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• روش های سنتز نانوذرات اكسيد آهن 	
مغناطيسی عامل دار

• اصالح سطحی نانوکریستال سلولز؛ بخش 	
اول: ساختار، ویژگی ها و روش های اصالح

• کاربرد جاذب جدید نانوپروس عامل دار 	
شده با مالمین در اندازه گیری فلز سنگین 
کادمیوم)II( با استفاده از دستگاه جذب 

امتی

• مروری بر روش های سنتز و فعالیت 	
فوتوکاتالیستی فریت ها

• بررسی پتانسيل نانو فناوری در بهينه سازی 	
عملكرد روغن های روانكار

• نانو ذرات مغناطيسی: 	
بخش دوم: حفاظت، عامل دار كردن و 

كاربرد

• معرفی و مقایسه روش های مختلف تولید 	
نانو الیاف سلولزی

• کاربرد مغناطیس سنج ارتعاشی )MSV( در 	
فن آوری نانو
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کمیســیون نشــریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
جلســه مورخ 90/3/25 طی مجوز شماره 161659 مورخ 
90/8/21، نشــریه دنیای نانو را واجد شرایط برای کسب 

رتبه »علمی - ترویجی« تشخیص داد. 

• روش های سنتز نانوذرات اكسيد آهن مغناطيسی 	
عامل دار

• اصالح سطحی نانوکریستال سلولز؛ بخش اول: 	
ساختار، ویژگی ها و روش های اصالح

• کاربرد جاذب جدید نانوپروس عامل دار شده با 	
مالمین در اندازه گیری فلز سنگین کادمیوم)II( با 

استفاده از دستگاه جذب امتی

• مروری بر روش های سنتز و فعالیت فوتوکاتالیستی 	
فریت ها

• بررسی پتانسيل نانو فناوری در بهينه سازی عملكرد 	
روغن های روانكار

• نانو ذرات مغناطيسی: 	
بخش دوم: حفاظت، عامل دار كردن و كاربرد

• معرفی و مقایسه روش های مختلف تولید نانو 	
الیاف سلولزی

• کاربرد مغناطیس سنج ارتعاشی )MSV( در فن آوری 	
نانو
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چکیده

بررسي در حال حاضر بر روي حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد نانو ذرات مغناطیسي متمرکز شده است. پیشرفت قابل توجهي درکنترل اندازه و شکل نانو ذرات 
مغناطیسي با توسعه روشهاي سنتز مناسب در مقاله قبلی مورد بررسی قرار گرفت. چالش اصلي هنوز حفاظت در برابر خوردگي بوده و بنابراین در این بررسي بر 
روی راهبردهاي محافظت مناسب بعنوان مثال پوشش پایدار کننده سطحی/ پلیمر، پوشش سیلیکا و پوشش کربني نانو ذرات مغناطیسي یا درگیر کردن آنها در 
یک شبکه و یا پایه تاکید خواهد شد. نانو ذرات مغناطیسي بطور صحیح حفاظت شده می توانند بعنوان بلوکهاي ساختاري براي ساخت سیستمهاي عاملي مختلف 
استفاده شده و کاربرد آنها در کاتالیز کردن وزیست فناوری بطور مختصر در این مقاله مطالعه شده و نهایتا بعضي از گرایشهاي آتي و دورنما در این زمینه تحقیق 

به شکل اجمالي ذکر خواهد شد.

واژه های کلیدی: نانو ذرات مغناطیسی، حفاظت، عامل دار کردن، پوشش 

نانوذراتمغناطيسي:
بخشدوم:حفاظت،عاملداركردنوكاربرد

m_yaldagard@yahoo.com

مریم یلداگرد*1,2، محسن جهانشاهی2، علی احمدپور1

١- مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی شیمی
2- بابل، دانشگاه صنعتی بابل، دانشکده مهندسی شیمی، پژوهشکده فناوری نانو

1- مقدمه

نانو ذرات مغناطیسي از اهمیت زیادي براي محققان از دامنه وسیعي از رشته 
هاي علمي شامل سیالهاي مغناطیسي ، کاتالیز کردن ، زیست فناوری/ زیست 
پزشکي  ، تصویر برداري رزونانس مغناطیسي، ذخیره اطالعات و تیمار محیطي 
برخوردار می باشند. در حالیکه تعدادي از روشهاي مناسب براي سنتز نانو ذرات 
با ترکیبات مختلف متفاوتي توسعه یافته است، کاربردهاي موفق  مغناطیسي 
آمیز چنین نانو ذرات مغناطیسي در زمینه های عنوان شده در باال بطور خیلي 

زیاد وابسته به پایداري ذرات تحت شرایط مختلف است. 
از  وسیعي  دامنه  براي  مغناطیس  پارا  سوپر  ذرات  وسیع  کاربردهای  علیرغم 
در  ذرات  به  وابسته  اجتناب  غیرقابل  مشکل  پزشکي  زیست  کاربردهاي 
آنها در طوالني مدت  ذاتي  ناپایداري  نانومتر(  تا 2٠  دامنه اندازه کوچک )١٠ 
نسبت مساحت  به  وابسته  انرژي  براي کاهش  ذرات کوچک  می باشد. چنین 

سطح باال به حجم ذرات در اندازه نانو تمایل به تشکیل توده دارند. 
عالوه بر آن، نانو ذرات فلزي بدون پوشش بطور شیمیایي خیلي فعال بوده و 
به آساني در هوا اکسید شده و عموما منتج به از بین رفتن خاصیت مغناطیسي 
از کاربرد ها توسعه راهبردهاي  بنابراین براي بسیاری  و پراکندگي می شوند. 
در  پوشش  بدون  مغناطیسي  ذرات  نانو  شیمیایي  کردن  پایدار  براي  حفاظتي 
برابر تجزیه در طول دوره یا بعد از سنتز بسیار حیاتي می باشد. این راهبردها 
پیوند زني یا پوشش دهي با نمونه های آلي، شامل پایدار کننده های سطحی یا 
پلیمر ها، یا پوشش دهي با الیه های معدني نظیر سیلیکا یا کربن را در بر دارد. 
شایان ذکر است که در خیلي موارد پوسته های حفاظت کننده نه تنها نانو ذرات 
را پایدار مي کنند بلکه می توانند براي عامل دار کردن بیشتر، براي نمونه با نانو 

ذرات دیگر یا لیگاندهاي مختلف بسته به کاربرد مطلوب بکار روند. 
زیستي،  برچسب  کردن،  کاتالیز  کاربردهاي  براي  شده  دار  عامل  ذرات  نانو 
واکنش هاي  در  مخصوصا  هستند.  دهنده  نوید  خیلي  زیستي  جداسازي  و 
کاتالیستي فاز-مایع، چنین ذرات کوچک و قابل جداشدني با توان مغناطیسي 
ممکن است بعنوان سیستمهاي شبه همگن که مزایاي پراکندگي باال، واکنش 

پذیري باال، و جداسازي آسان را دارا می باشند مثمرثمر باشند.

 در ادامه بطور اساسی بر روي پیشرفت های اخیر در راهبردهاي حفاظت ذرات 
دار  عامل  متمرکز شدیم. همچنین  اسیدي  خوردگي  و  اکسیداسیون  برابر  در 
کردن بیشتر و کاربرد چنین نانو ذرات مغناطیسي در کاتالیز کردن و جداسازي 

زیستي بطور مختصر بحث خواهد شد. 
 

1- حفاظت/پایدار کردن نانو ذرات مغناطیسي

اگرچه پیشرفتهاي قابل توجهي در سنتز نانو ذرات مغناطیسي وجود دارد، پایدار 
نگه داشتن این ذرات براي مدت زمان طوالني بدون توده اي شدن یا رسوب 
کردن یک مسئله مهمي می باشد. پایداري از الزامات تعیین کننده تقریبا براي 
نظیر  خالص  فلزات  می باشد. مخصوصا  مغناطیسي  ذرات  نانو  کاربرد  هرگونه 
آهن، کبالت و نیکل و آلیاژهاي آنها خیلي به هوا حساس می باشند. بنابراین 
به  نسبت  آنها  ناپایداري  از  آلیاژها  یا  خالص  فلزات  کاربرد  در  اصلي  مشکل 
اکسیداسیون در هوا ناشي شده و قابلیت حساسیت به اکسیداسیون براي ذرات 

کوچک بیشتر می شود. 
ذرات  نانو  شیمیایي  پایداري  بهبود  براي  موثر  راهبرد های  توسعه  بنابراین 
مغناطیسي ضروري می باشد. به نظر می رسد که یک روش خیلي ساده و سر 
نتواند  اکسیژن  بطوریکه  نفوذ می باشد،  قابل  با یک الیه غیر  راست حفاظت 
به سطح ذرات مغناطیسي برسد. اغلب پایدار کردن و حفاظت ذرات خیلي به 

همدیگر مربوطند.
نانو ذرات مغناطیسي در برابر اکسید  این بخش بر روي راهبرد های حفاظت 
شدن با هوا یا خوردگي با اسید یا باز متمرکز شده است. همگي راهبرد های 
حفاظت کردن منتج به نانو ذرات مغناطیسي با ساختار هسته-پوسته می شوند، 
یعني نانو ذرات مغناطیسي بي روکش بعنوان هسته با پوسته پوشیده شده و 
هسته از محیط اطراف ایزوله میشود. روشهاي اعمالي روکش کردن تقریبا به 
آلي شامل  پوسته های  با  تقسیم شود: روکش کردن  دو گروه اصلي می تواند 
آلي  غیر  ترکیبات  با  یا روکش کردن  پلیمرها ]١-٥[  و  کننده سطحی  پایدار 
شامل سیلیکا ]6[، کربن ]7[، فلزات باارزش نظیر جیوه ]8[، طال ]9و١٠[ یا 
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ایجاد  ذرات  نانو  خارجي  پوسته  آرام  اکسیداسیون  با  می توانند  که  اکسیدازها 
شوند،یا با ته نشیني اضافي نظیر Y2O3 ]١١[ . بعنوان آلترناتیو، نانو ذرات 
مغناطیسي همچنین می توانند به درون شبکه اي فشرده، معموال پلیمر، سیلیکا 
یا کربن پراکنده/ تعبیه شده و تشکیل کامپوزیت بدهند که این کار از توده اي 
شدن و اکسیداسیون جلوگیري میکند یا حداقل آن را به مینیمم می رساند. با 
وجود این نانو ذرات بعدا در فضا نسبت به همدیگر ثابت می شوند که اغلب 
آساني  به  نانو کریستالهاي حفاظت شده منفرد  باشد. در مقابل  مطلوب نمي 
پوسته  بودن  دارا  بواسطه  مختلف  محیطهاي  در  و  بوده  شدن  پراکنده  قابل 

محافظ حول خودشان پایدار می باشند ]١2[. 

