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ها که انرژی آنها حاوی اطالعاتی دربارۀ انرژی پیوندی درون اتم، منشا آنها و                تکرنگ یا نور ماورای بنفش برای تهییج الکترون        X غالباً از پرتوهای  

نگاری فوتوالکترونی  نگاری فوتوالکترون، به نام آنالیز سطح با طیف های طیف این روش. شود بنابراین دربارۀ طبیعت اتمهای نمونه است، استفاده می

نیز نامیده   (ESCA) نگاری الکترونی برای آنالیز شیمیایی       و یا کالً طیف     (UPS) نگاری فوتوالکترون ماورای بنفشی      طیف،  X (XPS)اشعه  

نمایند فقط مربوط به چند     توانند از نزدیکی سطح نمونه فرار کنند، اطالعات شیمیایی که فراهم می              ها فقط می    از آنجا که فوتوالکترون   .  شوند  می

برای مثال آهن فلزی از . اند، حساس است ها به حالت پیوند اتمی که از آن ساطع شده فوتوالکترون  عالوه بر این انرژی. الیۀ اتمی سطح نمونه است

 .آهن در یک اکسید، قابل تشخیص است

های مدار داخلی دارای انرژی پیوندی معادل انرژی          به طور کلی الکترون   

وقتی یک مادۀ جامد، فوتونی با        .  هستند X های محدودۀ پرتو    فوتون

شود   کند، فوتوالکترونی منتشر می     انرژی اتصال یک الکترون جذب می      

های مدار    الکترون.  که انرژی جنبشی آن با انرژی فوتون رابطه دارد            

داخلی مشارکتی در اتصال ندارند و انرژی آنها مشخصۀ اتمی است که از             

های مدار داخلی به محیط اتم بستگی         انرژی الکترون .  اند  آن منتشر شده  

برای آنالیز عنصری       Xنگاری فوتوالکترونی اشعه    بنابراین طیف .  ندارد

از این رو نه تنها ترکیب شیمیایی نمونه را شناسایی           .  نمونه، مفید است  

 .دهد کند بلکه آنالیز شیمیایی را به صورت کمّی انجام می می

کوچک ولی غیرقابل تشخیص اتفاق       (Shift) های  تری بررسی شدند مشخص شد جابجایی        های مدارهای داخلی به صورت دقیق        وقتی انرژی 

شوند، به محیط پیوندی اطراف اتم و خصوصًا به            شناخته می  (Chemical Shift) های شیمیایی   عنوان جابجایی ها که به  این جابجایی .  افتد  می

های شیمیایی باید ابتدا ارتباط بین انرژی فوتون، فرکانس وانرژی پیوندی الکترون،               برای فهمیدن جابجایی  .  حالت اکسیداسیون اتم بستگی دارند    

 .درک شود

انرژی پیوندی یک الکترون، معادل اختالف انرژی حالت اولیه و حالت نهایی              

الکترون و   n اتمی با   بین    یعنی انرژی پیوندی معادل اختالف انرژی     .  اتم است 

انرژی پیوندی الکترون، انرژی فوتون و انرژی            .الکترون است  n-1 یونی با 

 :شوند هم مربوط میجنبشی الکترون توسط رابطۀ زیر به

 

 

 .تابع کار طیف سنج است، در این رابطه 

برای تعیین ترکیب شیمیایی و حالت پیوند     X طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه

های نزدیک سطح نمونه، کاماًل مناسب است ولی قدرت تفکیک جانبی             در الیه 

تواند   پوشاند و نمی    تهییج کننده منطقۀ وسیعی را می      X خوبی ندارد زیرا پرتو   

 .به راحتی فوکوس شود

 طیف

یز شیمیایی 
ونی برای آنال

نگاری الکتر

(ESCA) (XPS و(UPS  

 XPS طرح واره مکانیزم تولید فوتوالکترون در اثرتابش اشعه ایکس در
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 : کاربردها

 آنالیز عنصری سطوح برای تمام عناصر بجز هیدروژن 

 های سطحی شناسایی حالت شیمیایی گونه 

 های نازک پروفیل عمقی ترکیب شیمیایی برای توزیع عنصری در الیه 

 های پرتوالکترونی، ضروری است که اجتناب از اثرات مخرب ناشی از تکنیکها هنگامی آنالیز ترکیب شیمیایی نمونه. 

