شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

فصل
ن
ا
م
ه
ت
خص

دانش آزمایشگاهی ایران

ISSN 2538-3450

پیشرفتهای اخیر در کروماتوگرافی
گازی سریع :کاربردهای آن برای
جداسازی متیل استرهای اسید چرب

صی

سال ششم  شماره   4زمستان   1397شماره پیاپی 24

معرفی اصول پایهای
میکروسکوپ الکترونی
عبوری با قابلیت
فیلتر کـردن انرژی

بررسی خواص الکتروشیمیایی مواد در
مقیاس نانو با استفاده از میکروسکوپ
حرارتی  -یونی روبشی

آشنایی با آنالیزهای سطح براساس
جذب و دفع فیزیکی

ی ماه  :97کارگروه پرتو ایکس ،کارگروه استاندارد
برگزاری نشستهای کارگروههای تخصصی در د 
و کالیبراسیون،کارگروه آنالیز سطح
ن هرمزگان
ی آزمایشگاهی استا 
در سومین سفر استانی مدیران آزمایشگاههای عضو شبکه؛ توانمند 
مورد ارزیابی قرار گرفت
w w w. I J L K . i r
info@ijlk.ir

نویسندگان
فائزه فرخپی1و ،*4الهام مفرح2و،4
2و3
رامونا نیک خصال
Faeze.farrokhpey@gmail.com

آشنایی با آنالیزهای
سطح براساس جذب و
دفع فیزیکی

*

مقاالت

فصلنا مه

تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایران

سال ششم  شماره   4زمستان   1397شماره پیاپی 24

چکیده
جذب فیزیکی روشی قدرتمند در تحلیل ساختار
مواد متخلخل بهخصوص پایههای کاتالیستی است .با
پیدایش دستگاههای مبتنی بر جذب فیزیکی ،با استفاده
از دادههای مربوط به حجم گاز جذب شده روی سطح
ماده متخلخل در فشارهای نسبی متفاوت ،اطالعات
بسیار مفیدی مانند سطح ویژه با استفاده از تئوریهای
مختلف ،حجم ،اندازه و همچنین توزیع اندازه حفرات
بدست میآید .با بررسی نتایج بدست آمده مانند شکل
منحنی جذب و دفع همدما ،میتوانیم تخمینی از شکل
حفرات بدست آوریم .در این مقاله ،سعی برآن شدهاست
که مفاهیم جذب فیزیکی ،روشهای مرسوم اندازهگیری
سطح ویژه ،حجم تخلخل و توزیع اندازه حفرات بهطور
اختصار ارائهشود.

واژههای کلیدی

جذب فیزیکی ،مساحت سطح ویژه ،BET ،ایزوترم جذب.

مقدمه
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مواد متخلخل به میزان قابل توجهی در واکنشهای شیمیایی و فرآیندهای جداسازی مورد استفاده قرار
میگیرند .چگونگی عملکرد یک ماده متخلخل بیشتر بهصورت سطح ویژه داخلی با استفاده از دادههای تجربی
جذب گاز اندازهگیری میشود .تئوری برونر ،امت و تلر 5بهطور گستردهای برای اندازهگیری سطح ویژه مواد مورد
استفاده قرار میگیرد .ایده اصلی اندازهگیری سطح ویژه به تئوری جذب تک الیه النگمایر 6برمیگردد که بعدها این
مدل با استفاده از تئوری  BETبه مدل جذب چند الیه تبدیل شد .امروزه روش  BETبرای تعیین سطح ویژه مواد
متخلخل شامل مواد آمورف و بلوری به کار میرود.
ً
اگر یک ماده جامد ،غیرقابل نفوذ و شکل کامال پایداری داشته باشد مساحت سطح کل آن بهصورت تقریبی
قابل اندازهگیری است ،اما در مورد نمونههایی با ساختار متخلخل ،برای تعیین میزان تخلخل و همچنین مساحت
سطح کل آن دشواریهایی وجود دارد .یکی از مهمترین روشها بهمنظور اندازهگیری دقیق مساحت کل نمونههای
متخلخل روش  BETاست که براساس جذب برخی گونههای مولکولی خاص در حالت گاز روی سطح آنها استوار
است [.]1
بیشتر مواد جامد در داخل ساختار خود دارای حفراتی هستند که با عنوان تخلخل شناخته شده و براساس
اندازه ،نوع و شکل خود تقسیمبندی میشوند .تخلخل عبارت است از تمام خلل و فرجهای موجود که به دو صورت
کل یا موثر بیان میشود .تخلخل کل شامل تمام منافذ موجود در ماده است که از نسبت حجم حفرههای موجود
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به حجم کل ماده بدست میآید .تخلخل موثر یا مفید شامل حفرههای بهم متصل بوده که قادر است مایعات را از
خود عبور دهد .این تخلخل از نسبت حجم حفرههای متصل بهم به حجم کل ماده بدست میآید .همانطور که در
شکل ( )1مشاهده میشود ،براساس دستهبندی که توسط آیوپاک 7صورت گرفته است ،ساختار محیط متخلخل با
توجه به میانگین ابعاد حفرهها ،میتواند حاوی حفرههایی کوچکتر از  2نانومتر با نام میکروحفره مانند زئولیتها،
کربن فعال و مواد چهارچوب فلز-آلی ،8حفرههایی بین  2تا  50نانومتر با نام مزوحفره مانند سیلیکا و نوعی از کربن
فعال و حفرههای بزرگتر از  50نانومتر با نام ماکروحفره مانند فلزات و سرامیکهای پخته شده باشد.

