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به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  9قانون تقویت و توسععه ناعاا اسعتاندارد  ،ابلعاه شعده در د معاه ،3159
وظیفۀ تعیین ،تدوین ،به روز رسانی و نشر استانداردها ملی را بر عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزهها مختلف در کمیسیونها فنی مرکب از کارشناسان سعازمان ،صعاحبناعران مراکعو و مسسسعا
علمی ،پژوهشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجاا میشود و کوششی همگاا با مصالح ملی و با توجه بعه شعرایط تولیعد ،
فناور و تجعار اسعت کعه از مشعارکت آگاهانعه و منصعفانۀ صعاحبان حعو و نفعع ،شعامت تولیدکننعدگان ،مصعر کننعدگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکو علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانها دولتی و غیردولتعی حاصعت معیشعود .پعی نعوی
استانداردها ملی ایران برا نارخواهی به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیونها مربعو ارسعام معیشعود و پع از دریافعت
نارها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صور تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایعران اعاو و
منتشر میشود.
پی نوی استانداردهایی که مسسسا و سازمانها علاقهمند و ذ صلاح نیو بعا رعایعت ضعوابط تعیعین شعده تهیعه میکننعد
درکمیته ملی طرح ،بررسعی و درصعور تصعویب ،بعه عنعوان اسعتاندارد ملعی ایعران اعاو و منتشعر میشعود .بعدین ترتیعب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررا استاندارد ملی ایران شمارۀ  9تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربو که
در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیت میشود به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،3(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک ( 2)IECو
سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 1(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 5کمیسعیون کعدک غعیایی ) 9(CACدر کشعور
فعالیت میکند .در تدوین استانداردها ملی ایران ضعمن تععوجه بعه شعرایط کلعی و نیازمنعد ها خعا کشعور ،از آخعرین
پیشرفتها علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردها بینالمللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سعلامت و
ایمنععی فععرد و عمععومی ،حصععوم اطمینععان از کیفیععت محصععولا و ملاحاععا زیسععتمحیطی و اقتصععاد  ،اجععرا بعضععی از
استانداردها ملی ایران را برا محصولا تولید داخت کشور و/یا اقلاا وارداتی ،با تصعویب شعورا ععالی اسعتاندارد ،اجبعار
کند .سازمان میتواند به مناور حفظ بازارها بینالمللی برا محصولا کشور ،اجرا استاندارد کالاها صادراتی و درجهبند
آن را اجبار کند .همچنین برا اطمینان بخشیدن بعه اسعتفادهکنندگان از خعدما سعازمانها و مسسسعا فععام در زمینعۀ
مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیو و صدور گواهی سیستمها مدیریت کیفیت و مدیریت زیسعتمحیطی ،آزمایشعگاهها و مراکعو
واسنجی (کالیبراسیون) وسایت سنج  ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مسسسا را بر اسعاس ضعوابط ناعاا تدییعد
صلاحیت ایران ارزیابی میکند و در صور احراز شرایط لازا ،گواهینامۀ تدیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنهعا ناعار
میکند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،واسنجی وسایت سنج  ،تعیین عیار فلوا گرانبهعا و انجعاا تحقیقعا کعاربرد بعرا
ارتقا سطح استانداردها ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد «فناور نانو -مشخصهیابی نانولولهها کربنی انعد دیعواره -فاکتورهعا شعکت مووسعکوپی» کعه
نخسععتینبععار در سععام  3152تععدوین و منتشععر شععد ،بععر اسععاس پیشععنهادها دریععافتی و بررسععی و تدییععد
کمیسیونها مربو بر مبنا پییرش استانداردها بینالمللی/منطقها بهعنوان استاندارد ملعی ایعران بعه
روش اشاره شده در مورد الف ،بند  ،9استاندارد ملی ایران شمارۀ  9برا اولین بار مورد تجدیدنار قرار گرفت
و در نود و یکمین اجلاسیه کمیتۀ ملی فناور نانو مورخ  3155/33/35تصویب شد .اینک این اسعتاندارد بعه
استناد بند یک مادۀ  9قانون تقویت و توسعه نااا استاندارد ،ابلاه شده در د ماه  ،3159به عنوان استاندارد
ملی ایران منتشر میشود
استانداردها ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 9استانداردها ملی ایعران -سعاختار و شعیوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برا حفظ همگامی و هماهنگی با تحولا و پیشرفتها ملی و جهعانی در زمینعه
صنایع ،علوا و خدما  ،استانداردها ملی ایران در صور لووا تجدیدنار خواهد شد و هعر پیشعنهاد کعه
برا اصلاح و تکمیت این استانداردها ارائه شود ،هنگاا تجدیدنار در کمیسیون فنی مربو مورد توجعه قعرار
خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنار استانداردها ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ  :39591سام  3152میشود.
این استاندارد ملی بر مبنا پییرش استاندارد بینالمللی زیر به روش «معادم یکسان» تهیه و تدوین شعده و
شامت ترجمه تخصصی کامت متن آن به زبان فارسی میباشد و مععادم یکسعان اسعتاندارد بینالمللعی موبعور
است:
 ISO/TS 11888:2017, Nanotechnologies - Characterization of multiwall carbon nanotubesMesoscopic shape factors

ز

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 36461تجدید نظر اول) :سال 3111

مقدمه
نانولولهها کربنی انددیواره ( 3)MWCNTsکه بعهوسیله روش رسوبدهی شیمیایی فاز بخار ( 2)CVDسنتو
شدهاند بهمناور استفاده در اندسازهها پلیمر و پوش ها رسانا بهطور روزافوونی مورد توجه قرارگرفتهاند.
در بسیار از موارد ،نانولولهها کربنی انددیواره که به روش  CVDسنتو شدهاند دارا نقا خم
(دائمی) هستند که درامتداد محورشان بهطور تصادفی توزیع شدهاند .خوا

ایستا

فیویکی و شیمیایی  MWCNTsکه

تولید انبوه شدهاند .به توزیع آمار شکتها مووسکوپی و اندازهها  MWCNTمجوا ،در میان دیگر پارامترها
که در تولید محصوم مورد نار هستند ،بسیار وابسته است (به استاندارد ملی ایران-ایوو  48885-1مراجعه
شود)] .[4][6بنابراین بسیار مهم است که شکتها مووسکوپی  MWCNTsمشخصهیابی شوند تا اطمینان حاصت
شود که خوا