 های سطحی اکسید فلزیهای اکسیداسیون اتمهای فلزی در الیهتعیین حالت 

 شناسایی کربن سطحی به عنوان گرافیت یا کاربید 

  :ها نمونه

  های   ها، سرامیک   هادی  ها، نیمه   فلزها، شیشه )جامد  :  شکل نمونه

 )با فشار بخار پائین

 اندازه نمونه کوچکتر ازcm3 62/5 می باشد. 

               نمونه باید عاری از اثر انگشت، روغن یا آلودگی سطحی دیگر

 .باشد

 :ها محدودیت

 های آنالیز سطح کند است،       آوری داده، نسبت به سایر روش       جمع

ولی اگر نیازی به قدرت تفکیک باال یا شناسایی حالت شیمیایی             

 .شود نباشد، زمان آنالیز کوتاه تر می

 است  قدرت تفکیک جانبی ضعیف. 

        های آنالیز سطح     حساسیت سطحی قابل مقایسه با سایر تکنیک

 .است

       های عایق مشکل ایجاد کند       شارژ نمونه ممکن است برای نمونه .

کنندۀ شارژ مجهز        ها به ابزارهای خنثی      برخی از این دستگاه    

 .هستند

  صحت آنالیز کمّی، محدود است. 

 :مدت زمان آنالیز

 ها پمپ تخلیه دارد قبل از آنالیزنیاز به ساعت. 

 دقیقه انجام شود 01تا  5تواند ظرف  آنالیز کیفی می. 

 گیرد آنالیز کمّی از یک تا چند ساعت و بسته به اطالعات مورد نظر، وقت می. 

 

 به فویل آلومینیومی اکسید شده Al Kα ضبط شده با تابش تکفام XPS طیف

 منابع

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

   0383های الکترونی و روشهای نوین آنالیز ابزارشناسایی دنیای نانو، دانشگاه علم و صنعت ایران،  دکترپرویزمرعشی و همکاران، میکروسکوپ
edu.nano.ir 
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های بورون نیترید خاصیت نیمرسانایی دارند و این خاصیت         اند که تمام نانولوله   محققان نانوتکنولوژی دریافته  

ها در حال کار برای ایجاد       عالوه نانوتکنولوژیست به.  آنها را در الکترونیک بسیار مورد استفاده ساخته است          

 .وزن هستندهایی جهت ساخت مواد بسیار قوی اما سبککامپوزیت

های کربنی  های کاربردی نانولوله  تحقیقات برای برنامه  .  کشف شدند   0995های بورون نیترید در سال       نانولوله

های های بورون نیترید است؛ اما محققان برای استفاده از مزایای پیشنهادی نانولوله            تر از نانولوله  بسیار پیشرفته 

 .بورون نیترید درحال کار هستند

هم پیوسته  های به های توخالی هستند که توسط اتم     های کربنی استوانه  های بورون نیترید مشابه با نانولوله     نانولوله

های بورونی  های کربن از اتم   های بورون نیترید به جای اتم      اگرچه نانولوله .  اندضلعی شکل گرفته  در ساختار شش  

 .دهندضلعی ها را میهای نیتروژن پیوند کوواالنسی برقرار کرده و تشکیل ششاند که با اتمتشکیل شده

 

تری های بورون نیترید خواص الکتریکی یکنواخت     نکتۀ جالب این است که نانولوله     

های کربنی که تنها بخشی از       برخالف نانولوله .  های کربنی دارند  نسبت به نانولوله  

