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چكيده :در اين پژوهش نانوالياف کامپوزيت سراميکي مس اکسيد و آلومينا به روش الکتروريسي و با استفاده از
پليمر پلياکريل نيتريل ،حالل دي متيل فرم آميد و پيش مادههاي آلومينيوم استات ،مس استات و نانو ذرههاي
آلومينيوم هيدروکسيد (بوهميت) ساخته شدند ،نانوالياف سراميکي با قطر ميانگين  09نانومتر و تخلخل سطحي باال
پس از طي مراحلههايي در دماي  099 °Cکلسينه شدند .در اين کار از پيش مادههاي بوهميت به عنوان پيشماده آلي
آلومينيومي استفاده شده است .نانوالياف سراميکي اکسيد فلزهاي گفته شده افزون بر داشتن ويژگيهاي
نانو ساختارها مانند سطح ويژه باال ،از ويژگيهاي ساختارهاي سراميکي چون مقاومت شيميايي و گرمايي باال نيز
سود ميبرند که اين ويژگيها دامنه کاربر آن را افزايش ميدهد .براي بررسي ويژگيهاي اين نانوساختار سراميکي
تهيه تصويرهاي ميکروسکوپ نوري ،آناليزهاي  FESEM ،FTIR ،XRDنيز انجام گرفت که تأييد شده پيوستگي
بافت نانوالياف پيش و پس از گرمادهي ،وجود تخلخل بر سطح نانو الياف سراميکي و تشکيل فازهاي آلومينا،
مس اکسيد و فاز ترکيبي از آنها ميباشند.
واژههاي كليدي :نانوالياف؛ الکتروريسي؛ سراميک؛ کامپوزيت پلياکريلو نيتريل؛ کامپوزيت؛ آلومينا؛ مس اکسيد.
;KEYWORDS: Nanofiber; Electrospinning; Ceramic; Composite; Polyacrylonitrile; Alumina
Copper oxide.

مقدمه

در دهههاي اخير نانو ساختارهاي يک بعدي مانند نانولولهها،
نانوميلهها ،نانوسيمها و نانوالياف به دليل ويژگيهاي مکانيکي،
فيزيکي و شيميايي ويژه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند ] 3ـ .[1
در اين ميان نانوالياف با ويژگيهاي يگانه اهميت ويژهاي

