
 

  

  

  

  
 ي علومدانشکده

  کاربرديگروه آموزشی شیمی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي شیمی گرایش شیمی تجزیهدر رشته

  

  

  عنوان:

طراحی، ساخت و مشخصه یابی الکترودهاي قالب زنی شده با استفاده از                

  ژل-روش سل

  

  :استادراهنما

  دکترماندانا امیري

  

  استادمشاور:

  دکترسعید لطیفی نوید

  

 :پژوهشگر

  حامد جعفري

  

  1396دي 

  



 

  

  حامدنام:                                                     جعفريدانشجو:  خانوادگی نام

  ژل-روش سل زنی شده با استفاده ازیابی الکترودهاي قالبخت و مشخصهطراحی، سانامه: پایان عنوان

 ماندانا امیري راهنما: دکتر استاد

  لطیفی نوید سعید مشاور: دکتر استاد

  رشته: شیمی کاربردي                                                                   کارشناسی ارشدتحصیلی: مقطع

  اردبیلی محققگرایش: شیمی تجزیه                                                             دانشگاه:

  83 صفحات: تعداد                  9/10/1396دفاع: تاریخ                دانشکده:علوم پایه

  چکیده:

طال به منظور ساخت حسگر بر روي سطح زیرالیه  زنییجاد فیلم نازك قالببراي ا ژل-روش سلاز  ،در این پژوهش 

اتوکسی سیالن و تري مرکاپتو پروپیل تري هاي تترامادهژل با استفاده از پیش-محلول سل استفاده شد. زنیقالب

کوالي -اکتري ايژل و ب-شد. سوسپانسیونی از محلول سل ایط کاتالیز اسیدي با موفقیت تهیهمتوکسی سیالن در شر

ده ورسازي مورد استفازنی بر روي زیرالیه طال از طریق روش غوطهبه عنوان قالب تهیه و براي ایجاد فیلم نازك قالب

ها، مادهشده بر روي زیرالیه طال از قبیل غلظت پیشپارامترهاي موثر بر روي کیفیت و ضخامت فیلم ایجاد قرار گرفت.

لیت هدف آناسازي با هدف ساخت حسگري مطلوب که بتواند ورها، شرایط کاتالیز، سرعت و زمان غوطهمادهنوع پیش

 هايیابی حسگر ایجاد شده از طریق روشمشخصه طالعه قرار گرفت.مورد مو رها کند به دام اندازد را با موفقیت 

و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی  X اسپکتروسکوپی پراش اشعه ،)SEM( میکروسکوپ الکترونی روبشی

گیري کوالي با روش اندازه-دازي و رهاسازي باکتري اياناربردي حسگر ساخته شده در به دامتوانایی ک انجام شد.

  آمیز بود.اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی موفقیت

  

  ها: کلید واژه

  زنیروش قالب ژل،-حسگر الکتروشیمیایی، سل، ورسازيدهی با روش غوطهپوشش، کوالي-ايباکتري 
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F غلظت با CFU/mL 810 که يکوال-يا يباکتر از MF 54 .................................................... .است گرفته نام 
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 موالر C  :608/2( هامادهشیپ از متفاوت غلظت دو در شده هیته نشده یزنقالب يهالمیف ستیکوئینا نمودار: 8-4 شکل

 و النیس یتترااتوکس موالر C'=C/2  :304/1 و النیس یمتوکس يتر لیپروپ مرکاپتو يتر موالر 261/0 و النیس یتترااتوکس

 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه سرعت با) النیس یمتوکس يتر لیپروپ مرکاپتو يتر موالر 130/0

-4 موالر یلیم 5 محلول در هیثان
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) موالر 1/0 و KCl فرکانس يمحدوده و Hz 100000 – 1/0 و 

 57 ................................................................................................................... .ولت 17/0 لیپتانس

) 150 و mm/min 200( يورسازغوطه متفاوت سرعت دو در شده هیته نشده یزنقالب يهالمیف ستیکوئینا نمودار: 9-4 شکل

-4 موالر یلیم 5 محلول در هیثان 60 يورسازغوطه زمان و هامادهشیپ C غلظت در
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) موالر 1/0 و KCl 

 58 ................................................................. .ولت 17/0 لیپتانس و Hz 100000 – 1/0 فرکانس يمحدوده و

 غلظت در) هیثان 60 و 30( متفاوت يورسازغوطه زمان دو در شده هیته نشده یزنقالب يهالمیف ستیکوئینا نمودار: 10-4 شکل

-4 موالر یلیم 5 محلول در mm/min 150 يورسازغوطه سرعت و C هامادهشیپ يباال
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) موالر 1/0 و 

KCl فرکانس يمحدوده و Hz 100000 – 1/0 60 .......................................................... .ولت 17/0 لیپتانس و 

 غلظت در) هیثان 60 و 30( متفاوت يورسازغوطه زمان دو در شده هیته نشده یزنقالب يهالمیف ستیکوئینا نمودار: 11-4 شکل

-4 موالر یلیم 5 محلول در mm/min 150 يورسازغوطه سرعت و C/2'C= هامادهشیپ نییپا
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) و 

 60 .............................................. .ولت 17/0 لیپتانس و Hz 100000 – 1/0 فرکانس يمحدوده و KCl موالر 1/0

 سرعت و ژل-سل يهامادهشیپ نییپا غلظت با) `C و باال غلظت با) C شده یزنقالب يهالمیف ستیکوئینا نمودار: 12-4 شکل

 یلیم 5 محلول در CFU/mL 810 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه

-4 موالر
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) موالر 1/0 و KCl فرکانس يمحدوده و Hz 100000 – 1/0 62 ...... .ولت 17/0 لیپتانس و 

) C( ژل-سل يهامادهشیپ يباال غلظت با شده هیته شده یزنقالب لمیف يبرا یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 13-4 شکل

 CFU/mL 810. ...... 62 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه سرعت و

 ژل-سل يهامادهشیپ نییپا غلظت با شده هیته شده یزنقالب لمیف يبرا یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 14-4 شکل

)'C( يورسازغوطه سرعت و mm/min 150 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و CFU/mL 810. 63 

 ژل-سل يهامادهشیپ يباال غلظت با شده هیته شده یزنقالب) B نشده، یزنقالب) A يهالمیف ستیکوئینا نمودار: 15-4 شکل

)C (يورسازغوطه سرعت و mm/min 150 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و CFU/mL 810در 



 ح

-4 موالر یلیم 5 محلول
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) موالر 1/0 و KCl فرکانس يمحدوده و Hz 100000 – 1/0 لیپتانس و 