های بورون نیترید دارای این خاصیت      آنها خاصیت نیمرسانایی دارند، تمام نانولوله     

عنوان کانال ترانزیستور   های بورون نیترید به   بنابراین با استفاده از نانولوله    .  هستند

ای با خاصیت نیم رسانایی       های کربنی مطمئن هستیم نانولوله      جای نانولوله به

 .داریم

همچنین محققان احتمال استفاده از            

های بورون نیترید، که استحکامی        نانولوله

های کربنی دارند، در      تقریباً برابر نانولوله   

ها برای ایجاد مواد مستحکم          کامپوزیت

این قبیل   .  کنندوزن را بررسی می      سبک

طور ویژه مناسب برای    ها شاید به  کامپوزیت

 شده از های ساختهدر بدنه. فضاپیماها باشند

 های باد خورشیدی را جذب کرده و سرنشینان وهای بورون نوترونشود، اتمهای بورون نیترید استفاده میای کامپوزیتی شامل نانولولهماده

 .کنندهای الکترونیکی را محافظت میبخش 

اگر نیاز به استفاده از آنها داشتید، مطمئن         .  های بورون با تفاوت کم، ایزوتوپ نام دارند        انواع اتم 

نیز   B10، که با نام      01بورون  :  ایدشوید که ایزوتوپ درست را برای جذب نوترون انتخاب کرده           

 .شودشناخته می

 