شکل ( :)1دستهبندی اندازه حفرات [.]1

در بررسی تخلخلسنجی سه عامل سطح ویژه ،حجم و اندازه حفرات مطرح میشود .سطح ویژه نسبت مساحت
کل جسم متخلخل بر جرم آن و درصد تخلخل نسبت حجم مجموع حفرات بر حجم کل جسم است [1و.]2

اندازهگیری سطح مبتنی بر روش جذب و دفع
فیزیکی
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اساس کار اندازهگیری تخلخل و سطح در این روش بر پایه
جذب سطحی ماده جذب شونده است .جذب سطحی فرآیند
جذب اتمها یا مولکولهای موجود در یک مایع یا گاز در تماس
با یک سطح جامد است .این جذب بوسیله نیروهای چسبندگی
روی میدهد .اگر شرایط بهگونهای اتخاذ شود که در آن یک الیه
کامل از مولکولهای ماده جذب شونده روی سطح بوجود آید،
با تعیین ضخامت متوسط یک مولکول ،میتوان سطحی که یک
مولکول اشغال میکند را محاسبه کرد؛ بنابراین ،براساس میزان
ماده جذب شده ،میتوان مساحت سطح کل نمونه را اندازهگیری
نمود .مناسبترین مواد برای این منظور ،گازها یا بخار برخی از
مواد هستند که ابعاد مولکولی کوچکی دارند و میتوانند به داخل
منافذی با ابعاد چند ده نانومتر نفوذ کنند .اندازهگیری میزان جذب
سطحی در دمای ثابت انجام میگیرد .اندازهگیری مقدار ماده جذب
شونده بر روی سطح جاذب در فشارهای نسبی مختلف انجام
میشود .ایزوترمهای جذب ،رابطههای ریاضیاند که میزان ماده
جذب شده روی سطح را نشان میدهند .چهار منحنی همدما جذب
شناخته شده بهصورت زیر هستند:
 ایزوترم جذب النگمایر؛
 ایزوترم جذب BET؛
9
 ایزوترم جذب تمکین ؛
10
 ایزوترم جذب فروندلیش [3و4و.]5

ایزوترم جذب BET

ایزوترم  BETکه مخفف نام سه دانشمند برونر ،امت و تلر است،
نسبت به دیگر ایزوترمها بهطور گستردهای در تعیین سطح ویژه
مواد متخلخل ،مورد استفاده قرار میگیرد:
()1

