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 مقدمه -1

 1نانو فناوری -1-1

مطالبی را در رابطه با  1959نامید که در سال  2توان ريچارد فاينمنآغازگر علم نانو را می     

مطرح نمود. فاينمن در سخنرانی مشهور خود تحت  )نانومتر( خصوصیات جديد مواد در اين مقیاس

ای از علم پرداخت که اساس و به بررسی بعد رشد نیافته "آن پايین فضای بسیاری وجود دارد "عنوان 

انگیز از امکان ساخت نظم علم و انديشه جهان را لرزاند و با ارايه دورنمايی از اکتشافات جديد و هیجان

 س اتمی/ مولکولی سخن گفت و مخاطبان خويش را به وجد آورد.ها در مقیامواد و دستگاه

به سرعت پیشررفت  4های کربنیو نانو لوله 3هاسخنرانی فاينمن سرآغاز علمی شد که با کشف فولرن     

فناوری، فناوری جديدی است کره کرد. فناوری دستیابی به مقیاس نانو، نانوفناوری نامیده شده است. نانو

تر نانوفناوری بخشی از آينده نیست بلکه همره آينرده اسرت. فرا گرفته است و به تعبیر دقیقتمام دنیا را 

هرا اعرم از پزشرکی، پتروشریمی، علروم مرواد، صرناي، دفراعی، کاربرد گسترده اين علم در تمامی زمینره

وان يرک ها در زمینه نانو بره عنراست که پژوهش های کوانتومی و غیره موجب شدهالکترونیک، کامپیوتر

-ست و نرانوهاچالش اصلی علمی و صنعتی در اين رقابت جديد شده است. مقیاس نانو همان اندازه اتم

ها و در يرک کلمره، سراخت های دلخواه يا تغییر مکان اتمها در مکانفناوری به معنای توانايی چیدن اتم

کند: تحقیرق و را چنین تعريف میمؤسسه علوم طبیعی در آمريکا نیز آن  اد دلخواه با دقت اتمی است.مو

هرا ممکرن اسرت در مروارد خراص انردازه که نانومتر ۱۰۰تا  ۱موادی به اندازه تقريباً  توسعه علم درباره

 .[1] تر از صد نانومتر باشدتر از يک نانومتر يا بزرگکوچک

                                                 
1- Nanotechnology       

2- Richard Feyman                                    

3- Fullerenes                  

4- Carbon nanotubes   
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 عبارتند از: کندمی تغییر ذرات اندازه تغییر با که مواد اساسی خاصیت سه

ی و تغییر رفتار کوانتوم مکانیکی که نتیجه آن تغییر رنر،، شرفافیت، سرختی، خرواص مغناطیسر -1

 رسانايی الکتريکی است.

وری ی ذوب و جوش، فعالیت شریمیايی و اثررات کاترالیزافزايش سطح که منجر به تغییر نقطه  -2

 شود.می

و  ايی ترمیمعث افزايش توانايی سازگاری مواد، افزايش توانتغییر در ساختار مولکولی مواد که با -3

 شود. های زيستی جديدی را باعث میآرايی اين مواد شده و کاربردتوانايی خود

 

 ر مقیاس نانودهايی دست آمده از ترکیبات با ساختاراصول فناوری نانو بر اساس کاربردهای جديد به     

هرا کی آناز تغییر نسبت سطح به حجم ذرات و رفتار کوانتروم مکرانی های جديد بیشتراست. اين کاربرد

رده اسرت بسریار هايی که در صناي، مختلف ايجاد کخاطر نوآوریفناوری بهعالوه، نانوشود. به نتیجه می

 [.2] مورد توجه قرار گرفته است

 

 انواع نانومواد -1-1-1

 کرد:بندی های زير دستهتوان نانومواد را به گروهمی

 های کربنینانولوله -

 فلزی و اکسیدیهای تکنانوذرات و نانوخوشه -

 های دوفلزینانوذرات و نانوخوشه -

 های پالتینها مانند نانوسیمنانوسیم -

، کرربن ارهای سیلیکون متخلخلنانومواد متخلخل مانند غشاهای نانومتخلخل، آئروژل، نانوساخت -

 [.3] هاها و آلومینوفسفاتزئولیت ،فعال
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 های ساخت نانوموادروش -1-1-2

های باشد. به طور کلی از میان روشهای ساخت نانومواد بسیار گسترده میبايد خاطرنشان کرد که روش     

ها را را نام برد و ساير روش 3و خودآرائی 2، پائین به باال1توان سه روش؛ باال به پائینساخت نانو ذرات می

های ذکر شده در نظر گرفت. در رويکرد باال به پائین برای تولید محصول، های روشبصورت زيرمجموعه

يک ماده را برداشته  ی ازبزرگ توده کنند. در حقیقت در اين روش،دهی و اصالح میای را شکليک ماده توده

شود. به عبارت ديگر، اگر اندازه يک صول با ابعاد نانو تبديل میدهی آن، به يک محو با کاهش ابعاد و شکل

ای به طور متناوب کاهش داده شود تا به يک ماده با ابعاد نانومتری برسد، از رويکرد باال به پائین ماده توده

-استفاده شده است. اين کار اغلب و نه همیشه شامل حذف بعضی از مواد به شکل ضايعات است. در روش

آيد، مانند ساخت يک موتور از قطعات آن. در حقیقت تر به وجود میپائین به باال محصول از مواد ساده های

تر از مقیاس نانو دارند( ها )که ابعادی کوچکمولکولها و شود قرار دادن اتمکاری که در اين روش انجام می

ال ضايعاتی ندارند هرچند الزاماً اين های پائین به بابرای ساخت يک محصول نانومتری است. معموالً روش

مسئله صادق نیست. خودآرائی نیز مشابه روش پائین به باالست، و به دلیل اينکه محصوالت حاصل از 

های ای دارند، بسیار مورد توجه است. خودآرائی با قدرت بااليی سیستمخودآرائی صرفه اقتصادی بالقوه

خودآرائی که توجه زيادی را به خود جلب کرده عبارت است از: تا حدی جديدتر  بیان سازد.زيستی را می

دهی سطوح تخت يا نانوذرات(، ها )مثال برای روکشتوانايی کنترل آن برای ساخت ساختارهايی همچون اليه

مثالی کالسیک از که  4هاسانی و درختمولکولها و حتی اجزای ساده الکترونیک ها، نانوسیمنانوکپسول

. تولید نانوذرات اغلب دانندپیچیده هستند هرچند بسیاری آن را فقط نوعی شیمی پلیمری می بتاًخودآرائی نس

گیريد. فناوری جديد ساخت نانو ذرات متنوع است و با دو رويکرد پائین به باال و باال به پائین صورت می

بخار، ماي، و حالت جامد ها با روش فرآيندضمن تبعیت از دو رويکرد اشاره شده شامل محدوده وسیعی از 

-های موجود برای ساخت نانوذرات از طريق بخار تا پاشش ذرات معلق در گاز را در بر میباشد. روشمی

                                                 
1- To-down method               

2- Bottom-up method       

3 - Self-assembly                

4- Dendrimers 
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باشد. همچنین در روش حالت جامد از طريق و غیره می 2یگرماي، آبی1ژل-های ماي، شامل؛ سُلگیرد. روش

 .[4] گیردمی آسیاب کردن مکانیکی و ساخت مکانیکی شیمیايی انجام

برای سنتزها استفاده شد، شرح مختصری از اين تکنیک  یگرماينامه از روش آبیبا توجه به اينکه در اين پايان

 اينجا آورده شده است.