 نیترید بورونهای نانولوله الکتریکیخواص 

 منبع      

Nanotechnology For Dummies, 2nd Edition, Earl Boysen, Nancy, C. Muir 

 حسینی. ر: مترجم   



6 

کتاب
ـرفی 

معـ

 
 نانوتکنولوژی و کاربرد آن در صنعت پلیمر

 سرا   انتشارات اندیشه: ناشر

ناهید بابائی  :نویسندگان

ازناوه، مینو صدری، محسن 

 جهانگیری

 )0389)چاپ اول 

 فهرست

نانوتکنولوژی و : فصل اول

 های مرتبط گرایش

 نانو ذرات نقره: فصل دوم

کاربرد نانو : فصل سوم

تکنولوژی در صنعت پلیمر 

 ها و نانو کامپوزیت

تجهیزات مورد نیاز جهت تعیین مشخصات نانو : فصل چهارم

 های پلیمری کامپوزیت

 مقدمه

علم، قدرت و هنر خرد کردن مواد در اندازه نانومتری و کوانتومی، 

چنین توانایی استفاده از این مواد؛ یا به عبارتی دیگر علم و هنر  هم

استفاده از موادی را که به خاطر اندازه کوچک خود، خواص و 

 .گویند عملکرد نوینی دارند، نانوتکنولوژی می

سازی مواد و قطعات در مقیاس نانو ساخت، ترکیب و مجتمع

که این انقالب طوریکند به انقالبی در علم و فناوری ایجاد می

سازی کیفیت زندگی و  همانند انقالب صنعتی از قابلیت دگرگون

 .سازی کار و صنعت برخوردار است طول عمر و متحول

با توجه به ابعاد گستردۀ فناوری نانو در این کتاب سعی برآن است 

تا در خصوص علم نانوتکنولوژی و با نگاه ویژه به نانوسیلور و جایگاه 

این علم و این نانو ذره در صنعت پلیمر اطالعات کاملی در اختیار 

روی همچنین در این کتاب از زیاده. خوانندگان محترم قرار گیرد

اند و درانتقال خودداری و مباحث به طور مفید و جامع مطرح شده

ها با توجه به دست اندرکار بودن  متون گردآوری شده و انتخاب آن

مؤلفین در این علم و تجارب مناسب در جهت صنعتی کردن این 

فناوری سعی بر انتقال ساده و کاربردی مفاهیم جهت پیاده سازی 

 .عملی در صنعت گردیده است

عنوان ذراتی شناخته می    معموالً به   (ENPs)نانوذرات طراحی شده  

تعداد اتم  .  اندنانومتر ساخته شده    011تا    0شوند که با ابعاد بین       

های روی سطح و خواص فیزیکی نانوذرات با مواد بزرگتر متفاوت             

ای، خواص میانگین است، مثل      خواص مربوط به مواد توده     .  است

الکتریک، به همین دلیل      چگالی، مقاومت، مغناطش و ثابت دی        

. کندبسیاری از خواص مواد در باالی ابعاد نانومتری تغییر می               

تواند پیوستگی زیادی   نانوذرات سطح زیادی دارند و این سطح می        

های فلزی و آلی مثل هیدروکربن های آروماتیک پلی          برای آالینده 

 .باشدکلینیک داشته

همچنین نانومواد اشکال متفاوت و جالبی مثل کره، لوله، میله و              

نانوتکنولوژی این ساختارهای نانومقیاس را در . دهندمنشور ارائه می

تر با کنترل و ساخت مواد       های مواد بزرگ مقیاس   اجزاء و سیستم  

در میان این    .  نمایدجدید و بهبود یافته در ابعاد نانو، ادغام می            

های نانوذرات جدید، نانوذراتی هستند که نقش مهمی در پیشرفت          

 .کنندنانوتکنولوژی بازی می

های های اخیر توسط شرکت       نانوذرات طراحی شده در دهه         

های مختلف  نانوبیوتکنولوژی جهت ساخت کاالهای جدید در زمینه      

از جمله محصوالت کشاورزی، الکترونیکی، تحقیقات زیست               

ابعاد نانویی این   .  اندپزشکی، داروسازی و لوازم آرایشی تولید شده       

تواند خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی بهبودیافته و         ذرات می 

با گسترش  .  ها و فرآیندهای علمی اعطاء نماید       جدیدی به پدیده  

کاربردهای این نانوذرات در علم و تکنولوژی، نیاز به درک مضرات             

. یابدای افزایش می   طور فزاینده ها به آنها برای بشر و اکوسیستم      

ها با اثر    عنوان گروه جدیدی از آالینده      نانوذرات طراحی شده به    

های دریایی درحال ظهور      سمیت محیط زیستی در اکوسیستم       

های آبی را طی کرده و به دریا         توانند راه هستند زیرا این ذرات می    

ها مهرگان و ماهی   مطالعات آزمایشگاهی اخیر برروی بی      .  برسند

تواند اثرات  دهد قرار گرفتن در معرض این نانوذرات می         نشان می 

به این دلیل که اطالعات زیادی برای            .  زیانباری داشته باشد   

سنجیدن اثرات نانوذرات طراحی شده بر موجودات وحشی دریایی          

های آزمایشگاهی باید نهایت    وجود ندارد، عالوه بر مطالعات و تست      

کنند اثرات سمیت محیط زیستی که در طوالنی مدت ایجاد می             

 .بررسی شود

Toxic effect of nanomaterials, editors: Haseeb Ahmad Khan 

and Ibrahim Abdulwahid Arif 

Toxic effects of engineered nanoparticles in the marine 

environment: model organisms and molecular approaches: 

Matranga V, Corsi I, doi: 10.1016/j.marenvres.2012.01.006 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matranga%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22391237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corsi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22391237
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در طبیعت،  .  ها و سپس اجازه دادن به آنها برای چگالیده شدن به شکل نانوذرات است              ها یا یون  ای به اتم  تولید نانوذرات شامل شکستن مواد فله     

اند که با شکستن مقدار بیشتری از مواد در آزمایشگاه، وسائلی برای تولید نانوذرات طراحی شده. کندهای کربنی تولید میآتش مقدار کمی نانولوله

 .برندخام در شرایط کنترل شده به سطوح اتمی و چگالش آنها به شکل نانوذرات، کارایی فرآیندها را باال می

 .توصیفی از یک سیستم معمول مورد استفاده در زیر آمده است. شوندها برای تولید نانوذرات استفاده میچند نوع از سیستم

