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 چکیده 
ورد مشده همچنان  یبندشمحدود و بخ یدر ساختارها ییایمیش یهاانجام واکنش یبرا ینوراکتور و کاربرد آن به عنوان روشم نامفهو

 یاالعادهفوق لیپتانس ند،یآیمختلف سورفکتانت به دست م یهاکه از کالس سلیبر م یمبتن ی. نانوراکتورهاداردتوجه روزافزون قرار 

 ستیز یاه نیگزیاجکالس نوظهور از  کی( کانیگل هی)بر پا دیساکار یپل ی. سورفکتانت هادهندینشان م ییایمیسنتز ش یرا برا

بر  یمبتن یهافرد سورفکتانتهستند. ساختار منحصربه یسورفکتانت معمول یها ستمینسبت به س داریو پا یسم ریغ ر،یپذ بیتخر

ا ب ییایمیش یهامتفاوت است و توسط واکنش یاکه با محلول توده کنندیم را ارائه یطیمحها، نانوآن یسلیم یهاو ساختار کانیگل

 هیته یبرا کانیبر گل یمبتن یهاکتانتتجمع سورف ،یبررس نی. در اشودیم یبانیفرد پشتواکنش منحصربه یهاسمیها و مکاننرخ

بر  یمبتن ینت ها. سورفکتاردیگیث قرار محور مورد بنانوراکت کیتکنها با واکنش یانتخاب یهاسنتز کالس یها براو کاربرد آن سلیم

 مقاله نیدف اههستند.  دوارکنندهیو ام ستیز طیسازگار با مح یسورفکتانت ها ،یمعمول سنتزی یها ژینسبت به آنالو کانیگل

 یبرا ندهیآ یهاتبا فرصاه همر راکتورهااست که به نانو کانیلبر گ یمبتن یهاسورفکتانت نهیدر زم ریاخ یهاشرفتیبرجسته کردن پ

و  تور با حجمانوراکن یدر مجموعه ها کانیبر گل یمبتن یسورفکتانت ها یبرا قاتیبه نوبه خود، پوشش تحق .مرتبط هستند قاتیتحق

 .ندک جادیمتنوع را ا ییایمیش یسنتز گونه ها یبرا شرفتهیپ قاتیتحق زهیشود که انگ یم ینیب شیعملکرد مناسب پ

  

 سلیساختار م کان؛یگلپایه بر  یسورفکتانت ها ؛یبخش بندساختار  ؛نانو راکتورهادی: های کلیواژه

  

  مقدمه -1
حجم  کیدر  هیکپسوله کردن مواد اول یبرا زبانیم ستمیتوانند به عنوان س یهستند که م ینانوراکتورها ظروف کوچک 

غلظت واکنش دهنده  شینانوراکتورها به افزا م،یحج های [. برخالف محلول1ل کنند ]با ابعاد نانو عم یحفره داخل

واکنش  شرفتیتوانند بر پ یم ،خاص یریکه عوامل جهت گ ییکنند، جا ینانوراکتور کمک م (زبانیم)( در حفره همانی)م

 یاحوزه یدیکلوئ ینانوراکتورها م،یمحلول حج یهاطیها در محبا واکنش سهی[. در مقا2بگذارند ] ریو خواص محصول تأث

 یهاطیمح هب بالکیپس از انتقال فاز از محلول  ییایمیش یهاگونه یبند. بخشدهندیمستمر را نشان م یقاتیتحقالقه از ع

را در سرعت  یریچشمگ راتییتغ ،یو وزن مولکول یمحصوالت مانند مورفولوژ ییایمیکوشیزیف یهایژگیعالوه بر و ،یسلیم
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 یحالل آل یها ستمیدر مقابل س نیگزیواکنش جا شبکه کیحالل  کین از آب به عنوا استفاده .]3[دهدیان مواکنش نش

 یبالقوه ا یها تیمحدود ،یآب یها طیدر مح یآل یسازها شیکم در آب پ تیحال، حالل نیدهد. با ا یارائه م یمضر و سم

استفاده از  شرفتیور پکند. به منظ یم جادیز ایآبگر ینده هاواکنش ده یبرا ژهیاز کاربرد، به و یتر عیوس نهیزم یرا برا

 ینانوراکتورها راه حل ای[ 4] آمفیفیلیک یآل یها زبانیمانند م تیجدا شده از سا یها طیبر آب، مح یمبتن یها شبکه

 جامدر آب ان ییایمیش یهاانجام واکنش یکه برا ییهاینامحلول در آب هستند. استراتژ یآل باتیانحالل ترک یبالقوه برا

بر  یواکنش مبتن یهاشبکه. استفاده از کنندیم دایپ یاندهیفزا تیسبز اهم یمیول شنظر گرفتن اصبر اساس در  شوندیم

توسعه دهند  ییایمیش عیصنا ی[ را برا5] داریو پا ستیزطیسازگار با مح دیتول یهایتا استراتژ ختیآب، محققان را برانگ

نامحلول در آب،  یند. در مورد واکنش دهنده هارآورده کن[ را ب6] یطیمحستیز یرتالزامات نظا ،روزافزون یازهایتا ن

فوق  طیشرا ای یدیکلوئ یها یکه استفاده از افزودن ییاست، جا ییها تیمحدود یدارا هیاستفاده از آب به عنوان حالل اول

از  یماکرومولکول زبانیم یهاستمیاز س استفادهها، روش نیا انی[. در م7،8دهد ] یرا ارائه م یبالقوه ا یراه حل ها یبحران

 دهدیفرد را ارائه ممنحصربه یآل طیزمحیر کی[ ۹،1۰] هانیکلودکستریمانند س کیلیفیآمف یژگیبا و افتهیسازمان شیپ

ک ی یدیکلوئ ییخودآرا افته،یسازمان شیاز پ زبانیم یهاستمیاست. برخالف س یآب یهاطیها در محکه به نفع واکنش

با  توانیرا م یدیکلوئ یهاستمی. ساختار سدهدیها در آب ارائه ممحدود معرف یریپذبه حل یدگیرس یمدوالر برا کردیرو

