مقدمهای بر تولید نانوذرات به روش انفجارالکتریکی سیم
نویسنده  :مرضیه شیرازی
-1مقدمه
نانوذرات یکی از ساختارهای مهم و پر کاربرد در دنیای فناوری نانو محسوب میشوون .نوانوذرات سواختارهای بودرب .ی
هستن .که هیچ ب .آزادی ن.ارن .و همه اب ادشان بین  1تا  111نانومتر است نانوذرات به دلیو کوکوب بوودن اب ادشوان
اثرات سطحی و اثرات کوانتومی زیادی از خود نشان میدهن .که خواص آنها را نسبت به اب اد میکرونی تغییر میده.
به دلی خواص منحصر به فرد نانوذرات ،امروزه این مواد کاربردهای متنوعی در حوزههوای پششوکی ،دارورسوانی ،سواخت
محصوالت آنتیباکتریال ،تصدیه آب و پسابهای بن تی ،حسگرهای زیستی ،ابشارهوای الکترواپتیکوی و افوشایی کیدیوت
تصویربرداری در روشهای تصویربرداری پششکی نظیر  MRIوسیتی اسکن دارن.
تاکنون روشهای مختلدی نظیر س  -ژل ،میکرو امولسیون ،هی.رو ترمال ،سونو شیمیایی و روش اندجوار الکتریکوی سویم
برای تولی .نانوذرات استداده ش.ه است از میان روشهای موجود روش اندجار الکتریکی سیم فرآین.ی توب مرحلوهای بوا
بازده ی باال ،غیر مضر برای محیط زیست است که برای تولی .نانو ذرات فلشی و سرامیکی با خلوص باال مناسب مویباشو.
در این مقاله روش اندجار الکتریکی سیم ب نوان یب روش برای تولی .نانوذرات م رفی ش.ه و عوام موثر بور ویگیویهوای
نانوذرات تولی.ی مورد بررسی قرار خواهن .یرفت

-2روش انفجارالکتریکی سیم
یکی از روش های نوین در تولی .نانوذرات با حجم باال روش اندجار الکتریکوی سویم اسوت ،کوه یوب روش بواال بوه پوایین
محسوب میشود در این روش یب جریان الکتریکی با ش.ت باال ( )114-116 A/mm2از یب سیم نازک عبور مویکنو.
این جریان با ش.ت باال م موال توسط یب مجموعه خازن به بورت نایهانی تخلیه میشود عبور جریان بوا شو.ت بواال از
سیم نازک موجب ی.اخته ش.ن و اندجار نایهانی سیم میشود
در شک ( )1بطور شماتیب روش اندجار الکتریکی سیم و تولی .نانوذرات در اثر اندجارسیم نشان داده ش.ه اسوت هموان-
یونه که در شک ( ) 1نشان داده ش.ه است ،اعمال جریان الکتریکی در بازه زمانی کوتاه به سیم سوبب انتقوال انورژی بوه
سیم با کگالی انرژی باال میشود و یب پالسمای موض ی ایجاد میشود کگالی انرژی بسیار باالیی که به سویم وارد موی-
شود از انرژی پیون .بین اتمهای سیم بیشتر بوده و به دلی تاخیر در انبساط سیم ،سیم بهطور نایهانی به جووش آمو.ه و
سیم مندجر میشود این فرآین .با جرقههای پرانرژی همراه است که حاب آن بخار فوق داغ و قطرات فلشی سیم مندجر
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شکل ( )1طرح شماتیکی از تولی .نانوذرات مس به روش اندجارالکتریکی سیم

ش.ه است در بورتی که انرژی کافی در حین تخلیه خازن ها به سیم تشریق شود ،بخارفلشی ایجادشو.ه تشوکی پالسوما
خواه .داد موجِ شوک حاب از اندجار ،بخارات و قطرات تولی.ی را به محیط اطراف پراکن.ه میکن.
فرآین .اندجار الکتریکی سیم دردمای محیط یا در دماهایی بسیار پایینتر از نقطه ذوب سویم فلوشی بوورت مویییورد و
محصوالت اندجار بالفابله ب .از پراکن.ه ش.ن به اطراف ،با کاهی دمای بسیارباالیی روبرو میشون .که حابو آن ایجواد
فوق اشباع بسیار باالیی میشود بنابراین فرآین .هستهزایی با نرخ بسیار باالیی رخ میده .که منجر به تولی .نوانوذرات بوا
اب اد نانومتری میشود

