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ypothesis: Electrospinning of nanoparticles/polymer solutions offers
the potential to achieve novel composite nanofibers in a variety of high
performance applications. In this respect, the aspect ratio and purity of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) were examined to study the morphological and
electrical properties of the electrospun composite nanofibers.
Methods: In the first step, MWCNTs samples were characterized using scanning
electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. Next, nanocomposite solutions
containing MWCNTs were prepared by physical dispersion method in presence of
a non-ionic surfactant. Finally, the prepared composite solutions were loaded to a
glass syringe and connected to a DC power supply device. The electrospinning was
performed by applying a high voltage of 15kV between the needle and the rotating
collector.
Findings: It is generally accepted that a combination of G-band intensity and G/D
ratio is useful to evaluate the purity and crystallinity of MWCNTs. The morphological
properties of the electrospun composite nanofibers showed their high dependency
on carbon nanotubes dimensions, so that at higher aspect ratios the morphological
properties generally improved. The morphological analysis of the composite
nanofibers revealed that the deformation of the nanofibers increased with increasing
MWCNTs diameter. Very smooth surfaces of the composite electrospun nanofibers
even with 1 wt% MWCNT concentration were successfully achieved because of the
high stability of MWCNT dispersions. The composite nanofibers with higher purity
and aspect ratio presented better electrical conductivity. The electrical conductivity
of electrospun composite nanofibers could be adjusted from ~10–8 S/cm (insulator) to
~10–3 S/cm (conductor) by different aspect ratios and purities of MWCNTs. MWCNTs
with high aspect ratio and high purity offer a promising way to develop electrospun
composite nanofibers with improved morphological and electrical properties.
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چکیده
الکتروریسی محلولهای پلیمری داراي نانوذرات ،نوعي قابليت تولید نانوالیاف کامپوزیتی نوین
برای کاربردهای كارآمد است .در پژوهش حاضر ،آثار نسبت منظري و خلوص نانولولههای

کربن چنددیواره ( )MWCNTsبر خواص ساختاری و الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی تولید شده با
واژههای کلیدی
الکتروریسی،
نانولوله کربن،
خلوص،
نسبت منظري،
رسانندگي الکتریکی

روش الکتروریسی بررسی شدهاند .ابتدا ،نانولولههای کربن مصرفی با استفاده از میکروسکوپي

الکترونی پویشی ( )SEMو طیفسنجی رامان مطالعه شدند .سپس ،پراكنش برای تهیه محلولهای
نانوکامپوزیتی داراي  MWCNTsبه روش فیزیکی و با استفاده از ماده سطحفعال غیریونی انجام
شد .در انتها ،محلولهای کامپوزیتی تهیه شده به سرنگ شیشهای متصل به منبع تغذیه جریان

 DCاضافه شدند و فرایند الکتروریسی با استفاده از ولتاژ  15 kVبین سوزن و جمعکننده انجام
شد .نتایج حاكي از وابستگی خلوص و بلورینگی نانولولههای کربن به شدت پیک  Gو نسبت

پیکهای  G/Dاست .خواص ساختاری نانوالیاف کامپوزیتی نشانگر وابستگی شدید آن به ابعاد
نانولولههای کربن است ،بهطوری که در نسبتهای منظري بيشتر ،خواص ساختاری نانوالیاف
بهبود مییابد .تحلیل ساختاری نانوالیاف کامپوزیتی نشانگر تغییر ساختار نانوالیاف با افزایش قطر

 MWCNTsاست .ساختارهای بسیار صاف از نانوالیاف کامپوزیتی داراي  1%وزنی نانولوله کربن

حاكي از کیفیت پراكنش بسیار مناسب نانولولههای کربن روي ساختار نانوالیاف تولید شده است.
نانوالیاف کامپوزیتی با مقدار خلوص و نسبت منظري ييشتر ،خواص الکتریکی مطلوبتری دارند.

همچنین ،مقدار رسانندگي الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی را میتوان از مقادیر ( 8-10 S/cmعایق) تا
( 3-10 S/cmرسانا) با انتخاب نانولوله کربن با نسبت منظري و مقدار خلوص متفاوت تنظیم كرد.
بنابراین ،استفاده از نانولولههای کربن با نسبت منظري و خلوص بيشتر در ساختار نانوالیاف
کامپوزیتی روش بسیار مناسبي برای توسعه ویژگیهای ساختاری و عملکرد الکتریکی نانوالیاف
الکتروریسی شده بهشمارميآيد.
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نانولولههای كربن ( )CNTsبا داشتن خواص مکانیکی ،الکتریکی،
گرمايي و نوری منحصربهفرد ،بهعنوان تقویتکننده در ساختار انواع
كامپوزيتها از جمله نانوالیاف استفاده میشوند [ .]1،2نانولولههای
كربن ساختار استوانهای توخالی دارند که میتوان آنها را به شکل
صفحههای گرافنی لوله شده تصور كرد .آنها به دو نوع نانولولههای
كربن تکدیواره ( )SWCNTsو چنددیواره ( )MWCNTsتقسیمبندی
میشوند .در حال حاضر ،استفاده از نانولولههای كربن چنددیواره
در ساختار مواد كامپوزيتي ،بهدلیل خواص مکانیکی و الکتریکی
مطلوبتر و نیز قیمت كمتر نسبت به نانولولههای كربن تکدیواره
بسیار متداولتر است [.]3،4
نانولولههای كربن چنددیواره با روشهای مختلف همچون تخلیه
قوس الکتریکی ،تبخیر لیزری و رسوبدهي بخار شیمیایی ()CVD
تولید میشوند [ .]5با توجه به نوع روش تولید ،نانولولههای كربن
چنددیواره دارای قطر خارجی از چند نانومتر تا چندصد نانومتر
هستند ،اما همواره طول آنها حدود چند میکرون ( 5میکرون)
رشد میكند .از اینرو ،بهطور معمول نسبت منظري نانولولههای
كربن تابعی از قطر آنهاست [ .]6با توجه به پژوهشهاي انجام
شده نسبت منظري نانولولههای كربن چنددیواره بهطور مستقیم بر
خواص مکانیکی ،ساختاری و الکتریکی نانوکامپوزیتهای پلیمری
اثرگذار است و با افزایش این مقدار تمام خواص مواد كامپوزيتي
بهبود مییابد [ .]7از سوي دیگر ،مقدار خلوص نانولولههای كربن
چنددیواره در تولید كامپوزيتها برای کاربردهای ويژه بسیار مهم
بوده و بهطور مستقیم وابسته به روشهای تولید است [.]8
در سالهای گذشته ،مقدار خلوص نانولولههای كربن را به صورت
مقدار کربن موجود در ساختار نانولوله تولیدشده بیان میكردند .در
اين حالت ،مقادیری همچون کربن بيشكل یا کربن با هیبرید ناقص
 sp3نیز بهعنوان خلوص نانولوله درنظر گرفته میشد و فقط عناصر
غیركربن یا کاتالیزگرها بهعنوان ساختارهای ناخالص مطرح بودند .در
حال حاضر خلوص اين نانولولهها به صورت مقدار کربن با هیبرید
 sp2در کل ساختار نانولوله تعریف میشود .در واقع ،در تعریف
جدید ،ساختار نانولوله کربن به شكل بلوری بهعنوان خلوص شناخته
میشود و تمام ساختارهای کربن بيشكل ،کربن با هیبرید  sp3و
كاتاليزگرها بهعنوان ناخالصی فرایند تولید بهشمار میآیند [.]9،10
روشهای مختلفی برای بررسي مقدار خلوص نانولولههای كربن
چنددیواره معرفی شدهاند که از جمله آن میتوان به تجزيه گرمايي،
میکروسکوپي الکترونی عبوری ،پراش پرتو  Xو طیفسنجی رامان
اشاره كرد که در این بین ،روش طیفسنجی رامان روش مطلوبتر و

