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• اصالح سطح نانو ذرات اکسید آهن 	
مغناطیسی با مواد آلی

• بهبود ظرفیت جذب سطحی دی اکسید 	
-MCM کربن بر روی مزوپروس سیلیکاتی

84 به وسیله گروه هیدروکسیل

• سنتز مشتقات عامل دار شده فولرن C60 با 	
استفاده از واکنش کلیک

• کاربرد نانو ذرّات رس و سلولز در بسته بندی 	
مواد غذایی

• پوشش های نانو، ایده ای نو در بسته بندی 	
مواد غذایی

• مروری بر روش های سنتز نانو ذرات با 	
ساختار هسته پوسته

• بررسی کاربرد پلی تیوفن ها در ساخت 	
نانوعملگرها

• تولید بیونانوکامپوزیت های فعال 	
ضدمیکروبی حاوی نانو نقره و استفاده از 

آن ها در بسته  بندی مواد غذایی

• نانو ذرات مغناطیسی: بخش اول: خواص 	
نانو ذرات مغناطیسی و سنتز آنها

• 	



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

2

صلنامه علمی ترویجی انجمن نانوفناوری ایران
ف



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

4

صلنامه علمی ترویجی انجمن نانوفناوری ایران
ف

15

12

5

37

41

45

فهرست

21

27

30

کمیســیون نشــریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
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90/8/21، نشــریه دنیای نانو را واجد شرایط برای کسب 

رتبه »علمی - ترویجی« تشخیص داد. 
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استفاده از واکنش کلیک

• کاربرد نانوذّرات رس و سلولز در بسته بندی مواد 	
غذایی

• پوشش های نانو، ایده ای نو در بسته بندی مواد 	
غذایی

• مروری بر روش های سنتز نانو ذرات با ساختار 	
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چکیده
بررســي در حال حاضر بر روي ســنتز، حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد نانو ذرات مغناطیسي بعالوه خواص سیستمهاي نانو ساختار متمرکز شده است. 
پیشــرفت قابل توجهي درکنترل اندازه و شــکل نانو ذرات مغناطیســي با توسعه روشهایي نظیر هم رســوبي، تجزیه حرارتي و یا احیا، سنتز مایسل و سنتز 
کردن هیدروترمال صورت گرفته اســت. چالش اصلي هنوز حفاظت در برابر خوردگي بوده و بنابراین در این بررســي بر روی راهبردهاي محافظت مناسب 
بعنوان مثال پوشــش پایدار کننده ســطحی/ پلیمر، پوشش سیلیکا و پوشــش کربني نانو ذرات مغناطیسي یا درگیر کردن آنها در یک شبکه و یا پایه تاکید 
خواهد شــد. نانو ذرات مغناطیســي بطور صحیح حفاظت شده می توانند بعنوان بلوکهاي ســاختاري براي ساخت سیستمهاي عاملي مختلف استفاده شده و 
کاربرد آنها در کاتالیز کردن وزیســت فناوری بطور مختصر در این مقاله مطالعه شــده و نهایتا بعضي از گرایش هاي آتي و دورنما در این زمینه تحقیق به 

شکل اجمالي ذکر خواهد شد.

واژه های کلیدی: نانو ذرات مغناطیسی، سنتز، سوپر پارا مغناطیسي، اثرات اندازه-محدود

1- مقدمه

از  وسیعي  دامنه  از  محققان  براي  زیادي  اهمیت  از  مغناطیسي  ذرات  نانو 
رشته هاي علمي شامل سیالهاي مغناطیسي ]1[، کاتالیز کردن ]2و3[، زیست 
فناوری/ زیست پزشکي ]4[، تصویر برداري رزونانس مغناطیسي ]5و6[، ذخیره 
اطالعات ]7[ و تیمار محیطي ]8و9[ برخوردار می باشند. در حالیکه تعدادي از 
روشهاي مناسب براي سنتز نانو ذرات مغناطیسي با ترکیبات مختلف متفاوتي 
در  مغناطیسي  ذرات  نانو  چنین  آمیز  موفق  کاربردهاي  است،  یافته  توسعه 
زمینه هاي عنوان شده در باال بطور خیلي زیاد وابسته به پایداري ذرات تحت 

شرایط مختلف است. 
در اغلب کاربردهاي مد نظر، وقتي که ذرات اندازه شان زیر اندازه بحراني، که 
باشند  نانومتر هست  تا 20  بوده و معموال حول و حوش 10  به مواد  وابسته 
بطور عالي عمل می کنند. در آن هنگام هر نانو ذره به یک میدان مغناطیسي 
بلوکي  دماي  اصطالح  به  دماي  باالي  دما  که  زمانی  و  شده  تبدیل  منفرد 
ذرات  نانو  این  می دهد.  نشان  خود  از  مغناطیسي  پارا  سوپر  رفتار  گیرد  قرار 
پارامغناطیس  اتم  شبیه  و  بوده  وسیعي  ثابت  مغناطیسي  ممان  داراي  منفرد 
قوي با پاسخ سریع به میدان هاي اعمال شده با چگالي شار باقي مانده قابل 
صرفنظر و کورسیتویتي )میدان الزم براي رساندن مغناطیسه شدن به صفر(، 
عمل می کنند. این ویژگیها نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس را براي دامنه وسیعي 
از کاربردهاي زیست پزشکي که ریسک تشکیل توده اي شدن در دماي اتاق 

قابل اغماض هست خیلي جذاب مي نماید.
در ادامه، بعد از یک توضیح مختصر پدیده مغناطیسي خاص براي نانو ذرات، 
بطور اساسی بر روي پیشرفت های اخیر در سنتز نانو ذرات بحث خواهد شد. 
جزئیات تیمار خواص فیزیکي و رفتار این نانو ذرات مغناطیسي یا کاربردهاي 

زیست پزشکي وزیست فناوری در مقاالت مروري آمده است ]10-18[. 

2-ویژگیهاي خاص نانو ذرات مغناطیسي

دو تا موضوع مهم بر خواص نانو ذرات مغناطیسي حکفرماست: اثرات اندازه-
محدود و اثرات سطح که ویژگي هاي خاص مختلف را ترفیع می بخشد )شکل 

. )1

اثرات اندازه محدود براي مثال از بازداشت کوانتومي الکترونها ناشي می شود . 
در حالیکه اثرات سطح نوعي مربوط به شکستن متقارن کریستال در مرزهاي 

هر ذره می باشد.

2-1 اثرات اندازه – محدود
و  قلمرو-تک  محدودیت  ذرات،  نانو  در  محدود   - اندازه  اثرات  از  مورد  دو 
در  مختصر  بطور  محدودیت  دو  این  می باشد.  پارامغناطیس  سوپر  محدودیت 
این بخش توضیح داده می شوند. در نانو ذرات مغناطیسي بزرگ یک ساختار 
چند-قلمرویي که در آن مناطق مغناطیس شدن یکنواخت بوسیله دیوارهاي 
قلمرو جدا شده است کامال شناخته شده است. تشکیل دیوارهاي قلمرویي یک 
فرآیندي هست که از موازنه بین انرژي مغناطیسي DEMSکه متناسبا با حجم 
Edwکه متناسباً مساحت ظاهري  انرژي دیواره قلمرو  افزایش می یابد و  مواد 
بین میدانها را افزایش می دهد بدست می آید. اگر اندازه نمونه کاهش یابد، یک 
حجم بحراني پاییني وجود دارد که آن براي تولید دیوار قلمرو، انرژي زیادي 
از نگه داشتن کردن انرژي مغناطیسي خارجي )میدان هرز( حالت تک-میداني 
الزم دارد. این قطر بحراني معموال در رنج دهها نانومتر بوده و به ماده مورد 
نظر بستگي دارد. آن با یک سهمي از لحاظ انرژي ناهمسانگردي مختلف تاثیر 

می پذیرد. 
، زماني که DEMS=Edwبه زیر حالت تک-

eD قطر بحراني ذرات کروي، 

میدان مي رسد که داللت به  دارد که در آن A ثابت 

 تراوش پذیري خالء و M مغناطیسي 
0µ  ثابت همسانگردي، 

effK تعویض، 
 براي بعضي از مواد مغناطیسي مهم 

CD شدن اشباع می باشد. مقادیر معمول 
در جدول 1 آورده شده است ]19[.

