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 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندانپزشک نیعلوم نو مرکز تحقیقات

  (mohsen_safaei@yahoo.com نویسنده مخاطب: *) 

 

 چکیده 
 ،روش سنتز درجا قیاز طر تهیه شده دکبالتیاکس-کلسیم کربنات تینانوکامپوزبرای بررسی مشخصات  مطالعهاین 

به ( CoO) دکبالتیاکس اتو نانوذربه صورت تجاری تهیه شد ( CaCO3) کلسیم کربنات منظور  نیانجام شد. بد

 این صاوخانوکامپوزیت مورد مطالعه با استفاده از روش سنتز درجا تهیه شد. سپس نشد.  رسوبی سنتز روش هم

 و (FTIR)مادون قرمز  هیفور لیتبد یسنج فیط، (XRD) کسیپراش اشعه ا یبا استفاده از دستگاهها تینانوکامپوز

 لیو تحل هیتجز بدست آمده از جینتا .قرار گرفت یابیمورد ارز (FESEM) یدانینشر م یروبش یالکترون کروسکوپیم

 ،ییایمیش اتیخصوص ای یساختار لیو تحل هیتجز ،یفاز ییو شناسا یانجام شده، شامل ساختار بلور یها آزمون

 بینی شدهپیش خواص، یسیجذب الکترومغناط زانیمقدار ماده بر اساس م یریگاندازه و مورفولوژی و یشکل ظاهر

نانومتر  100تا  50 نیسنتز شده ب ذرات نانوکامپوزیتانـدازه  یودهمحد . همچنیننمودند دییرا تا کامپوزیتنانوبرای 

  .شد نییتع

 

 .، سنتز درجاکبالت دی، نانوذرات اکسنانوکامپوزیت یابی، مشخصه ،کلسیم کربناتهاي کلیدي:  واژه
 

  مقدمه -1
 کرد. هیشده، ته میتنظ طیمرسوم تر و خشک، اما در شرا یندیفرا یها روشاستفاده توان با یها را متینانوکامپوز

و  مریپل میمستق بیدرجا، جا دادن ذوب، ترک ونیزاسیمریجادادن در پل مر،یپل یاهیال نیشامل نفوذ ب یمختلف یهاروش

عملکرد . [1] ها استفاده شده استتیسنتز نانوکامپوز یبرا ،ژلسل ندیدرجا و فرآ ونیزاسیمریذرات معلق، سنتز قالب، پل

استفاده  یکسر حجم ژه،یمساحت سطح و ،یاندازه، نسبت ابعاد ظاهر ثلذرات منانو مشخصاتاز  یه تعدادب ،تینانوکامپوز

 تحقیق و توسعهاز  یادیاگرچه مدت ز قت،یدارد. در حق یبستگ یپراکندگی  نحوهتوزیع و و  نهیبا زم یشده، سازگار

خواص به  یابیدست یبرا یاصل شت همچنان چالنانوذرا ی مناسبپراکندگی  نحوه توزیع وگذرد، یها متینانوکامپوز

توانند اثرات  یاست. نه تنها خود نانوذرات م پرکننده یبارگذارها در عین میکروکامپوزیتنسبت به تر تر و مطلوبمناسب

دارد. در واقع، مساحت  یمهم ارینقش بس زیو ذره ن نهیزم نیب کفصل مشتر ریتأث بلکه دهند، حیمشاهده شده را توض

  .[2] کندیمواد را اصالح م یکه رفتار کل شود یاطراف نانوذرات م یدر حالت ماکرومولکول رییمنجر به تغ یسطح ادیز اریبس

                                                           

 رانیا کرمانشاه، یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندانپزشک نیعلوم نو قاتیمرکز تحق کارشناسی ارشد نانومواد، -1

 رانیا ،کرمانشاه، کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ای دندانپزشکی،دانشجوی دکترای حرفه  -2

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،گروه بیماریهای دهان و فک و صورت استادیار -3

 رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یشکدانشکده دندانپز ،یدندانپزشک نیعلوم نو قاتیرکز تحقاستادیار م -4
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کاربرد  یبا نانوذرات فلز سهیدر مقا نیو بنابرا دهندیرا نشان م یص منحصر به فرداوخ یفلز دینانوذرات اکس

. از نانوذرات باشدیم یسیمغناط تیخاص یواسطه است و دارا یفلز یدهایاز اکس یکی دکبالتیاکس. [3] دارند یشتریب

 هایسامانه ،یسیحسگرها، مواد مغناط اختاز جمله س یمختلف هاینهیآن در زم خواصکبالت با توجه به  دیاکس

 دیاکس نانوذرات تی. عملکرد و فعالشودیاستفاده م یو پزشک یدارورسان ها،ستیجاذب هوشمند، کاتال ،ییایمیالکتروش

 یاجزا اب یبه راحت توانندیکبالت م داکسی نانوذرات[. 4،5] دارد قرار هاآن یساختار، اندازه و مورفولوژ ریکبالت تحت تاث

[. 6] بدهند تیکامپوز لتشکی هامشابه آن باتیها، قندها و ترکمیآنز ها،یباد یآنت دها،ی، پپتDNAمانند  یستیمهم ز

ها و  تیبهبود قابل ،یسازگار ستیز شیموجب افزا تیکبالت در قالب نانوکامپوز دیاکس یسینانوذرات مغناط یریبکارگ

 [.7،8]شود یها م از آگلومره شدن آن یریجلوگ

 یاند )حاو ساخته شده یها از ذرات . کربناتندیآ یکربناته بدست م یها ( از سنگPCC) 1یرسوب یها کربنات میکلس

 یستیکربناته حاصل تجمع ز یها سنگ شتریب اند. شده هیتعب یبافت رسوب ای مانیس کیکربناته( که در  معدنی مواد 50٪

شوند که  یم جادیا یدر مناطق کربناته معموال یها است. سنگ یآهک یهاسمیشده توسط ارگان جادیا یرسوب یها بافت

کم  کیکالستیلیس یکه ورود ی، در مناطقکم عمق و گرم یاهای، در دردارند، به عنوان مثال تیارجح یستیز یهاتیفعال

های دگرگون شده آهکی )سنگ آهک و دولومیت( هستند که در آنها ترکیب کربنات، با  ها سنگ . متاکربناتدارندن یادیز ای

در  نیدر همه موجودات زنده و همچن بای( تقرCaCO3) میکربنات کلس [.9] بافت چند ضلعی گرانوبالستیک، غالب است

 میکربنات کلس، ها سال ی، طیآل ریمواد غ ریبا سا سهیشود. در مقا یم افتین به طور گسترده انسا یها از بافت یبرخ

ماده  نینشان داده است. ا میضد بدخ کینئوپالست یانواع داروها یهوشمند برا یها توسعه حامل یرا برا یا بالقوه لیپتانس

شود که  یخواص باعث م نیحساس است. ا pH ریینسبت به تغ یبه خوب نیسازگار و همچن ستیز ر،یپذ بیتخر ستیز

 [.10،11] برون تن و هم درون تن مناسب باشد طیکنترل شده هم در شرا یریپذ هیتجز یبرا میکربنات کلس

 میمستق بیترکسنتز درجا یا  یاز روش کل دکبالتیاکس-کلسیم کربنات تیپژوهش، جهت سنتز نانوکامپوز یندر ا

بدین  شوند. یم بیسپس با هم ترک تهیه شده و به صورت جداگانه سنتز و جزای سازندهروش ا نی. در اشده استاستفاده 

روش به  نیانتخاب اشوند.  می هیتهو کلسیم کربنات به صورت تجاری  یرسوب به روش هم کبالت دینانوذرات اکسمنظور 

 شد. انجام یاقتصاد یتر و داشتن صرفهآسان یاستفاده لیدل

 

 ها مواد و روش -2

  رسوبی به روش هم کبالت داکسیذرات سنتز نانو -1-2
درصد  99با خلوص ( KOHموالر هیدروکسید پتاسیم ) 2/3لیتر محلول میلی 100 برای سنتز نانوذرات اسیدکبالت

