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 نانوذرات و سياالت فوق بحراني
 

  3محمدحسن ايكاني ،2، سوسن روشن ضمير1اشكان اسمعيلي فر
  شكده سبز و دانشكده مهندسي شيميهران، نارمك، دانشگاه علم و صنعت ايران، پژوهت

rowshanzamir@iust.ac.ir  
  
  
  

  چكيده
تفاده از موادي با ابعاد نانومتري با توجه به خصوصيات جالب صنعتي اين مواد تمايل به تهيه و اس

و در اين راستا روشهاي متعددي با استفاده از سياالت فوق بحراني  روز به روز در حال افزايش است
به طور كلي فرآيندهاي مختلفي كه  .پيشنهاد گرديده است (nanomaterials)براي توليد نانومواد 

رويكرد از باال به پايين  :اند دو رويكرد عمده را تعقيب مي كنند يد نانومواد ارائه گرديدهجهت تول
(top-down)  و رويكرد از پايين به باال(bottom-up) . رويكرد از باال به پايين بيانگر توليد نانومواد

ي خاص كاهش مانند روشها(از موادي با ابعاد معمولي و بر مبناي كاهش دادن ابعاد مواد اصلي 
مانند (و رويكرد از پايين به باال بيانگر سنتز نانومواد با شروع فرآيند از مقياس مولكولي ) اندازه مواد

 ,Supercritical fluids)سياالت فوق بحراني . مي باشد) سيله رسوب از فاز مايعتشكيل ذرات به و
SCFs) بر مبناي رويكرد دوم  مواديكي از مواردي هستند كه به عنوان واسطه جهت توليد نانو

اين فرآيندها با استفاده از خصوصيات ويژه سياالت فوق بحراني، عموما  .پيشنهاد گرديده اند
و داراي مضرات زيست محيطي كمتر نسبت به ساير ) روان(فرآيندهايي انعطاف پذير، ساده 

سنتز هيدروترمال  .باشد فرآيندها هستند و محصول آنها نيز نانوموادي با خصوصيات بالقوه بهتر مي
خصوصا در تهيه (در محيط فوق بحراني يكي از اين روشهاست كه براي سنتز ذرات مواد معدني 

در اين بررسي، فرآيندها و روشهاي  .مورد توجه قرار گرفته است...) و  جاذبها ،كاتاليستها، حسگرها
قرار گرفته اند روند مورد بررسي  به كار مي (nanoparticles)فوق بحراني كه براي توليد نانوذرات 

كه در هر مورد، خصوصيات و ويژگيهاي مربوط به هر فرآيند و نوع نانوماده توليد شده در آن بيشتر 
  .مورد توجه واقع شده است

                                              
  ركت ملي گاز ايرانكارشناس ارشد مديريت برنامه ريزي ش -دانشگاه علم و صنعت ايران دانشجوي دوره دكتري مهندسي شيمي -1
 )گيرندهتماس مولف ( دكتري مهندسي شيمي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايران - 2
 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دكتري مهندسي شيمي، عضو هيات علمي  -3
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  سياالت فوق بحراني، نانوذرات، نانومواد: كلمات كليدي

  
  
  
  
  مقدمه -1

اد نانومتري در صنايع از خود نشان داده اند امروزه به دليل خواص و ويژگيهاي جديدي كه موادي با ابع
مطابق جامع ترين تعريف، يك فرآورده نانو بايد حداقل . فرآوري و كاربرد آنها وجود داردتمايل بسيار زيادي در 

نانومتر باشد، اگرچه برخي از تعاريف ديگر سطح محدوديت باالتري  200در يكي از ابعاد داراي اندازه اي كمتر از 
لذا مي توان گفت نانوذرات، نانوفيلم ها و نانو سيم ها به ترتيب در سه بعد، . را در نظر مي گيرند) نانومتر 100(

دو بعد و يك بعد نانومتري مي باشند و در مورد مواد نانوساختار حداقل يكي از اجزاء تشكيل دهنده داراي ابعاد 
ت توليد نانومواد ارائه گرديده اند دو رويكرد عمده را به طور كلي فرآيندهاي مختلفي كه جه .نانومتري است

