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چكیده
امروزه نانوساختارهای فلزی به دلیل برخورداری از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی منحصربهفرد بسیار موورد توجوهانود در ایو ماالوه
مروری ،انواع روشهای تهیه و سنتز نانوساختارهای فلزی را ارائه میکنیم که به کنترل شکل و ابعاد آنها منجر میشوود از میوا ایو
نانوساختارهای فلزی ،نانوسیمهای ناره ،از جهوت خووا

پالسومونی و امکوا بوالاوه در کاربردهوای الکترونیو

نووری ،موورد توجوه

قرار گرفتهاند بنابرای  ،روشهای فیزیکی و شیمیایی در سنتز نانوسیمهای ناره به تفصویل بررسوی شود همینوی بوا کاربردهوای دو
احیاءکننده در روش جدید ،حکاکی و تشکیل نانوساختارهای هسته پوسته ،در تولید نانوساختارهای ناره آشنا میشویم پی بردهاند که
روش پلیاُل یکی از موفقتری روشها در سنتز کنترل شده نانوسیمهای ناره است که در کنار سازوکار ساخت نانوسیمها در ای مااله
ارائه میشود
کلیدواژهها :نانوساختارهای فلزی ،نانوسیمهای نقره ،روش پلیاُل ،اثر پالسمونی.

 .1مقدمه



برخی خوا

غیر عادی در ماایسه بوا موواد دیگور برخووردار شووند

نانوفناوری ،عبارت است از درک و دستکاری ماده در ابعوادی تاریبوا

در شکل ( )1ماایسهای بوی موواد در مایواس نوانو و مایواسهوای

بی  1تا  144نانومتر وقتی ابعاد مواد تا مایاس نانو کاهش مییابد،

ملموس برای انسا را مشاهده میکنید[]2

به علت افزایش نسبت سطح به حجم در ماایسه بوا موواد کپوهای و

مووواد نانوسوواختار در یوو

بنابرای قرار گرفت بخش عمدهای از اتمها یا مولکولهوا در سوطو

ساختاریشا به چند نوع طباهبندی میشوند :نانومواد صفر بعودی

مرزدانووه فعووال ،خوووا

منحصوور بووه فووردی بووروز مووییابوود[]1

( ،)0Dی

3

تاسوویمبنوودی مهووم ،براسوواس عناصوور
9

2

9

بعدی ( ،)1Dدو بعودی ( )2Dو سوه بعودی ( ،)3Dکوه

برهمکنشهایی شامل نیروهوای وانودروال ،،بورهمکنشهوای ،π-π

بخشی ازای طباهبندی را به صورت طور وارهای از نانوسواختارهای

پیوندهای هیدروژنی و آثار کوانتومی ،نانومواد را قادر میسازند که از

کربنی در شکل ( )2مشاهده میکنید

* ارومیه ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،دانشکده مهندسی شیمی
1. Bulk

2. Zero-Dimension
3. One-Dimension
4. Two-Dimension
5. Three-Dimension
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دارند و فصل مشترکها را میسازند[ ]6اساسوا ،بوه ذراتوی بوا ابعواد
نانومتری ،نانوذره میگویند درحالی که در نانوسواختارها الزاموا نوانو

 1متر =  1میلیارد نانومتر

بود در تمامی ابعاد مورد نظر نیست نانومواد ،عبارتانود از مووادی
کووه دسووتکووم در ی و

 1میلیمتر =  1میلیون نانومتر

ی

بعوود دارای اجووزای سوواختاری کوووچکتر از

میکرومتر باشند در حالیکه بلووکهوای سواختمانی و اتموی آ

مواد (حدود  4/2نانومتر) به عنوا نانومواد بررسی مویشووند نمونو
 1میكرومتر=  1111نانومتر

آ بلورهای کپه ای با فواصل شبکهای نانومتری اسوت ،درحوالی کوه
تمووام موواده موویتوانوود از ابعوواد ماکروسووکو پیگیووری (بووزر نمووایی)
برخوردار باشد

 1نانومتر

نانوذرات ،عبارتاند از ذراتی که دستکم یو
ی
اتم

بعود آنهوا کووچکتر از

میکرو و به طور بوالاوه بوه کووچکی مایواس طوولی اتموی یوا

مولکولی ،یعنی معادل با  4/2نانومترند نانوذرات میتوانند بی شوکل
و یووا بلوووری باشووند نمونووههووایی از نووانوذرات ،بلووورری ،فووولر و

شکل  .1مقایسه مواد در مقیاسهای مختلف[.]2

نانولولههای کربنیاند ،درحالی که از نمونههای قدیمی آنها مویتووا
گرافیت و الماس را برشمرد دانشمندا زیادی ،ابعواد نوانومواد را بوه
 94یا  144نانومتر محدود میکنند انتخاب ای محدودیت ابعواد ،از
آنجا ناشی مویشوود کوه برخوی خووا
فولرن -صفربعدی
نانولولههای تکدیواره -تکبعدی

مایاسها ،به حالت کپهای آنها شباهت

در تولید مواد نانو ،عمدتا از دو روش باال به پایی و پایی به بواال بوه
باال به پایی برای سنتز نانوساختارها بهکار مویرود و عمودتا شوامل

شکل  .2نانوساختارهای کربنی صفربعدی،

تاسیم مواد کپهای بزر

یک بعدی و دوبعدی[.]3

که ابعاد ی

به بخشهای کوچ تر است ،به آ معنوی

ماده از میکرومتری به نوانومتری کواهش موی یابود[]8

بلووری ،چنودبلوری

در روش ساخت پوایی بوه بواال ،فراینود سواخت موواد بوا چیود و

و بیریختاند و به شکلهایی چوو مکعبوی ،کوروی و یوا صوفحهای

جابهجایی اتمها و مولکولها در کنار هم انجام مویشوود روشهوای

تشکیل میشوند[ ]3نانومواد ت

بعودی ،دسوتکوم در جهوت یو

پایی به باال مستلزم دستکاری ت

اتمها و مولکولهاست در طباوه

محور ،از دو محور دیگر بزرگترند دو محور کوچ تر به مایاس نوانو

بندی روشهای ساخت پایی به باال ،طیف گسترده ای از روشهوای

محدود میشوند ای گونه مواد به شکلهایی چوو سویم ،1میلوه 2و

شیمیایی مانند فرایند سل -ژل ،آبی -گرمایی (آبگرموایی) ،تجزیوه

لولووه 3در نظوور گرفتووه موویشوووند[ ]9نووانومواد دوبعوودی ،معموووال از

گرمووایی ترکیبووات آلووی -فلووزی ،احیووای الکتروشوویمیایی ،احیوواء

بعدی و یا هر دو تشوکیل مویشووند و

فوتوشیمیایی و احیوای شویمیایی نمو هوای فلوزی بورای تشوکیل

میتوانند به عنوا نازک پوسه درنظر گرفته شوند[ ]9نوانومواد سوه

نانوساختارها بهکار گرفته شدهاند کارشناسا روش ساخت پایی بوه

بعدی شامل مواد پودری ،چند بلوری و چند الیهاند که در آ عناصر

باال را به علت تولید نانوساختارهایی با ابعاد و شکل مورد نظر و نیز با

و دوبعدی در ارتباط تنگاتنگی بوا یکودیگر قورار

ابعاد کنترل شده ترجیح میدهند[ ]4در شکل ( )3طر وارهای از دو

ساختارهای صفر بعدی و ی

ساختاری صفر ،ی

1. Wire
2. Rod
3. Tube
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پیدا میکند][7

عنوا روشهای تولید و ساخت نانومواد بهره میگیرند روش ساخت

گرافن -دوبعدی

نانومواد صفربعدی معموال به صوورت ذرات تو

فیزیکوی نوانوذرات در ایو

روش ساخت پایی به باال و باال به پایی را مشاهده میکنید

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال شانزدهم ـ شماره نود ()6931