در ظروف جداگانه تهیه شدند.  درصد شرکت مرک 99با خلوص ( Co(NO3)2موالر نیترات کبالت ) 6/0و شرکت مرک 

 زدن به صورت به ظرف حاوی محلول نیترات کبالت در حال هم بصورت قطره قطره کسیدپتاسیمسپس محلول هیدرو

شد که در معرض هوا و حررات مالیم به راحتی اکسید شده و رسوب پیوسته اضافه شد. در ابتدا رسوب صورتی تشکیل 

شتسشو گردید و در  تبهرین مچند سانتریفیوژ جدا شد و با آب دیونیزه رنگ توسطرسوب تیره این د. رنگ حاصل شتیره 

 با دمای حاصل در کوره (Co(OH)2کبالت ) هیدروکسیدپودر ساعت خشک شد.  24به مدت  C 100° تحت دمای آون

°C400  [12نانوذرات اکسیدکبالت  حاصل شد ] کلسینه شد تا در هوا ساعت چهاربه مدت. 

 

                                                           
1
 Precipitated calcium carbonate 
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 کبالت  داکسی –کربنات  میکلس تیسنتز نانوکامپوز -2-2
-میلی 10 و آب مقطر لیترمیلی 100در  کلسیم کربنات لیترمیلی/گرممیلی 30 ابتدا ت،ینانوکامپوز نیسنتز ارای ب

آب مقطر حل شد و هر کدام  لیترمیلی 100در  رسوبی تهیه شد کبالت که به روش هم دیپودر نانوذرات اکس لیترگرم/میلی

در  قهیدق 15محلول به مدت  دو نیساعت هم زده شد. سپس ا کیبه مدت  یسیبه صورت جداگانه توسط همزن مغناط

 دیاضافه کردن محلول نانوذرات اکس ،یبعد یشدند. در مرحله سپرسید ،کیالتراسون گن سازهمتوسط دستگاه  ی اتاقدما

س از ساعت هم زده شد. پ کیبه مدت  ییانجام شد و محلول نها کلسیم کربناتقطره به قطره به محلول  رتبه صو کبالت

 24در آون به مدت  یینها تیسنتز نانوکامپوز تیشد. در نها سپرسید اتاقی در دما قهیدق 15مدت، محلول به مدت  نیا

شود. رسوب حاصل توسط کاردک از ظرف  لیتشک تینانوکامپوز باتانجام شد تا رسو C° 75ی ساعت و تحت دما

 [.13] شود هیته ییانه تیشد تا پودر نانوکامپوز ابیشد و در هاون آس یجداساز

 

 کبالت داکسی –کربنات  میکلس تینانوکامپوزیابی  مشخصه -3-2
توسط آزمون پراش اشعه  یفاز ییو شناسا یساختار بلوری آن،  یابی نانوکامپوزیت و اجزای سازنده برای مشخصه

 یه، تجز(PHILIPSکت ساخت شر PW1730مدل دستگاه ) (XRD)م( وآنگستر 54056/1) Cu-Kαبا استفاده از پرتو  یکسا

 AVATARمدل دستگاه )( FTIRمادون قرمز ) یهفور یلتبد یسنج یفتوسط ط یمیاییص شاوخ یا یساختار یلو تحل

( FESEM) یدانینشر م یروبش یالکترون یکروسکوپتوسط م مورفولوژیو  یشکل ظاهر و (Thermoساخت شرکت 

 .انجام شد (TESCANساخت شرکت  MIRA IIIمدل دستگاه )
 

 نتایج و بحث -3
-های کلسیم کربنات، نانوذرات اکسیدکبالت و نانوکامپوزیت کلسیم کربنات تشکیل فاز و کریستالوگرافی نمونه

برابر  2در زوایای  ،کلسیم کربنات XRDطیف در (. 1مورد بررسی قرار گرفت )شکل  XRDاکسیدکبالت با استفاده آزمون 