2-1 کم اثر پذیر کردن سطح با اکسیداسیون مالیم
القاي  مغناطیسي  ذرات  کردن  محافظت  براي  آسان  خیلي  روش  یک 
اکسیداسیون کنترل شده هسته فلز خالص، روش شناخته شده قدیمي براي 
به حرارت می باشد.  پذیر کردن کاتالیست های ساپورت شده حساس  اثر  کم 
این اکسید شدن می تواند با روشهاي مختلف عملي شود. براي مثال پنگ و 
همکارانش یک روش براي اکسید کردن نانو ذرات فاز- گازي با استفاده از 
دستگاه ته نشیني خوشه نوع میعان گازي پالسما را توسعه دادند ]١3[. بوین 
نانو ذرات کبالت در حالت  اثبات کردند که کنترل خیلي خوب  و همکارانش 
شیمیایي با قرار دادن آنها در معرض پالسماي اکسیژن بدست می آید ]١4[. 
کنترل الیه اکسید اثر عجیبي بر روي سیستمهاي بایاس معاوضه اي که در 
فرومغناطیسي  آنتي  پوسته  و  فرومغناطیسي  معیین خوب هسته  آن ضخامت 
مطلوب می باشند دارد. عالوه بر آن یک همبستگي مستقیم ساختار و خاصیت 

مغناطیسي در ذرات کوچک می تواند مشخص شود. 

2-2 روکش پایدار کننده سطحی و پلیمر 
سورفکتانت و پلیمرها اغلب براي کم اثر پذیر کردن سطح نانو ذرات در طول 
یا بعد از سنتز براي جلوگیري از توده اي شدن آنها بکار می روند. بطور عموم 
نانو ذرات و نگه  دافعه الکتروستاتیکي یا دافعه استریک براي پراکنده کردن 
داشتن آنها در حالت کلویید پایدار می تواند استفاده شود. بهترین مثال شناخته 
شده براي چنین سیستمها، فروسیالها که توسط پاپل در سال ١96٥ اختراع شد 
می باشند ]١٥[. در مورد فروسیالها خواص سطحي ذرات مغناطیسي پارامترهاي 
رفته  بکار  مهم  اقدامات  می باشند.  کلوییدها  پایداري  کننده  مشخص  اصلي 
براي افزایش پایداري فرو سیالها کنترل بار سطحي ]١6[ و استفاده از پایدار 
نانو ذرات مغناطیسي  کننده های سطحی ویژه می باشد]١7-١9[. براي نمونه 
سنتز شده بواسطه هم رسوبي یونهاي+Fe2  و +Fe3 در محلول آمنیا یا سود 
معموال بار منفي داشته و تشکیل توده می دهند. براي رسیدن به کلویید های 
رسوب  کردن  پراکنده  با  می توانند)  کرده  رسوب  مغناطیسي  ذرات  نانو  پایدار 
براي تشکیل کلویید با افزودن سورفکتانت( با هیدروکسید تترا متیل آمونیوم یا 
اسید پرکئلیک آبي تغلیظ شوند ]١6[. نانو ذرات مغناطیسي می توانند با محلول 
اسید نیتریک اسیدي شده و سپس براي اکسیداسیون بیشتر با نیترات آهن به 
مگمیت اکسید شوند. بعد از سانتریفوژ کردن و پراکنده کردن دوباره در آب فرو 
سیال برپایه نانو ذرات باردار مثبت گاما –Fe2O3  از آنجایي که گروهاي 
هیدروکسي سطح در واسطه اسیدي پرتون دهي شده اند بدست آمد ]2٠[. بطور 
تجاري،فرو سیالهاي در دسترس بر پایه آب یا روغن می باشند.و معموال وقتي 
که pH محیط زیر ٥ ) فرو سیال اسیدي( یا باالي 8 ) فرو سیال آلکالین( 

هست پایدار می باشند.
 بطور متداول پایدار کننده های سطحی یا پلیمرها می توانند بر روي نانو ذرات 
مغناطیسي براي تشکیل تک یا دو الیه که تولید نیروهاي دافعه ) اساسا دافعه 
نانو  روي  بر  مغناطیسي  و  واندروالس  جذب  نیروهاي  موازنه  براي  استریک( 

ذرات عمل می کنند به روش شیمیایي متصل و یا بطور فیزیکي جذب شوند 
پایدار  سوسپانسیون  در  مغناطیسي  ذرات  استریک  دفع  با  بنابراین   .]2١،22[
کربوکسیلیک،  اسیدهاي  نظیر  عاملي  گروههاي  محتوي  پلمرهاي  می شوند. 

فسفات ها و سولفات ها می توانند به سطح مگنتیت متصل شوند ]23[. 
پلیمرهاي مناسب براي پوشاندن شامل پلي) پیرول(، پلي )آنیلین(، پلي )آلکل 
سیانواکریالت ها(، پلي) متیلیدن مالونات( و پلي استرها نظیر پلي ) الکتیک 
آن  کوپلیمرهاي  و  کاپروالکتون(   -ε پلي) اسید(  )گلیکولیک  پلي  اسید(، 
می باشد ]24-27[. نانو ذرات اصالح شده سطحي با پلیمرهاي زیست سازگار 
براي  کانتراست  عامل  بعنوان  و  دارو  هدفمند  رهایش  براي  وسیع  سطح  در 
نانو  برداري رزونانسي مطالعه شدند ]28و29[. چو و همکارانش سنتز  تصویر 
ذرات مغناطیسي روکشي شده پلیمري با میکروامولسیون معکوس را گزارش 
معکوس  امولسیون  میکرو  در  بار  اولین  براي  مغناطیسي  ذرات   .]3٠[ کردند 
متشکل از آب/ سدیم بیس) 2- اتیل هگزا سولفو ساکسینات(/ تولوئن سنتز 
متا  متیل  هیدروکسي  و  اسید  آکریلیک  متیل   ( مونومرها  آب،  متعاقبا  شدند. 
آغازگرها) 2و2  و  آمید((  آکریل  متیلنوبیس)   N,N’( آکریالت(،پیوند دهندها 
و  شده  افزوده  نیتروژن  تحت  واکنش  مخلوط  به  بوتیرونیتریل((  آزبیس)ایزو 

واکنش پلیمریزاسیون در ٥٥ درجه سلسیوس انجام شد. 
با رسوب دهي در مخلوط اضافي استون/ متانول  از پلیمریزاسیون ذرات  بعد 
سوپر  خواص  داراي  پلیمر  با  شده  روکش  ذرات  نانو  شدند.  بازیابي   )9:١(
دارند.  نانومتر   8٠٠ تقریبا  اندازه  در  باریکي  اندازه  توزیع  و  بوده  مغناطیسي 
نشان  پلیمر  با  شده  پوشیده  ذرات  نانو  این  مدت  بلند  پایداري  این  وجود  با 
فرو  اندازه  نانو  پوشش  براي  آنیلین همچنین می تواند  پلي  است.  نشده  دهي 
سولفات  پراکسید  حضور  در  اکسیداتیو  پلمریزاسیون  با   Fe3O4مغناطیس
دیسپرس  پلي  ذرات حاصل شده  نانو   .]3١[ استفاده شود  اکسیدانت  آمونیوم 
بوده ) قطر متوسط 2٠ تا3٠ نانو متر( و داراي مورفولوژي پوسته–هسته مورد 
منفرد  آهن  اکسید  ذرات  که  کردند  گزارش  همکارانش  و  آشر  انتظارهستند. 
می توانند در کره های پلي استیرن بواسطه پلیمریزاسیون امولسیوني براي تولید 
کریستالهاي نوري سوپر مغناطیسي پایدار تعبیه شوند]32[. روکش کردن پلي 
استیرني نانو ذرات اکسید آهن همچنین با پلیمریزاسیون شعاعي انتقال اتمي 
بدست آمده است ]33و34[. براي نمونه زانگ و همکارانش این روش را براي 
پوشاندن نانو ذرات MnFe2O4 با پلي استیرن بکار برده و نانو ذرات هسته-

بصورت  کلي  سنتز  روش  آوردند.  بدست  را  متر  نانو   ١٥ زیر  اندازه  با  پوسته 
شماتیکي در شکل ١ نشان داده شده است.

