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چكیده
در سالهای اخیر ،نانوذرات نقره به دلیل برخورداری از خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه ،توجه تعداد زیاادی پژوهشاگر را جلا کارده
است .این خواص به دلیل ماهیت ذاتی نقره و نیز نسبت سطح به حجم بسیار باالی این ذرات است و به تبدیل نانوذرات نقره به یکی از
پرکاربردترین نانوذرات در صنعت و پزشکی انجامیده است .هرچند روشهای متنوعی برای سنتز ناانوذرات نقاره ارا اه شاده ،اماا روش
احیای شیمیایی به دلیل سادﮔی و تواناایی در کنتارل شاکل و اندازه ذرات ،متداولترین روش تولید ایان نانوذرات باهشامار مایآیاد.
در این روش ،با تغییر پارامترهایی چون غلظت پیشماده نقره ،عامل احیا یا پایدارکننده ،دما pH ،و مدت زمان واکنش میتوان اندازه و
ریختشناسی ذرات را به راحتی کنترل کرد .در این مقاله تالش شده است یک بررسی اجمالی دربارة روشهای احیای شیمیایی سنتز
نانو ذرات نقره صورت ﮔیرد و تاثیر پارامترهای موثر بر اندازه و ریخت ذرات حاصل بررسی شود.

بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی

بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی

کلیدواژهها :نانوذرات نقره ،احیای شیمیایی ،پارامترهای موثر بر سنتز ،اندازه ذرات

 .1مقدمه



دارد .این خواص به شکل و اندازه و ساطح شایمیایی ذرات تولیادی

در طول دهه ﮔذشته نانو فناوری یکی از فعالترین حوزههای تحقیق

وابستگی فراوانی دارد .بنابرین ،ناه تنهاا کنتارل انادازه ذرات ،بلکاه

بهشمار آمده است .در این مدت زماان ،ناانو فنااوری توانساته اسات

کنترل شکل و ریختشناسی آنها نیز الزم است[.]9

توجه کارشناساان رشاته هاای علمای زیاادی ،ازجملاه الکترونیاک،

در میان فلزات نجی  ،نانوذرات نقره به دلیل ﮔستره پردامنة کااربرد

شیمی ،فیزیک ،علم مواد ،زیستفناوری و نیز صانای مختلار را باه

در صنعت و زندﮔی روزمره ،به یکی از تجاریترین ناانوذرات موجاود

خود جل کند .این توجه به دلیل خواص منحصر به فردی است کاه

تبدیل شده است[5و .]9نانوذرات نقره ،باه دلیال خاواص فیزیکای و

در نهاد نانوذرات یافت میشود .نانوذرات خواصی الکتریکای ،ناوری و

شیمیایی ویاژه ،ازجملاه رساانایی الکتریکای و ﮔرماایی بااال ،ثباات

مغناطیسی بروز میدهند که در تودة ماده وجود ندارد[.]1-9

شیمیایی و فعالیت پردامنة کاتالیزوری ،توان باالقوة زیاادی را بارای

نانوذرات فلزی به دلیال خاواص اپتیکای ،الکترونیکای و کاتالیساتی

کاربردهای الکترونیکی و شیمیایی فراهم مایآورد .یکای از مصاار

ویژه ،کاربردهای ﮔستردهای در بخشهای مختلر علمای و صانعتی

مهم نانوذرات نقره در پزشکی به علت خواص ضدمیکروبی آنهاسات.
از سوی دیگر ،با توجاه باه هزیناه پاایین تولیاد ذرات ناانو نقاره در

* تهران ،پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ،پژوهشکده مهندسی نفت

مقایسه با سایر نانوذرات ،این ذرات به ﮔزینه مناسبی برای افزودن به
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طیر وسیعی از محصوالت مصرفی مانند ظرو بستهبنادی ،وساایل

 .2سنتز نانوذرات نقره بهروش احیای شیمیایی

فلزی و منسوجات تبدیل شده است[.]6-1

در این روش ،یک محلول یونی از فلز مورد نظر تهیه میشود .ساس

نااانوذرات نقااره ساانتز شااده از روشهااای مختلاار ،اناادازه ،شااکل و

با احیای یون فلزی به کمک یک عامل کاهنده ،اتمهاای فلاز شاکل

ریختشناسیهای مختلفی دارد و برای کاربردهای مختلفای باهکاار

میﮔیرند این اتم ها به علت انرژی سطحی باال و نیروهااای ربایشای

ﮔرفته میشود .باید ﮔفت که در اینجا سنتز نانو نقره از روش احیا ،و

واندروالااسی ،بااا انباشت در کنااار یکااادیگر رشاااد مای کنناد و

آن هم ناو خااص احیاای شایمیایی ،مطالعاه و بررسای مایشاود.