به ترتیب  80/65و  94/60، 55/57، 74/56، 57/48، 66/47، 22/43 ،48/39، 06/36، 59/31، 53/29، 28/23با 

( 300و ) (012( ،)104( ،)006( ،)110( ،)113( ،)202( ،)018( ،)116( ،)211( ،)122( ،)214، )(hkl) لریم یها شاخص

 ینباالتر یوسط برامت یاندازه بلور (.aنمودار باشد )می که موید ساختار کریستالی رومبوهدرال و فاز کلسیت محاسبه شد

 یکسطول موج اشعه ا λ ی،متوسط اندازه بلور D، که شدمحاسبه  (1ی )رابطه ( با استفاده از فرمول شرر104قله )

در قله  یگاوس یمنحن ازکامل نصف حداکثر است که با استفاده  یپهنا Bپراش براگ و  یهزاو θآنگسترم(،  54056/1)

 نانومتر محاسبه شد. 24 کلسیم کربناتمتوسط  یدازه بلوران .[14] شود یم یری( اندازه گ104)

(1             )                                                                                                       B=kλ/Lcos(θ) 

، θ2 ،19 ،76/36در  یبترت( به 440( و )400( ،)511، )(111( ،)220( ،)311( ،)222) ، (hkl)یلرم یشاخصها

گر نانوذرات اکسیدکبالت بیان XRDها در الگوی ماهیت پیک .محاسبه شد 66/77و  69/73، 57/61، 06/37، 44/42

 ( با استفاده از فرمول شرر311قله ) ینباالتر یمتوسط برا یاندازه بلور(. bنمودار ساختار مکعبی نانوذرات سنتز شده بود )

داد که تحت تاثیر  اکسیدکبالت نشان-کلسیم کربنات تهیه شده از نانوکامپوزیت XRD الگوی  .شدمحاسبه  نانومتر 28

 [.15،16( ]cنمودار قرار دارد و تشکیل نانوکامپوزیت را تایید نمود ) ساختار نانوذرات اکسید کبالت و کلسیم کربنات
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( نانوکامپوزیت سنتز cو ) کبالت( نانوذرات اکسید b، )کربنات کلسیم( aهاي ) نمونه کسیپراش پرتو ا یسنج فیط يالگو - 1 شکل

 .شده نهایی

 

اکسید  -کلسیم کربنات  و نانو کامپوزیت (bنمودار ) نانوذرات اکسید کبالت، (aنمودار )کلسیم کربنات  FTIRطیف 

کلسیم  FTIRطیف در مورد . مورد بررسی قرار گرفت 2شکلدر  هاجهت بررسی ساختار آن سنتز شده( cنمودار ) کبالت

 CO3کربنات یهاونیتفاوت در  لیمهم است که به دل یابزار FTIR یسنج فیطکربنات، 
 یفازها ییشناسا ی، برا −2

 یها کربنات و مولکول یهاونیشود.  یاستفاده م میکربنات کلس ی، فازهاو به طور خاص یو معدن یآل باتیمختلف ترک

کشش ، V3، خم شدن خارج از صفحه V2 متقارن ش، کشV1: هستند یارتعاش کیپ یعیچهار حالت طب یمشابه دارا

  .[17] شده فیگانه ضعمسطح دو یدگی، خمV4 ؛ وشده فیگانه ضعنامتقارن مسطح دو

 CO3 ی مربوط به جذب کیپ کیدهد که  ینشان م کلسیم کربنات یبه دست آمده برا فیط یها داده
در −2

cmهای  موقعیت
−1  1462 ،cm

−1  1049 ،cm
−1  1785 ،cm

cmو  875  1−
 یها یژگیگزارش شده است که از و 713  1−

 نیبا ا .مولکول است نیا یارتعاش برا یصلا یها است و حالت میکربنات موجود در کربنات کلس یهاونیمشخصه معمول 