جامعتری برای بررسی مقدار خلوص نانولولههای كربن چنددیواره است.
در طیف رامان نانولوله كربن همواره سه پیک شاخص با نامهای نوار D
در  ،~1330 cm-1نوار  Gدر  ~1590 cm-1و نوار  G¢در  ~2715 cm-1دیده
میشوند که نوار  Dنشانگر ساختار کربن بيشكل و کربن با هیبرید
 sp3است .در مقابل ،نوارهاي  Gو  G¢نشانگر کربن بلوری با هیبرید
 sp2هستند .از اینرو ،از مقدار شدت پیک  Gو نیز نسبت شدت
پیکهای  G/Dبرای مطالعه خلوص نانولولههای كربن چنددیواره
استفاده میشود [.]11،12
نانولولههای كربن بهدلیل نسبت منظري زياد ،سطح ويژه بزرگ،
انعطافپذیری زياد و وجود نیروهای جاذبه واندروالسي تمایل
دارند ،به شكل تجمعیافته در ساختار قرار گیرند و همین موضوع به
كمکیفیتي پراكنش آنها در محیط مایع منجر میشود [ .]13بنابراین از
مهمترین چالشها در استفاده از نانولولهها در مواد کامپوزیتی ،غلبه
بر انبوهش و دستيابي به پراكنشي مطلوب در محلول است [.]14
برای پراكنش نانولولههای كربن بهطور معمول از دو روش کلی
شیمیایی و فیزیکی استفاده میشود .روشهای شیمیایی شامل اصالح
سطح یا عاملدارکردن نانولوله كربن به گروههای شیمیایی مختلف
همچون هیدروکسیل ( )OHو کربوکسیلیک اسید ( )COOHو در
نتیجه افزایش مقاومت آنها در برابر انبوهش است [ .]13روشهای
شیمیایی به دلیل تخریب سطح نانولوله ،کاهش نسبت منظري و نیز
افزایش مقدار کربن با هیبرید  sp3به کاهش خواص الکتریکی و
مکانیکی نانولولهها منجر میشوند .از اینرو ،در حال حاضر کمتر از آنها
استفاده میشود .روشهای فیزیکی با استفاده از مواد سطحفعال []15
یا پلیمرهای پوششدهنده [ ]14انجام میشود .این مواد دارای سر
غیرقطبی هستند که روی نانولوله قرار ميگيرد و دم قطبی که موجب
کاهش نیروی واندروالس ميشود كه در نتیجه پایداری پراكنش را
افزایش میدهند .با توجه به مطالعات انجام شده استفاده از ماده
سطحفعال آنیونی و غیرقطبی برای تهیه پراكنش پایدار بسیار مناسبتر
از ساير روشهاست [.]16،17
در سالهای اخیر ،مطالعات در زمینه نانوالیاف کامپوزیتی داراي
نانولولههای كربن با رشد روزافزونی مواجه شده است .استفاده از
نانولولههای كربن بهعنوان تقویتکننده در نانوالیاف پلیمری تولید
شده به روش الکتروریسی به بهبود خواص مکانیکی ،پایداری گرمايي و
رسانندگي الکتریکی منجر ميشود [ .]4،14،15با نگاهی گذرا به
مطالعات نانوالیاف کامپوزیتی داراي نانولولههای كربن ميتوان دريافت،
از ماتريسهای پلیمری مختلف نظیر پلیآکریلونیتریل [ ،]14پلیوینیل
الکل [ ،]15نایلون [ ،]18پلیاتیلن اکسید [ ،]19پلیاستیرن [،]20
پلییورتان [ ،]21ابریشم [ ،]22پلیالکتیک اسید [ ]23و پلیوینیلیدن
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فلوئورید [ ]24استفاده شده است .در برخی از مطالعات ،بهبود
خواص نانوالیاف کامپوزیتی از جمله خواص ریزساختاری [،]18،22
مکانیکی [ ،]14،18،19،22،23الکتریکی [ ]4،20،23و گرمايي []18،20،24
بررسی شده است .همچنین در دسته دیگری از مطالعات ،حوزههای
کاربردی نانوالیاف کامپوزیتی داراي نانولولههای كربن در زمینههایی
نظیر حسگرها [ ،]21جذب صوت [ ،]24محافظت در برابر امواج
فرابنفش [ ،]25منسوجات هوشمند [ ،]24جذب امواج ماکروویو [،]15
محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس [ ]4،20و الكتريكي
بررسی شده است .اما در مقابل میتوان بیان كرد ،تاکنون مطالعهاي
در زمینه آثار مقدار خلوص و نسبت منظري نانولولههای كربن بر
خواص ساختاری و الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی حاصل از فرایند
الکتروریسی مشاهده نمیشود .از اینرو ،در پژوهش حاضر سعی
شده است تا با استفاده از نانولولههای كربن چنددیواره با مقدار
خلوص و نسبت منظري متفاوت در ساختار نانوالیاف ،آثار آنها بر
خواص ساختاری و الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی تولیدی بررسي
شود .بدین منظور ،ابتدا مقدار خلوص و قطر نانولولههای كربن
چنددیواره با استفاده از روشهای طیفسنجی رامان و میکروسکوپي
الکترونی بررسی شد .سپس ،پراكنش پایدار نانولوله در حالل مصرفی
با استفاده از روش فیزیکی و بهکارگیری مواد سطحفعال آنیونی و
غیریونی مطالعه شد .در نهایت ،خواص ساختاری و الکتریکی
نانوالیاف کامپوزیتی پلیوینیل پیرولیدون ( )PVPداراي نانولولههای
مختلف بررسي و آثار خلوص و نسبت منظري نانولوله روی آنها
مطالعه شد.