اثر، مانند آرگون، درون محفظه     در یک سیستم با منبع پالسما، یک گاز بی           :سیستم با منبع پالسما   

خواهید نانوذرات را تولید کند، حمل       ای را که می   این گاز ذرات ماکروسکوپیک ماده     .  گرددجاری می 

کند، یک سیگنال رادیوفرکانس با توان باال به گاز حامل اعمال شده و پالسما را تولید می                   .  نمایدمی

-ها به شکل نانوذرات در کنار هم جمع می         سپس یون .  یابدسپس داخل یک محفظۀ سرد جریان می       

 .شوداین روش اغلب برای تولید حجمی نانوذرات فلزی استفاده می. گردند

 

این .  ای را امتحان کنید   اگر تمایل به رشد مقادیر اندک نانوذرات دارید، سیستم جرقه            :ایسیستم جرقه 

-الکترودها از ماده  .  کندسیستم از یک پالس ولتاژ باال برای پدیدار کردن جرقه بین دو الکترود استفاده می           

شود الکترودها به شکل اتمی      جرقه باعث می  .  خواهیم نانوذرات آن را بسازیم     اند که می  ای ساخته شده  

 .کنندها همراه جریان گاز حامل آرگون به سمت محفظۀ چگالش حرکت میتبخیر شوند، سپس اتم

 

در سیستم سایش لیزری، یک باریکۀ لیزری بر روی هدفی که قباًل در کوره گرم                  :سیستم سایم لیزری  

-لیزر اتم .  ای است که قصد ساختن نانوذرات آن را داریم    هدف هم جنس با ماده. شوداست، متمرکز میشده

 .بردسو با خود به سمت محفظۀ چگالش میها را همهای هدف را تبخیر کرده و یک شارش گاز آرگون اتم

 

 

چنانچه   :سیستم چگالم بخار شیمیایی بهبود یافته توسط پالسما         

های کربنی را دارید، ممکن است از سیستم چگالش بخار           قصد رشد نانولوله  

جای این نوع از سیستم به. شیمیایی بهبود یافته توسط پالسما استفاده کنید

های دیگر ذکر شد، از یک منبع گازی         هدف جامد یا پودری که در سیستم       

 .کنداستفاده می

این کار یک پالسما تولید می      .  یابدیک گاز مانند متان بین دو الکترود که سیگنال رادیو فرکانس با توان باال به آنها اعمال شده است جریان می                      

 .گرددیک زیرالیه نیز برروی یکی از الکترودها نصب می. آوردنماید که متان یا هر منبع گازی دیگری را به شکل اتمی در می

های کربن اضافه شده در طول زمان       اتم.  پیونددطور طبیعی به آنها می    کنند زیرا کربن به   های بلوری را بازی می ذرات روی سطح زیرالیه نقش دانه

 .کنندهای کربنی که در حال حاضر روی سطح وجود دارند پیوند برقرار میها با اتمرشد نانولوله

 

 

 دهند؟دانشمندان چگونه نانوذرات را رشد می

 منبع      

Nanotechnology For Dummies, 2nd Edition, Earl Boysen, Nancy, C. Muir 

 حسینی. ر: مترجم   
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 مهندسی ساختارهای نانولیفی

ت اس  شاید تصور شما از صنعت نساجی محدود به پوشاک و نهایتًا منسوجاتی همچون پارچه، زیرانداز و روانداز و نظایر آن باشد، اما واقعیت این                         

ها، هواپیماها و سایتهای که امروزه صنعت نساجی مفهومی بسیار فراگیر یافته و در مواردی همچون ساخت ترمز ماشین، شریانهای مصنوعی، جاده

 .فضایی نیز به منسوجات نیازمندیم

در !  درصد استحکام تایرها از منسوجات است       75همچنین بیش از    .  استدرصد قلب مصنوعی از الیاف نساجی ساخته شده         51برای مثال بیش از     