روش باال به پایین

شکل ،ترکیب و سواختار تعیوی مویکننود موثال ،در موورد تشودید

نانوذرات

پالسمو سطحی جایگزیده )LSPR( 2و پراکندگی راما غنوی شود
سطح ،)SERS( 3مطالعات تجربی و محاسبات نشوا مویدهنود کوه
اتمها

خوشهها

پودر

مواد تودهای

شکل  .3مقایسه دو روش ساخت باال به پایین و پایین به باال

ساختار و شکل نانوبلورهای ناره یا طال ،در تعیی تعداد ،موقعیوت و
شدت مُدهای  LSPRناش مهمی دارند ،همینی ناحیوه طیفوی یوا
وابستگی قطبش پذیری برای تشخیص مولکولی مؤثر توسو

SERS

را دارند[ ]13درمورد کاتالیزورها ،کامال ثابت شده است کوه فعالیوت

برای تولید نانوساختارها[.]9

نانوبلور فلزی با کاهشاندازه آ ها ،افزایش مییابود گوزینشپوذیری،
هدف از نگاشت ای مااله آشنایی با نانوساختارهای فلزی و سازوکار

حساسیت بیشتر اتمهای قرار گرفته بر سوطح و یوا وجووه درمعور

کلی تشکیل نانوساختارهای فلزی ،به ترتیب ،شوامل مراحول هسوته

نمایش یو

گذاری ،تکامل هسته به دانه و رشد دانه به نوانوبلور ،اسوت سوازوکار

گزینشی ،با وجوه { }144و { }214که ،بهترتیب ،برای واکونش بوا

مرحله تکامل هسته به دانه از دیدگاه سینتیکی وترمودینوامیکی نیوز

 H2و  COفعالترند ،انواع مختلفی از واکنشهای شیمیایی را کاتوالیز

شوور داده شووده اسووت ،و در نهایووت ،اثوور تشوودید پالسوومونی در

کند البته وجوه روی سطح قرار گرفته نانوبلور ،همبسوتگی قووی بوا

نانوساختارها بررسی شده کوه بوه خووا

نووری شوگفتانگیوزی در

نوانوبلور اسوت[ ]19موثال ،پالتوی مویتوانود بوه طوور

شکل دارند[]19

نانوساختارهای فلزی میانجامد در ادامه ،نانوسیمهای ناره ،به عنوا

در دهه گذشته ،سنتز موفایتآمیز نانوبلورهای فلزی با سواختارهای

زیرمجموعهای از نانوسواختارهای فلوزی از نظور روشهوای مختلوف

مختلووف صووورت گرفتووه اسووت[ ]16در ادامووه سووازوکار تشووکیل

تولید ،سازوکارهای موجود در ساخت نانوسیمها ،و سورانجام کواربرد

نانوساختارهای فلزی را بیا میکنیم

نانوسیمهای ناره در صنایع الکترونی

مروری بر نانوساختارهای فلزی پالسمونی و روش ساخت آنها

روش پایین به باال

نانوبلورهای فلزی را مجموعهای از پارامترهای فیزیکی شوامل ابعواد،

نوری بررسی میشود
 1-2سازوکار کلی تشكیل نانوساختارهای فلزی
به طور کلی ،تشکیل نانوساختارهای فلزی را میتوا بوه سوه بخوش

 .2نانوساختارهای فلزی

9

9

بُعود آنهوا بوی  1توا  144نوانومتر باشود

مجزا تاسویم کورد 1 :هسوتهگوذاری ؛  2تکامول هسوته بوه دانوه ؛

نانوبلور شناخته میشووند نانوبلورهوا ،در حکوم پلوی بوی اتومهوا و

 3رشد دانه به نانوبلور دانه به حکم چیزی بزر تر از هسته تعریوف

شگفت و پتانسیل

میشود که در آ دیگور تغییورات سواختاری ،رن نخواهود داد[]17

بلورهایی که دستکم ی

جامدات کپهایاند و به علت برخورداری از خوا

کاربرد پردامنه بسیار موورد توجوهانود[ ]14از میوا انوواع جامودات

در ادامه ،هری

از ای مراحل به اختصار شر خواهیم داد:

معدنی ،فلزات ،از آ جهوت کوه دو سووم عناصور جودول تنواوبی را
تشکیل میدهند ،عالقمندا بسیاری دارنود اکثور فلوزات در شوبکه
بلوری مکعبی با وجوه پُر ( )FCCمتبلور میشوند که به آسانی قابل
تشخیصاند بسیاری از فلوزات در کاتالیسوت ،الکترونیو  ،عکاسوی،
ذخیووره سووازی اطالعووات و کاربردهووای جدیوود ،از جملووه فوتونیو ،
حسووگرها ،تصووویربرداری و پزشووکی در حووال توسووعهانوود[12و]11
در بسیاری از ای کاربردها ،استفاده از فلزات در مایاس نانو ،ترجیحا
به شکل نانوبلورها با خوا

دقیاا کنترل شده ،ضروری است خوا
1. Face Centered Cubic

 1-1-2هستهگذاری
هستهگذاری نخستی مرحلوه فراینود بلوورینگی را نشوا مویدهود
سازوکار مولکولی هستهگذاری از ای قورار اسوت کوه دریو
معمولی ،نانوبلورهای فلزی ،ی

سونتز

پیش ماده برای تولید اتمهای فلوزی

صفر ظرفیتی احیا و یا تجزیه میشود هسته و نانوبلور از یو

پویش

ماده رشد میکنند با توجه به آ که پیش ماده احیا و یا تجزیه شود،
2. Localized Surface Plasmon Resonance
3. Surface-enhanced Raman Scattering
4. Nucleation
5. Seed
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غلظت فوق اشباع

فرایند هستهگذاری ممک است مسیرهای مختلفی را طوی کنود در
فرایند تجزیه شد پیش ماده ،انتظار میرود هسته گذاری ،براسواس
سازوکار پیشنهادی المر و همکوارانش (شوکل ( ))9پویش رود[]18

غلظت اتمها

براسوواس ای و روش ،در تشووکیل نانوبلورهووای فلووزی ،هنگووامی کووه
پیش ماده (براثر گرما ویا امواج فراصوت) تجزیه میشود ،بوا گذشوت
زما  ،غلظت اتم های فلزی پیوسته افوزایش موییابود هنگوامی کوه
غلظت اتمها به ناطه فوق اشباع میرسد ،اتمها شروع به انباشوت بوه
صورت خوشههای کوچ