تجربي
مواد
از پودر  PVPبا متوسط وزن مولکولی  360000 g/molو حالل -N،N

دیمتیل فرمامید ( )DMFتهيه شده از شرکت  Sigma-Aldrichبه
ترتیب بهعنوان پلیمر زمينه و حالل برای تولید نانوالیاف استفاده شد.
از نانولولههای كربن چنددیواره ( )MWCNTsتهیه شده از سه مكان
مختلف شامل پژوهشگاه صنعت نفت ایران ( ،)I-MWCNTsشرکت
چینی  )C-MWCNTs( Shenzenو شرکت آمریکایی US Nano
 )US-MWCNTs( Researchبهعنوان ماده افزودنی برای تولید
نانوالیاف کامپوزیتی استفاده شد .برخی از خواص اولیه نانولولههای
مصرفی در جدول  1بهطور کامل آمده است .از مواد سطحفعال آنیونی
سدیم دودسیل سولفات ( )SDSبا وزن مولکولی  288/38 g/molو
و

و
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جدول  -1خواص نانولولههای كربن چنددیواره براساس دادههای
شرکتهای تولیدکننده.
نانولوله مصرفی
US-MWCNTs C-MWCNTs I-MWCNTs
قطر خارجی ()nm
قطر داخلی ()nm
طول ()μm
مقدار خلوص ()%
سطح ويژه ()m2/g

10-30
5-10
10
95
270

10-20
5-10
0/5-200
<95
40-600

10-20
5-10
10-30
<95
<200

غیریونی تریتون  X100با وزن مولکولی  624 g/molمحصول شرکت
 Sigma -Aldrichبهعنوان پراكندهساز در تولید الیاف استفاده شد.
دستگاهها
برای تعیین گرانروی تمام نمونهها از دستگاه گرانرويسنج Brookfield

مدل  DVIIساخت آمریکا با اسپیندل شماره  4و سرعت 20 rpm
در محفظه دماثابت با دمای  22±1°Cاستفاده شد .مقادیر گرانروی
برای هر محلول پنج مرتبه تکرار و مقادیر میانگین آنها گزارش شد.
میکروسکوپ الکترونی پويشي ( )SEMمدل  XL-30ساخت شرکت
 Philipsبرای بررسی شكلشناسي نانوالیاف تولیدی استفاده شد.
برای اندازهگیری قطر نانوالیاف ،نرمافزار  Image Jبهكار گرفته شد.
برای بهدست آوردن قطر نانوالیاف ،قطر  100نقطه مختلف از الیاف
اندازهگیری و با استفاده از آن میانگین ( ،)dانحراف معیار ( )Sdو
ضریب تغییرات ( )CV%محاسبه شد .معنیداربودن مقایسه میانگینها
با تحلیل واریانس و نیز آزمون شفه در سطح اطمینان  95%بهکمک
نرم افزار  SPSSنسخه  17انجام شد .همچنین ،نانولولههای كربن
بهوسیله میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل میدانی ()FE-SEM
 HITACHIمدل  S-4160مطالعه شدند .مقدار خلوص نانولولههای
كربن چنددیواره با روش طیفسنجی رامان بررسي شد .بدين منظور،
از طیفسنج رامان ساخت شرکت  Bruker Opticsمدل  Senterraدر
انرژی برانگیختگی ( 1/58 eVلیزر  )785 nmدر محدوده عدد موجی
 100-3000 cm-1استفاده شد.
براي ارزیابی کیفیت پراكنش نانولولههای كربن در حالل DMF
از طیفسنج فرابنفش-مرئی ( )UV-Visمدل  HP-8453به كار گرفته
شد .از این روش برای بهینهسازی زمان فراصوتدهي و پارامترهای
فرایندی آن استفاده شد .طیفهای  UV-Visاز نمونههای مزبور در
گستره طیف  200-1100 nmگرفته شد.
براي مطالعه خواص الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی ،با استفاده
از دستگاه چهارنقطهای ( ،)4PPمقاومت الکتریکی نمونهها ( )Rدر
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دماي معمولي و شرایط محیطی اندازهگیری شد .سپس ،رسانندگي
الکتریکی جریان مستقیم ( )σDCبر اساس مقاومت الکتریکی از معادله ()1
محاسبه شد [:]26-28

تخریب ساختار نانولوله كربن در فرایند پراكنش زمانهای ،10 ،5 ،0
 40 ،20 ،15و  60 minفراصوتدهي بررسی شد و محلولها به
درون سلول کوارتز منتقل و طیفهای  UV-Visاز آنها در محدوده
طول موج  200-1100 nmبررسی شد .از سلول داراي حالل DMF
بهعنوان نمونه مرجع استفاده شد.

در این معادله l ،فاصله بین دو الکترود ( t ،)0/3 cmضخامت الیه
نانوالیاف ( )0/1 cmو  wعرض نمونه ( )cm2است .ابعاد نمونه استفاده
شده  2×2 cmبود .آزمون در پنج ناحيه مختلف از هر نمونه انجام و
عدد ميانگين بهعنوان مقاومت الکتریکی نمونه درنظر گرفته شد .سپس،
رسانندگي الكتريكي نمونه از معادله ( )1محاسبه شد .برای اندازهگیری
رسانندگي الکتریکی نمونه به روش  4PPنکته بسیار مهم آمادهسازی
نمونه است .بهطوری که مطابق با پیشنهاد  MacDiarmidباید الیههای
نانوالیاف روی یکدیگر قرار گیرند تا ضخامت نمونه پس از اعمال
فشار حدود  1 mmشود [ .]26از اینرو ،در پژوهش حاضر نیز پس
از تولید نانوالیاف کامپوزیتی در ابعاد بزرگتر چندالیه از نانوالیاف
روی یکدیگر قرار گرفته و بهوسیله نیروی مکانیکی وزنه  100 gزير
فشار و سپس ضخامت نمونه بهوسیله دستگاه ضخامتسنج Shirley
مدل  SD 94ساخت انگلستان اندازهگیری شد و با تکرار این عملیات و
قراردادن الیهها روی یکدیگر ضخامت نمونه حدود  1 mmتنظیم
شد .در نهایت ،بخشی از نمونه با ابعاد  2×2 cmبرای اندازهگیری
رسانندگي الکتریکی بررسی شدند.