پيدا کردهاند ،که مي توان به ويژگيهايي چون سطح ويژه باال،
اتصال مناسب بين نانوالياف [ ،]4همچنين نسبت سطح به حجم باال،
انعطاف پذيري براي اصالح سطحي ،عملکرد مکانيکي باالتر [،]3
وزن پايه کم ،تخلخل باال و صرفه اقتصادي بهتر و فضاي پيوسته
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و ميکرومقياس بين الياف ] 7ـ  [4و غيره اشاره کرد .از سويي
سراميکها موادي مرکب از اکسيد فلزها و غيرفلزها هستند
که به دليل پيوندهاي يوني و کواالنسي بين مولکولهاي آنها
مقاومت شيميايي ،مکانيکي و گرمايي بااليي دارند و به دليل
کم بودن تعداد الکترونهاي آزاد در ساختار خود به طور معمول
رسانايي الکتريکي کمي دارند [ .]8ساخت نانو ساختارهايي از
جنس سراميکها به منظور کاهش مقياس و کنترل اندازه مواد و
بهرهبرداري از ويژگيهاي سراميکها در مقياسهاي پايينتر،
همچنين ايجاد ،تغيير و بهبود ويژگيهاي مواد اکسيد فلزي
توجه ويژهاي را به خود جلب کرده است .نانوالياف سراميکي اکسيد
فلزي همزمان از برتريهاي ساختار يک بعدي و پيوسته نانوالياف و
ويژگيهاي سراميکي بهرهمند ميشود .نانوالياف سراميکي اکسيد فلزي
با ويژگيهايي چون ساختار يک بعدي ،نسبت سطح به حجم باال،
طول بلند و ساختار متخلخل ،کاربردهاي بسياري در زمينههاي
گوناگون دارند ] 11ـ  [9که از آن مي توان به موارد زير اشاره کرد.
کاربرد در زمينههاي صاف کردن و جداسازي ] ،[9 ،11کاتاليست []11
پايه کاتاليست [ ]9و فتوکاتاليست [ ،]11حسگرهاي شفاف ]،[9 ،11
دستگاههاي ذخيره انرژي مانند باتريها ،خازنها و ابرخازنها [،]11-9
ذخيره اطالعات و حافظه مينياتوري ،وسايل الکترونيک مانند
نانورزوناتور ،آشکارسازهاي نوري [ .]11روشهاي زيادي براي
ساخت نانوساختارهاي سراميکي وجود دارد که از آن ميتوان
به روشهاي زير اشاره کرد:
روشهاي هيدروترمال ] 11ـ  ،[11سل ـ ژل ] 11ـ ،[11
رسوب بخار شيميايي ]11ـ  ،[11سولوترمال ] 13ـ  ،[11روش
مواد شيميايي آلي [ ،]14قالب [ ،]11آسياب گلولهاي [ ،]11سايش [،]11
امواج فراصوت [ ،]11اسپري پروليز و تخريب گرمايي پيشماده
] 11ـ  ،[14فرسايش ليزري[ ]11و تخليه قوس الکتريکي [ ]11و
غيره که فراوردههاي نهايي با اين روشها به طور معمول به صورت
پودري و يا به اصطالح نانوساختارهاي صفر بعدي هستند [.]11
با وجود اينکه يافتن روشي ساده و تطبيقپذير براي ساخت
نانو ساختارهاي يک بعدي همچنان به صورت يک چالش
باقيمانده است ،اما الکتروريسي با برتريهايي چون سادگي،
تطبيق پذيري باال ،توانايي کنترل و تغيير مورفولوژي و ساختار از
نظر محتوي و ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي و گستردگي دامنه
مواد مورد استفاده پيوستگي الياف به دست آمده و غيره اهميت
خاصي يافته است به طوري که بيش تر نانو الياف سراميکي
گزارش شده با اين روش به دست آمدهاند [.]11 ،11 ،19 ،11
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فرايند الکتروريسي شامل سه مرحله است؛ ( )1شروع جت و طويل
شدن جت باردار در امتداد يک خط مستقيم )1( ،رشد بي ثباتي
الکتريکي و طويل شدن بيشتر جت )3( ،جامد شدن جت ،تشکيل
نانو و ميکرو الياف و تجمع آن بر روي کالکتور؛ ] .[11الکتروريسي
روشي ساده است که امکان ساخت الياف بسيار نازک؛ با گستره
قطري ده نانومتر تا کمتر از ده ميکرومتر را فراهم ميکند.
در يک فرايند خاص ،جرياني از پليمر مايع از داخل لولهاي مويين
که تحت تأثير ميدان الکتريکي قرار دارد پرتاب ميشود .اعمال ولتاژ
الکتريکي باال سبب ايجاد بار الکتريکي روي سطح قطره خارج شده
از لوله مويين و تشکيل جريان باردار يا جت است .جت به علت
دافعه بين بارهاي سطحي خود دچار ازدياد طول شده تا
الياف پيوسته بسيار ظريفي را ايجاد کند در طي انتقال اين جت به
کالکتور جت پرتاب شده خشک شده (حالل آن تبخير ميشود) و
الياف در حالت بافته نشده بر روي جمع کننده قرار ميگيرند [.]11
نانوالياف سراميکي با استفاده از روش الکتروريسي به طور معمول
طي سه مرحله تهيه ميشوند؛ مرحله اول تهيه محلولي شامل
پليمر و پيش ماده سراميکي است که اين محلول بايد ويژگيهاي
رئولوژيکي مناسب براي ريسندگي توسط الکتروريسي را داشته باشد.
مرحله دوم شامل ريسندگي محلول و تهيه نانوالياف ترکيبي
از پليمر و پيش ماده مناسب است و در مرحله سوم کلسينه کردن
نانو الياف به دست آمده از مرحله پيشين به منظور حذف ترکيبهاي آلي
براي رسيدن به فاز يا فازهاي سراميکي مطلوب و سرانجام نانوالياف
پيوسته سراميکي است ].[11 ،11 ،14 ،11
مس اکسيد يکي از ترکيبهاي بسيار مهم و صنعتي در گروه
اکسيدهاي نيم رساناي نوع  Pميباشد .به دليل روند توليد ارزان،
قيمت ،غير سمي بودن ،ويژگيهاي الکتريکي و نوري خوب،
به طور گسترده در کاربردهاي گوناگون مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين اکسيد فلزي پايه چندين ابررساناي دماي باال است [،]11
افزون بر اين ،مس اکسيد توانايي خوبي براي استفاده به عنوان
کاتاليست ناهمگن در تبديل کامل هيدروکربنها به کربن دي اکسيد و
آب را دارد .همچنين براي ساخت حسگرها ،محيطهاي مغناطيسي
ذخيره اطالعات ،انتشار ميدان ،سلولهاي الکتروشيميايي
ليتيوم ـ اکسيد فلزي ،مواد کاتدي و مواد ابررسانا با دماي باال
مورد استفاده قرار ميگيرد [ .]1آلومينا يکي از مهمترين مواد
سراميکي است که به طور گستردهاي در صنايع گوناگون استفاده
ميشود .از جمله ويژگيهاي آن ميتوان به مقاومت باال در برابر
عاملهاي شيميايي ،عملکرد عالي آن به عنوان کاتاليست يا پايه
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کاتاليست براي بسياري از واکنشهاي شيميايي و نيز پايداري
گرمايي باالي آن اشاره کرد  .نانو آلومينا همچنين به طور گسترده
در ساختمان ،ميکروالکترونيک ،کاربردهاي غشايي و تصفيه آب و
پساب به کار ميرود .اين نانو اکسيد همچنين داراي مکانهاي
فعال بر روي سطح خود است که اين مکانهاي فعال ميتوانند
براي جذب و حذف بسياري از يونها و کاتيونها از جمله
کاتيونهاي فلزهاي سنگين در محلولهاي آبي مورد استفاده
قرار گيرند ].[4 ،13 ،17 ،18
در اين پژوهش هدف تهيه نانو الياف سراميکي ترکيبي از
مس اکسيد و آلومينيوم اکسيد به روش الکتروريسي است که
براي اين کار فرموالسيون جديدي شامل پليمر پلي اکريل نيتريل
و نانوذرهاي بوهميت و ديگر پيش ماده هاي سراميکي ارايه شده است
براي بررسي موفولوژي و ويژگيهاي سطحي نانوالياف از
ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ الکتروني و براي شناسايي
ساختار شيميايي از آناليزهاي  FT-IRو  XRDاستفاده شده است.
بخش تجربي
مواد

