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گـیـری      اين دو پديده اساس شناسـايـی و انـدازه       .  تواند به دو صورت جذب و پراکندگی انجام گیرد کنش نور با ماده در ناحیۀ زير قرمز می برهم

رامان مطـالـعـۀ نـوزـی از          (  بیناب نمايی) طیف سنجی .  دهند سنجی جذبی زيرقرمز و پراکندگی رامان را تشكیل می ترکیبات به دو روش طیف

 . شود برهمكنش بین نور و ماده است که در آن نور دچار پراکندگی غیراالستیک می

البته بايد خاطر نشان نمود که      .  اين پديده شناخته نشده بود      0981به همین دلیل تا سال      .  پديده پراکندگی رامان، دارای زالمت ضعیفی است      

چند ماه پس از    .  بررسی قرار گرفته بود     چندين سال قبل از کشف پديدۀ رامان، پراکندگی نور به وسیله جامدات، مايعات و گازهای شفاف مورد                  

  پديده را به جای اثر رامان،       مستقل در زمینۀ وجود اين اثر در بلورها به نتايج جالبی دست يافتند و اين                  کشف رامان، فیزيكدانان روسی به طور     

 .پراکندگی مرکب نامیدند

در ناحیۀ مرئـی، نـور     ) رامان، فوتونهای تک طول موج  در آزمايشهای طیف سنجی

شود و زموماً لیزر به زنـوان چشـمـۀ       روی نمونه متمرکز می(  شود گفته می تكفام

کنند و بازتابیـده،   کنش میها برهم فوتونها با مولكول.  رود کار میتكفام شدت باال به

طیف سنجی رامان فوتونهای پراکنده شده را مطـالـعـه    .  شوند جذب يا پراکنده می

کنند، به طـور االسـتـیـک          کنش میغالباً فوتونهايی که با مولكولها برهم.  کند می

شود و فوتونهـای   گفته می به اين نوع پراکندگی، پراکندگی ريلی.  شوند پراکنده می

اما تقريباً از هر يک مـیـلـیـون       .  پراکنده شده همان طول موج نور فرودی را دارند

 . شود فوتون، يک فوتون به طور غیراالستیک پراکنده می

شیـفـت بـه      .  يابد های بیشتر يا کمتر شیفت می کند و طول موج آن به سمت طول موج کنش میدر پراکندگی رامان، فوتون فرودی با ماده برهم

افتد آن است که فوتون با ابـر الـكـتـرونـی         اتفاقی که در اينجا می.  گويند طول موجهای بیشتر غالب است و اين پراکندگی را رامان استوکس می

سپس الكترون از حالت مجازی به يک حالـت  .  کند کند و الكترون را به يک حالت مجازی برانگیخته می کنش میپیوندهای گروههای زاملی برهم

 اين بازث می شود که فوتون مقداری از انرژی خود را از دست بدهد و به صورت پراکندگی رامـان . يابد ارتعاشی يا چرخشی برانگیخته واهلش می

انرژی از دست داده شده ارتباط مستقیمی با گروه زاملی، ساختار مولكولی متصل به آن، نوع اتمهای مولكول و محیط . استوکس آشكارسازی شود

توان از آن مانند اثر انگشت در تشخیص ترکیبات مولكولی روی يک سـطـ ،    از اين رو می.  فرد است طیفهای رامان هر مولكول، منحصربه.  آن دارد

 .درون يک مايع يا در هوا استفاده کرد

 

های لیزری موجب بررسی بیشتر در مورد اثر رامان و کشف                در سالیان اخیر پیشرفت تكنیک     

لیزر از جمله قابلیت تشديد،  های با توجه به توانايی. های مرتبط به آن شده است تعدادی از پديده

تمرکز و اهمیت اين خواص در رابطه با پديدۀ رامان، لیزر به زنوان منبع مناسبی برای طیف                      

. شود  اين روش زمومًا از لیزرهای آرگون و کريپتون استفاده می           در.  رود  سنجی رامان به شمار می    

ای قابل تنظیم در پراکندگی رامان        البته اغلب لیزرهای رنگینه   (.  پیوسته بااليی دارند    چون موج )

 .شوند به کار برده می

 .نگار لیزری رامان در شكل صفحۀ بعد نشان داده شده است ای از يک طیف طرح ساده

 

