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، پراش پرتو MCM-41 ،متيلن بلو ،: فتوکاتاليزورهاکليد واژه

  ايکس، طيف سنج بازتابش انتشاري

تخريب فتوکاتاليزوري رنگدانه متيلن بلو در محلوو   چکيده:

تحت تابش نور مرئي بررسي شده است.  CoS/nanoAlMCM-41آبي حاوي 

خصوصيات کاتاليزور بوسيله پراش پرتو ايکس، طيف جذبي مرئي 

نج بواز توابش انتشواري و دسوتگاه سوماورا بونشش، طيوف  –

پ الکتروني شناسايي شده است. اثور مواتريس نوانو ميکروسکو

AlMCM-41هاي مختلف از آن در مواتريس ، سولشيد کبالت و درصد

AlMCM-41 هواي مووثر در تخريوب و همچنين اثر ديگر پوارامتر

و غلظوت  pHرنگدانه متيلن بلو از قبيل مقودار کاتواليزور، 

ابتدايي رنگدانوه در فراينود تخريوب و رنوا زدايوي موورد 

% 17حاوي  CoS/nanoAlMCM-41رزيابي قرار گرفته است. کامپوزيت ا

سولشيد کبالت به عنوان فتوکاتاليزور بهينه حاصل شده است. 

همچنين تخريب رنگدانه از مد  سوينتيکي مرتبووه او  پيوروي 

گرم  2/1-04/0کرده است. اثر مقدار فتوکاتاليزور در محدوده 

رم در ليتوور از گوو 8/0در ليتوور ملال ووه شووده اسووت. مقوودار 

فتوکاتاليزور به عنوان مقدار بهينوه فتوکاتواليزور بدسوت 

آمده است. راندمان تخريب با افزايش غلظت رنگدانه به بويش 

کاهش يافتوه اسوت و در بهتورين شوراي ،  ppm 32/0از مقدار 

براي رنگدانه متيلن بلوو ppm 32/ 0راندمان تخريب در غلظت  

خريب فتوکاتاليزوري متويلن بدست آمده است. در اين بررسي ت

بلووو بووه عنوووان يووه رنگدانووه آلوووده کننووده بووا نمونووه 

CoS/microAlMCM-41  نيز مورد بررسي قرار گرفته اسوت. بيشوترين

تحت توابش نوور مواوراي  CoS/microAlMCM-41 7%مقدار تخريب در 

دهد که رنگدانوه متويلن بنشش حاصل شده است. نتايج نشان مي
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از رنگدانه  ppm 32/0در غلظت ابتدايي  رنگدانه متيلن بلو

 pH= ............................................ 76 7در

( ايجاد الکترون وحشره در نتيجه تابش نور مرئي23-3شکل)

 ................................................. 76 

در مقوادير  متويلن بلوو خريب رنگدانوهدرصد ت (24-3شکل )

از  ppm 32/0در غلظووت ابتوودايي زور متشوواوت از کاتووالي

 pH= .................................... 78 7رنگدانه در

( اثر ترکيب درصد نانو سولشيد کبالت در ترکيوب 25-3شکل )

در تخريب رنگدانه  AlMCM-41سولشيد کبالت و نانو کريستا  

از  ppm 32/0دقيقه در غلظت ابتدايي  30ب د از  متيلن بلو

 79 .............. درجه کلوبن 298و دماي  =pH 7رنگدانه در



 ر 

 CoS/nanoAlMCM-41 . 80( نحوه ف اليت فتوکاتاليزوري 26-3شکل )

ر غلظوت رنگدانوه متويلن بلوو بور ( اثر تغييو27-3شکل )

 CoS/nanoAlMCM-41 ............. 81راندمان تخريب در حضور کاتاليزور 

بوور روي رانوودمان تخريووب  pH( اثوور تغييوورات 28-3شووکل )

در  CoS/nanoAlMCM-41متيلن بلو در حضور کاتاليزور  رنگدانه

  82 ................... از رنگدانه ppm 32/0غلظت ابتدايي 

و بررسي مد  سينتيکي تخريب رنگدانه متيلن بلو (29-3شکل )

 32/0در غلظت ابتودايي  CoS/nanoAlMCM-41در حضور کاتاليزور 

ppm 7از رنگدانه در pH=  83 ........ درجه کلوين 298و دماي 

راينود فرار پذيري کاتاليزور براي انجوام ( تک30-3شکل )

در غلظت ابتودايي  CoS/nanoAlMCM-41فتوکاتاليزوري در بستر 

32/0 ppm  9از رنگدانه در pH= ........................ 84 

 

 

 

