.................................................................................

NAISL

Volume 2, Number 3, 2018
Pages:37-46
Print ISSN: 2588-6401
Online ISSN: 2588-641X
Website: shaajournal.msrt.ir

Top-down method of making nanoparticles
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T

here are various methods for the preparation and fabrication of nanoparti-

Abstract

cles. The most important of these are the sol-gel method, the evaporation mechanisms, the gas-phase reactions created by laser or plasma, mechanical grinding.
In general, nanostructured materials can be fabricated with two top-down and
bottom-up approaches. In a top-down approach to product production, they form
and modify a bulk material. In fact, in this method, a large material is reduced to
a Nano-sized product by reducing its size and shaping. The top-down approach
requires minimizing the size to the smallest possible scale on a nanometer scale,
such as cutting, crushing, crushing, crushing, shaving, melting, and biting all expressing the aforementioned approach.
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روش ساخت نانو ذرات به روش باال به پایین

هادی تقی ملک،*1محمدرضا مرکی  ،2مجید آذرگمان

3

روشهای مختلفی برای تهیه و ساخت نانو ذرات وجود دارد از مهمترین آنها میتوان روش سل ژل،

چکیده

مکانیزمهای تبخیر ،واکنشهای فاز گازی ایجاد شده توسط لیزر یا پالسما ،آسیاب کردن مکانیکی را نام

برد .به طور کلی مواد نانو ساختار با دو رویکرد باال به پایین و پایین به باال قابل ساخت میباشند .در رویکرد
باال به پایین برای تولید محصول ،یک ماده تودهای را شکلدهی و اصالح میکنند .در حقیقت در این روش،




یک ماده بزرگ را ،با کاهش ابعاد و شکلدهی آن ،به یک محصول با ابعاد نانو میرسانیم .روش باال به

پایین مستلزم کاهش اندازه به کمترین میزان ممکن تا مقیاس نانومتری است ،مانند بریدن ،برداشتن ،خرد

کردن ،له کردن ،تراشیدن ،ذوب کردن و ذره ذره کردن که همگی رویکرد ذکر شده را بیان میکنند.
هادی تقیملک

محمدرضا مرکی
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کاهش قیمت تمام شده قطعات را شامل شود .همچنین گرایش به کاهش

در الیهنشانی دو روش کلی برای ساخت وجود دارد-1 :روش ساخت پایین به باال

ابعاد ،منافع دیگری از جمله افزایش سرعت و راندمان قطعات

صنایع مختلف دارا میباشد که بیشترین سهم به روش ساخت پایین به باال بوده

 -2-2-2آلیاژ سازی مکانیکی

-2روش ساخت باال به پایین[ .]1هر کدام از دو روش موجود کارآیی فراوانی در

ولی هزینهبر بودن یکی از محدودیتها آن میباشد .پیدا کردن فنون تولید مناسب
در نانوفناوری موضوعی است که در چند سال اخیر به شدت مورد توجه محققان

و دانشمندان بوده است .در واقع ،در نانوفناوری هم از روش ساختن از باال به

پایین استفاده میشود (به کمک فنونی مانند لیتوگرافی و آسیاب کردن ذرات) و
هم از روش ساختن از پایین به باال (به کمک فنونی مانند خودآرایی یا رسوبدهی
بخار.

 -2-2روش ساخت باال به پایین

الکترونیکی را نیز به دنبال دارد[.]4

در سال 1966جان بنجامین و همکارانش در آزمایشگاه تحقیقاتی پائول

دی مریکا در کمپانی بین المللی نیکل این فرآیند را معرفی نمودند .این

روش نتیجه تحقیقات طوالنی مدتی بود که به منظور تولید سوپر آلیاژ پایه
نیکل مورد استفاده در توربین گازی انجام میگرفت .امروزه آلیاژسازی
مکانیکی به روشی متداول جهت ساخت گستره وسیعی از نانوذرات

