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هادی بوده    در ابتدا کاربرد آنها فقط در صنعت نیمه       .  شوند  سال است که تولید می      01های باریکۀ یونی متمرکز به صورت تجاری در حدود     سیستم

 بیشتر شبـیه دستگاه میکروسـکوپی الکـترونی  این دستگاه. است

 .شود های گالیم استفاده می به جای اشعۀ الکترونی از اشعۀ یون FIBهای  کند با این تفاوت که در دستگاه روبشی عمل می 

خصوصی مانند  های گالیم برای اهداف به      های باالی یون    های گالیم برای تصویربرداری و در جریان         های پایین اشعۀ یون   در جریان   FIBدستگاه  

کند و    به سطح نمونه برخورد می       Gaهای  شود اشعۀ یون    مشاهده می (  0)همانطور که در شکل     .  شود  کاری و یا پاشش اتمی استفاده می        ماشین

همچنین از برخورد اشعۀ    .  نماید  های خنثی از سطح خارج می       های مثبت یا منفی و یا به صورت اتم           های سطحی را به صورت یون       مقداری از اتم  

 .شود های ثانویه تولید میهای گالیم با سطح، الکترونیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های پایین مقدار کمی      در جریان .  شود  های ثانویه برای تصویربرداری استفاده می       های خارج شده از سطح و یا الکترون         های ناشی از یون     از سیگنال 

های باالتر نیز مقدار زیادی       در جریان .  دست آورد توان تصاویری با قدرت تفکیک چند نانومتر به         بنابراین می .  شود  از ماده از سطح خارج و کنده می   

 .کاری مواد در مقیاس زیر میکرومتر استفاده کرد توان برای ماشین از سطح کنده شده و می

های نارسانا را بدون      توان نمونه   در این حالت همچنین می  . شود سازی استفاده می های نارسانا از یک تفنگ الکترونی کم انرژی برای خنثی در نمونه

 .کاری نمود دهی و رسانا کردن تصویربرداری و یا ماشین پوشش

توان از    عالوه بر اشعۀ یونی اولیه، می     . باشد های نارسانا برای تصویربرداری مورد نیاز می دهی نمونه پوشش SEMهای قابل ذکر است که در دستگاه

توانند با اشعۀ گالیم اولیه واکنش داده و به عنوان اچ کنندۀ انتخابی سطح و یا                   این گازها می  .  های دیگر نیز بر روی نمونه استفاده کرد         اشعۀ یون 

 .های اولیه به کار روند دهی مواد رسانا و یا نارسانا توسط اشعۀ یون برای رسوب

آنالیز عیوب، بهسازی مدار، تعمیر     :  برخی از این کاربردها عبارتند از        .  هادی بوده است    در صنعت نیمه    FIBتا به امروز بیشترین کاربرد دستگاه        

 .TEMهای  ها و آماده سازی نمونه ماسک

-ها به صورت درجا استفاده کرده و همچنین در حین ماشین             کاری نمونه توان از آنها برای ماشین      ها قدرت تفکیک باالیی دارند و می      FIBامروزه  

از قبیل  .  هادی این دستگاه در علم مواد نیز کاربردهای بسیار زیادی دارد              در نیمه   FIBعالوه بر کاربردهای    .  کاری از نمونه تصویربرداری کرد     

 های پلیمری و غیره های زمینه فلزی، چسبندگی پوشش گیری رشد ترک، تغییر فرم کامپوزیت اندازه

 

باریکه یونی متمرکز 

(FIB
)  

 FIBشماتیکی از عملکرد دستگاه : 0شکل 
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 :منابع

 ، ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو، ویرایش چهارم(اندازه گیری و تعیین مشخصات) آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو

http://www.fibics.com 
http://www.iisb.fraunhofer.de 

 :ها و مهندسی مواد هادی در نیمه FIBهای دستگاه  قابلیت

 XeClو  XeFاچ کردن به کمک گازهای  -0

 دهی فلزات رسوب -2

 کاری مواد تا قدرت تفکیک چند ده نانومتر ماشین -3

 (.رقابت داشته باشند SEMتوانند با تصاویر  این تصاویر می) های ثانویه ها و یون تصویرگیری از سطوح با استفاده از الکترون -4

 ها بدون اچ کردن ماده تصویرگیری از کنتراست دانه -5

 بررسی وضعیت شیمیایی سطوح به خصوص در مطالعات خوردگی -6

 مقطع زنی و تصویر برداری از سطوح -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توضیحات

 

های محافظت  فرآیند استفاده از یک اسید یا خورندۀ قوی برای برش قسمت               (etching)اچ کردن   