در این رابطه W :وزن گاز جذب شده در فشار نسبی،
 Wmوزن الیه گاز جذب شده و عامل ثابت ( )Cمربوط به
انرژی جذب در اولین الیه جذب شده و در واقع نشاندهنده بزرگی
برهمکنش بین جاذب و جذب شونده است.
آنالیز  BETبراساس سنجش حجم گاز بیاثر جذب شده توسط
سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع ( 77درجه کلوین) کار
میکند .قبل از انجام فرآیند ،سطح نمونه باید از رطوبت و یا هر
گونه آلودگی با روشهای تحت خالء و یا جریان زدوده شود .در
این مرحله ابتدا دما و زمان مناسب برای گاززدایی 11نمونه انتخاب
میشود ،الزم به ذکر است دمای این مرحله باید بهگونهای انتخاب
شود که منجر به تخریب و یا تجزیه نمونه نشود .اگر از دمای
تخریب نمونه اطالعی نداشته باشیم ،قبل از انجام این مرحله ،الزم
است روی نمونه آزمون حرارتی انجام شود .بهطور معمول مقدار
ماده مورد نیاز بهمنظور انجام آنالیز 0/1 ،گرم از ماده است و پس
از اتمام مرحله گاززدایی ،وزن نمونه بعد از این مرحله اندازهگیری
شده و وارد نرمافزار دستگاه میشود .پس از قرار گرفتن سل حاوی

نمونه مورد نظر در مخزن نیتروژن مایع ،با افزایش تدریجی فشار
گاز نیتروژن در هر مرحله ،میزان حجم گاز جذب شده در فشارهای
نسبی مختلف محاسبه میشود .سپس با کاهش تدریجی فشار گاز،
میزان واجذب ماده اندازهگیری میشود و در نهایت نمودار حجم
گاز نیتروژن جذب و دفع شده برای فشارهای نسبی مختلف در
دمای ثابت رسم میشود .برای بدست آوردن سطح ویژه با استفاده
محدوده

 0/05تا  0/35از ایزوترم جذب برای محاسبه

براساس مطالعات گستردهای که توسط برونر ،امت و تلر صورت
گرفت ،همان طوری که در شکل ( )2نشان داده شدهاست ،در
سال  1985توسط آیوپاک ایزوترمهای جذب را به شش دسته
تقسیمبندی کردند.