 64 ............................................................................................................................ .ولت 17/0

-4 موالر یلیم 5 محلول در طال پوشش بدون هیرالیز ستیکوئینا نمودار: 16-4 شکل
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) موالر 1/0 و 

KCl فرکانس يمحدوده و Hz 100000 – 1/0 64 .......................................................... .ولت 17/0 لیپتانس و 

-سل يهامادهشیپ يباال غلظت با شده هیته شده یزنقالب يهالمیف يبرا یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصاو: 17-4 شکل

 ،CFU/mL 810 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه سرعت و) C( ژل

A (و يکوال-يا يباکتر حذف از قبل B (66 .. .کیاولتراسون با همراه خالص اتانول از استفاده با يکوال-يا يباکتر حذف از بعد 

    يورسازغوطه سرعت با شده هیته شده یزنقالب يهالمیف يبرا یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصاو: 18-4 شکل

mm/min 150 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و CFU/mL 810 روش به يباکتر حذف از بعد 

 30 مدت به 70 % اتانول در rpm 600 سرعت با زدن هم سپس و ساعت 18 مدت به گراد یسانت درجه 120 يدما تحت حرارت

 67 .......................................................... .هامادهشیپ نییپا غلظت) D و هامادهشیپ يباال غلظت) C يبرا قهیدق

) C( ژل-سل يهامادهشیپ يباال غلظت با شده هیته شده یزنقالب لمیف يبرا یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 19-4 شکل

 از بعد CFU/mL 810 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه سرعت و

 به rpm 600 سرعت با زدن هم طیشرا تحت 5 % سولفات لیدس دو میسد سورفکتانت از استفاده با يکوال-يا يباکتر حذف

 68 ........................................................................................................................ .ساعت 1 مدت

-سل يهامادهشیپ نییپا غلظت با شده هیته شده یزنقالب يهالمیف يبرا یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصاو: : 20-4 شکل

 CFU/mL 810 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه سرعت و )C'( ژل

 طیشرا تحت 5 % سولفات لیدس دو میسد سورفکتانت محلول) 'A و A داخل در يورسازغوطه از استفاده با يباکتر حذف از پس

 با همزدن طیشرا تحت 5/2 % دیبروما ومیمونیستر سورفکتانت محلول) 'B و B ساعت، 24 مدت به rpm 500 سرعت با همزدن

 فسفات دروژنیه يد میپتاس بافر محلول) C ساعت، 10 مدت به گراد یسانت درجه 26-24 نیب دما کنترل و  rpm 500 سرعت

/  1 % سولفات لیدس دو میسد محلول) D و ساعت 24 مدت به rpm 500 سرعت با همزدن طیشرا تحت ph 7 با موالر 1/0

 70 ................................................. .ساعت 24 مدت به rpm 500 سرعت با همزدن طیشرا تحت 5 % دیاس کیاست



 ط

 سرعت و) 'C( ژل-سل محلول يهامادهشیپ نییپا غلظت با شده هیته شده یزنقالب لمیف ستیکوئینا نمودار: 21-4 شکل

 یلیم 5 محلول درCFU/mL 810 يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه

-4 موالر
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) موالر 1/0 و KCl فرکانس يمحدوده و Hz 100000 – 1/0 ولت 17/0 لیپتانس و A (قبل 

 5/2 % دیبروما ومیمونیستر سورفکتانت محلول از استفاده با يکوال-يا يباکتر حذف از بعد) B و يکوال-يا يباکتر حذف از

 71 ..................... .ساعت 10 مدت به گراد یسانت درجه 26-24 نیب دما کنترل و  rpm 500 سرعت با همزدن طیشرا تحت

 سرعت و) 'C( ژل-سل محلول يهامادهشیپ نییپا غلظت با شده هیته شده یزنقالب يهالمیف ستیکوئینا نمودار: 22-4 شکل

 حذف از قبل) CFU/mL 810 A يکوال-يا يباکتر غلظت و هیثان 60 يورسازغوطه زمان و mm/min 150 يورسازغوطه

 تحت 5/2 % دیبروما ومیمونیستر سورفکتانت محلول از استفاده با يکوال-يا يباکتر حذف از بعد) B و يکوال-يا يباکتر

 حذف یزنقالب يهالمیف و ساعت 10 مدت به گراد یسانت درجه 26-24 نیب دما کنترل و  rpm 500 سرعت با همزدن طیشرا

 به rpm 250    سرعت با همزدن حال در يکوال-يا يباکتر يحاو يهامحلول داخل در يبارگذار قهیدق 20 از بعد يباکتر شده

 یلیم 5 محلول در F (CFU/mL 410 و C (CFU/mL 110، D( CFU/mL 210، E (CFU/mL 310 يغلظتها با بیترت

-4 موالر
6/Fe(CN)3-

6Fe(CN) مول 1/0 و KCl فرکانس يمحدوده و Hz 100000 – 1/0 73 ....... .ولت 17/0 لیپتانس و 

 يبارگذار يکوال- يا يباکتر يهاغلظت از کدام هر) ctR( بار انتقال مقاومت از یتابع صورت به ونیبراسیکال یمنحن :23-4 شکل

 74 ............................................... .مربوطه يهاغلظت تمیلوگار حسب بر)   mL/CFU 410 و 310 ،210 ،110( شده

 یزمان بازه دو با) B ،)رهیدا مین کی از شده لیتشک( یزمان بازه کی با) A: ستیکوئینا ينمودارها معادل يمدارها: 24-4 شکل

 75 ................ ).رهیدا مین دو از شده لیتشک( یزمان بازه دو با) C و) درجه 45 راست خط کی و رهیدا مین کی از شده لیتشک(
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  الکتروشیمیایی يحسگرها-1- 1

و یک  گیرياندازهکه مورد است هدف به آنالیت  نسبت ریپذانتخابداراي یک گیرنده  ،الکتروشیمیایی یک حسگر

واکنش شیمیایی بین آنالیت هدف  معموالً. مبدل باشدیمالکترودي تشکیل شده،  بوسیله یک ساختار عمدتاًمبدل که 

 یک فرایند انتقال الکترون در سیگنال الکتریکی معموال. این کندیمتبدیل  يریگاندازهبه یک سیگنال قابل  و گیرنده را

قبیل هدایت یا  محلول از خواص الکتریکی تغییرات در نی برتمب تواندمحلول است، اما می و حسگر مشتركفصل