شکل1: باال: نمایش روکش کردن پلي استیرن بر روي MnFe2O4 بوسیله 
پلیمریزاسیون انتقال اتم. شروع کننده پلیمریزاسیون بطور شیمیایي به سطح نانو ذرات 
می چسبند. پایین: میکرو گرافهاي TEM تقریبا 9 نانو متر از نانو ذرات هسته-پوسته 

.]33[ MnFe2O4 / پلي استیرن
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نانو ذرات MnFe2O4 )9 نانومتر( بیش از یک شب در محلول آغازگر آبي، 
3- کلرو پروبیونیک اسید در pH 4 همزده شدند ]33[. بعد از شستن آغازگر 
اضافي، نانو ذرات خشک شده در هوا به محلول استیرن تحت نیتروژن اضافه 
شده، سپس گزیلن محتوي کلرید مس و 4و4’ دینویل-2و2’ دیپیردیل افزوده 
نانو  شد. محلول بهم زده شده و در ١3٠ درجه براي 24 ساعت براي تولید 
ذرات MnFe2O4 پوشش داده شده نگه داشته شد.وقتي که پلیمریزاسیون 
پلي ستیرن  ذرات  استفاده شد  کاتالیست  بعنوان   K2S2O8 با آزاد  رادیکال 
برجسته بدون هسته مغناطیسي بدست آمد. این نتایج تایید می کند که آغازگر 

پیوند دهنده سطحي براي روکش کردن نانو ذرات مهم می باشد.
پلیمر تک  یا  پایدار کننده سطحی  با  پایدار شده  فلزي  مغناطیسي  نانو ذرات 
الیه یا دوالیه اي در هوا پایدار نبوده و به آساني در محلول اسیدي صاف شده 
براي جلوگیري  پلیمر  نازک  . پوشش  بین می رود  از  آنها  و مغناطیسي شدن 
نیست.  خوبي  مانع  کافي  به اندازه  باال  فعالیت  با  فلزي  ذرات  اکسیداسیون  از 
بنابراین پوشش پلیمر براي جلوگیري از نانو ذرات مغناطیسي خیلي فعال خیلي 

مناسب نیست.
پایین  نسبتا  ذاتي  پایداري  پلیمر،  با پوشش  مغناطیسي  نانو ذرات  عیب دیگر 
کاتالیتي  عمل  بوسیله  حتي  مشکل  این  که  می باشد  باال  دماي  در  پوشش 
احتمالي هسته های فلزي تشدید می یابد. بنابراین توسعه روشهاي دیگر براي 

محافظت نانو ذرات مغناطیسي در برابر زوال از اهمیت بیشتري برخوردارند.

2-3 روکش کردن با فلزات با ارزش
در  واکنش  بواسطه  مغناطیسي  ذرات  نانو  روي  بر  می توانند  ارزش  با  فلزات 
دانه سازي  رداکس ]39-37[،  متیالسیون  ترانس  میکروامولسیون ]3٥و36[، 
هیدروکسیل آمین مکرر]4٠[ یا دیگر روشها براي محافظت از هسته در برابر 
اکسیداسیون رسوب داده شوند. چن و همکارانش سنتز کبالت روکش شده با 
Pt- پالتنیوم را با رفالکس کردن کلوییدهاي نانو ذرات کبالت )6 نانو متر( و
]hfac،] )hfac(2 = هگزا فلورو استیل استو نات در محلول نونان محتوي 
C١2H2٥NC بعنوان پایدار کننده را گزارش کردند ]37[ . بعد از 8 ساعت 
رفالکس و افزودن اتانول و سانتریفوژ کردن،کلویید ها از محلول سیاه-قرمز 
تیره به فرم پودر ایزوله می شوند. تصاویر TEM ذرات کبالت روکش شده با 

پالتنیوم در اندازه زیر ١٠ نانو متر در شکل 2 نشان داده شده اند.

شکل 2: چپ: تصاویر  TEMنانو آلیاژهاي کبالت ) هسته( پالتین ) پوسته(، راست : 
توزیع سایز ذرات]37[

این ذرات در هوا پایدار بوده و می توانند در حاللهاي آلي معمولي دوباره پراکنده 
آنالیز   ]Co)hfac(2[ بصورت  و  شده  جدا  واکنش  جانبي  محصوالت  شوند. 
واکنش  بوسیله  پوسته-هسته  ساختار  تشکیل  که  است  بیانگراین  که  شدند 

ردکس ترانس متاالسیون بین Co0 و PI =2 مشتق شده است.
طال بواسطه داشتن واکنش پذیري پایین پوشش ایده آل به نظر می رسد. با 
وجود این پوشش مستقیم ذرات مغناطیسي با طال بدلیل طبیعت غیر مشابه 

دو سطح خیلي سخت می باشد ]4١-44[. با وجود این اخیرا پیشرفتهایي در 
نانو ذرات آهن پوشش  این زمینه صورت گرفته است. اوکونور و همکارانش 
نانومتر   2/  ٥ تقریبا  پوسته طال  و  نانومتر   ١١ اندازه هسته  با  را  با طال  شده 
تحت  با طال  شده  داده  پوشش  آهن  ذرات  این   .]38[ کردند  سنتز  ضخامت 
شرایط محلولهاي خنثي و اسیدي پایدار هستند. پوشش با واکنش جایگزیني 

جزئي در حالل قطبي غیر پروتوني بدست آمد. 
 2- ١-متیل  در  شده  حل  آهن،  کلرید  زرد  محلول  یک  مختصر  بطور 
سدیم  محتوي   )NMPO( تیره  سبز  محلول  به   ،)NMPO(پیرولیدینون-
اتاق اضافه شد. بدین سان، یونهاي و نفتالین تحت همزدن شدید در دماي 
+Fe3 با سدیم براي تشکیل هسته های فلزي احیا شدند. بعد از بازیابي کلرید 
سدیم با سانتریفیوژ کردن و افزودن 4-بنزیل پیریدین بعنوان عامل پوشش 
در دماهاي باال، ذرات آهن با طال با اضافه کردن HAuCl4 آب زدایي شده 

محلول در NMPO، پوشش دهي شدند.
 نانو ذرات آهن روکش شده با طال همچنین می توانند با روش میکروامولسیون 
سازي معکوس تهیه شوند. مایسل های معکوس با سیتل تري متیل آمونیوم 
بروماید )CTAB( بعنوان پایدار کننده سطحی، ١-بوتانول بعنوان همپایدار 
کننده سطحی و اکتان بعنوان فاز روغن پیوسته تشکیل شدند. سولفات آهن 
بوسیله NaBH4 کاهیده شده و سپس با افزودن HAuCl4 طال روي نانو 
ذرات آهن پوشش داده شد ]9[. زانگ و همکارانش یک روش جدید براي تهیه 
نانو ذرات هسته-پوسته مغناطیسي آهن روکش شده با طال با ترکیب شیمي 
تر و تشعشع لیزر را گزارش دادند. نانو ذرات آهن سنتز شده و پودر طال بوسیله 

لیزر در واسطه مایع براي نشاندن پوسته طال اشعه دهي شد ]4٥[. 
١8 )bcc( آهن مکعبي وجوه مرکزي  اي  ناحیه  مغناطیسي تک  هسته های 
نانومتري با پوسته طال جزئي گداخته شده تقریبا با قطر 3 نانومتر نانو ذرات 
طال fcc پوشش داده شدند. ذرات هسته-پوسته در دماي اتاق با دماي بلوکه 
کننده TB تقریبا ١7٠ کلوین سوپر پارامغناطیس هستند. بعد از 4 ماه از ذخیره 
 emug-در شرایط معمولي آزمایشگاه، مغناطیسي شدن طبیعي آنها در حدود ١
بر  بوده که داللت  توده  آهن  مقدار  از  تقریبا %96  اندازه گیري شد که   2١٠
پایداري باالي آن دارد. جو و همکارانش سنتز نانو ذرات کبالت روکش شده 
با آهن بر اساس واکنش کاهش شیمیایي را گزارش کردند ]46و47[ . ذرات 
کبالت با استفاده از N,N(-3 دي متیل دو دسیل آمینو ( پروپان سولفونات 
بعنوان پایدار کننده سطحی براي جلوگیري از توده شدن و لیتیوم تري اتیل 
هیدریدوبورات بعنوان عامل احیا کننده ساخته شده اند. نانو ذرات کبالت تولید 
شده به KAuCl4 در محلول تتراهیدروفوران)THF( تحت صوت دهي و 
اتمسفر خنثي افزوده شدند. پوسته طال بر روي نانو ذرات کبالت بواسطه کاهش 

+Au3 با اتمهاي سطحي کبالت رسوب دهي شد.

 پوشش طال ي نانو ذرات مغناطیسي از آنجا که سطح طال می تواند با گروهاي 
اجازه  کردن  تیمار  این  است.  جالب  خاص  بطور  شود  دار  عامل  بیشتر  تیول 
اتصال به لیگاندهاي عاملي که ممکن است مواد را براي کاربردهاي کاتالیتي 

و نوري مناسب سازد می دهد]48[.

