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چكيده
بطور كلي مواد نانو ساختار با اندا زه ،شکل و هندسه مشخص داراي خواص بي نظير و متفاوتي از مواد
توده اي هستند .با استفاده از محيط هاي واكنش با ابعاد نانومتري و ميکرومتري مي توانند نانو مواد
جديدي با خواص جالب و قابل توجه توليد كنند .به طور كلي نانو راكتورها محفظه هايي با ابعاد نانومتري
هستند ك ه در آنها واكنش هاي شيميايي قابل انجام است .البته نانو راكتورها به نحوي ،جزئي از واكنش
نيز محسوب مي شوند و اين تفاوت اصلي آنها با ميکرو راكتورها است .يکي از راهکارهاي مفيد جهت
دست يابي به محيط نانو راكتور ها استفاده از مواد متخلخل است ،لذا به جهت اهميت موضوع نانو
راكتورها ،ساختارهاي متخلخل سيليکات و زئوليت از بارزترين و پركاربردترين تركيبات اين گروه مي
باشند كه مورد بررسي و تحقيق قرارگرفت.
واژگان كليدي :موادمتخلخل نانو ساختار ،نانو راكتور ،سيليکات ،زئوليت
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 -1مقدمه
نانو از لغت يوناني  Nanosبه معني كوچك مشتق شده است ،پيشوند نانو به معناي يك ميلياردم ( )01 -9است .نانو فناوري در
حوزه هايي كار مي كند كه در آنها ابعاد در محدوده نانومتر است .به عبارتي ديگر ،اين فناوري با ساختارهاي متنوعي از مواد
سروكار دارد كه ابعادي در محدوده يك ميلياردم متر يا به عبارتي يك ميليونيم ميليمتردارند .براي درك بيشتر موضوع در
شکل شماره  0مقايسه قطر موي انسان و يك سيم نانويي را نشان داده شده است .نانو فناوري دانش و فني است كه اخيرًاً
توجه زيادي را به خود معطوف كرده است .اين فناوري كه يك رويکرد جديد در تمامي رشته هاست ،توانايي توليد مواد ،ابزار و
سيستم هاي نوين را با دست كاري در سطوح اتمي و مولکول دارد .امروزه حوزه كاربردي اين فناوري به تمامي علوم كشيده
شده و محبوبيت بين رشته اي يافته است .گستره كاربرد اين فناوري در علوم پزشکي ،فناوري زيستي ،مواد ،فيزيك ،مکانيك،
برق ،الکترو نيك و شيمي و همچنين مهندسي شيمي به حدي است كه مي توان از آن به عنوان يکي از انقالب هاي بزرگ
علمي دنيا نام برد .اين فناوري روشي نو براي حل مشکالت و پاسخگويي به بسياري از سواالت مطرح در علوم مختلف ارائه مي
كند كه تاكنون بشر موفق به رفع و يا پاسخ دادن به آنها نشده است .به همين دليل ،از اين فناوري به عنوان انقالب صنعتي و
علمي قرن بيست و يکم ياد مي كنند كه همه اميدوارند بر زندگي بشر اثر شگرف بگذارد .از لحاظ اقتصادي نيز در حال حاضر
حجم چند ميليارد دالري محصوالت اين فناوري بر آينده بازارها تاثير گذار بوده و همواره نيز در حال افزايش است .آنجا كه
خواص مواد در مقياس نانومتري به نحومطلوبي تغيير مي كند ،نانو فناوري پنجره اي جديد به دنياي مواد باز نموده است كه
محصول آن امکان ساخت مواد و تجهيزات با كارآيي بيشتر است .تقريباًً  01درصد كل شركت هاي فعال در زمينه مواد نانو
ساخ تار به توليد يا مصرف نانو ذرات مشغول هستند .در ايران نيز همگام با تالش هاي جهاني ،فعاليت هاي زيادي در زمينه
فرآوري ،خواص و كاربرد نانو ذرات انجام مي شود[ .]0در طبيعت ،تبديل هاي شيميايي در محيطي محدود و مشخص انجام
مي شوند و چنان به هم مرتبط و پيوسته هستند ك ه محصول يك واكنش ،ماده اوليه يا كاتاليزور واكنش بعدي است .چنين
واكنش هايي كه داراي پيوستگي در زمان و فضا هستند ،مورد توجه روز افزون شيميدانان قرار گرفته اند چرا كه انتظار مي رود
از اين راه ،كارآيي تبديل هاي شيميايي در مقياس آزمايشگاهي تا صنعتي افزايش يابد .ايجاد پيوستگي بين واكنش ها و كنترل
محصوالت در طبيعت به وسيله استفاده از محيط هاي واكنش مناسب امکان پذير مي شود كه از سامانه هايي نسبتا ساده در
اندازه نانومتر نظير آنزيم ها تا چيدمان هايي بسيار پيچيده و در اندازه ميکرومتر نظير سلول ها را در بر مي گيرد .نخستين گام
در زمينه سنتز براي پيوسته كردن واكنش ها در زمان و فضا ،طراحي و ساخت محيط انجام واكنش يعني يك راكتور است.
براي اين منظور سلول اولين الگو مي باشد[.]8

شكل  :1مقايسه قطر موي انسان و يك سيم نانويي
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 -2اهميت نانو راكتورها
يکي از سيستم هاي كاتاليزوري نانو راكتورها هستند .نانو راكتورها موادي متخلخل مي باشند كه يکي از ابعاد آنها كوچك تر از
 011نانومتر است .نانو راكتورها بسيار متنوع هستند .مواد ساده يا پيچيده ،آلي و معدني با هدايت الکتريکي ،حجم و حفره
بافت ها به عنوان نانو راكتور به كار مي روند .برخالف ميکرو راكتورها ،فضاي واكنش درون نانو راكتورها برتحرك و بر هم كنش
هاي بين مولکول هاي درون آن بسيار اثر مي گذارند .بنابراين نانو راكتور تنها يك ظرف نگهدارنده ساده نيست و نقشي مهم در
فرآيند شيميايي دارد .درمهندسي علوم ،نانو راكتورها موادي نسبتا نوين است ،اما در طبيعت از ديرباز فرآيندهايي مختلف از
نانو راكتورها استفاده مي گردد.