نمونه در سلولی قرار دارد که بايد       .  شود  متمرکز و يا باز می     L بسته به شرايط میل نمونه و هدف آزمايش به وسیلۀ زدسی           He-Ne نور تكفام لیزر

اند دوباره به سوی نمونه       برخورد و پرتوهايی که پراکندگی نیافته      M تابش پس از زبور از نمونه به آيینۀ مقعر        .  از شفافیت مناسبی برخوردار باشد    

 که در يک   (L)های مختلف توسط يک زدسی همگرا شده در جهت پرتوهای پراکنده. يابد گذری نوری افزايش میبدين ترتیب میان. گردند می باز

 طیف سنجی رامان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%81%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
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 (M) از سوی ديگر يک آيینۀ مقعر     .  شود  آوری می   تعبیه گرديده، جمع    طرف سل نمونه  

 .افزايش پرتوهای پراکنده شده در سمت مقابل دستگاه قرار دارد برای

در .  گیرد  مورد بررسی قرار می    (P) قطبش پرتو خروجی از زدسی توسط قطبش سنج        

پیمايشی   گیری صورت نپذيرد، پرتو مستقیما وارد تكفام ساز             اين اندازه   صورتی که 

پراکندگی رامان    از آنجا که  .  گردد  هدايت می  (PM) شود و سپس به يک آشكار ساز        می

نهايتاً به  .  شود  استفاده می  (A) شدت ضعیفی دارد لذا از يک تقويت کنندۀ الكتريكی          

البته برای کنترل کل . گردد ثبت می تغییرات شدت بر حسب فرکانس (CR) کمک ثبات

 .نیز استفاده می شود (D) سیستم، از يک دستگاه هماهنگ کننده

 کاربردها 

اين   سنجی رامان برای شناسايی ساختار مولكولی بسیار مناسب است با              طیف

های چرخشی و ارتعاشی مولكول، ارزيابی هندسی و حتی            روش تعیین فرکانس  

 در برخی موارد که امكان تعیین ساختار        .  ها امكان پذير است      تقارن مولكول 

، قرارگرفتن    های ثبت شده    توان با تكیه بر فرکانس       مولكولی وجود ندارد، می    

مادون   اطالزاتی که توسط طیف سنجی    .  ها در يک مولكول را بررسی کرد         اتم

 .آيد، بسیار مشابه هستند قرمز و رامان به دست می

اطالزات با ارزشی را نیز در زمینۀ فیزيک حالت    طیف رامان. های زيستی با طیف سنجی رامان تعیین شده است پیچیدۀ مولكول به تازگی ساختار

های شیمیائی در محیط آب به کاربرد، استفاده از اين            گروه  توان به راحتی برای مطالعۀ اجزاء و        سنجی رامان را می       طیف  چون.  کند  جامد ارائه می  

 .مطالعۀ موجودات زنده از اهمیت خاصی برخوردار است تكنیک در

 :از سنجی رامان در فناوری نانو عبارتست  برخی از کاربردهای مهم طیف

 شناسائی و جداسازی برخی از ترکیبات آلی و معدنی 

 تعیین ساختار شیمیائی ترکیبات 

  تعیین شرايط مرزی برای میدان الكتريكی در نزديكی سط 

           از ملكولهای آلی و نانو کريستالهای       با استفاده از طیف سنج رامان برای آنالیز ذرات نانومقیاس برخی  DNA      و نانو تیوپ کربن می

 .توان استفاده نمود

         و تعیین قطر نانو    (  است که چهار گروه اتم متصل به آن متفاوت باشد           کربن کايرال، کربنی  )برای تعیین قطر کربن و کايرالیته کربن

 .توان از طیف سنج رامان استفاده نمودذرات معدنی می

 :منابع

، ستاد ويژۀ توسعۀ فناوری نانو،       (اندازه گیری و تعیین مشخصات     )  آشنايی با تجهیزات آزمايشگاهی فناوری نانو      

 ويرايش چهارم
Raman Spectroscopy Wikipedia article,theory  
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هاست و با نام روش        های دارای آتیه برای ساخت نانوکريستال         روش مايسل معكوس يكی از روش       

دهد که اين مسیر پتانسیل خوبی برای ساخت          مطالعات نشان می  .  شود  میكروامولسیون نیز شناخته می   