ذرات تک–قلمرو بطور یکنواخت با همه اسپینهاي آرایش یافته در یک جهت 
مغناطیسي می شوند. مغناطیسي شدن با چرخش اسپین از آنجا که هیچ دیوار 
قلمرو براي حرکت وجود ندارد معکوس می شود. و این دلیل فرسایش خیلي 
براي  دیگر  منبع   .]21[ می باشد  کوچک  ذرات  نانو  در  شده  مشاهده  باالي 

فرسایش در سیستم ذرات کوچک همسانگردي شکل می باشد. 
انحراف از کروي بودن براي ذرات تک-میداني چشمگیر بوده و همانطور که در 

جدول 2 نشان داده شده است بر روي فرسایش تاثیر دارد ]20[.

mjahan@nit.ac.ir

مریم یلداگرد1.2، محسن جهانشاهی*2.، علی احمدپور1

1- دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی شیمی
2- بابل، دانشگاه صنعتی  نوشیروانی، دانشکده مهندسی شیمی، پژوهشکده فناوری نانو

نانو ذرات مغناطیسی: بخش اول: خواص نانو ذرات مغناطیسی و سنتز آنها
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شکل 1: اثرات مغناطیسي مختلف که در نانو ذرات مغناطیسي رخ می دهد. چیدمان اسپین در )a( فرومگنت و )b( آنتي فرومگنتیک )c( ترکیب دو فاز فرومغناطیس مختلف 
)d( تصویر ممانهاي مغناطیسي در سوپر پارامغناطیس )e( برخورد در فصل مشترك بین فرو مغناطیس و آنتي فرومغناطیس که تولید اثر بایاس مبادله می کند. )f( نانو ذرات 

مغناطیسي می توانند ریلکسیشن سوپر پارامغناطیس بعالوه مغناطیس شدن خالص که از اسپین های سطحي اشباع نشده ناشي شوند را نشان دهند.

جدول 1:  اندازه منطقه –تک تخمین زده شده براي ذرات کروي مختلف 

و  کروي  ذرات  براي  فقط  بحراني  قطر  تخمین  که  داشت  خاطر  به  باید 
به  منجر  وسیع  شکلی  همسانگردي  با  ذرات  می شود.  انجام  غیربرخوردي 

قطرهاي بحراني بزرگتر می شوند.
دومین پدیده مهم که در ذرات مغناطیسي نانومقیاس اتفاق می افتد محدودیت 
نظر  در  با  می تواند  شدن  مغناطیس  سوپرپارا  می باشد.  پارامغناطیسي  سوپر 
گرفتن رفتار ذره تک-میداني کامال مجزا شده درک شود. انرژي غیرایزوتروپي 
طول  در  است  مغناطیسي  ممانهاي  نگهداري  مسئول  که  ذره  بر  مغناطیسي 
 V آن  در  که  می شود  بیان   θθ 2sin)( VKE eff= بصورت خاص  جهت 
θ زاویه بین مغناطیسي شدن وجهت   ثابت همسانگردي و 

effK حجم ذرات، 
محور آسان است.

VKeff دو جهت مساعد اکي واالن انرژي مغناطیسي شدن را جدا 
سد انرژي 

را   VKeff
انرژي  ،سد  TkB

حرارتي،  انرژي  ذرات،  اندازه  کاهش  با  می کند. 
 TkB

 > VKeff
افزیش داده و مغناطیسي شدن به آساني از بین می رود. براي

در  اتمي  مغناطیسي  ممانهاي  بجاي  کرده،  عمل  پارامغناطیس  سیستم شبیه 
این حالت یک ممان بزرگي درون هر ذره وجود دارد )شکلd1( . این سیستم 
سوپرپارامغناطیس نامیده می شود. چنین سیستم هایي پسماند نداشته و داده های 

دماهاي متفاوت به منحني جهاني  Mدر برابر H/T قرار مي گیرند.

زمان ریلکسشن ممان ذرات با معادله نیل-براون )معادله1( داده می شود که در 
s910 می باشد.  −≈τ  10-9 s ثابت بولتزمن بوده و 

Bk آن 

)1(exp0 







=

Tk
VK

B

effττ

آزمایش  زمان  مقیاسهاي  از  زمانهاي کوتاهتر  در  مغناطیسي ذرات  اگر ممان 
معکوس بشود سیستم در حالت سوپر پارامغناطیس بوده و گرنه آن به اصطالح 
در حالت بلوک شده نامیده می شود. دمایي که این دو رژیم را تمیز می دهد 
، با در نظر گرفتن روزنه زمان اندازه گیري 

BT به اصطالح دماي بلوک کننده،
محاسبه می شود. براي مثال زمان آزمایشي با مگنتومتر )تقریبا 100 ثانیه( داده 

می شود: 

دماي بلوکه کننده به ثابت غیر ایزونتروپي موثر، اندازه ذرات، میدان مغناطیسي 
اعمال شده و زمان اندازه گیري آزمایشي بستگي دارد. 

روشهاي زیادي براي اندازه گیري خواص مغناطیسي نانو ذرات مغناطیسي در 
دسترس می باشد. در ادامه فقط چند تا از روشهاي خیلي مهم بحث می شود. 
نوسان  نمونه  مغناطیس  گیر  اندازه  و   ]22[SQUID  مغناطیس گیر  اندازه 

جدول2: تاثیر شکل نانو ذرات Fe بر خوردگي
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کننده VSM]23[ ابزارهاي قوي براي اندازه گیري مغناطیسي شدن خالص 
المان  تکنیک  دو  هر  سنج  مغناطیس  پروپهاي  اغلب  شبیه  می باشند.  نمونه 

خاص نمي باشند ولي نسبتا کل مغناطیس شدن را اندازه می گیرند. 
حالت  در  مغناطیس  خواص   FMR فرومغناطیس  کننده  تشدید  پروبهاي 
ایزوتروپي مغناطیسي، ممان  زمینه را بررسي کرده و اطالعاتي در مورد غیر 
تهیه   ]24[  g فاکتور  و  شدن  مغناطیسي  ریلکسشن  مکانسیم  مغناطیسي، 
یک   XMCD ایکس  اشعه  جذب  مغناطیسي  دایروي  دیکروزیم  می کنند. 
مغناطیسي  اسپین  و  اوربیتال  ممانهاي  کردن  مشخص  براي  منتخب  روش 
می باشد. و بر اساس تغییرات در جذب سطح مقطع مواد مغناطیسي پایه گذاري 

شده و از فوتونهاي پالریزه حلقوي استفاده می کند ]25و26[. 
بعنوان وسیله اندازه گیر   )MOKE( اپتیکال  مغناطیس-  اثر کر  از  همچنین 
این است   MOKE مغناطیس شدن استفاده می شود ]25[. اصول اساسي 
پالریزاسیون  می کند  برخورد  مغناطیسي  مواد  با  پالریزه  نور  که  وقتي  که 
کیفي  مشخصات  تعیین  براي  روش  این  اصل،  در  کند.  تغییر  می تواند  نور 
گیري  اندازه  براي  و  ناحیه اي  الگوهاي  برداري  تصویر  براي  مغناطیسي، 
مغناطیسي  بر روي  مفید می باشد. اطالعات کیفي  مغناطیسي خیلي  پسماند 
بوسیله  مگنون  طیفهاي  از  ایزوتروپي  غیر  ثوابت  و  تحول  تغییرو  شدن، 
شناسایي کننده پراکنش نور بریلوین فراهم می شود ]27[. این تکنیک یک 
روش نوري بوده و قادر به شناسایي و تشخیص فرکانس تحریک مغناطیس 
)امواج اسپین سطحي( که می توانند با فوتونهاي مرئي در سیستم مفناطیسي 

اثر متقابل داشته باشند می باشد.
یک راه آسان و سریع براي تخمیین دماي بلوکه کننده بوسیله اندازه گیریهاي 
مگنتومتري dc که در آن روش میدان سرد شده صفر / میدان سرد شده بکار 
میدان  در  اتاق  دماي  از  نمونه  بطور خالصه،  می شود.  فراهم  می شود  گرفته 
یک  سپس  می شود.  سرد  مغناطیسي  میدان  در  و   )ZFC( صفر  مغناطیسي 
میدان مغناطیسي کوچکي )تقریبا Oe 100( اعمال شده و مغناطیسي شدن 
حین ولرم شدن ثبت می شود. همانگونه که دما افزایش می یابد انرژي گرمایي 
سیستم را مغشوش کرده و ممانهاي بیشتري انرژي براي همسان شدن باجهت 
میدان خارجي را بدست می آورند. تعداد ممانهاي همسان شده و بلوکه نشده 
BT به ماکزیمم می رسد. باالي دماي بلوکه کننده انرژي گرمایي به براي  در 
به  منجر  که  می باشد  قوي  به اندازه اي  مغناطیسي  ممانهاي  کردن  تصادفي 

کاهش مغناطیسي شدن می شود. 
توزیع اندازه ذرات منجر به توزیع دماهاي بلوکه کننده می شود. همانطور که 
قبال اشاره شد بحث فوق درباره ارزیابي زمان مغناطیسي شدن فقط براي ذرات 
با قلمرو-منفرد واحد برقرار است. با احتساب برخوردهاي مغناطیسي بین نانو 
ذرات که تاثیر قوي برریلکسیشن سوپر پارامغناطیس دارند رفتار سیستم خیلي 
انواع اصلي برخوردهاي مغناطیسي که می توانند در سیستم  پیچیده می شود. 

ذرات کوچک حضور داشته باشند: 
الف( برخوردهاي دوقطبي-دو قطبي 

ب( برخوردهاي تعویض مستقیم براي تماس ذرات 
ج( برخوردهاي تبدیل باال براي ذرات فلزي در شبکه ایزوله شده 

فلزي  شبکه  در  شده  تعبیه  فلزي  ذرات  براي   RKKY برخوردهاي  د( 
هستند ]19[.