      مقدمه (1-1

 يديکل ياز اجزا يکي نوظهور و يفناور ،1ينانو تکنولوژ   

ه واژه يوشه اصلالح نانو بوه ير قرن حاضر است. يهاشرفتيپ

يو   .گردديز و کوچه بر ميار ريبس م اد  کوتوله و يوناني

نانومتر ي  هزارم ميكورون اسوت و اگور بخوواهيم احسوا  

تووان گشوت كوه يو  نسبت به آن داشته باشويم موي فيزيكي

اما ايون ت ريوف  .باشدقلر موي انسان مي 80000/1نانومتر 

تواند مقايسه درستي باشد چرا که ضوخامت مقيا  نانو، نمي

انسان از چنود ده  خصوصيات فردي هر به توجه انسان با موي

 .]1[ باشدير ميکرومتر متغيتا چند صد مميكرومتر 

بنابراين نياز به ي  اسوتاندارد بوراي بيوان مشهووم    

ارتبوا  ميوان انودازه  مقيا  نانو وجود دارد. با ايجاد

 تصوور ترتوان ي  نانومتر را راحتها و مقيا  نانو مياتم

اتوم  5اتم هيدروژن و يوا  10نانومتر برابر قلر  د. ي كر

افراد م مولي نيوز  باشد. درك اين موضوع برايسيم مييسيل

رغم اينكه درك اندازه ي  اتوم بوراي باشد. عليتر ميراحت

حا  انودازه دقيوق  باشد، با اينغيرعلمي ساده نمي افراد

. چيزي كه اهميت ندارد اتم براي فهماندن اين مقيا  زياد

                                                 

1- Nanotechnology 



 ز 

شود، اين است كه نانوفناوري عبارت با اين تشابه مشخص مي

 :است از

 هاماده يا اتم دستكاري كوچكترين اجزاء

 

 تعريف فناوري نانو از منابع مختلف (1-2

فناوري نانو از ديدگاه منابع مختلف داراي م ناي    

باشد که در ذيل به برخي از اين منابع اشاره مت ددي مي

 ست:شده ا

 2وبسترز -مريام يفرهنا لغت دانشگاه. -1

   3واژه نامه خلق موتور  -2

   4يت ريف وبوپديا از نانو تکنولوژ -3

 5تکنولوژينانو  ياختراعات ملت ريف  –4

 

 اختراعات ملي نانو تکنولوژي (1-2-1

در حالي که ت اريف زيادي براي فناوري نانو وجود    

شي را براي ت ريژي اختراعات ملي نانوتکنولو دارد،

 دهد که در برگيرنده سه ت ريف ذيلفناوري نانو ارائه مي

 باشد:

توس ه فناوري و تحقيقات در سلوح اتمي، مولکولي و يا -1

 .نانومتر 100تا  1مقيا  اندازه اي  در 6ماکرومولکولي

هايي که به سيستم ها و ابزار واختارسخلق و استشاده از -2

حد ميانه آنها، خواص و عملکرد خاطر اندازه کوچه يا 

 . نويني دارند

 . وانايي کنتر  يا دستکاري در سلوح اتميت-3

بهبود،  يتوان گشت که نانو تکنولوژيم ياما به طور کل   

ه يبا اندازه  يها و ادواتساختار يريتوس ه و به کار گ

نانومتر که در  100( تا يمولکول يا  اتمينانومتر )مق

در  يديجد يکيولوژيو ب ييايميو ش يکيزيآنها خواص ف

گردد، مشهوم يدار ميکرو ساختار پديسه با مواد ميمقا

به عنوان مواد  ياست. ذرات نانومتر يه نانو تکنولوژيپا

ده به يچيادوات پ ها ود ساختاريتول يش سازنده برايپ

                                                 

1- Merriam-Webster's Collegiate Dictionary 

2- Engines of Creation Glossary: 

3- Webopedia's definition of nanotechnology 

4- National nanotechnology initiative 

5- Macromolecular 

http://www.irannano.org/sub_nanoworld.php?page=nw_3&title=%20تعريف%20فناوري%20نانو%20از%20منابع%20مختلف#11
http://www.irannano.org/sub_nanoworld.php?page=nw_3&title=%20تعريف%20فناوري%20نانو%20از%20منابع%20مختلف#22
http://www.irannano.org/sub_nanoworld.php?page=nw_3&title=%20تعريف%20فناوري%20نانو%20از%20منابع%20مختلف#33
http://www.irannano.org/sub_nanoworld.php?page=nw_3&title=%20تعريف%20فناوري%20نانو%20از%20منابع%20مختلف#44
http://www.foresight.org/EOC/EOC_Glossary.html


 س 

ر يياستشاده از آنها سبب بهبود و تغ روند ويشمار م

-يم يکيولوژيب يهانديا فراي ييايمي، شيکيزيف يهادهيپد

 يمولکول و يدر سلح اتم يبه دستکار يگردد. نانو تکنولوژ

 که استوار است يار سادهنظر بساين ه يبر پاو پردازد يم

ساخته شده اسوت  ييهاز مولکو ن ايکره زم يهر ماده بر رو

يل ن ذره هر عنصر( تشکيا چند اتم )کوچکتريه يکه خود از 

 .]2[ اندشده

تووان بوا يرا م يساختار مورد ملال ه در نانوتکنولوژ   

م نموود کوه ي، بوه سوه بخوش تقسويتوجه به محدوده اب اد

درشووت  بلووور و 7ز سوواختاريووبلووور ر ،اتووم عبارتنوود از:

 .8ارساخت

 

