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پلیخشیپتککراتمیکروازاستفادهبابعدیدوکلوئیدیبلور هایمقالهایندر
الیهدستگاهازاستفادهبانانومتر1039قطربا(PMMA)متاکریالتمتیل
وش،رایندر.شدساختهشیشه اییالیهزیررویبربالجت-النگمویرنشانی
محلولبهاتانولنمودناضافه.شودمیتهیهبهینهغلظتباکلوئیدیمحلولابتدا،
مقدارسپس،.شودمیمایع-هوامشترکسطحدرآنپخشتسهیلبهمنجر

ازادهاستفبا.شودمیتزریقمایع-هوامشترکسطحبهنهاییمحلولازمشخصی
سطح،ردیافتهتشکیلیالیهتکبالجت،-النگمویردستگاهمتحرکهایدیواره
شانینالیهقسمتبهمتصلیالیهزیربعدی،گامدر.شودمییکپارچهوفشرده
.شودمیخارجمایعازشدهکنترلسرعتبابالجت،-النگمویردستگاهوریغوطه
الیهزیربهعمایسطحرویبریافتهتشکیلبعدیدوکلوئیدیبلورترتیب،بدین

ایزمینه هدررافراوانیکاربرد هایبعدیدوکلوئیدیبلور های.شودمیمنتقل
ونیکیالکتروشیمیایی،حسگر هایساختبهمی  توانمیانآنازکهدارندمختلف
نانوساختخورشیدی،سلول هایمواد،بیولیتوگرافی،ماسک هایزیستی،

.کرداشارهموجبرهاونوریدستگاه هاینوری،دیود هایپالسمونی،ساختارهای

چکیده

مقدمه

پلیمریزاسیونروشازاستفادهبانانومتر1039قطرباPMMAپلیمریکراتمیکروابتدا،در
میلی250گردتهفالسکیکدرپلیمریزاسیوناینکار،برای.[7]شدساختهآزادامولسیون

سانتیدرجه70دمایدرنیتروژنگازتحتدقیقهدردور1500مغناطیسیهمزنبالیتری
متانوللیترمیلی126وخالصفوقآبلیترمیلی50ابتدا.شدانجامساعت10مدتبهگراد

(VWR BDH Prolabo®)هبنیتروژنگازتحتمحلولسپس.کنیممیاضافهفالسکبه
5رایط،شتمامشدنتثبیتازپس.شوداکسیژن زداییکامالًتاشودمیزدههمدقیقهچندمدت
5ازپس.می کنیماضافهفالسکبه(%99آلدریچ-سیگماMMA)متاکریالتمتیللیترمیلی

خالصفوقآبلیترمیلی10درشدهحل(آلدریچ،٪99)پرسولفاتپتاسیمگرم0/0375دقیقه،
انسیونسوسپواکنش،زماناتمامازپس.شودمیآغازپلیمریزاسیونوکردهاضافهفالسکبهرا

ماندهیباقمونومر هایازپلیمرجداسازیبرایودادهعبورصافیکاغذازرارنگشیریکلوئیدی
رعتسباسانتیرفیوژ،دستگاهدربارسهبرایدقیقه،10مدتبهوریختهفالکون هادررامحلول
.دهیممیشستشودقیقه،دردور5500

بابودهه ایشیشالمنوعازکهاستفادهموردالیه هایزیرابتدابعدیدوکلوئیدیبلورساختبرای
بهشیشه ایالم هایآبدوستی،برای.می شونددادهوشوشستمقطرآبباسپسصابونوآب

:H2SO4)پیرانهامحلولدرساعت1مدت H2O2= قرارگرادسانتیدرجه90دمایدر(3:1
بهراهالیزیرحال.می دهیمقرارمقطرآبداخلوشستهتقطیرباردوآبباسپسمی شوندداده

گرمآبتتشواردزیرالیهشدهکنترلسرعتباوکردهمتصلبالجت-النگمویردستگاهگیره ی
4غلظتباپلیمریمحلولازلیترمیکرو5بعدیگامدر.می شود wt%بااتانولحاللباکه
کنواختیطوربهمحلولتامی شود،چکاندهالمسطحرویبراست،شدهمخلوطدوبهیکنسبت