های ساخت جدید انواع مواد      در روش .  کاری روی فلز است    نشدۀ سطح فلز جهت ایجاد طرح کنده        

عنوان روش چاپ دستی، این روش همراه با حکاکی            به.  شیمیایی دیگر ممکن است استفاده شود       

طور گسترده مورد استفاده قرار      های قدیمی هستند و امروزه نیز هنوز به         ترین روش برای چاپ   مهم

سازی رسانا و آماده  ترین کاربردهای اچ کردن در تولید مدارهای چاپی و ادوات نیمه           یکی از مهم  .  دارد

 .قطعات فلزی برای مشاهدات میکروسکوپیک است

 FIBشماتیکی از ساختمان دستگاه 

http://www.fibics.com
http://www.iisb.fraunhofer.de
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محققان برای ساخت اقسام جدیدحافظۀ کامپیوتراز نانوفناوری  استفاده کرده و تالش               

ها و  شرکت.  های رایج در بازار  سبقت بگیرند        ها از فلش مموری    کنند این حافظه  می

ها یا نانوذرات برای    های مختلف درحال کار روی چهار روش استفاده از نانوسیم          دانشگاه

 .افزایش میزان حافظۀ ذخیره شده روی درایوهای حالت جامد هستند

 (دارمقاومت حافظه)ساخت حافظه توسط ممریستور  -3

های پوشیده شده با    است که در آن از نانوسیم     هووت پکارد یک دستگاه حافظه ایجاد کرده      

ها موازی با گروه دیگر قرار       یک گروه از این نانوسیم     .  شوداکسید تیتانیوم استفاده می   دی

شود، قطعۀ  وقتی یک نانوسیم عمودی باالی یک گروه سیم موازی گذاشته می             .  گیردمی

 .نام دارد (memristor)شکل گرفته در هر تقاطع یک ممریستور 

. تواند در یک سلول تک جزئی حافظۀ مدار مجتمع مورد استفاده قرار گیرد               ممریستور می 

های با حافظۀ ممریستوری نسبت به       ها، تراشه محققان عقیده دارند با کاهش قطر نانوسیم       

 .دست آورندهای فلش مموری  چگالی حافظۀ باالتری بهتراشه

 های مغناطیسیاستفاده از نانوسیم -7

 IBMمحققان  .  گیرندای چگال مورد استفاده قرار می      های مغناطیسی ساخته شده از یک آلیاژ آهن و نیکل برای ساخت ادوات حافظه               نانوسیم

 .اندها ابداع کردهروشی برای مغناطیسی کردن مقطعی نانوسیم

های مغناطیسی در طول سیم،     با حرکت قسمت  .  توانند قطعات مغناطیسی شده را در طول سیم حرکت دهند          کار بردن یک جریان می    آنها با به  

 .شوندنام دارد زیرا اطالعات توسط  حسگر دنبال می race track memoryاین روش . شونداطالعات توسط یک حسگر ساکن خوانده می

های حافظۀ بسیار مطمئن، چگال و      شکل روی زیرالیۀ سیلیکون جهت ساخت تراشه        -Uهای  هایی برای رشد صدها میلیون از این نانوسیم        طرح

 .ارزان قیمت در حال انجام است

 اکسید سیلیسیومای دیهای حافظهساندویچ -1 

-های دی توانند از نانوسیم  اند که می  محققان این دانشگاه دریافته   .  استها در دانشگاه رایس مطالعه شده      روش دیگری برای استفاده از نانوسیم      

با اعمال یک ولتاژ، مقاومت نانوسیم را در    . شودنانوسیم بین دو الکترود ساندویچ می. ای استفاده کننداکسید سیلیسیوم برای ساخت ادوات حافظه

 .شودای از نانوسیم که بین دو الکترود قرار دارد تبدیل به یک سلول حافظه میهر منطقه. دهندآن موضع تغییر می

توانند مکرراً حالت هر سلول حافظه را بین رسانا و نارسانا بدون آسیب به مشخصات ماده       اند میکلید چنین رهیافتی این است که محققان دریافته

ها مثل  نانومتر و انباشتن چندین الیۀ منظم از این نانوسیم           5هایی به قطر حدود     این محققان عقیده دارند که با استفاده از نانوسیم         .  تغییر دهند 