های   های کروی به نام مايسل      های آلی حل شده و کلوخه       ها در حالل    سورفكتانت.  پودرهای اکسید فلزی با خصوصیات ويژه و قابل کنترل دارد          

کنند که  بازث      های سورفكتانت خود را در کنار قطرۀ کوچک آب سازماندهی می            های قطبی مولكول  در حضور آب گروه. دهند معكوس تشكیل می

 .شود شود و منجر به پراکندگی محلول آبی در فاز روغنی پیوسته می نانومتری می 01های آبی  ايجاد حوضچه

های معكوس، محلول آبی   در ساخت نانوذرات با استفاده از مايسل

تواند  اين محلول می. شود کار برده می پذير به سازهای واکنش پیش

ساخت نانوذره در داخل      .  به نانوذرات نامحلول تبديل شود       

های مختلفی شامل آبكافت        تواند توسط روش     ها می   مايسل

گذاری  های رسوب سازهای فعال مانند آلكوکسیدها و واکنش پیش

با حذف حالل و کلسیناسیون بعدی      .  های فلزی انجام شود     نمک

 .شود محصول نهايی حاصل می

ساز فعال در مايسل و درصد وزنی فاز آبی در میكروامولسیون، خصوصیات ذرۀ ساخته شده يعنی اندازۀ                      پارامترهای متعددی مانند غلظت پیش    

 .دهد ذره، توزيع اندازۀ ذره، میزان لخته شدن و فاز پودرهای اکسیدی نهايی را تحت تأثیر قرار می

اين روش امتیازات زيادی نظیر تهیۀ ذرات بسیار کوچک و توانايی کنترل اندازۀ ذرات                 

شوند را توسط     ها به سختی تهیه می      توان بسیاری از نانوموادی که با ديگر روش         می.  دارد

همچنین .  شود  ها پوشیده می    اين روش تهیه کرد، زيرا سط  نانومواد با سورفكتانت           

ها اندازۀ    تمام مايسل .  پايداری اين نانوذرات در محیط بسیار بیشتر ساير نانوذرات است          

يكسانی دارند به همین دلیل نانوذرات تهیه شده، دارای اندازه و شكل کاماًل يكسان و                  

 .همگنی هستند

های مايسل را ناديده      رغم تمام مزايايی که اين روش دارد، نبايد پیچیدگی سیستم            زلی

شوند، ثوابت    های آبی حل می      های يونی در هسته      که نمک   مخصوصاً هنگامی .  گرفت

های مشابه در     ها بسیار متغیرند و خیلی بیشتر از سیستم            معادالت و سرزت واکنش    

 . ای اهمیت دارند های آبی توده محلول

همچنین شناسايی و انتخاب سورفكتانت مناسب برای هر   . های فازی مؤثرند های معكوس و هم در تعادل های حل شده هم در حاللیت مايسل يون

زيرا زالوه بر پايداری سیستم، به زنوان قالبی برای نانوذرات زمل            .  های مايسل معكوس و نرمال از اهمیت فراوانی برخوردار است            يک از سیستم  

توان از اين روش برای تولید انبوه و صنعتی           های استفاده شده در اين روش، گران قیمت است و نمی             از سوی ديگر برخی از سورفكتانت     .  کند  می
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 .، فصل سوم(0388)دکتر مسعود صلواتی نیاسری، نانوکاتالیست، انتشارات زلم و دانش، 
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 ویژه نامۀ نانوفناوری

 49خرداد  

 (نفت و نانوتكنولوژی)ایمنی در صنعت 

 301تعداد صفحات   

 شومیز نوع جلد

 وزيری قطع

دکتر مجتبی شريعتی نیاسر، مهندس مهدی باقری،  نويسنده

 مهندس هدايت ززيزپور

 های کتاب حاضر زبارت است از سرفصل

 آب و خطرات آن: فصل اول

 خطر بخار و گازهای قابل اشتعال: فصل دوم

 ايمنی تجهیزات فرآيندی: فصل سوم

 الكتريسیته ساکن: فصل چهارم

 ايمنی در نانو فناوری: فصل پنجم

 

 