برخوردهاي دو قطبي تقریبا همیشه در سیستم ذرات مغناطیسي حضور داشته 
و معموال برخوردهاي خیلي مناسب می باشند. آنها کاراکتر رنج-وسیع بوده و 
غیر ایزوتروپ می باشند. از نقطه نظر عملي مساله برخوردهاي درون مولکولي 
خیلي پیچیده می باشد. اوال تمایز اثرات برهمکنشها از اثراتي که بوسیله توزیع 
تصادفي اندازه، شکل و محور غیر ایزوتروپي ایجاد می شود خیلي پیچیده است. 
این  باشد.  داشته  برخورد می تواند حضور  نمونه همزمان چندین  در یک  ثانیًا 

وضعیت آن را حتي بیشتر از اینها پیچیده می کند تا خواص مشاهده شده را به 
برخوردهاي خاص ارجاع بدهیم.

2- 2 اثرات سطح
نانو  در  اتمها  از  زیادي  همانگونه که اندازه ذرات کاهش می یابد درصد خیلي 
ذرات اتمهاي سطحي می شوند که داللت بر مهم بودن اثرات سطحي و بین 
سطحي دارد. براي مثال در مکعب کبالت با وجوه مرکز دار با قطرحول و حوش 
1/6 نانومتر، تقریبا 60٪ کل اسپینها، اسپینهاي سطحي می باشند. با دارا بودن 
این نسبت وسیع اتمهاي سطحي /اتمهاي توده، اسپینهاي سطحي سهم مهمي 
این شکسته شدن موضعي متقارن احتماال  پیدا می کنند.  در مغناطیس شدن 
می شود.  اتم  مختصات  یا  و  شبکه  ثابت  پیوند،  ساختار  در  تغییرات  به  منجر 
تحت این شرایط، بعضي از اثرات مربوط به سطح و یا بین سطحي نظیر غیر 
ایزوتروپي سطحي و یا تحت شرایط خاص غیر ایزوتروپي تبادل سطح-هسته 

می تواند اتفاق بیفتد.

2-2-1پوشش دهي سطحي خنثي مغناطیسي
اثرات سطحي می توانند منجر به کاهش مغناطیسي شدن ذرات کوچک، براي 
نمونه نانو ذرات اکسید، نسبت به مقدار توده شوند. این کاهش با مکانیزمهاي 
متفاوتي نظیر وجود یک الیه بي اثر مغناطیسي در سطح ذرات، وجود اسپینهاي 
یکطرفه شده و یا وجود رفتار شبه- شیشه اي- اسپین در سطح اسپینها همراه 
است ]28[. از سوي دیگر براي نانو ذرات فلزي کوچک نظیر کبالت، افزایش 
ممان مغناطیسي با کاهش اندازه گزارش شده است ]29[. رسپاد و همکارانش 
این نتایج را به نسبت باالي سطح به حجم بدون توضیح جزئیات بیشتر مربوط 

دانستند. 
با   ،

effK مغناطیسي،  غیرایزوتروپي  افزایش  سطح  از  شده  ناشي  دیگر  اثر 
ایزوتروپي می تواند مقدار  این مقدار غیر  اندازه ذرات است ]29و30[.  کاهش 
فرض  و  داده  افزایش  را  کریستالین  و  شکل  ایزوتروپي  غیر  از  آمده  بدست 
می شود که از غیر ایزوتروپي سطح نشات می گیرد. در یک تقریب خیلي ساده، 
 ،V و حجم ،S مساحت سطح ،D انرژي غیر ایزوتروپي ذرات کروي با قطر

SVeff K
D

KK 6
+= احتماال بوسیله یک سهم از توده و دیگري از سطح: 

 به ترتیب ثوابت انرژي غیر ایزوتروپي توده و سطح 
SK  و 

VK ، که در آن 

هستند توصیف می شود. 
براي نانو ذرات ضد فرومغناطیس پوشش داده نشده، فرومغناطیس شدن ضعیف 
در دماهاي پایین )شکل f1( که به وجود اسپینهاي سطحي غیر جبراني ضد 
فرو فرومغناطیس نسبت داده می شود اتفاق می افتد. از آنجا که این وضعیت 
بطور موثر به حضور فرومغناطیس در همجواري ضد فرومغناطیس نسبت داده 
می شود، اثرات اضافي نظیر تبادل سمت گیري مي تواند نتیجه شود ]34-31[. 
با وجود این فقط در بعضي موردها یک همبستگي واضح بین پوشش سطح و 
خواص مغناطیسي برقرار می شود. براي مثال، پوشش دهي سیلیکا از آنجا که 
مقدار کوپل کردن دوقطبي مربوط به فاصله بین ذرات بوده و این بستگي به 
ضخامت پوسته سلیکاي خنثي دارد براي تنظیم کردن خواص مغناطیسي نانو 
ذرات بکار مي رود ]35[. الیه نازک سیلیکا ذرات را جدا کرده و از این طریق 
مغناطیسي مطلوب  اطالعات  کننده های  در ذخیره  از سویچینگ مساعي که 

می باشد جلوگیري می کند.
در موارد دیگر، اثر پوشش دهي کمتر آشکار است. یک الیه فلز با ارزش حول 
براي  دارد.  سزایي  به  تاثیر  مغناطیسي  روي خواص  بر  مغناطیسي  ذرات  نانو 
مثال نشان داده شده است که نانو ذرات کبالت پوشش داده شده با طال داراي 
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غیر ایزوتروپي مغناطیسي پاییني نسبت به ذرات پوشش داده نشده می باشند، 
در حالیکه پوشش دهي طالي ذرات آهن، غیرایزوتروپي را افزایش داده واین 
و  هورمس  همچنین   .]36[ می شود  داده  نسبت  طال  با  آلیاژ  تشکیل  به  اثر 
خواص  روي  بر  را  ومس(  )طال  مختلف  دهنده های  پوشش  اثر  همکارانش 
مغناطیسي نانو ذرات کبالت بررسي کردند و به این نتیجه رسیدند که یک فعل 
و انفعال پیچیده بین هسته ذرات و پوشش خواص را تعیین می کند و بنابراین 

تنظیم کردن ممکن است سخت باشد]37[.
لیگاندهاي آلي عالوه بر اینکه براي تثبیت کردن نانو ذرات مغناطیسي بکار 
می روند بر روي خواص مغناطیسي آنها اثر دارند بدین معني که لیگاندها قادر 
به اصالح غیر ایزوتروپي و ممان مغناطیسي اتمهاي فلز واقع شده در سطح 
ذرات می باشند ]36[. همانطور که پالوس و همکارانش گزارش کردند ذرات 
و  مغناطیسي  ممان  کاهش  آلي،  لیگاند های  با  شده  تثبیت  کبالت  کلوئیدي 
کردند  پیشنهاد  همکارانش  و  لوون   .]36[ دادند  نشان  وسیع  ایزوتروپي  غیر 
که لیگاندهاي اتصال یافته به سطح منجر به فرونشاندن ممانهاي مغناطیسي 
سطحي شده و منجر به کاهش مغناطیس شدن می شوند ]38[. در مورد نانو 
نظیر  دهنده  لیگاندهاي  که  کردند  اثبات  و همکارانش  کوردنت  نیکل،  ذرات 
آمینها، مغناطیس شدن سطح را تغییر نداده اما تشکیل میله ها را ترفیع می دهند 
در حالیکه استفاده از تري اکتیل فسفین اکسید منجر به کاهش در مغناطیسي 
مغناطیسي  پاسخ  که  می شود  نتیجه  کلي  بطور   .]39[ می شود  ذرات  شدن 
سیستم به پوشش خنثي نسبتا پیچیده بوده و مختص سیستم است بنابراین 

هیچ همبستگي محکمي در حال حاضر برقرار نیست.