شکل ( :)2انواع ایزوترمهای جذب براساس مقدار ماده جذب شونده برحسب
فشار نسبی [.]1

ایزوترم برگشتپذیر نوع اول ،نمودار مقدار جذب شونده بر
حسب فشار نسبی آن مقعر است و در فشار نسبی ( ،)1مقدار جذب
شونده ،مقداری مشخص است .این نوع نمودار ،در جذب فیزیکی
ایزوترم جذب مواد میکروحفره دیده میشود .پرشدن میکروحفرهها
و در نهایت جذب باال ،در فشارهای نسبی پایین مشاهده میشود.
در این نوع ایزوترم ،تنها چند الیه جذب اتفاق میافتد .ایزوترم
نوع دوم ،بهطور معمول برای مواد غیرمتخلخل و یا جاذبهای
ماکروحفره که تعداد نامحدودی از الیههای جذب شونده میتواند
داشته باشند ،است .نقطه پیچ که نقطه  Bنامیده میشود در واقع
نقطهای است که در آن اولین الی ه جذب شونده کامل شده و جذب
الیههای بعدی شروع میشود .ایزوترم برگشتپذیر نوع سوم ،نمودار
مقدار جذب شونده بر حسب فشار نسبی بهصورت محدب بوده که در
واقع نشاندهنده برهمکنش نسبتا ضعیف بین جاذب و جذبشونده
و برهمکنش بین جذبشونده  -جذبشونده نقش بسیار مهمی
را بازی میکند .این نوع ایزوترم خیلی مرسوم نیست اما جذب
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سطح ویژه با استفاده از معادله  BETاستفاده میشود .انتخاب نوع
سل (قطر و طول ساقه سل) ،سطح ارتفاع نیتروژن مایع موجود در
فالسک ،کالیبراسیون سلها و منیفولد دستگاه ،از عواملی هستند
که بر نتایج تاثیر میگذارند [4و.]5
در روش  BETمیتوان از هر نوع گاز خنثی که قابلیت متراکم
شدن دارد ،استفاده نمود ولی برای انجام یک اندازهگیری قابل
اطمینان ،باید از گازهایی استفاده کرد که انداز ه مولکولهای آن
کوچک و کروی شکل باشد و در دمای آزمایش به راحتی کنترل
شود .گازهای کریپتون ،آرگون و نیتروژن انتخابهای مناسبی برای
این منظور هستند .گاز نیتروژن متداولترین گاز مورد استفاده به
علت دسترسی آسان است ،در صورتی که گاز آرگون و کریپتون
گران قیمت هستند .در مواردی که ماده ،حفرات ریزتری دارد
از گاز آرگون استفاده میشود ،زیرا نفوذ آن بیشتر است و دقت
اندازهگیری میکروحفرهها افزایش مییابد .اگر ماده مورد آزمایش
کربن فعال باشد از گاز دیاکسیدکربن استفاده میشود .آنالیز با
استفاده از گاز دیاکسیدکربن زمان کمتری میبرد و محدود به
میکرو حفره است [4و.]9
روش  BETروشی تخمینی است و به دلیل آن که در این
روش فرض میشود جذب در الیه nام ،هنگامی روی میدهد که
الیه  n-1کام ً
ال پر شده باشد ،مورد انتقاد جدی است .هنگامی
بین  0/05تا  0/3است ،دادههای جذب،
که فشار نسبی
تطابق خوبی با معادله  BETنشان میدهند و در این هنگام
معموالً میتوان اندازهگیری مساحت سطح را با دقت انجام داد.
باالتر از حد فوق باشد ،پیچیدگیهایی
ولی هنگامی که مقدار
ناشی از انجام جذب در بیش از یک الیه و یا انجام تراکم مشاهده
کمتر از حد فوق باشد ،در بیشتر
میشود .هنگامی که نسبت
موارد ،مقدار جذب آنقدر کم میشود که نمیتوان اندازهگیری را با
دقت در مواد متخلخل انجام داد .در مواد متخلخل فقط حفرههای
باز اجازه عبور گاز را میدهند ،اما روش  BETسطح حفرههای باز
و حفرههای بسته را اندازهگیری میکند .اگر نمونه حاوی مقادیر
قابل توجهی حفره بسته باشد ،روش  BETمقدار سطح بیشتری را
اندازه میگیرد که مربوط به وجود حفرههای بسته بوده ،بنابراین
مقدار سطح بدست آمده دارای خطا است .این روش ،روشی زمانبر
است و به اندازه کافی برای نمونههایی با مقدار سطح پایین ،دقیق
نیست .همچنین این روش برای نمونههای پودری با اندازه ذرات
میکرومتری مناسب نیست .از بین روشهای مورد استفاده در