 ي گرمايآبي روش -1-1-3
بريتانیايی شناس شناسی سرچشمه گرفته است. اين واژه توسط زمینگرمابی کامال از معنای زمینواژه آبی     

به کار برده شد. او توضیح داد که واکنش آب در دما و فشار باال، پوسرته زمرین را  3سر رودريک موريکسون

ی بعرد از چنردين برار گرمايکند. تعريف کلمه آبیهای متفاوتی را ايجاد میها و سن،دهد و صخرهتغییر می

ز به معنای آب و ترموز به معنی گرماست. اخیرا شود، هیدروتغییر تحت فرهن، يونانی به دو کلمه تقسیم می

را به هر واکنش همگنی که در حضور حالل )آب يا غیر آب( در دمرای  گرمابیواژه آبی 4ياشیمورا و بايراپ

 غلربا شرود.شود، اطرالق مریباالتر از دمای اتاق و فشار باالتر از يک اتمسفر در يک سیستم بسته انجام می

-نانوبلورها بحث می در مورد محصوالت ريز تا 1900تا  1840های ی در طول سالگرمايهای آبیآزمايش

به شکست انجامید. در طول اين مردت  آنالیز نانو بودن اين موادکرد که به علت نبود ابزارهای پیشرفته برای 

و غیره  ها، هیدروکسیدها، بعضی سیلیکاتها بر روی سنتز ذرات ريز، زئولیت، خاک رساز آزمايش بسیاری

د، ارائره کرر 1940ذرات ريز زئولیت در طول دهه ی گرمايدرباره سنتز آبی 5برر با گزارشی که .شدانجام می

و  SEM ،TEMبا اختراع دستگاه آنرالیز مرواد ) باز شد. 6"ولیغربالگرهای مولک"شاخه جديدی از علم يعنی 

برا  فرآيندتحقیقات خود را در بر روی ذرات بسیار ريز بدست آمده از اين  1990غیره( اين محققان در دهه 

ای تهیه شدند و در دو دهره ها مواد سرامیکی پیشرفتهکنترل شکل و اندازه ذرات سر گرفتند. در طی اين سال

                                                 
1- Sol-gel                                                  

2- Hydrothermal 

3- Sir Roderick Murchison  

4- Byrappa and Yoshimura  

5- Berrer  

6- Molecular sieve  
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بود يافتند. امروزه محققان در تالش بررای فهمیردن اخیر مواد با اندازه زير میکرون به مواد با اندازه نانومتر به

 .دهدای به نانومواد میاند که خصوصیات ويژههایفرآيندرشد و کنترل  فرآيند

ی گرمرايهای مختلف، تکنیرک آبریيک روش سنتز پائین به باالست. در بین تکنولوژی یگرمايروش آبی     

توان با استفاده از اين تکنیرک فرآينردهايی ماننرد می دارد.های معمولی ای نسبت به ساير تکنیکجايگاه ويژه

ای، تغییررات، تجزيره، آبگیرری، هرای برزرگ و ترودهساخت بلورهای بسیار کوچک و خالص، تک کريستال

های مهم ديگرر را انجرام داد. در ، خوردگی و نیز واکنش1استخراج، تعادالت فازی، ساخت مواد، عمل آوری

برای تهیه ذرات بسیار ريز با خلوص زياد، کیفیت باال، توزير، انردازه ذرات  گرمابیآبیسنتز نانومواد تکنیک 

 کم، شکل کنترل شده و عیوب کريستالی کم، گزينه مناسبی است. 

ی هانرژیاتیک و نیز ینیهای اخیر در زمینه شیمی محلول از طريق اصول ترمودينامیک و سپیشرفت     

 7O4LiBیب ال ترکی ايجاد کرده است. برای مثگرمايی تولید مواد به روش آبیشیمیايی ديدگاه جديدی را برا

فشار پائین و  شد، امروزه درگراد و فشار باال تهیه میدرجه سانتی 500الی  700که در گذشته در دمای 

 .[5] شودگراد تهیه میدرجه سانتی 240دمای 

 يگرمايآبي فرآيندوسايل مورد نياز برای  -1-1-3-1

ر ما و فشادرنده در گرمابی به ظرفی با تحمل فشار باال که درون آن حاللی خوتهیه مواد تحت شرايط آبی     

 ه اغلب باکشود یی تحت شرايط فشار و دمای باال انجام مگرمايباال موجود است، نیاز دارد. آزمايشات آبی

مناسب  یگرمايآل آبیوسیله ايدهمشکالتی همچون طراحی، ساخت و آنالیز مواد روبروست. طراحی يک 

کار  پروژه و را هرمثل اتوکالو، راکتور، سرن، فشار و يا بمب فشار باال مشکل و يا شايد غیر ممکن باشد زي

ی شامل گرمايیآب فرآيندآل برای های يک اتوکالو ايدهتحقیقاتی شرايط متفاوتی دارد. به هر حال ويژگی

 موارد زير است:

 های اکسیداسیون، اسیدها و بازهات به معرفاثر بودن نسببی -

 ای ساده با بکارگیری راحت و آسانمجموعه -

                                                 
1- Eaching        
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 طول مناسب برای بدست آوردن گراديان دمايی مناسب -

 گنجايش محدود بر محدوده دمايی و فشاری مورد نیاز -

ی ریچ خطهاستحکام کافی برای ايجاد دما و فشار باال در مدت زمان طوالنی تا در مدت آزمايش  -

 .[5] محقق را تهديد نکند

 های شناسايي نانوموادروش -1-1-4

     های گونراگونی شناسرايی شروند کره در زيرر بره توضریحتوانند توسط روشخصوصیات نانوذرات می     

 پردازيم.ترين آنها میترين و رايجمهم

 

  1(TEMميكروسكوپ الكتروني عبوری ) -الف

اسرت.  TEMگیری اندازه و شکل نرانوذرات اسرتفاده از اعتمادترين روش برای اندازهترين و قابل ساده     

-HR)         پرذيری براالبا تفکیک TEMآيد. ذره بدست می 200ی میانگین اندازه معموال با محاسبه اندازه

TEMتالی ذرات نیز ی ذرات، بلکه اطالعاتی راج، به ساختار کريس( نه تنها اطالعاتی در مورد شکل و اندازه

تروان اطالعرات استفاده شرود مری TEMبه همراه  Xی دهد. هنگامی که میکرو آنالیزور پراش اشعهبه ما می

 عنصری نانوذرات را نیز بدست آورد.