  :تعقيب مي كنند
 .   (bottom-up)و رويكرد از پايين به باال  (top-down)رويكرد از باال به پايين 

رويكرد از باال به پايين بيانگر توليد نانومواد از موادي با ابعاد معمولي و بر مبناي كاهش دادن ابعاد مواد اصلي 
و رويكرد از پايين به باال بيانگر سنتز نانومواد با شروع فرآيند از مقياس ) ند روشهاي خاص كاهش اندازه موادمان(

  ).1شكل (مي باشد ) مانند تشكيل ذرات به وسيله رسوب از فاز مايع(مولكولي 
ه جهت يكي از مواردي هستند كه به عنوان واسط (Supercritical fluids, SCFs)سياالت فوق بحراني 

  .توليد نانومواد پيشنهاد گرديده اند
  
  
  
  
  
  

  باال -پايين و پايين - رويكرد باال: 1شكل 
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اصوال خصوصياتي كه به شكلي ويژه باعث افزايش اهميت و جذابيت سياالت فوق بحراني مي گردند عبارتند 
حالليت قابل تنظيم به  ، قدرت(selectivity)، گزينندگي (gas-like diffusivity)نفوذپذيري شبه گاز  :از

شبه مايع در سياالت فوق  - تركيب خصوصيات شبه گاز .صورت پيوسته و امكان حذف كامل در انتهاي فرآيند
  .بحراني مي تواند به صورت ويژه در بسياري از زمينه هاي مربوط به نانوتكنولوژي مفيد و موثر واقع شود

يش از ساير سياالت در فرآيندهاي فوق بحراني مورد دي اكسيد كربن سيالي است كه به شكلي گسترده و ب
ارزان بودن، عدم آاليندگي و دارا بودن پارامترهاي بحراني ساده جهت فراهم آوردن در . استفاده قرار گرفته است

جدول (دستگاههاي صنعتي مهمترين عوامل گرايش به استفاده از دي اكسيد كربن در اين فرآيندها مي باشد 
دي اكسيد كربن، آمونياك، الكل ها، هيدروكربن هاي سبك و آب نيز از جمله مواردي هستند كه  عالوه بر). 1

  .اندجهت توليد نانومواد در شرايط بحراني پيشنهاد شده
  خصوصيات ترموديناميكي سياالت مورد استفاده در فرآيندهاي فوق بحراني: 1جدول 

Pc×1E-06, Pa Tc, K Name 
7.39 304.21 Carbon dioxide 

21.94 647.13 Water 
6.12 513.92 Ethanol 

11.30 405.65 Ammonia 
در منابع مختلف، چندين روش مبتني بر سياالت فوق بحراني جهت توليد مواد در مقياس ميكرومتري و 

الزم به ذكر است كه فرآيندهاي مذكور با توجه به تنظيم شرايط عملياتي و . نانومتري پيشنهاد گرديده است
  .نحوه آرايش فرآيند مي توانند در مقياس ميكرومتري يا نانومتري مورد استفاده قرار گيرند

  (Nanoparticles generation)توليد نانوذرات  -2
، ماده حل شونده (solvent)به عنوان حالل توليد نانومواد  سياالت فوق بحراني در فرآيندهاي مختلف

(solute) ضد حالل ،(anti-solvent) اسطه واكنش و و(reaction media) مطرح گرديده اند.  
  
