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چكیده
( با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان به یکی از کاندیدهای اصلیSWNTs) نانولوله های کربنی تک دیواره
( ازNIR)  ها جذب نوری زیاد در محدوده فروسرخ نزدیکSWNT . برای دارورسانی و درمان گرمانوری سرطان تبدیل شده اند
 در این صورت مطالعه خواص حرارتی نانولولههای کربنی،خود نشان میدهند و به وسیله جذب نور باعث ایجاد حرارت می شوند
 بر هم کنشهای بین. ها می باشدSWNT  هدف از ارایه این مقاله محاسبه تغییرات دمایی ضریب انبساط حرارتی.اهمیت مییابد
 نتایج نشان می دهد که ضریب.اتم های کربن به وسیله پتانسیل بس ذره ای برنر و مدل نوسانگر هارمونیک توصیف شده است
 قطر و، کلوین مثبت می باشد و با افزایش دما066 ( نانولوله های تک دیواره در رنج دمایی صفر کلوین تاCTE) انبساط حرارتی
 ها در اثر حرارت تولید شدهSWCNT  این نتایج می توانند یکی از عوامل مهم رها شدن دارو از،  ها افزایش می یابدSWNT طول
.توسط تابش لیزر باشد

کلمات کلیدی
.(NIR) تابش لیزر، پتانسیل برنر،  ضریب انبساط حرارتی، دارورسانی و درمان گرمانوری سرطان، نانولوله های کربنی تک دیواره

