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آلومینیم و  یشده آالئیدهو  BN خالص نیتريدی نظیر نانوصفحات -، خواص حسگری نانوساختارهای بورنامهپاياندر اين 

و حلقه سه ضلعي در درجه  180 یزاويهبا  BN-Nو  BN-B، نظیر BN هاینانومخروطانواع مختلف  ،Al-BN ،Si-BN سیلیس

ار )کلريد برای گازهای سمي کلرد 24N24Bنانوقفس  پنج ضلعي در راس و و حلقهدرجه  60 یزاويهبا  BNراس، نانومخروط 

. نتايج مطالعات گیردميمورد مطالعه قرار  (DFT)چگالي  تابعي ینظريهو کلروپیكرين( با استفاده از  کلريدفسفريلسیانوژن، فسژن، 

خواص الكترونیكي نانوصفحات  ،گازی هایمولكولدر فرآيند جذب  که دهدمينشان  (DOS)حاالت الكتروني  یدانسیتهبا آنالیز 

Al-BN  و بنابراين به عنوان سنسور کارآمد  دنگیرميسیلیس، بیشتر تحت تاثیر قرار  شده با آالئیدهنسبت به حالت خالص و حالت

بسیار باال و انرژی جذب  دلیلهب Si-BN، نانوصفحات  کهحاليدرکاربرد داشته باشند.  توانندميگازی  هایمولكولبرای شناسايي 

و منجر به  دهندميان بااليي از خود نش پذيریواکنشاغلب سنسور گازی مطلوب، کارآيي ندارند و  عنوانبه باال، بازيابيزمان 

-نانومخروطد. در مورد نت کمتری دارکه برای محیط زيست مضرا شوندميبا اثر سمیت کمتر  سمي به اجزائي هایمولكول تفكیک

يک امر سخت و  زاييحلقهو فرآيند  ترمنفيانرژی جذب  دلیلهب کلروپیكرينمولكول  برای BN-B، ريكاوری نانومخروط BN های

هدايت الكتريكي و در  بیشتر تغییرات دلیلهببعد از فرآيند جذب مولكول  BN-Nدر نانومخروط  کهحاليدر، باشدميغیرممكن 

سب برای شناسايي گاز سنسور منا عنوانبهکمتر در واجذب مولكول،  بازيابيتولید سیگنال الكتروني در مدار الكتريكي و زمان 

 24N24Bو نانوقفس  BN هاینانومخروطجذب بین نانوصفحات، ای مقايسهن، نتايج حاصل از محاسبات همچنی .رودکار ميبهسمي 

نتايج حاصل از اين مطالعات دارند.  حساسیت الكترونیكي بااليي به مولكول کلريد سیانوژن Al-BNنشان داد که نانوصفحات 

 نیتريدی مفید باشد. -نانوساختارهای بور مبتني برکربني سنسورهای غیر یبرای طراحي، ساخت و توسعه تواندمي

 چگالي يتابع ینظريه نانوذرات بور نیتريد، گازهای سمي کلردار، ،جذب، حسگر :هاواژه کلید
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 مقدمه

اخته است. کاربرد اصول مكانیک کوانتومي در مسائل شیمي، عرصه علم شیمي را بسیار متحول س    

ي براساس درک شیمي در از قوانین مكانیک کوانتومي است. درک مكانیک کوانتوم اینتیجهاساسا تمام شیمي 

 شیمي از ایشاخه کوانتوم شیمي. گیردميشكل ( هامولكولو  هااتم، هاالكتروندرک رفتار  )يعني سطح بنیادی

 شیمي تأثیرات .باشدمي شیمیايي هایسیستم کوانتومي در مكانیک کاربرد روی بر آن یاولیه تمرکز که است

 جهت ایگسترده طور به کوانتوم شیمي از که به گونه ای .است محسوس شیمي هایشاخه تمامي در کوانتوم