 .های حافظۀ باالیی دست یابندتوانند به چگالیگانه، میهای تزئینی سهساندویچ

 های کوچکترنقاط نانویی برای ذخیرۀ اطالعات بیشتر در مکان -6

ای ذخیرۀ اطالعات   یک روش دیگر برای افزایش چگالی ادوات حافظه        

محققان دانشگاه ایالت کارولینای شمالی . در نانوذرات مغناطیسی است

اند، هایی از نانوذرات مغناطیسی را به نام نقاط نانویی رشد داده             آرایه

هر نقطه شامل اطالعاتی است که با        .  نانومتر دارند   6که قطر حدود    

استفاده از میلیاردها نقطۀ    .  شودمغناطیسی بودن یا نبودن مشخص می     

 .تواند چگالی آن را افزایش دهدنانومتری در یک حافظه می 6

ارتقاء حافظۀ کامپیوتر توسط نانوفناوری

 

 منبع      

Nanotechnology For Dummies, 2nd Edition, Earl Boysen, 

Nancy, C. Muir 

 حسینی. ر: مترجم   
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 سمیت، سالمت و مسائل زیست محیطی -نانو مواد

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انتشارات

 چاال کومار  مولف

 محسن جهانشاهی، خالق میرنیا مترجم

  0391 تاریخ انتشار

 وزیری  قطع کتاب

 436 تعداد صفحات

 اول نوبت چا 

   9786115795096 شابک

-نظیر از خطرات زیسـت این کتاب با ارائۀ یک بررسی مختصر و بی

محیطی مرتبط با نانوذرات و وابسته به نوع ذره و محیط در معـر   

ایـن  .  آوردآن، هردو جنبۀ نانوتکنولوژی و پزشکی را به ارمغان مـی   

کتاب در مورد سم شناسی رهیافتی عمیق نسبت به دو جنبۀ اندازه 

-های مهم نانومواد را پوشش مـی   و طبیعت ذره دارد و تمام دسته

متن کتاب بـا  .  مواد کربنی، پلیمرها، فلزات و اکسیدهای فلزی:  دهد

ساختار واضح و روشنی که دارد با دقت اثرات نانومواد بر فیزیولوژی 

 .استبندی کردهانسانی، هوا، آب و محیط زیست را عنوان

 برخی مضامین کتاب

 اثر نانومواد بر علوم زندگی و مفاهیم سالمت نانوذرات

 سمیت ترکیبات جدید کربنی و نانوذرات فلزی و اکسید فلزی

های آبی، تصفیه آب و رفع مواد شیمیایی اثرات روی هوا، سیستم

 ریزمختل کنندۀ غدد درون

 بازسازی محیط زیست توسط نانوذرات و نانوحسگرهای محیطی

  

 :منابع

http://efeh.blogfa.com/post-5.aspx 

http://forum.niksalehi.com/showthread.php?t=25021 

http://www.nanoclub.ir/modules.php?

name=News&file=article&sid=150 

http://www.mkhajehpour.com/index.php?

modle=pagesetter&func=viewpub&tid=4&pid=10 

 :8ادامه از صفحۀ 

تولید سموم و کودهای شیمیایی با استفاده از نانوذرات و                    -

این نسل از سموم و کودها قابلیت رهایش کنترل             :  هانانوکپسول

شده یا تاخیری، جذب و تاثیرگذاری بیشتر و سازگاری با محیط              

 .زیست را دارا هستند

تولید کریستالهای نانویی جهت افزایش کارایی استفاده از                 -

ها   کش  استفاده از کریستالهای نانویی امکان کاربرد آفت      :  ها  کش  آفت

آورد و این یعنی به حداقل رساندن         با دُزهای کمتر را فراهم می       

 .ورود این ترکیبات خطرناک به طبیعت

این ترکیبات نانویی به سرعت و به صورت کامل          :  تولید نانوکودها   -

جذب گیاه شده و به خوبی نیازها و کمبودهای غذایی آن را مرتفع              

 .سازدمی

 :کاربردهای نانو در گیاه پزشکی 

رسانی به  های اجزای سلولی گیاهان بدون آسیب      کنترل فعالیت   -

ای نه چندان دور با استفاده از          محققان امیدوارند در آینده    :  آنها

نانوفناوری موفق شوند فعالیت اجزای هر سلول را تحت کنترل خود   

-های بلندی در این زمینه برداشته شده، به        اکنون گام هم.  درآورند

ها و مولکول    توانند فعالیت پروتئین   عنوان نمونه دانشمندان می     

DNA را در درون سلول کنترل کنند. 

