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. کندبندی میدسته آنها جرم اساس بر را باردار گازی هایمولکول که است دستگاهی جرمی سنج طیف

، اندازه  (با اصالح و تغییر در روش      )این تکنیک در گسترۀ وسیعی از جمله آنالیز عنصری، آنالیز سطح              

پذیری فاز گازی و برای تعیین غلظت        گیری جرم مولکولی، شناسایی ساختار مولکولی، بررسی واکنش        

ای تقریباً برای شناسایی تمام عناصر       طور گسترده   این روش به  .  شودکار گرفته می    اجزای یک نمونه به   

 ترکیبات  تجزیۀ  در  وسیعی طور به سنجیطیف این روش همچنین. موجود در جدول تناوبی کاربرد دارد

 و گیردمی قرار استفاده مورد ییشاخه ترکیبات و هافولرین طال، نانوذرات حاوی پلیمری بیولوژیک، آلی،

اساسًا هر اتم یا مولکولی که توانایی یونیزه شدن و انتقال به فاز گازی را داشته                  .  کرد  بررسی  را  محلول  در  بیولوژیک  ترکیبات  ساختار  توانمی 

 .تواند توسط این تکنیک مورد تجزیه قرار گیردباشد، می

 و  هااتم  بار  به  جرم  نسبت  تفاوت  از  جرمی  سنجی  طیف  هایروش

 سنجی  طیف  یک  عملکرد عمومی   .کنندمی  استفاده  هامولکول  یا

 .استدر شکل  نشان داده شده جرمی

های دستگاهی سنجی جرمی جلوتر از هر یک از تکنیکاصول طیف

گذاری اصول اساسی آن ، به         تاریخ پایه .  استدیگر بنا نهاده شده    

، تامسون برای تشریح       0900در سال    .  گرددبر می   0898سال  

از طیف جرمی استفاده      21-ای از نئون    در نمونه   22-وجود نئون   

 تا . توانند ایــزوتوپ داشته باشندنمود و ثابت کرد که عناصر می

 .ساخته شد 0908ترین طیف سنج جرمی، در سال  دانیم، قدیمی جایی که می

یونیزاسیون .  هایی که فّراریت کمتری دارند، بایستی وارد اتاقک یونیزاسیون شوند            اما نمونه .  توان مستقیماً وارد جانمونه کرد      های فرّار را می     نمونه

 eV 8- 4 های حاصل توسط پتانسیلی در حدود کاتیون. شود انجام می eV 71های با انرژی باال در حدود  ازطریق برخورد الکترونی توسط الکترون

یونها براساس نسبت جرم به بارشان از مسیر خود         .  کننددرجه نسبت به پرتو عبور می       91شتاب گرفته و از میدان مغناطیسی قدرتمندی با زاویۀ          

 .شوندمنحرف شده و بر روی یک آشکار ساز متمرکز می

این طیف  .  سنجی جرمی بدست آورد طیف جرمی است        توان از طیف        ای که می    ترین داده   معمول  

شده   ترین یون مشاهده      پیک مبنا فراوان  .  است  m/zنمودار فراوانی نسبی یونها بر حسب نسبت         

 .شوددر نظر گرفته می ٪011است که به عنوان فراوانی نسبی 

 :شود سنج جرمی شامل موارد زیر می اجزای اصلی دستگاه طیف

   سیستم ورود نمونه (Sample Inlet):         هدف این قسمت، وارد کردن مقدار میکرویی از

 های دستگاه نمونه به درون منبع یون است که میتواند مستقیمًا یا از طریق واسط                 

 در. صورت گیرد( مانند کروماتوگرافی مایع یا گاز یا الکتروفورز موئینه)کروماتوگرافی 

های کروماتوگرافی یا الکتروفورز جداسازی       مورد دوم، ترکیبات شیمیایی که در دستگاه       

 .آید دست می ها به ای مختلفی از آن سنج جرمی شده و اطالعات تجزیه اند، به ترتیب وارد طیفشده