به مي توان  از جمله مزاياي نانو تکنولوژي( 1-2-2

  موارد زير اشاره کرد

 5توانند توا يصوالت ممح يز نانو تکنولوژابا استشاده  -1

 ترها بار فشردهيونليبرابر موثرتر و م 10 ،تر يبرابر قو

 ا بهتر عمل کنند.ي

چنود روز ظور  تواننود در يمو يمحصوالت نانو تکنولووژ -2

 در عرض چند ساعت پخش گردند. شوند و يطراح

از  يکرد و به عبوارت يتوان از قبل طراحيمحصوالت را م -3

 د.نشده باش يش طراحيپ

د يومللقوا مش يست که نانو تکنولووژين طور نيالبته ا   

ا باشود بلکوه اسوتشاده يومحاسن و مزا يباشد و فق  دارا

از  ياريتواند منجور بوه بسويم ينادرست از نانو تکنولوژ

ه يز شود کوه فرضوين ينيش بير قابل پيع غيها و فجايبتمص

 لوز  يا توودهي يو غبار خاکستر 9خودکار ياسمبلرها نونا

نوده يآن در آ يرا از جمله خلورات احتموال 10رنا يخاکستر

  ].2،1[دانند يم يتلق

 

 د نانو مواد   يتول يهاروش( 1-3

                                                 

1  - Small structure crystal 

2- Large structure crystal 

3- Automatic nano assemblers 

4- Gery goo 



 ش 

اساسا دو روش متشاوت  ن به باال:ييو پا 11نييباال به پا   

هواي خيلوي كوچو  وجوود زار يا ماشينبراي پديد آوردن اب

 ،يق اسوتار دقيدارد. در ابتدا مسير باال به پايين كه بس

از ماده در دست و بريودن  ايعبارت است از روش گرفتن تكه

مسوير بواال بوه  خواهيم.و كوچ  كردن آن به اب ادي كه مي

در ايون دوره  .ي برنز فرقي نداردپايين با عنصر يا دوره

حودود انودازه كردنود. يا سنا كار مويدانشمندان با چو  

بستگي بوه  ساختتوان مي ن روشيهايي كه با اكوچكترين شكل

 د.نشوهايي دارد كه ساخته ميابزار

چ ، روش پايين به باال روش دوم ساخت مواد خيلي كو   

ها ها و مولكو شود كه در طي اين روش ساخت اتمناميده مي

هر جا كه  گيرند وه طور خيلي دقيق كنار هم قرار ميب

، خود ساخته يا 12ي خود انباشتهنياز باشد چنين مجموعه

هاي آورند. در اينجا واحدايي را پديد ميد آرايش يافتهخو

شوند كه بخوبي ميساختماني مولكولي يا اتمي طوري طراحي 

گيرند و به هم بچسبند تا اشياي در كنار هم جاي مي

 . ]3 [بزرگتري را بسازند

 

 نانو يدر فناورعناصر پايه ( 1-4

در مقيا  هاي ديگر وريتشاوت اصلي فناوري نانو با فنا   

اين فناوري مورد استشاده هايي است كه در مواد و ساختار

گيرند. البته تنها كوچ  بودن اندازه مد نظر قرار مي

اين مقيا  قرار مي نيست بلكه زماني كه اندازه مواد در

مقاومت گيرد، خصوصيات ذاتي آنها از جمله رنا، استحكام، 

م اگر بخواهييابد. در حقيقت خوردگي و...... تغيير مي

هاي ديگر به صورت قابل تشاوت اين فناوري را با فناوري

پايه" را  توانيم وجود "عناصرارزيابي بيان نماييم، مي

حالت عناصر پايه در خواص به عنوان ي  م يار ذكر كنيم. 

-شان در مقيا  بزرگتر فرق مينانو مقيا  با خواص

 :]4،5[ انواع عناصر پايه در فناوري نانو عبارتند ازكند.

 

 نانو ذره( 1-4-1

                                                 

5- Top-Down 

1- Self-assembled 



 ص 

اولين و مهمترين عنصر پايه، نانو ذره است و منظور    

 100ا ت 1اي است كه اب اد آن در حدود ذره از نانو ذره،

توانند از مواد مختلشي تشكيل نانومتر باشد نانو ذرات مي

 و.....شوند مانند ذرات فلزي و سراميكي 

 

 نانو كپسول ( 1-4-2

دومين عنصر پايه، نانو كپسو  است و همان طوري كه از    

-و مي شته،قلر نانومتري دا آيد نانو كپسو بر مياسم آن 

و  هقرار دادخود مواد مورد نظر را در درون  دتوان

 .ندكپسوله ك

  نانو لوله كربني( 1-4-3

هاي انو لولهنعنصر پايه ب دي نانو لوله كربني است.    