درنهایت نیز با افزودن یک عامل پوشاش باه محلاول ،ذرات حاصال

از جمله روشهای سنتز به روش احیا میتوان فرساایش لیازری[،]0

پایدار میشوند .روند شکلﮔیری نانو ذرات نقره از محلول حاوی یون

تجزیااه ﮔرمااایی[11و ،]19میکرومااو [19و ،]12مایساال معکااوس

نقره را در شکل ( )1مشاهده میکنید.

[ ،]19-16ساال – ژل[ ،]10احیااای الکتروشاایمیایی[ ،]11احیااای

احیای شیمیایی از چهار رکن اصلی ،پیش ماده نمکی ،حالل ،عامال

سونو(صوت)شاایمیایی[ ،]10احیااای فوتوشاایمیایی[ ]29و احیااای

احیا ،و عامل پوشش ،تشاکیل شاده اسات .هرچناد در ماواععی کاه

شیمیایی با استفاده از عامل شایمیایی کاهناده را برشامرد .احیاای

عدرت احیاکنندﮔی احیاﮔر بسیار زیاد یا بسیار کم باشد ،برای کنترل

شیمیایی با استفاده از عامل کاهنده ،که در این نوشاتار باه اختصاار
احیای شیمیایی از آن یاد میشود ،به ساب

ساادﮔی کااربرد و نیاز

توانایی در کنترل شکل و اندازه ذرات ،یکی از متداولترین روشهای
ساااخت نااانوذرات نقااره اساات .ازجملااه مزایااای دیگاار روش احیااای
شیمیایی ،می توان به شرایط مالیم عملیاتی ،بازدهی باال و انرژی کم
مورد نیاز آن اشاره کارد[ .]21همچناین ،باه دلیال هزیناه پاایین و
ساارعت تولیااد باااال ،ماایتااوان از ایاان روش باارای تولیااد انبااوه نیااز
بهره ﮔرفت .در ادامه مطل  ،به بررسای ایان روش سانتز ناانو ذرات
نقره خواهیم پرداخت .پیش از آن که وارد موضو اصلی شویم ،ذکار
این نکته ضروری است که با افازایش مصاار و در نتیجاه افازایش
تولید نانو ذرات نقره ،خطرها و آالیندﮔی آنها نیز افزایش مییاباد .از
این رو توجه به تاثیرات نانو ذرات نقره بر انسانها ،جانوران ،ﮔیاهاان،
خاک و محیط زیست نیز باید در نظار ﮔرفتاه شاود .در ایان زمیناه
مراجعه به کتاب تألیر لیو و جیانگ میتواند مفید باشد[.]22

1

سرعت واکنش میتوان موادی را بهعنوان تسری کنناده باه محلاول
واکنش اضافه کرد ،ولی در اغل موارد نیازی به افزودن تسری کننده
نیست .بر این اساس ،در ادامه سعی شده است سنتز ناانوذرات نقاره
به روش احیای شیمیایی بر مبنای این چهار ﮔروه دستهبندی شود.
 1 .2پیش ماده نمكی
از پیش ماده نمکی نقره در روش احیای شیمیایی بارای تولیاد یاون
نقره استفاده میشود .یون نقره احیا شده و بهصورت ذرات نقره فلزی
در میآید .از تمام نمکهای نقره می توان در روش احیای شایمیایی
استفاده کرد ،اما نمکهای نیترات ،اساتات ،کلریاد و ساولفات نقاره
نمکهاییاند که اغل

بعنوان پیشمااده در روش احیاای شایمیایی

مصار ماایشاوند .توالیماات[ ]29و همکاارانش در سااال  2919در
تحقیقی که روی روش احیای شیمیایی انجاام شاد ،باه ایان نتیجاه
رسیدند که در  %19از فرایندهای تولید نانوذرات نقره ،از نیترات نقره
بعنااوان پاایشماااده اسااتفاده شااده اساات .و بعااد از نیتاارات نقااره،
به ترتی  ،استات نقره و کلرید نقره بیشترین کاربرد را داشتهاند.

احیاءکننده

پایدارکننده

نانو ذرات نقره

خوشههای نقره

Ag+

Ag0

شکل  .1روند تشکیل نانوذرات نقره به روش احیای شیمیایی1 .