 -3نانو راكتورها
انجام واكنش هاي شيميايي در فضاهاي محدود با ابعاد نانومتر( و حجم ميکرومتر) منجر بهه تغييهر در سهينتيك و مسهير كهل
فرآيند مي گردد .به چنين فضاهاي محدود شده اي كه جهت انجام واكنش هاي مشخص شيميايي به كار مي رونهد نهانوراكتور
مي گويند[ .]01نانو راكتورها محفظه هاي بسيار كوچکي با ابعاد نانومتر هستند كه با محافظت از كاتاليزورهها در برابهر تهاثيرات
محيطي و نيز محصور كردن واكنشگرها و كاتاليزورها در فضاي كوچك به مدت طوالني ،پتانسيل زيادي براي بهبود تبديل هاي
شيميايي دارند .در واقع نانو راكتورها موادي متخلخل هستند كه يکي از ابعاد آنها در مقياس نانو است .واكنش هاي بي شهمار و
همزمان در سلول هاي موجودات زنده نيز بر همهين اصهل اسهتوار اسهت .لهذا از سهاختارهاي متنهوع زيسهتي و شهيميايي كهه
خصوصيات يك نانو راكتور را دارا باشند ،استفاده مي شود[.]7
 -4داليل و مزاياي استفاده از راكتور و نانو راكتورها
در مقياس ماكروسکوپي ،يك راكتور شيميايي محفظه اي است كه انجام واكنش را در حجم مشخصي ممکن مي سازد .از
مزاياي استفاده از راكتور ،امکان كنترل دقيق شرايط واكنش نظير حالل ،دما و سرعت هم زدن مي باشد .در مقياس ميکرو و
نانو نيز مي توان محفظه هايي ايجاد كرد كه حجم مشخصي از مخلوط واكنش را از محيط توده ) (Bulk Mediumجدا مي
كنند[ .]01اگر يك واكنش شيميايي درون چنين محفظه اي محصور شود ،در اين صورت اين محفظه به عنوان يك نانو راكتور
تل قي مي شود .از مزاياي استفاده از نانو راكتورها مي توان به اعمال كنترل بيشتر بر انجام واكنش ،انتخاب پذيري ،جدا كردن
مواد سمي و ناپايدار از محيط توده و به دنبال آن كاهش سميت سيستم يا افزايش پايداري كاتاليزور و ايده آل بودن در
فرآيندهايي مانند دارو رساني ( به دليل اندازه كوچك آنها) اشاره كرد[ ،]6و از طرفي در جهان امروز نياز به تشخيص زودرس
بيماري ها و شرايط بهداشتي در حال فزوني است ،چرا كه همواره پيشگيري بهتر از درمان است .از اين رو با تشخيص زودرس
بيماري ،قابليت اين را خواهيم داشت كه از شرايط جدي خودداري كنيم .فناوري هاي جديد به منظور تسريع در فرآيندهاي
تشخيص و كمك به دانشمندان و كساني كه در امور باليني فعالند در درمان هاي هدفمند و پيگيري پاسخ به درمان ،مورد
نيازند .اين مي تواند بسيار براي ما خرسند كننده باشد هنگامي كه بسياري از اين نوع فناوري ها به سمت نظارت حاالت
بيماري از طريق روش هاي غير تهاجمي داخل بدني و ضعيف مختل نشده فيزيکي پيش مي روند ،بنابراين با كاهش اثرات مواد
مصنوعي حاصل از روش هاي فيزيکي براي نمونه هاي بيولوژيك مصون مي مانند[.]0
 -5تقسيم بندي نانو راكتورها
به طور كلي نانو راكتورها را مي توان به دو گروه نانو راكتورهاي طبيعي و سنتزي تقسهيم نمهود .گهروه اول عملکهردي انتخهاب
پذيرتر و در عين حال ساختاري پيچيده تر دارند در صورتي كه گروه دوم داراي تنوع بيشتر و ساختاري ساده تر هستند.
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 -1-5نانو راكتورهاي طبيعي
سلول ها و اندامك هاي سلولي كه ايده آل ترين نانو راكتورها محسوب مهي شهوند داراي غشهاهاي ليييهدي هسهتند .ايهن نهانو
راكتورها انتخاب پذير مي باشند .بدين معني كه قادر به تمايز بين مولکول هاي مختلف بوده و تنهها بهه مولکهول ههاي خاصهي
اجازه ورود به حفره داخلي خود را مي دهند .عالوه بر انتخاب پذيري ،سلول ها با دارا بودن منافذي در غشا كه با محهرك ههاي
بيروني نظير تغيير  PHباز و بسته مي شوند ،داراي حساسيت نيز مي باشهند .انتخهاب پهذيري و حساسهيت ويهگهي همهه نهانو
راكتورهاي طبيعي است[ .]9نانوراكتورها طبيعي به سه گروه تقسيم كرد :ميکرو محفظه هاي پروتئيني و باكتريايي ،قفس ههاي
پروتئيني و ويروس ها.
 -2-5نانو راكتورهاي سنتزي
مولکول هاي سنتزي نانو راكتورهاي ساده تري هستند كه نسبت به انهواع طبيعهي آسهان تهر مهي تهوان آنهها را كنتهرل كهرد.