2-4 پوشش دهي سیلیکا
عالوه  بلکه  کند  نمي  حفاظت  مغناطیسي  هسته های  از  فقط  سیلیکا  پوسته 
شده  متصل  اضافي  عاملهاي  با  مغناطیسي  هسته  مستقیم  تماس  از  آن  بر 
ناخواسته جلوگیري  برخوردهاي  از  بنابراین  و  به سطح سیلیکا حفاظت کرده 
می کند. براي مثال اتصال مستقیم مولکولهاي رنگ به نانو ذرات اغلب منجر 

به فروکش شدن خاصیت لومینسانس می شود. 
مغناطیسي  بر روي هسته  ابتدا  پوسته سیلیکا  این مشکل  از  براي جلوگیري 
داده  پیوند  سیلیکا  پوسته  روي  بر  رنگ  مولکولهاي  سپس  و  شده  پوشیده 
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آنها  پایداري  از  می شوند]49[ روکش کردن سیلیکا مزایاي متعددي دارد که 
تحت شرایط آبي )حداقل اگر مقدار pH خیلي پایین باشد(، اصالح سطح آسان 
و کنترل آسان برخوردهاي درون ذره در محلول و درون ساختار بواسطه تنوع 

ضخامت پوسته ناشي می شوند. 
روش استیبر و پروسه سل-ژل انتخابهاي حاکم براي پوشش ذرات مغناطیسي 
با سیلیکا می باشند ]٥٠-٥4[. ضخامت پوشش می تواند با تغییر غلظت آلومیینا 
و نسبت تتراهیدرواتوسییالن )TEOS( در آب تنظیم شود. سطح نانو ذرات 
دیگر  با  آساني  به  و  بوده  هیدروفیلیک  سیلیکا  با  شده  روکش  مغناطیسي 
دار  عامل  دار کردن می تواند  عامل   .]٥٥[ عاملي اصالح می شوند  گروههاي 
کردن اضافي را وارد کرده طوریکه ذرات مغناطیسي بطور بالقوه در برچسب 
زني زیستي انتقال هدفمند دارو بکار می روند. مطالعات پیشین شامل پوشش 
دوکهاي هماتیت )Fe2O3( و خوشه های خیلي کوچک با سیلیکا ]٥6و٥7[ : 
هسته های اکسید که می توانند متعاقبا در حالت خشک به آهنهاي فلزي احیا 
شوند می باشد ]٥8[. مزایاي این روش این است که پوشش سیلیکا در سطح 
اکسید، که به آساني به سیلیکا بواسطه گروههاي سطح OH متصل می شود، 

انجام می گیرد.
تجاري  دسترس  در  مغناطیسي  سیالهاي  که  دادند  نشان  همکارانش  و  زا   
پوشش   TEOS هیدرولیز  با  سیلیکا  پوسته های  با  مستقیم  بطور  می توانند 
داده شوند ]٥2[. سیال مغناطیسي بر پایه آب )EMG 34٠( با آب دیونیزه و 
2-پروپانول رقیق شدند. محلول آمونیا و مقادیر مختلف از TEOS بصورت 
پوشش  مرحله  به  اضافه شدند.  تحت همزدن  واکنش  مخلوط  به  اي  مرحله 
اجازه داده شد که در دماي اتاق براي تقریبا به مدت 3 ساعت تحت همزدن 
مداوم حرکت کند. ضخامت پوشش می تواند با تغییر مقدار TEOS تغییر کند. 
از آنجا که سطح اکسید آهن میل ترکیبي قوي به سیلیکا دارد هیچ آغازگري 

براي ترفیع ته نشست و چسبیدگي سیلیکا الزم نمي باشد. 
مغناطیسي  ذرات  نانو  این  سیلیکا  پوسته  در  منفي  بارهاي  بودن  دارا  بدلیل 
پوشش داده شده بدون نیاز به اضافه کردن دیگر پایدار کننده های سطحی در 
نانو ذرات اکسید   TEM آب قابلیت پخش مجدد را دارند. شکل 3 تصاویر
آهن پوشش داده شده با سیلیکا را نشان می دهد. تصاویر بطور آشکار طبیعت 
نشان  را  سیلیکا  پوسته  آمرف  طبیعت  و  آهن  اکسید  هسته  تک-کریستالي 

می دهد. 
کبایاشي و همکارانش یک روش سنتز نانو ذرات کبالتي آمرف مونودیسپرس 
پوشش داده شده با سیلیکا در محلول اتانولیک آبي با استفاده از 3- آمینوپروپیل 
تري متا اکسیالن و TEOS بعنوان پیش ماده سیلیکا را توصیف کردند ]٥9[. 
شي و همکارانش نانو کره های مغناطیسي یکنواخت )27٠ نانومتري( با هسته 
مغناطیسي و پوسته سیلیکا مزو پروس را تهیه کردند ]6٠[ . سنتز کردن شامل 
تشکیل پوشش سیلیکاي نازک و متراکم بر روي نانو ذرات هماتیت با پروسه 
استپر، پوشش دوم، پوسته سیلیکاي مزوپررس بوسیله پلیمریزاسیون همزمان 
هسته  می باشد.  سیالن  متوکسي  تري  اکتادسیل   -n و   TEOS سل-ژل 

هماتیت می تواند به حالت متالیک با H2 احیا شود.

شکل a-c :3 ( تصاویر TEM نانو ذرات اکسید آهن پوشش داده شده با پوسته 
سیلیکا با ضخامت های متنوع.d ( تصویر HRTEM نانو ذرات اکسید آهن پوشش داده 

شده بصورت یکنواخت با پوسته سیلیکاي آمرف نازك]52[.

سیلیکا  از  شده  پوشیده  ذرات  نانو  زمینه  در  زیادي  پیشرفت  اینکه  وجود  با 
کنترل  ضخامت  با  یکنواخت  سیلیکاي  پوسته های  سنتز  است،  آمده  بدست 
آلترناتیو،  یک  بعنوان  می باشد.  انگیز  بر  چالش  هنوز  نانومتر  مقیاس  در  شده 
اکسید  ذرات  نانو   .]6١[ است  شده  امتحان  همچنین  میکروامولسیون  روش 
ضخامت  با  سیلیکا  پوسته  با  همگن  سیلیکاي  شده  آهن)Fe2O3( روکش 
کنترل شده )١/8 -3٠ نانومتر( در میکروامولسیون معکوس سنتز شدند ]62[. 
سوپرپارامغناطیس   a-Fe کریستالهایش  نانو  سنتز  همکارانش  و  تارتاج 
قطر  به  سیلیکا  کره های  نانو  در  شده  کپسوله  مونودیسپرس  هوا،  در  پایدار 
٥٠ نانومتر را گزارش کردند. نانو ذرات اکسید آهن در سیلیکا بوسیله تکنیک 
میکروامولسیون معکوس تعبیه شده و a-Fe بوسیله احیا با هیدروژن در 4٥٠ 
درجه سلسیوس بدست می آید ]63[. بطور مشابه روش میکروامولسیون مایسل 
نانو ذرات فریت اسپینل  معکوس همچنین براي پوشش الیه سیلیکا اطراف 

CoFe2O4 و MnFe2O4 گزارش شده است]64[.
 اگرچه فلزات حفاظت شده با سیلیکا می توانند با کاهش بعد از سنتز بدست آیند، 
نشاندن سیلیکا مستقیما بر روي ذرات فلزات خالص بدلیل فقدان گروههاي 
OH در سطح فلز خیلي پیچیده می باشد. و دشواري دیگر پوشش نانو ذرات 
فلزي نظیر آهن و کبالت با سیلیکا که باید به آن غلبه شود آن است که آهن 
و کبالت در حضور اکسیژن حل شده، به آساني اکسید می شوند. بنابراین نیاز به 
یک استر براي ویتروفیلیک )شیشه مانند( کردن سطح داریم ]6٥[ . این ماده 

شیمیایي براي پوشش فلزات باارزش بکار می رود ]66[. 
 اکسیدهاي دیگر بندرت بعنوان پوشش محافظتي بکار برده شده اند. نانو ذرات 
YCo- روکش شده ایتریم اکسید شبه سوزن با شروع از نانو ذرات FeCo

FeOOH شبه سوزن بوسیله ترکیب روش کربنات اصالح شده و روشهاي 
عامل  بعنوان  ایتریم  کابرد   .]١١[ شدند  سنتز  الکتریسیته  القایي  آرایي  خود 
محافظتي به دماي دهیدراسیون اکسي هیدرواکسیدها اجازه افزایش و به خلل 
و فرج نمونه ها اجازه کاهش داده و بنابراین خواص مغناطیسي ذرات فلزي 
نهایي را بهبود میدهد. باالترین مقدار فرسایش )Oe ١٥٥٠( براي نمونه های 

شامل 2٠% مولي کبالت بدست آمد.
از مثالهاي ذکر شده باال می توان فهمید که پوشش سیلیکا نانو ذرات اکسید 
مغناطیسي پروسه نسبتا قابل کنترلي است. باوجود این سیلیکا تحت شرایط 
قلیایي ناپایدار بوده و بعالوه ممکن است شامل خلل هایي باشد که اکسیژن 
و دیگر ذرت می توانند از آن نفوذ کنند. روکش کردن با دیگر اکسید ها کمتر 
توسعه یافته و بنابراین روشهاي دیگر مخصوصا آنهایي تحت شرایط قلیایي 

اجازه پایداري می دهند الزم است. 

2-5 روکش کردن کربني
اگرچه تا حاال بیشتر مطالعات بر روي توسعه پوششهاي محافظ پلیمر یا سیلیکا 
متجمع شده است، اخیرا نانو ذرات مغناطیسي پوشش داده شده کربني بدلیل 
اینکه مواد بر پایه کربن مزایاي بیشتري نسبت به پلیمر یا سیلیکا نظیر پایداري 
شیمیایي و مکانیکي باال بعالوه سازگاري زیستي دارند داراي اهمیت زیادي 

می باشند.
 درست بعد از کشف فلورین فهمیده شد که فلز یا نانو کریستالهاي کاربیدي 
فلزي کپسوله شده با کربن می توانند با پروسه قوس الکتریکي کریستمرتولید 
نانو  حضور  در  که  است  داده  نشان  بیشتر  مطالعات  آن  از  بعد   .]67[ شوند 
گرافیتي  کربن  ساختارهاي  غیره(،  و  طال  نیکل،  آهن،  )کبالت،  فلزي  ذرات 
شده نظیر نانولوله های کربني و یونهاي کربني تحت قوس الکتریکي، تبخیر 
الکترون تشکیل می شوند ]68-7١[. الیه های کربن گرافیتي  لیزر و تشعشع 
اسیدي  خوردگي  و  اکسیداسیون  برابر  در  موثر  مانع  یک  یافته  توسعه  خوب 
ایجاد می کنند. این حقایق داللت بر امکان سنتز نانوذرات مغناطیسي پوشش 
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داده شده کربني پایدار در برابر حرارت و همچنین پایداري خیلي باال در برابر 
اکسیداسیون و شستشوي اسیدي که براي بعضي از کاربردها حیاتي می باشد 
دارد ]72[. بعالوه نانو ذرات پوشش داده شده با کربن معموال در حالت فلزي 
بوده و بنابراین داراي ممان مغناطیسي باالیي از اکسیدهاي متناظر می باشند. 
جي دانکن و همکارانش یک روش سونوشیمي را که منجر به نانو ذرات کبالت 