1. Promoter
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آسان و عیمت پایین آن در مقایسه با ساایر نماکهاای نقاره ،و نیاز

باشد کاه یاون هاای الزم بارای احیاای یاون نقاره باه فلاز نقاره را

سهولت کاار باا آن اسات .نیتارات نقاره حاللیات بسایار بااالیی در

فااراهم ماایآورد[ .]29ساادیم بوروهیدریااد[95-90و ،]9هیاادرازین

حاااللهااای پرکاااربرد ،ماننااد آب ،اتااانول و متااانول ،دارد .امااا در

[99-99و ،]26اساااکوربیک اساااید[96و95و ،]9سااادیم سااایترات

سنتزهایی که از حاللهای آلی استفاده میشود ،بیشتر استات نقره و

[90-90و ،]91اتاایلن ﮔلیکااول[99و92و ،]6فرمالد یااد[ ]59-52و

کلرید نقره به عنوان پیش ماده نمکی استفاده میشود[ .]29-26این

لیگندهای کمسلک کنناده آنیاونی[ ]59از جملاه عوامال شایمیایی

نمااکهااا بااهراحتاای در حاااللهااای آلاای حاال ماایشااوند و ذرات

احیا هستند .احیاکننده های مختلر ،عدرت احیای متفاوتی دارند که

یکنواختتری تولید میکنند .اخیراً ،از آمیدهای نقاره نیاز باهعناوان

بر شارایط واکانش و کیفیات محصاول تولیادی تاأثیر مایﮔذارناد.

پیش ماده در سنتز نانو ذرات نقاره اساتفاده شاده اسات[ .]20ایان

عالوه بر این ،انتخاب احیاﮔر به نو پیشماده نیاز وابساته اسات .در

سنتز که در محیط آلی انجام شده ،دارای مزیت عدم نیاز باه کااربرد

تحقیقی که در آن از پیشمااده کماسلک

آمونیااک نقاره اساتفاده

عامل پایدار کننده بوده است .در این روش سنتز ،پایداری ناانو ذرات

شده ،ﮔلوکوز نقش کاهنده را داشته است[ .]59همچناین ،هماانطور

نقااره حاصاال بااا تشااکیل آمااین نااو دوم از تجزیااه پاایشماااده

که در بخش پیشماده ﮔفته شد ،در مواردی پایدارساز بر اثر تجزیاه
پیشماده در محل تشکیل میشود ،بهطور مشابه ایان امکاان وجاود

صورت ﮔرفته است.

دارد کااه پایدارساااز بار اثاار واکاانش عاماال احیااا در محاال تشااکیل
 2 .2حالل

شود[ .]59در چنین سامانهای ،عامال احیاا باهطاور همزماان نقاش

از حاللهای زیادی برای حل کاردن ماواد شایمیایی ماورد نیااز در

کاهندﮔی و پایدار سازی را بر عهده دارد .در تحقیقی مشابه ،از جان

سنتز نانوذرات نقره استفاده شاده اسات .هار دو ناو حاالل آلای و

جونجو و همکاران[ ،]55آمسیسیلین بهعناوان عامال احیاا و باهطاور

غیر آلی را برای این منظور بهکاار مای برناد .اماا ،در بیشاتر از %19

همزمان پایدارساز در سنتز نانو ذرات نقره بهکار ﮔرفته شده است.

موارد ،از آب به عنوان حالل استفاده شده است[ .]29هزیناه پاایین،
در دسترس بودن و عدم آلاودهساازی زیساتمحیطای ،برتاریهاای

 4 .2عامل پوشش یا پایدارساز

زیادی را برای آب در مقایسه با حاللهاای آلای فاراهم آورده اسات.

نانوذرات تولید شده به دلیل سطح ویژه و انرژی سطحی زیاد ،به هم

بعاااد از آب ،اتاااانول[21-91و ]1و اتااایلن ﮔلیکاااول[99و91و ]6از

می چسبند و تشکیل توده میدهناد .ایان پدیاده باه از باین رفاتن

حاللهای پرمصر بهشمار میآیند .اخیراً ،از ترکی اتیلن ﮔلیکول و

خواص حاصل از اندازه کوچک این ذرات میانجامد .برای جلاوﮔیری

ﮔلسیرین نیز به عنوان حالل اساتفاده شاده اسات و ایان دو عامال

از انباشت نانوذرات در مرحله سانتز ،اغلا

از پایدارساازها اساتفاده

بهطور همزمان وظیفه احیا را نیز انجام مایدهناد[ .]99حااللهاای

می شود .معموالً ،دو نو روش الکتروستاتیکی و رانش فضایی بارای

آلی ،بهخصوص در تولید نانوذرات نقره با غلظت زیاد و یا تولید پاودر

پایدار کردن نانوذرات استفاده می شود[ .]56در شکل ( )2الگاویی از

نانو نقاره کااربرد وسایعی دارناد ،اماا در تولیاد انباوه ،نگرانایهاای

دو روش پایدار کاردن ذرات را مشااهده مایکنیاد .در روش اول ،از

زیستمحیطی در مورد آنها افزایش مییابد .به همین دلیال بیشاتر

یونها برای پایدار کردن نانوذرات استفاده میشود .ایان یاونهاا باه

سعی شده است که از آب به عنوان حالل استفاده شود .در هر حاال،

ذرات جذب میشوند و یک الیه دارای بار الکتریکی اطرا ناانوذرات

چنانچه راههایی برای بازیافت حاللهای آلی اندیشیده شود ،میتوان

تشکیل میدهناد و درنتیجاه راناش کاولنی ماان از انباشات ذرات

استفاده از این حاللها را ﮔسترش داد.

