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مقدمهای برعلوم و فناوری
اننو
آشنایی با فناوری نانو ،ابعاد نانومتری و نانوساختارها
هستهزایی و رشد
تاثیر اندازه و شكل ذرات در دمای نقطه ذوب مواد در مقیاس نانو
شبكههای بلوری
نقصها در بلور

منبع سیزدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

آشنایی با فناوری نانو ،ابعاد نانومتری و نانوساختارها
 -1-1مقدمه
مفهوم فناوری نانو اولین بار با سخنرانی آقای فاینمن 1در سال  1959در انجمن فیزیک آمریکاا آغاا شا  .در ماانی کا
کسی اطالعات چن انی در مین ی علوم نانو ن اشت ،او در یک سخنرانی در انجمن فیزیاک آمریکاا باا عناوا «در پاایین
دست ،فضای یادی وجود دارد» ،سواالتی در مین کار با مواد و اجساام در ابعااد خیلای ریاز طار کارد کا ذهان هار
شنون های را ب خود مشغول ساخت .او همچنین با ذکرتفاوتهای علوم نانو و فیزیک بنیادی ،پیشانهادهایی مطار کارد
ک هرچن برای افراد درآ ده تعجب برانگیز و غیرممکن تصور میش  ،اما امرو شااه اجرائای شا

بسایاری ا ایان

پیشنهادها هستیم و با پیشرفت رو افزو بشر در مین علوم مختلف و تکنولوژی و همچنین دستیاابی انساا با ابعااد
بسیار ریز ماده ،پیش بینی میگردد ک تمامی پیشنهادهای او رو ی ب حو هی واقعیتهای علم بشر وارد شون .
فناوری نانو مطالع پ ی هها و دستکاری مواد در مقیاسهایی در ابعاد اتمی ،مولکولی و ماکرومولکولی است کا منجار با
تغییر ش ی خواص مواد در ابعاد نانو (نسبت ب مواد در ابعاد بزرگ) میشود .ب طور کلی ،فناوری نانو میتوان با عناوا
فناوری طراحی ،تولی و کاربرد نانوساختارها شناخت شود .تعریفهای مختلف فناوری نانو این واقعیت را نشاا میدهنا
ک این فناوری دامن وسیعی ا حو ههای علمی را در بر میگیرد و در حقیقت یک علم بین رشت ای است.

 -2-1ابعاد نانو
پیشون نانو ا واژه یونانی نانوس 2ب معنای ق کوتاه 3استخراج ش ه است .نانو هماکنو واژه شاناخت شا ه بارای بیشاتر
علوم پیشرفت و بسیاری ا نانوواژهها (واژههای مربوط ب نانو) اخیراً در فرهنگ لغات وارد ش هان  .واژههایی مانن ناانومتر،
نانومقیاس ،نانوفناوری ،نانوساختار ،نانولول  ،نانوسیم و نانوربات ا این قبیل هستن  .نانو یک پیشون ان ا ه با معنای یاک
بیلیونیوم یا  10-9است .هما طورک میدانی غیر ا نانو پیشون های بسیار دیگری هام بزرگتار و هام کوچاکتر ا ناانو
وجود دارد ک در ج ول ( )1آم ه است.
فناوری نانو درباره ساختارها یا موادی با ان ا ه بسیار کوچک در ح چن نانومتر بحث میکن  .یاک ناانومتر ( 10-9متار)،
تقریباً معادل طول ده اتم هی روژ یا پنج اتم سیلیکو ردیف ش ه در یک خط است .قطر تاار ماوی سار انساا حا وداً
 60000نانومتر است (شکل .)1
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آشنایی اب فناوری اننو ،ابعاد اننومرتی و اننوساختارها
ج ول ( )1برخی ا پیشون های ان ا ه

اهمیت مقیاس نانو در تغییر خواص و ویژگیهای مواد در این ابعااد اسات .خوا ای کا ماواد در ابعااد معماولی دارنا و
مشخص یک ماده هستن مانن استحکام ،انعطافپذیری ،رسانایی الکتریکی ،خواص مغناطیسای ،رناگ ،واکنشپاذیری و
غیره ،در ابعاد نانو تغییر میکنن و ویژگیهای ج ی ی ب وجود میآی  .در نتیج در مقیااس ناانو ماواد ج یا ی هاور
می یابن ک خواص قبلی خود را ن اشت و دارای خواص ج ی ی هستن ک بای این خواص مشخص شون  .ابعاد کوچاک،
اجا ه کارآم ی بیشتر در یک فضای معین را میدهن  .مواد در مقیاس میکرومتر ،معموالً خواص فیزیکی مشاب باا حالات
ماکروسکوپی (ابعاد معمولی ک با چشم غیرمسلح قابل مشاه ه هستن ) را نشا میدهن اما مواد در مقیاس ناانو خاواص
متفاوتی را در مقایس با ابعاد ماکروسکوپی و معمولی نشا میدهن .

(الف)

(ب)

شکل ( )1الف -تصویر  SEMا تار موی انسا  ،ب -مقایس ان ا ه یک تار موی انسا با نانوفیبرها

بسیاری ا مواد موجود در طبیعت دارای ساختاری در ابعاد میکرو و نانو هساتن  .جهاا طبیعات پار ا سیساتمهایی باا
ساختارهای نانومتری مانن شیر (یک کلوئی نانومقیاس) ،پروتئینها ،سلولها ،ویروسها و غیاره اسات کا در شاکل ()2
برخی ا آ ها نشا داده ش ه است .بسایاری ا موجاودات ا سااختارهایی در ابعااد ناانو در داخال با
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آشنایی اب فناوری اننو ،ابعاد اننومرتی و اننوساختارها
میکنن  .مانن مارمولک ک علت چسبن گی باالی آ ب ساطو مختلاف ،داشاتن ساو های ناانومتری در پنجا هایش
است .با این موارد در بخش نانودر طبیعت بیشتر آشنا خواهی ش .

شکل ( )2مقایس مواد یستی در مقیاس نانو و میکرو

 -3-1تقسیمبندی نانوساختارها براساس ابعاد
 1-3-1ب چ موادی نانوساختار میگوین ؟
در بخش قبل با تعریف علم و فناوری نانو آشنا ش ی  .سوالی ک ممکن است ا بخش قبل ب ذهنتا خطاور کارده باشا
این است ک ب چ موادی نانومواد میگوییم؟ هما طور ک میدانی هر مادهای ا س بع تشکیل ش ه است .اگر ح اقل
یکی ا این ابعاد در مقیاس نانو باش (بین  1تا  100ناانومتر) با ایان مااده ،یاک ماااده نانوساختااار گفتاا ماایشود.

همچنین ب بع ی کا در مقیااس نانو نباش ا طالحا بعا آ اد گفت میشود ،یرا هر مق اری میتوان داشت باش .

 2-3-1طبق بن ی انواع نانوساختارها بر اساس تع اد ابعاد آ اد
نانوساختارها بر اساس تع اد ابعاد آ اد ب چهار دست  ،نانومواد فر بع ی ،نانومواد یک بع ی ،نانومواد دوبعا ی و ناانومواد
س بع ی تقسیم میشون  .در شکل( ،)1انواع نانوساختارها (با رنگ نارنجی) نشا داده ش هان .
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آشنایی اب فناوری اننو ،ابعاد اننومرتی و اننوساختارها

شکل ( )1انواع نانوساختارها بر حسب تع اد ابعاد آ اد []i
 1-2-3-1نانومواد صفر بعدی ):(0D
موادی ک در هر س بع دارای ان ا ه نانومتری میباشن و هیچ بع آ ادی ن ارن  .بر اساس برخی دسات بن یها با ایان
دست ا نانوساختارها ،نانوذرات نیز گفت میشود .عوامل تاثیرگذار بر خواص ناانوذرات ،انا ا ه و جانر ذرات هساتن  .در
شکل ( )2تصاویر نانوذرات بعنوا نانوساختارهای فر بع ی ارائ ش ه است .نانوذرات میتوانن بست با کاربردشاا در
اشکال مختلف مانن کروی ،بیضوی ،مکعبی ،منشوری ،ستونی و ...ساخت شون  .نانوذرات ممکن است ا یک جزء تشاکیل
ش ه باشن یا اینک ترکیبی ا چن جزء (ماده) باشن  .همچنین نانوذرات میتوانن ب

ورت خالص و یا ترکیبای ا چنا

ماده مختلف باشن .
نانوذرات کاربردهای مختلفی در نایع مختلاف ماننا اتومبیال ( ا خاش کارد ب نا  ،ا بخاار کارد شیشا ها،
الستیکهای مقااوم و ،)...پزشاکی (سااخت داروهاای ج یا  ،تشاخیص عالیام بیماریهاا و  ،)...تصافی آو و فا االو،
الکترونیک ،نایع نظامی و ...دارن .
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شکل ( )2تصاویر نانوذرات با شکلهای مختلف ،بعنوا نانوساختارهای فر بع ی

 2-2-3-1نانومواد تک بعدی ): (1D
نانومواد تک بع ی دارای دو بع در مقیاس نانو و یک بعاا آ اد میباشان  .نانوسایمها ،نانومیلا ها ،نانولولا ها ،نانوالیااف
همگی جز مواد نانوساختار تک بع ی میباشن  .در شکلهای ( )3و ( )4نمون هایی ا نانوسااختارهای یاک بعا ی نشاا
داده ش هان  .عوامل تاثیرگذار روی خواص نانوساختارهای تک بع ی ،جنر و نسبت طول با قطار ) (L/dآ میباشان .
مهم ترین ویژگی نانوساختارهای تک بع ی فلزی ه ایت الکتریکی آنها در راستای محور سیم است .نانوسیمها کاربردهاای
یادی در بخشهای مختلف مانن ساخت رایان های بسیار کوچک با سرعت بسیار باال ،سااخت لیزرهاای بسایار کوچاک،
تشخیص بیماریها ،حافظ های منغاطیسی و  ...دارن  .نانوسیمها نیز میتوانن ب

ورت خالص و یا ترکیبی ا چن ناوع

ماده مختلف باشن .
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آشنایی اب فناوری اننو ،ابعاد اننومرتی و اننوساختارها

شکل ( )3تصاویری ا نانوساختارهای یک بع ی (الف) نانولول های اکسی تیتانیم و (و) نانومیل های اکسی روی

شکل ( )4تصاویری ا نانوساختارهای یک بع ی (الف) نانوسیمهای اکسی روی و (و) نانوالیاف PVP
 3-2-3-1نانومواد دو بعدی ):(2D
این مواد دارای دو بع آ اد و یک بع در مقیاس نانو میباشن  .مواد با یک بع در مقیاس نانو عم تا شامل الی های ناا
یا پوششهای سطحی میباش  .در شکل ( )5نمون هایی ا نانوساختارهای دو بع ی نشا داده ش هان  .عوامال تاثیرگاذار
در خواص نانوپوششها ،جنر و خامت آنها میباش  .برای مثال سلفو های نگ دارن ه ماواد غاذایی یاک ناوع پوشاش
هستن  .حال اگر خامت آنها در ابعاد نانو باش  ،ب آنها نانوپوشش گفت میشود .نانوپوششها الی هایی با اخامت  1تاا
 100نانومتر هستن ک ب
الی های نا

نیز میتوانن ب

www.nanoclub.ir

ورت پوشش روی مواد دیگر قرار میگیرن و باعث تغییر خواص و ویژگیهای آنها میشاون .
ورت خالص و یا ترکیبی ا چن ماده مختلف باشن .
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شکل ( )5نمون هایی ا نانوساختارهای دو بع ی
 4-2-3-1نانومواد سه بعدی ):(3D
یعنی هر س بع آنها در مقیاس آ اد است .همانطور ک مشاه ه میکنی این تعریف با تعریف مواد نانوساختار در تنااق
است ،یرا هیچ یک ا س بع آ در مقیاس نانو نیست .این دست شامل نانوکامپو یتها (مواد مرکبای کا شاامل چنا
ماده است) و مواد حجیم نانوساختار (یا مواد تودهای نانوساختار) میباش  .در شکل ( )6نمون هایی ا نانوسااختارهای سا
بع ی نشا داده ش هان .
مواد حجیم نانوساختار موادی هستن ک ان ا ه واح های سا ن ه مجزای آنها ح اقل در یاک بعا کمتار ا  100ناانومتر
باش  .بعضی مواد یک سری خواص را ن ارن  .برای مثال پالستیک خا یت رسانایی الکتریکی ن ارد .اما اگر مادهای همانن
ذرات فا ی ک خا یت رسانایی دارن را ب آ ا اف کنیم ،ماده مخلوط تولیا شا ه میتوانا خا ایت رساانایی داشات
باش  .ب این مواد کامپو یت یا ماده مرکب گفت میشود .ماده مرکب ممکن است ا بیش ا دو ماده تشاکیل شا ه باشا
ک هر یک ا مواد ا اف ش ه میتوان قابلیت تقویت یکی ا خواص را داشت باش  .در ورتی ک ح اقل یکای ا اجازای
کامپو یت نانوساختار باش  ،ب آ نانوکامپو یت میگوییم .با عناوا مثاال میتاوا رساانایی پلیمرهاا را باا اساتفاده ا
نانولول های کربنی افزایش داد.

شکل ( )6نمون هایی ا نانوساختارهای س بع ی

12
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هستهزایی و رشد
نویسنده :محمد فرهادپور

چکیده
یکی از مبانی مهم در فهم و بررسی روشهای ساخت نانومواد با رویکرد پایین به باال ،مفهوم هستهزایی 1و رشد 2است .هستهزایی و
رشد به دو صورت همگن 3و غیرهمگن 4میتوانند صورت پذیرند .در روش همگن سطح خارجیای وجود ندارد ولی در روش
غیرهمگن ،سطوح خارجی همچون جوانهزاها استفاده میشوند .هستهزایی و رشد به روش غیرهمگن ،سادهتر و سریعتر است و
عموما از این روش برای سنتز و تولید نانومواد در بعضی از روشهای پایین به باال استفاده میشود .در این مقاله مفاهیم فوق اشباع،
هستهزایی و رشد توضیح داده شده است و در ادامه هستهزایی و رشد همگن و غیرهمگن از دید انرژی آزاد مقایسه و بررسی
شدهاند.
کلیدواژهها :فوق اشباع ،هستهزایی ،رشد ،رشد همگن ،رشد ناهمگن

-1مقدمه
یکی از مبانی مهم در روشهای پایین به باال برای سنتز و تولید نانومواد ،مفاهیم هستهزایی و رشد هستند .برای مثال در روش
احیا شیمیایی (و برخی روشهای دیگر) برای ساخت نانوذرات ،سه مرحله فوقاشباع ،هستهزایی و رشد اتفاق میافتد که کنترل
آنها بر روی اندازه ،شکل و توزیع اندازه نانوذرات نهایی تاثیرگذار است .در ادامه این سه مرحله بیان و بررسی شده است.

 -2فوق اشباع

5

اولین مرحله فوقاشباع است .برای فهم سادهتر فوقاشباع ،یک لیوان آب گرم را فرض کنید که میخواهید به آن شکر اضافه کنید.
همانطور که میدانید تنها تا مقدار مشخصی شکر می تواند در آن لیوان حل شود و اگر مقدار شکر اضافه شده خیلی زیاد شود،
شکر تهنشین میشود .در واقع در همین مرحله فوق اشباع رخ داده است .همچنین به خوبی میدانید که افزایش دمای آب باعث

1

Nucleation
Growth
3
Homogeneous
4
Heterogeneous
5
Supersaturation
2
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انحالل مقادیر بیشتری از شکر در آن میشود .در سنتز نانومواد نیز این موارد صادق است .با حل مقادیر معین از پیشماده در
حالل موردنظر میتوان فوقاشباع ایجاد نمود .برای اینکار میتوان دمای حالل را افزایش داد تا مقادیر بیشتری از پیشماده نیز در
آن حل شود.
پس از فوقاشباع نوبت به هستهزایی میرسد .برای هستهزایی نیاز است تا محلول از حالت فوقاشباع خارج شود .خروج از حالت
فوقاشباع به چند طریق میتواند صورت پذیرد .یکی از آنها افزایش غلظت پیشماده فراتر از غلظت فوقاشباع و دیگری کاهش دما
پس از رسیدن به فوق اشباع هست .چراکه حاللیت در دمای پایینتر کمتر است و بدین وسیله با کاهش دما محلول از حالت
فوقاشباع خارج می شود .روش دیگر ،انجام واکنش شیمیایی در محلول و تولید فرآورده یا فرآوردههایی با حلپذیری کمتر است که
در نتیجه آن نیز محلول از حالت فوق اشباع خارج شده و هستهزایی شروع میشود [.]1

تمرین
یک مثال برای درک بهتر فوقاشباع ،فرآیند ساخت نبات است .با جستجو در اینترنت در این باره مطالعه کنید.

 -3هستهزایی
مرحله بعد هستهزایی است .همانطور که گفتیم ،پس از رسیدن به فوقاشباع ،در صورت کاهش دما ،افزایش غلظت یا شکلگیری
ترکیب جدید با حلپذیری کمتر ،محلول از حالت فوقاشباع خارج میشود و هستهزایی شروع میشود .در واقع در صورت رخ دادن
هرکدام از سه حالت باال ،محلول دیگر از لحاظ ترمودینامیکی تمایلی ندارد تا پیش ماده را به صورت محلول در خود نگه دارد و
تمایل دارد تا آن را به شکل جامد تبدیل کند .در اثر این تمایل ،به مرور تعدادی هسته اولیه درون محلول شکل میگیرد .اصطالحا
به این هستههای اولیه جوانه گفته میشود .این جوانهها با توجه به شرایط محلول و اندازهشان ،میتوانند رشد کنند و تبدیل به نانو
ذره شوند و یا مجددا درون محلول حل گردند.
مرحله بعد از هستهزایی ،رشد است .در این مرحله جوانهها رشد کرده و تبدیل به نانوذرات میشوند .این فرآیند در شکل 1نمایش
داده شده است [.]2

شکل -1نمایش هستهزایی و رشد
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 -4رشد
مرحله سوم پس از شکلگیری جوانهها ،رشد است .در این مرحله اگر جوانههای ایجاد شده پایدار بمانند ،سایر اتمها یا مولکولهای
موجود در محلول به جوانهها ملحق میشوند و آنها را بزرگتر میکنند و نانوذرات را تشکیل میدهند .اگر رشد کنترل نشود و در
جای موردنظر متوقف نگردد ،ممکن است نانوذره به قدری بزرگ شود که دیگر ابعاد آن بزرگتر از ابعاد نانو شود و برای مثال یک
میکروذره تولیدگردد .برای کنترل رشد از روشهای پایدارسازی نانومواد استفاده میشود.
در ادامه به معرفی هستهزایی و رشد به دو صورت همگن و غیرهمگن پرداخته و مبانی آنها را بر طبق تغییرات انرژی بررسی
خواهیم کرد.

 -5هستهزایی و رشد همگن
منظور از هستهزایی و رشد همگن یا هموژن ،انجام هستهزایی و رشد درون یک محلول بدون وجود سطح خارجی است .در
صورتیکه سطح خارجی درون محلول وجود داشته باشد ،گفته میشود که هستهزایی و رشد غیرهمگن یا هتروژن بوده است.
هستهزایی و رشد غیرهمگن سریعتر و سادهتر اتفاق میافتد .برای فهم بهتر این موضوع میتوانید به فرآیند تولید نبات دقت کنید.
تولید نبا ت مثال خوبی از تولید به روش غیرهمگن است .چراکه پس از ایجاد فوق اشباع ،چوب نبات (یا نخ) وارد محلول میشود و
نبات اطراف این چوب تشکیل میگردد  .چوب نبات مصداق سطح خارجی در این فرآیند است و تشکیل نبات در صورت وجود این
سطح خارجی سریعتر و راحتتر صورت میپذیرد (شکل.)2

شکل -2تولید نبات به روش غیرهمگن
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در سنتز و تولید نانومواد به روش همگن ،هیچ گونه سطح خارجی در محلول وجود ندارد .در این صورت باتوجه به تغییرات انرژی
آزاد هستهزایی و رشد بررسی میشود .به این منظور به شکل 3دقت کنید.

شکل -3تغییرات انرژی آزاد باتوجه به شعاع هسته ایجاد شده[]2

در شکل 3تغییرات انرژی آزاد سطحی با رنگ قرمز ،تغییرات انرژی آزاد حجمی با رنگ آبی و تغییرات انرژی آزاد کل (ناشی از
برآیند انرژی سطحی و حجمی) با رنگ مشکی نمایش داده شده است .تمایل طبیعت کاهش انرژی آزاد است ،درنتیجه افزایش
شعاع هسته ایجاد شده در محلول از جهت انرژی سطحی غیر مطلوب و از نظر انرژی حجمی مطلوب است .منظور از غیرمطلوب
بودن انرژی سطحی این است که با تشکیل هسته درون محلول ،یک سطح بین محلول (مایع) و هسته (جامد) ایجاد میشود که
سیستم به آن تمایلی ندارد و باعث افزایش انرژی آزاد آن میگردد .اما از طرف دیگر با افزایش شعاع هسته درون محلول ،انرژی
حجمی در حال کم شدن است .انرژی حجمی ،انرژی آزادی است که در اثر افزایش حجم هسته کاهش مییابد.
در نتیجه مشاهده کردید که بزرگتر شدن هسته مورد تمایل سیستم نیست و حتی برای سیستم غیرمطلوب است .پس باید برآیند
هر دو انرژیهای سطحی و حجمی را با هم حساب نمود .اگر اینکار انجام شود منحنی مشکی رنگ در شکل 3رسم میشود.
مطابق منحنی مشکی رنگ مشاهده می شود که افزایش شعاع جوانه تا یک محدوده بحرانی (به نام شعاع بحرانی که با  rcنمایش
داده شده است) باعث افزایش انرژی آزاد شده و درنتیجه مورد تمایل سیستم نیست .ولی اگر شعاع جوانه بیشتر از شعاع بحرانی
شود ،بعد از آن بزرگتر شدن جوانه مورد تمایل سیستم است.
حال بیایید تا هسته زایی و رشد را طبق منحنی مشکی رنگ یکبار دیگر بررسی کنیم .پس از فوق اشباع و هستهزایی در محلول
جوانههایی تشکیل میشود .اگر شعاع این جوانهها کمتر از شعاع بحرانی باشد ،جوانهها مجددا در محلول حل شده و از بین
میروند .ولی اگر شعاع آن بیشتر از شعاع بحرانی باشد ،رشد میکنند و درنهایت به یک نانوذره تبدیل میشوند.
حال سوال دیگر اینجاست که چه اتفاقی میافتد تا جوانههایی با شعاع بیشتر از شعاع بحرانی ایجاد میشوند؟
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این اتفاق زمانی می افتد که در اثر برخورد اتفاقی تعدادی جوانه ریز یا تعداد زیادی اتم/مولکول با هم جوانهای با شعاع بحرانی یا
بیشتر از آن ایجاد شود .وگرنه ایجاد جوانه ای با شعاع کمتر از شعاع بحرانی و رشد به مرور آن امکانپذیر نیست .برخورد اتفاقی نیز
در اثر حرکت براونی ذرات و همانطور غلظت نسبتا زیاد در محلول اتفاق میافتد.
همچنین مورد دیگری که باید به آن توجه کنید تغییرات انرژی آزاد در شعاع بحرانی است .این میزان انرژی آزاد ،میزان انرژیای
است که سیستم نیاز دارد تا یک جوانه بحرانی تشکیل دهد .هرچه این میزان انرژی کمتر باشد ،هستهزایی و سپس رشد راحتتر و
سریعتر صورت میپذیرد [.]1،2

 -6هستهزایی و رشد غیرهمگن
همانطور که گفته شد ،در صورتیکه درون محلول سطح خارجی وجود داشته باشد ،هستهزایی و رشد غیرهمگن است .این سطح
خارجی معموال یک جوانه زا است که به محلول اضافه شده است .قابل ذکر است که اکثرا نانومواد به این روش سنتز و تولید
میشوند.
در شکل ،4ایجاد یک جوانه بر روی سطح خارجی نمایش داده شده است.
در شکل 4منظور از شعاع برای این جوانه که به شکل نیمدایره است نیز نمایش داده شده است .قابل ذکر است که در روش همگن،
جوانه ایجاد شده به شکل یک کره کامل است چراکه سطح خارجیای وجود ندارد.

شکل -4ایجاد جوانه بر روی سطح خارجی و شعاع آن[]2

در شکل 5مقایسهای بین نمودار انرژی آزاد در روش هسته زایی و رشد همگن (هموژن) و غیر همگن (هتروژن) نمایش داده شده
است.
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شکل -5مقایسه بین انرژی آزاد در حالت همگن (آبی رنگ) و غیرهمگن (قرمز رنگ)[]1

از شکل 5دو نتیجه مهم میتوان گرفت .اولین نتیجه این است که انرژی آزاد موردنیاز برای شکلگیری جوانۀ بحرانی در حالت
غیرهمگن کمتر از حالت همگن است (چراکه منحنی قرمزرنگ پایینتر از منحنی آبی رنگ است) .درنتیجه این امر میتوان متوجه
شد که در حالت غیرهمگن بسیار راحتتر و سریعتر جوانهها ایجاد و رشد میکنند.
نتیجه مهم دیگر نیز این است که شعاع بحرانی در حالت همگن و غیر همگن با هم تفاوتی نمیکنند و در دو حالت یکسان هستند.
البته باید توجه نمود که در اینجا فرض بر این است که نوع ماده ،حالل ،دما و سایر شرایط محلول در دو حالت یکسان است.
باتوجه به شکل 4میتوان متوجه شد که علیرغم یکسان بودن شعاع بحرانی در دو حالت همگن و غیرهمگن ،تعداد اتمهای
کمتری در حالت غیرهمگن نیاز است تا جوانه به شعاع بحرانی برسد .چراکه در حالت همگن برای رسیدن به شعاع بحرانی نیاز به
تشکیل یک کره کامل بود ،ولی در حالت غیرهمگن با تشکیل بخشی از کره نیز میتوان به شعاع بحرانی رسید که این امر با تعداد
اتمهای کمتر نیز به وقوع میپیوندد .درنتیجه مشاهده نمودید که هستهزایی و رشد در حالت غیرهمگن سادهتر و سریعتر است
[.]1،2
تمرین
برای ایجاد نانوذراتی با اندازه یکنواخت چه کاری میتوان انجام داد؟
پاسخ :در صورتیکه شرایط به گونهای کنترل شود که ابتدا مرحله هسته زایی انجام شود و سپس با پایان این مرحله رشد شروع
شود ،توزیع اندازه نانوذرات باریک میشود و اندازه آنها یکنواخت میشود .قابل ذکر است که معموال هستهزایی و رشد به صورت
همزمان انجام میشود و به همین دلیل توزیع اندازه نانوذرات نهایی میتواند وسیع باشد ولی با جداسازی مرحله هستهزایی از
مرحله رشد میتوان نانوذراتی با اندازه یکنواخت بدست آورد.
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تمرین
افزایش سرعت هستهزایی چه تاثیری بر اندازه نانوذرات نهایی دارد؟
پاسخ :باعث ریزتر شدن نانوذرات نهایی میشود .افزایش سرعت هستهزایی به معنای ایجاد تعداد هستههای بیشتر در محلول است
و ایجاد تعداد هستههای بیشتر باعث میشود تا رشد هرکدام از هستهها محدود شود و نانوذرات نهایی کوچکتر شوند .برای درک
این موضوع باید توجه کنید که میزان پیشماده در محلول محدود است؛ حال اگر تعداد هستهها کم باشد تمام پیشمادهها به آن
تعداد محدود هسته میپیوندند و باعث افزایش سایز آنها میشوند؛ ولی اگر تعداد هستهها زیاد باشد ،پیشمادهها بین هستهها
پخش میشوند و درنتیجه به هرکدام از هستهها پیشماده کمتری میرسد و کمتر رشد میکنند.

 -7جمعبندی و نتیجهگیری
سه مرحله مهم در ساخت نانومواد در روشهای پایین به باال عبارتند از فوقاشباع ،هستهزایی و رشد .هستهزایی و رشد به دو حالت
همگن و غیرهمگن می تواند انجام شود .در حالت غیرهمگن بر خالف همگن ،سطوح خارجی همچون جوانهزاها در محلول حضور
دارند و به همین دلیل هستهزایی و رشد ،سادهتر و سریعتر انجام میشود .از لحاظ شعاع بحرانی در هردو حالت همگن و غیرهمگن
تفاوتی وجود ندارد ولی در حال غیرهمگن با استفاده از تعداد اتمهای کمتری میتوان به شعاع بحرانی برای رشد رسید .همچنین
در حالت غیرهمگن انرژی آزاد موردنیاز برای رسیدن به شعاع بحرانی کمتر است.

 -8مراجع
[1].Guozhong, Cao. Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications. World
scientific, 2004.
[2]. Abbaschian, Reza, and Robert E. Reed-Hill. Physical metallurgy principles. Cengage Learning, 2008.
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ماده ...،مانند
مغناطیسی و
ذوب،این تغییرات عمدتاً
باشند که
اثرگذار
شیمیایی،دیگر
پذیريکمیتهاي
واکنشبعضی
وادارندگی و
میدان
اشباع،
مغناطش
کی ،شیمیایی،استحکام

تغییرات عمدت
باشند که
اثرگذار می
کمیتهاي
نیزو بعضی
وادارندوگی
اشباع ،میدان
مغناطش
کام ماده،
دنیاياً نانو مرتبط میشود و
حجیم واینپیوسته به
دنیاي
دیگرانتقال از
انتومی در
مالحظات کو
مساحت سطح
افزایش
به

شود و
مرتبط
پزشکی وبه...دنیاي نانو
حجیم وو پیوسته
راواناز
کاربردهاي فانتقال
دلیلکوانتومی در
مالحظات
همین و نیز
یش مساحت سطح
پژوهشها به خود
می در
اي را
توجهات ویژه
دنیاي صنعت
شان در
تغییرات به
خود
پژوهشها
زمینه را در
اینویژهاي
توجهات
جالبو ...
پزشکی
یکیدرازصنعت و
راوانکهشان
تغییرات به دلیل
ذرات است.
ذوببهنانو
دماي نقطه
توجه در
پارامترهاي
کاربردهاي فاست
اختصاص داده

کلیدواژهازها:پارامترهاي جالب توجه در این زمینه دماي نقطه ذوب نانو ذرات است.
اص داده است که یکی

واژهها:

نقطه ذوب ،اندازه ذرات ،شکل ذرات ،انرژي همدوسی

ذوب ،اندازه ذرات ،شکل ذرات ،انرژي همدوسی

دمه

-1مقدمه
بنا به تعریف عمومی ،نانوذرات به ذراتی اطالق میشود که از لحاظ اندازه بین یك نانومتر تا  100نانومتر و یا از لحاظ

لحاظ
کوچكیا از
نانومتر و
حجیمتا 100
یكیانانومتر
اندازه
باشند .که از
اتممیشود
اطالق
ها به
ذرات
تعریف عمومی،
بین 10
نانو اتم
تعداد
میکند در ابتدا تغییر
شدن
شروع به
بینتوده
ماده
لحاظ یك
وقتی ابعاد
ذراتیتا 106
ابعادابتدا
کند در
کوچك
شروع به
توده یا
ماده
وقتیبهابعاد
در باشند.
خاصیاتم
اتمها بین  10تا 106
تغییرو کوچكتر شود در
کوچك
شدن ومیمدام
ادامه یابد
همچنان
حجیمروند
اگر این
خورد.
یكمی
چشم ن
خواص آن

شود در
وچكتر
کوچكکهو ک
ابعاد
مادهو مدام
خواص یابد
همچنان ادامه
تغییراتاین
خورد .اگر
چشم نمی
ی در خواص آن به
کوچكتر کردن ابعاد و
صورت
باز در
میشود
مشاهده
رونددر برخی
نسبی
میکرومتر
مقیاس

بسیارابعاد و
کردن
کوچكتر
شده وباز در
شود که
شگفتمی
مشاهده
ماده
اینخواص
برخی
نسبی در
س میکرومتر تغییرات
منحصر به فرد هستند.
آمده
صورتبهدست
ویژگیهاي
انگیز
بسیار
تغییرات
مقیاس نانو
رسیدن به

منحصر به
حجیم)بهبهدست
ویژگیهاي
انگیز شده و
شگفت
تغییراتدربسیار
ن به مقیاس نانو این
هستند.قبیل خواص فیزیکی،
فرد خود از
مختلف
بسیارخواص
آمدهنانو در
مقیاس
بالك(توده یا
مقیاس
گذار از
بنابراین مواد

اینقبیل
خود از
مختلف
نانو در
حجیم)و به ...مقیاس
بالك(توده یا
مقیاس
ن مواد در گذار از
فیزیکی،حوزهها مانند حوزه
خواصبعضی از
تغییر در
شوند که
خواص می
تغییراتی
دستخوش
مغناطیسی
شیمیایی،
مکانیکی،

باشد .میشوند که این تغییر در بعضی از حوزهها مانند حوزه
تغییراتی
مغناطیسی و
دستخوشتر می
 ...و پیچیده
عمده
کی ،شیمیایی،مغناطیسی،

پیچیدهتر می
باشد .که در حوزه خواص حرارتی جالب توجه بوده و در اثر کوچك شدن ابعاد در مقیاس نانو دچار
پارامترهایی
یسی ،عمده و یکی از

مقیاس دچار
مقیاس نانو
ابعاد در
کوچك
کلیدرازاثر
بوده و
حرارتی
تغییردرمیحوزه
ز پارامترهایی که
حجیم ( )Bulkبه مقیاس
خواص از
شدنتغییر
مهم در
دالیل
توجهبهطور
جالبباشد.
ماده می
خواصذوب
شوند نقطه

دالیل مهم در تغییر خواص از مقیاس حجیم ( )Bulkبه مقیاس
مهمکلی
موردطور
باشد .به
میماده
ذوب
اشارهاز کرد:
می دو
تواند به
میشوند نقطهنانو

سطحی:کرد:
مهم اشاره
افزایش نسبت سطح به حجم و در نتیجه افزایش تعداد اتمهاي سطح به اتمهاي حجم ماده.
مورداثرات
یتواند به دو .1

ماده..
گافحجم
اندازههاي
تغییربه اتم
هايوسطح
ترازهاي اتم
افزایش تعداد
نتیجه
حجم و در
نسبت سطح
انرژي][1
انرژي
انرژي به
نوارهاي
کوانتومی:بهتبدیل
افزایشاثرات
ت سطحی.2 :

ات کوانتومی :تبدیل نوارهاي انرژي به ترازهاي انرژي و تغییر اندازه گاف انرژي].[1
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اتثري اندازه و شكل ذرات در دماي نقطه ذوب مواد در مقياس اننو
ازآنجا که در بحث مورد نظر در ارتباط با تغییرات در دماي نقطه ذوب مورد اول ذکر شده یعنی اثرات سطحی نقش
بسیار مهمی را دارا میباشد ،براي بررسی کمی این اثر ،مثال میزان افزایش سطح به حجم یك ذره مکعبی 8cm3اي
در تبدیل به تعدادي نانو ذره مکعبی به ضلع 10nmرا مورد بررسی قرار میدهیم.
𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐 = 𝒂𝒂 → 𝟑𝟑𝑪𝑪𝑪𝑪 𝟖𝟖 = 𝑽𝑽

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟖𝟖 = 𝑵𝑵 → 𝟑𝟑𝒏𝒏𝒏𝒏 = 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝑵𝑵 = 𝟑𝟑𝒏𝒏𝒏𝒏 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟖𝟖 → 𝑽𝑽 = ∑ 𝑽𝑽′
یعنی تعداد ذرات مکعبی ساخته شده 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟖𝟖 تا میباشد.

𝟐𝟐𝒏𝒏𝒏𝒏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟐𝟐) 𝟕𝟕𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟐𝟐( × 𝟔𝟔 = 𝑺𝑺 ⟹ سطح جانبی مکعب اولیه

و مجموع سطوح جانبی مکعبهاي ثانویه برابر است با:

𝟐𝟐𝒏𝒏𝒏𝒏 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟒𝟒𝟒𝟒 = 𝟐𝟐𝒏𝒏𝒏𝒏])𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟏𝟏𝟏𝟏(𝟔𝟔[ × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟖𝟖 = ∑ 𝑺𝑺′

بنابراین با تبدیل صورت گرفته ،نتیجه دو میلیون برابر میشود.

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟒𝟒𝟒𝟒 ∑ 𝑺𝑺′
=
=
𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟐𝟐 =
𝑺𝑺
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × 𝟐𝟐𝟐𝟐

∑ 𝑺𝑺′
∑ 𝑽𝑽′
𝐒𝐒
𝐕𝐕

همچنین میزان افزایش نسبت سطح به حجم بر اثر تقسیم یك ذره به صورت نمادین نیز در شکل( )1نشان داده شده
است.

شکل( : )1تصویري نمادین از افزایش نسبت سطح به حجم در تقسیم یك ذره.

 -2نقطه ذوب
همانطور که در مقدمه بحث اشاره شد هر چه اندازه نانوذرات کاهش یابد نسبت سطح موثر به حجم ذرات افزایش مییابد.
بنابراین در دنیاي ماکرومقیاس ،مواد با توجه به خواصشان دستهبندي شده و سپس متناسب با این خواص براي استفادههاي
مختلف انتخاب میشوند .به عنوان مثال ،طال در مقیاس حجیم واکنشپذیري یاپینی داشته و اکسید نمیشود ،مس براي انتقال
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اتثري اندازه و شكل ذرات در دماي نقطه ذوب مواد در مقياس اننو
برق مناسب بوده و یا شیشه شفاف است و نور را از خود عبور میدهد .اما در مقیاس نانو دیگر نمیتوان بدون در نظر گرفتن
اندازه ذرات یك ماده آنها را از روي خواصشان شناسایی کرد.
به عنوان مثال ،اگر شمشهاي بزرگ طال را به قسمتهاي چند میلیمتري تقسیم کنیم نقطه ذوبشان تغییر نمیکند و همچنان
به رنگ زرد دیده میشود .اما نقطه ذوب ذرات  50نانومتري طال با نقطه ذوب ذرات  10نانومتري طال متفاوت بوده و نیز داراي
رنگهاي متفاوت میباشند .در نتیجه در مورد وابسته بودن خواص ماده به اندازه ذرات آن میتوان به طال اشاره کرد که طال در
مقیاس حجیم داراي نقطه ذوب باال و واکنشپذیري پایین بوده اما نانو ذرات طال داراي نقطه ذوب پایین و واکنشپذیري باال
میباشند] .[2شکل( )2روند کاهش نقطه ذوب ذرات طال را برحسب کاهش اندازه ذرات ماده نشان میدهد.

شکل ( :)2وابستگی دماي نقطه ذوب طال به اندازه ذره.

مشاهده میشود که نرخ کاهش نقطه ذوب در اندازه ذرات خیلی کوچك بسیار شدید است .براي این که بتوانیم در مورد نقطه
ذوب یك جسم جامد صحبت کنیم ،بهتر است تعریف یکسان و مرجعی براي نقطه ذوب ساده داشته باشیم .بدین منظور شرط یا
معیار ذوب شدن ماده را تعریف میکنیم.

معیار لیندمان:

بر اساس معیاري که لیندمان در سال  1910ارائه داد ،هنگامی که میانگین دامنه نوسانهاي اتمی ماده به

ضریب مشخصی از مقدار ثابت شبکه برسد ،این ارتعاشات دیگر نمیتوانند بدون آسیب رساندن و تخریب شبکه افزایش یابند.
بنابراین با افزایش میانگین دامنه ارتعاشات به مقادیر بیشتر ،ماده از حالت بلوري خارج شده و ذوب میشود .بنابراین به لحاظ
مفهومی کاهش در دماي نقطه ذوب ناشی از افزایش تعداد اتمهاي سطحی است که با سه دیدگاه زیر قابل توجیه است:
 .1اتمهاي سطحی نسبت به اتمهاي مشابه در حجم ماده پیوندهاي کمتري تشکیل میدهند زیرا اتمهاي درون حجم نسبت به
اتمهاي سطحی تعداد بیشتري اتم در همسایگی با خود دارند ،در نتیجه براي اتمهاي سطحی غلبه بر این پیوندها و گسستن
آنها به انرژي کمتري نیاز دارد و این خود باعث تسهیل در فرآیند ذوب میشود.
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 .2تمام اتمهاي موجود در ماده در هر دمایی مقدار مشخصی از انرژي کل را به دلـیل نوسانهاي مـوجود به خود اخـتصــاص
میدهند .میزان دامنه این نوسان در تمام اتمهاي ماده یکسان نیست ،بلکه اتمهاي سطحی به دلیل آزادي فضایی بیشتري که در
اختیار دارند دامنه نوسان بیشتري دارند ،بنابراین با کوچك شدن ابعاد ماده تا حدي که نسبت تعداد اتمهاي سطح به تعداد
اتمهاي حجم به مقدار چشمگیري برسد ،میانگین دامنه نوسانهاي اتمی افزایش قابل مالحظهاي خواهد یافت و شرط
معیارلیندمان زودتر و یعنی دردماي پایینتر برآورده خواهد شد.
 .3از نگاهی دیگر ،میتوان گفت که با آمدن از حجم به طرف سطح ،معموال فاصله شبکهاي کمتر شده و این نیز دلیلی بر تامین
شدن معیار لیندمان در دماهاي پایینتر است .از مزایاي فنی نهفته در دماي ذوب پایین ذرات کوچك میتوان به دو مورد زیر
اشاره کرد :
 .1قابلیت روان شدن و تبدیل به حالت فیلم در دماهاي نسبتا پایین
 .2امکان لحیم کاري در دماهاي نسبتا پایین با استفاده از نانو ذرات
در بررسی تاثیر اندازه و نیز شکل ذرات در دماي نقطه ذوب تئوري واحدي وجود نداشته و صرفا مدلهاي متفاوتی در این زمینه
وجود دارد که دو مدل از آنها را در ادامه مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
الف) مدل ذوب همگن )(Hemogenous Melting Model
در این مدل فرض میشود که یك اتم جامد با حالت مایعاش در حالت تعادل است و در یك دماي خاص اتم جامد به مایع تبدیل
میشود .یعنی در یك دما همه اتمها ذوب میشوند و به همین دلیل مدل همگن نامیده میشود.
در این مدل:
()1
در معادله فوق:

𝟐𝟐

𝝆𝝆

] 𝟑𝟑) 𝒔𝒔𝝆𝝆( 𝑳𝑳𝑳𝑳𝜸𝜸 −
𝑳𝑳

𝟒𝟒
𝑺𝑺𝑺𝑺𝜸𝜸 [
𝒅𝒅 𝒃𝒃𝑯𝑯 𝒔𝒔𝝆𝝆

= 𝟏𝟏 −

𝒎𝒎𝒎𝒎𝑻𝑻
𝒎𝒎𝒎𝒎𝑻𝑻

 ،Tmnدماي ذوب نانو ذرات
 ،Tmbدماي ذوب ماده در حالت حجیم
 ،dقطر ذره
𝒃𝒃𝑯𝑯 ،گرماي نهان ذوب ماده حجیم
𝒔𝒔𝝆𝝆 ،چگالی فاز جامد

𝑳𝑳𝝆𝝆 ،چگالی فاز مایع

𝑺𝑺𝑺𝑺𝜸𝜸،انرژي فصل مشترک جامد -بخار)(Solid- Vapor- Interface Energy

𝑳𝑳𝑳𝑳𝜸𝜸 ،انرژي فصل مشترک مایع -بخار ) (Liquid Vapor Intreface Enevgyاست.
در معادله( )1مشاهده می شود که  T-mn<Tmbو :

 )1هر چه ↓ ،dتفاوت  T-mnو  Tmbبیشتري میشود یعنی نرخ کاهش نقطه ذوب در اندازه خیلی کوچك شدیدتر است.
 )2اگر ↑dدر این صورت  Tmn=Tmbمیشود که این مورد نیز قابل انتظار است.

 )3به دلیل وجود 𝑺𝑺𝑺𝑺𝜸𝜸 و 𝑳𝑳𝑳𝑳𝜸𝜸 که به سطح مشترک بستگی دارند و با نانو شدن ذرات این سطح افزایش می یابد  T-mnکاهش

مییابد.
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 )4اگر:
𝟐𝟐

𝜸𝜸

𝝆𝝆

𝟐𝟐

𝜸𝜸

𝝆𝝆

(𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎 ⟺ 𝜸𝜸𝑺𝑺𝑺𝑺 − 𝜸𝜸𝑳𝑳𝑳𝑳 ( 𝒔𝒔 )𝟑𝟑 = 𝟎𝟎 → 𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝑺𝑺𝑺𝑺 = ( 𝒔𝒔 )𝟑𝟑 )2
𝝆𝝆
𝜸𝜸
𝜸𝜸
𝝆𝝆
𝑳𝑳𝑳𝑳

𝑳𝑳

𝑳𝑳𝑳𝑳

𝑳𝑳

به این نکته باید توجه نمود که ،فصل مشترکها ،مکانهاي بسیار مهمی در علم متالورژي هستند .اتمهایی که در فصل مشترک
یا نزدیك فصل مشترک قرار دارند نسبت به اتمهاي عمق انرژي باالتري دارند و منشا انرژي سطح آزاد این است که اتمهاي
سطح ،نزدیكترین همسایههاي خود را از دست دادهاند.
ب) مدل مبتنی بر انرژي همدوسی (مدل وابسته به اندازه و شکل ذرات):
مدلهایی که سعی در توضیح بستگی دماي ذوب به اندازه ذرات داشتهاند (مانند مدل الف) یك مشخصه عمومی آنها در نظر
گرفتن نانوذرات به شکل کروي ایده آل است .از آنجا که افت دماي ذوب در نتیجه بزرگتر شدن نسبت سطح به حجم است و
افزایش سطح نانوذرات در شکلهاي مختلف نیز با یکدیگر متفاوت است ،بنابراین بررسی دقیقتر مستلزم در نظر گرفتن شکل
ذرات نیز می باشد .براي بررسی این مدل ابتدا انرژي همدوسی را تعریف میکنیم:
انرژي همدوسی ):(Cohesive or Binding Energy
انرژي همدوسی یا انرژي چسبندگی یك ماده(مایع یا گاز) ،مقدار انرژي است که به ساختار ماده داده میشود تا به اتمهاي
تشکیلدهنده آن تفکیك شود] 4و .[3در واقع انرژي همدوسی ،انرژي الزم براي شکستن تمام پیوندهاي ایجاد شده با هر یك
از اجزا است .جهت شروع بررسی مدل فوق براي لحاظ کردن فاکتور شکل (∝) از رابطه زیر استفاده می شود ] :[ 5
𝑺𝑺′
𝑺𝑺

(∝ بودن بعد است) =∝

در رابطه فوق:

مساحت سطح نانوذرات کروي𝑺𝑺 = 𝟒𝟒𝝅𝝅 𝑹𝑹𝟐𝟐 :

مساحت سطح نانو ذرات با هر شکلی که حجم آن با حجم نانو ذره کروي یکسان است𝑺𝑺′:
𝟐𝟐𝑹𝑹𝛑𝛑𝟒𝟒 ×∝= 𝐒𝐒 ′

اگر اتمهاي نانوذرات ،کروي ایدهآل در نظر گرفته شوند ،توزیع سطح هر اتم 𝟐𝟐𝒓𝒓𝛑𝛑 خواهد بود(،rشعاع اتمی است).
𝟐𝟐𝑹𝑹
𝟐𝟐𝒓𝒓
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∝ 𝟒𝟒 = 𝑵𝑵 ⟶
𝟑𝟑𝑹𝑹
𝟑𝟑𝒓𝒓

𝟐𝟐𝑹𝑹𝝅𝝅𝟒𝟒×∝
𝟐𝟐𝒓𝒓𝝅𝝅

= 𝒏𝒏 ⟶

𝟐𝟐𝑹𝑹
𝟐𝟐𝒓𝒓

∝ 𝟒𝟒 −

= 𝑵𝑵 ∶تعداد اتمها در سطح ذره

𝟒𝟒
𝟑𝟑𝑹𝑹𝝅𝝅
𝟑𝟑
𝟒𝟒
𝟑𝟑𝒓𝒓𝝅𝝅
𝟑𝟑

𝒄𝒄𝑹𝑹
𝟑𝟑𝒓𝒓

= 𝒏𝒏 :تعداد کل اتمها در ذره

= 𝑵𝑵  :𝒏𝒏 −تعداد اتمهاي داخلی
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پیوندهاي هر اتم مجموع برهمکنشهاي بین آن اتم و دیگر اتمهاست که معموال برهمکنش با نزدیكترین اتمها در نظر گرفته
میشود .اگر تعداد پیوند هر اتم داخلی با اتمهاي اطرافش را 𝛃𝛃 در نظر بگیریم با توجه به اینکه فاصله بین اتمهاي سطحی و
نزدیكترین اتمهاي داخلی بزرگتر از فاصله بین اتمهاي داخلی است بنابراین کمتر از نصف حجم هر اتم سطحی در شبکه
حضور دارد که این بدین معناست که بیشتر از نصف پیوندهاي اتمهاي سطحی آویزان هستند ) .(dangling bondبنابراین
𝟏𝟏
𝟒𝟒

میتوان به تقریب تعداد پیوندهاي یك اتم سطحی را 𝛃𝛃 در نظر گرفت.

با توجه به این که انرژي همدوسی ،مجموع انرژي پیوندي تمام اتمهاست:

()3

𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝑬𝑬 ])

انرژي پیوند
(هر مولکول)

هر پیوند به دو
اتم تعلق دارد
𝟐𝟐𝑹𝑹
𝟐𝟐𝒓𝒓

∝ 𝟒𝟒 −

تعداد اتمهاي داخلی

𝟑𝟑𝑹𝑹
𝟑𝟑𝒓𝒓

(𝛃𝛃 +

𝟐𝟐𝑹𝑹
𝟐𝟐𝒓𝒓

𝟏𝟏

∝ 𝟒𝟒 × 𝛃𝛃 [ 𝟐𝟐𝑬𝑬 = 𝟏𝟏/
𝟒𝟒

تعداد پیوندهاي
هر اتم سطحی

با کمی محاسبه میتوان نشان داد:
𝒓𝒓∝𝟔𝟔
)
𝑫𝑫
𝒓𝒓∝𝟔𝟔
())4
𝑫𝑫

𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑬𝑬𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 (𝟏𝟏 −

𝟏𝟏
𝟐𝟐

= 𝑬𝑬 ⟹
𝟏𝟏

𝒓𝒓
)
𝑹𝑹

∝ 𝟑𝟑 𝜷𝜷 𝑬𝑬𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 𝒏𝒏 (𝟏𝟏 −

𝟏𝟏
𝟐𝟐

= 𝑬𝑬

 𝑫𝑫 ≫ 𝟔𝟔 ∝ 𝒓𝒓 ⟶ 𝑬𝑬𝟎𝟎 = 𝟐𝟐 𝒏𝒏𝒏𝒏 𝑬𝑬𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃⟶ 𝑬𝑬 = 𝑬𝑬𝟎𝟎 (𝟏𝟏 −براي حالت حجیم

در معادله ( )4فاکتور شکل ( ∝ ) و نیز فاکتور اندازه ذره ) (Dآمده است .انرژي همدوسی و دماي ذوب پارامترهایی هستند که
میتوانند قدرت پیوند را توصیف کنند .با ترکیب رابطه تجربی دماي ذوب و انرژي همدوسی میتوان نوشت.
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎.
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎.
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎.
𝒓𝒓 ∝ 𝟔𝟔
= 𝒎𝒎𝒎𝒎𝑻𝑻 → 𝟎𝟎𝑬𝑬
= 𝒎𝒎𝒎𝒎𝑻𝑻 → 𝑬𝑬
𝑬𝑬𝟎𝟎 (𝟏𝟏 −
)
𝐁𝐁 𝐤𝐤
𝐁𝐁 𝐤𝐤
𝐁𝐁 𝐤𝐤
𝑫𝑫

در معادله (:)5

())5

𝒓𝒓
𝑫𝑫

= 𝒎𝒎𝒎𝒎𝑻𝑻

∝ 𝟔𝟔 ⟹ 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒎𝒎 (𝟏𝟏 −

 ،Tmnدماي ذوب وابسته به اندازه و شکل ذره
 ،Tmbدماي ذوب حجیم
 ،rشعاع اتم
 ،Dقطره ذره
∝ ،فاکتور شکل ذره است.

معادله( )5یك معادله کلی براي وابستگی اندازه و شکل در دماي ذوب کریستال است .بنابراین با معادله فوق میتوان در مورد
تغییرات دماي نقطه ذوب با فاکتور شکل در یك اندازه معین و بالعکس بحث نمود .همچنین از معادله فوق نتیجه میشود که در
عناصر با ساختار کریستالی یکسان ،با افزایش شعاع اتمی ) ،(rوابستگی نقطه ذوب به اندازه ذرات شدیدتر میشود .مقادیر

محاسبه شده فاکتور شکل براي چند ذره با شکلهاي مختلف به صورت زیر است:
Spherical
 ∝=1
26
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Regulartetrahedral
 ∝ =1.49

Regular hexa hedral  ∝ =1.24

Regualar octahedral  ∝ =1.18
در مقایسه معادلههاي به دست آمده از مدلهایی مورد بحث میتوان گفت که در تمام مدلها معادله کلی زیر برقرار است که
معادله گیبس -تامسون نامیده میشود.

(-𝒅𝒅𝒄𝒄 )6

𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝑻𝑻 = 𝑻𝑻

در معادله فوق:
𝑻𝑻 ،دماي ذوب وابسته به اندازه و شکل ذرات
𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝑻𝑻  ،دماي ذوب در حالت حجیم

 ،dقطر ذره

Cتابع تعدادي پارامتر ساختاري است.

)3جمعبندي و نتیجهگیري:
به طور کلی میتوان گفت با کوچك تر شدن ابعاد ماده و رسیدن به محدوده نانو ،تغییراتی در خواص وابسته به جسم از جمله در
کمیت ماکروسکوپیك دماي نقطه ذوب ایجاد میشود .در بررسی چگونگی تغییر دماي نقطه ذوب با تغییر در اندازه و شکل ذره،
مدلهاي متفاوتی ارائه شدهاند که همگی این مدلها نهایتا به معادله گیبس–تامسون منجر میشوند .این معادله کاهش نقطه
ذوب بر اثر کاهش اندازه ذره را نشان میدهد که همین تغییر در نقطه ذوب منشا بسیاري از کاربردها در زمینههاي مختلف
میباشد .در عمل دسترسی به نانوذرات با اندازهها و شکلهاي متفاوت توسط مهندسی سنتز آنها با روشها ،پیشمادههاي
مختلف و شرایط مختلف سنتز ( از لحاظ دما و زمان واکنش و )...صورت میپذیرد.
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شبکههای بلوری
نویسنده :محمد فرهادپور
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
دارنده مدال طالی چهارمین المپیاد نانو

چکیده
برای دستهبندی سیستمهای بلوری ،میتوان آنها را در دوبعد و سهبعد تقسیمبندی نمود .در دوبعد چهارسیستم بلوری معرفی
شده است .همچنین در سهبعد  14شبکه بلوری براوه معرفی شده است .سلولهای واحد این  14شبکه ،در اندازه اضالع و زاویهی
بین آنها با یکدیگر تفاوت دارند .در این بین شبکههای مکعبی و همینطور شبکه ششضلعی اهمیت ویژهتری دارند؛ دلیل این امر
این است که تعداد بسیار زیادی از مواد بلوری با این ساختارهای بلوری در طبیعت وجود دارند .درنتیجه دانستن مشخصات این
سیستمهای بلوری اهمیت دارد .در این مقاله سیستمهای بلوری در دوبعد و سهبعد ،معرفی شده و مشخصههای مهم شبکههای
بلوری مهمتر بررسی شده است.
کلیدواژهها :بلورشناسی ،شبکههای براوه ،مکعبی ساده ،مکعبی مرکز پر ،مکعبی وجوه پر و فاکتور فشردگی اتمی

-1مقدمه
مطالعات بلورشناسی (مدلسازیهای ریاضی و بررسیهای آزمایشگاهی) نشان داده است که سیستمهای بلوری مختلفی را در
دو و سهبعد میتوان تعریف و بررسی نمود .اساس این بررسیها وجود تقارن در این ساختارها و نوع آن تقارنهاست .در این مقاله
هدف بررسی این تقارنها نیست و صرفا سعی میشود نتیجه آنها که همان سیستمهای بلوری در دو و سهبعد هستند ،توضیح داده
شود.

 -2سیستمهای بلوری
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اتمها در ساختارهای بلوری به حالتهای مختلفی در کنار هم قرار میگیرند ،قرارگیری اتمها در این ساختارهای بلوری نقش
مهمی در تعیین ویژگیها و خواص مواد دارد .سیستمهای بلوری را میتوان به دو دسته کلی سیستمهای بلوری دوبعدی و
سهبعدی طبقهبندی کرد .برای شناخت بیشتر این سیستمها ،در این بخش سیستمهای بلوری دوبعدی و سهبعدی که اتمها در یک
ساختار منظم میتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند معرفی شده و بررسی خواهد شد.
 -1-2سیستمهای بلوری در دوبعد
سادهترین شکلی که با آن می توان یک صفحه را پر نمود متوازیاالضالع است .برای مشخص نمودن مشخصات یک
متوازیاالضالع نیز کافی است دو بردار ضلع آن و زاویه بین آنها را تعیین نمود (شکل.)1

شکل -1مشخص نمودن یک سیستم دوبعدی با دو بردار و زاویه بین آنها

این دو بردار و زاویه بینشان میتوانند مقادیر مختلفی داشته باشند ،حالتهای مختلف این سه متغیر ( دو بردار و زاویه بین
آنها) به چهار سیستم دوبعدی میانجامد،که در شکل 2نشان داده شده است [ .]1این چهار سیستم شامل ،سیستم مورب،
مستطیلی ،شش ضلعی و مربعی است.
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شکل -2چهار سیستم بلوری مختلف در دوبعد (الف) سیستم مستطیلی(ب) مورب( 1ج) ششضلعی (د) مربعی[]1

همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،در سیستم مورب ارتباط خاصی بین اضالع و زاویه بین آنها وجود ندارد؛ در سیستم
مستطیلی زاویه بین دو بردار  90درجه است؛ در سیستم ششضلعی دو بردار با یکدیگر برابرند و زاویه بین آنها نیز  120درجه
است و در سیستم مربعی زاویه بین دو بردار  90درجه و اندازه دو بردار نیز با یکدیگر برابر است.
همانطور که در مقاله مفاهیم اولیه بلورشناسی گفته شد ،در این سیستمها میتوان یک سلول واحد با شرایط گفته شده را
تعریف نمود و از آن به عنوان نماینده هر یک از این سیستمهای بلوری در دوبعد نام برد و با تکرار آنها در دوبعد به این
سیستمهای بلوری رسید.
یکی از نانوساختارهای معروفی که ساختار دوبعدی دارد گرافن است .گرافن ساختاری النه زنبوری از اتمهای کربن است ،که
فاصله بین هر دو اتم در آن حدود  0/142نانومتر میباشد .در شکل 3ساختار دوبعدی گرافن نمایش داده شده است .همانگونه که
درشکلهای  2و  3مشاهده میشود ،ساختار بلوری گرافن مطابق سیستم ششضلعی میباشد .البته این توضیحات در حالت ایدهآل
که ناخالصی و نقصی وجود نداشته باشد صدق میکند.

Oblique

1
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شکل  -3ساختار دوبعدی گرافن

 -2-2سیستمهای بلوری در سهبعد
در شکل 4چهارده شبکه براوه نمایش داده شده است.
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شکل -4چهارده شبکه براوه [ .]1در بخش پارامترهای نمایش داده شده در شکل ،پارامترهای  a1, a2,a3همان  a, b, cو α12,α23,α13
همان  γ,β,αکه در مقاله بیان شد ،میباشند و صرفا از نماد متفاوتی برای نشان دادن آنها استفاده شده است.

چهارده شبکه طبق مدلسازیهای ریاضی و همینطور بررسیهای آزمایشگاهی مشخص شدهاند و هیچ کدام از آنها با یکدیگر
یکسان نیستند .همچنین ساختار دیگری نیست که شرایط الزم را دارا باشد و مشابه این  14شبکه نباشد؛ برای مثال اگر گفته شود
چرا چهارضلعی قاعده پر در این لیست حضور ندارد ،دلیلش این است که اگر از جهت دیگری به آن نگاه شود ،چهارضلعی قاعده پر
دقیقا مشابه چهارضلعی ساده است [.]2
مطابق شکل 14 ،4شبکه براوه از  7شبکه اصلی و  7شبکه فرعی تشکیل شدهاند 7 .شبکه اصلی شامل شبکههای مکعبی ساده،
تتراهدرال (چهارضلعی) ،اورتورومبیک ،رمبوهدرال (مثلثی) ،هگزاگونال (ششضلعی) ،مونوکلینیک و تریکلینیک هستند 7 .شبکه
فرعی با توجه به مرکز پر بودن ،قاعده پر بودن و یا وجوه پر بودن از  7شبکه اصلی تشکیل میشوند .برای مشخص نمودن هر یک
این  14شبکه براوه الزم است تا سه بردار تشکیلدهنده سلول واحد و همین طور زوایای بین آنها (مجموعا سه زاویه) را بیان نمود.
در شکل  4برای هرکدام از  7ساختار پایه ،این زوایا و بردارها بیان شدهاند[.]2
همانطور که گفته شد در این  14شبکه براوه فرض بر یکسان بودن موتیفها است .یعنی این شبکهها صرفا برای مواد بلوری با
یک نوع اتم بهکار میروند .برای مواد بلوری با دو یا چند نوع اتم (مثل سرامیکها) شبکههای غیربراوهای وجود دارند که از تلفیقی
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از چند شبکه براوه حاصل شدهاند .برای اطالعات بیشتر در این رابطه میتوانید به مقاله " نانومواد سرامیکی" مراجعه کنید .در
اینجا صرفا به نمایش ساختارهای کریستالی معروف سرامیکها بسنده میشود (شکل .)5بسیاری از مواد سرامیکی دیگر نیز ساختار
بلوری مشابه دارند و مشابه همین ساختارها نامگذاری میشود.

شکل -5ساختارهای کریستالی معروف سرامیکها (شبکههای غیر براوه)[]3

از بین شبکههای براوه نامبرده شده در باال ،شبکههای مکعبی و ششضلعی اهمیت بیشتری دارند ،چرا که بیشتر مواد متداول
بلوری ساختار مکعبی یا ششضلعی دارند .به همین دلیل در ادامه به بررسی بیشتر این شبکهها میپردازیم.
 -1-2-2شبکههای مکعبی
همانطور که در باال بیان شد شبکههای مکعبی به سه گروه مکعبی ساده  ،(SC)2مکعبی مرکز پر (BCC) 3و مکعبی وجوه پر
(FCC)4تقسیم میشوند (بیان این شبکهها با حروف اختصاری گفته شده ،مرسوم است و به همین دلیل آنها را نیز به خاطر
بسپارید) .در شکل 6این سه شبکه آورده شده است.
همانطور که در شکل 6مشاهده می شود ،در مکعب مرکز پر یک اتم در وسط مکعب قرار گرفته است و هشت اتم هم در رئوس
مکعب؛ در مکعبی وجوه پر  6اتم در وجوع مکعب و  8اتم هم در رئوس مکعب قرار گرفتهاند .بهصورت مرسوم برای نمایش این
شبکههای مکعبی ردیف اول شکل 6نمایش داده میشود ،که علت آن فهم راحتتر و نمایش سادهتر آن است ،ولی باید دقت نمود
که در واقعیت این شبکهها به شکل ردیف دوم شکل 6هستند .ردیف سوم شکل 6نیز کمک میکند تا تعداد اتمهای خالص هرکدام
از شبکهها را محاسبه نمود ،که در ادامه به آن میپردازیم[.]3
Simple Cubic
Body Centered Cubic
4
Face Centered Cubic
2
3
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شکل -6شماتیک سه شبکه مکعبی ساده ،مرکز پر و وجوه پر[]3

 -1-1-2-2شبکه مکعبی ساده
برای بررسی این شبکهها چندین عامل مهم است .این عوامل عبارتند از تعداد اتمهای خالص در یک سلول واحد ،جهت
فشرده ،5فاکتور فشردگی اتمی (APF)6و عدد همسایگی.
برای مشخص نمودن تعداد اتمهای خالص سلول واحد یک شبکه مکعبی ساده ،به ردیف سوم شکل  5نگاه کنید .همانطور که
در شکل مشاهده میشود سلول واحد این شبکه از هشت اتم موجود در رئوس مکعب حاصل شده است .همچنین تنها یک هشتم
آن اتم به صورت خالص متعلق به آن سلول واحد است (یک اتم به صورت همزمان در هشت سلول واحد مکعبی وجود دارد پس
یک هشتم آن متعلق به یک سلول واحد است) .در نتیجه داریم:
1تعداد اتمهای خالص در سلول واحد شبکه مکعبی ساده=

1
8

×8

پارامتر شبکه در شبکههای کریستالی به نزدیکترین فاصله بین اتمها در شبکه کریستالی گفته میشود .جهت فشرده در این
شبکه به جهتی گفته میشود که اتمها با یکدیگر مماس باشند .در واقع همواره مقدار پارامتر شبکه برابر فاصله بین دو اتم در
جهت فشرده است .در راستای جهت فشرده هیچ فاصلهای بین اتم ها وجود ندارد .جهت فشرده در هر یک از ساختارهای مکعبی با
دیگری متفاوت است و بستگی به نحوه چینش اتمها در کنار یکدیگر دارد .همانطور که در شکل -7الف مشاهده میشود جهت
فشرده در شبکه مکعبی ساده در راستای اضالع مکعب است .مشخص نمودن جهت فشرده برای محاسباتی که در ادامه آورده
شدهاند بسیار مهم است.
Packed Vector
Atomic Packing Factor
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عدد همسایگی نیز مطابق شکل-7ب به تعداد اتمهایی که در همسایگی هریک از اتمها در شبکه باشد گفته میشود .تشخیص
عدد همسایگی در بعضی از ساختارهای بلوری به علت پیچیدگیهای ساختار ،دشوار است .عدد همسایگی برای شبکه مکعبی ساده
برابر با  6است ( 2اتم همسایه در هر سه راستای محور  y ،xو .) z

شکل -7نمایش الف) جهت فشرده و ب) عدد همسایگی در شبکه مکعبی ساده

یکی دیگر از مشخصههای بلور که اهمیت فراوانی دارد ،فاکتور فشردگی اتمی است .فاکتور فشردگی اتمی نشاندهنده این
است که چقدر از حجم یک سلول واحد توسط اتمها اشغال شده است و هرچه بیشتر باشد نشاندهنده فشردگی بیشتر اتمها در
آن سلول واحد است .محاسبه فاکتور فشردگی در معادله 1آورده شده است:
معادله1
همان طور که گفته شد در شبکه مکعبی ساده هر سلول واحد شامل  1اتم است؛ همچنین برای محاسبه حجم اتمها ،آنها را
کره فرض میکنیم؛ در این صورت حجم یک اتم برابر است با𝜋𝜋𝑅𝑅 3 :

4
3

حجم سلول واحد نیز برابر است با مکعب طول هر ضلع آن ،یعنی.𝑎𝑎3 :

همچنین باتوجه به تعیین جهت فشرده دانستیم که در شبکه کریستالی مکعبی ساده پارامتر شبکه دو برابر شعاع اتم هاست:

()a=2R

درنتیجه داریم:
𝜋𝜋
= 0.524 = 52.4%
6

=

4
𝜋𝜋𝑅𝑅 3
3
8𝑅𝑅 3

=

بنابراین ،فاکتور فشردگی اتمی در شبکه مکعبی ساده برابر با  %52میباشد.
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4
3

1 × 𝜋𝜋𝑅𝑅 3
(2𝑅𝑅)3
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 -2-1-2-2شبکه مکعبی مرکز پر ()BCC

شکل -8تصویر طرحی از شبکه مکعبی مرکز پر

مشابه شبکه مکعبی ساده ،برای شبکه مکعبی مرکز پر نیز عدد همسایگی ،جهت فشرده و فاکتور فشردگی اتمی را محاسبه
خواهیم کرد .مطابق ردیف سوم شکل ،8مشاهده میشود که در سلول واحد این شبکه یک اتم به صورت کامل در وسط قرار دارد و
هشت اتم نیز که هرکدام یک هشتمشان متعلق به آن سلول واحد است در آن وجود دارند ،در نتیجه تعداد اتمهای خالص در
سلول واحد این شبکه برابراست با:
1
1 + (8 × ) = 2
8

عدد همسایگی در این ساختار برابر است با  .8برای درک بهتر این امر میتوانید اتمی که در مرکز این ساختار قرار گرفته است
را در نظر بگیرید که هشت اتم در همسایگی آن قرار گرفتهاند.
جهت فشرده در این شبکه عبارت است از قطر مکعب .برای فهم بهتر آن به شکل 9نگاه کنید.

شکل -9نمایش جهات فشرده و رابطه بین اندازه ضلع مکعبی و شعاع اتمها در شبکه مکعبی مرکز پر[]3
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مطابق شکل ،9در شبکه مکعبی مرکز پر رابطه بین پارامتر شبله و شعاع اتمها در راستای قطر مکعب داریم:
𝑅𝑅4

√3

= 𝑎𝑎 → 𝑅𝑅√3𝑎𝑎 = 4

از این رو میتوان فاکتور فشردگی اتمی در این شبکه را محاسبه نمود:
𝜋𝜋√3
= 0.68 = 68%
8

 -3-1-2-2شبکه مکعبی وجوه پر ()FCC

=

8
𝜋𝜋
3
64
3√3

=

8
𝜋𝜋𝑅𝑅 3
3
𝑅𝑅4
( 3)3
√

=

4
3
𝑎𝑎3

2 × 𝜋𝜋𝑅𝑅 3

شکل -10تصویر طرحی از شبکه مکعبی وجوه پر

مطابق شکل ،10در سلول واحد شبکه مکعبی وجوه پر 6،اتم در وجوه قرار دارند که نصفی از آنها به صورت خالص مربوط به
سلول واحد هستند و هشت اتم که یک هشتمشان متعلق به سلول واحد است در رئوس مکعب قرار دارند ،بنابراین برای محاسبه
تعداد اتم خالص سلول واحد در این شبکه داریم:
1
1
(6 × ) + (8 × ) = 4
2
8
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شکل -11نمایش جهات فشرده و رابطه بین اندازه ضلع مکعبی و شعاع اتمها در شبکه مکعبی وجوه پر []3

عدد همسایگی نیز در این ساختار برابر است با  .12همچنین برای تعیین جهت فشرده باید به شکل 11توجه نمود .مطابق این
شکل دیده میشود که قطر وجوه (برابر با اندازه ضلع ضربدر رادیکال )2جهت فشرده در این ساختار است؛ همچنین رابطه بین
اندازه ضلع و شعاع اتمها در این ساختار عبارت است از:
𝑅𝑅4

√2

= 𝑎𝑎 → 𝑅𝑅𝑎𝑎√2 = 4

مطابق توضیحات قبلی ،محاسبه فاکتور فشردگی اتمی نیز به این صورت انجام میشود:
𝜋𝜋√2
= 0.74 = 74%
6

=

16
𝜋𝜋
3
64
2√2

=

16
𝜋𝜋𝑅𝑅 3
3
4𝑅𝑅 3
)( 2
√

=

4
3
𝑎𝑎3

4 × 𝜋𝜋𝑅𝑅 3

همانطور که در این محاسبات مشاهده شد شبکه  FCCبیشترین و شبکه  SCکمترین فاکتور فشردگی اتمی را در بین
شبکههای مکعبی دارا میباشند.
 -2-2-2شبکه ششضلعی فشرده(HCP)7
شبکه ششضلعی فشرده و نحوه قرارگیری اتمها در این شبکه در شکل 7نمایش داده شده است.

Hexagonal Closed Packed

7
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شکل -7نمایش شبکه ششضلعی فشرده

مطابق شکل 3 ،7اتم بهطور کامل درون سلول واحد وجود دارند؛ دو اتم بر روی قاعده باال و پایین نصفشان متعلق به سلول
واحد است و  12اتم روی رئوس نیز یک ششمشان متعلق به سلول واحد است پس داریم:
1

1

3 + (2 × ) + (12 × ) = 6
2
6

عدد همسایگی در این شبکه نیز مشابه مکعب وجوه پر برابر با  12میباشد .جهت فشرده را نیز میتوان هریک از اضالع
ششضلعی دو قاعده در نظر گرفت (چرا که بر روی این اضالع اتم ها با یکدیگر مماسند) که طبق آن هر ضلع آن برابر با دو شعاع
اتمی میشود.
فاکتور فشردگی اتمی نیز مشابه شبکه مکعبی وجوه پر برابر با  %74است.
قابل ذکر است که برای این شبکه سلول واحد دیگری نیز میتوان در نظر گرفت .برای اینکار سلول واحد نمایش داده شده در
شکل 7را میتوان به سه مستطیل هم اندازه و یکسان تقسیم کرد و آنها را به عنوان سلول واحد در نظر گرفت .در آن صورت تعداد
اتمهای خالص هر سلول واحد برابر  2میشود .اما فاکتور فشردگی اتمی و عدد همسایگی تغییری نمیکند ،چرا که مرتبط با کل
شبکه است و تعیین سلولهای واحد مختلف بر روی آن تاثیری ندارد.
تمرین1
اگر اندازه هر ضلع ششضلعی قاعدهها را  aو ارتفاع سلول واحد را  cبنامیم ،برای محاسبه فاکتور فشردگی شبکه  HCPداریم:
4
3
3 √3 2
𝑐𝑐 𝑎𝑎
2

6 × 𝜋𝜋𝑅𝑅 3
مخرج این عبارت برابر با حجم سلول واحد است .برای محاسبه آن باید ارتباطی بین ارتفاع سلول واحد و اندازه هر ضلع ششضلعی قاعدهها
پیدا نمود .رابطهای بین آنها پیدا نموده و طبق آن فاکتور فشردگی اتمی شبکه  HCPرا که در باال بیان شد را محاسبه نمایید.
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شبکههای بلوری

اندیس های میلر به منظور تعریف و مشخص نمودن جهات و صفحات بلوری به کار میروند .در ادامه به معرفی این اندیسها
پرداخته میشود .با توجه به اهمیت بیشتر شبکههای بلوری مکعبی نسبت به سایر شبکههای براوه ،در این بخش به روش تعیین
جهات و صفحات بلوری در شبکههای مکعبی اشاره خواهد شد و در این بررسیها ابتدا یک دستگاه مختصات مناسب و راستگرد
انتخاب شده است.
 -1-3جهتهای میلر
برای مشخص نمودن جهات میلر کافی است تا مختصات نقطه انتهایی در شبکه را از مختصات نقطه ابتدایی در شبکه کم نمود؛
سپس در صورتی که عدد حاصل صحیح نبود آن را در کوچکترین مضرب ممکن جهت صحیح شدن تمام مولفههای اندیس جهات
ضرب نمود .همچنین در بیان اندیسهای میلر عالمت منفی گذاشته نمیشود و به جای آن عالمت بار (خط تیره باالی عدد)
گذاشته میشود .برای فهم بهتر این توضیحات به شکل 8توجه کنید.

شکل -8نمایش تعدادی جهت میلر در شبکه مکعبی []2

برای مثال در شکل 8فلش سبز رنگ جهت ] [111را نمایش میدهد چون این بردار در هر سه جهت  y ،xو  zیک واحد نسبت به
نقطه مبدا جلو رفته است .اما فلش آبی رنگ در جهت  xنیم واحد عقب رفته است ،در جهت  yیک واحد عقب رفته است و در
جهت  zیک واحد جلو رفته است .یعنی میتوانیم بنویسیم  . -0/5 , -1 , +1حال برای صحیح شدن تمام این مولفهها آنها را در 2
ضرب میکنیم و همینطور به جای عالمت منفی از عالمت بار استفاده میکنیم؛ در نتیجه اندیس میلر فلش آبی جهت ] [1̅2̅2را

نشان میدهد .فلش قرمز رنگ نیز جهت ] [100را نشان میدهد چرا که تنها در راستای  xحرکت کرده است.

همانطور که در باال دیدید جهات در درون براکت آورده میشوند .همچنین خانواده جهات را با >< نشان میدهند .برای مثال در
شبکههای مکعبی خانواده > <100شامل تمام جهتهای ]̅ [100] [010] [001] [1̅00] [01̅0] [001میباشد .دلیل بیان خانواده
جهات این است که در بسیاری از موارد خواص مختلف در خانواده جهات یکسان است .همچنین بر روی خانواده جهات مشخصه

مهمی همچون فاکتور فشردگی خطی (طول اتمهای موجود در آن جهت تقسیم بر طول جهت) یکسان است [.]2
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تمرین3
حال با یادگرفتن اندیس میلر جهات بلوری ،جهات فشرده در شبکههای BCC ،SCو  FCCرا تعیین کنید.

 -2-3صفحات میلر
منظور از صفحه ،تمام صفحات موازی با هم در بلور هستند که با یکدیگر فواصل برابری دارند .هر دسته صفحه در یک بلور ،اندیس
میلر خاص خود را دارا میباشند .تعدادی از صفحات میلر و اندیس آنها در شکل 9آورده شده است.
همچنین عالمت صفحات میلر () و عالمت خانواده صفحات میلر }{ است.
برای این منظور باید ابتدا نقاط برخورد این صفحات را با سه محور مشخص کرد ،سپس آنها را معکوس نمود و با کمترین نسبت
ممکن آنها را نوشت .برای مثال برای صفحه ) (100اینگونه اندیس میلر صفحه را مشخص میکنیم:

دقت کنید که منظور از بینهایت این است که این صفحه با محورهای  yو  zموازی است و درنتیجه آنها را در بینهایت قطع
میکند .همچنین معکوس بینهایت نیز برابر است با صفر .در اینجا نیز به جای منفی از عالمت بار استفاده میشود.
اگر مشابه جدول باال برای صفحه ( ) 111نقاط تقاطع با سه محور را مشخص کنیم ،نقطه برخورد در هر سه محور  1خواهد بود.
معکوس  1نیز برابر با  1است .در نتیجه اندیس میلر این صفحه که در شکل 9نشان داده شده است برابر با ( )111است.
میتوانید به عنوان تمرین سه صفحه دیگری که در شکل 9نشان شده است را خودتان بیابید.

شکل -9تعدادی از صفحات میلر شبکه مکعبی و اندیس صفحه میلر آنها []2
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همانطور که در ابتدا گفته شد در این بررسیها ابتدا مختصات مناسب و راستگرد انتخاب میشود .اگر صفحه موردنظر از مبدا
میگذشت کافی است تا مبدا را به یک نقطه مناسب دیگر انتقال بدهید.

 -3نتیجهگیری
سیستمهای بلوری در سهبعد به دو دسته شبکههای براوه و شبکههای غیربراوه تقسیم میشوند؛ شبکههای براوه دارای اتمهای
یکسان و شبکههای غیربراوه دارای دو یا چند نوع اتم (مثل سرامیکها) هستند .شبکههای براوه دارای  14حالت مختلف میباشند
که از مهمترین آنها میتوان به شبکههای مکعبی  BCC ،SCو  FCCو همینطور شبکه ششضلعی فشرده اشاره نمود .بررسی
مشخصههای این شبکهها همچون تعداد اتم خالص سلول واحد ،عدد همسایگی و فاکتور فشردگی اتمی اهمیت فراوانی دارد .با
دانستن این متغیرها میتوان بعضی از مشخصههای موادی که این سیستمهای بلوری را دارا میباشند را مشخص نمود .اندیسهای
میلر نیز به منظور تعریف و مشخص نمودن جهات و صفحات بلوری به کار میروند .آنالیز پراش اشعه ایکس اطالعات ارزشمندی از
ساختار بلوری مواد بدست می دهد که در مقاله آنالیز پراش اشعه ایکس با این روش آشنا خواهید شد.

 -4مراجع
[1]. Allen, Samuel M., and Edwin L. Thomas. The structure of materials. Vol. 44. New York: Wiley, 1999.
[2].Callister, William D., and David G. Rethwisch. Materials science and engineering: an introduction. Vol. 7.
New York: John wiley& sons, 2007.
[3]. De Graef, Marc, and Michael E. McHenry. Structure of materials: an introduction to crystallography,
diffraction and symmetry. Cambridge University Press, 2012.
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نقصها در بلور
نویسنده  :محمدفرهادپور
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
دارنده مدال طالی چهارمین المپیاد نانو

چکیده
ساختار یک بلور همیشه ایدهآل و بینقص نیست بلکه انواع عیوب صفربعدی ،یکبعدی ،دوبعدی و سهبعدی میتواند در آنها یافت
شود .تقسیمبندی این عیوب بر مبنای اندازه و شکلشان است .بعضی از این عیوب مانند جایخالی به صورت ترمودینامیکی در هر
صورت در بلور بهوجود میآید اما از تشکیل بعضی از این عیوب مثل حفرات ،ترکها و حتی مرزهای دانه میتوان به روشهای
گوناگون جلوگیری نمود .در این مقاله هر یک از این عیوب معرفی و توضیح داده شده است.
کلیدواژهها :نقصهای بلوری ،جایخالی ،بیننشینی ،جانشینی ،نابجایی ،مرزدانه

-1مقدمه
مطالبی که در مورد ساختارهای بلوری در مقاالت پیشین گفته شد ،با فرض کامال ایدهآل بیان شده است و عمال در طبیعت چنین
ساختارهای ایدهآلی وجود ندارد .مواد بلوری در حالت طبیعی دارای نقصهای مختلف همچون نقصهای نقطهای ،خطی ،سطحی و
حتی حجمی هستند .در ادامه این نقصها توضیح داده خواهد شد.

 -2نقصها در بلور
در ساختارهای بلوری همانطور که گفته شد نقصهای (یا به بیان دیگری عیوب) مختلفی میتوانند وجود داشته باشند .این
نقصها و بازه اندازه آنها در شکل  1نمایش داده شده است .در ادامه هرکدام از این نقصها معرفی و بررسی میشوند.

www.nanoclub.ir

43

نقص ها در بلور

شکل  -1عیوب مختلف در بلور و بازه اندازهی آنها[]1

 -1-2نقصهای نقطهای (صفر بعدی)
 -1-1-2نقص

جایخالی1

به صورت طبیعی در تمام جامدات بلوری نقص جایخالی وجود دارد .هرچه دما افزایش یابد میزان نقص جای خالی افزایش پیدا
میکند؛ این افزایش تا نقطه ذوب ماده ادامه مییابد چرا که با رسیدن به نقطه ذوب کال ساختار بلوری ماده از بین میرود [.]2
وجود جاهای خالی بسیار به پدیده نفوذ در ماده بلوری کمک میکند .در واقع با کمک جاهای خالی است که اتمها میتواند در
ماده بلوری از جایی به جای دیگر نفوذ کنند ،این اتم های نفوذ کننده میتوانند از جنس اتمهای ساختار بلوری باشند و یا از جنس
اتمهای ساختار بلوری نباشند .نقص جای خالی در یک ساختار بلوری ،در شکل 3نمایش داده شده است.

شکل  -2نمایش جایخالی در یک ساختار بلوری[]2

همانطور که مشاهده می شود ابعاد این نقص در حد اندازه یک اتم است (آنگستروم) .با وجود جایخالی در ساختار بلوری،
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،اتمهای همسایه به سمت جایخالی متمایل میشوند.
 -2-1-2نقص

بیننشین2

نقص بیننشین در شکل  3نمایش داده شده است .در این حالت اتم دیگری وارد شبکه بلوری شده است و در اثر وجود آن
اعوجاجی در شبکه بلوری به وجود آمده است .با توجه به فضای خالی بسیار کم بین اتمها ،تنها اتمهایی که شعاع اتمی کوچکی
Vacancy Defect
Interstitial Defect

1
2
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دارند میتوانند در شبکه کریستالی عنصر میزبان بیننشین شوند .از این رو تنها اتمهای کربن ،هیدروژن ،اکسیژن ،نیتروژن و فلوئور
میتوانند در نقش عنصر بین نشین (عنصر مهمان) باشند [.]2

شکل  -3نمایش اتم بیننشین در یک ساختار بلوری[]2

عالوه بر حالت فوق ،بیننشینی اتم خودی نیز می تواند اتفاق بیفتد .یعنی به جای اینکه اتم دیگری وارد شبکه بلوری بشود ،یکی از
اتمهای موجود در ساختار بلوری از جایش جدا شود و یک جایخالی ایجاد کند و به صورت اتم بیننشین به جای دیگری از شبکه
بلوری برود .این حالت در شکل  4نمایش داده شده است.

شکل  -4بیننشینی اتم خودی در شبکه بلوری و ایجاد یک جایخالی[]2

اما بیننشینی اتم خودی به ندرت در یک شبکه بلوری اتفاق می افتد؛ دلیل آن این است که کنده شدن اتم از یک مکان بلوری
شبکه و حرکت تا مکان دیگری که به صورت بین نشین در آنجا قرار بگیرد و مخصوصا ایجاد اعوجاج بزرگ در مکان بیننشینی،
انرژی بسیار زیادی میخواهد .در نتیجه بیننشینی اتم خودی به ندرت و فقط در دماهای باال و نزدیک نقطه ذوب ماده اتفاق
میافتد و اگر هم این انرژی فراهم شود باعث ایجاد کرنش موضعی زیادی در نقطهای که بیننشین شده است میشود [.]2
قابل ذکر است که وجود اتم بیننشین از هر حالتی باعث ایجاد تنشهای موضعی فشاری در آن جایگاه میشود.
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 -3-1-2نقص

جانشینی3

مطابق شکل  5مشاهده میشود که در این حالت اتمی از خارج در شبکه بلوری به جای یکی از اتمهای شبکه بلور جانشین
میشود .برای مثال میتوان به جانشینی اتم مس در شبکه بلور نیکل (با ساختار  )FCCبه جای یکی از اتمهای نیکل اشاره کرد
[.]2

شکل  -5وجود اتم جانشین شده در دو حالت الف -بزرگتر و ب -کوچکتر از اتمهای شبکه بلوری میزبان[]2

همانطور که در شکل  5مشاهده می شود اتم جانشین شده چه اندازه بزرگتر و چه اندازه کوچکتری از اتمهای شبکه میزبان داشته
باشند ،باعث ایجاد اعوجاج در شبکه و درنتیجه تنش موضعی در مکان جانشینی میشوند .حال اگر اتم جانشین شده بزرگتر از
اتمهای شبکه بلور باشد باعث ایجاد تنش موضعی فشاری و اگر اندازه اتم جانشین شده کوچکتر باشد باعث ایجاد تنش موضعی
کششی در آن نقطه میشود.
 -4-1-2نقصها در شبکههای دارای بار الکتریکی
در شبکههایی مثل نمک طعام که دارای کاتیونهای سدیم و آنیونهای کلر است ،در صورتی که ایجاد نقص در یکی از دو جزء
تعادل بار الکتریکی در شبکه بلوری بر هم میخورد و سیستم در صدد جبران آن برمیآید.
برای مثال فرض کنید در یک سیستم یونی یک جایخالی مربوط به کاتیون وجود دارد .در این حالت بار کلی منفی میشود و در
نتیجه هنگامی تعادل الکتریکی برقرار میشود که یک جایخالی مربوط به آنیون نیز اطراف آن قرار بگیرد .در این حالت که یک
جایخالی مربوط به آنیون و یک جایخالی مربوط به کاتیون در شبکه بلور بهوجود میآید عیب شاتکی 4گفته میشود که در شکل
 6نمایش داده شده است [.]2

Substitutional Defect
Schottky

3
4
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شکل  -6نمایش عیب شاتکی

در حالت دیگر مثال وقتی که یک جای خالی مربوط به کاتیون وجود داشته باشد ،برای برقراری تعادل الکتریکی میتواند یک
کاتیون به صورت بین نشین وارد شبکه بلوری شود تا بار الکتریکی نهایی خنثی شود .در این حالت عیب فرنکل 5بهوجود میآید.
این عیب در شکل  7نمایش داده شده است .همچنین در شکل  7این عیب و عیب شاتکی را با یکدیگر میتوانید مقایسه کنید
[.]2

شکل  -7نمایش عیب فرنکل و عیب شاتکی به صورت همزمان در یک ترکیب یونی[]2

 -2-2نقصهای خطی (یکبعدی)
به نقصهای خطی در شبکه بلوری ،نابجایی 6گفته میشود که تاثیر قابل توجهی روی خواص مواد به ویژه خواص مکانیکی آنها
دارد .در بسیاری از مواد به ویژه فلزات ،تغییرشکل پالستیک و نقاط تسلیم مستقیما تحت تاثیر خواص نابجاییها میباشد .درنتیجه
آشنایی با آنها و ویژگیهای آنها در خواص مکانیکی مواد اهمیت فراوانی دارد [.]1
نابجاییها میتوانند به صورت پلهای ،پیچی و یا مخلوطی از آن دو باشد .نابجاییهای پلهای 7و پیچی 8در شکل  8نمایش داده
شدهاند.

5

Frenkel
Dislocation
7
Edge
8
Screw
6
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شکل  -8نمایش نابجایی پلهای و پیچی

نابجایی پلهای در اثر وجود یک نیمصفحه اضافی در ساختار بلوری ایجاد میشود؛ نابجایی پیچی نیز در اثر وارد نمودن تنش برشی
به شبکه مشابه شکل  8ایجاد میشود؛ در این شکل دیده می شود که سمت راست به اندازه یک فاصله اتمی نسبت به سمت چپ
به پایین حرکت کرده است و یک نابجایی پیچی به وجود آورده است.
نابجاییهای را به دلیل اندازه بسیار کوچک آنها با میکروسکوپهای الکترونی عبوری مشاهده میکنند.
 -3-2نقصهای سطحی (دوبعدی)
با بزرگتر شدن اندازه نقص ،به عیوب دو بعدی میرسیم که اندازه آنها میتواند نسبت به عیوب صفربعدی و یکبعدی که در حد
فواصل اتمی بودند بسیار بزرگتر باشد و حتی به سانتیمتر برسد .از جمله عیوب دوبعدی که به صورت سطح یا فصل مشترک
میتوانند باشند ،به سطح آزاد بلور ،مرزدانهها در بلور ،مرز بین دو فاز مختلف در بلور و مرز دوقلویی 9میتوان اشاره کرد .منظور از
مرز دوقلویی مرزی است که در دو طرف آن بین اتمهای بلور تقارن آینهای وجود داشته باشد .این مورد در شکل  9نمایش داده
شده است [.]3

شکل  -9نمایش مرز دوقلویی در یک بلور و وجود تقارن آینهای در دو طرف آن

مرزدانه ها نیز از جمله عیوبی هستند که بسیار بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی ماده تاثیر دارند .برای مثال از مرزدانهها به عنوان
مکان مناسب برای شروع خوردگی نام برده میشود .همچنین در دمای اتاق وجود مرزدانهها باعث افزایش استحکام ماده میشود،
چرا که از تغییر شکل پالستیک جلوگیری میکند (در اثر محدودسازی حرکت نابجاییها)؛ از طرف دیگر در دمای باال حضورشان
باعث تغییرشکل پالستیک (در اثر خزش) میشود .همچنین به علت تغییر جهتگیری اتمها در مرزهای دانه ،تاثیر مخربی روی
هدایت الکتریکی و حرارتی میگذارند .در ساخت مواد بلوری (به ویژه فلزات) کنترل میزان مرزدانهها اهمیت فراوانی دارد .بسیاری
از فرآیندها برای کنترل اندازه دانه و میزان مرزدانه انجام میشوند که دلیل آن نیز اهمیت مرزدانه در خواص فیزیکی و شیمیایی
مواد بلوری است.