 الکترود( ییایمیالکتروش حسگرنجام آنالیز، اشد. براي آنالیت هدف نیز با با برهمکنش حسگر در اثر شدهظرفیت ایجاد

ودهاي الکتر( گریدداخل یک سل الکتروشیمیایی داراي الکترود دوم (مرجع/مخالف) یا دو الکترود  کار) بایستی در

  .]1[ شود انجاممرجع مجزا)  مخالف و

ه پایین، اندازه کوچک، زمان پاسخ سریع، قابلیت اجراي باال و امکان دستیابی حسگرهاي الکتروشیمیایی به دلیل هزین

  .]2[ دارند مختلف کاربرد يهانمونهگیري اندازه ازي پایین به طورگسترده درآشکارس به حدود

  ضرورت اصالح الکترودها-2- 1

ی سطح به علت جذب سطحی تدریج ١جامد اغلب از طریق رسوب گرفتن دوحسگرهاي برپایه الکترسودمندي 

حسگرهاي آمپرومتري توانایی تمییز این،  عالوه بر. شودیمهاي آلی بزرگ یا محصوالت واکنش مختل سورفکتانت

 مهم هايز گونهآشکارسازي بسیاري ا نهایت، ردوکس مشابه را ندارند. درداراي مشخصات  يهاشوندهبین حل 

را براي کم کردن  يابالقوه. یک حوزه که پتانسیل ]3[است  دشوار شانآهستهاغلب به دلیل سنتیک انتقال الکترون 

. ]4[ دهاي اصالح شده شیمیایی استومشکالت باال و افزایش قدرت و میدان حسگرهاي الکتروشیمیایی دارد، الکتر

 يهاواکنشاي ازجمله، شتابدهی تجزیه کاربردهاي مفید توانندمختلف می يهاروشالکترودهاي اصالح شده به 

و کاهش اضافه ولتاژ واکنش ردوکس داشته باشند. چنین مراحلی  ٢انتخابی غشاء نفوذ ،انتقال الکترون، تجمع ترجیهی

                                                 
1 fouling 
2 Preferential accumulation, Selective membrane permeation 
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 آورند که هدف اصلی از و پایداري در ابزارهاي الکتروشیمیایی را بوجود پذیري، حساسیت باالانتخاب توانندیم

  .]5[ باشندیم اصالح الکترودها نیز

  الکترودهاي اصالح شده-3- 1

 سطح الکترود به طور عمدي از ]7, 6[دریک الکترود اصالح شده کنید نیز مشاهده می 1-1شکل طورکه در همان

دسترسی مستقیم به  ازدر نتیجه . شودیمهاي خاص اصالح گونه با طریق جذب سطحی، پوشش فیزیکی، یا پیوند

. بنابراین کندجلوگیري میو ترویج برخی فرایندهاي دیگر  فرایندهاي الکترودي از برخیممانعت شده و  الکترود

این اصالح . ]4[ مهم باشد آنالیزها بسیار و از این رو درشده پذیري باالتر دستیابی به انتخابباعث  تواندیماصالح 

الیه اصالح  معموالً تولید شود. ریزژه وی میکروالکترودي انجام شود تا حسگرهاي شیمیایی يهاهیآرابراي  تواندیم

  .]8[ کندیمانتقال الکترون عمل  در ٤بین محلول و زیرالیه الکترود ياواسطهالکتروفعال است و به عنوان  ٣کننده

                                                 
3 Modifier layer 
4 electrode-substrate 
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 جلوگیري شده است. 2Rبه  2Oازکاهش  .یسطح شده اصالح الکترود عملکرد :1- 1شکل 

  انواع مختلف الکترودهاي اصالح شدهي تهیههاي روش-4- 1

هاي اصالح از انواع روش ٧پالسما و ٦جذب سطحی الکتریکی، جذب سطحی، ٥شیمیایی)د پیون( ییایمیشاصالح 

  .]8[ شد ها صحبت خواهدباشند که در این مبحث به طور مختصر در مورد آنالکترودها می

 اصالح شیمیایی - 4-1- 1

دار کردن ایجاد شد که ماري و همکارانش به عامل 1970سال  اواسط مفهوم الکترودهاي اصالح شده شیمیایی در

  .]9[هاي آمین دست یافتند سطح الکترود اکسید سیلیسیم با گروه

ک الکترودي است. این الکترودها به قراردادن ی يهاستمیسشده شیمیایی، نگرش جدیدي به ح الکترودهاي اصال

ین . بنابراین، این چنشوندیمسطح اصالح شده مربوط  آن معرف در رفتار هدف استفاده از روي سطح با در معرف

را براي  ياهیپابین ببرد و  را از ياهیتجزمشکالت الکتروشیمی  بسیاري از تواندتعویض عمدي سطوح الکترودي، می

 يهامعرفکردن سطوح الکتردها با  دارسازد. این گونه عاملمختلف فراهم حسگرهاي  و ياهیتجزکاربردهاي جدید 

                                                 
5 Chemical modification (chemical bonding) 
6 Electroadsorption 
7 Plasma 
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مولکولی داراي کاربردهاي دیگري است که شامل تبدیل انرژي، سنتزهاي الکتروشیمیایی و ابزارهاي میکروالکترونیک 

 .]10[ باشدیم

  جذب سطحی - 4-2- 1

 يباشد. این روش بویژه براي تهیه الکترودهاي اصالح شده پذیربرگشت پذیر یا غیربرگشت تواندیمجذب سطحی 

یا اینکه  شودمی سپس حالل تبخیر و شودپوشش داده می پلیمري استفاده شده است. محلول پلیمر یا روي الکترود

میان فیلم را  از بار که اجازه عبور مناسب پلیمرهایی هستند يهامثالشود. می ورپلیمر غوطه محلولی از الکترود در

 فاز گیري مستقیم درها. رسوبفتالوسیانین ها وپلی وینیل فروسن، پورفیرین ریدین،یپلی وینیل پ ،انندم ،دهندیم

  .]8[ است پذیرامکان نیز ٨اندازيگازي یا بیرون

  جذب سطحی الکتریکی - 4-3- 1

گذاري، زمان رسوب شده تابعی ازرسوب . مقدارشودیمنسیل الکتریکی انجام طریق اعمال پتا جذب سطحی از

 درشرایط درست،  طرف دیگر، اعمال پتانسیل، در تیونین است. از مورد در الیه، مثالپذیر بودن تشکیل چندامکان

کننده پی آن اصالح در کند که آغازکننده پلیمرشدن و هایی تولیدیکالراد تواندمولکول مستعد پلیمرشدن، می حضور