 

  2(SEM) ميكروسكوپ الكتروني روبشي -ب

 روی سرطح های تولید تصاوير به وسیله روبرش يرک پرترو الکترونریين میکروسکوپ، يکی از روشا     

برداری  ور تصويرظگردد به منای که از سطح مورد نظر ساط، میالکترون ثانويه  SEMدر روشت. نمونه اس

 ه ذرات سرطحگیرد. اين تصاوير برای مطالعه مورفولوژی سطح و تعیین انردازاز سطح، مورد استفاده قرار می

از اد اتمری در ابعر ز يک فیلم فلرزیا نازکی باشند معموال اليهبرای سطوحی که غیر هادی می باشند.می مهم

 د.شوپوشش داده می بر روی سطح مربوطهطريق پراندن يا با استفاده از تبخیر در خال 

                                                 
1- Transmission electron microscopy                   

2- Scanning Electron Microscopy 
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  1(VIS-UVفرابنفش )-اسپكتروفتومتری مرئي -پ

نوذرات فلرزی های فلزی به ناتغییر رن، يک روش مفید و قابل استفاده برای تغییر شیمیايی محلول يون     

قرمز  ( در نمودار جذب دارای يک رن، ازCu, Ag, Au) IIپراکنده شده است. پراکندگی فلزی عناصر گروه 

نو بی سراير نراکند. پیک جذی ذره و میزان لخته شدن تغییر میتا زرد هستند. موقعیت پیک با توجه به اندازه

 است و شناسايی آن دشوار است. UVی ذرات اغلب در منطقه

  2(IRاسپكتروسكوپي زيرقرمز ) -ت

رای مثرال برآيرد. ی نانوذرات فلزی بدست مریهای آلی احاطه کنندهاطالعاتی در مورد اليه IRاز طیف      

در  COا تغییر جذب ارتعاشی تواند ب( بر روی سطح نانو ذره میPVPوينیل پیرولیدن )-Nکئوردينه شدن پلی

IR وصریات هرای آلری برا نرانو ذرات فلرزی در خصهای آلی و بر هم کنش اليهشود. ساختار اليهکار میآش

یرد هسرتند. برای بعضری مروارد مف IRکاتالیزوری نانوذرات موثر هستند. بنابراين اطالعات به دست آمده از 

د کرربن منوکسری IRتواند برای بررسی ساختار سطحی نانوذرات بره کرار رود. طیرف می IRهمچنین طیف 

 شود.جذب شده روی سطح فلز برای شناسايی عنصر سطحی در نانوذرات دوفلزی استفاده می

 

   3(XRDپراش اشعه ايكس ) -ث

رد فرهر ترکیرب منحصرر بره  X الگوی پرتو .شودبررسی می XRDساختار جامد نانوذرات فلزی توسط      

فاصله  های مربوط به هر پیک و سپس مشخص کردنزاويهسنجی هدف اصلی تعیین  است در آزمايش پراش

و کرانی مرواد و تعیرین سراختار  چه شناسايی فازی اگر ،تکنیک اين کاربرد اصلی .باشدهای اتمی میصفحه

، و ب شریمیايیدر تحلیل پارامترهايی نظیر اندازه ذرات، تعیین فازهای کريستالی، ترکی ت ولیبلوری ماده اس

 .[3] گیردقرار می استفادهغیره مورد 

                                                 
3- Ultraviolet and visible absorption spectroscopy             

2- Infrared spectroscopy            

2- X-ray diffraction 
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 جامدات متخلخل -1-2
هرای يرک کرالس جديرد از سریلیکات 1، يک معدن شناس سوئدی به نام بارون کرانستد1756در سال      

[. او نام اين ماده معدنی کشف شرده را زئولیرت گذاشرت کره از کلمرات 6معدنی را کشف و گزارش کرد ]

)به معنی سن، جوشان( تشکیل شده است. اين نام به اين دلیل انتخاب شد که زمانیکه  3لیتوسو  2زئويونانی 

رسید که در حال جوشیدن است و اين به دلیل توانرايی ايرن شد به نظر میاين ترکیب جامد حرارت داده می

غربراله ها خانواده کوچکی از موادی هستند که برمواد در جذب آب و دف، آن در اثر حرارت است. زئولیت

ها گرغربالها با ساختارهای مختلف را دارند. مولکولمشهورند و توانايی جداسازی مخلوطی از  یمولکول گر

های دقیق به صورت يکنواخت هستند. جامدات متخلخل بر موادی متخلخل با حفرات بسیار ريز و در اندازه

 :[7عبارتند از ]شوند که حفراتشان به سه دسته تقسیم بندی می اساس اندازه

 هاها و آلومینوفسفاتنانومتر، مانند زئولیت 2میکروپورها با اندازه حفراتی کمتر از  –

 MCM-41نانومتر، مانند  50تا  2مزوپورها با اندازه حفراتی بین  –

 نانومتر، مانند ذغال فعال 50ماکروپورها با اندازه حفراتی بیشتر از –

 يمولكولهای كنندهكاربردهای الک -1-2-1

هاى خاص خود از جمله توان تبادل يونى ،چگالى پايین بخاطر ويژگی یمولکولی هاکنندهالکمروزه ا     

 :شماريمترين آنها را بر مىجا مهماند که در ايناى در تکنولوژى پیدا کردهفراوان کاربرد گسترده هاىو روزنه
، در تعويض يون، فعالیت کاتالیزورى، (نفت در صنعت نفت براى گرفتن ناخالصى)مواد ناخالص  جذب

تصفیه ، کاغذسازی،  ساختمان، کشاورزى و طیور(، دام)غذايى ، نفت و پتروشیمى اي،در صناستفاده 

انبار ، بد هایجذب بوو  جدا کردن اکسیژن از هوا )کنترل آلودگى هوا( ،الستیک سازى ،رنگرزى، فاضالب

استفاده در حفظ ، گرفتن يون نقره در تصفیه آب دريا، رطوبت و جذب مواد سمى ،و حمل گازهاى سنگین

ايجاد سیستمهاى با  در تهیه سرامیک سبک وزن، ، استفادهمحیط زيست و غیر فعال نمودن يونهاى راديواکتیو

 [.8] اتمسفر ( 12تا  10خالء بسیار پايین ) پايین تر از 
                                                 
3- Baron Cronsted                                  

2- Zeo 

3- Litos 
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 1هاآلومينو فسفات -2-2-1