ای که بر روی سمیت نانومواد صورت گرفته         دانشمندان در مطالعه  

، يک میكروب   (P. putida)اند که سودوموناس پوتیدا     است دريافته 

های آلی    تواند در برابر بسیاری از حالل          مفید در خاک که می      

تواند نانوذرات اکسید روی، اکسید مس و نقره را          مقاومت کند، نمی  

 .تحمل کند

سمیت در سطوح پايین در         

حدود میكروگرم در لیتر اتفاق      

اين مقدار معادل با دو     .  افتدمی

يا سه قطره آب در يک استخر        

تواند شنای المپیک است و می     

برای زندگی آبی خطرناک         

 .باشد

همچنین از نظر تئوری احتمال آن وجود دارد که نانوذرات خاصی             

بتوانند از موانع بیولوژيكی مانند پوست، غشاهای مخاطی و غشاهای 

به گفتۀ  .  طور ناخواسته وارد بدن ما شوند      سلولی زبور کرده و به     

توانند از پوست زبور کنند و          نمی  TiO2دانشمندان نانوذرات    

دهند زيرا اسپری ضد    پیشنهاد استفاده از لوسیون ضد آفتاب را می       

اما .  ها جای گیرد  ها ممكن است استنشاق شود و در شش          آفتاب

که توسط بشر شسته شده و        TiO2هنوز مشكلی در مورد اثر ذرات       

شود برروی گیاهان موجود در فاضالب شهری    در فاضالب ريخته می

ها، اين نانوذرات از فاضالب شهری به درياچه        .  رديابی نشده است  

شوند که در آنها        ها و منابع آبی ديگر وارد می               رودخانه

ها نقشی اساسی در حفظ سالمت محیط زيست ايفا          میكروارگانیسم

 .کنندمی

 منبع
The downside of nanotech: do tiny particles spell big 
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توان خواص نانومواد را  برای استفاده در مقاصد خاص نانوفناوری             دار کردن می  ها به نانوذرات در فرآيندی به نام زامل        با متصل کردن مولكول   

گیرند، خلق مواد جديدی را ممكن می       ای شكل می  ها، موادی که با ادغام نانوذرات در مواد توده        زالوه، قابلیت ساخت نانوکامپوزيت   به.  اصالح کرد 

 .آورندسازد که فرصت های جديدی را فراهم می

 دار کردن در نانوفناوریاصول عامل

ها به سط    ها يا مولكول  دار کردن فرآيندی شامل الحاق اتم     زامل.  که يک اتم به اتم ديگر متصل شود، اين اتصال پیوند شیمیايی نام دارد               زمانی

 .يک نانوذره توسط پیوند شیمیايی جهت تغییر خواص آن نانوذره است

اتمی در    -ها  ها بین اتم  پیوند کوواالنسی که در آن الكترون     .  تواند کوواالنسی يا واندروالسی باشد    شود می دار کردن برقرار می   پیوندی که در زامل   

 .کندشوند، پیوندی بسیار قوی ايجاد میبه اشتراک گذاشته می -نانوذره و اتمی در مولكول مورد نظر

مناطقی از  (.  ربايندها و نانوذرات يكديگر را می       بارهای مثبت و منفی در مولكول       )افتد  در پیوند واندروالسی جاذبۀ الكترواستاتیكی اتفاق می        

پیوند واندروالسی به اندازۀ پیوند کوواالنسی قوی نیست، اما         .  دهندها با بار مثبت و مناطق با بار منفی يک پیوند را تشكیل می             نانوذرات و مولكول  

 .گرددکه گاهی پیوند کوواالنسی بازث تضعیف ساختار میکند درحالیساختار پیوند يافته را تضعیف نمی

هايی را به نانولولۀ کربنی      برای مثال اگر مولكول    

متصل کنید، پیوند کوواالنسی ممكن است نانولوله       

. را تضعیف کند اما پیوند واندروالسی اينگونه نباشد

-بنابراين اگرچه پیوند کوواالنسی اغلب برای زامل      

شود گاهی هم پیوند        دار کردن استفاده می       

 هايكی از اين استفاده. واندروالسی مناسب است

 .دار کردن يک نانولولۀ کربنی توسط پیوند يک مولكول به نانولوله با استفاده از نیروی واندروالسی استزامل

 

 

 دار کردن نانولولۀ کربنی توسط الحاق يک مولكول به آن با استفاده از پیوند واندروالسیزامل