كشف شدند  و در حقيقت  NECدر شركت  1991در سا  کربني 

اگر صشحات گرافيت را  .باشندهايي از جنس گرافيت ميلوله

هاي بياوريم به نانو لوله پيچيده و به شكل لوله در

ها داراي اشكا  مختلشي رسيم. اين نانو لولهكربني مي

  ].6[اره باشند ت  ديواره يا چند ديو توانندهستند و مي

 فولرين( 1-4-4

ا نخستين مولكو  كربن كروي شناخته شده ب 60C 13فولرين   

ايي به شكل توپ فوتبا  هاي مرتب شده در قالب كرهكربن

 اتم كربن وجود دارد و 60 باشد. در اين ساختارمي

( نشان داده شده است ت دادي از 1-1همانگونه که در شکل)

اند. هاي شش عضوي جدا شدهله حلقههاي پنج عضوي بوسيحلقه

هاي ض يشي كه ناشي از هاي فولرين بوسيله پيوندمولكو 

چسبند. اين واندروالسي بين آنهاست به هم مي هاينيرو

هاي هم مشابه نيروها در كنار ي فولريننيروهاي نگهدارنده

 .]7[ هاي گرافيت استموجود بين اليه

 

 

 

 

 

 60C( فولرين1-1شکل )

                                                 

1- Fullerene 



 ض 

 

 هاي تهيه نانو مواد ( روش1-5

ي گسترده براي توليد نانو مواد شش روش شناخته شده   

قو  پالسما، رسو  گذاري  وجود دارد كه عبارتند از:

رسوبگذاري الكتريكي، سنتز از طريق  شيميايي فاز بخار،

همچنين ها سايش با حركت گلوله ، آسيا  كردن و14ژ  -سل

 رات طبي ي.استشاده از نانو ذ

 

 ژل-روش سل( 1-5-1

هاي فلزي ژ  براي توليد ذرات سراميكي و اكسيد-روش سل   

رود. اين روش شامل تشكيل ي  همگن با خلوص باال بكار مي

هاي است كه متقابال به ژ سوسپانسيون كلوئيدي )سل( 

شامل  15هاگردد. كلوييدويسكوز يا مواد جامد تبديل مي

 100تا  20هايي در حدود ندازهسوسپانسيون ذرات با ا

هاي  باشند. اين ذرات از مولكودر حال  ميميكرومتر 

م مولي و ذرات نانومتري بسيار بزرگتر هستند اما هنوز 

قابل مشاهده نيستند.  16هم با استشاده از ميكروسكوپ نوري

بلور همگن م لق است سل ناميده ي  كلوييد كه در ي  مايع 

كه شكل خود را حشظ نموده و  17ونيشود و ي  سوسپانسمي

ژ  -نامند. بنابراين سلخاصيت كشساني دارد را ژ  مي

ماي ي است كه شكل خود را حشظ ها در سوسپانسيون كلوييد

هاي ژ  شامل فلزات و يون-ه در روش سلد. مواد اولينكنمي

عناصر ديگري كه بوسيله باشند ولي گاهي از فلزي مي

شود. اند نيز استشاده ميشدههاي مختلف احاطه ليگاند

رين موادي تها جزو عموميالكوكسي سيالنهاي فلزي و كوكسيال

ها در آ  شوند. اما الكوكسيهستند كه بكار برده مي

باشند، لذا از ي  حال  دو طرفه مانند الكل نامحلو  مي

استشاده مي شود. ماده اوليه بايد بتواند در مايع پخش 

دهد. حذ  مايع از سل سبب تشكيل ژ  شده و تشكيل سل را ب

هاي تشكيل شده وابسته به شكل دانهخواهد شد. اندازه و 

كلي اين روش  . بلورباشدکيشيت فرايند تبديل سل به ژ  مي

                                                 

1- Sol-gels 

2- Colloids 

3- Optical microscope 

4- Suspension 



 ط 

باشد كه در زير توضيح داده شده است شامل چهار مرحله مي

: 

  هيدروليز 

 ها براي تشكيل ذارت نانو رسو  وپليمريزاسيون مونومر 

 ها شد دانهر 

 كه در داخل مايع  يهايل شبكهها، همراه تشكيتجمع دانه

 دهند.ژ  را تشكيل ميگسترش يافته و 

هاي توليد نانو ذرات روش اين فرايند نسبت به ديگر   

توليد  :هاي ممتازي دارد كه عبارتند از، مزيتاكسيد فلزي

هاي فوق ال اده خالص به علت مخلو  شدن همگن مواد پودر

خام در مقيا  مولكولي و حجم توليد صن تي باالي نانو 

باالي مواد اوليه  ياين روش، هزينه ازم ايبذرات. 

 آلكوكسيد و سمي بودن مواد مورد استشاده است. در شكل

 .]1[   نشان داده شده استژ-خالصه فرايند سل( 1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژ  -فرايند سل ( 2-1) شکل

 ت طبيعياستفاده از نانو ذرا( 1-5-2

ا ينانومتر  10کوچه در حدود  يي با اندازههامولکو    

ل ختوان به درون حشرات مواد متخلين حدود را ميدر هم

که با سلح وارد واکنش گردند.  يوارد کرد، به طور

-يباشند که ميل مخاز جمله نانو ذرات متخل 18هاتيزئول

ر مورد استشاده قرا ديگر سنتز نانو ذرات يتوانند برا

  .]8[ رنديگ

 هاي نانو مواد ( كاربرد1-6

                                                 