cmمشاهده شده در  ی، نوارهاحال
cmو  1049  1−

خم شدن  حالت V2 و V1 به عنوان کشش متقارن بترتی به ،875  1−

 CO3خارج از صفحه 
cmه که در گاندو کیپ. شدند نییتع −2

توان به حالت خمش درون  یشود را م یظاهر م  713  1−

 CO3 یها ونی V4 یا صفحه
از تقارن فاز  یناش میکلس یها ونیدر  یساختار رییتغ کینشان دهنده  نی، که انسبت داد −2

cmدر  V3 شده فیگسترده دوگانه تضع اریباند بس کیوسط ت نیادعا همچن نیا .[18] است تیکلس
 یبانیپشت 1462  1−

(a) 

(b) 

(c) 
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 CO3 یمولکول یها ونیدر تقارن  یساختار راتییکه تغ شود، یم
 CO3 را که مطابق با حالت کشش نامتقارن −2

است،  −2

cm مادون قرمز یفیط ی ها در محدوده کربنات یبه طور کل .[19] کند یم دییتأ
شوند. باند  می منعکس 1570–1410  1−

cm در صیقابل تشخ فیضع
  .[20] شود ینسبت داده م (H-O-H) یبه ارتعاشات خمش 1630  1−

cmمشاهده شده در محدوده  یها کیپ
cmو  573 1−

 یمشخص یها کیپ ،کبالت دینانوذرات اکس فیدر ط 666 1−

کلسیم  تینانوکامپوز FTIR یص شد که الگومشخ .کنند یم دییکبالت را تأ دینانوذرات اکس نلیهستند که ساختار اسپ

 تینانوکامپوز لیکربنات قرار گرفت و تشک میکبالت و کلس دینانوذرات اکس یساختارها ریتحت تأث اکسید کبالت –کربنات 

 .[16] کرد دییرا تأ

 
( cو ) کبالتنانوذرات اکسید ( b، )کلسیم کربنات( aهاي ) نمونه مادون قرمز هیفور لیتبد یسنج فیط یسنج فیط يالگو -2 شکل

 .نانوکامپوزیت سنتز شده نهایی

 

از  یتجمع برخ ،نانومتر 500در بزرگنمایی کبالت دینانوذرات اکس میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی ریوتص

 ،نانومتر 50در بزرگنمایی سنتز شده تینانوکامپوز ریداشتند. تصو یناهموار نانوذرات سطح نسبتا نینانوذرات را نشان داد. ا

 -کربنات میکلس تینانوکامپوز لیکربنات را نشان داد و تشک میکبالت و کلس دیسطح نانوذرات اکس نیفعل و انفعاالت ب

کربنات منجر به  میسطوح نانوذرات و کلس نیو انفعال ب علکرد. ف دییرا تأ نانومتر 100تا  50ی بین  با اندازه کبالت دیاکس

 .[16] دنسبت سطح به حجم و بهبود خواص ش شیافزا لیکاهش تجمع به دل

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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نانوکامپوزیت سنتز شده ( b)و  کبالتنانوذرات اکسید ( aهاي ) نمونه تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی -3 شکل

 .نهایی

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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 گیرينتیجه -4
. شد ار به روش درجا سنتزبرای اولین ب دکبالتیاکس -کلسیم کربنات  جدید تینانوکامپوزپژوهش  نیدر ا

 یف سنجی، ط(XRD) یکسپراش اشعه ا یهاآزمونبا استفاده  ی آن و اجزای سازنده سنتز شده تینانوکامپوزیابی  مشخصه

بدست آمده از  یج. نتاگرفت، انجام (FESEM) یدانینشر م یروبش یالکترون یکروسکوپم و (FTIR)مادون قرمز  یهفور یلتبد

 مناسب ساختاری و خواص با مشخصات دکبالتیاکس -کلسیم کربنات  تینانوکامپوزانجام شده، سنتز  یها و آزمون یزهاآنال

 شد. نیینانومتر تع 100تا  50 نیسنتز شده ب نانوکامپوزیت ذراتانـدازه  یمحدوده نیهمچن نمودند. ییدرا تا
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