تبدیل شده است .از جمله مزایای این روش میتوان به سهولت فرآیند

تولید ،همراه با تعداد مراحل عملیاتی کم ،عدم استفاده از مواد پایدار

از اهداف مهم فناوری نانو و شاید مهمترین آنها به وجود آوردن ساختارهایی از

کننده و حاللهای گران قیمت ،امکان تولید مقدار زیاد محصول و رعایت

مرسوم تولید ،مثل روش ذوب فلزات و سرد کردن آنها در قالب ،چنین امکانی

همواره جهت تولید محصوالت با خواص و کارآیی مطلوبتر مواد ،در

مواد است که در آنها آرایش مولکولها از پیش طراحی شده باشد .روشهای

را فراهم نمیکنند .پس چگونه میتوان چنین ساختارهایی را به وجود آورد؟ این

مقاله میخواهد به همین سؤال پاسخ بگوید .در این روش با استفاده از یک سری
ابزارها ،مواد از جسم حجیم جدا شده و جسم کوچک میشود تا به اندازههای

نانومتری برسد.

 -1-2-2لیتوگرافی

مسائل زیست محیطی اشاره نمود .تحقیقات و مطالعات علم مواد


حال انجام است .به همین دلیل است که تقاضای روزافزون ،جهت
دستیابی به مواد سبکتر ،مستحکمتر ،سختتر و دارای خواص ویژه در

دمای باالتر؛ منجر به ارائه و طراحی موادی با قابلیتهای ویژه شده

است .در این بین فرآیند آلیاژسازی مکانیکی ،که یکی از روشهای تولید
مواد پیشرفته میباشد ،توجه تعداد زیادی از محققین را به خود جلب

نموده است .آلیاژسازی مکانیکی یکی از روشهای فرآوری پودری است

واژه به صورت حکاکی بر روی سنگ معنی میشود .این روش شامل تشکیل

شکستن و خرد کردن مواد درشت به ابعاد ریز اطالق میشود .بیش از

یک طرح لیتوگرافی از یک الگو روی یک ماده الکترونیک و انتقال آن طرح به
مادهای دیگر جهت تولید یک ابزار الکترونیکی یا نوری میباشد[.]3-2

عملیات آسیابکاری به عنوان فرآیند مقدماتی آلیاژسازی مکانیکی به
چهار دهه است که از آسیای گلولهای به عنوان روشی استاندارد به منظور

کاهش ابعاد ذرات در زمینههای کانهآرایی و متالورژی پودر استفادهشده

روش لیتوگرافی یکی از روشهای متداول برای ساخت مدارهای الکترونیک

است .این در حالی است که امروزه از روش آسیابکاری جهت اهداف

میکروسکوپهای پروب روبشی توسعه یافته و امروزه ساختارهایی به اندازه 10

واقع مواد جدید مهندسی استفاده میشود .بر همین اساس عبارت

میباشد که با گسترش و ظهور ابزارهایی نظیر میکروسکوپهای الکترونی و

نانومتر با دقت و کیفیت باال ،با استفاده از این روش ساخته میشوند .محققان
در تالش هستند تا بتوانند تکنیکهای نوظهور لیتوگرافی را به روشهای صنعتی
تبدیل کرده و هزینه تولید قطعات با استفاده از این روش را کاهش دهند .امروزه

با رشد اکثر صنایع از جمله صنعت میکروالکترونیک ،ابعاد اجزا در این سیستمها
و به خصوص در مدارهای میکروالکترونیک به طور مداوم در حال کوچک شدن

مهمتری یعنی تهیه مواد با خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوبتر و در

آلیاژسازی مکانیکی روز به روز در متالورژی و علم مواد رایجتر شده
است .به طور کلی آلیاژسازی مکانیکی نوعی فرآیند آسیاکاری است که

در آن مخلوط پودری تحت تاثیر برخوردهای پرانرژی بین اجزای آسیا
(گلولهها و محفظه) قرار میگیرد.

است .این پدیده میتواند مزایایی از جمله کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی و
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لیتوگرافی یک واژه یونانی است که از دو قسمت لیتوس به معنای سنگ و گرافی

که امکان تولید مواد همگن از مخلوط پودری اولیه را فراهم میکند.