  (Rapid expansion of supercritical solutions, RESS)انبساط سريع محلولهاي فوق بحراني   -2-1

عبارتست از اشباع نمودن سيال فوق بحراني توسط يك پايه  (RESS)انبساط سريع محلولهاي فوق بحراني
گرم و هدايت آن به  (nozzle)به وسيله عبور دادن آن از يك افشانك  جامد و سپس كاهش دادن فشار محلول

داخل يك محفظه كم فشار كه منجر به تشكيل ذرات بسيار كوچك جامد و جدا شدن آنها از جريان گاز مي 
به ساختار ) آمورف يا كريستالي(ماده جامد به دست آمده  (morphology)ريخت شناسي). 2شكل (گردد 

مانند دما، افت فشار، فاصله جريان افشانك تا سطح، شكل ( RESSو پارامترهاي عملياتي فرآيند شيميايي ماده 
آزاد شدن بسيار سريع ماده حل شده در فاز گازي متضمن توليد ذرات جامد . بستگي دارد...) هندسي افشانك و 

   .]2،1[ ب توجه استجالاين فرآيند با توجه به عدم حضور حاللهاي آلي بسيار . بسيار كوچك مي باشد
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 Rapid expansion)، انبساط سريع محلول فوق بحراني در يك حالل مايعRESSيك گونه جالب از فرآيند 
of supercritical solution in to a liquid solvent, RESOLV)  است كه شامل اسپري نمودن محلول فوق

شكل، عالوه بر كند شدن روند تشكيل و رشد ذرات و با انجام فرآيند به اين . بحراني به درون يك مايع مي باشد
وجود در فاز ـرده و تركيبات مـان اجزاء رسوب كـا استفاده از بر هم كنش مي، بـRESSافزايش كارايي فرآيند 

    .]3[اضافه كرد نيز به فرآيند ه واكنش شيميايي توان يك مرحل مايع مي
  
  
  
  
  

  
  

 ]RESS ]2نمايي شماتيك از فرآيند : 2شكل

  
در ابعاد نانومتري تهيه شده اند در  RESOLVو RESSموادي كه با استفاده از فرآيندهاي برخي ليست 

  .ارائه شده است 2جدول 
  
  
  
  

  ]RESS ]4،1برخي نانوذرات توليد شده به روش : 2جدول 

Material Particle dimensions (nm) Note Range             Mean size 
CdS   3.3 RESOLV 
PbS 2.5-4   RESOLV 
Ag   7.8 RESOLV + w/c 
Ibuprofen   40 RESOLV 

از ديدگاه تئوري بسيار جالب توجه مي باشد اما نتايج حاصل در بسياري از  RESSويژگيهاي بالقوه فرآيند 
ننده با اشكاالت زيادي در موارد متعددي كنترل اندازه ذرات رسوب ك. موارد چندان رضايت بخش نبوده است

توام بوده و در برخي موارد ديگر، منعقد شدن ذرات در اثر جهش آزاد ماوراء صوت، در طي فرآيند انبساط، منجر 
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گاهي اوقات تشكيل ذرات سوزني شكل با توجه به وجود بار . به تشكيل ذرات سوزني شكل شده است
نسبي ميان ذرات و گاز موجود در محفظه انبساط ايجاد الكتروستاتيكي در سطح ذرات، كه به دليل وجود حركت 

در توليد نانوذرات از موفقيت بيشتري برخوردار  RESOLVطور كلي فرآيند به. ]5[ مي شود، توجيه مي گردد
همچنين افزودن . بوده است كه عمده ترين دليل آن، توانايي فاز مايع در متوقف كردن روند رشد ذرات مي باشد

  .مقابل چسبندگي و انعقاد مي گرددننده ذرات به فاز مايع موجب محافظت ذرات در عامل پايدار ك
  
  (Supercritical anti-solvent precipitation, SAS)رسوب ضدحالل فوق بحراني  -2-2

كه (يك محلول مايع محتوي ماده حل شده عبارتست از تماس  (SAS)فرآيند رسوب ضدحالل فوق بحراني
حالل مايع با سيال فوق بحراني كامال امتزاج پذير در شرايطي كه  ،با سيال فوق بحراني )شود بايد به پودر تبديل

بدين ترتيب در چنين شرايطي، تماس محلول مايع با . و ماده حل شده در سيال فوق بحراني انحالل ناپذير باشد
كردن ماده حل شده رسوب  سيال فوق بحراني موجب تشكيل يك محلول جديد، ايجاد فوق اشباعيت و سپس