در اين پژوهش از آلومينيوم استات ()Al(OH)(C2H3O2)2

تهيه شده از شرکت سيگما آلدريچ آمريکا ،مس استات
( ،)C4H6CuO4.H2Oدي متيل فرم آميد ( ،)C3H7NOآلومينيوم نيترات
( ،)Al(NO3)3.9H2Oسديم هيدروکسيد ( )NaOHتهيه شده
از شرکت مرک آلمان و پليمر صنعتي پلي اکريل نيتريل ()PAN
با وزن مولکولي متوسط وزني ) 111،111 (g/molتهيه شده
از شرکت پلي اکريل ايران استفاده شده است.
ساخت نانو ذرههاي بوهميت

نانو ذرههاي بوهميت ( )γ-AlOOHبه روش سل ـ ژل و
مطابق با روش گزارش شده در مرجع [ ]19تهيه شد که خالصه آن
به صورت زير است:
مقدار 1/41گرم از سديم هيدروکسيد ( )NaOHدر  11ميليليتر
آب مقطر 11 ،گرم از آلومينيوم نيترات  9آبه ( )9H2O.Al(NO3)3
در  31ميليليتر آب مقطر حل شد ،محلول سديم هيدروکسيد
در مدت  31دقيقه به آرامي به محلول آلومينيوم نيترات افزوده شد
و سرانجام ژل سفيد تشکيل شد .ژل به دست آمده در دماي
 11 °Cو به مدت  1ساعت در حمام فراصوت قرار گرفت ،سپس
مخلوط شيري رنگ در کوره با دماي  111درجه سلسيوس و
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به مدت  4ساعت کلسينه شد .پس از سرد شدن (رسيدن به دماي
محيط) و بيرون آوردن نمونه از کوره ،براي اطمينان از نبود
مواد ناخالص درآن با استفاده از آب مقطر و دستگاه سانترفيوژ پودر
به دست آمده شستشه و در دماي  111 °Cدرجه سلسيوس خشک شد.
پس از شستشو ،پودر به دست آمده با استفاده از هاون چيني خرد شد.
دستگاهها