به منظور  :  های حمل هوشمند     حسگرهای هوشمند و سیستم      -

ها و سایر عوامل بیماری        ردیابی و مبارزۀ سریع و مفید با ویروس         

 .روندکار میزای گیاهی به

ها، افزایش   ها، ردیابی سریع بیماری      تیمار مولکولی بیماری      -

 توانمندی گیاهان برای جذب مواد مورد نیاز

 

در شمارۀ بعدی ادامۀ کاربردهای نانوفناوری در علوم کشاورزی را بررسی             

 .....خواهیم نمود

http://www.fardabook.com/catalogsearch/advanced/result/?author=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%A7+%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://efeh.blogfa.com/post-5.aspx
http://forum.niksalehi.com/showthread.php?t=25021
http://www.nanoclub.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=150
http://www.nanoclub.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=150
http://www.mkhajehpour.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=4&pid=10
http://www.mkhajehpour.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=4&pid=10
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ای از محققان نانوفناوری مشغول کار برروی ساخت همگذارهای مولکولی هستند که از                  عده

ها جهت ساخت پایین به     ها و مولکول  های بسیار کوچک برای قرار دادن دقیق اتم        کنندهکنترل

 .کنندباال یعنی ساخت اتم به اتم اشیاء، استفاده می

طور موازی  ها از یک چنین همگذارهای مولکولی را در  فرآیندی به             ها یا تریلیون  وقتی میلیون 

گمان .  بخشیدشود، به فرآیند ساخت سرعت می      استفاده کنید، که مونتاژ موازی انبوه گفته می        

کند و سپس این همگذار     سازید، بعدی را ایجاد می    رود  داشتن اولین همگذار مولکولی که می       می

که به اندازۀ کافی همگذار مولکولی برای         جدید، دیگری را ساخته و به همین ترتیب تا زمانی            

 .ساخت کامل شیء وجود داشته باشد ادامه پیدا خواهدکرد

های شما هستند که ریبـوزوم نـام     های زیستی در سلولاین همگذارهای مولکولی مشابه ماشین

آورنـد، و    های جدید گرد هم میهای آمینواسید را برای ساخت پروتئینها مولکولریبوزوم.  دارند

مردم اغلب بـرای  .  کنندهای مختلف را سوار هم میها و مولکولعنوان همگذارهای مولکولی اتمبه

بیان تفاوت بین همگذاری مولکولی زیستی و مکانیکی برای اشاره به دومی از لفظ مکانـوسـنـتـز     

 .کننداستفاده می

دست آورید یک فرآیند اجتماع     اگر میخواهید تصوری از دید یک شخص در مورد مکانوسنتز به            

محققان مختلف  .  نشینندمولکولی را درنظر بگیرید که در آن دو اتم کربن روی سطح الماس می               

 .بین هستنددر مورد پتانسیل این فرآیند نانوچیدمان  خوش

تواند مواد  مکانوسنتز با ساختن اتم به اتم یا مولکول به مولکول یک شیء می              

برای مثال ساختمان هواپیما    .  جدیدی با کارایی باالتر از مواد موجود، تولید کند        

تواند این  یک مقلد مولکولی می     .  وزن باشد باید بسیار مستحکم اما سبک       

های کربن بسازد و به این روش مادۀ شبه الماسی           ساختمان را اتم به اتم از اتم      

 .تر از الماس استشود که مستحکمگون ساخته مینام الماسوزنی بهسبک

های با قرار دادن اتم   .  اندها در کنار یکدیگر نگه داشته شده      های کربن است که توسط پیوند بین اتم       به خاطر داریم که الماس تنها یک شبکه از اتم

 .تر از هر فلزی استتر و محکموزنگون بسازد که سبکتواند یک الماسکربن یکی پس از دیگری، به شکل این ساختمان، مقلد می

گون متمرکز است که بتوان آنها را برای ساخت           های کربن جهت ایجاد ساختارهای الماس      تحقیقات مکانوسنتز حاضر بر روی استفاده از اتم         

های کربن تکمیل کردند باید قادر      محققان پس از آنکه مکانوسنتز را با اتم       .  وزن استفاده کرد  های سبک محصوالت مفید مثل هواپیماها و ماشین     

تواند منجر به تولیداتی مثل     های انتخاب شده به کربن باشند که می       آنها ممکن است قادر به اضافه کردن اتم       .  باشند این تکنیک را گسترش دهند     

 .های کامالً کاربردی شودهای کامپیوتری بسیار کوچک و نانوروباتتراشه

این مثال تنها   .  سازدهای زیستی را در بدن ما می     کربن با چندین اتم دیگر ترکیب شده و مولکول. های زندۀ برپایۀ کربن هستیمما درحقیقت گونه