ظرفیت  و آنتروپي مانند(گازها  ترمودينامیكي خواص تعیین ،هاواکنش مكانیزم بررسي ،هامولكول پايداری تعیین

 جامدات برای در پیوندها ماهیت بررسي مولكولي، هایطیف تفسیر مولكولي، بین نیروهای بررسي ،)حرارتي

 و نظیر طول هامولكول خواص از برخي آوردن به دست برای همچنین و الكتروني انتقاالت و خواص توجیه

 به علت .شودمياستفاده  ديگر موارد و مختلف هایپیكربندی در انرژی تفاوت قطبي، دو ممان پیوندی، زوايای

 شیمیايي وجود داشت، هایسیستمارگیری مكانیک کوانتومي در دشواری زياد که در محاسبات الزم برای به ک

دقیق خواص  یمحاسبهای کمي بر مكانیک کوانتومي سال های بسیاری بعد از کشف آن، دارای ارزش عملي

مدرن، محاسبات مكانیک  هایرايانهدرت محاسباتي خارق العاده سیستم های شیمیايي بود. در هر حال، اکنون ق

میسر ساخته است. همزمان با  هاسیستمدقیق شیمیايي در بسیاری از های کوانتومي را برای نیل به پیش بیني

مكانیک  هایبینيو دقت پیش  شوندميمحاسباتي جديد ابداع  هایروشتر و سريع تر شدن رايانه ها، بزرگ 

مكانیک  هایمحاسبهبررسي، رو به افزايش است. مورد  هایمولكولکوانتومي در مورد خواص مولكولي و بزرگي 

  کوانتومي به وضوح نقش در حال گسترشي را در شیمي فیزيک ايفا خواهند کرد.
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دارا بودن نسبت سطح به  دلیلهب، میكروسنسورهای مرسوم در مقايسه با ارهابا ظهور نانوفناوری، نانوساخت

كي باال برای شناسايي حساسیت الكترونیو  هاآنفعال در ساختار  هایمكان و با توجه به وجود حجم باال

به  يابيدستسنسورهای گازی نوين توجه زيادی را به خود جلب کرده اند که منجر به  عنوانبه ،هامولكول

کربن های نانولولهن و ی. گراف[11-1] شودمي هامولكولبرای فرآيند جذب سطحي  وسیعمساحت سطح 

1)CNTs( ها آن سنسورهای شیمیايي گازی به دلیل حساسیت باالیعنوان بهومواد اصلي هستند که دو نوع نان

 [17-12]. اندگرفتهطور وسیع مورد بررسي قرار  مختلف گازی به یهامولكولسريع به  دهيپاسخو زمان 

حسگرها و انتقال بار ما بین  علتبه حسگرهامكانیسم حسگری براساس تغییر هدايت الكتريكي ايجاد شده در 

الي الكتروني گازی از طريق جذب فیزيكي و شیمیايي بر خواص انتق یهامولكولگازی است.  هایمولكول

کربن، خواص  2sp، يک ساختار يک بعدی با هیبريداسیون يکربن لولهنانو گذارند.مي، تاثیر هانانولولهگرافین و 

و  العادهفوق جالب توجه زيادی نظیر هدايت الكتريكي بهتر، مساحت سطح بزرگ، انعطاف پذيری مكانیكي

ويژه در اين خواص باعث کاربرد بالقوه وسیع آن، به  .دهدميیمیايي بااليي از خود نشان پايداری حرارتي و ش

 شده است.      سنسورهای حالت جامد

برد، زيرا  کاربهگازی خیلي سمي  یهامولكولبرای شناسايي برخي  تواننمينانوساختارهای خالص را 

گازی نمي توانند بر روی سطح نانوساختارهای خالص، به طور مطلوب جذب سطحي شوند. بنابراين  یهامولكول

 آاليشبهبود عملكرد حسگری نانوساختارهای خالص به روش  منظوربه توجهيقابلهای تجربي و تئوری کار