 منبع یون (Ion Source): شود یا  ها به یونهای گازی تبدیل می       ها یا مولکول  ها، یون ها، فوتون وسیلۀ بمباران با الکتروناجزای نمونه به

یا منفی با   (  اکثر اوقات )های گازی مثبت    خروجی منبع یون جریانی از یون     .  شودوسیلۀ انرژی گرمائی یا الکتریکی تأمین می      یونش به 

 و بنابراین نسبت اکثر یونهای ایجاد شده تک بارند. شودگر جرمی شتاب داده میانرژی جنبشی متفاوت است که سپس به درون تجزیه

m/z  به سادگی برابر با جرم یون است. 

 گر جرمی   تجزیه (Mass Analyzer):      مسئول جداسازی یون ها بر اساس m/z    سنج نوری عمل   ساز در طیف    است که مشابه تکفام

 .کندجدامی m/z ها را بر اساس نسبتهای یک طیف نوری، یونجای جداسازی طول موج کند؛ با این تفاوت که بهمی

 آشکارساز (Transducer) کندگر جرمی را به یک عالمت الکتریکی تبدیل میهای جداشده توسط تجزیهباریکۀ هر یک از یون: یون. 

 شودنهایت ثبت یا نمایش داده می آمده دردستهای به داده. شوند ها پردازش شده و در حافظۀ رایانه ذخیره میداده: پردازشگر عالمت. 

 سنج جرمیعملکرد طیف

طیف جرمی یک پپتید که توزیع ایزوتوپی 

 دهد آن را نشان می
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گر جرمی و   منبع یون، تجزیه  .  های تولیدشده، انجام عملیات برروی آنها باید در خأل بسیار باال انجام شود             پذیری بسیار باالی یون   به خاطر واکنش  

 .قرار دارند (Torr 8-01 – 5-01فشار)آشکارساز، در شرایط خأل باال 

سنجی جرمی، توانایی تصویر       های متفاوت از طیف    روش.  ها در سطح است   های آنالیز مولکول  سنجی جرمی یکی از تکنیک     تصویربرداری طیف 

سنجی   طیف.  کندجزئیاتی در مقیاس نانو را فراهم می        (SIMS) های ثانویه سنجی جرمی یون    برداری شیمیایی را داشته ولی در این بین، طیف         

 .های آنالیز مواد درمقیاس بسیار کوچک و در غلظتهای بسیار کم استترین روشترین و دقیقهای ثانویه یکی از حساسجرمی یون

های مختلف در تصویربرداری شیمیایی از جمله سایر          های ثانویه قابل رقابت با روش     سنجی جرمی یون    وسیلۀ طیف تفکیک باالی تصویربرداری به   

از مزایای این   .  سنجی فلورسانس است    سنجی ارتعاشی و تا حدودی طیف       سنجی اشعه ایکس، طیف     سنجی جرمی، طیف    های مبتنی بر طیف   روش

 :روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 سازی نمونه نسبتًا ساده است و نیازی به نشاندار کردن                آماده 

(Labeling) نیست. 

     دست آمده و بنابراین       های اتمی کمی به      اطالعات ازتعداد الیه

 .حساسیت سطحی باالئی دارد 

 پذیر استهای معدنی و آلی، هادی و غیر هادی امکانآنالیز نمونه. 

 امکان حصول اطالعات عنصری و مولکولی در یک آنالیز وجود دارد. 

 پذیری جانبی توان تفکیک می (Lateral Resolution)    را در مقیاس

 .نانو فراهم آورد

             دارای حساسیت باال نسبت به بعضی از گروههای عاملی قرار گرفته

  .بر روی ذرات در مقیاس نانو است

ها های ذکر شده برای تصویربرداری شیمیایی، محدویت      در مقایسه با سایر روش    

 :و معایبی برای این روش وجود دارد از جمله

 سنجی جرمی یون های ثانویه، نیازمند شرایط خأل باالست کاربرد طیف. 