Twin boundary
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یکی دیگر از عیوب دوبعدی ،نقص چیدمان 10است که در شکل 11نمایش داده شده است.

شکل -10نمایش ساختار کریستال  FCCبدون عیب و ساختار  FCCدارای نقص چیدمان

همانطور که در شکل 10مشاهده میشود ،نقص چیدمان در اثر اضافه شدن یا کم شدن صفحات بلوری ایجاد میشود .برای مثال
در شکل 10ساختار کریستالی  FCCنمایش داده شده است .در ساختار کریستالی  FCCتوالی صفحات به صورت  ABCاست (در
جهت صفحات ( .) )111حال اگر صفحاتی در این توالی اضافه و یا کم شوند ،نقص چیدمان به وجود میآید .برای مثال در شکل10
مشاهده میشود که در این توالی ،یک صفحه  cحذف شده است و به این واسطه نقص چیدمان به وجود آمده است.
 -4-2نقصهای حجمی (سهبعدی)
این نقصها ابعاد بزرگی دارند و نسبت به عیوب دیگر راحتتر میتوان با کنترل شرایط تولید بلور از تشکیل آنها جلوگیری نمود.
از جمله این عیوب ،میتوان به وجود حفره یا ترک در ماده بلوری و یا ناخالصی اشاره کرد .دقت کنید که ناخالصی مذکور در اینجا
ابعاد بزرگی دارند و قابل مقایسه با اتم ناخالصیای که مثال میتواند بیننشین یا جانشین شود نیست ،بلکه بهصورت تودهای
ناخالصی متشکل از تعداد بسیار زیادی اتم است [.]3

شکل  -11نمایش حفرات (عیب سهبعدی) در تصویر SEM

10

Stacking Fault
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نقص ها در بلور
شکل 11حفراتی را درون ساختار ماده نشان داده است .همانطور که مشاهده میکنید با توجه به مقیاس تصویر ،اندازه حفرات
حدودا نیم میکرومتر است .برای مقایسه حفره با جایخالی باید گفت که اندازه جایخالی در حد و اندازه اتمهاست و نسبت به این
حفراتی که نمایش داده شده است حدودا هزار برابر کوچکتر است.

 -3جمعبندی و نتیجهگیری
در درون یک شبکه بلوری نقصهای مختلفی میتواند وجود داشته باشد .این نقصها باتوجه به اندازه و هندسهشان به نقصهای
صفربعدی ،یکبعدی ،دوبعدی و سهبعدی تقسیم میشوند .حضور هر یک از این نقصها در بلور ،تاثیر خاص خود را بر روی خواص
فیزیکی و شیمیایی میتواند بگذارد .از جمله عیوب صفربعدی میتوان به عیب جایخالی ،بیننشینی و جانشینی اشاره نمود .عیب
نابجایی پلهای و پیچی را نیز میتوان به عنوان عیب یکبعدی نام برد .همچنین از جمله عیوب دوبعدی نیز میتوان به سطوح آزاد،
مرزدانهها و مرز دوقلویی اشاره نمود .عیبهای سهبعدی نیز عبارتند از ناخالصیها ،حفرات و ترکها در بلور ماده.

 -4مراجع
[1]. Allen, Samuel M., and Edwin L. Thomas. The structure of materials. Vol. 44. New York: Wiley, 1999.
[2].Callister, William D., and David G. Rethwisch. Materials science and engineering: an introduction. Vol.
7. New York: John wiley& sons, 2007.
[3]. De Graef, Marc, and Michael E. McHenry. Structure of materials: an introduction to crystallography,
diffraction and symmetry. Cambridge University Press, 2012.
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خواص الیههای نازک
الیههای نازک خواص بسیار جالبی دارند که متفاوت از خواص تودهای مواد تشکیلدهنده آنها میباشد .در این مبثنب بنه بیر نی
رفتار الیههای نازک از دیدگاه خواص مختلف آنها پیداخته شده ا ت که ای خواص شامل خواص الکتییکنی خنواص ماناسیسنی
خواص نوری خواص مکانیکی خواص شیمیایی و خواص حیارتی الیههای نازک میباشد.
 -1خواص الیه نازک
خواص الیههای نازک نظیی خواص مکانیکی نوری الکتییکی و  ...به پارامتیهای زیادی وابسته ا ت کنه این پارامتیهنا میبنو بنه
روش تولید و کیفیت و نوع مادهی زییالیه خواهند بود .در مورد روشهای الیهنشانی از پارامتیهای میبو به روش تولید میتوان به
میزان خال جییان گاز عبوری حی فیایند رشد الیه یعت الیهنشانی و خلوص مواد پوشش اشاره کید [ .]1در ای مقاله در منورد
خواص بیجسته الیههای نازک بثب خواهد شد.
 -1-1خواص مکانیکی
یکی از خواص مهم الیههای نازک خواص مکانیکی میباشد .روشهای مختلف تولید و اخت الیههای نازک باعب ایجناد عینوا از
جمله نابجاییها در الیهها میشود و چون در الیههای نازک ای عیوا قابلیت حیکت ندارند در جای خود قفنل منیشنوند .للظنت
باالی نابجاییها و عدم تثیک آنها در الیه نازک بب افزایش خواص مکانیکی نظیی ختی و مقاومت به ایش آنهنا منیشنود کنه
قابل مقایسه با بالک ماده نیست .از سیفی افزایش شدید للظت نابجاییها موجب ایجاد تنش در اختار الینه ننازک منیشنود و از
آنجا که معموال بیشتی روشهای الیهنشانی در دمای باالتی از دمای مثیط ا نتفاده منیشنوند (نظینی روشهنای  PVDو )CVD
مقداری تنش حیارتی نیز در الیه نازک ایجاد میشود که مقدار آن تناب اخنتالد دمنای الیهنشنانی و دمنای کناربیدی الینه ننازک
میباشد [.]2-6
رفتار مکانیکی الیههای نازک مانند ا تثکام و چسبندگی آنها هم بسزایی در کارایی الیههای نازک دارد .عوامل موثی بنی خنواص
مکانیکی شامل اندازه و شکل دانههای تشکیل شده درون الیهها؛ حضور تهی جاها نا بجاییها خلل و فنی و  ...میباشند .تننش در
الیههای نازک به دو نوع تنشهای گیمایی و تنشهای ذاتی تقسیم میشود .تنش نوع اول به ای دلینل ایجناد میشنود کنه اکرنی
فیایندهای الیهنشانی در دمای باال انجام میشود و چون مواد مختلف ضیایب انبسا گیمایی متفاوتی دارنند در هنانام الیهنشنانی
بی الیه و زییالیه ای تنش ایجاد میشود .دومی نوع تنش که به تنش ذاتی یا داخلی معیود ا ت بنه عنواملی چنون فیاینندهای
رشد لیی تعادلی بستای دارد و موجب تشکیل اختارهای لیی تعادلی میشود .از دیای خواص مکانیکی الینههای ننازک ا نتقامت
کششی الیههای نازک میباشد .تنش کششی الزم بیای اینکه الیهای تیک بیدارد کمیت مهمی ا ت که هی چنه مینزان آن بزرگتنی
باشد الیه ختتی کشیده میشود  .به سور کلی ا تقامت کششی الیه تاب ضخامت الیه ا ت .همچنی تشکیل الیه اکسنیدی بنی
روی الیه میتواند باعب افزایش ا تقامت کششی الیه گیدد [.]7
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خواص الیههای انزک
 -2-1خواص الکتریکی
بیر ی خواص الکتییکی مواد عمدتا بیا اس نظییه نواری صورت میگیید که در آن تیازهای انیژی الکتیونی و چاالی حالتها فلنز
یا نیمهر انا ویا عایق بودن ماده را تعیی میکنند .ای تیازهای انیژی در توده مواد و در طح میبو به الیههای نازک بنا یکندیای
متفاوتند .به ای تیتیب که بیخی تیازهای انیژی ممنوعه در حالت توده مواد تبدیل به تیازهای گسسته مجاز میشوند .همچنی در
فصل مشتیکی که دو طح با یکدیای بیهمکنش دارند تیازهای انیژی دیایی را تثت تاثیی قیار میدهند .کناربید این مباحنب در
اتصاالت بی قسمتهای مختلف مدارهای مجتم و ایل میکیوالکتیونیک الکتیونیک و ...بنا ا نتفاده از الینههای ننازک میباشند
[.]7
در مواد ر انا صیفنظی از اینکه یک ماده بالک یا الیه نازک باشد تعدادی حامل بار الکتییکی ) (nبنا بنار )(qدارینم کنه بنا نیعت
مشخص ) (Vدر میدان الکتییکی ) (eحیکت میکند که بب عبور جییان با چاالی ) (jدر ماده میشود.
j = nqV
در جاییکه  µموبیلیته الکتیونها ت؛
V =µe
j = σe
بنابیای ر انایی مواد ) (σبیابی میشود با:
σ = nqµ
در مورد الیه نازک عالوه بی اینکه تعداد حاملهای بار کاهش می یابد به علت کاهش ضخامت الیه حیکت الکتیونهنا نینز مثندود
میشود .به همی علت الکتیونها با اندک انثیاد از مسیی حیکتشان ) (Surface Scatteringباعب کاهش ر نانایی منیشنوند.
فاصله یک انثیاد از مسیی حیکت تا انثیاد دیای را سول پویش آزاد میانای ) (Mean Free Pathمینامند کنه ر نانایی مناده
تاب ای پارامتی میباشد .ضخامت الیه نازک میتواند کمتی از سول پویش آزاد آن گیدد در ای حالت الکتیونهنا داممنا بنا دینواره
الیه نازک بیخورد میکند و ر انایی ماده بسیار کاهش مییابد و ای به معنی افزایش شدید مقاومت الکتییکنی الینه ننازک خواهند
بود .در الیههای نازک فلزی مقاومت الکتییکی بیشتی از بالک ماده ا ت که ای میزان با افزایش ضخامت الیه ننازک کناهش پیندا
میکند.
در اخت الیههای نازک ه نوع مورفولوژی میتواند ایجاد شود:
 -1الیه اختار کامال منسجم داشته باشد.
 -2الیه دارای تخلخل باشد.
 -3الیه بصورت ذرات جدا از هم تشکیل شود.
خواص الکتییکی الیههای نازک شدیدا به مورفولوژی آن بستای دارد .در ای میان بهتیی ر انایی میبو به الیههای نازک
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خواص الیههای انزک
منسجم و کمتیی میزان ر انایی درالیههای با ذرات جدا از هم میباشد .در الیههای فلزی منسجم نیز ر انایی بسیار بیشتی از
الیههای فلزی لیی منسجم میباشد .اما بیخالد الیههای فلزی منسجم با افزایش دما ر انایی الیههای فلزی لیی منسجم افزایش
مییابد.
ر انایی الیه نازک منسجم ) (σاز رابطه زیی به د ت میآید:
σ =ne2l/mV
در جاییکه  lسول پویش آزاد الکتیون  nتعداد حاملهای بار eبار الکتیون mجیم الکتیون و  Vیعت میانای الکتنیونهنا در
ناحیه فیمی ا ت [.]2-6
 -3-1خواص مغناطیسی
ا اس خاصیت ماناسیسی مواد به چیخش الکتیون به دور خود یا ا پی الکتیون ) (Spinمیبو ا ت .مطابق شکل  1اگی نسبت
( R/rشعاع اتم به شعاع اوربیتال تک الکتیونی) به گونهای باشد که میزان انیژی تبادلی ) (Exchange Energyدر ناحیه مربنت
قیار گیید ماده میتواند خاصیت ماناسیسی از خود نشان بدهد [.]8

شکل -1نمودار تعیی فیوماناسیس وآنتی فیوماناسیسی مواد[]8
انیژی تبادلی در واق انیژی ا ت که موجب موازی شدن ا پی الکتیونها میشود .فلزات وا طه نظیی  Feو  Coو Niو  Gdجنز
مواد ماناسیسی سبیعی هستند .به منطقهای که در آن ا پی الکتیونها موازی و همجهت ا ت ناحیه ماناسیسنی (Magnetic
)Domainگفته میشود .اندازه ای دومی ها در حدود  50میکیومتی میباشد .با کاهش ضخامت الیه ننازک خاصنیت ماناسیسنی
نیز کاهش مییابد .زییا در ای حالت به علت افزایش تعداد الکتیونهای طثی و آزادی بیشتی ای الکتیونها به ختی منیتنوان
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همه الکتیونها را هم جهت و موازی نمود .کاهش بیشتی ضخامت الیههای نازک به کمتی از اندازه دومی ماناسیسی میتوانند آنهنا
را به الیههای پارا ماناسیس تبدیل کند .اما در الیههای نازک آثار پارا ماناسیس و دیا ماناسیس بنه قندری ضنعیف ا نت کنه بنه
ختی آشکار میشود .خواص فیو ماناسیس به دمای زییالیه آهنگ الیهنشانی و اجزای ازنده بستای دارد .بنا ا نتفاده از فلنزات
ماناسیسی (Feو  Coو )Niمیتوان الیههای نازک فیوماناسیس تولید نمود که کاربید و یعی در ابزار حافظه کامپیوتی دارند زینیا
در الیههای نازک به علت کاهش تعداد دومی ها زمان ماناسیس شدن و ماناسیس معکوس کاهش مییابد .خاصنیت ماناسیسنی
الیههای نازک به شدت به مورفولوژی و میکیو اختار و تاحدودی به شکل هند ی الیه بستای دارد [.]2-7
-4-1خواص نوری
پدیدههای مختلف نوری در مواد شامل بازتاا ) (Reflectionجذا ) (Absorptionعبور ) (Transmitionو پیاکندگی
) (Scatteringنور میباشد:
Rλ+Aλ+Tλ+Sλ= 1
به سوری که  Rλدرصد بازتاا  Aλدرصد جذا  Tλدرصد عبور و  Sλدرصد پیاکندگی نور میباشد .پارامتیهای اصلی واکننش ننور
با الیههای نازک شامل ضییب شکست ) (n:Refraction Indexو ثابت جذا ) (k:Index of Absorptionمیباشد .به سنور
کلی هیچ مادهای وجود ندارد که نور را کامال جذا کند یا آن را به سور کامل بازتاا کند .تمام جامدات قسنمتی از ننور را جنذا و
قسمتی از آن را بازتاا میکنند .چنانچه در مادهای  k>>nباشد یعنی در آن ماده جذا باال اتفنا منیافتند ماننند منواد عنایق و
دیالکتییکها و اگی  k<nدر الیههای نازک در مثدوده نانومتیی با ضخامت باالتی از  10نانومتی ضییب شکست ) (nالیه از ضییب
شکست همان ماده در حالت بالک کوچکتی ا ت و در مقابل ضییب جذا آن ) (kباالتی از بالک مناده ا نت .بننابیای در الینههای
نازک جذا نور باالتیی دارند.
درجه افزایش  kو کاهش  nتاب پارامتیهای الیهنشانی نظیی نثوه الیهنشانی تخلخنل الینه و ضنخامت آن میباشند .معمنوال بنیای
الیهنشانی با اهداد نوری از روشهای فیزیکی ا تفاده میشود .از تایییاتی کنه در ثابنتهنای جنذا و بازتناا الینه ننازک ایجناد
میشود میتوان در کاربیدهای و یعی نظیی آینهها و الیههای ضدانعکاس ) (Antireflectionا تفاده نمنود .در مباحنب خنواص
نوری در الیههای نازک بیشتیی کاربید میبو به یستمهای چندالیه ا ت کنه بنا تیکینب چنند الینه بنا ضنخامتهنا و ضنییب
شکستهای متفاوت میتوان کاربیدهای متفاوتی را ایجاد نمود [.]2-6
 -5-1خواص شیمیایی
در الیههای نازک به علت طح تماس زیاد الیه با مثیط واکنشپذییی الیه نسبت بنه مناده بالنک افنزایش منییابند لنذا از این
خاصیت الیههای نازک میتوان به عنوان نسور شنا ایی مواد شیمیایی ا تفاده نمود.
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-6-1خواص حرارتی
الیههای نازک از آنجا که نسبت طح به حجم باالیی دارند لذا تعداد اتمهای طثی آنها بیشتیی دارند و چنون اتنمهنای نطثی
ماده آزادی عمل بیشتیی نسبت به اتمهای درون شبکه دارند به همی دلیل دمای ذوا الیه نازک کمتی از دمای ذوا همان مناده
در حالت بالک ماده میباشد [.]2-4
 -2جمعبندی و نتیجهگیری
در بیر ی خواص الیههای نازک مشخص ا ت که خواص الیه نسبت به توده ماده رفتار متفاوتی از خنود نشنان منیدهند .خنواص
الکتییکی وابسته به نوع عیوا ایجاد شده خواهد بود .در بثب خواص الکتییکی الیههای نازک گفته شد که ر انایی الکتییکی الینه
با کاهش ضخامت آن کاهش مییابد و در مقابل میزان مقاومت الکتییکی در الیههای نازکتی مقنادیی بزرگتنیی خواهند داشنت .بنا
کاهش ضخامت الیههای نازک میزان ماناسیس شدن آنها نیز کم میشود و در مورد خواص نوری با کاهش ضخامت الینه جنذا
نور در آن افزایش خواهد داشت .همچنی به علت افزایش میزان طح به حجم در الیههای نازک تایینی دمنا و واکننش شنیمیایی
نسبت به توده ماده با یعت بیشتیی انجام خواهد گیفت.
 -3منابع
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کاربردهای نانوالیاف
نویسنده :مینا شریفی
چکیده :
اگر نانو مواد را بر اساس ابعاد آزادشان دستهبندی کنیم ،نانوالیاف در دسته نانو مواد تکبعدی قرار میگیرند که دو بعد آنها
در مقیاس نانومتری محدود شده و یک بعد آزاد دارند .همین ویژگی ساختاری ،سطح ویژهی باالیی فراهم کرده که امروزه
کاربردهای بسیار متعددی پیدا کرده است .نانوالیاف میتواند ساختاری متخلل ایجاد کند که برای صنایع تولید و ذخیره انرژی
به ویژه در ابرخازنها ،باتریها ،سلولهای خورشیدی و پیزوالکتریکها به کار میرود .عالوه بر این ،نانوالیاف در تصفیه آب و
حذف آالیندهها ،گزینه نسبتا جدیدی است که با انجام برخی عملیات ویژه روی آنها به سنسورهای گازی و شیمیایی
حساس و دقیقی تبدیل خواهند شد .در مهندسی بافت و پزشکی ،نانوالیاف بهترین گزینه برای ساخت بافتهای مصنوعی
مطرح شدهاند ،ضمن این که ترکیباتی زیست سازگار هس تند ،مقاومت و استحکام الزم را نیز فراهم میکنند .نانوالیاف هم به
صورت مصنوعی و هم طبیعی در دسترس هستند .سلولز یکی از انواع طبیعی نانوالیاف است که در چند دهه اخیر به دلیل
زیست تخریبپذیر بودن و نداشتن آلودگیهای الیاف سنتزی ،بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند و در ساخت بسیاری از
بستهبندیها کاربرد دارند .در این مقاله ضمن معرفی نانوالیاف ،به برخی کاربردهای آن در صنایع بستهبندی ،تولید و ذخیره
انرژی ،تصفیه آب ،پاکسازی محیط زیست و مهندسی پزشکی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :نانوالیاف ،ذخیره انرژی ،تصفیه آب ،مهندسی بافت ،نانوالیاف سلولز

 -1مقدمه
نانوالیاف نانو موادی تک بعدی هستند که به دلیل خواص منحصر به فرد فیزیکی شیمیایی در بسیاری از کاربردهای صنعتی
مورد توجه قرار گرفتهاند .قطر مقطع عرضی نانوالیاف از دهها تا صدها نانومتر میتواند متغیر باشد و به همین دلیل مساحت
سطح ویژه و نسبت سطح به حجم باالیی را ایجاد کرده است .نانوالیاف برای ساخت شبکههای بسیار متخلخل گزینه مناسبی
هستند .از این ساختار می توان به عنوان میزبان به منظور کاربردهای متنوعی استفاده کرد .موادی مانند پلیمرهای طبیعی و
مصنوعی ،مواد کربنی ،مواد نیمه رسانا و مواد کامپوزیتی را میتوان برای سنتز نانوالیاف استفاده کرد.
همزمان با پیشرفت سریع در سنتز و مشخصهیابی نانوالیاف در طی چند دهه اخیر ،تالشهای زیادی بر یافتن پتانسیلهای
نانوالیاف در کاربردهای متنوع صورت گرفته است .این نوع از نانو مواد در زمینههای بسیار متنوعی قابلیت استفاده دارند و
می توانند باعث بهبود عملکرد دستگاه شوند .منابع تولید و ذخیره انرژی ،تصفیه آب و محیط زیست ،مراقبتهای بهداشتی و
پزشکی ،حوزههای متنوعی هستند که نانوالیاف میتوانند بسیار موثر عملکنند.
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در این مقاله سعی شده تا کاربردهای اخیر نانوالیاف در صنایع گوناگون بیان شده و در ادامه کاربرد اختصاصی نانوالیاف
سلولزی در بستهبندیهای مختلف به عنوان یکی از انواع نانوالیاف طبیعی و دوستدار محیط زیست معرفی شده است.

 -2کاربرد نانوالیاف در تولید و ذخیره انرژی
 .2-1باتری و سلولهای سوختی
باتریهای یون-لیتیومی یکی از فناوریهای مطرح ذخیرهسازی انرژی در وسایل الکترونیکی شخصی و قابل حمل است که
علی رغم استفاده گسترده این نوع باتریها ،همچنان برای ذخیره انرژی در مقیاس باال با محدودیت ظرفیت و کارآیی مواد آند
و کاتد رو به رو هستیم و نیاز به مواد فعال الکتروشیمیایی با ظرفیت و چگالی انرژی باال ،چرخه حیات طوالنیتر و قیمت
پایینتر رو به افزایش است .نانوالیاف به دلیل سطح ویژه و تخلخل باالیی که دارند میتوانند برای ذخیره الکترولیت ،آزادسازی
و حمل سریع یون در دراز مدت استفاده شوند .از این رو نانوالیاف به عنوان الکترودهایی با پتاسیل باال برای دستگاههای تولید
انرژی مانند باتریها و سلولهای سوختی مورد بررسی قرار گرفته است .بهطور مثال نانوالیاف کامپوزیتی  Si/Cبرای بهبود
چرخه عمر باتریهای یون-لیتیوم و افزایش بازده آنها سنتز شدهاند .همچنین نانوالیاف کامپوزیتی  Si/C/TiO2و
 ZnMn2O4برای افزایش ظرفیت ویژه باتری یون لیتیوم به کار رفتهاند .به جز باتریهای یون لیتیومی ،باتریهای لیتیوم
سولفور نیز عملکرد الکتروشیمیاییشان با نانوالیاف کربن به عنوان الکترود مورد بحث بهبود یافته است].[1

 .2-2ابرخازنها
در سالهای اخیر ،ابرخازنهای حالت جامد و انعطاف پذیر برای ذخیره انرژی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .ابرخازنها در
مقایسه باتریها سریعتر شارژ و دشارژ شده ،طول عمر باالتری داشته و ایمنی بیشتری دارند .کامپوزیتهای پایه نانوالیاف
سلولز ساختمان انعطاف پذیری برای ابرخازنها ایجاد میکند .بهطور مثال هیبرید گرافن نانوالیاف سلولز ،ابر خازنی
انعطافپذیر است که ظرفیت و توان باالیی دارد].[1

 .2-3سلول خورشیدی
اولین بار در سال  1991اراگان 1و گرتزل 2گزارش کردند سلول خورشیدی حساس شده به رنگ به دلیل بهرهوری باالتر،
فرآیند تولید ساده تر ،هزینه کمتر و دوستدار محیط زیست بودن ،جایگزین مناسبی برای سلولهای خورشیدی تک کریستال
سیلیسیمی است .نانوالیاف تکبعدی به عنوان فوتو الکترود در سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگ کاربرد دارند .این
نانوالیاف مسیری کوتاه و مستقیم برای انتقال الکترون فراهم میکنند که به خاصیت منحصر به فردی تبدیل شده است .در
میان نانوالیاف اکسیدهای فلزی نیمه رسانا ،اکسید تیتانیوم با خواص ویژه فوتوالکتروشیمیایی ،به عنوان مادهای مناسب برای
1

O’Reagan
Gratzel
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ساخت الکترود سلولهای خورشیدی حساس به رنگ انتخاب شده است .بازده تبدیل انرژی و فعالیت فوتوکاتالیستی
فوتوالکترودهای ساخته شده بر پایه نانوالیاف TiO2میتواند با افزودن سایر نانومواد مانند نانوذرات  ZnOو  CNTبه دلیل
افزایش سطح ویژه و افزایش بهرهوری الکترون و جذب نور ،بهبود چشمگیری داشته باشد].[1

 .2-4تولید و ذخیره هیدروژن
از آنجایی که هیدروژن منبعی پاک برای تولید انرژی است و علیرغم داشتن انرژی زیاد ،کربن دیاکسیدی تولید نمیشود،
یکی از منابع کارا و اقتصادی برای تولید انرژی است .در طی سالهای اخیر مواد نانوساختار برای ذخیره هیدروژن مورد
بررسی قرار گرفتهاند .نانوالیاف طول مسیر نفوذ هیدروژن و گونههای فعال را کاهش میدهد .یکی از نمونههای جذاب ذخیره
هیدروژن نانوالیاف  Li3Nپوشش داده شده با کربن است که با روش الکتروریسی بدون الگو سنتز شده و بسیار متخلل
میباشد .نفوذ هیدروژن برای واکنش با گونه های فعال به دلیل وجود میکرو ،مزو و ماکرو حفرات موجود روی دیواره کربنی
نانوالیاف تسهیل مییابد].[1

 .2-5پیزوالکتریک
مواد پیزوالکتریک یکی از منابع مهم انرژی هستند .بهطور کلی پیزوالکتریکها با به دام انداختن نیروهای کوچک مکانیکی و
استفاده از آنها ،انرژی تولید میکنند .بهطور مثال نیروهای فشاری ،کششی ،لرزشی و خمشی محیط توسط مواد
پیزوالکتریک به انرژی الکتریکی تبدیل میشوند .برای ساخت چنین دستگاههایی مواد پلیمری با خاصیت پیزوالکتریک
پیشنهاد میشود .عالوه بر آن ،پلیمرها انعطاف پذیری باالیی دارند ،در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم اند ،طراحیشان
سادهتر و در نهایت قیمت ارزانتری دارند .از آن جایی که پلیمرها با نیروهای کوچک مکانیکی تغییر فرم میدهند و همچنین
در برابر تغییر شکلهای شدید به دلیل سطح کرنش باالیشان ،مقاومت میکنند ،موادی بسیار مفید برای ساخت منابع تولید
انرژی انعطافپذیر هستند].[1
از میان پلیمرها ،پلیمر پلیوینیلیدنفلوراید ) (PVDF3و کوپلیمرهای آن عملکرد بسیار خوبی در تبدیل انرژی مکانیکی به
الکتریکی داشته و بسیار پایدار است .در حقیقت مواد نانو ساختار به ویژه نانوالیاف از نظر ایجاد خاصیت پیزوالکتریک ،بسیار
کارآمد ظاهر شدهاند .این نانوالیاف از روش الکترویسی  PVDFسنتز شدهاند .افزودن برخی نانوذرات خاص به نانوالیاف
میتوان باعث بهبود عملکرد خاصیت پیزوالکتریک شد .بهطور مثال اخیرا در پژوهشی نانوذرات باریمتیتانات به نانوالیاف
 PVDFبه قطر  200نانومتر افزوده شدند .سپس خاصیت پیزوالکتریک نانوالیاف که همراستا با یکدیگر قرار گرفتند،
اندازهگیری شد .ولتاژ خروجی ایجاد شده در این حالت در مقایسه با نانوالیاف خالص ،هنگامی که در معرض تغییر شکل
یکسانی قرار گرفتند ،بهطور چشمگیری افزایش یافت .هم چنین می توان گفت این خاصیت با افزایش درصد نانو ذرات،
افزایش می یابد].[1
poly vinylidene fluoride
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 .3کاربرد نانوالیاف در تصفیه آب و پاکسازی محیط زیست
 .3-1تصفیه آب
نانوالیاف یکی از ایمنترین نانو مواد برای کاربردهای محیط زیستی به ویژه فیلتراسیون میباشد .نانوالیاف بلند و طوالنی برای
تصفیه آب و هوا و جداسازی ذرات معلق در آن بسیار مناسب است .نانوالیاف گزینه مناسبی برای جداسازی یا از بین بردن
آالیندههای زیرمیکرون از محیطهای مایع و گازی با استفاده از تکنیکهای فیزیکی و شیمیایی مختلف به ویژه جذب و
الترافیلتراسیون 4هستند .این نانوالیاف باعث افزایش چشمگیر ظرفیت جذب و بازده فیلتراسیون میشوند .این نوع ساختار
ماده با داشتن نسبت سطح به حجم باال ،سطح ویژه زیاد و تخلخل فراوان باعث آسان شدن فرآیند جداسازی به ویژه زمانی
که نیرو محرکه تصفیه واکنشهای مبتنی بر سطح هستند ،میشود .اخیرا مطالعات بسیار زیادی مبنی بر پتانسیل باالی
نانوالیاف در تصفیه و فیلتراسیون به عنوان ساختار اصلی فیلتر صورت گرفته است].[1
نانوالیاف سلولزی یکی از انواع رایج نانوالیاف است که در فیلتراسیون نیز کاربرد دارد .نانوالیاف سلولز پوشش داده شده با
اکسیدمنگنز برای حذف متیلنبلو به عنوان ترکیبی با راندمان باال برای تجزیه متیلنبلو معرفی شده است .همچنین شبکهای
از نانوالیاف سلولز عاملدار شده با  NH3برای جذب سریع برخی فلزات سنگین مانند کروم از آب مورد مطالعه قرار گرفته
است .برای حذف آرسنیک و کروم از آب نیز میتوان از نانوالیاف کامپوزیتی پلیآنیلین و نانو ذرات آهن استفاده کرد.
همچنین نانوالیاف پلیبنزیمیدازول ) (PBIعملکرد بسیار خوبی در برابر حذف گوگرد از خود نشان داده است].[1

 .3-2فرآیند فوتوکاتالیست
دراین فرآیند آالیندههای موجود در محیط به کمک مواد فوتوکاتالیستی از بین میروند .دیاکسید تیتانیوم یکی از
مهمترین مواد فوتوکاتالیستی است که عال وه بر فعالیت بسیار مناسب آن ،پایداری فوتوشیمیایی باال و سمیت بسیار کمی دارد.
نانوالیاف بلند دیاکسید تیتانیوم و نسبت سطح به حجم باالیشان باعث افزایش فرآیند فوتوکاتالیستی و راندمان تخریب
آالیندههایی مانند رودامین و یا فنل میشود .نانوالیاف کامپوزیتی دیاکسید تیتانیوم /دیاکسید قلع با تخلخل باال ،عملکرد
بهتری در مقایسه با نانوالیاف دی اکسید تیتانوم خالص در برابر نور ماورا بنفش از خود نشان میدهند .همچنین غشاهای
ساخته شده از نانوالیاف پلی آنیلین پوشش داده شده با دیاکسید تیتانیوم /دیاکسید قلع به روش الکتروریسی ،برای تخریب
متیل نارنجی در برابر نور مرئی بسیار مناسب گزارش شده است].[1

 .3-3سنسورهای گازی و مواد شیمیایی
در طی سالهای اخیر ،نانوالیاف سنتز شده با نیمه رساناهای اکسید فلزی ،در تعداد زیادی از کاربردهای سنجش گاز و مواد
شیمیایی مثال بررسی کیفیت هوا ،گازهای سمی و آتشگیر در فضا ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند .این نانوالیاف قادر به شناسایی
4

Ultra filtration
60

www.nanoclub.ir

کاربردهای اننوالیاف
گاز با حساسیت باال و پایداری مناسب هستند .نسبت سطح به حجم باال و تخلخل فراوان این گونه نانوساختارهای یکبعدی،
نفوذ و انتقال گونههای گازی را افزایش داده و حساسیت تشخیص را باال میبرد .برای افزایش حساسیت نانوالیاف و بهبود
عملکردشان رویکردهای مختلفی وجود دارد .بهطور مثال میتوان با عاملدار کردن یا دوپ کردن با نانو ذرات طال ،نقره،
پالتین و یا انواع کاتالیست ،باعث افزایش حساسیت سنسور شد .نانوالیاف نیمهرسانای پایه اکسید فلزی ،غالبا برای سنجش
گازها مناسباند .نانوالیاف  GaNتوانایی تشخیص گاز اتانول را دارند که عالوه بر دقت ،سرعت باالیی نیز در تشخیص دارند.
نانوالیاف پلیمری کیتوسان/پلی آنیلین تهیه شده از روش پلیمریزاسیون درجا ،برای تشخیص الکلها و آمینها مورد مطالعه
قرار گرفتهاند].[1

 .4کاربرد نانوالیاف در مهندسی پزشکی و مراقبتهای بهداشتی
.4-1مهندسی بافت و پزشکی نوین
مهندسان بافت و پزشکی در حال جستجو برای تولید یک بافت ساده برای اعضای بدن هستند که از سه قسمت اصلی سلول،
مولکولهای زیستی و مواد زیستی تشکیل شده است .با استفاده از نانوالیاف میتوان داربستهایی ساخت که جایگزین
مناسبی برای بافتهای مختلف بدن باشد .این گونه داربستهای نانو متخلخل مکانهایی برای رشد ،تکثیر و تفکیک سلولها
در اختیارمان قرار میدهد .بهطور مثال نانوالیاف کیتین سنتز شده برای تهیه ساختار های سلولی و زیست تخریبپذیر مورد
استفاده قرار گرفتهاند .نانوالیاف کامپوزیتی ژالتین CNT5 /سنتز شده به روش الکتروریسی به عنوان داربستهایی برای رشد
میوبالست ،6به کار رفته است].[1

شکل )1الف :داربست ساخته شده با نانوالیاف هیبریدی پلیکربنات-گرافن اکساید ب) سلولهای رشد یافته بر روی داربست].[1

5
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 .4-2درمان و دارو رسانی
نانوالیاف و یا داربستهای آن ها ساختاری جذاب برای قرار گرفتن دارو و انتقال آن به هدف هستند .سطح ویژه و تخلخل باال
در شبکهی نانوالیاف برای در برگرفتن دارو و برهمکنش فعال با سلولها بسیار مناسب بوده و باعث جلب توجه دانشمندان
برای به کارگیری نانوالیاف در درمان بیماریها شده است].[1
یکی از آخرین نمونههای ساخته شده از نانوالیاف در دارورسانی ،برای رساندن پپتیدهای درمانی به مغز و عبور از سد خونی
آن مورد استفاده قرارگرفت .بدین منظور نانوالیاف پپتیدی به روش خودآرایی پپتیدهای آمفیفیلیک سنتز شدند ،به صورتی
که پپتیدهای فعال اطراف هسته نانوالیاف را در برگرفته است .آرایش خاص نانوالیاف مانع از تجزیه آن میشود ،همچنین
طبیعت آمفیفیلیک پپتید باعث میشود تا راحتتر از سد بین خون و مغز عبور کند].[1

 .4-3سنجش بیولوژیکی
همانند تشخیص گونههای شیمیایی ،میتوان از نانوالیاف به دلیل خواص ویژهشان در تشخیص گونههای زیستی و
بایومولکولها استفاده کرد .نانوالیاف فعالیت الکتروکاتالیستی بسیار خوبی داشته و الکترونها به سرعت میتوانند منتقل شوند
و باعث افزایش نفوذ گونههای کاهشی شوند .به کارگیری نانوالیاف در تشخیصهای بیولوژیکی ،برای گونههای خاص قابل
انجام است و از سرعت و دقت باالیی برخوردار میباشد .بهطور مثال نانوالیاف دیاکسید تیتانیوم سنتز شده به روش
الکتروریسی برای تشخیص کلسترول به کار رفته است].[1

 .5نانوالیاف سلولزی)(CNF7
نانوالیاف سلولز مولکولهایی دراز و انعطافپذیر هستند که قطر زیر 100نانومتر و طول چند میکرونی دارند و شامل بخشهای
کریستالی و آمورف هستند .این نانوالیاف معموال از روشهای مکانیکی با اعمال فشار و نیروی برشی بر سلولز تهیه میشوند
که نیاز به انرژی زیادی (در حدود  30000کیلووات ساعت بر تن) دارد .این نانوالیاف آبدوست هستند و سوسپانسیون آن در
آب شبکه سهبعدی و ژل مانندی ایجاد میکند].[2

Cellulose Nano fiber
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شکل )2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف سلولز].[2

 .6کاربرد نانوالیاف سلولز در انواع بستهبندی
امروزه بستهبندىهایی که درکاربردهای غذایی ،پزشکى و داروسازى استفاده میشود غیر قابل تجزیه هستند و با باقیماندن
در محیط ،باعث افزایش آلودگىهای محیط زیستی میشوند .در چند دهه اخیر تحقیقات فراوانى بر استفاده از موادی طبیعی
و تجزیهپذیر جهت توسعه صنعت بستهبندى صورت گرفته است .در صنعت بستهبندى تالش بر این است که ماده عالوه بر
داشتن خواص الزم و قابلیت شکلپذیری ،توجیه اقتصادی و محیط زیستی نیز داشته باشد .نانوالیاف زیست تخریبپذیر
سلولز ،از عبور گاز جلوگیری کرده و سمیتی برای مواد غذایی ندارند .هم چنین قیمت ارزان آن باعث شده تا به گزینه بسیار
مناسبی برای کاربردهای متنوع بستهبندی تبدیل شود].[3
الیاف سلولزی از گذشته برای بستهبندی انواع مختلفی از مواد غذایی خشک ،یخ زده ،مایع و یا تازه ،استفاده شده
است .اولین موضوع مهم در بستهبندی مواد غذایی ،محافظت و نگهداری آن برای حفظ کیفیت و کاهش دور ریز مواد غذایی
است .انواع مختلفی از سلولز مانند کربوکسیمتیلسلولز ،متیلسلولز ،اتیلسلولز ،هیدروکسیپروپیلسلولز ،هیدروکسیلسلولز و
سلولزاستات در فرایند آمادهسازی فیلمهای سلولزی استفاده میشود .ساخت بستهبندی با الیاف سلولز خواصی همچون
االستیسیته و استحکام و خلوص باال را فراهم میکند که بتواند در تماس مستقیم با مواد غذایی قرار بگیرد .در نتیجه میتوان
سطح آن را برای حفاظت از مواد غذایی در برابر نور ،تخلخل ،باکتریها و شرایط بد آب و هوایی پوشش داد].[3
نوع دیگری از بستهبندیهای سلولزی برای محصوالت پزشکی و دارویی به کار میرود .در طی سالهای اخیر بازار بستهبندی
مواد دارویی با توجه به روند زندگی شخصی افراد ،افزایش بیماریهای عفونی و ازدیاد آلودگیها در حال افزایش میباشد.
بستهبندی مواد دارویی یک راه حل مناسب برای حفظ کیفیت ،انتقال اطالعات دارویی و امنیت دارویی میباشد .انواع
بستهبندیهای دارویی باید ضمن حفاظت فیزیکی از دارو ،قبل از استفاده سالم بماند و باز نشود].[3
مهم ترین و شاخصترین موضوع بستهبندی میتواند زیست تخریبپذیر بودن آن باشد که از نظر اقتصادی جایگزین مناسبی

برای مواد پالستیکی نفتی است و همچنین باعث کاهش آلودگیهای زیست محیطی میشود .بهطور کلی بستهبندی بر پایه

پلیمرهای زیستی بهطور نسبی خواص مکانیکی ضعیفتری به نسبت مواد تجدید ناپذیر دارد که خود باعث کاهش استفاده آن
در صنعت میشود .برای رفع این معضل ساخت نانوکامپوزیتهای پایه پلیمر طبیعی حاوی نانو مواد پیشنهاد میشود .امروزه
نانو فناوری در کاربرد بستهبندی پیشرفت چشمگیری داشته است و هدف اصلی آن کامل کردن چرخه حیات بستهبندی
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(انتخاب نوع ماده غذایی ،تولید ،آنالیز واکنش آن با ماده غذایی ،استفاده از آن و دسترسی راحت به آن) و همچنین ایجاد
تعادل بین هزینه ،کارایی و تاثیر آن بر سالمتی و محیط زیست میباشد].[3

 .7جمعبندی و نتیجهگیری
نانوالیاف رشته هایی نانومتری هستند که قطرشان کمتر از یک میکرون و طولی چند میکرونی دارند .این نانو مواد تکبعدی
به دلیل نسبت طول به قطر باال و سطح ویژه بسیار زیاد خواص فیزیکی و شیمیایی ویژهای از خود بروز میدهند که منجر به
ایجاد کاربردهای بسیار زیاد و متنوعی در صنایع مختلف میشود .در این مقاله به جدیدترین کاربردهای نانوالیاف در
زمینههای گوناگون اشاره شد .هم چنین به اهمیت نانوالیاف طبیعی و خاصیت زیست تخریبپذیریشان مانند سلولز پرداخته
شد و کاربرد آن در صنعت بستهبندی بهطور مختصر معرفی شد.
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نانوذرات فلزی
نویسنده  :محمد فرهادپور

چکیده
نانوذرات فلزی همچون طال و نقره دارای خواص ویژه نوری ،الکتریکی و مغناطیسی هستند که باعث کاربردهای گسترده آنها در
فعالیتهای تحقیقاتی و صنعتی شده است .از بین خواص مختلف نانوذرات فلزی ،خاصیت نوری آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است .خواص نوری نانوذرات فلزی به علت پدیده ای به نام تشدید پالسمونیک سطحی است .با استفاده از این پدیده میتوان رنگ
دیده شده از نانوذرات فلزی را با توجه به اندازه آنها تعیین نمود .البته رنگ دیده شده از نانوذرات فلزی عالوه بر اندازه به شکل و
همینطور گروه های سطحی موجود بر روی نانوذرات فلزی نیز بستگی دارد .از جمله کاربردهای نانوذرات فلزی میتوان به کاربرد
آنها در حوزه رساناهای الکتریکی و حرارتی ،سنسورها و آشکارسازهای نوری و الکتروشیمیایی ،مواد آنتیباکتریال ،مواد
سوپرپارامغناطیس ،افزودنی رنگی به شیشهها و نانوکاتالیزورها اشاره نمود .در این مقاله به خواص ویژه نانوذرات فلزی ،دلیل بروز
این خواص و کاربردهای این نانوذرات پرداخته میشود.

کلیدواژهها :نانوذرات فلزی ،پالسمون سطحی ،تشدید پالسمون سطحی ،خواص نوری ،نانوذرات طال

-1مقدمه
نانوذرات فلزی امروزه در کاربردهای مختلفی مورد توجه قرار گرفتهاند .نانوذراتی همچون طال ،نقره ،مس و آلومینیوم با دارا بودن
خواص ویژه ،در زمینههای متفاوتی توانستهاند بهبود قابل توجهی ایجاد کنند .از مهمترین ویژگیهای نانوذرات فلزی خواص نوری
آنهاست که طبق پدیدهای به نام تشدید پالسمونیک سطحی 1حاصل میشود .این تشدید پالسمونیک سطحی بهویژه برای فلزات
نجیبی همچون طال و نقره که فرکانس تشدید آنها در فرکانس نور مرئی است اهمیت می یابد .در ادامه بیشتر راجع به این پدیده
صحبت میشود وکاربردهای مختلف نانوذرات فلزی بیان میشوند.

Resonance surface plasmon
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 -2تشدید پالسمونیک سطحی
همانطور که میدانید الکترونهای آزاد در سطح فلزات می توانند به صورت آزادانه حرکت کنند و علت بسیاری از خواص ویژه آنها
همچون رسانایی الکتریکی و حرارتی باال همین الکترونها هستند.
پالسمون به نوسان جمعی الکترونهای رسانش فلزات در اثر پدیدههای مختلف همچون عبور جریان الکتریکی گفته میشود .حال
اگر این پالسمون در سطح ذرات یا سطح فصل مشترک اتفاق بیفتد به آن پالسمونیک سطحی گفته میشود.
اما در نانوذرات فلزی به علت نسبت سطح به حجم بسیار باال (مخصوصاً در ابعادی مثل زیر  20نانومتر) نوسان جمعی الکترونها
بیشتر خودنمایی میکند و در فرکانسهای خاصی پدیدهای به نام تشدید (رزونانس) پالسمونیک سطحی مشاهده میشود .این
فرکانس ها برای نانوذرات فلزی نجیبی همچون طال و نقره در محدوده فرکانس نور مرئی است و همین امر باعث جذابیت مضاعف
این پدیده میشود.
در این نانوذرات فلزی ،الکترونها به صورت دستهجمعی در سطح در حال نوسان هستند .در هنگام برخورد نور (پرتو
الکترومغناطیسی) با فرکانسی مشابه با فرکانس نوسان این الکترونها ،حرکت همدوسی 2در اثر برهمکنش با آن نور شکل میگیرد
و تشدیدی (رزونانسی) در نوسانشان رخ میدهد .در این هنگام گفته میشود که تشدید پالسمونیک سطحی رخ داده است.
اما تشدید پالسمونیک سطحی چه ارتباطی با خواص نوری فلزاتی همچون طال و نقره دارد؟
رنگ حاصل از نانو ذرات فلزی همچون بسیاری از مواد دیگر ،بر اساس برهمکنش نور با آنها (عبور ،جذب و بازتاب) تعیین میشود.
برای مثال در صورتیکه به این نانوذرات نور سفید که مجموعهای از تمام طولموجهاست بتابد و نور قرمز و نارنجی جذب شود ،این
نانوذرات به رنگی متمایل به آبی دیده میشوند .دلیل این امر عدم وجود طولموجهای مربوط به نارنجی و قرمز در نور بازتاب شده
میباشد.
در جدول 1نمایش داده شده است که در صورت جذب هر طولموج ،جسم به چه رنگی دیده میشود[2و.]1
جدول :1رنگ دیده شده از اجسام در اثر بازتاب بعد از جذب طولموجهای خاص توسط آن جسم

در شکل 1رنگ کلویید نانوذرات طال در اثر افزایش اندازه آنها نمایش داده شده است.

Coherent
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شکل :1تغییر رنگ کلویید نانوذرات طال در اثر افزایش اندازه نانوذرات طال

مطابق شکل 1مشاهده میشود که با افزایش اندازه نانوذرات طال ،رنگ نانوکلویید طال از قرمز به سمت آبی میل میکند (سایز همه
این نانوذرات در محدوده زیر  50نانومتر است) .دلیل این امر جذب و بازتاب نورهای مرئی است که هرچه اندازه نانوذرات طال
افزایش یابد ،فرکانس نور جذب شده توسط آنها کاهش مییابد (فرکانس رابطه عکس با طولموج دارد) ،در نتیجه این امر فرکانس
نورهای بازتاب شده توسط آن دارای امواجی با فرکانسهای بیشتر خواهند بود و رنگ دیده شده از فرکانسهای کمتر(قرمز) به
فرکانسهای بیشتر(آبی) حرکت خواهد کرد.
نور جذب شده در این نانوذرات مربوط به پرتو الکترومغناطیسی با فرکانس مشخص است که باعث ایجاد پدیده تشدید پالسمونیک
سطحی میشود .در واقع در این نانوذرات فلزی با افزایش اندازه ،فرکانس تشدید پالسمونیک سطحی کاهش مییابد و درنتیجه
امواجی با فرکانس کمتر جذب میشود .در اثر جذب امواج با فرکانس کمتر نیز رنگ دیده شده دارای امواجی با فرکانس بیشتر
خواهد بود .این امر ،تغییر رنگ این نانوذرات از قرمز به آبی با بزرگتر شدن آنها را توضیح میدهد.
قابل ذکر است که سازوکار مشاهده رنگ در این نانوذرات فلزی کامالً متفاوت با نقاط کوانتومی نیمههادی است و باید به این
اختالف توجه نمود .همانطور که در شکل 2نمایش داده شده است ،رنگ دیده شده از نقاط کوانتومی بر اساس نشر نور توسط آنها
با توجه به گاف انرژی آنها است نه بر اساس بازتاب نور.
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شکل :2رنگ دیده شده از نقاط کوانتومی نیمههادی بر اساس گاف انرژی آنها[]1

بنابراین برخالف نانوذرات فلزی که با کوچکتر شدن رنگشان از آبی به سمت قرمز تغییر میکند ،نقاط کوانتومی نیمههادی رنگشان
از قرمز به سمت آبی تغییر میکند .دلیل این امر افزایش گاف انرژی در اثر کوچکتر شدن آنهاست.
دلیل این سازوکار متفاوت در مشاهده رنگ از نانوذرات فلزی و نقاط کوانتومی نیمههادی پیوسته بودن نوار انرژی در نانوذرات
فلزی و گسسته بودن ترازهای انرژی در نقاط کوانتومی نیمههادی است (این امر در مقاله مربوط به نقاط کوانتومی توضیح داده
شده است).
اما اگر همین نانوذرات فلزی ابعادشان همچنان کاهش یابد (با رسیدن به ابعاد تقریبی  1نانومتری) گسستگی ترازهای انرژی در
آنها دیده میشود و با دارا شدن گاف انرژی به یک نیمههادی تبدیل میشوند .در این حالت رنگ دیده شده از آنها مشابه
توضیحات مربوط به نقاط کوانتومی خواهدشد[.]1

 -3کاربردهای نانوذرات فلزی
نانوذرات فلزی با توجه به خواص نوری ،الکتریکی و مغناطیسی ویژه ای که دارند کاربردهای بسیار زیادی را در کارهای تحقیقاتی و
حتی صنعتی یافتهاند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره میشود.
 -1-3کاربردهایی بر اساس خواص نوری آنها
بسیاری از کاربردهای نانوذرات فلزی به علت خواص نوری آنهاست .در این بین بیشتر از نانوذرات فلزی نجیب طال و نقره استفاده
شده است چرا که محدوده تشدید پالسمون سطحی آنها در محدوده نور مرئی است.
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 -1-1-3آشکارسازها و سنسورها
با استفاده از قابلیت تغییر رنگ نانوذرات فلزی در اثر تغییر اندازه ،آشکارسازهایی توسعه داده شدهاند .بهطور مثال اثبات وجود
مالمین در شیر فرآیندی زمانبر و هزینهبر است .با استفاده از نانوذرات کلویید طال میتوان حضور مالمین را در زمان کوتاه و بدون
نیاز به تجهیزات خاصی مشخص کرد .برای این امر مطابق شکل 3نانوذرات طال با سیانوریک اسید عاملدار میشوند ،در ادامه
نانوذرات کلویید طالی عاملدارشده با سیانوریک اسید که به رنگ قرمز است وارد شیر میشود .اگر مالمین در شیر وجود نداشته
باشد ،رنگ نانوکلویید قرمز باقی میماند ولی اگر مالمینی در شی ر وجود داشته باشد ،در اثر پیوند هیدروژنی با سیانوریک اسید
باعث به هم پیوستن نانوذرات طال به یکدیگر می شوند .در اثر این به هم چسبیدن اندازه نانوذرات طال افزایش مییابد و تغییر رنگ
می دهند .درنتیجه در اثر تغییر رنگ نانوذرات طال در شیر میتوان به وجود یا عدم وجود مالمین پی برد .تغییر رنگ از قرمز به
مشکی در حضور مالمین در شکل  4نمایش داده شده است[.]3

شکل :3عامدارسازی نانوذرات طال با سیانوریک اسید و سپس به هم چسبیدن آنها به علت برهمکنش بین سیانوریک اسید و مالمین[]3

شکل :4تغییر رنگ نانوکلویید طال از قرمز به رنگهای تیره در حضور مالمین در شیر[]3
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 -2-1-3تغییر رنگ شیشههای بناهای مختلف
با مطالعه ترکیبات شیشههای قدیمی در کلیساها ،مساجد ،سایر ابنیای تاریخی و جامهای شیشهای مشاهده شده است که
رنگهای مختلف در اکثر آنها در اثر افزودن نانوذرات فلزی همچون طال و نقره بوده است.

شکل :5رنگهای مختلف در بسیاری از شیشههای قدیمی به دلیل افزودن نانوذرات فلزی همچون طال و نقره بوده است.

 -2-3کاربردهای الکتریکی نانوذرات فلزی
همانطور که می دانید فلزات رسانایی الکتریکی و حرارتی بسیار باالیی دارند .در ابعاد نانو نیز در اشکال خاصی همچون نانومواد
یکبعدی با قطرهای خاصی رسانایی الکتریکی و حرارتی بسیار باالیی نسبت به حالت بالک آنها گزارش شده است( .البته لزوم ًا
همیشه به این صورت نیست و گاهی اوقات رسانایی نیز کاهش مییابد) .از جمله این مواد میتوان به نانوسیمهای نقره اشاره نمود
[.]4
 -3-3خواص آنتیباکتریالی
برای نانوذرات فلزی همچون نقره قدرت آنتی باکتریالی بسیار قوی مشاهده شده است .نانوذرات نقره به وسیله دو مکانیزم مختلف
باعث از بین رفتن باکتریها میشوند (و البته سایر میکروارگانیزمها) .توضیحات بیشتر در این باره در بخش کاربردها داده شده
است .نکته ای که در این زمینه باید رعایت شود ،بحث ایمنی این نانوذرات است .چراکه این نانوذرات برای بدن انسان و سایر
موجودات زنده مضر هستند و میتوانند باعث آسیب به سلولها شوند و نیاز است تا با توجه به کاربرد ،تدابیر الزم در استفاده از آنها
اندیشیده شود .همین امر استفاده از آنها را در بسیاری از کاربردها محدود ساخته است.
 -4-3کاربردهای مغناطیسی نانوذرات فلزی
در نانوذرات فلزی مشاهده شده است که به دلیل نسبت سطح به حجم باال در آنها و وجود پیوندهای شکسته شده فراوان در سطح
خاصیت مغناطیسی از خود نشان میدهند .این در حالی است که بسیاری از این نانوذرات فلزی در حالت بالک از خود خاصیت
مغناطیسی نشان نمیدهند .دلیل این امر عدم جفتشدگی اسپینهای الکترونی در حالت نانو به دلیل وجود پیوندهای شکسته
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شده فراوان است .عالوه بر این امر در نانوذرات فلزی در صورت رسیدن به اندازههای بحرانی (تکحوزه شدن و سپس
سوپرپارامغناطیس شدن) ،می توان به یک سوپرپارامغناطیس رسید .توضیحات مربوط به سوپرپارامغناطیسها در بخش خواص
مغناطیسی داده شده است [.]5
 -5-3نانوکاتالیزورها
نانوذرات فلزی کاتالیزورهای بسیار مناسبی برای بسیاری از صنایع هستند .برای مثال میتوان به نانوذرات پالتین در پیلهای
سوختی اشاره کرد که باعث افزایش کارایی قابل توجهی می شوند .این نانوذرات فلزی با دارا بودن سطح به حجم بسیار باال ،باعث
تسریع قابل توجهی در واکنشها میشوند [.]6

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
همانطور که بیان شد نانوذرات فلزی با توجه به نسبت سطح به حجم بسیار باال و خواص ذاتی که دارند از خود ویژگیهای
منحصربهفرد نوری ،الکتریکی و مغناطیسی نشان میدهند .خواص نوری این نانوذرات به دلیل پدیده پالسمونیک سطحی است که
تعیینکننده رنگ نانوذرات میباشد .با استفاده از ارتباط رنگ نانوذرات فلزی و اندازهشان میتوان از خواص سنسوری آنها در موارد
مختلفی استفاده نمود .هم چنین از این نانوذرات فلزی مثل نانوپالتین به عنوان یک نانوکاتالیست بسیار قوی یاد میشود .همچنین
از دیگر کاربردهای نانوذرات فلزی میتوان به خواص سوپرپارامغناطیس ،افزودنی رنگی به شیشه ،آنتی باکتریال و رسانای الکتریکی
و حرارتی بسیار قوی یاد کرد.

 -5مراجع
[1].Guozhong, Cao. Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications. World
scientific, 2004.
[2]. Sun, Jie, et al. "Large-scale nanophotonic phased array." Nature 493.7431 (2013): 195.
[3]. Ai, Kelong, Yanlan Liu, and Lehui Lu. "Hydrogen-bonding recognition-induced color change of gold
nanoparticles for visual detection of melamine in raw milk and infant formula." Journal of the American
Chemical Society 131.27 (2009): 9496-9497.
[4]. Lee, Jinhwan, et al. "Very long Ag nanowire synthesis and its application in a highly transparent,
conductive and flexible metal electrode touch panel." Nanoscale 4.20 (2012): 6408-6414.
[5]. Chen, Hao Ming, and Ru-Shi Liu. "Architecture of metallic nanostructures: synthesis strategy and
specific applications." The Journal of Physical Chemistry C 115.9 (2011): 3513-3527.
[6]. Shao-Horn, Y., et al. "Instability of supported platinum nanoparticles in low-temperature fuel
cells." Topics in catalysis 46.3-4 (2007): 285-305.
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نانومواد کربنی( :2نانولولههای کربنی و گرافن)

نویسنده :محمد فرهادپور

چکیده
نانولولههای کربنی و گرافن از مهمترین دگرشکلهای کربن هستند .از این دو نانوساختار بهعنوان گزینههای مناسبی جهت تحول
در بسیاری از صنایع نام برده میشود .دلیل این امر خواص ویژه مکانیکی ،الکتریکی ،حرارتی و نوری آنهاست .در صورت تولید و
ساخت این نانوساختارها با روشهایی که قابلیت تولید انبوه و اقتصادی دارند ،میتوان از آنها در زمینههای فراوانی استفاده نمود.
البته شرط دیگر این امر کیفیت مطلوب ساخت و کنترل بر خواص و تکرارپذیری آنهاست .در این مقاله به مطالعه و بررسی هرکدام
از این دو نانوساختار کربنی پرداخته میشود .در ادامه ویژگیهای مهم هرکدام از این دو نانوساختار ،روشهای تولید و ساخت آنها
و کاربردهای آنها بیان شده است.
کلیدواژهها:نانوساختارهای کربنی ،نانولوله کربنی ،گرافن ،اکسید گرافن ،اکسید گرافن احیاشده

-1مقدمه
امروزه نانولولهکربنی و گرافن به دلیل خواص مکانیکی ویژه ،خواص حرارتی ،الکتریکی و نوری مطلوبی که دارند کاربردهای متنوعی
در صنایع مختلف از جمله ساخت نانوکامپوزیتهایی با خواص ویژه باال و ادوات الکترونیکی پیداکردهاند .در ادامه ویژگیها ،خواص،
روشهای تولید و کاربردهای هرکدام از این دو نانوساختار ،بیان و بررسی شده است.

 -2نانولولههای کربنی
نانولولههای کربنی یکی از معروف ترین و پرکاربردترین نانوساختارها هستند .نانولولههای کربنی دارای خواص ویژه مکانیکی بسیار
باالیی هستند .یعنی با وزن خیلی کم ،خواص مکانیکی بسیار مطلوبی دارند .مدول االستیک نانولولههای کربنی تا  1Tpaگزارش
شده است .این مقدار در حالی است که مدول االستیک الماس حدود  1/2TPaاست [.]1
از نظر خواص حرارتی و الکتریکی ،طبق گزارشات ،این نانولولهها تا دمای  2800درجه سانتیگراد در خالء دارای پایداری حرارتی
بوده ،همچنین هدایت حرارتی دو برابر الماس دارند و حامل جریان الکتریکی تا  1000برابر باالتر از مس هستند [.]1
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نانولولهکربنی برای اولین بار توسط ایجیما ]2[1در سال  1991کشف شد و اولین پلیمر نانوکامپوزیتی که نانولولهکربنی به عنوان
پرکننده در آن استفاده شده بود در سال  1994توسط آجایان ]3[2گزارش شد .نانولولههای کربنی دارای انعطافپذیری باال ،چگالی
جرمی کم و نسبت ابعادی بزرگ (معموال )100-1000می باشند .ترکیب منحصر به فرد خواص مکانیکی ،حرارتی و الکتریکی؛ آنها
را گزینه مناسبی جهت جایگزینی و یا استفاده در کنار نانوپرکنندههای معمول در نانوکامپوزیتهای پلیمری جهت دستیابی به
خواص چندمنظوره میکند .بعضی از این نانولولههای کربنی مستحکمتر از فوالد ،سبکتر از آلومینیوم و رساناتر از مس هستند
[.]4
به خاطر ساختارهای الکترونی تقریبا یک بعدی در آنها ،این نانولولهها میتوانند الکترونها را در راستای طولشان بدون پراکندگی
قابل توجهی منتقل کنند .برای مثال طول پویش آزاد نانولولهکربنی تکالیه و رسانا در حدود چندین میکرون میباشد؛ درنتیجه
طول پویش آزاد میانگین باالتر از طول نانولولههای کربنی میتواند باشد .این به معنای انتقال بالستیک الکترون است .این عامل
باعث رسانش الکتریکی بسیار باال در آنها شده است [.]5
در یک نوع دستهبندی نانولولههای کربنی را میشود به دو دسته نانولولههای کربنی تک دیواره یا  3SWCNTو نانو لولههای
کربنی چند دیواره یا  4MWCNTتقسیمبندی کرد .در شکل 1این دو نوع ساختار نشان داده شده است .نانولولههای کربنی تک
دیواره شامل تک الیه گرافنی است که به شکل لوله در آمده و معموال قطری در حدود 1-2نانومتر دارد .ساخت این نوع از
نانولوله های کربنی بسیار سخت است و قیمتشان نیز بسیار گران است؛ ولی رسانایی الکتریکی و حرارتی آنها بسیار باالست.
نانولولههای کربنی چند دیواره ،شامل چندین الیه گرافن استوانهای شکل به صورت هممحور با هم هستند که فاصله بین الیههای
آنها در حدود  0/34nmاست .قطر خارجی نانولولههای کربنی چنددیواره بین  2/5-50nmو قطرداخلی آنها نیز بین 1/5-15nm
میباشد [.]6

شکل  -1دو نوع ساختار نانولولههای کربنی تک دیواره و نانولولههای کربنی چند دیواره[]6

Iijima
Ajayan
3
Single walled carbon nanotube
4
Multi walled carbon nanotube
1
2
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نانولولههای کربنی بر اساس زاویه لوله شدن یک صفحه گرافنی به سه دسته زیگزاگ ،دسته صندلی و کایرال تقسیمبندی
میشوند [ .]1این سه دسته در شکل 2نشان داده شده است.

شکل -2نمایش دسته نانولولههای کربنی الف) دسته صندلی ب) زیگزاگ و ج) کایرال (نامتقارن)[]1

مطابق شکل 2مشاهده میکنید که با دیدن نانولولههای کربنی میتوان نوع آنها را متوجه شد .نانولولههای کربنی زیگزاگ دارای
طرح زیگزاگی در راستای عرضشان هستند .نانولولههای کربنی دسته صندلی نیز دارای طرح منظم در طول عرضشان یا به صورت
مورب هستند .نانولولههای کربنی که هیچ کدام از نظمهای مذکور را نداشته باشند از نوع کایرال هستند.
طبق زاویه تا کردن یک صفحه گرافنی و مولفههای کایرال میتوان مشخص کرد که نانولوله کربنی حاصل جزو کدام یک از
دستههای مذکور جای میگیرد .این مورد در شکل 3نمایش داده شده است.

شکل -3دستههای مختلف نانولوله کربنی طبق زاویه و مولفههای کایرال تا کردن یک صفحه گرافنی
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همانطور که در شکل 3مشاهده می کنید ،ابتدا باید یک نقطه را به عنوان مبدا در نظر گرفت؛ سپس نقطه دومی را در نظر گرفت و
صفحه را از نقطه اول روی نقطه دوم گذاشت و بدین ترتیب از یک صفحه ،یک لوله ساخت .حال باتوجه به اینکه مختصات نقطه
مقصد کجا باشد ،سه نوع مختلف نانولوله کربنی به دست میآید.
در صورتیکه مولفه دوم بردارکایرال نقطه مقصد صفر باشد ،نانولوله کربنی زیگزاگ به دست میآید .در صورتیکه دو مولفه بردار
کایرال نقطه مقصد مشابه هم باشند ،نانولوله کربنی دسته صندلی به دست میآید و در صورتیکه هیچ کدام از دو شرط باال برقرار
نباشد ،نانولوله کربنی کایرال حاصل میشود.
اگر زاویهای که در شکل 3برای هرکدام از نانولوله های کربنی ،بین بردار رسم شده از مبدا به مقصد و خط افقی رسم شده است را
ببینید ،زاویه کایرال برای نانولوله کربنی زیگزاگ برابر است با صفر ،برای نانولوله کربنی دسته صندلی برابر است با  30درجه و
برای نانولوله کربنی کایرال برابر است با بازه صفر تا  30درجه (نه خود  0یا  30درجه).
یکی از نقاط بسیار مهم برای نانولولههای کربنی این است که آیا آنها رسانا هستند یا نیمه رسانا؟ دانستن این امر کاربرد آنها را
مشخص میکند .از روی مولفههای کایرال نانولولههای کربنی میتوان این امر را فهمید.
شرط رسانایی نانولولههای کربنی این است که حاصل تفریق مولفههای کایرال مضربی از  3باشد ،یعنی:
𝑛𝑛 𝑚𝑚 −
… = 1,2,3,
3

اگر شرط باال وجود نداشته باشد ،نانولوله کربنی نیمهرسانا است .برای مثال نانولوله کربنی با مولفههای کایرال ( )6 ,6رسانا است
چراکه حاصل تفریق مولفههای کایرالش برابر با صفر است و صفر نیز مضرب  3است .همچنین نانولوله کربنی با مولفههای کایرال
( )10 ,4نیز رسانا است چراکه حاصل تفریق مولفههای کایرالش برابر است با  6که مضرب  3است .ولی اگر مولفههای کایرالش (,5
 )10بود نیمهرسانا بود چراکه حاصل تفریق برابر با  5میشد .مطابق این توضیحات میشود نتیجه گرفت باتوجه به یکسان بودن دو
مولفه نانولولههای دسته صندلی ،همیشه آنها رسانا هستند ولی دو دسته دیگر در مواردی رسانا و در موارد دیگری نیمهرسانا
هستند.

تمرین
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فرض کنید نحوه تا کردن صفحه کربنی جهت ساخت نانولوله کربنی به صورت باال باشد ،ابتدا مولفههای کایرال آن را مشخص
کنید و سپس بگویید نانولوله کربنی حاصله رسانا است یا نیمه رسانا؟ چرا؟

تمرین
فرض کنید به صورت رندوم  100میلیارد نانولولههای کربنی ساختهایم که هر دو مولفه آن میتوانند اعدادی بین  0تا  9را داشته
باشند .چند درصد از نانولولههای کربنی به دست آمده رسانااند و چند درصد نیمهرسانا هستند؟
راهنمایی :به نتایج مختلفی که از تفریق مولفهها می تواند به دست آید توجه کنید و اینکه از بین تمام نتایج ممکن چند درصد از
آنها مضرب  3هستند و چند درصد نیستند.

 -1-2کاربرد نانولولههای کربنی
نانولولههای کربنی دارای کاربردهای بسیار وسیعی هستند .برخی از کاربردهای با اهمیتتر آنها عبارتند از:
حمل و نقل :در بدنه و تقویت خواص اجزا خودرو ،هواپیما و قایق
الکترونیک :بستهبندی الکترونیکی ،محافظ از تداخلهای الکترومغناطیسی و سنسورها
انرژی :باتریهای لیتیوم-یون
کاربردهای صنعتی :نفت و گاز ،قطعات الستیکی دینامیک ،پوششها ،وسایل ورزشی و تجهیزات حرارتی که الکتریسیته را به
گرما تبدیل میکنند [.]1،4
 -2-2روشهای تولید و ساخت نانولولههای کربنی
برای ساخت نانولولههای کربنی از روشهای مختلفی مانند رسوبدهی شیمیایی فاز بخار ) ،(CVDتخلیه قوس الکتریکی ،پیرولیز
هیدروکربنها در مجاورت کاتالیست و تبخیر لیزری میتوان استفاده نمود .در این بین یکی از بهترین و مرسومترین روشها
رسوبدهی شیمیایی فاز بخار است .در این روش گاز هیدروکربنی موردنظر وارد محفظه واکنش (در دماهای بین  500تا 1000
درجه سانتیگراد) می شود .درون محفظه بر روی سطح کاتالیزورهایی همچون آهن ،نیکل و کبالت وجود دارند که اندازههای
نانومتری دارند .در صورت وجود شرایط ایدهآل ،نانولولههای کربنی بر روی سطح نانوذرات کاتالیستی رشد میکنند .در این روش
تا حد باالیی تنها نانولوله کربنی ساخته میشود و سایر دگرشکلهای کربنی در مقادیر کم ایجاد میشوند (شکل.)4
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شکل -4تصویر شماتیک از فرآیند CVD

اما در روشی مثل تخلیه قوس الکتریکی مجموعهای از دگرشکلهای کربنی به دست میآید که در میان آنها فولرین ،نانولوله
کربنی ،گرافن و کربنهای بیشکل دیده میشود و عمال خلوص روش بسیار پایین است.
در تمام این روشها یکی از چالش های مهم این است که محصول نهایی اگر نانولوله کربنی خالص هم باشد ،مجموعهای از انواع
ساختارهای زیگزاگ ،دسته صندلی و کایرال است و درنتیجه بخشی از آنها رسانا و بخش دیگری نیمهرسانا هستند .این امر
مشکالتی را در بکارگیری نانولولههای کربنی در کاربردهای عملی پیش میآورد ،چراکه در کاربردهایی نیاز به نانولولههای کربنی
تماما رسانا و در کاربردهای دیگر به نانولولههای کربنی تماما نیمهرسانا نیاز است .برای حل این مشکل الزم است نانولولههای
مختلف از هم جدا شوند ،برای این جداسازی میتوان از روشهایی همچون الکتروفورز با جریان متناوب و اکسیداسیون ناشی از
جریان الکتریکی جهت غنیسازی هر دسته از نانولولههای کربنی استفاده نمود .همچنین میتوان از روشهای مختلف شیمیایی
نانولولههای کربنی را براساس اختالف ساختاری و هدایت الکتریکی نیز جداسازی نمود ،ولی تمام روشها هزینهبر و زمانبر هستند.
عالوه بر مشکل جداسازی نانولولههای کربنی ،کنترل سنتز آنها نیز چالش دیگری است؛ چراکه تولید تعداد زیادی نانولوله کربنی
مشابه و یکسان و صرفا از یک دسته خاص عمال غیرممکن است.
در انتها نیز میتوانید در شکل  5تصویر واقعی نانولولههای کربنی ساخته شده به روش  CVDرا ببینید .همانطور که مشاهده
میکنید در عمل نانولولههای کربنی ساختارهایی در هم پیچیده و گره خوردهاند و شامل لولههای کامال منظم و همراستا
نیستند[.]1
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شکل -5تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMاز نانولولههای کربنی چند دیواره[]4

 -3گرافن
همانطور که در مقاله قبل گفته شد .گرافن یک تکالیه از ساختار گرافیت است .در یک صفحه گرافنی هر اتم کربن سه پیوند
کوواالنسی با اتمهای کربن اطرافش درون صفحه دارد و یک پیوند ضعیف واندروالسی نیز در خارج از صفحهاش میتواند برقرار کند.
هیبریداسیون اتمها در این ساختار  sp2است .گرافن آخرین دسته از دگرشکلهای گرافن است که کشف شده است (سال.)2004
همچنین نوبل فیزیک سال  2010نیز به کشفکنندگان این نانوساختار با اهمیت تعلق گرفت.
دلیل کشف دیرهنگام این ساختار این بود که محققان براساس تحقیقات علمی تئوری و شبیهسازیهای دقیق اعالم کرده بودند که
ساختاری از کربن که دارای یک صفحه صاف و مسطح باشد از لحاظ انرژی اصال پایدار نخواهد بود و ایجاد نخواهد شد .به همین
دلیل تالشهای زیادی جهت رسیدن به این ساختار انجام نمیشد .اما بعدا دیده شد که در سطح گرافن اعوجاجهای فراوانی (در اثر
نوسانات دمایی) وجود دارد و وجود این اعوجاجها مشکل عدم پایداری را که نتایج شبیهسازیها بیان کرده بودند را رفع میکند.
این اعوجاجات در شکل 6نمایش داده شده است [.]7

شکل -6وجود اعوجاج ذاتی بر روی صفحه گرافنی
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در شکل ،7چهار نانوساختار کربنی گرافیت ،گرافن ،نانولوله کربنی وفلورین را میتوانید مشاهده کنید.

شکل -7نمایش نانوساختارهای کربنی الف) گرافیت ب)گرافن ج)نانولوله کربنی و د)فولرین

گرافن نیز همانند نانولوله کربنی دارای خواص مکانیکی ویژه بسیار باالیی است .همچنین گرافن رسانایی الکتریکی و رسانایی
حرارتی بسیار باالیی دارد .گرافن طبیعی یک نیمهرسانا با گاف انرژی صفر محسوب میشود .تکالیه یا دوالیههای گرافنی ،شفافیت
بسیار باالیی در محدودهای وسیعی از ماورابنفش تا مادون قرمز دارد و به همین دلیل در ساخت الکترودهای شفاف سلولهای
خورشیدی استفاده میشوند .تکالیه گرافنی تنها حدود  2/3درصد نور سفید را جذب میکند و بقیه آن را از خود عبور میدهد.
عموما به ساختارهای گرافنی بین  3تا  10الیه ،گرافن کمالیه و ساختارهای  10تا  30الیه گرافن چندالیه و ضخیم گفته میشود.
همانطور که مشاهده میکنید ،ساختارهای گرافنی لزوما تکالیه نیستند و میتوانند از قرارگیری تعدادی محدود تک صفحه بر
روی هم تشکیل شوند .اما در مواردی که هدف خواص الکتریکی یا حرارتی است و کاربرد با تکنولوژی باال مدنظر است ،معموال
گرافنهای تکالیه یا تعداد الیههای بسیار محدود استفاده میشود [.]7
 -1-3روشهای شناسایی خواص گرافن
برای مشخص نمودن خواص گرافن از آنالیزهای مختلفی میتوان استفاده نمود .هدف از انجام این آنالیزها مشخص نمودن موارد
مختلفی از جمله تعداد الیهها ،شیمی سطح از جهت وجود یا عدم وجود گروههای عاملی و نوع آنها ،میزان نقوص موجود بر سطح
گرافن ،اندازه آن ،مورفولوژی و ساختار بلوری آن است .برای موارد گفته شده از آنالیزهای تبدیل فوریه مادون قرمز )،(FT-IR
طیفسنجی رامان ،میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (TEMیا میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک باال )،(HRTEM
میکروسکوپ تونلی روبشی ) (STMیا نیروی اتمی ) ،(AFMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) ،(SEMپراش اشعه ایکس
) (XRDو طیفسنجی فوتوالکترون اشعه ایکس ) (XPSمیتوان استفاده نمود [.]8
تمرین
با جستجو در اینترنت در مورد استفاده از نتایح طیف سنجی رامان در بررسی گرافن و اکسید گرافن تحقیق کنید .با استفاده از
پیکهای  G ،Dو  2Dچگونه میتوان تخمینی از جهت کمالیه بودن یا پرالیه بودن گرافن به دست آورد؟ نسبت شدت کدام
پیکها اطالعاتی در زمینه میزان وجود نقوص در گرافن میدهد؟ از این اطالعات چگونه میتوان فهمید نمونه گرافن است یا
اکسید گرافن؟
راهنمایی :مثالهایی از دو نتیجه طیفسنجی رامان در دو نمونه متفاوت
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 -2-3کاربردهای گرافن
بسیاری از کاربردهایی که برای نانولولههای کربنی مطرح شد ،برای گرافن نیز صدق میکند .دلیل آن نیز همانطور که گفته شد،
خواص ویژه مکانیکی عالی (استحکام ،سفتی و انعطاف پذیری باال) ،خواص حرارتی ،الکتریکی و نوری مطلوب گرافن است .به خاطر
خواص مکانیکی ویژه گرافن ،از آن در ساخت کامپوزیتهای سبک ولی مستحکم به وفور استفاده میشود .همچنین همانطور که
گفته شد به خاطر خواص نوری گرافن از آن در ساخت الکترودهای شفاف سلولهای خورشیدی استفاده میشود .از آن میتوان در
کاربردهایی به جای سیلیکون نیمه رسانا در تزانزیستورها و سایر ادوات الکترونیکی استفاده نمود .با ساخت کامپوزیت حاوی تقویت
کننده گرافنی می توان پلیمرهای رسانای الکتریکی و به ویژه رسانای حرارتی تولید نمود .با استفاده از گرافن میتوان ابرخازنهای
بسیار کارآمدی ساخت .همچنین ساخت جوهر رسانا جهت ساخت مدار یا پوششدهی نیز از کاربردهای دیگر گرافن است .در اینجا
صرفا تعدادی از کاربردهای مهمتر گرافن عنوان شد و امروزه گرافن کاربردهای گستردهای در حوزههای مختلف پیدا کرده است[.]7

 -3-3روشهای تولید و ساخت گرافن
برای تولید و ساخت گرافن نیز روشهای مختلفی مطرح است که در اینجا به دو روش اصلیتر آن پرداخته میشود .یکی از این
روشها ترسیب شیمیایی فاز بخار ) (CVDاست .این روش مشابه روش ساخت نانولولههای کربنی است و توضیحات داده شده در
بخش قبل برای آن نیز صدق میکند (به شکل 4مراجعه کنید) .در این روش برای ساخت گرافن ،صرفا چند پارامتر فرق میکند.
برای مثال کاتالیزگری که برای ساخت گرافن استفاده میشود عموما مس است.
روش دیگر ساخت اکسیدگرافن به روش هامرز و سپس احیا اکسیدگرافن جهت رسیدن به گرافن است .این روش نسبت به روش
 CVDبسیار ارزانتر است و قابلیت تولید انبوه باالتری دارد .مشکل این روش این است که معموال نقوص بیشتری بر روی سطح
گرافن نهایی وجود دارد که رسانایی الکتریکی آن را کاهش می دهد و در کاربردهایی که عدم وجود نقص یا رسانایی الکتریکی مهم
است ،استفاده از آنها را محدود میکند .مراحل روش اصالح شده هامرز در شکل 7نمایش داده شده است [.]8
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شکل -8روش اصالح شده هامرز[]8

همانطور که در شکل 8مشاهده می کنید ،در این روش ابتدا گرافیت در معرض مواد اکسیدکننده و اسید قرار میگیرد .در اثر این
کار گروههای اکسیدی بین الیههای گرافیت ایجاد میشود و فاصله بین صفحات افزایش مییابد .در ادامه در اثر قرار دادن ماده
درون الکتراسونیک و یا انبساط حرارتی ،نیرویی به صفحات وارد میشود و صفحات از یکدیگر جدا میشوند .جداشدن صفحات از
هم در اثر افزایش فاصله بین آنها در اثر نفوذ گروههای اکسیدی در بین صفحات اتفاق میافتد .همچنین این گروهها در انبساط
حرارتی ،در اثر خروجشان به صفحات مجاور نیرو وارد میکنند و کمک میکنند تا صفحات از یکدیگر فاصله بگیرند.
پس از بازشدن الیهها ،اکسید گرافن ) (GO5به دست میآید .اکسید گرافن دارای هیبریداسیون  sp3است چراکه عالوه بر سه
پیوند کوواالنسی درون صفحه ،یک پیوند کوواالنسی در خارج از صفحه با گروههای اکسیدی داده است .به این دلیل ،اکسید گرافن
رسانایی الکتریکی از خود نشان نمیدهد .همچنین به خاطر وجود گروههای اکسیدی فراوان بر روی سطحش ،یک ماده قطبی
است.
در ادامه میتوان برای کم کردن گروه های اکسیدی ،به صورت حرارتی یا شیمیایی ،اکسید گرافن را احیا نمود .در اثر احیا نمودن،
بخش قابل توجهی از گروههای اکسیدی از روی سطح اکسید گرافن حذف میشوند و مجددا هیبریداسیون  sp2برقرار میشود .در
این حالت به محصول به دست آمده اکسید گرافن احیا شده  (RGO)6گفته میشود که رسانایی الکتریکی از خود نشان میدهد.
در اینجا به علت حذف بخش قابل توجهی از گروههای اکسیدی از روی سطح ،قطبیت کاهش مییابد و  RGOرا غیرقطبی
محسوب میکنند .قابل ذکر است که  RGOنسبت به گرافنی که در روش  CVDساخته میشود نقوص بیشتری دارد.
قابل ذکر است که اولین بار گرافن با استفاده از برداشتن چسب از روی گرافیت با نظم باال به دست آمد (روش الیه برداری
مکانیکی )7و عمال کشف شد .در این روش ،چسبی بر روی سطح گرافیت قرار میگیرد و سپس از روی سطح برداشته میشود .با
اینکار تعدادی الیه گرافن از سطح گرافیت کنده شده و بر روی چسب قرار میگیرد .در ادامه مجددا چسب دیگری بر روی چسب
قبلی قرار میگیرد و با برداشته شدنش تعداد الیه کمتری گرافن نسبت به چسب اول بر روی آن قرار میگیرد .با تکرار چندباره این
کار میتوان گرافن با تعداد الیههای کم به دست آورد [( ]8شکل.)8

Graphene Oxide
Reduced Graphene Oxide
7
Mechanical exfoliation
5
6
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شکل -8روش الیه برداری مکانیکی ،در این روش چندین بار با استفاده از چسب الیه برداری انجام میشود.

روش های متفاوت دیگری نیز جهت تولید و ساخت گرافن وجود دارد؛ اما در این مقاله صرفا به بیان مختصر این سه روش بسنده
شد .در مقایسه این سه روش از جهت کیفیت و قیمت باید گفت که روش الیه برداری مکانیکی بیشترین کیفیت (از جهت نبود
نقوص) و بیشترین قیمت را دارد و عمال یک روش آزمایشگاهی است و قابلیت تولید انبوه ندارد .روش  CVDنیز کیفیت باالیی
دارد و قیمت تمام شده آن نیز برای یک کار صنعتی تقریبا بهینه محسوب میشود .اما روشهای تولید از فاز مایع (مثل روش
اصالح شده هامرز) کم ترین قیمت را دارند .البته از طرف دیگر کیفیت در این روش کمتر از دو روش دیگر است و محصول به
دست آمده نیز اکسید گرافن است نه گرافن؛ در این روش همانطور که دیدید در صورت لزوم ،مرحله دیگری نیاز است تا اکسید
گرافن را احیا نمود.

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
نانولولههای کربنی و گرافن از مهمترین نانوساختارهای مورد استفاده در صنعت هستند .دلیل این امر خواص فوقالعاده مکانیکی،
الکتریکی ،حرارتی و نوری آنهاست .از این دو نانوساختار به وفور در ساخت مواردی همچون نانوکامپوزیتهایی با خواص ویژه باال و
ادوات الکترونیکی استفاده میشود .برای هردو این نانوساختارها چالشهای فراوانی در سنتز کنترل شده و اقتصادی نمودن تولید
صنعتی مطرح است و به مرور زمان پیشرفتهای چشم گیری در این زمینه به وجود آمده است .در صورت تولید نمونههای کنترل
شده ،با کیفیت و ارزانتر ،این دو نانوساختار پتانسیلهای فراوانی در جهت تحول بسیاری از صنایع را دارا هستند.
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[2]. Iijima, S. (1991). Helical microtubules of graphitic carbon. nature, 354(6348), 56.
[3]. Ajayan, P. M., Stephan, O., Colliex, C., &Trauth, D. (1994). Aligned carbon nanotube arrays formed by cutting
a polymer resin—nanotube composite. Science, 265(5176), 1212-1214.
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نانوکامپوزیتها 2
نویسنده  :محمد فرهادپور

چکیده
تمام مزایای مذکور (در مقاله قبل) برای نانوکامپوزیتها و کاربردهای جذاب آنها با فرض ایدهآل بودن شرایط است .اما شرایط در
اکثر موارد ایده آل نیست و باید با راهکارهایی شرایط را بهبود بخشید .از مهمترین مواردی که در نانوکامپوزیتسازی باید به آن
اشاره کرد میتوان به توزیع و پخش یکنواخت تقویتکننده نانویی در زمینه ،سازگاری و عدم رخداد واکنش ناخواسته بین آنها
اشاره کرد .برای ساخت نانوکامپوزیتها روشهای مختلفی وجود دارد که با توجه به نوع فاز زمینه متفاوت هستند .اگر فاز زمینه
پلیمری باشد ،روشهای عمده عبارتند از روش حاللی ،اختالط مذاب و پلیمریزاسیون درجا و اگر زمینه فلزی باشد ،دو روش عمده
عبارتند از همزدن مذاب و نفوذ مذاب .در این مقاله در مورد روشهای ساخت نانوکامپوزیتها ،خواص مهم در آنها و کاربردهای
آنها بحث شده است.

کلیدواژهها :توزیع و پخش یکنواخت ،روشهای ساخت نانوکامپوزیت ،کاربردهای نانوکامپوزیتها

-1مقدمه
در نانوکامپوزیت سازی باید به موارد مختلفی توجه شود .از جمله این موارد شرایطی است که در آن نانوکامپوزیت تولید میشود.
باید شرایط به گونهای فراهم شود که در طی آن نانومواد مورد استفاده به عنوان سازگارکننده بتوانند خاصیت تقویتکنندگی
خودشان را به بهترین شکل ممکن نشان دهند .شرایط مورد نیاز تحت عنوان موارد مهم در نانوکامپوزیتسازی در ادامه آورده شده
است .همچنین روشهای مختلف ساخت نانوکامپوزیتها با توجه به نوع زمینه آنها توضیح داده شده است و در انتها نیز برخی از
کاربردهای مهم نانوکامپوزیتها ذکر شدهاند.

 -2موارد مهم در ساخت نانوکامپوزیت
تمام موارد مذکور در باال از مزیتهای ساخت نانوکامپوزیت و بهبودهایی که در هر یک از زمینهها ایجاد میشود ،تنها در صورتی
است که به معنای واقعی یک نانوکامپوزیت تولید بشود .که این کار بسیار دشواری است و در اکثر مواقع این اتفاق نمیافتد!
سه نکته بسیار مهم در نانوکامپوزیتسازی مطرح است که در ادامه توضیح داده شده است.
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 -1-2توزیع 1و پخش 2یکنواخت تقویتکننده نانویی در زمینه
مهمترین عامل در نانوکامپوزیتسازی توزیع و پخش یکنواخت تقویتکننده نانویی در زمینه است .این کار بسیار دشوار است.
معموال نانومواد تمایل دارند به شکل یک کلوخه به یکدیگر بچسبند چرا که انرژی سطحی آنها بسیار باالست .در صورتیکه نتوان
کلوخههای نانومواد را از یکدیگر باز نمود و در ادامه نیز آنها را به صورتی که یکنواخت پخش شده باشند باقی نگه داشت ،در واقع
نانوکامپوزیتی ساخته نشده است بلکه صرفا کلوخه ای از نانومواد به هم چسبیده در یک زمینه اضافه شده است .در این حالت هیچ
یک از بهبودهایی که در بخش قبل گفت حاصل نمیشود.
برای پخش یکنواخت پرکننده دو کار باید انجام داد .ابتدا باید نانوموادی که به شکل کلوخهای وجود دارند را به طریقی از یکدیگر
باز نمود .به این کلوخهها ،کلوخه اولیه گفته میشود .برای مثال در شکل 1کلوخههای اولیه نانولوله کربنی دیده میشود [.]1

شکل :1تصویر  SEMاز کلوخههای نانولوله کربنی در بزرگنماییهای مختلف (به ترتیب از (آ) به (ت) بزرگنمایی بیشتر میشود)[]2

مطابق شکل 1مشاهده میشود که نانولولههای کربنی به شدت در یکدیگر پیچیدهاند و یک ساختار طنابمانند را ایجاد کردهاند و
خود این ساختارهای طنابمانند نیز در یکدیگر فرو رفتهاند و یک ذره کلوخه بزرگ را ساختهاند .اولین مرحله در
نانوکامپوزیتسازی باز کردن این کلوخهها و سپس باز کردن این طنابها برای رسیدن به نانولولههایکربنی جدا از یکدیگر در
زمینه است .این فرو رفتن نانوساختارهایکربنی در گرافن نیز به چشم میخورد که در آنجا نیز صفحات گرافنی به شدت در هم
فرو میروند و یک کلوخه بزرگ را ایجاد میکنند [.]2

1

Distribution
Dispersion

2
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همچنین در شکل 2شکل شماتیک و تصویر  SEMاز نانوصفحات رسی آورده شده است .در نانوصفحات رسی نیز نیاز است تا برای
رسیدن به یک نانوکامپوزیت ،فاصله صفحات از هم به مقدار کافی افزایش یابد یا ترجیحا صفحات از هم باز بشوند .در اینجا نیز در
صورتی که نتوان فاصله بین صفحات را به مقدار کافی افزایش داد عمال نانوکامپوزیتی ساخته نمیشود.