1- Zeolites 



 ظ 

 خواص مكانيكي و شيميايي آنهابواسله هاي مواد كاربرد   

توان جمله موارد كاربرد نانو مواد مي از .دنشوت يين مي

 هاي زير را نام برد:ي آنها در شاخهاستشاده

 مواد عايق كننده 

 هاماشين ابزار 

 ها يا مواد تابندهفسشر 

 هاباتري 

 اتاليزورك 

 پزشكي و داروسازي 
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 ها ( كامپوزيت1-7

از دو جز  ها موادي هستند كه از دو يا بيشترپوزيتكام   

اند كه خواص برتري را نسبت به ته ماده سازنده تشكيل شده

دهند. كامپوزيت شامل ي  فاز جزا سازنده ارائه ميا

فاز كه در  گويند و ي مي 19پيوسته است كه به آن زمينه

 21يا تقويت كننده 20زمينه توزيع شده و به آن فاز دوم

. ي  كامپوزيت ممكن است بيشتر از ي  فاز شودگشته مي

هاي كامپوزيت تقويت كننده داشته باشد كه به اين دسته،

 . ]3[ گوينديم 22هيبريدي

 

 

 زمينه( 1-7-1

و يا چند ماده ها تركيب دبا توجه به اينكه كامپوزيت   

اين فازها بايد  توان گشت كه يكي ازهمديگر هستند، مي در

به چنين فازي كه درصد  .هاي ديگر باشددر برگيرنده فاز

و به صورت بوده ها بيشتر حجمي و وزني آن از ديگر فاز

شود. اولين باشد زمينه يا ماتريس گشته ميته ميپيوس

ه ي ماده تقويت كننده است به طوري كاحاطه وظيشه زمينه،

نگذارد ماده تقويت كننده پراكنده شود. وظيشه دوم 

                                                 

1- Matrix 

2- Second phase 

3- Reinforcement phase 

4- Hybrid composite 



 ع 

محافظت از ماده تقويت كننده در برابر عوامل شيميايي 

 .]9[ است

 

 تقويت كننده( 1-7-2

تكه، در ها موادي هستند كه به صورت تكه تقويت كنند   

شوند تا خواص ماده زمينه را ي  زمينه پيوسته وارد مي

( 3-1)ها همانلور که در شکل هبهتر كنند. تقويت كنند

توانند به صورت ي  صشحه، ي  رشته مينشان داده شده است 

)نخ(، يا ي  ذره )پودر( وارد حجم زمينه شوند و خواص آن 

 .]3،9 [را بهبود بخشند

 

 

 

 

 ها در فاز زمينهانواع مختلف تقويت کننده (3-1شکل )

 

 نانوكامپوزيت( 1-7-3

هاي اخير چه در زمينه زيت در سا بحث مواد نانو كامپو   

ه زيادي قرار گرفته علمي و چه در زمينه مهندسي مورد توج

اي هاي سازنده داربلوكاز فرضيه ساده  است. در اين مبحث

هيه مواد و امكان تشود اب ادي در حد نانو بهره برده مي

 نظير و خواص فيزيكي پيشرفتهجديد با ان لا  پذيري بي

ها با به كار بردن اين قابليت كامپوزيت. گرددفراهم مي

غير هموژن، در  هاي در حد نانو از نوع شيمياييبلوك

شود. از هاي علمي مت ددي به كار گرفته ميها و زمينهرشته

 ساختار، تركيب و ،آنجائيكه اجزا ي  نانو كامپوزيت

هاي بسيار مختلشي نيز هاي متشاوتي دارد، كاربردويژگي

شوند، ميساخته  هانانو کامپوزيتموادي كه از خواهد داشت.

 گانه باشند. هاي چندتوانند داراي كاربردمي

ه مواد ها و خصوصيات پيشرفتايجاد ويژگيفكر و هد     

-مربو  به سا  هاي چند فازي،براي توليد نانو كامپوزيت

باشد. اين نظريه به زماني كه تمدن ايجاد هاي اخير نمي

مواد با اي مقاصد كاربردي شروع به توليد شد و بشريت بر

هاي اوليه موفقيت تالشگردد. بازدهي بيشتر كرد، بر مي

-کامپوزيت ذره
 ايي

کامپوزيت 

اياليه  
کامپوزيت 

اييرشته  



 غ 

هشتاد قرن  ي شصت وها به دههنانو كامپوزيتآميز در تهيه 

 گردد.بيستم ميالدي باز مي

هاي جامدي با اب اد توانند ساختارها مينانو كامپوزيت

هاي مختلف تشكيل زنانومتري به حسا  آيند كه بين فا

شوند. اين مواد ساختار در فواصل م يني، تكرار ميدهنده 

اند كه در بر ( تشكيل شده23از ي  جامد غير آلي )ميزبان

توانند لي يا باشند)بال كس( و يا آنها ميدارنده ي  جز آ

شامل دو يا چند فاز آلي /غير آلي باشند كه در ي  حالت 

ها در حد داقل يكي از فازه قرار گرفته و حتركيبي فشرد

ها شامل تركيب ذرات در حوزه نانو باشد. نانو كامپوزيت

-مينه پليمري، فلزي يا سراميكي ميمولكولي يا نانو در ز

كه مقدار نانو ذرات شود باشد. در همه موارد مشاهده مي

تواند به طور كامل خواص اين مواد را ها ميدر اين زمينه

 .]4[ تغيير دهد

كه الاقل است مركبي ماده نانو كامپوزيت طور کلي  اما به

يكي از اجزا تشكيل دهنده آن داراي اب ادي در محدوده 

 باشد.  (نانومتر 100-1در محدوده )نانومتري 

 