براي الکتروريسي ،از پمپ تزريق رقمي با دقت  1/1ميليليتر
بر دقيقه ،سرنگ به حجم 1ميليليتر ،سوزن الکتروريسي با قطر
داخلي  1/1ميليمتر ،مبدل براي افزايش ولتاژ ورودي و تبديل
جريان متناوب به جريان مستقيم با بازهي ولتاژ  11-1کيلوولت و
غلتک جمع کننده چرخان با قابليت کنترل سرعت به شکل رقمي
استفاده شده است .براي کلسيناسيون کوره شرکت Paragone
ساخت کشور آمريکا و با حجم  4ليتر مورد استفاده قرار گرفت.
روش ها

تهيه محلول قابل ريسندگي

مخلوطي شامل [:)Al(OH)(C2H3O2)2( : DMF : PAN
( ])γ-AlOOH( :)C4H6CuO4.H2Oبا نسبت [:8/7 :77/4 :9/1

 ]1/1 :1/1تهيه و به مدت  14ساعت در دماي اتاق با استفاده از
همزن مغناطيسي ( IKAآلمان مدل  )RH Basic 2مخلوط شد.
شرايط الکتروريسي

پارامترهاي الکتروريسي بهينه شده در جدول  1آورده شده است.
کلسينه کردن

فرايند گرمادهي به صورت مرحلهاي با نرخ  3 °C/minاز دماي
محيط آغاز شد .سپس نمونهها در دماي  111درجه سلسيوس
به مدت  11دقيقه قرار گرفتند ،پس از آن دماي کوره به دماهاي
 111 ،141و  181 °Cافزايش يافت که نمونهها به مدت  11دقيقه
در اين دماها قرار گرفتند .سپس دماي کوره به  111، 411 ،411و
 111 °Cافزايش يافت به مدت  11دقيقه در اين دماها قرار گرفت
سرانجام دما به دماي  111 °Cافزايش يافت که  31دقيقه در اين
دما نمونهها گرمادهي شدند .سپس کوره خاموش شد و پس از
سرد شدن و رسيدن دماي آن به دماي محيط به طوري که
اطمينان ايجاد شود نمونهها دچار شوک گرمايي نشوند نمونهها
خارج شدند .فرايند گرمادهي گفته شده پس از انجام آزمايشهاي
بسيار به صورت بهينه به دست آمد.
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جدول 3ـ پارامترهای بهينه شده الکتروريسي.

پارامتر (واحد)

ولتاژ

مقدار

)(kV

فاصله نازل تا جمع

17

کننده )(cm

زمان برداشت
1

11

نمونه )(h

سرعت

تزريق )(mL/h

سرعت جمع

1

کننده )(RPM

11

پس از گرمادهي

پيش از گرمادهي

پس از گرمادهي

پيش از گرمادهي

شکل 3ـ تصويرهای ميکروسکوپ نوری (با بزرگنمايي ( 311 : )3،2و ( 311 : )6،3برابر( ،تصاوير  3و  6نانو الياف شامل پليمر و
پيشماده سراميکي پس از الکتروريسي و تصويرهای  2و  3نانو الياف سراميکي پس از کلسينه شدن را نشان ميدهد.