نهایی برا بازه وسیعی از مواد ،شامت اندسازهها و سایر پراکنهها و نیو برا موضوعا مربو

بعه محیط زیست ،ایمنی و سلامتی ( 1)EHSتجدیدپییر است ].[7
این استاندارد روشهایی را برا مشخصهیابی فاکتورها شکت مووسکوپی  ،MWCNTsشامت روشها اجرایی
آمادهساز نمونه را ارائه میدهد .این استاندارد به ویژه برا مشخصهیابی  MWCNTsتولید شده بهروش ،CVD
یک روش آمار را ارائه میدهد .حین تولید  ، MWCNTsساختارها محور بهطورکامت خطی نیستند بلکه
شامت نقا خم

ایستا هستند.

این استاندارد روشهایی را برا تعیین یک کمیت آمار ارائه میدهد که نشاندهنده بیشینه طعوم مستقیمی
است که بهوسیله خم

ایستا تغییر شکت نداده و «طوم پایا خم

ایستا» ( 5 )SBPLنامیده میشود .مقدار

 SBPLاطلاعاتی در مورد ارتبا بین شکت و اندازه مووسکوپی  MWCNTsارائه میکند .اگر دو نوع MWCNTs

با طوم یکسان SBPLs ،متفاو داشته باشند ،اندازهها کلی آنها (برا مثام شعاع ژیراسیون 9یا یک قطر
معادم آن مانند قطر هیدرودینامیک) نیو با یکدیگر متفاو خواهند بود .در کاربردها عملی ،تغییرا در
 ،SBPLواکن پییر شیمیایی و خوا

فیویکی را تحت تاثیر قرار میدهد].[4][5][6

رسانایی الکتریکی و پایدار ابعاد ترکیبا  - MWCNTبسپار 9به  SBPLنانولولهها کربنی اند دیوارها
که در ساخت آنها استفاده میشوند ،به شد وابسته هستند ] .[4][5][6خوا

گوناگون ازجمله حد آستانه نفوذ

الکتریکی] ،[6][8سمیّت] ،[7رسانایی گرمایی] ،[9خاصیت رئولوژیکی (شارششناختی) [10] 9و خاصیت نشر
میدانی ] [11تحت تاثیر SBPLقرارمیگیرند .مقدار SBPLدر برآورد مقدار افوودن ماتری

1- Multiwall carbon nanotubes
2- Chemical Vapour Deposition
3- Environment, Health and Safety
4- Static Bending Persistence Length
5- Radius of gyration
6- Polymer
7- Rheological

ح
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-MWCNTبسپار ،برا دستیابی به رسانایی الکتریکی (حد نفوذ) ،مفید است و همچنین توصیه میشود با
مدمساز خوا

مکانیکی اندسازهها -MWCNTبسپار با مقادیر مختلف ،کمک شود.

قبت از شروع هر کار  ،به کاربران این استاندارد توصیه میشود که با آخرین رهنمود در مورد جابجایی و دفع
 MWCNTsبهویژه در ارتبا با استفاده از تجهیوا حفاظت فرد مناسب خودشان آشنا شوند .اطلاعا در مورد
شیوهها عملی رایج در استاندارد  ISO/TR 12885دردسترس است.
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فناوری نانو -مشخصهیابی نانولولههای کربنی چند دیواره -فاکتورهای شکل
مزوسکوپی
3

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ،توصیف روشهایی برا مشخصهیابی فاکتورها شکت مووسکوپی نانولولهها
کربنی اند دیواره ( )MWCNTsاست .روشها بهکارگرفتهشده شامت میکروسکوپی الکترونی روبشی (،3)SEM
میکروسکوپی الکترونی عبور ( ، 2)TEMگرانرو سنجی و آنالیو پراکندگی نور هستند.
این استاندارد همچنین شامت اصطلاحا مکمت مورد نیاز برا تعریف مشخصهیابی طوم پایا خم

ایستا

( )SBPLاست .روشها اندازهگیر برا ارزشیابی  SBPLارائه میشوند که بهطور معموم از اند ده نانومتر تا
اند صد میکرومتر تغییر میکند.
برا تعریف فاکتورها شکت مووسکوپی  MWCNTsاز عبارا ریاضی و مفاهیم معتبر ریاضی مشابه با فیویک
بسپار استفاده شدهاست.
2

مراجع الزامی

این استاندارد مراجع الوامی ندارد.
1
3-1

اصطلاحات ،تعاریف و کوتهنوشتها
اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحا و تعاریف زیر بهکار میرود.1
یادآوری -فرمومها برا برخی از این اصطلاحا و تعاریف در پیوست الف ارائه میشود.

 -1اصعععطلاحا و تععععاریف بعععهکعععار رفتعععه در اسعععتانداردها
 http://www.electropedia.org/قابت

دسترس است.

3

1- Scanning electron microscopy
2- Transmission electron microscopy
 ISOو  IECدر وبگعععاههعععا  https://www.iso.org/obpو
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3-3-1
شکل مزوسکوپی
mesoscopic shape

توصیفی از شکت در مقیاس قابت مشاهده برا نانولوله کربنی اند دیواره ( )MWCNTمجوا است.
یادآوری  -1فاکتورها

شکت مووسکوپی اندازه و شکت متوسط  MWCNTsمجوا را توصیف میکند ،درحالیکه

شکت«ماکروسکوپی» شکت و اندازه انبوههها یا کلوخهها  MWCNTرا توصیف میکند« .تفکیکپییر در مقیاس اتمی» شکت
یعک  MWCNTرا در سطح اتمی توصیف میکند (به شکت  3مراجعه شود).
یادآوری  -2به مرجع [ ]4مراجعه شود.

ب -مزوسکوپی (مجزا)

الف -ماکروسکوپی (انبوهه)

پ -تفکیکپذیری در مقیاس اتمی
یادآوری  -به منبع  ACS 2010مراجعه شود.

