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  چكيده
كـربن  . شـود  شود و شامل گستره وسيعي از مـواد مـي        معناي كربن به زغال چوب محدود نمي      

تـرين    ، محكـم  )گرافيـت (اي است كه فيبرهاي با استحكام باال، يكي از بهترين روانـسازها               ماده
ولي بـه عـالوه از كـربن محـص        . آيـد   از آن بدسـت مـي     ) المـاس (ترين مـاده      كريستال و سخت  

و ) زغال چوب فعال شده (، يكي از بهترين جذب كننده هاي گاز         )كربن زجاجي (غيركريستالي  
هنـوز تحقيـق و    . آيـد   بدست مي ) كربن زجاجي (هاي گاز هليوم      كننده    يكي از بهترين ممانعت   

هـاي فـولرين و       مطالعه بر روي انواع جديد كـربن ادامـه دارد و مـواد جديـدي مثـل مولكـول                  
بـه معنـاي    » كربن  « اغلب خود اصطالح    . اگونال چند شكلي كشف شده است     هاي هگز   الماس

گيريم ولي درباره مواد كربني بايد ويژگي آن مواد را توصيف كنيم مثل  عنصر كربن در نظر مي
. طبيعت موادي كه مثال زديم گرافيتي است. فيبر كربن، كربن پيروليتي، كربن زجاجي و غيره

شده است و اولـين    تاريخ و تمدن بشري براي نوشتن استفاده مي      در حقيقت گرافيت از ابتداي    
در قرن هجدهم ثابت شد كه گرافيت درحقيقت،     . مداد در انگلستان در قرن پانزدهم توليد شد       

گرافيت براي توليد انواع گوناگوني از مـواد مثـل فيبرهـاي بـسيار     . يك آلوتروپي از كربن است   
. شود هاي گاز و مواد جاذب گاز استفاده مي بندي محفظه محكم، روانسازهاي لغزنده، براي آب

همة آنها بر اساس پيوند سه گانـه        : تمام اين مواد گوناگون داراي يك خصيصة عمومي هستند        
گرافيت طبيعي در بسياري از مناطق جهان به وفـور يافـت مـي             . اند  هاي كربن ساخته شده     اتم

اما كاربرد آن هميشه و حتي هم اكنون        . شده است شود و در تاريخ بارها و بارها از آن استفاده           
در قرن اخير بـا ورود كـربن و گرافيـت سـنتز شـده، جـستجو بـراي يـافتن                . نيز محدود است  

كاربردهاي متنوع اين مواد رشد روزافزون يافته است ولي گرافيت طبيعي هنوز هم در برخـي                
شود و كيفيـت      تر مي    روز گسترده  تنوع محصوالت كربني و گرافيتي روز به      .  موارد كاربرد دارد  

محصوالت كربنـي و گرافيتـي بـسيار متنـوع و گونـاگون             . يابد  آنها نيز بيش از پيش بهبود مي      
كـربن و گرافيـت     : شود  بندي مي   كربن و گرافيت سنتز شده به شش گروه اصلي طبقه         . هستند

هـاي     كامپوزيت ، كربن و گرافيت پيروليتي، فيبرهاي كربن،      )اي  شيشه(ريختگي، كربن زجاجي    
  .ها، ذرات و پودرهاي كربني و گرافيتي كربن و كربن ـ كربن
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  مقدمه  

به معناي زغال چوب گرفته شده البته امروزه معناي كـربن    » كربو  « از كلمه التين    » كربن  « كلمه  

كـه  اي اسـت   كـربن مـاده  . شـود  شود و شامل گستره وسيعي از مواد مـي        به زغال چوب محدود نمي    

تـرين    ترين كريـستال و سـخت       ، محكم )گرافيت(فيبرهاي با استحكام باال، يكي از بهترين روانسازها         

، يكي از   )كربن زجاجي (به عالوه از كربن محصولي غيركريستالي       . آيد  از آن بدست مي   ) الماس(ماده  

اي گـاز  هـ  كننـده    و يكي از بهتـرين ممانعـت      ) زغال چوب فعال شده   (بهترين جذب كننده هاي گاز      

هنوز تحقيق و مطالعه بر روي انواع جديد كـربن ادامـه دارد و       . آيد  بدست مي ) كربن زجاجي (هليوم  

  .هاي هگزاگونال چند شكلي كشف شده است هاي فولرين و الماس مواد جديدي مثل مولكول

اين وضعيت بـه    . اصطالحات موجود در زمينه كربن و محصوالت كربني درهم و برهم و آشفته است             

هاي متنوعي وجود دارد كه به آنها  برخالف اكثر عناصر، كربن به فرم    . لت انواع گوناگون كربن است    ع

انـد ولـي سـاختار        همة اين مواد از كربن تشكيل شده      . گويند  كربن مي ) هاي  آلوتروپ(هاي    مورف  پلي

. يكي خواص منحـصر بـه فـرد كـربن نيـز همـين اسـت       . فيزيكي هر يك از آنها با هم متفاوت است    

  . و غيره١هاي متفاوتي دارند مثل گرافيت، الماس، النسداليت ، فولرين ساختارهاي مذكور اسم

كنيم بايد مشخص كنيم كـه دربـاره چـه فرمـي از كـربن صـحبت                 وقتي درباره اصطالحي بحث مي    

گيـريم ولـي دربـاره مـواد          به معناي عنصر كربن در نظر مي      » كربن  « اغلب خود اصطالح    . كنيم  مي

. بايد ويژگي آن مواد را توصيف كنيم مثل فيبر كربن، كربن پيروليتي، كربن زجاجي و غيـره                كربني  

  . دارند و طبيعت آنها گرافيتي استSP2مواد كه مثال زديم ساختار اتمي 

شـوند و در    دارند در حقيقت به اسم آلوتروپي خودشـان شـناخته مـي   SP3موادي كه ساختار اتمي     

  .الماس، النسداليت و غيره: شود مثل  ه كربن نمياي به كلم مورد آنها اشاره

. هم اكنون درباره كربن، گرافيت، الماس و اصطالحات وابسته به آنها تعـاريف مشخـصي وجـود دارد           

ايـن تعـاريف    . اين تعاريف گويا از آشفتگي معاني درباره كاربرد اين كلمات جلـوگيري خواهـد كـرد               

                                                        
1
 - Fullerene 
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  .شود ت كربن ارائه ميتوسط كميته جهاني براي مشخصات و اصطالحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