پایدار در هوا می شود را گزارش کردند ]73[. 
نانو  بر روي سطح  از تشکیل پوسته کربني  باال  پایداري  ادعا کردند که  آنها 
ذرات ناشي میشود . با وجود این ذرات بدست آمده نسبتا پلي دیسپرس بوده 
براي  ساده  روش  و همکارانش یک  جانسون  باشند.  نمي  یکنواخت  خیلي  و 
تهیه نانو ذرات آهن و کاربید آهن) Fe3C( پوشش داده شده با کربن بوسیله 
پیرولیز مستقیم استیرات آهن در 9٠٠ درجه تحت اتمسفر آرگون را توصیف 
کردند ]74[. این نانو ذرات مغناطیسي روکش شده کربني تا دماي 4٠٠ درجه 

سلسیوس تحت هوا پایدار می باشند.
بوده و  تبدیل نمک داراي مزایاي پروسه تک مرحله اي  این پروسه مستقیم 
این روش توزیع  با  این ذرات تولید شده  با وجود  قویا می تواند صنعتي شود. 
و هسته  داده  نشان  را  متر  نانو  تا 2٠٠  رنج 2٠  در  قطر ی  با  اندازه وسیعي 
مورد  در  اما  می شوند.  داده  پوشش  نانومتر   8٠ تا   2٠ گرافن  الیه های  با  ها 
قابلیت پخش نانو ذرات هیچ اطالعاتي داده نشده است. لو و همکارانش نانو 
ذرات کبالت پوشش داده شده کربن پایدار با اندازه تقریبا ١١ نانو متر را سنتز 
کرده اند ]7[. نانو ذرات کبالت روکش شده با فورفوریل الکل را که ابتدا به پلي 
فورفوریل الکل تبدیل شده و سپس به کربن در طول پیرولیز کربنیزه می شود 
منجر به الیه حفاظتي پایدار در برابر اکسیداسیون هوا و خوردگي با اسیدها و 

بازهاي قوي می شوند. 
بطور جالب اگر CTAB بعنوان منبع کربن بکار برود پوشش کربني مناسب 
از آنجا که پوشش  با اسید شستشو داده شود.  نبوده و هسته کبالت می تواند 
گرافیت ناقص مورد حمله قرار نمي گیرد پوسته های فیبر توخالي گرافیتي که 
براي استفاده بعنوان الکترود جالب می باشند بدست می آید. نانو ذرات کبالت 
کپسول شده کربن گرافیتي مشابه همچنین بواسطه پیرولیز نانو ذرات کبالت 
فنوکسي  وینیل   -4- بتا  )استیرن  پلي  و  نانومتر(   ١٠-8( کامپوزیتي  فلزي 
فتالوتریل( تهیه شدند ]7٥[. این ذرات گرافیتي کبالت بصورت اکسیداتیو پایدار 
بوده و مغناطیسي شدن اشباع باالي خود را ) ١9٥-emug-١٠٠( براي حداقل 

یک سال تحت شرایط معمولي حفظ می کنند. 

شیمیایي  بصورت  کبالت  کاتیونهاي  ساختار  توسعه  اخیرا  همکارانش  لوو 
کردند.  برسي  را  محفظه  در  شده  سنتز  یوني  تعویض  پلیمر  در  شده  جذب 
تجزیه  مداوم  بطور  در محل  کبالت تشکیل شده  ذرات  نانو  پیرولیز  در طول 
ذرات  نانو  و  می کنند.  کاتالیز  را  مزوپروس  گرافیتي  کربن  به  پلیمر  ماتریس 
می آیند.  بدست  نهایي  محصول  بعنوان  گرافیت  کربن  در  شده  تعبیه  کبالت 
اندازه گیریهاي مغناطیسي شدن نشان می دهد که کامپوزیتهاي کربن/کبالت 
گرافیتي فرومغناطیس بوده و نانو ذرات کبالت در هوا براي بیشتر از ١٠ ماه 

بدون تجزیه خواص مغناطیسي شان پایدارمي باشند ]76[ .
با کربن مزایاي زیادي دارند  نانو ذرات مغناطیسي پوشش داده شده   اگرچه 
چنین ذراتي اغلب بواسطه فقدان روش سنتز موثر و عدم شناخت کافی مکانیزم 
تشکیل، بصورت خوشه های تجمع یافته بدست می آیند. سنتز نانو ذرات پوشش 
داده شده کربني قابل پراکنده شدن به فرم ایزوله در حال حاضر یکي از چالشها 

در این زمینه می باشد.

2-6 نانو ذرات مغناطیسي پراکنده شده در شبکه
نانو ذرات مغناطیسي پخش شده در شبکه در حالتهاي متنوع مختلف می توانند 
تولید شوند. آنها می توانند١( در شبکه مداوم پخش شوند2( بصورت پراکنده در 
پوشش به دیگر ذرات بزرگ )ذرات هسته-پوسته تهیه شده بوسیله روشهاي 
بواسطه  که  منفرد  ذرات  توده های   )3 باشند.  داشته  حضور  الیه(  به  الیه 

پوسته های حفاظتي شان اتصال می یابند تشکیل دهند.
در بخش قبلي بیشتر استراتژیهاي پوشش مختلف براي محافظت نانو ذرات 
بازي  یا  اسیدي  محیطهاي  در  خوردگي  یا  اکسیداسیون  برابر  در  مغناطیسي 
بحث شد. در بیشتر موردهاي بحث شده نانو ذرات مغناطیسي روکش شده به 
این همانطور که در  با وجود  فرم مونودیسپرس در محلول موجود می باشند. 
بخش قبلي بحث شد براي کربن ها بعضي مواقع جلوگیري از توده اي شدن 
ذرات خیلي سخت می باشد. از اینرو براي بعضي کاربردها این مسئله می تواند 
یک مزیت محسوب شود اگر ذرات ایزوله شده الزامي نباشد : یک روش نسبتا 
آسان محفاظت، نشاندن مستقیم نانو ذرات در شبکه مهمان براي پایدار کردن 
نانو ذرات مغناطیسي  این مورد  این ذرات برخالف اکسیداسیون می باشد. در 
با  می شوند.  پخش  مهمان  منسجم  ماتریس  در  تصادفي  بصورت  تعبیه شده 
مغناطیسي  خواص  و  بوده  خوبي  پایداري  داراي  ذرات  نانو  چنین  این  وجود 

مطلوب را حفظ می کنند.

شکل 4 :باال: تهیه نانو ذرات مغناطیسي سه الیه. پایین : تصاویر TEM کلوییدها بعد از هر سنتز )a,b(ذرات SiO2 با نانو ذرات Fe3O4 سیلیکا 
پوشش داده شده است )c,d( نانو ذرات SiO2 با نانو ذرات Fe3O4 سیلیکا پوشش داده شده و با دانه های ذرات طال SiO2/Fe3O4/Au بطور 

.]77[ ) d( و )c ( نانو ذرات مغناطیسي سه الیه سنتز شده در فرآیند تک مرحله اي از ذرات در )e( .سنگین پوشانده شده است
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با  به درون ساختار کامپوزیتي  را  نانو ذرات مغناطیسي  استووا و همکارانش   
هسته سیلیکا، با Fe3O4 و طال به ترتیب بعنوان پوسته های داخلي و خارجي 
این روش  سوار کردند ]77[. همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است 
کردن  سوار  براي  الگو  بعنوان  مثبت  بار  شده  اصالح   SiO2 آمینو  ذرات  از 
پارامغناطیسي محلول  نانومتري سوپر   ١٥ Fe3O4 نانو ذرات بارهاي منفي 
در آب استفاده می کند. ذراتSiO2/Fe3O4  بطور الکتروستاتیکي دانه های 
نانو ذرات طال ١-3 نانومتري را که در مرحله بعدي بعنوان بخشهای هسته 
زایي براي تشکیل پوسته طال پیوسته پیرامون ذرات SiO2/Fe3O4 برروي 
کاهش HAuCl4 عمل میکنند جذب می کنند. این نانو ذرات مغناطیسي سه 
الیه وقتي با الیگونوکلوتیدها عامل دار می شوند داراي خواص مشترک پیوندي 

DNA بعالوه خواص مغناطیسي می باشند.
یینگ و همکارانش سنتز نانو ذرات مغناطیسي کپسوله شده سیلیکا و کوانتوم 
نانو   .]78[ کردند  گزارش  را  معکوس  سازي  میکروامولسیون  تکنیک  با  دات 
ذرات l-Fe2O3 )١١/8 نانومتر( و CdSe )3/٥ نانومتر( بطور جداگانه سنتز 
شدند و سپس در سیکلوهگزان پخش شدند. سپس این محلول نانو ذرات به 
منظور تشکیل مایع شفاف به میکروامولسیون معکوس با اضافه کردن متعاقب 
هیدروکسید آمونیوم وارد شد. نهایتا TEOS به میکروامولسیون معکوس اضافه 
شده و اجازه داده شد تا براي تکمیل شدن واکنش دهد. سیلیکاي کپسوله شده 
اگرچه سیستم  آمده  بدست   CdSe ذرات  نانو  کامپوزیتهاي  و   l-Fe2O3
کامال هموژن نیست دوباره می توانند در آب دیونیزه شده و یا اتانول پراکنده 
شوند. کامپوزیتها خواص مغناطیسي l-Fe2O3  و همچنین خواص اپتیکي 
CdSe را که ممکن است براي تصویر برداري زیستي،مشاهدات زیستي و 

برچسب گذاري زیستي جالب باشند را حفظ می کنند.
استراتژي  پایه  بر  توخالي  فیبر  کره های  و  هسته-پوسته  مغناطیسي  ذرات   
شامل  اساسا  سنتزي  روش   .]79[ شده اند  ساخته  الیه(  به  مرحله)الیه  چند 
کاتیوني  الکترولیت  پلي  با  میکرومتر  زیر  اندازه  آنیوني  استیرن  پلي  شبکه 
PDADMACپلي )کلرید دي آلدئید متیل آمونیوم( که بصورت محلهاي 
لنگر براي جذب سطحي نانو ذرات مغناطیسي بار منفي بکار می رود می باشد. 
همانطور که در شکل ٥ نشان داده شده است ضخامت چند الیه ها می تواند 
نانو ذرات  الکترولیت نشانده شده بین هر الیه  پلي  تعداد الیه های  با تنظیم 
کنترل شود. برخوردهاي الکتروستاتیک بین نانو ذرات با بارهاي منفي و پلي 
استفاده  مورد  نانوکامپوزیتها  بناي ساختار چند الیه  براي  کاتیوني  الکترولیت 
گرفته است. کره های مغناطیسي فیبر توخالي دست نخورده می توانند با زینتر 

کردن ذرات هسته-پوسته در دماهاي باال بدست بیایند.

