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 چكیده: 

ژل سنتز شدند. سطط  میكطروذرات   -امولسیون-در اين تحقیق میكروذرات سیلیكای کروی نانومتخلخل به روش سل      

وپطامین اصط ش شطد. میكطروذرات اصط ش شطده از نفطر مورفولطوژی و         د طي فرايند پلیمريزاسیون با پلیمر پليسنتز شده، 

های میكروسطكو  الكترونطي   و تخلخل به ترتیب با آزمونی ذرات، ساختار شیمیايي، پايداری حرارتي و میزان سط   اندازه

( و آنالیز جذب/واجطذب نیتطروژن   TGA(، آنالیز حرارتي )FTIRی مادون قرمز ) سنجي تبديل فوريه (، طیفSEMروبشي )

محلول آبطي در سیسطتم   جداسازی نانوذرات آئروسیل و هالوسیت از های سنتز شده جهت مورد بررسي قرار گرفت. جاذب

مطورد بررسطي    جداسازی نطانوذرات محلول، بر روی میزان  pH. اثر پارامتر استفاده شدندته )ستوني( و در دمای اتاق پیوس

مطورد بررسطي قطرار     (DLSاز ستون توسط آنالیز پراکندگي نور دينطامیكي ) اندازه نانوذرات هالوسیت خروجي  قرار گرفت.

های رياضي توماس و آدامز بوهارت که مربوط بطه مطالعطات سطتوني    های آزمايشگاهي با مدلگرفت. همچنین تطابق داده

میزان جداسازی نانوذرات آئروسیل و هالوسطیت بطا اسطتفاده از میكطروذرات      که نتايج نشان دادند باشند، بررسي شدند.مي

چنطین درصطد   دوپامین بسیار بیشتر از میكروذرات سیلیكای بدون پوشش بوده است. همسیلیكای پوشش داده شده با پلي

( بسیار بیشتر از روش محلول سازی MSPDجداسازی نانوذرات آئروسیل با استفاده از روش پراکندگي فاز جامد ماتريس )

برای نانوذرات هالوسیت نیز کطه تنهطا از روش   دهد. همچنین رخ مي =3pHبوده و بیشترين درصد جداسازی نانوذرات در 

 .اتفاق افتاد =3pHده شد بیشترين درصد جداسازی در ( استفاMSPDپراکندگي فاز جامد ماتريس )

 بندیمیكروذرات کروی سیلیكا، اص ش سط ، جداسازی، نانوذرات هالوسیت، نانوذرات آئروسیل، دانه: هاواژه کلید
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 !Error ......... مختلف یها جاذب یبرا تروژنین واجذب و جذب یها يمنحن از آمده دست به ريمقاد: 1-4 جدول
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 !Error ..... یساز محلول یجداساز روش توسط لیآئروس نانوذرات یجداساز از آمده بدست ريمقاد: 8-4 جدول
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 !MSPD ............... Error یجداساز روش توسط لیآئروس نانوذرات یجداساز از آمده بدست ريمقاد: 9-4 جدول
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 !MSPD .............. Error یجداساز روش توسط تیهالوس نانوذرات یجداساز از آمده بدست ريمقاد: 4-4 جدول
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 25..........محلول سازی.... : مقادير حاصل از مدل توماس برای نانوذرات آئروسیل توسط روش جداسازی5-4جدول 

 25. محلول سازی بوهارت برای نانوذرات آئروسیل توسط روش جداسازی-: مقادير حاصل از مدل آدامز1-4جدول 

 MSPD ...................21 : مقادير حاصل از مدل سنتیک درجه دوم برای نانوذرات آئروسیل توسط روش جداسازی9-4جدول 

 MSPD ..................21 : مقادير حاصل از مدل سنتیک درجه دوم برای نانوذرات هالوسیت توسط روش جداسازی2-4جدول 
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 9 .............................................................................................................................. دیاکس 5 ميواناد یهانانوستاره: 1-1شكل

 جاديا منفور به يرگيمو کانال معرض در يسیمغناط ذرات یبرا MFFF اصل یدهندهنشان طرش( a) :1-8شكل

 CoFe2O4 19 و Fe2O3 نانوذرات مخلوط عيتوز از يستوگرامیه نمودار یحاو TEM ريتصاو( b. )يسیمغناط دانیم

 به شده اضافه سورفكتانت مختلف یهابیترک تحت( 1) هانانوکره و( 8) هالهینانوم SEC یجداساز: 8-8شكل

 mM Brij-3591 .(F.-K. Liu  و SDS mM 41( C) ؛SDS mM 41( B) سورفكتانت؛ افزودن بدون( A: )ندهيشو

& Wei, 2004) ........................................................................................................................................................................ 11 

 با که ط  نانوذرات( b) و FeCo2C ینانومتر 4 نانوذرات (a) یدهندهنشان TEM و یبصر ريتصاو: 9-8شكل

 است نانومتر 51 با برابر هااسیمق لهیم. باشديم اندشده یجداساز یامنطقه کردن وژیفيسانتر کیتكن از استفاده

(X. Sun et al., 2009). ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 یوارهيد و يتحتان قسمت) متفاوت تیموقع دو از نانوذره محلول رنگ و نانوذرات یجداساز( a: )4-8 شكل

 شده نینشته یهالهینانوم از( d) ياصل محلول(c) از TEM ريتصاو( c.) محلول UV-Vis-NIR فیط( b(. )یکنار

 !Error ........ (Sharma et al., 2009).هالهینانوم و يمكعب ،یکرو نانوذرات از يمخلوط( e) لوله یکنار یوارهيد در

Bookmark not defined. 

 نمونه بیترک ارقام( b. )نقره نانوذرات یحاو ژل خط از ييهاقسمت از آمده دست به TEM ريتصاو( a: )1-8 شكل

 ابعاد نسبت و کره قطر اساس بر ذرات یجداساز( c. )متفاوت تیموقع چهار در هامثلث و هاکره ها،لهیم در

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. (Hanauer et al., 2007)..لهیم

 مهین افتهي ونیفراکس CdTe نانوذرات از حاصل فلوئورسنسFFE( .b ) تیوضع کیشمات ینما( a: )9-8 شكل

 .UV (DanieláLilly, 2009)............................................... Error! Bookmark not defined ييروشنا تحت یهاد

-نشان TEM ريتصاو( b. )ط  نانوذرات زيسا انتخاب بر يمبتن DNA رسوب یبرا روند از يينما( a: )2-8 شكل

 11 و 15( 1: )باشديم نانوذرات متفاوت یهااندازه یحاو هامخلوط یبرا ونیفراکس از بعد و قبل هانمونه یدهنده

 .Error! Bookmark not defined ........ (Lee et al., 2006)  نانومتر 21 و 41( 9) نانومتر؛ 11 و 91( 8) نانومتر؛

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... .مداوم ونیلتراسیف تیوضع ینما: 3-8شكل
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 .Error! Bookmark not defined .......................يستون جذب نديفرا در شكست يمنحن از یا نمونه: 11-8 شكل
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 .Error! Bookmark not defined ................. نومتانیآم -(لیمت يدروکسیه) سيتر يمولكول ساختار: 4-9 شكل

 Error! Bookmark not ....... لیآئروس نانوذرات يالكترون كروسكو یم ريتصو( b يمولكول ساختار( a: 5-9 شكل

defined. 