ماایشااود .در روش دوم ،باارای پایاادار کااردن نااانوذرات از درشاات

بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی

علت کاربرد ﮔستردة نیتارات نقاره در احیاای شایمیایی ،دسترسای

زیستی ،مادة استخراجی ﮔیاهی و یاا حاصال از روشهاای پرتوتاابی

مولکولهاا اساتفاده مایشاود .درشات مولکاولهاا باه ساطح ذرات
 3 .2عامل احیا

میچسبند و فضایی را در اطرا ذره اشغال میکنند .با نزدیک شدن

احیاکننده یکای از ارکاان اصالی تولیاد ناانوذرات باه روش احیاای

ذرات به یکدیگر ،این مولکولها درهام مایتنناد و ماان از باه هام

شیمیایی است .احیاکننده ،الکترون موردنیاز برای تبدیل یون نقره به

چسبیدن ذرات میشوند.

فلز نقره را مهیا میکنند .احیاکننده میتواند یاک عامال شایمیایی،

1. Steric Repultion
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پایدارسازی به روش الكتروستاتیكی

پایدارسازی به روش فضایی

شکل .2مقایسه دو روش پایدارسازی نانوذرات.

در تولید نانوذرات نقره باه روش احیاای شایمیایی ،معماوالً از روش

همکارانش[ ،]29سیترات ،پلای وینیال پاروپیلن ( )PVPو آماینهاا

رانش فضایی بهمنظور پایدارساازی ذرات بهاره مایﮔیرناد .بساسارها

بیشترین کاربرد را در پوشش نانوذرات نقره دارند.

[50-50و90و92-99و ]21و روآورها[69-69و ]99از پایدارساازهای

نتایج برخی تحقیقات انجام شده در سنتز نانوذرات نقاره بار اسااس

غال در این روش باهشامار مایآیناد .مخلاو دو پایدارسااز نظیار

نو نمک ،عامل احیا ،پایدارساز و حاللهای مختلر به همراه انادازه

ستیل تری متیل آماونیم برمایاد و آمونیااک نیاز باه عناوان عامال

نانوذرات حاصل در جدول ( )1در شده است.

پایدارسازی استفاده شده است[ .]69بر اساس مطالعاات توالیمات و
جدول  .1تولید نانوذرات نقره با استفاده از عوامل احیا و پایدارکنندههای مختلف.
نمک فلزی