             های زیستی با محدودیت    شود وبنابراین در نمونه   دالتون محدود می    2111محدودۀ جرمی که توسط این روش قابل بررسی است به

 .روبرو هستیم

 در حضور اثر مزاحمتی زمینه(Matrix Interference) ،سازیکمّی (Quantitation) ها پیچیده استداده. 

 سنجی جرمی در نانوفناوری کاربرد تصویربرداری طیف

جهت بررسی    پذیری باال   با تفکیک    SIMSکارگیری تکنیک   به.  توان برای آنالیز ذرات در مقیاس نانو در موارد متعددی استفاده کرد           می SIMS از

گیری نسبتهای  ذرات در مقیاس نانو، اندازه       نمایش نقشۀ توزیع عنصری     .شود  کار گرفته می    شده به   ساختار شیمیایی نانوساختارهای مهندسی   

های بدن از دیگر موارد       نانوذرات در یک کامپوزیت یا در بافت        بررسی پخش   .اند  هسته از این دسته-ایزوتوپی و توصیف خصوصیات نانوذرات پوسته

با روش    نیتروژن و کلر در یک نمونۀ موجود در هوا               -در شکل باال، پخش عناصر گوگرد، مس، آرسنیک، کربن               .  باشد  کاربردی می 

در این گونه از تصاویر، تغییر رنگ از سیاه به سفید نشان دهندۀ افزایش غلظت عنصر مورد سنجش                    .  نشان داده شده است      SIMSتصویربرداری

 .باشد می

های موجود    همچنین ناخالصی   .شود  استفاده می   و بررسی پروفایل عمقی نمونه      رسانا از تصویربرداری جرمی در جهت کنترل کیفی       در صنایع نیمه  

 .شود در نمونۀ نارسانا با این روش مشخص می

کاربردهایی در زمینۀ آنالیز ساختاری سرامیک و شیشه، همچنین بررسی              .گیرد  خوبی با این روش انجام می      تجزیۀ پلیمرهای نانوساختار نیز به    

 .های خوردگی نیز وجود دارد پدیده

 منابع

 ، ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو، ویرایش چهارم(اندازه گیری و تعیین مشخصات) آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو

  دانشنامه رشد
www.biocell.ir, edu.nano.ir 

http://www.biocell.ir
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است کاربردهای دیگری نیز     ها مورد استفاده قرار گرفته     اگرچه امروزه نانوتکنولوژی در بسیاری از زمینه        

 .درحال گسترش هستند و در چند سال یا یک دهه بعد قابل دسترس خواهندشد

 :تعدادی از این تحوالت در عرصۀ پزشکی شامل موارد زیر است

                 دارورسانی هدفمند، مثل رساندن مستقیم داروهای شیمی درمانی به تومورهای سرطانی با

 .افتدهای سالم که درحال حاضر همراه با شیمی درمانی اتفاق میاجتناب از آسیب دیدن بافت

 برداری بهتر، با استفاده از وسایلی مثل عکسMRI (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )و 

 .کندهای بیمار که با افزایش سیگنال تصویربرداری، تصاویر بهتری از تومورها فراهم میملحق کردن نانوذرات به سلول 

 شوندها، مثال سالمونال، در غذا استفاده میحسگرهایی که در تشخیص پزشکی برای آشکارسازی زودتر بیماری یا تشخیص باکتری. 

 قابلیت رشد مجدد غضروف در مفاصل برای از بین بردن درد آرتروز 

 کنندۀ عروق خونی شوند و به بیماران قلبی عروقی کمک کنندتوانند جایگزین یا اصالحاستفاده از مواد نانوفیبر که می. 

 شوندهای سوختگی که آنتی بیوتیک را زمان عفونی شدن سوختگی آزاد کرده و باعث بهبود سریعتر میپانسمان  . 

 فعال کردن اثر خوراکی داروهای تزریقی مثل انسولین. 