 

 :شود، برای مثالدار کردن برای ساختن نانوذرات جهت کاربردهای فراوانی استفاده میزامل

 های زيستی يا شیمیايی يا برای آسیب شناسی نمونهساخت اجزاء حسگری که بتواند برای آشكارسازی سطوح بسیار پايین مولكول-

 .های خونی مورد استفاده قرار گیرد

 های قوی و سبکاتصال نانوذرات به فیبرها يا پلیمرها برای تشكیل کامپوزيت 

    های بیمار برای تولید زوامل دارورسانی هدفمند پیوند         های زيستی حاضر بر سط  سلول      توانند با مولكول  ساخت نانوذراتی که می

 .برقرار کنند

 مثالً گوگرد جذب )ها کنند، مثل سطوح شامل نوع خاصی از اتمسازی میهای الحاقی را آمادهايجاد نانوذراتی که جذب شده و سايت

 .برای خودآرايی جهت دار( شودطال می

 دار شدهها از نانوذرات عاملساخت نانوکامپوزیت

. توانند با مادۀ اصلی کامپوزيت پیوند کوواالنسی برقرار کنند         دار شده را در يک مادۀ کامپوزيتی قرار دهید، نانوذرات می            که نانوذرات زامل  زمانی

دار های زاملدر کامپوزيت فیبر کربن، نانولوله. کنندتر با پلیمرها پیوند برقرار میدار شده برای ساخت پالستیک های محكمهای زاملمثالً نانولوله

 .نمايندتر با فیبر کربن پیوند برقرار میشده برای ايجاد ساختار مستحكم

دار کردن يک نانولولۀ کربنی توسط زامل

 ها به آنپیوند کوواالنسی مولكول

 اصالح خواص مواد توسط نانوفناوری 

 44ادامه در صفحۀ 
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از نانو ذرات نقره و نانو ذرات مس با تـوجـه بـه      .  صنعت ساختمان ارتباط بسیار نزديكی با سالمت جامعه دارد

فردی بـه    باکتريال آنها می توان در صنعت ساختمان سازی استفاده نمود و خصوصیات منحصربهخاصیت آنتی

اين ماده در مقايسه با ديگر روشهای آنتی باکتريال کردن ديگر مثل استفاده از مـواد  .  سطوح ساختمانی بخشید

برای فرار از انجام .  فرآيندهای فعلی گندزدايی زوامل زيستی پیچیده، طاقت فرسا، و گران هستند.  کندشیمیايی و شوينده بسیار موثر تر زمل می

های جديدی ساخته شده که به صورت مداوم می تواند سطوحی را که در معرض زوامل زيستی همانند هاگ ها قرار دارند را اين فرآيندها روکش

هـای  ها با استفاده از روشاين روکش. ها در محدودۀ وسیعی از کاربردهای نظامی و امنیتی نیز استفاده کردمی توان از اين روکش. ضدزفونی کند

 .شودمعمول، روی سط  ازمال می

شوند، تا اجزای ضد میكروبی در سط  تماس هوا قرار گرفته و بهترين برهمكـنـش را بـا        ها در مقیاس نانومتری طراحی میهای روکشافزودنی

میزان تاثیر اين مواد به میزان سط  تماس آنها . ها حاوی مقدار بسیار کمی اجزای ضدمیكروبی هستنداين افزودنی .زوامل بیماری زا داشته باشند

-اين ماده مـی   .  روددر اين حالت آلودگی و مواد روغنی روی سط ، با تابش نور خورشید به سط  تجزيه شده و از بین می.  با محیط وابسته است

 . اکسید تیتانیوم باشدتواند دی

 سطوحی با پوشم آنتی باکتریال، آنتی میكروبیال و خودتمیزشونده

به دلیل گسترش روز افزون جمعیت ساکن بر روی کرۀ زمین و در پی آن   

های بیماری زا، محققان بر آن شدنـد  ها و باکتریرشد بسیار سريع بیماری

چرا که در .  تا با استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مانع از بروز بیماری شوند