شکل  -3شکل  MWCNTدر مقیاسهای گوناگون

2-3-1
شکل منظم
regular shape

خاصیت داشتن یک الگو منام در امتداد محور لوله ⟩ ⟨MWCNTsاست.

2
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یادآوری -هم بستگیها در جهت مماس شکت تناوبی منام برا  MWCNTsرا نشان معیدهعد .نانولولعههعا کربنعی انعد
دیواره مستقیم و پیچه شکت  MWCNTsبهطور معموم بهعنوان  MWCNTsبه شکت منام طبقهبند میشوند.

1-3-1
شکل تصادفی
random shape

خاصیت داشتن نقا

خم

ایستا یا دائمی است که به صور

تصادفی (گوسی) در امتداد محور لوله

⟩ ⟨MWCNTsتوزیع شدهاند.
4-3-1
طول پایای خمش ایستا
static bending persistence length
SBPL
lsp

بیشینه طوم مستقیم بدون خم

ایستا است.

5-3-1
طول کراننما
contour length

L

کت طوم یک  MWCNTدر امتداد محور آن است.
6-3-1
متوسط وزندهی شده طول کراننما
weighted average contour length
𝒘̅
𝑳

متوسط طوم کراننما است که به آن وزنی اختصا

داده شدهاست.

1
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7-3-1
فاصله بین دو انتها
end-to-end distance

R

فاصله مستقیم بین دو انتها یک  MWCNTاست.
8-3-1
نسبت خمش
bending ratio

Db

نسبت میانگین مربع فاصله دو انتها به مربع طوم کراننما است.
1-3-1
گرانروی ذاتی
intrinsic viscosity
]𝜼[

توصیف سهم  MWCNTدر گرانرو پراکنه آن است.
 2-1کوتهنوشتها
اصطلاح

کوتهنوشت

معادل فارسی
رسوبدهی شیمیایی فاز بخار

Chemical Vapour Deposition

CVD

پراکندگی نور پویا غیرقطبیده

Depolarized Dynamic Light
Scattering

DDLS

پراکندگی نور پویا

Dynamic Light Scattering

DLS

د متیتفرمامید

Dimethylformamide

DMF

Static Bending Persistence
Length

SBPL

میکروسکوپی الکترونی روبشی

Scanning Electron Microscopy

SEM

میکروسکوپی الکترونی عبور

Transmission Electron
Microscopy

TEM

طوم پایا خم

ایستا

5
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4

روشهای آمادهسازی نمونه

 3-4برش به روش آسیاب گلولهای (گویآس)

3

مقدار  288mgاز  MWCNTsو  28 mlاتانوم و گلولههایی از جن
جن

زیرکونیا ( )9/2 mmرا در ظرفی 2از

زیرکونیا ( )398mlقرار داده و به مد  2ساعت ،با سرعت  500 r/minآسیاب گلولها کنید.

پراکنه  MWCNTآسیاب گلولها شده را از ظر زیرکونیایی به درون لوله مخروطی شکت با ظرفیت ،50 ml
مناسب برا سانتریفیوژ با سرعت  9880 r/minبریوید.
پراکنه  MWCNTآسیاب گلولها

شده را به مناور جداساز

 MWCNTsسانتریفیوژ کنید و سپ

 MWCNTsجداساز شده را به مد  25ساعت به صور انجماد خشک کنید MWCNTs .را در دما
 188 °Cبه مد  18دقیقه در حالی که در مواجهه با جریان هوا قرار دارد ،خشک کنید تا ترکیبا فرار
ناخواسته آن حی شوند.
 MWCNTsخشک شده را با هاون خرد کنید.
یادآوری -هنگامی که سرعت  r/minبالاتر و زمان آسیاب گلولها بیشتر از مقادیر توصیفشده در بالا باشد ،ممکن است ساختار
 MWCNTsتخریب شوند.

2-4

روش پراکنش

مقدار  8/82 gاز  MWCNTsآسیا شده را در  288 mlد متیتفرمامید ( )DMFبا استفاده از یک دستگاه
التراسونیکتور 1دارا توان  40 wبه مد  1ساعت پراکنده کنید .پراکنه  MWCNTsرا درون لوله مخروطی
شکت سانتریفیوژ با ظرفیت  98 mlریخته با سعرعت  1888 r/minبعه مد  18دقیقه سانتریفیوژ کنید .پراکنه
را با یک فیلترکاغی (اندازه منافی  )µ38mفیلترکنید تا همه بخ ها پراکن نیافته که ممکن است باقیمانده
باشند ،حی شوند.
یادآوری DMF -بهترین حلام برا پراکنه  CNTاست (به مراجع [ [4,5مراجعه شود).

1-4

آمادهسازی نمونه برای SEM

از  DMFبیشتر برا رقیوساز پراکنه  MWCNTبه میوان  38برابر استفاده کنید .یک میلیلیتر از پراکنه 38
برابر رقیوساز شده را رو فیلتر سرامیکی  0/02 µmبچکانید و تحت شرایط خلاء آن را فیلتر کنید .فیلتر
سرامیکی حاو  MWCNTsرا در دما  60 °Cبه مد  25ساعت خشک کنید.

3- Ball mill cutting
2- Pot
3- Ultra-sonicator
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روش جایگزین آمادهسازی نمونه

4-4

رعایت کردن روشها به ترتیب ارائه شده در (زیر بندها  2-5 ،3-5و  )1-5برا روش ( 3به زیربند 3-2-3-9
مراجعه شود) و روش( 1به زیر بند  1-2-3-9مراجعه شود) توصیه میشود MWCNTs .تازه سنتوشده میتوانند
برا روش 2استفاده شوند (به زیربند  2-2-3-9مراجعه شود).
5

روشاجرایی آزمایشگاهی

 3-5اندازهگیریهای  SBPLبا استفاده از SEM

3-3-5

SEM

3-3-3-5

کلیات

تصاویر  SEMبا تفکیکپییر بالا ،بررسی شاخصهها با فاصله نودیک را در بورگنماییها بالا امکانپییر
میسازد.
2-3-3-5