 یتا ساختارها رندیگیقرار م ییکه تحت خودآرا ریمتغ یبا وزن مولکول کانیبر گل یمبتن یهاانتخاب عاقالنه سورفکتانت

 [.11کرد ] مید، تنظننک دیمعکوس تول ای یمعمول یسلیم یهاهشبکنانوراکتور را توسط 

 ک،یمثال کالس کیاند. شناخته شده عتیناهمگن در طب زیر یهاستمیدر س ییایمیش یهااز واکنش یادیز یهانمونه

 کیالستی درختشبکه  ر آب( توسط پراکنده د مریخالص به شکل التکس )پل زوپرنیا یپل-1،4-سیس زومریا وسنتزیب

 یصنعت سایکس در مقالت دیمنجر به تول ندین فرآیتکرار ا یمختلف برا یهاتالش ش،یبه هشتاد سال پ کی[. نزد12است ]

که سنتز محصوالت  بود یینمونه ها نیاز اول یکی نی[. ا13] کردیاستفاده م یونیامولس ونیزاسیمریپل کیشد که از تکن

 یلهیوسبه یسلیم یاکتورهانورنا نیا یساز[. ساختار و آماده14رد ]ک فیتوص یسلیواکنش م یها طیرا در مح ییایمیش

-یفلز یهاچوبمانند چار ترشرفتهیپ یمصنوع افتهیسازمان شیاز پ زبانیم یهاستمیبا استفاده از س سهیدر مقا ،ییخودآرا

اصالح  یها نیودکسترکلی[، س1۹،2۰ها ] الرنیتر است. پظاهراً آسان ]15،16[ ،calixarenes   ]17[(MOFs) یآل

از دیگر مواد  [27،28ل ]ژ-[ و مواد متخلخل سل25،26ها ] تیزئول[، 23،24] لیاور [n] تیورب[، کوک21،22شده ]

 ،یکیکانم ریبر سرعت واکنش، مس یادیتا حد ز تواندیم ییخودآرا یاستفاده از نانوراکتورها ن،ی. همچنهستند

 .بگذارد ریمحصوالت واکنش تأث یلوژو مورفو عیتوز ،یوزن مولکول ،یمیوشیاستر

 یبرا ریدپذیاز مواد تجد یطیمح ستیبر ز یمبتن یهامانند سورفکتانت ییهانیگزیجا افتنی یها براحال حاضر، تالش در

 شودیانجام م یریپذهیشده و عدم تجزشناخته یطیمحستیز تیسم لیمرسوم به دل یمصنوع یهاسورفکتانت ینیگزیجا

 ٪2.6( ساالنه رشد نرخمتوسط ) AAGRمگا تن با  ونیلیم 16.5 ها حدودا نتسورفکتا یبرا یجهان یکنون ی[. تقاضا2۹]

بر  یمبتن یهانیگزیبا جا یمصنوع یسم یهاسورفکتانت یجزئ ینیگزیجا یاست که حت یهبدیاست.  [3۰] سال در

 دراتیوهکرب ای کانیلبر گ یمبتن یورفکتانت هاصنعت سورفکتانت خواهد داشت. س یداریبر پا یاالعادهفوق ریتأث کانیگل

 یهاستمیاز س یانواع نی[. چن2۹،3۰شوند ] یم یطبقه بند یسم ریو غ ریپذ بیتخر ستیز یها یکلیفیبه عنوان آمف

یلیک لیفیمشابه آمف ینانوراکتور یهادهند و مجموعه لیتشک یآب یهاطیرا در مح ییهاسلیم توانندیم کانیبر گل یمبتن

بر  یمبتن یهاسورفکتانت ییایمیکوشیزیها سنتز و خواص فگزارش یرچه برخ[. اگ31کنند ] دیتول یمعمول سنتزی یاه

وجود دارد که سنتز و  هاستمیس نیا یبرا یمحدود و پژوهش های یهای[، بررس34-32اند ]کرده فیرا توص کانیگل

از  یکل ینما کی هئمشارکت با هدف ارا نیرو، ا نی. از ادکننیم فیآنها را به عنوان نانوراکتورها توص یسلیخواص م

 یشدن آنها در دهه گذشته، همراه با کاربرد آنها به عنوان نانوراکتورها سلیو خواص م کانیبر گل یمبتن یسورفکتانت ها
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انتخاب  ینمونه ها ریو سا مرهایپل ،یمواد آل ،یمعدن باتی: ترککه عبارتند از  محصوالت متنوع ییایمیسنتز ش یبرا یسلیم

  شده است.

 کانیبر گل یمبتن یسورفکتانت هااع انو -1-1
که  ییجا هستند، یکلیفیدر ساختار آمف دیساکاریپل ایواحد مونومر  کی یمعموالً حاو کانیبر گل یمبتن یهاسورفکتانت

 یهاستمیس مشابه یآب یهاطیرا در مح یسطح تیکه فعال شود،یدوست متصل م یقطعه چرب کیگروه سر آبدوست به 

 نیا ییایمیشکویزیتوان خواص ف یسر آبدوست و طول دم، م هگرو ریی. با تغکندیم جادیا یمعمول سنتزیسورفکتانت 

 .کرد میخاص تنظ یکاربردها یسورفکتانت ها را برا

مجموعه کوچک  ریز کی[، که در آن 36-34اند ]گزارش شده کانیلبر گ یمبتن یهااز سورفکتانت یانواع متعدد راًیاخ

ورفکتانت، در ساختار س کانیگل یهاگروه یکاربرد صنعت یمهم برا یژگیو کیجلب کرده است.  ه خودرا ب یاتوجه گسترده

 چرب یدهایسا بهبت نس ،زیدرولیدر ه دهایگلوکام شتریب یداریهمانطور که با پا گذارد،یم ریتأث یستیز هیبر سرعت تجز

 [.37مشهود است ] تانیسورب

 

 نیاسپان و توئ -1-1-1
Span  وTween ها هستند، آن تالیاتوکس یهاو فرم تانیچرب سورب یاسترها یثبت شده اصل یتجار یهانام بیبه ترت

چرب با  دیاس کیدادن  وندی. اسپان با پدهندیرا نشان م کانیبر گل یمبتن یهاسورفکتانت نیترکه آنها متداول ییجا