شکل :2تصویر  SEMو شماتیکی از نانوصفحات رسی[]1

و اما مرحله دوم بعد از بازکردن کلوخههای اولیه نانوساختارهایکربنی ،پراکنده باقی نگهداشتن آنهاست .در بسیاری از موارد در
ابتدا کلوخههای اولیه نانوساختارها از یکدیگر باز میشود ولی به مرور دوباره نانوساختارها به یکدیگر میپیوندند و مجددا کلوخهای
می شوند .برای اینکار نیاز است تا به صورت ترمودینامیکی سازگاری بین نانوساختار و زمینه وجود داشته باشد که موضوع بحث
بعدی (بخش  )2-2است.
 -1-1-2منظور از توزیع و پخش چیست؟
همانطور که گفته شد در نانوکامپوزیت سازی هم نیاز به توزیع یکنواخت و هم پخش یکنواخت است .ولی تفاوت توزیع و پخش در
چیست؟ این تفاوت در شکل  5نمایش داده شده است .مطابق شکل مشاهده میشود در صورتیکه اجزا تقویتکننده در اکثر
قسمتهای زمینه قرار گیرند ،گفته میشود توزیع ) (Distributionمناسب است ،خواه اجزا تقویتشونده به صورت
نانوساختارهای جدا از هم باشند و خواه به صورت کلوخه باشند .اما معنی پخش شدن ) (Dispersionجدا شدن نانوساختارهای
کربنی از هم و تبدیل کلوخه آنها به نانوساختارهای منفرد است ،خواه در تمام زمینه توزیع شود و خواه نشود .مطابق شکل3
مشاهده میشود که حالت ایده آل این است که هم نانوساختار ها خوب توزیع شوند و هم خوب پخش شوند .در این حالت بهترین
نتیجه حاصل میشود.
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شکل :3نمایش مفهوم توزیع و پخش جزء تقویتکننده درون فاز زمینه

 -2-2سازگاری بین نانومواد و زمینه
موضوع مهم بعدی در نانوکامپوزیتسازی لزوم سازگاری بین زمینه و نانومواد مورد استفاده است .همانطور که گفته شد نیاز است
تا با وجود سازگاری بین نانومواد مورد استفاده و زمینه ،از لحاظ ترمودینامیکی نانومواد به صورت یکنواخت پخش شده باقی بمانند
و مجددا کلوخه ای نشوند .برای این امر شیمی سطح نانومواد و همین طور جنس و ساختار زمینه اهمیت دارد .برای سازگاری نیاز
است تا نانوماده و زمینه هر دو از لحاظ شیمیایی با هم سازگار باشند یعنی هر دو قطبی یا هر دو ناقطبی باشند .برای مثال ،نانولوله
کربنی و گرافن که بسیار در نانوکامپوزیتسازی استفاده میشوند به صورت خالص غیرقطبی هستند .در صورتیکه زمینه هم
غیرقطبی باشد (برای مثال پلیاتیلن باشد) ،از لحاظ سازگاری برای یکدیگر مطلوب هستند .ولی اگر برای مثال زمینه پلیآمید بود
که یک پلیمر قطبی است ،نیاز است تا بر روی نانولوله کربنی یا گرافن اصالح سطحی انجام بگیرد تا آنها نیز قطبی شوند .برای
اینکار میتوان بر روی نانولولهکربنی به روشهای مختلفی مثل اصالح با اسید یا پالسما ،گروههای عاملی همچون کربوکسیل یا
هیدروکسیل قرار داد .در این حالت نانولولهکربنی یا گرافن اصالح شده با گروههای عاملی با زمینه قطبی سازگار میشود .همچنین
به منظور سازگارکنندگی میتوان از عوامل پخش نیز استفاده کرد .عوامل پخش میتوانند سورفکتانت یا کوپلیمرهایی با یک سمت
آبدوست و یک سمت آبگریز باشند که از یک طرف به جزء قطبی و از سمت دیگر به جزء غیرقطبی متصل شوند و باعث سازگاری
آنها شوند [.]1
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 -3-2عدم رخ دادن واکنش ناخواسته بین نانومواد و زمینه
مورد بعدی که در نتیجه نهایی نانوکامپوزیتسازی موثر است ،احتمال رخ دادن واکنش ناخواسته بین نانوماده تقویتکننده و زمینه
است .این اتفاق مخصوصا در زمینههای فلزی مرسوم است .دلیل آن نیز این است که در ساخت نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی نیاز
به دما و فشار باالیی است چراکه دمای ذوب فلزات باالست .در این دما و فشار باال احتمال واکنش شیمیایی بین فلز و نانوساختار
زیاد است و این واکنش ممکن است بسیار غیرمطلوب باشد .برای مثال فرض کنید از نانولولههای کربنی تکدیواره در زمینه
آلومینیومی استفاده شده است .در صورت رخ دادن واکنش بین نانولوله کربنی تکدیواره و آلومینیوم در دما و فشار باال مشابه
واکنش زیر داریم:

مشابه این واکنش ساختار نانولوله کربنی تخریب میشود و به جای آن کاربید آلومینیوم ایجاد میشود .به علت اینکه نانولولهکربنی
تکدیواره بوده است ،عمال در اثر انجام واکنش نانولولهکربنی تقریبا از بین میرود .اما اگر نانولولهکربنی چند دیواره بود صرفا
دیوارههای انتهایی از بین میرفتند و دیوارههای داخلی باقی می ماندند .اما در این حالت نیز (نانولوله کربنی چند دیواره) در اثر
ایجاد کاربید آلومینیوم ،تغییر شکل و ضربهپذیری نانوکامپوزیت حاصله به شدت کاهش مییابد که کاربردهای آن را محدود
میکند .تنها مزیت رخ دادن این واکنش ناخواسته ،ایجاد فصل مشترکی از کاربید آلومینیوم بین آلومینیوم و نانوساختار کربنی
است که باعث ایجاد سازگاری بین آنها و افزایش استحکام تسلیم و کششی میشود .اما کاهش قابلیت تغییرشکل پالستیک در این
حالت به قدری قابل توجه است که به ندرت رخ دادن این واکنش مورد نظر است.
در مطالب باال از نانوساختارهای کربنی به ویژه نانولوله کربنی صحبت شد ولی این حالت برای سایر نانوساختارها نیز ممکن است
رخ دهد.
هم چنین عامل مهم دیگری که ممکن است به تخریب ساختار نانوماده مورد استفاده بیانجامد ،شرایط فرآیندی شدید در حین
نانوکامپوزیت سازی است .این حالت مخصوصا برای نانوساختارهایی با اشکال ویژه مثل نانولوله یا نانوصفحات تاثیرگذار است .برای
مثال در صورتیکه در حین ساختن نانوکامپوزیت تنشهای برشی باالیی به نانولولههایکربنی یا گرافن وارد شود باعث تخریب
ساختار آنها و قطعهقطعه شدن آنها میشود .در این صورت نسبت منظر( 3نسبت بزرگترین بعد به کوچکترین بعد) در آنها به مقدار
قابل توجهی کاهش می یابد .در اثر کاهش نسبت منظر در این نانوساختارها بهبود خواصی همچون رسانایی حرارتی ،رسانایی
الکتریکی و بهبود خواص مکانیکی به شدت کاهش پیدا میکند .در نتیجه نیاز است تا در حین ساخت نانوکامپوزیتها به کنترل
شرایط ساخت و عدم وارد شدن آسیب به نانوساختارها نیز توجه شود [.]1

3

Aspect Ratio
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 -3روشهای ساخت نانوکامپوزیت
روشهای ساخت نانوکامپوزیتها با توجه به زمینه مشخص میشود .در زمینه پلیمری سه روش ساخت عمده وجود دارد که
عبارتند از روش حاللی ،روش پلیمریزاسیون درجا و روش اختالط مذاب.
در روش حاللی ،نانوماده و پلیمر در یک حالل مناسب حل میشوند و سپس با یکدیگر مخلوط میشوند ،در ادامه با تبخیر حالل
نانوکامپوزیت زمینه پلیمری حاصل میشود .از مزایای این روش ،راحتی پراکندگی نانومواد در زمینه پلیمری به علت وجود حالل
است ولی روشی آزمایشگاهی است .در این روش انتخاب حالل با توجه به نوع پلیمر و نانوماده تقویتکننده مشخص میشود.
در روش پلیمریزاسیون درجا ،نانوماده و مونومر با یکدیگر مخلوط میشوند و در ادامه با افزودن فعالکننده و اعمال دمای مناسب،
مونومر تبدیل به پلیمر میشود و نانومواد نیز درون آن پخش می شوند .این روش نیز روشی صنعتی محسوب نمیشود و بیشتر
برای پلیمرهایی مناسب است که در حالل مناسبی حل نمیشوند یا پایداری حرارتی خوبی ندارند.
روش آخر روش اختالط مذاب است که روشی کامال صنعتی با قابلیت تولید انبوه است .در این روش ساده و سریع ،پلیمر گرمانرم و
نانوماده تقویتکننده به درون اکسترودر ریخته می شود و با اعمال دما و تنش برشی ،پلیمر ذوب شده و نانوماده در آن پخش
میشود [.]3
در شکل  4به صورت شماتیک روشهای تولید نانوکامپوزیت زمینه پلیمری با تقویتکننده نانوصفحات رسی نمایش داده شده
است.

شکل :4تصویر شماتیک از روشهای ساخت نانوکامپوزیت زمینه پلیمری و نانوصفحات رسی (آ) روش پلیمریزاسیون درجا( .ب) روش اختالط
مذاب( .پ) روش حاللی[]3
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مطابق شکل  4مشاهده میشود که در هر کدام از این روشها از راهکاری برای بازکردن صفحات رسی از هم استفاده میشود که
به ترتیب عبارتند از نفوذ مونومر بین صفحات رسی و افزایش فاصله آنها در اثر پلیمریزه شدن ،تنش برشی به صفحات رسی توسط
اکسترودر و افزایش فاصله بین صفحات در اثر نفوذ حالل حاوی پلیمری بین صفحات نانورس.
برای ساخت نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی نیز روشهای مختلفی وجود دارد .از جمله این روشها میتوان به همزدن مذاب اشاره
کرد .در این روش که در شکل 5نمایش داده شده است ،در حالی که فلز به صورت مذاب در آمده است ،نانوماده به محفظه اضافه
می شود و در اثر همزنی که در محفظه قرار دارد ،پخش شدن نانوماده درون فاز مذاب فلزی اتفاق میافتد .همچنین همزن با ایجاد
تنش برشی باعث باز شدن کلوخههای اولیه نانومواد اضافه شده میشود .در این روش برای همخوردن بهتر مذاب از گاز خنثی
آرگون نیز استفاده میشود که به درون محفظه دمیده میشود .منتها در این روش به علت احتمال وجود اختالف چگالی بین
نانوماده و مذاب فلزی ،معموال نانوماده اکثرا یا روی مذاب قرار میگیرد و یا در انتهای محفظه قرار میگیرد و پخش یکنواختی
حاصل نمیشود .اما این روش یک روش ساده و سریع است که برای کاربردهای صنعتی معقول به نظر میرسد [.]4

شکل :5تولید نانوکامپوزیت زمینه فلزی به روش همزدن مذاب

روش مرسوم دیگر ،روش نفوذ مذاب است .در این روش نانوماده به صورت یک ساختار از پیش شکل گرفته 4که متخلخل است در
میآید .برای تولید این ساختار از پیش شکل گرفته میتوان از اضافه کردن یک چسب آلی به نانوساختارهایکربنی و سپس سینتر
یا پرس آنها استفاده کرد .در ادامه این ساختار از پیش شکل گرفته درون یک محفظه قرار میگیرد و مذاب فلزی بر روی آن
ریخته میشود .در ادامه به روشهای مختلف بر روی مذاب فلز فشار وارد میشود تا مذاب به خوبی به تمام ساختار از پیش شکل
4

Preform
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گرفته نفوذ کند و یک قطعه یکنواخت ساخته بشود .در این حالت چون از قبل ساختار از پیش شکل گرفته کامال پخش شده و
یکنواخت بوده است و مذاب صرفا به درون آن نفوذ کرده است (در اثر نفوذ مذاب چسب تبخیر میشود) یک ساختار با پخش
یکنواخت حاصل میشود که برای کاربردهای ویژه نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی مناسب است .در شکل 6این فرآیند نمایش داده
شده است [.]4-5

شکل :6نمایش فرآیند نفوذ مذاب برای ساخت نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی

همچنین روشهای دیگری نیز به منظور ساخت نانوکامپوزیتهای زمینه فلزی وجود دارند که در مقایسه با دو روش مذکور
محبوبیت کمتری دارند .از جمله این روشها میتوان به رسوب به وسیله لیزر ،پرینتر سهبعدی ،همزدن مذاب با کمک التراسونیک،
اسپری پالسما ،اسپری حرارتی سرعت باال ،اسپری سرد و متالورژی پودر(مثل سینتر به وسیله جرقه پالسمایی) اشاره کرد [.]4-5

 -4کاربردهای نانوکامپوزیتها
همان طور که گفته شد به دلیل مزایای فراوان نانوکامپوزیتسازی ،این حوزه بسیار مورد توجه صنعت قرار گرفته است .در ادامه به
بعضی از کاربردهای نانوکامپوزیتها اشاره میشود.
 -1-4بستهبندی هوشمند مواد غذایی
با استفاده از نانوساختارهایی همچون نانوصفحات رسی در زمینه پلیمری بستهبندی مواد غذایی ،میتوان مدت ماندگاری ماده
غذایی مورد نظر را به میزان قابل توجهی افزایش داد .در واقع نانوصفحات رسی با خاصیت سدکنندگی خودشان ،مانع از ورود
مقادیر باالی اکسیژن به داخل بستهبندی مواد غذایی و به تعویق انداختن فساد آن میشوند .در شکل  7نمونهای از این عملکرد
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نشان داده شده است .در این شکل مشاهده میشود که نانوصفحات رسی درون الیه میانی بستهبندی قرار گرفتهاند تا با مواد غذایی
و محیط در تماس مستقیم نباشند[.]6

شکل :7استفاده از نانوصفحات رسی به عنوان مانعی در برابر ورود اکسیژن به داخل بستهبندی مواد غذایی

 -2-4تولید قطعات زمینه پلیمری با رسانایی الکتریکی یا حرارتی باال
پلیمرها به خاطر وزن سبک و شکلپذیری مطلوبی که دارند گزینه جذابی برای جایگزینی فلزات در بعضی از کاربردها هستند.
برای مثال در صورتی که از پلیمرها در تانکرهای نگهداری سوخت استفاده شود ،تولید تانکرها بسیار سادهتر و انتقال آنها نیز
راحتتر می شود ،ولی نیاز است تا تانکرهای سوخت مقداری رسانای الکتریسته باشند تا بار سطحی بر روی آنها تجمع نکند (تخلیه
بار سط حی ممکن است باعث انفجار شود) .اکثر پلیمرهای مرسوم عایق الکتریکی هستند و پلیمرهای رسانا نیز بسیار گرانند .در
نتیجه یک راهحل ساخت نانوکامپوزیتهای رسانای الکتریکی زمینه پلیمری با نانوساختارهایی همچون نانولولههایکربنی یا گرافن
است .از کاربردهای دیگر این نانوکامپوزیتها میتوان به هولدرهای المپهای  LEDاشاره کرد که باید رسانای حرارت باشند تا
نیمه هادی داخل آن آسیب نبیند .یا لزوم رسانایی الکتریکی در قطعات پلیمری که به روش الکترواستاتیکی رنگ زده میشوند
(مثل درب باک خودروها)[.]7
 -3-4استفاده از قطعات زمینه فلزی در صنعت هوافضا و خودروسازی
همان طور که اشاره شد در صنعت هوافضا و خودروسازی نیاز به کاهش وزن برای افزایش سرعت و کاهش مصرف سوخت است.
یکی از موثرترین این راهکارها جایگزینی قطعات فلزی سنگینتری مثل فوالدها با فلزات سبکتری همچون آلومینیوم است .منتها
آلومینیوم خواص مکانیکی الزم را ندارد و نیاز به مستحکم سازی دارد .با استفاده از نانوساختارهای مختلفی همچون
کاربردسیلیسیوم یا نانولولهکربنی میتوان استحکام مکانیکی آلومینیوم را بهبود بخشید تا در این کاربردها بتوان از آن استفاده نمود
[.]4
 -4-4تولید قطعات زمینه سرامیکی با قابلیت تغییر شکل پالستیک باال
با استفاده از نانوساختارهایی همچون سیلیکا در زمینه سرامیکی میتوان چقرمگی یا تافنس آنرا بهبود بخشید تا تغییر شکل
پالستیک کافی در آنها رخ دهد .در این صورت میتوان قطعات زمینه سرامیکی را شکلدهی کرد .یکی از مفیدترین مثالهای این
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کار تولید چاقوهای سرامیکی است که به خاطر امکان تغییر شکل پالستیک قابلیت ماشینکاری را پیدا کردهاند .همچنین با اینکار
میتوان اشکال پیچیدهای در اثر ماشینکاری نانوکامپوزیتهای زمینه سرامیکی برای کاربردهایی همچون آستر کورهها یا موتور
خودروها تولید نمود[.]8
 -5-4سایر کاربردها
به علت کاربردهای بسیار زیاد نانوکامپوزیتها به ذکر نام برخی دیگر از کاربردها اکتفا میشود .از سایر کاربردها میتوان به افزایش
مقاومت سایشی و استحکام الستیکهای خودرو ،نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری کندسوز ،نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری مقاوم
به تابش نور خورشید ،لولههای بیصدای آب ،لولههایی با خاصیت آنتی باکتریالی ،سپر و داشبورد با ضربهپذیری بسیار باال و
نانوکامپوزیتهای زمینه پلیمری خود ترمیم شونده اشاره کرد.

-5جمعبندی و نتیجهگیری
مطابق توضیحات مشاهده شد که برای ساخت نانوکامپوزیتها باید حتما به مواردی همچون توزیع و پخش یکنواخت نانوماده
تقویتکننده ،سازگاری بین نانوماده و زمینه و هم چنین کنترل برای عدم واکنش ناخواسته بین نانوماده و زمینه توجه نمود.
همچنین روشهای مختلف ساخت نانوکامپوزیتها بیان شد .با توجه به مقیاس کار (صنعتی یا آزمایشگاهی) ،کیفیت موردانتظار و
هزینه مورد نظر میتوان از بین روشهای مختلف ساخت نانوکامپوزیتها یکی از آنها را انتخاب نمود .همچنین کاربردهای مهم
نانوکامپوزیتها در صنعت توضیح یا ذکر شد.
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نانو ساختارهای متخلخل
نویسنده  :سید محمد امین هاشمی
چکیده
نانوذرات متخلخل با توجه به اندازه تخلخلهای خود به سه دسته میکرو ،مزو و ماکرو متخلخلها تقسیمبندی میشوند .که هر
کدام برای کاربردی قابل استفاده است .متخلخلها با انواع جنسها و ساختارها دستهبندیهایی از قبیل نفوذپذیر و نفوذ ناپذیر،
متخلخلهای پلیمری ،کربنی و معدنی ،متخلخلهای منظم و آمورف ،و ...را دارا میباشند که در این مطلب به توضیح هر کدام از
این موارد با ارائه جزئیات میپردازیم .نحوه تخلخلسنجی و محاسبه میزان تخلخلها ،شکل و اندازه آنها نیز برای کاربرد این نانو

متخلخلها دارای اهمیت فراوان است که تعیین مینماید در کدام دسته از کاربردهای مرسوم (مانند حوزههای فیلتراسیون ،آب و
پساب ،حسگرها ،دارورسانی ،کاتالیستها و )...میتواند کارایی داشته باشد.
کلید واژهها :نانو متخلخل ،BET ،porometry ،حفرههای نانومتری ،زئولیت ،کربن فعال ،آیروژل ،دندریمر

-1مقدمه
مواد نانومتخلخل به موادی گفته میشود که دارای تخلخلهای نانومقیاس میباشند که عموما در مواد سه بعدی ( )3Dدستهبندی
میشوند .این مواد با سطح ویژه بسیار باال ،نفوذپذیری متفاوت ،گزینشپذیری و سطوح تخلخلهای خود باعث ایجاد خواص
متفاوت و گستردهای میشوند .که در صنایعی مانند تولید نانو کاتالیستها ،حسگرها ،نانوپوشش با ویژگیهای منحصر به فرد،
عایقها و ...دارای کاربرد میباشند .تنوع بسیار باالی مواد نانومتخلخل در گروههای مواد متخلخل با اندازههای تخلخل متفاوت و
انواع تخلخلها و نفوذ ناپذیر یا نفوذپذیر دستهبندی میشوند .از اصلیترین مواد نانومتخلخل که در حال حاضر کاربردهای
گستردهای نیز دارا میباشند ،میتوان به زئولیتها ،1هیدروژلها یا ایروژلها ،متخلخلهای کربنی و سیلیکایی اشاره نمود .در این
مقاله انواع نانو متخلخلها ،روشهای تخلخلسنجی ،کاربردها و روشهای تهیه این مواد مورد بررسی قرار میگیرند.

1
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 -2نانوساختارهای متخلخل
 2-1درباره تخلخلها
در مرحله اول با بررسی معنی تخلخل در تعریف مواد متخلخل و نانومتخلخلها آغاز میکنیم .مواد متخلخل دارای فضاهایی
میباشند که از ماده زمینهای تشکیل نشده و به صورت جاهای خالی از ماده زمینه اصلی در آن وجود دارند .این فضاهای خالی
بسته به جنس و حالت ماده زمینه ،ارتباط این حفرات و مواد پرکننده آنها ،میتوانند رفتارهای متفاوتی از خود داشته باشند ،این
حفرات به صورت عمومی تخلخل نامیده میشوند.
تخلخلهای نام برده شده در ساختارهای متلخل میتوانند با پرکنندههای متفاوتی پر شده ،حاالت مختلفی از مواد متخلخل را
ایجاد نمایند ،این امر در کنار در نظرگیری جنس ماده زمینه بسیار حائز اهیت میشود .برای مثال موادی وجود دارند که
تخلخلهای آنها با فاز مایع پر شده و دارای ماده زمینهای با انعطافپذیری و تخلخلهای شبکهای باز که میتوانند با یکدیگر
تبادل مواد داشته باشند هستند .این مواد متخلخل اصطالحا دارای تخلخلهای نفوذپذیر میباشند ،در صورتی که فاز مایع آب
باشد و ماده زمینهای ماده جاذب آب ژالتینی و یا ایجاد کننده ساختار ژلی باشد ،ماده به دست آمده هیدروژل شناخته میشود
(نکته مهم این است که هیدروژل انواع مختلفی دارد که مورد معمولتر به عنوان مثال مطرح شده و در ادامه بیشتر به معرفی این
مواد میپردازیم) .مثال دیگری که برای این قسمت میتوان مطرح نمود با نامی مشابه مربوط به آیروژلها میباشند .آیروژلها
دارای فاز زمینهای با االستیسیته پایین و نرمی کم می باشند و عموما ساختاری پلیمری هستند که آب خود را از دست دادهاند و به
شکل یک ماده ترد و شکننده در آمده اند ،به عالوه حفرات آنها نیز پر شده از هوا میباشند و به صورت کلی دارای نفوذپذیری
نمیباشند[1].
سطح موثر مواد متخلخل با توجه به گسترش سطح ذرهای ،به فضای درون ذرهای ،یا درون ساختاری به غایت بیشتر از ساختارهای
غیرمتخلخل در نظر گرفته میشود .این افزایش سطح باعث قرارگیری حجم بیشتری از مواد تشکیلدهنده ساختار در مجاورت
محیط بیرون میباشند که این ارتباط به منزلهی افزایش سطح با احتساب حجم ثابت میباشند .با توجه به فرمول سطح ویژه
میتوان گفت که این فاکتور برای متخلخلها افزایش پیدا میکند و به واسطه این افزایش انرژی سطحی آنها نیز به میزانی بیشتر
در نظر گرفته میشود .پایدارسازی این مواد و سطح این مواد میتواند به واسطه المانها و گروههای سطحی هر کدام از این انواع
متخلخلها باشد که در محل عملکرد متخلخلها کارایی فراوان دارند .برای مثال عوامل حساس به گروههای فنولی در متخلخلهای
زیستی میتوانند با تجزیه این ساختارها عملکرد داشته و به صورت یک عامل تخریبکننده شناسایی شوند1].و[2
مباحث باال در وصف اهمیت تخلخلها و مطرح کردن مفهوم کلی مطرح شد که در ادامه به توضیحات تکمیلیتر میپردازیم.

 2-2محاسبه میزان تخلخل
برای محاسبه میزان تخلخل موجود در مواد متخلخل شاخصهای بسیار زیادی موجود میباشند که از پر اهمیتترین این
شاخصها میتوان به شاخصهای سنجش نفوذپذیری ،جذب تخلخلها و درصد حجمی تخلخلها بر کل ماده موجود ،اشاره کرد.
در صورتی که ماده متخلخل دارای تخلخلهای نفوذپذیر (با کانالهای پیوسته بین حفرات و خلل و فرج باشند) ،به راحتی با
فرموالسیونهای متفاوتی مانند نسبت فضای خالی به حجم کل و یا نسبت فضای خالی به جرم وجود دارد .در صورت شناسایی
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شده بودن ساختار ماده و فاز آن میتوان حتی از نسبت جرم به حجم نیز تحلیلی از تخلخل ایجاد شده در ساختار جامد به دست
آورد .هر سه مورد مطرح شده با منطق سنجش حجم تخلخل به حجم ماده مورد بررسی مطرح شدهاند .محاسبه میزان درصد
تخلخل نیز از فرمول زیر انجام میپذیرد:
× 100

حفرات حجم
حجم کلی

= درصدتخلخل

روش اصلی سنجش تخلخلها با استفاده از روش  BETمیباشد که در این روش تخلخلسنجی نسبت جذب سطحی ماده متخلخل
به حجم ماده مورد بررسی قرار میگیرد که جزئیات در بخش مشخصهیابی تشریح گردیده است.
روش سوم محاسبه میزان تخلخلها محاسبه بر اساس اختالف تخلخلسنجی تر و خشک میباشد .در این روش سنجش حجم
متخلخل موجود با توجه به قدرت جذب دو فاز مایع و جامد مورد بررسی قرار میگیرد که به شرح زیر است:
در ابتدا نمونه متخلخل با محیط آبی به صورت کامل خیس و اشباع میگردد که در حقیقت باعث میشود حفرات و منافذ با آب
پوششدهی شوند .این پوششدهی حفرات به واسطه تر کردن ساختار متخلخل در شرایط تنش سطحی پایین و فشار گاز خارجی
پایین ایجاد میشود .در مرحله بعد فرایند با افزایش تدریجی فشار گاز خارجی سعی در جداسازی و خروج مایع پوشاننده سطوح
داخلی باعث شناسایی رابطه فشار ایجاد شده و حجم مایع خارج شده تا میزان خشکشدگی متخلخل پیش میرود .تناسب و
مقایسه میزان عبوردهی گاز در حالت خشک و در حالت مرطوب تا خشکشدگی به تحلیل رابطه با کشش سطحی و فعالیت
سطحی و میزان سطح داخلی متخلخل منجر شده و میزان تخلخلسنجی انجام میشود که به صورت عرفی به آن porometry
میگویند .نتیجه انجام این تست به صورت نمودارهای  1و  2قابل نمایش است و با فرمول  1منجر به محاسبه میانگین شعاع
حفرات متخلخل انجام میشود[4].

شکل  :1نمودار جریان فاز گاز برحسب فشار در تخلخلسنجی تر و خشک][4
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شکل  : 2نمودار الگو اندازه حفرات بر حسب تعداد در واحد سانتیمتر مربع در آزمون تخلخلسنجی تر و خشک] [4

()1
در نمودارها و فرمول باال میتوان تاثیر فشار وارده بر هر کدام از نمونههای اندازهگیری حفرات و اهنگ عبور گاز در فشار وارده بر
آنها را مشاهده نمود .هر چه میزان اندازه حفرات بزرگتر باشد نمونهی تر زودتر و در فشار پایینتری با نمونه خشک هماهنگ شده
و به میزان عبور آن دست پیدا میکند .نمودار آبی که مربوط به اندازهگیری تر میباشد به وضوح میتواند دادههای غیرواقعی تر و
متکی به سیر را در اختیار قرار دهد که مطابقت آن با نمودار قرمز (مربوط به نمونه خشک) یکی از معیارهای محاسبه در این
آزمون میباشد.
در فرمول مطرح شده میتوان با جایگذاری هر کدام از فاکتورهای مورد استفاده در دستگاه انجام دهنده آزمون و نتیجهگیری به
اندازه میانگین شعاع حفرات دست یافت .در فرمول باال  Pدر معنای فشار وارده (مایع  Lو گاز  σ ،)Gدر معنای ضریب کشش
سطحی مایع ɵ ،بیانگر زاویه تماس مایع به کار رفته میباشند (که برای مثال جیوه با اکثر سطوح زاویهای برابر با  135تا 143
درجه میسازد) و  Dنیز بیانگر قطر تخلخل میباشد که با محاسبه نصف قطر شعاع آن نیز به دست میآید .فرمول  1را میتوان به
صورت زیر نیز باز نویسی نمود که در آن  Pهمان به معنای فشار هیدرو استاتیکی است.

()2

فشار هیدرو استاتیک :فشار هیدرواستاتیکی به صورت عمومی به فشار وارده از طرف یک مایع به سطح جامد گفته میشود که
به صورت ایستا و بدون اعمال نیروی خارجی و وابسته به خواص مایع یا حجم مایع مورد استفاده (مثال اثر وزن آن) ایجاد
میگردد .در فرمول  1این فشار با توجه به مدل استفاده در تست با کسر فشار گاز از فشار مایع محاسبه میشود در صورتی که
در فرمول دو به صورت خالص مطرح گردیده است.
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 2-3انواع متخلخلها و دستهبندی آنها
-2-3-1دستهبندی بر اساس تعریف نفوذپذیری
مواد نانومتخلخل با کاربردهای متفاوت دارای ساختارهای درونی مربوط به حفرات و تخلخلهای خود هستند که با ارتباط حفرات
به یکدیگر دستهبندی میشود .در این دستهبندی م واد نانو متخلخل به دو دسته نفوذپذیر و نفوذ ناپذیر ،دستهبندی میشوند .که
به صورت عمومی نانو متخلخلهایی که دارای حفرات مرتبط و شبکهای از حفرات هستند با توان عبوردهی و نفوذپذیری به عنوان
نفوذپذیر و عکس این موارد به عنوان نفوذ ناپذیر شناخته میشوند .از مثالهای آنها میتوان به نانوفیلترها اشاره نمود که از نانو
مواد متخلخل شناخته میشوند و در مقابل آیروژلها که دارای ساختار نفوذ ناپذیر هستند.

 2-3-2دستهبندی بر اساس اندازه تخلخلها
نانومتخلخلها بسته به اندازههای متفاوت حفرههای خود به سه دسته مواد میکرومتخلخل ،2مزومتخلخل 3و ماکرومتخلخل 4تقسیم
میشوند .دو روش برای نامگذاری نتایج اندازهگیری اندازه حفرات مطرح شده است که یکی نامگذاری کلی و دیگری روش
دانشمندی به نام  Rouquerolو همکارانش میباشد که تفاوت این دو روش در شکل زیر مطرح شده است.

شکل  :3دستهبندی اندازه حفرات بر اساس اندازه و سایز آنها][1

microporous
mesoporous
4
macroporous
2
3
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بر اساس روش دستهبندی  Rouquerolو همکارانش ،ساختارهای نانومتخلخلی که اندازه حفرات آنها کمتر از  2نانومتر شناخته
میشوند .به میکرومتخلخلهای نانویی منصوب میشوند ،موادی که دارای حفرات  2تا  50نانومتری میباشند به عنوان
مزومتخلخلها شناسایی شده و حفرات  50تا  100نانومتر و یا در مواردی بیشتر از  100نانومتر به ماکرومتخلخلهای نانویی
منصوب میشوند[2].
 2-3-3دستهبندی بر اساس انواع حفرهها (شکل)
حفرات به کار رفته در یک ساختار متخلخل میتواند اشکال متفاوت داشته باشد که هر کدام از این اشکال خواص و ویژگیهای
منحصر به فردی را ایجاد مینمایند که انواع مختلفی را از این اشکال در شکل 3میتوان مشاهده نمود:

شکل  :4اشکال حفرات موجود در نانومتخلخلها][5

بسته به دهانه ارتباطی ،سطح ایجاد شده در اثر ایجاد حفرات و تخلخلها و نسبت سطح ایجاد شده به حجم مورد اشغال توسط
حفره این ساختارها خواص و ویژگیهای متفاوتی ایجاد مینمایند که در نمودار حجم تخلیهای آنها بر اساس میزان فشار نسبی
وارده از گاز خارجی قابل مشاهده است.
نوع دیگر دستهبندی بسته به میزان محدودشدگی تخلخل ها بستگی دارد که در شکل زیر نیز قابل مشاهده است .در این شکل
دستهبندی میتواند به موارد مختلفی مانند راه به در ( ،)bکور ( ،)fبسته ( ،)aمتصل به هم یا شبکه ( ،)eسطحی ( )c , d , gو...
تقسیمبندی شود .البته که این تقسیمبندیها غیررسمیتر از تقسیمبندیهای دیگر در نظر گرفته شده و برای توصیف شرایط ماده،
در کنار شکل 5حفرات با معنیتر میشود.

5

shape
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شکل  –5انواع محدودشدگی حفرات متخلخلها][5

 2-3-4دستهبندی بر اساس ابعاد ساختار و ابعاد حفرات
به صورت عمده نانومتخلخلها به صورت مواد سه بعدی شناسایی میشوند( .که هر سه بعد خارج از ابعاد نانو است) و این مواد 3D
دارای تخلخلهای نانومتری میباشند .ساختار کلی مواد به جز در مواردی که از نانوذرات و نانوساختارهای متخلخل به عنوان
پوششهای الیه نازک استفاده میشود دارای ساختار سه بعدی میباشند (مسئلهی مطرح شده استثناء در نظر گرفته میشود).
و اما در خصوص حفرات نیز میتوان دستهبندی ابعادی را مطرح نمود که برای مثال عموما حفرات یک بعدی دارای ساختارهای
سیلندری 6و یا حفره کور 7میباشند ولی با ارتفاع هندسی یا همان طول بسیار زیاد.
در صورتی که هر دو المان اندازه حفرات و ابعاد آن و خود ماده و ساختار کلی هر دو ،دارای سه بعد خارج از ابعاد نانو باشند ،عموما
ماده و ساختار متخلخل به جای یک ماده نانو متخلخل به عنوان یک متخلخل میکرومتری شناخته میشود.
 2-3-5دستهبندی بر اساس انواع جنسها
در دستهبندی جنس مواد تشکیلدهنده متخلخلها دو دسته اصلی متخلخلهای آلی و معدنی وجود دارند که در هر دو دسته این
مواد تخلخلها و عوامل سطحی آنها دارای اهمیت میباشند .متخلخلهای آلی خود دارای دو دسته کربنی و پلیمری میباشند که
از مثالهای آنها میتوان به کربن فعال برای متخلخل آلی کربنی و دندریمرها برای ساختارهای متخلخل آلی پلیمری مطرح نمود.
توضیحات تکمیلی مربوط به هر کدام از متخلخلها در ادامه و در بخش کاربرد هر کدام مطرح میگردد[3].
 2-3-6دستهبندی بر اساس انواع نظمهای درونی
نظم درونی ساختارها را در دو حوزه نظم بلندبرد و کوتاهبرد مورد بررسی قرار میدهیم:
در مورد نظم بلند بردی که ساختارهای متخلخل میتوان ند داشته باشند دو دسته از مواد متخلخل نانویی را داریم که به صورت
عمده مواد دارای نظم یا منظم 8و مواد بی نظم یا آمورف میباشند.

cylindrical
blind hole
8
ordinary
6
7
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در بررسی نظم کوتاه برد بایستی اشاره کرد که ساختارهای دارای نظم بلند برد ،نظم کوتاه برد را نیز شامل شدهاند ولی نظم کوتاه
برد در ساختارهای آمورف در ساختار اول میتواند به صورت حوزهای موجود بوده و حوزههای منظم را ساخته باشد.

-3جمعبندی و نتیجهگیری
ساختارهای نانومتخلخل با توجه به ساختار منحصر به فرد خود و همسویی منطق استفاده از آنها با استفاده از میکرومتخلخلها ،با
استفاده از فناوری نانو و اضافه نمودن سطح ویژه به میزان بسیار زیاد میتوانند تشدیدگر خواص موجود از قبل برای کاربردهای
حوزههای مذکور باشند و همچنین باعث ایجاد خواص جدیدی در ساختارهای موجود باشند که بهبود خواص آنها را به همراه
داشته است .عملکرد بسیاری از نانومتخلخلها با استفاده از تمایز خواص شیمیایی ،زیستی و یا فیزیکی میباشند که تنوع بسیار
زیاد آنها را معرفی میکند.

 -4مراجع
“Nano/micro Pore Size and Pore Size Distribution Measurement”, Exponential Business and Technologies
Company Bridge You and Nano, ebatco
2- Gor, Gennady Y., Patrick Huber, and Noam Bernstein. "Adsorption-induced deformation of
nanoporous materials—A review." Applied Physics Reviews 4, no. 1 (2017): 011303.
3- Rouquerol j., Llewellyn P., Rouquerol F., "Is the bet equation applicable to microporous
adsorbents?", Studies in Surface Science and Catalysis, (2007), Elsevier, 160, pp. 49–56
4- MajidNaderi, “Chapter Fourteen - Surface Area: Brunauer–Emmett–Teller (BET)”, Progress in
Filtration and Separation, 2015, Pages 585-608
5- Shu JianChenaWenGuiLi, “Pore shape analysis using centrifuge driven metal intrusion:
Indication on porosimetry equations, hydration and packing”, Construction and Building Materials,
Volume 154, 15 November 2017, Pages 95-104
 -6میثم هادیان پزوه  ،امیر لندرانی اصفهانی ،امیر آذرنیا  ،مواد نانو متخلخل  ، 1منابع دومین مرحله مسابقه ملی نانو ،سایت سیستم جامع آموزش
فناوری نانو ،شماره 842
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نویسنده :محمد فرهادپور

چکیده
استفاده از فناوری نانو در مواد هوشمند باعث بهبود قابل توجه برخی از خواص و همینطور ایجاد ویژگیهای جدید شده است.
نانومواد به وفور در مواد هوشمندی همچون مواد کرومیک (فتوکرومیک ،الکتروکرومیک و  ،)...پیزوالکتریک ،ترموالکتریک ،مواد
نورتاب ،فلزات حافظهدار ،فتوولتائیک و ...به کار میروند .در این مقاله ضمن معرفی مواد هوشمند ،به دستهبندی آنها پرداخته شده
است و هریک از مواد هوشمند توضیح داده شدهاند .همچنین برخی از نانوموادی که در هریک از نانومواد هوشمند به کار میروند
نیز توضیح داده شده است.
کلیدواژهها :نانومواد هوشمند ،مواد کرومیک ،فتوولتائیک ،ترموالکتریک ،پیزوالکتریک

-1مقدمه
مواد هوشمند موادی هستند که می توانند در اثر تغییر شرایط محیطی ،تغییر شرایط را حس و پردازش کنند و نسبت به آن
واکنش نشان دهند .به علت این خاصیت ،از این مواد در کاربردهای گوناگونی استفاده میشود؛ از جمله آنها میتوان به مواد
کرومیک (فتوکرومیک ،الکتروکرمیک و  ،)...پیزوالکتریک ،ترموالکتریک ،فتوولتائیک ،فلزات حافظهدار و نورتاب اشاره نمود .البته
دایره این مواد بسیار وسیعتر است و شامل موارد دیگری همچون سطوح خودتمیزشونده یا مواد تغییرفازدهنده هم میشود.
استفاده از نانومواد در مواد هوشمند باعث بهبود قابل توجه برخی از ویژگیهای آنها و همینطور ایجاد ویژگیهای جدید در آنها
شده است .دستهبندی مواد هوشمند طبق مولفههای مختلفی میتواند باشد؛ در ادامه یکی از دستهبندیهای مرسوم بیان شده
است [.]1

 -2انواع مواد هوشمند و معرفی
عموما مواد هوشمند را به دو دسته تقسیمبندی میکنند .دسته اول ،موادی هستند که در اثر تغییر شرایط محیطی تغییر خاصیت
از خود نشان میدهند .این تغییر خاصیت میتواند الکتریکی ،نوری ،مکانیکی ،گرمایی ،شیمیایی و مغناطیسی باشد .از جمله این
مواد می توان به مواد کرومیک اشاره کرد که در اثر موارد مختلفی همچون گرما ،نور ،الکتریسیته و  ...تغییر رنگ میدهند[.]1
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دسته دوم موادی هستند که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل میکنند .برای مثال میتوانند انرژی گرمایی را به انرژی الکتریکی
تبدیل کنند (مواد ترموالکتریک) .در ادامه توضیحات بیشتری راجع به هرکدام از این مواد آورده شده است.
 -1-2مواد کرومیک
همان طور که گفته شد این دسته از مواد جزو دسته اول مواد هوشمند محسوب میشوند .باتوجه به اینکه تغییر رنگ در اثر چه
عاملی باشد به انواع مختلفی همچون فوتوکرومیک (در اثر تغییر نور) ،الکتروکرومیک (در اثر تغییر جریان الکتریکی) ،ترموکرومیک
(در اثر تغییر دما) ،کموکرومیک (در اثر تغییر شرایط شیمیایی) و مکانوکرومیک (در اثر تغییر شکل مکانیکی) تقسیم میشوند.
 -1-1-2فتوکرومیک
این مواد در اثر تابش نور (که معموال نور ماوراء بنفش است) ،ساختار شیمیاییشان تغییر میکند و به ساختاری با جذب بیشتر
تبدیل میشوند .در نتیجه این امر تیرهتر دیده میشوند .نکته مهم در آنها این است که در صورتیکه به آنها نور تابیده نشود ،مجددا
میتوانند به حالت اول بازگردند و دوباره بی رنگ دیده شوند .همچنین این تغییر ساختار نباید به آهستگی انجام شود .یکی از
کاربردهای رایج این مواد که احتماال آن را مشاهده کردید ،در عینکهای فتوکرومیک است که در اثر تابش نور خورشید رنگشان
تیره میشود .همچنین از آنها در پنجرههای هوشمند برخی ساختمانها استفاده میشود [.]1
از جمله نانومواد فتوکرومیک میتوان به نانوبلورهای دیآریل اتن  1اشاره نمود.

شکل -1نمایش خاصیت فتوکرومیک؛ تغییر رنگ پس از  1ثانیه و بازگشت به حالت اول پس از  30ثانیه[]2

 -2-1-2ترموکرومیک
این مواد در اثر جذب گرما تغییر ساختار شیمیایی یا تغییر فاز میدهند و رنگ دیگری از خود نمایش میدهند .از جمله
کاربردهای آنها میتوان به ماگ های حرارتی اشاره کرد که در اثر تغییر دما از خود طرحهای متفاوتی نشان میدهند .همچنین از
آنها میتوان در دماسنج های نواری استفاده نمود و برای مثال طبق آن دمای بدن افراد را مشاهده نمود .همچنین در موارد دیگری
مثل صندلی های گرمایی یا سایر کاربردهایی که بیشتر جنبه سرگرمی دارند میتوانند استفاده شوند .در این موارد نیز بازگشت
پذیر بودن این خاصیت و عملکرد سریع آن اهمیت فراوان دارد [.]3
برای مثال میتوان به نانوذرات نقره با پوشش دودسیل تیول یا شبکه نانوذرات ایمیدازولیومی 2کلرید مس اشاره نمود (شکل.)2
1

Diarylethene
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شکل -2خاصیت ترموکرومیک شبکه نانوذرات ایمیدازولیومی کلرید مس []4

 -3-1-2کموکرومیک
در این مواد در اثر واکنش شیمیایی ساختارهایی با رنگهای متفاوت میتواند ایجاد شود .از جمله آنها میتوان به کاغذ تورنسل
اشاره نمود که باتوجه به اسیدی یا بازی بودن محیط از خود رنگهای متفاوتی را نشان میدهد (شکل.)3

شکل -3خاصیت ترموکرومیک کاغذ تورنسل

 -4-1-2مکانوکرومیک
در این مواد در اثر فشار یا تغییرشکل مکانیکی ،خصوصیات بازتابی یا جذبی تغییر میکند و ماده از خود رنگهای متفاوتی را نشان
میدهد .از جمله آن می توان به موادی اشاره نمود که در اثر فشار یا کشش ،متن پنهانی که بر روی آن نوشته شده بود را نشان
میدهد .در شکل 4این خاصیت نمایش داده شده است .همان طور که مشاهده میکنید ،با افزایش کرنش اعمالی از  %0تا %50
تغییر رنگ صورت پذیرفته است.

2

Imidazolium
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شکل -4خاصیت مکانوکرومیک؛ تغییر رنگ در اثر وارد شدن کرنشهای  0الی  50درصد به ماده []5

 -5-1-2الکتروکرومیک
در این مواد در اثر تغییر جریان الکتریکی ،خصوصیات جذب و بازتاب ماده تغییر میکند و در اثر آن ماده میتواند به صورت
بازگشتپذیر شفاف و یا تیره شود .یکی از کاربردهای مهم این مواد در پنجرههای الکتروکرومیک است .در این پنجرهها میتوان با
تغییر ولتاژ ،میزان تیره بودن پنجره و در اثر آن میزان عبور نور از خارج به داخل محیط را تنظیم نمود.برای مثال میتوان به
نانوذرات اکسید قلع ایندیوم و  -1 ،1دی دودسیل -4-4 -بای پیریدینیوم دی برمید  3اشاره نمود [.]6
 -2-2مواد حافظه دار
این مواد نیز جزو مواد هوشمند دسته اول محسوب میشوند .این مواد میتوانند شکل اولیه خود را به خاطر بسپارند و در صورت
تغییر آن ،در شرایط خاصی به حالت اول خود برگردند .یکی از معروفترین دسته آنها سیمهای حافظهدار (مثل نایتینول که از
نیکل و تیتانیوم ساخته شده است) هستند .این سیمها را میتوان به شکل دلخواه درآورد و سپس با گرم کردن آنها تا یک دمای
مشخص ،مجددا آنها را به شکل اولیه خود بازگرداند (شکل .)5مثال دیگر مربوط به سیمهای ماهیچهای است که در اثر عبور
جریان الکتریکی میتوانند تغییر طول بدهند و به اندازه قبلی خود برگردند .این سیمهای حافظهدار کاربردهای مختلفی در
سنسورها (حرکت و دما) ،دستگاههای باالبر ،اسباببازیها ،کوپلینگها ،موتورهای حرارتی و ایمپلنتها و وسایل پزشکی (مثل
استنتها ،کاترها ،سیمهای اتصال دندان و سوزنها) به دلیل زیستسازگاری مناسب آنها با بدن انسان دارند[.]1

3

1,1′-didodecyl-4,4′-bipyridinium dibromide

www.nanoclub.ir

105

اننومواد هومشند
شکل -5سیمهای فلزی حافظه دار؛ تغییر شکل در اثر افزایش دما و برگشت به شکل اولیه

 -3-2مواد نورتاب (فتولومینسانس)4
این مواد جزو نوع دوم مواد هوشمند محسوب میشوند .این مواد در اثر دریافت انرژی از خود نور ساطع میکنند .منبع انرژی آنها
می تواند موارد مختلفی همچون واکنش شیمیایی ،الکتریسیته یا اصطکاک باشد .در این مواد ،در اثر دریافت انرژی ،اتمها تحریک
میشوند و به حالت برانگیخته قرار میگیرند .با بازگشت اتمها به حالت اولیهشان نور ساطع میشود .از جمله آنها میتوان به کرم
شبتاب (شکل )6اشاره نمود که در اثر واکنش شیمیایی از خود نور ساطع میکند .یا میتوان به دیودهای نشرکننده نور (شکل)7
اشاره نمود که در اثر انرژی الکتریسیته از خود نور ساطع میکند [.]7

شکل -6نورتابی کرم شبتاب در اثر فعل و انفعاالت شیمیایی

شکل -7خاصیت نورتابی در دیودهای منتشر کننده نور

 -4-2مواد

پیزوالکتریک5

4

Photoluminescence
Piezoelectric

5
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این مواد نیز از نوع دوم مواد هوشمند محسوب میشوند .مواد پیزوالکتریک ،حرکت مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند
یا بالعکس .نانوسیمهای روی ( )Znاز معرفترین نانومواد پیزوالکتریک است که به عنوان یک نانوژنراتور استفاده میشود .برای
مثال با استفاده از این نانوسیمها می توان انرژی الکتریکی موردنیاز برای حرکت یک نانوابزار در بدن انسان را تامین کرد .منبع
ایجاد حرکت مکانیکی می تواند ضربان قلب ،حرکت خون یا تنفس فرد باشد .همچنین از مواد پیزوالکتریک میتوان در دستاندازها
یا موارد این چنین استفاده نمود تا از حرکت مکانیکی ایجاد شده الکتریسیته تولید نمود (شکل .)8کاربرد معروف دیگر مواد
پیزوالکتریک در میکروسکوپهای تونلی روبشی ) (STMاست (به مقاله مربوطه مراجعه کنید) .عالوه بر کاربردهای مذکور،
پیزوالکتریکها در مواردی همچون بلندگوها ،چاقوهای جراحی ،سنسورها (فشار ،صوت ،ضخامت و غیره) و فندکها نیز کاربرد
دارند .عالوه بر نانوسیمهای اکسید روی ،ساختارهای دیگری همچون تیتانات زیرکونات سرب ) ،(PZT6سولفید کادمیم ،نیترید
گالیوم ،پلیوینیلیدن فلورید) ، (PVDF7کوارتز و غیره نیز از خود خاصیت پیزوالکتریکی نشان میدهند [.]8

شکل -8استفاده از نانوسیم های اکسید روی به عنوان نانوژنراتور برای تولید الکتریسیته از حرکت خودروها بر روی صفحه نانوژنراتور []8

 -5-2مواد

فتوولتائیک8

مواد فتوولتائیک ،در اثر تابش نور جریان الکتریکی تولید میکنند .از این مواد در سلولهای خورشیدی فتوولتائیکی استفاده
میشود (شکل .)9از جمله این مواد میتوان به نانومواد اکسیدی نیمه رسانا همچون دی اکسید تیتانیوم اشاره نمود .برای آشنایی
بیشتر با این مواد به مقاله سلولهای خورشیدی فتوولتائیک مراجعه کنید.

Lead zirconatetitanate
Polyvinylidene fluoride
8
Photovoltaic
6
7
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شکل -9صفحات سلولهای خورشیدی فتوولتائیک

 -6-2مواد

ترموالکتریک9

در این مواد در اثر تغییرات دمایی ،انرژی الکتریکی تولید میشود یا بالعکس .در مقیاس اتمی ،وجود اختالف دما در ماده باعث
میشود که حاملهای بار از قسمت گرم تر ماده به قسمت سردتر آن حرکت کنند .از این پدیده میتوان جهت تولید الکتریسیته
استفاده نمود .همچنین این پدیده در کاربردهای دیگری همچون اندازهگیری دما یا خنککنندهها نیز به کار میآید.

شکل -10حرکت الکترونها در اثر اختالف دما از قیمت داغ به قسمت سرد و ایجاد اختالف پتانسیل الکتریکی

همانطور که در شکل 10نمایش داده شده است ،در اثر اختالف دما ،الکترونها از سمت داغتر به سمت سردتر میروند .در نتیجه
این امر ،تمرکز بار منفی در قسمت راست بیشتر می شود و عمال سمت راست به صورت خالص منفی و سمت چپ به صورت مثبت
دیده میشود .در نتیجه این امر یک اختالف پتانسیل الکتریکی ایجاد میشود که به معنای امکان تولید انرژی الکتریکی است.
در مواد ترموالکتریک هم میتوان از مواد فلزی استفاده نمود و هم از مواد نیمههادی .در یک ماده ترموالکتریک خوب ،هدایت
الکتریکی باید باال باشد تا الکتریسیته تولیدی به خوبی جمع آوری شود .از طرف دیگر رسانایی حرارتی باید پایین باشد تا از اتالف
انرژی حرارت ی جلوگیری شود .به همین دلیل تحقیقات فراوانی در زمینه استفاده از نانوذرات نیمههادی در حال انجام است (چراکه
Thermoelectric
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فلزات در این زمینه محدودیت دارند) .قابل ذکر است که در حال حاضر بازده مواد ترموالکتریک پایین است و توجیه اقتصادی
ندارند .از جمله نانومواد مورد استفاده در این حوزه میتوان به ترکیب نانولولهکربنی و پلیآنیلین اشاره نمود [.]9
 -7-2مواد تغییر فاز دهنده
مواد تغییر فاز دهنده ) (PCM10می توانند برای ذخیره انرژی مورداستفاده قرار گیرند .به این صورت که گرما را به صورت ذاتی در
خود ذخیره کنند و در شرایط موردنظر آن را آزاد کنند .همین توضیحات به صورت عکس برای سرما نیز صدق میکند .از این مواد
به عنوان تنظیمکننده دما نیز به وفور استفاده میشود .این مواد می توانند در اثر بلوری شدن ،حالت خود را بین مایع و جامد تغییر
دهند و میزان مشخصی از گرما را در خود ذخیره یا آزاد کنند .برای مثال میتوان به امولسیون نانوذرات آلومینا در پارافین برای
این کاربرد اشاره نمود [.]10

 -3جمعبندی و نتیجهگیری
استفاده از نانومواد باعث ایجاد بهبودهای قابل توجه و ایجاد خواص جدیدی در مواد هوشمند شده است ،برای مثال میتوان به
نانومواد نیمهرسانا در ترموالکتریک ها اشاره نمود که به صورت قابل توجهی بازده را افزایش داده اند .در سایر کاربردهایی همچون
مواد کرومیک ،نورتاب ،ترموالکتریک ،فتوولتائیک ،پیزوالکتریک و سیمهای حافظه دار نیز نانومواد توجه فراوانی را معطوف خود
کرده اند .طبق یکی از دستهبندیهای معمول ،این مواد به دودسته تقسیم میشوند .دسته اول اختصاص به موادی دارد که در اثر
تغییر شرایط محیطی یک یا چند ویژگیشان تغییر میکند .دسته دوم مربوط به موادی میشود که انرژی را از نوعی به نوع دیگر
تبدیل میکنند .قابل ذکر است که دایره مواد هوشمند وسیعتر از این دستهبندیهاست و در اینجا به برخی از کاربردهای مهمتر و
معمولتر آنها اشاره شد.

 -4مراجع
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خواص حرارتی نانومواد
نویسنده :محمد فرهادپور

چکیده
نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان میدهد که با تبدیل ماده بالک به نانو ،خواص فیزیکی نانومواد دستخوش تغییرات فراوانی
میشود .یکی از خواص فیزیکی مهم مواد ،خواص حرارتی است .در مطالعه خواص حرارتی به بررسی مواردی همچون رسانایی
حرارتی  ،ضریب انبساط حرارتی ،گرمای ویژه ماده ،نقطه ذوب و مواردی از این دست پرداخته میشود .مشاهده شده است که با
تبدیل حالت بالک به نانو در بعضی از مواد ،خواص حرارتی آنها تغییر قابل توجهی میکند .دالیل این امر میتواند مواردی همچون
افزایش سهم اتمهای سطحی ،کاهش ثابت شبکه ،افزایش نقوص و جاهای خالی ،افزایش ارتعاشات و ناپایداری حرارتی باشند .در
این مقاله به بررسی مفاهیم هرکدام از این خواص حرارتی پرداخته شده و تغییرات این خواص با تبدیل مواد از حالت بالک به نانو
بیان شده است.
کلیدواژهها :ضریب انبساط حرارتی ،ظرفیت گرمایی ویژه ،ناقلهای حرارت ،ناپایداری حرارتی و نقطه ذوب

-1مقدمه
یکی از خواص فیزیکی مهم در مواد که مورد بررسی قرار میگیرد خواص حرارتی آنهاست .در مطالعه خواص حرارتی به بررسی
مواردی همچون رسانایی حرارتی ،ضریب انبساط حرارتی ،گرمای ویژه ماده ،نقطه ذوب و مواردی از این دست میپردازند .همانند
بسیاری از ویژگی های دیگر ،نانومواد خواص ویژه حرارتی از خود نشان می دهند که عوامل مختلفی در آن دخیل هستند .در این
مقاله ضمن بیان مختصر بعضی از این خواص به بررسی خواص حرارتی ویژه نانومواد پرداخته میشود.

 -2علت اختالف خواص حرارتی در مواد مختلف
همانطور که میدانید خواص حرارتی فلزات ،پلیمرها ،سرامیکها و کامپوزیتها تفاوتهای فراوانی با یکدیگر دارند .اما علت این
اختالفها را در چه عواملی باید جستجو نمود؟ عوامل بسیار زیادی روی خواص حرارتی مواد تاثیر دارند که از مهمترین آنها
میتوان به ساختار اتمی ،ساختار الکترونی و پیوندهای شیمیایی اشاره کرد .علت اصلی تفاوت در خواص حرارتی مواد مختلف،
تفاوت در این موارد است .با ورود هر یک از این دسته مواد به دنیای نانو خواص حرارتی آنها دستخوش تغییرات فراوانی میشود.
قابل ذکر است که بررسی این تغییرات به دلیل فراوانی عوامل تاثیرگذار و پیچیدگی آنها ،کار دشواری است .از جمله مواردی که در
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نانومواد نسبت به مواد بالک تغییر قابل توجهی مییابند و روی خواص حرارتی تاثیر فراوان دارند ،میتوان به نقش عیوب و جاهای
خالی اشاره نمود که به خوبی بررسی نشدهاند .در ادامه هر کدام از خواص حرارتی به صورت جزئیتر بررسی میشود[.]1،2

 -3انبساط حرارتی در نانومواد
مواد بالک یا حجیم در حالت کلی در اثر اعمال حرارت به دو دلیل دچار انبساط میشوند :ارتعاش حرارتی و افزایش غلظت
تخلخلها.
اتمها در کنار هم همواره در حال ارتعاش هستند ،میزان این ارتعاش به ساختار و انرژی آنها وابسته است ،در اثر ارتعاش اتمها ،در
لحظاتی پیوندها جمعتر میشود و اتمها به هم نزدیکتر میشوند و در لحظات دیگری نیز اتمها از هم دورتر میشوند .برای درک
این مورد میتوانید فرض کنید که بین دو اتم یک فنر قرار دارد و اتمها مداوم در حال باز و بستهشدن هستند (شکل.)1

شکل -1نمایش تغییر فواصل بین اتمی با فرض کردن وجود فنر بین دو اتم (جمع شدن و باز شدن مکرر فنر)

شکل -2نمودارانرژی پتانسیل (محورعمودی) برحسب فاصله بین اتمی (محورافقی) درانرژیهای ارتعاشی مختلف ماده (در اثر افزایش دما).
الف) برای مادهای با چاه پتانسیل متقارن و ب) برای مادهای با چاه پتانسیل نامتقارن []1
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در اثر افزایش دما ،انرژی ارتعاشی اتمها بیشتر میشود و این ارتعاش با قدرت بیشتری انجام میشود .در شکل 2تغییرات فاصله
بین اتمی در اثر افزایش انرژی ارتعاشی نمایش داده شده است .مطابق شکل 1مشاهده میکنید که با افزایش انرژی ارتعاشی هم
جمع شدن اتمها بیشتر میشود و هم باز شدن آنها .اما همه مواد در این مورد واکنش یکسانی ندارند.
در شکل -2الف دستهای از مواد نمایش داده شدهاند که اصطالحا گفته میشود چاه پتانسیل متقارنی دارند .در این دسته از مواد،
میزان فشرده و باز شدن اتمها در اثر افزایش انرژی ارتعاشی (در اثر افزایش دما) به یک میزان است .در نتیجه فاصله تعادلی بین
اتمی تغییری نمیکند و افزایش دما منجر به تغییر فاصله بین اتمی نمیشود .در این دسته از مواد انبساط حرارتی دیده نمیشود.
مواد نادری هستند که این ویژگی را داشته باشند و اکثر مواد دارای چاه پتانسیل نامتقارن هستند .یکی از کاربردهای این دسته از
مواد ،استفاده از آنها در تلسکوپهای فضایی است.
در شکل -2ب چاه پتانسیل نامتقارن نمایش داده شده است .اکثر مواد این رفتار را از خود نشان میدهند .همانطور که مشاهده
می شود ،در این مواد در اثر افزایش انرژی ارتعاشی ،میزان افزایش فاصله بین اتمی در اثر باز شدن پیوندها بیشتر از کاهش فاصله
بین اتمی در اثر جمع شدن پیوندهاست .در نتیجه ،به صورت متوسط دیده میشود که افزایش دما باعث افزایش فاصله متوسط
بین اتمی میشود .این افزایش فاصله بین اتمی در اثر افزایش دما نیز به معنای انبساط حرارتی است.
انبساط حرارتی طولی مطابق رابطه 1بدست میآید:
رابطه1

∆L = L0 α ∆T

در رابطه L0 ،1طول اولیه α ،ضریب انبساط طولی ∆L ،تغییرات طولی و  ∆Tتغییرات دما است .همچنین  βنیز ضریب انبساط
حجمی است و مقدار آن تقریبا سه برابر ضریب انبساط طولی میباشد.
اما در نانومواد ضریب انبساط حرارتی تفاوتهایی را نسبت به حالت بالک از خود نشان میدهد .این مورد میتواند به دالیل
مختلفی از جمله تغییرات ارتعاشات حرارتی در حالت نانو ،کاهش ثابت شبکه در نانومواد ،افزایش نقصها و جاهای خالی در
نانومواد و افزایش نسبت درصد اتمهای سطحی باشد [.]1
برای مثال در شکل 3تغییرات پارامتر شبکه و همینطور ضریب انبساط حرارتی با تغییر دما نمایش داده شده است.
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شکل -3تغییرات پارامتر شبکه و ضریب انبساط حرارتی با تغییرات دما در نانوذره طال[]3

همانطور که در شکل 3نمایش داده شده است ،در دماهای بسیار کم (حدود کمتر از  125درجه کلوین) رفتار نانوذره تقریبا مشابه
بالک است و ضریب انبساط حرارتی مثبت است .اما در دماهای باالتر از آن ضریب انبساط حرارتی منفی است .علت فیزیکی دقیق
این امر به صورت قطعی مشخص نیست و برخی بر این باور هستند که این امر به دلیل تاثیر پتانسیل الکترونهای الیه واالنس
روی تغییرات ثابت شبکه است.
کاهش ضریب انبساط حرارتی در نانومواد در مواردی باعث بهبود عملکرد ماده میشوند .به عنوان مثال میتوان به کاربرد مواد
سرامیکی نانوساختار به عنوان یک سپر حرارتی اشاره نمود که ضریب انبساط حرارتی کمتری نسبت به ماده بالک خود دارد.
هم چنین قابل ذکر است که در این مورد نتایج مختلفی در پژوهشهای گوناگون بیان شده است که بعضا با یکدیگر متناقض
هستند .دلیل این امر پیچیدگی و گستردگی عوامل دخیل در خواص حرارتی مواد است [.]3

 -4ظرفیت حرارتی نانومواد
ظرفیت حرارتی یا گنجایش حرارتی (با نماد  ) Cیک جسم عبارت است از مقدار انرژی گرمایی الزم برای افزایش دمای آن جسم به
اندازه یک درجه سانتیگراد .ظرفیت حرارتی ویژه نیز به ظرفیت حرارتی به واحد جرم (که معموال یک گرم در نظر گرفته میشود)
است .ظرفیت گرمایی در حجم ثابت با  CVو ظرفیت گرمایی در فشار ثابت با  CPنمایش داده میشود.
در شکل 4و  5و جدول 1تاثیر تبدیل ماده بالک به نانو بر روی ظرفیت گرمایی نمایش داده شده است.
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شکل -4تاثیر دما بر روی ظرفیت حرارتی در نانوکریستالها و پلیکریستالها (بالک) در پاالدیوم و مس[]4

شکل -5تاثیر دما بر روی ظرفیت حرارتی در نانوذرات سرامیکی با اندازههای مختلف[]4
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جدول -1تاثیر تبدیل بالک به نانو بر روی ظرفیت حرارتی مواد مختلف[]4

مطابق شکل 4و جدول 1مشاهده میشود که ظرفیت حرارتی در نانومواد نسبت به حالت بالک آنها بیشتر است .همچنین مشاهده
می شود که افزایش ظرفیت حرارتی در اثر تبدیل بالک به نانو ،برای مواد مختلف متفاوت است و در بعضی مواد قابل توجه و برای
برخی مواد دیگر ناچیز است [.]2،4
مطابق شکل 5نیز مشاهده میشود که برای  Zr90Al10هرچه اندازه نانوذره کوچکتر باشد ظرفیت حرارتی آن بیشتر میشود.
هم چنین افزایش ظرفیت حرارتی در اثر افزایش دما در این ماده در نانوذراتی با اندازه کوچکتر چشمگیرتر است .قابل ذکر است که
باتوجه به عوامل دخیل فراوان و پیچیده ،همانطور که قبال اشاره شد ،دلیل واضح و مشخصی برای این تغییرات بیان نشده است.

 -5رسانایی حرارتی
رسانایی حرارتی یکی دیگر از ویژگیهای فیزیکی با اهمیت است .ناقلهای حرارتی وظیفه انتقال حرارت در مواد مختلف را بر عهده
دارند .ناقلهای حرارتی باتوجه به نوع ماده میتوانند یکی یا چندتا از موارد زیر باشند [:]1


الکترونها :ناقل اصلی حرارت در فلزات و هادیهای الکترونی ،الکترونها میباشند.



فونونها :ناقل اصلی حرارت در سرامیکها و پلیمرها میباشند .قابل ذکر است که منظور از فونون نوسانات االستیکی
شبکه اتمی میباشد .این مورد در شکل 6نمایش داده شده است.



فوتونها :هم در فلزات و هم در سرامیکها در دماهای باال ناقل حرارت میباشند .این نوع انتقال حرارت به وسیله
تشعشع از مادهای که در اثر حرارت سرخ شده است اتفاق میافتد.

همانطور که مشاهده میشود با توجه به جنس ماده ناقلهای حرارت اصلی میتواند متفاوت باشد .برای مثال در فلزات ،هم
الکترونها و هم فونونها ناقل حرارت هستند ولی سهم الکترونها بسیار چشمگیرتر میباشد.
عوامل مختلفی بر روی رسانایی حرارتی نقش دارند که از جمله مهمترین آنها می توان به ظرفیت حرارتی ماده ،نوع ناقل حرارتی،
سرعت ناقل حرارتی و طول پویش آزاد میانگین ناقلهای حرارتی اشاره کرد.

www.nanoclub.ir

117

خواص حراریت اننومواد

شکل -6شماتیک انتقال نوسانات اتمی در ماده در اثر ارتعاش اتمی ناشی از اعمال حرارت[]1

در بعضی از نانومواد خاص شاهد رسانایی حرارتی بسیار باالیی هستیم .از جمله این نانومواد میتوان به گرافن اشاره نمود .اصطالحا
برای گرافن گفته میشود که در آن انتقال بالستیک ناقلهای حرارتی رخ میدهد .منظور از انتقال بالستیک ناقلهای حرارتی این
است که ناقلهای حرارتی بدون مانعی میتوانند در طول گرافن حرکت کنند و طول پویش آزاد میانگین این ناقلهای حرارتی
بزرگتر یا مساوی اندازه صفحه گرافن است .منظور از طول پویش آزاد میانگین ،میانگین فاصلههایی است که ناقل حرارتی بین دو
مانع در گرافن طی نمودهاند بدون اینکه به مانعی برخورد کنند.
قابل ذکر است که به صورت کلی در تمام نانومواد شاهد افزایش رسانایی حرارتی نسبت به حالت بالک نیستیم و نمیتوان یک
نتیجه کلی از این جهت گرفت؛ ولی در موارد متعددی افزایش رسانایی حرارتی در اثر تبدیل ماده بالک به نانو گزارش شده است.
 -1-5نانوسیاالت
با استفاده از نانوذرات در سیاالت متداول منتقلکننده گرما ،میتوان نانوسیاالتی با هدایت حرارتی بیشتر ساخت .همچنین عالوه بر
رسانایی حرارتی باالتر ،مزایای دیگری همچون پایداری بیشتر و عدم تهنشینی ،کاهش خوردگی و مشکل افت فشار نیز بهبود
می یابد .در نتیجه یکی از نتایج رسانایی حرارتی باالتر بعضی از نانومواد نسبت به حالت بالک خودشان ،ساخت نانوسیاالت با
ویژگیها ی بهبود یافته نسبت به سیاالت مرسوم است .افزایش انتقال حرارت در نانوسیاالت در اثر چسبیدن نانوذرات به یکدیگر و
ایجاد مسیرهایی جهت انتقال حرارت صورت میگیرد ،چراکه نانومواد مورد استفاده رسانایی حرارتی باالتری را نسبت به سیال
مورد استفاده دارند .البته در این ح الت صرفا باید یک مسیر رسانا در سیال ایجاد شود و چسبیدن نانوذرات به یکدیگر باعث
کلوخهای شدن آنها نشود .هم چنین عالوه بر مورد قبل ،در اثر حرکت براونی نانوذرات داخل سیال و افزایش اختالط ،انتقال حرارت
بهبود مییابد[.]5
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کاربرد نانوسیاالت صرفا در انتقال حرارت نیست و در موارد مهم دیگری همچون پزشکی نیز کاربرد دارند ولی عمده توجه به آنها
در جهت ساخت نانوسیاالتی با انتقال حرارتی باال است.
قابل ذکر است که همان طور که گفته شد ،استفاده از نانومواد در این سیاالت صرفا به دلیل بهبود رسانایی حرارتی نیست و مزایای
مذکور دیگر (به خصوص پایداری باالتر) نیز اهمیت فراوانی دارند.

 -6نقطه ذوب نانومواد
در مواد بالک نقطه ذوب دمایی است که در حین گرمایش ماده ،چیدمان ساختاری در ماده به هم میریزد و نظم بلندبرد به نظم
کوتاهبرد تبدیل میشود و ماده جامد تبدیل به مذاب/مایع میشود .همچنین باید دقت نمود که ذوب از سطح ماده شروع میشود و
به تدریج به داخل ذره سرایت می کند .در نانومواد به علت باال بودن نسبت سطح به حجم ،درصد زیادی از اتمها در سطح قرار
دارند .همچنین این اتم های سطحی دارای سطح انرژی باالتری هستند؛ بنابراین آزادی ارتعاش باالتری نسبت به اتمهای داخل
حجم دارند و دامنه نوسان آنها بیشتر از اتمهای حجم است .این عامل باعث میشود که نانومواد با دریافت مقدار انرژی حرارتی
کمتری بتوانند دامنه نوسان خود را به قدر کافی افزایش دهند و ذوب/مایع شوند .در نتیجه این امر مشاهده شده است که نقطه
ذوب در نانومواد نسبت به ماده بالک کاهش پیدا میکند و این کاهش حجم در اندازههای بسیار ریز (حدود زیر  10نانومتر)
چشم گیر است؛ دلیل این امر افزایش قابل توجه نسبت سطح به حجم در این ابعاد است .در شکل 7کاهش نقطه ذوب برای نانوذره
طال نمایش داده شده است [.]2،6

شکل -7تاثیر کاهش اندازه نانوذره بر کاهش نقطه ذوب برای نانوذرات طال ،نقطه ذوب در حالت بالک با خطچین نمایش داده شده است؛ به
اندازهها دقت کنید[]6

 -7ناپایداری حرارتی
مواد با قرارگیری در یک محیط ،در اثر گرمای آن محیط میتوانند انرژی دریافت کنند .مقدار این انرژی برابر با  KBTاست که در
آن پارامتر اول ثابت بولتزمن با مقدار

𝐽𝐽 −23

𝐾𝐾

 1/38× 10است و پارامتر دوم نیز دما (به کلوین) است .اگر دما خیلی باال نباشد ،این

میزان انرژی که در اثر دمای محیط به اجسام بالک منتقل میشوند ناچیز است .اما برای نانومواد به دلیل حجم بسیار کوچک آنها
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این انرژی قابل توجه می شود .برای مثال ،اگر این انرژی را به انرژی پتانسیل ناشی از افزایش ارتفاع نانوذره تبدیل کنیم ،نانوذره
میتواند تا اندازههایی در اندازه متر باال رود .به دلیل قابل توجه بودن انرژی حرارتی محیط برای نانوذرات ،همواره یک ناپایداری
حرارتی در آنها وجود دارد و باعث میشود که نانوذرات همواره در حال حرکت باشند و یکجا ساکن نباشند [.]6
تمرین
مطابق توضیحات باال ،انرژی حرارتی اتاقی با دمای  27درجه سانتیگراد ،نانوذرهای با قطر  1نانومتر را تا حدودا چه ارتفاعی
میتواند باال ببرد؟ در این محاسبات از جاذبه زمین صرف نظر کنید.
𝑔𝑔𝑔𝑔

چگالی نانوذره 5/6 𝑐𝑐𝑐𝑐3 :

ثابت بولتزمن نیز در باال داده شده است.

 -8جمعبندی و نتیجهگیری
بررسی تغییرات خواص حرارتی در اثر تبدیل ماده بالک به نانو امر دشواری است .دلیل آن وجود متغیرهای فراوان و پیچیده است.
از جمله موارد مهمی که باعث تغییرات خواص حرارتی در حالت نانو میشود میتوان به افزایش قابل توجه سهم اتمهای سطحی،
کاهش ثابت شبکه ،وجود نقص ها و جاهای خالی بیشتر و افزایش ارتعاشات و ناپایداری حرارتی اشاره نمود.
به منظور بررسی خ واص حرارتی مواردی همچون ضریب انبساط حرارتی ،ظرفیت گرمایی ،ناقلهای حرارت ،رسانایی حرارتی ،نقطه
ذوب و ناپایداری حرارتی باید بررسی شود .در این بررسیها ابتدا باید مفاهیم بنیادی آنها در حالت بالک بررسی شود و سپس
تغییرات این مفاهیم با تبدیل ماده بالک به نانو موردبررسی قرار گیرد.

 -9مراجع
[1].Callister, William D., and David G. Rethwisch. Materials science and engineering: an introduction. Vol.
7. New York: John wiley& sons, 2007.

] .[2دکتر رضا نعمتی ،علم و مهندسی سرامیکها ،انتشارات دانشگاه صنعتی شریف ،سال1394

[3]. Li, W-H., et al. "Thermal contraction of Au nanoparticles." Physical review letters 89.13 (2002):
135504.
[4]. Rupp, J., and R. Birringer. "Enhanced specific-heat-capacity (c p) measurements (150–300 K) of
nanometer-sized crystalline materials." Physical Review B 36.15 (1987): 7888.
[5].Suresh, S., et al. "Synthesis of Al2O3–Cu/water hybrid nanofluids using two step method and its
thermo physical properties." Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 388.1-3
(2011): 41-48.
[6]. Vollath, Dieter, and WILEY-VCH VerlagGmbH&CoKGaA. "An introduction to synthesis, properties
and application." and Management 7.6 (2008): 865-870.
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چکیده
تنش و کرنش مفاهیم اولیه در بررسی خواص مکانیکی مواد هستند .نیروی وارد بر سطح مقطع ماده
تنش نامیده میشود و تغییرات طول یک ماده نسبت به طول اولیه ماده کرنش نامیده میشود .برای بیشتر
مواد در تنشهای پایین یک رابطه خطی بین تنش و کرنش وجود دارد که به قانون هوک مشهور است .در
این ناحیه تغییرات تنش نسبت به کرنش خطی بوده و در اصطالح نمونه در ناحیه االستیک قرار دارد .با
افزایش نیرو در یک نیروی مشخص تغییرات تنش به کرنش از حالت خطی خارج شده و نمونه وارد ناحیه
پالستیک میشود .در ناحیه پالستیک تغییر شکل ایجاد شده در نمونه دائمی و غیرقابل برگشت است .تنشی
که در آن نمونه از ناحیه االستیک وارد ناحیه پالستیک میشود با نام تنش تسلیم شناخته میشود .در مواد
نانو ساختار که اندازه دانههای آنها در ابعاد نانومتری قرار دارد ،مقادیر تنش تسلیم و استحکام افزایش قابل
توجهی نشان میدهد.
کلمات کلیدی :تنش ،کرنش ،تنش تسلیم ،استحکام کششی ،قانون هوک ،ناحیه االستیک ،ناحیه
پالستیک ،نانوساختارها
 -1مقدمه
تولید فلزات و آلیاژهایی با اندازه کمتر از  100نانومتر باعث دستیابی به موادی با استحکام بسیار باال شده
است .در واقع کوچک کردن دانهها در مواد ،ابزار قدرتمندی است تا ساختارهایی با خواص مکانیکی عالی
تولید گردد .برای درک بهتر خواص مکانیکی نانومواد ابتدا الزم است با برخی مفاهیم و تعریفهای اولیه
رفتار مکانیکی مواد همچون تنش ،کرنش و تعاریف نشان دهنده خواص مکانیکی مواد همچون استحکام
آشنا شوید .لذا ابتدا در این بخش با مفاهیم اولیه و مورد نیاز برای مطالعه خواص مکانیکی نانومواد آشنا شده
و سپس در بخش آینده خواص مکانیکی مواد نانوساختار را بررسی میکنیم.

 -2تنش
نیروی وارد بر واحد سطح "تنش" نامیده میشود .به بیان دیگر ،تنش عبارت است از نسبت برآیند
نیروهای وارد بر سطحی از یک جسم به مساحت آن سطح .فرمول تنش برای یک سطح (رابطه  )1به صورت
زیر است:

رابطه1
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که در رابطه فوق ( σخوانده میشود :زیگما) تنش P ،نیروی وارد شونده بر سطح و  Aمساحت مقطع تحت
تنش است (شکل .)1

شکل :1تنش حاصل از اعمال نیرو بر سطح

هر چه سطح اعمال نیرو در یک جسم بیشتر باشد ،تنش کمتری به آن وارد میشود ،چرا که نیروی
اعمال شده در این سطح بزرگ توزیع میشود .تنش را عموما با یکی از واحدهای  N/mm2 ،N/cm2یا
 kg/cm2نشان میدهند.
 -3کرنش
هنگامی که یک جسم تحت تنش قرار میگیرد ،تغییر شکلی در راستای نیروی وارد شده در آن به وجود
میآید .نسبت تغییر شکل جسم نسبت به طول اولیه جسم را کرنش میگویند .به بیان دیگر ،کرنش عبارت
است از نسبت تغییر طول ناشی از تنش به طول اولیه پیش از اعمال تنش .معادله کرنش (رابطه  )2به
صورت زیر است:

رابطه 2

ε=Δ L /L Δl= L’-L

در رابطه فوق ( εخوانده میشود :اپسیلون) کرنش L ،طول اولیه جسم L’ ،طول جسم پس از اعمال
تنش و  Δlتغییر طول ناشی از تنش در جسم است (شکل )2در واقع ،کرنش درصد تغییر طول ماده به ازای
تنش وارد شده است و ارتباطی مستقیم با طول نهایی جسم ندارد .کرنش ،عکسالعمل مواد به تنش اعمال
شده است .هر چه این کرنش کوچکتر باشد ،آن ماده سختی بیشتری دارد و انفطافپذیری کمتری از خود
نشان میدهد .از آنجا که کرنش حاصل تقسیم دو عدد با واحد طول بر یکدیگر است ،در عمل کرنش بدون
واحد محسوب میشود.
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شکل :2کرنش جسم حاصل از تنش اعمال شده

 -4قانون هوک
مقادیر تنش و کرنش وارد شده بر یک جسم همیشه رابطهای مستقیم با یکدیگر دارند ،یعنی به ازای
افزایش تنش میزان کرنش نیز افزایش مییابد.

تنش و کرنش برای هر نوع از مصالح ،نموداری دوبعدی به وجود میآورند که به آن» ،نمودار تنش
کرنش« میگویند و تغییرات کرنش به ازای تغییرات تنش روی آن نمایش داده میشود (شکل  .)3در نمودار
تنش-کرنش ،همیشه تنش بر محور عمودی و کرنش روی محور افقی نمایش داده میشود .این نمودار
ممکن است نموداری خطی ،نموداری منحنی ،یا ترکیبی از خط و منحنی باشد که به نوع جسم بستگی
دارد.

شکل :3نمودارتنش-کرنش مواد .رابطه مستقیم تنش و کرنش در ناحیه خطی نشان داده شده است.

در نمودار تنش-کرنش ،غالبا بخش اول منحنی ترسیم شده ،نموداری خطی است .یعنی در این بخش نوع
تغییرات کرنش به ازای تغییر تنش به صورت خطی عمل میکند .تغییر شکل در این ناحیه به صورت
ارتجاعی (یا االستیک یا کشسان) و برگشتپذیر است .این بدان معنا است که اگر نیرو به مقدار محدود به
یک جامد وارد شود ،آن جامد بعد از بار برداری ،ابعاد اولیه خود را باز مییابد .حد نیرویی که در بیش از آن
ماده رفتار کشسان ندارد ،حد کشسان نامیده میشود .ضریب زاویه این ناحیه خطی برابر تانژانت زاویه ایجاد
www.nanoclub.ir

123

خواص مکانییک اننومواد

شده »مدولیانگ« یا »ضریب ارتجاعی یا االستیک« نمودار تنش–کرنش بین نمودار خطی و محور افقی
است .واحد پارامتر  Eیا ضریب ارتجاعی با واحد تنش ،یعنی  ،N/mm2 ،N/cm2یا  kg/cm2یکی است.

اگر با استفاده از ضریب ارتجاعی ،معادله ناحیه خطی نمودار تنش-کرنش نوشته شود ،مالحظه میشود
که ضریب ارتجاعی با تنش رابطه مستقیم و با کرنش رابطه معکوس دارد .نسبت تنش به کرنش برابر با
ضریب ارتجاعی است که به آن »قانون هوک« میگویند و به صورت زیر (رابطه )3نمایش داده میشود:
𝜎𝜎
رابطه3
= 𝐸𝐸
𝜀𝜀

مقدار تغییر شکل ارتجاعی فلزات بسیار کم است و برای اندازهگیری آن باید از دستگاههای بسیار دقیقی

استفاده کرد .در صورتی که نیروی وارد به جسم از حد کشسان تجاوز کند تغییر شکل به وجود آمده در
جسم ،بر اثر بار برداری از بین نمیرود .ایجاد تغییر شکل دائم در یک ماده را تغییر شکل پالستیک یا
مومسان میگویند .برای بدست آوردن خواص مکانیکی مواد آنها را تحت نیروهای کششی یا فشاری قرار
میدهند و نمودار تنش-کرنش آن را بدست میآورند .در شکل  4نمودار مرسوم تنش-کرنش بدست آمده از
آزمون کشش تا شکست جسم را نشان داده است.

شکل : 4نمودارتنش-کرنش بدست آمده از آزمون کشش یک نمونه

خواص مکانیکی مهمی که جهت مطالعه خواص نانوساختارها باید با آنها آشنا شوید به صورت زیر
هستند:
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 -1حدتناسب :نقطهای است که در آن منحنی تنش-کرنش از حالت خطی خارج میشود .این مقدار
بسیار نزدیک به حد کشسان یا تنش تسلیم است ولی چون بدست آوردن حد کشسان بسیار دشوار
است ،عموما حد تناسب را محاسبه میکنند.
 -2مدول یانگ یا کشسانی :نسبت تنش به کرنش یک ماده را با ضریب مدول یانگ مشخص میکنند.
 -3استحکام تسلیم :تنشی است که مقدار تغییر شکل دائم در آن بسیار کم و برابر با کرنشی به مقدار
 0/002است.

 -4استحکام کششی :بیان گردید که اگر تنش بیشتر از حد کشسان شود ،تغییر شکل مومسان پدید
میآید .با ازدیاد تغییر شکل مومسان ،استحکام جسم (عموما فلزات) افزایش مییابد ،به حدی که
نیروی الزم برای ادامه تغییر شکل مرتبا زیاد میشود .در یک لحظه میزان بار به میزان حداکثر
میرسد .حداکثر باری که هر فلز میتواند در برابر آن پایداری کند ،تقسیم بر سطح مقطع اولیه
جسم ،استحکام کششی نام دارد.

 -5تنش شکست :در فلزات شکلپذیر اگر مقدار بار از نیروی حداکثر تجاوز کند ،قطر نمونه به سرعت
کم میشود و در نتیجه نیروی وارد شده برای ادامه تغییر شکل به سرعت افت میکند و این به
شکست نمونه منجر میشود.

 -6درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع نهایی :اشاره به این نکته ضروری است که استحکام کششی
و استحکام تسلیم ،معرف استحکام ماده و درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع معرف
شکلپذیری یا داکتیلیته مواد هستند.

 -5مواد تودهای نانوساختار و خواص مکانیکی آنها
با آشنایی کلی نسبت به اینکه چه چیزی خواص مواد را مشخص میکند و مفاهیم ریزساختار ،دانه و
نقصهای بلوری به ادامه مطالب میپردازیم .در شکل -5الف ریزساختار مادهای (برای سادگی دوبعدی در نظر
گرفته شده است) را متشکل از 6دانه مشاهده میکنید ،که هر کدام از دانهها نظم مخصوص به خود را دارد.

جهتگیری و نظم اتمها با عبور از یک دانه به دانه دیگر ناگهان تغییر میکند .در میان نواحی جدا کننده
دانهها (محل تالقی دانهها) نیز تعداد بسیار کمی اتم وجود دارد که نظم مشخصی نداشته و متعلق به
هیچکدام از دانههای همسایه نیستند (شکل -5ب) به این ناحیه آشفته در شبکه بلوری و با عرض تنها چند
قطر اتمی ،مرزدانه میگویند .مرزدانهها که جزء نقصهای بلوری تلقی میشوند ،به طور قابل توجهی
ویژگیهای مکانیکی مواد بلوری و به خصوص مواد نانوبلوری را تحت تاثیر قرار میدهند.

www.nanoclub.ir

125

خواص مکانییک اننومواد

شکل  -5الف) مرزدانهها به عنوان نواحی نامنظم جدا کننده دانهها در یک ماده چند دانهای نشان داده شده است .ب)
چینش نامنظم و بدون نظم

اتمهای ناحیه مرزدانه در میان سه دانه نشان داده شده است .اما به چه موادی مواد نانوبلوری یا
نانوکریستال میگوییم؟ مادهای تودهای و چندبلوری (مادهای که تک بلوری یا تک دانهای نیست) را همانند
شکل 6در نظر بگیرید .هر کدام از چندوجهیها در حقیقت نمایانگر یک دانه هستند (اتمهای داخل دانهها
نشان داده نشدهاند) و خطوطی که در شکل مشاهده میکنید همان مرزدانهها میباشند .اگر هر کدام از
دانهها (یا بلورکها) را به صورت تقریبی دایرهای شکل در نظر بگیریم ،آنگاه میتوانیم اندازه حدودی هر دانه
را به صورت قطر آن دایره در نظر بگیریم .هر کدام از دانهها اندازهی متفاوتی دارد .با این حال میتوانیم
میانگین اندازه آنها را بدست آورده و به عنوان اندازه دانه ماده در نظر بگیریم.

شکل6تصویر یک ماده چندبلوری .تمامی خطوط داخل مربع نشان دهنده مرزدانهها است .همچنین اندازه تقریبی یک دانه
که برابر قطر دایره فرضی در داخل دانه است ،نشان داده شده است.
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فرض کنید از طریق روشهای فیزیکی ،ماده فوق را تحت نیروهایی قرار دهیم که منجر به خرد شدن
دانهها و تبدیل هرکدام از آنها به چند دانه گردد .در این حالت تعداد دانهها نسبت به حالت اول بیشتر
میشود .همچنین اندازه میانگین دانهها نیز کاهش مییابد .اگر این فرآیند را آنقدر ادامه دهیم (همانند
شکل ،7به عنوان مثال 8مرتبه) تا تعداد دانهها بسیار زیاد و میانگین اندازه دانهها به ابعاد نانومتری برسد،
ماده حاصله را یک ماده نانوبلوری یا نانوکریستال مینامیم .به این مواد همچنین مواد تودهای نانوساختار
(مواد بالک نانوساختار) و یا نانومواد سه بعدی نیز میگویند .در بخش معرفی انواع نانومواد بر اساس تعداد
ابعاد آزاد به صورت مختصر به این دسته از نانوساختارها اشاره شده است.

شکل:7هشت مرحله خرد کردن دانهها بر اثر وارد کردن نیروهای مکانیکی بر جسم .تعداد دانهها و اندازه آنها با پیشرفت
فرآیند به ترتیب افزایش و کاهش یافته است.

یکبار دیگر شکل 7را مشاهده کنید .با کوچک شدن دانهها ،میزان مرزدانهها (طول کلی آنها) چه تغییری
کرده است؟ همان گونه که مطمئنا به درستی بیان کردهاید ،میزان مرزدانهها به طرز محسوسی افزایش یافته
است .همانطور که بیان شد ،مرزدانهها به طور قابل توجهی ویژگیهای مکانیکی مواد نانوبلوری را تحت
تاثیر قرار میدهند .این ویژگیها از مواد با دانههای معمولی و با ترکیب شیمیایی یکسان ،متفاوت هستند.
اگرچه تمامی شکلهای نشان داده شده به منظور سادگی در درک آنها به صورت دوبعدی هستند ولی در
اجسام حقیقی و سهبعدی نیز تغییر میزان مرزدانهها با کاهش اندازه دانه به همین منوال است .اثر مرزدانهها
در مواد نانوبلوری بیشتر خودنمایی میکند ،زیرا درصد باالیی از اتمها در مواد نانوکریستالی در مرزدانهها قرار
گرفتهاند .عموما مواد نانوبلوری دارای سختی قابل توجه ،استحکام باال و مقاومت باال در برابر سایش هستند
که این ویژگیها برای کاربردهای گوناگون ،مفید است .جدای از خواص مکانیکی ،افزایش مرزدانهها در مواد
www.nanoclub.ir

127

خواص مکانییک اننومواد
نانوبلوری منجر به تغییر برخی دیگر از خواص نانومواد همچون خواص مغناطیسی و مقاومت در برابر
خوردگی نیز میگردد .در بسیاری از موارد ،سختی بسیار باال ،استحکام باال و ویژگی مقاومت به سایش مواد
نانوبلوری به مرزدانهها وابسته است .چگونگی تغییر شکل مواد و فلزات خارج از مبحث ما است ،با این حال
به صورت مختصر اثر مرزدانهها را اینگونه میتوان بیان کرد که مرزدانهها سدهای محکمی در برابر لغزش و
حرکت برخی از نقصهای بلوری (نابجاییها) بوده که تغییر شکل و شکست مواد عموما ناشی از حرکت آنها
است.

رابطه کلی بین تنش تسلیم (که معیاری برای سنجش استحکام مواد است) و اندازه دانه توسط
دانشمندانی به نام هالوپچ توسعه یافت که به رابطه هال-پچ مشهور است:

رابطه 4

−1

𝜎𝜎0 = 𝜎𝜎𝑖𝑖 + 𝐾𝐾𝐷𝐷 2

در این رابطه  σ0تنش تسلیم و  σiتنش اصطکاکی است که معرف مقاومت کلی شبکه بلوری در برابر
حرکت نقصهای بلوری و مسئول تغییر شکل مواد K ،ثابت بوده و  Dنشاندهنده اندازه دانه است .این رابطه
به روشنی نشان میدهد که با کاهش اندازه دانه ،استحکام و تنش تسلیم مواد افزایش مییابد .به عنوان
مثال ،محققان استحکام تسلیم پاالدیوم را در اندازههای  50میکرومتر و  14نانومتر مقایسه کردهاند.

استحکام تسلیم نانوبلور  14نانومتری  259گیگاپاسکال بوده که بسیار بیشتر از استحکام تسلیم 52
مگاپاسکالی پاالدیوم با اندازه دانه  50میکرومتر بوده است .البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که عموما با
افزایش استحکام مواد ،قابلیت شکلپذیری و نرمی مواد کاهش مییابد.

به جای تنش تسلیم میتوان سختی (مقاومت در برابر یک فرو رونده یا خراشنده) و مقاومت به سایش
مواد را نیز در نظر گرفت .بنابراین همانند استحکام ،سختی و مقاومت به سایش مواد نیز با کاهش اندازه دانه
افزایش مییابد .البته افزایش استحکام با کاهش اندازه دانه تا یک اندازه بحرانی (تقریبا در حدود  10نانومتر)
ادامه پیدا میکند و پس از آن با کاهش اندازه دانه ،استحکام یا سختی ماده کاهش پیدا میکند .دلیل این
امر تغییر شیوهها یا مکانیزمهای تغییر شکل مواد است (شرح مکانیزمهای تغییر شکل خارج از حیطه دانش
مورد نیاز دانشآموزان است) .در شکل 8نمودار تغییرات استحکام و یا سختی مواد با تغییر اندازه دانه نشان
داده شده است.
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شکل : 8نمودار تغییرات استحکام و یا سختی مواد با تغییر اندازه دانه .به صورت کلی با کاهش اندازه دانه و بر اساس رابطه هال-پچ،
استحکام و سختی مواد با کاهش اندازه دانه افزایش مییابد .ولی هنگامی که اندازه دانه از حدی بحرانی ) (dcکمتر گردید ،استحکام و یا
سختی به صورت ناگهانی کاهش مییابد .به این ناحیه منطقه هال-پچ معکوس نیز میگویند.

در بررسی خواص مکانیکی مواد نانوساختار مشکالت زیادی از جمله عدم امکان تهیه نمونه مطلوب وجود
تخلخل و میکرو ترک ،تنشهای داخلی شدید ،وجود ناخالصیها و گازهای حبس شده و نیز عدم امکان
ارزیابی برخی کمیتها ،نظیر اندازهگیری کرنش به دلیل کوچک بودن نمونهها وجود دارد .وجود چنین
مشکالتی باعث شده تا دادههای آزمایشگاهی مربوط به خواص مکانیکی برای این گروه از مواد محدود باشد.