عامل احیا

پایدارساز

حالل

اندازه ذرات

مرجع

نیترات نقره

اتانول

تری اتیل تترا آمین

اتانول

29

[]20

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

اتانول

5

[]1

نیترات نقره

سدیم سیترات

PVA1

اتانول

11

[]21

نیترات نقره

اتیلن ﮔلیکول

PVP2

اتیلن ﮔلیکول

09 -19

[99و92و]6

نیترات نقره

احیای حرارتی

PVA

آب

29 – 6

[]69

نیترات نقره

اسکوربیک اسید

سدیم سیترات

آب

51

[]95

نیترات نقره

اسکوربیک اسید

PVA

آب

61 – 55

[]9

نیترات نقره

آتیلین

CTAB3

آب

99 – 25

[66و]65

نیترات نقره

پلی متاکریلیک اسید

پلی متاکریلیک اسید

آب

19

[]60

نیترات نقره

عل

متیل تری متوکسی سیالت

آب

16

[]61

نیترات نقره

دکستروس

PVP

آب

90 – 16

[51و]2

نیترات نقره

دی متیل فرمامید

PVA

آب

25

[]50

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

PVP

آب

199 – 1

[60و90و91و99و]9

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

سیترات سدیم

آب

91

[[60

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

Tween-20

آب

29

[]96

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

SDS4

آب

 19و 10

[60و]90

نیترات نقره

سدیم بوروهیدرات

چیتوسان

آب

19

[]9

نیترات نقره

سدیم سیترات

سدیم سیترات

آب

19 – 29

[90-90و91و]9

نیترات نقره

تری اتانول آمین

PVP, PEG5

آب

99 ،99

[]09

نیترات نقره

فرمالدهید

PVP, PVA

آب

29 – 5

[51و]59

نیترات نقره

فسفیک اسید

اتانول

آب

19

[]01

استات نقره

فنیل هیدرازین

تترا اتیل پنتا آمین

ایزوپروپان

2–1

[]26

نیترات نقره

ﮔلوکز

PVP

آب

59 ، 15

[02و]6

نیترات نقره

ﮔلوکز

پلی اتیلن ﮔلیکول

پلی اتیلن ﮔلیکول

25 – 19

[]09

نیترات نقره

هیدرازین هیدرات

SDS

آب

69 – 1

[]61-69

نیترات نقره

هیدرازین هیدرات

PVA

آب

25

[]99

کلرید نقره

هیدرازین هیدرات

PVA

آب

69 – 19

[]99

نیترات نقره

هیدروژن

SDS

آب

29 – 19

[]09

3. Cetyltrimethylammonium bromide

09

2. Polyvinyl pyrrolidone
5. Polyethylene glycol
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1. Polyvinyl alcohol
4. Sodium dodecyl sulfate

 1 .3تأثیر غلظت پیش ماده نمكی بر اندازه نانوذرات نقره

ماده نقره تغییاری در ریخاتشناسای ناانوذرات ایجااد نمایشاود و

یکی از پارامترهای بسایار تأثیرﮔاذار بار انادازه در سانتز ناانوذرات،

نانوذرات حاصل شبه کرویاند .اما با افزایش مقدار پایشمااده از 19

غلظاات پاایش ماااده نمکاای اساات .بنااابر مطالعااات انجااام شااده

به  29میلی مول ،متوسط اندازه ذرات از  10به  91ناانومتر افازایش

[60-60و69و96و ،]20هرچه غلظت پیشماده نمکای بیشاتر باشاد،

مییابد .از سوی دیگر ،با افزایش غلظت پیش مااده نمکای ،سیساتم

هرچاه غلظات پایش مااده

معموالً به سمت بسساشیدﮔی ذرات حرکت میکند[ .]09همچنین ،با

کمتاار باشااد ،اناادازه ذرات کوچااکتاار خواهااد بااود .جاناردهانااان و

توجه به نتاایج ارا اه شاده در شاکل ( ،]20[ )9باا افازایش غلظات

همکارانش[ ]05کلو ید و پاودر ناانونقره را باا غلظاتهاای مختلار

پیش ماده نمکی نیترات نقره از  19به  99میلیمول ،میانگین انادازه

نیترات نقره تولید و تأثیر غلظات پایشمااده را بار انادازه ناانوذرات

ذرات نقره تولید شده از  29به  99نانومتر افزایش ماییاباد .تصااویر

تولیدی بررسی کردند .در این تحقیق با تغییر غلظت نیترات نقاره از

 SEMنانو ذرات حاصل در شکل ( ،)9در مقام مقایساه ،تأییادی بار

 5به  9میلی مول ،اندازه ناانوذرات کلو یادی حاصال ،از  65باه 95

افزایش اندازه ذرات با افزایش غلظت پیشماده است.

اندازه ذرات تولیدی بزرگتر ،و بارعک

نانومتر کاهش یافته است .در حالات سانتز ناانو ذرات پاودر نیاز باا
افزایش غلظت نیترات نقره از  59به  999میلای ماول ،انادازه ذرات

(ب)

(الف)

تولیدی از  02به  699نانومتر افزایش یافته است .تحقیق دیگاری از
جان بهوی و همکارانش[ ]09بر تاأثیر مقادار پایشمااده در سانتز
نانوذرات نقره صورت ﮔرفته که تصاویر مربو به ذرات حاصال را در
شکل ( )9مشاهده میکنید .بر اساس این تحقیق ،با افازایش مقادار
نیترات نقره از  2به  19میلی مول ،میاانگین انادازه ذرات حاصال از
 15به  25نانومتر افزایش یافته است.

(پ)

بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی

 .3پارامترهای مؤثر در احیای شیمیایی

آجیتا و همکارانش[ ]21مشاهده کردند که با افازایش غلظات پایش

(الف)

شکل . 4نانوذرات نقره سنتز شده در غلظتهای مختلف
پیشماده نیترات نقره (الف) (، 1/11ب) 1/12

(ب)

و (پ)  1/13موالر[.]22

 2 .3تأثیر عامل احیا بر روی اندازه و ریختشناسی ذرات
یکی دیگر از پارامترهایی که بر انادازه ذرات تاأثیر مایﮔاذارد ،ناو
احیاکننااده و غلظاات آن اساات .احیاکنناادههااای مختلاار ،عاادرت
کاهندﮔی متفاوتی دارند و با توجاه باه عادرت احیاای آن مایتاوان
شکل  .3نانوذرات نقره سنتز شده در غلظتهای مختلف

