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 چكیده
با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان به یکی از کاندیدهای اصلی (SWNTs) نانولوله های کربنی تک دیواره 

از  (NIR)ها جذب نوری زیاد در محدوده فروسرخ نزدیک  SWNTبرای دارورسانی و درمان گرمانوری سرطان تبدیل شده اند . 
های کربنی شوند، در این صورت مطالعه خواص حرارتی نانولولهدهند و به وسیله جذب نور باعث ایجاد حرارت میخود نشان می

های بین هم کنش ها می باشد. بر SWNTضریب انبساط حرارتی  تغییرات دمایی ه محاسبهیابد. هدف از ارایه این مقالاهمیت می
اتم های کربن به وسیله  پتانسیل بس ذره ای برنر و مدل نوسانگر هارمونیک توصیف شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب 

کلوین مثبت می باشد و با افزایش دما، قطر و  066ا نانولوله های تک دیواره در رنج دمایی صفر کلوین ت (CTE)انبساط حرارتی 
ها در اثر حرارت تولید شده  SWCNTیابد ، این نتایج می توانند یکی از عوامل مهم رها شدن دارو از ها افزایش می SWNTطول 
 تابش لیزر باشد.  توسط
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ABSTRACT 

Single-wall carbon nanotubes (SWNTs) due to their unique physical and chemical properties have 

become strongest candidates mainly in drug delivery and cancer photothermal therapy. SWNTs exhibit 

strong optical absorption in the near-infrared (NIR) regions and generated heat by light absorption; in this 

case, studying of the thermal properties of nanotubes are important. The purpose of this paper is 

calculation the coefficient of thermal expansion (CTE) of SWNTs. The interactions of the carbon atoms 

in SWNTs are described by Brenner many- body potential and harmonic oscillator model. The results 

show that the CTEs of SWNTs are positive in a wide range of temperature; therefor length and diameter 

of SWNTs increase with increasing temperature. These results could be one of the important reasons for 

the release of drug from nanotube by absorption of light . 
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 مقدمه -0
ی نانو ایده های جذاب و در دهه گذشته، پیشرفت سریع فناور     

فراوانی برای درمان بیماری ها به همراه داشته است. نانولوله های 
الکتریکی، طیف سنجی ده آل حرارتی ، اپتیکی، کربنی بنابر خواص ای

و ساختاری خود برای طیف وسیعی از علوم از جمله نانوپزشکی مورد 
نانولوله های کربنی به راحتی می توانند .[5-1] توجه قرار گرفته اند

محققان بیوپزشکی را قادر و همین امر [7, 0]داخل سلول ها شوند 
ها، تکنولوژی جدیدی را برای تشخیص ،  CNTساخته با استفاده از

 [12-8].کنترل و درمان بیماری ها از جمله سرطان توسعه دهند
یکی از کاربردهای نانولوله های کربنی در امر دارورسانی و درمان 

. فوتون ها در محدوده فروسرخ [10-13]باشدنوری سرطان میگرما
عمق نفوذ زیاد و جذب کمی در بافت های بیولوژیکی  (NIR)نزدیک 

دارند و نانولوله های کربنی جذب نوری زیادی در این محدوده 
با  تابش نور نانومتر( از خود نشان می دهند و به محض1166تا766)

به واسطه جذب نور، تولید حرارت طول موجی در این محدوده 
های سرطانی حاوی غلظت بدین وسیله در سلول و [18, 17]کنندمی

ها، تابش سبب تخریب حرارتی سلول ها  CNT های مناسب از
شوند. آزمایشات انجام شده بر روی مدل های حیوانی نشان می می

دهد که استفاده هم زمان از نانولوله ها به همراه تابش لیزر ،اثرات 
ها به صورت CNTرمانی بیشتری نسبت به استفاده از پرتو لیزر یا د

و همکارانش نشان دادند در صورتی که  .Kam [13]تنها دارند
نانولوله های کربنی حاوی دارو باشند، افزایش دمای ناشی از تابش 

یشی مشابه در آزما .[0]تواند منجر به رها شدن داروها شودمی
Chaban  نشان داد که استفاده از لیزر و همکارانشNIR  و حرارت

ها می CNTتولید شده از آن باعث افزایش سرعت رهایی داروها از 
و همکارانش از نانولوله ها و تابش لیزر در  Burke.[19] گردد

برای دارورسانی و درمان گرمانوری سرطان به طور هم  NIRمحدوده 
 [26] زمان استفاده کردند.