 :توان آنها را مشاهده کردهایی آمده است که ظرف چند سال میدر اینجا مثال. حیطۀ بزرگ دیگر این تحوالت، نانوانرژی است

 هایی که ظرفیت    های الکتریکی بلندبردتر با ذخیرۀ انرژی الکتریکی در باطری             ماشین

 . های کنونی دارنداز باطری( برابر یا بیشتر 5)بیشتری 

  های خورشیدی ارزانتر با استفاده از نانوموادی که هزینۀ ساخت، مواد و نصب             ساخت سلول

 .دهند، ممکن خواهدشدرا کاهش می

                کنند و بدین وسیله     مواد محکم و سبک وزنی که وزن فضاپیماها و هواپیماها را کم می

 .شوندسبب کاهش مصرف سوخت می

 هایی برای است، ازجمله تالشعنوان راهی برای پاک کردن محیط زیست شناخته شدههمچنین نانوتکنولوژی به

            تصفیۀ ذخیرۀ آب به دو طریق

کاهش قیمت تولید آب نوشیدنی از      

آب شور و از بین بردن آلودگی           

 ها از آب آلودهمثل فلزات و باکتری

      ها تصفیۀ هوا توسط زدودن آالینده

 از ترکیبات آلی فرّار موجوددرهوای

 هااکسید کربن تولید شده در نیروگاههای بسته گرفته تا دیداخل محیط 

 . کندهای نانوتکنولوژی ایجاد میاین لیست به هیچ وجه جامع نیست اما یک تصور خوب از انواع استفاده

 کاربردهای درحال توسعۀ فناوری نانو

 منبع      
Nanotechnology For Dummies, 2nd Edition, Earl Boysen, Nancy, C. Muir 

 حسینی. ر: مترجم   
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 ملکوتی خواه، محمد حسین یوسفی ایزد، سید محسن طباطبایی فر

 رسول سلیمانی استیار: ویراستار

 اصول تکنولوژی: قسمت اول
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 علم، تکنولوژی و ثروت -2
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 کسب و کار نانوتکنولوژی  -5
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برآورد درخواست برای  -01
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طراحی محصوالت  -00

 نانوتکنولوژی
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 و بلندمدت 

 آیندۀ نانوتکنولوژی -02
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اگرچه نانوتکنولوژی یک حوزۀ نسبتًا جدید است، اما نانومواد                

و   (Au)در قرن دهم قبل از میالد نانوذرات طال           .  اینگونه نیستند 

ای برای درخشان   های شیشه در ایران برای ساختن لعاب    (Ag)نقره 

سپس این روش   .  استشدن یا ایجاد اثر رنگین کمانی استفاده شده       

که توسط اهالی شمال آفریفا در طول قرن     به اسپانیا برده شد، جایی

. چهاردهم، قبل از پخش آن در سرتاسر اروپا، اصالح و تکمیل شد             

ها نانوذرات طال را برای      سال پیش مصری    5111عالوه، بیش از    به

در زمان حاضر نانوذرات     .  کردندتصفیۀ جسم و روح استفاده می       

شوند و بنابراین واژۀ نانوذرات       براساس نیاز و کاربرد ساخته می        

در اصل نانوذرات    .  ظهور پیداکرده است     (ENPs)مهندسی شده    

. شوندتوسط نوع مواد سازندۀ آنها مثل آلی یا غیرآلی مشخص می            

( و مشتقات آنها    C70و    C60)ها  عنوان فولرین نانوذرات آلی بیشتر به   

شوند؛ شناخته می (  دیوارهچنددیواره یا تک  )های کربنی   و نانولوله 

اکسید )که نانوذرات غیرآلی به سه دستۀ اکسیدهای فلزی           درحالی

و نقاط کوانتومی   ...(  نقره، طال و    )، فلزات   ...(آهن، روی، تیتانیوم و     

. شوندتقسیم می  ...(  سولفید کادمیوم، سلنید کادمیوم و             )

بندی های دیگری نیز برای ارجاع دادن به گروه         اصطالحات و دسته  

ها شود، برای مثال نانوکریستال   های خاصی از نانومواد استفاده می      

های متفاوت مثل کره، هرم و      و مورفولوژی (  کریستالینانوذرات تک )