نانوذرات با اندازه و ریختهای مختلفی تولید کرد .ادعا شده است که

پیشماده نیترات نقره (الف)  1/11موالر و (ب)  1/112موالر[.]76

کاهنده عویتر در شرایط یکساان عاادر باه تولیاد ذرات ریزتاری در
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مقایسه با کاهنده ضعیر است .از سوی دیگر ،غلظت عامل احیا نیاز

 3 .3تأثیر پایدارساز

می تواند بر اندازه ذرات تولیدی تأثیر بگاذارد .غلظات احیاکنناده باا

بر اسااس شارایط تولیاد ،محایط انجاام آزماایش ،و کااربرد نهاایی

دارد با افزایش غلظات احیاکنناده،

نانوذرات حاصل ،از پایدارسازهای مختلفی استفاده میشود .بسته باه

اندازه ذرات کاهش مییابد[05و .]21ادعا شده تغییار غلظات عامال

شرایط آزمایش ،هر پایدارساز میتواند نسبت به سایر پایدارساازها از

احیا بر توزی اندازه ذرات و شکل و ریخت آنها در مقایسه باا ساایر

مزیتهایی برخوردار باشد .اما در حالت کلی ،پلای وینیال پیرولیادون

عوامل تاثیر ،کمتر مؤثر است[.]51

( )PVPدر عیاس با سایر پایدارسازهاا عملکارد بهتاری دارد[51و.]9

آجیتا و همکارانش[ ]21از سدیم سیترات بهعنوان عامل احیاا بهاره

کورا و همکارانش[ ]60از ساه ناو عامال پوشاش سادیم سایترات،

بردند و مشاهده کردند که با افزایش غلظت سدیم سیترات از  1به 2

سدیم دودسیل سولفات ( ،)SDSو  PVPبرای پایدارساازی ناانوذرات

موالر ،اندازه نانوذرات حاصل از  99به  11ناانومتر کااهش ماییاباد.

نقره به روش احیای شیمیایی استفاده کردند .نانوذرات پایادار شاده

همچناااین ،در آزماااایش دیگاااری کاااه توساااط جاناردهاناااان و

بهکمک سدیم سیترات SDS ،و  ،PVPباه ترتیا  ،انادازه میاانگینی

همکااارانش[ ]05صااورت ﮔرفاات ،بااا افاازایش غلظاات عاماال احیااای

برابر با  10 ،91و  16نانومتر داشته است .جیا و همکاارانش[ ]09باه

دی اتیل آمین از  00به  115میلی موالر ،اندازه ذرات کااهش یافتاه

این نتیجه رسیدند که  PVPو  PEGبهترین عملکارد را در پایاداری

است .بر اساس تصاویر ذرات حاصال در شاکل ( ،)5متوساط انادازه

نانوذرات سنتز شده به روش احیای نیترات نقره بهکمک تری اتاانول

ذرات از  05به  95نانومتر کاهش یافته است.

آماین دارد .عطار متوساط ناانوذرات پایادار شاده توساط 99 ،PVP

اندازه ذرات تولیدی رابطه عک

نانومتر و ذرات پایادار شاده توساط  99 ،PEGناانومتر باوده اسات.
(الف)

همچنین ،ژانگ و همکاارانش[ ]00پایدارساازی ناانوذرات از طریاق
سیترات سدیم و  PVPرا باهم مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند
که نهتنها اندازه نانوذرات تولیدی با استفاده از  PVPکوچکتر ،بلکاه
مدتزمان پایداری آن نیز بیشتر است.
برای جلوﮔیری از انباشت نانوذرات ،غلظت پایدار کننادههاا بایاد در
بازه مشخصی باشد .غلظت خیلی کم پایدارساز نمایتواناد از تجما
نانوذرات جلوﮔیری کند ،و از سوی دیگر غلظات زیااد پایدارسااز در
تولید نانوذرات اختالل ایجاد مایکناد[ .]51در حالات کلای ،هرچاه
غلظت پایدارکننده در محیط واکنش بیشتر باشاد ،انادازه ناانوذرات

(ب)

تولیدی کوچک تر خواهد بود[01و09و51و90و95و .]99با همة ایان
احوال ،بعد از آنکه غلظت پایدارساز به حدی رسید که ساطح تماام
ذرات پوشش داده شود ،وجود پایدارساز اضاافی در محایط ،سارعت
تولید نانوذرات را کاهش میدهد .به همین دلیال الزم اسات غلظات
بهینه پایدارساز تعیین شود.
مالینا و همکارانش[ ،]95تأثیر غلظت  PVPرا بر اندازه ذرات و ریخت
نانوذرات تولیدی بررسی کردند .بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق،
مطابق شکل ( ،)6باا افازایش غلظات  PVPاز  %1تاا  ،%19متوساط
اندازه نانوذرات مرتباً کاهش ماییاباد .در غلظات کمتار از  %1ذرات