تهیه محلولهای الکتروریسی

()1

		

1
)l (cm
×
)R(Ω) t(cm). w(cm

= )(S cm

DC

σ

روشها
تهیه پراكنش پایدار از  MWCNTsدر حالل DMF

برای انجام این آزمون سه محلول داراي  50 mg/Lاز نانولولههای
كربن در حالل  DMFبه ترتیب بدون ماده سطحفعال و داراي
مواد سطحفعال آنیونی  SDSو غیریونی تریتون  X100آماده شدند.
سپس ،این محلولها با دستگاه فراصوت كاوندهاي مدل UP 200
ساخت شرکت  Hielscherآلمان و (توان کاری  200 Wو بسامد
 )24±1 kHzتحت عملیات پراكنش بهمدت  20 minدرون حمام یخ
قرار گرفتند .درضمن ،كاونده استفاده شده برای پراكنش نانولولههای
كربن در حالل  DMFاز نوع  S 14بود و به ارتفاع  9 cmدرون
محلول غوطهور شد .سپس ،محلولها بدون حرکت در مکان ثابتي
قرار داده شدند .با استفاده از عکسهای گرفته شده با دوربین رقمي
پایداری این محلولها در فاصلههاي زمانی مختلف تا یکماه پس از
عملیات مطالعه شد.
برای بررسی زمان مطلوب در فرایند فراصوتدهي به منظور عدم

با توجه به نتایج بهدست آمده از پراكنش  MWCNTsکه بهترین نتایج
پراكنش با استفاده از  0/1 %wtماده سطحفعال غیریونی تریتون X100
طي  20 minفراصوتدهي بهدست آمد و نيز با توجه به کارهای
پيشين [ ]29،30محلول پلیمری با غلظت  13 %wtپلیوینیل پیرولیدون
در حالل  DMFبهعنوان غلظت بهینه پلیمر برای الکتروریسی انتخاب شد.
تهیه محلولهای پلیمری در دو مرحله انجام شد .در مرحله نخست،
مقدار مشخصی از نانولولههای كربن (مطابق مقادیر جدول  )2درون
 10 mLحالل دیمتیل فرمامید ریخته شد و با فراصوتدهي با
توجه به زمان بهینه پراكنش ( ،)15 minتحت عملیات قرار گرفتند
تا پراكنشي پایدار ایجاد شود .در مرحله دوم ،مقدار الزم از پلیمر
به محلول بهدست آمده از مرحله اول اضافه شد و در دمای محيط
بهمدت  24 hروی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا محلول همگني
برای الکتروریسی ایجاد شود.
بدین منظور ،ابتدا محلول داراي  0/1 %wtماده سطحفعال غیریونی
تریتون  X100در حالل  DMFبهوسیله انحالل مقدار مشخصي
مادهسطح فعال در  DMFروی همزن مغناطیسی بهمدت  2 hدر
دمای محیط تهیه شد .در مرحله دوم ،مقدار  1 %wtاز  MWCNTsبه
محلول اضافه شد و با دستگاه فراصوتدهي كاوندهاي درون حمام
یخ بهمدت  20 minبه منظور تهیه محلول پراكنش یکنواخت قرار
گرفت .سپس ،محلول مناسب برای الکتروریسی با انحالل 13 %wt
پلیمر به محلولهای ساخته شده اضافه شد و بهمدت  24 hبرای
انحالل و یکنواختی روی همزن مغناطیسی قرار داده شد.
الکتروریسی

برای تولید نانوالیاف کامپوزیتی  MWCNTs/PVPاز شرایط بهینه
الکتروریسی بهدست آمده از روش طراحی آزمون [ ]30برای محلول
 13 %wtپلیوینیل پیرولیدون در حالل  DMFیعنی ولتاژ اعمالی
 ،15 kVفاصله  20 cmدر سرعت تغذیه  0/25 mL/hو سوزن 22 G
استفاده شد .در نهایت ،نانوالیاف کامپوزیتی تولیدی براساس نوع
 MWCNTsبه كار رفته در آن با نامهاي ( ICNF-1داراي  1 %wtنانولوله
( CCNF-1 ،)I-MWCNTsداراي  1 %wtنانولوله  )C-MWCNTsو
و
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جدول  -2آثار خلوص  MWCNTsبه مقدار  1 %wtدر محلول بر شكلشناسي نانوالیاف کامپوزیتی.
کد نمونه

گرانروی محلول ()mPa.s

قطر نانوالیاف ()nm

شكلشناسي نانوالیاف

NF-0

398/2±14/3
570/3±9/6
502/7±13/0
445/1±11/6

172±22
347±71
293±80
220±43

بسیار مطلوب (نانوالیاف یکنواخت بدون دانه تسبیحی)
قابل قبول (زبری و نایکنواختی در سطح نانوالیاف)
قابل قبول (زبری و نایکنواختی در سطح نانوالیاف)
مطلوب (نانوالیاف یکنواخت بدون زبری سطح)

ICNF-1
CCNF-1
USCNF-1

( USCNF-1داراي  1 %wtنانولوله  )US-MWCNTsکدگذاری شدند.

