
 

 ّای ػیلیکایی ائشٍطل

 .ٌهذ یآ یتهِ دػهت هه     یغ اص طل هشطَب تذٍى افت حدویهَاد ًاًَهتخلخل ّؼتٌذ کِ تا خاسج کشدى ها ّا ائشٍطل

تا  یي ػاختاسّا هَادی. ااًذ کا ػاختِ ؿذُیلیرسات ػ دس ػِ تؼذ ییًَذّایتا پّای  ِ اص ؿثک ییکایلیػی ّا ائشٍطل

mظُ تاال )یالؼادُ هثل هؼاحت ػطح ٍ خَاف فَق
2
/g 500  یدسكذ(، چگهال  8/99تا  80(، تخلخل تاال )1200تا 

gr/cmي )تاییپا
ت ی(، ؿهااف m/s100ي )یی(، ػهشػت كهَت پها   W/mK002/0 ي )ییپها  یت حشاستی(، ّذا3005/0

ة ؿکؼهت  ی( ٍ هشk=0/2تا  0/1ي )ییاس پایک تؼیالکتش ی%( ، ثاتت د90ثا ی)تقشدس ًاحیِ هشئی اد یالؼادُ ص فَق

ٌِ ػلهن ههَاد ّؼهتٌذ. تهِ     یي هَاد دس صهیتش ـشفتِیخضء پ ّا ائشٍطل. [41-34]( ّؼتٌذ05/1ثا یقشي )تییاس پایتؼ

 هثهال  یهختله  داسًهذ. تهشا   ّهای     ٌِیدس صه یهتؼذدّای   ي هَاد کاستشدی، اّا ائشٍطلل خَاف هٌحلش تِ فشد یدل

دس  یحشاسته ّای   قیتاال، ػا یاًشطّای   کیضیدس ف چشًَکٍَتـؼـغ ّای   ، آؿکاسػاصیاّؼتِّای   اػتاادُ دس ساکتَس

غ یهها ّهای    ػهَخت  یتهشا  ییّها  ِ، هحاظِیتَّْای   ؼتنیّا ٍ ػ ّا، پٌدشُخچالی، یذیخَسؿ یاًشطّای   ؼتنیػ

ّهای    ؼهتن یدس ػقاتل اػتاادُ  یکیالکتش ییت سػاًایل داسٍ، خاكیتحَّای   ؼتنی، ػیق كَتیل ػایهَؿک، ٍػا

، تهِ ػٌهَاى خهارب دس    یكهٌؼت ّهای     ٌذُیّا ٍ آاللیاگضٍص اتَهثّای   ؼتنیػ یتشا لتشی،تِ ػٌَاى فییایویالکتشٍؿ

ٍ  .ییایویهختل  ؿّای   ّتشٍطى دس ٍاکٌؾّای    ؼتیٍ کاتال یثات آلیحزف تشک ت یه اس تهاال، قاتل یظُ تؼه یه ػهطح 

ؿهَد تها    ههی  تاال ػثةّای   خَاف دس فـاس ٍ دها یذاسیي ٍ پاییتِ پای، داًؼیدٍػت آبٍ  یگشیض آبداد خَاف یا

 ًات تاؿٌذ. یکاستشد دس تاالدػت یتشا یهٌاػثذ یکاًذّا ائشٍطل

 

 ییکایلیػی ّا ئشٍطلهشاحل تـکیال

 یط فَق تحشاًیدس ؿشا یػاص خـک یشا تش هثٌاییکایلیػی ّا ائشٍطل 1930دس ػال  1کیؼتلشآقای ي تاس یاٍل یتشا

ي دِّ ًـهاى  یدس چٌذ  یـشفت کویي ػاختاسّا پیذ ایذ کشد، اها تَلیتَل کاتیلین ػیِ ػذیتا اػتاادُ اص هادُ اٍل

تِ  ایي ػاختاسّا هَسد هطالؼِ قشاس گشفتِ اػت. ػٌتض  ػالدس طَل ای ُ   ي ػاختاسّا تِ طَس گؼتشدی. ػٌتض ادادًذ

 ؿَد: ین هیتقؼ  یػِ هشحلِ کل

 

 طل تـکیل

ک هحلَل هٌثغ یلِ یتَػ یذیهحلَل کلَئذ. یآ یطل تِ دػت ه -یذیهحلَل کلَئٌذ یلِ فشایکا تَػیلیطل ػ 