 Error! Bookmark not ...... تیهالوس نانوذرات يالكترون كروسكو یم ريتصو( b يمولكول ساختار( a: 1-9 شكل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ يستون مطالعات ی سامانه: 9-9شكل

 .TEOS ......................................................................... Error! Bookmark not defined يمولكول ساختار: 2-9 شكل

( a )x111   b )x811   c(   MSMs) مختلف یهاييبزرگنما در شده سنتز یكایلیس كروذراتیم: 1-4 شكل

x511   d )x1851 ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

( a   مختلف یهاييبزرگنما در( MSM@PDA) نیدوپاميپل با شده اص ش یكایلیس كروذراتیم: 8-4 شكل

x111   b )x811   c )x511   d )x1851 ............................................................ Error! Bookmark not defined. 

 یكایلیس كروذراتیم ،(MSMs1) نشده نهیکلس شده سنتز تازه یكایلیس كروذراتیم FTIR فیط: 9-4 شكل

 !Error ..................... (MSM@PDA) نیدوپاميپل-كایلیس كروذراتیم ،(MSMs2) شده نهیکلس و شده سنتز تازه

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....... (MSMs1) نشده نهیکلس یكایلیس كروذراتیم يحرارت زیآنال: 4-4 شكل

 .Error! Bookmark not defined ........ (MSMs2) شده نهیکلس یكایلیس كروذراتیم يحرارت زیآنال: 5-4 شكل

 Error! Bookmark (MSM@PDA) نیدوپام يپل با شده اص ش یكایلیس كروذراتیم يحرارت زیآنال: 1-4 شكل

not defined. 

 Error! Bookmark not ............. (MSMs) كایلیس كروذراتیم یبرا تروژنین واجذب و جذب زوترميا: 9-4 شكل

defined. 

 نیدوپاميپل با شده اص ش یكایلیس كروذراتیم یبرا تروژنین واجذب و جذب زوترميا: 2-4 شكل

(MSM@PDA) ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...........................................كایلیس كروذراتیم تخلخل عيتوز يمنحن: 3-4 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................................ (MSM@PDA) ذرات تخلخل عيتوز يمنحن: 11-4 شكل

 9pH= ......... Error! Bookmark not با شاهد محلول در Halloysite نانوذرات اندازه عيتوز يمنحن: 11-4 شكل

defined. 



 ح
 

=9pH در mL 11 يخروج حجم در شده یجداساز Halloysite نانوذرات اندازه عيتوز يمنحن: 18-4 شكل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 =9pH در mL 11 يخروج حجم در شده یجداساز Halloysite نانوذرات اندازه عيتوز يمنحن: 19-4 شكل

 Error! Bookmark not(است ذرات اندازه عيتوز يمنحن ييابتدا بخش دهنده نشان شكل داخل يمنحن)

defined. 

 3pH= ....... Error! Bookmark not در شاهد محلول در Halloysite نانوذرات اندازه عيتوز يمنحن: 14-4 شكل

defined. 

=3pH در mL 11 يخروج حجم در شده یجداساز Halloysite نانوذرات اندازه عيتوز يمنحن: 15-4 شكل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

=3pH در mL 11 يخروج حجم در شده یجداساز Halloysite نانوذرات اندازه عيتوز يمنحن: 11-4 شكل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !MSMs ..... Error كروذراتیم توسط Aerosil نانوذرات يستون یجداساز از حاصل شكست يمنحن: 19-4 شكل

Bookmark not defined. 

MSM@PDA كروذراتیم توسط Aerosil نانوذرات يستون یجداساز از حاصل شكست يمنحن: 12-4 شكل

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !MSMs .................... Error كروذراتیم توسط Aerosil نانوذرات يستون یجداساز از حاصل يمنحن: 13-4 شكل

Bookmark not defined. 

 !MSM@PDA ....... Error كروذراتیم توسط Aerosil نانوذرات يستون یجداساز از حاصل يمنحن: 81-4 شكل

Bookmark not defined. 

 !MSMs .............. Error كروذراتیم توسط Halloysite نانوذرات يستون یجداساز از حاصل يمنحن: 81-4 شكل

Bookmark not defined. 

 !MSM@PDA . Error كروذراتیم توسط Halloysite نانوذرات يستون یجداساز از حاصل يمنحن: 88-4 شكل

Bookmark not defined. 
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  مقدمه -6-6

بكارگیری ماده در مقیاس اتمي، مولكطولي و ابرمولكطولي. نخسطتین بطار،      عبارت است از 1فناوری نانو

ها بطه  ها و مولكولهدف تكنولوژيكي ويژه بكارگیری دقیق اتم ای فناوری نانو بدر زمینه توضیحات گسترده

شطود  شد و هم اکنون نیز به فنطاوری نطانومولكولي مربطوط مطي    منفور ساخت محصوالت ماکرو مربوط مي

.(Drexler, 1992) ارايه شطد کطه بطه صطورت      8شرش کلي فناوری نانو توسط ستاد ويژه توسعه فناوری نانو

شطود. ايطن تعريطف،    نطانومتر تعريطف مطي   111تطا   1ابعطاد از  فناوری نانو به عنوان بكارگیری ماده با حداقل 

. در در اين مقیاس حطائز اهمیطت هسطتند    9ی اين حقیقت است که اثرات مكانیک کوانتوميکنندهمنعكس

شود که مانند يک واحد کامل بطا توجطه بطه حرکطت و     فناوری نانو، ذره به عنوان جسم کوچكي تعريف مي

شطوند. ذرات بسطیار کوچطک همطان     بندی مطي ذرات با توجه به قطر طبقه کند. بع وه،خواص آن رفتار مي