صورت بروز يک بیماری کنترل و جلوگیری از شیوع آن کاری بسیار سخت 

در سالیان اخیر محققان موفق به شناسايـی  .  و گاهی غیرممكن خواهد بود

توانند اند که اين ترکیبات میترکیباتی فلزی با خاصیت آنتی باکتريال شده

 . ها و قارچ ها و ديگر زوامل بیماری زا جلوگیری کننداز رشد و نمو باکتری

چرا که پوشش های سرامـیـكـی    .  کارگیری اين مواد، استفاده از آنها در ترکیبات لعاب کاشی و سرامیک های بهداشتی استهای بهاز جمله روش

ارائـه     . اغلب با غذا و نوشیدنی ها و مايعات و مواد زائد آلوده در تماس هستند که از زوامل مهم در ايجاد باکتری های مختلف به شمار می رونـد 

زدايی از نظر اقـتـصـادی    -ترکیبی ايده آل و کارآمد با خاصیت آنتی باکتريال با استفاده از مواد فوتوکاتالیست نانويی که زالوه بر خواص میكروب

ل آورد   زم قابل تولید و با صرفه باشد می تواند با به کارگیری در اماکن زمومی نظیر بیمارستان ها از انتشار و بیماری زايی باکتری ها ممانعت به

ويژگی های اين مواد، که زمـدتـاً از     .و به اين ترتیب زالوه بر پیشگیری از شیوع بیماری در بین افراد در هزينه های درمان نیز صرفه جويی نمود

 : تشكیل شده اند، به شرح ذيل است TiO2 نانوذرات

ها و ايجاد پـديـدۀ     تواند با اسپری کردن روی انواع سطوح قرار بگیرد، با تحريک الكترونهای فوتوکاتالیستی که حتی میپوشش:  آنتی باکتریال

 .هـا اسـت    کند که حتی بسیار بهتر از مواد شويندۀ شیمیـايـی و سـفـیـدکـنـنـده            اکسیداسیون در اين نانوذرات، خاصیت گندزدايی ايجاد می

زالوه بـر    .  کنندکنندگی پیدا میاند که در مقابل نور خاصیت خود پاکهای فوتوکاتالیستی از بلورهايی تشكیل شدهپوشش:  خود تمیزشوندگی

شود تا مولكول های آب بر روی کل سط  گسترده شوند و زمانی که جريـان پـیـدا کـردنـد          اين، دی اکسیدتیتانیم ابرآبدوست است و بازث می

 .برندها را از روی سط  کنده و با خود میآلودگی

هـای   NOx آزاد شده بازث تجـزيـۀ   -OH های مولكول دی اکسیدتیتانیوم با آب موجود در هوا واکنش داده و راديكال هایاکسیژن:  تصفیه هوا

هـای  مترمربع از کاشـی  0111جالب توجه اينكه ظرفیت تصفیه هوای.  کنندبی ضرر تبديل می HNO3 گردد، آنها را بهموجود در آلودگی هوا می

 . درخت صنوبر است 71پوشیده شده با فوتوکاتالیست، معادل ظرفیت تصفیه هوای 

 منبع

http://edu.nano.ir 
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اند که قادر است نانوساختارهای فلز       پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس در تحقیقات خود از روشی استفاده کرده          

شود و سرزت    های تولید می اين روش منجر به کاهش هزينه. آلی را با شكل و ساختار کنترل شده تولید نمايد -

 .توان در صنايع مختلف از جمله الكترونیک بهره گرفت از اين نتايج می. بااليی نیز در تولید محصول دارد

برای سنتز میكرو و نانو     .  خاص از يک ترکیب ضروری است     (  مورفولوژی)در برخی از کاربردها وجود يک ساختار        

توان به  ها می از جملۀ اين روش. های محدودی وجود دارد های خاص و هدايت شده، روش ساختارها با مورفولوژی

 .روش مدوالسیون اشاره کرد

آلی بر پايۀ فلز روی، با استفاده از روش -های فلز به گفتۀ دکتر محمد ياسر معصومی، مجری طرح، در اين کار پژوهشی سنتز کنترل شدۀ چارچوب

 .ای شكل مد نظر قرار داشته است های صفحه و میله مدوالسیون در ابعاد میكرو و نانو و با مورفولوژی

توان برای    لذا از اين نتايج می    .  آلی شد -های فلز   روش پیشنهادی منجر به سنتز سريع، هدفمند و هدايت شدۀ چارچوب          »:  معصومی در ادامه افزود   