همچنین امکان دستکاری سطوح بسیاری از این نانوذرات،         .  مکعب

ها هستند، به منظور معرفی     مانند آنهایی که برپایۀ فلزات یا فولرین      

 . های خاصی برای کاربردهای دیگر وجود داردقابلیت

پس زمینۀ باستانی : نانوتکنولوژی

 تکنولوژی جدید

نانوذرات با اشکال 

 هندسی مختلف

 :منبع
Toxic effect of nanomaterials, editors: Haseeb Ahmad Khan 

and Ibrahim Abdulwahid Arif 

 حسینی. ر: مترجم
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توانند با سرطان مقابله    اند که نانوذرات بورون می    کنند دریافته دانشمندانی که بر روی کاربردهای نانوتکنولوژی در مراقبت های پزشکی مطالعه می

 .کنند

ها برای کنترل    ای عنصری است که از طریق جذب نوترون          بورون در شکل فلّه    

ها ذرات بدون باری     نوترون.  شودای استفاده می  سرعت واکنش در رآکتور هسته     

 .دهندهستۀ اتم را تشکیل می( ذرات با بار مثبت)ها هستند که همراه با پروتون

کنند، موجب  برخورد می (  برای مثال اورانیوم  )ها با هستۀ اتم      که نوترون هنگامی

و انرژی  (  تقسیم شدن به دو اتم کوچکتر دیگر      )شوند  شکافته شدن اتم اورانیوم می    

ها را جذب کند برای متوقف       تواند نوترون بورون به دلیل اینکه می     .  شودتولید می 

 .گیردنمودن واکنش مورد استفاده قرار می

نوترون   6پروتون و     5دهد،  ها را تشکیل می   آن%  81های بورون که    تر اتم نوع شایع .  وجود دارند (  های بورون ایزوتوپ)در طبیعت دو نوع اتم بورون       

 .شودنامیده می 00ها، بورون ها و نوتروندر هستۀ خود دارد و با شمارش مجموع پروتون

نوترون دارد و     5پروتون و     5دهد،  های بورون را تشکیل می    از اتم %  21ایزوتوپی که   

تئوریسین های  .  ها مناسب است  این ایزوتوپ برای جذب نوترون    .  نام دارد   01بورون  

 00ها در بورون    است زیرا نوترون    01پایدارتر از بورون      00گویند بورون   ای می هسته

از اینرو  .  جفت نشده باقی مانده است       01اند اما نوترون پنجم در بورون        جفت شده 

 .شوندهای جفت نشده جذب میهای سرگردان توسط نوتروننوترون

های دارورسانی هدفمند نانوذرات بورون را وارد تومورهای        محققان با استفاده از روش    

که بورون نوترون جذب    زمانی.  تابانندسرطانی کرده و سپس به این تومورها نوترون می

های کند که ذرات آلفا نام دارند و سلول        کند شکافته شده و ذرات بارداری ارسال می        

 .کنندسرطانی را تخریب می

بردی هستند که   توان مستقیمًا به تومورها تاباند زیرا آنها ذرات کوتاه        ذرات آلفا را نمی   

 ها کهدرعوض محققان از نوترون. توانایی نفوذ به بدن و رسیدن به تومورها را ندارند

 .کنندشوند، استفاده میبرد و بسیارمخرب آلفا تبدیل میبرد بیشتری دارند و به ذرات کوتاه 

ها را متمرکز کرده و امکان استفاده از دوز کمتر این روش اثر نوترون. کندکه نوترون جذب کند در تومور ذرات مخرب آلفا را تولید میبورون زمانی

های درون بدن   توانند عبور کنند، برخی دیگر از اتم       ها از میان بسیاری از مواد می       اگرچه نوترون .  کندنوترون برای کشتن تومورها را فراهم می       

های سالم  با نگه داشتن دوز نوترون در کمترین مقدار ممکن، آسیب به بافت           .  شودهای سالم می کنند که موجب آسیب بافتها را جذب مینوترون

 . رسدبه حداقل می

ورون
ذرات ب

با نانو
ن ها 

 نوترو
جذب

 