به همین  .  ها را افزایش دهند   خوابانند تا عمر جاده   ای را روی سطح جاده می     جاده سازی نیز قبل از این که آسفالت ریخته شود، منسوجات ویژه            

 .دلیل امروزه نساجی صنعتی بسیار گسترده و پیچیده است که توسعه و ادارۀ آن نیاز به تخصص و تحصیالت دانشگاهی دارد

ذکر این نکته ضروری است که متأسفانه در کشور عزیزمان، چند سالی است که به دلیل برخی مشکالت خاص به ویژه رکود مالی و ضعف                                 

مدیریت، صنعت نساجی با رکود جدی و منحصر بفردی روبروست که این موضوع مشکالت متعددی برای فارغ التحصیالن این رشته به وجود                          

فایی شکوآورده است اما از سوی دیگر شاید گره این مشکل را تنها بتوان با فارغ التحصیالن توانمند و با انگیزه که خواستار تغییر وضع موجود و                             

  .مجدد این صنعت هستند، گشود

 .گرایش مهندسی نساجی است 5مهندسی ساختار های نانولیفی یکی از 

های ایران دارای گرایشهای مهندسی تکنولوژی نساجی ، مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف،                    مهندسی نساجی در حال حاضر در دانشگاه        

 .می باشد) نانو الیاف)مهندسی پوشاک، مدیریت نساجی و ساختارهای نانو لیفی

واحد   05واحد اصلی و      9)واحد دروس نظری      2/واحد درسی که شامل       /3   در دورۀ کارشناسی ارشد این رشته، دانشجویان موظف هستند تا          

 .باشد را با موفقیت بگذرانند واحد سمینار می /واحد پروژه عملی و  6، )تخصصی

 :عناوین برخی از دروس این دوره بشرح زیر است

فناوری و فرآیند روشهای مختلف تولید ساختار های نانو لیفی، شناسایی و آنالیز ساختارهای نانو لیفی، فیزیک و مکانیک ساختار   فیزیک کوانتوم،

 های نانو لیفی، ساختارهای پیشرفتۀ نانو لیفی، روشهای نوین بهسازی و مدلسازی، نانوذرات در فرآیندهای تکمیلی، روشهای پیشرفتۀ مطالعۀ                      

 )اسپکتروسکوپی پیشرفته) های مهندسی، طیف سنجی مولکولیآمار و روشهای تحقیق، تجزیه و تحلیل داده  ساختار الیاف،

های یزد، صنعتی های پوشاک، تکنولوژی، نانوبیومنسوجات و شیمی نساجی و علوم الیاف در دانشگاهرشتۀ مهندسی ساختارهای نانولیفی در زمینه

نفر در دورۀ     8/، ظرفیت پذیرش این رشته      93طبق دفترچۀ انتخاب رشتۀ سال  . امیرکبیر و گیالن پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دارد

نفر در دورۀ شبانه پذیرش داشته        0نفر در دورۀ روزانه و        /همچنین در مقطع دکتری تنها دانشگاه صنعتی امیرکبیر         .  نفر شبانه است    05روزانه و   

 .است
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 .ای ضدباکتری شدند    پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائۀ روشی ساده و کم هزینه موفق به ساخت پارچۀ پنبه

 .دلیل استفاده از مواد اولیۀ زیستی و حالل آب سازگاری بیشتری با محیط زیست دارداین روش به

های آلی مختلف در مراحل تکمیل منسوجات، همواره مشکالت فراوانی را از نظر زیست محیطی و سالمت فردی      استفاده از مواد شیمیایی و حالل

محققان در این   .  شود  های چند میکرونی سبب زبری پارچه و کاهش مقبولیت آن می              از طرفی پوشش دهی منسوجات با الیه       .  آورد  وجود می به

ای نظیر    ای، عالوه بر حفظ خصوصیات اصلی منسوج پنبه         های نانومتری بر روی کاالی پنبه       اند که با ایجاد الیه   دنبال استفاده از روشی بودهطرح به