مخزن رسوب با مقدار معيني از محلول مايع پر  (GAS: Gas AntiSolvent)فرآيند ناپيوسته  در]. 6[مي گردد 
و سپس ضدحالل فوق بحراني مورد نظر به سيستم افزوده مي شود تا فشار نهايي مطلوب حاصل گردد در حالي 

ضدحالل فوق بحراني به صورت همزمان و به شكل ، محلول مايع و (SAS)كه در فرآيندهاي نيمه پيوسته 
به مخزن رسوب وارد مي شوند  (counter-current)و يا جريانهاي معكوس  (co-current)جريانهاي هم جهت 

  ).3شكل (
  
  

  
  
  
  
  

  ]2) [راست(و ناپيوسته ) چپ(نيمه پيوسته  SASنمايي شماتيك از فرآيند : 3شكل 
  

تزريق كننده به شكلي طراحي شده . ه محلول مايع نقش مهمي را ايفا مي كنددر اين ميان، ابزار تزريق كنند
كه با ايجاد انقطاع در تزريق سيال، باعث تشكيل قطرات كوچك و ايجاد يك سطح وسيع انتقال جرم ميان فاز 

ضدحالل فوق بحراني و شرايط  -حالل -تعادل سيستم سه گانه ماده حل شده ].7[گردد مايع و فاز گازي 
 SASملياتي فرآيند كه با توجه به اين تعادل تعيين مي شود نقش قطعي در موفقيت يا عدم موفقيت فرآيند ع
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]. 8[نانوذرات مي باشد مرحله كليدي در توليد موفقيت آميز  (single)تشكيل يك فاز فوق بحراني مجرد . دارد
 SASدر فرآيند . استفاده شده استروال معمول، در اين فرآيند نيز از دي اكسيد كربن فوق بحراني  طبق

هنگامي كه هر دو فاز به صورت همزمان وجود دارند رسوب گيري از فاز غني از مايع منجر به تشكيل ذرات 
لذا در چنين . كريستالي و رسوب گيري از فاز غني از سيال فوق بحراني منجر به تشكيل ذرات آمورف مي گردد

ميزان نسبي مقادير رسوبها به ضريب تفكيك . ل نهايي مشاهده مي شودمواقعي مورفولوژيهاي مختلفي در محصو
در ابعاد  SASفهرست برخي تركيباتي كه با استفاده از فرآيند . ]9[ ماده حل شده بين دو فاز بستگي دارد

  .ارائه شده است 3نانومتري فرآوري شده اند در جدول 
 ]SAS ]6،4برخي نانوذرات توليد شده به روش : 3جدول 

Material 
Particle dimensions 
(nm) Note 
Range      Mean size 

AcY 50-150     100   
AcSm 80-120    ~100   
Fullerene   29-83 SAS batch 
Griseofulvin   130 SAS-EM(GAS) 
Lysozyme   190 SAS-EM(GAS) 

  
  (Supercritical assisted atomization, SAA)اتميزاسيون فوق بحراني  -2-3

فرآيند جديدي است كه در آن سيال فوق بحراني نقش واسطه اتميزاسيون  (SAA)اتميزاسيون فوق بحراني 
متشكل از حالل و يك (فوق بحراني در يك محلول مايع  CO2را بر عهده دارد و اصول آن مبتني بر حل شدن 

 ]10[مي باشد انك با ديواره هاي نازك و سپس اتميزه كردن آن با استفاده از يك افش) ماده جامد حل شده
پلي متيل متا ( PMMAو استفاده از استون به عنوان حالل، نانوذرات  SAAبا بهره گيري از فرآيند  ).4شكل (

در استون، دما و  PMMAدر اين فرآيند، غلظت . به دست آمده اند nm 120با قطر متوسطي در حدود ) كريالت
  . بوده است bar 76و  mg/lit 10 ،oC 80فشار مخلوط به ترتيب معادل 

تشكيل قطرات در  :به درستي اجراء شود، دو فرآيند اتميزاسيون صورت مي گيرد SAAهنگامي كه فرآيند 
و سپس متالشي شدن اين قطرات به دليل  (pneumatic)هنگام خروج از افشانك از طريق اتميزاسيون بادي 