نتایج و بحث
مطالعه خلوص  MWCNTsمصرفی

انتخاب  MWCNTsبا خواص مطلوب برای تولید نانوالیاف
کامپوزیتی به منظور دستیابی به خواص مطلوب کاربردی بسیار
مهم است .بدین منظور در پژوهش حاضر ،از سه نوع MWCNTs
استفاده شد که خواص آنها در جدول  1آمده است .با توجه به
مقادیر مندرج در اين جدول همه آنها دارای خواص مشابه و بسیار
مطلوب به بیان تولیدکنندگان بودند .از آنجا که تفاوت قیمت آنها با
یکدیگر به نسبت زیاد بود ،تصمیم گرفته شد ،خلوص آنها به روش
رامان اندازهگيري شود .طیف رامان سه نوع  MWCNTsدر شکل 1
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،هر سه آنها سه
نوار  G ،Dو  G¢در ساختار خود دارند .توجه شود ،سه پیک اصلی با
نامهای نوار  Dدر  ،~1330 cm-1نوار  Gدر  ~1590 cm-1و نوار G¢
در  ~2715 cm-1مشخصه نانولولههای كربن بوده و در توافق با نتايج
گزارش شده در ساير مراجع [ ]10،31-33است.
نوار  Dمربوط به وجود ساختارهای کربن بيشكل و ناخالصیها با
هیبرید  sp3یا پیوندهای شکسته شده انتهایی با هیبرید  sp2در ساختار
النه زنبوری  MWCNTsاست [ .]12افزایش این نوار به نوعی به
کاهش خلوص و خواص الکتریکی نانولوله كربن به دلیل نقص در
ساختار النه زنبوری و عدم انتقال مناسب الکترون در ساختار آن
منجر ميشود .شدت پیک  Dبا خلوص  MWCNTsنسبت عکس
دارد [ .]11،32همانطور که از تصویر مشخص است ،نمونه نانولوله
 I-MWCNTsبیشتر کربن بيشكل دارد و ساختار بلوری آن بسیار
کم است .مقدار کربن بيشكل در نانولولههای  C-MWCNTsکمتر و
در نانولوله  US-MWCNTsبه مراتب مقدار کمتری است .بنابراین
میتوان بیان كرد ،مقدار کربن بيشكل در نانولولهها به ترتيب
 I-MWCNTs >> C-MWCNTs > US-MWCNTsاست.

نوار  Gمربوط به ساختار بلوری  MWCNTsبا هیبرید  sp2در
ساختار النه زنبوری و عامل اصلی رسانایی نانولوله است [.]12
شدت پیک  Gبا ساختار بلوری  MWCNTsو نیز خواص الکتریکی
آن نسبت مستقیم دارد [ .]10همانطور که از تصویر مشخص است،
نمونه نانولوله  US-MWCNTsبیشتر داراي کربن بلوری بوده و
ساختار بيشكل آن بسیار کم است .مقدار کربن بلوری در نانولولههای
 C-MWCNTsکمتر بوده و در نانولوله  I-MWCNTsبه مراتب مقدار
کمتری را به خود اختصاص داده است .بنابراین میتوان گفت ،مقدار
کربن بلوری در نانولولهها به ترتيب <<US-MWCNTs > C-MWCNTs
 I-MWCNTsاست .نوار  G¢نیز وابسته به پیک  Gاست و رابطه مستقیم با
آن دارد و برای مطالعه خواص بلوری  MWCNTsاستفاده میشود.
پارامتر اصلی که در خلوص نانولولههای كربن باید به آن توجه
كرد ،نسبت شدت پیک  Gبه  )R=IG/ID( Dاست [ .]10،12این
پارامتر در ارتباط مستقیم با خلوص ،رسانایی الکتریکی و نسبت
و

و
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شکل  -1طیف رامان سه نوع  MWCNTsمصرفی.
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منظري نانولولههای كربن است و هر چه مقدار آن بیشتر باشد ،نشانگر
خلوص ،رسانایی الکتریکی و نسبت منظري بيشتر در نانولوله كربن
بررسی شده است .مقدار پارامتر  Rبرای نانولولههای ،I-MWCNTs
 C-MWCNTsو  US-MWCNTsبه ترتیب  1/16 ،0/44و  2/08است .با
توجه به نسبت شدت پیک  Gبه  Dبهطور کامل مشخص است ،خلوص
نانولولهها به ترتيب US-MWCNTs > C-MWCNTs > I-MWCNTs
است .با توجه به نتایج رامان ،باید درنظر داشت ،خواص الکتریکی
نانوالیاف کامپوزیتی داراي مقادیر برابری از نانولولههای كربن بهترتيب
 US-MWCNTs > C-MWCNTs > I-MWCNTsباشد .همچنین با
توجه به شدت پیکهای  Dو  Gمیتوان مقدار بلورینگی نانولولههای

دلیل جاذبه واندروالسي ،در محلولها به یکدیگر چسبیده و تهنشین
میشوند [ .]34برای تهیه پراكنش پایدار از نانولولههای كربن در
سالهای پیش از روش اصالح شیمیایی و ایجاد گروههای -COOH

و

I

كربن را براساس معادله  C = I +G I × 100محاسبه كرد که در آن
G
D
درصد بلورینگی نانولولههای كربن است .با توجه به شدت پیکهای
 Gو  Dمیتوان مقدار بلورینگی نانولولههای كربن ،I-MWCNTs
 C-MWCNTsو  US-MWCNTsرا به ترتیب  53/7 ،30/5و
 67/5%بیان كرد که این مقادیر بهطور مستقیم بر خواص الکتریکی
نانولولههای كربن اثر میگذارند.
البته افزون بر مقدار خلوص  MWCNTsمصرفی ،براي دستیابی
به خواص مطلوب الکتریکی باید به متوسط قطر آنها نیز توجه كرد،
زیرا برای تولید نانوالیاف کامپوزیتی نمیتوان از نانولولههای كربن با
قطر زياد به شکل مطلوبی استفاده كرد .زیرا ،در این حالت نانولولههای
كربن از ساختار الیاف خارج شده و دستیابی به شبکه سهبعدی رسانا
در نانوالیاف کامپوزیتی در درصدهای زياد از نانولوله رخ ميدهد .از
اینرو ،از روش  FE-SEMبرای بررسی متوسط قطر نانولولههای
كربن مصرفی استفاده شد که تصاویر  FE-SEMاز نانولولههای تهیه
شده در شکل  2نشان داده شده است .با توجه به تصاویر FE-SEM
قطر نانولولههای  I-MWCNTsدر محدوده  ،60-90 nmنانولولههای
 C-MWCNTsدر محدوده  60-80 nmو نانولوله US-MWCNTs
در محدوده  20-40 nmبهدست آمد .در واقع ،متوسط قطر نانولوله
 )32 nm( US-MWCNTsبهطور تقریبی نصف قطر نانولولههای كربن
 C-MWCNTsو ( I-MWCNTsبه ترتیب با قطر  71و  )76 nmبود .با
توجه به این نتایج باید انتظار داشت ،خواص پراكنش نانولوله كربن
 US-MWCNTsدر ساختار نانوالیاف کامپوزیتی بسیار مطلوبتر از
نانولولههای  C-MWCNTsو  I-MWCNTsباشد.
C