پیرولیز آئروسل همچنین براي روکش کردن سیلیکا بکار رفته است اما ذرات 
تولید شده کره های سیلیکا با پوسته های مغناطیسي می باشند)شکل 6( ]8٠[.

    
شکل a( :6( تصویرTEM کامپوزیتهاي اکسید سیلیکا/ آهن تهیه شده با پیرولیز 

ائروسل. )b( جزئیات ذرات کروي توخالي نشان دهنده الیه ذرات بیروني که اساسا از 
تشکیل شده c( .SiO2( مکانیزیم تشکیل ذرات توخالي گاما Fe2O3 پوشش داده 

شده با سیلیکا]80[

بطور خالصه TEOS و نیترات آهن در نسبت درست در متانول در غلظت 
نمک کلي ١ موالر حل شده محلول مستقیما به کوره اول در دماي ثابت 2٥٠ 
شده  حل  ماده  رسوب  بنابراین  و  حالل  تبخیر  حفظ  جهت  سلسیوس  درجه 
هدایت شدو آروسل جامد متعاقبا در کوره دوم که در دماي ٥٠٠ درجه نگه 
داشته شده بود تجزیه شد. سرانجام ذرات بدست آمده با فیلتر الکتروستاتیک 
جمع آوري شدند. نقطه تعیین کننده در پراکنده کردن نانو ذرات مغناطیسي در 
قفس سیلیکاي کلوییدي این است که در انتخاب پارامترهاي آزمایشي مناسب 

نظیر طبیعت و غلظت پیش ماده و دماي کارکرد باید دقت داشت.
نانو لوله های کربن بعنوان شبکه مهمان براي روکش کردن با نانو ذرات آهن 
استفاده  به الیه  تکنیک های سوار کردن الیه  و  پلیمر  پیچیدن  از  استفاده  با 
شده است ]8١[. ثابت شده است که CNT های مغناطیسي شده می توانند در 
میدانهاي مغناطیسي خارجي نسبتا کوچک زنجیرهاي در یک امتداد تشکیل 

شکل 5:میکرو گرافهاي a( TEM(شبکه پلي استیرن روکش نشده و پلي الکترولیت مودیفاید شده کریستال پلي استیرن روکش شده با )b( یک )c( دو )d( سه 
 ) g(.650، 700، 770، 820، 890 و 960 نانو متر می باشد ،)a(–)f(( متوسط قطر ذرات کامپوزیت از .Fe3O4 پنچ الیه پلي الکترولیت/نانو ذرات ) f(چهار و )e(
تصویر SEM کره های توخالي مغناطیسي تهیه شده بوسیله در معرض قرار دادن شبکه پلي استیرن پوشش داده شده با پلي الکترولیت درپنج سیکل نانو ذرات 

Fe3O4 و PDADMACودر ادامه با کلسینه کردن در 500 درجه.)h ( تصویر TEM همان نمونه نشان دهنده طبیعت توخالي ذرات. ]79[



47

دنیای نانو، سال هشتم )1391(، شماره بیست و نهم

ان
یر

ی ا
ور

فنا
نو

 نا
من

نج
ی ا

یج
رو

ی ت
لم

ه ع
نام

صل
ف

داده ، و نامزدهاي عالي بعنوان بلوکهاي ساختماني براي ساخت مواد کامپوزیت 
مدرن با آرایش ممتاز نانو لوله های مگنتیکي باشند.

3 -عامل دار کردن و کاربرد نانو ذرات مغناطیسي

3-1 عامل دار کردن نانو ذرات مغناطیسي روکش شده
همانطور که در باال ذکر شد، پوسته حفاظتي نه تنها از نانو ذرات مغناطیسي 
دار  عامل  براي  بلکه همچنین می تواند  تخریب جلوگیري می نماید،  برابر  در 
کردن بیشتر با اجزاي خاص نظیر نمونه های فعال کاتالیتیکي، داروهاي متنوع، 
قسمتهایي پیوند ویژه یا دیگر گروههاي عاملي بکار رود. جداسازي آسان و 
جایگزیني کنترل شده این نانو ذرات مغناطیسي عامل دار شده بوسیله میدان 
مغناطیسي خارجي کاربرد آنها را بعنوان پایه کاتالیست، در پروسه های تثبیت 
آنزیم ]82[ و ساختن سیستمهاي زیست الکتروکاتالیتک قابل کنترل، امکان 

پذیر می سازد ]83و84[.
سرگورینو-مکریا و همکارانش سنتز نانو ذرات اکسید آهن، پوشش داده شده با 
پوسته سیلیکا که متعاقبا با نانو ذرات طال عامل دار شده بود را گزارش کردند 
]8٥[. پخش کننده های آبي نانو ذرات مغناطیسي اکسید آهن با پوسته سیلیکا 
بوسیله پروسه استبر پوشش داده شده بود. سطح سیلیکاي باردار منفي سپس 
بواسطه  مثبت-منفي-مثبت  باردار  الکترولیت  پلي  پلیمرهاي  با  متوالي  بطور 
برخوردهاي الکتروستاتیک بدنبال جذب سطحي نانو ذرات طال ١٥ نانومتري 
بعنوان  طال  ذرات  آن  از  استفاده  با  شد.  داده  پوشش  سیترات  با  شده  پایدار 
به  مرحله  بصورت  مغناطیسي  سیلیکاي  کره های  روي  بر  طال  پوسته  دانه، 
مرحله با جزء های احیا کننده HAuCl4 و اسکوربیک اسید در محلول آبي 
تشکیل شد. این کره های سیلیکاي مغناطیسي روکش شده با طال داراي جذب 
رزونانس قوي در رنج مرئي و نزدیک مادون قرمز بوده و می توانند با استفاده 
در  دهنده  نوید  خیلي  را  آنها  که  شوند  کنترل  خارجي  مغناطیسي  میدان  از 

کاربردهاي زیست پزشکي می نماید.
دو  برخوردهاي  از  پلیمري  دار  عامل  مغناطیسي  میکروکره های  تهیه  مشکل 
قطبي مغناطیسي بین نانو ذرات مغناطیسي همجوار ناشي شده و این مسئله 
آن را براي انجام پلیمریزاسیون بر روي سطح نانو ذرات مغناطیسي غیر آلي 
ناممکن می سازد. اخیرا یک مثال موفق تهیه میکرو کره های مغناطیسي پاسخ 
با  آمید  آکریل  ایزوپروپیل  ان  متقارن  پیوند  اساس  بر  گرما  پلیمري  دهنده 

پلیمریزاسیون قالب کلوئیدي چاپ شده است ]86[. 
لیگاند  مبادله  مغناطیسي  ذرات  نانو  کردن  دار  عامل  براي  دیگر  روش  یک 
به  می توانند  آلي  فاز  در  سنتز شده  مغناطیسي  ذرات  نانو  آن  در  که  می باشد 
حالت محلول در آب تبدیل شوند. روتلو و همکارانش گزارش کردند که نانو 
به محلول  تولوئن می تواند کامال  پراکنده شده در محلول  اکسید آهن  ذرات 
سیلسسکیوکزان  هیدرال  آمونیوم(-پلي  متیل  اکتا)تترا  با  همزدن  تحت  آبي 
TMA- الیگومري منتقل شوند ]87[ . بطور قابل توجه این استراتژي مبادله
 POSSمی تواند به نانو ذرات مغناطیسي حفاظت شده تک الیه مختلف نظیر 
نانو ذرات اکسید آهن پایدار شده اسید اولئیک و نانو ذرات FePt پایدار شده 
هگزادکانیدول یا اولیل آمین، اسید اولئیک اعمال شود. نانو ذرات محلول در 
آب بدست آمده داراي پایداري عالي در رنج pH و غلظت نمکهاي مربوط به 

بیولوژي می باشند. 