آزمايشها و تجهيزهای مورد استفاده

از ميکروسکوپ  Moticبراي تهيه تصاوير اوليه از نمونه پيش
و پس از کلسينه کردن و به منظور اندازهگيري قطر الياف از
ميکروسکوپ الکتروني پويشي ( )SEMساخت شرکت TSCAN
کشور چک استفاده شد .براي بررسي ساختار شيميايي نانو الياف
ترکيبي پيش و پس از کلسينه کردن از دستگاه طيف سنج فرو سرخ
( )FT-IRساخت شرکت  Brukerکشور آمريکا استفاده شد.
فازهاي تشکيل شده و مقدار بلورينگي نانوالياف سراميکي
بهوسيله دستگاه پراش پرتو ايکس ( ، )XRDشرکت Philips
ساخت کشورهلند ،بررسي شده است.
نتيجهها و بحث

شکل 1تصويرهاي ميکروسکوپ نوري است که با بزرگنمايي
 411برابر تهيه شده است .همان گونه که در اين تصوير مشخص
63

است الياف پيش از کلسينه کردن شامل پليمر و پيشماده
به صورت پيوسته بر روي جمع کننده قرار گرفتهاند و همچنين
پس از کلسينه کردن نيز نانوالياف سراميکي با وجود تغييرهاي
ايجاد شده پيوستگي خود را حفظ کردهاند.
در شکل  1تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني نانوالياف را
پيش و پس از کلسينه شدن ميبينيم .نانوالياف قبل از گرمادهي
داراي ميانگين قطر برابر  411نانومتر ميباشند که به طور تصادفي،
پيوسته ،با سطح مقطع دايرهاي و سطحي صاف و يکنواخت
بر روي هم جمع شدهاند .پس از گرمادهي نانوالياف شامل پيشماده
سراميکي و پليمر با وجود تخريب پليمر و اکسيد شدن مواد آلي
موجود در ساختار نانوالياف و کاهش ميانگين قطر آنها به ،91nm
هنوز هم ساختار نامنظم نانوالياف حفظ شده ،البته مورفولوژي
اين نانو ساختار نيز تغيير کرده که ناشي از تخريب مواد آلي و
بلوري شدن مواد معدني است .سطح نانوالياف سراميکي به صورت
علمي ـ پژوهشي
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شکل 6ـ طيف فرو سرخ ) (FTIRنانوذرههای بوهميت.

متخلخل است ،همين ويژگي سطح ويژه آن را افزايش خواهد داد
که منجر به گسترش دامنه کاربرد اين نانوالياف سراميکي
کامپوزيتي در زمينههاي گوناگون ميشود.
عمليات گرمادهي در دو مرحله پايدارسازي پليمر
پلي اکريلو نيتريل تا دماي  181 °Cو کلسيناسيون در دماي
 111 °Cانجام گرفت .مرحله پايدارسازي تأثير مهمي در حفظ
پيوستگي بافت نانوالياف نهايي دارد .اين مرحله شامل حلقوي شدن
و دهيدروژناسيون ،آروماتيک شدن ،اکسيد شدن و اتصال عرضي
زنجيره ها و سرانجام تشکيل ساختارنردبان مانند در پليمر است.
مرحله پايدارسازي اکسيداتيو مرحلهاي پيچيده است که
واکنشهاي گوناگوني در آن انجام ميشود به طوري که ساختار
شيميايي نانوالياف را تغيير ميدهد تا از نظر گرمايي پايدار شود و
علمي ـ پژوهشي