Calculation of Thermal expansion coefficient of carbon nanotubes in order to
drug delivery and cancer photothermal therapy
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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 .
KEYWORDS
Single-wall carbon nanotube, Drug delivery and cancer photothermal therapy, Coefficient of thermal
expansion, Brenner potential, NIR laser irradiation.
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چهارمین همایش شیمی ،مهندسی شیمی و نانو ایران ،دانشگاه تهران
 -0مقدمه
در دهه گذشته ،پیشرفت سریع فناوری نانو ایده های جذاب و
فراوانی برای درمان بیماری ها به همراه داشته است .نانولوله های
کربنی بنابر خواص ایده آل حرارتی  ،اپتیکی ،الکتریکی ،طیف سنجی
و ساختاری خود برای طیف وسیعی از علوم از جمله نانوپزشکی مورد
توجه قرار گرفته اند [.]5-1نانولوله های کربنی به راحتی می توانند
داخل سلول ها شوند []7 ,0و همین امر محققان بیوپزشکی را قادر
ساخته با استفاده از CNTها ،تکنولوژی جدیدی را برای تشخیص ،
کنترل و درمان بیماری ها از جمله سرطان توسعه دهند]12-8[.
یکی از کاربردهای نانولوله های کربنی در امر دارورسانی و درمان
گرمانوری سرطان میباشد[ .]10-13فوتون ها در محدوده فروسرخ
نزدیک ) (NIRعمق نفوذ زیاد و جذب کمی در بافت های بیولوژیکی
دارند و نانولوله های کربنی جذب نوری زیادی در این محدوده
(766تا1166نانومتر) از خود نشان می دهند و به محض تابش نور با
طول موجی در این محدوده به واسطه جذب نور ،تولید حرارت
میکنند[ ]18 ,17و بدین وسیله در سلولهای سرطانی حاوی غلظت
های مناسب از  CNTها ،تابش سبب تخریب حرارتی سلول ها
می شوند .آزمایشات انجام شده بر روی مدل های حیوانی نشان می
دهد که استفاده هم زمان از نانولوله ها به همراه تابش لیزر ،اثرات
درمانی بیشتری نسبت به استفاده از پرتو لیزر یا CNTها به صورت
تنها دارند[ Kam. ]13و همکارانش نشان دادند در صورتی که
نانولوله های کربنی حاوی دارو باشند ،افزایش دمای ناشی از تابش
میتواند منجر به رها شدن داروها شود[ .]0در آزمایشی مشابه
 Chabanو همکارانش نشان داد که استفاده از لیزر  NIRو حرارت
تولید شده از آن باعث افزایش سرعت رهایی داروها از CNTها می
گردد ] Burke.[19و همکارانش از نانولوله ها و تابش لیزر در
محدوده  NIRبرای دارورسانی و درمان گرمانوری سرطان به طور هم
زمان استفاده کردند]26[ .
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
چند دقیقه ادامه مییابد .تابش نانوثانیه لیزر معموال برای نابودی
متاستاز و سلول های سرطانی تکی استفاده می شود که در این روش
دما تا حد  366درجه سانتی گراد افزایش می یابد و با توجه به زمان
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
ادامه می یابد و برای نابودی سلول های سرطانی نسبتا بزرگ استفاده
می شود؛ محدوده تغییرات دمایی در این روش  55تا  05درجه
سانتی گراد می باشد .در صورتی که نانولوله های کربنی حاوی مواد
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دارویی باشند با تابش لیزر و افزایش دما سرعت رهایی داروها از
نانولوله ها افزایش می یابد ]21 ,26[.با توجه به مطرح شدن تغییرات
دمای در این روشها آگاهی از خواص حرارتی CNTها از جمله ضریب
انبساط حرارتی ) (CTEبه عنوان تابعی از دما بسیار مهم می باشد.
با توجه به چالش آزمایش در مقیاس نانو ومدل سازی  ،مطالعات در
مورد  CTEنانولوله های کربنی نسبتا محدود شده است و مطالعات
تئوری اندکی بر روی  CTEنانولوله های کربنی تک دیواره انجام
شده است  Raravikar .و همکارانش از شبیه سازی دینامیک
مولکولی برای محاسبه  CTEنانولوله های کربنی آرمیچری استفاده
کرده اند و آنها دریافتند  CTEدر جهت شعاعی مقادیر کمتری
نسبت به  CTEدر جهت طولی دارد و نانولوله ها با قطر کوچکتر
دارای  CTEبزرگتری می باشند[ Schelling .]22و همکارانش از
شبیه سازی دینامیک مولکولی و دینامیک شبکه برای محاسبه CTE
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
مثبت می گردد[ .]23در مطالعه ای دیگر  Jin-Wu Jiangو
همکارانش با استفاده از تقریب تابع گرین غیر تعادلی ،در رنج دمای
 6تا  1066کلوین مقادیر مثبتی را برای  CTEدر جهت طولی
گزارش کرده اند و  CTEدر جهت شعاعی را دمای اتاق منفی بدست
آوردند  Chunyu Li ]25[.و همکارش با بهره گیری از روش مکانیک
سازه های مولکولی مقادیری مثبت برای ضریب انبساط حرارتی در
هر دو جهت طولی و شعاعی ارایه کرده اند و مقادیر  CTEطولی
مقادیر بیشتری نسبت به جهت شعاعی دارد[ .]25در این مقاله
ضریب انبساط حرارتی نانولوله های کربنی تک یواره با روش تحلیلی
و با استفاده از متغییرهای ترمودینامکی محاسبه می گردد.

-2تئوری و مدل سازی

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
الیه های گرافیت قرار گرفته اند و شش ضلعی های منظم و پیوسته
ای را تولید کرده اند[ .]5اتم ها با هیبریداسیون  SP2به یکدیگر
متصل شده اند و هر اتم کربن با  3اتم کربن دیگر پیوند برقرار کرده
است .شکل (1الف) اتم کربن  Aو سه همسایه اول این اتم را در
ساختار  SWNTنشان میدهد .به دلیل تناوب اتم ها در ساختار
نانولوله  ،موقعیت همه اتمها از حرکت انتقالی این چهار اتم نتیجه
می شود و این چهار اتم موقعیت تمام اتم های موجود در نانولوله را
توصیف میکنند  .از آنجایی که  SWNTمی تواند به عنوان یک ورقه
لوله شده گرافین در نظر گرفته شود  ،شکل(1ب) به وسیله یک برش
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از  SWNTدر جهت محوری و پس از باز کردن به صورت یک
صفحه مسطح می باشد .فاصله هر جفت از اتم های کربن در صفحه
رول نشده متناظر با طول پیوند در  SWNTمیباشد .در نانولوله های
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
از  126درجه منحرف شود در نتیجه شکل (1ب) با یک ورقه گرافین
متفاوت است .شکل(1پ) اتم  Aبه همراه سه همسایه اول آن را در
صفحه رول نشده نشان می دهد .با توجه به ساختار  SWNTاز
مختصات استوانه ای) (R,θ,Zاستفاده می کنیمai (i=1,..., 5).
نشان دهنده طول پیوند ها در صفحه رول نشده میباشند و از طریق
آنها می توان طول و زاویه های دیگر را بدست آورد .زوایه های  φ1و
 φ2برای نگاشت بین شکل 1الف و 1ب استفاده می شود :
()1