به معنای نوشتن و حکاکی کردن ،تشکیل شده است .با ترجمه کلمه به کلمه این

روش ساخت نانو ذرات به روش باال به پایین

 ١مقدمه

مقاالت علمی

مقاالت علمی

روش ساخت نانو ذرات به روش باال به پایین

-1-2-2-2زمینههای کاربردی فرآیند آلیاژسازی
مکانیکی

در یک تقسیمبندی کلی میتوان کاربرد آلیاژسازی مکانیکی را به

صورت شکل زیر دستهبندی نمود.

همانطور که در این شکل نیز مالحظه میشود تولید آلیاژهای  ODSمهمترین
کاربرد این روش محسوب میشود .این دسته از آلیاژها شامل آلیاژهای پایه

تیتانیم و سوپر آلیاژهای پایه نیکل است .همچنین به سبب مصرف ترکیبات

بینفلزی در کاربردهای دما باال ،تحقیقات زیادی روی تولید آنها با آلیاژسازی
مکانیکی صورت گرفته است[ .]5تهیه مواد سخت مانند نیتریدها ،کاربیدها،

بوریدها و اکسیدها از دیگر زمینههای تحقیقاتی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی
است .از آنجا که نیتریدهای فلزی و شبهفلزی دارای سختی زیاد ،پایداری در
دمای باال ،هدایت حرارتی باال و مقاومت به خوردگی باالیی هستند ،از جمله مواد

مهم قابل تولید به روش آلیاژسازی مکانیکی محسوب میشوند.

 -3-2-2تغییرشکل پالستیک شدید

روشهای تغییر شکل پالستیک شدید ،از جمله روشهای تولید مواد نانوساختار

است که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .این فرآیندها که با

توجه به شکل محصول آن دسته بندی میشوند ،در اثر اعمال تغییر شکل
پالستیک شدید به فلز ،باعث تغییرات ریزساختاری در آن شده و ساختار ماده را

تا حد نانومتری تغییر میدهند .روشهای تغییر شکل شدید پالستیک را با توجه
به هندسه محصول این فرآیند ،میتوان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود .این
سه دسته شامل تغییر شکل شدید مواد بالک ،ورق و تغییر شکل شدید لولهها

میباشد .شکل زیر ،دستهبندی کلی از روشهای تغییر شکل پالستیک شدید را

نشان میدهد.
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شکل :2دستهبندی کلی روشهای تغییر شکل پالستیک شدید بر اساس شکل
محصول[]6

شکل :1شماتیکی از گستردگی مواد پیشرفته تهیه شده به روش آلیاژسازی
مکانیکی[]5
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فرآیند پرس در کانال زاویهدار

1

این روش که اکستروژن در کانال زاویه دار نیز نامیده میشود ،به نوعی مادر

روشهای  SPDمحسوب میگردد .قالب این روش ،دارای یک کانال برای ورود

که ابتدا دیسک فلزی درون قالب قرار گرفته ،سپس یک سنبه وارد قالب
شده و بر روی دیسک فشار مشخصی را وارد میکند ،سپس همزمان و

در حالی که فشار در حال اعمال شدن به دیسک فلزی است ،سنبه شروع

به چرخش خواهد نمود .البته در برخی حالتها ،به پس از اعمال فشار،

سنبه ثابت بوده و در عوض ،قالب میچرخد[.]8

قطعه مورد نظر است که در وسط مسیر کانال ،دارای یک تغییر زاویه است.

شکل  3شماتیک این روش در نشان داده شده است.

روش ساخت نانو ذرات به روش باال به پایین

-1-3-2-2فرآیندهای تغییر شکل پالستیک شدید مواد
بالک

مقاالت علمی

شکل :3شماتیک فرآیند  PACEبا هندسه مکعبی و

در این روش ،فلزی که قرار است تحت تغییر شکل پالستیک شدید قرار بگیرد،

شکل :4فرآیند پیچش با فشار باال ،از سمت راست به ترتیب :با

در کانال قرار گرفته و از باال توسط یک سنبه به داخل کانال ،فشرده میشود.