 ونیالسیا اتوکسب Tween[. 3۹شود ] یم تولیسورب یببه کم آ منجرشود که  یم هیته تانیورببلند به گروه سر س رهیزنج

Span رییتغ یکه برا ،ییایقل یها طیدر مح HLB (در مقالیپوفیل-تعادل آب دوست ،)یعمل م ،یاصل باتیبا ترک سهی 

ه شده نشان داد 1A شکلدر  Tweenو  Span ییایمیش یاز ساختارها یمثال معمول کی[. 4۰شود ] یم هیکند، ته

اص سطح س بر خواسا نیکه بر ا دهدیرا ارائه م یساختار یهایژگیو تانیچرب متصل به گروه سر سورب دیاست. نوع اس

 [.33د است ]واح ستیحدود ب یبه طور کل (EO) لنیات دیاکس یکه تعداد معمول واحدها ییجا گذارد،یم ریفعال تأث

 
 یلپ لی( آلکB) Tweenآن،  لهی( اسپان و شکل اتوکسA)ا :کانیبر گل یمختلف مبتن یها لیفیآمف ییایمیش یساختارها -1شکل 

 استر ساکارز. کی( Dچرب؛ و ) دیاس دیگلوکام (C) (.APG) دیکوزیگل
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 دهایکوزیگل یپل لیآلک -1-1-2
 لیدروکسیل گروه هبدون حال میرمستقیغ ای میمستق ونیزاسیمعموالً با استفاده از استال (APG) دهایکوزیگل یپل لیآلک

شامل  تند کههس یا دهیچیمخلوط پ ندیآ یکه به دست م یشوند. محصوالت یم هیالکل چرب ته کیبا  گلوکز استال یهم

 1Bها در طرح  APG ییایمی[. ساختار ش3۹گلوکز است ] یو آنومرها زومرهایا گومرها،یال ایاز مونومرها  یانواع مختلف

 یها م APGبارز  یها یژگیحاکم است. از و یسطح تیالکل چرب بر فعال رهیکه طول زنج یینشان داده شده است، جا

 تحمل رافت،کقطه ن ،یسورفکتانت ها، نقطه ابر ریبا سا یدر آب، سازگار تیخواص آنها مانند حالل تیتوان به عدم حساس

 .کارآمد اشاره کرد یساز ونیها و امولس تیباال به الکترول

 

 چرب دیاس یدهایگلوکام -1-1-3
ا ب[. 3۹ند ]شو یم هیچرب ته دیبا اس ونیالسیگلوکز و به دنبال آن اس اکنندهیاح ونیناسیاز آمچرب  دیاس یدهایگلوکام

 1Cند. طرح دار یکمتر تیحساس ییایقل زیدرولینسبت به ه تانیسورب یآنها، آنها برخالف استرها یدیآم وندیتوجه به پ

 دهد. یرا نشان م یچرب معمول دیسا دیگلوکام کی ییایمیساختار ش

 ساکارز یاسترها -1-1-4
شوند  یم هیب تهچر یدهایساکارز مذاب با اس ونیکاسیفیترانس استر ایبدون حالل  ونیکاسیفیساکارز با استر یاسترها

 یحرارت ز از نظرکه ساکار یینشان داده شده است. از آنجا 1Dاستر ساکارز در طرح  کی ییایمیمدل ساختار ش کی[. 3۹]

 زتریبرانگچالش کانیلگبر  یمبتن یهانوع از سورفکتانت نیسنتز ا ،است یمتفاوت یکردملع یهاگروه یحساس است و دارا

ود که در ش یم دیاستر تول یاستر و پل یمونو استر، د یحاو دهیچیمخلوط محصول پ کیاست. به طور معمول،  نیریاز سا

 دیاس رهیجشود که نوع زن یث مآبدوست ساکارز باع یژگی[. و34است ] DS = 2.5 (DS)متوسط  ینیگزیآن درجه جا

 (،n > 1۰) شودیاستفاده م یترچرب کوتاه دیکه از اس یدر مورد (.n=1۰از ده کربن باشد ) شتریچرب در ساختار ب

 .رودیم نیاستر ساکارز از ب یسطح تیفعال

 

 خواص مایسلی شدن -1-2
واص و خ یسلیدر مورد خود تجمع م یشتریب نشیالزم است ب کان،یبر گل یمبتن یاهگسترش کاربرد سورفکتانت یبرا

 یهاتانترفتار تجمع سورفک . مطالعهمیبر نفت بدست آور یمبتن یهامشابه با سورفکتانت طیها در شراآن یفعال سطح

در  کیلیفیمفآ یان اجزاکاربرد آنها به عنو شتریآنها به درک ب یکینامیهمراه با خواص ترمود کان،یبر گل یمبتن

 [.41] کندیکمک م دهیچیپ یهاستمیس

 یکشش سطح یریاندازه گ -1-2-1
. کشش کنندیآب را ارائه م-منسجم در سطح مشترک هوا یروهایمرتبط با ن دیدگاهی یکشش سطح یهایریگاندازه

کشش  ی[. از شکست منحن42کرد ]مشخص  یلهلمیروش صفحه و ای یتوان با استفاده از حلقه دو نو یتعادل را م یسطح

 هیاول ی[. وابستگ35زد ] نیتوان تخم یمرا  (CMC) سلیم ی( در مقابل غلظت سورفکتانت، غلظت بحرانℽ) یسطح

 یتا زمان شوندیآب جذب م-در سطح مشترک هوا هایک لیفیآمف رایز ابد،ییغلظت سورفکتانت کاهش م شیبا افزا ریمقاد

، کشش CMC[. در 43،44] کندیم دیرا تول هاسلیکه مونتاژ سورفکتانت پس از آن م ییجا افتد،یکه اشباع اتفاق م

 ماندیسورفکتانت به سطح مشترک ثابت م یهاانتقال گونه یبه جا سلیم لیتر تشکمطلوب یانرژ ریمس لیبه دل یسطح

در  یدروژنیه یوندهایت. پمطلوب اس سلیو اصالح م زیحذف قطعات آبگر لیبه دل سلیم لیتشک)[ 41،42( ]2)شکل 