تابش لیزر میتواند به دو روش اعمال گردد: روش اول قرار گیری در 
معرض تابش در محدوده نانوثانیه است ودر روش دوم تابش به مدت 

یابد. تابش نانوثانیه لیزر معموال برای نابودی ادامه میچند دقیقه 
ی شود که در این روش متاستاز و سلول های سرطانی تکی استفاده م

درجه سانتی گراد افزایش می یابد و با توجه به زمان  366دما تا حد 
اعمالی که در حد نانوثانیه می باشد کمترین آسیب را به بافت های 
سالم اطراف وارد می کند. در روش دوم تابش لیزر برای چند دقیقه 

رگ استفاده ادامه می یابد و برای نابودی سلول های سرطانی نسبتا بز
درجه  05تا  55می شود؛ محدوده تغییرات دمایی در این روش 

که نانولوله های کربنی حاوی مواد سانتی گراد می باشد. در صورتی 

دارویی باشند با تابش لیزر و افزایش دما سرعت رهایی داروها از 
با توجه به مطرح شدن تغییرات  [21, 26]نانولوله ها افزایش می یابد.

ها از جمله ضریب CNT دمای در این روشها آگاهی از خواص حرارتی
 به عنوان تابعی از دما بسیار مهم می باشد. (CTE)انبساط حرارتی 

با توجه به چالش آزمایش در مقیاس نانو ومدل سازی ، مطالعات در 
ده است و مطالعات نانولوله های کربنی نسبتا محدود ش CTEمورد 

نانولوله های کربنی تک دیواره انجام  CTEتئوری اندکی بر روی 
و همکارانش از شبیه سازی دینامیک  Raravikarشده است . 

نانولوله های کربنی آرمیچری استفاده  CTEمولکولی برای محاسبه 
در جهت شعاعی مقادیر کمتری  CTEکرده اند و آنها دریافتند 

جهت طولی دارد و نانولوله ها با قطر کوچکتر در  CTEنسبت به 
و همکارانش از  Schelling. [22]بزرگتری می باشند CTEدارای 

 CTEشبیه سازی دینامیک مولکولی و دینامیک شبکه برای محاسبه 
استفاده کردند و نتایج آنها نشان می دهد که ضریب انبساط حرارتی 
در راستای طولی در دمای اتاق منفی می باشد و در دمای باالتر 

و   Jin-Wu Jiang. در مطالعه ای دیگر [23]مثبت می گردد
یب تابع گرین غیر تعادلی، در رنج دمای همکارانش با استفاده از تقر

در جهت طولی  CTEکلوین مقادیر مثبتی را برای  1066تا  6
در جهت شعاعی را دمای اتاق منفی بدست  CTEگزارش کرده اند و 

ش با بهره گیری از روش مکانیک و همکار Chunyu Li [25]آوردند .
سازه های مولکولی مقادیری مثبت برای ضریب انبساط حرارتی در 

طولی  CTEهر دو جهت طولی و شعاعی ارایه کرده اند و مقادیر 
.  در این مقاله [25]مقادیر بیشتری نسبت به جهت شعاعی دارد

ش تحلیلی ضریب انبساط حرارتی نانولوله های کربنی تک یواره با رو
 و با استفاده از متغییرهای ترمودینامکی محاسبه می گردد. 