هبدارندقرارآبسطحرویبرکهرادستگاهازدیوارهدوسپس.گرددپخشآبسطحرویبر
بهمنجررکااین.می کنیمنزدیکیکدیگربهنشکند،آبسطحیکششکهایگونهبهآرامی،
زیرهایتندر.شودمیبزرگنسبتاابعادبامایعسطحرویبریکپارچهوفشردهیالیهتکایجاد
آبداخلازاستفاده،مورددستگاهوریغوطهنشانیالیهقسمتباشده،کنترلسرعتباراالیه

.ودشمیمنتقلالیه،زیررویبرمایع-هوامشترکمرزازبعدیدوکلوئیدیبلوروکردهخارج

روشازاستفادهبانانومتر1039قطرباPMMAپلیمریکراتمیکروکار،ایندر
میکروازبعدیدوکلوئیدیبلور.شدسنتز0/1پخشیچندباآزادامولسیونپلیمریزاسیون

ساختهبالجت-النگمویردستگاهبانانومتر1039قطربامتاکریالتمتیلپلیپلیمریکرات
وربلآراییخودذره ای،بیننیرو هایسایروجاذبهموئینگی،نیرویکهشدمشخص.شد

دمای ها،نیرواینبرعالوه.می کندپذیرامکانمایع-هوامشترکسطحدررابعدیدوکلوئیدی
اهمیتازعدیبدوکلوئیدیبلورساختارتعییندراتانولوکلوئیدیسوسپانسیونغلظتآب،

نوعرهرویبرکلیطوربهمی توانرابعدیدوکلوئیدیبلور هایاین.استبرخوردارباالیی
ایرسبامقایسهدرساختزمانواستسریعوسادهروشیروش،این.کردمنتقلجامدبستر

ایزمینه هدرمتعددیکاربرد هایبعدیدوکلوئیدیبلور های.می یابدکاهشبسیارروش  ها
انآسساختمسالههمینودارندغیرهوحسگر هاخورشیدی،سلول هایساختمانندمختلف

.می  کنداهمیتحائزراآن  هاسریعو

بحث و نتیجه گیری

مراجع

واستهشدورغوطهمایعدرنیمهتاکهآبدوستییشیشهسطحبهکلوئیدیمحلولتزریقبا
رویربآزادانهکلوئیدیذراتکلوئیدی،محلولبهاتانولافزودنباپخشیاثرایجادهمچنین

یروینجملهازمتعددنیروهایرقابتدلیلبهشناورکلوئیدیذرات.شوندمیپخشآبسطح
بعدیدودیکلوئیبلورتشکیلبهقادرورسیدهتعادلبهمایعسطحرویبرالکترواستاتیکی

بلورشکیلتشود،انجامآبسطحرویبرمستقیماکلوئیدیسوسپانسیونتزریقاگر.می شوند
راتذآراییخودبرایکافیزمانواستدشوارآبسطحرویمنظمبسیاربعدیدوکلوئیدی
اتانولدنافزووکلوئیدیسوسپانسیونغلظتآب،دمایاین،برعالوه.نمی شودفراهمکلوئیدی

مهمسیاربمنظمویکپارچهبعدیدوکلوئیدیبلور هایتشکیلبراینیزکلوئیدیمحلولبه
دوکلوئیدیربلوکلوئیدی،سوسپانسیونبهاتانولافزودنبدونکهشدمشخصکار،ایندر.است
می شود،قتزریشیشه ایالمرویبرکلوئیدیسوسپانسیونکههنگامی.نمی شودساختهبعدی
بلوریآرایخودبرایکهاست،(ایکاتورهحرکت)براونیحرکتنتیجهدرفقطکلوئید هاپخش

ولوئیدیکسوسپانسیونغلظتافزایشهمچنین،.نیستکافیشدهمرتببعدیدوکلوئیدی
.می شودبعدیدوکلوئیدیبلوریاندازهوکیفیتکاهشبهمنجرتشت،آبدمایکاهش

80آبدمایدر(%4wt)غلظتکمترینازاستفادهبابعدیدوکلوئیدیبلورکیفیتباالترین
.استمشاهدهقابل2شکلدرکهآمدبدستگرادسانتیدرجه
.می  دهدننشاراشیشه  ایالیه  یزیررویبرشدهساختهبعدیدوکلوئیدیبلورتصویر2شکل