 یهاسنتز سورفکتانت یاز آنها برا توانیکه م داردسر وجود  یهاها و دماز گروه یکه انواع مختلف ییا. از آنج[45،46] (آب

ارائه  کانیبر گل یمبتن یهاسورفکتانت یبرا یکشش سطح یمقدار مجزا برا کی توانیاستفاده کرد، نم کانیبر گل یمبتن
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مربوطه  یمعمول یونیو کات یونیآن یکمتر از سورفکتانت ها یکلآنها به طور  CMCو مقدار  یتعادل یطحکرد. کشش س

 [.47است ]

 
 CMC یبه غلظت باال ی، که در آن وابستگ(CMC) سلیم یغلظت سورفکتانت تا غلظت بحران شیبا افزا ی. کشش سطح-2شکل 

 .]44[ابدییثابت است، کاهش م باًیتقر

 ها سلیاندازه ذرات م عیتوز -2-2-1
ه ها استفاد سلیاندازه م عیاندازه ذرات و توز نییتع یاست که ممکن است برا یکیتکن (DLSنور ) کینامید یپراکندگ

[. قطر 48ود ]ش ینشان داده م کانیبر گل یمبتن یسورفکتانت ها یبرا یدووجه ایتک  عیشود که معموالً به صورت توز

(d) ای ( شعاعd/2)  توسط ممکن استDLS لیبه دل سلیم یکینامیدرودیشود. اندازه ه نییمناسب تع یهاروش  ریسا ای 

 نیانگیدازه و مان عیدهد. توز ینشان م سلیم یرا در مقابل قطر واقع یو تجمع، مقدار ظاهراً بزرگتر ونیدراتاسیاثرات ه

 [.4۹نشان داده شده است ] 2در شکل  DLSشده توسط  نییتع Tween 20 سلیقطر م

 
نانومتر  7.2 (d) سلیقطر م نیانگیشود. م یم نییتع (DLS)نور  یبا پراکندگ 20 نیتوئ یها سلیم یاندازه تک وجه عیتوز -3شکل 

 .[49]  نانومتر است 1.2با انحراف استاندارد 
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نتشار ا بیرضمتناسب با  یپراکندگ نیشود و شدت چن یکند، پراکنده م یها برخورد م سلیبا م زریکه نور ل یهنگام

[ محاسبه 45،46] نینشتیا-معادله استوکس قیاز طر TDC اندازه آنها از عیها و توز لسیاست. اندازه م (TDC) یانتقال

 یهاز محلولا یبرخ یقرار دارد. برا زرینسبت به جهت تابش نور ل 173 ای ۹۰معموالً در  DLS آشکارساز .شود یم

نور  کنندهفیتضع کی نیت، بنابرانسبتاً کم اس کندیآشکارساز برخورد مکه به  یاکم، نور پراکنده CMC سورفکتانت با

 [.5۰-53می کند ] شدت نور پراکنده فراهم نبه حداکثر رساند یعبور از نمونه برا یرا برا یشتریب زریل

قش تانت و نکسورف یمولکول ها زیگروه سر آبگر ل،یپوفیدم ل رهیها اغلب به طول زنج سلیشکل و تعداد تجمع ما اندازه،

 تیو ماه د غلظتمانن یعوامل خارج ریتحت تأث زین ییدارد. خودآرا یبستگ یو درون مولکول یمولکول نیب یبرهمکنش ها

 یکینامیدرودیلظت نمک، شعاع هغ شی. به عنوان مثال، با افزاردیگیها و دما قرار محالل ون،ینمک موجود در امولس

است.  گرمازا ییهاکتانتسورف نیچن یتداع یبرااستاندارد  یآنتالپ رایدارد ز یمطلوبکه دما اثرات نا یدر حال افتی شیافزا

 یآب نشان م را در دهانتخاب ش کانیگل هیسورفکتانت بر پا یها ستمیاز س یبرخ (Rh) یکینامیدرودیشعاع ه 1جدول 

 دهد.
 .یآب یها طیحدر م کانیبر گل یمبتن یسورفکتانت ها یبرخ (Rh)  یکینامیدرودی. قطر ه1جدول 

 
 رفتار جذب -3-2-1

 یکند که م یم فیآب نسبت به محلول توده توص-از حد جذب را در فصل مشترک هوا شیبmaxسطح  یضافت اغلظ

 زد: نی( تخم1توان با توجه به رابطه )

(1) 

max 2(سطح  یغلظت اضافmol/m( ،R  ،ثابت گازT لق، مط یدماو  یکشش سطحC  نشان دهنده غلظت

( نیند )آمک یکه هر مولکول سورفکتانت اشغال م یسطح، حداقل مساحت ی[. از غلظت اضاف58سورفکتانت در آب است ]

 ( محاسبه کرد:2توان طبق رابطه ) یرا م

(2) 

 Nعدد آووگادرو است و max حداقل منطقه  یدم هر دو بر بزرگ دهد. اندازه گروه سر و یطح را نشان مس یغلظت اضاف

 کنند، ارزش جادیا یدروژنیه یوندهایخود پ گانیممکن است با همسا کانیسر گل یهاکه گروه ییگذارد. از آنجا یم ریتأث

Amin بلند که  یدروکربنیه یهامبا د ییهاسورفکتانت یبرا ژهیواست، به ادیز کانیبر گل یمبتن یهاسورفکتانت یبرا

. ی شدسلیم بسیگ یاستاندارد در انرژ رییتغ [.5۹]دهندیم شیرا افزا زیآبگر اثرات نیچن
micG یگریپارامتر مهم د 

( قابل 3در رابطه ) CMCXدهد که با اعمال مقدار  یرا ارائه م یآب یها طیدر مح سلیم لیاز تشک یاست که درک درست

 به است.محاس
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(3) 

R  وT ( تعر1در رابطه )که  یشوند، در حال یم فیCMCX سورفکتانت در  یکسر مولCMC [ آمف6۰است .]یهالیفی 

 یمنف ریدرمان کرد، مقاد یمعمول یهامشابه سورفکتانت توانیرا م کانیبر گل یمبتن
micGندیدهنده فرآکه نشان 