(هسته) خواهند کرد پ ،از تشکیل ،ایو

هستهها به سرعت رشد میکننود و غلظوت اتومهوای فلوزی کواهش

رشد

مییابد اگر غلظت اتمها به سرعت افت کند و به زیور سوطح غلظوت

هستهگذاری

تولید اتمها

زمان

کمینه فوق اشباع برسد ،هویچ گونوه هسوتهگوذاری اضوافهتوری رن

شکل  .4نمودار غلظت اتمها نسبت به زمان[.]11

نمیدهد با تجزیه مداوم پیش ماده و تامی مداوم اتمها ،هستهها به
نانوبلور رشد میکنند و پیوسته اندازه نانوبلور بزر تر میشود تا آنکه
حالت تعادلی بی اتمهای روی سطح نانوبلور و اتمهای درو محلول
برقرار شود[]14

وقتی واکنشوی تحوت کنتورل ترمودینوامیکی باشود ،محصووالت بوا
پایداری بیشتر ،بیشتری سهم تولید را خواهنود داشوت انورژی آزاد

 2-1-2تكامل هسته به دانه
هنگامی که ی
صورت ی

 1-2-1-2کنترلترمودینامیكی

بی سطحی ،میتواند به عنوا انورژی الزم بورای ایجواد یو

خوشه تا اندازه بحرانی رشد کرده اسوت ،خوشوه بوه

ساختار مناسب بدو رشد بیشتر باقی میماند ،زیرا پو،

واحود

سوووطح جدیووود تعریوووف شوووود (معادلوووه ( ))1در معادلوووه (،)1
 Gانرژی آزاد گیب ،و  Aمساحت سطح است

از آ  ،تغییرات ساختاری از لحاظ انرژی بسیار پرهزینه خواهود بوود
در واقع ،ای ناطه بحرانی نشانه تولد دانه اسوت مطوابق شوکل (،)9

() 1

دانهها به عنوا پلی بی هسته و نانوبلورها ناش مهمی ایفا میکنند
به طور کلی ،دانهها ممک است به صورت ساختارهای تو

بلووری ،

برای ی

یکبار دوقلوشده و یا چندبار دوقلوزاده ( )MTباشند و امکا وجوود

مرزدانهها درسطح ،از بی میرود ایو پدیوده سوبب مویشوود کوه

سونتز معموولی نیوز وجوود دارد

نیوروی بازگرداننوده

همزما ای ساختارها باهم در ی

اتمهای سطح به سمت داخل کشیده شوند ی

کنترل جمعیت دانهها با ساختارهای مختلف و نیز طراحی آ هوا در

الزم است تا اتمهای سطح را به موقعیت اصلی برگرداند با استفاده از

خالل فرایند تشوکیل نوانوذره ،از طریوق فاکتورهوای ترمودینوامیکی

ای مدل ساده ،انرژی آزاد سطح از طریق معادل ( )2تعریف میشود

(انرژی آزاد گونههای مختلوف) و سوینتیکی (تولیود و اضوافه شود

در ای معادله Nb ،تعداد مرزدانه شکسته شده ε ،استحکام مرزدانه و

اتمهای فلزی به هسته) تعیی میشود در ادامه بوه دو عامول موؤثر

چگالی اتمهای سطحی است[]22

کنترل ترمودینامیکی و کنترل سینتیکی در تشوکیل انوواع مختلوف
دانه اشاره میشود[21و]24

() 2

1. Single Crystal
2. Singly Twinned
3. Multiply Twinned
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نانوبلورهای چندوجهی

مروری بر نانوساختارهای فلزی پالسمونی و روش ساخت آنها

نانوبلورهای ناهمسانگرد

دانهها

R = 1/83
هشت وجهی
R = 1/78
تکبلور

هشت وجهی مكعبی

میلة شت وجهی

R = 1/5
شمش

مكعب

دوهرم راستگوشه

میله

تک دوقلویی
پیش ماده نقره
هسته

ده وجهی
میلة پنج وجهی

چند دوقلویی
برابر وجوه

ورقه با
گسلهای کپهای

ورقة شش
گوشی یا مثلثی

شکل  .5سازوکار رشد انواع مختلف نانوبلورها[.]21

امر در واقع ماهیت کنترل سینتیکی است دستیابی بوه سواختارهای

 2-2-1-2کنترل سینتیكی

واکنش از طریق عوواملی چوو

هنگامی که ذرات چند دوقلویی ( )MTPنسوبتا کوچو انود ،انورژی

مختلف انواع دانه با کنترل سینتی

کششی اضافی ناشی از دوقلو شد  ،مویتوانود بوا حوداکثر رسواند

کاهش سرعت تجزیه شد و یا احیای پیش مواده ،اسوتفاده از یو

پوشش سطحی با وجوه {( }111که به کاهش انورژی آزاد سوطحی

عامل احیاء کننده ضعیف[ ،]29جفت شد فرایند احیواء بوا فراینود

کل منجر میشود) ،جبرا شود بنابر تجزیوه و تحلیولهوای نظوری،

ح

کرد اکسایشی [ ]29و برتری داشوت سوازوکار اسووالد[]26

 MTPها به خاطر افزایش بازده ،باید بوه انودازههوای بسویار کوچو

قابل دستیابی است

محدود شوند از لحاظ تجربی ،میتوا با کاهش سرعت تولید اتمهوا
و یا افزایش مادار کافی از اتمها به محی واکونش ،بوه ایو شورای

 3-1-2تكامل دانه به نانوبلور

دست یافت هنگامی که تولید اتم ها در محی واکونش کنود اسوت،

زمانی که دانه تشکیل شد ،میتواند با اضوافه شود اتومهوای فلوزی

MTPها بر دانههای ت

بلور ،غالب میشوند به ای علوت کوه آ هوا

در اندازه های مختلفی رشد کند به کم

مطالعات شیمیایی میتوا

حفظ شووند

پی برد که وقتی اتمها به سطح اضافه میشوند ،اتمهای اضوافه شوده

بلوور نیوز ممکو اسوت بوه

در اطراف سطح پخش مویشووند توا زموانی کوه بتواننود در مکوانی

ماووادیر کمتوور از MTPهووا ظوواهر شوووند ،زیوورا ایوو ذرات دارای

مناسب برروی سطح جای گیرند رشد کلوی یو

نوانوبلور از طریوق

وجوه { }144با انرژی باالترند[ ]23جمعیوت دانوه هوا بوا تغییورات

رقابت بی کاهش انرژی تووده (مسواعد رشود) و افوزایش در انورژی

سرعت احیاء و یا تجزیه شد پیش ماده قابل کنترل است کوه ایو

سطح (مساعد تجزیوه) کنتورل مویشوود ایو کونش و واکونشهوا

می توانند در مدت زمانی طوالنی ،در اندازههای کوچ
تحت هما سینتی

کند ،دانههای ت

1. Multiply Twinned Particle

2. Oxidative Etching
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دینامی

رشد و تجزیه بهشمار میآید تکامل دانه به نانوبلور را نشا

میدهد[ ]21در سمت راست شکل ( ،)9خالصوهای از نوانوبلورهوای

به عنوا مد تشدید پالسمو سطحی جایگزیده شوناخته مویشوود
ای پدیده در شکل (( -)6الف) نشا داده شده است

تشکیل شده از دانههای مختلف ،طی فرایند تکامل دانه به نانوبلور را
مشاهده میکنید به طور کلی ،با توجه بوه سورعت رشود نسوبی در
جهتهای { }111و { ،}144از دانههوای تو