2-2-2پوشش مغناطیسي براي نانو ذرات مغناطیسي
روي  بر  چشمگیري  اثر  معموال  مغناطیسي  ذرات  نانو  بر  مغناطیسي  پوشش 
نانو  به  منجر  متفاوت  مغناطیسي  فاز  دو  ترکیب  دارد.  مغناطیسي  خواص 
کامپوزیت مغناطیسي جدیدي با خیلي کاربردهاي احتمالي خواهد شد. زماني 
که دو فاز مغناطیسي در تماس نزدیک هستند ویژگي خیلي برجسته که اتفاق 
در  معاوضه  بایاس  اخیر  مروي  مقاله  در  هست.  معاوضه  بایاس  اثر  می افتد 

سیستمهاي نانو ساختار بوسیله ناقوس و همکارانش ارائه شده است ]40[.
کوپلینگ معاوضه در میان فصل مشترک بین هسته فرو مغناطیس و پوسته 
آنتي فرومغناطیس و یا برعکس باعث این اثر می شود. بایاس معاوضه شیفت 
فرو  مشترک  فصل  با  سیستمهاي  در  میدان  محور  طول  در  پسماند  حلقه 
مغناطیس - آنتي فرو مغناطیس می باشد. )شکل e1( این شیفت بوسیله تبادل 
یک سویه تولید شده از زماني که سیستم به زیر دماي نیل آنتي فرو مغناطیس 

سرد می شود القا می شود.
این کوپلینگ معاوضه می تواند یک منبع اضافي از غیرایزوتروپي فراهم نموده 
و منجر به پایداري مغناطیس شدن شود. اثر معاوضه بایاس براي اولین بار در 
نانو ذرات کبالت احاطه شده با الیه اکسید کبالت آنتي فرو مغناطیس اندازه 
معاوضه  بایاس  آنها  در  دارند که  متعددي وجود  گیري شده است. سیتمهاي 
شده  بررسي  وسیع  سطح  در  سیستمهاي  از  تعدادي  و  است  شده  مشاهده 
عبارتند از: نانو ذرات فرو مغناطیسي پوشش داده شده با اکسیدهاي آنتي فرو 
مغناطیسشان )براي مثال )کبالت/اکسید کبالت، نیکل/ اکسید نیکل(، نیترید ها 
)آهن- نیترید آهن( و سولفیدها )آهن-سولفید آهن(، ّفریمگنتیک- آنتي فرو 
فرومگنتیک-فرومگنتیک  ذرات  نانو  یا  کبالت(  آهن-اکسید  )اکسید  مگنتیک 

.)TbCo-Fe20Ni80(
اخیرا نانو ذرات آنتي فرومغناطیس تک-ناحیه اي خالص اثر بایاس-معاوضه که 
از اسپینهاي خنثي نشده بر روي سطح ناشي می شوند نشان داده اند. این یک 
ساختار اسپین سطح پیچیده اي را که مسئول پیدایش فرومغناطیس ضعیف، اثر 
 .)f1 بایاس معاوضه و به اصطالح اثر پرورش هست را آشکار می کند)شکل

اثر پرورش، کاهش میدان بایاس معاوضه به محض چرخش میدان بعدي را 
نشان می دهد ]41[. 

تعبیه شده در شبکه، سیستمهاي جالب ذرات پوشش داده شده  ذرات فلزي 
مغناطیسي هستند. اسکومریو و همکارانش نقش شبکه در برقرارسازي پاسخ 
ایزوله  ذرات  مغناطیسي  رفتار   .]42[ دادند  نشان  را  ذرات کوچک  مغناطیسي 
شده 4 نانومتري با پوسته اکسید کبالت وقتي بجاي اینکه در شبکه ماتریس 
مغناطیسي تعبیه شوند در ماتریس آنتي فرومغناطیس تعبیه شوند به میزان قابل 
توجهي تغییر می یابد. دماي بلوکه کننده ذرات کبالت تعبیه شده در ماتریس 
اکسید آلومینیوم یا کربن حول وحوش 10 کلوین بوده اما با قرار دادن آنها در 
شبکه اکسید کبالت آنها تا باالي 290 کلوین فرو مغناطیس می مانند. از این 
رو کوپلینگ ذرات فرومغناطیسي با ماتریس آنتي فرومغناطیسي یک منبع غیر 

ایزوتروپي افزوده بزرگي هست.
مغناطیسي  نظیر  ها  زمینه  از  خیلي  در  معاوضه  شده  بایاس  نانوساختارهاي 
یک  دارند.  کاربرد  اسپینترونیک  و  کننده،  ضبط  وسایل   ،)c1شکل( دائمي 
شیوه جدید براي تولید مگنت دائمي با عملکرد باال، ترکیب فاز مغناطیس نرم 
)مغناطیس شده آسان(، مثل Fe3Pt و فاز مگنتک سخت )مغناطیس شدن 
سخت و داراي کوریسیویتي باال( نظیر اکسید آهن که بین کوپلینگ تعویض 
فرومگنتیک و  اجزاي  انتخاب صحیح   .]43[ تقابل می کند می باشد  مگنتیک 
وسیله  بعنوان  استفاده  براي  مناسب  ساختار  یک  می تواند  فرومگنتیک  آنتي 
ضبط کننده فراهم نماید. کوپلینگ تعویض می تواند غیر ایزوتروپي اضافي که 
براي پایدار سازي مغناطیسي الزم است را فراهم نموده و بنابراین ذرات پایدار 

مغناطیسي را تولید بکند.
ساختار  بوسیله  مغناطیسي  کردن  روکش  به  مربوط  دیگر  جالب  وجه  یک   
پوسته  و  هسته  دوي  هر  آن  در  که  می باشد  مغناطیسي  دو  هسته-پوسته 
ذرات  نانو  .این   ]44[  )FePt/CoFe2O4 )نظیر  هستند  مغناطیس  شدیدا 
دو مغناطیسي هسته-پوسته اجازه یک خواص مغناطیسي دقیق بواسطه تنظیم 
ابعاد هسته و پوسته که بطور انتخابي غیر ایزوتروپي و مغناطیس شدن را تنظیم 

می کند را می دهند.
و  ذرات  نانو  ذاتي  خواص  دو  هر  نتیجه  ذرات  نانو  مجموعه  مگنتیک  رفتار 
برهمکنش بین آنها مي باشد. توزیع اندازه، شکل، نقصهاي سطحي و خلوص 
فاز تنها تعداد کمي از پارامترهایي اثر گذار بر خواص مغناطیسي می باشند که 
از  بررسي مغناطیس شدن را در ذرات کوچک خیلي پیچیده می سازند. یکي 
چالشهاي بزرگ ساخت مجموعه ذرات مونو دیسپرس با شکل خیلي خوب، 
ترکیب کنترل شده، پایداري شیمیایي ایده آل، جداسازي های درون مولکولي 
قابل تنظیم و سطح قابل عامل دار شدن می باشد. چنین ذرات به طرز شگفت 
اثرات  و  مولکولي  درون  برخوردهاي  –محدود  اندازه  اثرات  بین  تمایز  آوري 
با مشخصات  مغناطیسي  ذرات  نانو  بنابراین سنتز  تسهیل می نماید.  را  سطح 
خیلي خوب کنترل شده یک امر خیلي مهم می باشد که در بخشهاي بعدي با 

جزئیات بیشتر توصیف خواهد شد.

 3 - سنتز نانو ذرات مغناطیسي

نانو ذرات مغناطیسي با تعدادي ترکیبات و فازهاي مختلف شامل اکسیدهاي 
 Co و Fe 45-47[، فلزات خالص نظیر[ l- Fe2O3 وFe3O4 آهن مثل
MnFe2O4و   ،MgFe2O4 نظیر  اسپینل  نوع  فرومگنتیک  ]48و49[، 
FePt ]52و53[  آلیاژهایي نظیر CoPt3 و  CoFe2O4 ]50و51[ بعالوه 
سنتز شده اند. در دهه های گذشته تحقیقات وسیعی بر روي سنتز نانو ذرات انجام 
شده است. مخصوصا در طول چند سال گذشته مقاالت زیادي روشهاي سنتز 
پر بازده براي سنتز ذرات با کنترل شکل، پایداري باال و نانو ذرات مغناطیسي 
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مونودسپرس را توصیف کردند. چندین روش معروف شامل هم-رسوبي، تجزیه 
گرمایي و یا کاهش، سنتز مایسل، سنتز هیدروترمال و تکنیک های پرولیز لیزر 

همگي در سنتز نانو ذرات مغناطیسي با کیفیت باال بکار می روند. 

3-1روش هم- رسوبي
 Fe3O4( هم-رسوبي یکي از روشهاي آسان و راحت سنتز اکسیدهاي آهن
-l( از محلول نمکهاي +Fe2+/Fe3 با افزودن باز تحت اتمسفر  Fe2O3 و یا
نانو  ترکیب  و  اندازه، شکل  باال می باشد.  یا در دماهاي  اتاق  خنثي در دماي 
)براي  استفاده شده  نمکهاي  نوع  به  بستگي  زیاد  مقدار  به  مغناطیسي  ذرات 
واکنش،  دماي   ،Fe2+/Fe3+ نسبت  ها(  نیترات  و  ها  کلریدها، سولفات  مثال 

مقدار pH و قدرت یوني ماده واسطه دارد. 
با این روش سنتز، همین که شرایط سنتز ثابت شد کیفیت نانو ذرات مغناطیسي 
کامال تجدید پذیر است. مقادیر اشباع مغناطیسي نانو ذرات مغناطیسي از راه 
 90 emu/g 30 تا 50 که کمتراز مقدار توده یعني emu/g آزمایش در رنج
می باشد مشخص شده است. نانو ذرات مغناطیسي تحت شرایط معمولي خیلي 
اسیدي  محیطهاي  در  یا  و  شده  اکسید  مگمیت  به  آساني  به  و  نبوده  پایدار 
حل می شوند. از آنجا که مگمیت یک فرو مگنتیت بوده اکسیداسیون مشکل 
کمتري است. بنابراین ذرات مگنتیت می توانند در معرض اکسیداسیون عمدي 
در  آنها  کردن  پراکنده  با  تبدیل  این  بشوند.  مگمیت  به  تبدیل  تا  گیرند  قرار 
محیطهاي اسیدي و سپس اضافه کردن نیترات آهن )III( صورت می گیرد. 
ذرات مگمیت بدست آمده بعدا در محیطهاي اسیدي و بازي از لحاظ شیمیایي 