مختصات شعاعی) (Rهمه اتم ها برابر نصف قطر) (dtمیباشد:
()2

شكل ( :)0الف)ساختار نانولوله کربنی ب)ساختار لوله نشده نانولوله

پ) اتم  Aو همسایه های اول آن

با توجه به شکل(1پ) مختصات محوری ) (Zو زاویه قطبی ) (θاتم
ها برابر است با :
()3
()5

()5
()0

برای دست یابی به ساختار واقعی ، SWNTباید قطر ) ( و زاویه
که وابسته به کایرالیتی هستند،تعیین شوند .برای  SWNTبردار
کایرال ) (Chبوسیله بردارهای پایه  a1و  a2تعریف می شود:
()7
 nو  mاعدادی صحیح می باشند .طول بردار کایرال برابر محیط
نانولوله می باشد:
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()8
و برای قطر  SWNTداریم :
()9
زاویه  θبرحسب کایرال تعریف می شود:
()16
موقعیت همه اتم ها در  SWNTبوسیله ) ai(i=1,…,5تعیین می
شود .طول پیوند اتم ها در ساختاراستوانه ای نیز توسط این  5طول
تعریف می شود .طول پیوند بین دواتم با مختصات ) (Rx,θx,Zxو
) (Ry,θy,Zyدر مختصات استوانه ای برابر است با :
()11
حال که روابط حاکم بر پیوندها و زاویه ها مشخص گردید با
بهرهگیری از پتانسیل بین اتمی برنر[ ،]20انرژی ذخیره شده در
پیوندها محاسبه میگردد .مطابق با پتانسیل برنر ،انرژی ذخیره شده
در پیوند  ABتابعی ازطول پیوند و زاویه پیوند مربوطه با پیوند
همسایه می باشد:
)VAB=V (rAB, ⦟ABX
()12
 Xهمسایه اول اتم های  Aو Bمی باشد  ،که این انرژی با استفاده از
روابط زیر محاسبه می شود :
 )V(rij , θijk) = VR(rij)VA(rij
()13
 rijفاصله بین دو اتم  iو  jو  θijkزاویه بین پیوند  i-jو پیوند های
همسایه می باشدVR .و  VAبه ترتیب جمله های دافعه و جاذبه
هستند و توسط روابط زیر بیان می شوند:
()15-1
()15-2
برنر پارامترهای
را با استفاده از فیت کردن با
وsوβو
خواص فیزیکی شناخته شده از انواع مختلف کربن بدست آورده
است[ R(e) .]27فاصله تعادلی دو اتم کربن می باشد.مقادیر این
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

) R(1و) R(2بردهای موثر می باشد و مقادیر آنها به ترتیب برابر  1,7و

مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس99095049990 ، zeinabmoradi1991@gmail.com ،

چهارمین همایش شیمی ،مهندسی شیمی و نانو ایران ،دانشگاه تهران
 2آنگستروم می باشد و به دلیل اینکه طول  rبرای ساختار SWNT

همواره کمتر از  1,7آنگستروم است ،مقدار این تابع برای نانولوله های
بیانگر یک رابطه
کربنی برابر یک می باشد .در رابطه( )13عبارت
بین اتم  iو اتم  jو محیط اطراف اتم  iاست و این ارتباط با عبارات
زیر بیان میشود :
()10-1
()10-2
در رابطه ( k ، )10-2اتم کربنی به غیر از اتم  iو jاست و زاویه
بین پیوند کربن  i-jو  i-kمی باشد و تابع  Gتوسط رابطه زیر
محاسبه شده است :
()17
برنر با استفاده از ثابت شبکه و انرژی پیوند گرافیت و الماس و
ساختارمکعب مرکز حجمی و مکعب ساده کربن و انرژی تشکیل خال
 ، ،δ ،و
،β،s،
گرافیت و الماس ،پارامتر های
را تعیین نموده است:
s
1.29