 الری 5/0ند )باشی میمولکولها موادی بلورين با ساختار متخلخل دارای خلل و فرجی در اندازه زئولیت     

تند کره در ها معموال به صورت ساختارهای دارای سریلیکا هسرآنگستروم(. زئولیت 12الی  5نانومتر يا  2/1

اسرت و  ( شردهIV) سیلیسریمهای ( )يا ديگر فلزات( جايگزين يونIIIهای شبکه آلومینیوم )برخی از قسمت

ا قلیايی خراکی( ييا ديگر فلزات قلیايی  Naها )معموال سبب ايجاد بار منفی بر روی ساختار، همراه با کاتیون

شود کره یمشود. و اين خود باعث ايجاد يک خاصیت ديگر به نام تبادل يونی ها میدر درون يا خارج حفره

های ود. سراختاريگر )مثال فلز، آمونیوم، آمونیوم چهارترايی( تبرادل شرتواند با يک کاتیون ددر آن کاتیون می

هرای ا پلو غیره( متصل شده ب T= Si, Al) Tهای تتراهدرال های ساخته شده از اتمزئولیت به صورت شبکه

 اکسیژن هستند.

جديردی از  ، خرانواده1982تعريف زئولیت با مرور زمان دچار تغییراتی شده است. به هر حال در سال      

اولین کرالس  2(n-AlPOی آلومینوفسفات )مولکول گر. غربالسنتز شد به نام آلومینوفسفاتمتخلخل  جامدات

هرای سراخته ها موادی متخلخل به صورت شربکهAlPO-n. دهديستاله را تشکیل میاز اين مواد متخلخل کر

ها به وسیله . آلومینوفسفات[6] هستند های اکسیژن( متصل شده با پلT=Al, P) Tهای تتراهدرال شده از اتم

-تناوب تتراهدرال 
4AlO  و+

4PO ها، در سنتز اين ترکیبات حضور شوند. بر خالف آلومینوسیلیکاتساخته می

های معمول و کالسیک نیسرت و آنهرا از لحرا  مشابه زئولیت AlPOالزامیست.  شبکه  3معرف شکل دهنده

منبر، سریلیکون در حرین سرنتز سربب تشرکیل سیلیکوآلومینوفسرفات . جا دادن [9] الکتريکی خنثی هستند

(n-SAPO)4 فعالیرت کاترالیتیکی اسرید و آبدوسرتی،شود، و با همکاری در بهبود ساختار، سبب افزايش می 

درون ساختار  Znيا  Mg ،Mn ،Fe ،Coگذاری فلزاتی همچون . همچنین، جایشودظرفیت تعويض يونی می

n-AlPO  وn-SAPOرتیب جامدات متخلخل ، به تn-MeAPO5  وn-MeSAPO 6 [6] کنردرا حاصرل مری .

-غربرالقرار دادن اين فلزات در شبکه آلومینوفسفات نقش مهمی در افزايش تنوع در ترکیب و ساختار  ايرن 

                                                 
1- Aluminophosphate                                      

1- Aluminophosphate-n                        

2- Template  

4- SilicoAluminophosphate-n                                  

5- Metal Aluminophosphate-n 

6- Metal silico aluminophosphate                                                   
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عضو هستند. به جرز تعرداد کمری از  200ها دارای بیش از ها دارد. در حال حاضر خانواده آلومینوفسفاتگر

ها ساختاری کامال جديد دارنرد. برخری از مواد که ساختاری شبیه به زئولیت دارند، بیشتر آلومینوفسفاتاين 

)يرک  ، کلوورايرتAlPO-8 ،VPI-5. به عنروان مثرال، [9] ها هستندهايی بزرگتر از زئولیتآنها دارای حفره

( 1-1آنگستروم )شرکل  14 تا 8هايی در حدود ، که با قطر حفرهJDF-20( و AlPO-nگلوکوفسفات مشابه 

های قابل توجهی در جهت سرنتز و ی متخلخل سنتز شده تاکنون هستند. تالشمولکولبزرگترين غربالگرهای 

 20-500آنگسرتروم( بلکره مزوپرور ) 20>هايی نه فقط در رنرج میکروپرور )ها با قطر حفرهگسترش شبکه

بودند و يکری از  M41Sگرهای متخلخل مزوپور آنگستروم( نیز صورت گرفت. اولین گروه از خانواده غربال

آنگسرتروم ترا بزرگترر از  15های متغیر برین های يکدست و يکنواخت با اندازهدارای کانال MCM-41آنها، 

[. امروزه جدا از کاربردهای تجاری، تمامی اين مواد بره صرورت قسرمتی از علروم 6آنگستروم است ] 100

 .[10] شوندبندی میزئولیت دسته

 

 
 ی مربوطه.مولکول ها و غربالگرهایها، آلومینوفسفاتها در زئولیتتوزي، سايز حفره (:1-1شكل )
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 1(FDsغلظت شبكه ) -3-2-1

عنی مبه  (FDs)، غلظت شبکه هاها و يا آلومینوفسفاتيک معیار مناسب برای تمیز دادن میان زئولیت     

 20 ين مقدار بیناعاد نانو هايی با ابمثال برای زئولیت است. آنگستروم مکعب 1000در هر  Tهای تعداد اتم

رهايی با حفره و ساختا 1/12هايی با اتصال عرضی مقداری برابر با شبکههای دارای ، برای زئولیت21الی 

 .[9] در هر آنگستروم مکعب است T 6/20بزرگ اين مقدار 

 AlPO-5آلومينوفسفات  -1-2-4

AlPO-5      ين آلومینوفسفات در اهاست. ترين عضو از خانواده آلومینوفسفاتخته شدهيکی از شناPO4  و

AlO4  ن که در ايغلظت شب اند.ن تکرار شدهژهای اکسیِو با استفاده از پل به صورت متناوبچهاروجهی

آن نمايش داده شده  ( ساختار2-1و در شکل ) در هر آنگستروم مکعب است Tاتم  3/17آلومینوفسفات 

با قرار  .(الف-1-1 )شکل وجود دارد. عضوی 12و  6، 4های حلقهاين ترکیب  در ساختار دو بعدی است.