و

(الف)

(ب)

و

بهینهسازی پراكنش  MWCNTsدر حالل DMF

از مشکالت اساسی برای تولید نانوالیاف کامپوزیتی رسانای داراي
 MWCNTsتهیه پراكنش پایدار از آن است تا بتوان نانوالیاف با
ساختار مناسب تولید كرد .بهطور معمول ،ذرات  MWCNTsبه

(ج)
شکل  -2تصاویر  FE-SEMاز نانولولههای تهیه شده( :الف) ،I-MWCNTs
(ب)  C-MWCNTsو (ج) .US-MWCNTs
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یا  -OHاستفاده میشد .این روشها به دلیل کاهش سطح ويژه و
نسبت منظري نانولوله و نیز آسیب به الیههای گرافنی در حال
منسوخشدن هستند ،زیرا موجب کاهش خواص کاربردی نانولولهها
بهویژه در زمینههای الکتریکی و الکترونیکی میشوند [ .]14از اینرو،
در سالهای اخیر بیشتر از روش پوششدهی فیزیکی بهوسیله مواد
سطحفعال یا پلیمرهای با وزن مولکولی كم استفاده میشود .مواد
سطحفعا ل بهطور معمول دارای سر غیرقطبی و دم قطبی آنیونی،
کاتیونی یا غیریونی هستند .در برهمكنش با نانولولهها ،سر غیرقطبی
سطحفعالها روی نانولوله قرار گرفته و دم قطبی آن به سمت محلول
قرار میگیرد .در نتیجه ،ذرات نانولوله دارای بار الکتریکی مشابه شده و
نسبت به یکدیگر دافعه پیدا میکنند .بدينترتيب ،تهیه پراكنش پایدار
از آنها امکانپذیر میشود [ .]34مطالعه در زمینه پراكنش نانولوله
كربن در حاللهای قطبی بهویژه دیمتیلفرمامید حاكي از آثار بسیار
زياد سطحفعال آنیونی و غیریونی بدین منظور است.
از اینرو در پژوهش حاضر ،برای دستیابی به پراكنش مناسب از
مواد سطحفعال آنیونی سدیم دودسیل سولفات ( )SDSو غیریونی
تریتون  X-100استفاده شد .بدین منظور ،با توجه به بررسیهای
اولیه ،محلولهای پراكنش داراي  0/1 %wtماده افزودنی و نیز مقدار
 50 mg/Lنانولوله كربن در  20 mLحالل  DMFدر معرض امواج
فراصوت بهمدت  20 minتولید شدند .بنابراین ،در حالل  DMFبه
ترتیب سه محلول پراكنه بدون ماده افزودنی ،داراي سطح فعال  SDSو
تریتون  X-100به منظور تحلیل پایداری پراكنهها در دورههای زمانی
مختلف محلولها با عکسبرداری رقمي بررسی شدند .محلولهای
پراكنه  MWCNTsبدون هيچ گونه ماده افزودنی حدود 30 min
پس از فراصوتدهي شروع به تهنشینی میکردند .با استفاده از ماده
سطحفعال آنیونی  SDSپس از حدود چند روز تهنشینی نانولولههای
كربن شروع میشد ،ولی با استفاده از نوع غیریونی تریتون X-100
پراكنههاي تولید شده برای مدتهای بسیار طوالنی پایدار بودند .در
شکل  ،3عکسهای محلولهای پراكنه یک ساعت ،یک هفته و یک
ماه پس از فراصوتدهي نشان داده شده است .همانطور که مشخص
است ،استفاده از تریتون  X100براي تهیه پراكنهاي پایدار نسبت به
ساير عوامل پراكندهساز بسیار مطلوبتر است.
پراكنش نانولوله كربن با فراصوتدهي ،روش معمولي برای پراكنش
در حاللهای آلی بهشمار میرود .با وجود این ،اگر زمان عملیات
طوالنی باشد ،احتمال آسیبدیدن نانولولهها ،کوتاهشدن طول و در
نتیجه کاهش خواص الکتریکی آنها وجود دارد .با استفاده از نتایج
حاصل از طیفسنج نور مرئی-فرابنفش میتوان زمان فراصوتدهي
در پراكنش را بهینهسازی كرد [ .]35نتایج روش طیفسنجی  UV-Visبه
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(الف) (ب)

(ج)

(د)

(ﻫ)

(و)

(ز)

(ح)

(ط)

شکل  -3عکسهای محلولهای پراكنه تولید شده به ترتیب حدود
 1ساعت 1 ،هفته و  1ماه پس از فراصوتدهي( :الف)( ،د) و (ز)
بدون ماده افزودنی( ،ب)( ،ﻫ) و (ح) داراي  SDSو (ج)( ،و) و (ط)
داراي تریتون .X100
صورت طیفهای جذبی برای زمانهای فراصوتدهي ،20 ،10 ،5 ،0
 40و  60 minنانولوله كربن در حالل  DMFداراي ماده سطحفعال
غیریونی تریتون  X100در شکل  4نشان داده شده است .نتایج نشانگر
پیکي قوی در محدوده طول موج  200-300 nmبرای انتقال  πبه
´ πبرای نانولولههای كربن چنددیواره است [ .]36با افزایش زمان
فراصوتدهي شدت این پیک افزایش مییابد که نشانگر افزایش
پایداری و پخششوندگی نانولوله در حالل است .با توجه دقیق به
شکل  ،4زمانهای فراصوتدهي  40 ،20و  60 minدارای پایداری
به نسبت نزدیک بههم هستند .این موضوع نشانگر اشباع قدرت
پخششوندگی نانولوله در این سه زمان است .با توجه به اینکه در

شکل  -4طیفهای  UV-Visمحلولهای پراكنه داراي 5 mg/L
نانولوله كربن و  0/1 %wtسطحفعال غیریونی در حالل  DMFبا
زمانهای مختلف فراصوتدهي.
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زمانهای بيشتر فقط احتمال آسیبدیدن نانولولهها افزایش مییابد.
از اینرو ،زمان فراصوتدهي  20 minبرای تهیه پراكنش برای تولید
نانوالیاف کامپوزیتی انتخاب شد .توجه شود ،با افزایش بیشتر زمان
فراصوتدهي شرایط پراكنش نانولوله كربن تغییر خاصی نمیكند.
اما ،به الیههای گرافنی نانولولههای كربن آسیب وارد شده و قابليت
آن برای کاربردهای الکتریکی و الکترونیکی کاهش مییابد.
شكلشناسي و قطر نانوالیاف کامپوزیتی داراي MWCNTs