3-2 کاربرد درزیست فناوری و کاتالیست ها 
نانوذرات مغناطیسي با پایداري خوب،بهره زیادي در کاتالیز کردن و کاربردهاي 
می توانند  مغناطیسي  ذرات  نانو  این  دارند.  زیستي  دارویي  و  فناوری  زیست 
اي، محصوالت  پسماندهاي هسته  کاتالیستها،  به جداسازي  نمودن  درکمک 

شده  انجام  جداسازي   .]9٠-88[ باشند  مفید  خیلي  سلولها  و  زیستي  دارویي 
بصورت مغناطیسي، بازیابي کاتالیستها در واکنش فاز مایع را خیلي راحتتر از 
فیلتراسیون و سانتریفیوژ کردن جریان متقاطع مخصوصا وقتي که کاتالیستها 
در دامنه اندازه زیر میکرومتر می باشند می نماید. چنین کاتالیستهاي کوچک و 
قابل جداشدن بصورت مغناطیسي می تواند مزایاي پراکنده شدن باال و واکنش 
پذیري با جداسازي آسان را ترکیب نمایند. درشرایط استفاده مجدد کاتالیست 
یا لیگاندها تثبیت این نمونه های فعال بر روي نانو ذرات مغناطیسي منجر به 
جداسازي آسان کاتالیستها در سیستم شبه همگن می شود. لین و همکارانش 
بواسطه  را  مدرني  مغناطیسي  بازیابي  قابل  هتروژن  کایرال  کاتالیست  اخیرا 

 ،)II( تثبیت کمپلکس روتانیوم

]Ru)binap-PO3H2(-)dpen(Cl2[ )binap=2,2’-
bis)diphenylphosphino(-١,١’-

binaphthyl, dpen=١,2-diphenylethylenediamine( 
.]9١[ کردند  گزارش  را  فسفات  گروه  بواسطه  مگنتیت  ذرات  نانو  روي   بر 
هیدروژناسیون براي  ذرات  نانو   - شده  داشته  نگه  کایرال  کاتالیستهاي   این 
 متقارن انتخابي انانتیو کتون های آروماتیک با مقادیر انانتیومتریک خیلي باال،
 باالي98% بکار برده شدند. کاتالیستهاي تثبیت شده با دکانتاسیون مغناطیسي
انتخاب و  فعالیت  تلفات  بدون  برابر   ١4 از  بیشتر  تا  و  شده،  مجدد   استفاده 
 پذیري انانتیومر دوباره استفاده می شوند. این نانو ذرات مغناطیسي کوپل شده
 با کاتالیستهاي کایرال بیشتر به واکنش دهنده ها بدلیل اندازه کوچکشان قابل

دسترس بوده و تا حدي شبیه به کاتالیستهاي نامتقارن هموژن می باشند.
 نانو ذرات مغناطیسي با ساختار هسته-پوسته ممکن است توسعه نوع جدیدي 
از کاتالیست را ممکن نمایند. پوسته تشکیل شده از نمونه های فعال کاتالیتیکي 
و هسته مغناطیسي می تواند بعنوان لنگر براي جداسازي وبرگرداندن کاتالیست 
بوسیله  هسته-پوسته  نوع  پالتنیم-کبالت  ذرات  نانو  مثال  بعنوان  کند.  عمل 
واکنش ترانس متیالسیون ردکس بین ]Pt)hfac(2[ و نانو ذرات کبالت تهیه 

شدند ]37و92[. 
پالتنیوم تشکیل پوسته حول هسته کبالت داده و سطح پوسته با مولکولهاي 
هسته-پوسته  ساختار  می شوند.  پایدار  دودسیل  ایزوسیانید  دهنده  پوشش 
استفاده  در  کاتالیستهایي  چنین  می باشد.  پارامغناطیس  سوپر  اتاق  دماي  در 
قابل  واکنشگرها  براي  بیروني  اتمهاي  فقط  اینکه  بدلیل  پالتنیوم  اتمهاي  از 
و  جداسازي  در  بحراني  نقش  مگنتیکي  کبالت  هسته  و  هستند  دسترس 
کاتالیست  این  می باشند.  اقتصادي  مزایاي  داراي  دارد  کاتالیستها  برگرداندن 
موثر  مالیم  شرایط  تحت  اشباع  غیر  آلي  مولکولهاي  هیدروژناسیون  براي 

می باشند. 
کاتالیتیکي  لحاظ  از  خاص  واکنشهاي  براي  ذاتا  مغناطیسي  نمونه های  اگر 
کاتالیتیکي  عملکرد  دو  هر  مفید  بطور  مغناطیسي  کاتالیست  این  باشند  فعال 
با ١-6  پایدار شده  آهن  ذرات  نانو  بنابراین  می نماید.  ترکیب  را  و جداسازي 
بیس)دیفنیل فسفونو( هگزان یا پلي اتیلن گلیکول فعالیت باالیي براي کوپل 
کردن متقاطع واکنشگرهاي آریل گریگنارد با هالیدهاي اولیه و ثانویه حامل 
این  که  است  شده  اثبات  همچنین  می دهند.  نشان  هیدروژن،  بتا  اتمهاي 
کاتالیست ها در واکنش کوپلینگ متقاطع / جفت حلقه بسته موثر هستند ]93[.
مغناطیسي  قابل جداسازي  کاتالیست  براي  و همکارانش یک مسیر سنتز  لو 
با  روکش شده  مغناطیسي  کبالت  ذرات  نانو  اساس  بر  باال  مساحت سطح  با 
نانومتري( را توسعه دادند ]94[. سیلیکاي مزوپروس منظم  )اندازه ١١  کربن 
)١٥-SBA( ابتدا با فورفوریل الکل تصفیه شد. بعد از پلیمریزاسیون سیستم 
خلل وفرج دار قالب سیلیکا با پلي فورفوریل الکل بسته شد. در این مورد نانو 
خارجي  سطح  روي  بر  فضایي  پذیري  انتخاب  بطور  می توانند  کبالت  ذرات 
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کامپوزیت پلیمر/سیلیکا نشانده شوند. استراتژي روکش کردن براي محافظت 
از نانو ذرات کبالت از واسطه خورنده و زینترن دما باال بکار رفت. و به منظور 
روکش کردن مقدار کمي از پیش ماده کربن براي پوشش نانو ذرات کبالت 
استفاده شد. پیرولیز کردن منتج به کپسوله شدن نانو ذرات کبالت با الیه نازک 
)تقریبا ١ نانومتر( از کربن گرافیت شده، و همزمان با پر کردن سیستم خلل 
وفرج سیلیکا با پلي فورفوریل الکل، تبدیل به کربن شد. بعد از شستشوي قالب 
سیلیکا، کربن بدست آمده سوپرپارا مغناطیس بوده و داراي سیستم خلل و فرج 
که براي عامل دار کردن قابل دسترس می باشند،کامال مناسب می باشند )براي 

مثال نمونه های فعال کاتالیتیکي نظیر پاالدیوم( )شکل 7(. 

شکل 7: کربن مزوپرس منظم شده آرایش شده با سوپر پارامغناطیس نانو ذرات 11 
نانومتري کبالت حفاظت شده با پوسته کربن نازك 1 نانومتر]94[.

چنین کاتالیستهاي پاالدیوم نگه داشته شده کربني، فعالیت باال و پایداري در 
هیدروژناسیون اکتان نشان داده و خیلي مهمتر از آن به آساني بوسیله میدان 
مغناطیسي اعمال شده جدا می شوند. عمل مربوطه بر روي سیلیکاي مزوپورس 
آراسته شده با نانو ذرات مغناطیسي پوشش داده شده کربن بوسیله استراتژي 
بازگشت پذیر بلوکه شدن خلل وفرج و باز کردن انجام شده است ]9٥[. نانو 
بدین سان خلل  و  نشانده شده  پایه  بر روي سطح خارجي  مغناطیسي  ذرات 
وفرج سیستم براي عامل دار کردن بیشتر بصورت غیر مسدود گذاشته می شود. 
مزو پروسهاي تفکیک پذیر مغناطیسي ساخته شده از کربن مزو سلولي و نانو 
نانومتر(   3٠ اندازه  )تقریبا   Fe/Fe3O4 هسته-پوسته  فرومغناطیسي  ذرات 
هدایت الکتروني خوب، اندازه حفره بزرگ و حجم حفره بزرگ نشان می دهد. 
بعد از تثبیت آنزیم )اکسیداز گلوکز( این ذرات می توانند بعنوان سیستم زیستی 

الکتروکاتالیتیکي قابل سویچ شدن بکار روند ]96[.
نانو کریستالهاي مگنتیت مونودیسپرس و  هیون وهمکارانش همچنین سنتز 
کوانتوم داتهايCdSe/  ZnS تعبیه شده در کره های سیلیکاي مزوپروس 
را آزمایش کردند. این کره های سیلیکاي مزوپروس براي باال گیري و کنترل 
رهایش داروي ایبوپروفن بکار گرفته شدند. سرعت رهایش می تواند با خواص 

سطحي کره های سیلیکاي مزوپرس کنترل شود ]97[.
درزیست فناوری و زیستی پزشکي جداسازي مغناطیسي می تواند بعنوان روش 
سریع و ساده براي گرفتن موثر و موثق پروتیئن های ویژه یا دیگر بیومولکولها 
بکار رود. بیشتر ذرات مورد استفاده در حال حاضر سوپر پارامغناطیس می باشند 
که  همین  و  شده  مغناطیسه  خارجي  مغناطیسي  میدان  با  می توانند  طوریکه 
نانو ذرات  برداشته شد بي درنگ دوباره پخش شوند. در یک مطالعه  مگنت 
بکار  پروتئین  جداسازي  براي  دوپامین  با  یافته  پیوند  مغناطیسي  آهن  اکسید 

گرفته شدند ]98[. مولکول دوپامین داراي لیگاندهاي ایندول دودندانه اي بوده 
به ساختار  را  رتبه کننده  اشباع هم  که می توانند سایتهاي سطحي آهن غیر 
شبکه اي شبیه بالک با هندسه اکتاهیدرل براي مراکز آهن هماهنگ شده- 
اکسیژن تبدیل کرده و منتج به پیوند سفت دوپامین به اکسید آهن کنند ]99[. 
نانو ساختارهاي منتج شده می توانند بعنوان لنگر براي تثبیت بیشتر مولکولهاي 
این مواد جدید اختصاصي بودن باالیي  نیتریلوتري استیک اسید عمل کنند. 
براي جداسازي پروتئین و پایداري استثنایي براي گرم کردن و غلظت های باال 