آمادهسازی تصاویر SEM

فیلتر سرامیکی حاو  MWCNTsرا به قطعهها کواک برش داده و رو نگهدارنده نمونه که رو آن نوار
رسانا بهکار برده شده قراردهید .نگهدارنده نمونه را تحت خلاء در دما  58 ° Cبه مد  3ساعت خشک کنید.
نمونه خشکشده را با ایریدیوا 3به مد  3دقیقه با روش کندوپاش 2پوش
نبود میتوان از طلا یا پلاتین و یا کربن بهعنوان پوش

دهید .اگر منبع ایریدیوا موجود

استفاده کرد .سه تصویر  SEMیا بیشتر در بورگنمایی

 38888برابر بگیرید .سه تصویر نماینده یا بیشتر با تفکیکپییر بالا در بورگنمایی  28888برابر بگیرید .این
روشاجرایی برا روش ( 3به زیربند  3 -2-3-9مراجعه شود) و روش ( 1به زیربند  1-2-3-9مراجعه شود)
توصیه میشود.
بهعنوان روش جایگوین ،نمونه تازه سنتوشده  MWCNTرا رو نگهدارنده نمونه که رو آن نوار رسانا بهکاربرده
شدهاست ،قرار دهید .نگهدارنده نمونه را تحت خلاء در  58 °Cبه مد  3ساعت خشک کنید .نمونه خشکشده
را با ایریدیوا به مد  3دقیقه به روش کندوپاش پوش
پلاتین به عنوان پوش

دهید .اگر منبع ایریدیوا موجود نبود میتوان از طلا یا

استفاده کرد .سه تصویر  SEMیا بیشتر در بورگنمایی  38888برابر بگیرید .سه تصویر

نماینده یا بیشتر با تفکیکپییر بالا در بورگنمایی  28888برابر بگیرید .این روشاجرایی برا روش ( 2به
زیربند  2-2-3-9مراجعه شود) توصیه میشود.
یادآوری -پوش دهی به روش کندوپاش بی

از  3دقیقه میتواند تغییر اندکی در خم

 MWCNTایجاد کند.

3- Iridium
2- Sputter
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2-3-5
3-2-3-5

روشهای اندازهگیری برای SBPL

روش 3

از تصاویر  ،SEMطومها کراننما و فاصلهها بین دو انتها حداقت  388نوع مختلف  MWCNTsمجوا را
تعیین کنید .دادهها را با استفاده از بازهها  388 nmطوم کراننما طبقهبند کنید .برا هر بازه طوم
کراننما ،میانگین مربع فاصله دو انتها را محاسبه کنید.
نسبت خم

برا هر بازه طوم کراننما را با تقسیم میانگین مربع فاصله دو انتها به مربع طوم کراننما متوسط

بهدست آورید( .به فرموم الف 3-مراجعه شود) در موارد که طوم کراننما بورگتر از  3 µmاست ،مقدار طوم
کراننما در تصویر که از نما بالا گرفتهشده ممکن است تا  15 %کمتر از حد برآورد شود ] .[1در موارد که
مقادیر درستتر لازا باشد مقدار فاصله دو انتها و طوم کراننما را با استفاده از تصویر سه بعد اندازهگیر
کنید .این تصویر را میتوان به وسیله تصویرها گرفتهشده از اند سمت بهدست آورد ].[1
نمودار نسبت خم

را بر حسب عک

طوم کراننما رسم کنید .گرادیان را اندازهگیر کرده و با استفاده از

فرموم الف  5-مقدار  SBPLرا تعیین کنید .هنگامیکه رابطه خطی بین نسبت خم

و عک

طوم کراننما به

حد مجانبی برسد ،شیب حاصت دو برابر مقدار  SBPLاست.
یادآوری  -1برا شکت تصادفی  MWCNTsفاصله دو انتها در طوم کراننما ثابت تغییر میکند] .[1بنابراین مقادیر گوناگون
فاصله دو انتها را میتوان برا هر بازه طوم کراننما اندازهگیر کرد .هنگامیکه  MWCNTsبه شکت تصادفی هستند ،توزیع
فاصله بین دو انتها  MWCNTبرا هر بازه طوم کراننما گوسی است .برا بهدست آوردن میانگین مربع فاصله دو انتها ،مقدار
میانگین مربع فاصله دو انتها محاسبه میشود.
یادآوری  -2به دلیت اینکه  MWCNTsبه خوبی پراکندهشده قبت از تصویربردار  SEMفیلتر میشوند ،تعداد  100عدد
 MWCNTsنماینده شکت  MWCNTsدر نمونه کافی است .این ادعا با اندازهگیر ها  DLSو DDLSو همچنین اندازهگیر
گرانرو ذاتی تائید شدهاست ] .[1مقدار تقریبی  SBPLرا میتوان با استفاده از روش  2یا  3بهدست آورد.

2-2-3-5

روش 2

از تصاویر  ،SEMشعاع انحناء حداقت صد لوله مجوا  MWCNTsتازه سنتوشده را اندازهگیر کنید .سپ
مقدار میانگین شعاع انحناء را محاسبه کنید .این شعاع میانگین تقریباً برابر مقدار  SBPLاست.
1-2-3-5

روش 1

از تصویر  ،SEMحداقت ده  MWCNTsبا طوم کراننما در بازه  2±8/2 µmرا انتخاب کنید .فاصله دو
انتها هر  MWCNTرا اندازهگیر کنید .مقدار تقریبی  SBPLرا میتوان از میانگین مربع فاصله دو انتها و
مربع طوم کراننما متوسط بهدست آورد (به فرمومها الف 3-والف 4-مراجعه شود).
یادآوری  - 3روش  3درستترین روش بوده ولی زمانبر است .مقدار  SBPLکه با روش  2برآورد شدهاست در مقایسه با مقدار
بهدست آمده با استفاده از روش  3تا  28 %انحرا دارد (روش  2تمایت به برآورد  SBPLکمتر از مقدار واقعی دارد) .مقدار
 SBPLکه با روش  1برآورد شدهاست در مقایسه با مقدار بهدستآمده با روش  ،3تا  388 %انحرا دارد .ترتیب بورگی SBPL
برا بسیار از کاربردها مانند فیلم رسانا شفا  ،الکترود و اندسازهها بسپار پیامدهایی دارد.
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یادآوری  -2مقادیر عدد  SBPLکه با روشها  2 ،3و  1بهدست آمده را میتوان با روش گرانرو سنجی (پیوست ب) و /یا
روش پراکندگی نور (پیوست پ) تایید کرد.
 2-5اندازهگیری قطرهای داخلی و خارجی  MWCNTsبا استفاده از TEM

قطرک 3رقیوساز شده پراکنه  MWCNT/ DMFرا رو تور مسی پوش

داده شده با کربن قرار دهید.

