کیمیا نانو دانش

نانوسیاالت حاوی نانولوله های کربنی
این نانوسیاات اااا ووا
ج ی ووک کوو

رااای وو اعااا ا ی ااد

ی یوان ا نووا نل

ها سیاات نای رااای یواا اسیاداا تلااا عواا
این نانوساات نشا ی اه ک ووا

ها عوا تاوا اا ا

را اا کلیاها رری اایان ا عیوا ااا یوج
یاا آ اا سیو ایرا ،یقیایا دیاکت کایاا نانواان
یب ز رااای  ،ی یوان اانث ااتاوان ا ا ا

یراا اااا تاااآ مایای

یایووازیک یانو ضایب ه ایت رااای ،

نلیبت ا ساات یا ا ز اا جیآ ما ،اوزای

نشیا ااا است ک اساداا اا این نانوساات اا

اوزای

ااا یوج ن ا ناسییآت ضییایب انایاز رااا

جاارای اا ایووع اها ااااا ااد آ ناایج این یقیایا اا ژ اناع ا یاابا اان اعیآآ ا چاپ اسا
اا دیاکت کایاا نانواان

نانوسیاات یوعا دی

ی

نلیبت ا نیون وااج الااا اااا یا اوا

استآ
اا هیا

کادات ااوواااا استآ
این تا اا نیانوسییایات اا انوات ی اآن نانوعوع ها چو ج اا کااو

 )MWCNTنانوعوع ها یک

ج اا کااو  )SWCNTآآآ اا ساات اای ی اآن اا جیآ ما ،ایاآن تآاکوز یاکاب اا اای اا یواسب
ااا ااائ ی ااد آ

سااز تووسان نانولوله اا یوج ا یوجوا دیاکت ،این ان اا ی یوان یادا

ااد آ نوت نای این

نانوعوع ها  COOHیا  OHی ااد آ
کاربرد اااا کاااااها تلیااا عیواا
سیالیاه ها سیایای
کوو

ها ،ووک کوو

تایای

یراا اا انوات یب ع ا ،ااایایواها وانر

 ،یر ازا ووک کوو

اسارا ها اعکاا ناک

ااکاواها

غلظت (کسر حجمی) :اااآات یوعا اا کلاها رری ی اآن یا %1
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عواا ،
انوات ووک

کیمیا نانو دانش
کارائی
این نانوسااز اااا یزایا ایا ی ااد :
 اوزای

ااا یوج انایاز رااا جاارای

 اوزای

ااا یوج ضایب ه ایت رااای

 اااآات کااکاا ا

اسوا اا سالای ا سایای

رااای  ،ااایایواها دوواژها وانر  ،عواا

تایای
یراا

 ضایب نیآکاا رااای اات اا ییای کلاها رری
 ا بوا انایاز رااا یویواها اا نلوا اوزای
 سااز نای رااای

ووک کوو

 ااا اساداا ا نووا ووک کوو

 ،یب ع ا

ان اا ایووع ا اا یب ز ها

ا ا ا من ا

یطآوا ااا سالاه ها سایای
اا سالای ا یاکا

تایای

ااایایواها

سالای ا اااااش

خصوصیات
این سیااز اا ا واا جای

یای یشیکا دی

اسیت ک واا یای یا هیا سااز اای  ،ما واع

ی ااد

دای نانوعوع ها کااو ی ااد آ نانوعوع ها کااو ا عوا اای اا اا سااز اای یاآاق ی دون
ااا یوج ه ایت رااای  ،ضیایب انایاز رااا جاارای

اوزای

کااای

واا جای

اانث اوزای

ا ا ا سالاه ها ی اآن یایبط اا

انایاز رااا ی دون آ
کاربردها
 -1سااز نای یطآوا ااا یب ع ا ا عوع ا  ،عدق ا  ،عوع اوسا
 -2اساداا اا ااایایوا وواا ها ا نووا سااز ووک کوو
 -3ااا اساداا اا ژناایوا ایزز ،ناا تا ژناایوا آآآ
 -4اوزای

انایاز رااا جاارای اا سالاه ها تایای

سایای

وانر

چاآا ها

 -5کااکاا ها مایایشراه
 -6سااز ووک کوو

یر ازا یاادکاا

 -7اساداا اا ااکاواها ا نووا سااز ووک کوو
 -8یر ازا اعکاا ناک

سالای ا یاکا

 -9یادان مت کشا اا
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