 .استحکام، آب دوستی و لطافت، ویژگی ضدباکتری نیز داشته باشد

های گرمایش    های آلی وکاهش هزینۀ سیستم       به گفتۀ دکتر آزاده بشری، عدم استفاده از مواد ضد میکروبی غیرزیستی، عدم استفاده از حالل                  

 .های روش پیشنهاد شده در این پژوهش است ترین مزیت صنعتی به علت انجام عملیات در دمای محیط از مهم

عالوه بر آن، با توجه به استفاده از مواد زیستی           .  ای ضدباکتری شده است     روش بیان شده ساده و کم هزینه است و منجر به تولید پارچۀ پنبه               

نتایج به دست آمده امکان استفاده از . پذیر خواهد بود به عنوان مادۀ اصلی ضد میکروبی، گسترش این فرآیند در مقیاس صنعتی امکان) کیتوسان)

 .کند عنوان یک منسوج پزشکی و بهداشتی را تأیید میاین منسوج به

ای نانومتری بر سطح کاالی       در این تحقیق به منظور ایجاد الیه       :  بشری در توضیح روش استفاده شده جهت تولید پارچۀ ضدباکتری عنوان کرد            

. خودآرایی الیه به الیه، روشی منحصر به فرد برای ایجاد یک فیلم کامپوزیتی بر سطح مادۀ زمینه است                  .  ای از روش الیه به الیه استفاده شد         پنبه

این روش شامل الیه نشانی متوالی یک پلی کاتیون و یک پلی آنیون است که در نهایت یک فیلم چند الیه متشکل از مواد پلی الکترولیت به                                

در .  ترین ویژگی آن، استفاده از آب به عنوان فاز حالل است       های متفاوت قابل اجراست و مهم این روش بر روی مواد مختلف با شکل. آید وجود می

از سوی دیگر اجرای این روش      .  شود، با محیط زیست سازگارتر است       های آلی استفاده می     ها از حالل    های دیگری که در آن      نتیجه نسبت به روش   

 .های اجرای فرآیندهای تکمیل است گیر هزینهدر دمای محیط منجر به کاهش چشم

به منظور اتصال نانوالیه به سطح الیاف پنبه، ابتدا پارچۀ زمینه              

هایی از پنتا سدیم تری پلی فسفات و            سپس الیه .  دار شد آمین

در روند تحقیقات   .  کیتوسان به ترتیب روی پارچه قرار داده شد         

های نمونه شامل ساختار، میزان کاتیونی شدن و تغییرات            ویژگی

شیمیایی سطح، شاخص سفیدی، کشش سطحی و اثر ضد                

، (SEM)باکتریایی به ترتیب با میکروسکوپ الکترونی پویشی          

، طیف سنجی انعکاسی، آزمون زاویه        FTIRآزمون متیلن بلو،     

تماس قطره آب و همچنین آزمون باکتری در مقابل دو نوع                 

 .باکتری مورد بررسی قرار گرفت

گیر رشد    از طرفی کاهش چشم   .  نشانی و میزان حضور کیتوسان موجود بر روی کاال بوده است          نتایج بیانگر ارتباط مستقیم میان تعداد دفعات الیه       

 .های کیتوسان است های عمل شده، نشان دهندۀ موفقیت این روش برای ایجاد یک منسوج ضدباکتری با استفاده از نانو الیه باکتری بر نمونه

ی   آموخته  و همکاری دکتر آزاده بشری، دانش        -عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر        -این پژوهش به سرپرستی دکتر ناهید همتی نژاد        

 Fibers and Polymers دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس آناهیتا روحانی شیروان و مهندس شیدا کردجزی انجام شده که نتایج آن در مجلۀ

 .به چاپ رسیده است) 0902تا  0918، صفحات 102/، سال 9، شماره 05جلد )