تور را در دما  98 °Cبه مد  25ساعت خشک کنید .تصاویر TEMرا در بورگنمایی  38888برابر بگیرید .سه
تصویر یا بیشتر با تفکیکپییر بالا در بورگنمایی  3888888برابر تا  1888888برابر از  MWCNTبگیرید.
بهمناور بهدست آوردن متوسطها ،برا حداقت ده  MWCNTsمتفاو  ،قطر داخلی و خارجی را حداقت در سه
موقعیت متفاو و در امتداد محور اندازهگیر کنید .حداقت 18اندازهگیر کلی لازا است.
6

گزارش آزمون

گوارش آزمون باید شامت اطلاعا زیر باشد (به پیوست ت مراجعه شود):
الف -توصیف کامت روش(ها ) استفاده شده برا آمادهساز نمونه؛
ب -قطر داخلی و خارجی متوسط ()m؛
پ -روش استفاده شده برا تعیین SBPL؛
ت – )m( SBPL؛
ث -تماا اطلاعا لازا برا ارزشیابی SBPL؛
گوارش آزمون ممکن است شامت اطلاعاتی مربو به متوسط وزندهیشده طوم کراننما و نسبت خم
(اختیار ) باشد.

1- Droplet

4
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پیوست الف
(الزامی)
فرمولها برای اصطلاحات و تعاریف در بند  2و پیوستهای ب ،پ و ت
الف 3-فرمومها برا اصطلاحا و تعاریف در بند 2
الف3-3 -
طول پایای خمش ایستا
static bending persistence length
SBPL

lsp

بیشینه طوم مستقیم بدون خم

ایستا است.

اندازه کلی  MWCNTsبا مقیاس شکت تصادفی برابر با مربع ریشه طوم کراننما آن  ، L،است و این اندازه برا
موارد

که  L >> lspباشد ،طبو فرموم الف 3 -بیان میشود].[4,5,6

(الف )3-

)⟨R2 ⟩=2lspL+2lsp (ⅇ-L/lsP − 1

 lspهمان  SBPLاست .اصطلاحا زیر برا  MWCNTsبا شکت تصادفی به کار میرود.

شکل الف SBPL 3-یک MWCNT

الف2-3 -
نسبت خمش
bending ratio

Db

5
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نسبت میانگین مربع فاصله دو انتها به مربع طوم کراننما است.
نسبت خم  Db ،از طریو تعداد نقا خم

ایستا و توزیع آنها در امتداد محور MWCNTتعیین میشود.

مقدار  Dbطبو فرموم (الف )2-بیان میشود ].[4,5,6
𝑘

(الف)2-

⟩ ⟨𝑅 2
𝐷𝑏 = 2 ≅ ∑ 𝜑𝑖2
𝐿
𝑖=1

که درآن:
𝑁 ∕ 𝑖𝑁 = 𝑖𝜑

(هر قطعه ،i ،متشکت از  Niقطعا واحد است)؛

N

تعدادکت قطعا واحد در  MWCNTاست؛

Ni

تعداد قطعا واحد در قطعا درجهت  iاست؛

k = m +1

که در آن  mتعداد نقا خم

⟩ ⟨𝑅 2

میانگین مربع فاصله دو انتها است؛

L

طوم کراننما است.

ایستا است؛

مقدار  SBPLبا فرموم (الف )1-تعریف میشود] .[4,5,6استفاده از  SBPLمناسبتعر از اسعتفاده از نسعبت
خم

است زیرا از آنجا که  SBPLاز حد مجانبی بهدست میآید به طوم کراننما وابسعته نیسعت].[4,5,6

هنگامی که  Dbبرحسب  1/Lرسم میشود 2lsp ،از شیب خط بهدست میآید .هنگامی که طوم کراننما بعه
حد کافی بلند باشد ،مقدار  1/Lبه سمت صفر میت میکند.
𝑝𝑠𝑙2
⟩ ⟨𝑅 2
)𝜃(2𝑙𝑃0 1 + cos
2𝑙𝑃0
(≅
()
(𝐶=)
=)
2
𝐿
𝐿
)𝜃(1 − cos
𝐿
𝐿

(الف)1-

= 𝑏𝐷

که در آن:
C
Θ

ثابت عدد است؛
زاویه خم

ایستا بین جهت قطعه ( )i+1اا و جهت محور قطعه  iاا است هنگامی که قطعه iاا و

( )i+1اا در همسایگی یکدیگر هستند)𝜃= 90º( ،؛
lp0

طوم یک قطعه است ،با فرض اینکه قطعا در  MWCNTدارا طوم یکسان هستند.

الف3-1 -
متوسط وزندهی شده طول کراننما
weighted average contour length

𝒘̅𝑳

متوسط طوم کراننما است که به آن وزن اختصا

داده شده است.
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یادآوری -متوسط وزندهیشده طوم کعراننمعا ، 𝐿̅𝐰 ،بعرا ارزشعیابی مقعدار SBPLدر آزمعونهعا  SEM ،DLSو آنعالیو
گرانرو سنجی استفاده میشود.