سنبه چرخان ،با قالب چرخان

قطعه فلزی حین عبور از کانال ،با رسیدن به محل تغییر زاویه ،شروع به خم و

سپس بازخم میکند .در اثر این تغییر شکل سر تا سری که در قطعه اتفاق
میافتد ،کل قطعه به شدت تغییر شکل یافته و از انتهای دیگر قالب خارج
میشود .شدت تغییر شکل به زاویه کانال بستگی داشته و همچنین شعاع گوشهها

و انحنای رئوس کانال در محل تغییر زاویه نیز از جمله پارامترهای کنترلی این

فرآیند است .در اینجا باید توجه شود که چون قطعه فلزی تحت فرآیند ،درون
قالب مقید است و تحت تنش هیدرواستاتیک فشاری باالیی قرار دارد ،امکان

ترک خوردن و شکست قطعه وجود ندارد که این موضوع ،همان وجه تمایز

روشهای تغییر شکل پالستیک شدید با روشهای مرسوم شکل دهی است[.]7

پیچش با فشار باال

این فرآیند نیاز به نیروهای نسبت ًا باالیی دارد .پارامترهای کنترلی اصلی در

اینجا ،یکی مقدار فشار اعمالی است و دیگری مقدار زاویه دوران .باید
توجه که در این فرآیند ،مقدار تغییر شکلی که به ماده دیسکی شکل اعمال
میشود ،با حرکت از لبهها به سمت مرکز دیسک کاهش مییابد .به طوری






که مرکز دیسک تقریب ًا کرنشی را متحمل نمیشود .بنابر این باعث میشود

که از نظر توزیع کرنش ،به جای یکنواختی ،شیب کرنشی در راستای شعاعی
وجود داشته باشد[.]8

2

در این روش که شکل شماتیک آن در شکل  4زیر آمده است ،یک قطعه دیسکی

)Equal channel angular pressing (ECAP
)High Pressure Torsion (HPT

شکل ،همزمان تحت فشار عمودی و نیروی پیچشی قرار میگیرد .به این صورت
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زاویه کانال  90درجه

مقاالت علمی
روش ساخت نانو ذرات به روش باال به پایین

فرآیند فورج چند جهته

3

در این فرآیند ،یک قطعه مکعب مسطیل شکل از یک محور با مقطعی

به عرض  Wو ارتفاع  ،Hدرون قالبی به عرض  Hتا ارتفاع  Wفشرده

می شود .شکل  ،5به طور شماتیک این فرآیند را نشان میدهد[.]9

شکل :6شماتیک فرآیند اکستروژن  -فشار تناوبی
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شکل :5شماتیک فرآیند فورج چند جهته

-2-3-2-2فرآیندهای تغییر شکل شدید برای ورقها

ورقها به دلیل اینکه یکی از بعدهای سطح مقطع آنها خیلی کوچکتر از بعد

طی این فرآیند ،قطعه پس از یک تغییر شکل پالستیک با درصد باال،

دیگر است ،امکان اعمال فشارهای باال از سمت مقطع را ندارند و به ناچار باید

نیز همانند فرآیند  ECAPمیتواند مسیرهای مختلفی را برای پاسهای

فرآیند پیوند نوردی انباشتی

مجدد ًا به شکل مکعب مستطیلی با ابعاد اولیه باز میگردد .این فرآیند

بعدی تجربه کند .به خصوص اگر بعد سوم قطعه نیز دارای عرض W

باشد .در این فرآیند باید دقت شود که نمونه به طور کامل در وسط قالب

قرار بگیرد تا میزان کرنش به طور کنترل شده اعمال شود[.]9

فرآیند اکستروژن -فشردن تناوبی

4

اعمال تغییر شکل باال از سمت بزرگتر آنها انجام بگیرد.