 کینامیبه ترمود ز،یات آبگر، همراه با اثرسر یهاگروه نیمؤثر ب یدروژنیه یوندهای[. پ61ست ]ا یخود بهخود  یسازسلیم

ز ا کانیبر گل یمبتن یهامختلف سورفکتانت یسطح یهایژگیاز و ی. برخکندیمکمک  یسازسلیم ندیفرآ یمطلوب برا

 است. یتعادل یو کشش سطح CMC ،max ،Aminاند که شامل فهرست شده 2در جدول  ینظر صنعت

 
 .کانیبر گل یمبتن یانتخاب یسورفکتانت ها یسطح یها یژگی. و2ول دج

 
 ییایمیسنتز ش یبرا کانیبر گل یسورفکتانت مبتن یکاربرد نانوراکتورها -2

 یمعدن باتیسنتز ترک -1-2
[ و 75] کلین دیاکس [،74[، نانو آهن ]73] میو رود ومیپاالد ن،یمانند پالت یمعدن باتیدر مورد سنتز ترک ییگزارش ها

 ال ازس کمتر از چهل کنند. یاستفاده م کانیبر گل یسورفکتانت مبتن ی[ وجود دارد که از نانوراکتورها57] یکیذرات سرام

 ستمیس کیدر  ینانوذرات فلز هیکه آنها ته یی، جا1۹82گذرد. در سال  یو همکاران م Boutonnet شگامیکار پ

 یشد در کاربردهاربوده است که به موازات  یمیشاهد توسعه عظ یات فلز[. حوزه نانوذر76را گزارش کردند ] ینویامولس

 هاسلیم [.77است ] ییایو عوامل ضد باکتر رساناهامهیها، حسگرها، نجاذب زورها،یمانند کاتال یمواد معدن یمصنوع

 واندازه ذرات  ،یولوژاند که بر مورفرفتهد استفاده قرار گمور یذرات معدن نیساخت چن یعنوان نانوراکتورها برابه

 .[78] گذارندیم یقابل توجه ریها تأثآن یینها ییایمیکوشیزیف یهایژگیو

 زیدرولیاحد با هو ونیکروامولسیم ستمیس کیبا استفاده از  (NPs) کلین دینانوذرات اکس هیو همکاران گزارش ته هادا

 کنم یمحلول آب زوپروپانول،یا کلوهگزان،یزدن س معکوس مخلوط با هم ونیکروامولسی[. م75] کلین دیکلر دراتیهگزا ه

اتاق  یمادر د یونیسورفکتانت آن کی، و (AOT) ناتیلفوسوکسسو لیوکتید میبا سد Tween 80از  یبا مخلوط کلین

وب مطل یساز ونیسبه دست آمد. خواص امول کلین دیدروکسیرسوب ه کیشدن مخلوط،  ییایشد. پس از قل هیته

Tween 80 ه از ستفادبا ا یقبل ینسبت به گزارش ها یشتریب زانیبه م ونیسورفکتانت در امولس هیال تیباعث تثب

ندازه کنترل ا یبرا کانیبر گل یمبتن یها لیفیآمف نی[. به نوبه خود، استفاده از چن7۹شود ] یم یمعمول یسورفکتانت ها

 یمکعب یالگو کی کرد که دییتا کسیش اشعه ا[. مطالعات پرا8۰کند ] یده شده عمل مچندگانه نانوذرات آما یو پراکندگ

نشان داده  3در شکل  یکل ندیشده است. فرآ دیتول یستالیکر کلین دیدروکسیصورت مربوط به ساختار ه یمتمرکز رو

 ریازه ذرات زکه اند ییاشد، ج دیی( تایروبش یالکترون کروسکوپیم) SEM جینانوذرات توسط نتا یشده است. شکل کرو

 زده شد. نیخمنانومتر ت 5۰
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 .]75[مجدد با اصالح از  می. ترسسلیدر م کلین دیاکس لیتشک یکل ندیفرآ -3شکل 

ر دارد. اکتور قرانانور نوع سورفکتانت مورد استفاده در سنتز ریتحت تأث یخواص مانند مورفولوژ ریاندازه نانو ذرات و سا

 یه برامورد استفاد یهاورفکتانتسبه نوع  یونیکروامولسیم یهادر دانه شدههیته یشده فلزاصالح 2TiO اندازه نانوذرات

 تیعالف تانایت یرو Au/Ag نگی[. دوپ81،82دارد ] یبستگ یتجرب یمترهاپارا ریهمراه با سا ون،یامولس هیته

ات رذت به اندازه به شد زوریکاتال تیعالداد. ف شیافزا یفنل باتیعکس ترک بیتخر یدرصد برا 8۰آن را  یستیفوتوکاتال

د که ش یونیکروامولسیم ستمیس کی( به میسد دیدریداشت که منجر به افزودن عامل کاهنده )بوروه یطال/نقره بستگ

 .اضافه شدند ستمیمرحله به س نیدر آخر ومیتانیت دینقره و طال بود. نانوذرات اکس یسازها شیپ یحاو

 ناتیسوکسسولفو لیوکتید میامل سدقرار گرفت که شمورد استفاده  ونیکروامولسیم هیته یانوع مختلف سورفکتانت بر سه

(AOT،) تونیتر-X100 تفاده نشان داد که اندازه نانوذرات حاصل از اس جینتا سهیبه صورت جداگانه بود. مقا 8۰-و اسپان

 ستمیس کیشده در  هیشابه تهنوذرات منا یکه برا) نانومتر 2۰ اًحدود (Span-80) کانیبر گل یاز سورفکتانت مبتن

 پراش یالگوها بود. (،دسوم اندازه دارن کی باًیتقر ،یمعمول یونیسورفکتانت آن ستمیس کیبا استفاده از  یونیکروامولسیم

 یور مرئنفنل تحت  ینور بی. تخرکنندیارائه م تانایسطح ذرات ت یاز طال و نقره رو یها شواهدنمونه (XRD) کسیپرتو ا

 یشنهادیپ سمی. مکانافتی شیفزاا تنها یتانایبا ت سهیدر مقا یبل توجهبه طور قا 2TiO-Au/Agحضور نانوذرات  در