متیل پیرول، آنیلین و تیوفن -Nفنیل پیرول و -Nاین مونومرهاي پلیمري رسانا پیرول،  از ییهامثالباشد.  الکترود

  .]8[ است

  پالسما - 4-4- 1

یک سطح فعال استفاده  جادیا نشده به سطح و بنابراین، پیوند يهااتمپالسما براي تمیزکردن سطح الکترود، زدودن 

 گیردمی قرار هاآتنیا  هانیآممعرض  است. سپس در قرار گرفته استفادهمورد کربن زیاد  شده است. براي این منظور

به  محلول، منجر مونومرهاي رادیکالی در حضور در پالسما شود. تخلیه بارمی شیمیایی منجر به تشکیل پیوند و

 توانداین زمینه می در لیزرها از . استفادهباشدمی ارزي شیمیایی همسازفعال که باشده روي سطح  تشکیل پلیمر

  گرفته شده است. خیلی کم بکار هنوز اجذاب باشد، ام

میکروسکوپی  الکتروشیمیایی، طیف بینی و يهاروشازطریق  تواندیمشده تعیین مشخصات الکترودهاي اصالح

-توجه می بیشتر موردامپدانس  و ٩، کرونوکولومتريياچرخهولتامتري  نندالکتروشیمیایی ما يهاروش انجام شود.

                                                 
8 sputtering 
9 chronocoulometry 
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مورد بررسی  راغیره  م، سنتیک فرایندهاي الکترودي وردوکس، هدایت فیل مراکز گیري تعدادي از، که اندازهدنباش

  .]8[دهند قرار می

. بعضی مواقع، کنندیمهاي بیشتري را ایجاد جریان اغلبي اصالح نشده به الکترودهاالکترودهاي اصالح شده نسبت 

قابل شده بان، مشخصات ولتامتري گونه تثبیتمحلول حاوي الکترولیت پشتیر شده داصالح دادن الکترودفقط با قرار

  .]11[ استد مفی به شدت براي کاربردهاي مختلف ازجمله، الکتروآنالیز که استمشاهده 

-قابل یبیولوژیک يهامولکولتا  گرفته روني انتقال الکتمعدنی برا هاي آلی وشواکن کاتالیز ازي متفاوتی کاربردها

اول به -2داخل پلی وینیل پیریدین اکسایش آلی پروپان  بیت شده درث) ت4( ومیروتن براي مثال، .وجود دارند توجه

شده  کاتالیز ١هاها و متالوفتالوسیانینینمتالوپورفیر . کاهش الکتریکی اکسیژن بوسیله]12[د کنمی استون را کاتالیز

 به علت به واسطه جذب قوي این ترکیبات به سطح الکترود هامیآنزو  هانیپروتئالکتروشیمی  يهسعتو. ]13[ است

انتقال  ،میانجی. توسط مواد الکترودي پیشرفت زیادي نداشته استها تخریب آنزیم اثر يتخریب سطح و به اضافه

. بااین وجود، رساندیمبه حداقل  را الکترود و جاذبه بین مولکول بیولوژیکی اثرات دافعه و و کندیمآسان  الکترون را

 به تثبیت مستقیم منجر و ندارند نیاز میانجیشود که به  ییهاروشبه توسعه  انتخاب دقیق زیرالیه ممکن است منجر

  شوند.می

کاهش و اکسایش  بتوانند هاآنداشت، همچنان که  نقش مهمی خواهند احتماال درتکنولوژي، پلیمرهاي رسانا

رنگ  یک تغییر باکه  ]14[ داشته باشند ٢وصل یک اقدام قطع و پتانسیل اعمال شده در آمیزي به واسطه تغییرموفقیت

  شده است.بررسی و غیره انرژي  ، ذخایر٣براي نمایشگرهاي الکتروکرومیک همراه است. به این دلیل پلیمرهاي رسانا

  است.

  رسانا)( دشدهیمراکسیپل                           پلیمرهاي عایق (خنثی)

 خوردگی، بویژه محافظت در برابر محافظ سطوح فلزي در يهاپوششبه عنوان  رسانا هستند هاآنآن جایی که  از

  .اندشدهگرفته  نظر در فوتونی) نیز( ينورخوردگی  برابر

الکترودهاي  يبراگرفته شود، همچنان که  به کار توانداصالح سطح می برابر الکترود دربخصوص، توده  موارد در

واکنش  گیرياندازهي مورد گونهترجیحی با  که به طوراست  يامادهاصالح کننده،  .]15[ت رفته اس خمیرکربن به کار

                                                 
1 metalloporphyrins and metallophthalocyanine 
2 switching action 
3 electrochromic displays 
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نالیت یا پیش تغلیظ واسطه کاتالیزکردن واکنش آ عملکرد بهبا خمیرکربن مخلوط شده است. شیوه  ماًیمستق و دهدیم

  .باشدمیگیري اندازهز قبل ا ،آنالیت روي سطح

  جدید اصالح الکترود یک رویکرد - 4-5- 1

درون  تشخیصی در يهاگونهپوشش قراردادن  جدید و جالب دیگري براي بازسازي سطوح الکتردي، شامل در مسیر

  .]16[ شودمحسوب می هاي اصالح شیمیاییروش ژل است که یکی از-نازك سل يهاهیال

تترا متوکسی سیالن، تحت تراکم  نظیر ماده الکوکسیدي،یک پیش نازك سرامیکی، با هیدرولیز يهاهیالاین چنین 

سه ي هوستیپبه هم  یک شبکه متخلخلو روکسیله شده دهی سازي پلیمري مونومربه دنبال آن متراکم اسیدي یا بازي و

 دلخواه را در فیزیکی اصالحگر به طور تواندیمشیشه مانند متخلخل به دست آمده،  يهماد. دهندرا تشکیل می بعدي

اصالحگر وارد واکنش شوند. و اجازه دهد که مواد آزمایشی منتشرشونده به درون چنین بافتی، با  خود نگه دارد

مانند تخلخل، پایداري  فیزیکی يهایژگیو ژل،-ر، فرایندهاي سلگبه دام انداختن اصالح در هاآنتوانایی  وه برعال

با به  توانندیمپذیري باال حسگرهاي الکتروشیمیایی با گزینش .]18, 17[را هم دارند  تی و استحکام مکانیکیحرار

نقاط اتصال انتخابی  ژل، توسعه یابند. چنین روشی شامل ایجاد -هاي سلفیلم مولکولی در زنیکارگیري شیوه قالب