 «.تولید مواد نانوساختار با مورفولوژی خاص استفاده کرده و در صنايعی به ويژه صنعت الكترونیک از آن بهره برد

آلی به دلیل کاربردهای بالقوه خود در کاربردهای وابسته به ساختار، مانند ذخیره و جداسازی گاز، تبادل يونی، تجزيه                    - های فلزی   البته چارچوب 

 .ای دارند و شناخت مولكولی و نیز تحويل دارو نیز اهمیت ويژه

همانگونه که ذکر شد در اين کار هدف استفاده از يک روش تولید نانوذرات بود که          »: اين محقق در خصوص نحوۀ سنتز اين نانوساختار زنوان کرد

برای دستیابی به اين هدف از روش مدوالسیون و نیز پیريدين به زنوان يک زامل مسدود                   .  قابلیت هدايت و کنترل مورفولوژی را داشته باشد        

زامل مسدود کننده در حقیقت ترکیبی است که برای واکنش با مواد اصلی واکنش دهنده رقابت کرده و با                   .  کننده يا مدوالتور استفاده شده است     

آلی در جهتی خاص محدود شده و بازث هدايت و           -بدين ترتیب رشد چارچوب فلز    .  کند  انجام اين رقابت، رشد را در راستايی خاص محدود می          

 «.شود رشد ساختار در جهاتی ديگر می

در .  ای شكل هستند    ای و صفحه    های میله   نانوساختارهای سنتز شده دارای مورفولوژی     

ها   ی  اين تحقیق اثر تغییر در شرايط دمايی، زمانی و غلظت مواد اولیه، بر تغییر مورفولوژ               

ای سنتز    ای و صفحه    های میله   سپس زملكرد کاتالیستی مورفولوژی   .  مطالعه شده است  

اين .  بررسی شد  (Knoevenagel) شده در يک واکنش کاتالیستی تراکمی ناوناگل         

واکنش واکنش تراکمی بین ترکیبات کربونیل دار با ترکیبات دارای متیلن فعال، برای                

های استخالفی    های تهیۀ آلكن    ترين روش   کربن و يكی از مهم     -تولید پیوند بین کربن    

های نانو، سرزت واکنش کاتالیستی       ای شكل و در اندازه      طبق نتايج، در حالت میله    .  است

 .افزايش داشته است

دکتر محمد ياسر معصومی، پژوهشگر فرا دکترای دانشگاه تربیت مدرس، دکتر سعیده              

بهشتی و دکتر زلی مرسلی، زضو هیأت زلمی دانشگاه تربیت مدرس، در انجام اين                   

 & CRYSTAL GROWTH نتايج اين طرح در مجلۀ     .  اند  تحقیقات همكاری داشته  

DESIGN (  1538تا    1533، صفحات   1105، سال   5، شماره   05جلد  )  منتشر شده

 .است

 روشی برای سنتز نانوساختارها با شكل و ساختار کنترل شده
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منطق میكروسیالی يک تكنولوژی درحال ظهور است که شامل دستكاری سیاالتی است که             

اين تكنولوژی  .  باشند(  اغلب در ابعاد زير میلیمتر    )از نظر هندسی مقید به يک کانال کوچک      

کنش مهندسی، فیزيک، شیمی، بیوشیمی،           ای حاصل برهم     يک زمینۀ چندرشته     

هايی است که از نانوتكنولوژی و بیوتكنولوژی همراه با کاربردهای زملی برای طراحی سیستم

 .کنندحجم کم سیاالت استفاده می

-ظهور کرد و در توسعۀ هدهای جوهرافشان، تراشه         0981منطق میكروسیالی در آغاز دهۀ       

-های میكرويی گرمايی استفاده می، تكنولوژی آزمايشگاه روی تراشه و تكنولوژیDNAهای 

منطق میكروسیالی با رفتار، کنترل دقیق و دستكاری سیاالتی سروکار دارد که از نظر               .  گردد

 .اندهندسی به مقیاس زير میلیمتر محدود شده

 .شما در اين آزمايش چگونگی تغییر فشار يک قطرۀ آب کوچک را نسبت به شعاع آن بررسی خواهیدکرد

اين به نسبت بین مومنتوم و ويسكوزيته بستگی دارد . ای به جای جريان آشفته مخلوط نشوندممكن است مايعات روان به دلیل وجود جريان ورقه