 منبع      
Nanotechnology For Dummies, 2nd Edition, Earl Boysen, Nancy, C. Muir 

 حسینی. ر: مترجم   
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تحصیل در فناوری نانو

 

 نانوپلیمر -معرفی رشتۀ مهندسی پلیمر

گرایش صنایع پلیمر     2های گروه فنی مهندسی آزمون کارشناسی ارشد سراسری است که دارای          از جمله رشته 0255رشتۀ مهندسی پلیمر با کد 

 .و نانوپلیمر است

اما به دلیل کاربرد روزافزون پلیمر در صنایع مختلف، این رشته        . های مهندسی دیگر تقریباً رشتۀ جوانی است رشتۀ مهندسی پلیمر نسبت به رشته

بسیاری از اشیاء اطراف ما از فرآورده       .  شودهای مهم کشورهای صنعتی و پیشرفته محسوب می          به سرعت رشد کرده و امروزه جزء یکی از رشته          

و     طبیعی    دو دستۀ     پلیمرها به ....  ها، مواد تفلونی و   ها، محصوالت الستیکی و پالستیکی، چسب      های صنعتی پلیمر هستند از جمله انواع رنگ        

  مواد پلیمری  توان نیز می  هستند و از مواد نفتی  ، کاغذ و پشم ، چوب سلولزی  های مانند ترکیب  موادی  طبیعی  پلیمرهای. شوند می  تقسیم  مصنوعی

مهندسی پلیمر  .  دهد  در کُل مهندسی پلیمر یک رشتۀ مهندسی است که طراحی، آنالیز و یا اصالح پلیمرها را انجام می                       .  را ساخت     مصنوعی

مباحثی ازقبیل صنعت پتروشیمی، پلیمریزاسیون، ساختار و شناسایی پلیمرها، خواص پلیمرها، ترکیب و فرآیند پلیمرها و توصیف پلیمرهای                       

 .گیرد اصلی و روابط خواص ساختاری و کاربردها را دربر می

های علمی و مهندسی و تکنولوژی تولید و تبدیل         کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر گرایش نانو پلیمر مرکب از دروس نظری و تحقیقات در زمینه               

هدف از این رشته تربیت مهندسینی است که از توانایی فعالیت تحقیقاتی و اجرایی در صنایع                     .پلیمرها با تکیه بر استفاده از نانوفناوری است        

 .های نو برخوردار باشندپلیمری مبتنی بر علوم و فناوری

شیمی فیزیک پیشرفتۀ پلیمرها، ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر، خواص مهندسی پلیمرها، پلیمریزاسیون سامانه                :  دروس این رشته شامل   

های پلیمری، تعیین خواص، مشخصات و کاربرد مواد نانوپلیمری و نانوفناوری پوشش دهی نانوکامپوزیتهای نانوپلیمری، فرآیندهای تولید و شکل

 .باشدهای پلیمری می

 :کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی پلیمر گرایش نانوپلیمر شامل دروس با ضرایب زیر است

 -، شیمی فیزیک پلیمرها   3، تکنولوژی پلیمر    3، ریاضیات مهندسی    2، شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمریزاسیون         0زبان عمومی و تخصصی     

 2، کنترل فرآیندهای پلیمری و مکانیک سیاالت 2های انتقال  ، پدیده2خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 

، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی پلیمر گرایش نانوپلیمر، پذیرش                 93بر اساس دفترچۀ انتخاب رشتۀ سال        

 .نفر شبانه است 2نفر دورۀ روزانه و  3دانشجو دارد و ظرفیت پذیرش 
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امکان ساخت نانوپودرهای سرامیکی 

 پایدار در دمای محیط

نتایج این تحقیقات مورد توجه     .  اند  محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در راستای تولید نانوپودرهای سرامیکی پایدار، روشی جدید پیشنهاد داده               

 .های سوختی قرار خواهد گرفت ها و پیل صنایع مختلفی از جمله صنایع هوا فضا، تولید سرامیک