 -6نانوساختارهای با خواص مکانیکی فوقالعاده ذاتی
برخی از نانوساختارها خواص مکانیکی ذاتی فوقالعادهای به دلیل نوع ویژگی ساختارشان دارند .بهترین
مثال در این خصوص ،نانولولههای کربنی است .این ساختار که از لوله شدن تک الیههای گرافیتی (گرافن)
ایجاد شده است ،خواص منحصربه فردی از جمله استحکام باال و انعطافپذیری مناسب دارد (عموما با
افزایش استحکامپذیری یک ماده ،انعطافپذیری آن کاهش مییابد) .استحکام نانولولهها میتواند تا  100برابر
بیشتر از فوالد باشد .نکته جالب توجه آن است که این ساختار میتواند تا  6برابر سبکتر از فوالد باشد.

موادی که خواص مکانیکی مناسبی ندارند (همچون اکثر پلیمرها) را میتوان از طریق کامپوزیتسازی با
نانوساختارها تقویت کرد .این نانوساختارها میتوانند انواع نانوذرات همچون نانولولههای کربنی باشند.

پرکردن پلیمرها با نانوذرات ،نانومیلهها یا نانولولهها باعث بهبود چشمگیر خواص مکانیکی آنها میشود.
نانومواد خواص مکانیکی جالب توجه دیگری نیز دارند .از جمله آنها میتوان به رفتار ابرپالستیسیته ویژهی
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نانومواد اشاره کرد .همچنین این مواد دارای خواص خزش و خستگی (انواع دیگری از خواص مکانیکی مواد)
متفاوتی از مواد درشت معمول هستند.

 -7جمعبندی و نتیجهگیری
با کاهش اندازه دانه در نانوساختارها ،تعداد دانهها و مساحت مرزدانهها افزایش مییابد .یکی از عوامل
اصلی در تغییر شکل مواد حرکت نابجاییها میباشد .از آنجایی که مرزدانهها همانند سد محکمی در برابر
حرکت نابجاییها عمل میکنند بنابراین میتوانند سبب افزایش استحکام ماده شوند .در نانوساختارها
مساحت باالی مرزدانه سبب بهبود خواص مکانیکی ماده میشود.
 -8مراجع
 -1مجموعه مقاالت سایت باشگاه نانو
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چکیده :رفتار نانوذرات در مواجهه با امواج نور با مواد تودهای متفاوت است و این ویژگی یکی دیگر از
تفاوت خواص بین مواد تودهای و نانوذرات است .در نانوذرات با تغییر در اندازه آنها ،فاصله بین ترازهای
انرژی تغییر کرده و بنابراین میزان جذب نور در آنها تغییر میکند .در نتیجه نانوذرات از یک جنس
مشخص با تغییر در اندازه ،میتوانند به رنگهای متفاوتی مشاهده شوند .در این مقاله به مطالعه مباحثی
همچون برهمکنش نور با ماده و خواص نوری نانوذرات و نقاط کوانتومی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه ها :نانوذرات ،خواص نوری ،ترازهای انرژی
 -1مقدمه
برخی از نانومواد خواص نوری متفاوتی را مانند رنگ یا شفافیت در مقیاسه با مواد تودهای نمایش
میدهند .از دیدگاه کاربردهای صنعتی ،خواص نوری نانوذرات و نانوکامپوزیتها بسیار مورد توجه هستند.
برای درک بهتر خواص نوری نانومواد ابتدا در این بخش چند اصل مهم مربوط به نور را با هم مرور کرده و
سپس خواص نوری مواد نانومقیاس را بررسی میکنیم.

 -2برهمکنش نور با ماده
رنگ ماده به علت برهمکنش بین نور و شیء است .دیده شدن اشیای درون اتاق هنگامیکه چراغ روشن
میشود ،به سبب انتشار نور در اتاق و بازگشت نور از سطح اشیاء و رسیدن آن به چشم است .در واقع نور با
طولموج معین از محیط اطراف جسم به آن برخورد میکند ،سپس بخشی از این نور با طولموج مشخص
در محدوده نور مرئی به چشم منعکس میشود .این فرآیند ،جسم را به رنگ خاصی نمایش میدهد .برای
مثال برگها که به دلیل کلروفیل (نوعی رنگدانه) به رنگ سبز نمایش داده میشوند ،طیفهایی با رنگ قرمز
و آبی را جذب کرده و رنگ سبز را منعکس میکنند.

بهطورکلی ،نور برخوردکننده به ماده میتواند عبور کند ) (Tجذب شود ) (Aو یا منعکس گردد ) (Rو
همواره داریم:
1=T+A+R

که در رابطه باال  Tمیزان عبور R ،میزان انعکاس و  Aمیزان جذب هستند که همگی بر حسب درصد
بیان میشوند.
بازتاب ) (Rزمانی اتفاق میافتد که نور به سطح صافی برخورد کرده و امواج برخوردکننده بدون انحراف و
مستقیما به محیط اولیه برگردد .امواج منعکس شده یا امواج برخوردکننده ساختار هندسی یکسانی دارند.
سطحهای صیقلی نظیر ورقههای تمیز نیکلی یا نقرهاندود ،یا شیشههایی که یکطرف آنها جیوهاندود شده
است ،نظیر آینهها ،پدیده بازتاب را به خوبی نشان میدهد .جذب ) (Aفرآیندی است که با انتقال انرژی
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همراه است .سطوح انرژی مواد که از تجمع ترازهای انرژی اتمی بهوجود آمده است ،امواج نوری معینی را
جذب میکنند .این فرآیند ،یک پدیده مولکولی است که به ماهیت شیمیایی و ساختار مواد) نه به اندازه
مولکولی یا خوشهها) وابسته است و با انتقال ،ارتعاش و چرخش الکترونها همراه است .فلئورسانسها
نمونهای از موادی هستند که امواج با طولموج مشخصی را جذب میکنند .در شیمی سال دوم با لوله پرتو
کاتدی آشنا شدیم که با ایجاد ولتاژ قوی بین دو الکترود ،پرتوهایی از الکترود منفی به الکترود مثبت جریان
مییابد .این پرتو در اثر برخورد با یک ماده فلوئورسانس ،نور سبز رنگی ایجاد میکند .در واقع فلوئورسانس از
جمله خواص فیزیکی برخی مواد شیمیایی )مانند رویسولفید) است که نور با طولموج معینی را جذب
میکنند و به جای آن نور با طولموج بلندتری را منتشر میسازند .عبور) (Tبه قابلیت نور برای عبور از یک
ماده گفته میشود .این پدیده مکمل جذب است .انتقال نور بعد از بازتاب ،تفرق و جذب اتفاق میافتد .مواد
بسته به جنس و ساختارشان امواج مختلفی را از خود عبور داده و همچنین برخی از آنها را جذب میکنند.

تفرق ) (Sزمانی رخ میدهد که پرتو به ساختاری در مقیاس طولموج خود برخورد کند .بنابراین ،این
پدیده فرآیند فیزیکی است که به اندازه خوشه ،ضریب شکست خوشه و ضریب شکست محیط سوسپانسیون
بستگی دارد .همانطور که گفتیم ،این فرآیند برهمکنش فیزیکی است (یعنی هیچ انتقال انرژی برخالف
جذب در حین تفرق اتفاق نمیافتد( و انرژی مجددا در مسیرهای معینی جهتگیری میکند .طولموج نور
ورودی و نور خروجی یکسان است .نور پس از برخورد به خوشهها در محیط کلوئیدی تغییر مسیر میدهد،
پس از تغییر مسیر اولیه به خوشههای دیگری برخورد کرده و مجددا تغییر مسیر میدهد .این پدیده تفرق
چندگانه نامیده میشود .این پرتو میتواند در مسیری که آمده ،برگردانده شود )تفرق برگشتی) یا در مسیری
که از ابتدا در حال حرکت بود به سمت جلو رانده شود )تفرق جلو( .بیشینه تفرق در طولموجهای دو برابر
اندازه خوشه اتفاق میافتد .بنابراین ،اگر خوشهای حدودا 200نانومتر باشد ،بیشینه تفرق در 400نانومتر (در
محدوده طولموج مرئی) مشاهده میشود .تفرق به بخشهای بازتاب)تفرق برگشتی) و عبور (تفرق جلو) در
معادله تقسیم میشود .نوری که جذب شده است نمیتواند متفرق شود.

 -3خواص نوری نانوذرات و نقاط کوانتومی
همانطور که میدانید با کوچکتر شدن اندازه ذرات تا ابعاد نانو ترازهای انرژی آنها از حالت پیوسته به
گسسته تغییر میکند .در صورتیکه انرژی فوتون نور )امواج الکترومغناطیس) فرودی برابر با فاصله با ترازهای
انرژی اتم باشند ،الکترونهای موجود در ترازهای انرژی اتم ،انرژی نور را جذب و به ترازهای انرژی باالتر
برانگیخته میشوند .در سمت چپ شکل 1برانگیختگی الکترونها در اتم نشان داده شده است.
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شکل :1برانگیختگی الکترونها به ترتیب از چپ در اتمها ،در مواد معمولی و در نانوذرات

همانطور که در قسمت وسط شکل 1هم مشخص است ،جذب نور در مواد معمولی که نوار انرژی پیوسته
دارند هم اتفاق میافتد و الکترونها از نوار ظرفیت به نوار رسانش منتقل میشوند (البته در اینجا انرژی
گرمایی هم میتواند باعث برانگیختگی الکترونها به نوار رسانش شود) .در قسمت راست شکل نیز سازوکار
جذب نور توسط نانوذرات نشان داده شده است .همانطور که در شکل نیز مشخص است ،نانوذرات هم مانند
اتمها دارای ترازهای انرژی گسسته هستند .از این رو به نانوذرات اتمهای مصنوعی هم گفته میشود.
همچنین به نانوذرات زیر 10نانومتر و خصوصا نانوذرات نیمهرسانا ،نقطه کوانتومی گفته میشود ،با تغییر
اندازهی نانوذرات نیمهرسانا ،فاصله ترازهای انرژی در آنها تغییر میکند .هرچه اندازه نانوذرات کوچکتر شود،
فاصله بین ترازهای انرژی و باند ممنوعه بیشتر میشود و هرچه اندازه نانوذرات بزرگتر باشد ،فاصله بین
ترازهای انرژی کمتر میشود .این نکته باعث میشود که بتوان با تغییر اندازه نانوذرات ،فاصله بین ترازهای
انرژی آنها را طوری تنظیم کرد که امواج خاصی را جذب کنند .به عنوان مثال میتوان ابعاد نانوذرات از
جنس مشخص را طوری تنظیم کرد که امواج فروسرخ ،فرابنفش ،رادیویی و غیره را جذب کنند .از این
خاصیت در صنایع نظامی و الکترونیک استفادههای زیادی میشود .رنگهای مختلف نانوذرات  CdSeدر
ابعاد مختلف (درشکل  ،)2نشان از تفاوت در فاصله بین ترازهای انرژی آنها دارد.
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شکل :2رنگ و نمودار جذب نانوذرات  CdSeدر ابعاد مختلف

حتما بارها خردههای یک شیشه شکسته شده را دیدهاید .ذرات حاصل از شکست یک شیشه هرچقدر هم
که کوچک باشند ،باز به بیرنگی و شفافیت شیشه اولیه هستند .اما این قاعده در مقیاس نانو صادق نیست.
یعنی موادی وجود دارند که رنگ ذرات چند نانومتری آنها ،با رنگ ذرات بزرگترشان متفاوت است .طال و
نقره شناخته شدهترین نمونههای این مواد هستند .شکل (– 3الف) نمودار تغییرات رنگ ذرات طال را بر
حسب اندازه آنها نشان میدهد .این پدیده در دنیای ماکرومقیاس ما یک اتفاق غیرمعمول است اما از آن
غیرعادیتر این است که نانوذرات نقره با تغییر شکل هندسی هم تغییر رنگ میدهند .شکل (-3ب) رنگ
ذرات نقره و طال را در شکلهای هندسی مختلف نشان میدهد .علت تغییر رنگ در نانوذرات فلزی پدیدهای
موسوم به رزونانس پالسمون سطحی موضعی ( 1)LSPRاست که دربخش بعدی در مورد آن صحبت خواهیم
کرد.

1

Local Surface Plasmon Resonance
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شکل :3الف) رنگ نانوذرات طال در اندازههای مختلف ،ب)رنگ نانوذرات طال و نقره در شکل و اندازههای مختلف

یکی از ویژگیهای پرکاربرد برخی از نانومواد شفافیت آنها است .تفرق نور مرئی دلیل ظاهر شدن رنگ
سفید در کرمهای ضدآفتاب است .این کرمهای ضدآفتاب حاوی خوشههای اکسیدروی و دیاکسیدتیتانیوم
با اندازه حدودا 200نانومتر است .نور مرئی با این خوشهها برهمکنش داده و همه امواجش متفرق میشوند.
ترکیب طیف مرئی ،سفید است بنابراین ضدآفتاب سفید به نظر میرسد .اگر ابعاد خوشه کاهش یابد برای
مثال از 200نانومتر به 100نانومتر تغییر کند ،بیشینه تفرق در طولموج 200نانومتر اتفاق میافتد و منحنی
به امواج کوتاهتر که در محدوده نور مرئی نیستند ،انتقال مییابد .این امر باعث میشود که این ماده با اندازه
کوچکتر (100نانومتر) سفید نباشند بلکه شفاف به نظر برسند (شکل 4را ببینید).

شکل :4تغییر رنگ ذرات اکسیدتیتانیوم بر حسب اندازه

 -4رنگ در کلوئیدهای فلزی (پالسمون سطحی)
بهطور کلی ،یکی از خواص متمایزکننده نانوذرات فلزی در مقایسه با مواد در مقیاس بزرگ ،خواص
نوریشان است .این امر به دلیل رزونانس پالسمون سطحی موضعی است .به عبارت سادهتر ،زمانی که نور به
سطوح فلزی (با هر اندازهای) برخورد میکند ،برخی از امواج نوری در طول سطوح فلزی با ایجاد پالسمون
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سطحی )در واقع این امواج بخشی از انرژی خود را به الکترونهای سطحی داده و منجر به ارتعاش آنها
میشوند) پراکنده میشوند .زمانی که پالسمون در فلزات تودهای تولید میشود ،الکترونها میتوانند آزادانه
در مواد بدون ثبت هیچ اثری جابهجا گردند .در نانوذرات ،پالسمون سطحی در فضای محدودی قرار
میگیرد ،به گونهای که الکترونها در این فضای کوچک و در مسیر یکسان به سمت عقب و جلو نوسان
میکنند .این اثر رزونانس پالسمون سطحی موضعی نامیده میشود ( .)LSPRزمانی که فرکانس این نوسانات
با فرکانس نور بهوجود آورنده پالسمون یکسان باشد ،گفته میشود که پالسمون در رزونانس با نور برخوردی
است.

انرژی LSPRبه عملکرد دیالکتریک ماده و محیط اطراف ،شکل و اندازه نانوذرات حساس است .یعنی
اگر لیگاندی مانند پروتئین به سطح نانوذرات فلزی متصل شود ،انرژی  LSPRآن تغییر میکند .بهطور
مشابه ،اثرات  LSPRبه سایر تغییرات نیز مانند فاصله بین نانوذرات که میتواند با حضور سورفکتانتها یا
یونها تغییر کنند ،حساس است .یکی از عواقب اثر  LSPRدر نانوذرات فلزی ،قابلیت جذب فوقالعاده امواج
مرئی به دلیل نوسانات منسجم پالسمونها است .نتایج نشان میدهد که کلوئیدهای نانوذرات فلزی مانند
نقره یا طال میتوانند رنگهایی مانند قرمز ،بنفش یا نارنجی را نمایش دهند که در ابعاد معمولی دیده
نمیشود .این تغییر رنگ به شکل ،اندازه و محیط اطراف نانوذرات نقره بستگی دارد.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
رنگ یک ماده در نتیجه برهمکنش نور با ماده میباشد .با وجود این که رنگ ویژگی ذاتی یک ماده است
اما در مقیاس نانومتری رنگ نانوذرات به شکل و اندازه نانوذرات بستگی دارد .در نانوذرات فلزی با کاهش
اندازه ذره دامنه ارتعاشات الکترونهای موجود در سطح نانوذره تغییر کرده و در نتیجه رنگ نانوذره
تغییر میکند .همچنین در سایر نانوذرات با تغییر اندازه ذره فاصله بین ترازهای انرژی در نانوذره تغییر
کرده که به تبع آن میزان جذب نور به وسیله نانوذره تغییر کرده و رنگ آن تغییر میکند.
 -6مرجع:
 -1کتاب علوم و فناوری نانو 1
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روشهای ساخت و تولید
اننومواد
تهیه نانومواد با روش سل  -ژل
تولید نانومواد به روش هیدروترمال
رسوبدهی الیه اتمی
الیهنشانی به روش کندوپاش یونی(اسپاترینگ)
لیتوگرافی
معرفی روش انفجار الكتریكی سیم

منبع سیزدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

تهیه نانومواد با روش سل – ژل
چکیده:
فرآیند سل -ژل یک روش پایین به باال برای تولید نانوذرات است .در این فرآیند در ابتدا مواد اولیه در داخل یک محلول حل
شده و در مرحله بعدی محلول تبدیل به ژل خیس میشود .مرحله بعدی فرآیند سل -ژل خشک کردن ژل خیس میباشد .در
صورتی که فرآیند خشک کردن ژل خیس در داخل اتوکالو انجام شود یک ساختار متخلخل با دانسیته بسیار پایین به نام
آئروژل تشکیل می شود .در حالی که اگر خشک کردن از طریق فرآیندهای معمول انجام شود ،محصول نهایی نانوذرات خواهد
بود.
کلمات کلیدی :سنتز نانومواد ،سل -ژل ،پارامترهای موثر بر فرآیند سل-ژل ،آئروژل
 -1مقدمه
روش سل -ژل یکی از روشهای ساده و ارزانی است که با استفاده از آن میتوان نانوذرات مختلف را سنتز نمود .این روش با
ساخت یک سل همگن از پیشمادهها شروع میشود و سپس با تحریک شیمیایی سل به ژل تبدیل میشود .بعد از آن با یکی
از روشهای معمول ،حالل را از ساختار ژل بیرون کشیده و آن را خشک میکنند .بسته به نوع روش خشک کردن ،محصول
بهدست آمده مورفولوژی و خواص متفاوتی خواهد داشت .محصوالت بدست آمده کاربردهای متنوعی در پوششدهی سطوح،
عایقکاری ساختمان ،ابزارهای اپتیکی و  ...دارد .در این بخش روش سل –ژل و عوامل موثر در آن معرفی خواهند شد.
 -2فرآیند سل -ژل
فرآیند سل-ژل یک روش سنتز پایین به باال است .در این فرآیند ،محصول حاصل از تعدادی واکنشهای شیمیایی برگشت
ناپذیر است .در حقیقت این واکنشها باعث تبدیل مولکولهای محلول همگن اولیه به عنوان سل ،به یک مولکول نامحدود،
سنگین و سه بعدی پلیمری به عنوان ژل میشوند .بطور نمونه میتوان واکنش هیدرولیزی که در پی آن واکنش تراکم رخ

میدهد و محصول نهایی بدست میآید را به صورت زیر خالصه کرد ( شکل .)1

شکل  -1نمای کلی مراحل مختلف واکنش سل -ژل
 -3مراحل فرآیند سل -ژل
برای تولید محصول به روش سل -ژل الزم است ابتدا مقدمات و شرایط الزم برای واکنشها را فراهم نمود .مراحل روش سل
ژل به طور شماتیک در شکل ( )2نمایش داده شده است .این مراحل به ترتیب عبارتند از:
 -1تهیه محلول همگن
 -2تشکیل سل
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 -3تشکیل ژل
 -4خشک کردن

شکل ( )2نمای کلی از تمامی مراحل سل-ژل
 -1-3تهیه محلول همگن
الزم است تا در ابتدا یک محلول همگن شامل حالل و پیشمادههایی که قرار است در طول فرآیند ،محصوول نهوایی را شوکل
دهند آماده گردد .برای این کار ابتدا حالل (آب ،الکل ،حاللهای آلی یا نسوبتی از آنهوا) و پویشمواده 1را در یوک ظور حول
میکنیم تا محلول همگن حاصل شود .گاهی الزم است تا از ترکیب دو حالل با نسبتهای معین استفاده شود تا پویشموادههوا
به طور کامل در آن حل شود و محلول همگن حاصل شود .به عنوان مثال برخی از پیشمادههای آلی فلزی را ابتدا باید در یک
حالل آلی قابل حل در آب حل کرد و سپس محلول حاصل را در آب حل نمود .اما در مواردی که پیشمواده موورد نظور نموک

فلزی باشد به طور مستقیم در آب قابل حل بوده و نیازی به حالل آلی وجود ندارد.
پیشمادههای آلکوکسیدی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند اما میتوان به طریق دیگری غیر از مسیر آلکوکسیدی نیوز روش
سل – ژل را پیش برد که به آن مسیر کلوئیدی گفته میشود.
 -2-3تشکیل سل
پس از ساخت یک محلول همگن باید آن را به سل تبدیل کرد ،واکنش هیدرولیز 2پایه این مرحله است .اصوال کلمه هیودرولیز
از ترکیب دو کلمه هیدرو و لیز تشکیل شده و مفهوم آن تجزیه بوسیله آب است .در شویمی گواهی آب مویتوانود مولکوولی را
شکسته و به مولکولهای سادهتری تبدیل کند .به طور خالصه به دستهای از واکنشها که در آن آب مولکوولی را شکسوته (بور

اثر یک واکنش شیمیایی) و به مولکولهای سادهتر تبدیل میکند اصطالحا هیدرولیز میگوییم.
1Precursor

Hydrolysis
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واکنش هیدرولیز چندان پیچیده نیست .برای آغاز این فرآیند کمی آب به محیط واکنش افزوده میشود ( این در حالتی است
که محلول همگن در حاللی فاقد آب تهیه شده باشد) .حضور آب باعث خواهد شد تا واکنش هیدرولیز بر روی پیشماده
صورت گیرد و به نوعی آن را فعال کرده تا ذرات اکسید فلزی گرد هم آمده و تشکیل ذرات ریز و جامدی بدهند که در حالل
پراکنده هستند .به چنین ترکیبی سل (به عنوان یک محصول میانی فرآیند) اطالق میشود .در شکل ( )3نمای کلی از واکنش
هیدرولیز نمایش داده شده است.

شکل ( )3نمای کلی از واکنش هیدرولیز
سل از کلمه انگلیسی  Solutionبه معنای محلول گرفته شده و لذا محلولی است کلوئیدی از واکنشدهندههای مختلف( ،مثل
پیشمادهها ،حالل ،کاتالیزورهای اسیدی یا بازی و سایر افزودنیهای مورد نیاز) که قرار است در ادامه واکنش طی مراحل
هیدرولیز و تراکم به ژل تبدیل شود .البته الزم است که به این نکته اشاره گردد که سلها کمی با محلولهای حقیقی متفاوت
هستند .در محلول حقیقی جسم حل شونده به صورت اتم ،مولکول و یا یون درحالل به طور یکنواخت پراکنده شده و اندازه
ذرات از  1 nmتجاوز نمیکند .اما اگر اندازه ذرات بزرگتر از  100nmباشد ،به تدریج تهنشین میشوند (مخلوط
سوسپانسیونی) .اگر اندازه ذرات بین  1تا حدود  100متغیر باشد ،معموال به صورت پراکنده درهمه جای مخلوط باقی میماند
که به این گونه مخلوطها کلویید میگویند .سلها شامل ذرات بسیار ریز (کمتر از  )100 nmپراکنده شده در فاز حالل
هستند و در واقع یک محلول یا به اصطالح درستتر مخلوط کلوییدی را تشکیل میدهد .پس با توجه به همه توضیحات باال
میتوان سل را اینگونه تعریف کرد که" :سل عبارتست از مخلوط جامد پراکنده شده در مایع که به علت کوچکی ذرات جامد

قادر است برای مدت بسیار طوالنی (ماهها) پایدار بماند و تهنشین نشود".
مهمترین نکتهای که راجع به یک سل خوب و قابل قبول باید گفت این است که سل حاصل باید به گونهای تهیه شود تا بتواند
برای ماهها پایدار باشد و رسوب نکند .به عبارت دیگر باید اندازه ذرات آنقدر کوچک باشد که حرکات براونی ذرات بر نیروی
جادبه زمین غلبه کرده و ذرات تهنشین نشوند و برای مدت طوالنی همگن باقی بمانند .اگر سل حاصل دارای چنین ویژگی

باشد میتوان امیدوار بود تا محصولی همگن ،خالص و با بازده باال تولید شود.
 -3-3تشکیل ژل
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برای این کار کافی است ،محلول ساخته شده را به نوعی تحریک کرده ،تا ذرات ریز پراکنده شده (که هر کدام شوامل چنود توا
چند ده واحد مولکولی یا اتمی از آغارگرهای مربوطه هستند) شروع بوه نووعی گردهموایی کننود .بوا ایجواد بور همکونشهوای
(فیزیکی و شیمیایی) میان ذرات معلق پراکنده شده در محلول سل ،آنها به صورت واحدهایی متشکل از چند ده هزار مولکول
کنار هم جمع شده و تشکیل یک مولکول سه بعدی بینهایت بزرگ میدهند که نوعا تموام حجوم ظور واکونش را بوه خوود

اختصاص میدهد.
این مولکول غولپیکر که دارای خلل و فرج بسیار فراوانی است تمام حالل را در درون خود به دام میاندازد ،و ژل خیس 3نام
دارد .برای تولید ژل خیس نیاز به تحریک محلول سل داریم تا به ژل برسیم .این تحریک میتواند با استفاده از معر مناسب
(آب خالص یا آب به همراه  )NaOH , HClانجام شود .در واقع در مرحله تبدیل سل به ژل که توسط واکنشهایی موسوم به
تراکم 4کنترل میشوند ،یک واکنش بسپارش معدنی 5به شمار میرود که محصول نهایی آن شبکه اکسیدی حاوی خوشههای
اکسید فلزی  M-O-Mاست .در شکل( )4نمای کلی از واکنش تراکم نمایش داده شده است.

شکل ( )4تصویر مدل سه بعدی مربوط به واکنش تراکم
واکنش تراکم دقیقا عکس واکنش هیدرولیز است .در هیدرولیز مولکولی درشت با مصر آب به اجزاء سادهتر تبدیل میشود،
اما در تراکم دو مولکول ساده به هم میپیوندند و تشکیل یک مولکلول پیچیدهتر را میدهند .در حاشیه این ترکیب شدن یک
مولکول کوچک مثل آب آزاد میشود .یک واکنش تراکمی وقتی انجام میشود که دو هیدروکسید (یا یک هیدروکسید  +یک
آلکوکسید) فلزی ) (M-OR+HO-Mبا هم ترکیب میشوند تا یک اکسید فلزی ) (M-O-Mایجاد کنند .ژل در نهایت
به عنوان محلول ساخته میشود .در مرحله بعد باید به روشی حالل را از آن جدا کنیم تا فرآیند تکمیل شود .ژلها انواع
مختلفی دارند ،که هر کدام خصوصیات و کاربردهای مخصوص به خود را دارند .بسته به نوع حالل مورد استفاده یا نوع روش

خشک کردن ،اسامی ،ویژگیها و کاربردهای آنها متفاوت خواهد بود.
3

Wet Gel
Condensation
5 Inorganic Polymerization
4
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با مخلوط کردن نمکهای اولیه متفاوت میتوان سامانههای دوتایی یا سه تایی تولید نمود .هر کدام از نمکهای اولیه دارای
سرعت واکنش مربوط به خودش است که این سرعت واکنش ،بستگی به شرایطی چون  ،pHغلظت ،حالل و دما دارد .ژل
پلیمری ایجاد شده به صورت یک اسکلت سه بعدی شکل میگیرد که این امر باعث بهم پیوستن حفرات شده و پس از خشک
شدن با جمع شدن و انقباض ،ایجاد یک جامد صلب محکم میکنند .می توان گفت که مواد نهایی و محصوالت را میتوان به

صورتی طراحی کرد ،که باعث بوجود آمدن تخلخلهای نانو شود که در نتیجه آن ،سطح ویژه بسیار باالتری بدست خواهد آمد.
 -4-3خشک کردن
از ویژگی ژلها این است که میتوانند شکل ظرفی که در آن تولید شدهاند را به خود بگیرند .بسته به استحکام ساختار ژل،
میتوان یک تکه مستقل با حفره های بزرگ به دست آورد .از آنجا که در این وضعیت حالل یکی از اجزاء داخلی ژل محسوب
میشود (شبکه را پابرجا نگه میدارد) .حفظ ثبات ساختار حفرهها با برداشتن حالل بسیار دشوار است .معموالً باید اجازه داد
ساختار ژل قبل از خشک کردن ،رسیده شود (کمی بماند) تا پیوندهای بین ذرات استوارتر گردد .این مرحله بین چند ساعت
تا چند روز طول میکشد .به این فرآیند در اصطالح پیرسازی 6گفته میشود .طی فرآیند پیرسازی ،ژل به تغییرات خود ادامه

می دهد تا پیوندهای جدید شکل گرفته و استحکام اسکلت ژل بیش از پیش گردد.

شکل ( )5مراحل مختلف سل ژل و جایگاه فرآیند  Agingدر آن
در شکل ( ) 5جایگاه مرحله پیرسازی در فرایند سل ژل نشان داده شده است .بعد از فرآیند پیرسازی و تهیه ژل ،از راههای
مختلف فاز مایع ( حالل) را جدا میکنند .این مرحله جداکردن حالل یا خشک کردن به دو روش کلی انجام میشود:
 -1ماده را در محیط قرار دهیم تا خودبه خود خشک شود .در این حالت ،ماده حاصله زیروژل 7نام میگیرد و حفرههای
کمتری دارد و متراکم است .زیروژل به ژلی گفته می شود که تمام مایع داخل حفرات ژل خارج شده است ،به گونهای که
ساختار کمی متراکمتر و فشردهتر شده است و چروکیدگی نسبت به وضعیت ژل خیس در آن کامالً مشهود است (شکل  6را

ببینید).

شکل ( )6خشک کردن به وسیله تبخیر ساده و تولید زروژل []5
Aging
Xerogel
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 -2راه دیگر روش فوق بحرانی است که در آن تغییرات شبکه جامد به حداقل میرسد .ماده حاصل دارای شبکه متخلخل و
پوکی است که آئروژل 8نامیده می شود .آئروژل (ژل هوادار) نیز نوعی ژل خشک است .لذا حالل از داخل ژل خارج شده است.
در اینجا خروج حالل به گونهای بوده که هیچ فشردگی 9یا تغییری در ساختار ژل ایجاد نشده است .این نوع ژل عموم ًا به این
صورت تهیه میشود که ژل را تا دمای بحرانی حالل حرارت میدهند .بنابراین هیچ تعادلی بین مایع و بخار وجود ندارد و ژل با
سطح ویژه باال ،با حفظ ساختار ،در مقایسه با حالت ژل خیس بدست میآید .بر خال زروژل ،در آئروژل تمامی خلل و فرج و

ساختار حفظ شده و متراکم نمیشود.
خشککردن با یک فرآیند ساده تبخیر و یا با حذ حالل در خالء امکانپذیر است .در اثر نیروهای مویینگی که از برهمکنش
بین حالل و دیوارههای ساختمان ماده در اثر تبخیر حالل ایجاد میش ود ،انتظار این است که میزان تخلخل کاهش یابد .اگر
چنین باشد ،بعد از خشک شدن ژل ،این تغییر قابل بازگشت نیست .یک راه مقابله با این مشکل حذ سطح تماسی بین فاز
گاز و مایع در سامانه است .این موضوع میتواند با برداشتن حاللها در زمانی که در حالت فوق بحرانیشان هستند ،حاصل
شود .نقطه فوق بحرانی در نمودار فازی جایی است که گاز و مایع به صورت فازهای جدا از هم وجود ندارند( .شکل  7را

ببینید).
بنابراین ،حالل بدون نیاز به تغییر فاز حذ می شود .یعنی ،نیازی نیست حالل از فاز مایع به گاز تبدیل شده و سپس خارج
شود .در این وضعیت حالل در فاز فوق بحرانی است (یعنی جایی که نه مایع است و نه گاز!) در شکل  7پیکانها و اعداد
ال بسته دما تا باالی نقطه بحرانی ()Tc
مسیرهای ممکن را برای رسیدن به این نقطه را نشان میدهد .ابتدا ،در یک محفظه کام ً

افزایش مییابد ،که فشار را از فشار بحرانی باالتر میبرد (کمی باالتر از  ،)Pcو در نتیجه حالت فوق بحرانی حاصل میشود.
در نمودار فازی فشار -دما Pc ،و  Tcبه ترتیب به فشار و دمای بحرانی اشاره دارند .پیکان های  1و  2مسیر خشک کردن فوق
بحرانی را نشان میدهند .در ابتدا ،مایع با افزایش دما به سیال فوق بحرانی تبدیل میشود .فشار هم همزمان افزایش مییابد.
در ادامه ،با ثابت نگه داشتن دما ،فشار پایین آورده میشود .بنابراین سیال فوق بحرانی به فاز گازی تبدیل میشود و از محیط
خارج میگردد.

Aerogel
Contraction
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شکل ( )7نمودار فازی فشار -دما برای رسیدن به شرایط بحرانی
در ادامه در عین حال که دما باالتر از دمای بحرانی است ،فشار کم میشود و به این ترتیب سیال فوق بحرانی مستقیماً به فاز
بخار میرود و از داخل اتاقک آزاد میشود .چون فشار الزم برای این کار برای حاللهای معمولی باالتر از  6مگاپاسکال است،
به یک اتوکالو

10

نیاز است .در حالی که الکل به دماهای باالیی برای رسیدن به حالت بحرانی نیاز دارد( ،اتانول حدود C

o

 CO2 )234در دمایی حدود دمای اتاق (حدود  )31 oCبحرانی میشود.
 -4ویژگیهای محصوالت روش سل  -ژل
دالیل اصلی استفاده از فرآیند سل -ژل ،تولید محصولی با خلوص باال ،توزیع اندازه ذرات باریک و دست یافتن به نانو ساختاری
یکنواخت در دمای پایین است .اغلب روش سل -ژل جهت سنتز نانو اکسیدهای فلزی مورد استفاده قرار میگیرد.
فرآیند سل -ژل شامل تغییر حالت سل به ژل با استفاده از تکنیکهای مختلف و متفاوت است که در اکثر آنها از خشک
نمودن آهسته و مالیم برای حذ حالل استفاده میشود .باید توجه داشت که به دلیل وجود پدیده انقباض در هنگام خشک
شدن ژل ،باید در طول فرآیند خشک کردن ،نکات الزم برای جلوگیری از به وجود آمدن ترک را رعایت نمود .ژل تولید شده
قابلیت قالبریزی 11دارد و با استفاده از آن میتوان قطعات قالبگیری شده را ساخته و با خشک کردن آنها به یک قطعه

یکپارچه دست یافت .قطعات که به این ترتیب بدست میآیند میتوانند به عنوان صافی یا غشا مورد استفاده قرار گیرند.
همانطور که در شکل ( )8نشان داده شده است ،میتوان با انجام فرآیندهای پوششدهی چرخشی 12و یا غوطهوری فیلمهای
نازکی به ضخامت  50-500nmرا بر روی یک زیرالیه تولید نمود .این فیلمهای نازک تولیدشده کاربردهای وسیعی از لحاظ
الکترونیکی ،کاربردهای سایشی یا شیمیایی دارند و عالوه بر این بر روی خواص اپتیکی نیز میتواند تأثیرگذار باشند.

شکل ( )8نمای کلی روش پوشش دهی الف) چرخشی ب) غوطه وری
تخلخلهای پیوسته در مقیاس نانو میتوانند به عنوان محلی جهت پرشدن مواد ثانویه باشند .این عمل با استفاده از روشهایی
نظیر تصفیه در فاز مذاب و یا واکنشهای شیمیایی صورت میگیرد .این گونه مواد را در دسته نانوکامپوزیتها طبقهبندی
10

Autoclave
Casting
12 Spin Coating
11
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میکنند .یکی از استفادههای مفید از این مواد متخلخل این است که این خلل و فرج را با انواع کاتالیستهای صنعتی پر
میکنند و بدلیل سطح فعال بسیار باالی این مواد متخلخل ،بهرهوری کاتالیستی بسیار افزایش یافته و موجب کاهش قیمت

تمام شده محصول تولیدی میگردد.
برای ایجاد قطعات نسبتا متراکم باید از عملیات

حرارتی13

استفاده نمود .سطح ویژه زیاد ،باعث افزایش سرعت فشرده شدن

ساختار (تراکم) میشود ،ولی باید توجه داشت که افزایش دما جهت انجام فرآیند سینترینگ درعین حال مشکل رشد دانهها را
نیز به همراه خواهد داشت .در شکل ( )9بطور خالصه انواع فرآیندهای قابل انجام در سل -ژل و محصوالت حاصل از هر
فرآیند نمایش داده شده است.

شکل ( )9انواع فرآیندهای قابل انجام در سل -ژل و محصوالت حاصل از هر فرآیند
 -5نتیجهگیری
سل -ژل یکی از مهمترین روش ها برای تهیه نانوذرات اکسید فلزی است .در این مقاله به بررسی مراحل مختلف فرآیند سل-
ژل در سنتز نانوذرات پرداختیم .این مراحل شامل تهیه سل مناسب از مواد اولیه ،تبدیل سل به ژل ،پیرسازی ،خشک کردن
معمولی و خشک کردن در اتوکالو و در نهایت کلسیناسیون میشد  .نانوذرات بدست آمده از فرآیند سل -ژل دارای خلوص باال

و توزیع اندازه باریکی از نظر اندازه ذرات هستند .سل -ژل روش یکی از روشهای مهم برای تولید مواد نانومتخلخل نظیر

آئروژل است.

 -6مرجع
http://edu.nano.ir/

Sintering
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تولید نانومواد به روش هیدروترمال
نویسندگان :صهبا خرمی ،معصومه قاسمی نژاد
چکیده:
روش هیدروترمال یکی از روشهای پایین به باال در ساخت نانوساختارهاست .در این روش در ابتدا مواد اولیه در داخل یک
محلول آبی یا آلی حل شده و سپس وارد دستگاه اتوکالو میشوند .در دستگاه اتوکالو با افزایش دما و فشار ،محلول موردنظر
وارد ناحیه بحرانی شده و مواد اولیه موجود در محلول با یکدیگر واکنش داده و با ایجاد فوق اشباع در محلول رسوب کرده و
تشکیل نانوذرات را میدهند.
کلمات کلیدی :سنتز نانوذرات ،هیدروترمال ،اتوکالو
 -1مقدمه
روش هیدروترمال یکی از قویترین و پرکاربردترین روشهای پائین به باال برای تولید نانوساختارهاست که به خاطر ساده و
مقرون به صرفه اقتصادی بودن امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این بخش به بررسی مختصر مکانیسم کلی این
فرآیند و پارامترهای تاثیرگذار بر آن میپردازیم.
 -2روش هیدروترمال

از میان تمامی روشهای پیشرفته تولید نانوذرات ،روش هیدروترمال توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است .واژه
هیدروترمال دارای منشاء زمین شناختی است )از این واژه برای اولین بار یک زمین شناس انگلیسی در توصیف عمل آب در دما
و فشارهای باال ،که باعث ایجاد صخرهها و کانیهای گوناگون میشود ،استفاده کرد(.
منشاء تولید بزرگترین تک بلورهای موجود در طبیعت و مقدار بسیار زیادی از تک بلورهای مصنوعی ساخته شده در
آزمایشگاهها ،هیدروترمال است .در ابتدا فرآیند هیدرترمال به واکنشهای شیمیایی) همگن یا ناهمگن( در حضور حالل در دما
و فشار باال اطالق میشد .در اواخر قرن بیستم ،همایشی بین المللی بین رشتهای با عنوان فرآیند هیدروترمال برگزار گردید.
دستاورد این همایش گسترش اطالعات در مورد ترمودینامیک این فرآیند بود و منجر به کاهش چشمگیر شرایط دما و فشار این
فرآیند و سوق یافتن آن به سمت شیمی سبز گردید .امروزه روش تولید هیدروترمال سهمی تقریبا معادل  6درصد را در تولید
مواد پیشرفته دارد .گستره وسیعی از اکسیدهای فلزی ،هیدروکسیدها ،سیلیکاتها ،کربناتها ،فسفات ها ،سولفیدها ،نیتریدها با
نانوساختارهایی همچون نانولوله ،نانوسیم ،نانومیله و  ...با استفاده از این روش تهیه میشوند.
 -3مکانیسم کلی روش هیدروترمال

هیدروترمال به عنوان روشی بر پایه شکلگیری و رشد کریستالها در اثر واکنشهای شیمیایی و تغییرات قابلیت انحالل مواد در
یک محلول آبی تحت دما و فشار مناسب شناخته میشود .در گذشته سنتز هیدروترمال در دما و فشار باال و بیشتر در حالت
بحرانی صورت میگرفت ،اما امروزه با شناخت حاللهای مناسب برای هر واکنش و با کمک روشهای جدید انرژیدهی به
سیستم (مانند استفاده از امواج ماکروویو و یا میدانهای مغناطیسی) این روش در دما و فشارهای پایینتر نیز استفاده میشود.
به طور کلی ،در این روش ابتدا واکنش دهندهها در حالل مناسب حل میشوند .در صورت نیاز برای حل شدن یا توزیع بهتر
پیش مادهها در محلول ،از امواج اولتراسونیک استفاده میشود .سپس محلول مواد اولیه درون اتوکالو ریخته شده و اصطالحا
مهر و موم میشود .سپس اتوکالو حاوی محلول واکنش دهندهها ،تا دمای مناسب حرارتدهی میشود .در اثر این حرارتدهی
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تولید اننومواد به روش هیدروترمال
فشار درون اتوکالو باال رفته و شرایط مناسب برای واکنش پیش مادهها فراهم میشود .پس از گذشت زمان کافی برای انجام
واکنش شیمیایی درون اتو کالو ،حرارتدهی متوقف شده ،محصوالت از درون آن بیرون آمده و در صورت نیاز برای خشک یا
کلسینه شدن حرارتدهی میشوند.
دمای بحرانی :دمایی است که در باالتر از آن دما نمیتوان در ماده با افزایش فشار یا کاهش حجم تغییر فاز ایجاد کرد.
اتوکالو:

از این وسیله برای ایجاد دما و فشار باال جهت استریل کردن ابزارهای پزشکی و آزمایشگاهی و انجام برخی از واکنشها که نیاز
به دما و فشار باال است ،مورد استفاده قرار میگیرد .ابعاد این وسیله از اندازه آزمایشگاهی که معموال به شکل یک استوانه دردار
است تا ابعاد صنعتی متغیر است.

شکل  -1اتوکالو

 -4انواع روشهای هیدروترمال

شرایط سیستم واکنش و همچنین شرایط محیطی ،بر روند پیشرفت واکنش و محصوالت تولیدی آن بسیار تاثیرگذارند .برای
کنترل ابعاد و مورفولوژی (ریخت شناسی) محصوالت تولیدی از مواد مختلفی به عنوان افزودنی ،قالب و یا زیرالیه میتوان
کمک گرفت .برمبنای این مواد و حاالت مختلف شرایط سیستم و محیط ،چند روش کلی سنتز هیدروترمال در مقاالت گزارش
شده است .در ادامه به بررسی تاثیر استفاده از مواد مختلف و شیوههای حرارتدهی متفاوت در روش تولید هیدروترمال
میپردازیم.
کلسینه کردن به عملیات حرارتیای گفته میشود که در غیاب هوا و اکسیژن ،بر روی مواد جامد برای تجزیه حرارتی ،انتقال فاز
و یا حذف مواد فرار اعمال میشود .در بعضی موارد برای بلوری کردن ذرات تولیدی آنها را حرارت داده و کلسینه میکنند .با
افزایش زمان کلسینه کردن ،همراه با بلوری شدن ذرات ،به هم چسبیدگی و کلوخه شدن آنها نیز اتفاق می افتد .از این رو
زمان و دمای کلسینه کردن در ساختار بلوری و ابعاد ذرات تولیدی موثر است.
برخی از پارامترهای تعیین کننده شرایط سیستم واکنش؛ غلظت پیش مادهها ، pH ،زمان ،فشار ،افزودنیهای آلی و نوع قالب
هستند.
یکی از معیارهای سنجش مناسب بودن یک روش تولید ،دامنه ابعادی ذرات تولیدی است .با فرض یکسان بودن ماده اولیه،
روش تولید و شرایط یکسان (سیستم/محیطی( ،بازهم همه ذرات تولید شده دارای ابعاد یکسانی نیستند .هر چه ابعاد ذرات به
یکدیگر نزدیکتر باشد (اصطالحا دامنه ابعادی محصول محدودتر باشد) برای ما مطلوبتر است.
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 -1-4روشهای مبتنی بر استفاده از افزودنیهای آلی

برای کنترل مورفولوژی ذرات تولیدی و کنترل روند پیشرفت واکنش در فرآیند هیدروترمال میتوان از افزودنیهای آلی استفاده
کرد .بسته به ماهیت شیمیایی افزودنیها و محلول ،این افزودنیها میتوانند به عنوان عامل احیا کننده و یا عامل جذب و  ...را
در واکنش شیمیایی بین واکنشدهندهها شرکت کنند .از جمله افزودنیهای آلی پرکاربرد در این فرآیند میتوان به
سورفکتانتها ،زیست مولکولها ،مایعات یونی ،اسیدهای آلی و حاللهای آلی اشاره کرد.
به عنوان مثال در روشهای  SA1از سورفکتانتها برای کنترل مورفولوژی نانوذرات تولیدی استفاده میکنند .سورفکتانتها
ترکیباتی آلی هستند که دو سر آبدوست و آبگریز دارند .آنها در محلول جهتگیری میکنند .بدین ترتیب که سر آبدوست
آنها در تماس با محلول قرار گرفته و سر آبگریز آنها به دور واکنشدهندهها قرارگرفته و تجمعاتی از واکنش دهندهها درون
محلول ایجاد میکند که اصطالحا به آنها مایسل گفته میشود .بسته به غلظت سورفکتانت ،مایسلهای شکل گرفته میتوانند
به شکلهای مختلف مانند کروی ،استوانهای و  ...باشند.

شکل  -2قرارگیری سورفکتانتها در محلول

 -2-4روشهای مبتنی بر استفاده از قالب

در بعضی روشهای هیدروترمال ،ذراتی در نقش قالب برای کنترل دقیق ابعاد و شکل نانوذرات تولیدی به سیستم واکنش اضافه
میشوند .از لحاظ تئوری با کمک قالبها میتوان به طور دقیقی نانوذرات مطلوب را به اصطالح پرینت کرد .اما انجام این کار به
طور عملی با چالشهایی روبروست .قالبها باید طوری انتخاب شوند تا عالوه بر فراهم کردن بستر مناسب برای شکلگیری
نانوذرات ،با مواد سازگاری داشته باشند و در عین حال پس از اتمام واکنش به سادگی قابل جداسازی از نانوذرات تولیدی باشند.
بسته به شیوه جدا کردن قالب از محصول تولیدی و نیز شیوه استفاده از قالب در واکنش ،روشهای هیدروترمال مبتنی بر
استفاده از قالب به  4دسته تقسیم میشوند:
 افزودن و حذف قالب یا ( :2)A & RTدر این روش قالب در شروع واکنش ،مانند واکنش دهندهها ،وارد محفظه
واکنش شده و پس از اتمام فرآیند هیدروترمال از طریق کلسینه کردن و یا با محلولسازی از فرآوردهها جدا میگردد.
 افزودن و خود حذف شدن قالب یا ( :3)A & SRTدراین روش هم قالب قبل از شروع واکنش وارد محفظه می شود،
اما در حین فرآیند هیدروترمال با واکنش دهندهها ،برای تولید فرآورده ،واکنش داده و از بین میرود.

Surfactant Assisted
Add & Remove Template
3
Add & Self Removed Template
1
2
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خود افزودن و حذف قالب یا ) :4)SA & RTدر این روش ،قالب در حین فرآیند هیدروترمال تولید شده و پس از
اتمام فرآیند از طریق کلیسنه کردن از فرآورده جدا میگردد.
خود افزودن و خود حذف شدن قالب یا ( :5(SA & SRTدر این روش قالب در حین فرآیند تولید شده ،با سایر
واکنش دهندهها واکنش میدهد واز بین میرود.

شکل  -3تولید نانوقفسهای اکسید آهن الف -شماتیک مراحل ب -تصویر  SEMمراحل

به عنوان مثال میتوان از کرههای کربنی به عنوان قالبی برای ساخت نانوقفس های اکسید آهن استفاده کرد )شکل )3کرههای
کربنی ابتدا به محلول واکنش افزوده میشوند .گروههای عاملی موجود در سطح کرههای کربنی باعث جذب و شکلگیری
اکسید آهن در سطح میشوند .پس از پایان واکنش ،کرههای کربنی با کلسینه کردن از درون نانوقفسهای اکسید آهن شکل
گرفته ،خارج میشوند.
 -3-4روشهای مبتنی بر استفاده از زیرالیه

Self Added & Remove Template
Self Added & Self Removed Template
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از روش هیدروترمال همچنین میتوان به عنوان جایگزینی با هزینه کمتر برای روشهای الیهنشانی  CVDو یا  PVDاستفاده
کرد .برای تولید آرایههای نانوساختار به این روش کافیست زیرالیه مناسبی انتخاب کرده و درون محفظه واکنش قرار دهیم.
بسته به جنس و نقش زیرالیه می توانیم  3روش هیدروترمال متفاوت داشته باشیم:
 زیرالیه به عنوان بستر رشد یا :6SARGدر این روش زیرالیه فویلی فلزی است و عالوه بر ایفای نقش به عنوان بستر
برای رشد آرایههای نانو ،به عنوان یکی از واکنش دهندهها نیز عمل میکند.
 رشد اپیتکسی یا  :7HoEGدر این روش واکنش شیمیاییای بین زیرالیه و پیش مادههای واکنش صورت نمیگیرد.
ابتدا ذراتی از پیش ماده روی زیرالیه پاشیده میشوند .این ذرات به عنوان جوانه رشد نانوساختار مورد نظر عمل
میکنند و آرایههای نانوساختار بر روی این جوانهها شکل میگیرند.
 رشد غیراپیتکسی یا  :8HeEGکلیات این روش مانند روش قبل است با این تفاوت که آرایههای نانوساختار مستقیما
روی زیرالیه نشسته و از جوانه استفاده نمیگردد.


Substrate As Reactant Growth
Homo-Epitaxy Growth
8
Hetero-Epitaxy Growth
6
7
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شکل  -4تولید آرایههای نانوساختار به روش الف SARG -ب HoEG -جHeEG -

 -5شیوههای حرارتدهی در روش هیدروترمال

یکی از اصلیترین شرایط محیطی واکنش ،شیوه انرژیدهی به سیستم است .به طور معمول در روش هیدروترمال از کوره برای
حرارتدهی به سیستم استفاده میشد .استفاده از کوره و انتقال حرارت رسانشی باعث ایجاد شیب دمایی زیاد در قسمتهای
مختلف محفظه واکنش ،شرایط واکنش غیریکنواخت و در نتیجه تولید ذرات در دامنه ابعادی بسیار وسیعی میشود .از این رو
امروزه از روشهای دیگری نیز برای حرارتدهی یکنواختتر استفاده میشود .از جمله این روشها میتوان به حرارتدهی به
کمک امواج ماکرو و حرارتدهی به کمک میدان مغناطیسی اشاره کرد.

www.nanoclub.ir

151

تولید اننومواد به روش هیدروترمال

شکل  -5شیوه های حرارت دهی جدید در روش هیدروترمال .الف -میدان مغناطیسی ( )MFAب -امواج ماکروویو ()MA

 -6نتیجه گیری

فناوری هیدروترمال روش قدرتمندی در تولید نانومواد به حساب میآید .بازدهی باال و کنترل پذیری مطلوب و زیست سازگاری
از جمله ویژگیهای ممتاز این روش به حساب میآیند .با تغییر در شرایط واکنش و استفاده از محلولها ،افزودنیها ،قالبها و
زیرالیههای مناسب و همچنین با انرژیدهی مناسب به سیستم میتوان دامنه وسیعی از نانوساختارها را با کیفیت و ابعاد
مطلوب با این روش تولید کرد.

 -7مراجع

1-Weidong Shi, Shuyan Song and Hongjie Zhang, “Hydrothermal synthetic strategies of

inorganic semiconducting nanostructures.” Chemical Society reviews 42 13 (2013): 571443.
 -2فرآیند هیدروترمال برای تولید مواد گذشته ،حال و آینده ،محمدرضا لقمان استرسکی ،مسعود صلواتی نیاسر،

ماهنامه فناوری نانو ،سال هفتم ،آذرماه  ،1378شماره 134

3-Qiu Yang, Zhiyi Lu, Junfeng Liun, Xiaodong Lei, Zheng Chang, Liang Luo,
Xiaoming Sunn, Metal oxide and hydroxide nanoarrays: Hydrothermal
synthesis and applications as supercapacitors and nanocatalysts, Progress in
Natural Science: Materials International, 2013; 23(4) : 351–366

 -4فرآیند هیدروترمال برای تولید مواد پیشرفته فناوری نانو ،جواد کریمی ثابت ،سیروس قطبی  ،ماهنامه فناوری
نانو
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رسوبدهی الیه اتمی
نویسنده :مینا شریفی
چکیده
روش رسوبدهی الیه اتمی ،روشی برای تشکیل الیههای نازک و یکنواخت است که سالهاست مورد استفاده قرار گرفتهه اسهت ایه
روش میتواند نوع خاصی از رسوبدهی شیمیایی بخار در نظر گرفته شود به عبارتی دیگر ،یک روش فهاز بخهار اسهت کهه بهر اسها

یکسری واکنشهای متوالی و محدود کننده ،میتواند الیه های نازک از مواد مختلف را تولید کند کنترل ضخامت در حهد ننگسهترو ،

تنظیم ترکیب الیهها و پوششدهی یکنواخت ،رسوب دهی الیه اتمی را بهه روشهی قدرتمنهد بهرای بسهیاری از کاربردههای صهن تی و

تحقیقاتی تبدیل کرده است در ای مقاله س ی شده تا ابتدا با اصول اولیه روش رسوبدهی الیه اتمی نشنا شده و سپس مکانیز تهیه
الیه دیاکسید تیتانیو روی بستر را فراگیرید

کلمات کلیدی  :رسوبدهی الیه اتمی ،کنترل ضخامت ،الیه دیاکسید تیتانیو  ،الیه نازک

 -1مقدمه
رسوبدهی الیه اتمی ( 1)ALDیک روش منحصر به فرد برای رشد الیههای نازک به شمار میرود که بها سهایر روشههای

رایج تشکیل فیلمهای نازک ،تفاوت قابل توجهی دارد روش رسوبدهی الیه اتمی ذاتا ماهیت رشد محدود کننهدهای دارد و
هر بار تنها یک الیه اتمی یا مولکولی میتواند روی سطح رشد یابهد بنهابرای  ،بهه کمهک ایه روش بهتهری کنتهرل را بهر
ضخامت فیلم و صافی سطح در اب اد نانومتری و یا کمتر ،خواهیم داشت در مقایسه با سایر روشهای تشکیل فیلم ،رسهوب
الیه اتمی روشی نسبتا جدید است که اولی بار برای رشد فیلم  ZnSاستفاده شد  ALDرا میتوان به عنوان اصالح کننده

روشهای رسوبدهی شیمیایی فاز بخار ) ،(CVDیا ترکیبی از خودنرایی فاز گازی و واکنشهای سطحی در نظر گرفت

 -2شرح فرآیند رسوب دهی الیه اتمی
در فرنیند م مول رسوبدهی الیه اتمی ) (ALDابتدا سطح توسط واکنش شیمیایی ف ال میشود هنگامی که مولکولهای

پیشماده به محفظه رسوبدهی وارد میشوند با گونههای سطح ف ال واکنش میدهند و پیوند شیمیایی ایجاد میکننهد از
ننجایی که مولکولهای پیشماده با یکدیگر واکهنش نمهیدهنهد ،بهیش از یهک الیهه مولکهولی نمهیتوانهد در ایه مرحلهه
رسوبگذاری شود در مرحله ب هد ،تهکالیهه رسهوب داده شهده دوبهاره از یریها واکهنش شهیمیایی سهطح ف هال شهده و
مولکولهای پیشماده وارد محفظه میشوند در ای مرحله با توجه به نوع الیه میتوان از پیشماده متفهاوتی ههم اسهتفاده
کرد با تکرار ای مراحل ،الیههای اتمی و یا مولکولی را در هر مرحله میتوان رسوب داد شماتیک روش رسهوبدههی الیهه
اتمی در شکل زیر نشان داده شده است[2و]1
1

)Atomic Layer Deposition (ALD
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شکل )1نمای کلی فرنیند رسوبدهی الیه اتمی ن) سطح زیرالیه اصالح شده ب) واکنش پیشماده  Aبا سطح پ) خروج پیشماده
اضافه و محصوالت جانبی تولید شده ت) واکنش پیشماده  Bبا سطح ث) خروج پیشماده اضافه و محصوالت جانبی تولید شده ج)
تکرار مراحل  2الی  5تا هنگامی که به ضخامت دلخواه برسد []2

-2-1رشد الیه دیاکسید تیتانیوم
شکل 2شماتیک فرنیند رشد الیه دیاکسید تیتانیو را به روش  ALDنمایش میدهد

شکل )2شماتیک فرنیند  ALDبرای تشکیل فیلم دیاکسید تیتانیو []1
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رسوبدهی الیه امتی
ابتدا سطح بستر هیدروکسیله میشود ،سپس قبل از ورود پیشمادهها ،تیتانیو تتراکلراید با گروههای هیدروکسهیل سهطح
واکنش میدهند که نوعی واکنش تراکمی روی سطح است:
TiCl4 + HOMe → Cl3Ti-O-Me + HCL

 Meبیانگر بستر فلزی و یا اکسید فلزی است واکنش باال تا زمانی که تمامی گهروهههای هیدروکسهیل سهطح بها تتراکلریهد
تیتانیو واکنش دهند ،ادامه مییابد محصوالت جانبی تولید شده مانند هیدروکلریک اسید از سیستم خارج شده و نب وارد
میشود تریکلرید تیتانیو به صورت شیمیایی با سطح پیوند داده و در حضور نب هیدرولیز میشود
Cl3Ti-O-Me + H2O → (HO)3Ti-O-Me + HCl

 (HO)3Tiهای مجاور یکدیگر نماده واکنش تراکم هستند تا پیوند  Ti-O-Tiرا ایجاد کنند:
(HO)3Ti-O-Me + (HO)3Ti-O-Me → Me-O-Ti(OH)2-O-Ti(OH)2-O-Me + H2O

هیدروکلریکاسید تولید شده و نب اضافی از محفظه خارج شده و یکالیه دیاکسید ،یی یک سهیکل کامهل روی زیرالیهه

تشکیل میشود گروههای هیدروکسیل موجود روی سطح نماده هستند تا با مولکهولههای پهیشمهاده تیتهانیو در خرخهه
ب دی واکنش دهند با تکرار مراحل باال ،الیههای ب دی دیاکسیدتیتانیو و یا بسیاری از مواد دیگر را میتهوان بهه صهورت
کامال کنترل شده روی سطح الیهنشانی کرد [2و]1
رشد الیههای  ZnSمثال کاربردی دیگری از فرنیند  ALDاست در ای فرنینهد ZnCl2و  H2Sبهه عنهوان پهیشمهادهههای
واکنش استفاده میشوند ابتدا  ZnCl2روی زیرالیه جذب شیمیایی شده و سپس  H2Sوارد شده تا با  ZnCl2واکنش دههد
تکالیه  ZnSروی زیرالیه تشکیل شده و همواره محصوالت جانبی دیگری نیهز خهواهیم داشهت کهه در نهایهت از سیسهتم
حذف میشوند ییف گستردهای از مواد به عنوان پیشمادههای واکنشهای شیمیایی برای تهیه الیه نازک بهه روش ALD

مورد مطال ه قرار گرفتهاند انتخاب پیشمادههای مناسب ،مسئله اساسی در یراحی موفا یک فرنیند  ALDاست به یهور
مثال در اولی نزمایشات تولید  ZnSاز روی و سولفور عنصری استفاده شد کلریدهای فلزی اندکی ب د مورد اسهتفاده قهرار
گرفتند همچنی ترکیبات نلی-فلزی نیز کاربرد دارند ویژگیهایی که برای انتخاب پیشماده در روش  ALDباید مهد نظهر
داشت را میتوان به یور خالصه به صورت زیر بیان کرد:


فراریت



تجزیهپذیری



واکنشپذیری



عد اچ شدن



عد انحالل در الیه



محصوالت جانبی غیرف ال



خلوص مناسب



قیمت بهصرفه



سنتز نسان
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عد سمیت



دوستدار محیط زیست

رسوبدهی الیه امتی

در مقایسه با سایر روشهای رسوبدهی فاز بخار ،روش  ALDمزایهای خاصهی همچهون کنتهرل دقیها ضهخامت و ایجهاد
پوششی یکنواخت و همدیس 2را به همراه دارد کنترل دقیا ضخامت فیلم به دلیل ماهیت محدودکننده واکنش اسهت کهه
میتوان با شمارش ت داد خرخه های واکنش ،ضخامت الیه را کنترل کرد ای روش در برابر تغییرات درجه حرارت و توزیه
غیر یکنواخت بخار در ناحیه واکنش بیاثر باقی میماند با ای حال باید توجه داشت که ایجاد خنی الیهای در صورتی کهه
پیشماده به میزان الز وجود داشته و زمان الز برای رسیدن به حالت اشباع در هر مرحله داده شود ،میتواند ایجاد شهود
با ای حال بسیاری از کاربردهای ای روش به دلیل زمانبر بودن رسوب الیه اتمهی کهه م مهوال کمتهر از  0/2 nmدر ههر
خرخه است ،با محدودیت مواجه میشوند [2و]1

 -3جمعبندی و نتیجهگیری
تهیه الیهنازک به روش رسوبدهی الیه اتمی یک روش خاص و کاربردی است که با سایر روشهای موجود بسهیار متفهاوت

است در ای روش در هر مرحله با توجه به واکنشهای امکانپذیر در سطح که خود محدودکننده نیز بهه شهمار مهیرونهد،

تنها یکالیه اتمی یا مولکولی میتواند روی سطح رشد یابد و بهتری کنترل ضخامت و صافی سطح را ایجاد میکنهد نکتهه
حائز اهمیت در ای روش انتخاب درست پیش مادهها و کنترل شرایط واکنش است تا رسوبدهی به یهور کامهل و صهحیح
صورت گیرد

 -4مراجع
[1]. Guozhong, Cao. Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications.
World scientific, 2004.

[2]. Johnson, Richard W., Adam Hultqvist, and Stacey F. Bent. "A brief review of atomic layer
deposition: from fundamentals to applications." Materials today 17.5 (2014): 236-246.

2
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الیهنشانی به روش کندوپاش یونی (اسپاترینگ)
چکیده:
روشهای تشکیل الیههای نا زک را به دو دسته روش رسوب بخار فیزیکی ( )PVDو رسوب بخار شیمیایی ()CVD
تقسیمبندی می کنند .کندوپاش یونی یا اسپاترینگ یکی از روشهای رسوب بخار فیزیکی در ساخت الیههای نازک محسوب
می شود .در این روش با اعمال یک اختالف پتانسیل بین قطب منفی (کاتد دستگاه) و قطب مثبت (آند دستگاه) گاز آرگون
موجود در محفظه دستگاه یونیزه شده و تشکیل محیط پالسمای  Ar+را میدهد .یونهای  Ar+به سمت کاتد (فلز هدف) که
در قطب منفی قرار دارد حرکت کرده و با برخورد به کاتد منجر به کنده شدن اتمهای ماده هدف و انتقال آنها به سطح
زیرالیه شده و الیه نازک تشکل میشود.
کلمات کلیدی :الیهنشانی به روش  ،PVDکندوپاش یونی ،پارامترهای موثر بر کندوپاش یونی ،انواع کندوپاش یونی

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،علم الیههای نازک رشد قابل مالحظه ای داشته و حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است.
بیشک رشد چشمگیر ارتباطات ،پردازش اطالعات ،ذخیرهسازی ،صفحههای نمایش ،صنایع تزئینی ،ابزارآالت نوری ،مواد
سخت و عایقها نتیجه تولید الیههای نازک براساس فناوریهای نوین میباشد .در ساخت الیههای نازک نیز در سالهای اخیر
تحوالت وسیعی صورت گرفته است که خود ناشی از پیشرفت در فناوری خالء ،تولید میکروسکوپهای الکترونی و ساخت
وسایل دقیق و پیچیدهی شناسایی مواد است .همچنین باز شدن مباحثی نظیر میکروالکترونیک ،اپتیک و نانوتکنولوژی مدیون
اهمیت پوششهای الیهنازک میباشد.
تا به امروز روشهای مختلفی برای ساخت الیههای نازک معرفی شده است که روش کندوپاش 1یکی از انواع روشهای
الیهنشانی فیزیکی بخار ( 2)PVDمحسوب میشود .در این مقاله به معرفی روش کندوپاش یونی (اسپاترینگ) بهعنوان روشی
برای تولید الیههای نازک خواهیم پرداخت.
 -2روش کندوپاش
مانند سایر روشهای الیهنشانی فیزیکی تحت شرایط خال ،روش کندوپاش نیز شامل سه مرحله است( :الف) تبخیر ماده از
منبع؛ (ب) انتقال بخار از منبع به زیرالیه و (ج) تشکیل الیه نازک روی زیرالیه با انباشت بخار منبع .در روش کندوپاش ،برای
این که ماده منبع به فاز بخار خود منتقل شود ،از برهمکنش فیزیکی ذرههایی که به ماده منبع یا هدف 3برخورد میکنند
استفاده میشود .ماده هدف که به ولتاژ منفی متصل است ،نقش کاتد را دارد .با بمباران و برخورد ذرات پر انرژی به سطح

هدف ،اتمها یا مولکولهای آن از سطح جدا شده و به بیرون پرتاب میشوند و در میدان ایجاد کننده پالسما شتاب میگیرند.
زیرالیه به ولتاژ مثبت متصل است و در واقع آند است و الیهای از جنس هدف روی آن انباشت میشود.

Sputtering
Physical Vapor Deposition
3
target
1
2
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الیهنشاین به روش کندواپش یوین (اسپاترینگ)
بهعبارت دیگر فرآیند کندوپاش (اسپاترینگ) عبارت است از ایجاد یک پالسما گازی (معموالً گاز آرگون) بین زیرالیه و هدف.
بمباران ماده هدف توسط یونهای پرانرژی باعث کنده شدن اتمها از سطح ماده هدف و رسوب آنها روی زیرالیه و تشکیل
الیه نازک میشود .شکل ( )1طرح سادهای از فرآیند کندوپاش را نشان میدهد.

شکل  -1طرح سادهای از فرآیند کندوپاش

در روش کندوپاش ابتدا محفظه الیهنشانی توسط پمپ خالء ،تخلیه شده و سپس گاز آرگون وارد محفظه میشود .بعد از آن با
روشن کردن منبع تغذیه ،میدان الکتریکی بین زیرالیه و هدف اعمال میشود .اتمهای گاز آرگون موجود در محفظه تحت تاثیر
میدان الکتریکی یونیزه شده و به سمت ماده هدف شتاب میگیرند و سطح ماده هدف را بمباران میکنند .در اثر برخورد این
ذرات پر انرژی با هدف ،اتمهای هدف به بیرون از آن پرتاب میشوند .این اتمهای کنده شده روی سطح زیرالیه مینشینند .به
این ترتیب یک الیه نازک از ماده هدف روی سطح زیرالیه تشکیل میشود .این فرایند ،کندوپاش نامیده میشود.
روش کندوپاش در محیط خال انجام میشود ،برای این منظور ابتدا فشار اولیه محفظه کندوپاش به  10-6تا  10-10تور میرسد

و از آن جایی که متداولترین شیوه برای فراهم کردن یون و تولید پالسما ،عبور مداوم گازی مانند آرگون است ،با ورود این
گاز به محفظه ،فشار به  1تا  100تور افزایش می یابد .با برقراری ولتاژ بین کاتد و آند و تولید میدان الکتریکی بین آنها،
پالسما تشکیل شده و فرآیند کندوپاش آغاز میشود.
از آن جایی که آرگون نسبت به سایر مواد کندوپاش کننده نسبتا سنگینتر است ضریب نشر ثانویه بزرگتری دارد (میتواند
اتمها یا مولکولهای بیشتری را از سطح هدف جدا کند) ،متداولترین گازی است که برای تولید پالسما در روش کندوپاش به
کار برده میشود .در این روش استفاده از سایر گازهای نجیب مانند هلیوم یا نئون نیز امکان پذیر است .در صورت نیاز به
واکنش حین کندوپاش ،میتوان از گازهای اکسیژن و نیتروژن با نسبتهای مشخص نسبت به گاز خنثی نیز استفاده کرد .از
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این روش میتوان برای تولید الیههای اکسیدی یا نیتریدی استفاده نمود .این روش به روش کندوپاش فعال یا کندوپاش
واکنشی 4معروف است.
از مزایای روش کندوپاش میتوان به یکنواختی ضخامت ،پوششدهی مواد سخت ،پوششدهی مواد نارسانا ،رسانا و نیمهرسانا،

چسبندگی خوب الیه به زیر الیه ،خلوص باالی الیه و تکرارپذیری آن و امکان الیه نشانی بر روی زیر الیهها با ابعاد باال اشاره

نمود.
مقدار ماده کندوپاش شده  Qدر واحد زمان ،طبق رابطه ( ،)1-1تحت شرایط ثابت به طور معکوس با فشار گاز  Pو فاصله آند تا
کاتد  ،dمتناسب است .

K .V .I
P.d

()1-1

Q

در رابطه ( I ، )1-1جریان تخلیه  ، V ،ولتاژ و  ، Kثابت تناسب میباشد .با افزایش فشار یا فاصله ،تعداد ذرههایی که به علت
برخورد با ذرات دیگر به زیرالیه نمیرسند ،افزایش مییابد .مقدار ماده کندوپاش شده با جریان ( )Iو ولتاژ ( )Vافزایش
مییابد،که میتوان این فرآیند را بصورت زیر توضیح داد:

مقدارحداقل مشخصی از افت کاتدی وجود دارد که در کمتر از آن کندوپاش اتفاق نمیافتد ،اما در باالتر از این حداقل ،مقدار
کندوپاش با اختالف بین افت حقیقی و افت بحرانی متناسب است .آهنگ کندوپاش با جرم اتمی یونهایی که روی کاتد برخورد
میکنند ،افزایش مییابد و همچنین آهنگ کندوپاش به نوع ماده هم بستگی دارد .بازده کندوپاش کاتدی با ضریب کندوپاش
کاتدی ( )Sداده میشود.

Na
W
 10 5.
NI
i.t. A

()1-2

S

که در رابطه ( :Na ،)2-1تعداد اتمهای کندوپاش شده  :Ni ،تعداد یونهای فرودی : ΔW ،کاهش جرم هدف :A ،جرم اتمی
ماده مورد نظر برای کندوپاش :t ،زمان بمباران و  :iجریان یونی میباشد.
انرژی حداقل (آستانه) که در آن هنوز هم کندوپاش اتفاق میافتد برای فلزها و یونهای مختلف متغیر و در حدود دهها الکترون
ولت است .در انرژیهای بیشتر از انرژی آستانه کندوپاش ،راندمان کندوپاش با افزایش انرژی یون ،ابتدا به طور نمایی افزایش
مییابد و به ماکزیمم تختی میرسد .با افزایش بیشتر انرژی یونها راندمان کندوپاش مجدداً کاهش مییابد .راندمان کندوپاش بر
خالف آستانه کندوپاش به جرم یون (به ویژه دربازه ماکزیم) بستگی دارد .راندمانهای نسبی کندوپاش در تعیین درجه راحتی

انجام فرآیند کندوپاش مفید هستند ،به عنوان مثال میتوان گفت که برلیوم به راحتی نقره کندوپاش نمیشود .در جدول()1-1
راندمانهای کندوپاش چند عنصر که از یونهای گازهای خنثی در  500الکترون ولت بدست آمده اند ،ارائه شده است:
جدول  -1راندمانهای کندوپاش چند عنصر که از یونهای گازهای خنثی در  500الکترون ولت به دست آمدهاند.

عنصر/گاز

He

Ne

Ar

Kr

Xr

Si

0/13

0/48

0/50

0/50

0/42
Reactive Sputtering
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Ti

0/07

0/43

0/51

0/48

0/43

Al

0/16

0/73

1/05

0/96

0/82

 -3انواع روشهای کندوپاش
در حال حاضر روشهای مختلفی برای تولید الیههای نازک به روش کندوپاش وجود دارد ،روشهای کندوپاش بر اساس نوع
منبع تغذیه مورد استفاده ،به روش کندوپاش دیودی ،کندوپاش  RFمگنترون ،کندوپاش  DCمگنترون تقسیم میشوند.
کندوپاش دیودی سادهترین روش کندوپاش است که پالسما گاز آرگون بین کاتد (ماده هدف) و آند (زیرالیه) برقرار میشود.
به منظور افزایش چگالی پالسما و باال رفتن احتمال یونیزاسیون از میدان مغناطیسی برای محدود کردن پالسما در نزدیکی
ماده هدف استفاده میشود .این روش که به روش کندوپاش مغناطیسی معروف است ،میدان مغناطیسی به موازات سطح کاتد
اعمال میشود که باعث میگردد الکترونها در پالسما به جای طی مسیر به صورت مستقیم به صورت مارپیچی حرکت کنند و
عالوه بر اینکه الکترونها پرانرژیتر میشوند مسیر بیشتری را طی کرده و اتمهای بیشتری را یونیزه میکنند (شکل .)2
بنابراین میدان مغناطیسی ،پالسما را در اطراف سطح هدف محدود میکند که این دام الکترونی آهنگ برخورد بین الکترونها
و مولکولهای گاز که کندوپاش را به عهده دارند افزایش میدهد و سبب میشود که الیهنشانی در فشارهای پایینتر قابل انجام
شود.
به دلیل پایین بودن فشار گاز ،ذرات کنده شده فضای محفظه را بدون برخورد طی میکنند که منجر به افزایش آهنگ
الیهنشانی میشود .این روش در مقایسه با سایر روشها ،قابلیت الیهنشانی درمقیاس بزرگ را داراست .بنابراین برای کاربردهای
ال
صنعتی به طورگسترده استفاده میشود .این روش در تهیه الیههای با کیفیت باال و ناخالصی کم و آهنگ پوششدهی باال کام ً
موفق بوده است.

شکل  -2نمایی از روش کندوپاش مغناطیسی
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چنانچه ولتاژ منبع تغذیه  DCباشد کندوپاش مستقیم نام دارد .درکندوپاش مگنترون  DCاز یک منبع تغذیه جریان مستقیم
برای ایجاد پالسما و فرآیند الیه نشانی استفاده میشود .در این روش امکان پوششدهی مواد نیمهرسانا و عایق وجود ندارد و
فقط مواد رسانا را میتوان به کمک روش کندوپاش  DCروی سطوح الیهنشانی کرد .برای الیهنشانی مواد عایق و نیمهرسانا از
پتانسیل فرکانس رادیویی ( 5)RFاستفاده میشود ،که به این روش کندوپاش  RFمیگویند .هر فرکانس باالی 10 MHz
میتواند به طور موثر برای کندوپاش استفاده شود .متداولترین فرکانسهای مورد استفاده 13/56 MHzو 27 MHz
فرکانسهای مجاز برای کاربردهای طبی و صنعتی هستند .در شکل ( )3شماتیکی از روش کندوپاش  RFنشان داده شده است.

شکل  -3شماتیک کلی از روش کندوپاش مگنترون RF

دو مزیت اصلی کندوپاش  RFعبارتند از :توانایی کندوپاش مواد نارسانا و کارآیی در فشارهای پایین .

متاسفانه ،آهنگ کندوپاش در  RFبه دلیل هدایت گرمایی ناچیز هدفهای نارسانا محدود است .تقریباً هر مادهای ،در تخلیه

الکتریکی  RFبه طور واکنشی و غیرواکنشی ،قابل کندوپاش است اما الیههای بدست آمده ممکن است همان ترکیب اولیه هدف

را نداشته باشند .از موارد کاربرد کندوپاش  RFمیتوان پوشش دهی فلزات ،آلیاژهای فلزی ،اکسیدها ،نیتریدها و کاربیدها را نام
برد.
در کندوپاش واکنشی از گازهایی مانند  O2و  N2در کنار گاز بیاثر آرگون استفاده میشود .به عنوان مثال برای تولید کربن
شبه الماسی از کندوپاش واکنشی استفاده میشود که با وارد کردن منابع گازی هیدروکربنی مانند متان ،استیلن و یا هیدروژن
همراه با گاز آرگون به داخل محفظه خال ،کندوپاش در حضورگازهای فعال متان و  ...انجام میشود.

عالوه بر این برای ساخت بسیاری از ابزارهای الکترواپتیکی ،سنسورها ،پوششهای ضدخوردگی و سلولهای خورشیدی الیه
نازک به بیش از یک ماده برای الیهنشانی نیازاست که این مواد به صورت همزمان و یا مرحلهای بر روی زیرالیه نشانی
میشوند .از این رو محققین دستگاههای کندوپاش مگنترون را با چند منبع کندپاش میسازند ،که این دستگاهها قادر به
الیهنشانی بصورت مولتیالیه و یا آلیاژی بر روی سطح می باشند .مهمترین مزیت این روش این است که دیگر مانند روشهای
Radio Frequency
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سنتی پیشین نیاز به شکستن خال محفظه و تعویض تارگت نیست ،که این امر به شدت در کاهش میزان ناخالصیهای موجود
درالیه تاثیر دارد .از سویی دیگر همان گونه که در شکل ( )4مالحظه میگردد ،این هدفها میتوانند در ابعاد مختلف ساخته
شوند و هیچ محدودیتی در انتخاب منبع تغذیه و نوع زیرالیه وجود ندارد .بهعنوان مثال میتوان از هدفهای رسانا و نارسانا در
کنارهم استفاده کرد و هدفهای رسانا را به منبع تغذیه  DCو هدفهای نارسانا را به منبع تغذیه  RFمتصل نمود.

شکل  -4در الیهنشانی با چند منبع کندوپاش ،به صورت مولتی الیه

 -4مزایا و معایب روش کندوپاش
از آن جایی که در روش کندوپاش ،مادهای که بهعنوان منبع الیهنشانی میباشد بهجای فرآیند شیمیایی یا تبخیر حرارتی ،با
استفاده از تغییر تکانه از سطح هدف به فاز گاز وارد میشود ،هر مادهای میتواند با این روش الیهنشانی شود .بنابراین بسیاری
از مواد که طی یک فرایند شیمیایی قابل تولید نیستند و یا برای تبخیر حرارتی به حرارت زیادی نیاز دارند با استفاده از روش
کندوپاش میتوانند الیهنشانی شوند .برای مثال فلز تنگستن برای تبخیر به قدری حرارت نیاز دارد که به تجهیزات خالء دمای
باال نیاز است ،اما با روش کندوپاش به راحتی الیهنشانی میشود .بنابراین مهمترین ویژگی و مزیت فرآیند کندوپاش این است
که برای گسترهای از مواد قابل استفاده است.

یکی از معایب الیهنشانی به روش کندوپاش این است که رسوبگذاری در آن مانند سایر روشهای  ،PVDبه صورت جهتدار
صورت میپذیرد ،بنابراین برای پوشش دادن شکل های پیچیده چندان مناسب نیست .همانگونه که در شکل ( )5بطور
شماتیک نشان داده شده رسوبگذاری در گودیهای عمیق ،سوراخها و گوشههای شکلهای سه بعدی پیچیده بخوبی صورت

نمیگیرد .برای الیهنشانی روی شکلهای پیچیده روش الیهنشانی بخار شیمیایی ( )CVDمناسبتر است.
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شکل  -5مقایسه شماتیک الیهنشانی زیرالیهها با شکلهای پیجیده به روش  PVDو CVD

در حین الیهنشانی به روش کندوپاش ،سطح الیه میتواند به وسیله یونهای پرانرژی بمباران شود که به خاطر صدمه رساندن
و یا کندهشدن اتم های سطحِ الیه تشکیل شده روی زیرالیه ،اتفاق خوشایندی محسوب نمیشود .به منظور کاهش برخورد
یونهای منفی و کاهش اثر آنها دو رهیافت وجود دارد (از آن جایی که زیرالیه به عنوان آند میباشد یونهای منفی به سمت
آن شتاب میگیرند)

الف) استفاده از فشار باالی گاز ،در اینصورت در اثر برخوردهای ناخواسته یونهای منفی با اتمها و یونهای محیط پالسما،

انرژی آنها کاهش مییابد و ب) کندوپاش بدون محور که درآن زیرالیه در راستای ماده هدف قرار ندارد.

طرحواره این چیدمان درشکل ( )6مشاهده میشود .این روش برای ایجاد الیههای نازک ابر رسانا در دماهای باال به کار گرفته
میشود .از معایب آن کاهش سرعت الیهنشانی و محدودیت در استفاده برای زیرالیههای بزرگ است.

شکل -6طرح واره سیستم کندوپاش برای کاهش میزان برخورد یونهای منفی به الیه که این سیستم به منظور کاهش آسیب وارد شده
به الیه ،طراحی شده است.
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از آن جایی که مواد فرومغناطیس قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی باالیی دارند برای الیهنشانی آنها به روش کندوپاش نمیتوان
از کندوپاش مغناطیسی متداول استفاده کرد که از کندوپاش هدف نما 6استفاده می شود .شکل ( )7طرح واره این سیستم را
نشان میدهد .در این سیستم کندوپاش ،از دو هدف استفاده می شود که به موازات یکدیگر قرار دارند و زیرالیه در بیرون
منطقه پالسما میبا شد .این چیدمان نه تنها مزایای کندوپاش مغناطیسی متداول را دارد ،بلکه باعث میشود که میزان بمباران
سطح الیه تشکیل شده روی زیرالیه به وسیله یونها کاهش یابد.

شکل -7طرح واره سیستم کندوپاش هدف نما

 -5کاربردهای روش کندوپاش
محصوالت زیادی با استفاده از کندوپاش به طور صنعتی تولید میشود که از آن جمله میتوان به الیههای اپتیکی آمورف برای
ادوات نوری مجتمع ،نورتابها در نمایشگرها ،ادوات حافظه نوری ،ادوات حافظه آمورف ،خازن و مقاومتهای الیه نازک،
دیسکهای ویدئویی ،الکترولیتهای جامد ،لیزرهای الیه نازک ،تفلون در صنایع خانگی ،آلومینیم و فلزات دیرگداز به عنوان
رسانا و انواع عایق در صنایع الکترونیکی و الکترودهای شفاف روی زیرالیه های شفاف اشاره کرد.
کاربردهای کندوپاش را می توان به چهار کاربرد عمده دسته بندی کرد:

 -1الیهنشانی :تمامی موادی که قابلیت الیهنشانی به روش فیزیکی را دارا هستند میتوان با روش کندوپاش الیهنشانی کرد.
این مواد شامل مواد رسانا  ،نیمه رسانا و عایق هستند .امکان الیه نشانی روی زیرالیه ها با ابعاد بزرگ در این روش وجود دارد.
درصورت استفاده از خنک کننده ،از زیر الیهها با دمای ذوب پایین مانند پلیمرها و پالستیکها میتوان استفاده نمود.
-2حکاکی ( :)Etchingدر صنعت نیمهرساناها برای حکاکی هدف از روش کندوپاش استفاده میشود .این روش زمانی استفاده
میشود که میخواهیم حکاکیها نامنظم و در راستای عمود بر هدف باشند.

-3تمیزکردن سطوح و زیر الیهها :از آنجا که در روش کندوپاش اتمهای سطح توسط بمباران یونهای پرانرژی آرگون کنده
میشوند ،میتوان از روش کندوپاش برای حذف آلودگیهای سطوح استفاده نمود.
-4هر چند روش کندوپاش برای ساخت الیه در مقیاسهای نانو تا میکرومتر استفاده میشود ،تحت شرایط کنترل شده
میتوان با به کارگیری آن نانوذرات فلزی و یا نانوذرات نیمه رسانا تولید کرد.

Facing Target Sputtering
164

6

www.nanoclub.ir

تعریف فناوری اننو ،ابعاد اننومرتی و انواع اننوساختارها
 -6جمعبندی و نتیجهگیری
کندوپاش یکی از روشهای الیهنشانی بوده که در بخشهای مختلف صنعت ،کاربرد گستردهای دارد .در این روش با استفاده از
تخلیه الکتریکی و یونیزهشدن گاز درون محفظه ،یونها با بار مثبت به سطح ماده هدف برخورد کرده و اتمهایی را از سطح آن
میکَنَد .این اتم ها به سمت زیرالیه حرکت کرده و به صورت یک الیه نازک روی آن مینشینند .فرایند کندوپاش دارای انواع

مختلفی مانند کندوپاش مغناطیسی ،کندوپاش واکنشی و کندوپاش رادیویی است که از میان آنها ،روش مغناطیسی

متداولترین روش کندوپاش است .کندوپاش کاربردهای مهمی در صنایع هوا -فضا ،انرژی ،پزشکی و الکترونیکی دارد و در
شرایط کنترلشده برای تولید نانوذرات فلزی و نانوذرات نیمهرسانا استفاده میشود.

 -7مرجع
/http://edu.nano.ir
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لیتوگرافی
نویسنده :مرتضی صفاری
چکیده
لیتوگرافی ،حکاکی در ابعاد نانو است .این روش ساخت ،روشی باال به پایین است که در صنایع الکترونیک کاربرد گستردهای دارد .با
استفاده لیتوگرافی الگوهای هندسی مشخصی بر روی یک زیرالیه ایجاد میشود .برای ایجاد این الگوها میتوان از نور ،باریکه
الکترونی ،تکنیک های مهرزنی در ابعاد نانو و ...استفاده کرد و با استفاده از ماسک یا بدون آن ،طرح مورد نظر را ایجاد نمود.
لیتوگرافی به طور گسترده برای تولید ترانزیستورها ،مدارهای مجتمع و قطعات الکترونیکی استفاده میشود .در این مقاله انواع
روشهای لیتوگرافی و کاربردهای آنها مورد بحث قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدی :لیتوگرافی ،لیتوگرافی نوری ،لیتوگرافی نرم ،لیتوگرافی باریکه الکترونی ،لیتوگرافی باریکه یونی

-1مقدمه
لیتوگرافی 1به طورکلی عملیات انتقال الگوهای هندسی روی یک زیرالیه است .لیتوگرافی به طور گسترده برای تولید ترانزیستورها،
مدارهای مجتمع و قطعات الکترونیکی استفاده میشود .روشهای لیتوگرافی به دو دسته تقسیم میشوند؛ لیتوگرافی با استفاده از
ماسک 2و لیتوگرافی بدون ماسک .3در لیتوگرافی با استفاده از ماسک ،از یک قالب یا ماسک برای انتقال الگوها در یک سطح
گسترده استفاده میشود و توان تولید چند ده ویفر در ساعت را مهیا میکند .انواع لیتوگرافی با ماسک شامل لیتوگرافی نوری،4
لیتوگرافی نرم 5و لیتوگرافی با مُهرزدن در ابعاد نانو 6میشود  .از طرف دیگر لیتوگرافی بدون ماسک مانند لیتوگرافی باریکه
الکترونی ،7لیتوگرافی باریکه یونی متمرکز 8و لیتوگرافی پروبی روبشی ،9الگوهای دلخواه را بدون استفاده از ماسک تولید میکنند.
این روشها الگوهایی به صورت سریالی ایجاد میکنند که اجازه میدهند قابلیت ایجاد طرحهای دلخواه در ابعاد نانو را داشته
باشیم .با این حال توان عملیاتی این نوع محدود است زیرا توالی آن کُند است و برای تولید انبوه نامناسب میباشد.

Lithography
Masked lithography
3
Maskless lithography
4
photolithography
5
Soft lithography
6
Nanoimprint lithography
7
Electron beam lithography
8
Focused ion beam lithography
9
Scanning probe lithography
1
2
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 -2لیتوگرافی نوری

لیتوگرایف

لیتوگرافی نوری روش اصلی تولید در صنایع نیمه هادیها و مدارهای مجتمع میباشد]1و .[2این روش در ایجاد الگو برای ساخت
مدارهای مجتمع ،میکروچیپها و میکروسیستمهای الکترومکانیکی 10استفاده میشود .در این روش یک ماده پلیمری حساس به
نور (فوتورزیست )11در برابر نور فرابنفش قرار میگیرد و الگوهای مورد نظر ایجاد میگردد .در ابتدا ،نور فرابنفش با طول موج در
محدوده  193-436نانومتر از طریق یک فوتوماسک تابیده میشود .فوتوماسک از یک سطح شفاف مانند شیشه یا کوارتز تشکیل
شده است که الگوهایی مات برروی آن الیه نشانی میشود] .[3در سطحی از فوتورزیست که در معرض تابش قرار میگیرد،
زنجیرههای پلیمری تجزیه میشوند و انحاللپذیری آن در یک محلول شیمیایی به نام بهبوددهنده 12افزایش مییابد .سپس زیرالیه
در بهبوددهنده غوطهور شده و بخشی که در معرض تابش بوده حذف میشود .شکل 1مراحل لیتوگرافی نوری را نشان میدهد.

شکل  :1فرایند لیتوگرافی نوری .آ)فوتورزیست پوشش داده شده برروی زیرالیه در معرض نور فرابنفش قرار میگیرد .ب) بخشی از فوتورزیست
که در معرض تابش قرار گرفته پس از غوطهوری در بهبوددهنده حذف میشود.

فوتورزیست حکاکی شده میتواند به عنوان الیه محافظ در فرایندهای اچ کردن یا رسوبدهی استفاده شود .اچ کردن 13فرایندی
است که در آن نمونه مورد نظر در معرض خورگی شدید (معموال با استفاده از اسیدهای قوی) قرار میگیرد و بخشهایی از نمونه
که در برابر خوردگی مقاومتر هستند ،کمتر واکنش میدهند و بر اساس این تفاوت در میزان خوردگی کنتراست قابل مشاهدهای در
سطح نمونه پدیدار می شود.
بطور کلی سه نوع لیتوگرافی وجود دارد .چاپ تماسی ،14چاپ مجاورتی 15و چاپ پرتوافکنی .16انواع لیتوگرافی در شکل 2نشان
داده شده است .در روش های تماسی و مجاورتی ،فوتوماسک در تماس یا نزدیک به فوتورزیست قرار میگیرد .این دو روش قادر به
ایجاد طرحهایی در ابعاد چند میکرومتر هستند؛ بنابراین این دو روش در ایجاد طرحهایی با رزولوشن متوسط در آزمایشگاه و
صنایع کوچک کاربرد دارند .همچنین اغلب پژوهشهای آزمایشگاهی از چاپ مجاورتی و تماسی استفاده میکنند .در مقابل ،چاپ
)Micro electro mechanical systems(MEMS
Photoresist
12
Developer
13
Etching
14
Contact printing
15
Proximity printing
16
Projection printing
10
11
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لیتوگرایف
پرتوافکنی از یک سیستم لنز نوری استفاده میکند و الگوی مورد نظر را از طریق یک لیزر اگزایمر( 17طول موج  193تا 248
نانومتر) روی فوتورزیست ایجاد میکند که قابلیت کاهش ابعاد الگو از  2تا  10برابر میشود .این روش توانایی تولید طرحهایی با
رزولوشن باال به ابعاد چند ده نانومتر را دارد] . [4با این حال این روش نیازمند سیستم لنز نوری پیچیده وکنترل دقیق دما و
موقعیت اجزای سیستم است و منجر به افزایش هزینهها میشود ؛ اما در تولید مدارهای مجتمع پیشرفته و اجزای  CPUبه کار
میرود .در سالهای اخیر لیتوگرافی غوطهوری ،18فناوری افزایش رزولوشن 19و لیتوگرافی فرابنفش با انرژی باال 20برای بهبود قدرت
تفکیک لیتوگرافی چاپ پرتو افکنی استفاده شدهاند.