نطانومتر و ذرات   8511تطا   111نانومتر دارند، ذرات ريطز بطین    111تا  1ای بین نانوذراتي هستند که اندازه

دهنطد. تحقیقطات علمطي در زمینطه نطانوذرات      نانومتر را پوشش مطي  11111تا  8511درشت محدوده بین 

ی بسیاری در پزشكي، فیزيطک، فیزيطک نطور و الكترونیطک     ای که کاربردهای بالقوهگونهست بهبسیار زياد ا

 .(Taniguchi, 1974)دارد 

-را پس از اشكالي که در دنیای واقعي کشف شدند، بر اساس شكل ظاهری نطام  نانودانشمندان ذرات 

 & Kralj)، نططانوريف(Agam & Guo, 2007)، نطانوزنجیره  (Sattler, 2010) گطذاری کردنطد. نططانوکره  

Makovec, 2015)،  نانوباکس(Choy et al., 2004) .اين مورفولوژی گاهي اوقات، خود به خود بطه   و غیره

عنوان اثری از يک قالب در سنتز مانند امولسیون میسلي يا خلل و فرج آلومینطا آنطودايز و يطا از الگوهطای     

                                                             
1 Nanotechnology 
2 National Nanotechnology Initiative 
3 Quantum mechanical effects 
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هطا،  . برخطي از ايطن مورفولطوژی   (Sun & Xia, 2002)آيد ذاتي رشد کريستالوگرافي خود مواد به وجود مي

هطای  های کربني بكار رفته بطرای اتصطال پطل   ست يک هدف را دنبال کنند مانند استفاده از نانولولهممكن ا

 نشان داده شده است. 1-1هايي که در شكل الكتريكي، يا صرفاً يک کنجكاوی علمي باشد مانند ستاره





 

 

 

 اکسید 5های وانادیم : نانوستاره6-6شکل

 نانوذرات کاربردهای -2-6

نانوذرات  اربردک های نهیزماز جمله آنها است،  یبه اندازه تنوع کاربردها ای مواد نانوذره يونگگونا

های ها، افزودنيها، روکشبندیهای ساختاری، کاتالیزور، بستهتوان به مواد کامپوزيتي، کامپوزيتمي

ها، آنالیز زيستي و کنندهها، پزشكي و داروسازی، محاففت ها، روان کنندهسوخت و مواد منفجره، ساينده

 های سوختي اشاره کرد.ها و پیلتشخیص پزشكي، لوازم آرايشي و همچنین در باتری

 نقش شکل و اندازه نانوذرات -6-9

شويم که دو مورد مهم رو ميبا گذر از میكروذرات به نانوذرات، با تغییر برخي از خواص فیزيكي روبه

آنها عبارتند از: افزايش نسبت مساحت سطحي به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومي. 

دهد، باعث غلبه يافتن مساحت سطحي به حجم که به تدريج با کاهش اندازه ذره رخ ميافزايش نسبت 

د. اين پديده بر خصوصیات ذره در حالت شوهای دروني ميهای واقع در سط  ذره به رفتار اتمرفتار اتم

پذيری نانوذرات را به شدت افزايش افزايش سط ، واکنش د.گذارانزوا و بر تعام ت آن با ديگر مواد اثر مي
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های موجود ها يا مولكولهای موجود در سط  در مقايسه با تعداد اتمها يا اتمدهد زيرا تعداد مولكولمي

ای شدن ای که اين ذرات به شدت تمايل به آگلومره يا کلوخهد است، به گونهدر توده نمونه بسیار زيا

شوند. در بعضي گیری در هوا، به سرعت اکسید ميرنانوذرات فلزی، به محض قرادارند. به عنوان مثال 

گیری از واکنش بیشتر، يک پايدار کننده را بايستي مواقع برای حفظ خواص مطلوب نانوذرات، جهت پیش

البته اين  ند.سازد تا در برابر سايش، فرسودگي و خوردگي مقاوم باشنها اضافه کرد که آنها را قادر ميبه آ

خاصیت مزايايي هم در بر دارد. مساحت سطحي زياد، عاملي کلیدی در کارکرد کاتالیزوها و ساختارهايي 

توان کارايي کاتالیزورهای باشد. به عنوان مثال با استفاده از اين خاصیت ميچون الكترودها مي هم

ها با استفاده از اين ذرات، پیوندهای شیمیايي را به نحو مؤثری بهبود بخشید و يا در تولید نانوکامپوزيت

. ع وه ديابتری بین ماده زمینه و ذرات برقرار شده و استحكام آن به شدت افزايش ميشیمیايي مستحكم

کاهش داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات يا فاصله بین بر اين، افزايش سط  ذرات، فشار سطحي را 

های ذرات و نسبت سط  به حجم باال در نانوذرات، تأثیر شود. تغییر در فاصله بین اتمهای ذرات مياتم

د. اين امر شوپتانسیل شیمیايي مي و تغییر در انرژی آزاد سط موجب   ًمث متقابلي در خواص ماده دارد

به محض آنكه ذرات به اندازه کافي  ت.دينامیكي ماده )مثل نقطه ذوب( تأثیر گذار اسدر خواص ترمو

کنند. خواص نقاط کوانتومي مثالي از اين دست است. کوچک شوند، شروع به رفتار مكانیک کوانتومي مي

نور توسط اين کنند. انتشار د که از خود نور ساطع مينباشهايي در اندازه نانو مينقاط کوانتومي کريستال

 (.Pye & Blott, 2004) های فراواني داردنقاط در تشخیص پزشكي کاربرد

 مسألهبیان  -4-6

و با ابعاد هندسي صفر، يک و يا دو بعدی  نانومتر 111 تا 1ه موادی دارای دامنه انداز انومواد،ن

و يا ترکیبي از عناصر آلي و  پلیمری سرامیكي، فلزی،، مشابه هایاتم اجتماعي از است ممكن و هستند،

 الكتريكي، مكانیكي، خواص مثال، عنوان به) ساختاری خود هایويژگي دلیل به نانوذرات، باشند. معدني

از غیره  و بندیدانه تراکم )چگالي(، اندازه، شكل، شیمیايي، ترکیب ،(بیولوژيكي و مغناطیسي نوری،
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 ,Ema et al., & Nakanishi, 2010; Oberdörster et al., & Oberdörster) شونديكديگر متمايز مي

و شكل  اندازهزماني که تنوع در  .ها وابسته استخصوصیات نانوذرات به شدت به اندازه و شكل آن. (2005