 AlPO-5بعدی  ساختار شبکه سه cدادن سه اليه از اين ساختار دوبعدی به صورت موازی و در امتداد محور 

     .[9] ستا ایحلقه 12های کانالگیرد. اين ساختار دارای شکل می

 

 
 )ب( AlPO-5ساختار شبکه )الف( و  AlPO-5عضوی در  12و  6، 4های نمايش حلقه (:2-1)شكل 

                                                 
1- Framework Densities  
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 1(CMEsالكترودهای اصالح شده شيميايي ) -3-1

های الکترودی است. اين الکترودها به قرار الکترودهای اصالح شده شیمیايی، نگرش جديدی به سیستم     

شوند. رفتار آن معرف در سطح اصالح شده مربوط می دادن يک معرف در روی سطح با هدف استفاده از

ای را از تواند بسیاری از مشکالت الکتروشیمی تجزيهبنابراين، اين چنین تعويض عمدی سطح الکترودی، می

دار ای و وسايل حسی مختلف فراهم سازد. اين گونه عاملای را برای کاربردهای جديد تجزيهبین ببرد و پايه

ی دارای کاربردهای ديگری نیز هست که شامل تبديل انرژی، مولکولهای الکترودها با معرفکردن سطح 

باشند. به طرق مختلف، الکترودهای اصالح شده سنتزهای الکتروشیمیايی و ابزارهای میکروالکترونیک می

لکترون، تجم، های انتقال اای داشته باشند. از آن جمله، تسري، واکنشتوانند کاربرهای مفید تجزيهمی

توانند برگزيدگی و حساسیت باال و پايداری باشند. چنین مراحلی میترجیحی و يا تراوائی انتخابی غشا می

در ابزارهای الکتروشیمیايی را به وجود بیاورند. کاربردهای مهم و زياد ديگری از جمله وسايل نمايش 

محافظت از خوردگی نیز از طراحی منطقی سطوح ، آزاد شدن کنترل شده داروها، الکتروسنتز و 2الکتروکرمی

های عمومی برای وارد کردن يک اصالح کننده در سطح، پوشش دادن گیرند. يکی از راهالکترودی بهره می

باشد. الکترودهای اصالح شده پلیمری اغلب از نشاندن پلیمر حل شده در آن با يک فیلم پلیمری مناسب می

حالل، ايجاد روکش با فرو بردن يا چرخاندن الکترود در محلول پلیمری، محلول، روی سطح و سپس تبخیر 

شوند. روش اخیر کنترل دقیق و يا از طريق الکتروپلیمريزاسیون در حضور منومر حل شده، حاصل می

ضخامت فیلم )و اغلب شکل سطحی( را ممکن ساخته و به ويژه در ارتباط با سطوح حسگرهای ظريف 

لفوناته پرفلئورينه است که وکه يک مبادله کننده کاتیونی س 3آاليندهبرای مثال، نافیون  باشند.شده مناسب می

پذيری انتخابی جالب، خاصیت تعوبض يون و به طور گسترده به عنوان يک اصالحگر الکترود به دلیل نفوذ

یکره مواد های اصالح مفید، شامل اصالح پرود. ساير طرحخواص ضد آلودگی سطح الکترود، به کار می

ژل، جذب سطحی فیزيکی و جذب -کربنی مرکب، اتصال کوواالنت )شیمیايی(، در پوشش قرار دادن سل

 باشند.می      شیمیايی خودبخودی 

                                                 
1- Chemically modified electrodes                 

2- Electrochromic display devices                    

1- Dupont Nafion                              
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های خود اليهتکتوان به الکترودهای اصالح شده با از جمله الکترودهای اصالح شده شیمیايی می      

های کربنی، الکترودهای اصالح شده الکتروکاتالیزی، در پوشش لولهنانو، الکترودهای اصالح شده با 1انباشته

تغلیظ کننده، الکترودهای پذير، الکترودهای اصالح شده شیمیايی پیشهای واکنشژل گونه-قرار دادن سل

پذيری انتخابی و الکترودهای اصالح شده با پلیمرهای هايی با نفوذاصالح شده شیمیايی به وسیله پوشش

 پردازيم.دی اشاره کرد که در زير به طور خالصه به آنها میها

 

 انباشته های خوداليهتک -الف

شوند. اين امر مبتنی بر به طور خودبخودی روی سطح طال جذب می آلکان تیولها-nهايی از اليهتک     

ترود ترک الکسطح مشپذيری در کنش قوی بین طال و گوگرد است، به ويژه برای کنترل و اداره واکنشبرهم

 باشد.و محلول بسیار مناسب می

ی و با القوه علمهای ارگانوسلفوری خودانباشته توجه زيادی را به دلیل کاربردهای باليهتشکیل تک      

ی روی عالوه بر مطالعات اساس به بعد به خود جلب کرده است. 1980ارزش از لحا  فناوری از سال 

رها، يست حسگو انتقال الکترون، کاربردهايی همچون، حسگرهای شیمیايی و ز هااليهساختار اين نوع تک

 شوند.سازی اطالعات يا لیتوگرافی را شامل میابزارهای ذخیره

 

 های كربنيصالح شده با نانولولهاالكترودهای  -ب

يش هندسی، خواص کنند که آراينده را ارائه می، گروهی از نانومواد با اهمیت فزآهای کربنینانولوله     

و چند  2(SWCNTsديواره )توان به تکها را میCNTمکانیکی، الکترونیکی و شیمیايی منحصربفردی دارند. 

نهايت جالبی از آنها برای ها، مواد بیCNTبندی کرد. خواص منحصربفرد تقسیم MWCNTs(3(ديواره 

آورد. مطالعات نشان داده است می های الکتروشیمیايی به وجوداهداف اصالح سطح الکترودها و تشخیص

                                                 
1- Self-assembled monolayer       

1- Single-wall carbon-nanotubes            

2- Multiwall carbon-nanotubes 
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های مهمی را افزايش داده و توانند فعالیت الکتروشیمیايی آنالیتمی CNTکه الکترودهای اصالح شده با 

 مقاومت در برابر آلودگی سطح را بهبود بخشد.

 

 ودهای اصالح شده الكتروكاتاليزیالكتر -پ

ست و نی کند اود برهنه دارای سنتیک انتقال الکتروهای ردوکس مورد نظر در يک الکترغالبا واکنش     

-یانجام م ل توجههای باالتر از پتانسیل ردوکس ترمودينامیکی، با يک سرعت قاببنابراين، فقط در پتانسیل

ند. تالیز شوانند کاتوگر انتقال الکترون مناسب به سطح الکترود میها با اتصال يک واسطهگیرند. اين واکنش

اهش ی شامل کلکتروناگر، تسهیل انتقال بار بین آنالیت و الکترود است. نتايج کلی اين انتقال هعملکرد واسط

 گر و افزايشی در چگالی جريان است.پتانسیل اضافی به پتانسیل فرمال واسطه

 

 پذيركنشهای وادر پوشش قرار دادن گونه -ت

های نهشامل در پوشش قرار دادن گو مسیر جديد و جالب ديگری برای بازسازی سطوح الکترودی،     

-پیش های نازک سرامیکی، با هیدرولیز يکل است. اين چنین اليهژ-های نازک سلتشخیصی در درون اليه

لیمری منومر سازی پ، تحت تراکم اسیدی يا بازی و به دنبال آن متراکم3Si(OCH(4برنده آلکوکسیدی، نظیر 

 د. مادهشونبعدی، تهیه میهم پیوسته سهخلخل از درون بههیدروکسیله شده برای تشکیل يک شبکه مت

ه مواد که دهد تواند به طور فیزيکی اصالحگر دلخواه را در خود نگه دارد و اجازمتخلخل بدست آمده، می

 آزمايشی منتشر شونده به درون چنین بافتی، با اصالحگر وارد واکنش شود.