راكتورهاي سنتزي داراي تنوع بيشتر و ساختاري ساده دارند و مولکول هاي گوناگون و انواع درشت مولکول ها براي تهيهه نهانو
راكتو رهاي سنتزي مورد استفاده قرار مي گيرند .از نانو راكتورهاي سهنتزي مهي تهوان نهانو راكتورههاي مولکهولي ،مهواد جامهد
متخلخل ،نانو لوله ها ،نانو ساختارهاي پوسهته – هسهته ،مينهي امولسهيون هها را نهام بهرد .ههر چنهد پوسهته ههاي پروتئينهي
ساختارهاي طبيعي منحصر بفردي براي كاتاليز كردن واكنش ها در مقياس نانومتر محسوب مي شوند ،اما اين تركيبهات بسهيار
پيچيده هستند .مولکول هاي سنتزي نانو راكتورهاي ساده تري هستند كه نسبت به انواع طبيعي آسهان تهر مهي تهوان آنهها را
كنترل كرد .راكتورهاي سنتزي داراي تنوع بيشتر و ساختاري ساده دارند و مولکول هاي گوناگون و انهواع درشهت مولکهول هها
براي تهيه نانو راكتورهاي سنتزي مورد استفاده قرار مي گيرند ،نمونه اي از اين نانوراكتورها كه داراي شاخه هاي انتخاب پهذير
و حساس به دما مي باشد به عنوان يك كاتاليزور همگن در اكسايش تيول ها به كار رفته است كه نمونه اي از اين نوع راكتورها
در شکل هاي شماره  1 ، 2و  0نشان داده شده است[ .]6در اين مقاله از بين نانو راكتورهاي سنتزي ،مواد جامد متخلخل مورد
توجه قرار گرفته است .راكتورهاي سنتزي داراي تنوع بيشتر و ساختاري ساده دارند و مولکهول ههاي گونهاگون و انهواع درشهت
مولکول ها براي تهيه نانو راكتورهاي سنتزي مورد استفاده قرار مي گيرند.

شكل  : 2نمونه اي از نانو راكتورهاي سنتزي كه از راست به چپ داري پيوند هاي هيدروژني ،يوني و كوواالنسي است.

شكل  : 3نمونه اي از نانو راكتورهاي سنتزي كه از راست به چپ داري بسپار پر شاخه و بسپار ستاره اي است.
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شكل  : 4نمونه اي از نانو راكتورهاي سنتزي كه از راست به چپ داري پيوند هاي كورديناسيوني
( داراي هسته كمپلكس فلزي) و كورديناسيوني (داراي هسته نانو ذره) است.

 -6مواد جامد متخلخل
مفهومي جديد از نانو راكتورها كه در آن از يك ماده متخلخل مزوحفره براي مثال كربن فعال براي انجام واكنش پيروليز
تركيبات فرار استفاده مي شود ،معرفي شده است .در اين دستاورد ،محصوالت جامد مانند نانو ذرات تيتانا درون حفره هاي
حامل با بهره خوب تشکيل مي شوند كه در شکل شماره  1نشان داده شده است[.]1

شكل  :5مفهومي از بار گذاري نانو ذرات (اكسيد) فلزات روي يك ماده حامل متخلخل

ماده متخلخل حامل كه مي تواند سيستمي با تخلخل تصادفي باشد ،ابتدا با جذب از فاز گازي با پيش ماده بارگذاري مي شود.
پيش ماده در مزو و يا ماكرو حفره ها و روي سطح متراكم مي شود .وقتي واكنش پيروليز با افزايش دما شروع شود ،مولکول
هاي پيش ماده كه روي سطح خارجي و حفره ها جذب شده بودند قبل از تشکيل محصول تبخير مي شوند[ .]06به علت
مقاومت انتقال جرم و تراكم مويينه ،واجذب و تبخير پيش ماده به تعيق مي افتد ،بنابراين محصول جامد مي تواند در حفره
هاي حامل تشکيل ش ود .با اين روش نانو ذرات ( اكسيد ) فلزي تنها درون حفره هاي كوچك تر تشکيل مي شوند و سطح
خارجي حامل به حالت اوليه خود باقي مي ماند .با اين روش از بلوكه كردن ورودي هاي حفره جلوگيري و بنابراين ساختار
حفره ماده حامل حفظ مي شود.
ازمثال هاي واضح اين گروه ساختارها ي متخلخل سيليکات و زئوليت را مي توان نام برد .فضاي خالي داخل اين ذرات مي تواند
از چند آنگستروم تا چند نانومتر باشد .از حفرات داخل آنها مي توان به عنوان نانو راكتور به منظورهاي متفاوت استفاده كرد.
اين ساختارها براي توليد نانو ذرات ،به عنوان سطحي براي قرار گ رفتن آنزيم و ساير كاربردها مورد استفاده قرار داد .ساختار
حفرات آنها را مي توان با اضافه كردن مولکول هايي از قبيل سيکلودكسترين دستکاري كرد .الزم به ذكر است كه واكنش رخ
داده در داخل حفرات اين ساختارها نيز مانند ساير نانو راكتورها متفاوت از واكنش رخ داده در محيط اطراف ( حالل توده اي)
است .ساختارهاي متخلخل زئوليت و سيليکات از بارزترين و پركاربردترين تركيبات اين گروه مي باشند .زئوليت ها تركيبات
متخلخلي هستند كه عمدتا از آلومينوسيليکات تشکيل شده اند .ابعاد حفره هاي داخل زئوليت ها وسيليکات ها از چند
آنگستروم تا چند نانومتر متغير است .اين ساختارها به عنوان نانو راكتور در فرآيندهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته اند .به
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عنوان مثال ،سيليکات متخلخل عامل دار شده با گروه سيانو كه داراي قطر حفره ميانگين  08نانومتري است ،براي فرآيند
پروتئين كافت ) (Proteolysisبه كار رفته است .همچنين از زئوليت هايي كه درون حفره هاي خود داراي كميلکس هاي
فلزي با فعاليت كاتاليزوري هستند در واكنش هاي اكسايش ،هيدروژن دار كردن ،تبديل ايزومري كاتاليز شده با اسيد و براي
توليد نانو ذرات استفاده شده است .كه اين موضوع در شکل شماره  6نشان داده شده است.