آمورف و يا كريستالي بودن نانوذرات تشكيل  .(decompressive)ر از داخل قطرات مذكو CO2آزاد سازي سريع 
مهمترين محدوديت  ].11[بستگي دارد شده، به دماي فرآيند و همچنين ويژگيهاي شيميايي جامد حل شده 

، وابسته بودن ابعاد كوچكترين ذرات توليد شده به ابعاد كوچكترين قطرات ايجاد شده مي باشد SAAفرآيند 
اين ابعاد مربوط به پارامترهاي كالسيكي است كه ابعاد قطرات تشكيل شده طي فرآيند ). يك ذره -يك قطره (

  .كشش سطحي، ويسكوزيته و مقدار سيال بحراني محلول در مايع: اتميزاسيون را كنترل مي كنند، مانند
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  ]2،1[در آن و ساختار افشانك مورد استفاده  SAAنمايي شماتيك از فرآيند : 4شكل 
   (Synthesis in SCFs)سنتز در سيال فوق بحراني  -2-4

پودرهاي توليد شده به اين . سنتز پودر در فاز گازي اغلب با استفاده از واكنش گازهاي اوليه صورت مي گيرد
يافته نيز مي باشند از ذرات اوليه غيرمتخلخل تشكيل  (sharp)روش كه معموال داراي توزيع اندازه ذرات محدود 

با روشهاي كالسيك، نانوذرات مي توانند محصول واكنشي باشند كه در آن سيال فوق بحراني  در قياس]. 12[ اند
  .نقش واسطه واكنش را بر عهده دارد

  
   (Hydrothermal synthesis in supercritical water)سنتز هيدروترمال در آب فوق بحراني  -2-4-1

محلولهاي آبي نمكهاي فلزي، با تغيير دما تغيير مي نمايد و منجر به توليد فرآيند، تعادل واكنش  ايندر 
آب فوق بحراني شرايطي را فراهم مي آورد كه در آن با  ].13[گردد هيدروكسيدها و يا اكسيدهاي فلزي مي 

، لذا براي تغيير دما و فشار، ثابت دي الكتريك و چگالي حالل و در نتيجه تعادل و سرعت واكنش تغيير مي نمايد
انجام واكنش در سرعتهاي باال و توليد ذرات . سنتز هيدروترمال يك واسطه واكنش عالي محسوب مي شود

الزم به ذكر است كه محصوالت واكنش مي بايست در آب فوق . كوچكتر از فوائد قابل توجه اين روش مي باشند
   .بحراني نامحلول باشند
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  ]HTS-SCW ]4از فرآيند نمايي شماتيك : 5شكل 

  
در ابتدا يك :معموال به صورت زير انجام مي گيرد (HTS-SCW)آب فوق بحراني  -فرآيند سنتز هيدروترمال

سپس محلول نمك فلزي تحت . محلول آبي نمك فلزي كه تحت فشار قرار دارد و گرم شده است آماده مي شود
يكديگر تركيب مي شوند كه منجر به گرمايش سريع و فشار و جريان آب فوق بحراني در يك نقطه اختالط با 

و ذرات بزرگتر با  (quenched)محلول خروجي از راكتور به سرعت سرد مي شود . مي گردد انجام واكنش ثانويه
در اين روش، آب خنك كننده . استفاده از فيلترهايي كه در مسير جريان خروجي قرار دارند جدا مي شوند

به شكل گسترده اي براي  HTS-SCWفرآيند  ).5شكل (اكنش به راكتور وارد مي گردد مستقيما براي اطفاء و
  ). 4جدول (توليد ذرات نانومتري اكسيدهاي ساده يا پيچيده فلزي متعددي به كار گرفته شده است 

  
  ]4،1[برخي نانوذرات توليد شده به روش سنتز هيدروترمال در آب فوق بحراني : 4جدول 

Product 
Particle dimensions (nm) 