. اگرچه، [20-18] کردن يا ايجاد نقص ساختاری، انجام شده است دارعاملمختلف، ی هامولكولشیمیايي با 

ولي  دهند،مينشان  2SOو  3NH ،2Oگازی نظیر  یهامولكول، حساسیت باال به برخي کربني هاینانولوله

 باشند.نمي هاآنقادر به شناسايي  تر،بزرگ هایمولكولضعیف )انرژی جذب ضعیف( با برهمكنش  دلیلبه

                                                             
1 Carbon Nanotubes  
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قادر به  های کربنينانولولهکردن اتم بور به  آالئیده و همكارانش دريافتند که در صورت1ونگ کهطوریبه

 Bد که بین اتم اکسیژن فرمآلدهید )غني از الكترون( و اتم نمي باش (HCOHفرمآلدهید ) شناسايي مولكول

کربني ی هانانولولهدر هر حال، کار با  آيد.مي وجودهب ن( برهمكنش شیمیايي قویشده )کمبود الكترو آالئیده

 هاینانولولهتجربي مشكل است. برای مثال،  طوربه، شانکايرالیتهبه  هاآنوابستگي خواص الكترونیكي  دلیلبه 

، فلزی و رسانا هستند و جداسازی آنها از هم با 3کربني صندلي شكل هاینانولولهو  رسانانیمه 2زيگزاگ کربني

 كيو در نتیجه کنترل ساختار هندسي و خواص الكترونی باشدمي مشكلخواص الكترونیكي مورد نظر، پیچیده و 

 زنده هایارگانیسمدر ها آن، کاربرد کربني یهانانولولهسمیت اثر  دلیلهب. همچنین، [21]است  سازمشكلها آن

و...(  2NO ،3NHن و مواد مشابه، برهمكنش مولكولي گازها )مانند: یدر گرافدارد.  همراهبه توجهيقابلخطرات 

کاربردهای بالقوه مانند سنسورهای گازی و وسايل الكترونیک، به عنوان يک زمینه  علتبهن، یبا سطح گراف

ن، جذب یسطح تماس باالی گراف دلیلبه رودمي. اساسا انتظار [24-22]پژوهشي مورد توجه قرار گرفته است 

سنسورهای  عنوانبهتیجه پايدار و تغییر هدايت الكتريكي مشهود باشد و در ن هاآنگازی بر روی  یهامولكول

ن ذاتا جذب فیزيكي یگازی روی سطح گراف یهامولكولبیشتر  روند. ولي در هر حال، کاربهبتوانند  گازی کارآمد،

اتصال  ن خالص را تغییر دهد ولي انرژیی. اگر چه، جذب فیزيكي نیز مي تواند هدايت الكتريكي گرافشوندمي

ناپايدار در دمای  هایپیكربندیر به ايجاد ن، منجیگازی و گراف هایمولكولو برهمكنش ضعیف ما بین  مترک

کنترل غلظت گازهای سمي کلردار که بعضا نیز جزو  .[25] شودمي اتاق و تغییر کوچک در ساختار الكتروني

و ويژه  عتمادهوا، نیازمند يک روش حساس، قابل ادر  4ppm 1/0 سالح های شیمیايي مي باشند در حد آستانه

                                                             
1 Wang 

2 Zigzag 

3 Armchair  
4 Parts per million 
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محیط زيست مخصوصا در  سازیپاکبنابراين، برای  باشد.ميغلظت گازها در محیط پیرامون،  برای رصد کردن

صنعتي و نظامي نیاز به سنسورهای با حساسیت باال به اين گازهای سمي هست. هایزمینه بعضي
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اينكه خواص  دلیلبهنیتريدی غیرکربني شده است که  -اخیرا، توجه بسیاری به نانوساختارهای بور