  ها( مزايا و معايب نانو كامپوزيت1-7-4

تحو  اساسي در خواص  ظهور مواد نانو كامپوزيت   

ر بشرد . خواص منحصمكانيكي و حرارتي ايجاد كرده است

 :باشندمواد نانو كامپوزيت از اين قرار مي

 د. نهاي نانو كامپوزيت نسبت سلح به حجم بااليي دارپودر

اين نسبت در حالت بي شكل نسبت به حالت بلوري بيشتر 

 است.

 هاي نانو ها در سلح ذرات پودركسر زيادي از اتم

و هاي ريز ساختار نانيا در مرز دانهكامپوزيت و 

 كامپوزيت قرار دارند.

توانند خواص مكانيكي، مي هابه طور كلي نانوكامپوزيت   

الكتريكي، نوري، الكتروشيميايي و ساختاري متشاوتي نسبت 

 به اجزا تشكيل دهنده از خود نشان دهند.

در مقابل خواص منحصر بشرد مواد نانو كامپوزيت، در    

قابل توجهي وجود ها مشكالت فرايندي ساخت نانو كامپوزيت

                                                 

1- Host 



 ف 

ترين اين اي دارند. از اساسيت يين كنندهدارد كه نقش 

 توان به موارد زير اشاره كرد:مي مشكالت

 م در فاز زمينه در نانو عدم توزيع يكنواخت فاز دو

ها را نانو كامپوزيتمثبت مكانيكي هاي ويژگيها كامپوزيت

بسيار ريز در نانو  يدهد. تجمع ذرات پودركاهش مي

ها موجب افزايش انرژي سلحي آنها شده، كاهش كامپوزيت

 خواص مكانيكي نانو كامپوزيت را به دنبا  دارد.

  هم چنين استشاده از مواد شيميايي گران قيمت براي

توزيع يكنواخت فاز دوم در داخل فاز زمينه و جلوگيري از 

خت نانو به هم چسبيدن ذرات پودر نانو كامپوزيتي و سا

يي با ريز ساختاري همگن و خواص مكانيكي باال، هاكامپوزيت

دن فرايند تر شباعث غير اقتصادي شدن و همچنين پيچيده

 .]3،10[ گرددمي

 

-تقسيم مي هاي زيرها به دستهنانوکامپوزيت (1-7-5

 شوند

  مواد نانو كامپوزيت سراميكي 

 فلز -هاي سرامي نانو كامپوزيت 

 هاي زمينه فلزي نانو كامپوزيت 

 هاي فيلم نازك و كامپوزيتنان 

 هاي بر پايه نانو لوله كربني نانو كامپوزيت 

 هاليتهاي بر پايه زئونانو كامپوزيت 

 

 ها( زئوليت1-8

 24زئوبوجود آمده،  يونانين مواد از دو کلمه ينام ا   

ت به يباشد. زئوليسنا م يبه م ن 25ليتسدن و يجوش يبه م ن

ها در يتوشد است. زئولجيکه م يا سنگيسنا جوشان  يم ن

شنا  اهل سوئد بود  يه کانيکه  26دتوس  کرونست 1756سا  

ز ين يها را به عنوان غربا  مولکوليتد. زئوليکشف گرد

ن دسته جامدات يتريدن حا  مشين و در عيشناسند. جالبتريم

 .]11[ باشنديها ميتل زئولخمتخل

                                                 

1- Zeo 

2- Litos  

3- Cronsteds 



 ق 

ت يزئولکه به عنوان پدر علم  27چارد بارريپروفسور ر   

ا يتانيسا  است در دانشگاه بر 50ش از ينام گرفته است، ب

ها و يژگياز و ياريها وکشف بسيتزئول يبه ملال ه رو

ها با توجه يتده است. زئوليت مبادرت ورزيزئول يهاکاربرد

 ي يو طب يت سنتزيجاد شدن به دو دسته زئوليبه منشا ا

 يمنشا م دن يدارا ي يطب يهايتشوند. زئوليم يطبقه بند

ت در منابع ياز چند نوع زئول يبوده که اغلب بصورت مخلوط

 .وجود دارند مختلف

ژه با درجه خلوص يو ييايمي، مواد شيسنتز يهايتزئول يول

 يبه روش آب يکاتيلينوسيآلوم يهاکه در ژ  باشنديباال م

 .]12[ شونديه ميته يگرماب

 