بلوور ،نوانوبلورهوای

هشت وجهی ،مکعبی هشت وجهی و مکعبی تولید میشوند
در ادامه به یکی از خووا

منحصور بفورد نوانوذرات فلوزی ،بوه نوام

نانوذره کروی

پالسمونی ،میپردازیم

(الف)

 .3اثر پالسمونی

انتشار پالسمون

پالسوومو در فلووزات عبووارت اسووت از نوسووانات جمعووی کوانتیووده
الکترو های رسانا که تابش الکترومغناطیسی آنها را برانگیخته است
(ب)

در تصویری کالسی  ،الکترو های آزاد همدیگر را دفع میکنند و به
سمت هسته یو مثبت فلزی جوذب مویشووند تحوت یو

نانوسیم نقره

میودا

شکل  .6مدهای پالسمونی (الف) پالسمون سطحی جایگزیده
(( ،)LSPب) پالسمون سطحی انتشاری (.)PSP

الکترومغناطیسی خارجی متغیر با زما  ،الکترو ها مجبور به نوسوا
گروهی در ماابل نیروی گرایش هسته میشوند ،تا زمانی کوه انورژی
در نتیجه مااومت و یا میرایی از دسوت بورود وقتوی بسوامد میودا

در شووکل (( -)6ب) مشوواهده موویشووود کووه  E0در سراسوور سوواختار

الکترومغناطیس وی خووارجی کمتوور از بسووامد پالسوومو فلووز باشوود،

یکنواخت نیست و سایر آثار نیز باید در نظر گرفته شود مثال ،در ای

الکترو ها میدا های الکتریکی نور را غربال میکنند و نور بازتابیوده

چنی ساختارهایی مشابه با نانوسیمهای ناره ،پالسمو سوطحی در

میشوود در ماابول ،هنگوامی کوه بسوامد میودا الکترومغناطیسوی

جلو و عاب ساختار بی دو انتهوای نانوسویم انتشوار موییابود[]27

خوارجی بیشوتر از بسوامد پالسومو فلوز باشود ،پاسوخ الکتورو هوا

بازتابش در پایا ساختار نیز می تواند فواز و طوول تشودید را تغییور

نمیتواند به اندازه کافی سریع باشد ،بنابرای طول موجهوای فورودی

دهد طول انتشار برای نانوسیمها میتوانود دههوا میکرومتور باشود و

عبور میکنند درمیا عناصر ،ناره بهتری عملکرد را در بسوامدهای

موجهای  PSPمیتواند از طریق کنترل پارامترهای هندسی سواختار،

نوووری ،بووا کمتووری اتووالف انوورژی دارد طووال و ناووره عموودتا بوورای

تغییر یابد نانوساختارهای ناره و طال جذب قوی را در ناحیه مرئی و

کوواربردهووای پالسوومونی انتخوواب موویشوووند انووواع مختلفووی از

فروسرن نزدی

ویژگی نوری چشمگیر متفاوت از مواد

نانوساختارهای پالسمونی یافت میشود که میتوا آ ها را بر اساس

تودهای نشا می دهنود[ ]28بوا توجوه بوه خووا

مدهای پالسومونی بوه دو نووع پالسومو هوای سوطحی جایگزیوده

نانوساختارهای ناره به واسطه اثر پالسومونی و سوایر مشخصوههوای

( )LSPو پالسمو های سطحی انتشاری )PSP( 2تاسیم بندی کورد

قابل تامل ،درادامه ای گوروه از نانوسواختارها بوا جزئیوات بیشوتری

در LSPها ،میودا الکتریکوی هموراه بوا نوور ( ،)E0نیرویوی بور گواز

بررسی میشوند

دارند که ی

منحصوربفرد در

الکترو های باردار شده منفی در نوار رسانش فلز اعموال مویکنود و
آ ها را به نوسا جمعی تحری

میکند دریو

بسوامد برانگیختوه

 .4روشهای مختلف در تولید نانوساختارهای نقره
فلز واسطه براق با رسوانش الکتریکوی بسویار

مشخص ،ای نوسانات در تشودید بوا نوور فورودی خواهنود بوود کوه

ناره کپهای شکل ،ی

نوسانات شدید و قوی الکترو های سوطح رن مویدهود کوه معمووال

باالست از لحاظ تاریخی ناره به طور گسترده به عنووا ارز ،جوواهر
زینتی و رسوانای الکتریکوی ،فلوزات تزئینوی و تصوویربرداری بسویار

1. Localized Surface Plasmon
2. Propagating Surface Plasmon
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بعدی ناره بوه

میشوند ،برروی بستر قرارگیرد و در نهایت نارههوای مثلثوی شوکل

میشود ،خوا
خاطر خوا

آ تغییر میکند نانوساختارهای ت

الکتریکی ،نووری و مکوانیکی منحصور بوه فورد بسویار

بعد از حذف کرهها بر جای میمانند (شکل (]32[))7

مطالعه شدهاند[ ]12در ادامه ،روشهای ساخت فیزیکی و شویمیایی
نانوساختارهای ناره توضیح داده میشود
 1-4روشهای فیزیكی
 1-1-4رشد به کمک قالب
روش رشد به کم

قالب به عنوا روشی ساده و تطبیقپوذیر بورای

تهیه نانوساختارها بهکار گرفته میشود به ای علت که میتوا ابعاد
و شکل نانوساختار را بوا اختیوار کورد یو

قالوب مناسوب تعریوف

کرد[ ]24قالبها معموال به دو نوع تاسیم بندی میشوند :قالبهای

(الف)

سخت 1و قالبهای نرم 2قالبهای نرم معموال برای ساخت نوانوذرات
آلیاژها ،مولکولهای آلی ،اکسیدهای فلزی و فلزات نجیب مانند ناره
استفاده میشوند ریخت نانوسواختارهای ناوره درو ایو قالوبهوا،
متأثر از ساختار قالب ،گونههای یوونی و پارامترهوای مختلوف سونتز
خواهد بود قالبهای سخت ،با برخوورداری از سواختارهایی سوفت و

مروری بر نانوساختارهای فلزی پالسمونی و روش ساخت آنها

بهکار گرفته شده اسوت هنگوامی کوه ناوره در مایواس نوانو تولیود

بهرهگیری از کرههای مرتب چیدهشده که به عنوا پوشش اسوتفاده

محکمتر ،برای سنتز نانوساختارهای ناره با ابعاد کنترل شده بوهکوار
گرفته میشوند غشاهای آلومینیم اکسید آنودی متخلخول)AAO( 3
به عنوا قالب سخت رایجاند از مزایای ای غشاها ای است که آنهوا
دارای کانالهایی در ابعاد نانومتر (قطر  9توا  294نوانومتر) ،منافوذی
با تراکم باال در سطح (بیشتر از  1411منفذ در هر سانتیمتر مربع) و
طول کانال قابل کنترل (از چند نانومتر تا چنود صود میکرومتر)انود
غشاهای  ،AAOوسیلهای برای سنتز نانوسیمهای یکنواخت ناوره بوا
ابعاد مختلف و با بازده باال فراهم میآورند[]34

شکل  .7نانوکرههای کلوئیدی به عنوان پوشش (الف) و
نانوساختار نقره تولید شده( ،ب) در روش .]32[NSL