نظیر مقاومت  فردهمنحصربداشتن خواص  دلیلبهو همچنین  هاستآنمستقل از کايرالیته  هاآنالكتروني 

سنسورهای  عنوانبهي باال و مقاومت گرمايي باال، اکسیداسیون باال، ثابت دی الكتريک پايین، هدايت گرماي

اين خواص ويژه باعث مصارف و کاربردهای متعدد  اند.شدهن یو گراف های کربنينانولوله گازی نوين جايگزين

حوزه های نوين نانوتكنولوژی از جمله صنايع الكترونیک و ترانزيستورها و سنسورهای  در BN1نانوساختارهای 

 .  [26,27]شیمیايي شده است 

 

                                                             
1 Boron Nitride 
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 نیتریدی -بور نانوساختارهای یتاریخچه  -1-1

 نیتریدی -بور مختلف هایمورفولوژی و بلوری ساختارهای -1-1-1

است. اين  (N)و نیتروژن  (B)بور  یهااتم از یمساو تعداد از متشكل ييایمیش بیترک کي بور نیتريد

يا تری اکسید  )3BO3H(شیمیايي از بور، بورونیک اسید  صورتبهر طبیعت يافت نشده و در نتیجه ترکیب د

و همكاران با  1به وسیله بالمین 1842. برای اولین مرتبه، سنتز بور نیتريد در سال گرددميتهیه  )3O2B(بور 

، پايدار 1960 هایسالتا اوايل  .صورت پذيرفت )KCN(مذاب و پتاسیم سیانید  3BO3Hاستفاده از واکنش بین 

نبود. با اين حال، فناوری  پذيرامكاناشكال فشرده شده با حرارت، کردن اين ترکیب به حالت پودر و 

اقتصادی و قابل استفاده  يک ماده پیشرفته و مقرون به صرفه از لحاظ عنوانبهذيری نوين، بور نیتريد را فرآيندپ

 دهد.ميمختلف بور نیتريد را نشان  هایمورفولوژی 1-1مختلف، تبديل کرد. شكل  هایصورتبه 

                                                             
1 Balmain 
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بور و نیتروژن و  هایاتمموقعیت  ترتیببه قرمز و بنفش هایدايره رهای کريستالي بور نیتريد،طرحي از انواع ساختا: 1-1شکل 

را در هر اليه مشخص ها اتمه چین عمودی آبي موقعیت نسبي خطوط نقط دهند.ميخطوط سیاه سلول واحد را نشان  اشكال يا

  .[28]کنند مي

فرم هشت  شود.ميمختلف ظاهر  بلوری هایفرمداشته و به (C) به کربن ی بور نیتريد شباهت ساختار 

مختلف و با ساختار مشابه با  هایمورفولوژیاليه با ختار اليهبا سا پودر سفید صورتبهآن  )BN-h(1وجهي

وجود داشته باشد. از ديگر  (r-BN) رومبیکبه فرم  تواندميهمچنین  ایاليهن وجود دارد. ساختار یگراف

 عنوانبهبه الماس داشته و تا به امروز بوده که شباهت  (c-BN)ساختارهای متداول بور نیتريد فرم مكعبي بوده 

با فراواني بسیار کم نسبت به ساير فرم  (w-BN)يت ادومین ماده سخت شناخته شده است. در نهايت، فرم ورتز

                                                             
1 Hexagonal Boron Nitride 



  

 هایحالتو در   3sp صورتبهوند بین دو اتم بور و نیتروژن يت، پیاها وجود دارد. در دو ساختار مكعبي و ورتز

  .]28[است  2spاز نوع  رومبیکهشت وجهي و 

ی النه زنبور یهاشبكهه ينانوساختارها بر پای روی و تئوري ، مطالعات تجربکربني لولهنانوش يدایپس از پ

ی خالص بور نیتريد برا یهانانولولهسنتز موفق يكي از اين مواد است.  (h-BN)ش يافت. بور نیتريد اليه ای يافزا