  .]19[ باشدیمهدف) موردنظر (راي آنالیت ب

اشند که به بنامه میاین پایان مورد استفاده در هايروش الکترودزنی مولکولی براي اصالح قالب ژل و-سل استفاده از

  مفصلتر توضیح داده خواهند شد.طور 

  

  ژل - روش سل-5- 1

  تاریخچه - 5-1- 1

توان ین روش میها است. با استفاده از اشهیها و شیکد انواع سرامیتول ين برایشرفته و نویند پیفرآ یکژل  -سل

سیوم یلیفلزات و س يدهایسکا ،ندین فرآیدر ا اصلی يهامادهشیپ .ه نمودیته یمتنوع و گوناگون یمحصوالت معدن

 یعیبه طور وس 1930و از سال  انجام شد ٢و گراهام  ١ایبلمن توسط  1860سال ند، در ین فرآیشف اکن یهستند. اول

                                                 
1 Ebelman 
2 Graham 
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به  ،ایکلیه سیساخت ال در ،١اتکاس كگـالسـورجینزتحقیقاتی  يارهاک 1939. در سال مورد مطالعه قرار گرفت

 نظر ژل از-لوري سفرا يهاروش .]21, 20[ بازنگري شدآن  يرو 1970در سـال بعدا  د ویعنوان اختراع به ثبت رس

در این زمینه جدید زیادي  يکاربردها گذشته، سال دووسی در استفاده شده بود. ٢بنیادي مواد براي تاریخی ابتدا

به این تکنولوژي، به عنوان یک روش جایگزین را  ي زیاديعالقه ،دانشمندان مواد و نیمهندس توسعه یافته است.

شود و در حوزه به طور گسترده استفاده می تهیه مواد ژل در-سل يهاکیتکن .انددادهخواص جدید نشان  تهیه مواد با

  مواد، معدنی-هیبریدي آلی هاي مختلف ازقبیل موادزمینه درتحقیقات  زیادي از شمارآن با استفاده از  ٣ايچند رشته

گذشته سال  پنج درطیژل -سل مواد مقاالت مرتبط با يادیز تعداد است. شده دییتأمحیطی زیست  مواد و زیستی

 جدید تهیه مواد ژل در-ارتباط تکنولوژي سل ) که دلیلی براي محبوبیت و30000از ) منتشرشده (بیش 2010-2015(

 مواد حوزه مطرح شود. یکموبیستهاي کلیدي قرن تکنولوژي به عنوان یکی از تواندیمژل -سل يتکنولوژ باشد.می

دار معدنی با ترکیب اجزاي عامل است. اخیر يهدهسه  تحقیقاتی در يهانهیزمترین یافتهتوسعه هیبریدي یکی از

قبیل  از مختلفعلوم هماهنگی سیري فراگیر در کرده که  ایجادجدیدي را هیبریدي  مواد ،آلی اجزاي بیولوژیکی و

 يهاپوششو مواد متخلخل،  ورهاو مخلوط مرکب پلیمري، کاتالیز هاکیسراماپتیک، میکروالکترونیک،  فوتونیک و

 ،جدید سنتز يهاروشهیبریدي و  رویکرداین  .کندفراهم می سریع کاربردهاي بیوتکنولوژي انرژي و رشددار، عامل

 ممکن نبود هاي دیگرروش با که پیشرفته مواد دي ازاین زمینه فراهم آورده است. نسل جدی انقالب بزرگی در

که از این مواد  تارمرکب جدید و همچنین کنترل ساخ يهامخلوط. مسیرهاي متفاوت جدیدي براي بدست آمده است

اما . تمی تا ماکروسکوپی شدبعد طول ا متناسب کردن خواص ازیافته منجر به توسعه  باال بهرویکردهاي سطح پایین 

شده  هاي پیشنهادتوسعه از امل برخیمشکالت مربوط به جایگزینی تکنولوژي موجود، به انجام رساندن ک تعدادي از

فیزیک براي انجام دادن  زمینه شیمی و در ايرشته چند اتتحقیقدر زیادي هاي هنوز کار جدید را سخت کرده است.

اختراعات متنوع را  و کاربردها يهايازمندین وتولید مواد جدید بهره ببرد این فرصت تخصصی  از تا ،دارد وجود

 .]1[ جبران کند

  ژل- فرایند سل - 5-2- 1

 یک میان شبکه از ، که تشکیلشودیمفاده براي تهیه نانوذرات سیلیکا است اکثراًژل تکنیکی است که -فرایند سل

 شودیممایع متوالی (ژل) را شامل  فاز در ژل شدن براي تشکیل یک سیستم (سل) وآرایش سوسپانسیون کلوییدي 

                                                 
1   JinsGlasorkSkatt 
2    basic 
3    multidisciplinary 
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 هم پیوسته بامایع است و ژل یک شبکه صلب به  ) درنانومتر 100-1( يدییکلوپخش ذرات  اساساً سل .]23, 22[

دسته  به دو تواندماده، میپیش عژل، بسته به نو-زنجیرهاي پلیمري است. فرایند سل میکرون و ابعاد زیر هاي باحفره

ماده الکوکسیدي. پیش يهامادهپیش ) وو غیره دهایسولف ،هاتراتینکلرایدها، ( یمعدن يهامادهتقسیم شود یعنی پیش

این فرایند، واکنش الکوکسیدهاي  تترااتوکسی سیالن است. در تترامتوکسی سیالن وگسترده  استفاده شده به طور

حالت محلول به ژل به شکل  با انتقال ازکه  دهدیا باز، محلول تک فازي تشکیل می اسید حضور آب، در فلزي و

همان طور . شودیمپرکرده شامل  را هاسیدهاي فلزي جامد و حالل که حفرهفازي که اک آید، سیستمی دومی در جامد

ور زیادي به نوع کاتالیز حد بدست آمده تاد الکتروشیمیایی موا خواص فیزیکی وشود مشاهده می 2-1شکل که در 

واکنش کاتالیزشده اسیدي به تشکیل پلیمرهاي الکوکسیدهاي سیلیکا،  مورد در واکنش بستگی دارد. استفاده شده در

تشکیل  بیشتري را ١هايانشعاب درهم پیچیده شده و ،شود. این پلیمرهامی خطی اتصال یافته عرضی ضعیف منجر

سریع سیالن  تراکم و دلیل هیدرولیزبه  حالیکه، واکنش کاتالیزشده بازي، . درشودیمکه منجر به ژل شدن  دهندیم

 .]24[ دهدیمتشکیل  ٢یافتهبسیار انشعاب يهاخوشهالکوکسیدي، 

 

 دارشاخه هاي بسیاربازي و خوشه ) کاتالیزBاتصال خطی عرضی ضعیف،  اسیدي و کاتالیز) A :2- 1شکل 

-حدواسط واکنش است. انحالل پذیري اکسیدهاي فلزي حاصل درانحاللبه علت  کالستر یلتشک این تفاوت در

حدواسط  از بیشتر کندیمسیلیکا کمک  هايکالستریی که به اتصال داخلی احدواسط قلی سیلیسیم در پذیري اکسید

  اسیدي است.