پایدار هستند.
 با وجود این حتي اگر ذرات مغناطیسي بعد از تشکیل اولیه شان به مگمیت 
تبدیل می شوند چالش عملي بر روي سنتز کردن Fe3O4 با هم رسوبي در 
کنترل اندازه و بنابراین دست یابي به توزیع اندازه ذرات باریک واقع می شود. از 
آنجا که دماي بلوکه کننده بستگي به سایز ذرات دارد توزیع اندازه ذرات وسیع 
منجر به رنج وسیع دماهاي بلوکه کننده و بنابراین رفتار مغناطیسي غیر ایده 
آلي براي خیلي از کاربردها خواهد شد. ذرات تهیه شده با هم رسوبي متاسفانه 
تمایل به پلي دیسپرس شدن دارند. به روشني معلوم شده است که قطع کردن 
کوتاه هسته زایي و متعاقبا رشد کنترل شده آرام براي تولید ذرات مونودیسپرس 
تعیین کننده است. بنابراین کنترل کردن این فرآیندها نکات کلیدي در تولید 

نانو ذرات مغناطیسي اکسید آهن مونو دیسپرس می باشد.
اندازه هاي  در  مغناطیسي  ذرات  نانو  تهیه  در  چشمگیري  پیشرفتهاي  اخیرا   
یا کاهش  و  پایدار کننده  بعنوان عامل  آلي  افزودنیهاي  از  استفاده  با  مختلف 
اندازه های 4  با  مغناطیسي  نانو ذرات  مثال  براي  است.  دهنده صورت گرفته 
پایدار  الکل  وینیل  پلي  وزني   ٪1 آبي  محلولهاي  در  می توانند  نانومتر   10 تا 
بشوند. با وجود این وقتي پلي وینیل الکل محتوي 0/1 ٪ مولي از گروهاي 
در  مغناطیسي  ذرات  نانو  شود  استفاده  کننده  پایدار  عامل  بعنوان  کربوکسیل 

شکل خوشه های زنجیره اي رسوب خواهند کرد. 
این نتایج بیان می کند که انتخاب پایدار کننده سطحی مناسب براي پایداري 
چنین ذراتي مسئله مهمي است. نانو ذرات مگمیت تنظیم پذیر اندازه با تشکیل 
اولیه مگنتیت در حضور نمکهاي تري سدیم اسید سیتریک در محیط آلکالین 
و متعاقبا اکسیداسیون در 90 درجه سلسیوس براي 30 دقیقه با نیترات آهن 
)III( تهیه شدند. اندازه ذرات می تواند از 2 تا 8 نانومتر با تنظیم نسبت مولي 
یونهاي سیترات و یونهاي فلزي +Fe2 و +Fe3 متغییر باشد ]55[. اثرات چندین 
آنیون آلي نظیر کربوکسیالت و یونهاي هیدروکسي کربوکسیالت بر تشکیل 
اکسیدهاي آهن یا اکسي هیدرواکسیداز بطور وسیع مطالعه شده است ]56-
58[. تشکیل کمپلکس های سطحي احتیاج به گروهاي کربوکسي پرتون زدایي 
نشان  اخیر  مطالعات  دارد.  شده  زدایي  پرتون  هیدروکسي  آلفا  و   ]59[ شده 
 Fe3O4 پایدار کردن براي  انتخاب خوبي  اسید یک  اولئیک  است که  داده 
می باشد ]60و61[. اثر یونهاي آلي بر روي تشکیل اکسیدهاي فلزي یا اکسي 
هیدروکسیدازها می تواند با دو مکانیزم رقابت کننده با استدالل توجیه شود. کي 
لیت کردن یونهاي فلزي می تواند از هسته زایي جلوگیري نموده و بدلیل اینکه 
ذرات  رشد  بوسیله  و سیستم  می باشد  تشکیل شده کوچک  تعداد هسته های 
تفوق می یابد منجر به تشکیل ذرات بزرگ شود. از سوي دیگر جذب سطحي 
افزودني ها بر روي هسته و رشد کریستالها ممکن است از رشد ذرات که به 

تشکیل واحدهاي کوچک کمک می کند جلوگیري کند.

3-2تجزیه گرمایي 
اکسیدازها  و  با کیفیت عالي  نیمه رسانا  از سنتز کریستالهاي  الهام گرفتن  با 
براي  مشابهي  روشهاي   ]64-62[ گرمایي  تجزیه  با  آبي  غیر  محیطهاي  در 
است.  یافته  توسعه  شکل  و  اندازه  از  بیش  کنترل  با  مغناطیسي  ذرات  سنتز 
اندازه کوچکتر ضرورتا می توانند  با  مونودیسپرس  مغناطیسي  نانوکریستالهاي 
باال  جوش  با  آلي  حاللهاي  در  فلزي  آلي  ترکیبات  گرمایي  تجزیه  بواسطه 

محتوي پایدار کننده سطحی های سنتز شوند ]65و66و51[. 
 ،]  M)acac(n  [ آکتوناز  استیل  فلز  شامل  فلزي  آلي  ماده  پیش 
 ، ]MxCupx[فلزات کاپفرونات ،)M=Fe,Mn,Co,Ni,Cr;n=2 or 3,(
M همان یون فلز ,Cup همان N- نیترو سوفنیل هیدروکسي آمین ]67[ 
اولئیک اسیدها ]70[ و هگزادسیل  یا کربونیل ها ]68[، اسیدهاي چرب]69[، 
آمینها ]71[ اغلب بعنوان پایدار کننده های سطحی استفاده می شوند. در اصل، 
نسبت عاملهاي شروع کننده شامل ترکیبات آلي فلزي، پایدار کننده سطحی، و 
حالل پارامترهاي قوي براي کنترل اندازه و مورفولوژي نانو ذرات مغناطیسي 
هستند. دماي واکنش، زمان واکنش بعالوه دوره پیرسازي همچنین می توانند 

براي کنترل دقیق اندازه و مورفولوژي تعیین کننده باشند.
 اگر فلز در پیش ماده صفر واالنسي نظیر کربونیلها باشد تجزیه گرمایي در 
اما پیش ماده های دو مرحله اي همچنین  ابتدا منجر به تشکیل فلز می شود، 

شکل2: تشکیل نانو کریستالهاي Fe3O4، تصویر وسطي و سمت راست تصاویر TEM نانو کریستالهاي سنتز 
شده در زمانهاي مختلف واکنش می باشد ]69[.
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می توانند براي تولید نانو ذرات اکسیدي بکار روند. 
اسید  اولئیک  و  اتر  اکتیل  پنتا کربونیل آهن می تواند در مخلوط  نمونه  براي 
در 100 درجه سلسیوس تجزیه شده و متعاقبا افزودن اکسید تري متیل آمین 
مونودیسپرس های  به تشکیل  منتج  باال  در دماهاي  اکسیدانت مالیم  بعنوان 

نانوکریستالهاي گاما اکسید آهن با اندازه تقریبا 13 نانومتر می شود ]72[. 
تجزیه پیش ماده با سنترهاي فلز کاتیونیک مستقیما منجر به اکسیدازها یعني به 
Fe3O4 می شود، اگر Fe)acac(3 در حضور 1و2 هگزا دي کانودیول، اولیل 
آمین و اولوئیک اسید در فنل اتر تجزیه شود ]73و47[. پنگ و همکارانش یک 
روش عمومي براي سنتز کنترل شده اندازه و شکل نانو کریستالهاي مگنتیک 
آبي گزارش کردند  اسید چرب در محلول غیر  فلز نمکهاي  پرولیز  بر اساس 
]69[ و سیستم واکنش عموما ترکیبي از نمکهاي اسید چرب فلزي، اسیدهاي 
چرب مربوطه )دکانوئیک اسید، لوریک اسید، میریستیگ اسید، پالمتیک اسید، 
اولوئیک اسید، استئاریک اسید( حالل هیدروکربني)اوکتادکان(، n-ایکوسان، 
تترا کوسان یا مخلوطي از اوکتادکان و تترا کوسان و عامل فعال سازي بود. 
تنظیم  قابل  اندازه های  با  دیسپرس  مونو    Fe3O4کریستالهاي نانو  تقریبا 
باالي رنج وسیع اندازه )50-3 نانومتر( می توانند با اشکال کنترل شده شامل 
ذرات کروي ریز و مکعب همانطور که در شکل2 نشان داده شده است سنتز 

شوند. 
 ،Cr2O3 این روش بطور موفقیت آمیز براي سنتز دیگر نانو کریستالها نظیر
Co3O4،MnO و NiO عمومیت یافته است. اندازه و شکل نانوکریستالها 
می تواند با تغیییر واکنش پذیري و غلظت پیش ماده کنترل شود. واکنش پذیري 
با تغییر طول زنجیره و غلظت اسیدهاي چرب تنظیم می شود. عموما هرچه 
طول زنجیره کوتاهتر باشد سرعت واکنش سریعتر است. الکلها یا آمینهاي نوع 