، نانوالیاف و هاانوسیمنمانند  بعدیتک. در ادامه، ساير نانومواد [29] گزارش شد 1995ن بار در سال یاول

 ایآشیانهتجربه در جهت تهیه ساختار ، اولین 60Cسنتز شدند. همچنین، با الهام از ساختارهای کروی ها نانومیله

 n= n(BN))4-30(های نانوخوشه .]30[حاصل شد  1998بدون بعد و فولرين بور نیتريد هشت وجهي در سال 

در جدول  فردمنحصربهعنوان يک عنصر بور به قرار گرفته است. توجهتحقیقاتي مورد  هایگروهاز توسط بسیاری 

بیست وجهي و  12Bها مانند های آنهای قفس، کالستر و شبكهتناوبي، به دلیل توانايي آن در ساختن مولكول

 است. شناخته شده ،بور چهاروجهي

ن و افزايش رويكرد مطالعات روی نانوصفحات تک و چند اليه ی، با شناخت بیشتر گراف2004سال  در

گرافیت، توجه و کنجكاوی در مورد وجود و پايداری ساختار مشابه آن يعني بور نیتريد دو بعدی، افزايش يافت 

شكل )نانوصفحات با طول متغیر و عرض باريک( تولید شدند.  h-BNهای نواردر ادامه نانوصفحات و نانو .[31]

  دهد.ميش يبور نیتريد را نمای نانوساختارهای بدون بعد، تک بعد و دو بعد یهامدل، 1-2



  

 

 .[32]و بعدی نانوساختارهای بور نیتريد ساختاری بدون بعد، تک بعد و د هایمدل :2-1شکل 

بور و  هایاتم کامل با طوربهکربن  هایاتمن است که در آن یهمانند يک اليه از گراف h-BNيک اليه از 

با پیوندهای ها اتم، h-BNن، در هر اليه از یگرافهمانند  اند.شدهدر میان جايگزين نیتروژن به صورت يک 

وجود دارد. پارامترهای  هااليههای ضعیف واندروالسي در بین کوواالنسي قوی متصل شده، در حالي که نیرو

 (. 1-1و گرافیت تقريبا برابر است )جدول  h-BNکريستالوگرافي 

 .[32]و گرافیت h-BNاطالعات کريستالوگرافي  :1-1جدول 

ترین فاصله نزدیک ساختار بلوری ماده

 (nm)اتم همسایه 

 پارامترهای شبکه
(nm) 

 

 فاصله بین صفحه
(nm) 

a:0/250 c 0/144 هشت وجهي نیتريد بور هشت وجهي :0/666 0/333 

a:0/246 c 0/132 هشت وجهي گرافیت :0/670 0/335 

 

ايجاد  هانانومخروط نامبهنانوساختارها  ويژه نوع ديگری از هایروشني به یگراف هایاليهاز پیچش تک 

ل مخروط توخالي تشكی صورتبهي از نظر مرتبه بزرگي هستند و که دارای ارتفاع و قطر قاعده يكسان شوندمي

 يانباشتگ يژگيو یلدلبه که است شده مشاهده ندرتبه بور نیتريد یبرا هاهيال تک ن،یگراف برخالف. شوندمي



  

، دو اتم مجاور h-BNدينامیک مولكولي، اگر در يک صفحه مجزا از  سازیشبیهن ترکیب است. بر پايه يا خاص

به وجود مي آيد(، انرژی محاسبه شده مصرفي جهت  N-Nو دو پیوند  B-Bبور و نیتروژن جابجا شوند )دو پیوند 

الكترونگاتیوی  تفاوت در دلیلبهسايش اتمي خواهد بود. همچنین، پس از آ eV 1/7ايجاد نقص ساختاری برابر با 

در گرافیت( به صورت جزئي قطبي هستند.  C-C)برخالف پیوندهای  B-Nبور و نیتروژن، پیوندهای  هایاتم