شكل :6تصوير  SEMاز رشد نانو ذرات نقره در يك نانو راكتور زئوليتي

 -7زئوليت ها
زئوليت ها مواد معدني طبيعي هستند كه در سنگ هاي آتشفشاني وجود دارند و با فرآيندهاي هيدروترمال ساخته مي
شوند .زئوليت ها مواد معدني طبيعي هستند كه درسنگ هاي آتشفشاني وجود دارند و با فرآيندهاي هيدروترمال
(گرمابي) ساخته مي شوند .عبارت زئوليت را اولين بار كارشناس سوئدي ،كرونستد ،استفاده كرد .او بر اساس مشاهده
مقادير زياد آب ،كه مي تواند طي حرارت دادن از زئوليت ها آزاد شود ،اين نام را انتخاب كرد .در واقع واژه زئوليت از
كلمه زئين به معني جوشيدن و ليتوس به معني سنگ مشتق شده و زئوليت به معني سنگ جوشان است[ .]02زئوليت ها
از نظر ساختاري ،مواد معدني آلومينا سيليكايي با كانال هاي ميكرو منظم و متصل به هم هستند .قطر اين كانل ها  2.0تا
 02آنگستروم است .ويژگي منحصر به فرد اين تركيبات از جمله ،سطح تماس باال و ويژگي هاي ميكرو حفره اي آنها
باعث كاربرد اين مواد در زمينه هاي مختلف گرديده است .اين تركيبات به علت همين خواص در جذب انتخابي مولكول
هاي مختلف به عنوان الك هاي مولكولي شناخته شده اند و در جدا سازي گاز كاربرد دارند[ .]07با توجه به اهميت اين
نانو راكتور معدني توليد ساالنه زئوليت سنتزي به حدود  5.1ميليون تن رسيده است .تعداد ساختارهاي شناخته شده
زئوليتي  571نوع است.اما برحسب مطالعات تئوري بر پايه ساختارهاي پايدار موجود ،اين تعداد مي تواند ،به چندين
ميليون ساختار برسد .فرمول ساختاري كلي زئوليت ها در شکل شماره  7نشان داده شده است.

شكل  :7فرمول ساختاري كلي زئوليت ها

718

www.SID.ir

Archive of SID

 -1-7طبقه بندي زئوليت ها
زئوليت ها را مي توان از دو نظر تقسيم بندي كرد:
 -0نسبت سيليسم به آلومينيوم
 -2منشاء زئوليت ها
بر اساس نسبت سيليسيم به آلومينيوم به سه دسته تقسيم مي گردد:
 -0زئوليت با سيليکاي پايين ،سيليسيم به آلومينيوم 0الي  5.1است.
 -2زئوليت با سيليکاي متوسط ،سيليسيم به آلومينيوم 2الي  1است.
 -1زئوليت با سيليکاي باال ،سيليسيم به آلومينيوم 01الي  011است.
تا كنون بيش از چهل نوع زئوليت طبيعي شناخته شده است و همچنين بيش از يکصد نوع زئوليت مصنوعي ساخته شده است.
 -8تفاوت زئوليت هاي طبيعي و سنتزي
درصد خلوص زئوليت هاي سنتزي باالتر و تركيب آنها از زئوليت هاي طبيعي يکنواخت تر است .بنابراين زئوليت هاي سنتزي
براي كاربرد صنعتي و آزمايشگاهي مناسب تر است.
 -9ساختار زئوليت ها
ا سکلت زئوليت ها از چهار وجهي هايي با چهار اتم اكسيهن در اطراف يك اتم سيلسيم است .اين واحدهاي ساختاري به
واحدهاي اوليه معروف هستند .رئوس اين چهار وجهي ها با به اشتراك گذاردن اتم اكسيهن به هم متصل مي شوند و واحدهاي
ساختماني كوچك ثانويه را تشکيل مي دهند .اين واحدهاي ساختماني كوچك ثانويه با اتصال به هم دامنه اي وسيع از چند
وجهي ها را تشکيل مي دهند .بار منفي از اختالف ظرفيت سيليسم و آلومينيوم ايجاد و با افزودن كاتيون هايي مانند سديم
خنثي مي شود .همچنين يون هاي پتاسيم ،كلسيم و آمونيم هم مي توانند وجود داشته و اين يون ها مي توانند به شکلي
برگشت پذير تعويض شوند .اين امر مهمترين كابرد زئوليت ها را كه همان تعويض يون است را ممکن مي كند[.]00
 -11معرفي تركيبات مزوحفره
تعريف  IUPACدرباره مواد متخلخل برحسب اندازه حفره:
ميکرو حفره ها(قطر كوچك تر از  2نانومتر)
مزو حفره ها(قطر  2تا  11نانومتر)
ماكرو حفره ها(قطربيش از  11نانومتر)
چون قطر حفره در زئوليت ها كمتر از  2نانومتر است ،زئوليت ها در دسته مواد ميکروحفره قرار مي گيرد ..يکي از معايب
زئوليت ها آن است كه به علت اندازه كوچك حفرات مولکول هاي آلي بزرگ نمي توانند درون حفره ها قرار گيرند :به اين علت
به مواد مزوحفره به عنوان كاتالزور بيش از پيش توجه شده است.