شايان ذکر است که در اين مرحله ذوب شدن اتفاق نميافتد.
فرايند استابليزاسيون نقش مهمي در تبديل الياف پلي اکريلو نيتريل
به پليمر نردباني پايدار غير قابل سوختن دارد که پيوندهاي  C≡Nرا
به پيوندهاي  C=Nتبديل ميکند .همچنين ناپديد شدن
پيک گروههاي  CH2و گروه هاي  CNرا ميتوان ناشي از حذف،
حلقوي شدن و واکنشهاي آروماتيک و تشکيل  C=N ، C=Cو
 =C-Hدانست .در طي انجام مراحل استابليزاسيون پيش ماده با
پايه پلي اکريلو نيتريل تغيير رنگ سفيد با سايه زرد و قهوهاي تا
سرانجام به رنگ سياه را تجربه ميکند .مکانيزم حالت تغيير رنگ
به طور کامل شناخته شده نيست.
شکل  3طيف  FT-IRنانوذرههاي بوهميت تهيه شده به اين روش را
نشان ميدهد .همان گونه که مشخص اسـت در طيـف بوهميـت
دو پي ـک قــوي در  3191 Cm-1و  3311 Cm-1دي ـده م ـيشــوند
کـه بـه ارتعــاشهـاي کششـي  Al-OHمــرتبط اسـت .همچنـين
فرکانسهاي پايين 1171 Cm−1و 1111 Cm−1به ارتعاشهـاي
خمشي متقارن از گروههاي هيدروژني بـين گـروه هـاي Al–OH
موجـــود در ســـطح بوهميـــت اختصـــاص دارد .ســـه پيـــک
 111 Cm-1 ،741 Cm-1و  481 Cm-1ارتعـــــاش پيونـــــدهاي
 Al–O–Alرا نشـــان مـ ـيدهنـــد .پيـ ـکهـــاي  1381 Cm-1و
 1137 Cm-1مربوط ارتعاشهاي کششي ناخالصيهـاي نيتـرات و
آب جذب شده در ساختار بلوري ميباشند ].[19
شکل  4طيفهـاي  FTIRقبـل و بعـد از عمليـات گرمـادهي
نانو اليـاف کـامپوزيتي را نشـان مـيدهـد .نانوفايبرهـاي پـيش از
کلسينه شدن شامل پليمر  PANو نانوذرههاي بوهميت بـه همـراه
69
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شکل 3ـ طيف فروسرخ ( )FT-IRنانوالياف تهيه شده به روش الکتروريسي؛()3؛ نانو الياف شامل پيش ماده سراميکي
و پليمر پيش از عمليات گرمايي )2( ،؛ نانوالياف سراميکي پس از عمليات گرمايي.

مقدارهايي کاتيون هاي Cu2+و  Al3+ميباشند که در اين طيف،
پيک جذبي  1144 Cm-1مربوط به ارتعاشهاي کششي  C=Nو
پيکهاي جذبي در ناحيه هاي،1411-1411Cm-1 ، 1871 Cm-1
 1381-1311 Cm-1و  1171-1111 Cm-1به ترتيب مربوط به
مودهاي ارتعاشي گوناگون  C-Hآليفاتيک گروه هاي CH ,
 CH2در زنجيره پليمر  PANمي باشند .بعد از کلسينه شدن
در طيف  FT-IRبراي نمونه در ناحيه  1111-111Cm-1يک پيک
پهن و قوي به وجود آمده که نشان دهنده ساختار سراميکي و
ارتعاشهاي کششي پيوندهاي اکسيدي Al-O, Cu-O, Al-O-Cu
در نانوفيبر سراميکي مي باشد .از بين رفتن پيک 1144 Cm-1
نشان دهنده از بين رفتن گروههاي نيتريل در  PANميباشد.
در ناحيه  1711 - 1311تعدادي پيک با شدتهاي کم تا زياد
وجود دارد که نشان دهنده حضور ساختارهاي کربني در بافت
سراميکي مي باشد [.]14
به منظور بررسي اثر غلظت پليمر بر بافت سراميکي به دست آمده
و براي اطمينان از حضور ساختارهاي کربني در بافت سراميکي
پس از کلسيناسيون ،نمونههاي نانوالياف با ميزان پيش ماده ثابت
در غلظتهاي  13 ،11 ،11و  14درصد وزني  PANنسبت به
 DMFتهيه و در شرايط گرمادهي گفته شده کلسينه شدند.
به منظور بررسي پيوندها و گروههاي عاملي موجود در بافت
پيش و پس از کلسيناسيون از تمام نمونهها طيف  FT-IRتهيه شد
که در شکل  1نشان داده شده است.
31