5

در این فرآیند ،دو ورق با ضخامت  tکه یک سمت از هر کدام مقداری زبر شده

است ،از قسمت زبر شده روی همدیگر قرار گرفته و تحت عملیات نورد قرار
میگیرند .فرآیند نورد باید به گونهای باشد که ضخامت هر دو ورق را که روی

همدیگر قرار دارند ( ،)2tرا به ضخامت  tبرساند (یعنی میزان تغییر شکل برابر

تصویر شماتیک فرآیند  CECدر شکل زیر نشان داده شده است .در این

 50%باشد) .سپس این ورق دوالیه که اکنون ضخامت  tدارد ،از وسط نصف

به  dکاهش مییابد توسط یک سنبه از باال فشار داده شده تا این کانال

فرآیند نورد به صورت ذکر شده قرار خواهند گرفت .تکرار این فرآیند باعث

فرآیند ،یک میله با قطر  ،Dاز قالبی که قطر داخلی آن در وسط مسیر
کوچکتر اکسترود شود .بالفاصله

پس از خروج ماده از کانال

اکستروژن ،یک سنبه با فشار ،نمونه را به سمت باال فشرده میکند ولی
فشار سنبه پایین به گونهای است که مانع از اکستروژن ماده به سمت

پایین نمیشود[.]10

شده ،یک سمت از هر کدام زبر شده و روی هم قرار میگیرد .سپس مجدد ًا تحت

میشود که در هر پاس تغییر شکل نسبت ًا باالی به هر الیه اعمال گردد و تغییر


شکل پالستیک شدیدی را در کل ورق سبب شود[.]1

)Multi- directional forging (MDF
4
)Cyclic extrustion-compression (CEC
5
)Accumulative roll bonding (ARB
3
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مقاالت علمی
مجموعههایی است که به نوعی مدلهای اصالح شده این فرآیند است .به

طور مثال ،کنگره دار شدن ورق میتواند به جای یک مرحله ،در دو مرحله

انجام بگیرد ،یعنی در پاس اول ،نوارهایی از ورق بدون تغییر شکل باقی
بماند .یکی از مشکالتی که در روش  RSCوجود دارد ،مقداری افزایش در
طول نمونه است که منجر به کرنش ناهمگن در ورق می شود .به همین

خاطر روش پرس کاری در قالب شیاردار ( )CGPکه به نوعی منتج شده

از روش  RSCاست ابداع گردید[.]12

روش ساخت نانو ذرات به روش باال به پایین

این روش ،همانند برخی از روشهای ذکر شده در باال ،خود دارای زیر

شکل :7شماتیک و مراحل فرآیند ARB

روش کنگره دار کردن و صاف کردن متوالی

6

در این روش ،ورق ابتدا در یک قالب قرار گرفته تا به صورت کنگرهای شکل در
بیاید .سپس این ورق کنگرهای در قالب دیگری قرار داده شده و مجدد ًا صاف

شکل :9شماتیک فرآیند CGP

میشود .تکرار این فرآیند سبب کرنشهای پالستیک شدید در ورق میشود.

-3-3-2-2فرآیندهای تغییر شکل پالستیک شدید
برای لولهها

روشهای تغییر شکل پالستیک شدید برای لولهها ،از جمله روشهای
نسبت ًا جدید است و قدمت کمتری نسبت به سایر روشهای  SPDدارد.

از جمله برخی از این روشها میتوان به پیچش لوله با فشار باال و یا روش
پیوند چرخشی تجمعی اشاره نمود .ولی روش بهتری توسط فرجی و

همکارانش با نام روش فشردن در کانال زاویه دار لولهای موازی 7ارائه
شده که به نوعی شبیه فرآیند  ECAPاست .این فرآیند در شکل  10زیر
آورده شده است.

)Parallel tubular channel angular pressing (PTCAP

7

شکل :8شماتیک کلی از فرآیند RSC
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شکل زیر این فرآیند را نشان میدهد.