 منبع

www.nano.ir 

 ای ضدمیکروبی های پنبه سازگار در تولید پارچه روشی ساده و زیست
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 .است LCDو آزمودن چند خصوصیت پنل  (LCD)موضوع این آزمایش جداسازی قطعات یک ساعت با نمایشگر ارزان بلورمایع 

 وسایل مورد نیاز

 .)الزم نیست حتماً کارکند)ارزان  LCDیک ساعت  .0

 پیچ گوشتی کوچک ./

 موچین .3

 باتری snapولتی و  9باتری  .2

 انبرک و آب داغ .5

 فنجان یا بشر .6

 دماسنج .7

 فیلترهای پالریزه .8

 

 

 مراحل فعالیت 

 

ساعت شما ممکن است با چیزی      .  برای دسترسی به داخل ساعت، صفحۀ رویی یا پشتی آن را بردارید         

ها را باز کردید آنها را در ظرفی قرار         اگر پیچ .  که در تصویر نشان داده شده مقداری تفاوت داشته باشد       

 .رونددهید زیرا اجزاء کوچک به سادگی از دست می

 

 

 .ساعت را از بین بندها در آورید

 

 

 شود؟گیری باعث ایجاد تغییر میآیا جهت. بچرخانید LCDآرامی باالی پنل یک فیلتر پالریزه را به

 

 

را  LCDچهار پیچ ریز نگهدارندۀ مدار چاپی و گیرۀ باتری و همچنین پد رسانای الکتریکی و پنل                     

 .ها، اتصاالت سوئیچ و باتری را در ظرفی قرار دهید تا گُم نشوندپیچ. بردارید

 جداسازی قطعات ساعت بلور مایع

Battery Snap 
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 :منبع 
http://education.mrsec.wisc.edu/nanolab/watch/index.html 

 حسینی. ر: مترجم 

 از یک .  تر پیدا کنید  ای پهن را امتحان کرده و محدودۀ تماس پنل را در زیر صفحۀ شیشه              LCDپنل  

snap     ها را در مقابل محدودۀ تماس در       یکی از سرپوش  .  ولتی متصل است استفاده کنید      9که به باتری

در طول     LCDهای مختلف پنل     یک انتهای پنل نگه دارید و سرپوش دیگر را برای یافتن بخش               

 .محدودۀ تماس مالش دهید

 

 

، دستخوش تغییرات رنگ    LCDکار رفته در ساعت      بلورهای مایع تحت فشار، مانند بلورهای مایع به        

 .شوندعجیبی می

 

 

اگر گرم  .  شودها کمتر شده و نمایشگر سیاه دیده می        که یک بلور مایع مذاب شود نظم مولکول        زمانی

 .پذیر استکردن شدید نباشد این تغییر برگشت

 

 

 .گیری کردتوان با یک حمام آبگرم و دماسنج اندازهدمای گذار فاز بلور مایع به مایع را می

 

 

 

یک گوشه از فیلتر پالریزۀ باالیی را با دقت زیاد گرفته      . پذیر نیستطور کامل برگشتاین مرحله به

 .آرامی الیه را جدا کنیدو به

 

 

یکی از  .  توسط قیچی فیلتر پالریزه را نصف کنید          .پذیر نیست طور کامل برگشت  این مرحله به  

در جه چرخاندن در پشت       91ها را پشت پنل در جهت خودش قرار داده و نیمۀ دیگر را پس از                  نیمه

ها را در   یکی از سرپوش  .  ولتی متصل است استفاده کنید      9که به باتری      snapاز یک   .  آن قرار دهید  

های مختلف  مقابل محدودۀ تماس در یک انتهای پنل قرار دهید و سرپوش دیگر را برای یافتن بخش                

 گیری تغییر کرده است؟آیا جهت. در طول محدودۀ تماس مالش دهید LCDپنل 

 

 

 

 .توان ساعت را دوباره سرهم کرد تا کار کندبا دقت کافی می


