
  هاي پلیمري نانوکامپوزیت

ي گذشته اکثـر   گردد، با این وجود در طی دهه قرن پیش برمی ي نانو به نیم شروع پژوهش در زمینه
دانشـمندان  . ...از شیمی تا بیوشیمی، از علم مواد تا مهندسـی الکترونیـک و   . علوم را در بر گرفته است

هـاي   به بیـرون از آزمایشـگاه  آوري نانو را  دهند تا بتوانند فن را توسعه می ها آن سازند و مهندس ابزار می
  .هاي تجاري وارد کنند پژوهشی یعنی محل

هـا یکـی از    ي آن هـاي تهیـه   ي روش ي بسیاري از مواد جالب توجه در مقیاس نانو و توسـعه  تهیه 
در ایـن میـان یکـی از    . وجـود آورده اسـت   دانان بـه  ها را در قرن حاضر براي شیمی ترین چالش گسترده

 نـانومتري  هـایی در مقیـاس   ي کامپوزیـت  مندان را به خود جلب کرده است، تهیهمواردي که توجه دانش
هـاي متفـاوت بـا     انگیـزي ویژگـی   طور شگفت شود، به کامپوزیت گفته میها نانو این مواد که به آن. است

فشـردگی   هـم  ي جدیدي از مواد چندسازه با به ها طبقه نانوکامپوزیت .همتاي خود در مقیاس ماکرو دارند
شناختی خوب،  که داراي ریخت این مواد به دلیل این. دنباش یکی فاز آلی و فاز معدنی چندنانومتري میفیز

اپتیک، الکترونیک، مکانیک، غشـاء،  هایی از قبیل  در زمینه یکنواخت و پتانسیل کاربردي متعددخواص 
 .انـد  جلـب توجـه کـرده   هاي اخیر بسیار  هستند، در سال... گرها و  هاي محافظ، کاتالیزگرها، حس پوشش

ها بسته به نوع فاز پیوسته به انواع گوناگونی بـا خـواص مکـانیکی، حرارتـی و شـیمیایی       نانوکامپوزیت
هـاي   نانوکامپوزیـت و  هاي پلیمـري  نانوکامپوزیت، هاي سرامیکی نانوکامپوزیت: شوند می  متفاوت تقسیم

  .فلزي

اهمیت هستند که به دلیل فرایندپذیري و خواص هاي پلیمري از نظر تجاري موادي با  نانوکامپوزیت
ها نشان داده است کـه تنهـا    پژوهش. ي پلیمري از کاربردهاي زیادي برخوردارند هاي پیوسته مناسب فاز

در پلیمرها سبب بهبود و تقویت خـواص  ) درصد وزنی 1-2(ها  استفاده از مقدار بسیار کمی از نانوپرکننده
  .شود ي مشابه می ها مپوزیتمواد پلیمري نسبت به ماکروکا