)R(e
1.315 A

β
1.5 A-1

)D(e
6.325 ev

δ
0.80469

2.5

19

0.011304

جدول ( :)0پارامترهای پتانسیل برنر

با استفاده از روابط ذکر شده برای پتانسیل برنر  ،انرژی اتم  Aبرابر
است با :

()18
این انرژی وابسته به ) ai(i=1,…,5می باشد و انرژی کل نانولوله
برابر میگردد با:

-0-2محاسبه ضریب انبساط گرمایی

روش شرح داده شده در بخش قبل فقط برای تعیین طول
پیوند ها در دمای صفر مناسب می باشد  .در دماهای باالتر انرژی آزاد
هلمهولتز به عنوان انرژی کل باید جایگزین عبارت  Vtotشود .در این
صورت انرژی کل سیستم برابر است با :
A=Vtot –TS
()21
 Sآنتروپی سیستم و  Tدما می باشد .آنتروپی سیستم بر اساس مدل
نوسانگر هماهنگ []28به صورت زیر تعریف می شود:
()22
 kBثابت بولتزمن و  hثابت پالنک می باشد:
 ⍵ikفرکانس ارتعاش اتم ها می باشد[ ]29و برای محاسبه آن از
رابطه زیر استفاده می کنیم:
()23

 Iماتریس یکانی  3 3می باشد mi .جرم و  xiمختصات اتم  iام
میباشد ⍵ .حاصل از رابطه  23را در رابطه آنتروپی ( )22جای

گذاری نموده و در نهایت با بهره گیری از رابطه مربوط به انرژی آزاد
هلمهولتز ( ، )21انرژی کل سیستم در دمای باالتر از صفر کلوین
حاصل میشود.
برای بررسی تغییرات طول پیوند کربن –کربن و مشاهده تغییرات
این طول با دما  ،مینیمم مقدار رابطه ( )21را در دماهای مختلف
محاسبه می نماییم:
()25
نتایج نشان می دهد پنج طول  aiتابعی از دما می باشند.
)ai(i=1,…,5

()19

 Nدر رابطه باال تعداد کل اتم های کربن در  SWNTمی باشد.برای
بدست آوردن طول پیوند های کربن در نانولوله تک دیواره در حالت
تعادل ،از رابطه  19نسبت به طول های) ai(i=1…5مشتق گرفته
و حاصل را برابر صفر قرار می دهیم :

()26
در این صورت یک دستگاه  0معادله و  0مجهول غیرخطی خواهیم
داشت و با حل عددی این دستگاه طول پیوند اتمهای کربن
در SWNTدر حالت تعادل بدست خواهد آمد .نتایج محاسبات در
جدول 2آورده شده است.

4

شكل(: )2تغییرات دمایی طول  a3برای نانولوله های آرمیچری
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چهارمین همایش شیمی ،مهندسی شیمی و نانو ایران ،دانشگاه تهران
کایرالیتی

rAB

زاویهθ

قطر dt

(آنگستروم)

)درجه)

(آنگستروم)

6

5,1523

()5،6

9,0039

()12،6
()5،5

⦟CAD

⦟BAD

)درجه(

⦟BAC

)درجه(

(آنگستروم)

118,0

118,0

122,8

1,555

1,5009

119,7

119,7

126,0

1,5515

1,5532

1,5532

119,9

126,2

119,9

1,5533

1,5508

1,5532

29,9

126,6

126,6

126,6

1,5513

1,5521

1,5513

29,9

13,8861

119,8

119,1

121,1

1,5536

1,5591

1,5505

13,0

5,8508

()0،2

126,1

119,8

126,2

1,5522

1,5558

1,5528

25,5

8,3973

()7،5

)درجه(

rAD

rAC

(آنگستروم)

