
 یابی نانوذرات فلزیساخت و مشخصه

 هدف از آزمایش

 . شودسنتز نانوذرات با استفاده از روش تورکویچ انجام می. هدف از انجام این آزمایش، ساخت نانوذرات طال است

 

 :آزمایشتئوری 

شود، اهمیت اثرات سطحی ها میی فلزی در مقایسه و یا کوچکتر از طول پویش آزادالکترونی ذرههنگامی که اندازه

های کامالً متفاوتی از ماده توده شوند که موجب ایجاد ویژگییابد و در بیشتر موارد بر اثرات حجمی چیره میافزایش می

دلیل داشتن نسبت سطح به حجم باال، در کاربردهای نانوکاتالیستی بسیار مفید واقع نانو ذرات فلزی واسطه، به . شودمی

. اندهای منحصر به فرد، از نانوذرات فلزی دیگر متمایز شدهاز طرف دیگر نانو ذرات فلزی نجیب با داشتن ویژگی. اندشده

ای رسانش فلزی در پاسخ به بسامد نور هی فلزی، الکتروندر حضور تابش یک میدان الکترومغناطیسی نوسانی بر ذره

های این نوسان جمعی و همدوس الکترون. کنندفرودی به صورت جمعی شروع به نوسان حول محل تعادل خود می

و ( بار منفی)های آزاد در واقع این نوسان موجب القای جداسازی بار بین الکترون. شودرسانش، پالسمون سطحی نامیده می

شود و با اعمال نیروی کولنی بازگرداننده، باعث نوسان رو به جلو و عقب الکترونی در می( بار مثبت) ی فلزی یونیهسته

 .شودترین شکل شامل نوسان دوقطبی میسطح ذره است که در ساده

شود که موجب جذب های رسانش و تابش الکترومغناطیسی فرودی، تشدید پالسمون سطحی نامیده میتشدید بین الکترون

های کلوئیدی نانوذرات فلزی های درخشان و زیبای محلولی مرئی است و در واقع علت ایجاد رنگی نور در ناحیهقو

این مساله به صورت کالسیکی توسط نظریه می  و با استفاده از معادالت ماکسول برای ذرات کروی فلزی حل . است

 .استشده

 

 ساخت نانوذرات به روش کاهش شیمیایی

 سیم (روش فیزیکی)شوند که شامل روش چگالش بخار فلزی ذرات فلزی عموماً به سه روش ساخته می امروزه نانو ،

محلول )های پودر خشک، مایع ها نانوذرات فلزی عموماً به شکلبا استفاده از این روش. انفجاری و سنتز شیمیایی است

میایی مرطوب که جزء طبقه بندی ساخت پایین به باال تهیه نانو ذرات فلزی به روش شی. آیندو یا ژلی بدست می( کلوئیدی

تجزیه شیمیایی توسط )های فلزی، گرما کافت کاهش شیمیایی نمک: شوند ها انجام میگیرد، عمدتاً با این روشقرار می

و الکترونی، ها توسط تابش پرتتجزیه مولکول)و رادیوکافت ( هاتجزیه شیمیایی توسط انرژی نور یا فوتون)، نورکافت (گرما

 .( یا گاما xنوترونی، اشعه 

 

در روش سنتز شیمیایی . استها مورد استفاده قرار گرفتههایی است که سالهای فلزی واسطه، یکی از روشکاهش نمک

 های کاهنده و دیگر عوامل شیمیایی استفادههای کلوئیدی از انواع مختلف مواد اولیه، عاملنانو ذرات فلزی و تولید محلول

 .شودمی

. های یکنواخت استها و اندازهنکته مهم در سنتز شیمیایی نانو ذرات، استفاده از  عوامل شیمیایی در تولید ذرات با شکل

ذرات موجود در یک . تولید نانو ذرات پایدار نیز بسیار اهمیت دارد زیرا نانو ذرات فلزی نسبت به ماده حجمی خود ناپایدارند



شوند که موجب افزایش اندازه وی واندروالس در غیاب نیروهای جاذب به سوی یکدیگر جذب میمحلول کلوئیدی با نیر

 . ذرات است

های شود که شامل پایدارکنندهبرای خنثی کردن و یا کاهش نیروی واندروالس بین ذرات، از دو روش استفاده می

 . الکتروستاتیک و استریک هستند

 نیاز مورد تجهیزات و مواد

 (C6H5Na3O7.2H2O)، تری سیترات سدم (HAuCl4.3H2O)کلرید طال  کنم: مواد

 میلی لیتر، کندانسور، مگنت، استوانه مدرج، پیپت، پوار، حمام آب یا روغن 25میلی لیتر، بالن ته گرد  52بشر 

 همزن مغناطیسی هیتردار، ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال

 

 آزمایش خاص ایمنی مالحظات
تهیه  مراحلنمک طال بسیار خورنده و در عین حال جاذب رطوبت است و در حین توزین مراقبت ویژه به عمل آید تا 

 .انجام شود آزمایشگاهی هود زیر محلول،

 .است ضروری آزمایشگاهی روپوش و ماسک دستکش، پوشیدن

 

 :روش کار

 ساخت نانو ذرات طال 

 دارورسانی، هایپرترمیا،  فلزی، کاربردهای وسیع نانو ذرات طال در مواردی هماننددر این کارگاه نظر به اهمیت نانو ذرات 
ه روش احیای شیمیائی یون طال به نانو بوسیل عمل در و شده آشنا سنتز مختلف روشهای با دانشجویان ابتدا...  و تشخیص

  .گرفتتاثیرپارامتر های سنتز نیز مورد بررسی قرار خواهد . ذرات طال احیا خواهد شد

در mM52/5محلول طالی ml 25در این روش ابتدا. روش سنتز نانو ذرات طال، استفاده از روش شیمیایی تورکویچ است

گیرد که درحین حرارت دادن،  با مگنت همزده میبالن ته گرد داخل حمام آب بر روی همزن مغناطیسی هیتردار قرار می

های متفاوت نانو ذرات کروی، صورت اختیاری و برای تولیداندازهد، بهبعد از این که محلول شروع به جوشیدن کر. شود

 ۴5 شود و به مدتسیترات سدیم به محلول درحال جوشیدن اضافه میmM۴۳ ازمحلول  ml 6 تاml 61/5مقدار       

 .کندسیترات سدیم دردمای باال نقش کاهنده را ایفا می. شوددقیقه دیگر همزده می

  مشخصه یابی نانو ذرات نقرهکارگاه ساخت و 

در این کارگاه نظر به اهمیت نانو ذرات فلزی بویژه نانو ذرات نقره که کاربرد های وسیعی در خواص ضد باکتری و 
بیولوژیکی دارند، ابتدا دانشجویان با روشهای مختلف سنتز آشنا شده و در عمل بوسیله روش احیای شیمیائی یون نقره به 

 .تاثیرپارامتر های سنتز نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یا خواهد شدنانو ذرات نقره اح

 کارگاه ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات روی



اکسید روی با  در این کارگاه پس از بررسی کلی روشهای سنتزنانو ذرات اکسید فلزی بصورت عملی سنتز و تولید نانو ذرات
 .و دانشجویان با تاثیر پارامتر های مختلف آشنا خواهند شد استفاده از روشهای شیمیائی صورت خواهد گرفت

 