شکل  .5نانوذرات سنتز شده با استفاده از( :الف) 115؛ و (ب) 66
میلی مول دی اتیل آمین به عنوان عامل احیا[.]65
03

درشت در کنار نانوذرات تشکیل شده و همچنین در غلظت بیشتر از
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شکل  .7تأثیر تغییر غلظت عامل پایدارساز  PVPبر توزیع اندازه نانوذرات نفره سنتز شده:
(الف) ( ،% 1/1ب) ( ،%1پ) ( ،%3ت) ( ،%5ث)  %11و (ج) .]35[%15

 ،%19تشکیل شبکه بسساری باعث به تله افتادن ناانوذرات و تشاکیل

افااازایش یافتاااه و ذرات نایکنواخااات و بسساشااایده باااهدسااات

توده شده و در هر دو حالت متوسط اندازه ذرات افزایش یافته است.

آمده است[ .]99این رفتار از ایان عارار توجیاه شاده کاه در دماای

بررسی پارامترهای مؤثر در سنتز نانو ذرات نقره به روش احیای شیمیایی

0/1 %PVP

(الف)

(ب)

پایینتر ،سرعت رشد هستهها کمتر اسات و انادازه ذرات تولیدشاده
 4 .3تأثیر دمای واکنش بر اندازه نانوذرات

کوچاااکتااار ،و یکناااواختی ذرات نیاااز بیشاااتر اسااات .جیاناااگ و

دمای واکنش در تعیین اندازه و توزی اندازه ذرات نقش چشامگیری

همکارانش[ ]09تأثیرات دماا را بار احیاای شایمیایی نیتارات نقاره

ایفا میکند .یک دمای واکنش مناس  ،باعث تولید نانو بلورهاایی باا

بررسی و نتیجه ﮔرفتند که دما تأثیرات چشمگیری بر شکل ،اندازه و

توزی اندازه باریک میشود .در چنین دمایی ،مراحال هساتهزایای و

ریخت نانوذرات دارد .آنها تولید نانوذرات نقره در دمای بین صفر تاا

رشد بهصورت مجزا اتفاق میافتد و حتی میتواند در شارو مرحلاه

 55درجه سلسیوس را بررسی و مشاهده کردند که در دماهای پایین

رشد تأخیر اندازد ،باهﮔوناهای کاه بعاد از تشاکیل هساتههاا انجاام

(صفر درجه) سرعت واکنش بسیار کام باوده و فرایناد کامال شادن

ﮔیرد[ .]09بهطورکلی ،افزایش دمای واکنش ،سرعت واکنش احیاا را

واکنش احیا ساعتها طول میکشد .در دمای بین  10تاا  55درجاه

افزایش میدهد .اما در مورد تاأثیرات دماا بار ریخات و انادازه ذرات

سلسیوس ،با افزایش دما سرعت واکنش افزایشیافتاه و انادازه ذرات

ﮔزارشهای متناعضی ارا هشده است و به نظار مایرساد کاه دماای

تولیدی نیز بزرگتر میشود.

بهینه برای تولید نانوذرات نقاره باه روش احیاای شایمیایی را بایاد

در برخی مقاالت دیگر ،با افزایش دمای واکنش اندازه ذرات تولیادی

به صورت تجربی برای شرایط مختلر تولید به دست آورد .در برخای

کاااهشیافتااه اساات[19و .]20دلیاال ایاان پدیااده افاازایش ساارعت

مقاالت انتشاریافته در مورد سانتز ناانوذرات نقاره باه روش احیاای

هسته زایی متناس

با افزایش دما عنوان شده که باعث کاهش اندازه

شیمیایی ،ﮔزارش شده که با افزایش دمای واکنش ،انادازه ناانوذرات

ذرات تولیدی می شاود .رامااجو و همکاارانش[ ]20واکانش احیاای
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نیتارات نقااره را در دو دماای  59و  09درجااه سلسایوس بررساای و

به هم میچسبند و ذرات بزرگتری تشکیل میدهند .هرچاه مادت

ﮔزارش کردند .بر اساس نتایج این تحقیق ،اندازه نانوذرات تولیدی در

زمان بیشتری از واکنش سسری میشود ،یونهای نقاره بیشاتری باه

دمای  09درجه سلسایوس نسابت باه ذرات تولیادی در  59درجاه

شکل فلازی احیاا و همزماان ذرات عبلای نیاز بازرگتار مایشاوند

سلسیوس بهمرات کوچکتر است.