از  شود.ميدر نانوساختارهای بور نیتريد  همسايه هایاليهلب به لب بین  هایهمكنشبراين عوامل سبب ايجاد 

عالوه بر آن، بر طبق مطالعات . [32]اين رو، تشكیل بور نیتريد چند اليه، سبب پايداری کل سیستم خواهد شد 

کوواالنسي درون اليه ای به طور همزمان در طول دو اليه بور نیتريد مجاور هم  B-Nانجام شده، پیوندهای 

تجربي، نتايج حاصل از میكروسكوپ  صورتبهشود. ميايجاد ساختار تک اليه تاخورده تشكیل شده و سبب 

 nm 0/34-0/33 برابر با ایاليهوصفحات چند اليه، فاصله بین که در نان دهدمينشان  )TEM( 1انتقال الكترون

نانوصفحات  TEM، تصوير (a) 1-3است. شكل  h-BN( 200در سطوح ) ایصفحهبوده که مشخصه فاصله بین 

BN-h 4شده با استفاده از مخلوط  ایورقهSO2H ،4KMNO   2وO2H  33[ دهدميرا نشان[.   

 

-ميرا نشان  هالبه نانوصفحات که تاخوردگي در HRTEMتصوير  (b)نانوصفحات بور نیتريد و  TEMتصوير  (a) :3-1شکل 

 .[33]بور نیتريد است  ایگوشهحاقي، تصوير شبكه ساختار شش بخش ال دهد.

                                                             
1 Transmission Electron Microscopy 



  

و متراکم بور نیتريد متشكل از نانوصفحات بسیار نازکي که تقريبا نسبت  فشردههمبهبر طبق شكل، شبكه 

عالوه بر آن، خمش ذاتي و پیچش صفحات نیز در تصوير  شود.ميالكتروني شفاف هستند، مشاهده  به پرتو

، (b) 1-3تاريک مربوط به برش عرضي نانوصفحات تاخورده است. شكل  هایقسمتمعموال  شود.ميديده 

که در آن اثر انگشت  دهدمي نانوصفحات بور نیتريد را نشانبرای  )HRTEM( 1با کیفیت باال TEMتصوير 

نشان دهنده الگوهای (b) 1-3 قابل مشاهده است. بخش الحاقي شكل nm  0/33شبكه با فاصله بین اليه ای 

در شكل مذکور، تقارن شش ضلعي را  ایگوشهت بور نیتريد است. الگوی شش نانوصفحا ED(2(پراش الكترون 

  سازد.ميبور و نیتروژن آشكار  هایاتم در آرايش

 بور نیترید نانوساختارهای سنتز هایروش -1-2

 نيا در است. گرفته قرار استفاده مورد یدوبعد بور نیتريد ینانوساختارها سنتز جهت یمتعدد یهاروش

 مورد بحث قرار خواهند گرفت.ها روش نيا قسمت،

 یکیمکان شدنورق  ورق 

 نهیزم نيا در استفاده مورد یهاروش نیاول از ،يكیمكان روشبه صفحات بور نیتريد یجداساز کیتكن

ديگری نظیر پوسته پوسته شدن مكانیكي يا گسستگي )شكافتن( مكانیكي نیز  هایناممحسوب مي شود و با 

سب، يک نوار چ یوسیله، به 2Si/SiOبور نیتريد قرار گرفته روی اليه  هایاليهناخته شده است. در اين روش، ش

میكروسكوپ نوری ساده قابل تشخیص است. نانوصفحات تهیه شده با اين  یوسیلهپوسته پوسته شده که به 

با اين [34]. روش، دارای ضخامت و اندازه مطلوبي بوده و جهت کاربرد در مطالعات مختلف مناسب هستند 

اندک  هایاليهبا تعداد  ایاليهيا چند  ایاليهدر تمیز دادن و جداسازی تک  ن، اين روشیوجود، برخالف گراف

                                                             
1 High Resolution Transmission Electron Microscopy 

2 Electron Diffraction  



  

نیتريد )تشكیل  قوی لب به لب بین صفحات بور هایبرهمكنشاين امر اندکي مربوط به  ناموفق عمل کرده است.