  تئوری و مدل سازی-2
در نانولوله های کربنی ، اتم های کربن در ساختاری استوانه ای      

آرایش یافته اند و اتم ها در دیواره این ساختار ، شبیه به اتم ها در 
ای منظم و پیوسته الیه های گرافیت قرار گرفته اند و شش ضلعی ه

به یکدیگر   2SP. اتم ها با  هیبریداسیون [5]ای را تولید کرده اند
برقرار کرده یگر پیوند اتم کربن د 3هر اتم کربن با  و  متصل شده اند

در و سه همسایه اول این اتم را  Aاتم کربن الف( 1) شکل .است
دهد. به دلیل تناوب اتم ها در ساختار نشان می SWNTساختار 
ها از حرکت انتقالی این چهار اتم نتیجه ، موقعیت همه اتم نانولوله

را  نانولولهمی شود و این چهار اتم موقعیت تمام اتم های موجود در 
تواند به عنوان یک ورقه  می SWNTاز آنجایی که .  کنندف میتوصی

 ب( به وسیله یک برش1لوله شده گرافین در نظر گرفته شود ، شکل)
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در جهت محوری و پس از باز کردن به صورت یک  SWNTاز  

صفحه مسطح می باشد. فاصله هر جفت از اتم های کربن در صفحه 
در نانولوله های  .باشدمی SWNTرول نشده متناظر با طول پیوند در 

کربنی طول پیوند و زاویه آن  وابسته به کایرالیتی و قطر نانولوله 
است و طول پیوندها ممکن است با یکدیگر برابر نباشند و زاویه پیوند 

ب( با یک ورقه گرافین 1درجه منحرف شود در نتیجه شکل ) 126از 
یه اول آن را در به همراه سه همسا  Aپ( اتم1متفاوت است. شکل)

از  SWNTبا توجه به ساختار  صفحه رول نشده نشان می دهد.
  ia (i=1,..., 5)استفاده می کنیم. ,Z)θ(R,مختصات استوانه ای

باشند و از طریق صفحه رول نشده می درها نشان دهنده طول پیوند 
و  1φآنها می توان طول و زاویه های دیگر را بدست آورد. زوایه های 

2φ ب استفاده می شود :1الف و 1ی نگاشت بین شکل برا 
                )1( 
 باشد:می t(d(همه اتم ها برابر نصف قطر (R)مختصات شعاعی

                                                )2(     
 

 

 نانولوله نشده لوله ساختار(ب  یکربن نانولوله ساختار(الف(: 0) شكل
 آن اول یها هیهمسا و A اتم( پ

اتم  (θ)و زاویه قطبی  (Z)پ( مختصات محوری 1با توجه به شکل)
 ها برابر است با :

                          )3( 
                                                             )5( 

                                )5( 
                          )0(     

  و زاویه  )( ، باید قطر SWNTبرای دست یابی به ساختار واقعی
بردار  SWNT،تعیین شوند. برای دکه وابسته به کایرالیتی هستن

 تعریف می شود:   a2 و   a1 بوسیله بردارهای پایه  h(C( کایرال
                                       )7( 

n  وm طول بردار کایرال برابر محیط  .اعدادی صحیح می باشند
 نانولوله می باشد:

 

 
                )8( 

 داریم :  SWNTو برای قطر
                                                                    )9( 

 برحسب کایرال تعریف می شود: θزاویه 
                      )16( 

تعیین می  ia(i=1,…,5)بوسیله  SWNTموقعیت همه اتم ها در 
طول  5شود. طول پیوند اتم ها در ساختاراستوانه ای نیز توسط این 

و  x,Zx,θx(R( واتم با مختصاتتعریف می شود. طول پیوند بین د
)y,Zy,θy(R : در مختصات استوانه ای برابر است با 

                )11( 
با گردید حال که روابط حاکم بر پیوندها و زاویه ها مشخص 

، انرژی ذخیره شده در [20]رگیری از پتانسیل بین اتمی برنبهره
مطابق با پتانسیل برنر، انرژی ذخیره شده . گرددبه میپیوندها محاس