اول می تواند براي تسریع سرعت و کاهش دماي واکنش بکار روند.
تهیه  براي   هیون ]51[ و همکارانش همچنین روش تجزیه گرمایي مشابه 
نانو ذرات اکسید آهن مونودیسپرس استفاده کردند. آنها کلرید آهن )III( غیر 
سمي و ارزان و اولئات سدیم را براي تولید کمپلکس آهن اولئات در محل که 
بعدا در دماهاي باالي 240 و 320 درجه سلسیوس در حاللهاي مختلف نظیر 
1-هگزا دیکن، اکتیل اتر، 1- اکتادیکن، 1- ایکوسن یا تري اکتیل آمین را 
استفاده کردند. اندازه ذرات در رنج 5 تا 22 نانومتر بسته به دماي تجزیه و دوره 
پیرسازي )ماند( بود. در این سنتز پیرسازي به عنوان یک مرحله ضروري براي 
تشکیل نانو ذرات اکسید آهن شناخته شد. نانو ذرات بدست آمده در حاللهاي 
آلي شامل هگزان و تولوئن قابل پراکنده شدن هستند. با وجود این پخش شدن 

ذرات در آب نامعلوم است. 
اولئات  پنتا کربونیل آهن و کمپلس  همان گروه پي بردند که تجزیه متوالي 
آهن در دماهاي مختلف منتج به تشکیل نانو ذرات آهن مونودیسپرس )6 تا 
15 نانومتر( که می توانند بیشتر به مگنتیت اکسید شوند می شود ]74[. فرآیند 
کلي مشابه با رشد بین ذره اي که با مکانیزم المر توضیح داده می شود می باشد. 

یعني از هم پاشیدن هسته زایي از محلول فوق اشباع بوسیله رشد آهسته ذرات 
بدون افزودن هسته کافي ادامه پیدا کرده و به موجب آن یک جداسازي کامل 

از هسته زایي و رشد بدست می دهد ]75[. 
پایین  نسبتا  دماهاي  در  آهن  کربنیل  پنتا  گرمایي  تجزیه  هیون  سنتز  در 
هسته زایي را تحریک کرده و کمپلکس اولئات آهن منجر به رشد می شود. نانو 
ذرات ذکر شده در باال در حاللهاي آلي قابل پخش می باشند. با وجود این نانو 
ذرات مغناطیسي محلول در آب براي کاربردهاي زیست فناوری خیلي مناسب 
می باشند. براي این منظور سنتز خیلي ساده نانو ذرات مغناطیسي محلول در 
آب اخیرا گزارش شده است. استفاده از FeCl3.6H2O بعنوان منبع آهن و 
2-پیرولیدون بعنوان حالل پایه نانو کریستالهاي محلول در آب تحت رفالکس 
)245 درجه سلسیوس( تهیه شدند ]76[. سایز متوسط ذرات می تواند در 4،12 
ساعت   24 و   1،10 برابر  ترتیب  به  رفالکس  زمان  که  وقتي  نانومتر   60 و 
می باشد کنترل شود. با افزایش زمان رفالکس شکل ذرات از کروي در مراحل 
نخستین به مورفولوژي مکعبي براي زمانهاي طوالني تغییر یافت. اخیرا همان 
شرایط  تحت  را  آب  در  محلول  مغناطیسي  ذرات  نانو  تک-پاته  سنتز  گروه 
ترمینتید)اتیلن  کربوکسیل  دي   ωα , پلي  کردن  اضافه  با  مشابه  واکنش 
گلیکول( بعنوان عامل پوشش دهي سطح توسعه دادند ]77[. این نانو ذرات 
بالقوه می توانند بعنوان عامل کنتراست تصویر برداري تشدید مغناطیسي براي 

تشخیص سرطان استفاده شوند.
 روش تجزیه گرمایي همچنین براي تهیه نانو ذرات فلزي بکار می رود. مزیت 
نانو ذرات فلزي در مغناطیسي شدن زیاد آنها در مقایسه با اکسید های فلزي 
که مخصوصا براي واسطه های ذخیره اطالعات جالب است می باشد. نانو ذرات 
فلزي آهن بوسیله تجزیه گرمایي Fe)CO(5 و در حضور پلي ایزو بوتان در 
دکالین تحت اتمسفر نیتروژن در 170 درجه سلسیوس سنتز شدند ]78[. اندازه 
ذرات می تواند از 2 تا 10 نانومتر با پلي دیسپرس کردن تقریبا 10٪ بسته به 
نسبت پلي ایزو بوتان /Fe)CO(5 تنظیم شود. ضخامت الیه پلیمر اطراف نانو 
ذرات آهن تقریبا 7 نانومتر می باشد. با وجود این، این ذرات آهن هنوز می توانند 
به آساني با قرارگیري در معرض هوا همانطور که با اندازه گیري هاي حساس 

اثبات شده است اکسید شوند. 
این منجر به افزایش ناچیزي از اندازه ذرات با فاکتور تقریبا 1/3 می شود. چادرت و 
 Fe{N]Si)CH3(3[2}2[ همکارانش سنتز نانو مکعب های آهن را با تجزیه
[ با H2 در حضور هگزا دسیل آمین و اولئیک اسید یا هگزا دسیل آمونیوم 
و  آمین  نسبي  غلظتهاي  تغییر  با   ]79[ کردند  گزارش  درجه   150 در  کلراید 
لیگاند اسید اندازه )طول لبه( نانو مکعب ها می تواند به مقدار ناچیزي از 7 تا 
8/3 نانو متر با فضاي درون ذره اي به ترتیب 1/6 تا 2 نانومتر تغییر کند. این 
با  یافته  کریستالهاي گسترش  فوق مشبک  درون  به  نانو مکعب ها می توانند 

محورهاي کریستالوگرافي در یک ردیف قرار گرفته جمع شوند.
 در سنتز نانو ذرات کبالت با روش تجزیه گرمایي هر دو مورد شکل و اندازه 

شکل 3: میکروگرافهاي TEM نانو میله های سنتز شده با استفاده از )a( هگزادسیل آمین )b( اسید 
اکتانیک)c ( لوریک اسید )d( استاریک اسید . نمونه ها برايTEM  در )c( بوسیله اولترامیکرومتري در سایز 

بار 30 نانومتر که از روش مرجع 38 تولید شده است]83[.
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می تواند کنترل شود ]80.[. 
گرمایي  تجزیه  با  کبالتي  دیسکهاي  نانو  سنتز  همکارانش  و  آلیویساتوس 
همکارانش  و  چادرت  ]49و81[.  کردند  گزارش  را  کبالت  کربنیل  ماده  پیش 
احیاي  از   ]39[ نیکل  میله های  نانو  و   ] ]82و83  کبالت  میله های  نانو  سنتز 
براي  کردند.  توصیف  را  کربنیل  نانو  ارگانومتالیک  کمپلکس هاي  باالي  دما 
تجزیه  بواسطه  دیسپرس  مونو  مغناطیس  فرو  کبالت  میله های  نانو  مثال 
]))(( تحت H2 در آنیسل در دماي 150  128

4

138

3 HCHCCo −− ηη
درجه سلسیوس در حضور مخلوط هگزادسیل آمین و اسید چرب نظیر لوریک 
اسید، اکتانیک اسید یا استئاریک اسید سنتز شده اند. همانطور که در شکل 3 
دیده می شود قطر و طول نانو میله ها با انتخاب اسیدهاي مختلف متغیر است 

.]83[
نانو ذرات مغناطیسي پایدار در هوا در شرایط دستکاري آسان و کاربرد تحت 
شرایط اکسیداسیون خیلي جذاب هستند. بنمان و همکارانش سنتز نانو ذرات 
در   ]Co2)CO(8[ ترمولیز  با  هوا  در  پایدار  مونودیسپرس  کلوئیدي  کبالت 
حضور ترکیبات آلکیل آلومینیوم را گزارش نمودند ]84[. با تغییر طول زنجیره 
آلکیل ترکیبات ارگانو آلومینیوم اندازه ذرات کبالت می تواند در رنج 3 تا 11 نانو 
متر تنظیم شود. فهمیده شده است که اکسیداسیون سطحي مالیم نانو ذرات 
کبالت با هواي سنتزي براي بدست آوردن ذرات پایدار در هوا الزم و تعیین 
ذرات  اشباع  کردن  مغناطیس  اکسیداسیون  مرحله  این  بدون  می باشد.  کننده 
اکسید کبالت وقتي که در معرض هوا بعد از لخته زدایي با پایدار کننده سطحی 

کورانتین  SHقرار می گیرد سریعا دچار فروپاشی می شود.
باال،  مغناطیسي  ایزوتروپي  غیر  نظیر  زیادي  مزایاي  مغناطیسي  آلیاژهاي 
 CoPt3 قابلیت مغناطیسي القایي و کوئرسیتیویتي باالیي دارند ]85[. در کنار
زیاد  علمي  عالقه  مورد  حاضر  حال  در  فسفید  فلزات   ]53 و   52[  FePt و 
در علم مواد وشیمي هستند ]86و87[. براي مثال فسفید آهن هگزاگونال و 
مواد مربوطه بطور وسیع بخاطر اثرات فرو مغناطیسي، مقاومت مغناطیسي و 
مگنتوکالریکشان مطالعه شدند ]88و89[ . اخیرا بروک و همکارانش نانو ذرات 
FeP و MnP را به ترتیب از استیل آکتونات واکنش آهن )III( و کربنیل 
منگنز با فسفان تریس )تري متیل سلیل( در دماهاي باال سنتز کردند ]90و91[. 
اخیرا نانو میله هاي FePآنتي فرو مگنتیک با تجزیه گرمایي محلول مخلوط 
پیش ماده/ پایدار کننده سطحی تهیه شدند ]92[. بعالوه سنتز نانو میله های 
Fe2P فسفید آهن مجزا از تجزیه گرمایي با تزریق مداوم پنتا کربونیل آهن 

در تري آکتیل فسفان با استفاده از پمپ تزریق گزارش شده است ]93[.