در شکل  5تصاویر  SEMمربوط به نانوالیاف پلیوینیل پیرولیدون
خالص در غلظت  13 %wtبا بزرگنماییهای مختلف همراه با توزیع
قطری آن نشان داده شده است .همانطور که در تصویر مشخص است،
نانوالیاف  PVPخالص کام ً
ال یکنواخت و پيوسته هستند و هیچگونه
نقص ساختاری در آنها وجود ندارد .متوسط قطر نانوالیاف در این
شرایط 172±22 nm ،با ضریب تغییرات  12/78%بوده که نشانگر
یکنواختی زياد در قطر نانوالیاف تولیدی در شرایط ریسندگی با ولتاژ
 ،15 kVفاصله ریسندگی  20 cmو سرعت تغذیه  0/25 mm/hاست.
همچنین ،در شکل  6تصاویر  SEMمربوط به نانوالیاف کامپوزیتی
داراي  %1وزنی از هر يك از نانولولههاي كربن I-MWCNTs
( )CCNF-1( C-MWCNTs ،)ICNF-1و US-MWCNTs
( )USCNF-1به همراه توزیع قطری نانوالیاف نشان داده شده است.
همانطور که در تصاویر مشخص است ،با افزایش نانولوله كربن به
ساختار نانوالیاف ،الیاف تولیدی مقداری صافی سطح و یکنواختی
خود را از دست داده و سطح آنها زبرتر شده است .در نمونه
 1-ICNFمقدار تجمع نانولولههای كربن در ساختار الیاف تولیدی
بسیار زياد است و حتی در برخی نقاط از سطح الیاف بیرون زدهاند
که نشانگر عدم پراكنش انفرادی نانولوله كربن در ساختار نانوالیاف
کامپوزیتی است .متوسط قطر و مقدار پراکندگی قطری نانوالیاف
کامپوزیتی  ICNF-1در مقایسه با نانوالیاف خالص افزایش یافته و به
مقدار  347±71 nmبا ضریب تغییرات  20/46%در مقایسه با مقدار
 172±22 nmبا ضریب تغییرات  12/78%برای نانوالیاف خالص
رسیده است که تفاوت معناداري از لحاظ آماری دارد.
در نمونه  CCNF-1مقدار تجمع نانولولههای كربن در ساختار
الیاف تولیدی همانند نمونه  ICNF-1زياد است و در برخی نقاط
از سطح الیاف بیرونزدگی نیز مشاهده میشود که حاكي از عدم
پراكنش انفرادی نانولوله كربن در ساختار نانوالیاف کامپوزیتی است.
متوسط قطر و مقدار پراکندگی قطری نانوالیاف کامپوزیتی CCNF-1
در مقایسه با نانوالیاف خالص افزایش یافته و به مقدار 293±80 nm
با ضریب تغییرات  %27/30رسیده است که تفاوت معناداري از لحاظ
و

و

(الف)

و

و

(ب)

(ج)
شکل  -5تصاویر  SEMنانوالیاف پلیوینیل پیرولیدون خالص با
غلظت  13 %wtدر دوبزرگنمایی مختلف( :الف)  X10000و (ب)
 X5000و (ج) توزیع قطری نانوالیاف.
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(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -6تصاویر  SEMو منحنیهاي توزیع قطری نانوالیاف
کامپوزیتی داراي  1 %wtنانولوله كربن چنددیواره با خلوص متفاوت:
(الف)( ،ICNF-1ب)  CCNF-1و (ج) .USCNF-1
آماری با نانوالیاف خالص دارد .در نمونه  USCNF-1مقدار تجمع
نانولولههای كربن درون ساختار الیاف تولیدی بسیار كم است و
میتوان ادعا كرد ،اين نمونه دارای پراكنش انفرادی نانولوله كربن
در ساختار نانوالیاف کامپوزیتی است .متوسط قطر و مقدار پراکندگی
قطر نانوالیاف کامپوزیتی  USCNF-1در مقایسه با نانوالیاف خالص

نیز همانند ساير نمونهها افزایش یافته ولی مقدار این افزایش بسیار
کمتر است و به مقدار  220±43 nmبا ضریب تغییرات 19/54%
رسیده است.با توجه به مراجع با افزایش نانولوله كربن به محلول
پلیمری ،متوسط قطر نانوالیاف تولیدی نسبت به نانوالیاف خالص
افزایش مییابد .این افزایش نیز به دليل ازدياد گرانروی محلولهای
پلیمری کامپوزیتی نسبت به محلولهای خالص پلیمری است .از
اینرو ،مقادیر گرانروی محلولهای خالص پلیوینیل پیرولیدون و
نیز محلولهای کامپوزیتی داراي  1 %wtنانولولههای كربن با مقدار
خلوص مختلف به همراه متوسط قطری نانوالیاف تولیدی از آنها در
جدول  2آمده است .همانطور که مشخص است ،با افزایش گرانروی
محلولها ،متوسط قطر نانوالیاف تولیدی افزایش یافته است.
تولید نانوالیاف کامپوزیتی  USCNF-1با ساختار یکنواخت و
پيوسته را میتوان به شرایط بسیار مناسب پراكنش نانولوله كربن در
محلولهای پلیمری و نیز خلوص زياد و متوسط قطری كم نانولوله
كربن مصرفی نسبت داد .در سامانه کامپوزیتی داراي نانولوله كربن
پایداری پراكنش ایجاد شده به وسيله دو نیروی کلی جاذبه واندروالسي
بین نانولولههای كربن و نیروی دافعه بین گروههای همنام در ماده
سطحفعال غیریونی تعیین میشود .اگر برهمکنشهای نوع دوم
بيشتر از نوع اول باشد ،آنگاه میتوان انتظار دستیابی به پراكنشي
قابل اطمینان را داشت .البته براي  US-MWCNTsبه دلیل قطر كم
نانولولهها میتوان افزایش بیشتر نیروهای جاذبه ماده سطحفعال و نیز
کاهش نیروهای جاذبه واندروالسي را نسبت به ساير نانولولهها انتظار
داشت ،تا بتوان به پراكنشي قابل قبولتر دست يافت [.]37
خواص الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی داراي MWCNTs