 .تواند نتایج بسیار متنوعی داشته باشدهای دیگر میبرای این است که نشان دهیم ترکیب اتم کربن با اتم

بینی نمود،  توان اثرات مکانوسنتز را دقیقاً پیش      اگرچه نمی .  که مکانوسنتز به وافعیت بپیوندد، کاربردهایی در میان جامعه خواهد داشت            هنگامی

 :شودهای ممکن در زیر ذکر میتعدادی از نمونه

 .گرددهای کامپیوتری کوچکتر ایجاد میساخت اتم به اتم مدارهای مجتمع، در نتیجه تراشه

ها، هواپیماها، فضاپیماها و اشیاء دیگری این روش همچنین باید برای ساخت ماشین. هاساخت اجزای ساختمانی، مثل بالهای هواپیما از الماسگون

 .که الزم است وزنی به میزان کسری از وزن کنونی داشته باشند مورد استفاده باشد

 .تواند بسیاری از کاالهای مورد نیاز را تولید کندساخت تکرارگرهای مولکولی که می

 . توانند در پزشکی مورد استفاده قرار گیرندهایی که میساخت نانوروبات

 ساخت مواد جدید توسط نانوفناوری: مکانوسنتز

 منبع      

Nanotechnology For Dummies, 2nd Edition, 

Earl Boysen, Nancy, C. Muir 

 حسینی. ر: مترجم   

های کربن در      نشست اتم  

 فرآیند همگذاری مولکولی
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میلیون نفر از جمعیت جهان دچار فقر           811طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد، حدود          

ها حاکی از بینیجدیدترین پیش. غذایی هستند و شمار این افراد روز به روز در حال افزایش است

میالدی به رقمی بالغ بر یک میلیارد نفر خواهد رسید و این               2121آن است که این آمار تا سال        

ها از خطر گرسنگی، نیازمند توجه ویژۀ متخصصان و          بدان معناست که نجات خیل عظیم انسان       

 . سیاستمداران امروز جهان به توسعۀ پایدار و همه جانبۀ صنعت کشاورزی است

ها به عرصۀ کشاورزی، در چند دهۀ گذشته منجر به          دانید ورود نسل اول فناوری    طور که می  همان

وقوع انقالب سبز و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی گردید، در این دوره افزایش                      

چشمگیری در کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی صورت گرفت که البته در کنار آن استفادۀ                  

اکنون با گذشت سالها از وقوع انقالب سبز و            .  بی رویه از منابع مشکالتی را نیز در پی داشت            

های جدید کارگیری فناوریکاهش مجدد نسبت رشد تولیدات کشاورزی به جمعیت جهان، لزوم به

 .استدر صنعت کشاورزی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده

های علمی و صنعتی، به خوبی      ای و پیشتاز رفع مشکالت و کمبودها در بسیاری از عرصه          در این بین فناوری نانو به عنوان یک فناوری بین رشته          

فناوری نانو کاربردهای وسیعی در همۀ مراحل تولید، فرآوری،           .  جایگاه خود را در علوم کشاورزی و صنایع وابستۀ آن به اثبات رسانیده است                 

 .نگهداری، بسته بندی و انتقال تولیدات کشاورزی دارد

 ورود فناوری نانو به صنعت کشاورزی و صنایع غذایی ضامن افزایش میزان تولیدات و کیفیت آنها، در کنار حفظ محیط زیست و منابع کرۀ زمین                         

 .است

 .های صنعت کشاورزی داریمتر به کاربردهای گستردۀ فناوری نانو در هریک از زیرشاخهدر ادامه نگاهی دقیق

 :کاربردهای نانو در زراعت 

شود که هر   امروزه با استفاده از نانو سنسورها مشخص می        .  دقیق یک نوع نگرش جدید در مدیریت مزرعه است              کشاورزی:  کشاورزی دقیق   -

کرده، سالمت محصوالت و        محیط زیست جلوگیری      قسمت کوچک از مزرعه به چه میزان عناصر غذائی و سم نیاز دارد و بدین وسیله از آلودگی                  

 .سازدرا ممکن می  افزایش بازده اقتصادی

هایی در  توانند گلخانه ساختارهای نانویی می  :  جویی در مصرف انرژی و دوام بیشتر در برابر رطوبت            تر با هدف صرفه     هزینه  های کم   ایجاد گلخانه   -

در .  توانند جمعیت کنونی جهان را تغذیه نمایند      درصد کل مزارع زیر کشت حاضر، می        01ای برابر   حجم کم اما انبوه پدید آورند که تقریباً با اندازه 