𝑖∑𝑁𝑖=1 𝑁𝑖 𝐿2
𝑖𝐿 𝑖𝑁 ∑𝑁𝑖=1

(الف )5-

= 𝐰̅𝐿

که در آن:
N

تعداد کت نانو اشیا  MWCNTمجوا است؛

Ni

تعداد  MWCNTدارا طوم  Liاست؛

متوسط وزندهیشده فاصله دو انتها ، 𝑅̅w ،را میتوان با ترکیب فرمومها (الف )2-و (الف )5-بهدستآورد که
برا برآورد گرانرو ذاتی در پیوست ب استفاده میشود.
الف4-3-
گرانروی ذاتی
intrinsic viscosity

]𝜂[

توصیف سهم  MWCNTsدرگرانرو پراکنه آن است.
گرانرو ذاتی ]𝜂[ طبو فرموم (الف( ،)9-الف )9-و (الف  )9-تعریف میشود].[4,5
(الف)9-

2 3/2

(الف)9-

𝑓

⟩̅ w
𝑅⟨ ̅̅̅̅̅̅̅ [𝜂] = 2,20 × 1021
𝑀aw

1/2 −1

]

) 𝑓 = [1 + 0,926∆(𝐷b
𝑙2

∆= ln( ̅𝑠𝑝 ) − 2,431

(الف) 9-

𝐷0

الف 2-فرمول برای سایر اصطلاحات وتعاریف
الف3-2-
بیشینه طول پایای خمش پویا
dynamic bending persistence length

lp
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بیشینه طوم مستقیم است که در اثر انرژ گرمایی خم نشده باقی باشد.
درموارد که  MWCNTsپراکن

مییابند ،مقدار طوم پایا خم

پویا بستگی به نوع حلام مورد استفاده

دارد.
رابطه کراتکی-پرود 3برا  lpدر فرموم (الف )4-ارائه میشود:
)⟨R2 ⟩=2lp L+2lp (e-L∕lp -1

(الف) 4-
که در آن:

⟩  ⟨𝑅2میانگین مربع فاصله دو انتها است که مقدار میانگین مربع فاصله دو انتها است؛
L

طوم کراننما است ،که طوم کت یک  MWCNTدر امتداد محور آن است.

الف2-2-
طول پایای ظاهری
apparent persistence length

𝑙ap

مقدار طوم پایا یک  MWCNTاست که بهوسیله پراکندگی نور پویا اندازهگیر شدهاست.
در موارد که  MWCNTدر پراکنه در مواجهه با انرژ گرمایی قرار میگیرد ،اندازه کلی و شعکت آن تغییر
میکند .طوم پایا ظاهر  ، 𝑙ap ،با مشارکت ، 𝑙sp ،SBPL ،زاویه خمیدگی ایستا  ،θو زاویه خمیدگی پویا، ∆θ ،
طبو فرموم (الف )5-تعیین میشود.
 lapرا میتوان بهوسیله  DLSاندازهگیر کرد (به پیوست پ مراجعه شود).
(الف )5-

)

)𝜃(1−cos

()

)𝜃(1+cos

)𝜃∆1+cos(𝜃+
)𝜃∆1−cos(𝜃+

( lap =lsp

زاویه خمیدگی پویا ،تغییر در زاویه خمیدگی بر اثر انرژ گرمایی است .زاویه خمیدگی پویا در دما ها معتدم
به طور معموم کمتر از  2°است .بنابراین مقدار طوم پایا ظاهر را میتوان بهطور تقریبی از  SBPLبهدست
آورد.
الف1-2 -
وزن مولکولی ظاهری
apparent molecular weight

Ma

وزن مولکولی یک  MWCNTبا فرض اینکه هر  MWCNTمجوا یک مولکوم است ،توصیف میشود.

3- Kratky-Porod
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وزن مولکولی ظاهر  ، Ma ،طبو فرموم (الف )38-تعریف میشود:
(الف)38-

̅ 20 -D
̅ 2I )L
π(D

)

4

( Ma =ρNavo

که در آن:
ρ

اگالی لایهها گرافن یک  MWCNTمجوا است؛

 Navoعدد آووگادرو است؛
̅0
𝐷 قطر خارجی متوسط یک  MWCNTاست؛
𝐼̅
𝐷 قطر داخلی متوسط یک  MWCNTاست.
الف4-2 -
متوسط وزندهی شده وزن مولکولی ظاهری
weighted average apparent molecular weight

Maw

متوسط وزن مولکولی ظاهر است که به آن ،یک وزن اختصا

داده میشود.

متوسط وزندهیشده وزن مولکولی ظاهر  ، 𝑀aw ،به وسیله فرموم (الف )33-تعریف میشود.
(الف )33-

2
𝑁∑
𝑖𝑎𝑀 𝑖𝑁 𝑖=1
𝑁 =
𝑖𝑎𝑀 𝑖𝑁 ∑𝑖=1

𝑀aw

که در آن:
N

تعداد کت  MWCNTsمجوا است؛

Ni

تعداد  MWCNTsدارا وزن مولکولی ظاهر  𝑀ai ،است؛

Maw

برآورد گرانرو ذاتی در پیوست ب است.

الف5-2 -
گرانروی نسبی
relative viscosity

𝒓𝜂

نسبت گرانرو یک پراکنه به گرانرو حلام استفاده شده ،است.
گرانرو

نسبی ،η𝑟 ،را میتوان به وسیله نسبت زمانی که حین آن پراکنه  MWCNTاز لوله مویین

گرانرو سنج میگیرد ،tMWCNT ،به زمانی که حین آن  DMFخالص که حاو هیچ  MWCNTنیست از لوله
مویین گرانرو سنج عبور میکند ،tDMF ،برآورد کرد.
31
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(الف)32-

tMWCNT
tDMF

= ηr

الف6-2-
گرانروی ویژه
specific viscosity

𝑠η

نسبت گرانرو پراکنه به گرانرو حلام استفاده شده ،منها یک است.
گرانرو ویژه ،𝜂𝑠 ،را میتوان از گرانرو نسبی با استفاده از فرموم (الف )31-بهدست آورد.

(الف)31-

ηs = ηr − 1
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پیوست ب
(آگاهی دهنده)
گرانرویسنجی
ب 3-کلیات

گرانرو ذاتی پراکنه  MWCNTرا میتوان از متوسط وزندهیشده وزن مولکعولی ظعاهر  ،Maw ،متوسط
وزندهیشده طوم کراننما 𝐿̅w ،و  ،lsp ،SBPLبهدست آورد .اگر مقادیر Mawو  𝐿̅wمعلوا باشد ،میتوان
مقدار  lspرا از مقدار گرانرو ذاتی اندازهگیر شده برآورد کرد .مقادیر SBPLحاصت از روشها اندازهگیر در
زیربند  2-3-9نتایج روش گرانرو سنجی را تایید میکند.
ب 2-فاکتور شکل مزوسکوپی از اندازهگیری گرانروی ذاتی

گرانرو سنج را با حلام  DMFسه بار تمیو کنید.
استفاده از گرانرو سنج با قطر لوله مویین  0/46 mmتوصیه میشود ،زیرا برا قطرها بورگتر تفکیکپییر
کافی نیست و برا قطرها کواکتر انبوه

 MWCNTمیتواند رخ دهد.