 

 تغليظ كنندهالكترودهای پيش -ث

تغلیظ کننده، با سطوح طراحی شده برای واکنش و ايجاد پیوند با الکترودهای اصالح شده شیمیايی پیش     

های طرح     آورند. اساس آنها شبیهمواد آزمايشی، امید بزرگی را برای تهیه حسگرهای شیمیايی به وجود می

از محلول رقیق نمونه به اليه سطحی  اًگیری، ترجیحسازی است، که طی آن ماده مورد اندازهولتامتری با برهنه
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شود. اما برخالف می    شود و در ادامه، طی يک روبش پتانسیل اکسید و يا احیاتغلیظ کننده منتقل میپیش

 تغلیظ غیر الکترولیزی است.سازی، مرحله پیشهای برهنهشیوه

 

 پذيری انتخابيهای با نفوذپوشش -ج

ود يی به وجکتروشیمیاتخابی، انتخابگری و پايداری بااليی را در ابزارهای الپذيری انهای با نفوذپوشش     

 يشی موردده آزماهای ناخواسته پیکره از سطح، ولی انتقال ماآورند. اين امر در اثر حذف تشکیل دهندهمی

ه ئزی اراگیرد. اين چنین سدهای غشايی ضد مزاحمت، مرحله موثری را در جداسانظر به سطح انجام می

فظت های درشت محامولکولدهند )در محل و در سطح( و در نتیجه، سطح را در مقابل جذب سطحی می

 ند.رسانیمهای مواد الکترواکتیو ناخواسته را به حداقل نموده يا همپوشانی عالئم حاصل از مزاحمت

 

 پليمرهای هادی -چ

ويض ها در تعانايی آنپلی آنیلین(، به دلیل توپلیمرهای هادی الکترونی )مانند پلی پیرول، پلی تیوفن و      

نیونی آهای هپذير بین حالت رسانای با بار مثبت و حالت خنثی )اصوال عايق( و ورود و خروج گونبرگشت

-یلمکی اين فالکتري اند. رسانايیای مورد توجه قرار گرفتهدر حین اکسیداسیون و احیا، به طور قابل مالحظه

ر متمرکز( غی π هایکترونی پیکره پلیمری خود )يعنی پرش الکترون با مشارکت الکترونها، که از ساختار ال

 . [11] تواند با پتانسیل اعمال شده تغییر يابدگیرد، مینشات می

 

 

 الكترود خمير كربن -1-3-1

که در آن از ای کوتاهی را منتشر کرد مقاله 2انزاساز دانشگاه ک 1آقای رالف نورمن آدامز 1958در سال      

. الکترودهای خمیر کربن که از مخلوط صحبت شده بود 1نوع جديدی از الکترود با نام الکترود خمیر کربن

                                                 
1- Ralph Norman Adams                             

2- Kansas                                        
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يابند. تشکیل می 2پودر گرافیت با انواع ترکیبات آلی نارسانا و غیر محلول در آب )مايعات خمیر کننده(

باشند و سهم جريان زمینه در آنها خیلی ت میدارای سطوح به راحتی قابل تجديد و اصالح بوده، ارزان قیم

سال خمیر کربن يعنی مخلوطی از پودر کربن )گرافیت( و اتصال  50کم است. اکنون پس از گذشت بیش از 

ترين مواد برای تهیه الکترود، حسگر و آشکارساز تبديل شده است. دهنده )ماي، خمیر کننده( به يکی از مهم

کربنی است که خیلی زود  3زيراليهواص فیزيکی، شیمیايی و الکتروشیمیايی اين اينچنین اشتهاری ناشی از خ

 .توجه بسیاری از الکتروشیمیدانان تئوری، عملی و دانشمندان ساير علوم را بدست آورد

 خمير كربن اوليه -1-3-1-1

( DME) 5جیوهو الکترود قطره  4ظهور خمیر کربن مقارن با پالروگرافی آقای جاروسالو هیروفسکی     

جايزه بوده و آقای آدامز ايده اولیه خويش را در مورد خمیر کربن کمی قبل از اينکه آقای هیروفسکی  ايشان

، گزارش کرد. ايشان نوبل خويش را در شیمی بگیرد و روش پالروگرافی در جهان معروف و مرسوم گردد

پالروگرافی هیروفسکی و الکترود قطره جیوه  مند بود اعالم کند که خمیر کربن رابطه خیلی نزديکی باعالقه

( همانند الکترود قطره جیوه برای DCE) ايده اولیه آقای آدامز گسترش و توسعه الکترود قطره کربن .دارد

اکسیداسیون آندی ترکیبات آلی بود که الکترود قطره جیوه قادر به اکسايش آنها نبود. اين ايده با شکست 

( شماتیکی از الکترود قطره کربن 2-1رابطه با آن هرگز منتشر نشد. در شکل )ای در روبرو شد و مقاله

 کنید.پیشنهاد شده را مالحظه می

                                                                                                                                                         
1- Carbon Paste Electrode               

2- Pasting Liquids                                        

3- Substrate 

4- Jaroslav Heyrovský                      

5- Dropping mercury electrode 
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 پيدايش خمير كربن -1-3-1-2
و سرانجام شاگرد آقای آدامز انجام شد  1آزمايشات با الکترود قطره کربن به طور جدی توسط آقای کیوانا     

برای الکترود يعنی خمیر کربن شد که خواص کاربردی آن در توافق خوبی با منجر به اختراع ماده جديدی 

 مفهوم ايده اولیه يعنی قطره کربن بود.