                                                 
1 branches 
2  Highly branched clusters 
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  ژل- سل مراحل فرایند - 5-3- 1

  .١هیدرولیز، تراکم، رشد و تجمعمرحله است:  ژل شامل چهار-دستورالعمل کلی سل

  هیدرولیز -1- 5-3- 1

Hydrolysis:   Si-(OR)4 + H2O                Si-(OR)3(OH) + ROH 

-OHگروه  بین دو تواندیمدرعوض، تراکم هم . دیآیمخیلی سخت بدست  4M(OH)کامل براي تشکیل  هیدرولیز 

یا یک مولکول  یک مولکول آب و بندي اکسیژن وگروه الکوکسی اتفاق بیافتد تا پلیک  و M-OH يهاگروهیا  دار

  زیر نشان داده شده است. درحذف آب  با دارOHالکل تشکیل شود. واکنش تراکم بین دوگروه 

Condensation: (OR)3-Si-OH + HO-Si-(OR)3 → [(OR)3Si-O-Si(OR)3] + H-O-H 

درپی  شود که رهاسازي آب رامی منجر M-O-Mدار به تشکیل پیوند فلزي هیدروکسیلي هگونواکنش تراکم بین دو 

که رهاسازي الکل را  شودمی منجر M-O-M وندیپیک الکوکسید به تشکیل . واکنش بین یک هیدروکسید و ٢دارد

  .٣درپی دارد

  تراکم -2- 5-3- 1

Condensation: (OR)3-Si-OH + HO-Si-(OR)3 → [(OR)3Si-O-Si(OR)3] + H-O-H 

سنتیک  این رو از شده است و هاي متعددي آغازمحل (پلیمرشدن) تراکمی درو بسپارش  هیدرولیز يهاواکنش

یک منطقه خاص  در )یافته داخلی (به هم پیوستهاتصال M-O-Mپیوندهاي  وقتی تعداد کافی ازواکنش پیچیده است. 

ذرات  ذرات کلوئیدي یا سل تشکیل دهند. با گذشت زمان تا کنندیمبرهمکنش  یگربا همد هاآن د،تشکیل ش

 هیدرولیزهاي احتمالی هم براي واکنش . مکانیزمدهندیمشبکه سه بعدي تشکیل  اتصال یافته و کلوئیدي با یکدیگر

 و هم براي واکنش هیدرولیز 4-1شکل  ي اسیدي در، واکنش تراکم کاتالیزشده 3-1شکل  در اسیدي يکاتالیزشده

الکوکسیدهاي سیلیسیم  مورد در 6-1شکل  ي بازي درو واکنش تراکم کاتالیزشده 5-1شکل  دري باز يکاتالیزشده

  .]27-25[ نشان داده شده است

                                                 
1  hydrolysis, condensation, growth and aggregation 
2 oxolation 
3 alkoxolation 
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 يدیاسي شده زیکاتال زیدرولیه واکنش :3- 1شکل 

 

  يدیاس يشده زیکاتال تراکم واکنش :4- 1شکل 

 

  يباز شده زیکاتال زیدرولیه واکنش :5- 1شکل 
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  يباز شده زیکاتال تراکم واکنش :6- 1شکل 

  

  ژل- فرایند سل روي بر موثر پارامترهاي - 5-4- 1

- براي پیش W(R(نسبت گروه الکوکسیدي به آب ، یا کاتالیزورهاي دیگر)، OH-یا  H+ زیکاتال( pH، هامادهنوع پیش

 يهامخلوطدر غلظت مطلق و نسبی اجزاي سازنده ، دما، هاتیالکترولحضور ، نوع حالل، الکوکسیدي يهاماده

- ژل محسوب می-و غیره به عنوان پارامترهاي تاثیرگذار بر روي مراحل هیدرولیز و تراکم در فرایند سل مادهپیش

   شوند.

  هامادهپیش -1- 5-4- 1

 از واکنش تراکم اتفاق ي سیلیکون باید پیشالکوکسیدها Si-OR يهاگروهواکنش هیدرولیز ماده، پیش متمایز از

. ردیگیمتاثیر  از عوامل فضایی نیز هاالنیسالکوکسی  سرعت هیدرولیز ،فوق بحث شده در موثراثرات  بربیفتد. عالوه

. یعنی سرعت کندیمرا کم  هانالیسانشعاب گروه الکوکسو یا افزایش طول زنجیر سرعت هیدرولیز الکوکسی  هر

 :شودیمواکنش به این ترتیب کم 

Si(OMe)4 > Si(OEt)4 > Si(OnPr)4 > Si(OiPr)4 

  (pH)رزویکاتال -2- 5-4- 1

-هماناین،  گذشته از متفاوت است. بازي بسیار م واکنش براي کاتالیز اسیدي وزباال بحث شد، مکانی طورکه درهمان

متفاوت  pHمقدار لیز و تراکم الکوکسیدهاي سیلیکا بسته به وسرعت هیدرشود نیز مشاهده می 7- 1شکل طور که در 

است. دومی به  5/4برابر  pHی نزدیک براي تراکم در و 7برابر  pH کمترین سرعت واکنش براي هیدرولیز در. است
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کننده تراکم مرحله تعیین و مطلوب است هیدرولیز، 5کمتر از  Hpسیلیکا وابسته است. در  (PZC) ١صفر نقطه بار

پذیر به طور همزمان واکنش Si-OH يهاگروهبا مونومرها یا اولیگومرهاي کوچک  سرعت است. تعداد زیادي از

رولیز شده دهی يهاگونهو  کننده سرعت استهیدرولیز مرحله تعیین ،5بزرگتر از  pH. در مقابل، در اندشدهتشکیل 

حاصل از  يهاژلپارامتر بویژه مهمی براي کنترل بافت  pH .شوندیمبه دلیل تراکم سریع بالفاصله مصرف 