کِ ػاختاس طل  یط هحلَلیهح اػاعّا تش  افتذ. طل یؼت اًؼقاد اتااق هیؿَد ٍ تا افضٍدى کاتال یکا آهادُ هیلیػ
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 آب، الکل ٍ َّا(. یة تشایتشت ذسٍطل، الکَطل ٍ ائشٍطل )تِیهثال ّ یؿًَذ تشا یه یتٌذنیدس آى قشاس داسد، تقؼ

 

 طل2یشػاصیپ

ت کشدُ، یتقٌَذ ػاختاس طل سا یي فشایؿَد. ا ی، صهاى دادُ هیتِ طل آهادُ ؿذُ دس هشحلِ اٍل دس هحلَل اكل

 سػذ. یدس طَل هشحلِ خـک کشدى تِ حذاقل ه  یي افت حدویتٌاتشا

 

 خـک کشدى طل

ػاختاس طل، خـک  یاص فشٍپاؿ یشیخلَگ یذ خاسج ؿَد. تشایداخل حاشات طل تاهَخَد دس غ یي هشحلِ هایدس ا

 یخاكّای   هحلَلتَػط ػاختاس طل ات خـک کشدى یا قثل اص ػولیاًدام ؿَد  یط خاكیذ تحت ؿشایکشدى تا

 ّؼتٌذ.  یي ػِ هشحلِ ػوَهیؿاهل ا ییکایلیػی ّا ائشٍطلذ یتَلّای    اكالح ؿَد. ّوِ سٍؽ

، Pcّا دس طَل هشحلِ خـک کشدى تا فـاس هَییٌگی،  کشدى طل یک هشحلِ تحشاًی اػت. اًقثام طل خـک

 تیاى ؿَد.صیش تَاًذ تا ساتطِ  ؿَد کِ هی کٌتشل هی

 

   
    

      
 

 

هخاهت یک  δؿَد ٍ تیاى هیصیش ؿؼاع حاشُ اػت کِ تا ساتطِ rPکـؾ ػطحی هایغ داخل حاشات اػت، IVγکِ 

 الیِ خزب ؿذُ ػطح اػت.

 

   
2  

  
 

 

گشادیهاًی دس  تاؿٌذ.  تحشاًی هیّای   پاساهتش کِتشتیة حدن حاشُ ٍ ػطح تواع ّؼتٌذ  تVP  ٍSPِدس ساتطِ فَق

ؿهَد. کـهؾ ههَییٌگی دس طهَل هشحلهِ       فـاس هَییٌگی داخل حاشات ٍخَد داسد کِ تاػث آػیة هکاًیکی هی

ایي کـؾ هٌدش تِ افت حدوی ٍ تشک خَسدگی   هگا پاػکال تشػذ کِ 200-100خـک کشدى هوکي اػت تِ 

 تَاًٌهذ تاػهث تهشک    سگ ههی هَییٌگی تضّای   ؿَد. حاشات کَچک دس طَل هشحلِ خـک کشدى تِ دلیل ًیشٍ هی

آًگؼتشٍم کَچکتش اػهت، ههایغ حاهشات تحهت تهٌؾ تضسگهی قهشاس         200اًذاصُ حاشات اص   خَسدگی ؿًَذ. ٍقتی

آًگؼتشٍم ؿذ، اًقثام ٍ تشک خَسدگی کوتهش اتاهاق    200اًذاصُ حاشات تضسگتش اص   گیشد. اص طشف دیگش ٍقتی هی
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ههِ تهِ ایهي ػهِ سٍؽ اؿهاسُ      ّا ٍخَد داسد کهِ دس ادا  . تِ طَس کلی ػِ سٍؽ تشای خـک کشدى طلخَاّذ افتاد

 خَاّذ ؿذ.

 

 3(SCDخـک کشدى فَق تحشاًی )

ٍ خـهک کهشدى فهَق تحشاًهی دهها پهاییي        4(HTSCD)ایي سٍؽ ؿاهل خـک کشدى فهَق تحشاًهی دهها تهاال     

(LTSCD)5 تاؿذ. دس سٍؽ خـک کشدى فَق تحشاًی هایغ حاشات دس تاالی دهای تحشاًیَ فـاس تحشاًی خاسج  هی

 .. دس ایي ًقطِ ّیچ ػطح هـتشکی تیي هایغ ٍ تخاس ٍ دس ًتیدِ ّیچ فـاس هَییٌگی ٍخَد ًذاسدؿَد هی

 

 
 هشاحل سٍؽ خـک کشدى فَق تحشاًی دها تاال

 

 خـک کشدى اًدوادی

هشص فاصی تیي هایغ ٍ گاص ٍخَد ًذاسد ٍ تٌاتشایي فـاس هَییٌگی ًقؾ هْوی سا ذس آى سٍؽ دیگش خـک کشدى کْ