تابعی ازطول پیوند و زاویه پیوند مربوطه با پیوند  ABدر پیوند 
 همسایه می باشد:

VAB=V (rAB, ⦟ABX)                                                  )12( 
 X همسایه اول اتم هایA وB ده از می باشد ، که این انرژی با استفا

 روابط زیر محاسبه می شود :
V(rij , θijk) = VR(rij) -  VA(rij)                               )13(                                 

ijr  فاصله بین دو اتمi  وj  وijkθ  زاویه بین پیوندj-i  و پیوند های
و جاذبه به ترتیب جمله های دافعه  AVو RVهمسایه می باشد.  

 هستند و توسط روابط زیر بیان می شوند:
                                 )15-1( 

                                 )15-2(    
را با استفاده از فیت کردن با   و  βو  sو  برنر پارامترهای 

شده از انواع مختلف کربن بدست آورده  خواص فیزیکی شناخته
فاصله تعادلی دو اتم کربن می باشد.مقادیر این  R(e) .[27]است

پارامترها در انتهای تعریف پتانسیل برنر آورده شده است. تابع 
یک تابع چند ضابطه ای می باشد که توسط رابطه زیر داده  

 می شود :

    )15( 

 
(1)R  (2)وR   و  7,1ترتیب برابر  و مقادیر آنها به بردهای موثر می باشد 
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  SWNTبرای ساختار  rدلیل اینکه طول ه آنگستروم می باشد و ب 2
 نانولوله هایآنگستروم است، مقدار این تابع برای  1,7همواره کمتر از 

بیانگر یک رابطه  عبارت   (13)برابر یک می باشد. در رابطه کربنی
ت است و این ارتباط با عبارا iو محیط اطراف اتم  jو اتم  iبین اتم 

 شود :زیر بیان می
                                                       )10-1( 

                             )10-2( 
زاویه است و  jو iاتم کربنی به غیر از اتم  k( ، 01-2در رابطه )

توسط رابطه زیر  Gمی باشد و تابع  i-kو  i-jبن بین پیوند کر
 محاسبه شده است :

                                   )17( 
برنر با استفاده از ثابت شبکه و انرژی پیوند گرافیت و الماس و 

تشکیل خال  کربن و انرژیمکعب ساده  ومکعب مرکز حجمی ساختار
و ، ، s  ،β  ،   ،δ، ای گرافیت و الماس، پارامتر ه

 را تعیین نموده است:
 

s R(e) β D(e) 

1.29 

 

1.315 A 
 

1.5  A-1 
 

6.325 ev 

δ 
  

 

0.80469 2.5 19 0.011304 

 برنر لیپتانس یپارامترها(: 0) جدول

برابر  Aبرای پتانسیل برنر ، انرژی اتم با استفاده از روابط ذکر شده 
 است با :

                                            )18( 
 نانولوله و انرژی کل  باشد می ia(i=1,…,5)این انرژی وابسته به 

 گردد با:برابر می
                                      )19( 

 

N  باال تعداد کل اتم های کربن در در رابطهSWNT برای .می باشد
نانولوله تک دیواره در حالت بدست آوردن طول پیوند های کربن در 

  گرفته مشتق  i=1ia)…(5نسبت به طول های 19، از رابطه تعادل
 و حاصل را برابر صفر قرار می دهیم :
                                        )26( 

مجهول غیرخطی خواهیم  0معادله و  0در این صورت یک دستگاه 
های کربن داشت و با حل عددی این دستگاه طول پیوند اتم

. نتایج محاسبات در در حالت تعادل  بدست خواهد آمد SWNTدر
 .شده است آورده 2جدول

 محاسبه ضریب انبساط گرمایی -2-0
ی تعیین طول روش شرح داده شده در بخش قبل فقط برا     

ها در دمای صفر مناسب می باشد . در دماهای باالتر انرژی آزاد پیوند
شود. در این  totVهلمهولتز به عنوان انرژی کل باید جایگزین عبارت 