نانوالياف پيش از کلسينه شدن شامل پليمر  PANو نانوذرههاي
بوهميت به همراه مقدارهاي کاتيونهاي  Cu2+و  Al3+ميباشند.
که در طيفهاي هر چهار نمونه ،پيک جذبي  1144 Cm-1مروبط به
ارتعاشهاي کششي  C=Nو پيکهاي جذبي در ناحيههاي
 1381-1311 ،1411-1411 ،1871-1944و 1171-1111 Cm-1
به ترتيب مربوط به مدهاي ارتعاشي گوناگون  C-Hآليفاتيک
گــروههــاي  CHو CH2زنجيــر  PANم ـيباشــند .پيــکهــاي
شاخص مربوط به نـانوذرههـاي بوهميـت نيـز در همـه طيـفهـا
بـــا عالمـــت  Bمشـــخص شـــدهانـــد کـــه دو پيـــک جـــذبي
 1111 cm-1و  1171مربوط به ارتعاشهاي خمشي گروههاي OH
در سطح ذرههاي بوهميـت و دو پيـک  3191 Cm-1و  3311نيـز
مربوط به ارتعاشهاي کششي گروههاي  OHبوهميت ميباشد ].[31
پس از کلسينه شدن در طيفهاي  FTIRبراي همه نمونـههـا
در ناحيه  1111-111 Cm-1يک پيک پهن و قوي به وجود آمـده
که نشان دهنده ساختار سراميکي و ارتعاشهاي کششي پيوندهاي
اکسيدي  Al-Oو  Cu-Oدر نانوفايبر سراميکي باشد .از بين رفـتن
پيک  1144 Cm-1نشان دهنده از بين رفـتن گـروههـاي نيتريـل
در  PANاســت .در ناحيــه  1711-1311Cm-1تعــدادي پيــک
با شدتهـاي کـم تـا زيـاد وجـود دارد ک ناشـن دهنـده حضـور
ساختارهاي کربني در بافت سراميکي است .در نمونههـاي 11 ،11
و  13درصد وزني شدت اين پيکها کمتر از نمونه  14درصد وزني
ميباشد که به طور شاخص نشان دهنده حضور ساختار کـربن اسـت.
علمي ـ پژوهشي
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شکل 3ـ طيف  FT-IRنموههای نانوالياف با غلظتهای گوناگون پليمر پيش و پس از گرمادهي.

بلور سراميکي
کربن
شکل  3ـ تأثير افزايش ميزان کربن ناشي از افزايش درصد وزني پليمر بر اتصال بين کريستال های اکسيد فلزی.

اما در نمونه  14درصد وزني با توجه بـه بـاال بـودن درصـد
اوليــه آن و شــلوغي طيــف مــيتــوان نتيجــه گرفــت کــه
مقدارهاي بيشتري الياف کربن در بافت سراميک بـه جـا مانـده اسـت.
دو پيــک  1474 Cm-1و  1193مربــوط بــه بانــد دو گانــه C=C
آروماتيک اليـاف کربنـي مـيباشـند ،از طرفـي پيـک 3114 Cm-1
نيز وجود  Nدر ساختار کربني آروماتيک را نشان ميدهد.
با توجه به نتيجههاي ديده شده با افزايش غلظت پليمر ،ميزان
کربن باقي مانده در بافت افزايش يافت کـه در غلظـتهـاي بـاال
PAN

علمي ـ پژوهشي

( 14درصد) حتي باعث تغيير رنگ و تيـره شـدن بافـت نيـز شـد،
همچنين الياف در اين حالت ترد و شکننده بودند .مهمترين عامـل
در ايجاد اين ساختار کربني در دماي باال مربوط به ميزان اکسيژن
در دسترس درون کوره است.
در شکل  1شماي تأثير ميـزان کـربن بـاقي مانـده بـر بافـت
نشان داده شده است .با افزايش درصد وزني پليمـر و درنتيجـه آن
افزايش محتوي آلي بافت اتصـال بلورهـاي اکسـيد فلـزي در اثـر
حضور ساختارهاي کربني کاهش يافت که ميتواند دليلي بر پايين بـودن
33
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شدت
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( 2درجه)

شکل 3ـ الگوی پراش پرتو ايکس ) (XRDنانو الياف کامپوزيت سراميکي
(پس از کلسينه شدن).