کٌذ، سٍؽ خـک کشدى اًدوادی اػت. دس ایٌدا حالل تایذ تا یک هشیة اًثؼاط پاییي ٍ فـاس تلؼیذ تاصی ًوی

ؿَد. خـک کهشدى اًدوهادی هؼایهة    حاشات هٌدوذ ؿذُ ٍ تحت خال تلؼیذ هیدسٍى تاال خایگضیي ؿَد. هایغ 

اسد ؿثکِ هوکي اػت تِ صیادی داسد، اص خولِ صهاى پیشػاصی تایذ تشای تثثیت ؿثکِ طَالًی تاؿذ ٍ دس تشخی هَ
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2
 High Temperature Supercritical Drying 

3
 Low Temperature Supercritical Drying 

 

 



 . ٍػیلِ کشیؼتالیضاػیَى حالل دس حاشات خشاب ؿَد

 

 خـک کشدى دس فـاس هحیط

تَاى اص کـؾ ػطحی تیي هایغ ٍ تخاس اختٌاب کشد. تٌؾ دس داخهل طل تها    تا خـک کشدى دس فـاس هحیط ًوی

ٍیؼکَصیتِ هایغ داخل حاشات ٍ ػشػت خـک کشدى هتٌاػة اػت ٍ تا ًاَرپزیشی طل هشطهَب ًؼهثت ػکهغ    

اًذاصُ حاهشات طل هشطهَب ٍ حهالل ههَسد       هْن دس خـک کشدى ػثاستٌذ اص: هقاٍهت اٍلیِ طل،ّای   داسد. پاساهتش

ی ّها  ائهشٍطل تَلیهذ    تاالی خـک کشدى فَق تحشاًهی، تهشای  ّای    . تِ دلیل ّضیٌِخـک کشدىفشایٌذ اػتاادُ دس 

  ؿهَد. تشکیهة دٍ احتوهال تهشای     ػیلیکایی دس هقیاع تداسی اص سٍؽ خـک کشدى دس فـاس هحیط اػتاادُ هی

خـهک ؿهذُ   ػیلیکایی ی ّا ائشٍطلتـکیل   ایداد دٍ هؼیش هختل  تشای تـکیل طل ٍ خـک کشدى آى هٌدش تِ 

 :دؿَ دس فـاس هحیط هی

 ّا ػیلیکایی تش پایِ آلکَکؼیالىی ّا ائشٍطل-1

 ػیلیکایی تش پایِ آب ؿیـِی ّا ائشٍطل-2

 

 
 ػیلیکاییی ّا ائشٍطلتشای خـک کشدى   هختل ّای   هؼیش

 

  هختل ّای   ّا ٍ حالل دس سٍؽ خـک کشدى دس فـاس هحیط قثل اص ػولیات خـک کشدى هایغ دسٍى طل تا الکل

6تؼَین ؿذُ ٍ ػپغ ػولیات اكالح ػطح طل تِ کوک ػَاهل اكالح ػهطح چهَى   
TMCS  ٍ7

HMDZ   اًدهام

کٌٌذ. تٌاتشایي تا گزؿت  دٍػت ّؼتٌذ ٍ سطَتت اتوؼاشی سا خزب هی ػیلیکایی خالق آبی ّا ائشٍطلؿَد.  هی

تَاًهذ دس   تهش سٍی ػطحـهاى کهِ ههی     -OHقطثی ّای    آب تِ ػلت ٍخَد گشٍُّای   صهاى تِ دلیل خزب هَلکَل
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 Hexamethyldisilazane 



تها   Si-OHاص گشٍُ  Hؿًَذ. خایگضیٌی  هی هشطَب خشابّای   ّیذسٍطًی تا آب ؿشکت کٌذ، دس هحیطّای   پیًَذ

ػهیلیکایی  ی ّها  ائشٍطلاص طشیق پیًَذ اکؼیظى، اص خزب آب خلَگیشی کشدُ ٍ تاػث ایداد  Si-Rپایذاس ّای    گشٍُ

( تیـهتش تهَدُ ٍ   OR-( یها آلکَکؼهی )  R-ّیذسٍکؼیل اص گشٍُ آلکیهل )  گـتاٍس دٍقطثی گشٍُ .ؿَد گشیض هی آب

تها  ی ّها  ائشٍطلاكالح ػطح کاّؾ یاتذ.  تؼذ اص SiO2ی ّا ائشٍطلالکتشیک  تایذ اًتظاس داؿت کِ ثاتت دیتٌاتشایي 

 . تشی داسًذگشیضی تیـتش ثاتت دی الکتشیک پاییيآب

 