 3-1-4روش زیستی
اخیرا ریزاندامگا های زنده مانند قارچ ها ،باکتریها و گیاهوا بورای

 2-1-4لیتوگرافی (چاپ سنگی)
برخالف روشهای سواخت فواز محلوول ،روش لیتووگرافی یوا چوا
سنگی کنترل دقیوق را بور قرارگیوری نانوسواختارهای ناوره عرضوه
میکند[ ]31محبوبتری روش ،لیتوگرافی نانوکروی )NSL( 9اسوت
که در آ خود آرایوی کورههوای کلوئیودی بوه یو

(ب)

آرایوش فشورده

ششگوشوه روی سوطح بسوتر منجور مویشوود ناوره مویتوانود بوا
1. Hard Template
2. Soft Template
3. Porous Anodic Aluminum Oxide
4. Nanosphere Lithography

سنتز نانوذرات فلوزی ماننود کوادمیم سوولفید ( ،]33[)CdSتیتوانیم
( ،]39[)Tiنیکووول /تیتوووانیم ( ،]39[)Ti/Niزیرکوووونیم (،]36[)Zr
طووال[ ]37و ناووره[ ]38مووورد توجووه قوورار گرفتووهانوود اسووتفاده از
ریزاندامگانها با محی زیست سازگار اسوت و مسویر سونتز مناسوبی
بوورای کنتوورل توزیووع انوودازه نانوسوواختار فووراهم موویآورد مووثال،
نانوساختارهای ناره با استفاده از بواکتریهوا در ابعواد کمتور از 244
نانومتر سنتز شدهاند
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 2-4روشهای شیمیایی

نور لیزر نیز میتوا برای تغییر شکل نانوذرات فلزی اسوتفاده کورد،

تاکنو روشهای بسیاری برای تهیه نانوساختارها بوا شوکل و انودازه

مثال ،با ذوب کرد ساده تبدیل نانوکرههای ناره به نانو صوفحههوای

کنترل شده ارائه شده است به طور کلی ،پیش ماده نم

فلز (ناره)

با عامل احیاءکننده در حضور عامل پایدارکننوده مخلووط مویشوود

9

ناره امکا پذیر است کوه ایو فراینود ،را فراینود طراحوی بوا نوور
میگویند[]97

گزارشهای علمی انتشاریافته نشا میدهنود کوه نیتورات ناوره بوه
جهت ارزا بود و دسترسوی آسوا بوه عنووا پویش مواده ناوره،

 2-2-4الكترولیز و پیرولیز

بیشتری کاربرد را در تهیه نانوساختارهای ناره داشته اسوت عوامول

در میا سایر روشهای سنتز شیمیایی ،روش الکترولیز و پیرولیز در

احیاءکننده مختلفی چو سودیم سویترات ،سودیم بوورو هیدریود و

حکم فرایندهای دوستدار محی زیست و به عنووا عوامال کواهش

الکلها برای احیای یو های ناره درو محلول به اتمهای فلوز ناوره

مووواد سوومی و زیانبووار در تولیوود نانوسوواختارها تلاووی موویشوووند

بهکار میروند[ ]34سرانجام ،اتمهای فلز ناره با هم ترکیوب شوده و

گزارشهای متعوددی انتشوار یافتوه کوه اسوتفاده از ایو روشهوای

انباشته و به نانوساختار ناره تبدیل میشوند از سوی دیگور ،حضوور

الکتروشیمیایی را برای سنتز نانوذرات فلزی شور مویدهنود موثال،

عوامل پایدارساز (بسپارها و روآورها) در فرایند سنتز بورای کنتورل و

نانوذرات کروی شکل ناره بوا متوسو ابعواد  14نوانومتر بوا احیوای

پایدارسووازی ریخووتشناسووی نانوسوواختار ضووروریان ود در مووواردی

یو های ناره در حضور پلی وینیل پیرولیدو با بهورهگیوری از روش

موویتواننوود سووبب کنتوورل رشوود ابعوواد نانوسوواختارها بوورای تشووکیل

الکتروشیمیایی سنتز میشووند در ایو روش ،الکتورود تیتوانیم بوه

نانوساختارهایی با شکل مطلوب شووند برخوی روشهوای شویمیایی
رایج برای ساخت نانوساختارهای ناره شامل سونتز بوا واسوطه نوور

1

عنوا کاتود و صفحه پالتوی بوا قطور  2سوانتیمتر بوه عنووا آنوود
عمل میکند[]98

[ ،]94الکترولیز و پیرولیز ،]92،91[ 2احیای سویترات] ،[93واکونش
آینه نارهای] ،[99سنتز در حضور دانه ]99[ 3و روش پلوی اُل]96[ 9

 3-2-4احیای سیترات

است در ادامه ،توضویحات مختصوری درارتبواط بوا انوواع روشهوای

لی 6و همکارا  ،برای نخستی بار در سال  1482سونتز کلوئیودهای

تشکیل نانوساختارهای ناره بیوا شوده اسوت از آنجوا کوه از میوا

ناره توس سیترات در ی

روشهای سنتز نانوساختارهای ناره به ویژه نانوسیمهای ناوره ،روش

روش همینا برای تولید سریع کلوئیودهای ناوره ،روشوی محبووب

پلیاُل یکی از موفقتری روشهای سونتز بوه جهوت سوادگی روش،

بهشمار میآید به ای علت که تجهیزات گرا قیمت یا مهوارتهوای

بازده و تکرارپذیری پردامنه است؛ در ادامه ،به تفصیل راجع به روش

خا

آزمایشگاهی نیاز ندارد در ای روش ،نانوذرات ناوره بوا اضوافه

پلیاُل و سازوکار تشکیل نانوسیمهای ناره با استفاده از ای روش به

کرد مادار دقیای از محلول آبی سدیم سیترات به محلوول آبوی در

تفصیل خواهیم پرداخت

حال جوش ناره نیترات فراهم میشووند در ایو فراینود یوو هوای

محلول آبی را گوزارش دادنود[ ]94ایو

سیترات هم به عنوا عامول احیواء کننوده و هوم بوه عنووا عامول
 1-2-4سنتز در حضور نور

پایدارساز عمل میکنند ای فرایند ساده به تولید نانوساختارهایی با

در ای روش ،برای تولید نانوساختارها از پرتوی نور استفاده میشود

شکل و اندازههای مختلف منجر میشود[]94

با استفاده از تابش مستایم و نامستایم لیزر در یو
نم
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محلوول آبوی از

ناره در حضور روآور ،نانو ساختارهای فلزی را با اندازه و شوکل

 4-2-4واکنش آینه نقرهای

مختلف میتوا تولید کرد در ای روش منبع نور بوه عنووا عامول

از زما اختراع آینه شیشهای ناره توسو لیبیو  7در سوال ،1839

احیاءکننده در فرایند سنتز نانوساختارهای فلزی بوه کوار مویرود از

واکنش آینه نارهای 8یکی از روشهای مناسوب بورای الیوهنشوانی و

1. Light Mediated Synthesis
2. Electrolysis and Pyrolisis
3. Seed Mediated Synthesis
4. Polyol Process

5. Tailoring Process with Light
6. Lee
7. Liebig
8. Silver Mirror Reaction
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آمده است در ای واکنش نیترات ناره بوه عنووا پویشمواده بورای