 خصوصیات نوری،یر )نفآن د، خصوصیات کلي اشيک نمونه نانوماده زياد ب یذرات تشكیل دهنده

 دارای ساختار نانو نمونه که زماني خصوص به. بود خواهد متفاوت انتفار مورد موارد با( غیره مغناطیسي و

ذرات محصول زياد شده و کیفیت  مورفولوژیستردگي در گ است،( غیرهو  مكعب میله،) غیر کروی اشكال

متفاوتي از  یهاگونه منجر به توانندسنتز ميهای از روشبرخي با اين حال،  آورد.تولید را پايین مي

جداسازی  ،هاهمین تفاوتبه دلیل  از اين روند. شوعايق  های فلزی، نیمه رسانا وحاوی نمونه یهانانولوله

های روش .(Faraji & Rezaee, 2010)باشد نانوذرات بر اساس اندازه آنها از اهمیت بااليي برخوردار مي

( 9 های کروماتوگرافيروش( 8های مغناطیسي ( جداسازی توسط میدان1جداسازی مرسوم عبارتند از: 

 ( فیلتراسیون غشايي1نشیني انتخابي ( ته5الكتروفورز های روش( 4سانتريفیوژ براساس گراديان چگالي 

باشد، بر اين های باال امكان پذير نمياز اين رو جداسازی آنها با روش .های متفرقه( روش2( استخراج 9

محیط متخلخل( که توانايي بعنوان اساس در اين پروژه با استفاده از بستری پرشده از مواد متخلخل )

شود. به اين صورت که بستری پرشده از مواد باشد جداسازی انجام ميرا دارا ميجداسازی نانوذرات 

 شود وو سپس محلول آبي حاوی نانوذره از میان بستر پرشده عبور داده مي شودساری ميآمادهمتخلخل 

و تاثیر  شودمي گیریمعین اندازه زماني در فواصل از ستون خروجي نانوذرات از ذرات، اندازه و غلفت

 گیرد.محلول و قدرت يوني مورد بررسي قرار مي pHپارامترهای مختلف مانند غلفت اولیه، 

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -5-6

ها وارد شده و دنیا را به سوی تحوالت علمي در طي چند دهه اخیر فناوری نانو در بسیاری از عرصه

ها درمورد نانو ذرات درصنايع مختلف، يكي از چالشبا وجود کاربرد بالقوه  هد.دشگفت انگیزی سوق مي

باشد. درسالهای اخیر جداسازی نانو ذرات با توجه به اندازه کاربرد نانو ذرات مربوط به جداسازی آنها مي
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های علمي به خود جلب کرده است، و تقاضا برای داشتن نانو آنها توجه زيادی را در بسیاری از زمینه

 ذراتي

ذرات به شدت به اندازه و شكل  خصوصیات نانوچرا که ا شكل تعريف شده افزايش يافته است، با اندازه و ي

 باشد.يابي به نانو ذراتي با اندازه مشخص يک امر مهم مياز اين رو دست .ها وابسته استآن

 های پژوهشفرضیه -1-6

 شود.جداسازی نانوذرات در بسترهای پرشده انجام نمي -فرضیه صفرم

 شود.جداسازی نانوذرات در بسترهای پرشده انجام مي -اولفرضیه 

 شود.جداسازی نانوذرات در بسترهای پرشده به خوبي انجام مي –فرضیه سوم

 های پژوهشسؤال -7-6

 انجام پذير است؟ . آيا جداسازی نانوذرات توسط بسترهای پرشده1

  انجام پذير است؟ بر اساس اندازه آنهابا مواد متخلخل  جداسازی نانوذرات در بسترهای پرشدهآيا  .8

 دارد؟ جداسازی نانوذرات در بسترهای پرشدهتاثیری بر  غلفتآيا تغییرات  .9

با مواد متخلخل بر اساس  جداسازی نانوذرات در بسترهای پرشدهتاثیری بر دبي سیال آيا تغییرات  .4

 اندازه آنها دارد؟

 . آيا اص ش سط  محیط متخلخل تاثیری بر جداسازی نانوذرات خواهد داشت؟ 5

 

 پژوهشاهداف  -8-6

در اين پژوهش ت ش شده است که با استفاده از بستری پر شده از مواد متخلخل )بعنوان محیط 

جداسازی انجام شود. بنابراين در اين پروژه  ،باشدمتخلخل( که توانايي جداسازی نانوذرات را دارا مي

-بستری پرشده از مواد متخلخل شامل میكروذرات سیلیكا و میكروذرات سیلیكای اص ش شده با پلي
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دوپامین را استفاده کرده و سپس محلول آبي حاوی نانوذرات آئروسیل از میان بستر پر شده عبور داده 

و تاثیر  شوندو جدا مي گیریمعین اندازه هایاز ستون در حجمغلفت ذرات، از نانوذرات خروجي  شودمي

pH  حاوی میكروذرات سیلیكا و يا  همچنین بستر .گیردميبر میزان جداسازی نانوذرات مورد بررسي قرار

دوپامین است که به آن نانوذرات هالوسیت و يا آئروسیل اضافه میكروذرات سیلیكای اص ش شده با پلي

غلفت ذرات و اندازه  مشخص از میان بستر پر شده عبور داده خواهد شد وهای pHشده ومحلول آبي با 

بر میزان  pHو تاثیر  شوندشود و جدا ميگیری ميهای معین اندازهنانوذرات خروجي از ستون در حجم

 بندی نانوذرات مورد بررسي قرار خواهد گرفت.دانهجداسازی و 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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 نانومواد نمودن وخالص جداسازی اصول -2-6

از  1پخشاست. تنها يک نمونه تکها وابسته خصوصیات نانوذرات به شدت به اندازه و شكل آن

و شكل  اندازهفردی از خود ارائه نمايد. زماني که تنوع در هتواند خصوصیات منحصر بنانوذرات است که مي

 خواهد متفاوت انتفار مورد موارد با، خصوصیات کلي باشدذرات تشكیل دهنده يک نمونه نانوماده زياد 

 ذرات مورفولوژی در گستردگي است، غیرکروی اشكال دارای ساختار نانو يک که زماني خصوص به. بود

تفاوت  گاه کربني، هاینانولوله نفیر هانمونه برخي در. آوردمي پايین را تولید کیفیت و شده زياد محصول

های حاوی نمونه ،هامتفاوتي از نانولوله یهاتوانند گونهتواند باور نكردني باشد. برخي سنتزها مياجزاء مي

توانند از خود خصوصیات ها ميعايق را دارا باشند. همچنین برخي از نانولوله فلزی، نیمه رسانا و

سازی را در مراحل سنتز مواد ست که لزوم خالصا هامغناطیسي کوچكي نیز نشان دهند. همین تفاوت

های معموال برخي روش(Atiyeh et al., & Dibo, 2007).  کندميپیشرفته و بخصوص نانومواد مشخص 

پخش و با کیفیت باال )مناسب برای مقیاس صنعتي( ها را به صورت کمابیش تکتوانند نمونهسنتز نانو مي

توانند مری ميپلی هایهای تخريب حرارتي، مايسل معكوس و استفاده از پايدارکنندهروش ايجاد نمايند.