 -11تركيبات سيليس مزوحفره
دانشمندان شركت موبيل آمريکا اولين بار خانواده تركيبات سيليکاي مزوحفره را ساختند كه سيستم هاي كانالي منظم
داشتند .در ميان موادي مختلف كه اين شركت در سال  0992ساخت آنها را گزارش كرد ،تركيب  ( MCM-41عدد  00در
اين نام گذاري تاريخ كشف اين تركيبات است) آرايه هاي شش وجهي بسيار منظم حفره هاي لوله اي تك بعدي داشته كه
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ابعاد ذرات آن  5.1تا  01نانومتر بود MCM-48 .نيز تركيبي ديگر از اين خانواده است كه ساختار مکعبي با ساختمان حفرات
سه بعدي دارد .در همان دوران ،ياناگيساوا و همکارانش دستاوردي ديگر را در زمينه ساخت تركيبات مزوحفره سيليکايي با
استفاده از سيليکاي اليه اي كانمايت به عنوان منبع سيليکا ارائه كردند .ماده اي كه اين دانشمندان توليد كرده بودند كامال
شبيه بود MCM-41 ،اما  FSM-nناميده شد .در اين نام گذاري  nتعداد اتم هاي كربن در زنجير سورفکتانت استفاده شده در
ساخت اين تركيبات است .در اين تركيبات آرايه هاي منظم مزو حفره وجود دارند ،اما ديواره هاي حفره ها از سيليکاي بي
شکل ساخته شده اند .تركيبات سيليس مزوحفره حفراتي بزرگ تر از زئوليت ها دارند[ ،]08اما زئوليت ها در برابر اسيدها بسيار
پايداراند .يکي ديگر از تفاوت هاي زئوليت ها با مواد سيليس مزوحفره آن است كه در ساختار زئوليت ها ،اتم هاي آلومينيوم و
سيليس وجود دارند كه باعث خاصيت تبادل يوني زياد زئوليت ها مي شود ،در حالي كه تركيبات سيليس مزوحفره ساختار
فقط سيليسي دارند .ساختارهاي سيليس مزوحفره هگزاگونالي بسيار منظم  SBبا حفرات بزرگ (بيش از  11نانومتر) يك
دست و قابل تنظيم دسته اي ديگر از تركيبات سيليسي مزوحفره هستند .در اين تركيبات ،پايداري حرارتي به ضخامت ديواره
و پيش ماده سيليسي استفاده شده در طول ساخت بستگي دارد.
تركيبات سيليس مزوحفره حفراتي بزرگ تر از زئوليت ها دارند ،اما زئوليت ها در برابر اسيدها بسيار پايداراند .يکي تفاوت
زئوليت ها با مواد سيليس مزوحفره آن است كه در ساختار زئوليت ها ،اتم هاي آلومينيوم و سيليس وجود دارند كه باعث
خاصيت تبادل يوني زياد زئوليت ها مي شود ،در حالي كه تركيبات سيليس مزوحفره ساختار فقط سيليسي دارند[.]2
 -1-11مهمترين مشكل مواد مزوحفره سيليكايي
مهمترين مشکل مواد مزوحفره سيليکايي ،پايداري كم ا ين تركيبات در شرايط آبي است .براي موادي با ديواره حفره نازك تر،
به خصوص  ، MCM-41هيدروليز پل هاي سيلوكسان مي تواند به تخريب ساختار منجر شود .ماده جايگزين اين تركيبات كبن
مزوحفره است .بر خالف سيليکا ،كربن در شرايط آبي بسيار پايدار و از نظر الکتريکي نيز خنثي است و به اين دليل احتمال
تغيير شکل مولکول هاي زيستي تثبيت شده در حفره هاي آن كمتر است .كربن مزوحفره را مي توان با پليمريزاسيون منبع
كربن درون قالب مزوحفره اي سيليکا تهيه كرد.
 -12عامل دار كردن ديواره حفره ها
يکي از مهم ترين ويهگي هاي مواد مزو حفره منظم آن است كه گروه هاي عاملي مي توانند به ديواره حفره آنها متصل و با
مولکول هاي زيست مختلف وارد واكنش شوند .گروه هاي عاملي معمول عبارت اند از :آمين ها ،اسيد كربو كسيليك ،سيانو
برميد يا سولفوهيدريل هايي مانند دي سولفيد ها يا ماال يميدها .در مواد مزو حفره سيليکايي اين گروه هاي عاملي با افزايش
يك ارگانوسيالن دو عاملي به ديواره حفره متصل مي شوند .در يك انتهاي ارگانوسيالن ،گروه آلکوكسي سيال مانند تري
اتوكسي سيال وجود دارد تا بتوان به شبکه سيليکا پيوند كوواالنسي بدهد و در انتهاي ديگر ،يك گروه عاملي هست كه از نظر
زيستي فعال است .مثالي از اين دست ،آمينوپروپيل تري اتوكسي سيالن است .مزيت اين روش توزيع هموژن ارگانوسيالن در
كل شبکه سيليکاست .به هر حال ،ارگانوسيالن مي توان بر پايداري ديوار سيليکا و انرژي در سطح تماس بين فاز سيليکا و
ميسل اثر گذارد و به مزو ساختارهايي با پايدار ي كمتر منجر شود و يا تقارن مواد را تغيير دهد .سازو كاراتصال پس از ساخت
به يك مرحله ساخت اضافي نياز دارد كه در آن ارگانوسيالن پس ازساخت ماده مزو حفره وحذف قالب آلي اضافه مي شود .اگر
ارگانوسيالن بسيار بزرگ باشد ،مي تواند حفره را ببندد و نفوذ مواد بيولوژيکي را درون ماده مزوحفره كاهش دهد[.]1
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 -13كنترل قطر مزوحفره
يکي از ويهگي هاي منحصر به فرد مواد مزوحفره امکان دست كاري اندازه حفره با تغيير طول زنجير آلکيل سورفکتانت است.