شکل  :2انواع لیتوگرافی نوری .آ) لیتوگرافی تماسی .ب) لیتوگرافی مجاورتی .پ) لیتوگرافی پرتوافکنی

 -3لیتوگرافی باریکه الکترونی و لیتوگرافی باریکه یونی متمرکز
لیتوگرافی باریکه الکترونی و باریکه یونی متمرکز روشهای اصلی برای تولید الگوهای نانومتری هستند .در لیتوگرافی باریکه
الکترونی از الکترونهای شتابدار که بر روی یک رزیست حساس به الکترون 21فرود میآیند ،استفاده میشود] .[7-5باریکه
الکترونی با قطر چند نانومتر ،سطح رزیست را با استفاده از روش نقطه به نقطه اسکن میکند و طرح مورد نظر را روی آن به وجود
میآورد (شکل  .)3به طور مشابه ،لیتوگرافی باریکه یونی متمرکز از یونهای شتابدار (مانند یون گالیم) به جای الکترون استفاده
میکند تا الیه فلزی را به طور مستقیم به زیرالیه منتقل کند ] [10-8که این عمل به دلیل باال بودن جرم یونها نسبت به
الکترونها ممکن است .همچنین سیستمهای باریکه یونی متمرکز برای رسوبدهی موادی مانند تنگستن ،پالتین و کربن استفاده
میشوند .برای مثال هنگامی که پیشماده گازی مانند تنگستن هگزاکربونیل))  (𝑊𝑊(𝐶𝐶𝑂𝑂6به محفظه اضافه میشود ،با پرتو
پرانرژی یونی برخورد کرده و گاز تجزیه میشود که نتیجه آن رسوب تنگستن روی زیرالیه است].[10

Excimer laser
Immersion lithography
19
Resolution enhancement technology
20
Extreme-UV lithography
21
Electron-sensitive resist
17
18
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شکل  :3شماتیک فرایند لیتوگرافی باریکه الکترونی

رزولوشن لیتوگرافی باریکه الکترونی و باریکه یونی متمرکز بین  5تا  20نانومتر است .این رزولوشن باال نتیجهی طول موج کم
الکترون و پرتو یونی میباشد .با این وجود ،توان عملیاتی پایین این روشها ،کاربرد آنها در صنعت را محدود میکند و این دو روش
بیشتر برای تهیه نمونههای نیمه صنعتی استفاده می شوند .جهت باال بردن توان عملیاتی ،از لیتوگرافی باریکه الکترونی چند
محوره 22استفاده میشود]11و .[12محدودیت استفاده از این روش ،سخت بودن تولید عملی منبع باریکه الکترونی است .به تازگی،
میکروسکوپهای الکترونی روبشی با ژنراتورهایی تجهیز شدهاند که میتوانند الگوی مشخصی را با استفاده از باریکه الکترونی ایجاد
کنند .این دستگاهها میتوانند به عنوان سیستم های لیتوگرافی باریکه الکترونی مورد استفاده قرار گیرند .در نتیجه این روش موجب
افزایش توان عملیاتی و کاربردهای این روش لیتوگرافی میگردد.

 -4لیتوگرافی نرم و لیتوگرافی با مهر زدن در ابعاد نانو
در لیتوگرافی نرم ،از یک قالب پلیمری نرم برای مهر زدن محلولی از مولکولها(جوهر) روی یک زیرالیه استفاده میشود .در این
روش از مواد ارزان قیمت استفاده میشود و به دستگاههای پیشرفتهای نیاز ندارد .لیتوگرافی نرم در دو مرحله انجام میشود .در
ابتدا الگوی مهر پلیمری تشکیل میشود و سپس مولکولهای مورد نظر به زیرالیه انتقال داده میشوند .شکل 4طرحی از لیتوگرافی

نرم را نشان میدهد .در ابتدا پلیدیمتیلسیلوکسان23در حالت مذاب به یک قالب از پیش آماده شده اضافه میشود تا پلیمر شکل
قالب را به خود بگیرد .سپس الگوی پلیمری تشکیل شده از قالب جدا میشود .پس از آن ،مادهای قرار است نقش جوهر مهر را ایفا
کند ،بر روی الگوی پلیمری الیه نشانی میشود و سپس عملیات مهرزنی انجام میشود .منحصربهفرد بودن این روش در استفاده از
مهر نرم برای انتقال الگوها است که قابلیت الگوبرداری از سطوح انعطافپذیر و منحنی را فراهم میکند.
Multiaxis electron beam lithography
)Polydimethylsiloxane(PDMS

22
23
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شکل  :4طرحی ازلیتوگرافی نرم

لیتوگرافی مُهرزنی در سال  1989ابداع شد .در این روش از یک مُهر سخت برای ایجاد طرح روی یک فیلم پلیمری در ابعاد نانو
استفاده میشود .لیتوگرافی مُهرزنی توان عملیاتی باال ،رزولو شن قوی و هزینه کم دارد و به فناوری امید بخش برای تولید در
مقیاس صنعتی تبدیل شده است .فرایند لیتوگرافی مُهرزنی در شکل 5نشان داده شده است .در این روش پلیمر ترموپالست تا
باالی دمای انتقال شیشهای24حرارتدهی میشود و ساختار قالب را پر میکند .دمای انتقال شیشهای دمایی است که در آن
زنجیرههایکربنی شروع به حرکت می کنند و ماده از حالت سخت و صلب به حالت منعطف درآمده و قابلیت جاری شدن پیدا
میکند .سپس دما کاهش مییابد و الگوهای تکثیر شده پس از حذف قالب ،در مکان خود تثبیت میشوند .متداولترین موادی که
به عنوان قالب از آنها استفاده میشود ،کوارتز و سیلیکون هستند زیرا سختی این مواد باالست .معموال قالب به وسیله روشهای
لیتوگرافی نوری و باریکه الکترونی طراحی میشوند .مزایای استفاده از یک ماده سخت به عنوان قالب عبارتند از حداقل کردن
تغییر شکل موضعی و افزایش پایداری حرارتی .مهمترین مشکلی که درباره لیتوگرافی مهرزنی وجود دارد ،طول عمر قالب میباشد.
چرخههای گرم و سرد کردن و فشار باالی عملیات منجر به ایجاد تنشهایی بر روی قالب میشود .این تنش همچنین هم ترازی
تولید پوششهای چند الیه را دچار مشکل میکند .ویسکوزیته ماده نیز پارامتر مهمی در مهرزنی است و میتواند عامل محدود
کننده در کاهش سایز الگو باشد .برای مثال اگر ویسکوزیته ماده بیش از اندازه کم باشد ،قبل از اینکه بتواند شکل قالب را به خود
بگیرد ،جاری میشود.

Glass transition temperature

24
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شکل  :5فرایند لیتوگرافی مهرزنی

روش مهرزنی دیگری به نام مهرزنی فرابنفش 25وجود دارد که در آن از یک تکپار 26قابل عملیات توسط نور فرابنفش 27استفاده
میشود] .[13منظور از تکپارهای قابل عملیات توسط نور فرابنفش ،تکپارهایی است که درصورت تابش فرابنفش به آنها ،میتوان
اتصاالت عرضی در آنها ایجاد کرده و تشکیل پلیمر داد .پس از مهرزدن روی تکپار ،پرتو فرابنفش با فرکانسهای مختلف به طور
مستقیم به پشت قالب شفاف میتابد و باعث اتصال عرضی تکپارها میشود و پلیمر سخت تشکیل میشود .استفاده از این روش
میتوان د فشار مهرزنی را به طور قابل توجهی کاهش دهد و همچنین از تنش ایجاد شده در اثر چرخه دمایی جلوگیری کند .در
بسیاری از پژوهشها از آمونیل به عنوان تکپار استفاده شده است] .[17-14طرحی از این نوع لیتوگرافی در شکل 6نشان داده
شده است .در ابتدا پرتو فرابنفش به پشت قالب شفاف تابیده و به تکپارها می رسد .بر اساس ضخامت قالب ،میزان پلیمریزاسیونی
که در تکپار ایجاد می شود ،متغیر است.

UV-imprint nanoloithography
Monomer
27
UV-curable
25

26
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شکل  :6شماتیک لیتوگرافی مهرزنی فرابنفش

 -5لیتوگرافی پروبی روبشی
لیتوگرافی پروبی روبشی از نوک تیز میکروسکوپ نیروی اتمی 28برای گرم کردن ،خراش دادن ،اکسید کردن و انتقال مواد به سطح
زیرالیه استفاده میکند] .[20-18از میان این روشها ،روش رسوبدهی انتخابی نانوذرات یا مولکولها که با عنوان نانولیتوگرافی قلم
آغشته29شناخته میشود بیشترین کاربرد را دارد .لیتوگرافی قلم آغشته را میتوان در محیط انجام داد و به میدان الکترومغناطیسی
قوی یا نیروی برشی زیاد احتیاج ندارد .این روش اولین بار برای انتقال مولکولهای تیول به سطح طال مورد استفاده قرار گرفت.
نوک میکروسکوپ توسط مواد شیمیایی پوشانده میشود و مولکولها هنگام تماس نوک پوشش داده شده و زیرالیه ،رسوبدهی
میشوند .طرحی از این فرایند در شکل 7نشان داده شده است .محدودیت این روش استفاده آن در مقیاس صنعتی است .با این
روش میتوان الگوهای دلخواه و دقیق بدون نیاز به ماسک را طراحی کرد .از دیدگاه تولید ،لیتوگرافی قلم آغشته به عواملی همچون
نرخ فرایند ،عمر ابزار و جنس آنها بستگی دارد].[21

Atomic force microscope
Dip-pen nanolithography
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شکل  :7شماتیک فرایند نانولیتوگرافی قلم آغشته

 -6کاربردهای لیتوگرافی
طی دهههای گذشته ابعاد ترانزیستورها از چندین میکرومتر به چند نانومتر کاهش یافته است .این پیشرفت موجب بهبود
کامپیوترها و سایر وسایل الکترونیکی شده است .چنین موفقیتیهایی مدیون پیشرفتهای لیتوگرافی به ویژه لیتوگرافی نوری
پرتوافکنی است .کاربرد لیتوگرافی به فناوری ترانزیستورها و مدارهای مجتمع محدود نمیشود .از دیگر کاربردهای لیتوگرافی در
میکروسیستمهای الکترومکانیکی) (MEMSمیباشد .این سیستمها ابزارهایی هستند که ورودیهای فیزیکی مانند شتاب ،فشار و
دما را به خروجی الکتریکی و یا انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل میکنند .مزیت MEMSها نسبت به ابزارهای مشابه
قدیمی پاسخ سریع ،رزولوشن باال و حساسیت بیشتر است و علت آن نیز کوچک بودن سایز این سیستمها میباشد .پیشرفتهای
لیتوگرافی به تکرارپذیری تولید MEMSها و کاهش هزینه آن کمک میکندMEMS .ها کاربردهای زیادی دارند مانند میکرو
شتابسنجها] [22که در سیستمهای ایمنی کیسه هوای خودروها یا سیستمهای تشخیص حرکت در گوشیهای هوشمند کاربرد
دارند؛ حسگرهای فشار] [23که در فشارسنج تایر خودرو و سنجش فشارخون استفاده میشوند؛ میکروپمپها ] ،[24سوئیچهای
نوری] ،[25میکروپیلهای سوختی به عنوان منابع تامین انرژی لوازم الکترونیکی قابل حمل] [26و میکروسوزنها برای انتقال دارو
از طریق پوست] .[27امروزه لیتوگرافی توانسته کمک شایانی به تولید این سیستمها در ابعاد ریزتر یعنی نانوسیستمهای

الکترومکانیکی کند] .[28این سیستمها دریچه تازهای به فناوریهای مدارهای مجتمع ،ذخیرهسازی مغناطیسی اطالعات،
صفحههای نمایش و حسگرها باز کردهاند .شکل  8کاربرد لیتوگرافی در تولید ترانزیستور را نشان می دهد .در تولید این ترانزیستور
از لیتوگرافی های نوری و باریکه الکترونی به ترتیب برای قراردادن طال بر روی زیرالیه و حکاکی کانال استفاده شده است.
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 کاربرد لیتوگرافی در الکترونیک – تولید ترانزیستور:8 شکل

 جمعبندی و نتیجهگیری-7
 روشی باال به پایین است که در صنایع الکترونیک کاربرد گستردهای، این روش ساخت.لیتوگرافی روش حکاکی در ابعاد نانو است
 لیتوگرافیهای باریکه الکترونی و باریکه یونی متمرکز. لیتوگرافی نوری است که سه حالت کاری دارد، متداول ترین لیتوگرافی.دارد
 لیتوگرافیهای نرم و مهرزنی از یک سری مهر و قالب برای انتقال الگوها.برای ایجاد الگوهای نانومتری مورد استفاده قرار میگیرند
. در لیتوگرافی قلم آغشته از یک نوک برای انتقال مواد به سطح زیرالیه استفاده میشود.و رسوبدهی مواد استفاده میشود
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معرفی روش انفجار الکتریکی سیم
نویسنده :مرتضی صفاری
چکیده:
امروزه نانوذرات فلزی کاربردهای فراوانی در زمینههای مختلف دارند .از این رو تولید آسان و به صرفه آنها امری مهم محسوب
میشود .یکی از روشهای آسان و صنعتی برای تولید این نانوساختارها ،روش انفجار الکتریکی سیم است .در این روش جریان
الکتریکی زیادی از مقطع سیم گذشته و باعث تولید نانوذرات فلزی میشود .در این مقاله به مکانیزم این روش ،پارامترهای موثر بر
آن و انواع نانوذرات تولیدی به این روش پرداخته شدهاست.
کلمات کلیدی :انفجار الکتریکی سیم ،نانوذرات فلزی ،نانوپودرها

 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،نانوذرات فلزی توجه دانشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کردهاند .این نانوذرات به دلیل داشتن سطح
در دسترس زیاد و درصد باالیی از اتمهای سطحی ،خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر بفردی از خود نشان میدهند] .[1وجود
این خواص باعث شده تا نانوذرات فلزی کاربردهای جذابی در زمینههای مختلف از جمله خواص کاتالیزوری ،نوری،

مغناطیسی ،تصفیه آالینده ها و  ...داشته باشند .اندازه ،شکل هندسی ،سطح در دسترس و در نتیجه خواص نانوذرات فلزی
تابع روش تولید آنها میباشد .از میان روشهای گوناگون فیزیکی و شیمیایی ،روش انفجار الکتریکی سیم 1یکی از سادهترین
روش های تولید نانوذرات فلزی و حتی برخی نانوذرات اکسیدی و کاربیدی میباشد .این روش بر مبنای تغییر فاز فیزیکی
سیمهای هادی است و با شرایط شدید مانند دمای باال ،فشار باال ،موج شوک قوی و تابش نور همراه است].[2

شکل .1نمای کلی دستگاه انفجار الکتریکی سیم][2
1

)Electric explosion of wire(EEW
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در این روش ،جریان الکتریکی بسیار زیادی از سیم نازک فلزی می گذرد و با توجه به مقاومت الکتریکی فلز ،باعث انفجار آن
میشود .شماتیک سادهای از این روش را می توانید در شکل  1مشاهده کنید.

 -2نحوه عملکرد و اجزای دستگاه
به دلیل جریان باالی عبوری از سطح مقطع سیم ،در وهله اول ،سیم ذوب شده و اجزای آن از هم جدا میشوند و طی چند
میکروثانیه به حالت قطرات کوچک یا اتمهای تبخیر شده در میآیند .چگالی جریان اعمالی معموال بیشتر از  1000آمپر بر مترمربع
است .این جریان موجب اعمال انرژی حدود  6الکترون ولت به ازای هر اتم میشود که انرژی برابر یا بیشتر از گرمای ویژه تبخیر
فلز میباشد .پس از ذوب و تبخیر فلز مورد نظر ،پالسما تشکیل میشود] .[3هنگامی که بخارات یک اتم خنثی به الکترون و
یونهای آن تجزیه میشوند و حالتی پایدار میسازند ،به این حالت پالسما گفته میشود که میتواند هادی الکتریسیته باشد .در
اینجا ،طول عمر پالسما بیشتر از زمان انفجار سیم خواهد بود زیرا یونها و الکترونهای تشکیل شده میتوانند پس از مدت کوتاهی
از تبخیر شدن ،رسانش الکتریکی خود را حفظ کنند] .[4توزیع اندازه ذرات تشکیل شده معموال گسترده است .در ابتدای انفجار
الکتریکی سیم ،سه فرآیند بهطور همزمان رخ میدهند :ذوب شدن سیم فلزی ،تشکیل پالسما و تجزیهی محیط خنک کننده .در
مرحله اول ،بخش اصلی جریان از تمام سطح مقطع سیم میگذرد و پس از ذوب شدن ،قطرات از بخشی از سیم تشکیل میشوند؛
همچنین ،بخش دیگر سیم به حالت اتمهای منفرد تبخیر میشود .به علت وجود انرژی زیاد در پالس الکتریکی ،اتمها میتوانند
برانگیخته شوند و بارهای جزئی یا کامل دریافت کنند .از اجزای فرایند ،یک حباب پالسمای گازی بالفاصله در زمان بسیار
کوتاهی( 40-20نانوثانیه) تشکیل میشود .در این زمان کوتاه ،اجزای پخش شده 2اتمی با یکدیگر واکنش میدهند و حباب فرو

میریزد .مولکولهای محصوالت تشکیل شده متراکم میشوند؛ به جز محصوالت گازی مانند کربندیاکسید و متان .مرحله تراکم
بسیار سریع اتفاق میافتد و محصوالت ،مورفولوژیهای متفاوتی را نشان میدهند .دمای انفجار سیم حدود  10000درجه کلوین و
فشار فرایند  109پاسکال میباشد].[5
مزایای اصلی روش انفجار الکتریکی سیم نسبت به سایر روشهای فیزیکی عبارتند از:


بازده باالی انتقال انرژی؛ هنگامی که از روش انفجار الکتریکی سیم استفاده میشود ،انرژی بهطور ضربهای و ناگهانی به
سیم وارد میشود و هدررفت انرژی بسیار پایین میآید.



قابلیت تنظیم اندازه و ریخت شناسی ذرات با استفاده از پارامترهای موجود



قابلیت تولید انواع نانوذرات فلزی و غیرفلزی با توجه به جنس سیم و محیط واکنش



هزینه پایین و ساده بودن فرایند

شماتیکی از دستگاه و اجزای آن در شکل  2نشان داده شده است.

2
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شکل  .2نمای کلی از دستگاه و اجزای آن -1 :منبع ولتاژ -2 ،خازن -3 ،تامین کننده سیم -4 ،سیم درحال انفجار -5 ،الکترود،
 -6سوئیچ -7 ،جمع کننده پودر -8 ،تهویه -9 ،محفظه انفجار][5

شکل  .3دستگاه انفجار الکتریکی سیم

178

www.nanoclub.ir

معریف روش انفجار الکرتییک سیم
 -3پارامترهای تاثیرگذار در فرایند انفجار الکتریکی سیم
خصوصیات نانوذرات تولیدی به روش انفجار الکتریکی سیم ،به پارامترهای مختلفی وابسته هستند؛ از جمله پارامترهای جریان،
طول و قطر سیم فلزی و محیط واکنش .درسالهای اخیر پژوهشهای زیادی برای مشخص کردن تاثیر هرکدام از پارامترها انجام
شده است؛ مهمترین آنها تاثیرات جریان و محیط واکنش هستند .با افزایش ول تاژ ورودی به سیم ،جریان عبوری از آن افزایش
خواهد یافت و در نتیجه آن ،انرژی بیشتری بر واحد حجم سیم جابجا خواهد شد .انرژی(توان) عبوری بر واحد حجم سیم ،چگالی
توانی 3نام دارد .هر چه چگالی توانی اعمالی بیشتر باشد یا به عبارتی توان ورودی به سیم مقدار بیشتری داشته باشد ،فلز بهطور
کاملتری تبخیر میشود و بنابراین اندازه ذرات کوچکتر خواهد شد] .[6انفجار الکتریکی سیم میتواند در محیطهای گاز یا مایع
انجام شود .شتاب دهی به تراکم بخار فلز و سرد کردن آن و افزایش طول عمر پالسما منجر به جلوگیری از رشد کریستالها شده و
در نتیجه آن ذرات کوچکتری تولید خواهد شد ] .[7،8به همین دلیل آب دیونیزه انتخاب مناسبتری نسبت به گاز برای محیط
میباشد؛ زیرا تراکم پذیری آن پایین است ،در ولتاژهای باال پایدار بوده و گرمای ویژه باالیی دارد .در پژوهشی نشان داده شده که
در محیط آب نسبت به گاز انتقال انرژی باالتر و در نتیجه ذرات کوچکتری حاصل میشوند] .[9همچنین کاهش قطر سیم منجر به

کاهش اندازه ذرات میشود؛ زیرا با کاهش قطر سیم مقاومت آن افزایش مییابد و بنابراین توان عبوری از آن بیشتر میشود.

 -4انواع نانومواد تولید شده به روش انفجار الکتریکی سیم
با توجه به جنس سیم و محیط واکنش ،می توان نانوذرات مختلفی را تولید کرد .استفاده از فلزات نجیب در محیطهای مختلف
معموال منجر به تولید نانوذرات فلزی می شود؛ درحالیکه سایر فلزات در محیط اکسیژن یا هوا نانوپودرهای اکسید فلزی تولید
میکنند و در محیط گاز بیاثر میتوانند نانوذرات فلزی تولید کنند .همچنین نانوذرات مغناطیسی هسته پوسته آهن-نیکل را
میتوان از طریق کنترل میزان اکسیژن محیط و تغییر آن تولید کرد ] .[10کاربید فلزات مانند Al C , LaC , TiC, ZrC, NbC,
2

3

4

 Nb2C, Ta2C, MoCبا استفاده از انفجار سیمهای فلزی در محیطهای اتان ،استیلن و ترکیبی از آرگون و استیلن تولید

شدهاند] .[11،12در پژوهشی نانوذرات یکبعدی اکسیدمس در محیط آب مقطر سنتز شده است] .[13همچنین نانوذرات
تیتانیومدی اکسید توسط انفجار سیم تیتانیوم در محیط اکسیژن تولید شدهاند] .[14نانوذرات تیتانیومنیترید نیز توسط انفجار سیم
تیتانیوم در محیط نیتروژن مایع تولید شدهاند] .[15طی پژوهشی جدید محققان توانستهاند گرافن تکالیه را با استفاده از این
روش تولید کنند].[16
به دلیل سطح زیاد و ناپایداری نانومواد ،تمایل زیادی برای تجمع و کلوخهای شدن در آنها وجود دارد .به همین دلیل برای
جلوگیری از تجمع آنها میتوان نانوذرات تولیدی را از طریق سورفکتانتها از یکدیگر جدا کرد .برای این کار میتوان به محیط آبی
واکنش مقداری سورفکتانت مانند  ،PVP5 ،PVA4گلیسرول یا سایر سورفکتانتها را اضافه نمود.

Power density
Polyvinyl alcohol
5
Polyvinylpyrrolidone
3
4
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[15،17]  و گرافن تولید شده به همان روش.)نانوذرات تیتانیوم در اکسید تولیدشده به روش انفجار الکتریکی سیم (سمت راست. 4شکل

 جمعبندی و نتیجهگیری-5
 براثر عبور، در این روش. یک روشساده باالبهپایین برای تولید نانوذرات فلزی و نانوپودرها میباشد،انفجار الکتریکی سیم
 عوامل موثر در فرایند انفجار الکتریکی سیم. می توان نانوساختارهای موردنظر را تولید کرد،جریانالکتریکی زیاد از سیم فلزی
، از مهمترین مزایای این روش میتوان به بازده باال. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلز و محیط واکنش،عبارتند از جریان عبوری
.ارزان بودن و ساده بودن فرایند اشاره کرد
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روشهای مشخصهیایب
اننو مواد
آشنایی با میكروسكوپ الكترونی روبشی
میكروسكوپ تونلی روبشی ()STM
روشهای ایجاد تصویر و الگوی پراش در میكروسكوپ الكترونی عبوری
دستگاه طیف سنج نور مرئی  -فرابنفش ( )UV-Visابزاری جهت
اندازهگیری خواص نوری نانو مواد
طیف سنجی ارتعاشی مادون قرمز

منبع سیزدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی ))2( (SEM
گردآورنده :مرضیه شیرازی ،محمد فرهادپور
چکیده
در روش های میکروسکوپی برای مشاهده ریزساختار نانومواد ،سه موضوع کلی وجود دارد که باید بررسی شود .یکی منبع و
روش تولید الکترون است؛ تولید الکترون از تفنگ الکترونی توسط روشهای گرمایونی و نشر میدانی قابل انجام است که
هرکدام کیفیت و ویژگیهای خاصی را دارا میباشند .مورد بعدی انحراف باریکه الکترونی تولید شده توسط عدسیهای
الکترومغناطیسی است .با استفاده از میدان مغناطیسی میتوان باریکه الکترونی را متمرکز و منحرف نمود تا به مکان مورد نظر
بر روی نمونه تابیده شود .مورد سوم نحوه برهمکنش باریکه الکترونی با نمونه است .در این مقاله روشهای تولید الکترون،
متمرکزسازی و انحراف الکترونهای تولید شده و درنهایت برهمکنش الکترون با نمونه توضیح داده شده است.
کلمات کلیدی :میکروسکوپ الکترونی روبشی ،تفنگ الکترونی ،عدسیهای الکترومغناطیس ،حجم برهمکنش الکترون
 -1مقدمه
امروزه روشهای مختلفی جهت شناسایی و آنالیز مواد وجود دارد که یکی از معروفترین آنهاا ،روشهاای میکروساکوپی
میباشد .در این روشها میتوان تصاویر بزرگنمایی شده از نمونه به دست آورد .میکروساکوپ الکترونای روبشای  SEMکاه از
گروه میکروسکوپهای الکترونی است ،از معروفترین روشهای میکروسکوپی باه شامار مایرود کاه عاهوه بار تهیاه تصااویر
بزرگنمایی شده ،در صورتی که به تجهیزات اضافی مجهز شود میتواند برای آنالیز شیمیایی و دیگر بررسیها نیز به کار گرفتاه
شود.
میکروسکوپ الکترونی روبشی که به اختصار به آن  1SEMمیگویند ،یکی از انواع بسیار معروف میکروسکوپهای الکترونی
است که امروزه کاربردهای بسیاری در فناوری نانو پیدا کرده است .نخستین تهشها در زمینه توسعه میکروسکوپهای روبشی
به سال  1935باز میگردد ،که ماکس نول 2در آلمان پژوهشهایی در زمینه پدیدههای الکترونیک نوری انجاام داد و تصاویری
را از فوالد سیلیسیمی به دست آورد .توسعه بیشتر  SEMتوسط پروفسور چارلز اُتلی 3و همکارش گَری اساتوارت 4در دانشاگاه
کمبریج بریتانیا انجام شد و در سال  1965برای اولینبار میکروسکوپ الکترونی  SEMبه صورت تجاری روانه بازار شد.
 -2اجزاء و عملکرد میکروسکوپ الکترونی روبشی
برای کار با میکروسکوپ الکترونی به محیط خأل نیاز است .به همین دلیل پس از قرار دادن نمونه در محفظه ،اتمسفر
داخل ستون میکروسکوپ به کمک پمپهای موجود به خأل مناسب میرسد .وقتی که خأل مورد نیاز حاصل شد ،پرتو الکترونی
تولید و توسط لنزهای الکترومغناطیسی باریک و روی نمونه متمرکز میشود .در حقیقت پرتوی الکترونی بر روی نمونه روبش

Scanning Elecron Microscope
Max Knoll
3
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4
GaryStewart
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آشنایی اب میکروسکوپ الکرتوین روبیش ()2()SEM
میشود تا از نقاط مختلف آن اطهعات به دست آید .در نتیجه برخورد پرتوی الکترونی با نمونه ،سیگنالهای مناسب تولید
می شوند که توسط آشکارسازها دریافت و در نهایت به تصویر یا دیگر اطهعات موردنظر تبدیل میشوند.
میکروسکوپ  SEMدارای شش جزء اصلی است که عبارتند از :تفنگ الکترونی ،لنزهای الکترومغناطیسی ،سیستم روبش،
آشکارسازها ،سیستم نمایش تصویر و سیستم خأل .شکل 1اجزای یک  SEMرا نشان میدهد.

شکل  -1طرح کلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM

 -3تولید پرتو الکترونی
در بعضی از روشهای میکروسکوپی مشاهده نانومواد همچون  SEMیا  TEMنیاز به تولید الکترون توسط تفنگ
الکترونی 5است .همانطور که گفته شد در این روشها از الکترون به منظور مشاهده و بررسی نانومواد استفاده میشود .پس
اولین کار در این دستگاهها ،تولید الکترون مناسب است .بدین منظور دو روش اصلی وجود دارد.

Electron gun
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آشنایی اب میکروسکوپ الکرتوین روبیش ()2()SEM
 -1-3تفنگ انتشار حرارتی یا

گرمایونی6

در این تفنگ الکترونی ،از یک سیم (تنگستن یا هگزابورید النتانم  )LaB6جریان الکتریکی عبور میکند؛ در اثر عبور
جریان الکتریکی و وجود مقاومت الکتریکی در سیم ،سیم گرم میشود .با گرم شدن سیم به مقدار کافی و تامین تابع کار 7الزم
جهت خروج الکترون ،الکترون از سیم خارج می شود و توسط اختهف پتانسیل اعمالی بین سیم (به عنوان کاتد) و آند مثبت
شتاب میگیرد و به سمت نمونه حرکت میکند.
دو مشخصه مهم برای سیم های فلزی عبارتند از نقطه ذوب و تابع کار .نقطه ذوب باال ازاین جهت مهم است که گرم شدن
سیم باعث تغییر در سیم و ذوب شدن آن نشود و در دمای موردنظر به همان صورت جامد باقی بماند .تابع کار نیز نباید زیاد
باشد؛ چراکه در این صورت نیاز به دمای بسیار باال است که میتواند عهوه بر افزایش هزینهها باعث تخریب ساختار سیم شود.
تابع کار فلز

حداقل انرژی مورد نیاز برای خروج یک الکترون از سطح فلز تابع کار نام دارد .در توضیحات مذکور ،این انرژی از طریق
اعمال حرارت یا اعمال اختهف پتانسیل الکتریکی میتواند تامین شود.

 -2-3تفنگ انتشار میدانی

(8)FEG

در این تفنگ الکترونی ،سطح یک فلز (معموال تنگستن تک بلور) که نوک آن تا  100نانومتر تیز شده است ،تحت یک
اختهف پتانسیل بسیار باال قرار میگیرد .این اختهف پتانسیل تابع کار فلز را تامین میکند و الکترونها سطح فلز را ترک
می کنند .در این تفنگ نیز ،فلز به عنوان کاتد بار منفی دارد و آند بار مثبت دارد تا الکترون را به سمت موردنظر بکشاند .در
این روش نوک فلز بسیار تیز است.
مطابق شکل ،2مشاهده میکنید که الکترون پس از خروج از نوک فلز ،توسط آند استخراج کننده به مسیر مورد نظر
کشیده می شود .اختهف پتانسیل بین نوک فلز (کاتد) و آند استخراج کننده خیلی زیاد نیست و هدف صرفا هدایت الکترون به
مسیر مورد نظر است .ولی بعد از آند استخراج کننده ،آند شتابدهنده وجود دارد که اختهف پتانسیل بسیار بیشتری ایجاد
میکند تا الکترون را با شتاب به سمت نمونه بفرستند.

شکل  -2خروج الکترون از نوک فلز و هدایت آن به وسیله آند استخراج کننده و شتابدار نمودن آن به وسیله آند شتابدهنده
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آشنایی اب میکروسکوپ الکرتوین روبیش ()2()SEM
خود تفنگ انتشار میدانی در دو حالت میتواند کار کند .در یک حالت که به آن حالت سرد گفته میشود ،به نمونه گرمایی
داده نمیشود و صرفا الکترون در اثر اختهف پتانسیل ایجاد می شود .اما در حالت دیگر که حالت گرم (یا حالت شاتکی) نامیده
میشود ،گرما نیز به کمک اختهف پتانسیل می آید تا الکترون از سطح فلز خارج شود؛ البته گرمای داده شده در این حالت
کمتر از روش گرمایونی است.
از جمله موارد مهمی که در بین تفنگهای الکترونی مختلف مقایسه میشود میتوان به دمای کاری ،دانسیته جریان
ایجادی ،گستره انرژی الکترونهای تولیدی ،خهء موردنیاز و طول عمر آنها اشاره نمود .این موارد در جدول 1آورده شده است.
جدول -1مقایسه مشخصههای مهم انواع تفنگهای الکترونی
مشخصه

واحد

تفنگ گرمایونی

تفنگ گرمایونی

نوع فلز :تنگستن

نوع فلزLaB6 :

تفنگ انتشار

تفنگ انتشار میدانی

میدانی
تنگستن

تنگستن

حالت :سرد

حالت :گرم (شاتکی)

تابع کار فلز

الکترون ولت

4/5

2/4

4/5

3

دمای کاری

کلوین

2700

1700

300

1700

دانسیته جریان

آمپر بر متر مربع

5

102

106

105

الکترون ولت

3

1/5

0/3

0/7

گستره انرژی
الکترون
خهء مورد نیاز

پاسکال

طول عمر

ساعت

−2

10

100

−4

10

1000

−9

10

بیشتر از 5000

−6

10

بیشتر از 5000

همانطور که در جدول 1مشاهده میکنید ،تفنگهای الکترونی مختلف با هم تفاوتهای گستردهای دارند .انتخاب این که
از کدام تفنگ الکترونی در میکروسکوپ استفاده شود به کیفیت موردانتظار ،قیمت موردنظر و شرایط کاری میکروسکوپ
برمیگردد .برای مثال تفنگهای انتشار میدانی قیمت باالتری دارند ولی کیفیت تصویر نهایی آنها نیز بهتر است .برای مثال
میبینید که دانسیته جریان تفنگهای انتشار میدانی بسیار بیشتر از تفنگهای گرمایونی است و درنتیجه در یک زمان یکسان
تعداد الکترونهای بیشتری تولید میکنند .همچنین گستره انرژی الکترون آنها نیز باریکتر است پس میتوانند الکترونهای
تقریبا هم انرژی تولید کنند .این مورد در کیفیت تصویر نهایی تاثیر زیادی دارد .اما همانطور که مشاهده میکنید تفنگهای
انتشار میدانی نیاز به خهءهای باال دارند و درنتیجه از این جهت تجهیزات خهء قویتر و گران قیمتتری نیاز دارند.
در بین تفنگهای گرمایونی نی ز باتوجه به اینکه از چه فلزی استفاده شود ،شرایط متفاوتی موردنیاز است و کیفیت
متمایزی نیز به وجود میآید .در شکل 3تصویر هرکدام از این تفنگهای الکترونی آورده شده است.

www.nanoclub.ir

187

آشنایی اب میکروسکوپ الکرتوین روبیش ()2()SEM

شکل  -3تصویر فیهمانهای تجاری رایج .مهحظه میشود که فیهمان تنگستنی سنجاق سری به علت گرم شدن بیش از حد ذوب
شده است که محل ذوب شدگی و قطره ی ذوب و منجمد شده قابل مشاهده هستند.

 -4لنزهای

الکترومغناطیس9

جزء دوم  SEMلنزهای الکترومغناطیسی است ،لنزهای الکترومغناطیس جهت باریک کردن و متمرکز کردن پرتو الکترونی
به کار میروند .لنزهایی که در  SEMاستفاده میشوند بر دو نوع متمرکزکننده و نهایی میباشند که هر یک با هدف خاصی در
دستگاه تعبیه میشوند.

لنزهای مغناطیسی تحت خأل کار میکنند .در این لنزها ،بر خهف لنزهای شیشهای ،پرتوی ورودی تحت اثار هایم محایط
مادی قرار نمیگیرد و کلیه تغییراتی کاه در آن ایجااد مایشاود ناشای از میادانهاای الکترومغناطیسای ایجااد شاده توساط
سیمپیمهاست .تغییر جهت و تمرکز الکترونهاا در میکروساکوپهاای الکترونای تنهاا توساط میادانهاای الکترومغناطیسای
سیمپیمها انجام می گیرد و اطهق نام لنز به آنها تنها برای درک بهتر مطلب بوده و هیم مشابهتی بین لنزهای صلب شیشاهای
با مشخصات ثابت و سیمپیمها با مشخصات کامه قابل کنترل وجود ندارد .الکترونها از فضای تعبیه شده بین سیمپیمها عبور
میکنند .با اعمال جریان الکتریکی به سیمپیمها ،یک میدان مغناطیسی به سمت مرکز ساتون الکترونای دساتگاه  SEMوارد
میشود .میدان مغناطیسی سبب کاهش قطر پرتو الکترونی جهت دستیابی به بزرگنمایی و حد تفکیک مورد نظر میشود .ایان
موارد در شکل  4به صورت شماتیک نمایش داده شده است .همچنین تصویر واقعی از یک عدسی الکترومغناطیسای نیاز آورده
شده است .قطر پرتو الکترونی از مقدار اولیهی  25-100میکرون (در تفنگ الکترونی) به قطار بسایار کام  50آنگساتروم تاا 1
میکرومتر (بر حسب نیاز) کاهش پیدا کند .قدرت عدسیهای الکترومغناطیس را میتاوان باا تغییار میازان جریاان الکتریکای
عبوری از آنها تنظیم کرد .شدت جریان الکتریکی کم ،سبب کاهش قدرت عدسی و افازایش فاصاله کاانونی آنهاا شاده و اثار
کمتری بر روی کاهش قطر باریکه الکترونی دارد .تصویری که از چنین باریکهای بدست میآید دارای نوفه کمای باوده و صااف
به نظر می رسد اما توان تفکیک و بزرگنمایی آن پایین است .با افزایش جریاان الکتریکای عباوری از سایم پایم ،قطار باریکاه
الکترونی کاهش یافته و قدرت تفکیک و بزرگنمایی افزایش مییاباد .عاهوه بار سایم پیمهاای مغناطیسای در ساتون ناوری،
Electron deflection
188
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پیچه های الکتریکی به نام آستیگماتور در انتهای ستون نوری قرار گرفته است .وظیفه آستیگماتور تنظیم شاکل نهاایی باریکاه
الکترونی به شکل یک دایره بر روی نمونه است .در صورتی که باریکه الکترونی در امتداد یک محور کانونی دایرهای شاکل و در
امتداد عمود بر محور کانونی اولیه کشیده باشد تصویر نهایی مبهم خواهد بود که این پدیده را آستیگماتیسم مینامند .دساتگاه
آستیگماتور با ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف باریکه الکترونی ،باریکه نهایی را کامه به شکل دایرهای شاکل بار روی نموناه
اعمال میکند .معموال دو نوع لنز در ستون وجود دارد که هر یک خود میتواند شامل مجموعاهای از لنزهاا باشاد .ایان لنزهاا
عبارتند از:

 لنزهای متمرکز کننده لنز نهاییجزء بعدی  SEMسیستم روبشگر است .پس از اینکه یک پرتوی موازی با قطر مناسب تولید شد ،نوبت به مرحلهی روباش
میرسد .عملی که در این مرحله صورت می گیرد ،زاویه گرفتن یا همان کج کردن پرتوی ساطع شده از لنزهاا اسات تاا بادین
ترتیب امکان انجام فرآ یند روبش سطح فراهم گردد .این روبش به صورت نقطه به نقطه انجام میشود تا یک خط روبش شاکل
گیرد و این فرایند خط به خط ادامه پیدا میکند .عهوه بر امکان کج کاردن پرتاو در دو جهات ،یاک سیساتم روباش بایاد از
قابلیت های کنترلی مناسبی برخوردار باشد تا امکان پردازش نتایج حاصل از روبش پرتو امکانپذیر باشد .پردازش موفاق نتاایج
روبش الکترونی ،تنها در سایه نظم در روبش امکانپذیر است که خود نتیجهی کنترل مناسب سیساتم روباش بار زوایاای کاج
شدن پرتو میباشد .به منظور کج کردن پرتوی الکترونی از دو سایم پایم روبشای 10اساتفاده مایشاود کاه هار دو باا اعماال
میدان های مغناطیسی عمود بر محور اپتیکی ،پرتوی الکترونی را به سمت مناسب کج میکنند .اولین سیمپیم ،زاویهی مناسب
با محور اپتیکی را ایجاد میکند و دومی آن را به سمت محور اپتیکی برمیگرداند .این عمل به نحوی انجام میشاود کاه پرتاو
بتواند از روزنهی ورودی لنز نهایی وارد منطقهی داخلی لنز نهایی شود (سیستم پیمایشگر قبل از لنز نهایی قرار دارد) .در ایان
منطقه ،قطر پرتو به طور مؤثر کاهش یافته و با ادامه دادن به مسیر خود ،از محور اپتیکی زاویه میگیرد.

شکل  -4الف) تصویر نحوه عملکرد عدسی الکترومغناطیسی و ب)تصویر واقعی یک عدسی الکترومغناطیسی

scan coil
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 -5برهمکنش الکترون با نمونه
یکی دیگر از موارد با اهمیت در روشهای میکروسکوپی ،نحوه برهمکنش الکترون و نمونه است .با دانستن نحوه این
برهمکنش و انواع پرتوها یا الکترونهای تولیدی میتوان مبنای تشکیل تصویر در میکروسکوپهای  SEMو  TEMدر
حالتهای کاری مختلف را فهمید .همچنین برخی از پرتوها یا الکترونهای تولیدی در این برهمکنش در سایر روشهای
غیرمیکروسکوپی مشخصهیابی نانومواد کاربرد دارند .در شکل  ،5نحوه برهمکنش الکترون و نمونه نمایش داده شده است.

شکل  -5برهمکنش الکترون و نمونه

مطابق شکل 5مشاهده میکنید که در برخورد پرتو الکترونی به نمونه به صورت کلی دو اتفاق مختلف میتواند رخ دهد.
یکی عبور الکترون از نمونه است که برای الیههای نازک اتفاق میافتد .دیگری هم برهمکنش الکترون با نمونه و برگشت
الکترون یا پرتو دیگر از نمونه است که برای مواد بالک اتفاق میافتد.
اگر نمونه بالک (حجیم) باشد ،الکترونها نمیتوانند از آن عبور کنند .در این حالت چندین اتفاق متفاوت میتواند روی
دهد .یکی این است که الکترون شلیک شده از تفنگ الکترونی با هسته اتمهای نمونه برهمکنش کند و مجددا برگردد .به این
الکترونها الکترونهای برگشتی ( BSE11گفته میشود که همان الکترونهای تابیده شده از تفنگ الکترونی هستند .از این
الکترونها در میکروسکوپ  SEMدر حالت مود برگشتی استفاده میشود .بیشتر الکترونهای بازگشتی حداقل  50درصد
انرژی الکترونهای ورودی را دارند (شکل  .)6به علت انرژی باالی الکترونهای برگشتی این الکترونها میتوانند از عمق ماده
خارج شوند .جالب است که تغییر زاویه در پراکندگی االستیکی پرتوی الکترونی در برخورد با هسته اتمهای سنگین ،بیشتر از
اتمهای سبک است .با توجه به تغییر زاویه کمتر پرتوی الکترونی در پراکندگی االستیکی از هسته با عدد اتمی کمتر ،احتمال
(یا فراوانی) خروج الکترونهای بازگشتی از مواد دارای عدد اتمی کمتر (اتمهای با هسته سبکتر) کمتر خواهد بود .به بیان
دیگر ،در اتم های با عدد اتمی کمتر ،قبل از اینکه پرتوی الکترونی با زوایای بیشتر از  90درجه پراکنده شود و فرصت بازگشت
بیابد ،به اعماق ماده نفوذ نموده و بخش عمدهای از آن جذب میشود .اما در اتمهای با عدد اتمی بیشتر ،امکان تغییر زاویه
Back-scattered electrons
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بیش از  90درجه بیشتر است .در این شرایط ،مقدار الکترونهای بازگشتی بسیار بیشتر از زمانی است که پرتوی الکترونی با
یک هسته سبک ،به صورت االستیک برخورد میکند .بنابراین مقدار الکترونهای بازگشتی خارج شده از یک ماده به شدت
متأثر از عدد اتمی ماده ای است که پرتوی الکترونی به آن وارد شده است .به بیان دقیقتر ،در تصویر الکترونهای برگشتی،
فازهای حاوی عناصر سنگین ،روشنتر و فازهای سبکتر تیرهتر دیده میشوند (شکل  .)7شکل  5نمونهای از تصویر  BSEاز
سطح مقطع یک ذره را نشان میدهد.
اگر پرتو الکترونی تابیده شده با نمونه برهمکنش کند میتواند باعث افزایش انرژی برخی از الکترونهای نمونه شود .در این
صورت الکترونهای الیه خارجی اتمهای نمونه می توانند برانگیخته شده و از سطح ماده خارج شوند .به این الکترونها که
متعلق به نمونه است ،الکترونهای ثانویه گفته میشود .از این الکترونها در میکروسکوپ  SEMاستفاده میشود تا تصویر
سطح نمونه مشاهده شود .انرژی الکترونهای ثانویه معموال حدود  50الکترون ولت است .با این حال 90درصد این الکترونها
انرژی کمتر از  15الکترون ولت دارند (شکل  .)6اگر عمق ایجاد الکترونهای ثانویه کمتر از  10نانومتر از سطح نمونه باشد ،با
توجه به اینکه انرژی سطحی جامدات حدود  2تا  6الکترون ولت است ،عمه خروج آنها به عنوان پرتو الکترونهای ثانویه
(12)SE

از سطح امکان پذیر خواهد بود .اما اگر الکترونهای ثانویه در عمقی بیش از  10نانومتر از سطح ماده ایجاد شده

باشند ،با توجه به برخوردهای بی نهایتی که ممکن است در راه رسیدن به سطح ،با الکترونها و هستههای اتمها داشته باشند،
شانس بسیار ناچیزی برای خروج از سطح خواهند داشت .کنتراست موجود در تصاویر حاصل از الکترونهای ثانویه ناشی از
اختهف در انرژی ،تعداد و مسیر آنها میباشد.
هم چنین حالت دیگر ،برهمکنش الکترون تفنگ الکترونی با الکترونهای نمونه و برانگیخته کردن الکترونهای اتمهای
نمونه است .در چنین شرایطی در اثر انتقال انرژی پرتو الکترونی به الکترونهای نمونه ،الکترون مدار داخلی از نمونه خارج
شده و ماده برانگیخته می شود .ماده به منظور دستیابی به پایداری اولیه یک الکترون از مدارهای باالتر جایگزین جای خالی
الکترون در مدار پایینتر میکند .با توجه به این که مدارهای باالتر دارای انرژی باالتری هستند ،اختهف انرژی بین دو مدار
سبب خروج پرتوی  Xبا طولموج مشخص و متناسب با اختهف انرژی دو مدار اتمی میشود .پرتو  Xخروجی را پرتو مشخصه
 Xمینامند که انرژی آن برای هر عنصر مقدار منحصر بهفردی است .با اندازهگیری انرژی پرتو  Xمشخصه میتوان به ترکیب
شیمیایی نمونه پی برد .در میکروسکوپهای الکترونی روبشی از طیفسنج تفکیک انرژی

(13)EDS

به منظور اندازهگیری

انرژی طیفهای مشخصه خارج شده از نمونه و شناسایی عناصر تشکیلدهنده نمونه استفاده میکنند .جهت آشنایی بیشتر با
طیفسنجهای تفکیک انرژی به مقاله طیفسنجی فلوئوروسانس پرتو  )XRF14( Xمراجعه کنید .مورد دیگر ،الکترونهای اوژه
هستند .از این الکترونها برای آنالیز سطح در روش طیفسنجی الکترون اوژه ( 15)AESاستفاده میشود .از این روش نیز برای
تعیین عناصر موجود در سطح نمونه استفاده میشود .الکترونهای اوژه که از سطح نمونه خارج میشوند ،الکترونهای مشخصه
ماده هستند .یعنی با بررسی انرژی آنها میتوان نوع عنصر های موجود در سطح نمونه را مشخص نمود .باتوجه به هدف مقاله
که بررسی روشهای میکروسکوپی است ،راجع به روش  AESتوضیح بیشتری داده نمیشود .برای مطالعه بیشتر میتوانید به
مقاله مربوط به این روش مراجعه نمایید.

Secondary Electrons
Energy dispersive X-ray spectroscopy
14
X-ray fluorescence
15
Auger electron spectroscopy
12
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شکل -6طیف الکترونی که نشاندهنده فراوانی نسبی الکترونهای ثانویه) ، (Sاوژه ) (Aو برگشتی ) (Bبر حسب انرژی الکترون است.
توجه شود که مقیاس انرژی ،پیوسته نیست؛  E0به طور نمونه بسیار بیشتر از  50الکترون ولت

شکل -7تصویر الفSE-و ب BSE -از سطح مقطع یک ذره SE .برای تصویربردای در حالت توپوگرافی و مورفولوژی و  BSEبرای
کنتراست توزیع فازی مناسب است

 -1-5حجم

اندرکنش16

با توجه به مکانیزمهای پراکندگی ،میتوان انتظار داشت که خروج پرتوی الکترونهای ثانویه از عمق  10ناانومتری و پرتاو
الکترونهای برگشتی از عمق  2میکرومتری اتفاق بیفتد .البته این اعداد بسته به شرایط پرتوی الکترونی ورودی و مااده متغیار
است .به سادگی میتوان تصور کرد که پرتوی الکترونی ورودی ،به سطح ماده برخاورد مایکناد و عمقای را تحات تاأثیر قارار
میدهد .بیان سطح و عمق در جمله قبل به وضوح حاکی از وجود یک حجم اندرکنشی است.

interaction volume
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شناخت حجم اندرکنشی کار پیچیده ای است که علت این پیچیدگی ،تنوع و کثرت برخوردهایی است که ممکن اسات باه
وقوع بپیوندد .بهترین راه بررسی این حجم ،استفاده از اصول ریاضی و آمار اسات .بار اسااس محاساباتی کاه محققاین انجاام
دادهاند ،مشخص شده است که حجم اندرکنشی به صورت گهبی شکل است که در منطقه ورود پرتو به داخل ماده قابال تصاور
میباشد .این حجم در شکل  8به صورت شماتیکی نشان داده شده است .خاطر نشان میشود که عمق و گستردگی برهمکنش
به شرایط پرتوی الکترونی و ماده بستگی دارد.

شکل  -8عمق نفوذ پدیدههای مختلف ناشی از برهمکنش پرتوی الکترونی و نمونه

 -6آمادهسازی نمونههای SEM

 -1-6تمیزکردن نمونه
هرگونه آلودگی و ماده اضافی موجود روی نمونه بر تشکیل تصویر مناسب تأثیر میگذارد .این الیهها و ذرات مزاحم ،عهئام
ناخواسته تولید نموده و نتایج را تغییر میدهند .برای تمیز کردن نمونه از حهلهاای آلای چاون اساتون ،اتاانول و متاانول یاا
مخلوطی از آنها استفاده میشود.

 -2-6ثابت کردن نمونه
برخی از نمونهها به صورت پودری یا به صورت ترد (مانند دوده) هستند .اگر این نمونهها در هنگام کار باا  SEMدر محال
نمونهگیر محکم نشوند ،صدمات جدی به دستگاه و سیستم خأل وارد میآورند .نمونهگیری از نمونههای پاودری بایاد باا دقات
زیادی انجام شود .نمونهسازی با پودر معموال با استفاده از چسبهای دوطرفه انجام میگیرد .ایان چسابهاا از یاک طارف باه
سطح نمونهگیر واسطه و از یک طرف با پاودر تمااس داده مایشاوند .بارای پراکنادهساازی خاوب پودرهاا مایتاوان از روش
آلتراسونیک استفاده نمود.نمونهها در هنگام کار با میکروسکوپ باید کامه ثابت باشاند کاه بارای ایان منظاور نموناهگیرهاایی

www.nanoclub.ir

193
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اختصاص داده شده است .اگر نتوان نمونه را در نمونهگیر جای داد ،از انواع چسابهاای هاادی مقااوم در برابار خاأل اساتفاده
میشود.

 -3-6برقراری اتصال الکتریکی
به دو علت نمونه یا حداقل سطح نمونه باید رسانای الکتریسیته باشد )1( :عملیات روباش الکترونای انجاام گیارد و امکاان
حرکت الکترونهای پرتوی الکترونی روی سطح فراهم شود و ( )2پرتوهای الکترونی بازگشتی از نموناه در یاک ناحیاه تجماع
نکنند .بدین ترتیب ،باید سطح نمونههای  SEMبا نمونهگیر ،پایه و  ...یک مدار الکتریکی تشکیل دهند .پس اوال سطح نمونهها
باید رسانا باشد و دوما اتصال الکتریکی آن با نمونه گیر برقرار باشد .اگار رساانایی ساطح نموناه باه طاور کامال برقارار نشاود،
الکترونها تجمع نموده و این باعث شکسته شدن پرتو الکترونی و تغییر مسیر الکترونها میشود .پیامد ناامطلوب ایان پدیاده،
سفید شدن قسمتهایی از تصویر است که در این صورت امکان تشخیص جزئیات تصویر در منطقهی سفید شده وجود نخواهد
داشت .این پدیده شارژ سطحی الکترون 17نام دارد.
برای رسانا کردن سطح نمونههای نارسانا معموال از بخار فلزاتی چون طه ،نقره ،پاالدیم ،پهتاین و یاا پوشاشهاای کربنای
استفاده میشود که به روش رسوب فیزیکی بخار 18یا کندوپاش 19بر سطح اعمال میشود .نمونه این دستگاه در شاکل -9الاف
مشاهده می شود .ضخامت پوشش ایجاد شده بسیار کم است و تأثیری بار موفولاوژی ساطحی نموناه نادارد .حاداقل ضاخامت
پوشش به ناهمواری سطح بستگی داشته و از  5آنگستروم برای سطوح میکروسکوپی تا  100آنگساتروم بارای ساطوح صااف و
 1000آنگستروم برای سطوح زبر و خشن متغیر است .شکل -9ب یک عنکبوت را نشان میدهد که با طه پوشش داده شده تا
برای بررسی با SEMآماده شود.

ب

الف

شکل  -9الف) شمایی از دستگاه کندوپاش جهت پوششدهی نمونه  SEMب) عنکبوت پوشش داده شده با طه جهت بررسی با
SEM

Electron Surface Cahrging
Physical Vapor Deposition
19
Sputtering
17
18
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آشنایی اب میکروسکوپ الکرتوین روبیش ()2()SEM

در میکروسکوپهایی که ابعاد جانمونهای بزرگ است از یک پمپ خهء چرخشی 20و پمپ توربو 21به منظور ایجاد خهء
مناسب استفاده میشود .برای میکروسکوپهایی که توان تفکیک باالیی دارند از پمپهای خهء توربو به دلیل لرزشی که در
ستون میکروسکوپ ایجاد میکنند نمیتوان استفاده کرد .لذا در این میکروسکوپها پمپهای خهء

نفوذی22

جایگزین

پمپهای توربو میشوند .در SEMهایی که از تفنگهای  LaB6و  FEGبهره میبرند ،پمپهای خهء دیگری نظیر پمپهای
یونی ،ستون و تفنگ الکترونی را بصورت مجزا خهء میکنند.
 -8آشکارسازها
در میکروسکوپ الکترونی روبشی برای آشکارسازی الکترونهای ثانویه از آشکارسازهای  E-T23استفاده میشود .البته این
آشکارساز برای الکترونهای برگشتی نیز قابل بکارگیری است .جهت آشکارسازی الکترونهای برگشتی از آشکارسازهای
متنوعی نظیر آشکارسازهای تهییجی ،مسطح کانالی و آشکارسازهای حالت جامد دیودی میتوان استفاده کرد .به دلیل
پیچیدگی مطالب مربوط به آشکارسازها از ادامه بحث در مورد مکانیزم عملکرد آنها خودداری میشود.
 -9جمعبندی و نتیجهگیری
میکروسکوپ  SEMابزار مفیدی برای تشکیل تصاویر سه بعدی و با بزرگنمایی باال از سطح نمونه میباشد .در این
میکروسکوپها از برهمکنش الکترونهای تولید شده به وسیله تفنگ الکترونی با سطح نمونه برای تشکیل تصویر استفاده
می شود .وظیفه تفنگ الکترونی تولید جریان الکترونی پایدار برای برهمکنش با سطح نمونه است .تفنگهای الکترونی به دو
دسته گرمایونی و متاثر از میدان دستهبندی می شوند .در نوع اول با افزایش دمای تفنگ الکترونی ،الکترونها از نوک فیهمان
تنگستنی یا هگزا بوراید النتانیوم خارج می شوند و در دومی با اعمال ولتاژ به یک قطعه تنگستنی که نوک آن تا  100نانومتر
تیز شده است و با استفاده از پدیده تونل زنی ،جریان الکترونی تشکیل میشود .سپس الکترونها از میان سیمپیمهای
مغناطیسی عبور میکنند .با تغییر جریان الکتریکی عبوری از سیمپیمهای مغناطیسی ،میدان مغناطیسی اعمالی به
الکترونهای عبوری ت غییر کرده و قطر باریکه الکترونی کاهش یافته و جهت حرکت آنها عوض شده و نقاط موردنظر از سطح
نمونه روبش میشود .الکترونها با سطح نمونه همراه با برهمکنش پرتو الکترونی و الکترونها و اتمهای نمونه است .دو دسته از
الکترونهایی که در تهیه تصاویر در میکروسکوپ  SEMنقش دارند ،الکترونهای برگشتی و الکترونهای ثانویه هستند.
الکترونهای برگشتی ،الکترون های پرتو الکترونی برخورد کرده به ماده هستند که در اثر برخورد به هسته اتمهای ماده از
سطح نمونه خارج میشوند و دارای انرژی باالیی بوده و میتوانند از عمق نمونه خارج شوند .همچنین در صورتی که پرتو
الکترونی در اثر برخورد با الکترونهای نمونه ،سبب خروج الکترونهای اتمهای نمونه شود ،الکترون خروجی را الکترون ثانویه
مینامند .الکترونهای ثانویه اطهعات خوبی در مورد پستی و بلندیهای نمونه ارائه میدهند .در نهایت با انتقال الکترونهای
برگشتی و ثانویه به آشکارساز ،از این الکترونها جهت تشکیل تصویر استفاده میشود.

Rotary Vacuum Pump
Turbomolecular Vacuum Pump
22
Diffiusion Vacuum Pump
23
Everhart-Thornley
20
21
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میکروسکوپ تونلی روبشی()STM
نویسنده:سایت آموزش نانو
چکیده
میکروسکوپ تونلی روبشی ( )STMجزو اولین میکروسکوپهایی است که توانست تصاویری با دقت اتمی از سطوح مواد تهیه
نماید و سازندگان آن به واسطه این اختراع خود موفق به دریافت جایزن نوبل شدند .اساس تشکیل تصویر از سطح نمونه در
میکروسکوپ تونلی روبشی مبتنی بر برقرار ی جریان تونلی بین نوک پروب میکروسکوپ و سطح نمونه است .با برقراری جریان
تونلی بین نوک پروب میکروسکوپ و سطح نمونه و تغییرات جریان تونلی تصویری از توپوگرافی اتمها در سطح نمونه بدست
میآید .عالوه براین امکان بررسی برخی از خواص سطح نمونه نظیر خواص مغناطیسی ،ابررسانایی و جذب مولکولی و همچنین
جداسازی یا جابجایی اتم ها در این میکروسکوپ وجود دارد .در این مقاله اساس کار میکروسکوپ تونلی روبشی ،اجزای مختلف و
حالتهای کاری آن مطالعه و بررسی خواهد شد.
کلمات کلیدی:جریان تونلی ،میکروسکوپ تونلی روبشی ،حالتهای عملیاتی در میکروسکوپ تونلی روبشی
 -1مقدمه
تهیه تصاویر با دقت و قدرت تفکیک باال تاثیر بسزایی در بررسی دقیق خواص موواد دارد ،از هموین رو توال هوای بسویاری جهوت
ساخت ابزارهای مفیدی که به کمک آنها بتوان این تصاویر را تهیه نمود ،صورت گرفته است .میکروسوکوپ توونلی روبشوی ()STM
یکی از اولین میکروسکوپهایی است که قادر به تهیه تصاویری با دقت اتمی از مواد بودند .در این میکروسکوپ سطح نمونه بوسویله
سوزنی نوک تیز ،به نام تیپ یا پروب روبش میشود .اساس تهیه تصویر در این میکروسوکوپ براسواس پدیودهای کوانتوومی بوه نوام
تونلزنی الکترونی است .در این میکروسکوپ نوک یک پروب سالم و ایدهآل ،بسیار تیز بوده ،بطوریکه در نووک آن تنهوا یوک اتوم
جای میگیرد؛ بنابراین از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است و بوه دلیول ابعواد بسویار کوکوک خوود میتوانود در حود نوانومتر،
کوککترین پستی یا بلندی ها را در سطح نمونه آنالیز نماید و با استفاده از تجهیزات و نرم افزارهوای موجوود در دسوت،اه ،دادههوای
بدست آمده را بصورت تصویر در نمایش،ر نمایش دهد [2و.]1
 -2تاریخچه
میکروسکوپ تونلی روبشی ( ،1)STMاولین عضو در خانواده میکروسکوپهای پروبی روبشی بشمار میآید .این میکروسکوپ در
سال  1981میالدی بوسیله دو تن از محققین سوئیسوی بنوامهوای گورد کوارل بینیو 2و هواینرک رورر3در آزمایشو،اه تحقیقواتی
شرکت  IBMشهر زوریخ سوئیس اختراع شد .آنها توانستند با مهار نوسانات خارجی و فراهم آوردن امکان حرکت سوزن ،در فاصوله
scanning tunneling microscope
GerdKarl Binnig
3
Heinrich Rohrer
1
2
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بسیار نزدیک از سطح نمونه ،دو مشکل کلیدی در تصویرسازی مقیاس نانو با پروب را حذف نموده و نشان دهنود کوه ایون وسویله،
راهکار تقریبا ساده و مؤثری جهت مطالعه سطوح ارائه میدهد [.]3

تکنیک ارائه شده توسط آنها پس از به تصویر کشیدن ساختار اتمی تعدادی از مواد ،از جمله سطح احیاء شده سیلیکون ،مورد
تأیید و تصدیق قرار گرفت ،بطوریکه در سال  1986میالدی ،به جهت اختراع میکروسکوپ تونلی روبشی ،هر دو محقوق ،موفوق بوه
کسب جایزه نوبل فیزیک گردیدند .میکروسکوپ تونلی روبشی در آن زمان ،اولین ابزاری بود که قادر به ایجاد تصاویر سوه بعودی از
سطوح جامد با تفکیکپذیری و دقت اتمی بود[.]3

-3دامنه کاربرد میکروسکوپ تونلی روبشی
میکروسکوپ تونلی روبشی ،تنها می تواند جهت مطالعه سطوحی که از لحاظ الکتریکی رسانایی قابل قبولی دارند ،مورد استفاده
واقع شود[ .]4این میکروسکوپها در بازه وسیعی از بزرگنماییها از 10-3تا 109در جهات  Y ،Xو  ،Zجهت تصویربرداری و ایجاد
تصویر از مقیاس میکرو تا ابعاد اتمی با رزولوشن( 1قدرت تفکیک) باال و یا بهعنوان ابزار طیفن،اری )طیفن،اری روبشی جریان
تونلی)2استفاده شدهاند[ .]5همچنین این ابزارها میتوانند در هر محیطی ،از قبیل محیطهای با فشار اتمسفر[ ،]6در حضورگازهای
گوناگون[ ،]7در مایعات[ ،]8درخالء باال[ ،]9در دماهای پایین (پایینتر از  100کلوین) [11و ]10و نیز در دماهای باال[ ]12مورد
استفاده واقع شوند.

تصویربرداری در مایعات امکان مطالعه نمونههای زنده زیستی را فراهم میآورد و زمانیکه تصویربرداری نمونههای آبی در
اتمسفر معمولی انجام میگیرد ،نیروهای موئین،ی موجود در ف صل مشترک نمونه و سوزن را حذف میکند .زمانیکه نمونههای
زیستی یا آلی یا پدیدههای دمای پایین از قبیل ابررسانایی یا ک،الی بار الکتریکی مطالعه میشوند ،تصویربرداری دمای پائین
( دماهای محدوده هلیوم مایع) ،مفید خواهد بود .همچنین تصویر برداری در دمای پایین ،بدلیل کاهش نوسانات دمایی ،جهت به
تصویر کشیدن نیروها ،با حساسیت باال ،سودمند میباشد.

به عالوه جهت تصویربرداری سیاالتی از قبیل کریستالهای مایع و مولکوولهوای روانسواز روی سوطوح گرافیتوی ،از ایون رو
استفاده شده است[ .]13شکل  1تصویر میکروسکوپ تونلی روبشی سطوح دو نمونه نیکلی و پالتینی را به خوبی نشان میدهد.

resolution
scanning tunneling spectroscopy

1
2
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شکل  -1تصویر میکروسکوپ تونلی روبشی الف) سطح نیکل ،ب)سطح پالتین[15و]14

همچنین در ایجاد خصیصههای ویژه در مقیاس نانو از طریق گرم کردن موضعی یا القای واکنشهای شیمیایی در زیر سووزن از
طریق نانوماشینکاری ،از میکروسکوپ  STMبهره گرفته شده است[ .]16در جدول ،1برخی مواد بررسی شده توسط  STMتحوت
شرایط مختلف به عنوان نمونه معرفی شده است[.]17
جدول  -1برخی مواد بررسی شده توسطSTMتحت شرایط مختلف [ 17و.]14

قدرت تفکیک جانبی و عمودی و به خصوص قدرت تفکیک جانبی ،میتواند بهتر از  0/1نانومتر باشد .محدوده جانبی و عمودی
اندازهگیری در میکروسکوپ پروبی روبشی به ترتیب تا  100و  10میکرومتر هستند .میکروسکوپ پروبی روبشوی بایود در محیطوی
عاری از لرز

کار کند ،زیرا فاصله پروب تا سطح تنها در حدفاصله اتمی است .جدول 2مقایسه مختصری بین میکروسکوپ پروبوی

روبشی و میکروسکوپهای نوری و الکترونی را فراهم کرده است.
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جدول  -2مقایسه عملکرد میکروسکوپهای پروبی روبشی در مقابل میکروسکوپهای نوری و الکترونی

 -4سیستم دستگاهی میکروسکوپ تونلی روبشی
بطور کلی لوازم دست،اهی در ،STMشامل موارد زیر میشوند:

ن،هدارنده نمونهپروب و مجموعه مرتبط با آنکنترلکننده الکترونیکیرایانه جهت کنترلکننده الکترونیکی-نرم افزار جهت پرداز

تصویر

میکروسکوپهای تونلی روبشی معموال از یک سوزن (پروب) تیز از جنس تن،ستن یا آلیاژ پالتین -ایریدیوم برای روبوش سوطح
نمونه استفاده میکنند .یک ولتاژ بایاس مناسب ( 10میلیولت تا یک ولت) ،بین سوزن (بهعنوان قسمتی از مدار الکتریکی) و سطح
نمونه (قسمت دی،ر مدار الکتریکی) اعمال میشود .وقتی که سوزن به فاصله کمتر از  10آن،ستروم (معموال حدود  0/3تا  1نانومتر)
از سطح نمونه قرار داده شد ،الکترونها بر اساس پدیدهای کوانتومی ،به نام تونلزنی ،1از نمونه به اتمهای سوزن یا بالعکس (بسته به
جهت ولتاژ بایاس) جریان مییابند ،بطوریکه بیش از  %90جریان تونلی از انتهاییترین اتم سووزن بوه نمونوه(ویا بوالعکس) جواری
میگردد (شکل.)2
در این حالت جریان تونلی از  0/2 nAتا 10 nAتغییر کورده و سووزن روی سوطح ،عملیوات روبوش را انجوام مویدهد.شوکل2
شماتیک برهمکنش سوزن و نمونه و برقراری جریان تونلی در فاصله آن،سترومی سوزن از سطح نمونه را نشان میدهد.

tunneling

1
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شکل -2شماتیک برهمکنش سوزن و نمونه و برقراری جریان تونلی در فاصله آن،سترومی سوزن از سطح نمونه .بیش از  90%جریان
الکترون از انتهاییترین اتم سوزن جاری میگردد [.]18

از آنجا که جریان تونلی یک تابع حساس به پهنای شکاف  dمیباشد ،با تغییر فاصله سوزن تا نمونه تغییر میکنود و بوه عنووان
سی،نالی برای تصویرسازی  STMاستفاده میشود.

شکل  -3برقراری جریان تونلی در فاصله و ولتاژ مناسب[.]17

برای کنترل فاصله بین سطح نمونه و نوک پروب از یک قطعه پیزوالکتریک استفاده میشود .پیزوالکتریک ماده است که در اثور
اعمال جریان الکتریکی ،کار مکانیکی انجام می دهد و در صورت اعمال کار مکانیکی بور روی آن قوادر بوه تولیود جریوان الکتریکوی
متناسب با کار مکانیکی اعمال شده است .شکل  4شماتیک میکروسکوپ  STMرا نشان میدهد.
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شکل  -4اجزای مختلف میکروسکوپ تونلی روبشی

 -5حالتهای عملیاتی
میکروسکوپهای تونلی روبشی در کهار مد کاری جریان ثابت ،ارتفاع ثابت ،طیفسنجی و دستکاری اتمی موورد اسوتفاده قورار
میگیرند.
در مد کاری جریان ثابت که متداولترین مد کاری در این میکروسکوپ به شمار میرود ،همواره جریان ثابتی بین نوک پوروب و
سطح نمونه برقرار است و از حرکتهای عمودی پروب به سمت باال و پایین تصویر ثبت میشود .به طوور ماوال هن،وامی کوه نووک
پروب به یک برآمدگی در سطح نمونه برسد ،جریان تونلی افزایش مییابد و کون در این مد کاری جریان بین سطح نمونه و پوروب
باید ثابت بماند ،بنابراین پروب با حرکت به سمت باال جریان را همچنان ثابت ن،ه میدارد .هن،امی که پروب به یوک فرورفت،وی در
سطح نمونه برسد ،افت جریان سبب می شود پروب به سمت پایین حرکت کرده تا همچنان جریان الکتریکی برقرار شده بین سوطح
نمونه و پروب ثابت باقی بماند .حرکت پروب به سمت باال و پایین منجر به کار مکانیکی بر روی قطعه پیزو الکتریک شده و متناسب
با کار انجام شده جریان الکتریکی جهت ثبت تصویر ایجاد میشود .این مد کاری برای ثبت تصویر از سطوح ناصاف متوداولتر بووده
اما زمان روبش سطح نمونه طوالنی است.
در مد کار ی ارتفاع ثابت ،پروب در فاصله ثابتی از سطح نمونه عملیات روبش را انجام میدهد .در نتیجوه بوا رسویدن پوروب بوه
برآمدگیها و فرورفت،ی های سطح نمونه به ترتیب جریان برقرار شده بین نوک پروب و سوطح نمونوه افوزایش و کواهش مییابود .از
تغییرات بوجود آمده در جریان الکتریکی بین سطح نمونه و پروب برای تشکیل تصویر استفاده میشود .این مد کاری بیشوتر بورای
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سطوح صاف بکار گرفته می شود و سرعت روبش سطح در این مد کاری از مد جریان ثابت به مراتب بواالتر اسوت .شوکل  5مودهای
کاری میکروسکوپ تونلی روبشی برای ثبت تصویر از توپوگرافی سطح نمونه را نشان میدهد.

شکل  -5مدهای کاری میکروسکوپ تونلی روبشی برای ثبت توپوگرافیهای سطح نمونه

در مد طیف سنجی از تغییرات جریان تونلی بین نوک پروب و سطح نمونه بورای بررسوی برخوی از خوواص سوطح نمونوه نظیور
خواص مغناطیسی ،ابررسانایی و جذب مولکولی استفاده میشود.
در مد دستکاری اتمی از پروب برای جداسازی یا جابجایی اتمها در سطح نمونه استفاده میشود .در جابجایی عمودی بوا تغییور
ناگهانی جریان تونلی یک اتم از سطح ماده برداشته شده و در جای دی،ری از سطح قرار داده میشوود .در جابجوایی عرضوی اتموی،
اتم هایی که دارای پیوند ضعیف با ماده هستند ،با استفاده از پروب در جهت عرضی بر روی سطح جابجا میشوند .شکل  6جابجوایی
عمودی و عرضی اتمها در سطح نمونه را نشان میدهد.
باید توجه داشت ،از آنجا که پایداری مکانیکی زیاد دست،اه ،پیش شور انودازهگیوری موفقیوت آمیوز در مقیواس اتموی اسوت،
بنابراین ضروری است دست،اه  STMدارای ساختاری صلب و از نظر ارتعاشات ایزوله باشد تا بتوانود محول قرارگورفتن سووزن روی
سطح نمونه را با دقت اتمی و بصورت تکرارپذیر تعیین نماید[.]19

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
میکروسکوپ تونلی روبشی ،اولین اختراع از مجموعه میکروسکوپهای پروبی روبشی میباشد که برای ایجاد تصاویر سه بعدی از
سطوح مواد با دقت اتمی و تفکیکپذیری باال استفاده میشود .اساس این میکروسکوپ مبتنی بر پدیده کوانتومی به نام تونول زنوی
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 رایانوه جهوت، کنتورل کننوده الکترونیکوی، سوزن و مجموعه مرتبط با آن،هدارنده نمونه، تجهیزات این میکروسکوپ شامل ن.است
 این تصاویر سه بعودی کوه دارای دقوت اتموی و قودرت تفکیوک بواال.تصویر میباشد

کنترل کننده الکترونیکی و نرم افزار پرداز

 همچنین میتوان در مد طیفسنجی از تغییرات جریان تونلی بوین نووک.هستند به ما در بررسی توپوگرافی سطوح کمک میکنند
 ابررسوانایی و جوذب مولکوولی و در مود،پروب و سطح نمونه برای بررسی برخی از خواص سطح نمونوه نظیور خوواص مغناطیسوی
.دستکاری اتمی از پروب برای جداسازی یا جابجایی اتمها در سطح نمونه استفاده کرد
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روشهای ایجاد تصویر و الگوی پراش در میکروسکوپ الکترونی عبوری
چکیده
امروزه از میکروسکوپهای الکترونی عبوری ) (TEMبرای تهیه تصاویر از میکروساختار و ساختار بلوری ماده با قدرت تفکیک
باال و بزرگنمایی خیلی زیاد استفاده میشود .میکروسکوپهای الکترونی عبوری از الکترونهای عبور یافته از ماده جهت تشکیل
تصویر استفاده میکنند .تصویر زمینه روشن را میتوان از الکترونهایی که بدون هیچ برخوردی از نمونه مستقیما عبور میکنند
بدست آورد .در حالی که تصاویر زمینه تاریک از الکترونهای که بعد از عبور از نمونه از مسیر اصلی منحرف شدهاند ،تشکیل
می شود .عالوه بر این دو نوع تصویر ،تصاویر پراش بدست آمده از میکروسکوپهای الکترونی عبوری اطالعات مفیدی از ساختار
بلوری ماده در اختیار ما قرار میدهد .محققین در حوزههای مختلف فیزیک ،شیمی ،نانوفناوری ،علم مواد و زیست شناسی برای
بررسی ساختارهای بلوری ،تقارن ،جهتگیری و نقائص بلوری از میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMاستفاده میکنند .با توجه
به کاربردهای مهم این میکروسکوپ شناخت اصول ،کارکرد ،نحوه تشکیل تصویر در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است .اصول و
کارکرد میکروسکوپ الکترونی عبوری و اجزای مختلف آن در مقاله "آشنایی با میکروسکوپهای الکترونی عبوری ( ")TEMبررسی
شده است و روشهای ایجاد تصویر و الگوی پراش در این میکروسکوپ در این مقاله مطالعه و بررسی میگردد.

کلمات کلیدی :میکروسکوپ الکترونی عبوری ،تصویر زمینه روشن ،تصویر زمینه تاریک ،تصویر پراش
 -1مقدمه
با توجه به گوناگونی مفاهیم مرتبط با رفتار بین نمونه و الکترون ،تکنیکهای متعددی مرتبط با کار میکروسکوپ الکترونی
عبوری وجود دارد .بر این اساس و جهت تصویرسازی در ،TEMدر ابتدا یک الگو با استفاده از پرتوهای عبوری و یا پراکنده شده،
که با استفاده از دریچهها انتخاب میشوند ،تهیه شده و سپس تحت تاثیر عدسیهای مناسب به منظور به دست آوردن تصویری با
کنتراست باال قرار میگیرد .این فرایند انتخاب پرتو ،تکنیکهایی مانند اندازهگیریهای میدان روشن و میدان تاریک و تصویربرداری
با رزلوشن باال ) (HR-TEMرا از یکدیگر تفکیک میکند .در این بین پراش الکترون یکی از مهمترین پدیدههای است که در
میکروسکوپهای الکترونی عبوری و در هنگام بررسی نمونههای بلوری اتفاق میافتد ،ک ه با بررسی آن طیف وسیعی از دادهها در
مورد ویژگیهای ساختاری مواد نشان داده خواهد شد.

 -2تصاویر ایجاد شده در میکروسکوپ الکترونی عبوری
 -1-2تصاویر زمینه روشن
در یک نمونه نازک در آزمون  ،TEMتعدادی از الکترونهای اولیهای که به نمونه برخورد میکنند ،از آن عبور کرده ،ولی با این
وجود محدوده زاویهای انتشار برخی از آنها به گونهای است که تحت تاثیر پراکنش االستیک و غیر االستیک قرار دارد.
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تاثیر دریچه ) (apretureجهت دستیابی به تصاویر زمینه روشن این است که الکترونهایی که با هر نوع مکانیزمی تحت
زاویههای بزرگتر پراکنش یافتهاند را متوقف مینمایند .هنگامی که دریچه در محور کانونی قرار گرفته و نمونه برداشته شود (در
غیاب نمونه) ،یک زمینه روشن دیده میشود که به عنوان زمینه روشن معروف است .نواحی ضخیمتر یا چگالتر نمونه نیز پراکنش
قویتری داشته و در تصویر به صورت تاریک ،به این دلیل که روزنه اجازه عبور اینگونه پرتوها را نمیدهد ،ظاهر میشوند .با این نوع
تصاویر ،کنتراست جرم و پراش در تصاویر ریزساختارهای داخلی به خوبی نمایان میشوند .حد خصوصیاتی که توسط این نوع
تصاویر قابل تفکیک میباشد ،ممکن است تا یک نانومتر هم برسد .الزم به ذکر است که نمونههای آمورف ،بلورین ،بیولوژیک یا
فلزی ،کنتراست جرم-ضخامت را به گونههای مختلف نشان می دهند ،بنابراین از این نوع تصاویر معموالً در بررسی حالتهای
بلوری ،وضعیت دانهها و نقایص بلوری استفاده میشود[.]2
مکانیزم کنتراست ناشی از ضخامت-جرم در اغلب میکروسکوپهای مورد مصرف در بیولوژی به کار گرفته شده است .در این
میکروسکوپها نمونه نازک توسط یک فلز سنگین مانند اسمیوم ) (osmiumآغشته میشود تا بخشهای خاصی از نمونه که مورد
نظر میباشند از جرم باالتری برخوردار گردیده و در تصویر از بخشهای دیگر متمایز شوند[.]1
-2-2تصاویر زمینه تاریک
همان طور که ذکر شد در تصاویر زمینه روشن ،دریچه شیئی برای متوقف کردن تمامی پرتوهای پراش یافته مورد استفاده قرار
میگرفت و تنها به الکترونهای انحراف نیافته اجازه می داد تا در ایجاد تصویر مشارکت نمایند .در حالت جدید اگر دهانه به گونهای
جابجا شود تا برای انتخاب پرتوهای پراش یافته خاص مورد استفاده قرار گیرد ،تصویری حاصل میشود که به دلیل آنکه در غیاب
نمونه ،زمینه تاریک باقی میماند تصویر زمینه تاریک گفته میشود .در تصاویر زمینه تاریک از الکترونهای خاص پراش یافته براگ،
برای تشکیل تصویر استفاده میشود .در این صورت امکان مرتبط شدن اطالعات پراش با فازها و یا نواحی خاصی از نمونه،
امکانپذیر میشود .مهمترین موارد کاربرد این تصاویر در کنتراست پراش و مشخص نمودن نقایص بلوری میباشد[ .]3شکل،1
تصویر زمینه روشن و زمینه تاریک میکروسکوپ الکترونی کامپوزیت  CuCrرا نشان میدهد.

شکل  -1الف)زمینه روشن ب) زمینه تاریک کامپوزیت .]3[ CuCr
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 -3پراش الکترون توسط ماده
تکنیکهای پراش الکترون ،مبنای بسیاری از تحقیقات ماده محسوب میشوند .تهیه الگوی پراش و تصاویر از الکترونهای
عبوری با انرژی باال نیز از اهمیت زیادی در تعیین ساختار مواد بلوری مواد ناشناخته برخوردار است .یک پرتو الکترونی که از میان
یک نمونه نازک عبور مینماید دارای سه مولفه زیر می باشد:

 -1پراکنش االستیک (کشسان) الکترونها
 -2پراکنش غیراالستیک (غیرکشسان) الکترونها
 -3الکترونهایی که وارد هیچ برهمکنشی با نمونه نمیشوند.

از آنالیز توزیع فضایی الکترونهای پراش یافته که به عنوان الگوی پراش الکترون معروف است میتوان اطالعات با ارزشی در مورد
نحوه قرارگیری اتمها در نمونه بدست آورد.
معادله احتمال پراکنش کشسان نشان میدهد که شدت پراکنش کشسان یک اتم خاص ،زمانی بیشتر است که زاویه پرراکنش
) (θبرابر صفر باشد و با افزایش  ،θبه صورت یکنواخت ،شدت پراکنش کاهش مییابد .بنابراین انتظرار مریرود کره الگوهرای پرراش
مواد جامد با یکدیگر مشابهتهایی نشان دهد .البته الگوهای پراش مواد بلورین مختلف با یکدیگر تفاوتهرای زیرادی را نیرز نشران
میدهند که به اختصار در مورد آنها بحث خواهد شد.

مقطعی از نمونه بسیار نازکی از این ماده در شکل  2نشان داده شده است .برهمکنشی بین یک پرتو الکترونی با یک بلور کامرل،
که همه اتمهای آن در شبکه سیستم مکعبی قرار دارند ،را در نظر میگیریم .اکنون اگر پرتو الکترونی به ایرن نمونره بتابرد ،توسرط
برخی از اتمهای تشکیلدهنده به طور کشسان پراکنش مییابد.

شکل  -2پراش از صفحه ] [001یک شبکه مکعبی مرکزدار
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همانطوری که در شکل  3نشان داده شده است ،هر موج پراکنش یافتهای که همفاز باشد با امواج دیگر تقویت و پرتو قویتری
از الکترونها را ایجاد مینماید ،در صورتی که هر موج پراکنش یافته ناهم فاز ،تقویت نخواهد شد .اگر طول مسیر برای هر دو موج
پراکنش یافته یکسان و یا طول مسیر با عدد صحیحی از طول موج تفاوت پیدا نماید ،امواج پراکنش یافته همفاز خواهند بود.
بنابراین اگر تفاوت مسیر ) (xy+yzبرابر nλو  nهم یک عدد صحیح باشد ،مشخص است که  xy+yz=2dsinθو بنابراین شرایط
برای تقویت به صورت زیر است:

رابطه()1

nλ=2dsinθ

به رابطه ( ،)1قانون براگ گفته میشود .در این رابطه  dفاصله بین اتمهایی است که موجب پراکنش الکترونها میشوند و در
یک بلور سه بعدی فاصله بین صفحات اتمی است .عدد صحیح  nدر معادله براگ ،نظم پراش میباشد و در یک صفحه بخصوص
پراش زمانی رخ میدهد که  n=1،2،3...باشد .در پراش الکترون مرسوم است که مرتبه اول پراش یا  n=1مورد استفاده قرار
میگیرد:

رابطه()2

λ=2dsinθ

شکل  -3شماتیکی از برهمکنش تشعشع و بلور با استفاده از قانون براگ[.]4

www.nanoclub.ir

209

روشهای ایجاد تصویر و الگوی پراش در میکروسکوپ الکرتوین عبوری
با توجه به اینکه پراش الکترونها در زوایای کوچکی اتفاق میافتد ،رابطه  sinθ=θرا میتوان بیان نمود و بنابراین معادله باال به
صورت زیر تبدیل میشود:

رابطه ()3

λ=2dθ

به دلیل اینکه  θخیلی کوچک میباشد در عمل یک پرتو الکترونی فقط زمانی پراش شدید از صفحات اتمی خواهد داشرت کره
تقریباً موازی با صفحات اتمی حرکت کند .این فاکتور سبب میشود که الگوی پراش الکترونها از الگوی پراش پرتوهای ایکرس کره
در آنها  θبزرگ است سادهتر باشد.
برای فهم پراش الکترونها ،سیستم عدسیهایی که الگوی پراش را بزرگ مینمایند نادیده گرفته شده است .هنگامی که پرتویی
از الکترونها بر روی یک نمونه بلوری برخورد میکند ،بعضی از الکترونها بدون برهمکنش از نمونه عبور مینمایند و به صرفحه یرا
فیلمی که در فاصله  Lاز نمونه در نقطه  Oقرار دارد برخورد مینماید .دیگر الکترونها با زاویه  θتوسط سرطح بلروری برا فاصرله d

پراش پیدا کرده و این الکترونها در نقطه  Aبه فیلمی که به فاصله  rاز  Oقرار دارد برخورد مینماید .با استفاده از قواعرد هندسری
برای زاویه کوچک پراش میتوان نوشت:
رابطه()4

r/l=2θ

با ترکیب این رابطه با رابطه ( )3رابطه زیر بدست میآید:

رابطه()5

rd=Lλ

یا r/L=λ/d

از آنجا که طول دوربین و طولموج پرتوی الکترونی  λمستقل از نمونه میباشد و برای دستگاه ثابت است Lλ ،ثابت بوده و ثابت
دوربین نامیده میشود .میتوان دید که فاصله نقطهای که توسط پرتو پراشیده بر روی صفحه ایجاد میشود تا نقطرهای کره توسرط
پرتویی که پراش نکرده است بوجود آمده استr ،؛ با فاصله صفحاتی که باعث ایجاد پراش شده اندd ،؛ نسبت معکوس دارد.

 -4تکنیکهای پراش
از جمله تکنیکهای پراش که در  TEMمعمولتر است میتوان به روشهای زیر اشاره نمود.

 -1الگوهای پراش حلقهای
-2الگوهای پراش نقطهای
-3پراش الکترونی پرتوهای همگرا
 -4الگوهای کیکوچی
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-1-3الگوهای پراش مواد آمورف و بی نظم
الگوهای پراش الکترونی برای گازها ،مایعات و مواد جامد آمورف به صورت هالههای پخشیده میباشد .برای فازهرایی برا چگرالی
بیشتر نیز نظم اتمی اندکی به صورت آرایه بلوری در نواحی با ابعاد10-20Aºممکن است وجود داشته باشد .در این حالت بخشی از
الگوی پراش به صورت حلقهای ظاهر میشود .حلقههای منفرد ممکن است به حدی پهن شوند که همپوشانی پیردا نمروده و ظراهر
الگو تقریباً همانند نظم و ترتیب تصادفی اتمها شود .در این حالت الگوهای پراش نه به عنوان ساختار بلوری بلکه به عنوان احتمرال
رخداد فواصل بین اتمی خاص تفسیر میشوند [.]2

شکل  -4الگوی پراش الکترونی از یک الیه نازک SiNآمورف[.]5

-2-3الگوهای پراش حلقهای مواد پلیکریستال
الگوهای پراش حلقهای زمانی ایجاد میشوند که تعداد زیادی بلور با جهتگیری متفاوت نسبت به باریکه الکترونی تابیده شده قرار
داشته باشند و پراش الکترونی نیز به طور همزمان رخ دهد که در بلورشناسی و مشخص کردن مواد ناشناخته کاربرد پیدا میکند.
در شکل 5پراش حلقهای نشان داده شده است .شعاع و فاصله حلقهها از یکدیگر در این حالت از فرمول مقابل تبعیت مینماید[.]2
رابطه ()6
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شکل  -5الگوی پراش یک ماده پلیکریستال

 -3-3الگوی پراش نقطهای :الگوی پراش تک بلورها
اگر صفحات یک بلور تقریباً موازی با پرتو الکترونی قرار گیرند الکترونها پراش خواهند یافت .بنابراین اگر یک بلور بره صرورتی
جهتگیری پیدا نماید که چندین مجموعه از سطوح آن موازی با پرتو الکترونی قرار گیرند ،الگوی پراشی متشکل از آرایرش مرنظم
نقاط نورانی ایجاد خواهد کرد (شکل .)6

شکل  -6الگوی پراش تک کریستالSi

اگر نمونه حاوی چندین بلور با جهتگیری متفاوت باشد ،الگوی پراش پیچیدگی بیشتری خواهد داشت .به دلیل اینکه پراش
فقط در صفحات بلوری خاص میتواند صورت گیرد ،تعداد فواصل  dممکن و بنابراین فواصل  rدر الگوی پراش محدود بوده و نقاط
نورانی به طور تصادفی پراکنده میشوند ،اما در عوض در حلقههایی با  rثابت قرار میگیرند .در این حالت ،نقاط نورانی در روی
حلقهها به قدری نزدیک به یکدیگرند که حلقه ها به صورت پیوسته است .قابل ذکر است که در بحث فوق فرض بر این بوده است
که الگوی پراش از کل نمونه بدست آمده اما در عمل بدست آوردن الگوی پراش از بخش کوچکی از نمونه نیز امکانپذیر میباشد.
این الگو زمانی ایجاد میشود که الکترونها از ناحیه ای از تک بلور در نمونه مورد نظر پراش حاصل نمایند .نقطه مرکزی مربوط به
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باریکه الکترونی عبوری و دیگر نقاط مربوط به پراش بخشهایی از باریکه الکترونی اولیه میباشند .از الگوی پراش نقطهای در تعیین
ساختار های بلوری ،جهتگیری و نیز شناسایی فازهای ناشناخته استفاده میشود[.]2
-4-3پراش الکترونی ناحیه گزینشی)(Selected Area Electron Diffraction

پراش الکترونی منبع با ارزشی از دادههای دقیق میباشد که برای استنتاج اطالعات قابل اعتماد در بلورشناسی مریتوانرد مرورد
استفاده قرار گیرد .البته کیفیت دادهها بستگی به نوع نمونه تحت مطالعه ،تکنیک های آمادهسازی و افت انرژی پرتوها دارد .پرراش
الکترونی ناحیه گزینشی از سال  1960به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت .در پراش الکترونی ناحیه گزینشی ،بررسی نمونه برا
سیستم تابشی تقریباً موازی انجام میشود .با قرار دادن دهانه کوچکی در سیستم عدسی میکروسکوپ ،در ناحیرهای کره پرراش رخ
می دهد ،الگوی پراش  SAEDایجاد میشود[.]2

شکل  -7الف) الگوهای پراش الکترونی ناحیه گزینشی از  SrRuO3نشان دهنده منطقه [ ]110و نیز ب ،ج و د به ترتیب با استفاده از
بازتابهای  Y ،Xو  Zتصاویر زمینه تاریک گرفته شده است.