انواع ایزوترمهای جذب

آشنایی با آنالیزهای سطح براساس جذب و دفع فیزیکی

از ایزوترم  ،BETنمودار

برحسب

رسم میشود .معموال

تعیین میزان تخلخل و سطح ،روشهای مبتنی بر جذب به ویژه
روش  BETقابلیت اندازهگیری تخلخلهای باز در اندازه  0/4تا
 50نانومتر را داشته و همچنین سهولت اندازهگیری و قیمت پایین
آن از مزایای این روش محسوب میشود .این روش این امکان را
میدهد که از طریق نوع ایزوترم جذب حاصل ،به نوع ،میزان و
شکل تخلخل موجود در ماده پیبرد [4و5و.]8
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نیتروژن روی پلیاتیلن و یا جذب بخار آب روی صفحه گرافیتی،
نمونههایی از این نوع ایزوترم هستند .ایزوترم نوع چهارم مربوط
به مواد مزوحفره هستند و مهمترین مشخصه آن ،هیسترزیس
لوپ است که مربوط به میعانات حفرهها است .جذب محدود در
فشارهای نسبی باال ،منجر به مسطح شدن ایزوترم میشود که
نشاندهنده پر بودن کامل حفرهها است .قسمت اول ایزوترم نوع
چهارم شبیه به ایزوترم نوع دوم است .ایزوترم نوع پنجم نیز میعانات
حفرهها و هیسترزیس مشاهده میشود .اگر چه برخالف ایزوترم نوع
چهارم ،قسمت اول شاخه جذب شبیه به ایزوترم نوع سوم است که
نشان دهنده برهمکنش ضعیف بین جاذب و جذب شونده است.
ایزوترم نوع ششم یک مورد خاص است که جذب گام به گام الیهها
را روی سطح یکنواخت و غیرمتخلخل ،بهخصوص سطوح نامتقارن
کروی شکل و غیرقطبی نشان میدهد .مقدار تیزی هر مرحله جذب
به میزان همگن بودن سطح جاذب و دما بستگی دارد .واضح است
که بین شکل لوپ هیسترزیس و ماهیت مواد مزوحفره مانند توزیع
اندازه حفرات ،شکل حفرات رابطهای وجود دارد .براساس مطالعات
بوار ،12دستهبندی انواع هیسترزیس توسط آیوپاک بهصورت شکل
( )3انجام شد:
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مشاهده میشود .بخش نقطهچین در نمودارهای هیسترزیس نشان
میدهد که ممکن است هیسترزیس در فشارهای نسبی بسیار
پایین نیز مشاهده شود و علت آن ،تغییرات حجم جاذب ناشی از
تورم حفرات نرم و یا جذب برگشتناپذیر برخی مولکولها که هم
اندازه حفرات جاذب بودند ،است .پدیده هیسترزیس در فشارهای
نسبی پایین ،در جذب شیمیایی منجر به باز شدن لوپ و در جذب
فیزیکی منجر به بستهشدن لوپ میشود .تفسیر هیسترزیس در
فشارهای پایین بسیار دشوار و آنالیز اندازه حفره در این ناحیه
غیرممکن است [5و6و.]8
تخلخلسنجی با استفاده از جذب و دفع فیزیکی
در این بخش به معرفی چند آنالیز بهمنظور تعیین حجم تخلخل
وتوزیع اندازه حفرات در فشارهای نسبی مختلف با توجه به نوع
تخلخل نمونه میپردازیم .نکته قابل توجه این است که ممکن است
در یک نمونه ترکیبی چند نوع تخلخل را داشته باشیم .با فرض
اینکه همه حفرات جاذب پر شده باشند ،حجم کل تخلخل جاذب
برابر با مقدار گاز جذب شده در فشار نسبی نزدیک به یک است .اگر
نمونه دارای ماکروحفره نباشد ،ایزوترم در فشارهای نسبی نزدیک
به یک ،افقی باقی میماند و حجم تخلخل به خوبی قابل تعریف
است .اما اگر نمونه دارای ماکروحفره باشد ،نمودار آن به سرعت
در نزدیکی فشار نسبی یک ،به حالت عمودی افزایش مییابد .در
چنین مواقعی حجم نیتروژن گازی به نیتروژن مایع از طریق معادله
زیر تبدیل میشود:
()2

که در این رابطه Pa :و  Tبه ترتیب دما و فشار هستند و
حجم مولی نیتروژن بوده که مقدار آن  34/7است .اگر از حفراتی
که در فشارهای نسبی کمتر از یک هنوز پرنشدهاند ،صرفنظر کنیم
و با در نظر گرفتن شکل استوانهای برای حفرات هیسترزیس نوع
اول ،اندازه حفرات را از رابطه زیر میتوان محاسبه کرد:

Vm

شکل ( :)3انواع لوپ هیسترزیس براساس مقدار ماده جذب شونده برحسب
فشار نسبی [.]1

www.IJLK.ir

10

براساس این دستهبندی ،هیسترزیس نوع اول ،به مواد متخلخلی
که دارای حفرات استوانهای و یا حفرات کروی متراکم باشند ،گفته
میشود .هیسترزیس نوع دوم ،شکل حفرات آنها بینظم و آشفته
و همچنین شکل و توزیع اندازه حفرات آنها مشخص نیست.
هیسترزیس نوع سوم از آنجایی که محدودیت در جذب در فشارهای
نسبی باال نشان نمیدهد ،دارای حفرات غیرسخت ،صفحهای مانند
و بریده هستند .شاخه دفع هیسترزیس نوع سوم ،دارای شیبی تند
است که منجر به بسته شدن لوپ میشود که به آن اثر استحکام
کششی میگویند .این پدیده برای نیتروژن در دمای  77کلوین و
در فشار نسبی بین  0/40-0/45رخ میدهد .بهطور مشابه نیز در
هیسترزیس نوع چهارم ،حفرات صفحهای همراه با حفرات میکرو