 ندیآفر تانایات تسطح ذر یرو یبود که وجود فلز اضاف نینشان داده شده است. فرض بر ا 4در شکل  یستیفتوکاتال بیتخر

 .شودیم شتریب یستیفوتوکاتال تیکه منجر به فعال کندیم لیانتقال الکترون را تسه

 
 .]81[ح از مجدد با اصال می. ترسزوریبه عنوان کاتال 2Au/Ag TiOفنل با استفاده از  ینور هیتجز یبرا یشنهادیپ سمیمکان-4شکل 

 

به عنوان سورفکتانت سنتز شد.   80Tween با استفاده از یسلیم یتوسط نانوراکتورها )2TiO (آناتاز ،یگریدر مطالعه د

 یهادر حضور نانولوله (3O2Fe) تیهمات هیته یبرا ستمیس نیشد. از هم یل مکنترها  سلیندازه نانوذرات توسط اندازه ما

 یونیامولس ستمیس کیدر  ومیتانیت دیزوپروکسیتترا ا زیدرولیه ن،ی[. عالوه بر ا83به عنوان القاکننده استفاده شد ] یکربن
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[. نسبت 84گزارش شده است ] میتانینوتنا یپودرها نیچن هیته یبرا 8۰ نیتوئ از اسپان و یآب، تولوئن و مخلوط یحاو

 ریشد. مطالعه تصاو یابیارز گذارد،یم رینانوذرات تأث یکیزیکه بر اندازه و خواص ف یآب به سورفکتانت به عنوان عامل اصل

نانومتر را نشان داد.  5۰به  کینزد کیاندازه بار عیبا توز یذرات کرو لیتشک (TEM) یعبور یالکترون کروسکوپیم

 یها زوترمیا BET لیو تحل هیبا توجه به تجز نانومتر 1۰)زده شد نیتخم باًیشدند و اندازه منافذ آنها تقر نهیات کلسنانوذر

 (.تروژنیجذب ن

Pineda-Reyes 85[نشان دادند ونیکروامولسیم ستمیس کیرا توسط  یرو دینانوذرات اکس لیو همکارانش تشک[. 

ZnO یونیکروامولسیدهنده در معنوان عامل رسوببه میسد دیدروکسیو ه سازشیعنوان پبه یبا استفاده از استات رو 

 عیبا توز یشدند تا پودر نهیشد. نانوذرات کلس هیته 8۰ نیئاسپان و تو یهااز سورفکتانت یمتشکل از آب، روغن و مخلوط

 یلیتکم XRD یهایریگشد و با اندازه دییتأ TEM ود که توسطنانومتر ساخته ش 14اندازه همگن با اندازه ذرات 

 .مشخص شد

نگ و ه اند. ژابر داددر نانوراکتورها خ یمعدن باتیاز سنتز ترک یگریذکر شده در باال، مطالعات د یبر نمونه ها عالوه

فاده از اولئات ه با استساخته شد یمریپل یدینانوراکتور کلوئ کیدر  CdS ینانو نقطه ها لیاز تشک یهمکاران گزارش

 لیمت یستیفوتوکاتال هیتجز یو برا هیته CdS یهاارائه کرد. نانو نقطه کانیبر گل ین سورفکتانت مبتنعنوابه  تانیسورب

اکارز به ، آب و استر ستترادکان یکه حاو ون،یکروامولسیدر م کلین دی[. سنتز نانوذرات سولف86استفاده شد ] دیکلر نیونیت

 .]87[شد زارشساخت ذرات تک پراکنده و منظم گ یروش ساده برا کیتانت بود، به عنوان عنوان سورفک

، دکان و از آب یمخلوط یکه حاو یونینانو امولس ستمیس کیدر  monodisperse 2TiO-2SiO یکیسرام نانوذرات

Span-Tween 80 به دست آوردن  یبود براHLB به عنوان  یکیرامس دیآلکوکس کین از که در آ ستم،یس ازیمورد ن

طرات اندازه ق راتییر تغاستوالد و اثرات مض دنینانو از رس یهاونیامولس یداری[. پا57شد ] هیته ساز استفاده شد، شیپ

 کرد. یریجلوگ

 

 پلیمریزاسیون -2-2
 یتانت هابرد سورفکشناخته شده است، کار ی[ به خوب88آزاد ] کالیراد ونیزاسیمریپل یاگرچه کاربرد نانوراکتورها برا

ه ک دگاهید نیه اک یگزارش شده است. در حال مریسنتز پل نهیبه ندرت در زم انوراکتورهابه عنوان ن کانیبر گل یمبتن

 ییایمینتز شس دگاهیاز د ژهیبه و) ردیگ یمورد استقبال قرار م یبه طور گسترده ا "حالل بدون حالل است نیبهتر"

که  است زیگکار چالش بران کیبزرگتر بدون حالل  اسیدر مق ییایمیش یانجام واکنش ها یعمل ی. امکان سنج(یعمل

 یبرا ریفایمولساچرب به عنوان  دیاس یدهای[. گلوکام8۹اثرات انتقال گرما و جرم است ] یدینقش کل لیعمدتاً به دل

د مانن یسم یت هانسورفکتا نیگزیتوانند جا یمواد م نیکه ا ییقرار گرفتند، جا یمورد بررس یونیامولس ونیزاسیمریپل

 یونیامولس ستمیس کیدر  لینیو ی[. گزارش شد که مونومرها۹۰ها شوند ] التیفنل اتوکس لینون ایبنزن سولفات  لیآلک

 یروش برا نید. از هماده شوبه شکل پراکنده آن آم مریشدند تا پل زهیمریآغازگر پل نبا استفاده از پرسولفات به عنوا داریپا

 یونیت آنسورفکتان کیو  APGاز  یدر حضور مخلوط (MMA) التیمتاکر لیو مت (BA) التیآکر لیبوت ونیزاسیمریپل

شده با  هیته یادفتص یمرهای[ . کوپل۹1،۹2( ]5بذر استفاده شد )شکل  وستهیپ مهین یونیامولس ونیزاسیمریدر واکنش پل