 
 ػاصی اتوؼاشیک  اكالح ػطح ػیلیکاطل خْت خـک

 

ی ّها  ائهشٍطل دس سٍؽ خـک کشدى دس فـاس هحیط ٍقتهی اص ههادُ اٍلیهِ اسصاى قیوهت آب ؿیـهِ تهشای تَلیهذ        

ٍ  Derivatization ،Co-precursorٍخهَد داسد:   ّها  ائهشٍطل ؿهَد، ػهِ سٍؽ تهشای تَلیهذ      ػیلیکایی اػتاادُ هی

 خضئیات ایي ػِ سٍؽ آهذُ اػت. ؿکل صهاى. دس اػتخشاج/ اكالح ػطح ّن

 



 
 ػیلیکایی تِ سٍؽ خـک کشدى دس فـاس هحیطی ّا ائشٍطلػِ سٍؽ هَسد اػتاادُ دس ػٌتض 

 

 صهاىسٍؽ اػتخشاج/ اكالح ػطح ّن

ّها اًدهام    آلی، ػاههل اكهالح ػهطح ٍ الکهل    ّای   دس ایي سٍؽ تؼَین حالل ٍ اكالح ػطح تَػط هخلَط حالل

ؿهکل  ک دس . هکاًیؼن اًدام ایي سٍؽ تِ طهَس ؿهواتی  گیشدکِ تِ كَست ّوضهاى هَسد اػتاادُ قشاس هیؿَد  هی

تِ تذسیح تَػط ًاَر هحلَل دس حاشات طل  R–ّای   تش سٍی ػطح تا گشٍُ OH–ػاهلیّای   ًـاى دادُ اػت. گشٍُ

تؼهَین   HClحاشات تا الکل ٍ هحلَالت ٍاکٌؾ هثهل  هَخَد دس خایگضیي ؿذُ ٍ تِ دلیل آتگشیضی ػطح، آب 

 .ؿَدهی

 

 (SiO2دسكذ ٍصًی 8-4هحلَل آب ؿیـِ )

 اسگاًَطل

اثشتیتؼَین حالل تا هحلَلْای   

 

 تؼَین یَى

 اػیذ ػیلیؼیک 

 ّیذسٍطل

 تؼَین حالل تا الکل

اثشتؼَین حالل تا هحلَلْای تی  

 

 اكالح ػطح تا ػاهل

 اكالح ػطح/ حالل تی اثش

اثشتؼَین حالل تا هحلَلْای تی  

 

 خـک کشدى دس هحیط
 

 تؼَین یَى

 اػیذ ػیلیؼیک 

 ّیذسٍطل

 اكالح ػطح تا ػاهل

 اكالح ػطح/ حالل تی اثش/ الکل

اثشتؼَین حالل تا هحلَلْای تی  

 

 خـک کشدى دس هحیط
 

 خـک کشدى دس هحیط
 

 ائشٍطل ػیلیکایی
 

کاتالیؼت 

 اػیذی

ػاهل اكالح 

 ػطح

 کاتالیؼت تاصی کاتالیؼت تاصی



 
 هکاًیؼن اًدام سٍؽ اػتخشاج/ اكالح ػطح ّوضهاى

 

، الکل ٍ HClػاهلی ػطح، هایغ صسد سًگ کِ هخلَط ّای  پغ اص اًدام ٍاکٌؾ تیي هحلَل اكالح ػطح ٍ گشٍُ

گیشد ٍ طل اكالح ؿذُ تش سٍی فاص تَلیذ ؿذُ ٍ صیش فاص حالل قشاس هیآب اػتخشاج ؿذُ اص داخل حاشات اػت، 

اثش ٍ دس دهای اكالح ؿذُ دس هحیط حالل تیّای   تا خـک کشدى طل ؿَد.ؿٌاٍس هی ٍ آب حاشات HClحاٍی 

دسكذ حدن اٍلیِ خَد کاّؾ  50تا  35اكالح ؿذُ تِ تذسیح تخاس ؿذُ ٍ طل تیي ّای   هحیط، هایغ حاشات طل

ػیلَکؼاى تِ دلیل ّای   تاالتش تا تـکیل تاًذّای   اداهِ خـک کشدى دس دهاؿَد. تا حدن پیذا کشدُ ٍ هٌقثن هی

 8فٌشی گشدد. هیضاى تشگـت اكالح ػطح، حاشات تضسگتش ؿذُ ٍ طل خـک ؿذُ تقشیثا تِ حدن اٍلیِ خَد تاص هی

تِ طَس  تِ طَس هؼتقین تا هیضاى اكالح ػطح ساتطِ داسد. اگش طل هشطَب تِ طَس کاهل اكالح ؿَد، اثش تشگـت