ای با کیفیت مطلوب به کار روند. در مقابل، بسیاری از سنتزهای نانوذرات، های نانوذرهبرای تولید نمونه

 . 8های جداسازی ثانويه هستندبرای ايجاد محصول با کیفیت، نیازمند روش

 های جداسازی نانوذراتروش -2-2

 دتوانند مورميهای فیلتراسیون های جداسازی مرسوم نفیر کروماتوگرافي، سانتريفیوژ و روشروش

-کار گرفته شوند. خالصتوانند به ای بر پايه علوم نانو ميهای ويژهرند. در مقابل روشیاستفاده قرار بگ

                                                             
1 Monodispersed 
2 Post-synthesis purification 
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تواند برای های هدايت شده ميرات و خودآراييپذيری کنترل شده نانوذها بر اساس واکنشسازی نمونه

های جداسازی نانوذرات بر در ادامه به معرفي برخي از روش .دناين منفور در طول فرآيند تولید لحاظ شو

  شود.اشاره مياساس اندازه ذرات 

  مغناطیسی هایمیدان توسط نانوذرات جداسازی -2-6–2

 .جدا کند هم ازآنها  اندازه ياو  مغناطیس پذيری به توجه با ذرات رانانو تواندمي مغناطیسي میدان

کم  شیب در آهن ذرات اکسیدنانو جدايي برای کننده محدود اندازه نفری لحاظ ازکه  است شده برآورد

 حرکت و 1(ترموفورز) گرمايي انتشار کوچكتر، ذراتنانو است. برای نانومتر 51 اًتقريب ،مغناطیسي میدان

-نمي پذير امكانبا موفقیت  کردن جزء به و جزء ذرات بر وارد مغناطیسي نیروهای بر غلبهبرای  8براوني

اند که لزوما برای مواد کرده مقايسهای خواص نانوذرات را با خواص مواد توده ،کارهای تئوری مذکور. باشد

 نانوذرات اتاق، دمای در مثال، عنوان به) باشنداستفاده نمي در يک محدوده مشخص قابلنانومقیاس 

 هستند بزرگتر که آنهايي که حالي در هستند، ابر پارا مغناطیسي مترنانو 81 از کوچكتر آهن اکسید

 گشتاورهای بین دوقطبي-قطبي دو تعام ت معموال نفری محاسبات همچنین، (.فرومغناطیس هستند

 را دنباش داشته وجود خارجي مغناطیسي میدان غیاب در حتي است ممكن را که ذرات، مغناطیسي

واکنش  پاسخ با که شودذرات گ نانوبزر توده موجب تشكیل تواندمي انفعاالت و فعل اين .گیردمي ناديده

 در شارانمكو ه 9موزر توسط تجربي به صورت یاتوده چنین واقع در ،شودتوصیف مي قوی مغناطیسي

 & .Ditsch et al)..شد مشاهده مغناطیسي ذراتنانو 4(HGMS) مغناطیسي جداسازی زياد گراديان يط

Hatton, 2005; Moeser et al. & Laibinis, 2004) 

 های مختلفاندازهاز  کارآمدی جداسازی مغناطیسي (Yavuz et al., 2006) شهمكاران و 5ياووز

 .اندداده پذير نشانتنفیم مغناطیسي میدان يک دررا  ،فوالد پشم پرشده با در يک ستون Fe3O4 نانوذرات

                                                             
1
 Thermophoresis 

2
 Brownian 

3 Moeser 
4
 High gradient magnetic separation 

5 Yavuz 
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( مترنانو 81 و 18 ،1/3 ،1 ،4) نانو بلورها های متفاوتاندازه از ایجداگانه هایدسته حفظ در میدان تاثیر

شده  داده نشان ونست در ترکوچک ذرات نگهداری برای نیاز مورد باالتر هایمیدان باو  HGMS توسط

 .است

(MFFF)ي مويرگ مغناطیسي میدان جريان بندیتقسیم اساس بر اصط ش به سیستم ديگر،
 است و 1

 نه توانمي را مغناطیسي ذراتنانو که دهدمي و نشان ،شرش داده شده است شهمكاران و 8التام توسط

 نیروهای (الف) بین متكي بر رقابت روش اين .کرد جدا مواد ترکیبر اساس ب بلكه اندازه، به توجه با

 نیروهای( ب) و ذرات مغناطیسي قابلیت با متناسب و مويرگي جريان بر عمود فعال مغناطیسي

 کند، بهمتمايز جدا مي هایگروه به را ذرات ،اثرات اين بین تعادل .است ذرات نفوذ و هیدرودينامیكي

 بايد نتیجه در و موثرتر حفظ،به طور  ستون در( دارند میدان با ترقوی تعامل که) بزرگتر ذرات که طوری

 که روش اين از استفاده(. 1-8 شكلدر  aقسمت  ) باشد ترکوچكتر طوالني ذرات به نسبت زمان شستشو

 بود،( CoFe2O4) 4فريت کبالت nm 19 و( γ-Fe2O3) 9يتمامگ انيک nm 1 نانوذرات حاوی مخلوط آن در

 به موفقیت با ،(1-8ل شكدر  bقسمت ) ذرات ترکیب در نانوذرات ماند به زمان قوی وابستگي به توجهبا 

 تجربي پارامترهای دقیق تنفیم ،روش اين در کردکه تأکید بايد حال، اين با شد. جدا پخشتک بخش دو

 است مهم بسیار خوب کیفیت با جزء کردن به جزء برای( ح ل جريان سرعت مثال، عنوان به)

.(Latham et al. & Williams, 2005) 

غیر  ذراتصورت  به اجرا قابل کلي روش توسط توانندمي نیز مغناطیسي ذراتنانو اصل، در

 مطالعه يک در .شوند جدا هم از( الكتروفورز و کروماتوگرافي سانتريفوژ، مثال، عنوان به) مغناطیسي