طريق کاهش  مجاور هم( است. در واقع انرژی سیستم از هایاليه هایاتمپل بین  عنوانبهپیوند شیمیايي 

سبب پايداری  ایاليهراين، تشكیل بور نیتريد چند بناب يابد،مي، کاهش هاپلو افزايش  هالبه پیوندهای آزاد در

 .شودميکل سیستم 

نیروهای برشي به جای استفاده از نیروهای کششي  کارگیریبهشدن مكانیكي،  روش ديگر در فرآيند ورق

مستقیم )پوسته پوسته( است. در واقع، در طي روش پوسته پوسته کردن، نیروهای کششي منجر به شكست 

 2spبا هیبريداسیون اتمي  ایصفحهمجاور شده و ساختار داخل  ایهاليهضعیف واندروالسي بین  یروهایآسان ن

ر فرآيند ماليم اخی هایسالاثر مشابهي داشته باشد. در  تواندمينیروی برشي يک  دارد.ميرا دست نخورده نگه 

نیروهای برشي ماليم و  روشبهصفحات بور نیتريد از پودر آن، مرطوب برای تولید نانو ایساچمهآسیاب کردن 

 [35]. تحت اتمسفر نیتروژن، مورد استفاده قرار گرفته است 

  ییایمیش شدنورق 

 روش کمک به بلوری بور نیتريد از اندک یهاهيال تعداد با یاهيال چند اي یاهيال تک نانوصفحات هیته 

افزايش در  در راستای[36].  انجام پذيرفت 2008مشتق شده از روش محلول شیمیايي برای اولین بار در سال 

. برای مثال، حالل رودميکار بهمختلفي در اين زمینه  هایحالل، بور نیتريدشده  ایورقهتشكیل نانوصفحات 

قوی بین  هایبرهمكنششدن به دلیل  ایورقهجهت تسهیل  (DMF)دی متیل فرمامید  N، -Nبسیار قطبي 

DMF  که اغلب نانوصفحات حاصل شده ضخامتي  ایگونهبه، گیردميقطبي و سطح بور نیتريد مورد استفاده قرار

نظیر  هاييحاللمذکور قابلیت پخش مناسب در  . همچنین، نانوصفحاتدهندمياز خود نشان  nm 2-10بین 

مود. ن دارعاملنیتريد را با يک باز لوئیس  پودر بور توانميود نشان دادند. در روشي ديگر، از خ DMFکلروفرم و 

قادر به تشكیل کمپلكس با  وستدآبيا  گريزآبآمین با زنجیره های بلند  هایمولكولبازهای لوئیس، مانند 



  

 ایاليه شدن ساختار ایورقهكیل چنین کمپلكسي سبب تسهیل تش [37].بور با اوربیتال خالي هستند  هایاتم

 (. 4-1)شكل  شودمي بور نیتريد

 

بخش  HRTEMتصوير  (b)با زنجیره پلیمری پلي اتیلن گلیكول،  شدهاصالح h-BNيک نانوصفحه  TEMتصوير  (a) :4-1شکل 

 [37]. تاخورده  هایلبهنانوصفحات با  HRTEMتصاوير  (d و c) ؛(a)قرمز مشخص شده در 

بور نیتريد استفاده شده  هایاليهنیز برای جداسازی  (MSA)همچنین از متان سولفونیک اسید 

ه و سطح نانوصفحات است، سبب که ناشي از پروتونه شدن در لب هااليهدافعه ايجاد شده بین   [38].است

و  (NaOH)اخیرا، هیدروکسیدهای مذاب نظیر هیدروکسید سديم  شود.يمشدن نانوصفحات  ایورقه

