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 تفاده ازند. اسباشکاتالیزورهاي اسیدي همگن از جمله کاتالیزورهاي متداول براي واکنش استریفیکاسیون می

  شود.یحیطی ممها باعث بعضی از مشکالت مانند خوردگی، از بین رفتن کاتالیزور ومشکالت زیست این کاتالیزور

)H3SO- 2@ZrO4O3Fe (امل دار شده با سولفونیک اسیددر این کار، تهیه مگنتیت پوشش دار شده با زیرکونیا وع

XRD ،)سنج نمونه ارتعاشیمغناطیس(VSMهاي خواص ساختاري وشیمیایی آن توسط روشگزارش شده است. 

الکترون  کروسکوپیم(TEM ,روبش میکروسکوپی الکترونی)(SEM)، کسیا پراش اشعه یاسپکتروسکوپ(

 وامت )، تابع اسیدي هگرما سنج وزنی(آنالیز TGA، )عه ایکسطیف سنجی تفکیک انرژي اش(EDAX،  )يعبور

ي شدن تالیست، در واکنش استر. میزان کارایی وبازیابی این نانو کاگرفتمورد مطالعه قرار  FT-IR طیف سنجی 

  .مونو و دي کربوکسیلیک اسیدها  مورد ارزیابی قرار گرفت
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  فصل اول: مقدمه
 

  قدمت نانو تکنولوژي 1-1

خصوص دانشمندان آن دوره بر این باور بودند  در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان، مردم و به

قدر به اجزاء کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خردناشدنی هستند و این توان آنکه مواد را می

فیلسوف یونانی را پدر فناوري و علوم نانو  1شاید بتوان دموکریتوس .دهندبنیان مواد را تشکیل می ،ذرات

سال قبل از میالد مسیح او اولین کسی بود که واژة اتم را که به معنی  400دانست چرا که در حدود 

با تحقیقات و  .زبان یونانی است براي توصیف ذرات سازنده مواد به کار برد نشدنی درتقسیم

اند. آنها کشف کرده 2نوع اتم و تعداد زیادي ایزوتوپ 108انشمندان تاکنون هاي بسیار، دآزمایش

اند. با این حال تشکیل شده 4هاو لپتون 3هاها از ذرات کوچکتري مانند کواركاند که اتمهمچنین پی برده

   .ها در تاریخ پیدایش این فناوري پیچیده زیاد مهم نیستاین کشف
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ین ه اولاوري نانو به طور دقیق مشخص نیست. شاید بتوان گفت کنقطه شروع و توسعه اولیه فن

دادن هاي قدیمی براي شکلاند که از قالبگران قرون وسطایی بودهشیشه هانانوتکنولوژیست

کردن طال به شیشه دانستند که چرا با اضافهگران نمیاند. البته این شیشهکردههایشان استفاده میشیشه

ومتري از ذرات نان ،هاي کلیساهاي قرون وسطاییند. در آن زمان براي ساخت شیشهکرنگ آن تغییر می

 هاآمد. این قبیل شیشههاي رنگی بسیار جذابی بدست میشده است و با این کار شیشهطال استفاده می

ین ها برپایه اهوجودآمده در این شیششوند. رنگ بههاي بسیار قدیمی یافت میاکنون در بین شیشههم

   .باشندحقیقت استوار است که مواد با ابعاد نانو داراي همان خواص مواد با ابعاد میکرو نمی

هاي تزیینی هایی براي استفاده از نانو ذرات فلزي چندان سخت نیست. رنگدانهدر واقع یافتن مثال

ت. این جام هنوز در هاساي از آندر روم باستان (قرن چهارم بعد از میالد) نمونه 5جام مشهور لیکرگوس

. نور انعکاس گیردبه خود میهاي متفاوتی موزه بریتانیا قرار دارد و بسته به جهت نور تابیده به آن رنگ

شود. آنالیز این شیشه به رنگ قرمز دیده می سبز است ولی اگر نوري از درون آن بتابد، این جامیافته از 

دارد که حاوي نقره و طال با  نانومتري  700ي فلزي ریزحکایت از وجود مقادیر بسیار اندکی از بلورها