مد زمانی که حین آن  DMFخالص بدون  MWCNTاز لوله مویین گرانرو سنج عبور میکند را اندازهگیر
کنید .با استفاده از حلام اضافه  ،DMFپراکنه  ( MWCNTکه طبو زیربند  2-5آماده شدهاست) را از 8/883
درصدوزنی تا 8/889درصد وزنی رقیو کنید .پراکنه  MWCNTرقیوساز شده را در گرانرو سنج بریوید.
مد زمانیکه حین آن پراکنه  8/883 MWCNTدرصدوزنی تا  8/889درصد وزنی از لوله مویین گرانرو
سنج عبور میکند را اندازه گیر کنید.
گرانرو ها نسبی و ویژه پراکنه  MWCNTرا با استفاده از فرمومها (الف )32-و ( الف )31-را محاسبه
کنید .گرانرو ویژه را به مقدار غلات  MWCNTتقسیم کنید .نمودار نسبت خارج قسمت تقسیم گرانرو ویژه
به مقدار غلات  MWCNTرا رسم کنید .گرانرو ذاتی را با برونیابی خارج قسمت به مقدار صفر غلات
 MWCNTتعیین کنید.
مقدار بهدست آمده برا گرانرو ذاتی پراکنه  MWCNTرا میتوان برا برآورد مقدار  SBPLبا استفاده از
فرمومها (الف( ،)9-الف )9-و (الف )9-استفاده کرد .بهشر آن که متوسط وزندهی شده وزن مولکولی
ظاهر و متوسط وزندهیشده فاصله دو انتها معلوا باشد.
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پیوست پ
(آگاهی دهنده)
پراکندگی نور پویا و پراکندگی نور پویای غیرقطبیده
پ 1-کلیات

ضرایب نفوذ انتقالی و ارخشی  MWCNTsرا میتوان با استفاده از پراکندگی نور پویا ( )DLSو پراکندگی نور
پویا غیرقطبیده ( )DDLSاندازهگیر کرد .ضرایب نفوذ را میتوان با استفاده از طوم پایا ظاهر  ، lap ،قطر
خارجی متوسط ̅0 ، MWCNT
𝐷 و متوسط وزندهی شده طوم کراننما ، 𝐿̅w ،برآورد کرد .روش پراکندگی
نور ،مقادیر  SBPLحاصت از روشها اندازهگیر بیان شده در زیر بند  2-3-9را تائید میکند.
پ 2-فاکتور شکل مزوسکوپی از اندازهگیری پراکندگی نور

از روش  DLSو  DDLSبرا اندازهگیر نفوذ انتقالی و ارخشی  MWCNTsاستفاده میشود .با استفاده از لیور
حالت جامد پمپ شده با دیود ( 3 )DPSSLتوانی را در حدود  100 mWدر  λo=532 nmتامین کنید.
یادآوری -استفاده از توان بالاتر میتواند منجر به افوای

دما نامطلوب  MWCNTشود.

برا محاسبه تابع خود همبستگی زمان فوتونها پراکنده شده ،از یک خود همبستهساز رقمی با  299کانام با
کمینه زمان تدخیر  548nsاستفاده کنید.
تابع خود همبستگی را در اندین زاویه پراکندگی بین  30°تا  90°اندازهگیر کنید .قطبشگر و آشکارساز ،که
هر کداا دارا نسبت خاموشی 3:388888 2به  DLSهستند ،را اعمام کنید .با استفاده از واحد کنترم موتور،
آشکارساز را با تفکیکپییر  3°بچرخانید.
توصیه می شود که دما ست  DLSبا دقت  3کلوین در بالاتر از بازه دمایی  278 kتا  393 kقابت کنترم
باشد .ضرایب نفوذ انتقالی و ارخشی را میتوان از انباشتک اوم نرخ متوسط واهل

Γ-

1

خود همبستگی

میدان الکتریکی بهدست آورد .هنگامیکه نور فرود و آشکارساز هر دو به طور عمود سمتگیر شوند،
ضریب نفوذ انتقالی از شیب منحنی رسمشده برا  ،نرخ واهل

متوسط ،بر حسب مربع بورگی  5بردار پراکندگی

بهدست میآید.
(و)1-

q=4πn sin (θS /2)/λ0

که در آن:
Diode-Pumped Solid State Laser
Extinction ratio
First cumulant of the average decay rate
Average decay rate with respect to the square scattering vector magnitude
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است؛

n

ضریب شکست پاش

𝜃S

زاویه پراکندگی است؛

𝜆0

طوم موج نور فرود در خلاء کامت یا خلاء نسبی است.

بهمناور اجتناب از اثر برهمکن

هیدرودینامیکی ،پراکنه بسیار رقیقی از  nM L3 = 0,5برا اندازهگیر DLS

توصیه شده که در آن  nMتعداد  MWCNTsاست .انباشتک اوم نرخ واهل

متوسط ، Γ،تابع خود همبستگی

میدان الکتریکی را اندازهگیر کنید .هنگامیکه نور فرود و آشکارساز هر دو بهطور عمود قراردارند Γ،به
صور  𝛤vvبیان میشود .ضریب نفوذ انتقالی ، DT،با فرموم (پ )2-مشخص میشود.
𝑇𝐷 𝛤vv = 𝑞 2

(و)2-

هنگامیکه نور فرود عمود و آشکارساز افقی است Γ ،بهصور  ΓHvبیان میشود .ضریب نفوذ انتقالی و ضریب
نفوذ ارخشی DR ،با فرموم (و )1-مشخص میشود].[12