در دمای محیط ساختار مونوکلینیک و در        .  دارد(  کوبیک)و مکعبی (  تتراگونال)سه ساختار متفاوت مونوکلینیک، چهار وجهی       (ZrO2) زیرکونیا

زیرکونیای پایدار شده در صنایع مختلف از جمله تولید حسگرهای اکسیژنی و غشاهای              .  دماهای باال ساختارهای چهار وجهی و مکعبی، پایدارند       

این .  های اکسیژن از میان ساختار این ماده در دمای باال است            علّت استفاده از آن در این کاربردها عبور آسان یون    .شود سلول سوختی استفاده می

 .شود تا از این ماده به عنوان یک الکتروسرامیک مهم یاد گردد امر باعث می

گراد پایدار    درجه سانتی   0211اصلی نتایج این کار، ایجاد ساختارهایی از زیرکونیاست که در شرایط عادی، تنها در دماهای باالتر از                           ویژگی

 .نانومتر است 51محدودۀ اندازه ذرات تولید شده حدود . هستند

ها و    کاهش هزینه .  جویی خواهدشد های سوختی، صرفه    های تولید تجهیزاتی همچون حسگرها و پیل         با استفاده از این روش ساخت، در هزینه        

 .های ناشی از فرآیندهای تولید زیرکونیم از دیگر فواید روش پیشنهادی است آلودگی

در این  »:  محسن گلزارشهری، دانشجوی دکترای نانومواد دانشگاه صنعتی اصفهان، در گفتگو با بخش خبری ستاد توسعۀ فناوری نانو بیان کرد                     

 تحقیق ابتدا سعی شد با استفاده از آسیاکاری ساختارهای چهار وجهی و مکعبی را در دمای محیط ایجاد کرده و سپس این ساختارها را پایدار                           

 .«نکتۀ قابل توجه در این فرآیند، تولید نانو ذرات زیرکونیای چهار وجهی و مکعبی از پودر مونوکلینیک اولیه است. نماییم

رادارگریزی پودر در صورت اختالط اندازه ذرات متفاوت         .  اندازه ذرات نانومتری پودر نهایی، کاربردهای بدیعی برای این پودر پدیدار کرده است              

بردهای و نهایتاّ ساخت حسگرهای اکسیژنی و پیل سوختی با راندمان باال از جمله کار  برای کاربردهای هوافضا، تولید فلز زیرکونیوم در دمای پایین

 .رود این نانوذرات به شمار می

. بهینه شدای، پودر زیرکونیا آسیاکاری و در مراحل مختلف فرآیند، پارامترهای مؤثر بر آن  ای سیاره در این پژوهش ابتدا با استفاده از آسیاب گلوله

ساختارهای مختلف زیرکونیا به صورت پایدار و نیمه         (  ساعت  051تا    2از  )های مختلف     با استفاده از پارامترهای بهینه و انجام فرآیند در زمان          

 .در نهایت نیز ساختارهای حاصله با استفاده از اکسیدهای مختلف و طی فرآیند آسیاکاری مشابه پایدار شد. پایدار تولید گردید

چنانچه میزان  .  تواند فازی نیمه پایدار باشد      فاز چهاروجهی می  »:  گلزار شهری در ادامه به فواید استفاده از ساختارهای زیرکونیا اشاره کرد و افزود             

وجود داشته باشد و تنشی برآن اعمال شود، با افزایش میزان تنش در             (  ی موشک   مثالً بدنه )کافی از فاز چهاروجهی نیمه پایدار در بدنۀ یک قطعه     

شود ترک تحت فشار قرار       این افزایش حجم موجب می    .  افتد  نوک ترک، تبدیل فازی چهاروجهی به مونوکلینیک رخ داده و افزایش حجم اتفاق می      

شود تا از این ماده به        این مسئله سبب می   .  فاز مکعبی زیرکونیا نیز دارای رسانایی گرمایی بسیار پایینی است         .  گرفته و از رشد آن جلوگیری شود      