 صورت انرژی کل سیستم برابر است با  :
A=Vtot –TS                                                           )21( 

S وپی سیستم و آنترT  دما می باشد .آنتروپی سیستم بر اساس مدل
 به صورت زیر تعریف می شود:[28]نوسانگر هماهنگ 

        )22( 

Bk  ثابت بولتزمن وh  باشد:ثابت پالنک می  

    

ik⍵ و برای محاسبه آن از  [29]تعاش اتم ها می باشدفرکانس ار
 زیر استفاده می کنیم: رابطه

                                                  )23( 
I  می باشد.   33ماتریس یکانیim   جرم وix  مختصات اتمi  ام

 ( جای22را در رابطه آنتروپی ) 23حاصل از رابطه ⍵  .باشدمی
گذاری نموده و در نهایت با بهره گیری از رابطه مربوط به انرژی آزاد 

باالتر از صفر کلوین انرژی کل سیستم در دمای ، ( 21)هلمهولتز 
 .شودحاصل می

کربن و مشاهده تغییرات –تغییرات طول پیوند کربن  برای بررسی
را در دماهای مختلف  (21)این طول با دما ، مینیمم مقدار رابطه 

 می نماییم:محاسبه 
ai(i=1,…,5)                                           )25( 

 تابعی از دما می باشند.  iaنتایج نشان می دهد پنج طول 

 

 یچریآرم یها نانولوله یبرا 3a طول ییدما راتییتغ( :2)شكل
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یکایرالیت  tdقطر  

 )آنگستروم(

θزاویه  

 (درجه(

rAB  

 )آنگستروم(

rAC 

 )آنگستروم(

rAD 

 )آنگستروم(

⦟BAC 

 (درجه)

⦟BAD 

 (درجه)

⦟CAD 

 (درجه)

 نانولوله
 زیگزاگی

(5،6) 5,1523 6  1,500 1,5009 1,555 122,8 118,0 118,0 

(12،6)  9,0039 6 1,5532 1,5532 1,5515 126,0 119,7 119,7 

نانولوله 
 آرمیچری

(5،5)  0,9799 29,9 1,5532 1,5508 1,5533 119,9 126,2 119,9 

(16،16)  13,8861 29,9 1,5513 1,5521 1,5513 126,6 126,6 126,6 

نانولوله 
 کایرال

(0،2)  5,8508 13,0 1,5505 1,5591 1,5536 121,1 ,1119  119,8 

(7،5)  8,3973 25,5 1,5528 1,5558 1,5522 126,2 119,8 126,1 

     یکربن نانولوله وندیپ یها طول و ها هیزاو(: 2) جدول

 

 یگزاگیز یها SWNT یبرا 2a طول ییدما راتییتغ(:3) شكل

 

 های کایرالSWNTبرای  4aتغییرات دمایی طول : (5)شكل 

 در نتیجه قطر تابعی  ،می باشد ia ج طولقطر تابعی از پن (8)رابطهدر 
ها با SWNTدر جهت شعاعی برای   CTEاز دما می باشد. 

 کایرالیتی های مختلف برابر است با:
                                                )25( 

( نشان می دهند نانولوله های کربنی با 7( و )0( ، )5شکل های )
شعاعی بزرگتری هستند و با افزایش  CTEکوچکتر دارای کایرالیتی 

( بیانگر این است 8دما ، شعاع آنها افزایش بیشتری می یابد و شکل )
شعاعی برای نانولوله های زیگزاگی بیشتر از نانولوله های  CTEکه 

  آرمیچری وکایرال می باشد. 
 