𝑅𝐷𝛤𝐻𝑣 = 𝑞 2 𝐷𝑇 + 6

(و)1-

سه فاکتور مجهوم برا شکت و اندازه  MWCNTsعبارتند از قطر متوسط SBPL ،و متوسط وزندهی شده
طوم کراننما با دادهها قطر متوسط حاصت از روش مستقت SBPL ،و متوسط وزندهی شده طوم کراننما را
میتوان از مقایسه فرمومها (و( ،)5-و( ،)9-و )9-و (و )9-از دادهها آزمایشگاهی بهدست آورد] .[5در
پیوست  ،دادهها آزمایشگاهی با دادهها محاسباتی مقایسه میشود.
(و) 5-
𝑇𝑘
𝜔̅𝐿 𝑠𝜂𝜋3

= 𝑇𝐷

] [1 + ln(2𝐿aP ) − 2,431 + 1,843(𝑁 ∕ 2𝐿aP )1/2 + 0,138(𝑁/2𝐿aP )−1/2 _ 0,305(𝑁/2𝐿aP )−1

(و) 9-

̅0
𝐷𝐿aP = 𝐿aP /

(و)9-

̅0
𝐷𝑁 = 𝐿̅w /

(و)9-

]+ 0,59 ln(2𝑙aP ) − 0,227

2
𝐿̅𝑤 1/2
)
([0,253
)
2
𝑤̅
4𝑙aP
𝐿 aP

𝑇𝑘

𝑙( ) 𝜂 ( = 𝑅𝐷
𝑠

مقدار  SBPLاندازهگیر شده به وسیله  ،DLSشکت متوسط  MWCNTsرا در پراکنه نشان میدهد.
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پیوست ت
(آگاهی دهنده)
مطالعه موردی و گزارشها
خلاصها کوتاه از اندازهگیر  SBPLبا استفاده از روش  3در شکت ت 3-شرح داده میشود.

یادآوری -منبع 2010 ACS :مراجعه شود.

شکل ت 3-جریان فرآیند تصویری برای اندازهگیری  SBPLبا استفاده از روش 3

فاکتورها شکت مووسکوپی برا  MWCNTsگوناگون را میتوان مانند جدوم ت 3-گوارش کرد .توصیه
میشود گوارش فاکتورها شکت مووسکوپی شامت قطر خارجی متوسط و ، lsp ،SBPLباشد .توصیه میشود
روش اندازهگیر برا ارزشیابی  lspگوارش شود .طوم کراننما و نسبت خم

بهصور اختیار میتواند

گوارش شود.
از آنجایی که مقدار  lspدارا اهمیت فیویکی است ،توصیه شده است که مقادیر  lspبهطور مثام بهصور
𝐵 ، 𝐴 × 10بیان شوند که در آن  Aو  Bاعداد صحیح هستند.
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جدول ت 3-مثالی از گزارش فاکتورهای شکل مزوسکوپی
MWCNT 1

MWCNT 2

MWCNT 3

MWCNT 4

9/5

21

35

50

7×101

3×102

8×102

> 3 ×103

6×101

2×102

7×102

> 3 ×103

7×101~12×101

2×102~3×102

7×102~1×103

> 3 ×103

طوم کراننما

1416

1718

2045

2035

نسبت خم

0/09

0/28

0/50

1/00

قطر خارجی متوسط
nm
 lspبه روش 1
nm
 lspبه روش 2
nm
 lspبه روش 3
nm

الف

ب

Db
الف -متوسط حسابی
ب -طبو فرموم (الف)5-

تصاویر  SEMبرا  MWCNTsگوناگون در شکت  2-نمای

داده میشود.

همچنین شکت  2-نشان میدهد که  MWCNTپیچ و خمدار  SBPLکوتاهتر دارند.

یادآوری -شکتها  MWCNTsتوسط  SBPLبهخوبی مشخص شدهاند.

شکل ت 2-تصاویر  SEMاز  MWCNTsگوناگون

در این پیوست گرانرو ذاتی که بهوسیله فرموم (پ )3-با استفاده از فاکتورها شکت مووسکوپی که در جدوم
ت 3-گوارش شده است ،با مقادیرگرانرو ذاتی اندازهگیر شده ،بهصور آزمایشگاهی مقایسه میشود.
گرانرو ذاتی که از دادهها آزمایشگاهی با استفاده فرموم (ت )3-این پیوست بهدست آمده در شکت ت1-
نشان داده میشود.
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(𝜂 ∕ 𝜂𝑠 ) − 1
𝑐→0
𝐶

( )1-

[𝜂] = lim

خط توپر در شکت  1-نشاندهنده نتایج محاسبه شده با استفاده از فرموم و 3-با مقادیر فاکتور شکت
مووسکوپی نشان داده شده در جدوم  1-است .مقدار اندازهگیر شده گرانرو ذاتی برا  MWCNTبا نتایج
محاسبه شده سازگار است .این نتیجه نشاندهنده این امر است که روشها مورد بحث در بند  5صحیح است.

ب -گرانروی ذاتی

الف -گرانروی ویژه
یادآوری -3منبع  ACS 2010مراجعه شود.

یادآوری - 2به منابع [ ]4-5مراجعه شود.

شکل ت 1-گرانروی ویژه و گرانروی ذاتی پراکنههای MWCNT

شکت  5-نشان میدهد که ضریب نفوذ انتقالی پراکنه  MWCNTبا مقدار که با استفاده از فرموم (پ)1-
با استفاده از فاکتورها شکت مووسکوپی محاسبه شده منطبو است .نتایج این مطالعه همچنین نشان میدهد
که اندازه کلی فاصله (دو انتها)  MWCNTبا افوای

دما کاه

مییابد ،این کاه

به نوسانا گرمایی در

نقا خمیدگی ایستا نسبت داده میشود .با اشمپوشی از اثر نوسانا گرمایی ،اندازه متوسط  MWCNTبه-
دست آمده از اندازهگیر  DLSبا اندازه حاصت از تصاویر  SEMروش  3در زیربند ( )3-2-3-9با خطا 28 %
در کت بازه دما در شکت ت 4-سازگار دارد .این نتیجه ،روشها ارائه شده در بند  4را صحهگیار میکند.

28

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 36461تجدید نظر اول) :سال 3111

یادآوری -3منبع ACS 2010 :مراجعه شود.
یادآوری -2به مرجع [ ]4مراجعه شود.

شکل ت 4-ضریب نفوذ انتقالی پراکنه  MWCNTدردماهای گوناگون
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