-5-3الگوهای خطوط کیکوچی
با افزایش ضخامت کریستال ،زمینه الگوی پراش حالتی پیدا میکند که مربوط به پراش الکترونها به صورت غیراالستیک است.
شدت الکترونهایی که به صورت غیراالستیک متفرق شدهاند وابسته بره زاویره تفررق مریگرردد و حرداکرر آن در جهرت مسرتقیم
میباشد .در نمونههای بلورین برخی از الکترونهایی که به صورت غیراالستیک متفررق شردهانرد ،ممکرن اسرت دوبراره بره صرورت
االستیک تفرق حاصل کنند و همین باعث می شود که خطوط کیکوچی به وجود آیند .بنابراین نقش خطروط کیکروچی و بانردهای
کیکوچی بیشتر در زمینه الگوهای پراش الکترونی تک بلورها دیده میشوند و این خطوط نقشهای غالب در بلورهای نسبتاً ضرخیم
می باشند .نقاط نورانی پراش یافته و خطوط کیکوچی به خوبی در یک الگوی پراش ممکن است دیده شوند .البتره شردت خطروط
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کیکوچی با زیاد شدن ضخامت نمونه افزایش مییابد ولی برعکس ،شدت نقاط نورانی پرراش یافتره برا زیراد شردن ضرخامت نمونره
کاهش مییابد (شکل .]2[)8

شکل  -8الگوی پراش الکترونهای برگشتی کیکوچی

خطوط کیکوچی به صورت قرینه در دوطرف صفحاتی که موجب پراش شدهاند قرار گرفتهاند و اگر نمونه چرخانده شود ،خطوط
حرکت میکنند به طوری که به نظر میرسد به صورت ثابت به نمونه متصل شدهاند .اگرچه خطوط کیکوچی بر اثر چرخش نمونه
در عرض الگوی پراش حرکت میکنند ولی محل قرارگیری نقاط پراش ثابت باقی میماند .از این خطوط برای تعیین جهت دانه در
دوطرف مرز دانههای فرعی استفاده میشود[.]1
-4آمادهسازی نمونه برای TEM

جهت انجام مطالعات ریزساختاری با میکروسکوپ الکترونی عبوری باید ابتدا آمادهسازیهای الزم بر روی نمونه انجام گیررد .در
این راستا باید نمونه به اندازه کافی نازک شود (با ضخامت چند ده نانو) که این امرکار دشواری است.

از دشواریهای موجود میتوان به لزوم بدست آوردن یک ناحیه نماینده نمونه (یا گاهی یک ناحیه ویژه) برا خرواص اسرتحکام و
دوام کافی برای جابجایی نمونه ،حداقل برای بررسی در میکروسکوپ اشاره نمود .تکنیکهای آمادهسازی نمونره را مریتروان بره دو
دسته تقسیمبندی نمود .تکنیکهای دسته اول شامل کاهش ضخامت نمونه توسط روشهای شیمیایی یا مکانیکی ترا براقی مانردن
یک نمونه نازک است .تکنیکهای دسته دوم شامل برش نمونه در امتداد صفحات کریستالوگرافی به گونهای که یرک نمونره بسریار
نازک تا بخش بسیار نازکی از نمونه حاصل شود[.]1

214

www.nanoclub.ir

روشهای ایجاد تصویر و الگوی پراش در میکروسکوپ الکرتوین عبوری
 -1-4الکتروپولیش و پولیش شیمیایی
متداول ترین تکنیک برای نازک کردن مواد هادی الکتریسیته نظیر فلزات وآلیاژها ،الکتروپولیش اسرت .اسراس ایرن روش قررار
دادن نمونه به صورت آند در سلول الکترولیت است .با عبور جریان ،نمونه به صورت آند عمل کرده و ضرخامت آن کراهش مییابرد.
چناچه ترکیب شیمیایی الکترولیت و ولتاژ کاری مناسب انتخاب شود نمونه نه تنها نازکتر بلکه صافتر هم میشود .نهایتاً سوراخی
در نمونه به وجود میآید و چنانچه نواحی اطراف آن به اندازه کافی صاف باشند (یعنی خوب پولیش شده باشند) بررای مشراهده در
 TEMبه اندازه کافی نازک خواهند بود .در دستگاههای الکتروپولیش اتوماتیک معموال از نمونههای دیسکی شکل بره قطرر 3 mm
که لبههای ضخیمتر آنها منطقه نازکتر مرکزی را تقویت مریکنرد ،اسرتفاده مریشرود .ایرن دیسرکهرا مسرتقیماً در نمونرهگیرر
میکروسکوپ قرار میگیرند .معموال الزم است که نمونههای نازکی که تهیه شدهاند با دیسکهرای مشربک  3 mmسراخته شرده از
مس یا سایر موادی که با آنالیز تداخل نمیکنند ،تقویت شوند .اصلیترین محدودیت الکتروپولیش عدم توانرایی آن در مقابرل مرواد
غیرهادی است .بنابراین نازک کردن شیمیایی با استفاده از مخلوط اسیدها بدون اعمال پتانسیل غالباً برای سرامیکها ،شیشرههرا و
نیمه هادیها به کار میرود[.]1
-2-4پولیش مکانیکی
اغلب نمونههای  ،TEMدر اولین مرحله فرایند نمونهسازی به صورت مکانیکی ساییده یا پولیش میشروند .سراییدن معمروال برا
استفاده از کاغذهایی که الیهای از ذرات سخت (غالبا )SiCروی یک طرف آنها چسبانده شده است صورت میگیرد.

این ورقهای سمباده بر مبنای اندازه ذرات ،از کسری از میلیمتر تا چند میکرون درجه بندی شدهاند .ایرن کاغرذهای سرمباده
روی صفحه چرخانی که آب کمی جهت روانسازی برر روی آن جریران دارد ،نصرب مریشرود .نمونره مریتوانرد برا چسرب یرا مروم
ترموپالستیک روی پایه مخصوصی نصب شود تا نرخ نازک کردن آن ،کنترل شود .نمونه ابتدا با کاغذ سمباده خشرن ،صراف شرده و
در مراحل بعدی با کاغذ سمبادههای نرمتر خسارت وارد شده بر نمونه توسط مرحله قبل برطررف مریشرود .بررای آخررین مرحلره
پولیش از پودر الماسه با اندازه یک میکرون یا کمتر به صورت معلق در روغن یا آب نصب شده برر روی فریلم پالسرتیکی ،اسرتفاده
میشود .میتوان با روشهای مکانیکی-شیمیایی پولیش ظریفتری هم انجام داد .برای این کار غالبا از مخلوط کلوئیدی ذرات معلق
سیلیکا در مایع قلیایی استفاده میشود.

روشهای مختلفی بر پایه این فرآیند وجود دارد .این تکنیک به طور گستردهای برای تهیه نمونههایی از مقاطع نیمه هادیها به
کار میرود[.]1
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-3-4سایش یونی و اتمی
چنانچه پرتویی از یونها یا اتمهای پرانرژی به یک نمونه تابانده شود ،احتمال بیرون انداختن اترمهرای نمونره وجرود دارد .ایرن
فرایند که کند و پاش ) (sputteringنامیده میشود ،میتواند برای نازک کردن نمونه به کار رود .معموال از دو نوع تفنگ برای نازک
کردن نمونههای  TEMاستفاده میشود ،تعدادی ازاین تفنگها از گاز (معموال آرگون) استفاده میکنند و در برخری از تفنرگهرای
یونی انتشار میدان از گالیم مایع استفاده میشود.

-4-4اولترامیکروتومی
اولترامیکروتومی ،دستگاه برش زنی ظریفی است که از دسرتگاههرای مرورد اسرتفاده بررای مقراطع بافرتهرا جهرت بررسری در
میکروسکوپ بیولوژیکی ،توسعه یافته است .در اولترامیکروتومی نمونهای با سطح کمتر از  1×1 mm2که کامال ثابرت شرده اسرت از
مقابل یک کارد با شیشه یا الماس ثابت عبور میکند (شکل .)9

این روش را میتوان عالوه بر مقاطع بافت ،برای بسیاری دیگری از نمونهها نیز به کار برد .این روش به صورت گستردهای بررای
تهیه نمونههای پلیمری برای  TEMبه کار میرود و استفاده از آن برای نمونههای فلزی رو به افزایش است .به منظور تربیت نمونره
در حین برش ،در بسیاری از موارد الزم است تا نمونه در رزین قرار داده شود .بنابراین ممکن است تهیره یرک مقطرع نرازک زمران
نسبتاً زیادی بگیرد[.]1

شکل  -9آمادهسازی نمونه با استفاده از اولترامیکروتوم[.]6
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 -5-4استفاده از رپلیکا
روش دیگری که برای بررسی نمونههای بیولوژیکی و غیربیولوژیکی در  TEMوجود دارد شامل تهیه رپلیکا از سطح نمونه است.
به جای اینکه تمام نمونه تا حد شفافیت در مقابل الکترون ،نازک شود میتوان اینکار را با نشاندن یک الیه نازک از کرربن یرا چنرد
ماده دیگر در خالء انجام داد .کربن اتمی را میتوان از بوجود آوردن قوس الکتریکی بین دو میله کربنی یا کندوپاشی از یرک بلروک
کربنی ،به دست آورد .کربن اتمی که به این صورت تولید شده روی تمام سطوح محفظه خالء که در دیرد مسرتقیم منبرع باشرد ،از
جمله نمونه ،نشانده میشود .پس از تشکیل یک الیه نازک ،این فرآیند متوقف میشود .میتوان با تقسیم این الیه به قطعات حردود
 1میلیمتر مربع یا بزرگتر و شناور کردن آن در مایع ،آن را از سطح نمونه جدا کررده و بررای بررسری در یرک میکروسرکوپ روی
نگهدارنده قرار دارد .با اختالف ضخامت کربن نشانده شده روی سطوح مختلف یا با الیه نشانی مجدد یک فلز سنگین (نظیر پالتین)
تحت زاویه نسبت به سطح ،میتوان ساختار نمونه را آشکار نمود .این تکنیک تقریبا به صرورت کامرل توسرط میکروسرکوپ پروبری
روبشی که سطوح را سریعتر ،دقیقتر و مستقیما بررسی میکند ،کنار گذاشته شده است؛ اما رپلیکای اسرتخراجی کره از مشرتقات
این روش است هنوز به صورت گستردهای استفاده میشود .اگر نمونه حاوی ذرات ریز فاز ثانویه قابل آشکار شدن توسرط آن باشرد،
میتوان این ذرات ر ا با استفاده از نمونه بر روی رپلیکا استخراج نمود .بنابراین رپلیکای استخراجی حراوی اطالعراتی دربراره انردازه،
شکل و توزیع ذرات در نمونه اصلی خواهد بود [.]1
 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در مقاله حاضر به بررسی نحوه تصویرسازی و استنتاج نتایج در میکروسکوپهای الکترونی عبوری پرداخته شده اسرت .برر ایرن
اساس جهت تصویرسازی از روشهای تصاویر زمینه روشن و تصاویر زمینه تاریک استفاده میشود .همچنرین جهرت بررسری نترایج
مربوط به الکترونهای پراش یافته از الگوهای پراش استفاده میشود .از سوی دیگر نیز باید برای دستیابی به نترایج مطلروب نمونره
مورد بررسی تحت شرایط آمادهسازی اولیه قرار گیرد که این تکنیکها به دو دسته تقسیم میشوند .تکنیکهای دسرته اول شرامل
کاهش ضخامت نمونه توسط روشهای شیمیایی یا مکانیکی تا باقی ماندن یک نمونه نازک اسرت .تکنیرکهرای دسرته دوم شرامل
برش نمونه در امتداد صفحات کریستالوگرافی به گونهای که یک نمونه بسیار نازک تا بخش بسیار نازکی از نمونه حاصل شود .

 -6منابع و مراجع
 .1پیروز مرعشی ،سعید کاویانی ،حسین سرپولکی و علیرضا ذوالفقاری ،اصول و کاربرد میکروسکوپهای الکترونری و روشهرای
نوین آنالیز ابزار شناسایی دنیای نانو ،چاپ اول ،دانشگاه علم و صنعت ایران.1383 ،
 .2مرتضی رزم آرا ،مبانی و کاربرد میکروسکوپهای الکترونی و روشهای آنالیز پیشرفته ،مشهد ،ارسالن.1384 ،
3. X. Sauvage, P. Jessner, F. Vurpillot, R. Pippan, Scripta Mater 58 (2008) 1125-1128.
4. http://homepages.abdn.ac.uk/j.skakle/pages/cdiff/indexx.htm.
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5.http://www.ammrf.org.au/myscope/tem/background/concepts/imagegeneration/diffractionimages.ph
6. http://www.nanoclub.ir/index.php/articles/show/133.
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دستگاه طیفسنج نور مرئی – فرابنفش ( )UV-Visابزاری جهت
اندازهگیری خواص نوری نانو مواد
نویسنده :مرضیه شیرازی
چکیده
اسپکتروفتومتر یا طیفسنج مرئی و ماوراء بنفش و یا دستگاه  UV-Vis Spectrometerکه گاهی یو وی هم نامیده
میشود ،دستگاهی برای اندازهگیری مقدار یک ماده بر اساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده میباشد .اساس ًا این
دستگاه برای اسپکتروفتومتری مایعات طراحی شده ولی نمونههای جامد را نیز میتوان مورد آنالیز و بررسی قرار داد .در این
مقاله به بررسی عملکرد بخشهای مختلف دستگاه  UV-Visدر اندازهگیری طیف جذبی و عبوری از مواد میپردازیم.
دستگاههای اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش/مرئی به عنوان پرمصرفترین دستگاههای اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن
با توجه به میزان عبور و جذب ،غلظت مواد در یک نمونه تعیین میگردد .یکی دیگر از مهمترین کاربردهای دستگاه UV-Vis

اندازهگیری گاف انرژی در مواد نیمهرساناست.
کلمات کلیدی :امواج الکترومغناطیس ،طیفسنجی ،UV-Vis ،نیمهرسانا
 -1مقدمه
هنگامی که ابعاد مواد تا حد نانو کاهش یابد ،خواصشان نسبت به حالت تودهای متفاوت مییشیود .از جملیه ایین خیوا
میتوان به خوا

نوری اشاره نمود .بهعنوان نمونه خوا

نوری نانوذرات طال با تغییر اندازه نانوذرات به شدت تغییر میکند به

گونه ای که دامنه جذب نور در بازه معینی از طول موج افزایش مییابد .دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازهگیری کیفی و کمیی
خوا

اپتیکی طیف وسیعی از مواد در زمینههای مختلف علمی و تحقیقاتی مانند شیمی ،بیوشیمی ،داروسازی ،مواد و محیی

زیست بکار میرود .در این مقاله به معرفی روش طیفسنجی نور مرئی و فرابنفش ( )UV-Visجهت اندازهگییری پارامترهیای
اپتیکی نانومواد مانند جذب ،عبوردهی ،بازتاب و گاف انرژی خواهیم پرداخت.
 -2اساس کار دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS

اسپکتروفتومتر یا طیفسنج مرئی و ماوراء بنفش دستگاهی است که مستقیما برای اندازهگیری شدت نور در طولموجهیای
مختلف استفاده میشود و میتواند درصد نور عبور یافتیه ،جیذب شیده و ییا بازتیاب شیده را بیه صیورت تیابعی از طیولمیوج
اندازهگیری نماید .در این دستگاه نور توس یک منبع نور تولید شده و پس از گذشتن از میان نمونه مورد نظر ،نور بیه صیورت
طیفی منتشر میشود سپس به وسیله سنسورها آشکارسازی میشود .خروجی اسپکتروفتومتر همیشه نمیوداری از شیدت نیور
نسبت به طولموج است [.]1
بخشهای اصلی اسپکتروفتومتر عبارتند از:
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منبع نور
منشور یا آینه گریتینگ
مونوکروماتور
آشکارساز
پردازشگر

در شکل  1تصویر کلی از نحوه کار دستگاه اسپکتروفتومتر و اجزای آن نمایش داده شده است.

شکل  -1تصویر کلی از نحوه کار دستگاه اسپکتروفتومتر و اجزای آن

منبع نور میتواند نور مرئی ،مادون قرمز یا ماورا بنفش باشد در دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیفسنج از المپ تنگستن برای
تولید نور مرئی و از المپ دوتریم برای تولید نور ماوراء بنفش یا  UVاستفاده میشود .بازه طولموجی قابل اندازهگیری به
صورت معمول در این دستگاه از  200نانومتر تا  1100نانومتر میباشد .برای اندازهگیری نواحی خارج این بازه معموالً از
دستگاههای مجهزتری استفاده میشود .جهت تکفام نمودن نور در دستگاه اسپکتروفتومتر از منشور یا آینه گریتینگ 1استفاده
میشود .این قسمت دستگاه نور مخلوط را به پرتوهای تک رنگ تجزیه میکند ،نور تکفام شده از نمونه میگذرد و پس از
جذب بخشی از آن و گذشتن از مجموعهای از لنزها ،شکافها ،آینهها و فیلترها به آشکارساز رسیده و پس از تفسیر شدن به
صورت نموداری در خروجی قرار میگیرد .در انتهای مسیر نور ،آشکارساز وجود دارد که وظیفه آن اندازهگیری شدت نور تابیده
شده و انتقال اطالعات به کنتوری است که آنها را ثبت و مقدار را برروی  LCDبه اپراتور نمایش دهد.
وظیفه اسپکتروفوتومتر در دستگاه تبدیل انرژی فوتون به انرژی الکتریکی می باشید .قابیل ذکیر اسیت کیه مییزان جرییان
الکتریکی متناسب بیا انیرژی فوتیون خیارج شیده از نمونیه میی باشد.اسیتفاده ازدونوعآشکارسازدراسیپکتروفتومتر UV / VIS

متداوالست  :فتوتیوبوفتومالتیپالیر2تیوب.
فتوتیوب یا فتوسل با تولید یک جریان الکتریکی عمل میکند .وقتی یک فوتون به کاتد سیلول ضیربه بزنید ،الکتیرون بیه
سمت آند رانده شده و بدین ترتیب جریان الکترونی به وجود میآید که مقدار آن به میزان انرژی فوتیون بسیتگی دارد .تییوب
فتومالتی پالیر که بسیار حساستر است بر اساس قانون اثر فتوالکتریک پالنک عمل میکند .فوتونها به سیح حسیاس تییوب
ضربه زده و الکترونهای اولیه را به حرکت در میآورند ،با برخورد این الکترونها با سح بعدی الکتیرونهیای ثانوییه نییز رهیا
Grating Mirror

1

Photomultiplier

2

220

www.nanoclub.ir

دستگاه طیفسنج نور مریئ – فرابنفش ( )UV-Visابزاری جهت اندازهگیری خواص نوری اننو مواد
میشوند .این روال به همین ترتیب ادامه پیدا میکند تا به آند برسند و جریان الکتریکی راه بیفتد .جریان تولید شیده چنیدین
بار تقویت میشود تا بتواند انرژی بسیار پایین یک فوتون را آشکارسازی و ثبت کند.
اسپکتروفتومترها میتوانند خروجی خود را به صورتهای مختلف نمایش دهند ،اما متداولتر اسیت کیه آن را بیه کیامپیوتر
وصل کرده و برای آنالیز دادهها از نرمافزار استفاده کنند و آن را به صورت قابل کاربردی مانند نموداری از مقدار عبور یا مقیدار
جذب بر حسب طولموج نمایش میدهند.
محل نمونه قسمتی از دستگاه است که نمونه مورد نظر یا بالنک در آن قرار میگیرد .این بخش معموال به صیورت اسیتوانه
یا مستحیل بوده و از شیشه کوارتز یا پالستیک ساخته میشود که به آن کووت میگوینید .پالسیتیک و شیشیه  UVرا جیذب
میکنند از این رو تنها میتوان از آنها را برای اندازهگییری در ناحییه مرئیی اسیتفاده کیرد .بیرای انیدازهگییری در ناحییه UV

کووتهای کوارتز استفاده میشود .در شکل  2تصویری از یک کووت کوارتز نشان داده شده است.

شکل  -2تصویری از یک کووت کوارتز

طیفسنج و یا اسپکتروفتومتر در دو نوع تک پرتوئی 3و دو پرتوئی 4موجود است .سیستم تک پرتوئی نور جذب شده بعد از
گذاشتن نمونه در دستگاه را با نور اصلی قبل از گذاشتن نمونه در دستگاه مقایسه میکند .از محاسن این سیستم سادگی،
کوچکی و ارزانی آن است و از معایب آن خحای جزئی به دلیل عدم ثبات محی

اندازهگیری میباشد.

اما سیستم دو پرتوئی دارای دو پرتو تابیده شده است که همزمان یکی به سمت آشکارساز میرود و دیگری از داخل نمونه
میگذرد و اختالف بین این دو محاسبه می شود .از محاسن این سیستم دقت بیشتر در مقایسه با سیستم تک پرتوئی است و از
معایب آن پیچیده بودن و قیمت گرانتر است.

Single beam

3

Double Beam

4
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با استفاده از دستگاه طیفسنج نورمرئی-فرابنفش ،میتوان موارد زیر را برای آنالیزهای کمی بررسی کرد:

جذبی و عبوری یک ماده در یک بازه طولموجی



بررسی خوا



بررسی تغییرات جذب و عبور در یک طولموج مشخص در یک بازه زمانی



بررسی میزان جذب در چند طول موج مشخص



اندازهگیری گاف انرژی



شناسایی کیفی و کمی یک یا چند گونه خا



اندازهگیری غلظت محلول

در یک مخلوط

 -3اندازهگیری غلظت محلول
به طور کلی میزان نور جذب شده در یک ماده در حالت مایع بستگی مستقیم با غلظت آن ماده در مایع دارد .در صورتیکه
نمونه آنالیز جامد باشد ابتدا باید در یک حالل شفاف حل شود تا قابل اندازهگیری باشد .حالل نمونه (معروف به شاهد) معموالً
بدون جذب در نظر گرفته میشود و یا در عمل جذب جزئی آن از جذب کلی (نمونه همراه با حالل) کم میشود.
محاسبات جذب یا عبور نور از قانون بیر-المبرت پیروی میکند .همانحور که در شکل  3نشان داده شده  ،از نظر ریاضی
اگر  I0مقدار نوری باشد که از محیحی با طول Lو غلظت  Cمیگذرد ،شدت نور باقیمانده  Iپس از گذشت از محی عبارتست
از [:]2

رابحه 1

I=I0e-αCX

در این رابحهαثابت نسبی (ضریب جذب) 5خواهد بود .لذا جذب محی
رابحه 2

یا همان  Aاینگونه حاصل میشود:

A=log (I0/I) =αCX

شکل  -3طرح شماتیکی از قانون بیر -المبرت در اجسام

Absorption or Extinction Coefficient

5
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طبق قانون بیر-المبرت هرگاه یک اشعه نور تک رنگ از دورن محلولی با رنگ مکمل عبیور کنید ،مقیدار نیور جیذب شیده
توس محلول با غلظت آن نسبت مستقیم دارد .براساس قوانین بیر-المبرت رابحه بین غلظیت محلیول و نیور جیذب شیده بیه
صورت خحی است و معموال در محدودهای که جذب با غلظت رابحه خحی دارد ،تعیین غلظت مواد انجام میشود .اگیر غلظیت
نمونه و استاندارد به هم نزدیک باشد و غلظتها هم در محدوده خحی باشند میتوان با استفاده از تناسیب محاسیبات را انجیام
داد .در شکل  4رابحه خحی بین میزان جذب و غلظت برای یک نمونه پتاسیم دیکرومات رسم شده است.

شکل  -4رابحه خحی بین میزان جذب و غلظت برای نمونه پتاسیم دیکرومات

در صورتی که خروجی یک طیف نورسنج هم بر حسب عبور و هم بر حسب جذب درجهبندی شود ،بر طبق معادله ()2
مقیاس جذب باید لگاریتمی باشد .جذب کمیّتی بدون واحد است.
چنانچه غلظت در معادله ( )2بر حسب موالریته (مول بر لیتر) و  Lبرحسب  cmبیان شود ،ثابت تناسب ضریب جذب
مولی نام دارد و با نماد  eمشخص میگردد .در این صورت واحد  eبرابر است با.L cm-1 mol-1
()3
 eمقدار تابش جذب شده در واحد غلظت است e .برای یک ماده مشخص ثابت است و به ماهیت ماده ،نوع حالل ،طولموج
A = eLC

پرتو عبوری بستگی دارد .با کاهش غلظت ،جذب کاهش مییابد تا ضریب جذب مولی ثابت بماند.
 -4اندازهگیری شدت جذب ،عبوردهی و بازتاب با استفاده از طیفسنج نور مرئی وفرابنفش
خوا

اپتیکی مواد از برهمکنش تابش الکترومغنایس با مواد حاصل میگردد .از تأثیر متقابل پرتوهای الکترومغنیاطیس بیا

ماده پدیدههایی مانند بازتاب ،جذب ،عبور ،شکست و خاصیت الکترونیکی حاصل میشود که این پدییدهها  ،ویژگیهیای نیوری
اجسام را مشخص میکنند .در واقع مانند آنچه که در شیکل  5بیه طورشیماتیک نشیان داده شیده اسیت ،وقتیی پرتیو نیور بیا
طولموجهای مختلف به یک ماده میتابد ،بخشی ازآن توس ماده جذب شده و بخشیی نییز از سیح میاده بازتیاب میکنید و
قسمتی نیز از ماده عبور میکند.
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شکل  -5طرح شماتیکی از برهمکنش نور با ماده

مقدار شدت نور تابشی با مجموع شدت پرتوهای بازتابی و جذبی در همه طولموجها برابر است ،بنابراین در تیابش نیور بیه
ماده رابحه زیر را خواهیم داشت :
()4
که  Tشدت نور عبور یافته R ،شدت نور بازتابی و  Aشدت نورجذب شده توس ماده میباشد .شدت پرتو نور نیز به صورت
T + R+ A = 1

تعداد پرتوها در واحد سح در واحد زمان تعریف میگردد.
همان گونه که در شکل  4نیز ارائه شده است ،اگر ضخامت جسم  xباشد ،شدت نورجذب شده برابراست با:
()5

وشدت نور عبور یافته از جسم برابر است با:

)(1  R) I 0 Exp(x

()6

)(1  R) 2 I 0 Exp(x

که در رواب ( )5و ( )6پارامتر  αضریب جذب جسم است ،که از رابحه بیر -المبرت بدست میآید .طبیق قیانون بییر-المبیرت
وقتی پرتو نور با شدت  I0به جسمی با ضخامت  xمیتابد ،شدت نور عبوری از جسم برابر با:
()7

که  αضریب جذب ماده است که به جنس آن بستگی دارد.

)I  I 0 Exp(x

اندازهگیریهای تجربی  R ،Aو  Tبا استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر ( طییفسینج) انجیام مییگییرد .در ییک دسیتگاه
اسپکتروفوتومتر با تابش نور با طولموجهای گوناگون به ماده شدت نور عبوری ،جذبی و بازتابی توس آشکارسیاز انیدازهگییری
شده و براساس طولموج نور گزارش میشود .از روی مقدار دادههای خروجی دستگاه اسپکتروفوتومتر ( )A,R,Tمیتوان بیرای
محاسبه پارامترهای اپتیکی مثل ضریب جذب ( )αو گاف انرژی ( )Egاستفاده نمود .
اسپکتروفتومترها مستقیما برای اندازهگیری شدت نور در طولموجهای مختلف استفاده میشوند و میتواند نماینده درصید
نور تابشی ،جذب شده و یا بازتابی باشند .با استفاده از این اطالعات و مقایسه تغیییرات آنهیا بیا پارامترهیای مختلیف مییتیوان
خوا

اپتیکی مواد را بررسی نمود و آن را برای اهداف به کار گرفت .درشکل  6مییزان عبیور ،بازتیاب و جیذب از الییه نیاز

اکسیدروی با ضخامت  200نانومتر برحسب طولموج نشان داده شده است .این دادهها از طریق یک دسیتگاه اسیپکتروفوتومتر
 UV-VISاندازهگیری شده است.
224
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شکل  -6میزان عبور ،بازتاب و جذب از الیه ناز

اکسیدروی

 -5روشهای تجربی برای بدست آوردن مقدار انرژی گاف نیمهرساناها
مواد بلوری بسته به این که دردماهای پایین حالت انرژی پایه آنها به وسیله نوارهای ظرفیت پیر و نوارهیای رسیانش خیالی
مشخص شده باشند ،بهعنوان عایق ،نیمهرسانا و یا رسانا دستهبندی میشوند .حالت پایه بهعنوان حالتی از ماده ،وقتیی کیه آن
ماده با ساز و کارهای نوری ،الکتریکی و حرارتی و یا دیگر فرآیندهای تحریک برانگیخته نشده باشد ،معین میشود .فاصله بیین
نوار ظرفیت و نوار رسانش در یک بلور را گاف انرژی یا همان  Egمیگوینید ،کیه مقیدارگاف انیرژی در میواد عیایق بییش از 4
الکترون ولت میباشد ،اما برای مواد نیمهرسانا بین  1-4الکترون ولت و برای مواد رسانا کمتر از  1الکترون ولت میباشد.]3[،
نیمهرساناها براساس نوع گاف انرژی خود به دو دسیته نیمیهرسیانا بیا گیاف انیرژی مسیتقیم و غیرمسیتقیم تقسییمبنیدی
میشوند[ .]4همانگونه که پیش از این اشاره شد ،ضریب جذب اپتیکی ( )αاز رابحه بیر-المبرت بدست میآید ،که میتیوان آن
را به شکل زیر بازنویسی نمود:
()8

1
) Ln(T 0
t
T

 

که  tضخامت ماده To ،توان پرتو نور فرودی و  Tتوان پرتو عبوری میباشد .از سویی دیگر ضریب جذب اپتیکی توسی رابحیه
زیر که به رابحه  Taucمعروف میباشد ،با انرژی فوتون و گاف انرژی بستگی دارد [.]4
()9

h  A(h  E g ) n

که  αضریب جذب اپتیکی ماده hν ،انرژی فوتون تابشی و  Egگاف انرژی میباشد .در رابحیه ( Taucرابحیه  A ،)9ییک عیدد
ثابت و  nبه نوع گذار اپتیکی بستگی دارد ،کیه بیه ترتییب بیرای گیذارهای مسیتقیم مجیاز و غیرمجیاز  n=1/2 , 1/3و بیرای
گذارهای غیرمستقیم مجاز و غیرمجاز  n=2,3میباشد .بهعنوان مثال برای اکسیدروی با گذار مستقیم مجاز  n=1/2است .کیه
در این صورت رابحه ( )9به شکل زیر میباشد:
1

()10
h  A(h  Eg ) 2
برای به دست آوردن گاف انرژی کافی است نمودار تغییرات  (αhν)2را بر حسب  hνرسم نموده و با برونییابی قسیمت خحیی
نمودار از روی محل تقاطع خ
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را بر حسب  hνبرای اکسیدروی آالییده شده با ایندیم ،آلومینیوم و قلع ارائه شده است ،که مقدار گاف انرژی آن درحیدود 3.2
الکترون ولت به دست میآید [ .]3در واقع میتوان از این روش مقدار گاف انرژی را با اندازهگیری طیف عبیوری بیا اسیتفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر به دست آورد.

شکل  7نمودار تغییرات  (αhν)2را بر حسب  hνبرای اکسیدروی آالییده شده با ایندیم ،آلومینیوم و قلع []5

 -6وابستگی گاف انرژی به اندازه نانوذرات
یکی ازپارامترهای مهمی که گاف انرژی نانوذرات را تحت تاثیر قرار میدهد ،اندازه یا قحر نانوذرات میباشد .در واقع وقتی
اندازه نانوذرات خیلی کوچک میشود (کمتر از  15نانومتر) ابعاد نانوذرات از مرتبه طول موج فوتون میگردد و پدیده حبس
کوانتومی رخ میدهد .بر اساس پدیده حبس کوانتومی فوتونها در فضای بین نانوذرات محبوس شده و مقدار گاف انرژی
بیشتر میشود .در این صورت گاف انرژی به اندازه ( (h2Π2 /2µr2از گاف انرژی ماده بزرگتر است .که  rشعاع اندازه نانوذره و
 µجرم کاهش یافته الکترون و حفره است.
()11

ℎ2 𝜋𝜋 2
2𝜇𝜇𝑟𝑟 2

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑔𝑔 +

درواقع همان گونه که در شکل  8ارائه گردیده است با کوچک شدن اندازه نانوذرات اکسیدقلع به کمتر از  5نانومتر انرژی گیاف
افزایش مییابد ،اما در مورد اندازه ذرات بزرگتر اثر جمله دوم در رابحه ( )11ناچیز شده و گاف انرژی تغییر چنیدانی نمییکنید
[.]6
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]6[ تغییرات گاف انرژی اکسیدقلع با اندازه نانوذرات-8 شکل
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طیف سنجی ارتعاشی مادون قرمز
نویسنده :مینا شریفی
چکیده
هر ماده ای ،طیف مادون قرمز مخصوص به خود را دارد و همانند اثر انگشت ،مختص همان مولکول میباشد .ما توسط این
روش طیفسنجی نمیتوانیم ساختار گسترده یک ترکیب را رسم کنیم ولی میتوانیم از ماهیت پیوندها مانند پیوند یگانه،
دوگانه یا سهگانه آگاه شویم .از جمله مزایای این روش طیفسنجی ،غیرتخریبی بودن آن میباشد که بر خالف طیفسنجی
جرمی پس از استفاده از نمونه در دستگاه  IRمیتوان دوباره از آن استفاده کرد .طیفسنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش
و بررسی جهشهای ارتعاشی مولکولها و یونهای چند اتمی صورت میگیرد .این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه
یافته برای تعیین ساختار و اندازهگیری گونههای شیمیایی به کار میرود .همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبهای
آلی به کار میرود ،زیرا طیفهای این ترکیبها معموالً پیچیده هستند و تعداد زیادی پیکهای بیشینه (ماکسیمم) و کمینه
(مینیمم) دارند که میتوانند برای اهداف مقایسهای به کار گرفته شوند.

کلمات کلیدی :طیف سنجی ،مادون قرمز ،فرکانس نوسان اتم ،گشتاور دوقطبی اتم
 -1مقدمه
با بررسی برهمکنش موج الکترومغناطیس در محدوده مادون قرمز با نمونه ،میتوان به ساختار مولکولها ،گروههای عاملی
و پیوندهای موجود در نمونه پی برد .انرژی نور مادون قرمز باعث ارتعاش مولکولها شده و با اندازهگیری فرکانس ارتعاش،
ساختار ماده شناسایی میشود .از این روش برای بررسی نمونههای گاز ،مایع و جامد و همچنین مواد آلی و غیرآلی میتوان
استفاده کرد.

 -2مفاهیم پایه
تمایل نسبی اتم به جذب الکترونهای پیوندی به سمت هسته خود ،الکترونگاتیویته نامیده میشود .بنابراین هرچه
الکترونگاتیویته دو اتم درگیر پیوند متفاوت تر باشد ،ابر الکترونی به صورت نامتقارن بین دو اتم پخش شده و مولکول را قطبی
مینامند .مولکولهای قطبی دارای جزئی بار مثبت در اطراف اتم با الکترونگاتیویته کمتر و جزئی بار منفی در اطراف اتم
الکترونگاتیوتر هستند .گشتاور دو قطبی کمیتی برداری است که از حاصلضرب بار ) (qدر فاصله ) (dدو قطبی بدست میآید.
جهت بردار گشتاور دو قطبی از بار منفی به سمت مثبت دو قطبی در نظر گرفته میشود .شرط جذب انرژی امواج مادون قرمز
توسط مولکول ها این است که گشتاور دو قطبی مولکول در حین ارتعاش تغییر کند .به عبارتی دیگر ،مولکولهایی که گشتاور
دو قطبی داشته باشند می توانند مقادیر خاصی انرژی جذب کنند تا بردار گشتاور دو قطبیشان تغییر کرده و پیکهای خاصی
در طیف آنالیز مادون قرمز تولید کنند.

همه مولکول های مواد جامد پیرامون ما در حال ارتعاش هستند به جز زمانی که به دمای صفرمطلق برده شوند .این
ارتعاشات از نوسانهای پیوندهای اتمی ناشی میشود که برای مطالعه راحتتر آنها ،میتوان اتمهای درگیر پیوند را همانند
گلوله و فنر مدلسازی کرد .سادهترین مدل ارتعاشی مولکولها همانند باز و بسته شدن فنر متصل به گلولههاست .نیروی فنر
طبق رابطه زیر متناسب با میزان جابهجایی فنر از فاصله تعادلیاش است:
رابطه 1
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طیف سنجی ارتعایش مادون قرمز
در این رابطه  Kثابت فنر بوده و نشان دهنده قدرت پیوند است .انرژی ارتعاشی در حالتی که ارتعاش همساز باشد ،از رابطه
 2محاسبه میشودکه از حل معادله شرودینگر بدست آمده است.
رابطه 2

Evib= hvvib(n+1/2) , n=0,1,2,...2

در این رابطه  nعدد کوانتومی ارتعاشی و  vvibفرکانس ارتعاشی مولکولها در محدوده فرکانسهای مادون قرمز است .با
توجه به رابطه باال ،انرژی ارتعاشی مولکولی اولین سطح تحریک شده برابر با  3/2hvvibاست.

شکل :1دیاگرام سطوح انرژی ارتعاشی یک پیوند و انتقاالت مجاز
به طور کلی ارتعاشات مولکولی به دو دسته کششی و خمشی تقسیم میشوند .هر نوع مولکول تعداد معینی شیوه ارتعاشی
با فرکانس مشخص دارد .سادهترین مدل ارتعاشات اتمی ،ارتعاش مولکولهای دو اتمی است که تنها یک حالت کششی دارد.
مولکولهای چند اتمی ارتعاشات کششی و خمشی پیچیدهتری دارند که در شکل  2حاالت مختلف ارتعاشات مولکولهای غیر
خطی نشان داده شده است.

کششی متقارن

کششی نامتقارن

قیچی (خمشی متقارن)

جنبانهای (خمشی نامتقارن)

خمشی (حرکت همزمان اتم ها به سمت جلو و عقب،

خمشی (حرکت یک در میان اتم ها به سمت جلو و عقب،
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طیف سنجی ارتعایش مادون قرمز
متقارن)

نامتقارن)

شکل  -2انواع ارتعاشات مولکولی در مولکولهای غیرخطی

 -3اصول کلی طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
همان طور که در باال ذکر شد ،مولکولها دو نوع ارتعاش کششی و خمشی میتوانند داشته باشند .ارتعاش کششی خود به
دو صورت متقارن و نامتقارن رخ می دهد .اگر در یک نیم تناوب ارتعاشی ،کشش نامتقارن رخ دهد ،گشتاور دو قطبی در یک
جهت تغییر کرده و در نیم تناوب دیگر جهت گشتاور تغییر میکند .بنابراین گشتاور دو قطبی با فرکانس ارتعاشی مولکول،
نوسان کرده و باعث ارتقای مولکول به نوار جذبی مادون قرمز شده و فعال مادون قرمز نامیده میشود .اگر ارتعاش کششی
متقارن رخ دهد ،ت غییر نهایی در گشتاور دو قطبی مولکول ایجاد نشده و غیرفعال مادون قرمز گفته میشود .برای آن که انرژی
مادون قرمز توسط مولکول جذب شود ،بایستی گشتاور دو قطبی در حین ارتعاش تغییر کند .به عبارتی دیگر ،تغییر انرژی
ارتعاشی پیوند در مولکولها در اثر تابش نور مادون قرمز ،روشی کارآمد برای تشخیص گروههای عاملی و ساختار مولکولی
محسوب میشود .هر مادهای در ناحیه  8-25میکرومتر که به ناحیه اثر انگشت معروف است ،طیف مخصوص به خود را دارد
که برای شناسایی گروههای عاملی و پیوندهای تشکیل شده به کار میرود .بنابراین وقتی مولکولها در معرض تابش نور مادون
قرمز قرار میگیرند ،تابش را در فرکانسهای حالتهای ارتعاشی خود جذب میکنند .اندازهگیری جذب تابش مادون قرمز در
نمونهها به عنوان تابعی از فرکانس ،طیفی تولید میکند که در شناسایی گروههای عاملی و ساختار مواد به کار میرود.
البته تمام ارتعاشات ممکن در طیفسنجی  IRبرانگیخته نمیشوند زیرا باید حین ارتعاش گشتاور دو قطبی ایجاد شود.
مولکول هایی که دارای مرکز تقارن هستند ،ارتعاشات متقارنشان نسبت به مرکز تقارن ،در طیف سنجی  IRغیرفعال است .به
طور مثال ،نمونه  O2تابش  IRرا جذب نمیکند.

شکل  -۳طیف مادون قرمز اکسید گرافن و اکسید گرافن احیا شده
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شکل ۳طیف مادون قرمز اکسید گرافن ( )GO1و اکسید گرافن احیا شده ( )RGO2را نشان میدهد که میزان جذب
برحسب عدد موج برای پیوندهای شیمیایی مشخص شده است .عددموج هر پیک معرف یک گروه عاملی خاص است که با
مراجعه به مراجع گردآوری شده ،نوع ماده و پیوند تشکیل شده مشخص خواهد شد .همچنین شدت پیکها متناسب با میزان
جذب نور توسط پیوندهاست که هرچه پیوند قطبیتر باشد ،ارتفاع پیکها بلندتر خواهد بود .این نوع طیف سنجی عموما برای
کاربردهای کیفی مناسب است .به ویژه برای اثبات عاملدار شدن یا نشدن یک گونه خاص ،صحت پوشش ایجاد شده بر سطح
با ترکیبی خاص و آلودگیهای سطحی به صورت مقایسه طیف ترکیب اولیه و ترکیب عاملدار شده انجام میشود و تغییرات
ظاهر شده مورد بررسی قرار میگیرد.
 -4روش کار دستگاه تبدیل فوریه مادون قرمز
اجزای اصلی دستگاه تبدیل فوریه منبع پرتو مادون قرمز ،تداخلسنج ،پردازشگر و نمونه است .تداخلسنج شامل  2آینه
عمود بر هم است که یکی ثابت و دیگری با سرعت ثابت حرکت میکند .بین این آینهها یک شکافنده پرتو وجود دارد که نیمی
از پرتو را به سمت آینه ثابت منعکس میکند و نیمی را به سمت آینه متحرک میفرستد .آینه متحرک با چرخش خود باعث
ایجاد اختالف الگو و درنتیجه تداخل پرتوها با یکدیگر میشود .شکل  4شماتیک دستگاه  FT-IRرا نشان میدهد .برای بدست
آوردن طیف توسط دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ ،باید تابش را در زمانهای مختلف داشته باشیم .یعنی باید از
تمام نقاط نمونه تصویر برداری شود اما در این صورت تغییرات فرکانس خیلی زیاد میشود و هیچ آشکارسازی نمیتواند آن را
دنبال کند .تداخل طیفها در این دو آینه متحرک و ثابت باعث می شود تا فرکانس خروجی نسبت به فرکانس اولیه نور کاهش
بیابد .سپس این پرتوها به نمونه برخورد کرده و شدت نور خروجی محاسبه میشود .توجه داشته باشید که دستگاه تبدیل
فوریه فروسرخ نمودار شدت بر حسب زمان را به ما میدهد .اما ما بیشتر عالقمند به نمودار شدت برحسب عددموج (فرکانس)
هستیم به همین دلیل یک عمل ریاضی به نام تبدیل فوریه قادر است تا فرکانسهای جذب شده را جداکرده و طیف شدت بر
حسب زمان را به طیف شدت بر حسب فرکانس تبدیل کند .نمودار نهایی میتواند برحسب شدت جذب و یا عبور ترسیم شود.

شکل  -4شماتیک اجزای دستگاه FT-IR
1

Graphene Oxide
Reduced Graphene Oxide

2
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 -5آماده سازی نمونه
نمونههای جامد به دو شکل پودری و یا ورق مورد استفاده قرار میگیرند .نمونههای ورقهای شکل بیشتر برای نمونههای
پلیمری به کار میرود .نمونههای دیگر نیز باید در ابتدا به شکل پودر درآمده و با پتاسیم برومید مخلوط شده و با توجه به نوع
دستگاه ،به شکل قرص یا گلوله درآید .پتاسیم برومید در برابر نور مادون قرمز شفاف است و به همین دلیل در این فرآیند
کاربرد دارد .نمونههای مایع و گازی نیاز به آمادهسازی خاصی نداشته اما باید در سلهای خاصی نگهداری شوند .یک قطره از
نمونه مایع بین دو صفحه صیقلی سدیم کلرید یا پتاسیم برمید ریخته فشار کمی اعمال میشود تا الیه نازکی از مایع بین دو
صفحه تشکیل شود .از حالل آب و الکل به دلیل آن که دارای جذب قوی هستند و به سلها آسیب میزنند نمیتوان استفاده
کرد .نمونههای گازی به دلیل دانسیته پایین و فاصله مولکولی زیادشان در داخل یک سلول با طول زیاد و تخلیه شده از هوا
منبسط میشوند.

 -6منابع
 -1عبدالرضا سیمچی ،خدیجه خدرلو ،مسعود وصالی ناصح "روشهای شناسایی و مشخصهیابی مواد" ،چاپ اول، 1۳92،
نشر دانشگاهی کیان
 -2فرزاد حسینی نسب ،محسن افسری والیتی "علوم و فناوری نانو ( 2روشهای مشخصهیابی)" چاپ اول ،تابستان
 ،1۳94نشر کوچک آموز
3. edu.nano.ir
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کاربردهای فناوری اننو
روشهای تصفیه پساب ()1
روشهای تصفیه پساب ()2
کاربرد فناوری نانو در تصفیه خا کهای آلوده
معرفی حسگرهای زیستی
نانوژنراتور
روشهای دارورسانی هدفمند
سازوکارهای هدفگیری سرطان
باتری لیتیم-یون

منبع سیزدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

روشهای تصفیه پساب ()1
نویسنده :مرتضی صفاری
چکیده
امروزه در دست نبودن آب پاکیزه کافی ،تبدیل به یکی از مهمترین معضالت جوامع بشری شده است .از سوی دیگر رشد جمعیت و
گسترش صنایع ،چرخههای طبیعی تصفیه آب را دچار اختالل کرده است .بنابراین استفاده از روشهای غیر طبیعی برای تصفیه
پسابها ،به منظور حفظ سالمت انسان و محیطزیست امری ضروری است .روشهای متعددی برای تصفیه انواع پساب وجود دارد؛
از روشهای سنتی و تصفیهخانهها گرفته تا روشهای نوین تصفیه .روشهای قدیمی تصفیه پساب محدودیتهای فراوانی دارد .از
اینرو روشهای نوین مورد توجه ویژهای قرار گرفتهاند .فناوری نانو نیز با استفاده از خواص منحصربفرد نانوساختارها ،راهکارهای
کارامدی در این زمینه ارائه میدهد .در این مقاله انواع پسابها ،روشهای قدیمی تصفیه و استفاده از نانومواد فوتوکاتالیست برای
تصفیه پساب مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدی :تصفیه پساب -تصفیه خانه -فوتوکاتالیست -آالینده آلی -آالینده معدنی -فلزات سنگین

-1مقدمه
حدود دوسوم سطح زمین را آب پوشش میدهد .با این وجود ،سالهاست بشر با معضل کمبود آب پاکیزه روبرو است .طبیعت به طور
خودکار آب را تصفیه کرده و آب پاکیزه را در اختیار انسان قرار میدهد؛ اما رشد بی وقفه جمعیت و گسترش صنایع ،منجربه
مختلشدن چرخه طبیعی تصفیه آب شده که کمبود آب پاکیزه در دسترس را به دنبال داشته است .حدود  90درصد بیماریهای
کشورهای درحال توسعه ،بر اثر آبهای آلوده ایجاد میشوند] .[1بنابراین تصفیه پساب به منظور حفظ محیطزیست و سالمت
انسان ،موضوع بسیار مهمی است .روشهای سنتی تصفیه پساب ،نیاز به سرمایهگذاری کالن ،انرژی زیاد و زیرساخت وسیع دارد .به
همین دلیل پیدا کردن فناوریهای ارزان و با بازده باال از اهمیت ویژهای برخوردار است .فناورینانو ،راهکارهای موثری برای حل
این چالشها پیشنهاد میدهد .این فناوری شامل استفاده از مواد در ابعاد نانومتر برای حل مشکالت میشود .نانومواد انرژی سطحی
باال ،سطح ویژه زیاد و خواص وابسته به سطح دارند .در این مقاله به بررسی انواع پساب ،روشهای سنتی تصفیه پساب و تصفیه
پساب با استفاده از فوتوکاتالیستها خواهیم پرداخت.

-2پسابها و روشهای تصفیه آنها
 2-1انواع پسابها و ترکیبات آنها
پسابها را میتوان به دودسته تقسیم کرد؛ پسابهای خانگی و پسابهای صنعتی .پسابهای خانگی که با عنوان فاضالب شهری
نیز شناخته میشوند ،رقیقتر از پسابهای صنعتی بوده و بیش از  99درصد آن را آب تشکیل میدهد و مابقی آن شامل جامدات
معلق ،ترکیبات آلی زیست تخریبپذیر ،جامدات معدنی ،ترکیبات مغذی ،فلزات و میکروارگانیسمهای پاتوژنیک 1میباشند].[2

Pathogenic micro organisms

1
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ترکیبات آلی زیست تخریبپذیر متشکل از مواد کربنی مانند پروتئینها ،کربوهیدراتها و چربیها میباشد که قابلیت تبدیل به
کربن دیاکسید را دارند .فاضالب شهری همچنین شامل مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر است که برای جلوگیری از ایجاد سمیت
در محیط زیست الزم است تصفیه شوند.
پسابهای صنعتی محصول شرکتها ،مزارع کشاورزی و فعالیتهای عمومی (بیمارستانها ،فروشگاهها ،رستورانها و )...است.
ترکیبات پسابهای صنعتی وابسته به منبعی است که پساب از آن حاصل میشود .برای مثال پساب صنایع نساجی ،بیشتر شامل
رنگهای آلی میشود در حالیکه پساب رستورانها عمدتا شامل چربیها است .بعالوه ،پسابی که از صنایع مختلف و زمینهای
کشاورزی به وجود میآید ،شامل مقادیر زیاد مواد شیمیایی مضر و آالیندههای آلی است .یونهای فلزات سنگین یکی دیگر از مواد
درون پسابهای صنعتی هستند که برای ارگانیسمهای زنده ،سمی درنظر گرفته میشوند.

 2-2تصفیه پساب
تصفیه پساب ،فرایندی است که در آن آالیندهها پیش از آنکه وارد محیطزیست شوند ،با استفاده از پروسههای فیزیکی یا شیمیایی
از فاز آبی جدا میشوند .روشهای زیادی برای تصفیه پسابهای خانگی و صنعتی وجود دارد .متداولترین روش آن،
تصفیهخانههای شهری هستند که درصورت استفاده بهینه میتوانند بخش زیادی از آالیندهها را از آب حذف کنند .این روش
تصفیه از سه مرحله پیشین ،اولیه و ثانویه تشکیل میشود].[2
مرحله پیشین شامل حذف تکههای بزرگ یا سنگین از فاضالب میشود .مراحل غربال و حذف ریگ و ماسه در این مرحله انجام
میشود .در فرایند غربالگری ،تکه های بزرگ شناور مانند سنگ ،کاغذ و پالستیک با استفاده از صافیها جدا میشوند .مواد جدا
شده توسط صافیها ،معموال دفن یا سوزانده میشوند .حذف شن و ماسه مرحله بعدی پس از غربالگری است که از طریق تهنشینی
انجام میشود.
پس از عبور از مرحله پیشین ،پساب باقیمانده وارد مرحله اولیه میشود .این مرحله شامل جدا کردن بخش زیادی از جامدات
معلق در پساب به روش رسوبگذاری است .پساب وارد تانکرهای رسوبگذاری میشود؛ جایی که زمان کافی برای ته نشینی
جامدات(لجن) وجود دارد .پساب چند ساعت درون تانکر باقی میماند تا لجنها تهنشین شده و الیهای از کف روی سطح پساب
ایجاد شود .سپس کف از باال سرریز و لجن از پایین جدا میشوند و پساب وارد مرحله ثانویه میشود .در مرحله تصفیه اولیه ،تا 40%
اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی ( 2)BODکاهش مییابد BOD( .فاضالب در واقع میزان اکسیژن مورد نیاز فاضالب است تا

میکروارگانیسمها بتوانند مواد آلی موجود در آن را اکسید نمایند .کاهش این مقدار به معنای کاهش میزان اکسیژن مورد نیاز برای
تصفیه پساب و در نتیجه از بین رفتن برخی آالیندههای آلی میباشد ).همچنین در این مرحله  80%تا  90%جامدات معلق از پساب
حذف میشوند .با وجود این که تصفیه اولیه مقدار زیادی از آالیندههای موجود در پساب را از بین میبرد ،اطمینان کافی برای
حذف تمام آالینده های مضر را نمیدهد.
پساب باقیمانده از مرحله اولیه حاوی مقدار قابل توجهی آالیندههای آلی و اندکی جامدات معلق است .برای حذف آالیندههای
باقیمانده ،پساب وارد مرحله تصفیه ثانویه میشود  .این مرحله شامل فرایندهای بیولوژیکی است که میتواند سطح  BODپساب را
کاهش داده و همچنین مقدار کمی از فلزات معلق را نیز حذف نماید .در این مرحله ،به منظور رشد باکتریهای هوازی و سایر
)Biological Oxygen Demand (BOD

2
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میکروارگانیسمهایی که آالیندههای آلی را به آب و کربن دیاکسید تجزیه میکنند ،پساب تحت هوادهی شدید قرار میگیرد .عالوه
بر حذف آالیندههای آلی ،برخی مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر نیز در این مرحله حذف میشوند .شکل  1نمایی از فرایند کامل
تصفیه خانه که شامل سه مرحله است را نشان میدهد.
پس از اینکه مراحل تصفیه پساب انجام شد ،باید توجه داشت که آب باقی مانده برای ورود به محیط زیست به اندازه کافی پاک
باشد .بعالوه لجن به دست آمده در فرایند تصفیه حاوی آالیندههای مضر فراوانی است؛ از این رو کنترل کردن لجن باقیمانده از
اهمیت به سزایی برخوردار است .معموال پیش از دفع پساب به محیط زیست ،فرایندهای کلریناسیون 3یا ضدعفونیسازی با استفاده
از تابشفرابنفش 4بر روی آنها انجام میشود .بر روی لجن نیز فرایندی غیرهوازی انجام میشود که در آن باکتریهای بیهوازی در
لجن رشد میکنند .این باکتریهای بی هوازی با تجزیه جامدات آلی موجود در لجن به محصوالت جانبی قابل انحالل در آب یا
گازها (غالبا متان و کربن دیاکسید) ،میزان این جامدات آلی در لجن را کاهش میدهند .گاز متان تولید شده در این فرایند
میتواند بعنوان سوخت در سایر بخشهای تصفیه خانه مورد استفاده قرار بگیرد .سپس لجن باقیمانده برای پرکردن زمین به کار
برده میشود.
پس از این مراحل متداول ،برخی تصفیه خانهها مرحله سوم تصفیه پساب را نیز به فرایند گندزدایی اضافه میکنند که در آن

آالیندههای آلی و معدنی باقیمانده و همچنین میکروارگانیسمهایی که از مرحله ثانویه باقیماندهاند توسط روشهای فیزیکی و
شیمیایی حذف میشوند .[3].پساب پس از گذشتن از مرحله سوم تصفیه به استانداردهای مورد نظر برای آب آشامیدنی خواهد
رسید .با این وجود ،این مرحله بسیار هزینه بر است و به ندرت توسط صنایع مورد استفاده قرار میگیرد.

شکل  .1نمایی از فرایند تصفیه پساب در تصفیه خانه ][2

Chlorination
UV disinfection process

3
4
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 -3استفاده از فناوری نانو برای تصفیه پساب
علوم و فناوری نانو به مطالعه مواد در ابعاد نانومتر میپردازد .در این ابعاد ،مواد ویژگیها و خواص جالب توجهی از خود نشان
میدهند .علت بروز این خواص ،اندازه کوچک این ذرات است .فناوری نانو بر اساس دستکاری ،کنترل و ترکیب اتمها و مولکولها به
منظور رسیدن به مواد ،ترکیبات و ساختارهایی است که در ابعاد نانومتر باشند .در سالهای اخیر ،توسعه ابزارها و روشهایی که
مبتنی بر فناوری نانو بودهاند ،کمک شایانی به حل معضالت موجود در زمینه تصفیه پساب کردهاند]4و .[5علت اهمیت این روشها،
کوچک بودن نانوذرات ،واکنشپذیری باالی آنها و قابلیت تولید آنها با استفاده از روشهای دوستدار محیطزیست میباشد .مهمترین
روشهای کارآمد برای تصفیه پساب بدین شرح میباشند:


فرایندهای



فناوریهای مبتنی بر



فرایندهای

فوتوکاتالیسیتی5
نانوجاذبها6

نانوفیلتراسیون7

در این مقاله فرایندهای فوتوکاتالیستی مورد برسی قرار میگیرند و دو روش دیگر در مقاله بعدی بررسی خواهند شد.

 -4فرایندهای فوتوکاتالیستی
استفاده از فوتوکاتالیست ها روشی کارآمد برای تصفیه پساب است که در آن از نانوساختارهای کاتالیست استفاده میشود که با
تابش نور فعال میشوند و قادر به حذف آالیندههای مختلفی هستند که در آب وجود دارد .تعریف فرایند فوتوکاتالیز بدین شرح
است :تغییرات در نرخ انجام یک واکنش شیمیایی یا شروع آن واکنش که در اثر تابش فرابنفش ،مرئی یا فروسرخ در حضورمادهای
به نام "فوتوکاتالیست" که نور را جذب کرده و در تغییرات شیمیایی ایجاد شده شرکت میکند] .[6در فرایند معمول
فوتوکاتالیست ،یک ماده نیمهرسانا بعنوان کاتالیست مورد استفاده قرار میگیرد که در معرض نور قرار گرفته تا با جذب انرژی نور
که الزم است برابر یا بیشتر از گاف انرژی 8آن باشد ،زوج الکترون -حفره( 9اکسایتون) را تولید کند .زوج الکترون حفره حاصل ،قادر

هستند رادیکالهای فعال اکسنده یا کاهنده مانند سوپراکسید  𝑂𝑂2−و یون هیدروکسیل  𝑂𝑂𝑂𝑂 .را در آب تولید نمایند .سپس این

رادیکالها از طریق یک سری واکنش ثانویه ،آالینده های آلی و معدنی موجود در پساب را حذف میکنند .حذف آالیندههای موجود

در آب همچنین از طریق انتقال مستقیم الکترونها یا حفرههایی که توسط نور تولید شدهاند ،از سطح کاتالیست به مولکولهای
آالینده نیز ممکن است .شکل 2نمایی از فرایند فوتوکاتالیستی که در سطح نانوساختارهای نیمههادی اتفاق میافتد را نشان

میدهد.

فرایند فوتوکاتالیستی فرایندی است که مکانیزم کلی آن پیچیده بوده و از پنج مرحله اصلی تشکیل شده است]:[7

Photocatalysis
Nanosorbents
7
Nanofiltration
8
Band gap
9
)Electron- hole pair (Exciton
5
6
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نفوذ 10واکنشدهندهها به سطح کاتالیست



جذب 11واکنشدهندهها به سطح کاتالیست



واکنش در سطح کاتالیست



واجذب 12فراوردهها از سطح کاتالیست



نفوذ فراوردهها به خارج از سطح کاتالیست

مجموعه واکنشهای فوتوکاتالیستی ممکن برای تجزیه و حذف آالیندهها در ادامه آمده است].[8
+
−
𝑉𝑉𝑉𝑉 → ℎکاتالیست
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 +
واکنش تولید زوج الکترون -حفره
+
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + ℎ
→ 𝑂𝑂𝐻𝐻 . + 𝐻𝐻 +
−
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑂𝑂2 +
→ 𝑂𝑂2−

𝐻𝐻 + + 𝑂𝑂2− → 𝐻𝐻𝑂𝑂2.

به دنبال تولید گونههای رادیکالی ،آالیندهها با آنها واکنش داده و کربن دیاکسید ،اسیدهای معدنی و فراوردههای هیدروکسیالته
تولید میکنند .شکل  2شماتیکی از فرایند تصفیه فوتوکاتالیستی را نشان میدهد].[8

Diffusion
Adsorption
12
Desorption
10
11
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شکل .2فرایند تصفیه فوتوکاتالیستی][8

فعالیت فوتوکاتالیستی شدیدا وابسته به توانایی فوتوکاتالیست در تولید زوج الکترون -حفره با دریافت نور است .اکسایتونهای تولید
شده ناپایدار هستند و عمر آنها کوتاه است و پایدارسازی آنها برای واکنشهای ثانویه ضروری میباشد.
کاربرد نیمه رساناهای نانوساختار در فرایندهای فوتوکاتالیستی بیشتر از نیمهرساناهای بالک است؛ زیرا سطح ویژه زیاد نانوذرات
قابلیت تجمع الکترونها و حفرهها روی سطح را فراهم میآورد .برای یک فوتوکاتالیست کارآمد ،نیمهرسانا باید گاف نواری بزرگی
داشته باشد تا بتواند انرژی کافی برای انجام واکنش های ثانویه را فراهم کند و همچنین بازترکیب اکسایتون به حداقل برسد .یک

فوتوکاتالیست ایدهآل باید خواص زیر را داشته باشد]:[9


فعالیت نوری باال



فعالیت شیمیایی و بیولوژیکی پایین



پایداری نوری



سمیت پایین



صرفه اقتصادی

متداولترین فوتوکاتالیستهای نانوساختار مورد استفاده عبارتند از تیتانیوم دیاکسید ،اکسید روی ،فریک اکسید ،سولفید روی و
سولفید کادمیوم].[10
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نیمهرساناهایی که گاف نواری بزرگ دارند ،نور را در محدوده فرابنفش جذب می کنند؛ در حالیکه استفاده از نور پر انرژی فرابنفش
برای برانگیخته کردن اکسایتونها صرفه اقتصادی ندارد .از این رو تحقیقات زیادی بر روی استفاده از نور مرئی برای این
فوتوکاتالیستها انجام شده است .نور خورشید که به سطح زمین میرسد از  46درصد نور مرئی 47 ،درصد تابش فروسرخ و تنها 7
درصد نور فرابنفش تشکیل شده است .برای استفاده از نور خورشید جهت برانگیختن الکترون در فوتوکاتالیستهای با گاف نواری
بزرگ روشهای زیر پیشنهاد شدهاند


دوپ کردن کاتالیست نیمهرسانا با فلزات واسطه مانند منگنز ،مس ،نیکل ،روی و.[11] ...



دوپ کردن با غیر فلزات مانند نیتروژن ،گوگرد ،بور  ،هالوژنها و.[12] ...



کوپل کردن با نیمهرساناهایی که گاف نواری کوچک دارند].[13



حساس کردن سطح کاتالیست نانوساختار با پلیمرها و رنگهای آلی فعال در برابر نور مرئی].[14



استفاده از نانوذرات فلزی برای کمک گرفتن از خاصیت پالسمون سطحی ].[15

دوپ کردن به معنای وارد کردن عناصر مهمان در ساختار کریستالی میزبان به عنوان یک نقص بلوری است که میتواند ساختار
نواری ماده را دچار تغییر کند .در شکل  3شماتیک گاف نواری کوپل اکسیدروی -اکسید مس که نیتروژن در آنها دوپ شده است

شکل  .3گاف نواری کوپل اکسید روی – اکسید مس که نیتروژن در آنها دوپ شده است[29].

نشان داده شده است].[29

 1-4حذف آالیندههای آلی
فرایند فوتوکاتالیستی برای تصفیه آالیندههای آلی خطرناک به مواد بی خطری مانند کربن دیاکسید و آب استفاده فراوانی دارد .با
استفاده از این تکنیک تصفیه ،انواع مختلفی از الکل ها ،کربوکیسلیک اسیدها ،مشتقات فنولی و ترکیبات آروماتیک کلردار حذف
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میشوند .انتشار رنگهای آلی ناشی از صنایع نساجی به رودخانهها تبدیل به یکی از مهمترین نگرانیها در کشورهای درحال توسعه
شده است .برای تصفیه این آالیندهها از نانوذرات نیمهرسانا تیتانیوم دیاکسید و اکسیدروی استفاده میشود].[16

 2-4حذف آالیندههای معدنی
با استفاده از واکنش فوتوکاتالیستی ،آالیندههای معدنی شامل یونهای هالید ،سیانید ،تیوسیانات ،آمونیاک ،نیتراتها و نیتریدها را
میتوان به خوبی از آب حذف کرد] .[17طی پژوهشهای انجام شده نانوذرات تیتانیوم دیاکسید توانستهاند آالیندههای نیترات
نقره] [18و جیوه()IIکلرید] [19را با فرایند فوتوکاتالیستی از آب حذف کنند .همچنین نانوذرات اکسیدروی با نور مرئی توانستهاند
آالیندههای پتاسیم سیانید] [20و کروم شش ظرفیتی] [21را تصفیه کنند .در پژوهشی با استفاده از کامپوزیت نانولوله کادمیوم
سولفید /تیتانات اکسیداسیون فوتوکاتالیستی آمونیاک در آب مشاهده شده است].[22

 3-4حذف فلزات سنگین
حذف فلزات سنگین از پساب ،یکی دیگر از چالشهای موجود در تصفیهخانهها میباشد؛ زیرا مقدار آن در پساب با توجه به نوع
پساب میتواند متغیر باشد .برای حفظ سالمت انسان و افزایش کیفیت آب ،حذف این آالیندهها از پساب اهمیت ویژهای دارد .با این
وجود ،با توجه به کمیاب بودن و ارزش باالی برخی از این فلزات ،بازیابی آنها نسبت به حذف آنها ترجیح داده میشود .با استفاده از
فرایند فوتوکاتالیستی ،فلزات سنگین متنوعی قابل بازیابی هستند] .[23بازیابی طالی سه ظرفیتی ،پالتین چهارظرفیتی و رودیوم
سه ظرفیتی با استفاده از نانوذرات تیتانیوم دیاکسید نشان داده شده است؛ در این پژوهش  90درصد طال در  pHصفر تحت تابش
مرئی بازیابی شدند].[24در پژوهشی دیگر با استفاده از نانوذرات تیتانیوم دیاکسید ،کادمیوم از پساب حذف شد .در این پژوهش با
استفاده از تابش نور با طولموج  253.7نانومتر ،بیش از  90درصد کادمیوم موجود در پساب حذف شده و روی سطح نانوذرات
تیتانیوم دیاکسید جذب شدند] .[25به منظور بازیابی فلز جیوه از پساب حاوی یونهای این فلز ،گروهی از محققان از کربن فعال
و نانوذرات تیتانیوم دیاکسید استفاده کردند .با تلفیق این دو ماده ،پس از تابش نور و انجام فرایند فوتوکاتالیستی 70 ،درصد جیوه
موجود در پساب بر روی کربن فعال و نانوذرات تیتانیوم دیاکسید بازیابی شدند] .[26در پژوهشی فرایند حذف کروم شش ظرفیتی
با استفاده از نانوکامپوزیت تیتانیوم دی اکسید /طال بررسی شده و با تیتانیوم دیاکسید به تنهایی مقایسه شده است .تحت تابش
نور فرابنفش ،کامپوزیت  91درصد حذف کروم و نانوذرات تیتانیوم دیاکسید  87درصد حذف کروم را نشان دادند .علت موثرتر

بودن حذف با استفاده از کامپوزیت ،جذب نور در محدوده وسیعتر به دلیل پدیده پالسمون سطحی است که در نانوذرات طال اتفاق

میافتد بعالوه کاهش آهنگ بازترکیب زوج اکسایتون به دلیل حضور نانوذرات طال].[27

 4-4حذف میکروبها
اکثر فوتوکاتالیستها اثر ضدمیکروبی نیز از خود نشان میدهند و در برابر رشد میکروارگانیسمها مقاومت میکنند .فرایند حذف
میکروبها اساسا شامل تخریب دیواره سلولی با استفاده از رادیکالهای فعالی است که طی واکنشهای فوتوکاتالیستی تولید
میشوند؛ که درنهایت منجر به تخریب میکروب میشود .باکتریهای متنوعی مانند اشرشیا کالی (گرم منفی) و استافیلوکوکوس
اورئوس(گرم مثبت) را میتوان با استفاده از فرایند فوتوکاتالیستی از پساب حذف کرد].[28

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
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 پسابهای. فرایندی است که در آن آالیندهها با استفاده از فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی از فاز آبی جدا میشوند،تصفیه پساب
... فلزات و، چربیها،شهری عمدتا از آب تشکیل شدهاند اما پسابهای صنعتی بسته به منبع آنها میتوانند غنی از رنگهای آلی
 اما این مراحل قادر به جداسازی تمام آالیندهها مانند. تصفیهخانهها معموال پساب را در سه مرحله پاکسازی میکنند.باشند
 بعالوه اینکه هزینه تمام شده این نوع از تصفیه به دلیل احتیاج به زیرساخت فراوان زیاد.رنگهای آلی و فلزات سنگین نمیباشند
 میتوانند در فرایندهای تصفیه پساب مورد استفاده قرار، نانوذرات به دلیل سطح ویژه باال و همچنین واکنشپذیری زیاد.است
 در صورتی که انرژی تابش بیشتر یا برابر با گاف نواری آنها، فوتوکاتالیستها دسته ای نانوذرات هستند که با دریافت تابش.گیرند
 اکسایتونهای تولیدی در محیط مرطوب توانایی تولید رادیکالهای.حفره(اکسایتون) تولید میکنند- زوج الکترون،باشد

 با استفاه از فوتوکاتالیستها.هیدروکسیل دارند که این رادیکالها میتوانند آالینده ها را اکسید کرده و آنها را از پساب حذف کنند

. فلزات سنگین و میکروبها را از پساب حذف کرد، معدنی،میتوان آالیندههای آلی
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نویسنده :مرتضی صفاری
چکیده
در دهههای اخیر ،دسترسی به آب پاکیزه و همینطور جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست توسط پسابهای صنعتی ،تبدیل به
معضالت مهم بشر شده است .روشهای سنتی تصفیه آب و پساب توانایی حذف برخی آالیندهها را نداشته و همچنین هزینه زیادی
دارد .فناوری نانو با بهرهگیری از خواص ویژه نانوساختارها ،روشهای نوینی برای تصفیه پسابها ارائه میدهد؛ روشهایی که در
عین توانمندی ،هزینه پایینی دارند .در این مقاله به بررسی دو روش متداول در فناوری نانو برای تصفیه پساب پرداخته شده است؛
نانوجاذبها و نانوفیلتراسیون.
کلمات کلیدی :نانو جاذب – نانوفیلتراسیون -تصفیه پساب

-1مقدمه
روشهای سنتی تصفیه پساب ،توانایی حذف برخی آالیندههای آلی ،معدنی و فلزات سنگین را ندارند .همچنین این روشها نیاز به
فضای زیادی دارند و هزینههای باالیی را به دنبال خواهند داشت .نانوساختارها به دلیل سطح ویژه باال که ناشی از اندازه کوچک
آنهاست ،قابلیت زیادی در جذب آالیندهها دارند .بعالوه فیلترهای تولید شده با منافذ در ابعاد نانو ،توانایی ممانعت از عبور

کوچکترین آالیندهها را دارند .در مقاله قبل ،روش تصفیه پساب با استفاده از فوتوکاتالیستها مورد بررسی قرار گرفت .در این مقاله
به بررسی نانوجاذبها و روشهای نانوفیلتراسیون پرداخته خواهد شد.

 -2نانوجاذبها

1

جذب 2فرایندی است که در آن یک ماده طی برهمکنشهای فیزیکی یا شیمیایی به ماده دیگری به نام جاذب ،جذب میشود.
جاذبها معموال در تصفیه و خالصسازی آب برای حذف آالیندههای آلی و معدنی از پساب مورد استفاده قرار میگیرند .به طورکلی
فرایند جذب آالیندهها بر روی سطح جاذب در سه مرحله اتفاق میافتد.


انتقال آالینده از پساب به سطح جاذب



جذبشدن بر روی سطح جاذب



انتقال آالینده به درون جاذب

نانوذرات دو خاصیت مهم دارند که آنها را به جاذبهای مفیدی تبدیل میکند .نانومواد سطح ویژهی بیشتری نسبت به مواد بالک
دارند و میتوان آنها را با گروههای عاملی متنوع عاملدار نمود تا به طور انتخابی آالیندههای موردنظر را جذب کنند .بعالوه،
nanosorbents
sorption

1
2
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نانوجاذبها تخلخلهای نانومقیاس دارند که به جذب آالیندهها کمک شایانی میکند .همچنین میتوان آالیندهها را از نانوجاذبها
جداکرده و مجددا از آنها استفاده کرد یا به عبارتی دیگر آنها را بازیابی نمود .برای مثال مشاهده شده است که نانوساختارهای
خودآرایی شده اکسید آهن توانایی جذب یونهای فلزات سنگین و رنگهای آلی موجود در پساب را دارند] .[1از آنجا که نانوذرات
میتوانند خاصیت مغناطیسی داشته باشند ،می توان به راحتی آنها را با استفاده از روش جداسازی مغناطیسی از آب خارج کرد و با
استفاده از احتراق کاتالیستی 3در دمای 300درجه سلسیوس جاذب مغناطیسی را بازیابی کرد .احتراق کاتالیستی فرایندی است که
طی آن با دادن حرارت کافی به سیستم ،کاتالیست قادر است ماده مورد نظر را اکسید کند.
در ادامه به برخی از جاذبهای متداول اشاره شده است.

 1-2نانوجاذبهای کربنی
نانومواد کربنی به طور گسترده برای جذب آالینده های آلی و معدنی موجود در پساب مورد استفاده قرار گرفتهاند .جدا از این
نانومواد ،کربن فعال 4به دلیل ظرفیت جذب باال ،پایداری حرارتی باال ،مقاومت باال نسبت به هدررفت سایشی و هزینه کم
معروفترین ماده برای جذب آالیندههاست .از کربن فعال گرانولی برای حذف آالیندههای آلی متنوع و مواد متعفن از آب استفاده
شده است] . [2در پژوهشی جذب بنزن و تولوئن از پساب صنعتی با استفاده از کربن فعال مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت جذب
 450میلیگرم بنزن بر گرم آب و  700میلیگرم تولوئن بر گرم آب گزارش شده است] .[3همچنین مشاهده شده است که کربن
فعال توانایی جذب یون فلزات سنگین مانند جیوه ،نیکل ،کبالت ،کادمیوم ،مس ،سرب و کروم 3و 4ظرفیتی را نیز دارد].[4
نانولولههای کربنی گروه دیگری از نانوجاذبهای کربنی هستند .به دلیل سطح ویژهی زیاد و پایداری شیمیایی و حرارتی باال و به
طور خاص ،قابلیت عاملدارکردن سطح نانولولههای کربنی ،این نانوساختارها یکی از قویترین جاذبها به شمار میروند] .[5در
پژوهشی جذب -2دیکلرو بنزن به همراه سرب و کادمیوم از آب مورد بررسی قرار گرفت .جذب این آالیندهها وابسته به مورفولوژی
و وضعیت سطح نانولولههای کربنی است] .[6نقصها و پستی بلندیهای سطح نانولولههای کربنی برای جذب بهتر آالیندهها الزم
است] .[7در شکل  1تاثیر عملیات های مختلف و عاملدار شدن بر روی میزان جذب نانولوله نشان داده شده است .هنگامی که
عوامل سطحی قطبی بر روی نانولوله قرار میگیرند ،آالیندههای آلی دوقطبی با بازده بیشتری جذب میشوند .در صورتی که از
نانولوله عاملدار نشده برای جذب استفاده شود ،آالیندههای دوقطبی با بازده کمتری جذب میشوند اما بازده جذب آالیندههای
غیرقطبی افزایش مییابد.
نرخ جذب و ظرفیت جذب نانولولههای کربنی و کربن فعال باالست و هردو از پایداری شیمیایی و حرارتی باالیی برخوردارند که آنها
را برای تصفیه پساب مناسب میسازد .با این وجود ،جدایش کامل نانولولههای کربنی و پودر کربن فعال از آب به دلیل اندازه بسیار
کوچک آنها دشوار است .برای حل این مشکل میتوان از نانوذرات مغناطیسی با نانولولههای کربنی یا کربن فعال استفاده کرد و آنها
را به سادگی با استفاده از میدان مغناطیسی از آب خارج نمود].[8

Catalytic combustion
Activated carbon

3
4
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تاثیر عملیاتهای مختلف و عاملدارکردن نانولوله بر روی جذب آن][43

 2-2جاذبهای زیستی
در برخی پسابها مشاهده میشود که آالیندههای آلی با غلظت پایین در حد پیکوگرم یا نانوگرم بر لیتر را نمیتوان به طور کامل از
آب حذف کرد] .[9برای حذف این آالیندهها ،جاذبهای زیستی که از مواد بیولوژیک مشتق میشوند موثر هستند .جاذبهای
زیستی خواص مفیدی دارند ازجمله هزینه پایین ،بازده باال ،عدم نیاز به افزودن ماده مغذی و قابلیت بازیابی .درپژوهشی از یک
زمینه دیانای ( )DNAبرای حذف انتخابی مشتقات دیوکسین استفاده شد .بازیابی زمینه دیانای به سادگی و با شستشو توسط
هگزان انجام میشود] .[10تحقیقات متعددی بر روی زیستجاذبهای حاوی تریولین 5برای حذف آالیندههای آلی انجام شده
است] .[11مزیت استفاده از جاذب های حاوی تریولین ظرفیت جذب باالی آن و انحالل و نفوذپذیری پایین به دلیل جرم مولکولی
باالی آن است.
جاذبهای زیستی برای حذف یونهای فلزات سنگین نیز استفاده میشوند .جاذبهای پایه کیتوسان 6بازده باالیی در جذب فلزات
سنگین از خود نشان دادهاند .جذب فلزات در کیتوسان از طریق واکنش کِیلِیت 7شدن روی گروههای آمینواسید کیتوسان انجام
میشود] .[12کیلیت شدن واکنشی است که در آن مولکولها با یونهای فلزی پیوند برقرار میکنند .این واکنش شامل تشکیل دو
یا چند پیوند داتیو مجزا بین یک لیگاند و یک اتم است .به این لیگاندها کیلیت یا عوامل کیلیت شدن 8میگویند.
Triolein
Chitosan
7
Chelation
8
Chelating agent
5
6

www.nanoclub.ir

247

روشهای تصفیه پساب ()2
 3-2نانوجاذبهای اکسیدفلزی
اکسیدهای متداولی که به عنوان جاذب استفاده می شوند عبارتند از اکسیدهای آهن ،منگنز ،سیلیسیم ،تیتانیوم و تنگستن .مانند
سایر جاذبها از مزایای کم هزینه بودن و قابلیت عاملدار شدن برای جذب هدفمند برخوردارند .نانوجاذبهای پایه اکسیدآهن
میتوانند برای حذف آالیندههای متعدد آلی از پساب مورد استفاده قرار گیرند] .[13به دلیل خواص مغناطیسی نانوذرات
اکسیدآهن ،نانوجاذبهای برپایه آن را میتوان به راحتی با استفاده از میدان مغناطیسی از فاز مایع جداسازی کرد].[14
از نانوجاذب الیهای (هیدروکسید آلومنیوم-روی) برای حذف آالیندههای آلی از پساب شرکتهای نساجی که عمدتا شامل رنگهای
آلی هستند میتوان استفاده کرد].[15بازده جذب یونهای سرب بیش از آنکه تابع رفتار الکترواستاتیک نانوجاذبها باشد ،متاثر از

فعل و انفعاالت شیمیایی است .از این رو اکسیدهای منگنز درمقایسه با اکسیدهای آهن ،بازده جذب باالتری از سرب را نشان

میدهند .[16].همینطور درباره جذب یوروپیوم توسط نانوذرات اکسید آلومینیوم ،جذب این نانوذرات شدیدا وابسته به مقدار pH
بوده و مستقل از قدرت یونی است.[17].

 4-2زئولیتها

9

زئولیتها سطح ویژه باال و ظرفیت تبادل یونی باالیی دارند که آنها را به جاذبی قوی برای تصفیه آب تبدیل میکند .اکثر زئولیتها
طبیعی هستند و همچنین می توان آنها را بصورت تجاری نیز تولید نمود .در پژوهشی از زئولیت اصالح شده با
هگزادسیلتریمتیلآمونیوم 10برای جذب مشتقات فنولی در آب استفاده شد .مولکولهای  HDTMAدر سطح زئولیت تشکیل
یک الیه دوگانه مایسلی میدهند و منجربه افزایش ظرفیت جذب زئولیت میشوند] .[18در پژوهشی دیگر از زئولیت اصالح شده با
آمیزهای از باکتریها برای تجزیهی پیریدین 11و کوئینولین 12استفاده شد .تجزیه زیستی این دو ماده منجر به تولید یون آمونیوم
در آب میشود که توسط زئولیت جذب میشود .بنابراین تجزیهی پیریدین و کوئینولین و به طور همزمان جذب آمونیوم در
زئولیتهای اصالح شده با باکتریها رخ میدهد].[19
از زئولیتها برای جذب یونهای فلزات سنگین نیز استفاده می شود .در پژوهشی جذب سرب و کادمیوم با استفاده از دو زئولیت
طبیعی کابازیت 13و کلینوپتیلولیت 14مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از این دو زئولیت که قبل از فرایند جذب در محول سدیم
هیدروکسید قرار گرفتند ،سرب و کادمیوم تا  99درصد از پساب حذف شدند] .[20تخلخل باالی زئولیتها باعث افزایش ظرفیت
جذب آنها میشود؛ و خاصیت فوتوکاتالیستی برخی از آنها به کاهش ظرفیت باالی فلزات سنگین و کاهش سمیت آنها کمک
میکند.

Zeolites
)Hexadecyltrimethylammonium(HDTMA
11
Pyridine
12
Quinolone
13
Chabazite
14
Clinoptilolite
9

10
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 5-2نانوذرات آهن صفرظرفیتی

15

نانوذرات آهن صفرظرفیتی مادهای است که برای حذف انواع آالیندههای آلی و معدنی از آب مورد استفاده است .به دلیل انرژی
سطحی باالی این نانوذرات ،به شدت واکنشپذیر و ناپایدار هستند .به همین دلیل روشهای متعددی برای افزایش پایداری آنها
مورد مطالعه قرار گرفته است؛ مانند اصالح سطحی این نانوذرات ،تشکیل امولسیون از این نانوذرات برای بهبود امتزاجپذیری،
تشکیل ترکیب بین فلزی برای واکنشپذیری بهتر و قرار گرفتن بر روی بستر کربنی برای پخش یکنواخت در مایع .نانوذرات آهن
صفرظرفیتی می توانند یون فلزات سنگین مانند مس و نقره را احیا کنند و همچنین قادرند برخی از آنان مانند روی و کادمیوم را
مستقیما جذب سطحی کرده و تحرک آنها را از بین ببرند .بعالوه خاصیت مغناطیسی این نانوذرات به جدایش آسان آنها از سیال
کمک می کند .نانوذرات آهن صفرظرفیتی توانایی باالیی در جذب و رسوبدهی یونهای آرسنیک  3و  5ظرفیتی از خود نشان
میدهند .جذب این یونها از طریق برهمکنش ضعیف الکترواستاتیک بین یونها و مکانهای اتصال روی نانوذره است] .[21در
پژوهشی از نانوذرات آهن صفرظرفیتی کپسوله شده در کیتوسان برای حذف آرسنیک از پساب استفاده شده است و مشاهده شده
که در طیف وسیعی از ( pHاز  2تا  ،)9آنیون هایی مانند سولفات ،فسفات و سیلیکات تاثیری در قدرت جذب آرسنیک بر روی
نانوذرات آهن صفرظرفیتی ندارند و آرسنیک تقریبا به طور کامل از پساب حذف میشود] .[22به جز آرسنیک ،نانوذرات آهن
صفرظرفیتی برای حذف یون فلزات مختلف از پساب مانند کروم ،مس ،سرب ،باریم و کبالت استفاده میشود .بعالوه این نانوذرات

توانایی حذف یا بازیابی یون فلزات حل شده در پساب مانند کروم 6ظرفیتی یا اورانیوم 6ظرفیتی را دارند] [23و همچنین در برابر
سایر آالیندههای آلی و معدنی موثر واقع میشوند .در شکل  2جذب نیتروبنزن بر روی کربن مزومتخلخل ،نانوذرات آهن
صفرظرفیتی و کامپوزیت این دو ماده مقایسه شده است .در (پ ) مشخص است که کامپوزیت این دو ماده نسبت به هرکدام از آنها
عملکرد بهتری در جذب نشان داده است.

 6-2هیدروژلها

16

هیدروژلها جاذب های بسیار قوی برای حذف فلزات سنگین از پساب هستند .قدرت جذب باالی آنها به دلیل شبکه سه بعدی و
قابلیت قرار گرفتن گروههای عاملی متنوع بر روی آنهاست] .[24هیدروژلها توانایی جذب مقدار زیادی آب را دارند؛ به دلیل خواص
ذاتی از جمله اتصاالت عرضی میان زنجیرههای شبکه ،انعطافپذیری زنجیرهها و حجم آزاد باال .با این وجود مشکل اصلی استفاده
عملی از هیدروژلها ،استحکام مکانیکی پایین این مواد است .برای حل این مشکل میتوان از اضافه کردن ترکیبات آبگریز به
ساختار هیدروژل استفاده کرد].[25

)Nano zero valent iron (nZVI
Hydrogels

15
16
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شکل .2ا لف) تصویر میکروسکوپ الکترون عبوری کربن مزومتخلخل و ب) کامپوزیت کربن مزومتخلخل و نانوذرات آهن
صفرظرفیتی پ) نسبت غلظت آالینده به غلظت اولیه بر حسب زمان برای هر کدام از جاذبها][23

برای حذف یون فلزات سنگین از پسابها میتوان از نانوکامپوزیتهای پلیمری در قالب هیدروژل استفاده کرد .این نانوکامپوزیتها
توانایی متورم شدن در محیط آبی را دارند و بنابراین ظرفیت جذب باالیی را خواهند داشت] .[26هیدروژلهای تشکیل شده از
آکریلیک ،وینیلیک و سایر گروههای مونومری مانند آکریلیک اسید ،آکریل آمید ،هیدروکسیل اتیل متااکریل آمید ،وینیل پیریدین
و  ...برای جذب فلزات سنگین و برخی دیگر از گونههای حل شونده ،بازده باالیی از خود نشان دادهاند] .[27در پژوهشی ابرجاذب
هیدروژلی ) (NIPAAm/DAPB/AAآمفوتری با استفاده از فرایند میکروامولسیون معکوس سنتز شدند و توانستند یونهای
سرب و جیوه دوظرفیتی را از آب حذف کنند .نانوذرات هیدروژل استفاده شده اندازه  30تا  40نانومتری داشتند و همچنین
مشاهده شده است که بازده جذب یونهای سرب بیشتر از جذب یونهای جیوه برای این نوع از هیدروژل است].[28

 -3نانوفیلتراسیون

17

فیلتراسیون یکی از متداولترین و مهمترین گام ها در تصفیه آب و پساب است که با استفاده از یک فیلتر یا غشا ،بخش جامد را از
مایع جدا میکند .نانوفیلتراسیون یک تکنیک جداسازی غشایی است که نیروی محرکه آن را فشار تامین میکند .این روش درحال
گسترش برای تصفیه آب و پساب است؛ زیرا قابلیت دفع مواد براساس بارالکتریکی و نرخ تراوایی باالیی دارد .با توجه به اینکه در
17

Nanofiltration
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مقایسه با فرایند اسمز معکوس( 20تا  100اتمسفر) ،فشار کمتری برای نانوفیلتراسیون الزم است( 7تا  30اتمسفر) ،این روش به
دلیل بهینه بودن به لحاظ مصرف انرژی مورد استقبال قرار گرفته است].[29
ویژگی های غشای استفاده شده در نانوفیلتراسیون مابین غشای غیرمتخلخل اسمز معکوس و غشای متخلخل اولترافیلتراسیون قرار

دارد .همچنین عبور مواد از غشا در فرایند نانوفیلتراسیون از طریق مکانیزم نفوذ محلول صورت میگیرد .بعالوه ،برخی غشاهای
نانوفیلتراسیون بار سطحی ثابتی دارند که منجر به فیلتراسیون انتخابی ترکیبات ،در کنار فیلتراسیون فیزیکی میشوند .فرایند
کاهش سختی آب با استفاده از نانوفیلتراسیون بهطور شماتیک در شکل 3نشان داده شده است .اندازه تخلخلهای غشای
نانوفیلتراسیون بسیار کوچک (معموال بین  1تا  5نانومتر) هستند و اکثر حلشوندهها به طور موثری توسط غشا جداسازی میشوند.
با این حال ،بارسطحی غشا به یونهای تک ظرفیتی موجود در آب سخت اجازه عبور از فیلتر را میدهد در حالیکه یونهای
چندظرفیتی باقی میمانند .برای گونههای بدون بار الکتریکی ،مکانیزم محدودیت اندازه غالب است و ذرات بر اساس اندازه شان

میتواند از غشا عبور کنند؛ اما در گونههای باردار ،هردو مکانیزم محدودیت اندازه و برهمکنش الکترواستاتیک وجود دارند].[30
امروزه از تکنیک نانوفیلتراسیون برای تصفیه پساب در صنایع مختلفی همچون نساجی ،داروسازی ،صنایع لبنی ،پتروشیمی و ...
استفاده می شود .به دلیل مکانیزم منحصربفرد و در دسترس بودن انواع غشاها ،نانوفیلتراسیون برای حذف اکثر آالیندههای آلی و
معدنی میتو اند مورد استفاده قرار بگیرد .در ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون معموال از پلیمرها استفاده میشود؛ زیرا روش تهیه آنها
آسان است ،انعطاف پذیری آنها باالست و هزینه آن پایین است .اما غشاهای پلیمری پایداری شیمیایی پایین و عمر کوتاهی
دارند] .[31درسوی دیگر ،غشاهای ساخته شده از سرامیک های معدنی پایداری شیمیایی و حرارتی باالتر و درنتیجه عمر بیشتری
دارند اما عیب آنها هزینهی باالی تولید و کمبود انعطاف است .نانومواد میتوانند در تولید غشاهای نانوفیلتراسون نقش موثری ایفا

کنند؛ به طوریکه هزینه تولید غشا را کاهش داده و انعطاف آن را افزایش دهند .در ادامه کاربرد برخی نانوساختارها در فرایند

شکل  . 3فرایند کاهش سختی آب][44

نانوفیلتراسیون شرح داده شده است.