. دهدیا نشان مرذرات کوچک  یوجهکی عیتوز جیاندازه ذرات مشخص شدند، که در آن نتا لیو تحل هیروش با تجز نیا

غازگر ، و مقدار آMMAبه  BAط واکنش، مانند نسبت ها به کل مخلونسبت جرم سورفکتانت ،واکنش مانند یمترهااراپ

 کردند. رییاندازه ذرات تغ عیپارامترها در توز نیرگذارتریتأث نییتع یبرا
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 .]92[از  ها. برگرفته التیآکر یونیامولس ونیزاسیمریپل -5شکل 

ها که انتاز سورفکت یوطنانو معکوس با استفاده از مخل یهاونیتوسط امولس شدههیته دیمآ لیبر آکر یمبتن یمرهایپل

 یسازبا فعال یونیامولس ونیزاسیمریپل ندیفرآ قرار گرفتند. یاست، مورد بررس Tween-61و  مریبلوک کوپل کیشامل 

ود. شنش خاموش واک ندیفرآک شد تا حاصل خن یمریپل ستمیز اتمام واکنش، سآغاز شد و پس ا هاسلیآغازگر در م کی

 ایال با یولکولموزن  با یمرهایصنعت دارند. به عنوان مثال، پل یبرا یخاص یکاربردها کردیرو نیشده با ا هیته یمرهایپل

 [.۹4د ]شون یماغذ استفاده ک دیتول یفاضالب و برا هیدسته به طور گسترده در تصف نیا یدهایآم لیآکر یمرهایکوپل

 یآل باتیترک سنتز -3-2
 ییشد، جا سهیمقا میها در محلول حجکوچک در نانوراکتورها مورد مطالعه قرار گرفت و با واکنش یآل یهامولکول سنتز

بود که  یبلرخالف دستور قگزارش ها ب نی[. ا۹5به دست آمد ] شتریب یکل یبا بازده یترکه سنتز نانوراکتور در زمان کوتاه

با  ییهاطیمح توانندی[. نانوراکتورها م۹6دهند ] یواکنش نشان نم گریکدیحالل با  کیدر هنگام حل شدن  هیمواد اول

 یریجهت گ یبرا ینقش اساس زی[. اثرات آبگر۹۹-۹7کنند ] دیتول یانتخاب ویو انانت یامنطقه و،یغلظت باال با خواص استر

به دست آمده  جیابا نت سهیمقا رها دنش دهنده غلظت واک ،یسلی[. در فاز م1۰۰دارد ] یآب یها طیساز در مح شیمواد پ

 رایز کند،یک مکم یحرکت مولکول تینانوراکتور به محدود طیشرا ن،ی[. همچن1۰1است ] شتریب اریبس میمحلول حج یبرا

 .]1۰2[کند لیمنطقه را تحم یریپذممکن است اثرات انتخاب هاسلیوجود م

 کیفاتیو آل کیآرومات یهااز جمله بخش کیلیکربوکس یدهایانواع اس یخود را برا یشنهادیروش پ نیهمچن انسندگینو

 یهاستمیسعات شامل مطال نیکنند. ا دییتا یسازیاستر یهاواکنش نیچن یرا برا یسلیم ستمیس ییکردند تا کارا یبررس

 .ددگانه بوواکنش چن یهادر چرخه کانیبر گل یبتنم کتانتو استفاده مجدد از سورف افتیپس از باز یحت یسلیم

 

Ge [ 53و همکاران ]آن  ونیالسیو اثرات ک یسلیساختار م یبررس یرا برا کانیبر گل یمبتن یسورفکتانت دو عملکرد کی

-C وندیپ جادیا یبرا یاتیراه ح کیشده با مس  زیکردند. واکنش کاتال یگوگرد طراح/تروژنین-بر واکنش جفت شدن کربن

N/S مانند یسم یآل یهاشامل استفاده از حالل ندیفرآ نیا یصلن نقطه ضعف ا[، که در آ1۰4است ] یآل یمیدر ش 

DMSO یواکنش سبزتر را فراهم م ریمس کیحالل ها با آب امکان حرکت به سمت  نیا ینیگزیاکسان است. جا ید ای 

 زپس ا کانیگل بر یسورفکتانت مبتن کیبه عنوان  نیامالکتوز لیالک-N سلیگزارش کردند که اندازه م سندگانیکند. نو

ها نسبت داده شد در  سلیاثر به کپسوله کردن واکنش دهنده در هسته م نیکرد. ا رییتغ یآب طیافزودن هالوبنزن به مح

 فیش هیکه عملکرد پا یحال

واکنش  ند کهنشان داد دگانسنیشد. نو تیآن به هسته دوست محلول در آب کل یکیها با نمک مس و نزد سلیتاج م یرو

 جفت شدن از ندی(. فرآ6ها در آن قرار دارند، رخ داده است )شکل دهندهکه همه واکنش ییجا سل،یم دیسیالپ هیدر ناح

 شد. لیتکم یلیواکنش حذف تقل کی قیطر
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 سمیمکان کیشمات شی. و سمت راست: نماکانیبر گل یسورفکتانت استفاده شده مبتن ییایمیسمت چپ: ساختار ش -6شکل 

 .]53[ کانیبر گل یسورفکتانت مبتن یهاسلیدر م C-Xواکنش جفت  یشنهادیپ

نتز و س میآنز زیکاتال دیتقل یبرا ییهاها به عنوان مدلبه کاربرد آن یسلیم یهاطیدر مح یانتخاب ینتآ یهاواکنش تیاهم

 یانتخاب وینتناآ زیدرولیکه ه)نشان داد  Kida توسطمطالعه منحصر به فرد انجام شده  کی[. ۹۹] شودینامتقارن مربوط م

 یساختار راتیی[. آنها نقش تغ1۰6] (چرب دیاس یدهایانواع مختلف گلوکام یحاو یها سلیدر م نهیآم دیاس یاسترها

 اختار بخشد که سشکردند. نشان داده  فیتوص زیدرولیواکنش ه یانتخاب ویو انانت زیدرولیسورفکتانت ها را بر سرعت ه