با افزودن كربن ها به سورفکتانت آمونيوم نوع چهارم  CnH2n+1[N(CH3)3]+براي  ،00>n>22قطر اوليه حفره  1.0تا 1.02
نانومتر به ازاي هر اتم كربن افزايش مي يابد .روش ديگر افزايش قطر حفره ها در مواد مزوحفره ،اضافه كردن هيدروكربن هاي
كمکي مانند بنزن هاي آلکيله است ( براي مثال -0،1،1 ،تري متيل بنزن) .اين مولکول هاي آلي كوچك به " وسعت دهنده "
معروف اند و درون آرايه هاي ميسل وارد و به افزايش اندازه آنها منجر مي شوند.
 -14نانوراكتورهاي متخلخل ديگر
اخيرا ساخت نانو كره هاي توخالي اكسيد قلع با استفاده از نانو راكتور سيليکاي مزوحفره گزارش شده است .براي اين منظور ،از
هيدرات نمك فلز مذاب به عنوان پيش ماده استفاده شد .اين ماده مي تواند از پوسته مزوحفره نانو راكتور عبور كند ،نانو فيبرها
پلي اتيلن با استفاده از كاتاليزور تيتانوسن نهشته شده روي فيبر هاي سيليکاي هم به عنوان نانو راكتور عمل مي نمايند[.]1
 -15مواد مزوحفره و كاربردهاي بيولوژيكي
نانو مواد با ساختارها و ع امليت هاي مشخص براي كاربردهاي بيولوژيکي بسيار به كار رفته اند .با توسعه نانو فناوري ،نانو
راكتورهاي مختلف با حساسيت هاي باال ساخته شدند و در انتقال دارو ،رشد كريستال و سنسورها به كار رفتند .اخيراًً نانو و
ميکرو راكتورهايي براي برطرف كردن نياز به واكنش هاي كارآمد آنزيمي استفاده شده اند .و مواد فوق نانوراكتورهايي خوب
محسوب مي شوند ،زيرا حفره هايي نسبتا بزرگ و حجم حفره آنها نيز زياد است[ .]00علي رغم پيشرفت ها در اين زمينه،
عمل كرد نانو راكتورهاي توسعه يافته برتسريع سينتيك هاي واكنش آنزيمي متمركز بوده است ،بنابراين دست يابي به چند
عمل كرد مشکل است و بنابراين نانو راكتورهاي جديد چند عاملي بايد توسعه يابد .هضم و تجزيه و تحليل بسياري از
فسفوپيتيدها بسيار دشوار است زيرا بسياري از اين پروتئين ها كه هدف فسفوريالسيون قرار مي گيرند ،از نظر فيزيولوژيکي در
غلظت هاي بسيار كم باقي مي مانند .در زمينه غني سازي فسفوپيتيدها پيشرفت هايي رخ داده اند ،اما بيش تر استراتهي ها به
فرآيندهايي متعدد نياز دارند ،پيش هضم وقت گير و مشکل فسفوپروتئين ها و سيس غني سازي و جداسازي ،نانو راكتوري
پيشرفته كه بتواند كارهاي گفته شده را با هم در يك مر حله تركيب كند بسيار اهميت دارد .مواد مزوحفره نانو راكتورهايي
خوب محسوب مي شوند ،زيرا حفره هايي نسبتا بزرگ دارند و حجم حفره آنها نيز زياد است .مواد مزوحفره براي پيش تثبيت
غلظت هاي زياد آنزيم ها (يا پروتئن ها) درون نانو حفره ها به كار رفته اند تا سرعت واكنش هاي آنزيمي را افزايش دهند و
زمان هضم را كم كنند .به هر حال ،قيمت افزايش مقدار آنزيم ،پروتئين و فرآيند پيش تثبيت براي عمليات كاربردي مناسب
نيست.
به همان اندازه كه دانسته هاي بشر زياد مي شوند ،تمايل او براي دستيابي به روش هايي براي دست كاري سيستم هاي سلولي
و قرار دادن آنها در شرايط مورد نظر بيشتر مي شود .براي نمونه مي توان به تحريك بافت هاي عصبي از دست رفته براي رشد
مجدد و يا حتي رشد قسمت هايي از بدن كه بعدا در آزمايشگاه انجام مي شوند ،اشاره كرد .امروزه در جراحي هاي ترميمي،
جايي كه مثال براي يك بيني جديد ساخ تار پايه اي را رشد مي دهند ،از اين فناوري مي توان استفاده كرد .اخيرا ابزاري ساخته
شده است كه مي تواند به خوبي در سيال هاي زيستي عمل كنندو وظايف مکانيکي خود را مانند بازوهايي كه براي دست كاري
در اندازه سلول ها به كار مي روند ،انجام دهند .ساخت باطري هاي سازگار با بدن كه مي توانند از گلوكز و اكسيهن خون
الکتريسته توليد كنند ،نمونه ديگري از موفقيت و كاربرد نانو فناوري در علوم زيستي است.