مقاالت علمی
روش ساخت نانو ذرات به روش باال به پایین

شکل  :10مراحل مختلف فرآیند  PTCAPبرای ایجاد تغییر شکل پالستیک
شدید روی لولهها

در این فرآیند دو مرحلهای ،ابتدا لوله به درون منطقه با قطر بزرگتر

یکی از عیوب این فرآیند محسوب شود .شاید بهترین روشی که اخیر ًا برای لولهها

همان مسیر اکستروژن معکوس شده تا به قطر اولیه خود باز گردد .دو

فشردن در کانال لولهای 8ارائه شده است[ .]13شماتیک این فرآیند در شکل 11

اکسترود شده که در نتیجه آن ،قطر لوله بیشتر میشود ،سپس مجدد ًا از
مرحلهای بودن و همچنین افزایش قطر لوله در اثر این فرآیند میتواند

پیشنهاد شده است ،روشی باشد که توسط زنگی آبادی و کاظمی نژاد با عنوان
آورده شده است.
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شکل :11شماتیک کلی و مراحل فرآیند PCT
)Tube Channel Pressing (TCP

8
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دارای یک گلوگاه با قطر کمتر از قطر اولیه میباشد .قطر داخلی لوله توسط
ماندرل کنترل میشود که در وسط میله ماندرل ،جایی که به گلوگاه کانال میرسد،

قطر آن مشابه با گلوگاه کاهش مییابد ،به طوری که فاصله بین گلوگاه و ماندرل
همواره برابر قطر اولیه لوله است .سپس با یک سنبه لولهای شکل (هم قطر با

لوله تحت فرآیند) از باال ،لوله به داخل کانال فشرده میشود .تغییر شکل شدید
پالستیک ،به خاطر ماهیت فشاری باال و نیز ایجاد برشهای شدید در ساختار

ماده ،باعث تغییرات عمدهای در ریزساختار مواد و به دنبال آن خواص فیزیکی

و مکانیکی مواد میکند .پلیمرها هنگامی که تحت تغییر شکل شدید قرار می
گیرند ،در میزان بلورینگی و چگالی فاز پلیمری ،دچار تغییرات عمده میشوند.

در کامپوزیتها و به خصوص نانوکامپوزیتها نیز عالوه بر تغییرات ذکر شده در
زمینه پلیمری ،در جهت گیری و توزیع فاز زمینه نیز تغییرات قابل توجهی ایجاد

میشود که منجر به تغییر و غالب ًا بهبود خواص مکانیکی نیز میشود .افزایش
مدول االستیک ،استحکام تسلیم و استحکام نهایی از جمله مواردی است که در

نانوکامپوزیت زمینه پلیمری تغییر شکل شدید یافته مشاهده شده است[.]14

-3نتیجهگیری

در الیهنشانی دو روش کلی برای ساخت وجود دارد-1 :روش ساخت پایین به باال
-2روش ساخت باال به پایین .هر کدام از دو روش موجود کارآیی فراوانی در

ولی هزینهبر بودن یکی از محدودیتها آن میباشد .پیدا کردن فنون تولید مناسب
در نانوفناوری موضوعی است که در چند سال اخیر به شدت مورد توجه محققان

و دانشمندان بوده است .در واقع ،در نانوفناوری هم از روش ساختن از باال به

پایین استفاده میشود (به کمک فنونی مانند لیتوگرافی و آسیاب کردن ذرات) و
هم از روش ساختن از پایین به باال (به کمک فنونی مانند خودآرایی یا رسوبدهی

بخار .روشهای مختلفی برای تهیه و ساخت نانو ذرات وجود دارد از مهمترین

آنها میتوان روش سل ژل ،مکانیزمهای تبخیر ،واکنشهای فاز گازی ایجاد
شده توسط لیزر یا پالسما ،آسیاب کردن مکانیکی را نام برد .به طور کلی مواد

نانو ساختار با دو رویکرد باال به پایین و پایین به باال قابل ساخت میباشند .در

رویکرد باال به پایین برای تولید محصول ،یک ماده تودهای را شکلدهی و اصالح
میکنند .در حقیقت در این روش ،یک ماده بزرگ را ،با کاهش ابعاد و شکلدهی

آن ،به یک محصول با ابعاد نانو میرسانیم .روش باال به پایین مستلزم کاهش
اندازه به کمترین میزان ممکن تا مقیاس نانومتری است ،مانند بریدن ،برداشتن،

خرد کردن ،له کردن ،تراشیدن ،ذوب کردن و ذره ذره کردن که همگی رویکرد ذکر

شده را بیان میکنند.
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