قند  یواحدها یوندهایپ یمیوشیهمراه با استر ل،یآلک یهارهیو تعداد زنج لیآلک هریسورفکتانت، از جمله طول زنج زیآبگر

به عنوان سورفکتانت استفاده کرد،  Triton X-100 که از ی. همان واکنشگذاردیم ریواکنش تأث یریپذانتخاب ویبر انانت

 .دادنشان ن زیدرولیواکنش ه یبرا ویانانت یریپذ نشیگز شیبر نقش افزا یمبن یشواهد

 متشکل از یسلیمجموعه م رالیکا یداخل یضافها نشان دادند که که توسط کومار و همکارانش انجام شد، آن یامطالعه در

باال در آب  یامنطقه یریپذنشیبا گز یکلودافزودنیواکنش س یرا برا یمناسب طیگلوکز، مح-Dبر  یسورفکتانت مبتن کی

بر  یرفکتانت مبتنسو یذات تهیرالیشد که کا شنهادی[. پ1۰7شده است ] هن دادنشا 7همانطور که در شکل  کند،یاهم مفر

D-یدهایدئاز آل یرس کی نیواکنش ب یروش را برا نیکند. آنها ا فایواکنش ا یمیوشیاستر تیدر هدا یگلوکز نقش مهم 

 ریت تأثتح ویراستتخاب که زمان واکنش، بازده، منطقه و ان ییگسترش دادند، جا نیآم لیدروکسیه لیبا فن کیآرومات

 لیود تا از تشکبآنها  CMCقرار گرفتند. غلظت سورفکتانت ها باالتر از  کانیبر گل یمبتن یسورفکتانت ها نیحضور چن

ا تورفکتانت س یاوح یکه فاز آب یاستخراج شد در حال یحاصل شود. پس از اتمام واکنش، محصول از فاز آل نانیاطم سلیم

 مجدد قرار گرفت. دهمورد استفا یمتوال کلیپنج س

 

 
 .]106[گلوکز-Dبر  یسورفکتانت مبتن ستمیس کیانجام شده در  شنیکلوددیواکنش س کی -7شکل 

 

 نتیجه گیری -3
ان به عنو کانیبر گل یسورفکتانت مبتن یهاونیدر کاربرد امولس ریاخ یهاشرفتیاز پ یپوشش یبر رو یبررس نیا

 یراکتور منحصر به فرد برا ستمیس کیبه عنوان  کانیبر گل یمبتن یها سلیز شده است. منانوراکتور متمرک یساختارها

خواص  لیو محصوالت به دل هیکپسوله کردن مواد اول لشوند که شام یمختلف در نظر گرفته م ییایمیش یواکنش ها

 یسنتز گونه ها یه کاره براواکنش هم شبکه کیتور به عنوان نانوراک یشود. سازه ها یآنها م یدیو کلوئ آمفیفیلیک

 یکوچک، مرور یبررس نیآمده اند. در ا دیپد شرفتهیپ یمریو مواد پل یآل باتیترک ،یمتنوع مانند نانوذرات معدن ییایمیش
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با  کانیبر گل یمبتن یهاکلیفیمتشکل از آمف یآب در روغن به عنوان نانوراکتورها ایروغن در آب  یهاونیکوتاه بر امولس

بر  یمبتن یهاها برجسته شد. سنتز سورفکتانتآن یمصنوع کاربردهای و شد داده شرحکم تا متوسط  یولوزن مولک

. خواص شودیبا مراحل نسبتاً کم و بازده باال آشکار م ییهاتوسط واکنش کهآسان است، همانطور  یبه طور کل کانیگل

 ،یآل باتیانتخاب منطقه در مورد ترک ای ومریمراه با مازاد انانته ،یدر مورد نانوذرات معدن یوژمحصول مانند اندازه و مورفول

 یمصنوع یای[. مزا33دارد ] ی( بستگنورآکتور)ناا یسلیبه ساختار م میبه طور مستق یمرینانوذرات پل یو اندازه ذرات برا

مواد  نهیو هز یمنیا ست،یز طیبا مح یسازگار ،یریپذ بیتخر ستیبرجسته، ز یساز ونینانوراکتورها با خواص امولس

 یو قطعات چرب کانیسر گل ریمتغ یهابا گروه هاکلیفیانتخاب آمف ،ی[. از منظر فناور1۰8شده است ] بیترک یرقابت

 یاهدانه ها،هیدوال ،یکرو یهاسلیکل را به همراه داشته باشد )مانند م یاز مورفولوژ یاگسترده فیط تواندیدوست م

واکنش ها، همراه با خواص ) را کنترل کند کینتیو س کینامیترمود تواندیم تیها(، که در نرهیمانند و غکرم

 یحفره داخل تهیرالیکا ن،ی[. عالوه بر ا1۰۹] (کردیور نیشده توسط ا هینانوراکتور محصوالت واکنش ته ییایمیکوشیزیف

 یها ستمیس هیته ای یآل باتیترکسنتز  یاست که عمدتاً برا ریمگمنحصر به فرد و چش یژگیو کینانوراکتورها  یساختار

 .]11۰[شود یدر نظر گرفته م یکروماتوگراف

از  شتربی فادهاست بهکم تا متوسط  یبا وزن مولکول کانیبر گل یمبتن یهایکلیفیاز آمف نهیزم نیا شتریب توسعه

عملکرد -ط ساختاراز رواب یکه محققان درک بهتر یزمان ژهیوبه کند،یکمک م مریبر پل یمبتن کانیگل یهایکلیفیآمف

سبز  یهاسورفکتانت نیا یبرا رگیانداز جالب دچشم .]111[کنندیم جادیمختلف ا یهاشبکهدر  یدیمواد کلوئ نیچن یبرا

 .است مریپل-سورفکتانت یهاکنشسازگار، نقش برهم ستیو ز

 یها ستمیس نیاربرد چنک[ و 112،113] ره،یغ و زیدارو، کاتال لیآنها در تحوکاربرد بالقوه  لیمخلوط ها به دل نیا راًیاخ

 فته اند.رار گرمورد توجه ق یمیبر پتروش یمتداول مبتن یسورفکتانت ها یبرا ینیگزیبه عنوان جا کانیبر گل یمبتن
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