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 -1-15آشكار سازهاي زيستي
موادي با ساختار نانو كه با كريستال هاي مايع و گيرنده هاي شيميايي همراه باشند ،امکان توليد آشکار سازهاي زيستي ارزان
قيمت و قابل حمل را فراهم مي سازند .اين مواد را مي توان به عنوان عالئم هشدار دهنده اي در نظر گرفت كه براي نمونه در
صورت تغيير شيميايي ،تغيير رنگ مي دهند و بنابراين از آنها مي توان در محيط هاي خطرناك استفاده كرد .رديابي مولکول
هاي منفرد توسط آش کار سازهاي فوتوني مثال ديگري از كاربرد نانو فناوري در علوم زيستي است .تحت اين شرايط ،اگر فوتون
ها در اثر حضور يك مولکول خاص در يك محيط زيستي ساطع شوند ،مي توان توسط رديابي فوتوني آن مولکول را شناسايي و
رديابي كرد .مي دانيم كه ابزارهاي زيادي براي رديابي يك فوتون در اختيار است.
 -2-15دارو رساني
انتقال دارو به بدن به مواضعي كه نياز است يکي از زمينه هايي است كه توجه زيادي را به خود جلب كرده است .هم اكنون،
تمام داروهاي مورد مصرف ،به صورت كامل به درون بدن بيمار فرستاده و در تمام بدن پخش مي شوند .اين در حالي است كه
تنها در عضو بيمار يا اصوال جايي كه مورد نياز است ،حضور اين مواد مفيد خواهد بود .توجه داشته باشيم كه استفاده اينگونه از
داروها هميشه بي ضرر نيست .براي نمونه ،در موادي كه داروها به منظور كشتن سلول ها(مثال سرطاني) به كار مي روند.
استفاده از روش مرسوم دارو رساني عوارض جانبي بسياري را در پي دارد.كوشش هاي زيادي براي رساندن مستقيم دارو به
مجموعه مشخصي از سلول در حال انجام است .افزودن مواد راديواكتيو به نوع خاصي از پادتن ها به منظور شناسايي و نشان
دادن عالئم بر سطح سلول هاي سرطاني نمونه اي از پيشرفت هاي اخير است .در صورتي كه انتقال مواد راديواكتيو توسط نانو
ذرات انجام شود ،در اين صورت مي توان گفت كه نانو فناوري در پيشرفت اين زمينه نقش قابل مالحظه اي داشته است .به هر
حال ،الزم است دارو به گونه اي به داخل بدن فرستاده شود كه تا زمان رسيدن به عضو يا منطقه مورد نظر از بدن ،توسط بافت
هاي زنده قابل شناسايي نباشد .در حقيقت اگر بتوان كيسول يا قرص هاي كوچکي ساخت كه از جنس دارو نباشند و به اندازه
كافي نيز بزرگ باشند كه بتوانند مواد زيستي را در آنها جاي داد و در عين حال به اندازه اي كوچك باشند كه بتوانند آزادانه در
داخل بدن ح ركت كنند ،در اين صورت يك سيستم دارو رساني موثر به وجود خواهد آمد .اين كيسول ها مي توانند به صورت
ذرات نانومتري تو خالي يا مواد جامد محتوي دارو باشند .با حل شدن طبيعي پوسته كيسول در محل سلول و با شکسته شدن
آن توسط امواج ماوراء صورت و يا نفوذ عادي دارو به دا خل سلول ،انتقال و رهايش مواد صورت مي گيرد و بدن عوارض جانبي
بهبودي بيمار حاصل مي شود[.]01
 -16نتيجه گيري:
بر اساس تجارب و مطالعات صورت گرفته مشخص است كه يکي از مشکالت اساسي در طراحي و ساخت دستگاه ها و داروها و
مواد شيميايي جديد و نوتركيب مورد نياز بشر و ص نعت و همچنين تجهيزات آزمايشگاهي و تحقيقاتي و در نهايت توليد علم
براي رفاه و رفع هر چه بيشتر نياز مردم به عنوان عامل پيشرفت علمي كشور ،نمود مطالعات كافي در زمينه مربوطه مي باشد.
لذا در صورتي كه با اساس هر نيازي در جامعه علمي كشور ،اگر مطالعات گسترده و همتي بلند اتخاذ گردد ،مي توان بر
تکنولوژي هاي نوين براي راحتي و آسايش بشريت دست يافت.
در اين تحقيق نيز براساس بررسي ومطالعات به عمل آمده در خصوص نانو راكتورها  ،موفق به جمع آوري اطالعاتي ارزشمند
در مورد شناخت و دست يابي به راكتورهاي در ابعاد و اندازه نانو ،گرديد.
نتايج و قابليت هاي اين تحقيق به شرح ذيل است:
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 -0فناوري نانو روشي نو براي حل مشکالت و پاسخگويي به بسياري از سواالت مطرح در علوم مختلف ارائه مي كند كه
تاكنون بشر موفق به رفع و يا پاسخ دادن به آنها نشده است.
 -2فناوري نانو امکان دست كاري و آرايش دوبا ره اتم ها را در اختيار انسان قرار داده است تا آنها بتوانند با تغيير در چيدمان
اتم ها عالوه بر امکان توليد مواد جديد با خواص دلخواه خود بتوانند موادي با ساختار ساده و ارزان توليد نمايند .نانو فناوري
به عنوان دانشي كه در درمان سرطان ،حذف عفونت ها و افزايش آگاهي و قدرت استدالل انسان و در نتيجه افزايش بقاي
بشر كمك مي كند.
 -1در اين مطالعه نانو راكتورها را به دو گروه نانو راكتورهاي طبيعي و سنتزي تقسيم نموده ،چرا با مشاهده دقيق به طبيعت
مي توان نمونه هاي بسياري از نانو راكتورهاي طبيعي را مشاهده نمود.