 1-3نانوساختارهای کربنی

www.nanoclub.ir

251

روشهای تصفیه پساب ()2
نانوساختارهای کربنی به دلیل سادگی تولید ،پایداری مکانیکی زیاد و توانایی باال در جلوگیری از عبور آالیندهها ،18در بسیاری از
غشاها مورد استفاده قرار گرفتهاند .غشاهای مبتنی بر نانولولههای کربنی تراوایی باال و همچنین نرخ باال در جلوگیری از عبور
آالیندهها 19دارند] .[32قطر پایین تخلخل نانولولههای کربنی (بین  1تا  10نانومتر) تنها به آب اجازه عبور میدهد و از گذشتن
سایر آالیندههای شیمیایی و زیستی جلوگیری میکند .مهمترین مزیت غشاهای مبتنی بر نانولوله این است که آنها مانند
سرامیکها مستحکم و همانند پلیمرها انعطافپذیرند .بعالوه تراوایی آب از طریق نانولولههای کربنی بسیار زیاد است] .[33در
پژوهشی با استفاده از نانولولههای کربنی ،غشایی با قطر تخلخل  1نانومتر تولیدشده است .در مقایسه با سایر غشاهای تجاری در
دسترس ،این غشا تا سه برابر قدرت بیشتری در جلوگیری از عبور رنگهای آلی از خود نشان داده است] .[34همچنین غشاهای

شکل .4تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از فیلتر کامپوزیتی نانولوله  /سرامیک][36

مبتنی بر نانولولهها توانایی فیلتر کردن باکتریهایی مانند اشرشیا کالی را نیز دارند] .[35به جز قابلیت فیلتر کردن مواد بر اساس
اندازه آنها ،نانولولهها توانایی باالیی در جذب آالیندههای شیمیایی و زیستی متنوع دارند .در پژوهشی از کامپوزیت نانولوله /سرامیک
برای فیلتراسیون استفاده شد و حذف  98درصدی قارچ ها و تقریبا  100درصدی یون فلزات سنگین را به دنبال داشت] .[36در

شکل  4تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سلول های قارچ به دام انداخته شده در زمینه کامپوزیت نانولوله /سرامیک نشان
داده شده است.

18

Rejecton ability
Rejection rate of the contaminents

19

252

www.nanoclub.ir

روشهای تصفیه پساب ()2
صفحات دوبعدی گرافن با ضخامت تک اتم نیز می توانند به عنوان غشای نانوفیلتراسیون استفاده شوند .تولید گرافن نسبت به
نانولوله ارزان تر است و پایداری شیمیایی و حرارتی مشابه با آن دارد در حالیکه انعطاف بیشتری نسبت به نانولوله از خود نشان
میدهد .غشاهای ساخته شده از گرافن قادر به فیلتر کردن رنگهای آلی و سایر نانوذرات است] .[37غشاهای مبتنی بر گرافن
میتوانند برای خالص سازی آب نیز مورد استفاده قرار گیرند .با استفاده از غشایی ساخته شد از گرافن با ضخامت  22تا  53نانومتر،
درصد باالیی از رنگهای آلی موجود در آب فیلتر شدند اما توانایی این غشا در برابر مواد یونی چندان باالنبوده است] .[38در
پژوهشی دیگر از اکسید گرافن برای تولید غشا با ضخامت میکرومتری استفاده شده و مشاهده شده این غشا توانایی سد کردن عبور
هر نوع مایع ،بخار یا گاز به جز آب را دارد].[39

 2-3اکسیدهای فلزی
اکسیدهای فلزی دسته دیگری از مواد مقرون به صرفه برای تولید نانوفیلترها هستند .بعالوه اینکه اکثر آنها در حضور تابش از خود
خاصیت فوتوکاتالیستی نشان میدهند که این خاصیت منجر میشود غشاهای تولید شده از آنها بتوانند انواع آالیندههای آلی و
معدنی و همچنین میکروبها را از پساب حذف کنند و غشا به جای اینکه صرفا مانعی فیزیکی باشد ،نقشی فعال در حذف
آالیندهها ایفا کند .در پژوهشی از نانوسیمهای دی اکسید تیتانیوم برای ساخت غشا استفاده شده و حذف اسیدهای هیومیک و مواد
آلی در آن مورد بررسی قرار گرفته است .با ترکیب خاصیت فیلتراسیون و فوتوکاتالیستی این نانوذرات ،حدود 100درصد اسیدهای
هیومیک و بیش از  90درصد مواد آلی موجود تحت تابش فرابنفش حذف شدهاند] .[40همچنین برای افزایش نرخ ممانعت عبور
می توان از کامپوزیت این نانوذرات با نانوذرات آلومینا گاما استفاده کرد .برای افزایش مقاومت به خوردگی غشاهای مبتنی بر
نانوذرات تیتانیوم دیاکسید میتوان به آنها نانوذرات زیرکونیوم دی اکسید را اضافه نمود .با افزودن این نانوذرات ،غشا قابلیت
پایداری در گستره وسیعی از 1( pHتا  )13را دارد] . [41در پژوهشی پس از افزودن نانوذرات اکسیدروی به غشای ساخته شده از
پلی فنیل سولفون ،شار آب عبوری از  76به  107لیتر بر مترمربع ساعت بار رسید .علت اصلی افزایش شار عبوری ،افزایش
آبدوستی غشا به دلیل حضور نانوذرات اکسیدروی می باشد .با این وجود افزودن این نانوذرات تغییری در فرایند فیلتراسیون اعمال
نکرده است.

 3-3زئولیتها
زئولیتها بلورهای آلومینوسیلیکات هستند که در دسته مواد میکرومتخلخل طبقهبندی میشوند و قطر تخلخل آنها از مقیاس کمتر
از نانومتر تا نانومتر متغیر است .به دلیل ساختار آلومینوسیلیکاتی زئولیتها ،این مواد پایداری حرارتی و شیمیایی باالیی دارند .از
این رو این مواد بازده باالیی در کاربردهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون از خود نشان میدهند .غشاهای نانوفیلتراسیون پلی
دیمتیل سیلوکسان که با استفاده از زئولیت پر شدهاند ،غشاهای کارامدی هستند که قادر به جداسازی انواع آالیندههای شیمیایی
میباشند ،پایداری شیمیایی باالیی دارند و تورم شبکه پلیمری غشا را کاهش میدهند .غشاهای حاوی زئولیت همپنین برای
جداسازی ترکیبات فلزی و هیدروکربنهای اشباع شده و اشباع نشده استفاده میشوند].[42

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
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 یک ماده به طور فیزیکی، در فرایند جذب.در این مقاله به بررسی روش های جذب و نانوفیلتراسیون برای تصفیه پساب پرداخته شد
 نانومواد. از روش جذب میتوان برای تصفیه آالیندههای آلی و معدنی استفاده کرد.یا شیمیایی بر روی ماده دیگری جذب میشود
 میتوان آنها را عاملدار کرد و تخلخلهای نانومقیاس دارند که به فرایند جذب،سطح در دسترس بیشتری نسبت به مواد بالک دارند
 نانوذرات آهن صفرظرفیتی و، زئولیتها، جاذبهای اکسید فلزی، جاذبهای زیستی، نانوساختارهای کربنی.کمک میکند
 در نانوفیلتراسیون با استفاده از یک غشا که اندازه حفرات آن در.هیدروژلها مواد متداول برای استفاده در فرایند جذب هستند
 در این روش با توجه به بار سطحی غشا میتوان ذرات را به طور انتخابی. از عبور آالیندهها جلوگیری میشود،ابعاد نانو است
 از. در ساخت این غشاها از پلیمر یا سرامیکهای معدنی استفاده میشود که هرکدام مزایا و معایبی دارند.جداسازی کرد

. اکسیدهای فلزی و زئولیتها میتوان برای ساخت غشا استفاده کرد،نانوساختارهای کربنی
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کاربرد فناوری نانو در تصفیه خاکهای آلوده
نویسنده :مرتضی صفاری
چکیده
خاک ،یکی از مهمترین عناصر محیط زیست بوده و آلوده نبودن آن در افزایش بازده محصوالت کشاورزی ،سالمت محصوالت
کشاورزی و سالمت محیط اطراف انسان اهمیت دارد .بنابراین تصفیه خاک و پاکسازی آن از آالیندههای موجود ،مسئله ای مهم
وحیاتی است .فناوری نانو همواره ابزاری کارآمد برای کمک به حل چالشهای زیست محیطی بودهاست؛ معضل خاکهای آلوده نیز
از این قاعده مستثنی نیست .در این مقاله ،بارزترین آالیندههای خاک معرفی شده و سپس راه حلهای پاکسازی آن به وسیله
فناوری نانو و نانوذرات مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدی :تصفیه خاک ،فناوری نانو ،فلزات سنگین ،نانوذرات آهن صفرظرفیتی

-1مقدمه
به دلیل فرایند صنعتی شدن در سالهای اخیر؛ خاک ،یکی از با ارزشترین بخشهای طبیعت ،به سرعت در حال آلوده شدن است.
دفع مواد شیمیایی زبالههای صنعتی به خاک ،استفاده بدون کنترل از کود ،آفتکشها و دیگر مواد شیمیایی کشاورزی باعث
آلودگی خاک شدهاند .مهمترین آالیندههای خاک عبارتند از فلزات سنگین ،شبهفلزات ،فراوردههای نفتی و آفتکشها].[1
شکل  1آالیندههای خاک در سال  2011در اروپا را نشان میدهد که طبق آن  37/3درصد آالیندههای خاک ،فلزات سنگین
میباشند] .[2خاکهای آلوده سالمت انسان ،اکوسیستم ،کشاورزی و بطور کلی محیط را تحت تاثیر قرار میدهد.

شکل :1آالینده های موجود در خاک و آب های زیرزمینی][1

بنابراین پاکسازی خاکهای آلوده تبدیل به مسئله مهمی در فناوریهای زیست محیطی شدهاست.
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دراین مقاله به روشهای پاکسازی این آالیندهها و همچنین نقش فناوری نانو در این حوزه خواهیم پرداخت.

-2انواع روشهای تصفیه خاک
در این بخش به طور خالصه به روشهای مختلفی که برای پاکسازی خاک وجود دارد خواهیم پرداخت.
 2-1تصفیه

فیزیکی1

تصفیه فیزیکی به طور کلی شامل روشهای جایگزینی خاک 2و واجذب حرارتی3است .در روش جایگزینی خاک ،خاک آلوده یا
بخشی از آن با خاک سالم جایگزین میشود .در روش واجذب حرارتی ،خاک توسط امواج یا حرارت مستقیم گرم میشود تا
آالیندهها فرّار و ناپایدار شوند .سپس آالیندهها از طریق حامل گازی به بیرون منتقل میشوند .این روش عمدتا برای فلزات سنگین
مانند جیوه و آرسنیک استفاده میشود].[3
 2-2تصفیه

شیمیایی4

تصفیه شیمیایی شامل شستشوی شیمیایی ،5پایدارسازی 6و تصفیه الکتروکینتیک 7میشود .در روش شستشو ،خاک آلوده توسط
آب ،واکنشگرها یا گاز شسته شده و آالینده از خاک خارج میگردد] .[4در روش پایدارسازی ،موادی به خاک افزوده میشوند و از
طریق واکنش با آالیندهها آنها را به مواد نامحلول یا ثابت و بیتحرک تبدیل میکنند .همچنین این افزودنیها قابلیت کاهش
سمیت و تحرکپذیری فلزات سنگین را داشته و مانع ورود آنها به آب ،گیاهان و سایر بخشهای محیط میشود] .[5در روش
الکتروکینتیک ،دو الکترود به خاک وارد میشوند و به آنها اختالف پتانسیل اعمال میشود؛ در نتیجه میدان الکتریکی تشکیل شده
باعث حرکت آالیندهها به سمت الکترودها و خنثی شدن بار الکتریکی آنها میشود که کاهش سمیت آالیندهها را به دنبال دارد].[6
 2-3تصفیه زیستی
در تصفیه زیستی از گیاهان زنده برای جذب آالیندهها و پاکسازی محیط خاک استفاده میشود .همچنین از میکروارگانیسمها برای
جلوگیری از حرکت آالیندهها درون خاک استفاده میشود.

1

Physical remediation
Soil replacement
3
Thermal desorption
4
Chemical remediation
5
Chemical leaching
6
Chemical fixation
7
Electrokinetic remediation
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شکل: 2روش الکتروکینتیک ][4

-3فناوری نانو و کاربرد آن در تصفیه خاک
علوم و فناوری نانو با استفاده از مواد در ابعاد  1تا 100نانومتر به حل چالشهای فناورانه موجود میپردازد .نانومواد با ابعاد کوچک و
شکلهای متنوع ،سطح بسیار زیاد و مکانهای واکنش 1بسیاری دارند که باعث تمایل باالی آنها برای واکنش ،جذب و فعالیتهای
کاتالیستی میشود .در سال های اخیر ،فناوری نانو در حوزه محیط زیست به منظور تصفیه آب و پساب ،هوا ،خاک و  ...توجه
دانشمندان را به خود جلب کردهاست .روشهای تصفیه برپایه فناوری نانو موثر و کم هزینه بوده و آسیبی به محیط زیست وارد
نمیکنند .در طول فرایند گندزایی ،اغلب برهمکنشها در سطح مشترک مابین نانومواد و آالینده اتفاق میافتد .از آنجایی که سطح
ویژهی نانومواد بسیار زیاد است ،این برهمکنشها با سرعت باالیی رخ میدهند و وجود تعداد زیاد سایتهای فعال ،باعث افزایش
نرخ تصفیه و افزایش بازده گندزدایی می شود .همچنین اندازه کوچک نانوذرات به نفوذ راحت و سریع آنها به نواحی آلوده شده
کمک میکند .نانوذرات ،با توجه به کاربرد و عملکردشان ،میتوانند اصالح سطحی یا ساختاری شوند و بازده و کیفیت گندزدایی را
بهبود بخشند .این دسته از نانو مواد نه تنها در تصفیه آالیندهها ،بلکه در تشخیص آنها کاربرد دارند .تمامی خواص یاد شده ،نانومواد
را به گزینه مناسبی برای استفاده از آنها در تصفیه آالیندهها تبدیل کردهاست].[7
در نواحی مختلف جهان ،به منظور تصفیه خاک ،از روشهای در محل 2و خارج از محل 3استفاده میشود .میتوان محلول کلوئیدی
یا آبی نانوذرات را از طریق اسپری کردن یا تزریق به کمک گرانش یا فشار به خاک آلوده وارد کرد .هنگامی که نانومواد به خاک
تزریق میگردند ،یک ناحیهی پاکسازی 1تشکیل داده و در سوسپانسیون باقی میمانند].[8
Reactive sites
In situ
3
Ex situ
1
2
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 -4انواع آالیندههای خاک و کاربرد فناوری نانو در تصفیه آنها
 4-1فلزات سنگین
فلزات سنگین اصلیترین آالینده های خاک هستند و از این رو ،پاکسازی آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .دسته بزرگی از فلزات
و همچنین شبهفلزات در گروه فلزات سنگین قرار میگیرند .برجسته ترین فلزات سنگین که برای محیط زیست و سالمت انسان
تهدید به شمار میروند عبارتند از :آرسنیک ،سرب ،کادمیوم ،کروم ،مس ،جیوه ،نیکل و  . ...این دسته از آالیندهها را می توان به
کمک نانوذرات به طور موثری از خاک پاکسازی کرد] .[ 9-11در این بخش به کاربرد فناوری نانو در تصفیه خاکهای آلوده به
فلزات سنگین خواهیم پرداخت.
تکنیکهای زیست سازگاری که به منظور پاکسازی فلزات سنگین از خاک استفاده میشوند ،عبارتند از جذب 2آالیندهها و
پایدارسازی 3آنها] . [12بطور کلی مواد مورد استفاده در تصفیه خاک بر اساس تکنیک پاکسازی به دو دسته جاذب 4و

واکنشگر5

تقسیم میشوند .مواد جاذب ،آالیندهها را از طریق جذب آالینده بر روی سطح بیرونی یا ساختار درونی از محیط حذف میکنند.
همچنین تکنیک جذب یکی از بهترین روشهای پاکسازی فلزات سنگین از خاک می باشد زیرا ساده ،ارزان و دارای بازده باال

میباشد .این روش برای حذف یونهای فلزاتی مانند مس ،جیوه ،کادمیوم و کروم استفاده میشود .ظرفیت جذب ،به ماده مورد
استفاده بستگی دارد .اندازه کوچک و مساحت سطح باالی نانومواد باعث شده تا ظرفیت و سرعت جذب آنها بسیار افزایش
یابد] .[13از سوی دیگر ،مواد واکنشگر از طریق واکنشهای شیمیایی مانند اسید -باز ،ردوکس ،رسوب دهی ،تبادل یونی و
واکنشهای فوتوکاتالیستی آالیندهها را از بین میبرند] .[1در طی فرایند گندزدایی ،مواد سمی به سرعت تبدیل به موادی با سمیت
به مراتب کمتر میشوند .براساس پژوهشهای انجام شده ،نانوذرات متنوعی برای تصفیه آبهای آلوده شده با مواد فلزی مورد
استفاده قرار می گیرند .اما مواد گزارش شده برای پاکسازی فلزات سنگین از خاک محدود هستند .همچنین اغلب مطالعات انجام
شده ب ر روی خاک های آلوده به فلزات سنگین در مقیاس آزمایشگاهی هستند و پژوهشهای عملی و میدانی کمتری گزارش
شدهاند .در ادامه ،پرکاربردترین نانوموادی که برای تصفیه خاکهای آلوده به فلزات سنگین استفاده شده اند را بررسی میکنیم.
روشهای تصفیه بر پایه آهن به سرعت در حال رشد بوده و در مقیاسهای مختلف آزمایشگاهی و صنعتی در حال آزمایش

هستند] .[14مزیت اصلی آهن ،این است که در دسترسترین فلز موجود بر روی زمین میباشد و جاذبهای تهیه شده از این فلز،
بسیار به صرفه میباشند .بعالوه آهن غیرسمی است و از این رو دوستدار محیط زیست است .نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ،6اندازه
بسیار کوچکی دارند که به آنها کمک می کند به مناطق آلوده نفوذ کنند .همانطور که در بخش قبل هم ذکر شد ،به دلیل مساحت
سطح باالی نانوذرات ،سطح تماس آنها با آالیندهها افزایش یافته و بازده گندزدایی نسبت به ماده در حالت توده بهبود مییابد.
نانوذرات آهن در کلوئید ها پایداری خوبی دارند پس می توان آنها را مستقیما به خاک ،رسوبات و سفرههای آب زیرزمینی تزریق
نمود .همچنین این نانوذرات خواص جذب و احیای مناسبی دارند که باعث می شود با فلزات سنگینی از قبیل جیوه ،نیکل و
کادمیوم واکنش دهن د .این نانوذرات در برابر خوردگی مقاوم هستند و در شرایط مختلف قادر به تغییر ظرفیت خود میباشند.
1

Treatment zone
Adsorption
3
Immobilization
4
adsorptive
5
reactive
6
Zero valent iron nanoparticles
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خواص ذکر شده ،نانوذرات آهن صفر ظرفیتی را به یکی از بهترین گندزداهای خاک تبدیل کردهاست] .[15، 1نانوذرات صفر
ظرفیتی آهن به وفور برای حذف جیوه ) ،(Hg2+نیکل ) ،(Ni2+کادمیوم) ،(Cd2+سرب) (Pb2+و کروم ) (Cr6+استفاده
میشوند] .[11 ،1مکانیزم اصلی تصفیه فلزات سنگین ،جذب و احیای آنها به یونهای ی با ظرفیت و سمیت کمتر و پایدارسازی آنها
میباشد] .[15واکنش انجام شده بین نانوذرات آهن و فلز سنگین ،به پتانسیل استاندارد الکترود ) (E0فلز وابسته است .فلزات
سنگینی مانند کادمیوم و روی ،پتانسیل استاندارد منفیتری نسبت به آهن صفرظرفیتی دارند و روی پوسته آهن جذب میشوند .از
طرفی ،برخی فلزات مانند کروم ،آرسنیک و مس با پتانسیل استاندارد الکترود مثبتتر از آهن ،احیا میشوند و در خاک رسوب
میکنند.

فلزات سنگینسرب و نیکل با پتانسیل استاندارد کمی مثبت تر از آهن ،احیا میشوند و سپس توسط نانوذرات آهن صفرظرفیتی

جذب میگردند .در شکل  3یک ساختار هسته پوسته نانوذره آهن صفر ظرفیتی نشان دادهشده و مکانیزم تخریب آالینده را نشان
میدهد].[3

شکل :3نانوذره هسته پوسته آهن صفر ظرفیتی و مکانیزم های تخریب آالینده ][3

مهمترین ضعف نانوذرات صفرظرفیتی آهن ،این است که به علت سطح زیاد ،به سرعت اکسید میشوند .بنابراین هر ذره آهن ،دارای
یکالیه نازک اکسیدآهن است که با گذر زمان ،ضخامت این الیه افزایش مییابد و فعالیت گندزدایی آهن کاهش مییابد؛ اگرچه

این الیه اجازه عبور الکترونها از هسته به خارج نانوذره را میدهد و کمک میکند تا نانوذره آهن خاصیت کاهندگی خود را حفظ

کند .همچنین وجود این الیه اکسیدی باعث میشود نانوذرات آهن صفرظرفیتی بتوانند با ترکیبات آلی نیز واکنش داده و
آالیندههای آلی را تخریب کنند .به منظور کاهش نرخ اکسیدشوندگی ،نانوذرات آهن توسط برخی اکسیدهای فلزی یا فلزات نجیب
پوشش داده میشوند] .[15افزودن مقادیر بسیار کم فلزی دیگر به ساختار نانوذرات آهن(دوپ کردن ،)1باعث افزایش چشمگیری در
واکنشپذیری آنها میشود؛ زیرا فلز ثانویه مانند یک کاتالیست عمل کرده و فعالیت گندزدایی نانوذرات آهن را بهبود میبخشد؛
پاالدیوم ،رایجترین ذره برای این فرایند است .نانوذرات آهن تمایل زیادی برای تجمع و کلوخهای شدن نشان میدهند که باعث
محدودیت کاربری آنها میشود .به منظور جلوگیری از کلوخه ای شدن این ذرات و افزایش تحرک و قابلیت انتقال آنها ،انواع
مختلفی از اصالح سطحی روی آنها صورت می گیرد .این اصالح سطحی معموال از طریق افزودن یک ماده پلیمری یا سورفکتانت و
1
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ایجاد دافعه فضایی میباشد و این کار باعث افزایش پایداری نانوذرات در محیط میشود .در یک پژوهش از نانوذرات صفرظرفیتی
آهن پایدارشده با کربوکسیمتیل سلولز برای حذف کادمیوم استفاده شده و مشاهده گردید که پایداری نانوذرات در کلوئید و نفوذ
آنها بهبود یافته و این باعث افزایش جذب کادمیوم نسبت به حالت اصالح نشده میگردد] .[16در پژوهشی دیگر با استفاده از روش
الکتروکینتیک و سد فعال نفوذپذیر 1پر شده با نانوذرات صفر ظرفیتی آهن ،کروم شش ظرفیتی با بازده 88درصد به کروم سه
ظرفیتی تبدیل شد .مکانیزم  ،EK/PBRشامل واکنش احیا و به طور همزمان فرایند جذب-واجذب میباشد .افزودن نانوذرات آهن
صفرظرفیتی به این مکانیزم ،به جذب و احیای یونهای کروم کمک میکند].[17
نانوذرات آهن صفرظرفیتی برای اولین بار در سال  1997با استفاده از احیای  Fe2+توسط  NaBrسنتز شدند ] .[18اما این روش
تنها برای کاربرد آزمایشگاهی استفاده میشود؛ زیرا این روش سنتز ،هزینه باالیی دارد (بیش از  200دالر بر کیلوگرم) .روش دیگر
تهیه نانوذرات آهن صفرظرفیتی احیای پنتاکربونیل آهن) (Fe(CO)5در آرگون و آمونیاک میباشد] .[19اما به دلیل سمیت باالی
فراوردههای تولید شده ،این روش نیز مناسب نمیباشد .روش صنعتی تهیه این نانوذرات احیای  FeOOHیا  Fe2O3توسط گاز
هیدروژن در دمای باال میباشد].[20
تزریق مستقیم نانوذرات به خاک و آبهای زیرزمینی نگرانی های مربوط به سمیت نانوذرات و اثر آنها بر روی محیط زیست را

مطرح کرده است اگرچه فواید آنها در گندزدایی و از بین بردن انواع آالیندهها مورد بررسی قرار گرفتهاست] .[21اما درباره نانوذرات

آهن صفرظرفیتی ،سمیت ناشی از خود ذرات به ندرت گزارش شده است .در پژوهشی نشان داده شده است که به هنگام تزریق
نانوذرات به خاک یا آبهای زیرزمینی ،سمیت کمتری نسبت به آزمایشگاه مشاهده میشود؛ زیرا سرعت اکسید شدن در محیط
باالتر از سرعت اکسیداسیون در آزمایشگاه است] .[22همچنین گزارش شده نانوذرات صفرظرفیتی آهن خود سمیت ندارند؛ اما می
توانند ذرات سمی را جذب کرده و کیلومترها با خود حمل کنند].[23
نانوذرات صفرظرفیتی آهن نه تنها در تصفیه خاکهای آلوده به فلزات سنگین بلکه در تصفیه آالیندههای آلی و آنیونهای غیرآلی
نیز نقش مهمی دارند .انواع مواد قابل تصفیه و حذف توسط نانوذرات آهن صفرظرفیتی عبارتند از:


مواد آلی :حاللهای آلی کلردار ،مواد آلی فسفردار ،کلروفنول ،آنتی بیوتیکها ،رنگهای آلی ،آفتکشها و نیتروآمینها



فلزات:فلزات قلیایی خاکی ،کروم ،کبالت ،مس ،سرب ،مولیبدن ،نیکل ،نقره ،تکنسیم ،وانادیم ،روی ،کادمیوم ،آرسنیک و



آنیون های غیر آلی :نیترات ،پرکلرات و برمات

سلنیوم.

نانوذرات سولفیدآهن گزینه مناسبی برای حذف جیوه از خاک میباشند .پژوهشها نشان داده اند نانوذرات سولفید آهن پایدار شده
با کربوکسیمتیلسلولز ) (CMCتوانایی باالیی در حرکت در خاک و همچنین حذف جیوه از طریق جذب ،رسوبدهی و
پایدارسازی از خود نشان میدهند].[24
با اینکه تصفیه فلزات سنگین به کمک مواد فسفاته مانند فسفریکاسید و سنگهای طبیعی فسفات گزارش شدهاند ،خواص
فیزیکی و شیمیایی فسفات ،کاربرد آنها در عمل را دچار محدودیت کردهاست .با توجه به اینکه آهن فلزی ارزان و غیرسمی است و
1

)Permeable reactive barrier(PBR
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به وفور درطبیعت یافت میشود ،میتواند محدودیت های فسفات را برطرف کند .نانوذرات فسفات آهن خطرات ثانویه محیط زیستی
را به دنبال ندارند و بنابراین می توانند جایگزین مناسبی برای سایر مواد فسفاته باشند .این نانوذرات معموال برای حذف مس از
خاک استفاده میشوند].[25
نانوذرات اکسیدآهن جاذبهای قوی فلزات سنگین به شمار می روند .در صورت دوپ کردن زیرکونیوم در این ماده ،پایداری آن
افزایش یافته و همچنین قدرت جذب آن بیشتر میشود و برای حذف آرسنیک و سرب می توان از آن استفاده کرد].[26
همچنین از آلوفان 1که ترکیب آبی آلومینوسیلیکات است برای جذب مس] [27و از کربن بلک 2برای جذب روی و مس][28
استفاده می شود.

 4-2نفت ،فراوردههای نفتی و مواد آلی
آلودگیهای خاک ناشی از فراوردههای نفتی شامل بنزن ،تولوئن ،اتیلبنزن و زایلین ) ،3(BTEXنگرانیهای زیادی را به وجود
آوردهاند .از دیگر آالیندههای آلی مهم خاک میتوان به هیدروکربنهای آروماتیک پلی اکریلیک اشاره نمود.(PAH)4
رایجترین روشهای تصفیه این آالیندهها ،استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفیتی و همچنین مواد فوتوکاتالیست به منظور اشباع
پیوندهای دوگانه و سهگانه ،باز کردن حلقههای بنزنی و خنثیکردن پیوندهای ناقص میباشد .نانوذراتی از قبیل تیتانیومدیاکسید،
اکسیدروی و اکسیدمس در صورت قرار گرفتن در معرض نور ،می توانند یک الکترون به الیه رسانش خود منتقل کنند و پیوندهای
ناقص آالیندهها را برطرف کرده یا آنها را اشباع سازند].[30، 29

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
با گسترش صنایع و افزایش شهرنشینی ،خاکها با سرعت بیشتری در حال آلوده شدن هستند .عمدهترین آالیندههای خاک فلزات
سنگین و آالیندههای نفتی میباشند .روشهای قدیمی تصفیه خاک شامل روشهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی هستند .با ظهور
فناوری نانو ،از روشهایی بهینه برای تصفیه خاک استفاده میشود .نانوذرات از طریق جذب و یا بیاثر کردن آالیندهها خاک را
تصفیه می کنند .بارزترین نانوذرات مورد استفاده در تصفیه خاک نانوذرات آهن صفرظرفیتی ،نانوذرات سولفیدآهن ،اکسیدآهن و
نانوذرات فوتوکاتالیست می باشند.

1

Allophane
Carbon black
3
Benzene, toluene, ethylbenzene and xylene
4
polycyclic aromatic hydrocarbons
2
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معرفی حسگرهای زیستی
نویسنده :زهرا علیدوست
چکیده:
حسگرها سامانههایی هستند که از یک بخش تشخیصدهنده با قابلیت دریافت سیگنالهای شیمیایی و فیزیکی
تشکیل شدهاند .قسمت دیگر حسگر ،مبدلی است که سیگنال تشخیص داده شده را به شکل تکرارپذیر به یک
سیگنال قابل تشخیص و اندازهگیری تبدیل میکند .در صورتی که بخش تشخیص دهندۀ حسگر ،یک عامل
زیستی مانند آنتیبادی ،گیرندۀ سلولی ،سلول و یا بافت زنده باشد؛ به این نوع حسگرها ،زیستحسگر گفته

میشود .در زیستحسگرها ،بخش زیستی در قسمت خاصی از حسگر تثبیت میشود .همچنین میتوان از
نانوذرات برای بهبود ویژگیهای سطحی و تثبیت بخش زیستی استفاده کرد و همچنین نانوساختارهای مختلف
به عنوان مبدل به کار میروند .در این صورت ،این نوع از حسگرها را نانوزیستحسگر (نانوبیوسنسور) مینامند.

حسگرها کاربردهای بیشماری در حوزه سالمت ،کنترل فرآیندهای صنعتی و اندازهگیری متغیرهای مختلف

محیطی دارند .در این مقاله با انواع زیستحسگرها (بیوسنسورها) ،اجزای تشکیلدهنده و کاربرد آنها آشنا
خواهیم شد.
کلیدواژه :حسگر ،حسگرزیستی ،نانوبیوسنسور ،بیوسنسور
-1مقدمه
درک محرکهای بیرونی و پاسخ مناسب به آن ،کلید بقای تمام موجودات زنده است .بخشهاای مختلاف بادن
مانند بینی ،زبان ،گوشها ،چشمها و انگشتان ،حسگرهایی هستند که در موجودات مختلف ،بارای درک محای

پیرامونی ،کمک بهسزایی میکنند .موجودات سادهتر نیز دارای حسگرهای مخصوص خود هستند به عنوان مثال،
باکتریها نه تنها قادر به شناسایی و پاسخ به سیگنالهای شیمیایی پیرامون خود هستند بلکاه باا ناوعی حا

المسه میتوانند سطوح مختلفی را که با آن تماس دارناد ،شناساایی کارده و نسابت باه آن پاساخ دهناد .هار
موجودی که بتواند محی اطراف خود را به میزان بیشتر و بهتری درک کند ،در کنترل محی زیساتن و بقاای
خود ،موفقتر خواهد بود .به همین دلیل انسانها با طراحی حسگرهای جدید به دنبال درک عواملی هستند کاه
با حواس طبیعی قابل شناسایی نیست .برای مثال در یک آزمایشگاه برای تشخیص حضور یا غیاب مواد اسیدی،
از کاغذ لیتموس و یا  pHمتر استفاده میشود .کاغذ لیتموس در مواجهه با اسید ،با واکنش رنگی یاک عالمات

کیفی ایجاد میکند .در حالی که  pHمتر یک وسیلۀ الکتروشیمیایی است و با پاسخ الکتریکی ،حضور یا غیااب
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اسید را تعیین میکند .در ادامه ،پاسخهای الکتریکی یا شیمیایی ،باید به سیگنالی قابل مشااهده تبادیل شاوند.
هنگام کار با کاغذ لیتموس ،تغییر ساختار شیمیایی معرف در مواجهه با مواد اسیدی ،تغییر رنگ قابال تاوجهی

ایجاد میشود .در مورد  pHمتر نیز ،پاسخ الکتریکی (تغییر ولتاژ) باه نشاانهای قابال مشااهده (حرکات عقرباه
اندازهگیر) تبدیل میشود .مهمترین قسمت یک حسگر که چنین تبدیلی را انجام میدهد مبدل 1نامیده میشود.

حسگرها در سه دسته طبقهبندی میشوند :الف) حسگرهای فیزیکای بارای انادازهگیری مساافت ،جارم ،درجاه
حرارت ،فشار و غیره .ب) حسگرهای شیمیایی که سنجش ماواد شایمیایی را باا کماک پاساخهای شایمیایی و

فیزیکی انجام میدهند و ج) حسگرهای زیستی یا بیوسنسورها 2که مواد شیمیایی را با باهکارگیری یاک بخاش
ح کننده یا تشخیصدهندهی زیستی 3اندازهگیری میکنند[.]1
 -2حسگرهای بدن
گوشها ،چشمها و انگشتان حسگرهای فیزیکی هستند و خواص فیزیکی (صدا ،نور ،گرما و ارتعاش و  ) ...را
ردیابی میکنند .بینی با تشخیص مقادیر کمی از مواد شیمیایی ،رایحه و بوی ترکیبات را دریافت میکند .مواد

شیمیایی از بین غشای بویایی عبور میکنند و به پیازهای بویایی میرسند .پیازهای بویایی دارای گیرندههای
زیستی هستند و با ح

کردن مواد مورد بررسی (آنالیت ،)4یک پاسخ الکتریکی مناسب ایجاد میکنند که از

طریق اعصاب بویایی به مغز منتقل میشود .مغز جایگاهی است که میتواند این پاسخ را به احساس بو تبدیل

کند .شکل ،1نمایی از سیستم بویایی بینی را در مقایسه با یک سنسور ،نشان میدهد .غشای بویایی بخش
تشخیصدهنده است .پاسخ گیرندههای بویایی به وسیلۀ سلول عصبی بویایی ،که معادل مبدل است ،به

سیگنالهای الکتریکی تبدیل میشود .این سیگنالها از طریق رشتههای عصبی به مغز میروند تا تفسیر شوند.

بنابراین مغز به عنوان ریز پردازنده 5عمل میکند و سیگنال را به حسی تبدیل میکند که به عنوان بو شناخته

میشود[.]1

Transducer
Biosensors
3
Biological sensing element
4
Analyte
5
Microprossesor
1
2
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شکل -1مقایسۀ یک بیوسنسور و سیستم بویایی[.]2

 -3اجزای سنسورها
 -1-3بخش تشخیصدهنده

بخش تشخیصدهنده این امکان را برای سنسور فراهم میکند تا فق به ترکیب خاصی پاسخ دهاد ،باه عباارت
دیگر قابلیت انتخابگری به حسگر میدهد تاا بطاور ویاژه فقا یاک ناوع از آنالیاتهاا را شناساایی کناد .در
بیوسنسورها ،رایجترین بخش تشخیصدهنده ،آنزیمها هساتند .آنتایبادیهاا ،اسایدهای نوکلكیاک و گیرنادهها
(رسپتورها )6دیگر اجزای زیستی هستند که در بیوسنسورها مورد استفاده قرار میگیرند.
 -2-3مبدل

بخشی از حسگر است که یک نوع سیگنال (مانند شیمیایی ،الکتریکی ،نوری ،مکانیکی و  )...را به یک فرم قابل
مشاهده تبدیل میکند .مبدلها را میتوان براساس نوع تبدیل سایگنالی کاه انجاام مایدهناد باه پانج دساته
مبدلهای الکتروشیمیایی ،نوری ،پیزوالکتریک ،حرارتی و الکتروکمی لومینسان  7دسته بندی کرد ،که در ادامه
هریک آنها معرفی و بررسی خواهند شد.
 -1-2-3مبدلهای الکتروشیمیایی

مبدلی که که حضور ترکیبات مختلف شیمیایی را به یک سیگنال الکتریکی قابل انادازهگیاری تبادیل میکناد.

بینی یکی از مثالهای مبدلهای الکتروشیمیایی است که به آن اشاره شد .همچنین دستگاه  pHمتر نیز دارای
مبدل الکتروشیمیایی است.
Receptors
Electrochemiluminiscence
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-2-2-3

مبدلهای نوری

8

این نوع از مبدلها ،اغلب با استفاده از فیبرهای نوری ساخته میشوند .مبدلهای ناوری ،معماوال متشاکل از دو

فیبر نوری ،یک منبع نور و یک تشخیصدهنده و یک بستر برای قرارگیری ،تثبیت و فعالیت بخش زیستی است.

در شکل ،2ساختار یک فیبر نوری ،شامل یک هسته و یک پوشش نمایش دادهشده است .پرتو نور بادون اینکاه
شدت آن کاهش پیدا کند از قسمت مرکزی فیبر با زاویه حدود  60درجه عبور میکند .هسته مرکزی میتواناد
ازجن

شیشه یا پالستیک باشد .هستۀ پالستیکی انعطافپذیری بیشتری دارد در بیشتر مصارف به کار میرود.

درحالی که نوع شیشهای آن ،برای شرای با دمای باال طراحی شدهاست.

شکل  -2ساختار فیبرنوری][3

در سنسورهای فیبرنوری (شکل ،)3هر دو فیبر نوری ،به محفظۀ انجام واکنش منتهای میشاوند .ایان محفظاه

شامل مقداری رنگ یا محلول معرف است کاه بوسایلۀ یاک غشاای نفوذپاذیر باه گااز ،از محلاول نموناه جادا

میشود].[4

Optical transducers

8

www.nanoclub.ir

269

معریف حسگرهای زیسیت

شکل  -3بیوسنسور فیبر نوری ][3

-3-2-3

مبدلهای پیزوالکتریك

برخی از کریستالها مثل کوارتز ،تورمالین و غیره قابلیت تبدیل تغییرات مکانیکی به اختالف پتانسیل الکتریکی
را دارند و همینطور به شکل معکوس ،با اعمال یک اختالف پتانسیل الکتریکی ،به صورت مکانیکی و با فرکاان

متناسب با آن شروع به لرزیدن میکنند.کریستالهایی که دارای چنینای ویژگای باشاند ،پیزوالکتریاک نامیاده

میشوند .با تغییر جرم این کریستال ،فرکان

نوسانات آنها نیز تغییر میکند .دقت نوساانات ایان سیساتم باه

حدی باالست که از آن میتوان بهعنوان یک ریزترازوی بسیار حساس( 9)QCMاستفاده کرد .حاال اگار ساط
این کریستال با یک ماده زیستی (مانند آنتیبادی) پوشانده شود ،یک بیوسنسور تمایلی به دست میآید کاه باا

اتصال آنتیژن هدف و متناسب با غلظت آن ،یک پاسخ الکتریکای ایجااد میکناد .ایان بیوسنساورها میتوانناد
تغییرات جرمی درالیۀزیستی یا تغییرات ویسکوزیته محلول را اندازهگیری کنند[.]1
-4-2-3

مبدلهای حرارتی

واکنشهای زیستی عموما موجب تغییرات حرارتی میشوند ،این حرارت به مایع واکنش منتقل شده و یک تغییر

دمایی به وجود میآورد .سنسورهای حرارتی غالبا از یک جفت ترمیستور 10یا ترانزیستور تشکیل شدهاست .یکی

از آنها دارای الیۀزیستی تثبیت شده و دیگری شامل همان الیه اما بصورت غیرفعال است .اختالف دمای بین آن
دو به عنوان تابعی از زمان ثبت میشود .به دلیل اینکه تغییر دمایی برای هر واکنش آنزیمای قابال انادازهگیری

است ،این روش به صورت کامال عمومی ،برای تعداد گستردهای از آنالیتها قابل انجام اسات .انتخاابگری ایان
سنسورها بسیار باال و حساسیت آنها پایین و محدود است[ 6و .]5

Quartz Crystal Microbalance
Thermistor

9

10
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-5-2-3

مبدلهای الکتروکمیلومینسانس

11

این مبدل برای تمامی آنزیمهایی که  H2O2تولید میکنند و یا آنزیمهایی که وابسته به ) NADP(Hهستند ،به

کار میآید .تحت یک پتانسیل اعمالی 12در حضاور یاک کماپلک

لومیناان

موساوم باه روتنیاوم  -2تاری

(بیپیریدیل) ،13فوتونی با طولموج  620nmایجاد میشاود کاه قابال سانجش مایباشاد .ایان تکنیاک بارای
اندازهگیری گلوکز ،اتانل ،دی اکسیدکربن ،کلسترول و گلوکز  6فسافات دهیادروژناز اساتفاده میشاود.در حاال

حاضر مبدلهای الکتروشیمیایی بیشترین توجهات را به خود جلب کردهاند .توسعه سریع ابزارهای نوری (کاربرد
فیبرهای نوری) ،تقاضا برای این نوع از مبدلها را افزایش خواهد داد .همچنین کاربرد مبدلهای حساس به جرم
که براساس کریستالهای پیزوالکتریک 14عمل میکنند در آیندهای نزدیک افزایش خواهند یافت.

همانگونه که در این بخش توضی داده شد ،مبدلها یکی از اجزای کلیدی در حسگرها محساوب میشاوند کاه

وظیفه آنها تبدیل پاسخ بخش تشخیصدهنده به یک سیگنال قابل تشخیص و تکرارپذیر است .نانومواد به علات
داشتن نسبت باالی سط به حجم ،میتوانند موجب افزایش کارآیی در حسگرها شوند .استفاده از ناانومواد و یاا

نانوساختارها در ساختمان بیوسنسورها ،دستۀدیگری از حسگرها تحات عناوان نانوبیوسنساور15هاا را باه وجاود
میآورد 6[ .و .]5
-4

تثبیت بخش زیستی بر روی سنسورها

همانطور که قبال اشاره شده در ساختمان زیستحسگرها ،یک بخش فعاال زیساتی باه عناوان شناسااگر ماورد
استفاده قرار میگیرد .فرآیند قرارگیری بخش زیستی بر روی یک بساتر یاا بخشای از کال حساگر را تثبیات

16

میگویند .بیشتر آنزیمهای محلول بسیار ناپایدار هستند و در طول مدت زمان کوتاهی غیرفعال میشوند .تثبیت
یک آنزیم (یا هر بخش زیستی دیگر) در شرایطی نزدیک به محی طبیعی آن ،باعث ایجاد آنزیمهایی کارآماد و

پایدار میشود .همچنین با انجام فرآیند تثبیت ،اجزای بخش زیساتی باه صاورت فشارده در یاک محال جماع
میشوند و کارآیی بیوسنسور به حداکثر میرسد .در نهایت ،با تثبیت آنزیم ،امکان استفادۀ مجادد از بیوسنساور
در دفعات فراهم میشود .روشهای تثبیت به دو گروه فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشوند[ 6و ،]5که درادامه به

معرفی آنها میپردازیم.
1-4

تثبیت فیزیکی
electrochemiluminescence transducer
Applied potential
13
)Tris(bipyridine)ruthenium(II
14
Piezo-electric
11
12

15

Immobilization

16
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تثبیت فیزیکی از طریق میانکنشهای توپولوژیک ،17آبگریزی 18و یا الکترواستاتیک 19انجام میگیرد و آنازیم از
نظر شیمیایی در این برهمکنشهای فیزیکی ،دست نخورده میماند .نقطه ضعف آن ،اتصال ضعیف جزء زیساتی
به بستر است که باعث جدایی الیه زیستی 20میشود[ 6و .]5روشهای مختلفی جهات تثبیات فیزیکای بخاش

زیستی بر روی بیوسنسورها مورد استفاده قرار میگیرد که به دو مورد از آنها اشاره میشود.
 1-1-4جذب فیزیکی به سطح الکترود

جذب یک آنزیم روی یک بستر نامحلول (یا الکترود) با میانکنشهای یونی ،قطبی ،پیوند هیدروژنی ،القاای آب

گریزی صورت میگیرد .الکترود برای مدت زمانی مشخص داخل محلولی از آنزیم غوطهور میشاود و یاا اینکاه،

قطرهای از محلول آنزیمی روی سط الکترود گذاشته و خشک میشود .این روش ساده اسات اماا نقطاه ضاعف
جدی آن این است که آنزیم متصل شده به آسانی با تغییر در دماا ،بساتر ،حاالل pH ،و یاا اثار همرفات جادا

میشود[ 6و .]5

 2-1-4خمیر کربن

اولین گزارش تثبیت آنزیم در الکترودهای خمیر کاربن ( 21 )CPEدر ساال 1985بیاان شاد کاه در آن ،آنازیم
گلوکزاکسیداز 22با خمیری متشکل از پودر گرافیت و روغن سیلیکون مخلوط شد .در حال حاضر آنزیمهای دیگر
به ویژه اکسیدوردوکتاز23ها داخال  CPEتثبیات شادهاند .در ایان روش بخاش زیساتی باا جاذب ساطحی در

قسمتهای متخلخل خمیرکربن به دام میافتد .تثبیت آنزیم با استفاده از الکترودهاای خمیار کاربن باه دلیال
سادگی بیش از حد آن بسیار جذاب است .ساخت خمیر با مخلوط کردن ترکیبات مختلف به وسیلۀ کاردک باه

راحتی قابل انجام است .از مزایاای دیگار الکتارود خمیار کاربن نسابت باه دیگار الکترودهاای جاماد ،قابلیات
تجدیدپذیری آن است .بعد از چند آزمایش ،سط الکترود به آساانی و باا جابجاا کاردن الیاه اساتفاده شاده و
فرسوده تجدید میشود چراکه خمیر میتواند به عنوان یک مخزن آنزیم عمل کند[ 6و .]5
 2-4تثبیت شیمیایی

این نوع تثبیت ،از واکنشهای شیمیایی استفاده میکند که گروههای عامل موجود در پوستۀ پروتكین را درگیار
میکند .از جملۀ این گروهها میتوان گروههای آمینوی  ،حلقه فنلای تیاروزین ،گروههاای کربوکسایل  و ،
گروه سولفیدریل سیستكین و گروه ایمیدازول هیستیدین را نام برد[ 6و  .]5درواقاع در روش تثبیات شایمیایی
Topologic
Hydrophobic
19
Electrostatic
20
Biological layer
21
Carbon Paste Electrodes
22
Glucose oxidase
23
Oxidoreductase
17
18
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بخش زیستی به صورت کوواالن به گروههای عامل ایجاد شده در سط الکترود متصل میشوند که به دو نموناه
از این روشها اشاره خواهیم کرد.
 1-2-4اتصال متقاطع

پوسته پروتكینی آنزیم شامل گروههای آمینی آزاد است که ممکن است با یک ترکیب دو عاملی 24واکنش دهاد.

پرکاربردترین عامل اتصال متقاطع ،گلوتارآلدهید 25است که معموال به همراه آلبومین سرم گااوی ( ،26)BSAباه
کار میرود و این روش روی هر سطحی قابل انجام است (مثل الکترودهای چاپ اساکرین .)27مشاکل اصالی آن
است که بسیاری از آنزیمها به عامل اتصال متقاطع حساس هستند ،بنابراین ممکن است فعالیتشان را از دست

بدهند[ 6و .]5
 2-2-4اتصال شیمیایی به سطح الکترود

اتصال شیمیایی ترکیب زیستی به سط بستر
با اساتفاده از یاک مولکاول فاصاله دهناده

28

انجام میشود تا از تخریب پروتكین جلوگیری
شود .مثالهایی از فعالسازی ساط الکتارود
برای اتصال به آنازیم در شاکل  4نشاان داده

شدهاست .با اکسایش شایمیایی یاا باا تیماار
حرارتاای گرافیاات در حضااور  ،O2گروههااای

عاملی ساطحی تشاکیل میشاود .باا اصاالح
شیمیایی 29سط  ،گروههای عاملی متنوعی از

قبیاال :هیدروکساای (شااکل  -4الااف) ،اکسااو

(شکل  -4ب) ،انیدرو و کربوکسی (شاکل -4
پ) و کینونی به وجاود میآیاد کاه میتواناد

عامل اتصال به آنزیم باشند .پالتین باید قبل از سیالندار کردن اکسید شود(شکل  -4ت) .عنصر طاال باه طاور

قوی به مشتقات تیول متصل میشود بنابراین برای تثبیت بسیار مناسب است(شکل  -4ث)[.]7
شکل- 4فعالسازی سط الکترود برای اتصال به آنزیم][7
Bifunctional agent
Glutaraldehyde
26
Bovine Serum Albumin
27
Screen print electrodes
28
Spacer molecule
29
Chemical modification
24
25
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-5

معیارهای سنجش عملکرد سنسورها

برای ارزیابی و ستجش عملکرد حسگرهای زیستی الزم معیارهای زیر در نظر گرفته شود:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

-6

قابلیت انتخابگری :یعنی توانایی برقراری تمایز بین مواد مختلف .قابلیت انتخاابگری مرباوط باه ویژگای
عمل و کارکرد بخش انتخابگر است ،هرچند گاهی خود مبدل نیز موجب بروز قابلیت انتخابگری میشود.
حد تشخیص :30معموال باید زیر حد میلیموالر باشد اما در موارد خاص تا حد فمتوموالر هم پایین میآید.
دقت :31باید بهتر از  ±5٪باشد.
شرای محلول :شرایطی مثل  ،pHدرجه حرارت و قدرت یونی باید مالحظه شود.
زمان پاسخ :32مدت زمان رسیدن سیگنال سنسور به  %99.3تغییرات صورت گرفته در محای میباشاد و
هر چه این زمان کوتاهتر باشد ،نشان از کارآیی بیشتر سنسور دارد .به عنوان مثال برای یک سنسور دمایی
که از یک ظرف یخ (صفر درجه سانتیگراد) به یک اتاق با دمای  10درجه سانتیگراد منتقل شاود ،مادت
زمان الزم برای رسیدن به دمای  9.93درجه سانتیگراد را زمان پاسخ سنسور میباشد.
زمان بازیابی :33مدت زمان طی شده قبل از آمادگی حسگر برای سنجش نمونهی بعادی اسات کاه نبایاد
بیشتر از چند دقیقه طول بکشد.
طول عمر :34مدت زمانی که سنسور میتواند پاسخ دقیق و صاحی باه تغییارات محیطای داشاته باشاد و
معموال با پایداری بخش تشخیصدهنده مرتب است[.]7

حوزههای کاربرد سنسورها
 -1-6سالمت

حفظ سالمتی حوزۀ اصلی کاربرد بیوسنسورها و حسگرهای شیمیایی است .برای نشان دادن وضعیت متابولیاک بیماار،
اندازهگیری منظم خون ،گازها ،یونها و متابولیتها الزم است .جدول زیر فهرستی از آزمایشات رایج را نشان میدهد کاه
برای کار با بیماران و تشخیص بیماری به طور رایج موردنیاز است[.]8
روش سنجش

آنالیت

Detection limit
Accuracy
32
Response time
33
Recovery time
34
Lifetime
30
31
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بیوسنسور آمپرومتری (الکتروشیمیایی)

گلوکز

بیوسنسور پتانسیومتری (الکتروشیمیایی)

اوره

بیوسنسور آمپرومتری (الکتروشیمیایی)

الکتات

ایمنیسنجی لومینسان

شیمیایی

هپاتیت B

ایمنیسنجی مبتنی بر پیزوالکتریک

کاندید

بیوسنسور آمپرومتری (الکتروشیمیایی)

کلسترول

بیوسنسور پتانسیومتری (الکتروشیمیایی)

پنی سیلینها

الکترود یون گزین شیشهای

سدیم

الکترود تبادل یون انتخابی

پتاسیم

سنسور فلورسانت

اکسیژن

الکترود یون گزین شیشهای

pH

البیکن

جدول -1آزمایشات رایج در پزشکی تشخیصی][7

یکی از کاربردهای بالقوه ،ساخت یک حسگر کاشته شده برای سنجش مداوم یک متابولیت است که میتواناد از
طریق یک ریزپردازنده ،به یک سیستم تحویل دارو متصل شود .این وسیله در بیماریهاای مزمن(مثال دیابات)
بسیار مفید است .چنین سنسوری ،با سنجش مداوم گلوکز خون ،مقدار مشخصی از انسولین به طور خودکار باه

جریان خون بیمار ترش میکند .این سیستم با عنوان «لوزالمعده مصنوعی» ،35نسبت به ابزارهاای رایاج آناالیز
قند خون که به صورت ناپیوسته عمل میکنند مفیدتر است ،چرا که در بیوسنسورهای معمولی ،انگشت شسات

با سوزن خراش داده میشود و سپ

در فواصل زمانی مشخص ،دوز زیادی از انسولین را وارد بدن میکند ولای

دراین روش ،رهایش انسولین در داخل بدن به صورت خودکار توس سنسور پ

از اندازهگیری میزان قند خون

صورت میپذیرد و از مشکالت پایش دائمی سط قند خون بیماران دیابتی میکاهد[.]9
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شکل -5شکل شماتیک نشان دهنده نحوه تحویل انسولین به بدن توس سیستم پانکراس مصنوعی[.]9

 -2-6کنترل فرایندهای صنعتی
حسگرها در جنبههای مختلف فرایندهای تخمیر مانند اندازهگیری عوامل مختلفی مثل  ،pHدما و مقاادیر  CO2و

 O2به کار میروند .البته بیوسنسورهایی که تمام یا تعدادی از واکنشدهندهها و محصوالت را سنجش میکنند نیز
در دسترس هستند(مثل مواردی که برای قندها ،مخمرها ،مالتها ،الکلها ،ترکیبات فنولی و بعضای از محصاوالت
جانبی وجود دارند) .سنجش مداوم مواد درگیر در یک فرایند صنعتی ،باعث بهتر شدن کیفیت محصاول و افازایش

بازدهی شده ،و نیز قابلیت ایجاد تغییر درکیفیت مواد خام را امکانپاذیر میکناد .همچناین باا بهباود اتوماسایون
کارخانهای ،موجب بهینهسازی مصرف انرژی میشود[.]8
 -3-6اندازهگیریهای محیطی
ترکیب مواد مختلفی در هوا ،آب ،خاک و دیگر محی ها وجود دارندکه با روشهای اندازهگیری محیطای سانجیده
میشوند .بعضی از موادی که در آب نیاز به اندازهگیری دارند عبارتناد از :اکسایژن ،pH ،نماک ،نیتارات ،فسافات،

کلسیم و فلوراید .اندازهگیری مواد خطرناک و سمی مثال حشارهکشهاا ،کودهاای شایمیایی و نیاز فاضاالبهای
خاانگی و صاانعتی ،نیااز بااه تحلیلهاای گسااتردهتری از نظار آلودگیهااای محیطای دارنااد .نگرانیهاایی درمااورد

برهمزنندههای تعادل محی زیست وجود دارد که در غلظتهای بسیار پایین ) (ng l-1عمل مایکنناد .ایان ماواد
شامل گسترۀ وسیعی از استروژنها و ترکیبات مشابه هستند .در مورد چنین موادی اندازهگیری پیوساتۀ آنهاا و در
مورد دیگر مواد ،سنجش تصادفی و گاه به گاه الزم است .به عالوه آلودگیهاای ،کشااورزی ،باغباانی ،دامپزشاکی و

معدنداری از سایر حوزههایی هستند که برای سنجشهای محیطی از سنسورها استفاده میکنند[.]8
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 جمعبندی و نتیجهگیری-7
 کارشناسان متخصاص و آماوزشدیاده و،روشهای آزمایشگاهی شناسایی و تشخیص نیازمند تجهیزات گرانقیمت
 استفاده از حسگرها روشی برای شناسایی و تشخیص سریع و کمهزیناه اسات کاه از آنهاا حتای در.زمانبر است

 به همین دلیل فناوری حسگرها در طای دهاههای گذشاته توساعه.محلی خارج از آزمایشگاه نیز میتوان بهره برد
 حساگرها از ساه بخاش.زیادی پیدا کردهاست و تبدیل به یک زمینه تحقیقاتی و صنعتی بین رشتهای شده اسات
 این بخش باید بتواند به طور انتخابی یک ماده خاص و یا یک ناوع: بخش تشخیصدهنده-1 :اصلی تشکیل شدهاند
 این بخش محلی است که برهمکنش بین تشاخیصدهناده و آنالیات هادف در آن.خاصی از مواد را شناسایی کند

 این بخش برهمکنش بخش تشخیص دهناده و آنالیات هادف را باه یاک سایگنال قابال: مبدل-2 .اتفاق میافتد
 سایگنالهاای تولیاد شاده در مبادل را باه، بخاش ساوم-3 . مبدلها انواع مختلفی دارند.مشاهده تبدیل میکند

حسگرها کاربردهای فراوانی در حوزه ساالمت مانناد تشاخیص بیمااریهاای.اطالعات قابل استفاده تفسیر میکند
. حوزه صنعت و حوزه محی زیست دارند،مختلف

: منابع-8
[1] Altintas, Zeynep, ed. Biosensors and nanotechnology: applications in health
care diagnostics. John Wiley & Sons, 2017.
[2] Eggins, Brian R.. “Chemical Sensors and Biosensors.” (2002).
[3] "What Is A Fibre Optic Sensor? | Sensor Basics: Principle-Based Guide To
Factory Sensors | KEYENCE". Keyence.Co.In, 2020,
https://www.keyence.co.in/ss/products/sensor/sensorbasics/fiber/info/. Accessed
23 Apr 2020.
[4] Hisham, Hisham Kadhum. "Optical fiber sensing technology: Basics,
classifications and applications." American Journal of Remote Sensing 6.1 (2018):
1-5.
[5] Kurzawa, Christian, Andreas Hengstenberg, and Wolfgang Schuhmann.
"Immobilization method for the preparation of biosensors based on pH shiftinduced deposition of biomolecule-containing polymer films." Analytical
Chemistry 74.2 (2002): 355-361.
[6]Dung, Tran Thi, et al. "Applications and advances in bioelectronic noses for
odour sensing." Sensors 18.1 (2018): 103.
1390  دانشگاه شهید بهشتی – سال، دانشکده فناوری های نوین،[ جزوه دانشگاهی درس سلولی ملکولی7]
[8]Mehrotra, Parikha. "Biosensors and their applications–A review." Journal of
oral biology and craniofacial research 6.2 (2016): 153-159
[9] Boughton, Charlotte K., and Roman Hovorka. "Advances in artificial pancreas
systems." Science translational medicine 11.484 (2019): eaaw4949.
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نانوژنراتور
نویسنده :محمد فرهادپور
چکیده
با استفاده از نانوژنراتورهایی همچون نانوسیمهای اکسیدروی میتوان کار مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل نمود .از این
نانوژنراتورها میتوان در مکانهایی همچون دستانداز جادهها ،مسیرحرکت باد یا آب و همینطور در لباسها استفاده نمود .یکی از
مهم ترین کاربرد نانوژنراتورها استفاده از آنها در تامین انرژی الکتریکی الزم برای نانورباتها یا نانوسنسورهایی است که در بدن کار
می کنند .بدین صورت که با استفاده از کار مکانیکی ناشی از تنفس ،ضربان قلب یا فشار خون انرژی الکتریکی الزم برای کارکرد
این نانورباتها یا نانوسنسورها تامین میشود .در این مقاله ابتدا پیزوالکتریکها و کاربرد آنها معرفی شده و سپس مبانی
نانوژنراتورها ،مثالها و کاربردهای آنها بیان شدهاند.
کلیدواژهها :نانوژنراتور ،نانوسیم اکسید روی ،پیزوالکتریک

-1مقدمه
نانوژنراتور ،به نانومادهای گفته می شود که انرژی مکانیکی (معموال) یا انرژی گرمایی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند.
نانوژنراتورها یکی از امیدهای بشر برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیازش به صورت پاک و تجدیدپذیر است .اما در حال حاضر
بازده نانوژنراتورها پایین و قیمت تمام شده آنها باالست و در نتیجه بیشتر تمرکز بر استفاده از آنها برای تامین انرژی الزم برای
نانورباتهایی است که وارد بدن انسان یا سایر موجودات زنده میشوند.
نانوژنراتورها اکثرا یک پیزوالکتریک هستند و کار مکانیکی محیط را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند .در ادامه در مورد
پیزوالکتریکها توضیح خواهیم داد.

 -2خاصیت پیزوالکتریک

1

مواد پیزوالکتریک موادی هستند که کار مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند و یا برعکس .دلیل این امر نامتقارن بودن
سلول واحد این مواد است .به گونهای که از  32دسته بلوری مختلف 21 ،دسته از آنها دارای سلول واحد نامتقارن هستند و از آنها
 20دسته از خود خاصیت پیزوالکتریکی نشان میدهند .به تبدیل کار مکانیکی به انرژی الکتریکی پیزوالکتریسیته مستقیم و به
تبدیل انرژی الکتریکی به کار مکانیکی ،پیزوالکتریسیته معکوس گفته میشود.

Piezoelectric
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مواد مختلفی همچون انوع سرامیکها ،پلیمرها و کامپوزیتها میتوانند از خود خاصیت پیزوالکتریسیته نشان دهند .از جمله
معروفترین ساختارهای پیزوالکتریک میتوان به اکسید روی ،تیتانیات زیرکونات سرب ( ،2)PZTاستخوان ،تاندون ،ابریشم،
دیانای ( ،)DNAکوارتز ،سولفید کادمیم ،تیتانیات باریم ،نیترید گالیوم و پلیوینیلیدن فلوراید ( 3)PVDFاشاره نمود.
از مواد پیزوالکتریک در کاربردهای مختلفی استفاده میشود .از جمله این کاربردها می توان به استفاده از آنها در التراسونیک جهت
ایجاد موج ،استفاده از آنها در سنسورهای فشاری ،ضخامت یا سنسورهای موج اشاره نمود .همچنین از آنها در انبرک
میکروسکوپهای پرابی همچون میکروسکوپ تونلی روبشی ( 4)STMنیز برای تنظیم ارتفاع و تصویربرداری استفاده میشود
(شکل .)1توضیحات بیشتر نحوه عملکرد پیزوالکتریک در میکروسکوپهای  STMدر مقاله مربوطه در بخش مشخصهیابی آورده
شده است .از جمله سایر کاربردهای آن میتوان به جرقه زن فندک ،موتورهای پیزوالکتریک ،بازسازی بافت و استانداردسازهای
فرکانس اشاره نمود .در این مقاله هدف بررسی کاربردپیزوالکتریکها به عنوان یک تولیدکننده انرژی یا همان نانوژنراتورها است
[.]1

شکل -1استفاده از ماده پیزوالکتریک در انبرک STM

 -3نانوژنراتور
معروفترین نانوژنراتور نانوسیمهای اکسیدروی هستند .با استفاده از نانوسیمهای اکسیدروی میتوان از حرکات مکانیکی مختلف
انرژی الکتریکی تولید نمود .از جمله آنها میتوان به تنفس انسان ،ضربان قلب و فشار خون ،باد ،امواج دریا ،حرکات انسانها،
حرکات خودروها و جریان هوا اشاره نمود .از انرژی الکتریکی تولید شده می توان در مواردی همچون تامین انرژی نانورباتها در
داخل بدن ،سنسورهای بیسیم و دستگاههای الکترونیکی شخصی استفاده نمود.

Lead zirconatetitanate
Polyvinylidenefluride
4
Scanning tunneling microscopy
2
3
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در شکل ،2استفاده از نانوژن راتور نانوسیم اکسیدروی در تولید انرژی الکتریکی از حرکت خودروها بر روی دست انداز جاده آورده
شده است .با قرارگیری این نانوژنراتورها درون دست انداز ،با حرکت خودروها بر روی دست انداز به صورت پیوسته کار مکانیکی
انجام میشود و نانوژنراتورها نیز آن را به صورت انرژی الکتریکی تبدیل میکنند [.]1

شکل -2استفاده از نانوسیم های اکسید روی به عنوان نانوژنراتور برای تولید الکتریسیته از حرکت خودروها بر روی صفحه نانوژنراتور []1

همچنین در مواردی از ترکیب نانوژنراتور با سایرادوات الکترونیکی همچون سلولهای خورشیدی استفاده شده است .برای مثال در
شکل 3به صورت هیبریدی از نانوژنراتور و سلول خورشیدی در یک دستگاه استفاده شده است .در این صورت تغییرات کار
مکانیکی در محیط و هم از نور خورشید به صورت همزمان میتوان انرژی الکتریکی تولید نمود .این حالت برای سلولهای
خورشیدی منعطف که بر روی سطوح متحرک هستند مطلوب است [.]2

شکل -3استفاده از نانوژنراتور و سلول خورشیدی به صورت هیبریدی][2
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 -1-3بررسی نانوژنراتورها
برای بررسی خاصیت پیزوالکتریک نانوسیمهای اکسید روی میتوان از میکروسکوپ نیروی اتمی ) (AFMدر حالت تماسی
استفاده نمود .در این حالت مطابق شکل 4نانوسیمها به موازات هم بر روی یک سطح قرار دارند و نوک میکروسکوپ  AFMبا آنها
برخورد میکند و باعث ایجاد کار مکانیکی در آنها میشود .با این کار میتوان میزان خم شدن و انرژی الکتریکی تولید شده به
وسیله آنها را محاسبه و بررسی نمود [.]3

شکل -4الف) ایجاد انحنا در نانوسیم اکسیدروی و بررسی انرژی الکتریکی ایجادی و ب) نانوسیمهای اکسیدروی که به صورت موازی بر روی
سطح رشد نمودهاند []3

 -2-3اثر دما بر روی عملکرد نانوژنراتورها
عملکرد پیزوالکتریکها با افزایش دما کاهش می یابد و تقریبا در دمایی به نام دمای کوری به صفر میرسد .در نتیجه باید در
کاربردهایی که مدنظر است اثر دما نیز لحاظ شود و دمای کوری نانوژنراتور مورداستفاده با دمای محیط موردنظر مقایسه شود [.]4
 -3-3اثر شکل بر روی خاصیت پیزوالکتریسیته
بررسیهای مختلف نشان داده است که بهترین خاصیت پیزوالکترسیته در نانوسیمهای پیزوالکتریک همچون نانوسیم اکسیدروی
مشاهده میشود .مطالعات نشان داده است که نانوسیمهای پیزوالکتریک نسبت به الیههای نازک پیزوالکتریک میتوانند تا -400
 500درصد عملکرد بهتری از خود نشان دهند .همچنین خواص مکانیکی در نانوسیمها بهتر است و در نتیجه آن انعطافپذیری
نانوسیمها بیشتر از سایر اشکال است .انعطافپذیری بیشتر نیز به معنای ایجاد کرنش و کار مکانیکی بیشتر در نانوژنراتور و در
نتیجه آن تولید مقادیر بیشتری از الکتریسیته است .همچنین نانوسیمها حساسیت بیشتری به نیروهای کم دارند و با کمترین نیرو
تغییر شکل مکانیکی میدهند و درنتیجه الکتریسیته تولید میکنند .دلیل این امر ضخامت کم آنها و نسبت طول به عرض بسیار
باالی آنها در مقایسه با سایر اشکال است [.]5
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 -4-3استفاده از نانوژنراتورها برای تامین انرژی نانورباتها
مهم ترین کاربرد فعلی نانوژنراتورها که تحقیقات فراوانی در این زمینه در حال انجام است؛ استفاده از نانوژنراتورها برای تامین انرژی
الکتریکی مورد نیاز نانورباتهایی است که در بدن انسان یا سایر جانداران فعالیت میکنند .با توجه به ابعاد کوچک نانورباتها،
امکان استفاده از باتری بزرگ برای آنها نیست .در نتیجه مدت زمان کوتاهی درون بدن میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند .اما با
استفاده از نانوژنراتورها در کنار نانورباتها ،میتوان به صورت پیوسته انرژی الکتریکی مورد نیاز آنها را تامین نمود .در بدن انسان
منابع گوناگونی برای تامین کارمکانیکی نانوژنراتورها وجود دارد؛ از جمله آنها میتوان به تنفس انسان ،ضربان قلب ،انقباض و
انبساط عضالت و جریان خون در رگها اشاره نمود .با توجه به مکان فعالیت نانوربات از هرکدام از این منابع میتوان جهت تولید
الکتریسیته استفاده نمود .اصطالحا در این حالت گفته میشود که از انرژی بیومکانیکی بدن برای تولید الکتریسیته استفاده شده
است [.]3،5
 -5-3سایر نانومواد شناخته شده به عنوان پیزوالکتریک
در این مقاله بیشتر از نانوسیمهای اکسیدروی به عنوان نانوژنراتور نام برده شد .دلیل این امر ،قدرت پیزوالکتریکی باالی
نانوسیمهای اکسیدروی در کنار خواص مکانیکی مطلوب آنها و قیمت تمام شده مناسب آنها میباشد .اما از نانومواد دیگری همچون
تیتانیات زیرکونات سرب ( ،5)PZTسولفید کادمیم ،تیتانیات باریم ،نیترید گالیوم و پلیوینیلیدن فلوراید ( 6)PVDFنیز به این
منظور استفاده میشود .برای مثال  PVDFبه دلیل اینکه یک پلیمر است به تنهایی یا در کنار سایر نانوژنراتورها به وفور استفاده
میشود .دلیل این امر این است که  PVDFبه خاطر خاصیت پلیمری خود دارای انعطاف پذیری باالیی است که اجازه تغییر شکل
بیشتر و درنتیجه تولید انرژی الکتریکی بیشتر را می دهد .در این مواد نیز بهترین عملکرد متعلق به شکل نانوسیم هرکدام از آنها
است [.]2،3
 -6-3روشهای سنتز و ساخت نانوژنراتورها
برای سنتز و ساخت نانوژنراتورها از روشهای مختلفی همچون سلژل همراه با قالب ،هیدروترمال ،الکتروریسی ،فناوریهای
سنترینگ ،رسوبدهی شیمیایی فاز بخار و رسوبدهی فیزیکی فاز بخار استفاده شده است .در این روشها گاهی اوقات نانوژنراتور
به تنهایی به اشکال مختلف ( صفر بعدی تا سه بعدی) سنتز و استفاده شده است و گاهی دیگر به همراه سایر مواد نانوکامپوزیت
آن ساخته شده است .برای مثال از نانوکامپوزیت  PVDFو یک نانوژنراتور دیگر مثل نانوسیم اکسید روی استفاده شده است که
در این مثال هردو ماده پیزوالکتریک هستند [.]1،2،3،5
تمرین

5

Lead zirconatetitanate
Polyvinylidenefluride
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اننو ژنراتور
 به نظر شما با استفاده از نانوژنراتورها از چه منابع دیگری از کار مکانیکی میتوان انرژی،عالوه بر موارد گفته شده در این مقاله
الکتریکی تولید نمود؟

 جمعبندی و نتیجهگیری-4
 نانوژنراتورهایی همچون نانوسیم.پیزوالکتریکها موادی هستند که کار مکانیکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند یا بالعکس
 از مهمترین کاربرد آنها.اکسیدروی نیز با استفاده از همین خاصیت کارهای مکانیکی مختلف را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند
 منبع این انرژی. از این انرژی الکتریکی در نانورباتها میتوان استفاده نمود.تامین انرژی الکتریکی از انرژی بیومکانیکی بدن است
. فشار خون و یا انبساط و انقباض عضله میتواند باشد، ضربان قلب،بیومکانیکی نیز تنفس

 مراجع-5
[1].Wang, Sihong, Long Lin, and Zhong Lin Wang. "Nanoscale triboelectric-effect-enabled energy conversion for
sustainably powering portable electronics." Nano letters 12.12 (2012): 6339-6346.
[2]. Hansen, Benjamin J., et al. "Hybrid nanogenerator for concurrently harvesting biomechanical and biochemical
energy." ACS nano 4.7 (2010): 3647-3652.
[3]. Wang, Zhong Lin, and Jinhui Song. "Piezoelectric nanogenerators based on zinc oxide nanowire
arrays." Science 312.5771 (2006): 242-246.
[4]. Zhang, Jin, Chengyuan Wang, and Chris Bowen. "Piezoelectric effects and electromechanical theories at the
nanoscale." Nanoscale 6.22 (2014): 13314-13327.
[5]. Wang, Xudong. "Piezoelectric nanogenerators—Harvesting ambient mechanical energy at the nanometer
scale." Nano Energy 1.1 (2012): 13-24.
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روشهای دارورسانی هدفمند
نویسنده  :زهرا علیدوست
چکیده
سیستمهای دارورسانی به عنوان یک راه حل ممکن برای کنترل تحویل دارو با دوز مشخص و مدت زمان از پیش تعیین شده در
محل مورد هدف است .به این ترتیب فراهم کردن غلظتهای موثر دارو در محل آسیبدیده ،باعث افزایش تاثیر درمانی ،کاهش
تخریب دارو ،حفظ گردش در خون به مدت طوالنی میشود .روشهای رسانش هدفمند ،با محدودیت توزیع دارو در سایر بافتها،
عوارض جانبی داروهای سمی ضدسرطان را کاهش میدهد .سازوکارهای مختلف فیزیکی برای واسطه آزادسازی و تحویل دارو در
مغز ،سرطان و انواع بیماریهای مختلف در بدن ،به میزان زیادی در حال پیشرفت است .کارایی رهایش دارو با استفاده از امواج
فراصوت ،میدان مغناطیسی ،میدان الکتریکی و طیف نوری در ترکیب با فناوری نانو ،از پتانسیل قابل توجهی برای تقویت اثربخشی
بسیاری از رویکردهای درمانی برخوردار است .در این مقاله انواع روشهای متعارف دارورسانی ،الگوی رهایش دارو و سازوکارهای
هدفگیری فیزیکی سامانههای حمل دارو بررسی میشوند.
کلیدواژهها :دارورسانی هدفمند ،رهایش دارو ،هدفگیری فیزیکی ،فراصوت ،نانوذرات مغناطیسی

-1مقدمه
روشهای متعارف رهاسازی دارو در بدن ،عمدتا از دو راه گوارشی (قرص ،کپسول ،شربت) و غیرگوارشی (مانند تزریق ،قطرههای
چشمی ،کرمهای موضعی) ،در فواصل زمانی مشخص مصرف دارو ،صورت میگیرد .در اغلب این روشها ،مسیر پیمایش دارو در
بدن ،طی مواجهه با محیط اسیدی معده ،عبور از اتصاالت سخت سلولهای دیوارۀ روده و با ورود به چرخه درون کبدی همراه است
که درنهایت جذب گردش خون میشود[ .]1در حال حاضر بیشتر داروها از طریق شیوههای سنتی و جذب سیستمیک به محل اثر

خود میرسند و با هدر رفتن دارو در طول عبور از دستگاه گوارش ،دستگاه گردش خون و بافتهای حدواسط ،دوز دارویی به
صورت غیرواقعی و بیشتر از مقدار مورد نیاز برای درمان به کار میرود .پایههای این نگرش بر این اساس است که اگر غلظت کافی
از دارو وارد گردش خون شود ،باالخره مقداری از آن برای درمان بیماری به محل اثر خود میرسد ولی با این حال ،میزان زیادی از
دارو در بافتهای سالم بدن ،عوارض جانبی ایجاد میکند[.]2

فرآیند دارورسانی هدفمند ،موجب حفظ سطح غلظتهای مناسب دارویی در مدت زمان طوالنی میشود و موجب کاهش بسیاری
از محدودیتهای متعارف درمانی مانند تعداد دوز های مصرفی ،غلظت اولیه دارویی و همچنین عوارض جانبی ناشی از انتشار ساده
دارو در توزیع سیستمی نامشخص میشود .هر سامانۀ تحویل هدفمند ،شامل یک دارو ،حامل و یک لیگاند هدفگذاری است که در
آن ،چگونگی توزیع ،متابولیسم و جذب سلولی دارو ،با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رفتار بیولوژیک حامل و لیگاند تعیین
میشود .بنابراین طراحی ح امل و لیگاند مناسب ،باعث افزایش کارایی دارو در بافت بیمار و کاهش سمیت دارو در سایر بافتهای
سالم میشود[ .]3در این مقاله سازوکارهای کنترل رهایش دارو و روشهای مختلف هدفگیری فیزیکی بررسی میشوند.
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 -2پروفایل رهایش دارو
مشخصات رهایش دارو ،نتیجهای از یک یا چند سازوکار مشخص آزادسازی ،درون بدن است که عبارتند از )1 :آزاد سازی داروی
متصل شده به سطح )2 ،انتشار از عرض ماتریکسهای حامل )3 ،انتشار از دیواره میکروکپسولها و میکروذرات )4 ،فرسایش و
تخریب ماتریکس حامل و  )5مکانیسم ترکیبی از فرآیند فرسایش/انتشار[ .]4در شکل ،1مهمترین سازوکارهای رهاسازی دارو از
سامانههای پلیمری نمایش داده شده است.

شکل -1مشخصات رهایش دارو .الف) انتشار دارو از منافذ آبی ،ب) انتشار از دیواره ماتریکس پلیمری ،پ) پمپ اسمزی و ج) فرسایش]5[ .

ویژگیهای رهاسازی دارو بدون استفاده از حامل ،در شکل -2الف نمایش داده شده و تنها مزیت فرموالسیونهای معمولی ،کمتر
بودن هزینۀ تولید و توسعۀ آنها است .درمورد بیشتر داروها هرچه غلظت پالسمایی دارو بیشتر باشد ،میزان تخریب و حذف دارو از
خون نیز بیشتر میشود .در ابتدای تجویز درون وریدی ،یا اندکی بعد از جذب خوراکی دارو به گردش خون ،غلظت دارویی در
بیشترین مقدار است .در این زمان نرخ تخریب دارو با توجه به شیب تند منحنی حذف دارو بیشتر است و هرچه به انتهای نمودار
نزدیک میشویم و غلظت پالسمایی دارو کم میشود ،میزان حذف هم کمتر میشود .از طرف دیگر ،شکل-2ب ،ویژگیهای رهایش
دارو با سامانههای نانومتری سادۀ درجه-صفر را نشان میدهد .در این سامانهها ،نرخ تخریب مواد در پالسمای خون ثابت است[ ]6و
نیمه عمر آن از چند ساعت تا چند ماه میتواند متغیر باشد .توسعۀ بیشتر سامانههای دارورسانی هدفمند نانومتری ،با توجه به
شرایط درمان و نیازهای بیماری ،امکان بهتری از جهت قابلیت برنامهریزی در رهایش دارو دارند( .شکل-2ج) در نانوسامانههای
حامل دارو ،امکان کپسوله کردن چندین دارو با مکانیسمهای تعاملی مختلف در داخل یک ماتریس وجود دارد و همچنین با
استفاده ازسامانههای نانومتری حساس به محرک ،برنامهریزی رهایش دارو ،به خوبی قابل تنظیم است[.]4

شکل -2مشخصات رهایش و حذف دارو .پنجره درمانی نشاندهنده غلظتهای مختلف یک دارو در گردش خون بدن است که اثرات درمانی
ایمنی فراهم میکند .الف) رهایش دارو بدون حامل ،ب) رهایش دارو با سامانهی درجۀ صفر ،ج) رهایش دارو با سامانۀ نانومتری[]4
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 -3کنترل رهایش دارو
استفاده از سیستم های دارورسانی سنتی ،در فواصل زمانی مشخص ،هیچ کنترلی در زمان ،مکان و سرعت رهایش دارو ندارد.
همچنین تحویل دارو در بافت هدف ،باید تا زمان معرف بعدی ،نیاز درمانی بیمار را برطرف کند و در نوبتهای متناوب مصرفی،
ممکن است نوسانات غلظت دارو ،از گسترۀ درمانی فراتر رفته و عوارض جانبی بیشتری ایجاد کند[ .]2از طرف دیگر ،بسیاری از
داروها ناپایدار و سمی بوده و دوره اثربخشی آنها کوتاه است .بعضی از داروها هم ممکن است مشکل انحاللپذیری داشته باشند.

برای حل این مشکالت ،سیستمهای نانومتری حامل دارو ،ویژگیهای مطلوبی برای کپسوله کردن بسیاری از داروها و مواد تشخیصی
تصویربرداری دارند و ضمن محافظت از دارو در حین فرآیند انتقال ،رهایش کنترل شده و تحویل به بافت هدف ،روشی برای
محافظت بدن در برابر داروهای بسیار سمی است[.]7

سیستمهای انتقال دارو در چند سال گذشته اهمیت بیشتری پیدا کردهاند .نکتۀ قابل توجه درمورد آنها ،این است که هرکدام از
سامانههای دارویی دارای خصوصیات شیمیایی ،فیزیکی و مورفولوژیکی خاص خود هستند و با فعل و انفعاالت شیمیایی مختلفی
مثل پیوندهای کواالنسی ،هیدروژنی و یا با تعاملهای فیزیکی مثل برهمکنشهای الکترواستاتیک و واندروالس ،تمایالت اتصالی
مختلفی به انواع داروهای قطبی و غیرقطبی دارند .عالوه بر این ،عوامل دیگری مثل ترکیب شیمیایی نانوذرات و انواع اشکال
مختلفی از نانوسامانهها که با دارو در ارتباط هستند ،نقش مهمی در پروفایل رهایش کنترلشدۀ دارو دارند .به طور کلی رهاسازی
دارو از سامانههای نانومتری حامل دارو ،از طریق سازوکارهای مختلف انتشار ،انحاللپذیری ،واکنش شیمیایی و رهاسازی وابسته به
دریافت یک محرک خاص صورت میگیرد[.]2

 -4هدفگیری فیزیکی
یکی از روشهای برنامهگذاری برای آزادسازی داروها ،استفاده از سامانههای دارویی پاسخگو به محرک است .این سامانهها در اثر
تغییر ساختار ،حاللیت ،شکل ،اندازه یا بارسطحی خود به دنبال پاسخ به یک یا چند محرک ،بار دارویی خود را در محل مورد نظر
رها میکنند .محرکها را می توان با توجه به منشا آنها (داخلی و خارجی) یا نوع سیگنال (شیمیایی یا فیزیکی) طبقهبندی کرد[.]4

همانطور که در شکل  3نیز نمایش داده شده ،برخی سامانههای دارویی با هدفگیری فیزیکی به نیروهای مختلف خارجی نظیر میدان
مغناطیسی ،فراصوت ،نور ،حرارت و میدان الکتریکی ،در رهایش عوامل دارویی پاسخ میدهند .به نظر میرسد از بین این موارد،
استفاده از میدان مغناطیسی ،میدان الکتریکی (الکتروپوراسیون) ،1نور و امواج فراصوت کاربرد گستردهتری داشته باشد[.]3

1

electroporation

286

www.nanoclub.ir

روشهای دارورساین هدفمند

شکل-3سامانههای دارورسانی هدفمند با نیروهای فیزیکی[]8

 -1-4نانوذرات و میدان مغناطیسی
در مهندسی زیستپزشکی ،2نانوذرات مغناطیسی به دلیل خصوصیات منحصر به فرد خود از قبیل )1 :برهمکنش دوقطبیهای
مغناطیسی که در اثر یک میدان مغناطیسی خارجی ،منجر به تجمع نانوذرات در بافت مورد نظر میشود )2 .امکان بهینهسازی با
عاملدار کردن و افزایش سازگاری زیستمحیطی  )3تخصصی شدن با استفاده از لیگاندهای هدفگذاری[ ،]3در مقاصد مختلفی از
جمله )1 :جداسازی مغناطیسی سلولها و اجزای زیستی )2 ،دارورسانی )3 ،درمان گرمایشی تومورها با فرکانس امواج رادیویی و
 )4به عنوان عوامل افزایش کنتراست تصویربرداریهایی مثل 3MRIبه کار میرود ،اهمیت قابل توجهی دارند.
نحوۀ کاربری این فناوری ،مبتنی بر تاثیر میدانهای مغناطیسی خارجی بر روی نانوذرات مغناطیسی آهن پوشش داده شده با
پلیمر است که به عنوان حاملهای دارویی به کار میروند .این نوع کاربری فیزیکی ،قادر است ذرات را به سمت اهداف درمانی مورد
نظر انتقال داده و در آنجا جمعآوری کند .عالوهبر آن ،خاصیت نانومتری این ذرات ،امکان برهمکنش با هستۀ سلولها و به همین
ترتیب مادۀ ژنتیکی آنها را فراهم میکند .طراحی موثر نانوذرات مغناطیسی به عنوان حامل مواد دارویی یک کار بسیار پیچیده
است و اصول مهمی مثل توانایی حمل و نگهداری باردارویی مناسب ،توانایی حمل چندین دارو و مواد شیمیایی برای بهبود اثر
بخشی درمانی و مکانیسم و میزان آزاد سازی دارو باید در نظر گرفته شود[.]8

اهمیت قابل توجه سیستم دارورسانی هدفمند ،در مطالعات علوم مغز ،اعصاب و رفتارشناسی ،شناخته شده است .تحریک و مهار
فعالیت الکتریکی غشای سلولهای عصبی مغز با استفاده از میکروالکترود ،از متداولترین روشهای علمی بررسی عملکرد و
ارتباطات شبکههای عصبی است .تیمار دارویی مغز با تزریق مستقیم دارو ،به یک روش تهاجمی بیهوش کردن حیوان مدل ،باز
کردن جمجمه و کاشت لوله در مغز نیاز دارد .دانشمندان دانشگاه MITدر جدیدترین پژوهشهای خود یک سیستم تحویل دارو،
با بیشترین دقت و کمترین تهاجم را توسعه دادند که با یک میدان مغناطیسی خارجی کنترل میشود .همانطور که در شکل 4
مشاهده میکنید؛ در این سامانه ،نانوذرات مغناطیسی به همراه دارو در کرههای لیپیدی بستهبندی میشوند .هنگامیکه سامانۀ
2

biomedical engineering
)Magnetic resonance imaging (MRI
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حامل در یک میدان مغناطیسی متناوب با فرکانس باال قرار میگیرد ،نانوذرات به میزان 5درجه سانتیگراد گرم شده و کرههای
چربی متخلخل میشوند تا بدون آزاد کردن نانوذرات مغناطیسی ،مواد دارویی در ناحیۀ مورد نظر مغزی رها کنند .با خاموش شدن
میدان مغناطیسی ،کرههای لیپیدی مهروموم شده و آزادسازی دارو متوقف میشود .این سیستم تحویل کنترلشده با میدان
مغناطیسی ،به طور گسترده برای انواع داروها کاربرد دارد[.]9

شکل -4تصویر آزمایشگاه و شماتیک یک موش آزمایشگاهی که در سیمپیچ میدان مغناطیسی متناوب قرار گرفته است[.]9

-2-4امواج فراصوت
استفاده از امواج فراصوت از دهه  1950به طور گستردهای برای بهبود تحویل دارو به بافتهای مورد هدف در بدن شناخته شده
است[ .]8فرکانس و شدت مشخص امواج فراصوت ،روی سلولها و بافتهای زندهای که در معرض انرژی موجهای فراصوت قرار
گرفتهاند ،تاثیرات بیوفیزیکی مختلفی مثل سونوپوراسیون ،4حفرهزایی و هایپرترمی میگذارد .هرکدام از این تغییرات ،اثرات
مختلفی روی عملکردهای سلول داشته وبرای مقاصد درمانی متفاوتی به کار میآیند[.]10

در فرآیند سونوپوراسیون ،تحت اثر نیروی مکانیکی امواج فراصوت ،اندازۀ منافذ غشای پالسمایی افزایش مییابد .امواج فراصوت،
ضمن از بین بردن یکپارچگی غشای پالسمایی و ایجاد تخلخل ،ورود غیرفعال نانوذرات و حاملهای دارویی را امکانپذیر میکنند.

4

Sonoporation
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شکل -5تاثیر امواج فراصوت بر روی سلول در فرآیند سونوپوراسیون[.]10

یکی دیگر از روشهای دارورسانی به واسطه امواج فراصوت ،میکروحبابهای حاوی ترکیبات دارویی هستند که تسهیل جذب
سلولی آنها با استفاده از یک میدان فراصوت خارجی انجام میشود[ .]10میکروحبابها ،ساختاری دوالیه دارند و شامل یک هستۀ
گازی شکل (عمدتا پرفلوئوروکربن یا  ]3[)PFCو یک غشای پلیمری (مثل میسلهای پلیمری) یا لیپیدی (مثل لیپوزوم) هستند
که معموال از راه تزریق درون وریدی وارد بدن میشوند[ .]8پس از اعمال امواج فراصوت ،حبابهای ریزی درون غشای این ذرات
تولید میشود .به این پدیده حفرهزایی 5گفته میشود .به تدریج که به تعداد حبابهای ریز افزوده میشود منافذ غشا افزایش
مییابد .در ادامه ،تا جایی که سامانۀ حامل ،تحمل افزایش بیشتر فشار داخلی را داشته باشد ،به تدریج دارو در محل مطلوب خود
از حامل جدا میشود[ .]3در شکل ( ) 6طرحی از ارسال امواج فراصوت به میکروحبابها و آزادشدن دارو در بافت سرطانی نمایش
داده شده است.