 وری راندمانبهره مقايسه در (Rheinländer et al., & Semmler, 2000) شهمكاران و 5رهین ندر جالب،

                                                             
1 Magnetic field flow fractionation 
2
 Latham 

3 Maghemite 
4
 Cobalt ferrite 

5 Rheinländer 
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SECی، ااندازه کروماتوگرافي) مغناطیسي غیر ( وMFFF) مغناطیسي
نانو  برایرا  جزء به جزء ( روش1

های اندازه متوسطبا پلي ديسپرس مايعات مغناطیسي  از دسته . دواندکرده اعمالآهن  اکسید ذرات

 دکستران با کوچكتر گرفتند. ذرات قرار آزمايش مورد( نانومتر 2 و نانومتر 5-1) نانوذرات مختلف

 بودند، آب در محلول دو هرکه  ،(9گلیكول اتیلن) پلي با بودند بزرگتر که آنهايي و( 8یپلیمر کربوهیدرات)

 آهن مغناطیسي هایکره با پرشده ستون يک روی بر مغناطیسي بندیاين مورد تقسیم در .تثبیت شدند

 میدان کاهش با و ماند زمان افزايش با شده آوریجمع بخش ذراتنانو اندازه ،(قطر مترمیلي 9/1) نرم

 شستشو زمان با نانوذرات متوسط اندازه بندیتقسیم SEC در مقابل، در .است يافته افزايش مغناطیسي

 خواص با نانوذرات بندیتقسیم بازدهو  مشابه بسیار نتايج روش، دو هر اين حال در با .ابديمي کاهش

 مزيت چند به نويسندگان رسد،مي نفر به بازده معادل نفر از روش يكسان است. اگرچه اًتقريب مغناطیسي

 يک افزودن به نیاز اغلب SEC کروماتوگرافي اشاره کردند. نخست، از بیش مغناطیسيبندی تقسیم عملي

 برای ستون مواد از محدودی تعداد کند. دوم،ثبات ميبيرا مغناطیسي  مايع اغلب که دارد، سورفكتانت

( جدا شود هم از کم مغناطیسي هایمیدان توسط راحتي به تواندمي که) بزرگتر از ذرات SEC جدايي

 است. SEC از ترسريع کلي طور به مغناطیسي میدان روش سوم،. هستند

تری با میدان مغناطیسي دارند، به طور کنش ضعیف ذراتي که برهم(aقسمت ) 1-8مطابق شكل 

کنش قوی منجر به تری برای شستشو نیاز دارند؛ برهم( و زمان کوتاه  ی بیشتری )متوسط ضخامت اليه

شامل  TEMتصوير ( bدر قسمت ) شود.تر ميهای نگهداری طوالنيزمان( و   ای با ضخامت کمتر )اليه

 9/1از بخشي از  MFFF( ii. )باشدمي CoFe2O4نانومتر ذره  19و  Fe2O3نانومتر نانوذره  1مخلوط 

. است میكرولیتر بر دقیقه 51تا  5میكرولیتر محلول هگزان اين مخلوط با نرخ جريان نگه داشته شده بین 

-( جمعiv( و )iiiدر ) TEMی زماني است که فراکسیون نشان داده شده در تصاوير دهندهنشانها فلش

                                                             
1 Size-exclusion chromatography 
2
 Polymeric carbohydrate 

3 Ethylene glycol 
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تصوير حاوی نمودار هیستوگرامي از  و همچنین نانومتر هستند 51ها ی میله مقیاسآوری شدند. همه

.(Rheinländer et al., 2000) توزيع اندازه ذرات است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ذرات مغناطیسی در معرض کانال مویرگی به منظور ایجاد  MFFFی اصل دهندهنشان( طرح a) :6-2شکل

  CoFe2O4و  Fe2O3حاوی نمودار هیستوگرامی از توزیع مخلوط نانوذرات  TEMویر ا( تصbمیدان مغناطیسی. )
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  6کروماتوگرافی -2-2-2

-مي جدا از هم ثابت فاز يک میان مخلوط با عبور از حاوی متحرک فاز کروماتوگرافي، جداسازی در

 اجزای تمام برای ثابت فازهای متحرک و بین ضريب توزيع در تفاوت اساس بر سپس شوند. جدايي

 برای 8(HPLC) کروماتوگرافي مايع با کارايي باال از استفاده نمونه چند که حالي در .باشدمي مخلوط

 ,Jimenez et al., & Murray, 2003; Wilcoxo & Provencio)است شده گزارش نانوذرات جداسازی

 موردکروماتوگرافي روش  ترينمحبوب احتماال ،9(SEC) اندازهبر اساس تفاوت در کروماتوگرافي ،(2000

 هیدرودينامیكي حجم در تفاوت بر اساس SEC: نانوذرات است نمودن تفكیک و تجزيه برای استفاده

 فاز اطراف منافذپیچ و خم  طريق از آزادانه کوچک ذرات .است ثابت فاز با ذرات اين تعامل در نه و ذرات

 در که بزرگ ذرات مقابل، در .کنندبه آرامي حرکت مي ستون طريق از بنابراين به اين ترتیب و ثابت

 91تقريبا ) حرکت دسترس قابل حجم طريق از تنها توانندمي نیستند، مناسب ثابت فاز منافذ داخل

 شسته شوند. بیشتری سرعت با و( کل حجم از درصد

 ط  جمله از نانوذرات، مختلف انواع جداسازی در اندازه تفاوت در بر اساس کروماتوگرافي

(Siebrands et al., & Fischer, 1993)، سیلیس (Kirkland, 1979) هادی هستند نیمه که آنهايي و 

 مخلوط يک آمیز موفقیت پذيریتفكیک برای .(Fischer et al., & Henglein, 1989) شودمي استفاده

 شود انتخابيد با مناسب( ثابت فاز با مناسب منافذ اندازه خاص، طور به) ثابت فاز و شوينده ،SEC توسط

 اين اص ش شود. برای اجتناب بايد( آن منافذ گرفتگي) ثابت فاز روی بر نانوذرات ناپذيربرگشت از جذب و

 سديمآنیوني  سورفكتانت (F.-K. Liu & Wei, 2004; Wei & Liu, 1999) 5لیو و 4وی دوم، مشكل

 منفي باربا  وجود دارد که سورفكتانت ايده کردند. اين فاز متحرک اضافه به را 1(SDS) سولفات دودسیل

 اينجا، در) منفي باربا ذرات نانو تمايل به دفع الكترواستاتیكيو سطحي شده  جذب ثابت فاز روی بر

                                                             
1 Chromatography 
2
 High Efficiency Liquid Chromatography 

3
 Size-exclusion chromatography 

4 Wei 
5
 Liu 

6 Sodium dodecyl sulfate 
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 يک کند. ستون استفاده شدهمي آنها در ستون جلوگیری جذب زبنابراين ا داردرا  (شده سیترات عاملدار

 بازده که ندددا نشان نويسندگان که بود nm 111 اًتقريب منافذ با μm 2 ذرات پلیمری با پرشده ستون

سورفكتانت افزايش يافته  غلفتافزايش  با ،nm 9/92 و nm 9/5 شده یزهسیترات نانوذرات ط ی جدايي

 است.