درحدود  .تاس OH- يهاونیمیانی، سرعت واکنش تراکم متناسب با غلظت  Hpدر است.  ٢شیشه مایع يهامحلول

pH<2 هاي باالشکل درم داده شده زبراساس مکانی شوند، ومی مثبت باردار دار به طوراسیدي سیلیس يهاگونه، 

آنیونی  يهاگونهشامل  عمدتاًاست. تحت شرایط قلیایی شدید محلول  H+سرعت واکنش تراکم متناسب با غلظت 

  .باال زیاد است pHدر ذرات  یا انحالل مجدد O-Si-Oسرعت گسسته شدن . به همین دلیل باشدیم

 

  Hpها به  4Si(OR)هیدرولیز و تراکم  يهانسبی واکنش يهاوابستگی سرعت :7- 1شکل 

  

  W(R(نسبت گروه الکوکسو به آب  -3- 5-4- 1

براي تبدیل  W(R(2=آب  ارز ازکه دو هم کندیمژل تترا الکوکسی سیالن ایجاب -واکنش کلی براي فرایند سل

4Si(OR)  2بهSiO 1=ارز از آب الزم است. چهار هم)W(R 4کامل  براي هیدرولیزSi(OR) که هیچ صورتی در

سیالنول بیش از  يهاگروهبه طور کلی به تشکیل  )WRتراکمی رخ ندهد الزم است. افزایش نسبت آب (یعنی کاهش 

                                                 
1 point of zero charge 
2 Water glass 
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 ریتأثسیلیکا  يهاژلباضافه نوع کاتالیزور، به شدت بر روي خواص  WR. بنابراین، کندیمکمک  O-Si-O يهاگروه

  .ارندذگیم

  حالل -4- 5-4- 1

د. پایه بویژه در شروع واکنش الزم باش يهاستمیس -حالل ممکن است براي همگن کردن مخلوط واکنش الکوکسید 

-از روي سرعت واکنش و پروتوندار حاللپروتوندار و غیر و رفتار دوقطبی، ویسکوزیته (گرانروي) قطبیت، گشتاور

و  هاالکلقطبی و بویژه پروتوندار (آب،  يهاحالل. گذاردیم ریتأثژل نهایی -سل يرو روي ساختار مادهاین

کلی  سازند. به طورمی طریق اتصال هیدروژنی پایدار را از ny(OH)x[Si(OR)[قطبی از قبیل  يهاگونهفورمامیدها) 

تترا هیدروفوران و دي اوکسان) (قطبی غیر يهاحالل. کندیمژل ایفا -هاي سلسیستم نقش مهمی را در آخر مورد

ناقص  الکوکسیدي که به طور يهاستمیسیا  '3Si(OR)R، هاالنیسبعضی مواقع براي اورگانوتري الکوکسی 

  .اندشدهاند، استفاده شده هیدرولیز

  هاتیالکترول -5- 5-4- 1

واسطه، بدین، کندیمذرات را متراکم ف ادوگانه الکتریکی اطر الیه ،کلوییديمحلول  افزایش غلظت الکترولیت در

سرانجام دسترس است.  در مجاورت ذره در يترکوچکحجم  در سطح براي توازن بار بارهاي مورد نیاز تعداد

 درحالی که مانع دافع کم شده است.کلویید لخته خواهد شد زیراکه نیروي جاذبه بین ذرات تغییرنکرده است، 

ژل -دارد. براي ارائه کردن فرایند سلشدن  زیادي روي رفتار ژل ریتأث ها)(نمک هاتیالکترولبنابراین، حضور 

 از ياناخواستههاي پایه) تا غلطت يهاستمیس -الکوکسید بویژه در(مراقبت زیادي بایستی انجام شود تجدیدپذیر، 

اوقات منبع  خیلینشود.  سیستم وارد الکوکسیدها در ولیزها، براي مثال، از طریق آب استفاده شده براي هیدرنمک

مخالف اسیدها یا بازهاي مورد نیاز براي کاتالیز است. علت اینکه آمونیاك  يهاونییونی،  يهاگونهمال شده از عا

آنیونی  يهاگونهکه  هستند، چرا اسیدها مسئله سازتریونی نیست. این است که  شودیمبه عنوان باز استفاده  اکثراً

 .]1[ گذارندیم ریتأثواکنش و روش عمل ژل شدن  يهاسرعتمخالف) ناچارا وارد شده و روي  يهاونی(

  ژل-کاربردهاي مواد سل - 5-5- 1

اي یافته که رشتهنیز آورده شد کاربردهاي فراوانی را در تحقیقات بین هاي قبلیقسمتژل طبق آنچه در -روش سل

  باشد. چندین مثال از کاربردها در اینجا آورده شده است:رو به گسترش می
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 محیطی سبز يهافراوردهژل براي تهیه -سل -

 سوختی يهالیپو  هايباترژل براي -مواد سل -

 ژل براي ذخیره انرژي-مواد سل -

 هاسرامیک ها وبراي رنگدانهژل -مواد سل -

 دهاي ساخت حسگرهاي گازيژل براي کاربر-سل -

 ژل مستحکم-سیلیکاته سل يهاپوشش -

 ژل اپتیکی و الکترواپتیکی-مواد سل -

 ٣هاآنهاي افزایش راندمان وشر هاي خورشیدي لومینسانس ومتمرکزکننده -

 ٤ل شده داروکاربردهاي انتقال و ترخیص کنترنانوذرات سیلیکاي مزوپروس براي  -

 ژل براي کاربردهاي بیوپزشکی-مواد سل -

 خوردگی فلزات براي محافظت از ٥بهبود دهنده خود يهاپوشش -

 براي کاربردهاي ساختمانی ٦کاري ایروژلعایق -

  .]1[ ژل براي کاربردهاي حسگرهاي الکتروشیمیایی-ترکیبات مرکب نانو سل -

  زنی هاي قالبروش-6- 1

  مولکولی زنیه قالبچتاریخ - 6-1- 1

توسط شیمیدان شوروي  1930اوایل سال  نوان یک تکنیک،مولکولی به ع زنیتاریخی قالب ءمنشا ،مجالت در

بیان شده کروماتوگرافی انجام داد،  روي سیلیکا براي استفاده دربر  تحقیقات را از يامجموعهکه  ]28[ م.و.پولیکو

حالل تهیه شد سیلیکایی بدست آمد که  مازادي از مقدار حضور سیلیکا در يهاژلاو مشاهده کرد که وقتی  .است

 گلینوس پائولین توسط دانشجویی از يامطالعه، 1949سال  . درظرفیت پیوندي ترجیحی نسبت به حالل نشان داد