Range Mean size 
A1OOH 80-1000  
α-Fe2O3  50 
Fe3O4  50 
Co3O4  100 

BaO-6Fe2O3 50-1000 ~100 
Al5(Y + Tb)3O12 20-600  

LiCoO2 40-400  
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قبل از هرچيز، حالليت اكسيدهاي فلزي در آب فوق بحراني و وابستگي آن به دما و  HTS-SCWدر فرآيند 

pH  همچنين غلظت اوليه خوراك و سرعت گرم كردن آن نيز نقش به سزايي در اين . مورد توجه قرار گيردبايد
طبق نظر اين محققان، راكتور پيوسته در مقايسه با راكتور ناپيوسته امكان كنترل  ].14[عهده دارند فرآيند به 

  .ز توليد مي نمايدكي نيمي آورد و نهايتا نانوذرات بسيار كوچ بهتر شرايط آزمايشگاهي را فراهم
SCW  فرآيندي است كه مي تواند ذرات نانومتري بسيار كوچكي توليد نمايد اگرچه اجراي اين فرآيند با

براي انجام فرآيند در . با مشكالت متعددي مواجه مي باشد) oC 374و  bar 220(توجه به شرايط بحراني آب 
ورد نياز است تا تحمل اعمال همزمان دما و فشار باال را آب فوق بحراني، فوالد ضدزنگ با ويژگيهاي خاصي م

عالوه بر اين، چون آب فوق بحراني يك عامل اكسيد كننده بسيار قوي است، نه تنها مواد موجود در . داشته باشد
الزم به ذكر است كه . فرآيند بلكه كليه اجزاء سيستم كه در تماس با آن مي باشند را تحت تاثير قرار مي دهد

  .تفاده از اين روش تنها براي فرآوري موادي كه در دماهاي باال پايدار مي باشند امكان پذير استاس
  
  جمع بندي و نتيجه گيري -3

موفق ) در مقياس آزمايشگاهي(فرآيندهاي متعددي كه با استفاده از سياالت فوق بحراني در توليد نانومواد 
و فرآيندهايي كه به منظور ) ترشايع(ا به دو بخش فرآيندهاي جديد اين فرآينده. گردداند در منابع يافت ميبوده

در تمام موارد با بكارگيري سياالت فوق بحراني، . گردنداستفاده از سياالت فوق بحراني اصالح شده اند، تقسيم مي
حاصل شده  تر و با اثرات زيست محيطي كمتر و نانوموادي با عملكرد بالقوه بهترتر، سادهفرآيندهايي منعطف

اربرد نخواهد ك انداحتماالً همه فرآيندهاي مبتني بر سياالت فوق بحراني كه در منابع مختلف ارائه گرديده. است
. داشت و طبيعتاً با انجام يك گزينش در ميان آنها فقط برخي از اين فرآيندها مورد استفاده قرار خواهند گرفت

توان انتظار داشت كه مواد مختلفي نانومواد، پيشنهاد شده است و مي كاربرد اين فرآيندها براي توليد بسياري از
اگرچه هنوز انجام يك تحقيق علمي گسترده جهت ارزيابي . در آينده ديگر مورد آزمايش و بررسي قرار گيرند

  :بيشتر فرآيندهاي ارائه شده مورد نياز است
  
 جهت تعيين وسعت كاربرد اين فرآيندها •
 .هاي خارج از آزمايشگاههاي تحقيقاتييندها در محيطمقياس پذيري اين فرآ •

    دهد مشكل اصلي و مشترك همه نانومواد فرآوري شده، جمع آوري آنها پس از توليد تحقيقات نشان مي
آميز بوده است ، در مقياس پايلوت موفقيتSASتنها روش تاكنون در بين همه فرآيندهاي بررسي شده، . باشدمي
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انتظار بر اين است كه ديگر فرآيندهاي . باشدبسط آن در مقياس صنعتي در حال انجام ميو تالشهايي جهت 
  . واصل شوند) پيشرفت(اي نزديك به اين مرحله از توسعه مبتني بر سياالت فوق بحراني نيز در آينده
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