 .حضور این نانوبلورها باعث رنگ ویژه جام لیکرگوس گشته است .است 1به  14نسبت مولی تقریبا 

ست که ها قرند که علم نانو و علوم مرتبط با آن جدید نیستند چرا که ندهنشان میمشاهدات این 

هاي امروزي نانو به تکنیک شباهتکنند که بیهاي علم نانو در کار خود استفاده میشیمیدانان از تکنیک

  .نیست

زده  1959اولین جرقه فناوري نانو (البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود) در سال 

 "فضاي زیادي در سطوح پایین وجود دارد"سخنرانی با عنوان در این سال ریچارد فاینمن طی یک  شد.

ها توانیم مولکولوي این نظریه را ارائه داد که در آینده اي نزدیک می ایده فناوري نانو را مطرح ساخت.

اي است که در محدوده فناوري نانو یک زمینه بین رشته .ها را به صورت مستقیم دستکاري کنیمو اتم

مختلفی نظیر فیزیک، مواد، الکترونیک و غیره وارد شده است. فناوري نانو خود به تنهایی علوم کاربردي 

زمانی که مواد در . علم نیست بلکه با استفاده از آن می توان به کاربردي کردن علوم مختلف کمک کرد

العه در سطح ها در مقایسه با حالتی که مطها و رفتار اتمشوند واکنشمقیاس نانو مطالعه و بررسی می
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 4

کند شوند کامال متفاوت است چرا که در این قلمرو خصوصیات فیزیکی مواد تغییر میمولکولی انجام می

اي بیندازید و توپی دیگري را از آن محفظه بیرون این درست مانند این است که توپی را در محفظه

ب، خصوصیات شیمیایی مواد در اي است که حتی رنگ، نقطه ذوآورید. تفاوت در قلمرو نانو به اندازه

  .)Chowdhury & Viraraghavan, 2009( خارج از این محدوده کامال متفاوت است

  

  نانومواد  2- 1

ها. موادي راکه در سطح نانو در این : مواد، ابزارها و سیستمشودتقسیم میفناوري نانو به سه سطح 

اي که حداقل یکی از ابعاد آن در وساختار، به هر مادهي نانگویند. مادهرود، نانو مواد میفناوري به کار می

  نانومتر) باشد اطالق می شود. این تعریف انواع بسیار زیادي از ساختارها، 100مقیاس نانومتري (زیر 

هاي نانومتري ها یا دانهاین مواد متشکل از کریستال. شوداعم از ساخته دست بشر یا طبیعت را شامل می

یا ترکیب شیمیایی  6ها ممکن است از لحاظ ساختار اتمی، جهات کریستالوگرافیم از آنهستند که هر کدا

ها و پلیمرها در ابعاد ها، سرامیکها، شیشهبا یکدیگر متفاوت باشند. همه مواد از جمله فلزات، نیمه هادي

ات بی شکل تواند به صورت ذرتوانند وجود داشته باشند. همچنین محدوده فناوري نانو مینانو می

یا  7، کلوئیدي، سوسپانسیونیي(آمورف)، کریستالی، آلی، غیرآلی و یا به صورت منفرد، مجتمع، پودر

  .باشد 8امولسیونی

  

  خواص نانومواد 1- 2- 1

و ویم که دشو میربا گذر از مقیاس میکرو به نانو، با تغییر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی روبه

  تومی.ثرات کوانبه حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو ا سطحافزایش نسبت  از:ها عبارتندآن مورد مهم

باعث غلبه  دهد،ي ذره رخ میافزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه

پذیري نانو افزایش سطح، واکنش. شودهاي درونی میهاي واقع در سطح ذره به رفتار اتمیافتن رفتار اتم

دهد. به عنوان مثال در مورد نانوذرات فلزي، به محض قرار گیري در هوا، به ه شدت افزایش میمواد را ب
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شوند. در بعضی مواقع براي حفظ خواص مطلوب نانومواد، جهت پیشگیري از واکنش سرعت اکسید می