 دّذ.سا تِ طَس ؿواتیک ًـاى هی ّا ائشٍطلپذیذُ تشگـت دس خـک کشدى  ؿکلؿَد. کاهل دیذُ هی

 

 

 ّا ائشٍطلدس خـک کشدى فٌشی پذیذُ تشگـت 

 

 طل ػاصی آهادُفشایٌذ 

ِ یه ؿهَد. ههَاد اٍل  یهه  یطل دس دٍ قؼهوت تشسػه   ػهاصی  ٌذ آههادُ یفشا ْ  ِ ته ٌهذ  یِ طل ٍ فشایه کهاستشدُ ؿهذُ دس ت

ّهای    ذیطل اػاػها هـهتقات آلکَکؼها    -یذیه هحلهَل کلَئ ِ یه ل طل.ههَاد اٍل یٍ تـهک  یذیوحلَل کلَئیػاص آهادُ
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10الىػهی  ؼهی َک(، تتهشا ات TMOS) 9الىػهی  ؼیچَى تتشا هتَکیکًَیلیػ
TEOS)11الىػهی  ؼهی وتَکیل تشیه (، هت 

(MTMS)12لَکؼاىیػ ید یاتَکؼ ی، پل
PEDS) ،)13الىػی ؼیاتَک یل تشیهت (MTES )یٍ...ّؼتٌذ. هادُ اٍل ِ

ظُ، یه ، هؼاحت ػطح ٍآًْااًذاصُ   غیاًذاصُ حاشات ٍ تَص  ،یکپاسچگیض، یذسٍلیتَاًذ ػشػت ّ یتکاس سفتِ دس ػٌتض ه

 یذّا ههَاد یش قشاس دّهذ. آلکَکؼها  یػاختاسّا سا تحت تاث ییگشها ییسػاًا یٍ حت یضیضاى آتگشی، هیشیپز اًؼطاف

 ذیه تَل  یؿهَد. تهشا   یه ییکایلیػی ّا ائشٍطلػاخت  یػاصیاهش هاًغ تداس يیوت ٍ خطشًاک ّؼتٌذ کِ ایقگشاى

هشطَب دس فـاس اتوؼاش ّای    کات ٍ خـک کشدى طلیلین ػیوت چَى ػذیِ اسصاى قیتْتش اػت اص هَاد اٍل ويیا

ی ّها  ائهشٍطل ذ یه تَل  یتهشا  کات(یلین ػه یـِ )ػذیهحلَل آب ؿاص  14کیؼتلشتَػط  1930دس ػال .اػتاادُ کشد

تهِ  ای ُ   اػتاادُ ؿذ ٍ اکٌَى تِ طَس گؼهتشد  یتا اػتاادُ اص سٍؽ خـک کشدى فَق تحشاً وتیاسصاى ق ییکایلیػ

ا خـک ییش تحشاًیتا اػتاادُ اص سٍؽ خـک کشدى ص ییکایلیػّای   ػاختاس یػٌتض تداس یتشا  یػٌَاى هادُ ػوَه

اص آب  1998ٍ ّوکاساًؾ دس ػال  16اؿَستایگشي تاس یاٍل یؿَد. تشا ی( اػتاادُ هAPD) 15طیکشدى دس فـاس هح

 ییکایلیػی ّا ائشٍطلػٌتش  یط تشایتش ٍ اص سٍؽ خـک کشدى دس فـاس هح اسصاى یکایلیـِ تِ ػٌَاى هٌثغ ػیؿ

ط هختل  ًـهاى دادُ  یکا تحت ؿشایلیػ یذیهحلَل کلَئل هحلَالت هختل  اص یتـکدس ؿکل . اػتاادُ کشدًذ

 ؿذُ اػت. 
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 هحلَالت هختل  ًاؿی اص تغییش ؿشایط تـکیل ػل ػیلیکا

 

سا تـکیل هحلَل کلَئیذی، طل ٍ پَدس ػیلیکا اص طشیق کٌذاًغ ؿذى ٍ پلیوشیضاػیَى هًََهش ػیلیکا  ؿکل

 ٌذیهختل  فشاّای   خَاف تِ پاساهتش یتا خَاف هطلَب تا تَخِ تِ ٍاتؼتگ ییکایلیذ ائشٍطل ػیتَلدّذ. ًـاى هی

ذ هٌدش تِ صسٍطل خَاّذ یدِ تَلیدقت ًتػذم تَدُ ٍ دس كَست ػذم کٌتشل پاساهتشّا ٍ  یایحؼاع ٍ ظش تؼیاس

 ؿذ. 

 