.می   کندتاییدراسطحرویبریکنواختالیه  یتکساختکمانی،رنگینبازتابوجود

UV-Visاسپکتروفوتومتردستگاهتوسطکهبعدیدوکلوئیدیبلورازعبوریطیف3شکل

.می دهدنشانرااستشدهگرفته

مواد و روش ها

کهدهستنکلوئیدیذراتازمتشکلمرتبآرایه هاییکلوئیدیکریستال های
هاکریستالاین.شوندمیساختهخودآراییبرمبتنیهایروشبامعموال

رهایحسگفوتونی،بلورهایساختمانندمختلفزمینه هایدرفراوانیکاربردهای
وراحیطوشیمیاییسنتزهایبرایقالب هاییوکاتالیزورشیمیایی،وزیستی
.[1]دارندنانوساختارهاساخت

بتثاومتناوبالکتریکدیثابتدارایمنظمیساختارهایفوتونی،بلورهای
.[2]هستند(نانومتر750تا380)مرئینورموجطولمقیاسدرایشبکه

انتشارکهیمعناینبهاست،فوتونیباندشکاففوتونیبلورهایویژگیبارزترین
وعممنفوتونیبلورهایدرخاصفرکانسییمحدودهدرالکترومغناطیسیموج
.[3]است

ساختهسانیکاندازهباسیلیکایاپلیمریکره هایازمعموالًکلوئیدیکریستال های
به.[4]می شوندمونتاژبستریکرویبریکپارچهومنظمصورتبهکهمی شوند

ساختارودبهمناسبشرایطتحتمی توانندکلوئیدینانوذرات/میکروکلیطور
.[1]شوندمونتاژخودبعدیدووبعدیسهکلوئیدیبلورهاییعنیتناوبی،

یاکلوئیدیذراتازتک الیه ایآرایه هایکهبعدی،دوکلوئیدیکریستال های
زیرادکرده انجلبخودبهرازیادیتوجهنیزهستند،تک الیهکلوئیدیبلورهای

.[1,5]کنندعملبعدیدوفوتونیبلورهایبه عنوانمی توانند
مختلفزمینه هایدربعدیدوکلوئیدیکریستال هایمهمکاربردهایجملهاز

بلورهایبعدیدورشدبرایالگوهاییعنوانبهنانوکرات،بالیتوگرافیبهمی توان
واموجبرهلیزرها،نوری،فیلترهایمانندنوریدستگاه هایدوتایی،کلوئیدی
ادایجیاانعکاس،ضدپوشش هایخورشیدی،سلول هایدرنورمدیریتحسگرها

.[5,6]کرداشارهآبگریزفوقوکنندگیتمیزخود
بعدیدوکلوئیدیبلورساختبرایبالجت-النگمویرنشانیالیهروشکار،ایندر

محلولسپسکردهآبواردرانظرموردبسترروش،ایندر.شودمیاستفاده
سطحرویبرالیه ایتکوشدهچکاندهمایع-هوامشترکسطحرویبرکلوئیدی

مهادادرودادهحرکتیکدیگرسمتبهرادیوارهدوسپسمی شودتشکیلآب
ازالیهیکنهایت،در.می کنیمخارجشده،کنترلسرعتباآب،ازرابستر

المیروبروجهی،شششبکه  یبایکپارچه،ومنظمبعدیدوکلوئیدیبلور های
واملعبهاستفادهموردالیهزیربهالیهتکانتقال.می شودتشکیلشیشه ای
یبستگسطحیفشارومایعدمایمایع،ازبسترخروجسرعتجملهازمتعددی

.(1شکل)دارد
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پلیمری بلور کلوئیدی دو بعدی ساخته شده از میکرو کرات تصویر . 2شکل 

یافته ها

و(الف)4کلشدربعدیدوکلوئیدیبلورساختاراینازروبشیالکترونیمیکروسکوپتصاویر
بودنپخشیتکتصویر،این.استشدهدادهنشان2500×و50000×بزرگنماییبا(ب)

.دباشمینیزالیهتکتشکیلنشانگرهمچنینوکردهتاییدراPMMAکلوئیدیذرات

طیف عبوری بلور کلوئیدی دو بعدی ساخته شده. 3شکل 

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  از بلور کلوئیدی دو بعدی. 4شکل 
2500×( و ب50000×( بزرگنمایی الفساخته شده با 