 جداسطازی  برای مناسب روشي همراه سورفكتانتبه  SEC که اندداده نشان نیز نويسندگان همین

 25 شطامل  شطود مطي  اسطتفاده  که مخلوط اين .(Wei & Wang, 1999) آنها است شكل اساس بر نانوذرات

)نسطبت   نسطبت ابعطاد   ،نطانومتر  9/3تقريبا  جزئي محور طرق) پخشتک اًنسبت ط ی هاینانو میله از درصد

 بطدون  .اسطت  (nm 9/13 قططر  تقريبطا دارای ) کروی ذرات از درصد 15 و (2/4به  1 تقريبا سط  به حجم(

 قطوی آنقدر  (8-8 شكل در( Aمنحني )) ثابت فاز روی بر نوع دو هر از ذرات جذب سورفكتانت، استفاده از

 ،(8-8ل در شطك  (B))منحني  ،SDS از اين بر ع وه پس .نشده است داده تشخیص يسیگنال هیچ که است

 ضطعیف  پطذيری بسطیار  تفكیطک دقت  اما بود آمده دست به شكل دو هر از نانوذرات به مربوط قوی سیگنال

 سطورفكتانت،  از ترکیبطي  از اسطتفاده  بطا (، 8-8 در شطكل ( C) )منحني ،یکارآمد جداسازی نهايت، در .بود

SDS 1دودکانل( 89)تیلن اپلي اکسي  و (Brij-35به ) نقطش  از پذيرفتني موجهي توجی  .آمد دست Brij-

NRs/NPs سططوش  در SDS جطايگزين  حطدی  تطا  غیر يوني سورفكتانت اين که اين است 3
 . درشطود مطي  8

 دافعطه  چطون ) يابطد ثابت افطزايش مطي   فاز روی بر آنها جذب و يابدمي کاهش ذرات اين سطحي بار نتیجه،

 بطه  وابسته جذبي چنین که آنجا از .(Wei & Liu, 1999) (شوندمي ضعیف ماتريس / الكترواستاتیک ذرات

 .شطود مطي  بطاالتر  کیفیت با يک جداييموجب  مختلف اشكال با ذرات بین در بیشتر اخت فات است، شكل

SES يابدتطبیق مي جديد هایچالش با مداوم طور به و است، توسعه حال در ک تكنیک به سرعتي. 

 

 

                                                             
1 Polyoxyethylene (23) dodecanol 
2 Nanorods   / Nanoparticles 
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های مختلف سورفکتانت اضافه شده به شوینده: ( ترکیب6ها )( نانوکره2ها )نانومیله SECجداسازی  :2-2شکل

(A )بدون افزودن سورفکتانت( ؛B )SDS mM 44 ؛(C )SDS mM 44 و  mM Brij-3594 .( Liu & Wei, 2004) 

 بر اساس گرادیان چگالی سانتریفوژ -9-2-2

 زيست در و کلوئیدی علوم در گسترده طور است که به مهم جدايي هایتكنیک از يكي سانتريفوژ

مايع  يک از ترچگال ذرات که حالي در .(Brakke, 1961) شودمي استفاده مولكولي و سلولي شناسي

 ذرات برای طوالني باشد؛ بسیار تواندمي روند اين شوند،نشین ميته گرانش دلیل به خود به باشند خود

 گرمايي انرژی با متناسب گرانشي انرژی آن در که( هالوله نانو و نانوذرات مثال، عنوان به) کوچک بسیار

 با ذرات ندند کمک کنتوانمي مرکز از گريز نیروهای حال، اين نشین شوند. باتوانند تهنمي ذرات است،

 يک در د.ننجدا ک شكل و اندازه اساس بررا  ذرات اين دنتوانمي و چرخش محور دور به شعاعي حرکت

 يک به كاکيحاصط نیروی و شناوری نیروی مرکز، از گريز نیروی اصلي نیروی سه مرکز، از گريز میدان

که به معني برابر بودن مجموع نیروها  تعادل تا مرکز از گريز میدان يک در ذرات شود.ذره اعمال مي

 ثابت سرعت با آن از پس و گیرندشتاب مينیروی شناوری و گريز از مرکز با نیروی اصطحكاکي است، 

 هایسرعت باو  مختلف اشكال يا و هااندازه در ذراتحرکت  که است واقعیتيک  اين د کرد.نرسوب خواه

 باشند مشابه ذرات اگر کند،فراهم مي را مجزا هایبازه به ذرات جدايي برای ایزمینه ،محیط در مختلف

از  است. يكي نیاز بیشتری قدرتمند هایتكنیک ،مساله اين جبران برایو  ،است پايین جداسازی کیفیت

گراديان  شیب يک با مايع ستون يک در ذرات آن در که سانتريفوژ است، چگاليگراديان  فنوني چنین
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 گراديان چگالي شیب (.است متفاوت لوله در یشناور نیروی که طوری به) شوندمي چگالي سانتريفوژ

 به باال از تراکم افزايشمنجر به  ،يكديگر باالی در غلفت مختلف مايعات از دقیق بندیاليه با تواندمي

سرعت  سانتريفوژ( ii) و 1ايطزوپیكنیطک سانتريفوژ( i: )دارد وجود روش اين از نوع دو .شود لوله پايین

  .ایمنطقه

 گراديان بیشترين و کمترين بین بايد شوندمي جدا هم از اشیايي که چگالي ،ايطزوپیكنیطک روش در

-مي استفاده دارشیبسط   باالی در نازک باريک اليه يک صورت به معموال نمونه .باشد ستون چگالي