، فرسودگی و سازد تا در برابر سایشها را قادر میشود که آنبیشتر، یک پایدار کننده به آنها اضافه می

خوردگی مقاوم باشند. البته این خاصیت مزایایی هم در بر دارد. مساحت سطحی زیاد، عاملی کلیدي در 

باشد. به عنوان مثال با استفاده از این خاصیت کارکرد کاتالیزوها و ساختارهایی همچون الکترودها می

   .)Duncan, 2011( خشیدتوان کارایی کاتالیزورهاي شیمیایی را به نحو مؤثري بهبود بمی

  9هافریت   3- 1

 هاآن دهنده تشکیل اصلی جزء که شودمی اطالق مغناطیسی مواد از دسته آن به فریت کلی طور به

 ویژه مقاومت مغناطیسی و پذیري نفوذ ضریب نظیر مطلوبی مغناطیسی پارامترهاي و است آهن اکسید

 بسیار کاربردهاي بدین جهت. رود می شمار به هاآن هايخصیصه اصلی ترین جمله از باال الکتریکی

اند اختصاص داده خود به …و کامپیوتر مخابرات، الکترونیک، برق، صنایع زمینه در را وسیعی

)Mitchell, 2004( .آن از پس. شد آغاز نوزدهم قرن اواسط از ها فریت به راجع علمی تحقیقات 

 کاربردهاي جهت در 11یوگورو و 10تاکشی هاينام به ژاپنی دانشمند دو توسط جدي طور به تحقیقات

 پس. گردید ارائه 1932 درسال کبالت و مس هايفریت روي بر هاآن تحقیقات نتایج شد. دنبال صنعتی

 مغناطیسی ايگزارش کرد که استفاده از ماده 12اسنوك نام به شخصی 1946 سال در دوم، جهانی جنگ از

 الکتریکی مقاومت باال، بسیار مغناطیسی نفوذپذیري که خاصیت ادارها،ر در) فریت( سرامیک نوع از

 گسترش مغناطیسی تحقیقات آن از دارند، نتایج خوبی به دنبال دارد. پس کم هدایتی تلفات و خوب

 را روي و منگنز، نیکل آهن، اکسیدهاي مخلوط از مختلفی هايترکیب توانستند دانشمندان دیگر و یافت

   دهند. رارق آزمایش مورد

 مواد مغناطیسی از جمله مواد مهندسی بسیار مهمی هستند که کاربردهاي مختلفی را به خود

 مههاي الکترونیکی اشاره کرد که هها در سیستمتوان به کاربرد آناند. به طور مثال میاختصاص داده

هاي فلزي، باالترین ستمکه آلیاژهاي مغناطیسی و سیاین با وجود .گیرندمورد استفاده قرار میروزه 

ها اما به دلیل مقاومت الکتریکی پایین، امکان استفاده از آن ،باشندضریب نفوذپذیري مغناطیسی را دارا می
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در  هاي مغناطیسیامکان استفاده از فریت در مقابلعمًال میسر نیست  KHZ1هاي باالتر ازدر فرکانس

ترکیبات متعددي با ساختارهاي کریستالی متفاوت  ،سبر این اسا محدوده فرکانسی وسیعی وجود دارد.

  .)Sōmiya, 1989( اندبراي کاربردهاي مختلف معرفی شده

  

  یسیهاي مغناطسرامیکانوع  1- 3- 1

 ) و مغناطیس نــرمی(نظیر آهنرباهاي دائم 13 به طور کلی مواد مغناطیسی به دو دسته مغناطیس سخت

  شوند:بندي میسی کم) تقسیم(نظیر مواد مغناطیسی با پسماند مغناطی 14

د که خاصیت مغناطیســی خــود نشواي از مواد اطالق می: به دستهی سختهاي مغناطیسفریت -الف

-کنند و کاربردهاي وسیعی را به خــود اختصــاص دادهرا پس از حذف میدان مغناطیسی خارجی حفظ می

رهاي جریــان مســتقیم، بلنــدگوها و بســیاري ها، موتوها در یخچالتوان از کاربرد آناند. به عنوان مثال می