 داد بحث قرار ها را موردرنگینهر حضو در ماتریس سیلیکا مولکولی در زنیقالب يتوسعه فرانک دیکی، .انجام شد

باکتریایی  يهاگونهمورد،  یک ر. داستگروه پاتریکو ارائه شده توسط زنی قالب آغاز مقاالت از نیترمهم. ]29[

                                                 
3 luminescent Solar Concentrators and the Ways to Increase Their Efficiencies 
4 mesoporous Silica Nanoparticles for Drug Delivery and Controlled Release Applications 
5 self-Healing Coatings 
6 aerogel 
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از  بعد .٧گذاري شدندبارسپس حرارت براي خشک شدن،  شک کردن وخ توسط سیلیکاي کیلیت شده تحت فرایند

 به طورکه لکولی با پلیمرهاي آلی مو زنیبا معرفی قالب کامولکولی با سیلی زنیاین زمینه، قالب در دهه تحقیق دو

روش  ، ساگیو1979سال  در اما .]31, 30[ کاهش یافت ،انجام شد 1972سال  درتوسط وولف و کلوتز  مستقل

شده بود،  جذب قالب روي سطح ذرات سیلیکا .]33, 32[ داخل سیلیکا معرفی کرد در هاقالبجدیدي براي ایجاد 

  .شیمیایی به سطح سیلیکا متصل شده بود به طورتري متوکسی سیالن درحالی که اوکتادسیل

همکارانش  شده توسط کونیتاك و زنیحدواسط قالب يهمادبه عنوان پیش  تیتانیوم الکوکسید پتانسیل استفاده از راًیاخ

  .]34[نشان داده شده است 

  مولکولی زنیقالبمزایاي  اصول و - 6-2- 1

ویژه که مکمل  ییهاحفرهعرضی داراي  يیافتهبا توانایی تولید پلیمرهاي اتصالمولکولی به عنوان تکنیکی  زنیقالب

  8- 1شکل ر طور که دانمه .]35[ شده است فیتوص گروه عاملی هستند، مولکول هدف براساس شکل، اندازه و

یک حالل  عاملی و قالب انتخاب شده در برهمکنش بین یک مونومر زنی ازفرایند قالب معموالًشود مشاهده می

 فوتونی درگرمایی یا  طریق آغازگر سپس کمپلکس از شود.می ، آغازکندیمعمل  ٨انتخاب شده که به عنوان پاتوژن

 پلیمر ساختار انتها قالب از شود. درمی بعدي تولید، که ساختاري سهشودیمعرضی پلیمریزه  يدهندهاتصال حضور

  .شودیمپیوندي ویژه  يهامحلبه تولید  که منجر شودحذف می

                                                 
7 incubate 
8 porogen 



61 

 

 .زنی مولکولیهاي قالبیی روششناسا و هیته سمیمکان یکل يشما :8- 1شکل 

تواند به دو دسته زنی براساس ماتریس استفاده شده براي جاسازي الگو در داخل ماتریس میبه طور کلی روش قالب

هاي مواد معدنی ماترس با اسنفاده از زنی مطالعه شدههاي قالبهاي آلی و معدنی تقسیم شود. معموال پدیدهماتریس

  .]36[ شوندسیلیکایی نامیده می

پایداري شیمیایی و گرمایی  مولکولی، مانندي شدهزنیتوسط پلیمرهاي قالبوب ارائه شده خ خواص بسیار ماوراء

تئوري  نظر است، که از هاآنپذیري باالي انتخاب کشش و هاتکنولوژي دیگر باال، مزایاي کلیدي این مواد بیش از

بدون  هاعصارهم گیري مستقی. به عنوان مثال، اندازهشودیمبافت پلیمر  به حذف ویژه ترکیبات هدف از منجر

سنجی طریق طیف هاي اوره ازنمونه گیري مستقیم پنتامیدین دربراي اندازه همچنین توان انجام داد.می جداسازي را

پیدایش  پس از .]38[ شد پذیر جرمی امکانسنجیطریق طیف اوره از یا براي سیپروفلوکساسین در ]37[ ماوراء بنفش

 جامد ، استخراج فاز]39[ کروماتوگرافیقبیل، جداسازي  حوزه از چندین در هاآن ،شده مولکولیی زنهاي قالبپلیمر

شده  زنیپلیمرهاي قالب ]42[ هاي شیمیاییحسگرمورد  مطرح شدند. اما در ]41[ غشایی يهايجداسازیا  ]40[

سریع،  یروشبه را پیچیده  هايبافت پایش ترکیبات نشان شده در این پلیمرها،را نشان دادند.  خودمولکولی پتانسیل 

  امکانپذیر کردند.ارزان و دقیق 

هاي تشکیل حفره

زنی از طریق قالب

 پلیمریزاسیون
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  کلی يهاجنبهخواص مواد:  و مسیرهاي سنتز - 6-3- 1

 همیشه سه مرحله را ، امااندشدهشرح داده  زیر مختلفی انجام شود، که در يهاروشبه  تواندیممولکولی ی زنقالب

  :شوندیمشامل 

  مونومر الف) تشکیل کمپلکس پیش پلیمریزه شده بین مولکول قالب و

  شودیمرادیکالی شروع  به وسیله یک آغازگر معموالًخطی عرضی، که ي دهندهاتصال حضور ب) پلیمریزاسیون در

  شده بدست آید. زنیقالب ج) حذف قالب تا پلیمر

 موقعیتی از سه بعدي است که داراي شکل هندسی و ياشبکهحذف شد، ماده بدست آمده شامل  به یکباره که الگو

  شناسایی ویژه است. يهامحلداراي  است. یعنی پلیمر عاملی است که مکمل الگو هايگروه

  شده مولکولی زنیتهیه پلیمرهاي قالب يهاروش - 6-4- 1

عاملی و  شیوه اتصال الگو به منومر نقطه نظر شده مولکولی از زنیمتفاوت براي تهیه پلیمرهاي قالب سه روش

  شبه کواالنسی. کواالنسی، غیرکواالنسی و يهاروش شده است: پیوندي بدست آمده، پیشنهاد يهامحلبنابراین 

  روش کواالنسی -1- 6-4- 1

. این شودیممرحله الف را شامل  پذیر بین الگو و مونومر دری تشکیل پیوندهاي کواالنسی برگشتروش کواالنس

  به دلیل برهمکنش قوي  پیوندي يهامحلطریق توزیع همگن  که از کندیمرا فراهم  ياشدهی زنقالب روش پلیمر
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