5

cavitation
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شکل -6ارسال امواج فراصوتی به میکروحباب و آزاد شدن دارو در بافت سرطانی[]3

کادر آموزشی:
کارآزماییهای بالینی مهمترین مطالعات پزشکی بر روی انسانها برای بررسی اثرات دارو و شیوههای درمانی جدید است .در مرحله
 Iبهترین راه به کارگیری روش درمانی و دوز موثر فرمول دارویی جدید مشخص میشود .مرحله  IIمطالعهای برای آزمودن اثرات
ضدسرطانی دارو است .در مرحله  IIIنتایج درمان افراد با کاربرد درمانی جدید با روشهای متعارف درمانی مقایسه میشود مرحله
 IVمطالعه درمورد عوارض جانبی داروهایی است که با تائید کاربری به بازار عرضه شده است.
 -3-4دما
سونوپوراسیون و حفره زایی به عنوان اثر غیرحرارتی امواج فراصوت شناخته میشوند .مدل سوم از تاثیرات امواج فراصوت،
هایپرترمی است .امواج فراصوت در بافت زنده باعث چرخش یا لرزش مولکولهای زیستی میشود .این حرکات مکانیکی و فشار
متراکم سازی ،منجر به گرما و هایپرترمی موضعی در بافتهای مورد نظر میشود[ .]8فقط چند سامانۀ لیپوزومی حساس به دما
وارد مرحلۀ IIیا  IIIکارآزماییهای بالینی شدهاند .برای مثال ،ThermoDox ،داروی دوکسوروبیسین برای درمان سرطان سینه و
کبد ،در مرحلۀ  IIIو  Allovectinیک روش ژندرمانی برای مالنوما در مرحله  IIهستند .بیشتر این سامانهها از لیپیدهایی با
دمای انتقال فاز در حدود  40درجه سانتیگراد ساخته شدهاند ،که این دما با فرکانس امواج رادیویی یا امواج فراصوت با شدت زیاد
حاصل میشود[ .]4در شکل ( ) 7طرحی از تاثیر گرمایشی و فیزیکی امواج فراصوت روی سامانه های حمل دارو را نمایش میدهد.
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شکل -7تاثیر گرمایشی و فیزیکی امواج فراصوت روی سامانههای حمل دارو[.]10

-4-4نور
ویژگی های درمانی و کاربرد پزشکی نور از دیرباز شناخته شده است .با این حال در قرن اخیر روشهای درمان مبتنی بر نور
( 6)PDTبه خوبی توسعه یافتهاند[ .]8تمام خصوصیات فیزیکی طیفهای نور از قبیل شدت و طولموج ،با استفاده از فیلتر،
فتوماسک و یا لیزر قابل تنظیم است .در طی چند سال گذشته سازوکارهای زیادی برای رهایش یکباره و یا چندباره دارو برای
سامانههای حساس به نور متصل به نانوذرات ،طراحی شدهاست .اما مهمترین مشکل این روش ،محدود بودن عمق نفوذ نور به بدن
است که در برخی موارد ،این محدودیت با استفاده از موادی که به طولموجهای باالتری حساس هستند و یا با بهرهبرداری از
تکنولوژیهای دو فوتونی و استفاده از لیزر مادون قرمز نزدیک قابل رفع است[ .]3طولموج مشخص از طیف فرابنفش ،مرئی یا
مادون قرمز نزدیک در حوزۀ دارورسانی هدفمند به عنوان یک روش غیرتهاجمی ،با امکان کنترل از راه دور در 2بعد فضا و زمان
کاربرد دارد .ناحیه مادون قرمز ( 7)nIRبا توجه به عمق نفوذ باالتر ،پراش اشعه و احتمال آسیب بافتی کمتری دارد و از این رو
برای کاربردهای داخل بدن و آزمایشهای بالینی بسیار مناسبتر است[.]8

براساس مطالعات ،هنگامی که داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین که در نانوکرههای توخالی طال بارگیری شدهاند در معرض تابش
 808نانومتر قرار بگیرند ،فعالیت ضدسرطانی بیشتر و سمیت سیستماتیک کمتری نسبت به داروی آزاد خواهد داشت .همانطور
که در شکل 9مشاهده میشود ،تبدیل تابش به حرارت به وسیله موج مادون قرمز نزدیک ،موجب افزایش سرعت رهایش
ترکیبهای دارویی گیرانداخته شده و دهیبریدازیسون رشتههای نوکلئیک اسید متصل به نانومیلههای طال میشود[.]3

6

photodynamic therapy
near-infrared

7
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شکل -8تابش اشعه مادون قرمز نزدیک و رهاشدن داروی دکسوروبیسین محبوس شده درون رشتههای ]3[DNA

 -5-4میدان الکتریکی
الکتروپوراسیون از دهه  1980معرفی شده است و نشان میدهد که تکانههای الکتریکی با ولتاژ باال ،باعث افزایش نفوذپذیری سلول
می شود .این اصطالح به این واقعیت اشاره دارد که تشکیل نانوحفرات در غشای پالسمایی ،امکان انتقال حاملهای دارو و
ژندرمانی و مولکولهایی شامل پروتئینها ،آنتیبادیها و الیگونوکلئوتیدها در شرایط آزمایشگاهی ،داخل بدن و آزمایشهای
بالینی را فراهم میکند[.]8

-5جمعبندی و نتیجهگیری
مهندسی زیستپزشکی با کمک سیستمهای تحویل دارویی که از نظر فیزیکی کنترل میشوند ،دوز مصرفی و محل تجمع دارو
برای برنامههای بالینی امیدوارکننده از جمله درمان سرطان و دارورسانی به مغز ،بهبودبخشی موثری دارد .الکتروپوراسیون و امواج
فراصوت با افزایش نفوذپذیری بافتها جهت عبور مواد دارویی ،یک فناوری تسهیلکننده است .اعمال میدان خارجی مغناطیسی
برای تجمع کنترل شدۀ داروها در اقدامات درمانی ،نتایج خوبی به دست آورده است و نتایج نشان دادهاند که استفاده از سامانههای
حامل که نسبت به محرکهای مختلف پاسخ میدهند ،امکان رسانش هدفمند دارو ،به نواحی مشخص مغز و تومورهای سراسر بدن
را فراهم میکنند.

 -6مراجع
[]1پاپازوگلو  ،الیزابت ; پارتاساراسی  ،آراویند; زیست فناوری نانو .دکتر حمید راشدی ،دکتر قاسم عمو عابدینی ،مهندس سمیه
اسکندری  .تهران  :دانشگاه تهران 1389 ،
[ ]2فائزه کیانی ،محمد احمدی ،محسن نوری" .کاربرد فناوری نانو در دارورسانی" اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و
کاربردها ،همدان ،دانشکده شهید مفتح1392،

[ ]3سید محمدجواد حسینی زاده" .مروری بر مهمترین مکانیسمها و سیستمهای دارورسانی هدفمند ".فصلنامه بیولوژی

کاربردی, 6, 21, 1395, 17-28.
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[4] Felice, Betiana, et al. "Drug delivery vehicles on a nano-engineering perspective." Materials Science and
Engineering: C 41 (2014): 178-195.
[5] Kamaly, Nazila, et al. "Degradable controlled-release polymers and polymeric nanoparticles: mechanisms of
controlling drug release." Chemical reviews 116.4 (2016): 2602-2663Borowy, Christopher [6] S., and John V.
Ashurst. "Physiology, Zero and First Order Kinetics." (2019).
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سازوکارهای هدفگیری سرطان
نویسنده :زهرا علیدوست
چکیده
زیستشناسی پیچیدۀ ریزمحیط اطراف سلولهای سررطایی ،برازههی رسراید هارر را هراهد هاه ر مرای از اشربروری رر هرای
هرمایی میشوه .اصالح سطحی سامایههای حمل هارر با گرر عاملی پلیاتیلن گلیکول ،باعث افزاید زیستسازگاری ر مرد زمرا
گره

هر خو میشوه .یایوحاملهای هارر با رسید به شبکۀ مویرگی یامنظم ر یوتپذیر اطراف سلولهای سرطایی ،متناسر برا

ایداز ر بارسطحی خوه از فواصل بین سلولهای ایدرتلیوم عبور هره ر راره بافت تومور میشوید .با توجه به عدم ترلیه لنفاتیک هر
اطراف سلولهای سرطایی ،مایدگاری هاررها هر محیط خارج سلولهای سرطایی افزاید مییابد .این ریژگیهرا برا عنروا «افرزاید
یفوذپذیری ر مایدگاری» یامید میشوید .بنابراین ،هر یظر گرفتن تفار هما ،pH ،هیپوهسی ر ایدازۀ منافذ مویرگی هر قسرمتهای
مرتلف هر تومور ر همچنین هر ایواع مرتلف آ  ،از اساس مهم طراحی یایوسامایههای هارریی با رر

هردفگیری غیرفعرال اسرت.

این مقاله هرموره موای زیستی رساید هارر ر سازرهار هدفگیری ر تحویل هارری ضدسرطا هر رر

غیرفعال بحث میشوه.

کلیدواژهها :سرطا  ،EPR ،هدفگیری غیرفعال ،هیپوهسی ،یفوذپذیری ،یایوحامل

-1مقدمه
رر های هدفگیری ر هرما

سرطا

هر هر هسته طبقهبندی میشوید)1 :پیامرسایی ر )2تحویل هدفمند هارر .هاررهای

شیمیهرمایی معمول با هدفگیری ر مهار مسیرهای پیامرسایی موره ییاز جهت رشد ،بقا ر تقسیم سلولی عمل میهنند ر با القای
مرگ سلولی بریامهریزی شد (آپوپتوز ،)1سلولهای موره یظر را از بین میبرید .از آیجایی هه این رر

برای عمل بر رری سلولهای

سرطایی اختصاصی یود است ،فرآیندهای سلولی ،مولکولی ر حیاتی بسیاری از سلولهای سالم مجارر ییز تحت تاشیر هاررهای
بسیار سمی شیمیهرمایی ،هچار موکل میشوه.
سازرهارهای هدفگیری ر تحویل هارر ،از جدیدترین رریکرههای هرما سرطا است ر به میزا زیاهی برای سلولهای توموری
اختصاص یافته است .تحویل هدفمند هارر ،بازههی هرما سرطا را بهبوه میبرود ر تا حد زیاهی عوارض جایبی هاررهای
ضدسرطا را هاهد می ههد .ترهی

ذرا  ،لیگایدها ر سازرهارهای هرما سرطا برای طراحی یک همپلکس هارر-یایوذر برای

رساید هدفمند هارر ضررری است[ .]1هدف گیری تومور با همک یایوذرا با استفاه از هر رر
غیرفعال هه منطبق با خصوصیا

صور میگیره)1 :هدفگیری

ریژۀ ریزمحیط پیرامو بافت سرطاییشد  ،موسوم به اصل «افزاید یفوذپذیری ر یگهداری»

ایجام میشوه .طراحی سامایههای هارریی بر این اساس ،منجر به تجم غیرفعال یایوذرا هر اطراف سلولهای سرطایی میشوه.
 )2هدفگیری فعال با استفاه از یایوحاملهای متصل به لیگایدهای اختصاصی گیرید های سطح سلولهای سرطایی ر به هارگیری
عوامل فیزیکی خارجی مثل میدا مغناطیسی ایجام میشوه[ .]2هر شکل ( )1تصویری از هدفگیری فعال ر غیرفعال به بافت
1

apoptosis
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تومور یماید هاه شد است .هر این مقاله هرموره ریژگیهای پاتوفیزیولوژیک ریزمحیط بافت سرطا ر مهمترین رر های
غیرفعال رساید هارر به آ بررسی میشوه.

شکل -1تصویر هدفگیری فعال ر غیر فعال به بافت تومور[]3
کادر آموزشی
سرخرگهای هوچک هر ایوعابا

ریز شبکههای عررقی ،به مویرگهایی منتهی میشوید هه هوچکترین رگهای بد هستند.

هیوار ی مویرگها بسیار یازک ر متوکل از یک الیه سلولهای پهن به یام ایدرتلیال است هه بر رری غوای پایه قرار گرفتهاید .ایواع
مرتلف مویرگها با توجه به میزا اتصاال بین سلولی هر سه گرر مویرگ پیوسته ،منفذهار ر غیرپیوسته تقسیم میشوید[ ،]4هه
هر شکل ( )2این سه گرر یماید هاه شد اید.

شکل -2تنوع ر ساختار الیهبندی هیوار ی مویرگها[]4
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-2هدفگیری غیر فعال
هرما هدفمند سرطا به منظور رساید مستقیم هرز باال از یک هارری ضدسرطا به محل سلولهای سرطا  ،افزاید جذب هارر
هر سلولهای سرطا ر هاهد جذب هارر توسط سلولهای غیرسرطایی صور میگیره .بافت تومور ،هرمقایسه با بافتهای طبیعی
هارای یک ریزمحیط خاص ر متفار

از لحاظ ساختار عررقی ،اهسیژ رسایی pH ،ر فعالیتهای متابولیکی است .هنگامی هه

سلولهای سرطایی با سرعت بیوتری یسبت به بافتهای طبیعی رشد میهنند ر به ایدازۀ مورصی هر حدره  2-3میلیمترمکع
می رسند ،ییاز شدید به اهسیژ ر مواهغذایی ر ر هریهایت فرآیند آیژیوژیز( 2رگزایی) را آغاز میهنند .عالر بر آ  ،رضعیت
هیپوهسیک( 3همبوه اهسیژ ر مواه غذایی) سلولهای سرطایی باعث تحریک گلیکولیز( 4فرآیند بیوشیمیایی شکست گلوهز هر
شرایط بدر اهسیژ ) برای تامین ایرژی بیوتر میشوید .تولید متابولیتهای اسیدی حاصل از گلیکولیز مثل اسیدالهتیکpH ،
بافت تومور را به مقداری همی تا  ،pH=6-7یسبت به  pHبافت سالم هه معاهل  7.4است ،هاهد میههد .هر یظر گرفتن این
شرایط با استفاه از یایوذرا سولفایامید حساس به  ،pHیتایج خوبی هر جهت افزاید رهاسازی هارر ر تعامل با سلولها هر pH
اسیدی ریزمحیط تومورها یوا هاه است[ .]5با این حال زیست شناسی پیچیدۀ سلولهای سرطایی ،موای زیستی مرتلفی برای
رساید هارر ایجاه میهند .برای مثال رقتی یک هارری ضدسرطا راره جریا خو میشوه ،پررتئینهای خو به یام اپسویین،5
رری سطح هارر را میپوشایند ر آ را به عنوا یک عامل خارجی جهت فرآیند فاگوسیتوز( 6ذر خواری) به اجزای سلولهای ایمنی
معرفی هره ر از رهاید هارر هر بافت تومور جلوگیری میهنند .یکی از مزایای استفاه از یایوحاملها هر هارررسایی ،امکا پوشد
سطحی با پلی اتیلن گلیکول( )PEGاست .اصالح سطحی با  ،PEGزیست سازگاری[ ]1ر مد زما گره

یایوساختارهای حامل

هارر هر خو را افزاید میههد ر با ممایعت از جذب پررتئینهای پالسمایی ،به عنوا یایوحاملهای مرفی 7هر برابر سیستم ایمنی
محافظت میهند[ .]5هر شکل ،3موای سلولی ،میکررسکوپی ر ماهررسکوپی هر هارررسایی به سلولهای سرطا یماید هاه شد
است .بنابراین به طور هلی ،هر یظر گرفتن ریژگیهای فیزیولوژیکی منحصر به فره بافت موره یظر هر طراحی سامایههای هارریی
هدفمند ،از رر های هدفگیری غیرفعال است .با استفاه از این رر  ،تجم ایترابی هارر هر بد با هنترل خصوصیا
فیزیکوشیمیایی سامایهها به طوریهه با شرایط ریزمحیط بافت هدف منطبق باشد ،صور میگیره[.]6

2

Angiogenesis
Hypoxic
4
Glycolysis
5
opsonins
6
Phagocytosis
7
“stealth” nanocarriers
3

296

www.nanoclub.ir

سازوکارهای هدفگیری رسطان

شکل -3موای رساید هارر هر اطراف سلولهای سرطایی[]6
برای مثال تاهنو مورص شد است هه تامین اهسیژ ر مواهغذایی از گره

خو متناس

با سرعت باالی رشد ر تقسیم

سلولهای سرطایی ییست؛ عالر بر آ  ،به هلیل عدم تناس سیستمهای پیامرسایی جهت رشد ر به رجوه آمد رگهای جدید ر با
افزاید سرعت رگزایی ،چیند سلولهای ایدرتلیال یامنظمتر ر اتصاال بین سلولی سستتر شد ر رگهای یوتهنند با منافذ
 100تا  1200یایومتر بسته به یوع تومور شکل میگیره[ .]7همچنین ،الگوی رشد سلولهای سرطایی هر اطراف عررق توموری
یامنظم است یعنی سلولهایی هه هر یزهیکی رگهای خویی قرار هارید ،با هریافت اهسیژ ر مواه غذایی ،سری تر از سلولهای مرهز
تومور رشد میهنند(شکل .)4ب نابراین تحت شرایط خاصی مثل التهاب ر هیپوهسی هه هر اطراف سلولهای سرطایی به طور معمول
رجوه هاره ،الیۀ سلولهای ایدرتلیال رگهای خویی تومور ،یفوذپذیری بیوتری یسبت به رگهای خویی اطراف سلولهای سالم
هاره ر به طور ایترابی ،ررره یایوسامایهها ر ماهررمولکولهای بزرگتر از 40هیلوهالتو از گره

خو به سمت بافت سرطایی

افزاید مییابد .از طرف هیگر عدم ترلیه لنفاتیک طبیعی ،باعث افزاید یگهداری یایوذرا هر بافت سرطایی میشوه[ .]8این هر
ریژگی مهم بافت توموری ،اشر «افزاید یفوذپذیری ر یگهداری» موسوم به 8EPRاست ر به عنوا یک استایداره طالیی برای
طراحی یایوسامایههای هارررسایی هر رر

غیرفعال هر یظر گرفته میشوه .اصل  EPRباعث تجم یایوحامل ر هاررهای هپسوله هر

بافت هدف براساس ریژگیهای فیزیکوشیمایی ریزمحیط اطراف سلولهای سرطایی مایند اختالف هما ،pH ،ترهیبا شیمیایی ر
ایدازۀ منافذ الیۀ ایدرتلیال عررق میشوه[.]1

Enhanced permeability and retention
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شکل -4از بین رفتن یکپارچگی هیوار عررق خویی هر اطراف سلول های سرطایی[.]8

اشر  EPRتا حد زیاهی به زیست شناسی ذاتی تومور مایند )1 :هرجه رگزایی ر لنفزایی )2 ،هرجۀ رشد تومور هر اطراف عررق ر )3
فوار هاخل توموری بستگی هاره[ .]8با توجه به یوتی عررق ر عدم عملکره سیستم لنفاری ،فوار مای بینابینی هر مرهز تومور
یسبت به حاشیه ،باال است ر یفوذ ر ایتوار هارر به هرر تومور محدره میشوه .از طرف هیگر ،یفوذپذیری عررق هر قسمتهای
مرتلف یک بافت توموری ر بین ایواع تومورها مرتلف است .برای مثال ،تومورهای پایکراس ر پررستا  ،برخالف سایر بافتهای
سرطایی هرجۀ رگزایی بسیار همی هارید[ .]5مجموعۀ این عوامل به همرا خصوصیا

فیزیکوشیمیایی یایوحاملها ،بازههی

هارررسایی را تعیین میهنند[ .]8بنابراین پید از طراحی یک سیستم هارریی برای رساید غیرفعال ،ماهیت تومور باید به خوبی
شناخته شوه[.]5
رر های هیگری برای هدفگیری غیرفعال رجوه هارههه عبارتند از )1 :هدفگیری غیرفعال آیزیمی (هر اشر تبدیل فرم غیرفعال
هارر به فرم فعال هر اشر حضور یک آیزیم خاص) )2 ،اسیدیته محیط (رهاید هارر هر اشر تفار شرایط  pHهر بافت موره هرما )،
 )3تفار همایی (با توجه به شرایط همایی بافت موره یظر) ر رر های هیگری هه به اختصاصا بافت تحت هرما رابسته است،
ایجام میشوه[.]7
هر شکل ( )5هارری آبدرست هرهسورربیسین با گرر های عاملی آبگریز هر تجم خوهآرایی ذرا یایومتری توکیل میههند .این
آزمایوگاهی شد ر به صور

یایوذرا با پوشد زیستسازگار پلی اتیلن گلیکول با تزریق هرر رریدی راره گره

خو مو

غیرفعال هر محل سلولهای سرطایی متمرهز میشوه .افزاید جذب سلولی یایوذرا

امکا رهاید هارر هرر سلول ر هاربره

هرمایی موشرتری را فراهم میهند.
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شکل -5هدفگیری غیرفعال هارری ضدسرطا آبدرست ههسورربیسین با یایوذرا متصل به گرر عاملی .]9[PEG

-3عوامل موثر بر سازوکار هدفگیری غیرفعال
توزی زیستی ر سمیت سلولی یایوحاملها با خصوصیا فیزیکوشیمیایی ر پاتوفیزیولوژیک آ ها تعیین میشوه .ماهیت شیمیایی،
ایداز ذرا  ،میزا بار سطحی با تاشیر بر چسبندگی ذرا ر تعامل آ ها با سلول ،تعیین هنندۀ مد زما گره
ر مسیر جذب سلولی لیپوزرمها ،یقاط هوایتومی ،یایوذرا

www.nanoclub.ir
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سرعت بیوتری ارپسوییز (جذب پررتئینهای پالسمایی ارپسویین بر رری سطح) ر حذف میشوید .بنابرین طراحی سامایهها با
سطوح آبدرست ر بار خنثی یا به مقدار هم آییویی ،هاربره بهتری خواهد هاشت[.]8
سایر عواملی هه براساس  ،EPRهدفگیری تومور را تحت تاشیر قرار می ههند ،ایداز یایومتری ر زما گره

هر خو یایوحاملها

است[ .]8ایداز ذرا  ،از یظر یفوذ ر احتباس هر تومور حائز اهمیت است .به عنوا مثال ،ایداز ذرا باید طوری تنظیم شوه هه
یفوذ ذرا به هاخل بافت تومور ر حفظ آیها هر بافت امکا پذیر باشد[ .]1بر اساس مطالعا  ،هامنه ایداز بهینه هر حدره 200-20
یایومتر است[ .]8یایوذرا بسیار هوچک ( 20یایومتر) به سرعت از طریق شکافهای بزرگ ایدرتلیال راره بافت تومور میشوید .اما با
این حال ،احتمال یگهداری آ ها هاهد مییابد .زیرا به هلیل همین ایدازۀ بسیار هوچک ،به آسایی میتوایند از بافت تومور خارج
شوید .یایوذرا بزرگتر ( 100-50یایومتر) زما گره

طوالییتری هارید ر به این ترتی

زما هافی برای سفر یایوذرا به بافت

تومور ر ایتوار آ فراهم میشوه .ذرا بزرگتر بسیار آهسته هر بافت تومور پرد میشوید ر هریتیجه تجم بیوتری هر آ جا
هارید[ .]1عالر بر اینها ،عاملهار هره سطوح یایوحامل با  PEGبا تغییر بارسطحی ر هرجۀ هیدراتاسیو  ،باعث جلوگیری از خوه
تجمعی ر برهمکندهای غیراختصاصی میشوه[ .]8طول اید آل زیجیرۀسطحی  ،PEGبین  1500تا  5000هالتو گزار
شد است .به عنوا مثال مطالعا یوا هاه اید هه مد زما گره

هر خو یایوهپسولهای لیپیدی با 2000هالتو  PEGبر رری

سطح ،بیوتر از  600هالتو  PEGاست[.]5
هاهر آموزشی:
راحد هالتو مقیاسی برای رز اتمی یسبی است .هرچند ارجاع به جرم اتمی به جای رز اتمی معنای علمی هاره .اما بر اشر هاربره
طوالیی به یوعی مجاز شمره شد است.
-4کارآزماییهای بالینی نانوحاملها با هدفگیری غیرفعال
هارری هرهسورربیسین 9ایکپسوله هر لیپوزرمهای هارای گررع عاملی  ،PEGبا یامهای تجاری  Doxilاز آمریکا ر  Caelyxاز اررپا،
ارلین محصولی بوه هه هر اراسط قر  19راره بازار شد .این فرموالسیو  ،ییمه عمر هارری هرهسورربیسین آزاه را از  0.2ساعت تا
 55ساعت افزاید هاه .محصول  ،Myocetشامل هرهسورربیسین هر لیپوزرمهای بدر عامل  ،PEGبا ییمهعمر  2.5ساعت ر
هاهد سمیت هارریی  ،اشرا ضدسرطایی بهتری از خوه یوا هاهید .با این حال هر هارآزماییهای بالینی ،هر هر یوع فرموالسیو با
اشربرویهای موابه ،یسبت به هاررهای آزاه سمیت قلبی عررقی همتری هاشتند .از طرف هیگر ،لیپوزرمهایی هه برای هرما
سرطا هر مد زما طوالییتری هرحال گره

سیستمیک هستند ،به هلیل یوت از مویرگها ،حساسیت ر راهندهای پوستی

هر هست ر پا ایجاه میهنند .عالر بر این مثالها ،فرموالسیو های یایوذر ای هیگری به طور غیرفعال به سمت تومورها هدفمند
شد اید .امررز لیپوزرمها ،میسلها ،یایوذرا پلیمری هر مراحل مرتلف هارآزماییهای بالینی بررسی میشوید ر بعضی از آ ها،
همایطور هه هر جدرل 1ذهر شد است ،موره پذیرید قرار گرفتهاید[.]5
نوع نانوحامل

نام تجاری

هدف دارو

لیپوزوم

)Caelyx®/Doxil® (doxorubicin

سرطا ترمدا ر سینه ،سارهومای

وضعیت کارآزمایی
بالینی
پذیرفتهشد

هاپوسی ،میلوما
9

Doxorubicin
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میسل پلیمری
ترکیب نانوذرات/پلیمر /دارو

)Myocet® (doxorubicin

سرطا سینه

پذیرفتهشد

)DaunoXome® (daunorubicin

سارهومای هاپوسی

پذیرفتهشد

)Onco-TCS (vincristine

لنفوما

پذیرفتهشد

)SPI-077™ (cisplatin

سرطا ترمدا  ،گره  ،سر ،ریه

فاز 2

)Genexol®-PM (paclitaxel

سرطا پایکراس ،ریه ر سینه

فاز 4-2

)Nanoplatin™ (cisplatin

سرطا های مرتلف

فاز 2-1

)Abraxane® (paclitaxel

سرطا سینه

پذیرفتهشد

)Transdrug® (doxorubicin

هپاتوهارسینوما

پذیرفتهشد

Nanoxel® (paclitaxel

سرطا پیورفتهی سینه

فاز1

)Xyotax® (paclitaxel

سرطا سینه ،ترمدا ر ریه

فاز 3-2

)Taxoprexin® (paclitaxel

ایواع سرطا های مرتلف

فاز3-2

جدرل -1مثالهای مصارف بالینی یایوحاملهای هدفگذاری شد با رر

غیرفعال[]5

-5جمعبندی و نتیجهگیری
یایوحاملها با عبور از فواصل بین سلولهای ایدرتلیوم شبکۀ مویرگی سلولهای سرطایی ،هر بافت تومور جم میشروید ر بره هلیرل
عدم عملکره سیستم لنفاری هر آ جا باقی میمایند .هر یظر گرفتن این اصل با عنوا اشر افزاید یفوذپرذیری ر مایردگاری ،اهمیرت
ریژ ای برای طراحی سامایههای هارریی هر رر

هدفگیری غیرفعال هاره .هدفگیری هاررهای ضدسرطا باعرث هراهد عروارض

جایبی هاررهای بسیار سمی ،افزاید اشربروی ر تحویل مولکولهای هارریی با ایحاللپذیری ضعیف یا ییمره عمرر هوترا بره سرمت
بافت هدف میشوه .هر حال حاضر سازرهارهای هدفگیری غیرفعال یایوحاملهای مرتلف مثل لیپوزرم ،میسل ر یایوذرا پلیمرری
مراحل مرتلف هارآزماییهای بالینی را پید رفته ر بعضی از آ ها موره پذیر

قرار گرفتهاید.
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باتری لیتیم-یون
نویسنده :مرتضی صفاری
کارشناسی مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
دارنده مدال نقره هشتمین المپیاد نانو

چکیده
باتوجه به فراگیر شدن استفاده از لوازم الکترونیکی قابل حمل ،توسعه باتری این دستگاهها به امری ضروری تبدیل شدهاست.
متداولترین باتری مورد استفاده در این وسایل ،باتری لیتیم-یون میباشد .باتری لیتیم-یون در لوازم الکترونیکی پرکاربرد مانند
تلفنهای همراه ،لپتاپها و ...مورد استفاده است و باتوجه به اهمیت آن ،پژوهشهای زیادی بر روی آن صورت گرفته است .در این
مقاله به ساختار و مکانیزم باتریهای لیتیم-یون پرداخته شده است .همچنین نقش فناوری نانو در بهبود عملکرد هرکدام از اجزای
این باتری مورد بررسی قرار گرفتهاست.
کلمات کلیدی :باتری لیتیم-یون ،کاتد ،آند ،الکترولیت ،نانوپوشش ،نانوذرات

-1مقدمه
باتری لیتیم-یون متداولترین باتری مورد استفاده در تلفنهای همراه ،لپتاپها و سایر وسایل الکترونیکیی قابیل حمیل مییباشید.
سازوکار کلی آن همانند دیگر باتریهای قابل شارژ است و کاتد ،آند و الکترولیت اجزای اصلی آن به شمار میروند .افزایش ظرفیت،
ایمنی و عمر چرخه و کاهش هزینه ،اهداف پژوهشها و شرکتها در راستای بهبود این باتریها میباشیند .نانوسیاختارهیایی ماننید
نانوپوششها و نانوذرات ،نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند .در مقاله "باتریهاوکاربردفناورینانودرآنها" به ساختار باتریهیا و دو

نوع باتری قلیایی و سرب-اسید پرداختیم .در این مقاله باتری لیتیم-یون و کاربردهایی که فنیاوری نیانو در ایین بیاتری دارد ،میورد

بررسی قرارمیدهیم.

 -2باتری لیتیم-یون
در باتری نوع دوم لیتیم-یون ،اتمهای لیتیم آند هستند و بین ورقههای گرافیت که با  𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥 𝐶𝐶6نشان داده میشوند ،قرار گرفتهاند.
کاتد اکسید فلز لیتیم مانند  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝑂𝑂4یا  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2است و الکترولیت متداول در آن  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿6یک موالر در یک حالل آلی است.
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این حالل معموال مخلوط دیمتیلکربنات و متیلاتیلکربنات میباشد .الکترونها در مدار جریان پیدا میکنند در حالیکه یون
لیتیم از داخل پیل از آند به کاتد حرکت مینماید و هنگام شارژ شدن برعکس میشود.
آند(اکسایش)
کاتد(کاهش)
واکنش کلی پیل(3.7ولت)

)𝑠𝑠( 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥 𝐶𝐶6 → 𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿 + + 𝑥𝑥𝑒𝑒 − + 𝐶𝐶6

)𝑠𝑠( 𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀2 𝑂𝑂4 (𝑠𝑠) + 𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿 + + 𝑥𝑥𝑒𝑒 − → 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝑂𝑂4

)𝑠𝑠( 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥 𝐶𝐶6 + 𝐿𝐿𝐿𝐿1−𝑥𝑥 𝑀𝑀𝑀𝑀2 𝑂𝑂4 (𝑠𝑠) → 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝑂𝑂4 (𝑠𝑠) + 𝐶𝐶6

شکل  .1مکانیزم و اجزای باتری لیتیم-یون

شکل .2اجزای یک باتری استوانه ای لیتیم-یون
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در ادامه اجزای باتری لیتیم-یون و کاربرد فناوری نانو در هر بخش را بررسی میکنیم.

 -3کاتد
بطور کلی ،سه نوع کاتد در باتریهای لیتیم-یون استفاده میشوند .نوع اول ،اکسیدهای الیهای 1مانند  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2که اولین

کاتدهای مورد استفاده در این گونه باتریها به شمار میروند .اکسیدهای الیهای کانالهای دوبعدی برای نفوذ لیتیم دارند .نوع دوم،
اسپینل2ها مانند  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝑂𝑂4هستند که کانالهای نفوذ سهبعدی دارند .نوع سوم ،اولیوین3ها مانند  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4هستند و

کانالهای نفوذ یک بعدی دارند .شکل  3ساختار کریستالی هرکدام از انواع کاتدها را نشان میدهد].[2

شکل  .3ساختار کریستالی آ) اکسیدهای الیهای ؛ ب) اسپینلها؛ پ) اولیوینها

 3-1اکسیدهای الیهای
 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2اولین اکسید الیهای است که به عنوان کاتد در باتری لیتیم-یون استفاده شده است .ظرفیت آن  140میلیآمپرساعت بر

گرم و ولتاژ متوسط آن  3/9ولت است .در عمل ،تنها نیمی از لیتیم ذخیره شده در ماده خارج میشود .پژوهشهای زیادی به
منظور افزایش میزان لیتیم خارج شده از کاتد و همچنین افزایش ولتاژ و عمر چرخهها انجام شده است .پوششدهی کاتدهایی که
از اکسیدهای الیهای ساخته شدهاند با نانوپوشش هایی از جنس اکسید فلزات مانند آلومینیوم ،قلع ،تیتانیوم ،زیرکونیوم و منیزیم
منجر به افزایش ولتاژ و عمر چرخهها میشود] .[3-5ایجاد نانوپوشش که باعث جلوگیری از تغییر ساختار کریستالی کاتد
میشود] ،[6مانند یک مانع فیزیکی بین الکترولیت و ماده فعال عمل میکند و از رسیدن مقدار ناچیز هیدروژنفلوراید و آب درون
الکترولیت به ماده فعال جلوگیری میکند] .[7شکل  4نمایی از نانوپوشش بر روی کاتد را نشان میدهد.

Layered oxides
Spinels
3
Olivines
1
2
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شکل  .4نمایی از نانوپوشش اکسید آلومینیوم بر روی کاتد

نانوپوششهای اکسید فلزی همچنین میتوانند باعث افزایش پایداری حرارتی کاتد شوند] .[8یکی از مشکالت  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2هزینه

باالی کبالت میباشد که تولید آن بهصورت انبوه را با چالش مواجه میکند .همچنین کبالت مادهای سمی به شمار میرود.
 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2به نسبت  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2هزینه کمتری دارد و ساختار آن مشابه  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2است 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 .نیز در ولتاژهای باالتر از 4/2

ولت دچار تغییر ساختار میشود و عمر چرخه در آن به شدت کاهش مییابد .بسیاری از نانوپوششهای اکسید فلزی مانند
دیاکسید زیرکونیوم باعث پایداری ساختاری  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2میشوند و عمر چرخه را افزایش میدهند] .[9پایداری حرارتی 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2

نیز با دوپکردن و پوششدهی با منیزیم بهبود پیدا میکند] .[10دوپکردن به معنای وارد کردن یک ماده در یک ساختار بلوری
به عنوان نقص بلوری است به طوریکه ساختار اولیه ماده دچار تغییر کلی نشود.

3-2اسپینلها
اسپینل  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝑂𝑂4کانالهای سهبعدی نفوذی دارند که باعث افزایش نرخ تحرکپذیری یونهای لیتیم میشود .همچنین ،تولیید
 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝑂𝑂4آسان و ارزان میباشد و پایداری حرارتی قابل قبولی از خود نشان میدهد] .[11یکی از مشکالت اسپینلها این اسیت

که اگر ولتاژ دشارژ از محدوده مشخصی خارج باشد ،ساختار ماده تغییر میکند و منجر به کاهش ظرفیت باتری و کاهش طول عمر
چرخه میشود .همچنین در ولتاژهای باال مانند یک کاتالیست عمل میکنید و الکترولییت ریرآبیی را اکسیید کیرده و باعیث تولیید

فراوردههای جانبی مضر میشود و دمای باال این واکنش را تسریع مینماید] .[12برای جلوگیری از این مشکالت الزم است تیا ییک
الیه ریر فعالکننده 1مابین ماده و الکترولیت تشکیل شود .پوششها و دوپنت(2میواد دوپ شیونده)هیای مختلفیی بیه ایین منظیور
استفاده میشوند؛ مانند لیتیمبوراکسید ،سیلیسیمدیاکسید ،قلعدیاکسید ،اکسیدمنیزیم ،نقیره ،آلومینییوم و نانولولیههیای کربنیی
[.[13-19کامپوزیت  / 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝑂𝑂4نانولوله کربنی ،ظرفیت باتری را افیزایش مییدهید و هیمچنیین در دسیتگاههیای الکترونیکیی

انعطافپذیر کاربرد دارد .دوپکردن آلومینیوم منجر به افزایش میانگین ظرفیت منگنز مییشیود و در دماهیای بیاال از کیاهش بیازده
باتری جلوگیری میکند.

 3-3اولیوینها
1

Passivation layer
Dopant

2
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اولیوینها مانند  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4کاتدهای بهتری نسبت به دیگر ساختارها هستند؛ زیرا عمر چرخه آنها بیشتر بوده و ایمنی استفاده

ازآنها باالتر است .همچنین ،آهن یکی از فراوانترین عناصر پوسته زمین است و بنابراین هزینه تولید این ماده کمتر از سایر کاتدها
است .عمر چرخه بیشتر و ایمنی باالتر این ساختار نسبت به دو ساختار دیگر ،به دلیل کمتر بودن ولتاژ کاری آن است( 3/4ولت).

در این اختالف پتانسیل پایین ،الکترولیتهای ریر آبی ،پایدار هستند .با این وجود𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4 ،کانالهای یکبعدی نفوذ برای

یونها دارد و این منجر به کاهش رسانایی یونی آن میشود .همچنین رسانایی الکتریکی این ماده نیز ضعیف است؛ بهعالوه چگالی
آن نیز نسبت به دو ساختار دیگر کمتر است.

به منظور بهبود رسانایی الکتریکی  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4میتوان سطح آن را با ساختارهای کربنی پوششدهی کرد] .[20همچنین میتوان

با کاهش اندازه ذرات  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4رسانایی الکتریکی آن را افزایش داد .در پژوهشی نشان داده شده که استفاده از نانوصفحات
 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4با ضخامت  30تا  40نانومتر با پوشش  5نانومتری کربن آمورف که از طریق روش سولوترمال 1تهیه شدهاند ،بهطور

موثری عملکرد باتری را بهبود می دهد زیرا باعث کاهش مسافت مورد نیاز برای نفوذ لیتیم میشود] .[21اگرچه کاهش سایز ذرات

منجر به افزایش واکنشپذیری آنها میشود و میتواند تولید محصوالت جانبی ناخواسته را به دنبال داشته باشد ،استفاده از
پوششهای کربنی نیز برای جلوگیری از این واکنشها میتواند کمک کننده باشد .استفاده از پوششهای کربنی دوپشده با سایر
مواد نیز میتواند رسانایی الکتریکی را افزایش دهد .هنگامی که فسفر دوپشده در کربن بر روی کاتد الیه نشانی میشود ،مقاومت
در برابر انتقال بار کاهش مییابد که به دلیل وجود حاملهای فسفر میباشد] .[22نانولولههای کربنی رساناهای الکتریکی بسیار
مطلوب با سطح ویژه بسیار زیاد هستند .ساختار لولهای آنها اجازه میدهد تا در کاتد و آندهای فعال ،نقش رسانایی یونی و
الکتریکی را ایفا کنند .این کامپوزیت عملکرد بهتری در نرخ های باال یا پایین  Cنسبت به  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4دارد].[23

ماده دیگری که میتوان به کاتد اضافه کرد ،گرافن میباشد .گرافن الیهالیهای پیچیده شده دور  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4میتواند ظرفیت 208

میلیآمپرساعت بر گرم ایجاد کند .این ظرفیت باال به علت واکنش کاهش برگشتپذیر بین لیتیم درون الکترولیت و صفحات گرافن

است] .[24روشی دیگر برای افزایش بازده باتری ،تولید نانوسیمهای  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿4کپسوله شده در نانولولههای کربنی میباشد .این
ساختار هسته پوسته از طریق روش سل-ژل 2تهیه میشود].[25

 -4آند
 4-1گرافیت
گرافیت به عنوان اولین گزینه در آند باتریهای لیتیم-یون مورد استفاده بوده است .قیمت ارزان ،پایداری مکانیکی و شیمیایی و
ظرفیت باال( 372میلیآمپرساعت برگرم) باعث شده گرافیت ماده مورد استفاده در بسیاری از آندهای باتریهای لیتیم-یون تجاری
باشد .با این وجود ،گرافیت محدودیتهایی نیز دارد .برای مثال ،الکترولیتهای آلی متداول(اتیلنکربنات ،دیاتیلکربنات و پروپیلن
کربنات) با آند گرافیتی واکنشهای برگشتناپذیر میدهند و منجر به تولید فراوردههای جانبی ناخواسته میشوند .یکی از

روشهای جلوگیری از این فرایند ،تشکیل الکترولیت جامد بین فازی) 3(SEIبه عنوان یک نانوپوشش محافظ ،از طریق احیای

Solvothermal
Sol-gel
3
)Solid-electrolyte interphase(SEI
1
2
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مولکولهای اتیلنکربنات حین اولین چرخه است] .[26این پوشش به حفاظت از گرافیت کمک میکند و از تغییرات شیمیایی
الکترولیت جلوگیری میکند؛ اما نمیتواند بهطور کامل سطح آند را ریرفعال کند .به همین دلیل پژوهشهای دیگری برای حفاظت
از آند گرافیتی از طریق اکسیداسیون سطحی و سایر نانوپوشش ها انجام شده است .در حال حاضر از سه نوع نانو پوشش استفاده
میشود؛ کربن آمورف ،فلز ،اکسیدهای فلزی و پلیمر .پوششهای کربن آمورف معموال از طریق رسوبدهی گرمایی بخار 1با استفاده
از پیشمادههای آلی تولید میشود] .[27پوششهای فلزی و اکسیدفلزی با ضخامت  10تا  20نانومتر ،بهطور موثری واکنشهای
جانبی را کاهش میدهند .پوششهای متداول این دسته عبارتند از .Cu, Ni, Sn, Zn, Al, Ag, TiO2, MoO3
].[28-30

شکل .5الف)آند بدون پوشش کربنی ب) آند با پوشش کربنی

 4-2لیتیم تیتانات
اسپینل لیتیم تیتانات ) (𝐿𝐿𝐿𝐿4 𝑇𝑇𝑇𝑇5 𝑂𝑂12,LTOمی تواند جایگزین کارآمدی برای گرافیت باشد؛ زیرا تغییر ساختاری ندارد و بهطور

ذاتی یک آند ایمن است .اما به دلیل ساختاربلوری یکتا و گاف انرژی نسبتا بزرگ آن ( 2-3الکترون ولت) ،دو محدودیت ایجاد

میکند؛ پایین بودن ظرفیت آن( 175میلی آمپرساعت برگرم) نسبت به گرافیت و رسانایی یونی و الکتریکی کمتر نسبت به گرافیت.
به منظور بهبود عملکرد لیتیمتیتانات میتوان از نانوذرات لیتیمتیتانات استفاده کرد ،سطح آن را پوششدهی کرد و یا
نانوساختارهای لیتیم تیتانات را در یک زمینه رسانا کامپوزیت نمود .استفاده از نانوساختارهای لیتیمتیتانات در آند به طور قابل
توجهی مسیر نفوذ لیتیم درون ذرات را کاهش میدهد و همچنین سطح الکترود را افزایش میدهد که هردو عامل منجر به افزایش
جریان دستگاه میشوند .در سالهای اخیر تالشهای زیادی برای تولید انواع ساختارهای مختلف از طریق روشهای متنوع شده
است .این روشها معموال با دوپ کردن یونهای مختلف همراه بوده تا رسانش الکتریکی آند را افزایش دهند .پوششدهی سطح

1

)Thermal vapour deposition(TVD
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 LTOانتقال بار بین آند و الکترولیت را تسهیل میکند و توان باتری را افزایش میدهد .بسیاری از پوششهایی که برای گرافیت
استفاده میشود را برای  LTOنیز میتوان استفاده کرد؛ مانند نقره ،مس ،کربن ،قلع) (IVاکسید و ترکیبات رسانای آلی .کامپوزیت
کردن  LTOدر زمینه رسانا منجر به افزایش رسانایی آند میشود .زمینه رسانا ،نانوساختارهای  LTOرا در خود جای میدهد که
مسیرهای کارآمد انتقال الکترون را ایجاد میکند (شکل .)6

شکل .6حرکت بار ها درون کامپوزیت تیتانیوم دی اکسید/کربن

 4-3نانوکامپوزیتهای سیلیکون
سیلیسیم توجه زیادی برای استفاده به عنوان آند را به خود جلب کرده است؛ زیرا ظرفیت آن برابربا 3572میلیآمپرساعت برگرم
است .عنصر سیلیسیم با لیتیم واکنش آلیاژی میدهد و ترکیبات دوتایی  Li-Siرا تشکیل میدهند .اما تغییرات فازی و حجمی
مکرر منجر به کاهش ظرفیت و کاهش طول عمر چرخه میشود .به منظور بهبود خواص آند ،از نانوساختارهای سیلیکونی مانند
نانوسیمها [ ]31یا نانولولههای سیلیسیم[]32استفاده می شود .با ایجاد اتصال الکتریکی مناسب بین نانوساختارهای سیلیکونی و
الکترولیت ،ظرفیت باتری به 2000میلیآمپرساعت برگرم میرسد و عمر چرخهها افزایش مییابد .در پژوهشی دیگر ،نانوذرات
سیلیسیم بر روی کربن دندریتی قرار گرفتند] [33که در این چنین ساختارها سیلیکون و کربن گرافیتی ،هردو اجزای فعال هستند.
کربن به عنوان زمینه رسانا برای انتقال موثر بار ،جلوگیری از تغییرات حجمی سیلیسیم و میزبان یونِ لیتیم برای ظرفیت
برگشتپذیر استفاده میشود .از طریق روش هیدروترمال 1و سولوترمال میتوان نانوسیمهای سیلیکونی را تهیه کرد و پس از

پوششدهی آن با کربن ،ظرفیت  1500میلیآمپرساعت برگرم بدست میآید] .[34روش دیگر استفاده از نانوذرات صنعتی سیلیکون

و کپسوله کردن آنها در پوسته های کربنی است .با استفاده از این روش نه تنها مشکل تغییرات حجمی برطرف میشود ،بلکه
الکترولیت جامد بین فازی پایدار تولید میکند که باعث افزایش عمرچرخهها با ظرفیت 1200میلیآمپرساعت بر گرم میشود.

1

Hydrothermal
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بهطور کلی استراتژیهایی که برای بهبود عملکرد آند مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از :طراحی نانوساختار با سطح زیاد و نفوذ
بهتر لیتیم ،ایجاد نانوپوشش برای جلوگیری از واکنشهای ناخواسته ،ترکیب ساختارها با مواد رسانا برای بهبود رسانش الکتریکی
آند.

 -5الکترولیت
الکترولیت در باتری وظیفه تسهیل انتقال یونها بین دو الکترود و تکمیل مدار و همچنین تامین جدایش فیزیکی به منظور
جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار را دارد .الکترولیت کارآمد باید ویژگیهای روبرو را داشته باشد :رسانایی یونی باال در بازه دمایی
 30تا  100درجه سلسیوس و قابلیت جابجایی آنیون و کاتیون ،پایداری شیمیایی ،گرمایی و الکتروشیمیایی ،سازگاری با سایر
عناصر باتری ،هزینه کم و خطرات زیست محیطی پایین .اکثر باتریهای لیتیم-یون تجاری از الکترولیتهای مایع استفاده میکنند
که از یک نمک لیتیم(مانند  )𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿6حل شده در مخلوطی از ترکیبات کربناتدار (مانند اتیلنکربنات و دیمتیلکربنات) تشکیل

شده است] .[35این الکترولیتها از رسانایی یونی باالیی برخوردارند و پایداری شیمیایی و حرارتی زیادی دارند .اما مشکل اصلی

این الکترولیتها ،استحکام مکانیکی ضعیف آنهاست که طراحی باتریها را محدود میکند و اشتعالپذیری آنها را باال میبرد .به

همین دلیل استفاده از الکترولیتهای جامد مانند الکترولیتهای پلیمری توجه زیادی را به خود جلب کرده است .الکترولیتهای
جامد خواص مکانیکی بهتری دارند و ایمنتر هستند و میتوان از آنها برای انواع طراحی باتریها استفاده کرد .مهمترین محدودیت
استفاده از این الکترولیتها ،کم بودن رسانایی یونی آنهاست .بنابراین میتوان گفت که مشکل الکترولیتهای مایع ،خواص مکانیکی
نامطلوب و مشکل الکترولیتهای جامد ،ضعف در رسانش یونی است .با استفاده از افزودنیهای نانوساختار میتوان این مشکالت را
برطرف کرد .به منظور افزایش رسانایی الکترولیتهای جامد ،نانوذرات سرامیکی مانند سیلیکات ،آلومینیوماکسید و دیاکسید
تیتانیوم به این پلیمرها اضافه میشوند و رسانش یونی این الکترولیتها را بهبود میدهند].[36همچنین مشاهده شده است افزودن
این نانوذرات سرامیکی به الکترولیتهای مایع می تواند خواص مکانیکی آنها را بهبود بخشد .افزودن نانوذرات سیلیکات به الکترولیت
مایع ،الکترولیت بهبود یافتهای را تولید میکند که به آن "شنتر "1گفته میشود.

 -6جداکننده

2

جداکننده بخشی ریر فعال در باتری است که وظیفه آن جداکردن آند و کاتد از یکدیگر و جلوگیری از اتصال کوتاه است در حالیکه
به یونهای لیتیم اجازه عبور میدهد .بنابراین جداکننده ایدهآل باید عایق باشد ،استحکام مکانیکی باالیی داشته باشد ،تحت شرایط
کاری باتری به لحاظ شیمیایی بیاثر باشد و باید در الکترولیتهای مایع ریر آبی دارای خاصیت ترشوندگی باشد] .[37متداولترین
جداکنندههای باتریهای لیتیم-یون ،جداکنندههای میکرومتخلخل میباشند .این جداکنندهها عمدتا از پلیاتیلن و پلیپروپیلن
ساخته میشوند.
پایداری گرمایی ،ترشوندگی و خواص مکانیکی جداکنندهها میتواند با استفاده از نانوپوششها بهبود یابد .پوششدهی جداکنندهها
با نانوساختارهای معدنی مانند اکسیدآلومینیم یا سیلیکات ،یا افزودن این نانوذ رات به زمینه پلیمر ،باعث افزایش پایداری حرارتی،
خواص مکانیکی و ترشوندگی جداکننده میشود].[38
1

Soggy sand
Separator

2
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 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی جداکننده ساخته شده از پلی اتیلن و پلی پروپیلن در دو بزرگنمایی متفاوت. 7شکل

 جمعبندی و نتیجهگیری-7
. توسعه باتریهای این دستگاهها به امری ضروری تبدیل شده است،باتوجه به فراگیر شدن استفاده از لوازم الکترونیکی قابل حمل
اتمهای لیتیم آند هستند و بین ورقههای گرافیت که با.یون میباشد- باتری لیتیم،متداولترین باتری مورد استفاده در این وسایل

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 است و الکترولیت متداول در آن2 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 یا2 𝑂𝑂4  کاتد اکسید فلز لیتیم مانند. قرار گرفتهاند،𝐶𝐶 𝑥𝑥𝐿𝐿𝐿𝐿 نشان داده میشوند6
 اسپینلها، بهطور کلی سه نوع کاتد در این باتریها استفاده میشوند؛ اکسیدهای الیهای.𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 یک موالر در یک حالل آلی است6

به کمک فناوری نانو. لیتیمتیتانات و نانوکامپوزیتهای سیلیکون نیز بهعنوان آند این باتریها استفاده میشوند، گرافیت.و اولیوینها
 پایداری اجزای درون باتری را بیشتر کرد و ایمنی باتری، طول عمر چرخه را بهبود بخشید،میتوان ظرفیت باتری ها را افزایش داد
.را افزایش داد
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ایمین
اقدامات حفاظت فردی در آزمایشگاه
روشهای کنترل خطر در آزمایشگاه نانو

منبع سیزدهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

اقدامات حفاظت فردی در آزمایشگاه
نویسنده :زهرا علیدوست
چکیده
تجهیزات حفاظت فردی( ،1)PPEگروه بزرگی از محصوالت ایمنی هستند که مانند یک سد ایمنی ،برای محافظت از بدن در برابر
خطرهای بهداشتی و سالمتی ،به کار میروند .لباسهای غیرقابل نفوذ به مواد شیمیایی ،دستکشهایی با آستینهای بلند و
استفاده از محافظ کفش در حال حاضر متداولترین تجهیزات حفاظت فردی برای کاهش مواجهه پوستی با نانوذرات هستند.
تجهیزات حفاظت فردی آخرین مرحله در سلسله مراتب روشهای کنترل خطر در آزمایشگاه نانو محسوب میشوند .از اینرو،
استفاده از این روش کنترلی در کنار سایر اقدامات کنترل کاهشی ،مهندسی و اداری ،موثر خواهد بود .با توجه به این که هیچ
دستورالعمل موافق جهانی برای انتخاب لباس شخصی مناسب در برابر نانوذرات مهندسی شده وجود ندارد ،کارکنان آزمایشگاه با
اتخاذ رویکرد محافظهکارانه ،از بهترین و کارآمدترین  PPEمیتوانند استفاده کنند .در این مقاله انواع تجهیزات حفاظت فردی
جهت مقابله با متداولترین مسیرهای ورود نانوذرات به بدن ،با توجه به استاندارد آژانسهای بینالمللی ،معرفی خواهند شد.
کلیدواژه :تجهیزات حفاظت فردی ،PPE ،کنترل ،ایمنی ،بهداشت ،نانوذرات

-1مقدمه
در توسعهی مسئوالنه ی هر فناوری ،از جمله فناوری نانو ،محافظت از کارکنان و همهی افرادی که اولین بار در معرض محصوالت
این فناوری قرار میگیرند ،اهمیت ویژهای دارد .در یک ارزیابی جهانی ،دانشمندان و مسئوالن  11کشور در سمپوزیوم حمایت از
سالمت کارگران حوزهی فناوری نانو (رم 25 ،و  26فوریه  ،)2015به بررسی آنچه که از سمیت احتمالی و خطرات ناشی از مواجهه
با نانوذرات شناخته شده است ،پرداختند و در نهایت تاکید کردند که ابهامات و سواالت زیادی درمورد ابعاد مشکالت مرتبط با
نانوذرات وجود دارد[ .]1یافتهها نشان میدهد که کارکنان آزمایشگاه نانو ،در مراحل مختلف تولید یا حمل و نقل مواد در معرض
خطر نانوذرات قرار میگیرند .برخی از فعالیتها مثل تمیز کردن رآکتور سنتز ،بستهبندی مواد ،دست زدن به نانوپودر خشک ،کار
کردن با نانومواد محلول بدون حفاظت فردی مناسب ،سنتز نانوذرات در فاز گاز و در یک سیستم غیرمحصور ،پتانسیل بیشتری
برای مواجهه با نانوذرات دارد[.]2

در شرایطی که اتفاقات غیرقابل پیشبینی در آزمایشگاههای علمی حوزه فناوری نانو رخ میدهد ،با وجود اعمال شیوههای کنترل
اداری و مهندسی (مثل تهویه خروجی ،هودهای شیمیایی ،گالو باکس و کابینت ایمنی زیستی) ،استفاده از تجهیزات حفاظت
فردی به عنوان مجموعه اقدامات کنترلی مستقل یا اغلب به عنوان سازوکار مکمل در کنار سایر روشهای کنترلی ،خطر قرار

)Personal protective equipment (PPE
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گرفتن در معرض نانومواد را به حداقل میرساند[ .]3در این مقاله ،با توجه به استاندارد آژانسهای بینالمللی ،انواع تجهیزات
حفاظت فردی جهت مقابله با متداولترین مسیرهای ورود نانوذرات به بدن معرفی میشود.
 -2اقدامات حفاظت فردی
اقدامات کنترلی با تجهیزات حفاظت فردی ( ،)PPEهرگز نباید به عنوان اولین خط دفاعی در برابر آالیندهها درنظر گرفته شود .در
شرایط خاص ،ممکن است استفاده از  ،PPEبسیار خطرساز باشد .برای مثال آسیبهای شغلی مختلفی در اثر لغزیدن و افتادن مواد
از دست به دلیل پوشیدن انواع مختلف دستکش ،کاهش میدان دید با عینکهای محافظ بزرگ و عدم استفاده از روشهای کنترلی
باالتر ،ممکن است بهوجود بیاید .بنابراین امکان دسترسی و آشنایی با روشهای کاربری صحیح تجهیزات حفاظتی برای کاهش
مواجهه با نانوذرات ضروری است[.]4

-1-2محافظت از دستگاه تنفسی
با توجه به این که استشاق نانوذرات ،رایجترین مسیر نفوذ نانوذرات به بدن است ،حفاظت تنفسی بیشترین توجه را در میان
تجهیزات حفاظت فردی به خود اختصاص دادهاست .در کشور آمریکای شمالی ،ماسکهای تنفسی که کارایی عملکرد آنها توسط
سازمان  ،NIOSH2آزمایش و تایید شده باشد ،مجوز استفاده در آزمایشگاههای حوزهی فناوری نانو دارند[ .]2عالوه بر کارایی
فیلتراسیون ،عوامل دیگری مثل مدت زمان مصرف یا میزان و دفعات استفاده نیز بر سطح حفاظت ماسکهای تنفسی اثر میگذارد.
همچنین ،نانوذرات از میان کوچکترین شکاف یا درزهایی که در کنار بینی یا دهان به دلیل قرارگیری نامناسب ماسک برروی
صورت ایجاد شده است میتوانند عبور کنند .بنابراین باید دقت داشته باشید که هرکدام از انواع ماسکها ،با مهروموم مناسبی
مسیرهای تنفسی را پوشش داده باشند[.]4

مجموعهی آزمایشهایی که محققان برای ارزیابی کارایی فیلترها و دستگاه تنفس طراحی کردهاند ،از چهار بخش اصلی تشکیل
شده است )1 :سیستم تولیدکنندهی آئروسل )2 ،محفظهی آزمایش )3 ،سیستم شمارشگر ذرات و  )4یک جریانسنج.

شکل  :1نمایی از طراحی آزمایش برای بررسی کارایی فیلتراسیون تجهیزات حفاظت تنفسی[.]2
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آئروسل نانوذرات از دستگاه مولد آئروسل به درون محفظهی آزمایش که ماسک یا فیلتر مورد ارزیابی در آن قرار گرفته هدایت
میشوند .در این حال ،دستگاه شمارشگر ذرات و جریانسنج در سمت دیگر محفظه قرار دارند و با روشهای مختلفی میتوانند با
اندازهگیری غلظت ذرات در فضای بدون فیلتراسیون باالی محفظه نسبت به فضای فیلترشده در قسمت پایین محفظه ،کارایی
فیلتراسیون تجهیزات تنفسی را محاسبه کنند[.]2

در گزارش سازمانهای مربوط ،نتایج بازدهی انواع فیلتر و ماسکهای تنفسی با نانوذرات نقره ،سدیم کلرید ،آئروسل گرافیت و
التکس پلی استرن ،با سرعت جریان  85لیتر بر ثانیه آزمایش شدهاست .میزان نفوذ نانوذرات از ماسکها به نوع فیلتر ،بار
الکتریکی ،ضخامت ،کارآیی و همینطور شرکت سازندهی فیلتر ،بستگی دارد .نانوذرات با اندازه ،شکل ،بارالکتریکی و سرعت جریان
مختلف ،تحت تاثیر رطوبت بازدم ،در میزان کارآیی فیلتراسیون ماسکهای تنفسی نقش مهمی دارند .به عنوان مثال ،بازده
فیلتراسیون ذرات در اندازههای بین  3تا  300نانومتر با سرعت جریان باالی  85لیتر بر ثانیه ،کاهش پیدا میکند ،یا با این که
رطوبت هوای بازدم اثری در فیلترهای فیبر شیشهای نشان نداده است ،ولی با خنثی کردن بار الکتریکی فیلترهای باردار ،کارایی
فیلتراسیون را کاهش میدهد[.]5

در هنگام کارکردن با نانوپودرهای خشک یا درصورت عدم استفاده از کنترلهای مهندسی مناسب ،محافظت از مسیرهای تنفسی
بدن ضرورت بیشتری دارد[ .]6انتخاب تجهیزات حفاظت تنفسی باید مبتنی بر ارزیابی سطح خطر ،خصوصیات فیزیکوشیمیایی،
سمیت و غلظت آالینده باشد[ .]5موارد حفاظت تنفسی رایج از این قبیل است:
 -1-1-2ماسکهای جراحی
 oماسکهای معمول جراحی پس از قرارگیری روی صورت ،شل و یکبارمصرف هستند .بنابراین استفاده از آن،
حفاظت مناسبی در برابر نانوذرات ندارد[]6

 -2-1-2فیلتر مسیر تنفسی()FFR3
 oفیلترهای مسیر تنفسی از متداولترین ماسکهای یکبارمصرف هستند .طبق گواهینامه  NIOSHانواع

مختلف آنها ،عبارت از  R ،Nو  ،Pبا رتبهبندی  99 ،95یا  100درصد در برابر ذرات ریز معلق در هوا،
حفاظت تنفسی اعمال میکنند.


نوع :Nبرای ذرات غیرروغنی استفاده میشود.



نوع :Rتاحدودی در برابر ذرات روغن مقاوم هستند( .به مدت  8ساعت استفاده مداوم یا متناوب)



نوع :Pبه راحتی برای ذرات روغنی استفاده میشوند.

FFRها مانند ماسکهای معمول تنها نقش غربالگری ندارند ،بلکه با استفاده از انواع مختلفی از مکانیسمهای فیلتری ،نانوذرات را
جدا می کنند .برای مثال اگر فیلتر مورد استفاده دارای بار الکتریکی باشد ،نانوذرات باردار موجود در هوا با جاذبه الکترواستاتیک
جمعآوری میشوند .بر اساس آزمایشهای متعددی که توسط موسسات مختلف مانند  NIOSHو OSHA4انجام شده است،
ماسکهای ،N95با نفوذ  ٪5برای ذرات کمتر از  100نانومتر ،استانداردهای فیلتراسیون  NIOSHرا به خوبی رعایت میکنند .از

3
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این رو محافظت کافی در برابر نانوذرات ارائه میدهند .با این حال ،اثربخشی این ماسکها تا حد زیادی تحت تاثیر رطوبت و میزان
تنفس قرار میگیرد.
مسئله اصلی ایمنی درمورد FFRهای یکبارمصرف این است که پس از قرارگیری ماسک بر روی صورت ،مهروموم مناسبی در
اطراف بینی و دهان داشته باشد .استفاده نادرست یا کاربری نامناسب این ماسکها (به عنوان مثال قراردادن FFRها در باالی سر)
باعث ورود نانوذرات به درون ماسک شده و کارایی حفاظتی آن تا حد زیادی افت میکند(شکل .]6[)2

شکل  :2ماسک  ،FFRنوع  N95با استفاده نامناسب از آن :پودر سفید اطراف بینی نشان میدهد که ماسک از اتصال محکمی برخوردار نبودهاست[]6

-3-1-2دستگاه تنفس پوشانندهی صورت
هنگام کار با نانوذرات درصورت عدم وجود کنترلهای مهندسی مناسب ،دستورالعملهای سالمت ،بهداشت و ایمنی ،استفاده از
دستگاه تنفسی را توصیه میکنند که نسبت به ماسکهای یکبار مصرف با مهر و موم بهتری میتواند تمام یا بخشی از صورت را
بپوشانند .دستگاه تنفس پوشاندهی نیمه صورت ،باید به فیلتر  P100مجهز باشد که با فیلترهای  HEPAقابل مقایسه است.
مطالعات نشان میدهد که این دستگاه محافظ خوبی در برابر نانوذرات با اندازههای  2.5نانومتری است[]6

در روش حفاظت تنفسی با ماسک پالستیکی (به عنوان مثال سیلیکون) که روی بینی و دهان پوشیده میشود و توسط تسمههای
قابل تنظیم که باالی سر و پشت سر کاربر قرار میگیرد ،بر روی صورت نگهداری میشود (شکل  .)24در دستگاههای تنفسی
دوفیلتر قابل تعویض تعبیه شده است .این واحدها از  FFهای یکبارمصرف سنگینتر هستند ،اما مشروط به این که به درستی روی
صورت قرار گرفته باشد ،به مراتب محافظت بهتری را برای افراد فراهم میکنند .این دستگاه قابل شستشو است و امکان استفاده
مجدد برای همان کاربر را دارد ،یعنی هرگز نباید بین کاربران به اشتراک گذاشته شود[.]6
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شکل  :3حفاظت تنفسی در برابر نانوذرات .دستگاه تنفسی پوشانندهی نیمه صورت (شکل سمت راست)،تمام صورت(شکل سمت چپ)[]6

-2-2محافظت از پوست
با توجه به پیشرفت قابلتوجه و نتایج گزارش شده درمورد اثرات ناشی از سمیت آئروسل نانوذرات و آسیبهای مسیرهای تنفسی،
ضرورت توسعه ی مطالعات در زمینه حفاظت از تماس پوستی و خطرات نانوذرات موجود در سوسپانسیون مایعات نیز آشکار
میشود .استفاده از لباس های محافظ شامل پیراهن آستین بلند ،شلوار بلند و بدون درز و دکمه ،دستکش نیتریل با آستین بلند،
دستکشهای دوالیه ،عینک ایمنی ،عینک محافظ ،کفشهای جلو بسته که از موادی با نفوذپذیری کم به نانوذرات ساخته
شدهاست ،در برابر خطر و اثرات سمی نانوذرات به طور موثری محافظت میکند[.]7

 -1-2-2محافظت از دستها
دستکش از تجهیزات حافظتی دستها ،درهنگام کار با نانوذرات خشک یا سوسپانسیون در حاللهای مختلف است .جنس مواد
تشکیلدهندهی دستکش ،فرآیند ساخت و ضخامت آن ،تاثیر زیادی بر میزان نفوذ نانوذرات مهندسیشده دارد[ .]8بنابراین در
شرایطی که در حین کار با طیف وسیعی از نانوذرات سروکار داشته باشید ،استفاده از دو دستکش توصیه میشود(شکل.)4
مطالعات نشان داده است که انواع دستکشها از جمله التکس ،نیتریل و وینیل ،محافظ خوبی دربرابر بیشتر نانوذرات پودری شکل
هستند .دستکشهایی با آستینهای بلند خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض پوست را کاهش میدهد در صورت استفاده از
سوسپانسیون نانوذرات ،دستکشهای نیتریل محافظت بیشتری ارائه میدهند[.]4
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شکل :4دقت داشته باشید که روپوش و دستکش تمامی سطوح پوست را بپوشانند .تصویر راست کاربری صحیح و تصویر چپ استفاده نادرست از پوشاک

حفاظتی نانو را نشان میدهد[.]9

به طور اساسی ،انتخاب نوع دستکش باید با توجه به سازگاری با مواد و حاللهای مورد استفاده ،ویژگی و دستهبندی نانومواد
صورت بگیرد .دستکشهای یکبارمصرف باید به طور روزمره یا در صورت بروز اولین نشانه آلودگی تعویض شوند .توجه داشته باشید
که حتی درصورت عدم وجود هرگونه خراش ظاهری ،استفاده مجدد از دستکشهای یکبار مصرف و یا پوشیدن دستکش در مدت
زمان بیش ازدوساعت ،بسیار خطرناک است[.]4
جدول -1انتخاب دستکش مناسب با توجه به نوع نانومواد[.]4

نانومواد

نوع دستکش توصیه شده

نانولولههای کربنی

نیتریل روی التکس

نانوذراتTiO2وPT

التکس ،نیتریل ،نئوپرن

گرافیت

التکس ،نیتریل ،نئوپرن ،وینیل

در یک بررسی با میکروسکوپ الکترونی  SEMنشان داده شد که نانوذرات سیلیس با قطر 40-50نانومتر ،روی سطح بیرونی
دستکشهای یکبار مصرف نیتریلی رسوب میکنند و منافذی با ابعاد میکرومتری روی آن ایجاد میکنند[ .]5بنابراین در هنگام
تعویض یا دور ریز دستکش ،دقت داشته باشید که با استفاده از روشهای مناسب ،دستکشها را به نحوی از دست خود خارج کنید
که سطح بیرونی آن ،هیچگونه تماسی با پوست نداشتهباشد[ .]4در پایان کار دستها را تا آرنج با آب و صابون بشویید[.]10
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شکل :5تصاویر میکروسکوپ الکترونی  SEMاز رسوب نانوذرات سیلیس بر روی سطح خارجی دستکشهای نیتریل یکبارمصرف ،شکل سمت راست

بزرگنمایی  8000برابر ،شکل سمت چپ ،بزرگنمایی  120برابر[.]5

-2-2-2محافظت از چشم
عینک ایمنی به عنوان اولین روش محافظت از چشم ،در صورت استفاده از کنترلهای مهندسی مناسب مثل کابینت ایمنی نانو یا
گالوباکس ،به کار گرفته میشود .در غیر اینصورت ،عینک محافظ در مقایسه با سایر عینکهای ایمنی ،محافظت بیشتری در
موارد زیر دارند:


در صورت کمبود یا عدم دسترسی به کنترلهای مهندسی مناسب



استفادهاز نانوذرات در مقادیر زیاد



امکان تولید آئروسل از سطح سوسپانسیون نانوذرات[.]7

-3-2-2لباسهای محافظتی
تحقیقات نشان داده که نانوذرات میتوانند در منافذ موجود در بافت پارچهها رسوب کنند .روپوشهای آزمایشگاهی معمول،
محافظت مناسبی در مقابل نانوذرات ندارند ،بنابراین در هنگام کار با نانومواد بهتر است از لباسهای یکبارمصرف و غیرقابل نفوذ،
مانند روپوشهای مخصوص آزمایشگاه نانو ،آستین و روکش کفش استفاده شود .پارچههای پلیاتیلن با چگالی باال نسبت به
پارچههایی که جنس بافت و کتان دارند ،حفاظت بیشتری در برابر نفوذ نانوذرات دارد[ .]10درصورت استفاده از پوشش سر ،باید
درباالی سر کاربر آزمایشگاه ،یک هود ایمنی با فیلتر مناسب قرار داشته باشد تا از آلودگی احتمالی پارچهی روسری جلوگیری
شود[ .]6برای کاهش خطر انفجار و آتشسوزی در هنگام کار با نانوذرات فلزی ،بهتر است کفشها عالوه بر روکش مناسب ،جلو
بسته با قابلیت نفوذ کم و آنتیاستاتیک باشند[.]10

نگهداری ،استفاده و تعویض لباسهای محافظتی نانو با روشهای استاندارد و مخصوص ،فقط در کمدهای اختصاصی که برای این
منظور در فضای آزمایشگاه تعبیه شدهاست ،مجاز است .لباسهای محافظ یکبارمصرف باید به عنوان پسماندهای شیمیایی با
شیوههای مناسب دفع شود و برای کنترل انتشار آلودگی در محیط زیست ،از شستشوی لباسهای چندبارمصرف در خانه یا هر
فضایی خارج از محیط آزمایشگاه باید خودداری شود[.]6
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جمعبندی و نتیجهگیری-3
 بهداشت و سالمت افراد در آزمایشگاههای، اقدامات کنترل شرایط ایمنی،پس از شناسایی و ارزیابی خطرات احتمالی نانوذرات
.) آمده است6(  اقدامات کنترل خطر بطور خالصه در شکل.فناوری نانو اهمیت ویژهای مییابد

.]11[ اقدامات کنترل خطر:6 شکل

 اخیرا پیشرفتهای زیادی. از قرار گرفتن در معرض نانومواد جلوگیری میکنند،تجهیزات حفاظت فردی مانند یک سد محافظتی
 تجهیزات حفاظت تنفسی در برابر. اختصاصی حوزهی فناوری نانو صورت گرفته استPPE در زمینه تولید اشکال مختلفی از
 روپوش و روکش کفش از مواجههی پوستی با نانوذرات جلوگیری،آئروسل نانوذرات و پوشاک حفاظتی از جمله دستکش
 کارکنان را در، و غیرهOSHA ،NIOSH  عینک محافظ و ماسک با انواع فیلترهای تنفسی مورد تایید سازمانهای.]2[میکنند
.]3[ محافظت میکند،حین فعالیتهایی که پتانسیل بیشتری برای مواجهه با نانومواد دارد

 مراجع-4
[1]Schulte, Paul A., et al. "Assessing the protection of the nanomaterial workforce." Nanotoxicology 10.7 (2016):
1013-1019.
[2] Dolez, Patricia I. "Progress in Personal Protective Equipment for Nanomaterials." Nanoengineering. Elsevier,
2015. 607-635.
[3]Ahn, Jeong Joo, et al. "Laboratory safety and nanotechnology workers: an analysis of current guidelines in the
USA." NanoEthics 10.1 (2016): 5-23.
[4] Nanotoolkit, California Nanosafety Consortium of Higher Education, 2012
[5] Dolez, Patricia I., et al. "Personal protective equipment against nanoparticles." International Journal of
Nanotechnolohhhhk 97.1 (2009): 99-117.
[6]Nanomaterials Safety Guidelines, environmental health and safty, concordia university
[7] Guidelines and Best Practices for Safe Handling of Nanomaterials in Research Laboratories and Industries,
Nano Mission, DST, Govt of India
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[8] Amoabediny, G. H., et al. "Guidelines for safe handling, use and disposal of nanoparticles." Journal of Physics:
Conference Series. Vol. 170. No. 1. IOP Publishing, 2009.

[9]Gibbs, L. M., et al. "General safe practices for working with engineered nanomaterials in research
laboratories." National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (2012).

 شبکه ایمنی، دستورالعمل بهداشت و ایمنی کار با نانومواد در محیطهای آزمایشگاهی، عبدالرسول رحمانی،]فریده گلبابایی10[
92  سال،نانو ایران
[11] Oksel, Ceyda, et al. "RISK MANAGEMENT OF NANOMATERIALS." (2017).
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نویسنده  :زهرا علیدوست
چکیده
با ارزیابی های ایمنی اولیه ،برخی از خطرات نانومواد مهندسی شده در زمینه سالمتی ،محیط زیست و احتمال آتشسوزی و انفجار
نشان داده شدهاست .اطالعات زیادی در مورد چگونگی شناسایی ،ارزیابی و کنترل این خطرات در دسترس نیست .با این حال با
کمک اقدامات بهداشتی و بهکارگیری شیوههای مناسب در فعالیتهای علمی و شغلی ،تا حد زیادی امکان کار ایمن با نانومواد
فراهم میشود .با این حال ،هنوز جای کار زیادی وجود دارد که مستلزم تحقیقات بیشتر متناسب با دادههای مشخصهیابی نانوذرات
است .همهی کارکنان باید با ویژگی های اساسی سمیت نانوذرات آشنا باشند و تا زمانی که اطالعات بیشتری در دسترس قرار
بگیرد ،به عنوان مواد خطرناک در نظر گرفته شود .روشهای کنترل شرایط ایمنی آزمایشگاه از قبیل کنترل کاهش یا جایگزینی،
مهندسی ،مدیریتی ،شیوه کار و اقدامات حفاظت فردی ،بر اساس مصوبات کمیتههای جهانی قانونگذار حوزه ایمنی فناوری نانو در
اختیار تمام مراکز علمی پژوهشی و آزمایشگاهها قرار دارد .کاهش استفاده از مواد سمی ،جایگزینی موادی با سمیت کمتر به جای
برخی از مواد خطرناک ،آموزش اطالعات ایمنی و بهداشت نانومواد ،شیوههای استاندارد انجام واکنشهای علمی و استفاده از
تجهیزات مهندسی جهت کنترل خطر مواجهه با نانوذرات به کار میرود.
کلیدواژه :کنترل کاهشی ،کنترل مهندسی ،کنترل مدیریتی ،حفاظت فردی ،ایمنی ،بهداشت ،سمیت

-1مقدمه
کنترل قرارگیری در معرض احتمالی نانومواد با هدف از حذف یا کاهش مواجهه با مواد بسیار خطرناک به کار گرفته میشود.
روشهای مختلف کنترلی شامل کاهش میزان استفاده ،جایگزینی مواد خطرناک ،کنترل مهندسی ،مدیریت و استفاده از شیوههای
کاری مناسب است .سلسله مراتب کنترلی در شکل 1نشان داده شدهاست .دانشگاهها و آزمایشگاههای نانو ،با پیروی از اصول ایمنی
و بهداشت در محیط کار سه نهاد دولتی  ،NIH ،OSHA ،NIOSHقوانین اختصاصی ،الگوهای ایمن و مناسبی برای شیوهی کار
استاندارد و متناسب با شرایط هر آزمایشگاه تدوین میکنند[.]1
هنگام انتخاب اقدامات احتیاطی باید به محدودیتهای احتمالی زیر توجه شود:


ماهیت و دامنه ی اقدامات باید متناسب با سطح حفاظت انتخاب شده و وسعت آسیب وارد شده (به عنوان مثال شدت،
برگشتناپذیری ،ماندگاری زمانی و موقعیت مکانی) باشد.



اقدامات باید با درنظرگرفتن هزینهها و مزایای مقرون بهصرفه انتخاب شود و با توجه به اطالعات و درک شرایط ،به طور
مداوم مورد بازنگری قرار بگیرد.
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با توجه به جایگاه ویژهی ایران در فناوری نانو و رشد سریع در فعالیتهای پژوهشی و صنعتی ،به حداقل رساندن خطرات ناشی از
نانوذرات در محیطهای علمی و شغلی ،یک اولویت مهم محسوب میشود .به منظور رفع خطرات احتمالی بهداشت و ایمنی
کارکنان ،با بررسی اسناد کشورهای مختلف درمورد شیوههای کاربری مواد در فناوری نانو ،دستورالعملهای مناسبی برای استفاده
یا دفع نانوذرات صادر شدهاست[.]2

شکل  :1سلسله مراتب اقدامات کنترل خطر در آزمایشگاه نانو

 -2کنترل جایگزینی یا کاهش
بسیاری از مواد شیمیایی خطرناک ،در حالی به طور مرسوم استفاده میشوند که مواد کمخطرتر از آنها به عنوان جایگزین
میتواند به کار گرفته شود .در این روش کنترلی ،با حذف مواد سمی یا جایگزین کردن موارد مناسبتر با مواد خطرناک ،تا حد
زیادی از خطر مواجهه با نانومواد جلوگیری میشود .جایگزینی مواد شیمیایی و فرآیندهای کمخطر برای مواد خطرناک ،مزایای
زیادی از قبیل حذف خطر مواد سمی ،تولید زباله و هزینههای مربوط به دفع آن را به همراه دارد .جایگزینی ،یک فرآیند پیچیده
است که نیاز به تحقیق و آزمایش دارد .در بررسی و انتخاب مادهی شیمیایی جایگزین ،عالوه بر سمیت ،باید مسیرهای ورود ماده
به سامانه ،فشار بخار ،اشتعالپذیری ،اندازه ذرات ،دفع ایمن و بسیاری از موارد دیگر ،اهمیت ویژهای دارد[ .]1نمونههایی از
جایگزینیهای رایج از این قبیل است:


استفاده از سوسپانسیون به جای نانوپودر



استفاده از حاللهای با سمیت کمتر در فرآیندهای واکنشی

تا زمانی که اطالعات بیشتر در دسترس نباشد ،باید در هنگام استفاده از نانومواد ،اقدامات احتیاطی انجام شود .با این حال در همه
دستورالعملها این روش کنترلی همواره قابل اجرا نیست[.]3

-3کنترل مهندسی
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کنترل مهندسی در هر محیطی که نانومواد در آن ذخیره یا مورد استفاده قرار میگیرد برای حفظ ایمنی کارمندان دانشجویان و
بازدیدکنندگان ضروری است .در بیشتر فرآیندها و مسئولیتهای شغلی ،قرارگرفتن در معرض نانوآئروسلها ،با طیف وسیعی از
تکنیکهای مهندسی کنترل میشود[ .]1این موارد شامل جداکردن منبع تولید از کارگر ،تهویه ،فیلتراسیون موضعی و تجهیزات
حفاظت فردی است.

شکل  :2کنترلهای مهندسی و خطر مواجهه با نانوذرات[.]3

استفاده از گالوباکس[ ،]4هود مجهز به فیلتر هوای ذرات با راندمان باال 1برای فعالیتهایی که پتاسیل تولید ذرات معلق در هوا به
صورت مایع یا به شکل پودر دارند ،توصیه میشود[ . .]5برای مثال در هنگام الزام تماس با نانوپودر ،سنتز نانوذرات در فاز جامد و یا
مخلوط کردن مایعات حاوی نانوذرات،نباید از هودهای جریان هوای افقی استفاده شود ،زیرا این دستگاهها جریان هوا را به سمت
کاربر هدایت میکنند .فعالیت در محیط بسته مثل گالوباکس ،استفاده از ظرف قفل شده برای جمعآوری نانوذرات از رآکتور ،تا
حد زیادی میزان مواجهه با نانومواد را کنترل میکند[.]6

1

HEPA
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شکل  :3مثالهایی از سامانههای بسته[]3

سیستم تهویه عمومی به تنهایی قادر به فیلتراسیون نانوذرات نیست .بنابراین توصیه میشود در هنگام آزمایش در محیط باز ،به
منظور حذف آئروسل و جلوگیری از انتشار نانوذرات در محیط ،از سیستم تهویه موضعی با فیلترهای HEPAیا ( ULPAنفوذ بسیار
کم هوا)استفاده شود[ ]1که به طور مهندسی در نزدیکترین فاصلهی ممکن با منبع نانومواد و به طور صحیح نصب شده باشد[.]7

شکل  :4روشهای کنترل ایمنی :کابینت ایمنی نانو ،فیلتر HEPAباالی میز ،کابینت زیستی[.]3

رفتار نانوذرات بسته به ابعاد و میزان تراکم بسیار متفاوت است .نانوذرات بدون اگلومره شدن ،در هوا تقریبا مثل گازها رفتار
میکنند بنابراین به سرعت در مسافتهای طوالنی پخش می شوند .به همین دلیل سیستمهای کنترل مهندسی مانند محفظهی
کار و تهویه باید مطابق با خصوصیات گازی و ذرات نانو طراحی شود[ .]1تجهیزات آزمایشگاهی و سیستمهای تهویه که در
آزمایشگاه نانو مورد استفاده قرار میگیرند ،باید با رطوبت و رسوبگرهای الکترواستاتیک پاکسازی شوند[ .]1فیلتر  HEPAباید
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پیش از هرگونه تعمیر ،دفع و یا استفاده مجدد به خوبی تمیز شوند .تعمیر ،نگهداری منظم و نظارت دورهای در هر سال یکبار،
برای اطمینان و حفظ عملکرد و کنترل مهندسی دستگاهها ضروری است .با تنظیم امکان کنترل از راه دور تجهیزات سنتزی،
مواجهه با نانومواد به حداقل میرسد[.]7
با استفاده از دستگاه ضد الکتریسیته ساکن ،در هن گام کار با پودر ذرات خشک ،تا حد زیادی میتوان از پراکنده شدن ذرات در هوا
جلوگیری کرد .سطوح کفی مخصوص برای مکانهایی که به طور سختگیرانه نیاز به کنترل گرد و غبار دارند ،به کار میروند
(شکل.)4

شکل  :5سمت راست تصویر دستگاه ضد الکتریسیته ساکن ،سمت چپ تصویر سطوح چسبنده با قابلیت جدا کردن آلودگیهای کف کفش[.]3

درهنگام کار با حیوانات آزمایشگاهی قبل از هرگونه تزریق یا تیمار حیوانات با نانوذرات ،با دنبال کردن دستورالعملهای مناسب
دستورزی حیوانات مدل ،حیوانات را با شیوهی مخصوص خود مهار یا آرام کنید تا خطر تماس تصادفی پوست انسان با سوزن
آلوده کاهش یابد .شستشوی مکرر دستها به خصوص پیش از خوردن غذا ،باید به دقت انجام شود .در آزمایشگاههایی که نانومواد
مورد استفاده یا ذخیره قرار میگیرد باید یک ایستگاه شستشوی چ شم مجهز وجود داشته باشد که با الزامات اداره ایمنی و
بهداشت حرفهای ) (OSHAو انستیتوی استاندارد ملی آمریکا ) (ANSIمطابقت دارد[.]5

-4کنترل مدیرتی و شیوه ی کار
در برخی شرایط به دلیل عدم دسترسی به فناوری و تجهیزات برتر ،هزینههای باال و با توجه به این که هنوز حد مجاز مواجهه با
بسیاری از نانومواد تعیین نشده است ،باید روش های کنترل مدیریتی در تمام فعالیت آزمایشگاهی درنظر گرفته شود .پیش از
توسعهی آزمایشهای نانو ،محققان باید از روشهای استاندارد عملکردی 2در سنتز و استفاده از نانومواد استفاده کنند. .برنامهی
ایمنی آزمایشگاه نیز باید اصالح شود تا شامل مالحظات بهداشتی و ایمنی نانومواد برای تمام کارکنان و پژوهشگران باشد .تالش
در جهت کاهش زمان مواجهه ،به حداقل رساندن تعداد کارکنان ،محدود کردن دسترسی در محیطهای کاری ویژه ،آموزش
کارکنان ،بازرسی های متناوب و برنامهریزی شده از دستگاه ها ،تعمیرات پیشگیرانه منظم و تدوین برنامه کنترل وضعیت سالمتی
)standard operating procedure (SOP
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کارکنان از وظایف مدیریت آزمایشگاه است[ .]8همچنین سازمان حمایت از حقوق حیوانات آزمایشگاهی باید روش کار مطالعات
درونتنی نانومواد را بررسی و تصویب کند.
-1-4آموزش
بهطور کلی با بهکارگیری شیوههای ایمن کار ،خطر قرارگرفتن در معرض نانومواد را به حداقل میرسد .اطالعات الزم از جمله
خطرات سالمتی و ایمنی نانومواد ،روشهای استاندارد آزمایشهای علمی نانو ،دقت در انجام تزریق و اقدامات اورژانسی در صورت
بروز حادثه ،باید به تمام کارکنان آزمایشگاه آموزش داده شود[ .]5بنابراین درضمن آموزش پرسنل مشغول به کار با نانومواد ،باید
موضوعات مورد توجه قرارگیرد:


تعریفن انوذرات



روشهای استاندارد استفاده ایمن از نانومواد ()SOP



خطرات ،سمیت و برگههای  SDSمواد مورد استفاده



استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی ()PPE



کنترلهای مهندسی و نگهداری تجهیزات



اقدامات اورژانسی در زمان ریختوپاش یا آزاد شدن مواد آالینده و روشهای رفع آلودگی



مدیریت پسماند (برچسب زدن به زبالههای نانومواد ،روشهای دفع ایمن و بهداشتی پسماندها در زمان مشخص)



ارزیابی مواجهه با نانوذرات با روشهای سنتی و دستگاهی



تنظیم مقررات و احتیاطهای ایمنی ویژه و مطابق با شرایط آزمایشگاه[.]6

-2-4مدیریت فضای آزمایشگاه
مدیریت مناسب در آزمایشگاههای حوزهی فناوری نانو ،میتواند خطر قرار گرفتن در معرض نانوموارد را به حداقل برسانند .برای
مثال ،یک کارفرما باید دقت داشته باشد که:


فیلتر  HEPAباید دارای برچسب "فقط برای استفاده از نانوذرات" باشد و فقط برای این منظور باید استفاده شود.



جاروکردن یا گردگیری به روش خشک و استفاده از هوای تحت فشار ،دمندهها و یا مکندههای معمولی باعث تولید ذرات
معلق در هوا شده و استفاده از آنها ممنوع است .بنابراین در پایان هر روز با استفاده از سیستمهای مکنده مرکزی مجهز
به فیلترهای  ،HEPAتمام سطوح کاری که احتمال آلودگی به نانوذرات دارند (یعنی نیمکتها ،ظروف شیشهای،
دستگاه ،هودهای خروجی وتجهیزات پشتیبانی) را تمیز کنید.



دقت داشته باشید که موتورهای الکتریکی جاروهای صنعتی ممکن است باعث آتشسوزی نانومواد قابل اشتعال شود[.]8



شستشو با حالل ،سوزاندن ،حل کردن به کمک اسید و تمیز کردن به روش پالسما از دیگر رویکردهای پاکسازی
تجهیزات آلوده از نانومواد است.
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-3-4شیوههای کار
درصورت امکان نانومواد را درون محلول یا به صورت چسبیده به سطح نگه دارید تا از انتشار ذرات ریز به هوا جلوگیری کنید .قبل
از استفاده از ماده شیمیایی یا نانومواد ،برگه داده ایمنی مواد ( )MSDSرا بررسی کنید.


هنگام کار با نانومواد محلول در مایعات
 oاز دستکشهایی استفاده کنید که برای دست زدن به مایعات مناسب باشند.
o

از ایجاد تالطم و آشفتگی در سطح مایعات خودداری کنید تا قطرات مایع در هوا پراکنده نشوند.

 oقطرات ریزی که از ظرف مایع خارج میشوند ،پیش از تبخیر و یا پراکنده شدن در محیط ،با روشهای
مخصوص پاکسازی کنید.



هنگام کار با نانومواد در راکتورهای فاز گاز
 oدر یک سامانه بسته با فشار معادل یا کمتر از اتمسفر جو کار کنید.

 oدر فواصل بین هر راهاندازی دستگاه ،هرگونه نشتی و خروجی دستگاه را بررسی کنید.
 oهنگام کار با سیستمهای با فشار مثبت ،از قوانین ایمنی استاندارد پیروی کنید.
 oبرای تنظیمات فشار مثبت کوچک ،یک هود بخار بسته کافی است.

 oیک فیلتر  HEPAدر قسمت خروجی این سامانه نصب کنید تا هوای آلوده به ذرات ،قبل از وارد شدن به هود
بخار و خروج از سامانه ،از ذرات نانو پاکسازی شود.



هنگام کار با پودرهای نانومواد
 oپودر نانومواد را به طور انحصاری در یک هود بخار بسته یا یک ظرف محصور مثل گالوباکس ،کنترل کنید.

 oاگر ناچار هستید که در محیط باز فرآیندی را انجام دهید ،میتوانید از فیلترهای تنفسی رده  P3که حداقل
 ٪99.95از ذرات موجود در هوا را فیلتر میکنند ،استفاده کنید.

 oبرای اهداف مشخصهیابی مثآل نالیز  ،XRDاز یک قطره روغن برای احاطه کردن پودر استفاده کنید تا از انتشار
ذرات پودری جامد در فضای محیط جلوگیری کنید.

 oتمام قسمتهایی که با نانوذرات و لکهها در تماس بوده است را با استفاده از روشهای محافظتی مناسب تمیز
کنید[.]6

-4-4نظارت پزشکی
با اجرای برنامه پایش سالمت ،مواجهه و تماس کارکنان با نانومواد ارزیابی میشود .با توجه به مسائل مربوط به اصول اخالقی،
استقالل و رعایت حریم خصوصی افراد ،هرگونه غربالگری پزشکی و پایش سالمت کارکنان باید داوطلبانه صورت بگیرد .طبق نظر
 OSHAکارفرمایان میتوانند با فراهم کردن فرصتی برای مشاوره و معاینه پزشکی برای تصمیمگیری داوطلبانه به کارکنان کمک
کند[.]1


چندین بیماری احتمالی مانند پاسخ ایمنی مزمن به التهاب ،آلرژی ،اختالالت عصبی ،تنفسی و مرتبط با دستگاه گوارش،
انواع مختلفی از سرطانهای ناشی از حمله اکسیداتیو به  DNAو آسیبهای بافتی ،با افزایش مصرف نانومواد در حال
ظهور هستند.
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برنامه منظم پایش سالمت و بررسی منظم عملکردهای ریوی ،کلیوی ،کبد و خونریزی برای همهی کارکنان
آزمایشگاههای نانو توصیه میشود.



تشخیص زودهنگام مشکالت سالمتی با کمک پایش منظم بهداشت فردی صورت میگیرد و احتمال آسیب دراز مدت را
به طورچشمگیری کاهش میدهد[.]3



ارزیابی شرایط محل کار و پتانسیل مواجهه کارکنان با نانومواد به صورت دورهای انجام شود[ ]6و با استفاده از
نشانگرهای زیستی ،میزان اثربخشی انواع روشهای کنترلی بهکارگرفتهشده را میتوان بررسی کرد.



تجهیزات ایمنی مورد نیاز جهت شستشوی چشم ،دوش ایمنی ،خاموشکنندههای چندمنظورهی حریق ،کیت
کمکهایاولیه و تجهیزات حفاظت فردی ،در شرایط اضطراری مثل ریختن یا پراکندهشدن ذرات در محیط کار باید به
صورت کامل و سالم در دسترس عموم کارکنان قرار داشتهباشد.



درصورتی که هر یک از کارکنان به طور تصادفی در تماس با نانومواد قرار گرفتند ،هرچه زودتر جهت بررسی و
مراقبتهای پزشکی احتمالی به نزدیکترین مراکز درمانی اعزام شوند[.]8

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله با توجه به دانش فعلی درمورد مسائل بهداشت و ایمنی نانوذرات مهندسی شده ،دستورالعملهایی درمورد چگونگی
انتخاب اقدامات کنترل خطر و مدیریت ایمنی در هنگام مواجهه با نانوذرات ارائه میشود[ .]9حذف یا تعویض مواد خطرناک،
اصالح سطحی به منظور کاهش اثرات سمی ذرات از موثرترین راههای جلوگیری از مواجهه با نانومواد است .اقدامات مهندسی از
طریق سیستمهای تهویه مجهز به فیلترهای نانوذرات ،محفظههای ایمنی برای انجام کار (مثل گالوباکس ،کابینتهای ایمنی نانو و
کابینتهای ایمنی زیستی) تا حد زیادی خطر قرار گرفتن در معرض نانومواد را کاهش میدهد .آموزش کارکنان با اطالعات سمی
و ایمنی نانومواد ،ارائه مقررات استاندارد کار و روشهای محافظت فردی و طراحی رویکردهای آزمایشگاهی ایمن ،راندمان باالیی در
سلسه مراتب کنترل خطرات آزمایشگاه نانو دارد.
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