 . شوند های طبیعی برای سکونت حیوانات در سراسر جهان بازگردانده میهای کشاورزی به محیطاین صورت میلیونها هکتار از زمین

 :کاربردهای نانو در اصالح نباتات 

به   RNAیا    DNAدر این روش از سامانۀ رسانش نانوذرات طالی پوشیده با        : های گیاهی با استفاده از نانوموادهای مورد نظر به سلولانتقال ژن -

 .شودداخل سلول استفاده می

شوند های خاص، شناسایی و جداسازی آنها استفاده می         این ابزارها جهت تعیین مولکول: ساخت ابزارهای جدید برای بیولوژی سلولی و مولکولی -

و ید  و کاربری بسیاری دارند از جمله تکنولوژی و علم تولید مثل، اصالح نژاد حیوانات و گیاهان، تبدیل ضایعات به انرژی و محصوالت جانبی مف                         

 علم و تکنولوژی کودسازی

 اصالح بذور به شیوۀ اتمی  -

 :خطر کاربردهای نانو در تولید سموم و کودهای مؤثر و کم

های استنشاقی ذرات سموم کشاورزی به وسیلۀ عواملی از قبیل باد، وارد هوا شده و با ورود به سیستم تنفسی انسان، آن را در معر  انواع بیماری

کند و آنها را دهد، تحوالت نانوفناوری، با افزایش میزان سوددهی و کاهش عوار  سموم کشاورزی، معضالت ناشی از این سموم را رفع میقرار می

 . نمایدبه محصوالتی کامالً مفید تبدیل می

 کارگیری فناوری نانو در علوم کشاورزی و صنایع غذاییضرورت به

 6ادامه در صفحۀ 
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های   حاللاند که کاربرد آن در سنتز ترکیبات آلی، لزوم استفاده از              پژوهشگران ایرانی با استفاده از فناوری نانو موفق به ساخت نانوکاتالیستی شده    

 .دهد این نانوکاتالیست از مواد ارزان قیمتی تهیه شده و عالوه بر کارایی باال، سرعت واکنش را افزایش می. سازد آلی را برطرف می

های   مایعات یونی به دلیل خواص فیزیکی منحصر به فرد خود از جمله فشار بخار ناچیز، هدایت یونی باال و حاللیت عالی به عنوان کاتالیست                            

به عنوان مثال با    .  ها وجود دارد    علی رغم تمامی مزایای این مواد، یک سری مشکالت در حین کار کردن با آن               .  شوند  همگن مناسبی شناخته می   

های آلی زیاد بوده و از لحاظ اقتصادی          میزان مایع یونی مصرفی در واکنش     .  ها حالت عسلی دارند     توجه به ویسکوزیتۀ باالی مایعات یونی، اکثر آن       

ها از محیط واکنش نیز       جداسازی آن .  شود  بر بوده و باعث هدر رفتن مقداری از آن می           از طرفی بازیافت مایعات یونی زمان     .  مقرون به صرفه نیست   

 .آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد

این روش عالوه بر    .  اند  به منظور غلبه بر مشکالت ذکر شده، یک گروه تحقیقاتی، مایعات یونی را بر روی نانو ذرات مغناطیسی تثبیت نموده                        

مایعات یونی تثبیت شده بر روی      .  شود  ها نیز می    های آلی، باعث کاهش مقدار مصرف آن        افزایش فعالیت و گزینش پذیری این مایعات در واکنش        

این کاتالیست پس از پایان واکنش به راحتی توسط یک            .  کنند  های آلی به عنوان کاتالیست ناهمگن عمل می          نانو ذرات مغناطیسی در واکنش    

 .شود ربا از محیط واکنش خارج و بازیافت می آهن

کاهش قیمت به دلیل سنتز این ترکیب از مواد ارزان قیمت،            »:  دکتر سید محسن صادق زاده، در اشاره به خواص ساختار تهیه شده عنوان کرد               

در دهی و همچنین کاهش آلودگی به دلیل توانایی باالی این کاتالیست در تولید ترکیبات آلی                  سادگی فرآیند تولید تنها با استفاده از روش رسوب    

 «.رود شرایط بدون حالل و دمای محیط، از فواید این دستاورد پژوهشی به شمار می

ش اکنکاهش هزینه به دلیل قابل بازیافت بودن کاتالیست و امکان استفادۀ مکرر از آن، میزان کم مورد نیاز برای انجام واکنش و افزایش سرعت و                         