 

 رالیکا SWNT در یشعاع CTE ییدما راتییتغ(: 4) شكل
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 یگزاگیز SWNT در یشعاع CTE ییدما راتییتغ(: 6)لشك

 

 آرمیچری SWNT شعاعی در CTEتغییرات دمایی  (:0) شكل

 

 مختلف یتیرالیکا با ها نانولوله در یشعاع CTE سهیمقا(:8) شكل

 
 

های مختلف متفاوت می باشد، SWNTکه برای  θبا توجه به زاویه 
CTE لف بدست می آید در جهت محوری برای آنها از روابط مخت
 محوری نانولوله کایرال داریم: CTE برای 

                              )20(
   

 

 رالیکا SWNT در یمحور CTE ییدما راتییتغ(: 9)شكل

 
 محوری نانولوله های زیگزاگی داریم: CTEبرای 

                                     )27( 
 

 

 یگزاگیز SWNT در یمحور CTE ییدما راتییتغ(: 29) كلش

CTE :محوری نانولوله آرمیچری برابر است با 
                                                      )28( 

 
 



 
 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران

 zeinabmoradi1991@gmail.com  ،99095049990، پتروگسمرکز پژوهش های صنعتی و معدنی                              7    

  

 

 یچریآرم SWNT در یمحور CTE ییدما راتییتغ(: 00) شكل

نبساط حراراتی محوری  شکل های مربوط به تغییرات دمایی ضریب ا
محوری نیز مانند شعاعی برای  CTEبیانگر این است که 

های کوچکتر، بیشتر می باشد و برای نانولوله ها با کایرالیتی کایرالیتی
محوری برای نانولوله  CTEمتفاوت نیز با توجه به شکل زیر تغییرات 

 زیگزاگی بیشتر از دو نوع دیگر می باشد.

 

 مختلف یتیرالیکا با ها نانولوله در یمحور CTE سهیمقا(:02)شكل

اندازه انواع مختلف نانولوله های کربنی تک دیواره با افزایش دما در 
های زیگزاگی SWNTراستای محوری و شعاعی افزایش می یابد و 

های  SWNTافزایش بیشتری در هر دو راستا نشان می دهند و 
 وری و شعاعیآرمیچری نیز افزایش طول کمتری در راستای مح

 (n,m)مولفه های بردار کایرال با توجه به نتایج به بدست آمده  .دارند
کوچکتر  mو  nدارند هر چه  CTEنقش مهمی در تغییرات دمایی 

 بساط بیشتر خواهد بود.نباشند تغییرات ضریب ا
 (θ) تاثیر گذار می باشد نحوه پیچش CTEمورد دیگری که بر  

که باعث می شود نانولوله های زیگزاگی است نانولوله های کربنی 

بزرگتری نسبت به نانولوله های آرمیچری و کایرال  CTEتغییرات 
 داشته باشند.

 نتیجه و جمع بندی -3
تابعی از  ،ها SWNTانواع طول (5(و )3( ، )2)با توجه به نمودارهای 

( نشان می دهند نانولوله های 12( و )8دما می باشد و نمودارهای )
شعاعی و محوری  CTEکلوین دارای  066تا  6رنج دمای  کربنی در
 باشند و در نتیجه افزایش دما باعث افزایش فاصله بینمثبت می

و آزادی بیشتر  های کربن در جهت شعاعی و محوری می گردداتم
تواند یکی اتم های کربن و افزایش فاصله پیوندها در حالت تعادل می

ییِ بارگذاری شدۀ داخل و روی از عوامل رهایی محموله های دارو
کاربرد دیگر، در هنگام بکار گیری روش نانولوله در نظر گرفته شود . 

تابش لیزر نانوثانیه برای درمان سلول های سرطانی تکی است که  
میتوانیم با توجه به ابعاد موضع درمانی از نانولوله هایی با تغییرات 

 تر استفاده کنیم.مناسب طولی و شعاعی 
 رست عالئمفه

CTE                            ن( ضریب انبساط حرارتی )یک بر کلوی
CNT                                نانولوله کربنی                     
NIR                              محدوده فروسرخ نزدیک        
SWNT                    نانولوله های کربنی تک دیواره                
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