9

چند مرحلهای می تووا بوه روش دو احیاءکننوده ،9شویوه حکواکی
6

تشکیل واکنشگر تولن )Ag(NH3) OH( 1،بهکوار گرفتوه مویشوود

(اچین ) و نانوساختارهای هسته -پوسوته اشواره کورد در روش دو

پ ،از آ واکنشگر تولن ،توسو مواده قنودی (گلووکز) و یوا یو

احیاکننووده (احیاکننووده دوتووایی) ،قوودرت احیاکننوودگی متفوواوت

ترکیووب حوواوی آلدهیوود طبووق واکوونش ( ،)3بووه ناووره عنصووری

احیاکنندههوای مختلوف ،ناوش مهموی را در کنتورل شوکل و ابعواد

احیاء میشود:

نانوساختار بازی میکند
در روش حکاکی ،از ی

ح کننده 7برای حذف برخی نوانوذرات بوه

صورت انتخابی استفاده میشود و بنابرای نانوساختارهایی بوا شوکل
کنترل شده فراهم میآیند با استفاده از تکنیو

()3

حکواکی مویتووا

نانوساختارهای توخالی با ضخامت پوسوته مختلوف تولیود کورد کوه
هنگامی که واکنش موفایتآمیز باشد ،ی

الیه براق آینهای ،سوطح

درونی لوله واکنش را به سرعت میپوشاند هیچگونه کنترل سواختار
با استفاده از ای روش نشا داده نشده و برای سنتز نانوسواختارهای
ناره با کیفیوت بواال ،محودودیت اسوتفاده از ایو روش وجوود دارد
با ای احوال ،واکنش ناره آینهای هنوز هوم در بسویاری از کاربردهوا
مانند پوشش اشیاء بزر

مانند تلسکو و یا ساخت سوطو همووار

خوا

نوری متفاوتی را بروز میدهند

سازوکار تشکیل نانوساختار هسته -پوسته ،رشد همبافته از دانههوای
هسته است خوا

نوری ای ساختارها میتوانود مطوابق بوا ابعواد و

شکل تنظیم شوند که ای امور بوه افوزایش گسوتره کواربرد خواهود
انجامید در تشکیل نانوساختار هسته -پوسته نه تنها کنترل اندازه و
شکل به خوبی امکانپذیراست ،بلکه ای ساختارها خوا

نوری بسیار

عالیتری را نسبت به نانوساختارهای فلزی بروز میدهند[]93

ریزساختار یا نانوساختار ناره بهکار میرود[]91

مروری بر نانوساختارهای فلزی پالسمونی و روش ساخت آنها

تولید انبوه پوششهای ناره بر روی انواع مختلوف زیرالیوه بوهشومار

یافت ،با بازده و اندازه ذرات یکنواخت فراهم میآورنود از روشهوای

 8-2-4روش پلی اُل

 5-2-4سنتز در حضور دانه
در سالهای اخیر ،روش دیگری برای تشکیل نانو ذرات فلزی بوهکوار
رفته است که در آ نانو بلورها به عنوا دانه برای رشد بیشتر به کار
برده میشوند ای روش از مزایوایی بورای کنتورل ریخوت محصوول
نهوایی برخوووردار اسووت مووثال ،ضوویا و همکووارانش در سووال ،2414
نانومکعبهای ناره را با بهرهگیری از نانوبلورهای ت

بلوور مکعبوی و

یا کروی شکل با طول لبهی  34تا  244نانومتر سنتز کردند[]92

فرایند پلی اُل ،8یکی از روشهای تطبیوقپوذیر و قووی بورای تولیود
نانوساختارهای ناره با طیف گسوتردهای از انودازه و شوکل اسوت بوا
تغییر شرای واکنش از قبیل دمای واکنش ،غلظت واکنشدهندههوا،
حضور بسیار ناچیز برخی یو ها ،امکا کنترل بسیار بواالی مراحول
هستهگذاری ،تشوکیل دانوه و رشود نانوسواختار بوه وجوود مویآیود
سازوکار کلی واکنش از ای قرار است که در ابتدای واکنش یو های
ناره از طریوق عامول احیاءکننوده بوه ناوره فلوزی احیوا مویشووند
نانوذرات ناره به هم میپیوندنود و نانوسواختارهای ناوره را تشوکیل

 6-2-4روشهای چند مرحلهای
روشهای چند مرحلهای  ،روشهای نامعمول و جدیودیانود کوه در
سالهای اخیر برای ساخت نانوساختارهای نوظهور بوا شوکل کنتورل
شده بهکار میروند نانوساختارهای مختلف ناره میتوانند با اسوتفاده
از ای روشها تهیه شوند ای روشها امکا ساخت نانوسواختارهای
پیییده را ،که با روشهای ت

مرحلهای نمویتووا بوه آنهوا دسوت
1. Tullen,s Reagent
2. Xia
3. Multistep Methods

موویدهنوود بوورهمکنش عاموول پوشوواننده بسووپاری بووا ذرات دوقلوووی
چندتایی در میا انواع نانوساختارهای ناره تشکیل ،و سبب رشد ای
ذرات به صورت نانوسیم میشود با استفاده از ای روش میتووا بوا
کنترل و تغییر پارامترهای مؤثر نانوسیمهای ناره با خلو  ،بوازده و
نسبت ابعادی متنوع در مدت زما واکنش کوتاهتر ،تولید کرد[]99
4. Double Reductants
5. Etching Technique
6. Core-Shell Nanostructures
7. Etchant
8. Polyol Process
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مقاالت

ترکیبات مورد استفاده در سنتز به روش پلی اُل شوامل پویش مواده

مشاهده میکنید در ادامو واکونش ،بسوپار  PVPبوه عنووا عامول

ناره (معموال نیتورات ناوره ( ،))AgNO3حوالل و عامول احیاءکننوده

پوشاننده سطو  ،MTPسبب کنترل ابعاد نانوسیمهای ناره میشود

(ترکیبووات پلوویاُل همیووو اتوویل گالیکووول ،)EG( 1گلیسوورول،

بسپار  PVPبه پیدایش که وجوه { }144در MTPها توس اتمهوای

ایزوپروپانول ،پروپیل گالیکول) ،عامل پوشاننده (برای کنترل سرعت

اکسیژ پیرولیدو پایدار منجر میشوود و وجووه { }111آ بورای

رشد ساختارهای ناره در فاز محلول از بسپارهایی مانند پلوی وینیول

رشد ناهمسانگرد ،فعال باقی میمانند با اضافه شد یو هوای ناوره

پیرولیدو ( )PVPاستفاده میشود[ )]99و حضور دانهی نمکی (آثار

در ادامه فرایندMTP ،ها به صورت نانوسیم رشد میکنند[]94

افزایش ماودار بسویار کموی از ترکیبواتی ماننود ،CuCl2 ،Fe(NO3)2
 NaCl ،KCl ،KBr ،CuClبه عنووا دانوه بور روی نسوبت ابعوادی و
ریخت نانوسیمهوای ناوره بررسوی شوده[ )]96هسوتند رابسوو

نانوسیمها

ذرات MTP

و

هستهگذاری

همکارانش در مااله اخیر خود ،روش پلی اُل اصال شوده در حضوور
نم

سدیم برماید را به عنوا روشی سریع و ساده با بازده بسیار باال

رشد

برای سنتز نانوسیمهای ناره معرفی کردند آنهوا بوا اسوتفاده از ایو
روش ،موفق به سنتز نانوسیمهای ناره با قطر کمتور از  24نوانومتر و
نسبت ابعادی بیش از  1444با خلو

بسیار باال شودند بوا ترکیوب
شکل  .1سازوکار تشکیل نانوسیمهای نقره.