[01و09و .]90از جایی به بعد ،تمام نمک نقره بهصاورت ذرات نقاره
احیا و از آن به بعد فقط اندازه ذرات بزرگتار مایشاود .باه هماین

 9 .3تأثیر زمان واکنش بر اندازه نانوذرات

دلیل ،انتخاب بهینهای بین بازده واکنش و اندازه ذرات برای رسایدن

زمان واکنش نیز یکی از پارامترهای مهم در کنتارل انادازه و توزیا

به مدتزمان واکنش ضروری است .همچنین با افازایش مادتزماان

اندازه محصول نهایی است .با متوعر کردن واکنش در مراحال اولیاه

واکنش ،ریخت و اندازه ذرات تولیدی یکنواختتر میشود[.]11

رشد ،میتوان نانوذرات نقره کوچکتاری باه دسات آورد .ولای ایان

شاملی و همکاارانش[ ]09از ﮔلاوکز بارای احیاای نیتارات نقاره باا

راهبرد به بازده کلی واکنش آسی میزند ،زیرا پایش مااده در ایان

استفاده از  PEGبهعنوان عامل پوشاش اساتفاده کردناد .بار اسااس

حالت بهطور جز ی به نانوذرات نقره تبدیل شاده اسات[ .]99زماانی

نتایج تحقیق آنها در شکل ( ،)0ادعا شده ذرات تولیدی ،بهترتیا ،

که پیش ماده به محلول واکنش اضاافه شاد ،بالفاصاله هساتهزایای

بعد از  29 ،6 ،9و  91ساعت عطار متوساطی معاادل ،11/29 ،19/6

شرو و نانو بلورهای کوچاک تشاکیل مایشاود کاه موجا تغییار

 15/9و  25/91دارد.

مشخص رنگ محلول میشود .با ﮔذشت زمان ،هستههای تولیدشاده
(الف)

30
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20 29 30
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شکل  .6توزیع اندازه نانوذرات سنتز شده در مجاورت پلی اتیلن گلیکول بعد از
(الف) ( ،3ب) ( ،7پ)  24و (ت)  44ساعت از زمان واکنش[.]63
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بر اساس پژوهشی که نتایج آن را در شکل ( )1مشااهده مایکنیاد،

عدرت کاهندﮔی عامل احیا را افازایش مای دهناد و باعاث افازایش

 pHمحلول واکنش باعث تغییر در سرعت احیای مواد اولیه میشاود

سرعت واکنش میشوند[02و59-52و.]2

و در نتیجااه باار ریخاات و اناادازه ذرات تااأثیر ماایﮔااذارد[.]95
در حالاات کلاای ،افاازایش  pHعاادرت احیااا را باااال ماایباارد[ ]51و

 .4نتیجهگیری کلی

به همین دلیل اندازه ذرات تولیدشده در  pHباال کوچاکتار از ذرات

یکی از متداولترین روشهای تولید نانوذرات نقره ،احیای شایمیایی

تولیدشده در  pHپایین است .دلیال ایان امار نیاز افازایش سارعت

است .این روش به دلیال در اختیاار عارار دادن کنتارل مطلاوب بار

pH

شرایط سنتز ،امکان ساخت نانوذرات باا انادازه و ریخات مختلار را

باااال ذرات تولیاادی بیشااترکرویانااد ،در حااالی کااه در  pHپااایین

مهیا میکند .در این مقاله ،به بررسای مختصار مقااالت ارا اه شاده

عمده ذرات حاصل چندوجهی است[ .]95افزایش  pHباعث افازایش

دربارة تولید نانوذرات نقره به روش احیاای شایمیایی انجاام دادیام.

پتانسیل زتا نیز شده و درنتیجه ذرات پایدار و با اندازه کوچکتاری

پیشماده نقره ،حالل ،عامل احیا و عامل پوشش ارکان اصالی تولیاد

در مقایسه با  pHکمتر حاصل میشود[.]62

نانوذرات نقره به روش احیای شیمیاییاند .در روش احیای شیمیایی،

هستهزایی با افزایش  pHذکر شده است[51و .]95همچناین ،در

عوامل مختلفی میتواند بر انادازه ،ریخات و کیفیات ناانوذرات نقاره
تاثیر بگذارد .از مهمترین عوامل موثر میتاوان ،ناو و غلظات نماک
نقره ،عامل احیا ،نو و مقدار عامل پوشش ،دما و زمان واکنش را نام
برد .برای تولید ناانوذرات یکنواخات وجاود شارایط بهیناه آزماایش
ضروری است .شرایطی که امکان هسته زایی و رشد منظم و مناسا
را فراهم آورد.
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