بــا  ســرامیکی یآهنرباهــاي دائمــاي از خــانواده 15هــافریت ایا هگــز هاي سختفریت. موارد دیگر نام برد

 Nو  Mهســتند x(91O12MFexN )- 1( آنهــا، مــثالً هاي جامدمحلولو همچنین  19O12MFeفرمول عمومی 

هــا ت گرفته از سختی مکانیکی آنأنش "سخت هايفریت"ي ). واژهباشندمی Srیا  Pb ،Baیکی از عناصر 

 .داللت دارد قابل توجه مغناطیسی نیروينبوده و به قابلیت تبدیل این مواد به آهنرباهاي دائم با 

هــاي ضــعیف بــا اعمــال میــدان کهد نشواي از مواد اطالق مینرم: به دسته یهاي مغناطیسفریت -ب

شــود، خاصــیت اعمــالی حــذف مــی میــداندهنــد. وقتــی مغناطیسی، خاصیت مغناطیسی از خود نشان می

هــاي الکتریکــی و نرم در بسیاري از سیســتم يهاگردد. مغناطیسها تضعیف میغناطیسی باقیمانده در آنم

هــاي توزیــع نیــرو، در سیســتمهــا توان به استفاده از آناز جمله این کاربردها می .کاربرد دارندالکترونیکی 

همچنین بــه عنــوان مــواد  این مواد .اشاره کرد 16تغییر انرژي الکتریکی به مکانیکی، ارتباطات و مایکروویو

کننــد. بســیاري از هاي اطــالع رســانی عمــل مــیفعال جهت ذخیره سازي اطالعات در بسیاري از سیستم

هــاي فریــت همــواد اولیــ  هاي این مواد بــوده اســت.ها در اثر بهبود خواص و ویژگیکاربردهاي جدید آن
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 Morrish( باشــدها مــین به عنوان جزء اصلی آنسرامیکی هستند که اکسید آه نرم، اکسیدهاي یمغناطیس

& Society, 2001(.  

  

 هاهاي ساخت فریتروش  4- 1

روش  -2 روش همرسوبی  -1: عبارتند از هابراي ساخت فریت هاي گوناگون شیمیاییروش 

 - 6  18یا میکرو امولسیون معکوس روش مایسل -5 17ژل-سل روش -4ریز موج  -3 لهیدروترما

 پردازیم.ها میزیر به توضیح آن که درفراصوت 

  

  رسوبی شیمیایی هم  1- 4- 1

وش غالباً راین  .باشدمرسوبی میه روش فلزينانو ذرات اکسید هیههاي معمول براي تیکی از روش

ت یک ساع زاکمتر  در مدت زمانذرات نانو روش . در اینگیردانجام میدر دماي اتاق و در فاز مایع 

در . باشدمی نانومتر 11-12ذرات در این روش حدود  اندازه .شوندمینشین ته  کنند و سپسرشد  می

 ن روش برشند. ایمؤثر بادر اندازه ذرات  توانندو غلظت می روش همرسوبی پارامترهایی مانند زمان، دما

ی اکنش کلباشد که ومی ي استوارباز در محیطهاي فلزات دو ظرفیتی و سه ظرفیتی اساس واکنش نمک

  .)Faraji, Yamini, & Rezaee, 2010( آمده است 1-1شکل درآن 

  

M2++2Fe3++8OH MFe2O4+4H2O 

  : معادله تشکیل نانو ذرات اکسید آهن1- 1شکل

 

 Mکه در مورد مگنتیت  باشد  2Mg+و2Cu,  +2Ni, +2Mn+ یون هاي تواندمی M در واکنش باال  

ه با غیر اکسند به معادله واکنش انتظار می رود رسوب کامل در محیطی باشد. با توجهمی 2Fe+همان یون 

ید. اندازه، شکل و ترکیب نانو آ) بدست 2Fe/3+Fe+(2:1و با نسبت استوکیومتري  pH= 8-14محدوده 

 ستفاده ا، نوع باز pHنوع نمک استفاده شده، دماي واکنش،  ،3Fe/2+M+ذرات مغناطیسی حاصل به نسبت 
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