 با آن چگالي آن در که سانتريفوژ لوله در يموقعیت در تنها د کردنرسوب خواه ي کهذرات از يک هر .شود

 شناور در چگالي تفاوت اساس بر تنها مناطق در ذرات ماند. بنابراين، دنخواه باقي ،است برابر گراديان

 زمان اما ،باشد کافي بايد آنها ايطزوپیكنیطک نقاط به ی ذراتسازجدا برای الزم زمان .شوندخود جدا مي

 .ها نداردبازه موقعیت مورد در یبیشتر تاثیری هیچ سانتريفوژ حد از بیش

RZC ای،منطقه سرعت سانتريفوژ در
 چگالي گراديان بخش باالترين در بیشتربا چگالي  نمونه ،8

-شروع به ته ذرات سانتريفوژ، طول در و شودمي اعمال لوله باالی در نازک اليه يک عنوان به است. نمونه

-تجمع مي شكل و ذرات اندازه به توجه با ایجداگانه مناطق به گراديان طريق ازو  کنندنشین شدن مي

 سازیجدابرسند،  لوله پايین از هم جدا و به آنكه ذرات از پیش ،ايطزوپیكنیطک روش دربا اين حال،  .يابند

 .شود داده خاتمه بايد

 يک توسط دنتوانمي راحتي مختلف به هایبازه از ذرات ،ايطزوپیكنیطک و RZC دو روش هر در

با قابلیت  سانتريفوژ چرخه چندين توسط تواندمي بندیتقسیم .دنشو برداشته پیپت سرنگ يا سوزن

 .انجام شود ح ل مناسب يک از استفاده با و 9پراکندگي دوباره

                                                             
1 Isopycnic 
2
 Rate zonal centrifugation 

3 Redispersion 
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 جطداره  تطک  کربنطي  هطای نانولوله به قطر وابسته سازیجدا برای موفقیت با ايطزوپیكنیطک سانتريفوژ

(SWNT)1  اسطت  شطده  اسطتفاده. (Arnold et al., & Hersam, 2006; Arnold & Hersam, 2005) زا 

 در يطافتني  دست چگالي بیشترين از ترچگال معموالً که معدني/یفلز نانوذرات برای روش اين ديگر، سوی

 ايطن  بطه  توجطه  بطا   (Sørensen & Ottesen, 1982). اجطرا نیسطت   قابطل  هسطتند  آبي هایمحیط گراديان

 مطورد توجطه   هایويژگي از (Sun et al., 2008). جدا شوند RZC توسط بايد سنگین ذراتديت، نانو محدو

 .باشدمي ايطزوپیكنیطک معمول هایروش به به نسبت کمتر بودن زمان جداسازی RZC روش

 نطانوذرات  سطازی جدا بطرای  RZC از (X. Sun et al., 2009) همكطارانش  و 8سطان  مثطال،  عنطوان  به 

FeCo@C نانوذرات( FeCo گرافیتطي  پوسطته  باشده  داده پوشش )طط   و (AuNPs   .اسطتفاده کردنطد )  بطا

 هطای انطدازه  محدودهدر  FeCo@C شده پخش نانو ذرات سانتريفوژ، زمان و گراديان چگالي مرحله کنترل

 ايطن  تمطام  در شطدند.  جطدا  هطم  از( nm 4 متوسطط  ططور  بطه ) کطوچكتر  و( nm 9 متوسطط  طور به) بزرگتر

-یآ محلطول  مختلطف  هطای غلفطت  بنطدی اليطه  توسطط  سانتريفیوژ لوله يک در گراديانمرحله  آزمايشات،

 FeCo@C ذراتنطانو  .شطدند  ایاليه چگالي گراديان باالی در نانوذرات هایمحلول و شد، ايجاد 9يكسنولد

 .جطدا شطدند   هم ازهای مشخص گراديان سری از يک استفاده با موفقیت متر بانانو 4د حدو متوسط قطر با

 مختلطف  هطای انطدازه  با نانوذرات سازیجدا به مربوط سانتريفوژ لوله در مجزا بازه چندين سانتريفوژ، از پس

 لولطه  همطراه  بطه ( اهط بازه) بندی شدهتقسیم نانوذرات از بردارینمونه .شد تشكیل (9-8ل شكدر  aقسمت )

 بطه ) FeCo@C ذرات بزرگترنانو شد. برای نجامنانوذرات ا nm 5/5 تا nm 5/1 از اندازه با افزايش سانتريفوژ

 يطک  قبلطي،  آزمطايش  مشابه .شد استفاده قبل مراحل چگالي باالتر از گراديان يک( نانومتر 9 متوسط طور

 هطای انطدازه  شطامل  لولطه  ططول  درشطده   بنطدی تقسطیم  بازه شد. هر ظاهرسانتريفوژ  لوله در نواری ساختار

 بطا  نطانوذرات طط    جطدايي  برای با موفقیت همچنین روش نانومتر است. اين 3 تا 8 از نانوذرات، از مختلف

 همچنینشد.  استفاده مشخص ديگر گراديانيک  از استفاده با( نانومتر81و  11 ،5) مختلف هایاندازه

                                                             
1 Single-walled carbon nanotubes 
2
 Sun 

3 Iodixanol 
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Abstract: 

     In this research nano-porous silica microspheres were synthesized via sol-emulsion-gel 

method. The surface of microspheres were coated with polydopamine nano-layer in an 

oxidative polymerization process. The modified microspheres were characterized in terms 

of size and morphology, chemical structure, thermal stability and surface area, and pore 

size by scanning electron microscope (SEM), Fourier transform infrared (FTIR) 

spectroscopy, thermogravimetric analysis (TGA), and N2 adsorption/desorption isotherms, 

respectively. The synthesized adsorbents were used for the separation of aerosil and 

halloysite nanoparticles from aqueous solution and studies were performed at room 

temperature in a column packed with porous silica microspheres. The effect of parameter 

such as pH of solution, in the separation of the nanoparticles was studied. The size of the 

halloysite nanoparticle in the column effluent was investigated by dynamic light scattering 

(DLS) analysis. Also, the matching of experimental data with Thomas and Adams-Bohart 

mathematical models was investigated. The results showed that the degree of separation of 

aerosil and halloysite nanoparticles by the silica micro-particles coated with polydopamine is 

much more than the bare silica microspheres. Also, the percentage separation of aerosil 

nanoparticles using the matrix solid phase dispersion (MSPD) method was much more than 

of liquid dispersion method. The highest percentage separation of the nanoparticles was at 

pH =9 for both of the methods. 
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