مطالعه خواص الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی داراي نانولولههای
كربن روش بسیار مناسبي براي بررسی کیفیت و خلوص نانولولههای
مصرفی و نیز تشکیل ساختار شبکهای رسانا در نانوالیاف است .از
اینرو ،در جدول  3مقادیر رسانندگي الکتریکی محاسبه شده برای
نانوالیاف خالص و کامپوزیتی نشان داده شده است .با توجه به مقادیر

جدول  -3رسانندگي الکتریکی نانوالیاف خالص و کامپوزیتی داراي  1 %wtنانولوله كربن با مقادير خلوص متفاوت.
کد نمونه
NF-0
ICNF-1
CCNF-1
USCNF-1
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رسانندگي الکتریکی نانوالیاف ()S/cm
7/41×10-8
1/33×10-6
8/26×10-5
6/73×10-3
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نارسانا
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نیمهرسانا (تشکیلنشدن ساختار شبکهای)
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جدول  3نانوالیاف خالص رسانندگي الکتریکی 7/41×10-8 S/cm
دارند که از این لحاظ میتوان بیان كرد ،ماتریس انتخاب شده
نارساناست و دلیل اصلی ایجاد رسانایی در نانوالیاف کامپوزیتی به
دليل نانولولههای كربن و تشکیل ساختار شبکهای براساس نظريه
نفوذ است .در نانوالیاف کامپوزیتی داراي  1 %wtنانولوله كربن
 I-MWCNTsمقدار رسانندگي الکتریکی نانوالیاف به 1/33×10-6 S/cm
افزایش یافته است که البته این مقدار هنوز در ناحیه نیمهرسانا قرار
دارد و بيانگر تشکیلنشدن ساختار شبکهای سهبعدی در نانوالیاف با
مقدار  1 %wtنانولوله است .همچنین ،در نمونه نانوالیاف کامپوزیتی
داراي  1 %wtنانولوله كربن  C-MWCNTsمقدار رسانندگي الکتریکی
نانوالیاف به  8/26×10-5 S/cmرسیده است .این مقدار نیز هنوز در
ناحیه نیمهرسانا قرار دارد و حاكي از تشكيلنشدن ساختار شبکهای
سهبعدی در نانوالیاف تولیدی است .دلیل اصلی آن در این الیاف نسبت
منظري كم این نانولولههای كربن است .همچنین ،در نمونه نانولولههای
كربن  I-MWCNTsو  C-MWCNTsمقدار بلورینگی نانولوله به
ترتیب  30/5و  53/7درصد است که مقادیر كمي بوده و نشانگر
مقدار زياد کربن بيشكل و نیز نقص در ساختار نانولولههای كربن
مزبور است .در نمونه نانوالیاف کامپوزیتی داراي  1 %wtنانولوله كربن
 US-MWCNTsمقدار رسانندگي الکتریکی نانوالیاف با رشد
فزایندهایی به  6/73×10-3 S/cmرسیده است .این مقدار در ناحیه
مواد رسانا قرار دارد و نشانگر تشکیل ساختار شبکهای سهبعدی در
نانوالیاف تولیدی است .دلیل اصلی این موضوع نسبت منظري زياد
(قطر بسیار كم) در این نانولولههاست .همچنین ،مقدار بلورینگی
نانولولههای كربن  US-MWCNTsحدود  67/5%است که نشان
از خلوص زياد این نانولولهها دارد .بنابراین ،رسانندگي الکتریکی
نانوالیاف کامپوزیتی ارتباط مستقیم با خلوص و نسبت منظري
نانولولههای كربن مصرفی دارد .با افزایش خلوص و نسبت منظري
باید تولید الیافی با رسانندگي الکتریکی بيشتر را انتظار داشت .این
نتایج توسط ساير پژوهشگران [ ]6براي کامپوزیت اپوکسی داراي
نانولولههای كربن چنددیواره نیز مشاهده شده است.

بنابراین با توجه به نتایج میتوان بیان كرد ،نسبت منظري نانولولههای
كربن و نیز مقدار خلوص نانولولههای كربن بهطور مستقیم روی
کیفیت پراكنش تهیه شده از نانولوله كربن در حالل اثرگذار است.
در نتیجه ،خواص ساختاری و الکتریکی الیاف کامپوزیتی را تغییر
میدهد .با استفاده از نانولولههای كربن با نسبت منظري بيشتر و
نیز خلوص زياد میتوان الیافی با خواص ساختاری و الکتریکی
مطلوبتر تولید كرد.

نتيجهگيري
نانوالیاف کامپوزیتی داراي نانولولههای كربن چنددیواره تا مقدار 1%
وزنی ،با موفقیت به روش الکتروریسی تولید شدند .آثار نسبت منظري و
خلوص نانولولههای كربن روی خواص ساختاری و رسانندگي
الکتریکی نانوالیاف بررسی شد .نسبت منظري و خلوص نانولولههای
كربن به ترتیب با استفاده از میکروسکوپي الکترونی پویشی ( )SEMو
طیفسنجی رامان مطالعه شد .نتایج نشانگر وابستگی خلوص و
بلورینگی نانولولههای كربن به شدت پیک  Gو نسبت پیکهای G/D
است .خواص ساختاری نانوالیاف کامپوزیتی حاكي از افزایش قطر
نانوالیاف با افزایش قطر  MWCNTsاست .نانوالیاف کامپوزیتی با
مقدار خلوص و نسبت منظري بيشتر ،به دلیل انتقال الکترون ،خواص
الکتریکی مطلوبتری نشان دادند .مقدار رسانندگي الکتریکی
نانوالیاف کامپوزیتی داراي نانولوله كربن با مقدار خلوص و نسبت
منظري بيشتر برابر با  6/73×10-3 S/cmبود که بهعنوان ساختار رسانا
شناخته میشود و میتواند در کاربردهای الکتریکی و الکترونیکی
ویژه استفاده شود .اما ،مقدار رسانندگي الکتریکی نانوالیاف کامپوزیتی
داراي نانولولههای كربن با خلوص و نسبت منظري كمتر در محدوده
مواد نیمهرسانا بوده و برای کاربردهای محدودی همچون تجهیزات
مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن قابل استفاده است.
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