3-3 میکروامولسیون سازي
میکرو امولسیون سازي از لحاظ ترمودینامیکي پراکنده سازي ایزوترپیک پایدار 
فیلم  با  مایعات  دو  هر  یا  یک  میکرودومینهاي  درآن  که  نامحلول  مایع  دو 
در   ]94[ می باشد.  می شوند  پایدار  سطحی  کننده  پایدار  مولکولهاي  رویه  دو 
میکروامولسیونهاي روغن در آب فاز آبي بصورت قطرات میکرو )معمواًل با قطر 
1 تا 50 نانومتر( با تک الیه مولکولهاي سورفکتانت در فاز هیدروکربن مداوم 
احاطه می شوند. اندازه مایسل معکوس بوسیله نسبت مولي آب به پایدار کننده 
سطحی مشخص می شود ]95[. با مخلوط کردن دو میکرو امولسیون مجزاي 
روغن در آب محتوي واکنشگرهاي مطلوب میکرو قطره ها بطور مداوم کلوییده 
به فرمهاي رسوب در مایسلها در  منعقد شده و سپس می شکنند و سرانجام 

خواهند آمد ]4[. 
میتواند  رسوب  امولسیون ها  میکرو  به  اتانول  یا  استون  نظیر  افزودن حالل  با 
بوسیله صاف کردن یا سانتریفوژ کردن مخلوط استخراج شود. در این مصداق 
میکروامولسیون به عنوان نانو راکتور براي تشکیل نانو ذرات می تواند استفاده 
/ کبالت  آلیاژهاي  فلزي،  کبالت  میکروامولسیون،  تکنیک  از  استفاده  با  شود. 
پالتنیوم و نانو ذرات کبالت /پالتنیوم روکش شده با طال بوسیله مایسل معکوس 
برمید سیتیل تري متیل آمونیوم با استفاده از 1-بوتانول بعنوان همپایدار کننده 
سطحی و اکتان بعنوان فاز روغني سنتز شدند. ]M( MFe2O4 ]96 = منگنز، 
کبالت، نیکل، مس، منیزیم یا کادمیوم و غیره( از میان مواد مغناطیسي خیلي 
مهم بوده و بطور وسیع براي کاربردهاي الکترونیک استفاده می شود. فریت های 

اسپاینیل می توانند در میکرو امولسیون و مایسل معکوس سنتز شوند. 
 15 تا   4 از  شده  کنترل  اندازه های  با   MFe2O4 ذرات  نانو  نمونه  براي 
نانومتر بواسطه تشکیل مایسل های معکوس آب در تولوئن با سدیم دودسیل 
 . پایدار کننده سطحی سنتز شده اند]97[  )NaDBS  (بعنوان  بنزوسولفونات 
  Fe)NO3(3و Mn)NO3(2 این سنتز با محلول آبي شفاف تشکیل شده از
افزوده می شود  شروع می شود. محلول آبي NaDBS به محلول نمک فلز 
و متعاقبا باافزودن حجم باالیي از تولوئن مایسلهاي معکوس تشکیل میشود. 
تولوئن  و  آب  حجمي  نسبت  با  آمده  بدست   MnFe2O4 ذرات  نانو  اندازه 

مشخص می شود. 
بواسطه  نانو میله های اکسیدي می توانند  وو و همکارانش گزارش کردند که 
واکنش سل-ژل در مایسل معکوس تشکیل شده از اولئیک اسید و اتر بنزیل با 
استفاده از FeCl3·6H2O بعنوان منبع آهن و اکسید پروپیلن بعنوان گیرنده 
پرتون ساخته شود. ]98[ فاز نانو میله ها می تواند با تغییر دماي واکنش، اتمسفر 

 Fe3O4 )9.1_0.8 nm; Fe2+:Fe3+. 1:2; 160C(. CoFe2O4 )11.5_0.6 نانو کریستالهاي مغناطیسي و دي الکتریک TEM شکل 4:تصاویر
]101[ Co2+:Fe2+. 1:2; 180C(. BaTiO3 )16.8_1.7 nm; 180C(. TiO2 )4.3_0.2 nm; 180C( nm;
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تترالین کنترل  در  یا گرم کردن  و حالت هیدراسیون سل در طول رفالکس 
شده  تشکیل  کبالت  و  آمین  متیل  واکنش  بوسیله  کبالت  فریت  سیال  شود. 
در محل و سولفات دودوسیل آهن که بوسیله مخلوط کردن در محلول آبي 
سولفات دودوسیل سدیم با کلرید آهن یا با محلول استات کبالت ساخته شده، 
تهیه شده است ]99[. اندازه ذرات فریت کبالت با کاهش غلظت کلي واکنش 
دهنده و افزایش غلظت سولفات دودسیل سدیم کاهش می یابد. اندازه متوسط 
ذرات می تواند از 2 تا 5 نانو مترمتغییر باشد با وجود این، پلي دیسپرسیتي نسبتا 

باال در 30-35 % است.
با استفاده از تکنیک میکرو امولسیون نانو ذرات می توانند نه تنها بصورت کروي 
از  انواع زیادي  لوله اي تهیه شوند ]100[. اگرچه  یا  بلکه با سطح مقطع دراز 
نانو ذرات مغناطیسي به روش کنترل شده با استفاده از روش میکرو امولسیون 
است.  متغییر  وسیعي  رنج  بر  نسبتا  معموال  ذرات  و شکل  اندازه  شدند،  سنتز 
عالوه برآن روزنه کار براي سنتز میکرو امولسیونها معموال نسبتا باریک بوده 
و بازده نانو ذرات در مقایسه با دیگر روشها نظیر تجزیه گرمایي و هم رسوبي 
پایین است. مقدار زیاد حالل براي سنتز مقدار قابل تحسین مواد الزم است. 
بنابراین این روش یک پروسه خیلي پر بازده نبوده و صنعتي کردن آن نسبتا 

مشکل است.

3-4 سنتز هیدرو ترمال
تحت شرایط هیدروترمال رنج وسیعي از مواد نانو ساختار می تواند تشکیل شود. 
لي و همکارانش روش عمومیت یافته هیدروترمال براي سنتز انواع مختلفي 
از نانو کریستالها را بوسیله واکنش محلول مایع-جامد گزارش کردند. در این 
روش سیستم متشکل از لینولئات فلزي )جامد(، فاز مایع اسید لینولئیک–اتانول 
هیدروترمال  شرایط  تحت  مختلف  واکنش  دماهاي  در  آب-اتانول  محلول  و 
می باشد]101[. همانطور که در شکل 4 نمایان شده است این راهکار بر روي 
یک انتقال عمومي فاز پایه گذاري شده و مکانیزم جداسازي در فصل مشترک 

مایع، جامد و فازهاي محلول موجود در طول سنتز اتفاق می افتد.
بعنوان مثال نانو ذرات Fe3O4 و CoFe2O4 می توانند در اندازه های بسیار 
یکنواخت تقریبا بترتیب 9 و 12 نانومتر تهیه شود. لي و همکارانش همچنین 
را  و مونودیسپرس  سنتز میکرو کره های فریت تک کریستالي، هیدروفیلیک 
 ،FeCl3 بوسیله احیاي هیدروترمال گزارش کردند ]102[. مخلوط متشکل از
تشکیل  براي  آرام  بطور  گلیکول  اتیلن  پلي  و  استات  سدیم  گلیکول،  اتیلن 
محلول شفاف بهم زده شده سپس در اتوکالو فوالد ضد زنگ پوشانده با تفلون 
تا 72  مدت8  به  گرم شده  درجه سلسیوس  دماي 200  تا  و  بندي شده  آب 
ساعت در این دما نگه داشته شد. از این طریق کره های فریت مونودیسپرس با 
اندازه های تنظیم شده در رنج 200 تا 800 نانومتر بدست آمد. لي و همکارانش 
به طرز ماهرانه اي مخلوط های واکنش چند ترکیبي شامل اتیلن گلیکول، سدیم 