 -0انجام واك نش هاي شيميايي در فضاهاي محدود با ابعاد نانومتر و حجم ميکرومتر منجر به تغيير در سينتيك و مسير كل
فرآيند مي گردد .به چنين فضاهاي محدود شده اي كه جهت انجام واكنش هاي مشخص شيميايي به كار مي روند ،نانو راكتور
مي گويند.
 -1نانو راكتورها محفظه هاي بسيار كوچکي ب ا ابعاد نانومتر هستند كه با محافظت از كاتاليزورها در برابر تاثيرات محيطي و نيز
محصور كردن واكنشگرها و كاتاليزورها در فضاي كوچك به مدت طوالني ،پتانسيل زيادي براي بهبود تبديل هاي شيميايي
دارند.
 -6نانو راكتورها موادي متخلخل هستند كه يکي از ابعاد آنها در مقياس نانو است .اين تركيبات بسيار متنوع اند و مواد ساده و
مواد آلي و معدني با هدايت الکتريکي ،حجم و بافت حفره متفاوت به عنوان نانو راكتور به كار رفته اند.
 -7بر اساس بررسي هاي انجام شده مالحظه گرديد كه ،نانو راكتورها موادي متخلخل محفظه هاي نانو متري هستند كه
معموال با مواد متخلخلي كه يك بعد آنها كمتر از  011 nmاست .و اصوال محفظه هايي با قطر كمتر از  111 nmرا به عنوان
نانو راكتور در نظر گرفته مي شوند و در حالت كلي تر ،قطر نانو راكتور را  ≥ 0 mµدر نظر مي گيرند.
 -8نانوراكتورها به نحوي ،جزئي از واكنش نيز محسوب مي شوند و اين تفاوت اصلي آنها با ميکروراكتورهاست.
 -9فضاي واكنش درون نانو راكتورها برتحرك و بر هم كنش هاي بين مولکول هاي درون آن بسيار اثر مي گذارند .بنابراين نانو
راكتور تنها يك ظرف نگهدارنده ساده نيست و نقشي مهم در فرآيند شيميايي دارد.
 -01زئوليت و مزوح فره سيليکايي نمونه اي از مواد متخلخل است كه مي توان به عنوان نانو راكتور از آنها بهره برد .كه خود
اينها مي توانند به عنوان قالب يا محيط سنتز در تهيه نانو مواد به كار برد.
 -00به دليل مزاياي بسياري نظير امکان كنترل واكنش و محافظت از كاتاليزورها در برابر تاثيرات محيطي ،انتخاب پذيري ،جدا
كردن مواد سمي و ناپايدار از محيط توده و دنبال آن كاهش سميت سيستم با افزايش پايداري كاتاليزور و ايده آل بودن در
فرآيندهايي مانند داروسازي به دليل اندازه كوچك آنها همواره بايد از نانو راكتورها و از اين ميان نانو راكتورها موادي متخلخل
استفاده گردد.
 -02با مشاهده دقيق به طبيعت مي توان نمونه هاي بسياري از نانو راكتورهاي طبيعي را مشاهده كرد .از اين موارد مي توان به
اندامك هاي سلولي ويا حفرات ترشحي و داخل سلولي ( كه آبشاري از واكنش ها در آنها رخ مي دهد ) اشاره كرد.
 -01نانو راكتوره ا محفظه هاي نانومتري هستند كه مي توان آنها را از تركيبات مختلفي شامل مولکول ها ،درشت مولکول هاي
سنتزي و درشت مولکول هاي زيستي تهيه كرد .در اين ساختارها مواد اوليه و محصوالت بين محلول توده و حفره نانو راكتور
مبادله مي شوند و به همين سبب ،نفوذپذيري غشاء نقش مهمي در عملکرد انتخاب پذير آنها ايفاء مي كند .به دليل مزاياي
بسياري نظير امکان كنترل واكنش و محافظت از كاتاليزورها در برابر تاثيرات محيطي ،انواع واكنش هاي كاتاليزوري و آنزيمي و
نيز تهيه نانو ساختارهاي گوناگون درون نانو راكتورها انجام مي شود.
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 -00از بسياري ساختارهاي زيستي و شيميايي (سنتزي) مي توان در نقش نانو راكتورها استفاده كرد .پيوند در ميان اجزاي اين
ساختارها كواالنسي يا غير كواالنسي است .ميني امولسيون ها ،ميسل ها ،اندامك هاي سلولي ،پليمرزوم ،لييوزوم ،وزيکول،
هيدروژل ،درخت سان ،زئوليت و نانو لوله كربني ن مونه اي از نانو راكتورها هستند .هر يك از موارد ذكر شده خصوصيات خاص
خود را دارند و مي توانند به عنوان قالب يا محيط سنتز در تهيه نانو مواد نيز به كار برده شوند.
 -01طبيعت ،نانو كارخانه حيات را درون سلول ها قرار داده است  .با آنکه تا رسيدن به ساخت يك سلول كامل فاصله زيادي
وجود دارد اما مشابه هاي سلول ها كه از خودآرايي واحدهاي سازنده سنتزي و زيستي تشکيل مي شوند ،پيشرفت قابل
مالحظه اي به حساب مي آيند .مولکول ها ،درشت مولکول ها و درشت مولکول هاي زيستي هر كدام مزاياي قابل توجهي در
تشکيل نانو راكتورهاي خودآرا كه بت وانند گونه اي را درون كيسول خود قرار دهند نشان مي دهند .نکته حائز اهميت آن است
كه با وجود پيچيدگي ها ،هر چقدر از واحدهاي سازنده طبيعي مانند گونه هاي دوگانه دوست مبتني بر آنزيم و كيسيد و
ويروس ها بيشتر استفاده شود به هدف مدل سازي سامانه هاي طبيعي نزديك تر مي شويم.
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