 

 
 الکترود قطره کربن اولیه که با شکست روبرو شد :(2-1شكل )

 پودر كربن )گرافيت( -1-3-1-3

 هایگیریخمیر کربن در اندازهپودر کربن )گرافیت( ماده اصلی در ساختمان الکترود و يا حسگر      

الکتروشیمیايی است. خواص ترکیب خمیر کربن، به طور طبیعی به نوع و کیفیت گرافیت و نیز مقدار استفاده 

؛ هايی همچونشده آن در ترکیب خمیر کربن بستگی دارد. لذا پودر کربن مورد استفاده بايد دارای ويژگی

ش شدگی يکنواخت، خلوص شیمیايی باال و ظرفیت جذب سايز ذراتی در حد میکرومتر، ذرات با پخ

سطحی پائینی داشته باشد. از ابتدای شروع کار با الکترودهای خمیر کربن تا حاال بیشترين پودر کربن استفاده 

توان میکرومتر( بوده است و می 5-20شده، گرافیت اسپکتروسکوپی با ذراتی در مقیاس میکرومتر )نوعا 

-درصد خمیرهای کربن گزارش شده در مقاالت از اين نوع گرافیت تهیه شده 80-90 تخمین زد که حدودا

، ای با ذرات کرویکربن شیشه ، پودردوده استیلنی ،گیری و ذغال چوبخمیرهای کربن از دوده اند. سابقاً 

                                                 
1-Kuwana                
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ده ربن میکروسفرها استفا، قالب کربن، کربن اسفنجی متخلخل و کهای طبیعی و سنتزیکردن الماسپودر 

توان با خمیرهای های جديد، لیست باال را می. امروزه با توجه عالقه وافر دانشمندان برای معرفی کربنشدمی

های کربن کامل نانو لوله ، و يا انواع مختلفی از1، نانوفیبرهای کربن(C-60ها )کربن آماده شده توسط فلورن

 .کرد

 اتصال دهنده )مايع خمير كننده( -1-3-1-4

    هم متصلهای قديمی شامل مايعات آلی بود که ذرات گرافیت را به صورت مکانیکی بخمیر کربن      

ال ي، اتصشود. ماکرد. به هر حال اتصال دهنده به عنوان دومین بخش مهم در خمیر کربن محسوب میمی

ت و فراري ه باالزيتاثر بودن از لحا  شیمیايی و الکتروشیمیايی، ويسکوهايی همچون؛ بیدهنده بايد ويژگی

 .های آلی را دارا باشدهای آبی و امتزاج ناپذيری با حاللپائین، حاللیت پائین در حالل

 های بسيار رايجاتصال دهنده -1-3-1-5

های )پارافین( ترين معرف اتصال دهنده استفاده شده برای تهیه خمیر کربن روغنبه طور حتم معروف     

بوده است.  3لهای اسپکتروسکوپی( و اُواسو حالل)يا محصوالت تجاری مشابه  2های؛ نوجولمعدنی با نام

درصد خمیرهای کربن با استفاده از  70بینیم که تقريبا البته با مراجعه به مقاالت مرتبط با خمیر کربن می

 اند.های معدنی درست شدهروغن

 های ممكنديگر اتصال دهنده -1-3-1-6

ها نسبت به مايعات ذکر شده در باال، پتانسیل استفاده از آنها کم از ديگر اتصال دهندهبا وجود استفاده      

هايی همچون بینیم که از اتصال دهنده. با نگاه به گذشته میشوندمی باال است و شامل چندين ماده

يا رزين  هاهای سیلیکون و گريسغنهای آلیفاتیک و آروماتیک، که شامل مشتقات هالوژنه و روهیدروکربن

                                                 
1- Carbon nanofibers                       

2- Nujol             

3- Uvasol 
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تواند در برخی از که می هاها و دی آلکیل فسفاتفسفات، استرهای آلی اورگانوشوندمی 1جامد سیلیکون

استفاده شده  مايعات يونی های شیمیايی عمل کنند )برخالف مايعات اتصال دهنده معمول(، يا اخیراًفرآيند

 .است

 خمير كربن اصالح شده و اصالح نشده -1-3-1-7

و اصالح  2(CPEsترکیب الکترود خمیر کربن معموال به دو دسته اصالح نشده يا ساده ) 1980دهه  از     

. الکترودهای اصالح شده زيستی معموال در يک شوندبندی میيا زيستی تقسیم 3(CMCPEsشده شیمیايی )

ها پذيرفته شده دیبن. در حال حاضر نیز اين نوع طبقهگیرندام زيست حسگرها قرار میدسته جداگانه به ن

 .شودبندی استفاده میهستند و در مقاالت جديد خمیر کربن از اين نوع طبقه

 

 اولين اصالح خمير كربن -1-3-1-8

ی ح شده زيستزمان شروع استفاده از الکترودهای خمیرهای کربن اصالح شده شیمیايی و اصال اگر چه     

است  به طور دقیق مشخص نیست، اما چیز مشخص اين در تاريخ خمیر کربن شدند سبب تحول عظیمی که

رودهای اصالح تواند به الکتشروع شد. اولويت در پیدايش می 1980ی که استفاده از آنها در اواسط دهه

 شده زير نسبت داده شود؛

 

ترود ب الکساخت الکترود خمیر کربن با سورفاکتانت جامد به عنوان تثبیت کننده در برابر تخري –

تالش  اولین . اين کارهمکارانش تهیه شدهای آلی. اين الکترود توسط آدامز و بن در حاللخمیر کر

 موفقیت آمیز برای تغییر برخی از خواص خمیر کربن ساده بود.

                                                 
4- Solid silicon rubber        

2- Carbon paste electrode              

3- Chemically Modified carbon paste electrode     
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با توجه به انگیزش طبیعی برای اصالح، و مد نظر بودن انجام برهمکنش ويژه با آنالیت، اولین   –

های عاملی تثبیت گرافیت بطور شیمیايی دستکاری شده )با گروهالکترود خمیر کربن ساخته شده با 

 .معرفی شد 1شده بر روی ذرات آن( اولین بار توسط چک و نیلسون

تر الکترود خمیر کربن ترکیب شده با معرف ترجیح داده شود، آن وقت آقای و اگر پیکربندی ساده –

در خمیر کربن را  "تودهاصالح  "اولین کسانی بودند که اين روش با نام 2راويچندرن و بالدوين

 .معرفی کردند

بعدها افزايش سومین جز سازنده به درون خمیر امتحان شد. اولین مخلوط از اين نوع توسط کیوونا  –

 .کردند گزارش شدرا مطالعه می که رفتار مواد مستقیم اضافه شده به درون بالک خمیرکربن 3و فرنچ

توان می .ژاپن گسترش و توسعه داده شدفرم قديمی اولین خمیر کربن بر پايه زيست حسگر در  –

ود بشده  طراحی اولین زيست حسگر خمیر کربن که از ماتريس خمیر برای جا دادن آنزيم استفاده

کز ک گلورا به دانشمندان لهستانی نسبت داد، که از اکسید گلوکز برای آشکارسازی آمپرومتري

  [.12] کردندفاده است

 

 ی مولكوليهاگرغربالهای اصالح شده با الكترود -1-3-2

شود. اين ی  به خواص اساسی و ويژه اين مواد مربوط میمولکولهای گرغربالدانان به عالقه الکتروشیمی     

پلیمرهای رايج استفاده شرده اند و نسبت به اکثر های آلی نامحلولمواد در دمای باال پايدارند، در بیشتر حالل

برای اصالح سطح الکترودها در شرايط آزمايش پايدارترند. به دلیل صلبی، شبکه سه بعدی و برار منفری )در 

پذيری سايز، شکل و بار هستند. همچنین، به دلیل ظرفیت تبادل يونی عالی آنها، به ها(، دارای انتخابزئولیت