اتیلن  آن  در  بردند که  بکار  سنتز  هدایت  براي  اتیلن  پلي  گلیکول  و  استات 
گلیکول بعنوان عامل احیا دماي جوش باال که از پروسه پلي ال براي تولید 
پایدار کننده  بعنوان  استات  فلز، سدیم  اکسید  ذرات  نانو  یا  مونودیسپرس  فلز 
بعنوان  گلیکول  اتیلن  پلي  و  توده اي شدن  از  جلوگیري  براي  الکتروستاتیک 
پایدار کننده سطحی در برابر توده شدن ذرات بکار رفتند. اگرچه مکانیزیم آن 
تا حاال کامال روشن نشده، به نظر می رسد که شیوه چند ترکیبي در هدایت 
تشکیل مواد مناسب قوي باشد. مزایا و معایب چهار روش سنتز ذکر شده در 

باال بطور مختصر در جدول 3 خالصه شده است.
در شرایط سادگي سنتز، هم رسوبي مسیر ترجیحي می باشد. در شرایط کنترل 
اندازه و مورفولوژي نانو ذرات، تجزیه گرمایي بهترین روش توسعه یافته تا حاال 
به نظر می رسد. بعنوان یک آلترناتیو میکروامولسیون همچنین براي سنتز نانو 
ذرات مونودیسپرس با مورفولوژیهاي مختلف می تواند بکار رود. با وجود این، 
این روش به مقدار زیادی حالل نیاز دارد. سنتز هیدروترمال اگرچه اجازه سنتز 
ذرات با کیفیت باال را می دهد اما براي سنتز نانو ذرات مغناطیسي نسبتا روش 
کم کار شده اي است. تا حاال نانو ذرات مغناطیسي تهیه شده از هم رسوبي و 
تجزیه گرمایي روشهاي مطالعه شده بهتري هستند و آنها می توانند در مقیاس 

بزرگ تهیه شوند. 
ذکر  روشهاي  بوسیله  شده  سنتز  مغناطیسي  ذرات  نانو  کلوییدهاي  پایداري 
نظیر  ها  کننده  پایدار  به  بسته  استریک  یا  الکتروستاتیک  دفع  از  باال  شده 
اسیدهاي چرب یا آمینها و قطبیت حالل استفاده شده نتیجه می شود. براي 
نیروهاي  بوسیله  رسوبي  بواسطه هم  سنتز شده  مغناطیسي  ذرات  نانو  مثال 
پایدار می شوند  بار مثبت دارند  اینکه ذرات  بدلیل  الکتروستاتیک دفع کننده 
نانو ذرات سنتز شده بوسیله تجزیه گرمایي عموما بطور  ]55[. با وجود این 
جدي در حاللهاي آلي بوسیله اسیدهاي چرب یا پایدار کننده های سطحی 

پایدار می شوند ]65[.

6 -خالصه و دورنما

سنتز نانو ذرات مغناطیسي دربرگیرنده دامنه وسیعي از ترکیبات و اندازه های 
با  داشته است.  قابل توجهي مخصوصا در دهه گذشته  پیشرفت  تنظیم  قابل 
وجود این سنتز نانو ذرات مغناطیسي با کیفیت باال در وضعیت کنترل شده و 
فهم جزئیات مکانیزمهاي سنتز هنوز چالش هایي است که در سالهاي آینده 
با آن روبرو هستیم. سنتز نانو ذرات مغناطیسي فلزي یا اکسیدي اغلب احتیاج 
به استفاده از پیش مواد سمي و یا گران دارد و واکنش اغلب در فاز آلي در 
فقط  معموال  آمده  بدست  ذرات  نانو  می گیرد.  انجام  باال  رقت  در  باال  دماي 
درحاللهاي آلي قابل پراکنده شدن بوده و در فازهاي آبي پراکنده نمي شوند. 
بنابراین تحقیق براي مسیرهاي سنتز ساده براي اکسیدهاي فلزي محلول در 

جدول 3: خالصه مقایسه روشهاي سنتز
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شکل 6: میکرو گرافهاي TEM و نمایش شماتیکي فوق کریستالهاي AB13 از نانو کریستالهاي 6 نانو متري PbSe و 11 نانو متري گاما a(.Fe2O3( زیر واحدهاي مکعبي سلول 
واحدb(.  AB13( سلول واحدAB13  ساخته شده از زیر واحد های مکعبي هشت. )c( طرح هموار SL{100} در درشت نمایي باال )SL= فوق کریستال(. )d( مانند )c( اما در درشت 
نمایي پایین. )e( نمایش صفحه {100}.)f( طرح SL{110}.)g ( مانند )f( اما در درشت نمایي باال .)h( نمایش سطح{110}.)i ( الگوي پراش الکتروني زاویه کوچک از 6 میلي متر 

.]212[ AB13الگوي پراش الکتروني زاویه وسیع ازسوپرکریستال ) j(. {110}SL مربع سطح

شکل5: تصاویر میکروسکوپي الکتروني و مشخصات شیمیایي فرکتالهاي آلفا Fe2O3 سنتز شده با ]CN(6(K3]Fe غلظت  0.015mدر 140 درجه. )a( تصویر SEM با درشت نمایي 
پایین از فراکتالها که یکنواختي خوبي را نمایش می دهند. )b( تصویر SEM فراکتال آلفا Fe2O3 تک که از یک طرف گرفته شده است. )c( تصویر SEM فراکتال آلفا Fe2O3 تک که 
از طرف دیگر گرفته شده است.)d( تصویر با درشت نمایي فراکتال آلفا Fe2O3 تک که ساختارهاي موج دار برجسته دوره اي در بدنه اصلي نشان می دهند )e( الگوي پراش نمونه که 

تشکیل فاز آلفاFe2O3  خالص را تایید می کنند.)f( طیف MHssbauer نمونه که در دماي اتاق ثبت شده و چند دسته اي شدن فوق ظریف مغناطیسي را نشان می دهند]211[.
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آب یا حتي نانو ذرات فلزي با اندازه و شکل کنترل شده در زمینه تحقیق فعال 
باقي میماند. در نتیجه برخوردهاي دوقطبي بین ذرات مغناطیسي آنها زمینه ساز 
بلوکهاي ساختاري براي تجمع القاي خود یا میدان به نانو ساختارهاي مختلف 

می باشند ]207[. 
براي  و  بنیادي  مطالعات  براي  بعدي(  سه  و  دو  )یک،  اسمبلي  ساختارهاي 
می باشند.  مهم  مغناطیسي  نیروي  ماشه  نانو  اندازه  در  دستگاههاي  ساختن 
اشکال خاص  به  مغناطیسي  ذرات  نانو  آرائي  خود  درخصوص  گزارشها  اخیرا 
ظاهر مي شود. سنتز مواد مغناطیسي نانو ساختار مجزاي یک بعدي نظیر نانو 
میله های آهن و کبالت بواسطه اتصال جهت دار نانو ذرات کروي مونودیسپرس 
اندازه  با  نانو ذرات کبالت  آرائي  توصیف شده است ]49،208 و209[. و خود 
تقریبا 9/2 نانومتر و پلي دیسپرزیتي 9٪ درون ساختارهاي مرتب شده دوبعدي 

بوسیله تکنیک خشک کردن عمودي انجام شده است ]201[. 
نانومتر( می توانند به شکلهاي کریستال منفرد  نانو کریستالهاي کبالت )8-5 
در  اعمال شده تجزیه شوند  ماده کربنیل در میدان مغناطیسي  اگر که پیش 
بیایند ]210[. اخیرا ونگ و همکارانش خود آرایي مرتبه اي، در مقیاس وسیع 
اصطالح  )به   32OFe−α مگنتیک  درختي  ساختارهاي  نانو  تولید 
 K3]Fe)CN(6[ بواسطه واکنش هیدرو ترمال )ساختار میکرو کاج، شکل 5

در محلول آبي در دماهاي مناسب را گزارش کردند ]211[.
ارز  هم  جهت  شش  همراه  به  سریع  رشد  نتیجه  در  شده  ذکر  ساختار 
درجه   -57 پایینتر  مورین  انتقالي  دماي  و  شده  تشکیل  کریستالوگرافیکي 
نیمه هادي کوانتوم  اوبرین و همکارانش گزارش کردند که  رانشان می دهد. 
32OFe−γ می توانند به  داتهاي PbSe و نانوکریستالهاي مغناطیسي 
سوپر شبکه منظم دقیق سه بعدي بوسیله خود آرائي که در آن نسبتهاي اندازه 
آرایش نانو ذرات نیمه هادي و مغناطیسي به درون سوپر شبکه های AB13 و 

AB2 را مشخص کرده اند چیده شوند ]212[ )شکل 6(. 
آنها پیشنهاد کردند که این اصول سنتز مي تواند نهایتا تنظیم ظریف پاسخهاي 
مواد را به تحریکهاي مغناطیسي، الکتریکي، اپتیکي و مکانیکي مقدور سازد.
شایان ذکر است نانو ذرات فلزي داراي مغناطیسي پذیري باالیي از همتاهاي 
اکسیدي شان دارند. با وجود این واکنش پذیري باال و سمیتشان آنها را براي 

کاربردهاي مستقیم درزیست فناوری و زیستی پزشکي نامناسب می نماید. 
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