عامل پوشاننده  PVPبا وز مولکولی بواال و آنیوو برمایود ،سورعت
واکنش به سمت تشکیل MTPها که در طول واکنش به نانوسیمهای
ناره تبدیل میشوند ،تنظیم میشود[]97

 .5کاربردها
الکترودهای شفاف در بسیاری از دستگاههای مدر مانند سلولهوای

 1-8-2-4سازوکار تشكیل نانوسیم های نقره باا اساتفاده از
روش پلی اٌل
سازوکار سنتز نانوسیمهای ناره از ایو قورار اسوت کوه در ابتودا در
دمای باال  EGبه استالدهید تبدیل میشود و با ورود یو هوای ناوره،
نانوذرات ناره توس استالدهید تشکیل میشووند در اداموه فراینود،
طبق سازوکار اسوالد 3بعضی نانوذرات ناره کوچکتر حل و یوو هوای
ناره حاصل به نانوذرات بزرگتر اضوافه مویشووند و بوه ایو ترتیوب،
نانوذرات بزرگتر ناره پیوسوته رشود مویکننود[ ]98در ایو میوا ،
از بی سواختارهای ناوره تشوکیل شودهMTP ،هوا بوا سوطح ماطوع
پنج ضلعی شروع به رشد به صورت نانوسیم میکنند در حضور دانوه
نمکووی ،تشووکیل رسوووبات ناووره باعووه کوواهش غلظووت یووو ناووره
آزاد میشود و به ای ترتیب ،در دمای باال انحاللپذیری کوم رسووب
ناره ،سبب آزاد شد یو های ناره بوا سورعت کنودتری در محوی
واکنش میشود که ای فرایند برای تشکیل MTPهوا مسواعد اسوت
در شکل ( )8طر وار رشود نانوسویمهوای ناوره را در حضوور دانوه
1. Ethylene Glycol
2. Robson
3. Oswald Mechanism

05

خورشوویدی ،نمایشووگرها ،گوورمک و هووای شووفاف و صووفحات لمسووی
ناش اساسی بازی میکنند تااضای بسیار زیاد برای استفاده از مواد
رسانای شفاف ،به توسعه تحایاوات صونعتگرا و دانشومندا بورای
ارائه راهحلهای ممک بوه منظوور جوایگزینی اینودیم قلوع اکسواید
( )ITOانجامیده که تاکنو به طور گسترده بوه عنووا الکترودهوای
رسانای شفاف استفاده شوده اسوت علویرغوم اینکوه ITO ،خووا
نور الکترونیکی بسیار مطلوبی بوروز مویدهود ،اموا بوه علوت کمبوود
ایندیم ،بسیار گرا است و به عالوه به دلیل شوکنندگی زیواد ،بورای
استفاده در دستگاههای الکترونیکی انعطافپذیر مناسب نیسوت[]64
فیلمهای رسانای شفاف اساسا در دستگاههای نور الکترونیکی ،بورای
جمعآوری بار از الیههای مجاور (در سلولهای خورشویدی) و یوا بوا
ورود و خروج نور ،حامال بار را توأمی مویکننود (در نمایشوگرهای
دیود نورگسیل) [62و ]61عالوه بر آ  ،نانوسواختارهای فلوزی بورای
کاربردهای الکترومغناطیسی مانند آنوت هوای رادیوو و پوشوشهوای
الکترومغناطیسی شفاف بهکار گرفته میشوند [69و]63
در نانوساختارهای فلزی ،به ویژه نانوسیمهای ناره ،نسبت سوطح بوه
حجم زیاد است افزایش نسبت سطح به حجوم هموراه بوا اثور ابعواد
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(آث وار کوانتووومی) ،سووبب ایجوواد خوووا

شیمیایی ،الکتریکی ،نوری ،مغناطیسی و مکوانیکی نسوبت بوه ناوره

در ی و

سووطح ماطووع منجوور موویشووود[ ]68در شووکل ( )4سوولول

کپهای میشود با توجه به مااومت کم و شفافیت زیاد نانوسویمهوای

خورشیدی منعطف بر پایه الکترود نانوسیم ناره را مشاهده میکنیود

ناره ،میتوا از آ ها در ساخت الکترودها بوا اسوتفاده از روشهوای

که حتی تحت زاویه خمش  124درجه ،جریا الکتریکی چشمگیری

گونوواگو  ،بهووره گرفووت ای و الکترودهووا گزینووهی مناسووبی بوورای

را تولید میکند[]64

دسوتگاههووای نوور الکترونیکووی بوا کاربردهووای متفواوتانوود خوووا
مکانیکی آ ها نیز ،بهرهگیری از ایو الکترودهوا را در دسوتگاههوای
انعطاف پذیر ممک کرده است دراداموه ،چنود موورد از کاربردهوای
نانوسیمهای ناره در صنعت ارائه میشود
یکی از کاربردهای پیشرفته ،نمایشگرها هستند یکی از مزایای اصلی
دیودهای نورگسیل بسپاری )PLED( 1آ است که میتواننود کوامال
در حالت محلول ساخته شوند مطالعات کمی مربوط به PLEDهوای
مبتنی بر نانوسیمهای ناره که خوا

الکترورخشوانی بسویارخوبی را

نشا میدهند ،گزارش شده است اخیرا مطالعاتی بر روی دیودهوای
آلی نورگسیل ( )OLEDبرپایه نانوسیمهای ناره با بوازده بسویار بواال

شکل  .9سلول خورشیدی منعطف تحت خمش[.]69

انجام شده است ای امر به پراکندگی افزایش یافته نور گسویلیده از
نانوسیمهای ناره نسبت داده میشود ای مطالعات اولیه ،مسیری به

بسیاری پژوهشگرا به منظور بهبود عملکرد سلولهای خورشیدی و

سوی ساخت دستگاههای نمایشگر منعطف برپایه نانوسیمهوای ناوره

افزایش بازده تبدیل انرژی به سنتز نانوسیمهوای ناوره بوا روشهوای
9

گشودهاند[]69

ماوورو بووه صوورفه ،روی آوردهانوود سووافیا و همکووارا در یو

کاربرد دیگر ،صفحات لمسی 2اند درحال حاضر ،محصوالت صونعتی

تحایااتی به منظور بهبود عملکرد سلولهای خورشیدی رنگدانوهای،

بر پایه صفحات لمسی مااومتی یا خازنی ساخته میشوند از آنجا که

از نانوسیمهای ناره به عنوا آنود بهره بردند و تا  94درصد افوزایش

نور گسیلیده از دستگاه ،از الکترود جلوویی عبوور مویکنود ،نیواز بوه

بووازدهی را نسووبت بووه سوولول خورشوویدی مرجووع گووزارش کردنوود

الکترودهایی با شوفافیت بواال احسواس مویشوود درآینوده نزدیو ،

نانوسیمهای ناره به علت برخورداری از آثار پالسومونی ویوژهای کوه

بسیاری از نمایشگرها انعطافپذیر خواهند شود ظواهرا الکترودهوای

دارند ،جذب نور در رن

را باال میبرنود و در نهایوت سوبب افوزایش

مبتنی بر نانوسیمهای ناره گزینه مناسبی به منظور طراحی صفحات

فوتو جریا و بازدهی سلول خورشیدی میشوند[]74

لمسی انعطافپذیرند اخیرا از ای الکترودها بورای صوفحات خوازنی

در دستاوردی دیگر ،فا
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متفوواوت و منحصووربهفوورد