1,500

6

0,9799

()16،16

نانولوله

زیگزاگی
نانولوله
آرمیچری
نانولوله
کایرال

جدول ( :)2زاویه ها و طول های پیوند نانولوله کربنی

در رابطه( )8قطر تابعی از پنج طول  aiمی باشد ،در نتیجه قطر تابعی
از دما می باشد CTE .در جهت شعاعی برای SWNTها با
کایرالیتی های مختلف برابر است با:
()25

شکل های ( )0( ، )5و ( )7نشان می دهند نانولوله های کربنی با
کایرالیتی کوچکتر دارای  CTEشعاعی بزرگتری هستند و با افزایش
دما  ،شعاع آنها افزایش بیشتری می یابد و شکل ( )8بیانگر این است
که  CTEشعاعی برای نانولوله های زیگزاگی بیشتر از نانولوله های
آرمیچری وکایرال می باشد.
شكل (:)3تغییرات دمایی طول  a2برای  SWNTهای زیگزاگی

شكل ( :)4تغییرات دمایی  CTEشعاعی در  SWNTکایرال
شكل ( :)5تغییرات دمایی طول  a4برای SWNTهای کایرال
5
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چهارمین همایش شیمی ،مهندسی شیمی و نانو ایران ،دانشگاه تهران
با توجه به زاویه  θکه برای SWNTهای مختلف متفاوت می باشد،
 CTEدر جهت محوری برای آنها از روابط مختلف بدست می آید
برای  CTEمحوری نانولوله کایرال داریم:
()20

شكل( :)6تغییرات دمایی  CTEشعاعی در  SWNTزیگزاگی

شكل( :)9تغییرات دمایی  CTEمحوری در  SWNTکایرال

برای  CTEمحوری نانولوله های زیگزاگی داریم:
()27

شكل ( :)0تغییرات دمایی  CTEشعاعی در  SWNTآرمیچری

شكل ( :)29تغییرات دمایی  CTEمحوری در  SWNTزیگزاگی

 CTEمحوری نانولوله آرمیچری برابر است با:
شكل (:)8مقایسه  CTEشعاعی در نانولوله ها با کایرالیتی مختلف

6

()28
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چهارمین همایش شیمی ،مهندسی شیمی و نانو ایران ،دانشگاه تهران
تغییرات  CTEبزرگتری نسبت به نانولوله های آرمیچری و کایرال
داشته باشند.

 -3نتیجه و جمع بندی

شكل ( :)00تغییرات دمایی  CTEمحوری در  SWNTآرمیچری

شکل های مربوط به تغییرات دمایی ضریب انبساط حراراتی محوری
بیانگر این است که  CTEمحوری نیز مانند شعاعی برای
کایرالیتیهای کوچکتر ،بیشتر می باشد و برای نانولوله ها با کایرالیتی
متفاوت نیز با توجه به شکل زیر تغییرات  CTEمحوری برای نانولوله
زیگزاگی بیشتر از دو نوع دیگر می باشد.

با توجه به نمودارهای ()3( ، )2و ( )5طول انواع SWNTها ،تابعی از
دما می باشد و نمودارهای ( )8و ( )12نشان می دهند نانولوله های
کربنی در رنج دمای  6تا  066کلوین دارای  CTEشعاعی و محوری
مثبت می باشند و در نتیجه افزایش دما باعث افزایش فاصله بین
اتمهای کربن در جهت شعاعی و محوری می گردد و آزادی بیشتر
اتم های کربن و افزایش فاصله پیوندها در حالت تعادل میتواند یکی
از عوامل رهایی محموله های داروییِ بارگذاری شدۀ داخل و روی
نانولوله در نظر گرفته شود  .کاربرد دیگر ،در هنگام بکار گیری روش
تابش لیزر نانوثانیه برای درمان سلول های سرطانی تکی است که
میتوانیم با توجه به ابعاد موضع درمانی از نانولوله هایی با تغییرات
طولی و شعاعی مناسبتر استفاده کنیم.
فهرست عالئم

ضریب انبساط حرارتی (یک بر کلوین)
نانولوله کربنی
محدوده فروسرخ نزدیک
نانولوله های کربنی تک دیواره

CTE
CNT
NIR
SWNT
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