چ خورده آن، نانوصفحات پی ینتیجه برده شدند. در کاربه ذکورجهت تامین هدف م(KOH) هیدروکسید پتاسیم 

 هاآنیونروی نقاط انتهايي سطح بور نیتريد و ورود  K+يا  Na+جذب کاتیون های  دلیلبهبور نیتريد در لبه ها 

ده مثبت که سبب پیچ خوردگي روی سطح خمیده ش )OH-( هاآنیونو جذب  هااليهبه فضای بین  هاکاتیونو 

 [39].تهیه شدند  شود،مياليه بور نیتريد  دارادامه

 1ییایمیش روش به بخار نشست )CVD(  

                                                             
1 Chemical Vapor Deposition 



  

 دیترین بور یهاهیال تک رهمبافتهیغ و همبافته رشد           

 ی. براشودمي برده کاربه بور نیتريد نازک یهالمیف همبافته رشد جهت دهه چند یبرا نشست یهاروش

، سبب نشست Co 2300-1450در دمای  )3BCl(بور  ديکلر یتر با اکیآمون واکنش و يحرارت بيمثال، تخر

به عنوان پیش ماده برای  )6H2B(روکش بور نیتريد روی سطح مورد نظر شد. همچنین، آمونیاک و دی بوران 

يا فلزی مانند  (Si)( روی سطح سیلیكون nm 600نازک بور نیتريد آمورف )ضخامت کمتر از  هایفیلمنشست 

 .، مورد استفاده قرار گرفتCo 1000-600در گستره دمايي  )Ge(و ژرمانیوم  )MO(، مولیبدن )Ta(تانتالوم 

شیمیايي مختلف  هایمادهپیش  کارگیریبهیتريد، شامل نازک بور ن هایفیلمدر حال حاضر، رشد همبافته 

 -، تری)6H3N3B(نظیر بورازين  هامادهپیش، و يا پیرولیز تک 3NH-3BF، 3NH-3BCl، 3NH-6H2Bمانند 

     است. يكي از سطوح فلزی جهت تهیه تک اليه )6Cl3N3B(يا هگزاکلروبورازين  )3Cl3H3N3B(کلروبورازين 

h-BN  ،مطلوب که مطالعات زيادی روی آن انجام شدهNi (III)  .است 

غیرهمبافته برای تهیه نانوساختارهای دوبعدی بور  صورتبه CVDمتعددی جهت انجام  هایسیستم

تعدادی ، با اين وجود، کنندميبور نیتريد روی سطح رشد  هایهالي، هاحالتيد گزارش شده است. در بیشتر نیتر

ي حرارتي با استفاده از پیش بدون استفاده از سطح نیز وجود دارد. در روش نشست بخار شیمیاي هایروشاز 

در يک کوره تیوبي افقي  Co 1300-1000 تا دمای دهيحرارتو  )FeOو  B ،MgOپودرهای (جامد  هایماده

 هایمورفولوژی، با اندازه و 2Si/SiO، نانوصفحات رشد يافته در جهت عمودی روی سطح 3NHتحت جريان 

نشان داده  5-1در شكل  هانانوپولکمورفولوژی [40]. خواهند آمد دست بهمختلف )وابسته به دمای سنتز( 

 شده است. 



  

 

در  Siعمودی روی سطح  صورتبهجزئي يافته جهتبور نیتريد  هاینانوپولکرشد غیرهمبافته  SEMتصاوير  :5-1شکل 

 .[40]دقیقه  60و  30 مدتبهدماهای مختلف 

 ، نانوصفحات در عرض بیشتر رشد کرده و در دمایCo 1200به  1000بر طبق شكل، با افزايش دما از 

Co1300 ضخامت  شود.ميبب تشكیل ساختار سه بعدی خاصي شدن نانوصفحات روی سطح، س دارشاخه 
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