را نشان می دهند. 
دارا  بواسطه  ژن  جداسازي  براي  مولکولي  حاملهاي  مغناطیسي  ذرات  نانو 
سپس  و  تجمع   .]١٠٠[ می باشند  آل  ایده  باالیشان  جداسازي  بازده  بودن 
نامطابق  پایه تک  داراي  که  DNA/mRNA کمیاب  جداسازي هدفهاي 
در شبکه پیچیده دارند بطور بحراني در تشخیص بیماریهاي انساني، مطالعات 
نانو  گیرنده های  همکارانش  و  تان  است.  مهم  ژن  دادن  فرم  و  ژن  مبین 
ژنومغناطیسي )GMNC(براي تجمع، جداسازي و آشکار سازي مقدار ناچیز 
 .]١٠١[ کردند  سنتز  را  اي  پایه  تک  تفاضل  با   DNA/RNA مولکولهاي 
گیرنده های نانو ژنومغناطیسي  GMN با نانوذرات مغناطیسي بعنوان هسته، 
مولکولهاي  و  سازگار  زیست  و  کننده  حفاظت  الیه  بعنوان  سیلکا  پوشش 
آویدین-بیوتین بعنوان اتصال دهنده براي درهم آمیختن زیستي سیگنالهاي 

مولکولي بعنوان ردیاب DNA ساخته شده اند. 
کاربرد خیلي مهم نانو ذرات مغناطیسي در انتقال هدفمند دارو به عنوان حامل 
دارو که به اصطالح "انتقال مغناطیسي دارو " نامیده می شود و در سال ١97٠ 
بوسیله ویدر و همکارانش پیشنهاد شد می باشد ]١٠2[. اصول هدفمند کردن 
آنها  به  نانوذرات  این  که  دارویي  مولکولها  به  ذرات  نانو  تزریق  مغناطیسي، 
گرادیانهاي  تحت  شده  انتخاب  محلهاي  به  ذرات  این  راهنمایي  می چسبند، 
و  شود  کامل  درمان  زمانیکه  تا  آنجا  در  آنها  داشتن  نگه  مغناطیسي،  میدان 
براي  پتانسیل  داراي  مغناطیسي  داروي  حاملهاي  می باشد.  آنها  زودن  سپس 
از  باال و جلوگیري  حمل دوز باالي دارو براي رسیدن به غلظتهاي موضعي 
بخش های  در  دارو  باالي  دوزهاي  از  که  مضر  جانبي  اثرات  دیگر  و  سمیت 
دیگر ارگانیسم می باشند. اگرچه پیشرفت قابل توجهي در کاربردهاي ویوو)در 
آزمایشگاه( بدست آمده است تا حاال مطالعات کلینیکي واقعي هنوز با مشکالت 
مواجه است. خیلي مسائل اساسي در سیستمهاي حمل مغناطیسي دارو نظیر 
سازگاري  زیست  مغناطیسي،  ذرات  نانو  پایداري  و  اندازه  شده   کنترل  سنتز 
پارامترهاي  و  دارو-ذرات  اتصال  سیلیکا(،  یا  )پلیمر  دهنده  پوشش  الیه های 

فیزیولوژیکي هنوز احتیاج به حل شدن دارند. 
بعنوان درمان  نانو ذرات مغناطیسي درمان هایپرترمیا که  کاربرد جالب دیگر 
مکمل بر شیمي درماني، پرتو درماني و جراحي در درمان سرطان می باشد هست 
]١٠3و١٠4[. ایده استفاده از القاي مغناطیسي هایپرترمیا بر این واقعیت پایه 
گذاري شده است که وقتي نانو ذرات مغناطیسي در معرض میدانهاي متغییر 
مغناطیسي قرار گیرند گرما بوسیله تلفات پسماند مغناطیسي،ریلکسشن نیل و 
ریلکسشن براوني تولید می شود ]١٠٥[. در میدان مغناطیسي متغییر جریانهاي 
القایي در اشیاي فلزي تولید شده و در نتیجه گرما در فلز ایجاد می شود. این 
پدیده بطور زیاد در فلزات زیاد شده و نشان دهنده رفتار مغناطیسي تجمعي 
می باشد. بنابراین وقتي که سیال مغناطیسي درمعرض میدان مغناطیسي متغییر 
قرار می گیرد ذرات تبدیل به منبع قوي گرما شده، سلولهاي تومور را از آنجا 
که این سلولها خیلي حساس به دماهاي باالتر از 4١ درجه دماي نقطه مقابل 

آنها می باشد را تخریب میکنند.
اساسا  پایین  الکتریکي  هدایت  با  اکسیدي  مغناطیسي  مواد  کردن  گرم   
اصطالح  )به  شدن  مغناطیسي  نوآرایي  طول  در  تلفات  پروسه های  بواسطه 
ریلکسشن –نیل( یا نیروهاي اصطکاکي اگر ذرات قادر به چرخش در واسطه 
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کم ویسکوز باشند )ریلکسشن -براوني( می باشد. تلفات از نوآرایي مغناطیسي 
شدن ) جابجایي دیواره براي ذرات بزرگ یا انواع متعدد پروسه های چرخشي 
مغناطیسي شدن براي ذرات تک- قلمرویي ( اساسا بوسیله خواص مغناطیسي 
ذاتي نظیر غیرایزوتروپي مغناطیسي می باشد. در کنار تلفات ایجاد شده بوسیله 
چرخش مغناطیسي شدن در درون ذرات نوع دیگر تلفات ممکن است در مورد 
می باشد  مغناطیسي  ذرات  چرخشي  براوني  حرکت  به  مربوط  که  سیالها  فرو 
انرژي بوسیله اصطکاک چرخشي درون  این مورد سد  باشد. در  وجود داشته 

سوسپانسیون سیال با ویسکوزیتي خاص مشخص می شود.
 مقدار گرماي تولید شده بوسیله نانو ذرات مغناطیسي قویا بستگي به خواص 
ساختاري ذرات )اندازه، شکل( داشته و باید تا جایي که امکان دارد میزان دوز 

به سطح مینیمم کاهش یابد.

4 -خالصه ودورنما

اکسیدي شان  از همتاهاي  باالیي  پذیري  مغناطیسي  داراي  فلزي  ذرات  نانو 
کاربردهاي  براي  را  آنها  باال و سمیتشان  پذیري  واکنش  این  با وجود  دارند. 
نانو  بنابراین  می نماید.  نامناسب  پزشکي  زیستی  و  فناوری  درزیست  مستقیم 
ذرات فلزي معموال الزم است که با پوسته ایزوله کننده در برابر محیط اطراف 
اغلب  یا سیلیکا  پلیمر  با الیه  این منظور روکش کردن  براي  حفاظت شوند. 
استفاده می شود. با وجود این نانو ذرات پوشش داده شده با پلیمر از آنجا که 
کاتالیتیکي  ذرات  نانو  خواص  با  معکوس  بطور  بیشتر  پلیمرها  ذاتي  پایداري 
اثر می پذیرد در دماهاي باال پایدار نمي باشند. در مورد نانو ذرات مغناطیسي 
پوشش داده شده با سیلیکا رسیدن به پوشش سیلیکاي غیر متخلخل و کامال 
متراکم غیر ممکن بوده و بدین سان پایدار نگه داشتن باالي این نانو ذرات 
تحت شرایط نامالیم مخصوصا در محیطهاي بازي سخت است. بنابراین هنوز 
به کاوش روشهاي سنتز مدرن براي اطمینان از پایداري نانو ذرات مغناطیسي 
ذرات  نانو  می باشد.  نیاز  قلیایي  و  اسیدي  شرایط  تحت  و  باال  دماهاي  در 
پایدار  نامالیم  بطور چشمگیر تحت شرایط  کربن  با  روکش شده  مغناطیسي 
بوده اما نگهداشتن ذرات روکش شده با کربن در حالت ایزوله شده و پراکنده 

شده خیلي سخت می باشد.
نانو ذرات مغناطیسي روکش شده با کربن بطور معمول بوسیله تخلیه قوس یا 
تبخیر لیزر که مستلزم دماهاي خیلي باال می باشد تهیه می شوند. و این پروسه 
اغلب با بازده خیلي پایین همراه بوده و بعضي مواقع نانو ذرات ناقص پوشش 
داده شده تولید می شود. نانو ذرات فلزي بدست آمده بدین گونه معموال داراي 
توزیع اندازه وسیع بوده و تشکیل توده های خوشه اي بزرگ می دهند که قابلیت 
پراکندگي مجدد ضعیفي دارند. بنابراین آنها براي کاربرد در زیست فناوری و 
کاتالیز کردن که در آن ذرات کوچک با اندازه ١٠ تا 2٠٠ نانومتر الزم می باشد 
مناسب نمي باشند. بنابراین تولید پوشش کربن بر روي نانو ذرات پراکنده شده 

بصورت منفرد و کنترل ضخامت پوسته هنوز مشکل حل نشده می باشد.
فناوری جداسازي مغناطیسي وسیله سریع و آسان براي جداسازي و استفاده 
که  می رسد  بنظر  می باشد.  دار  عامل  جامدات  دیگر  و  ها  کاتالیست  مجدد 
سیستمهاي نانو ذرات مغناطیسي چند عامله، پیچیده با قسمتهای فعال طراحي 
شده، شامل لیگاندها، آنزیمها، کاتالیست های کایرال، داروها و دیگر نمونه ها 
چنین  صنعتي  کاربردهاي  اینکه  باشد.  دهنده  نوید  متنوع  کاربردهاي  براي 
آن  همه  به  می توانیم  ما  چطور  و  باشد  دستیابي  قابل  می تواند  سیستمهایي 
زمینه ها دسترسي داشته باشیم بستگي به توانایي ما در سنتز و پوشاندن نانو 
این  در  رویارویي  شرایط  برابر  در  بتواند  که  پایدار  و  مقاوم  مغناطیسي  ذرات 
کاربردها در اسلوب قابل مقیاس شدن در سطح صنعتي و اقتصادي مقاومت 

کند بستگي دارد.
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