 ههاي سنتز شدتتاريخچه زئولي( 1-8-1

در  28ليله دويت بوسين تالش ثبت شده در سنتز زئوليولا   

م يکات، سديليم سيپتاس يهابود که محلو  1862سا  

و  حرارت داد و يدرجه سلس 170نات را با هم در يآلوم

 د کرد.ينت را توليلو

 1940ي ها در دههيتدر سنتز زئول 29بارر يملال ات اصول   

 يبه ملال ات 30يکساش ه ا ييشناسا يهاي روشو سپس توس ه

 يهايد. او از محلو ن انجام شد اعتبار بخشيکه توس  لو

درجه  270-170با يتقر ي نينسبتا باال  يهاظ نمه و دمايغل

و  31لتونيت استشاده کرد. سپس ميسنتز زئول يبراسلسيو  

ت را به يسنتز زئول 1949در سا   32نديهمکارانش در شرکت ل

لتون استشاده از يار مک يمبنا .د آغاز کردنديروش جد

کات تازه يلينوسيآلوم يهاژ  ي نيتر ف ا  يمواد آغاز

ت تحت يه زئوليتهدادند رسو  داده شده بود که اجازه 

 تر انجام شود.مي  ماليشرا

لتون و يم 1953ه شد. در سا  يته  Xتيزئول 1950در سا     

ه کردند که يد تهيت جديزئول 20 33همکارانش از جمله برک

                                                 

4- Richard barrer 

5- Deville 

1- Barrer 

2- X-ray 

3- Milton 

4- Lind corporation 

5- Bereck 



 ك 

ان يمشابه نبودند. پا ي يت طبيزئول يآنها دارا يات 14

ت يسنتز زئول ين دوره ملال ات رويشروع دوم ،50دهه 

ها را يترا برک و بارر توانستند زئوليشود. زيمحسو  م

و  سنتز يدرجه سلس 100ر يز يتر در دماي  سادهتحت شرا

 يسنتز يهايتاز زئول يادي  ت داد زين شرايند. تحت اينما

سنتز  يياي  مختلف قليدر شرا A،X ، Y هايتيمله زئولاز ج

در سنتز  يقابل توجه يهايتر موفقيسا  اخ 30 يشدند. در ط

و اغلب  يآل يهاها به شکل خالص با استشاده از بازيتزئول

به دست  ييايفلز قل يهايددروکسيبه ه يبه شکل افزودن

 آمده است.

 

   ها زئوليت ييايميساختار ش( 1-8-2

قليايي  هاي عناصر قليايي وها آلومينوسيليكاتزئوليت   

اسكلت ساختماني آنها . باشندخاكي با شبكه سه ب دي مي

ي هاها و مولكو حشراتي است كه كاتيون ها وشامل كانا 

ها گيرند. به علت تحرك اين كاتيونمختلف در آنها جاي مي

ض يوني كه در شبكه ساختماني دخالتي ندارند، پديده ت وي

ساختار باشد بدون تغيير هاي زئوليت ميكه يكي از ويژگي

فرمو  سلو  واحد ي  زئوليت گردد. شبكه زئوليت ميسر مي

 توان به صورت زير بيان كرد: را مي

O2] .w H y)2O(Six )3O2[ (Alx/n M  

 

قليايي خاكي با  كاتيون قليايي وM كه در اين فرمو  

مجموع ت داد ( x+y) ي آ ،هات داد مولكو w ,n ظرفيت 

پيكره اصلي  سلو  واحد و عبارت داخل كروشه هايچهاروجهي

 كند. را مشخص مي

هاي صن تي و هاي سنتزي براي كاربردبلور كلي زئوليت   

علت آن  .هاي طبي ي هستندزئوليت تر ازتحقيقي مناسب

هاي سنتزي شتر در تركيب و درصد خلوص زئوليتيكنواختي بي

هاي ه در فرايندژهاي طبي ي است. به ويوليته زئنسبت ب

صن تي وجود درجه بااليي از تكرار پذيري امري مهم است و 

هاي ي  ناخالصي فرعي همچون آهن كه م موال در زئوليت

تواند مشكل بزرگي را در كاربرد وجود دارد، ميطبي ي 

 . ]13[ ايجاد كند 34زئوليت به عنوان كاتاليزور ناهمگن

                                                 

1- Hetrogeneous catalyst 



 ل 

 

 ها ساختمان مولكولي زئوليت( 1-8-3

( نشوان داده 4-1ها در شكل )واحدهاي ساختماني زئوليت   

شوود سواختمان شده اسوت. همانلوريكوه در شوكل ديوده موي

 توان بصورت زير توصيف نمود:ها را ميمولكولي زئوليت

هائي، با ها متشكل از چهار وجهيساختمان مولكولي زئوليت 

 يوا آلومينيووم در حو  ي  اتم سيليسيم چهار اتم اكسيژن

رئو  ايون  گويند.مي  35اوليه هايباشند كه به آنها واحدمي

تم اكسيژن به هوم متصول شوده و ها با اشتراك اچهار وجهي

-واحود .دهندتشكيل ميرا  36هاي ساختماني كوچ  ثانويهواحد

هموديگر دامنوه  هاي ساختماني كوچ  ثانويه با اتصا  بوه

 Tu 37دهند كه بوه آنهواها را  تشكيل ميچند وجهيوسي ي از 

 گويند.يم

كلت آلومينو سيليكاتي را تنها اسTu, Su, Pu هاي واحد   

ها و آ  موجود در دهند و اطالعاتي در مورد كاتيوننشان مي

ها به نوبه دهند. اين واحدئه نمياها را ارهحشرات و روزن

خاص ده بلورين خود، در اثر اتصا  به هم ساختار گستر

-دهند كه هر ي  از ساختمانهاي مختلف را تشكيل ميزئوليت

توانند از ي  يا چند واحد ساختماني مي مولكولي هاي

  .تشكيل شده باشند

. 