. ايرن خرواص شروندفلزی استفاده میهای معدنی، آلی و آلیواع کاتیونتغلیظ کننده برای انعنوان عامل پیش

ها در يک سطح الکتروشیمیای، برای بهبود انتقال الکترون تواند برای بهبود پیش تغلیظ انتخابی آنالیتآنها می

 های ناهمگن مفید واق، شوند.به عنوان حدواسط در میکرو محیط

                                                 
3- Cheek and Nelson                    

2- Ravichandran and Baldwin                         

3- Kuwana and French    Montmorillonite         
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( هستند CMEsای از الکترودهای اصالح شده شیمیايی )زيرشاخه هاگرلغرباالکترودهای اصالح شده با      

که در آنها از مواد معدنی برای اصالح استفاده شده است. برا اينکره مکانیسرم انتقرال الکتررون در ايرن نروع 

رسیدند و توجه بسیاری از  1980الکترودها به طور کامل مشخص نشده است اما به باالترين اشتهار در دهه 

انشمندان را به خود جلب کردند و اين خود سبب انتشار صدها مقاله از اقصی نقاط جهان شد. الکترودهای د

هرای و خاک (ZMEs) هاکه عموماً الکترودهای اصالح شده با زئولیت گرهای مولکولیغربالاصالح شده با 

( CMEsاصالح شده شیمیايی ) ای از الکترودهایزيرشاخه هستند که 2یتيلونمورمونت 1معدنی مثل بنتونیت

  .[5] شوندشناخته می

هاسرت. تمرامی ZMEهای گزارش شده تا به امروز در زمینه آماده سرازی ای از روش( خالصه1-1جدول )

 :[13] بندی کردتوان در پنج گروه زير طبقههای مختلف را میهای صورت گرفته در متدتالش

 

 [13] ولکولیمی هاگرغربالهای تهیه الکترودهای اصالح شده با ترين روشمهم (:2-1جدول )

 شماره روش مثال

گر درماتريس جامدپخش كردن ذرات غربال قرار دادن در خمیر کربن  1 

   قرار دادن در کامپوزيت های پلیمر/کربن

های کربن/زئولیتمخلوط    

   

های هادیبر روی سابستريتگر گذاری غربالرسوب ITO  رسوبگذاری بر روی شیشه   2 

   تنیدن به دور خود

گاهها بر روی يک تکیهفشردن زئولیت    

   

هاالکتروتولید پوشش گر به پوشش دادن سطح الكترودهای جامد با غربال 

 وسيله پليمرها

3 

هاقرار دادن پلیمرهای هادی در زئولیت    

هاجذب سطحی پلیمر بر روی زئولیت    

حالل از پلیمر/زئولیت پراکنده شدهتبخیر     

   پلیمريزاسیون حرارتی

                                                 
1- Bentonit 

2- Montmorillonite 
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پیوند کوواالنسی زئولیت و سطح يک الکترود با 

 استفاده از پیوندهای سیالن يا سیلوکسان

گر و يک برقراری پيوند كوواالنسي بين ذرات غربال

 سطح رسانا

4 

   

رسوب الکتروفورزی بر روی الکترود چرخان 

 پالتین

 5 رسوب الكتروفورزی بر روی سطح الكترودها

   رسوب الکتروفورزی بر روی میله استیل ضدزن،

 

 های جامددر ماتريس کنندهالکپراکنده کردن ذرات  -1

 های رسانا در سابستريت گرغربالسازی متراکم -2

 های پلیمریگذاری شده در فیلمجای گرغربالپوشش دادن سطح الکترودهای جامد توسط  -3

 .........................................و سطح الکترود. گرغربالسی بین ذرات ايجاد پیوند کوواالن -4

 رسوب الکتروفورزی بر روی سطح الکترودها -5

 1نفريناپي -4-1

-يک هورمون و انتقال (اتانول-متیل آمینو-2-دی هیدروکسی فنیل(-4و3)-1نفرين يا آدرنالین )اپی     

ساز است. اين ماده باعث افزايش ضربان قلب، انقباض عروق و درونهای دسته کتکول آمین دهنده عصبی از

 سیستم عصبی سمپاتیک موثر است. 3شده و در بروز واکنش جن، و گريز 2های هوايیانبساط راه

 1901کشف کرد و در سال  1900در سال  4جوکیچی تاکامینه نفرين را اولین بار شیمیدان ژاپنیاپی     

 غده فوق کلیوی گوسفند و گاو شد.به استخراج آن از موفق 

 1دريسدل داکین به طور مستقل توسط فريدريک تولز و هنری 1904اين ماده برای اولین بار در سال       

 کنید.نفرين را مالحضه می( ساختار اپی3-1سنتز شد. در شکل )

                                                 
1- Epinephrine   

2- Air passage  

3- Fight or flight  

4- Jokichi Takamine  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jokichi_Takamine
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 اتانول(-متیل آمینو-2-دی هیدروکسی فنیل(-4و3) -1اپی نفرين يا آدرنالین )ساختار  (:3-1شكل )

 

 عوارض و سميت -1-4-1

تر شامل یتواند عوارضی همچون سردرد، ناآرامی و تپش قلب ايجاد کند. عوارض جدنفرين میاپی     

ر ددرد قلب ممکن است های قلبی است. خونريزی مغزی به علت افزايش سري، فشار خون و آريتمی

یر تای غببیماران با مشکالت عروق کرونری ايجاد شود. مصرف آن در افرادی که داروهای بالک کننده 

نجر به نهايی متهای آلفا به تواند با اثر بر روی گیرندهمن، شده است چرا که می کنندانتخابی مصرف می

 خونريزی مغزی شود.

 مصرف باليني -1-4-2

اً شايعترين های آن در قلب و عروق و مجاری هوايی است. سابقگیرندهمصرف اين دارو با توجه به      

ز اديگر کمتر  2-تاهای انتخابی ببرونکواسپاسم بود اما امروزه با وجود آگونیست مصرف آن در بیماران دچار

درمان  سريعش در ی است که اثرهای آنافیالکسنفرين در واکنششود. کاربرد مهم اپیاستفاده می نفريناپی

ی هانندهکحسعروقی در بی نفرين به علت اثر منقبض کنندهاپی همچنین از ها موثر است.اين موقعیت

ر فراد دچايتم در انفرين در بازگرداندن رشود. اثرات قلبی اپیحسی استفاده میاثر بی موضعی برای افزايش

اولسر )شود می های مخاطی استفادههمچنین در بندآوری خونريزی نفرينآيد. از اپیايست قلبی به کار می

 .[14] های دهان(پپتیک در آندوسکوپی يا زخم

 

 

 

                                                                                                                                                         
1- Friedrich Stolz and Henry Drysdale Dakin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Stolz
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Drysdale_Dakin
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