پراکندگی زیاد نور درو دستگاه میشود و به جذب موؤثر بیشوتری

کووار

و همکارانش روش جدیودی را مبتنوی بور
6

استفاده شده است[]66

فرایند چا ت

کاربرد دیگر ،سولولهوای خورشویدی اسوت بسویاری از گوروههوای

بر روی سطح نشا دادند آنها موفق به تهیه الکتورود نانوسویمهوای

تحایااتی از نانوسیمهای ناره به عنوا الکترود کاتود و یا آنود بورای

ناووره بووا شووفافیت  42درصوود و رسووانایی الکتریکووی  16/6اهووم بوور

ساخت سلولهای خورشویدی اسوتفاده کوردهانود[ ]67متناسوب بوا

سانتیمتر مربع شدند و از ای الکترود در ساخت سولول خورشویدی

شرای آزمایشگاهی استفاده شده برای ساخت الکترودها ،شبکههوای

منعطف سود جستند آنا پوی بردنود کوه دسوتگاههوای مبتنوی بور

نانوسیم ناره میتوانند عوامل مختلف غبارمه 3بوی  1توا  34درصود

نانوسیمهای ناره آرایش یافته بر روی سطح ،در ماایسه با آنها که از

داشته باشند در سیستمهای فوتوولتایی ،عامل غبارمه بزر  ،سوبب

نانوسیمهای ناره تصادفی بر روی سطح استفاده کوردهانود ،عملکورد

1. Polymer Light-Emitting Diodes
2. Touch Panel
3. Haze

4. Safia
5. Fan
6. One-Step Printing

مرحلهای  ،برای الیه نشانی منظم نانوسیمهای ناره
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بسیار باالتری بروز میدهند به عالوه ،سلولهای خورشیدی بوا آنوود

نانوساختارهای فلزی ،نانوسیم های ناره به دلیل خوا

نانوسیمهای ناره آرایش یافته ،بازده تبدیل انرژی باالیی در حدود 6

نوووری ،الکترونیکووی و انعطووافپووذیری ،مووورد بررسووی بیشووتری

درصد بروز میدهند که برای سلولهوای خورشویدی کوه در آنهوا از

قرار گرفتند

نانوسیمهای ناره به عنووا الکتورود اسوتفاده شوده ،بواالتری بوازده

در ای مااله نشا داده شد که شبکه نانوسیمهای ناره فرصوتهوای

گزارش شده بهشمار میآید مزیت ای سلول خورشیدی نسوبت بوه

جالبی را برای تحایاوات کواربردی فوراهم مویآورنود بوا توجوه بوه

سلول خورشویدی مرجوع ،انعطوافپوذیری آ اسوت ایو محااوا

روشهای ساخت آسا و خوا

منحصربهفرد

مطلوب نانوسویمهوای ناوره ماننود

الکتریکی ،حرارتی و نووری ،نانوسویمهوای ناوره از پتانسویل

همینی نشا دادند که الکترودهای مبتنی بور نانوسویمهوای ناوره

خوا

آرایش یافته ،از لحاظ مکوانیکی در ماابول آزموو خموش مااوموت

بالاوه پردامنه ای برای کاربردهوای انعطوافپوذیر ماننود سولولهوای

مطلوبی را نشا میدهند و بعد از  244مرتبه خموش ،بوازده سولول

خورشوویدی ،نمایشووگرهای مسووطح و سووایر موووارد برخوردارنوود

خورشیدی ساخته شده 84 ،درصد مادار اولیه خواهد بود ای مزیت

نانوسیمهای ناره یکی از جوایگزی هوای مناسوب بوه جوای  ITOدر

بسیار باالیی نسبت بوه سولولهوای خورشویدی مبتنوی بور الکتورود

دستگاههای الکترونی

نوری بهشومار مویآینود اموروزه بوه منظوور

شکننده  ITOاست[]71

ساخت دستگاههای الکترونیکی منعطف ،کاربرد  ،ITOعالوه بر گورا
بود و انعطافناپذیری ،با مشکالتی همراه شده است
در ای مااله به روشهای مختلف سنتز نانوسواختارهای ناوره ماننود

 .6نتیجهگیری کلی
شگفت انگیوز

روش پلی اُل ،سنتز درحضور نور ،کاهش سویترات ،روشهوای چنود

و منحصربهفرد و نیز پتانسیل کواربرد پردامنوه ،بسویار موورد توجوه

مرحلهای و  ،نیز اشاره شد که میتوانند به نانوسواختارهای ناوره بوا

پژوهشگرا قرار گرفتهانود روشهوای فواز موایع بوه عنووا روشوی

ریخت شناسی کنترل شده و ابعواد یکنواخوت منجور شووند کنتورل

قدرتمند برای دستیابی به نانوبلورهای فلزی با کیفیت و تکرارپذیری

سوونتزی بووه کوواربرد نانوسوواختارهای ناووره ،مخصوصووا

در سالهای اخیر ،نانوساختارها به علت داشت خوا

ای و خوووا

تبدیل شد

نانوسوویمهووا بووه صووورت فوویلم در طیووف وسوویعی از دسووتگاههووای

سازوکار کلی تشکیل نانوساختارهای فلزی را میتوا به سوه بخوش

الکترونیکی منجور مویشوود تحایاوات بیشوتر در آینوده در زمینوه

هسته گوذاری ،تکامول هسوته بوه دانوه و رشود دانوههوا بوه نوانوبلور

نانوسیمهای ناره ،میتواند در بخش الیه نشانی و بهبود پارامترهوای

تاسیمبندی کرد دانهها ناش مهمی را به عنوا پلوی بوی هسوته و

مربوط به فرآیندهای دمادهی ،پوشه گذاری و ماننود آنهوا باشود کوه

نانوبلور ایفا میکنند کاربردهای وسیع نانوساختارهای فلزاتی از قبیل

میتواند مااومت سطحی نانوسیمهای ناره در حالت الیه نشانی شده

طال و ناره به اثر تشدید پالسمو سطحی در ای سواختارها مورتب

را کاهش دهد علم نوانو و کاربردهوای صونعتی ،هوردو درکنوار هوم

میشود مفهوم توسعه و ساماندهی نانوذرات فلزی به نانوساختارهای

موویتواننوود بووه تولیوود مووواد شووفاف رسووانای انعطوواف پووذیر ماننوود

پالسمونی بسیار جذاب اسوت کوه بوه ایجواد راههوای جدیود علموی

نانوساختارهای ناره منجر شوند

گسترده برای مطالعه معنیدار و وابستگی شکل و خوا

به سوی برقراری بورهمکنش سواختارهای فلوزی در حالوت محلوول،
سنتز مواد جدید با ویژگیهوای پالسومونی متفواوت و نیوز نوانومواد
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