ثبــات ســاختاري اليــاف ســراميکي در غلظــت  14درصــد نســبت
به  11درصد باشد .با توجه به هدف پژوهش ،بافـت سـراميکي بـا
کمترين ميزان کربن ( )% 11wtبه عنوان نمونـه بهينـه انتخـاب شـد
بهطوري که ديگر مشخصهيابيها پيرامون اين نمونه انجام شد.
شکل  7الگوي پراش پرتو ايکس  XRDنمونه کلسينه شده
در دماي  111 °Cرا نشان ميدهد .همان گونه که ميبينيد
در اين طيف پيکهاي شاخص سه فاز از اکسيدهاي فلزي
شناسايي شده که با مقايسه با منابع مراجع طيفهاي XRD
بهدست آمده است .اين فازهاي اکسيدي شامل مس اکسيد ،CuO
آلومينيوم اکسيد  Al1O3و يک ساختار ترکيبي مس ـ آلومينيوم اکسيدي
 Cu1Al4O7است که با توجه به ساختار شيميايي نانوفايبرهاي
پليمري پيش از کلسينه شدن قابل پيشبيني ميباشد .در ساختار
نانوالياف پليمري نمکهاي مس استات و آلومينيوم استات به همراه
نانوذرههاي بوهميت در بستري از پليمر  PANميتواند به تشکيل
سه فاز گوناگون اکسيدي منجر شود .نانوذرههاي بوهميت
دراثر کلسينه شدن به ساختار اکسيد آلومينيوم تبديل ميشوند .از سويي
ترکيب دو کاتيون  Al3+و  Cu2+منجر به تشکيل فاز اکسيد فلزي
گوناگون آنها ميشود .البته مقدارهايي از مس اکسيد مجزا نيز
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ميتواند در اثر کلسينه شدن به وجود آيد .حضور مقدارهاي اندکي
از کربن بعد از کلسينه شدن درون ساختار نانوفايبرهاي سراميکي
اجتناب ناپذير ميباشد که ميتواند منجر به شلوغي اين طيف شود.
همانگونه که در مرجع ] [8بيان شده است در فشارهاي پايين
اکسيژن شاهد تشکيل فازهاي چندگانه از اکسيد فلزها خواهيم بود،
نتيجههاي  XRDميتواند تأييدي بر کم بودن ميزان اکسيژن
در کوره باشد که پيشتر به عنوان عامل اصلي در باقي ماندن
ساختارهاي کربني گزارش شد.
نتيجهگيري

در اين پژوهش نانوالياف ترکيبي با روش الکتروريسي از يک
محلول با ترکيبهاي جديد شامل پليمر آبگريز و مقاوم به گرما
پلياکريل نيتريل ،حالل دي متيل فرم آميد ،نمکهاي آلي
آلومينيوم و مس و نانوذرههاي آلومينيوم هيدروکسيد تهيه شد.
پيش از فرايند کلسيناسيون فرايند پايدارسازي پليمر پلي اکريل نيتريل
انجام شده که باعث پيوستگي بيشتر بافت نانو الياف شده است.
پس از کلسيناسيون در دماي  111°Cنانو الياف کامپوزيتي پيوسته
شامل مس اکسيد و آلومينيوم اکسيد و فاز ترکيبي آنها به دست
آمده است .اين فازهاي اکسيدي شامل مس اکسيد ، CuO
آلومينيوم اکسيد  Al1O3و يک ساختار ترکيبي مس ـ آلومينيوم
اکسيدي  Cu1Al4O7است که نتيجههاي آناليزهاي  FT-IRو
 XRDبه خوبي حضور اين مواد را تأييد مي کند .در اين کار از
نانوذرههاي آلومينيوم هيدروکسيد (بوهميت) افزون بر ديگر
پيش مادهها براي تشکيل آلومينا استفاده شد .استفاده از ترکيب
اين پيشمادهها و پليمر پلياکريلنيتريل براي تهيه نانوالياف سراميکي
تا به حال گزارش نشده است .نانو الياف سراميکي با ميانگين قطر
 91نانومتر افزون بر وجود فازهاي بلوري گوناگون ،ساختار سطحي
متخلخل دارد که ويژگيهاي منحصربفرد فيزيکي و شيميايي آن
دامنه کاربرد اين نانوساختار را افزايش خواهد داد.
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