 .افتدها بین سیاالت فقط از طريق پخش اتفاق میبدون مخلوط شدن انتقال مولكول. شودکه زدد رينولد نامیده می

 وسایل الزم

 چین، سیم11، روکش زايق سیم شماره hot plateای کوچک، ، ظرف شیشه(دو زدد)، قطره چكان پالستیكی (دو رنگ)ژالتین، رنگ خوراکی 

 مراحل آزمایم

 .میلی لیتر آب اضافه کرده آن را هم بزنید تا به شكل خمیر درآيد 31گرم ژالتین را به  5

 

 

 .مخلوط را به آرامی هم بزنید تا ژالتین در آب حل شود

 .هايی را که به وجود آمده خارج نمايیدحباب

 

 

 .ای کوچک بريزيدمحلول گرم ژالتین را در ظرف شیشه

 

ترين پايین. دقیقه اجازه دهید ژالتین سرد شود تا زمانیكه بتواند وزن سیم آويزان را به طور نسبی تحمل کند 5حدود 

 .نقطۀ سیم نبايد با انتهای ظرف تماس پیدا کند

 

 .تواند يک شب به حال خود رها شودکشد و میدقیقه طول می 01اين کار حداقل . در يخچال ژالتین را سردتر کنید

 .يک طرف سیم جاسازی شده را ببريد

 

 .ژالتین را نگه داشته و به آرامی باقیماندۀ سیم را بیرون آوريد

 

 منطق میكروسیالی ژالتینی

 ای با منطق میكروسیالیيک ابزار شیشه
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رنگ غذا را به يک سمت سوراخ اضافه کنید تا در طول کانال حرکت کرده و به سمت ديگر 

تر از مطمئن شويد قطرۀ رنگ دوم کوچک. يک رنگ مخالف را به سمت ديگر اضافه کنید. برسد

 .(توانید از رنگ اول، بیشتر اضافه کنیداگر الزم شد می. )قطرۀ رنگ اول است

مشاهده خواهید کرد که رنگ قطرۀ . يابد تا هم اندازه شوندترين نیرو باشد سايز قطرۀ بزرگتر کاهش و قطرۀ کوچكتر افزايش میاگر گرانش مهم

 کنید؟آيا اين چیزی است که مشاهده می. کنداول در طول کانال حرکت می

 شود يا از قطرۀ کوچكتر؟آيا رنگ از قطرۀ بزرگتر جاری می

های ديگر تواند برای آزمايشژالتین می.( پوشی کنیداز مقادير ناچیر رنگ که به داخل ژالتین پخش شده است چشم)اگر کانال را با آب بشويید 

 . استفاده شود

 

 

 

 دهنددار شده پیوندی قوی با فیبرهای کربنی تشكیل میهای زاملنانولوله

 

 

 

 :ها کاربردهای فراوانی دارند از جملهنانوکامپوزيت

     های قابل  ها و نانوذرات سیلیكا همراه با فیبرهای مختلفی برای تشكیل نانوکامپوزيت              ها، نانولوله نانوذرات متنوزی مثل فولرين

 .شونداستفاده در لوازم ورزشی مثل راکت تنیس به منظور بهبود استحكام يا سفتی همراه با سبكی استفاده می

 اندتر ايجاد شدههای کربنی و پلیمرها را دارند جهت ساخت فضاپیماهای سبک وزنهايی که در خود نانولولهنانوکامپوزيت. 

 های آسیاب بادی مورد استفاده    شوند برای بلندتر ساختن پرههای کربنی در چسب ايجاد میهايی که از ترکیب نانولولهنانوکامپوزيت

 .نمايدگیرند که آسیاب بادی را قادر به تولید الكتريسیتۀ بیشتر میقرار می

        شوند که  های پالستیكی استفاده می   های پالستیكی در کامپوزيت   اکسید کربن از بطری   نانوذرات خاک رس برای کاهش نشت دی

 .های گازدار خواهند شدبازث افزايش زمر مفید نوشیدنی

 ها در حال توسعه    های محكم و سبک جهت جايگزينی فلزات در ماشین        هايی از نانوذرات و پلیمرها برای تولید پالستیک       کامپوزيت
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