 .«در جت و موتورهای دیزلی استفاه شود (TBC) عنوان پوششی در برابر حرارت

، سال  8، شماره    41جلد  ) Ceramics International نتایج این تحقیقات در مجلۀ      

این مطالعات حاصل همکاری    .  استبه چاپ رسیده  (  03220تا    03207، صفحات   2104

اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و          -دکتر علی سعیدی، دکتر علی شفیعی      

 .محسن گلزار شهری بوده است

 منبع

www.nano.ir 
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های یکی از مزایای عمدۀ بلور مایع توانایی ترسیم حوزه          .  دهندپذیر تغییر رنگ می   طور برگشت بلورهای مایع کلستریل نماتیک، با تغییر دما به        

 . شوندکه در مجاورت هوا یا رطوبت قرار گیرند، تخریب میبلورهای مایع کلستریک هنگامی. گرمایی با دماهای متفاوت است

 مواد مورد نیاز

جامدات نباید تنفس شوند و در تماس با پوست و چشم قرار               .  این مواد را با احتیاط شیمیایی معمولی مصرف کنید          

 .طور کامل بشوییدها را بهاگر به آنها دست زدید، دست. نگیرند و لباس به آنها آغشته نشود

  کلستریل اولئیل کربنات(Cholesteryl oleyl carbonate) 

  ( کلستریل نونانوات)کلستریل پالرگونات(Cholesteryl pelargonate (Cholesteryl nonanoate)) 

  کلستریل بنزوات(Cholesteryl benzoate) 

  کنای کوچک، سشوار یا گرمگرم، ظروف شیشه 1010ترازو با دقت 

 

 مراحل فعالیت

گرم کلستریل بنزوات را در ظرف        100گرم کلستریل پالرگونات و     1025گرم کلستریل اولئیل کربنات،     1065   -0

 .ای بریزیدشیشه

 .کن ذوب کنیدمادۀ جامد درون ظرف را توسط گرمای سشوار یا گرم  -2

 

 .که هنوز مخلوط مایع است آن را به چند ظرف تقسیم کنیدتا زمانی  -3

 

 

ترکیبات متنوعی با رفتن    .  دهداین ترکیب با سردشدن، تغییر رنگ می         -4

 .دهندبه دماهای متفاوت تغییر رنگ می

 

 

 

 .دهدلمس کردن ظرف دمای مخلوط و در نتیجه رنگ آن را تغییر می  -5
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 .دهندترکیبات متفاوت در محدودۀ دمایی مختلفی تغییر رنگ می

 

 

 

 

 

 

 توضیحات 

بلور مایع را می توان کریستالی در نظر گرفت 

برخی یا همۀ نظم موقعیتی خـود را از       که 

گـیـری   دست داده، در حالی که از نظر جهت

لفظ نماتـیـک    .نظم خود را حفظ کرده است

-اشاره دارد به حالتی از بلور مایع که مولکول

ها در جهت مـوازی قـرار دارنـد ولـی در             

. انـد صفحات خوش تعریـف مـرتـب نشـده        

ها در بلور مایع نماتیک با یـکـدیـگـر     مولکول

حالت دیگر بلورهای مـایـع،   .  مانندموازی می

هـا  حالت اسماتیک است که در آن مولـکـول  

. تعریف قرار دارنـد موازی و در صفحات خوش

نوع پیچیدۀ بلور مایع  Cholestric بلور مایع

 .نماتیک است

های چند الیه را در نظر بگیریم مثل این است که در هر الیه یک نمونه از نماتیک را داریم به ترتـیـب کـه در        در این نوع بلور مایع اگر مولکول 

رسد، به فاصلۀ بین این چـنـد     چرخد تا در نهایت در الیۀ آخر به جهت الیۀ اول میها نسبت به الیۀ قبلی میرویم جهت مولکولها پیش میالیه

 .بوده و در الیه آخر نیز همین طور است B به A جهت مولکول در الیۀ اول از( مطابق شکل. )گویندمی (pitch) الیه یک گام

 :منبع
 http://education.mrsec.wisc.edu/nanolab/LC_prep/index.html 
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