 .های استفاده از این ترکیب خواهد بود به دلیل کارایی باالی آن، از دیگر مزیت

این دستاورد در فرایندهای ساخت مواد آلی و بیوشیمیایی و یا استخراج ترکیبات خاص سنتز شده از مخلوط واکنش توسط ایجاد پیوند با آن                            

 .ترکیب، به عنوان حالل و کاتالیست قابل کاربرد خواهد بود

با این حال چون در بیشتر موارد تنها        .  ها را برطرف کرده است      به گفتۀ این محقق، تثبیت مایعات یونی بر روی بسترهای جامد مشکالت کار با آن              

توان از  برای غلبه بر این مشکل می     .  یابد  سطح خارجی جامد برای واکنش در دسترس است، به همین علت فعالیت سیستم کاتالیستی کاهش می               

 .بسترهای جامد در ابعاد نانو استفاده کرد

به .  ها از مخلوط واکنش دشوار است       جداسازی، ایزوله و بازیابی نانوکاتالیست    »:  وی دلیل استفاده از نانوذرات مغناطیسی را بدین شرح عنوان کرد          

برای غلبه بر این مشکل، در این طرح        .  ها مؤثر نیست    برای جداسازی نانو کاتالیست   (  از قبیل صاف کردن   )های متعارف     دلیل ابعاد نانومتری، روش   

ها را قادر     خاصیت نامحلول و پارامغناطیسی بودن این نانوذرات، آن       .  استفاده از نانو ذرات مغناطیسی را به عنوان راه حل مورد بررسی قرار دادیم              

به عنوان   FeNi3 در این راستا از نانوذرات اکسید آهن و نیز نانو ذرات             .  ربا از مخلوط واکنش جدا شوند        ساخته تا به آسانی توسط یک آهن        

 «.های مغناطیسی برای تثبیت نانوذرات سیلیکا استفاده کردیم هسته

 -کارشناس ارشد شیمی تجزیه      -و مریم مالک زاده      -دانش آموختۀ دانشگاه بیرجند    -این تحقیقات از همکاری دکتر سید محسن صادق زاده          

به چاپ رسیده   (  50تا    46، صفحات   2105، سال   0، شماره   212جلد  ) Journal of Molecular Liquids حاصل شده که نتایج آن در مجلۀ       

 .است

 ساخت نانوکاتالیست قابل استفاده در سنتز ترکیبات آلی توسط محققان ایرانی

 منبع
www.nano.ir 
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طور مستقیم یک سوخت و یک اکسنده را به الکتریسیته             های سوختی وسایلی هستند که به      سلول

 باطری مقدار محدودی واکنشگر شیمیایی ذخیره شده .  این رفتار  شبیه باطری است. کنندتبدیل می

اما یک سلول   .  شود و یا برای بازیابی واکنشگرها باید شارژ شود         که این واکنشگرها مصرف شوند باطری دورانداخته می        در خود دارد و هنگامی    

 .اش تأمین شود به تولید الکتریسیته ادامه خواهد دادکه سوخت و اکسندهسوختی تا زمانی

ها توسط یک الکترولیت    الکترون.  کندها را تولید می  طور شیمیایی اکسیدشده و الکتروندر سلول سوختی یک سوخت مثل هیدروژن یا متانول، به

ها را  الکترولیت یون .  دهندشوند و در کاتد برای کاهش الکتروشیمیایی اکسنده واکنش می          عایق الکتریسیته در میان یک بار الکتریکی رانده می         

های اکسایش و   به منظور افزایش سرعت واکنش در آند و کاتد، جهت ارتقای واکنش             .  کندبین آند و کاتد برای تعادل بار الکتریکی هدایت می          

عنوان الکترولیت مورد   به  (PEM)پلیمر    -در این فعالیت یک غشای الکترولیت       .  شودهایی مثل پالتین استفاده می     کاهش از الکتروکاتالیست  

رساند و در   های تولید شده در آند توسط اکسیداسیون سوخت را به کاتد می            با آب خیس شود، پروتون     PEM کههنگامی.  گیرداستفاده قرار می  

 .دهندآنجا با اکسیژن ترکیب شده و آب تشکیل می

 

 مواد مورد نیاز

این وسیله توسط مرطوب کردن غشا با آب مقطر و ذخیرۀ گاز هیدروژن در قسـمـت   .  غشاها و الکترودها چندماه قبل از استفاده فراهم شده بودند

 . پایین فعال شده بود

 توری سیمی نیکل کروم 

  اسید کلروپالتینیک 

  غشایNafion 

 بوروهیدرید سدیم 

 چسب دوقلو 

 