 يدر ساختار مولکول يساختمان يهاش واحدينما( 4-1شکل)

 هايتزئول

                                                 

2- Primary units (PU)   

3- Secondary units (SU) 

4- Tertairy units (TU) 



 م 

 

( 5-1) هاي ساختماني متشاوت در شكلونگي تركيب واحدچگ

شود تركيب داده شده است. همانلوريكه مشاهده مينشان 

هاي  ر به تشكيل زئوليتهاي ساختماني منجمتشاوت واحد

 .]14[ گرددمتنوعي مي

 

 

 

 

 

 

 

 يساختمان يهايب متشاوت واحدترک( 5-1شکل)

 

 ساختار زئوليت( 1-8-4

هاي هاي طبي ي و سنتزي، آلومينا سيليكاتزئوليت   

و  )4SiO( 4 - هاي چهاروجهي با واحد بلورين هيدراته هستند

- 5)4AlOژن به يكديگر متصل ( كه به طور منظمي از طريق اكسي

نيوم به اندازه كافي كوچ  يواقع يون آلوم در .اندشده

 کند. هست تا مركز چهاروجهي چهار اتم اكسيژن را اشغا 

دهد كه چهار چو  ساختار زئوليت را نشان مي (6-1) شكل

ر وس  و چهار اتم اكسيژن م ديبا ي  اتم سيليس تتراهدرا 

 . انده فرم ي  قشس به يكديگر متصل شدهها( بدر گوشه

 

 

 

 

 

 هازئوليت يساختمان يب واحدهايترک( 6-1شکل )

 اد ها و حشراتي در ابها شامل كانا شبكه ساختاري زئوليت

اين حشرات به وسيله  .باشدانگسترم مي 10-3مولكولي بين 

ي بار الكتريكي و هم چنين هايي به منظور موازنهونكاتي

 .]11،15[ هاي آ  پر شده استمولكو 

 

 ها خواص فيزيكي زئوليت( 1-8-5



 ن 

ا هستند. مقادير جزئي از رنها به صورت خالص بيزئوليت   

-ها ميرنا زئوليتتغيير موجبها زئوليت هاي همراهناخالصي

قليايي خاكي كه م موال هاي قليايي با گردند. اگر كاتيون

هاي فلزي هاي سنتزي حضور دارند بوسيله يوندر زئوليت

 شوند.شوند باعث ايجاد رنا در آنها مي تباد 

هاي م دني از حدود پنجاه آثار لومينسانس در زئوليت   

ها وقتي تحت سا  قبل مشاهده شده است. ت دادي از زئوليت

هاي: گيرند به رناميقرار  آنگستروم 3650تابش با طو  مو  

-آبي در مي -، سشيد سشيد-آبي، زرد، زرد  -آبي، سبز 

 آيند. 

هاي آ  موجود در ها به مولكو خواص دي الكتري  زئوليت   

ها اعم از آبي كه جذ  سلحي شده و يا آبي ساختمان زئوليت

كه در ساختار اصلي آن وجود دارد، وابسته است. لذا بسته 

تواند ت در آن قرار دارد زئوليت ميئوليبه دمايي كه ز

ميزان آ  و در نتيجه خواص دي الكتري  متشاوتي داشته 

 باشد. 

ا از خود ههاي شبكه، زئوليتبه علت مهاجرت كاتيون   

 ،دهند. ميزان هدايت الكتريكيهدايت الكتريكي نشان مي

ثابتي از تركيب شيميايي، ماهيت كاتيون و ميزان آبپوشي 

هاي آ ، آمونياك و در اين راستا مولكو  هاستونكاتي

ميزان هدايت الكتريكي تاثير در هاي چند قلبي مولكو 

 .]16[ دارند

 

 (Si/Alنسبت ها )كنترل ساختماني زئوليت( 1-8-6

هاي ها با دستكاري در متغيركنتر  ساختماني زئوليت   

سيليسيم به آلومينيوم  گيرد. نسبتاصلي سنتز صورت مي

((Si/Al توان با تغيير ميها را ساختار برخي از زئوليت

در  هاي واكنشي تا حدودي تغيير داد. درصد اوليه ژ

( با تغيير yو xها نظير فوژاسيت )نوع مهمترين زئوليت

 5/2 تا 1را بين  Si/Alتوان نسبت استوكيومتري ورودي مي

  تغيير داد.

ت ها م موال براسا  نسبزئوليت ،در صن ت وتجارت   

 شوند.بندي مي( طبقهSi/Alسيليسيم به آلومينيوم )

  Al/Si= 1-385/1. با سيليكاي پائين1

                                                 

1- Low-silica zeolites 
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