()3

که در آن S :همان سطح ویژه  BETنمونه است .بهطور گسترده
پذیرفته شدهاست که شاخ ه دفع نسبت به شاخه جذب برای توزیع
اندازه حفرات یک جاذب مناسبتر است [8و .]9بهدلیل اینکه شاخه
دفع در فشارهای نسبی پایین دارای انرژی آزاد پایینتری است،
بنابراین به پایداری ترمودینامیکی نزدیکتر است .در برخی موارد
مانند هیسترزیس نوع دوم ،شاخه جذب برای توزیع اندازه حفرات
پیشنهاد میشود .برای نمونههایی که دارای مزوحفرهها هستند از

بهمنظور محاسبه توزیع اندازه ذرات از معادالت دیگری مانند
معادله برت ،جوینر و هالندا 14و یا دولیمور ،هیل 15نیز استفاده
میشود .در غیاب حفرات ماکرو و مزو ،نمونههایی که دارای حفرات
میکرو مقیاس هستند ،دارای ایزوترم نوع اول و یا ایزوترم النگمایر
هستند .معادله النگمایر بهمنظور محاسبه سطح ویژه نمونهها با
فرض اینکه تنها یک الیه از جـذب شـونـده بر روی جاذب قرار
استفاده میشود .در معادله زیر ،از نمودار  ⁄بر حسب
میگیرد)5( ،
مقدار وزن تک الیه جذب شونده بدست میآید و در نهایت
مقدار سطح ویژه محاسبه میشود .معادله النگمایر برای محاسبه
سطح ویژه موادی که دارای ترکیبی از حفرات ماکرو ،مزو و میکرو
هستند ،مناسب نیست [.]8
()5( )5

⁄

با اسـتفاده از جذب فیزیکی و تحلیل صحیح
نتایج بدسـت آمـده ،میتوانیم اطالعـات مفیدی
مانند سـطح ویـژه ،حجم تخلخـل و توزیع اندازه
حفـرات را بدسـت آوریـم .قبل از بدسـت آوردن
اطالعـات ذکـر شـده ،بررسـی منحنـی همدمـا
(ایزوتـرم جـذب و دفـع) درک نسـبتا خوبـی از
شـکل حفرات خواهـد داد و درنهایت با اسـتفاده
از شـکل ایزوتـرم ،نـوع حفـرات از نظـر میکـرو،
مـزو و یـا ماکرو بـودن تقریبا مشـخص میشـود
و بـا دانسـتن ایـن مطلـب ،معـادالت و همچنین
محـدوده فشـارهای نسـبی بهمنظـور محاسـبه
اطالعـات بعـدی بـا دقـت بیشـتری انتخـاب
خواهد شـد.
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روش دیگری که بهمنظور تعیین حجم میکروحفرهها در
حضور مزوحفرهها کاربرد دارد ،آنالیز  t-plotاست .این روش
شامل اندازهگیری مقدار گاز نیتروژن جذب شده با استفاده از
نمونه در فشارهای نسبی کم است ،این روش شبیه به روش BET
است با این تفاوت که در محدوده باالتری از فشارهای نسبی،
سطح ویژه خارجی (بخشی از نمونه به غیر از میکروحفرهها)
اندازهگیری میشود .نمودار آنالیز  ،t-plotحجم مقدار گاز جذب
شده بر حسب ضخامت آماری فیلم جذب شده است .محدوده
فشار نسبی  0/1-0/5برای این آنالیز معموال مورد استفاده
قرار میگیرد .روشهای دیگری مانند  α-plotو  MP-Plotنیز
شبیه به آنالیز مذکور وجود دارد .عالوه بر روشهای آنالیزی
که در اینجا به اختصار به آنها اشاره شد ،روشهای دیگری
مانند روش دوبین-رادوشکویچ ،16روش دوبین-آستاخو ،17روش
هورواد-کاوازو ،18روش شبیهسازی مونت کارلو-فولی 19و روش
ابعاد فرکتال 20بهمنظور محاسبه حجم تخلخل و همچنین توزیع
اندازه حفرات وجود دارد .هر یک از روشهای ذکر شده براساس
تئوریهای مختلف و شکل حفرات ،روابطی را برای محاسبه
توزیع حفرات پیشنهاد دادهاند [8و.]9

)5. Brunaure-Emmett-Teller (BET
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