 -3عوامل موثر در روش انفجار الکتریکی سیم
همان طور که پیی از این بیان ش ،.نانوذرات در فرآین .اندجارالکتریکی سیم در اثر عبور جریان الکتریکی با شو.ت بواال از
سیم و اندجار سیم تولی .میشون .ویگییهای نانوذرات تولی .ش.ه به عواملی کوون ولتواژ و جریوان الکتریکوی عبووری از
سیم ،محیط اندجار ،قطر سیم و نرخ تشریق سیم بستگی دارد
یکی از پارامترهای مهم در روش اندجارالکتریکی سیم که روی شک و ان.ازه نانوذرات تولی.ش.ه موثر است ،ولتواژ اعموالی
در فرآین .اندجار است در روش اندجارالکتریکی سیم ،جریان الکتریکی با ش.ت باال از یب سیم نازک عبوور مویکنو .کوه
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موجب اندجار سیم میشود که در طی این اندجار ،سیم بوه ذرات ریوش تبو.ی مویشوود در حقیقوت کوون ایون جریوان
الکتریکی در م.ت زمان بسیار کوتاهی به سیم وارد میشود ،توان الکتریکی زیادی به سیم منتق میشود که موجب تکوه
تکه ش.ن سیم مییردد تغییر ولتاژ دستگاه روی انرژی الکتریکی منتق ش.ه به سیم موثر است ایور ولتواژ اعموالی کوم
باش ،.انتقال توان الکتریکی کم بوده و سیم به تکههای بشرگ تقسیم میشود برعکس ایر ولتاژ اعمالی بشرگ باش ،.تووان
الکتریکی باالتری به سیم وارد ش.ه و سیم به تکههای ریشتری تب.ی میشود بنابراین انتظار می رود که با افشایی ولتواژ
اعمالی ان.ازه نانوذرات تولی.ش.ه کوکبتر شود
قطر سیم و نرخ تغذیه سیم نیش بر روی ان.ازه ذرات و غلظت محلول کلوئی.ی نانوذرات موثر است هرکه نرخ تغذیه سویم
بیشتر باش ،.مق.ار سیمی که در هر ثانیه در ناحیه اندجار قرار میییرد بیشتر خواه .بود ،بنابراین مق.ار نانوذرات تولی.ی
افشایی یافته و غلظت محلول کلوئی.ی نانوذرات افشایی مییاب.
کاهی سایش ذرات ،نسبت سطح به حجم نانو ذرات را افشایی میده .این مسئله باعث میشود که اتمهای واقع در سوطح
اثر بسیار بیشتری نسبت به اتمهای درون حجم ذرات داشته باشن .این ویگیوی واکونیپوذیری نوانو ذرات را بوه شو.ت
افشایی میده ،.بهیونهای که این ذرات به ش.ت تمای به ایلومره یا کلوخهای ش.ن دارن .در واقع به دلی وجود نیروی
جاذبه وان.روالس میان نانوذرات ،آنها تمای دارن .به سمت هم جذب ش.ه و به هم بچسوبن .درکنوین شورایطی ،ت یوین
مشخصات نانوذرات دکار خطا میشود همچنین با تجمع ذرات ،نسبت سطح به حجم در نانوذرات کاهی مییاب،.که ایون
مسئله موجب تنشل برخی از ویگییهای آنها میشود برای نمونه ،ف الیت کاتالیستی نوانوذرات در اثور کلوخوه شو.ن بوه
ش.ت کاهی مییاب..
در تولی .نانوذرات به روش اندجارالکتریکی سیم ،آیلومره ش.ن نانوذرات یکی از کالی هوایی اسوت کوه الزس اسوت حو
شود نانوذرات تولی .ش.ه ب  .از م.تی ایلومره ش.ه و بهم می کسبن .سوالی که در اینجا مطرح میشود ایون اسوت کوه
کگونه میتوان نانوذرات کلوخه ش.ه را از هم ج.ا کرد؟ عوام مت .دی در ج.اش.ن نانوذرات موثر است که از آن جملوه
میتوان به اولتراسونیب کردن ،افشودن سورفکتانت مناسب ،تغییر ق.رت یونی محلول و تغییر دما اشاره کورد .م مووال در
سنتش نانو ذرات در محلولهای کلوئی.ی از یب پلیمر یا سورفکتانت مناسب بورای جلووییری از بوه هوم کسوبی.ن ذرات
استداده میشود در اندجار الکتریکی سیم ،این سورفکتانت به محلول افشوده میشود البته غلظت مناسب سوورفکتانت یوا
پلیمر مورد استداده برای ایجاد پای.اری محلول کلوئی.ی مهم می باش..
استداده از یب پلیمر و یا یب سورفکتانت ،که روی سطح نانو ذرات جذب ش.ه و موجب بواردار شو.ن ذرات (م مووال بوار
مندی) مییردد که با این عم ذرات یک.یگر را دفع کرده و مانع از کلوخه ش.ن میشود افشودن یب پلیمر کوه یواهی از
پلیمرهای آلی ،دارای یروه های باردار در زنجیره پلیمری هستن ،.می توان کلوئی .پای.اری را ب.ست آورد ایر پلیمر مورد
استداده ،به خوبی بر روی سطح ذرات قرار ییرد ،میتوان .موجب افشایی پای.اری و کاهی کلوخه ای ش.ن شود
محیط اندجار نیش تاثیر زیادی بر ویگییهای نانوذرات تولی.ی دارد فرآین .اندجارالکتریکی سیم میتوان .در محیط مایع یا
یاز انجاس شود و انتخاب محیط به ه.ف نهایی از تولی .نانوذرات بستگی دارد بهعنوان مثال برای تولی .نانوذرات اکسی.ی
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فرآین .اندجار در محیط اکسیگن بورت میییرد و برای تولی .نانوذرات نیتری.ی یا کاربیو.ی ماننو TiC ،TiN .یوا WN

فرآین .در محیط نیتروژن انجاس میشود در بورتی که در برخی موارد برای تولی .نانوذرات فلوشی خوالو و جلووییری از
اکسی.اسیون فلشات ،فرآین .اندجار در محیط بیاثر یا محیط ب.ون اکسیگن انجاس میشود بای .توجه داشت که در بوورت
استداده از محیط اکسیگن می بایست تمهی.ات الزس را برای جلوییری از اندجارهای ش.ی .و خطرناک انجاس داد از فرآین.
اندجار الکتریکی سیم میتوان برای تولی .نانوذرات کامپوزیتی و آلیاژی نیش استداده میشود

 -4کاربردهای نانوذرات تولیدی به روش انفجارالکتریکی سیم
با استداده از روش اندجار الکتریکی سیم میتوان طیف یستردهای از نانوذرات فلشی خالو و یا اکسی.ی را تولی .نمود که
کاربردهای زیادی در زمینههای مختلف دارن ،.از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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