 وسائل مورد نیاز

 دارندۀ باتری نگهAA 

 سیم و گیرۀ سوسماری 

 مداد چوبی 

 مولتی متر 

 سرنگ پالستیکی 

 Hotplate  ایو ظرف شیشه 

 موچین 

 فندک 
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 مراحل فعالیت

 

 

 .اینچ برش دهید 2×0های توری نیکل کروم را به قطعه  -0

که بتوان یک گیرۀ سوسماری به آن مقداری از چوب مداد را بتراشید تا گرافیت آن مشخص شود طوری  -2

 .متصل کرد

 

. سر منفی باتری یک و نیم ولتی را به توری نیکل کروم وصل کنید و سر مثبت را به گرافیت مداد                        -3

 .اگر آمپرمتر در دسترس بود آن را در مدار قرار دهید

جریان .  میلی موالر اسید کلروپالتینیک قرار داده و الکترولیز را شروع کنید            7دو الکترود را در محلول         -4

 .میلی آمپر باشد 0تا  1/2باید حدود 

دقیقه پالتین  31تا  05حدود . الکترولیز این محلول باعث نشستن فلز پالتین روی الکترود منفی خواهد شد

های برای از بین بردن حباب    .  با الکترولیز شدن محلول، ممکن است هیدروژن خارج گردد        .  را نشست دهید  

 .هیدروژن الکترود را تکان دهید تا تمام توری نیکل کروم در تماس با محلول الکترولیز قرار گیرد

نظر خواهد رسید که به دلیل زبری پوشش پالتین         تر به قسمت پالتین پوش شدۀ نیکل کروم، تیره         -5

 .است

 

 

 .پیستون دو سرنگ را جدا کنید و محفظۀ آنها را بردارید  -6

 

محفظۀ سرنگ را روی قسمت      .  ای روی هات پلیت قرار دهید      توری را در ظرف بشقابی شیشه         -7

سرعت آن را روی میز گذاشته و به        توری را با موچین بگیرید و به      .  پالتین پوش شدۀ توری ذوب کنید     

توری پالتینه  .  سرنگ فشار بیاورید تا قبل از جامد شدن پالستیک سطح صاف و همواری ایجاد شود                

 .شده باید قسمت باز دهانۀ سرنگ را بپوشاند

 

 .قسمت بدون پوشش را خم کنید تا از دهانه دور شود. همین مرحله را با سرنگ دیگر تکرار کنید  -8

 

 .بردارید Nafionاز غشای  0×“0”یک مربع   -9
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 .چسب را آماده کنید  -01

که تا زمانی .  را بین دو توری بچسبانید      Nafionغشای  .  چسب را در اطراف دهانۀ هر لوله پخش کنید           -00

 .طور مداوم تحت فشار قرار دهیدمنتظر سفت شدن چسب هستید، آن را به

 

 .ای وجود دارد آن را پیدا کنیدها آب بریزید تا اگر روزنهدر لوله  -02

 

عنوان منبع هیدروژن،   در قسمت باالیی به    .  گیردقرار می (  اکسیژن)قسمت پایینی در معر  هوا          -03

 .گیریمریزیم و ولتاژ تولید شده توسط سلول سوختی را اندازه میمحلول آبی بوروهیدرات سدیم می

 

به قسمت پایینی گاز هیدروژن وارد کنید و ولتاژ تولید شده توسط              .  گیردقرار می (  اکسیژن)قسمت باالیی متناوبًا در معر  هوا           -04

توانید نشان دهید که ولتاژ به غلظت هیدروژن وابسته         با وارد کردن متناوب گاز هیدروژن  هلیوم می        .  گیری کنید سلول سوختی را اندازه   

 .است

 

 

کند تا اکسیژن و هیدروژن مورد نیاز سلول سوختی را تولید           این ماشین اسباب بازی تبلیغاتی با استفاده  از سلول فوتوولتایی آب را الکترولیز می              

 .کرده و ماشین به حرکت درآید

 

 

 

 توضیحات

Nafion             شونداولین پلیمر سنتزی با خواص یونی است که یونومر نامیده می  .Nafion          عنوان رسانندۀ پروتون برای    به علت پایداری حرارتی و مکانیکی عالی به

. در مرکز تحقیقات قرار دارد       Nafionپایۀ شیمیایی خواص رسانندگی باالی       .  های سوختی با غشای تبادل پروتونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است              سلول

 .های متفاوت کاتیونی ساخته شوندتوانند با رسانندگیها میNafion .کنندجا  نمیها را جابهها یا الکتروندهند اما آنیونها اجازۀ حرکت میها به کاتیونحفره

 منبع
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