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در  مي توانند  مس  نانوذرات  پردازش:  ماهنامه 
واكنش هاي شيميايي به عنوان كاتاليست به كار روند، 
صنايع  در  باال  الكتريكي  هدايت  به علت  همچنين 
الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرند. اين ذرات 
در مهندسي مواد به عنوان آلياژ فلزي و پوشش هاي 
ضدخوردگي و سايش حائز اهميت مي باشند و در 
ساخت گريس و روغن هاي جامد نيز كاربرد دارند. 
كاتاليست  به عنوان  نانومس  كابرد  موارد  از  يكي 
استفاده در سنتز 3،2،1 تري آزول هاست اين مواد 

كاربردهاي زيادي در داروسازي دارند.
كاتاليستي  فعاليت  مي توانند  مس  نانوذرات 
اكسيدروي در واكنش هيدروژناسيون CO2 براي 
سنتز متانول را بهبود بخشند [3].اين واكنش بدون 
حضور كاتاليست كمكي نانومس، بيشترين مقدار 
CO2 تبديل را 30 درصد، در دماي C˚450 نشان 
درصد  اين  بهبود  باعث  نانومس  افزايش  مي دهد، 
تبديل تا باالتر از 75 درصد در همين دما مي شود. 
شدن  كوپل  واكنش  در  نانومس  كاتاليستي  اثرات 
 ،(nm20 سايز) فنيل يديد در حضور نانوذرات مس
راندمان 89 درصد دارد در حالي كه با ذرات مس 
معمولي راندمان 35 درصد است. عالوه بر موارد 
باال نانوذرات مس به عنوان كاتاليست در واكنش هاي 

زير به كار رفته اند:
ـ  مولكولي  اكسيژن  توسط  فنول ها  اكسيداسيون 
شدن  كوپل  واكنش  ـ  تيول ها  الكان  اكسيداسيون 
شده  بررسي  همچنين  و  هاليدها  الكليل  اپوكسي 
كه اين نانوذرات مي توانند فعاليت كاتاليستي اكسيد 
روي در واكنش هيدراسيون و دهيدراسيون را بهبود 
بخشند. از نانوپودر خالص مس حاصل از فرايند 
الكتروليز همراه با تنگستن كاربيد و نيتريد آلومينيوم 
تحت شرايط سينترينگ و فشار باال مي توان آلياژهايي 

با سختي بيش از حد متعارف دست يافت. 
اكسيد مس(II) به علت فعاليت و گزينش پذيري 
بااليي كه در واكنش هاي اكسيداسيون و احيا از خود 
نشان مي دهد به طور گسترده اي در اين گونه واكنش ها 

به عنوان كاتاليست به كار گرفته مي شود. 
ارزيابي  براي  بسياري  تحقيقات  امروزه  به ويژه 
پايه  با  كاتاليست هايي  با   CuO جايگزيني امكان 
فلزات گران قيمت مانند: پالتين، پاالديوم و روديوم 
اكسيداسيون  مانند  هيدروژن دار،  واكنش هاي  در 
CO و هيدروكربن ها و احياي NOx در سيستم 
مثال  به عنوان  است.  شده  انجام  اتومبيل ها  اگزوز 
استفاده  مس  اكسيد  نانوذرات  كاربردهاي  از  يكي 
از CuO/CeOx به عنوان كاتاليست براي واكنش 
اكسيداسيون CO مي باشد. يكي از داليل اهميت اين 
واكنش كنترل آلودگي ناشي از اگزوز اتومبيل هاست، 
به همين دليل تاكنون مطالعات بسياري بر روي آن 
انجام شده و كاتاليست هاي متعددي براي انجام اين 
واكنش پيشنهاد شده اند، از ميان آن ها نانوكامپوزيت 
اين  براي  مناسب تري  نمونه   CuO/CeOx
واكنش شناخته شده است. و اكسيدمس در سنتز 
متانول از COوH2، و در واكنش انتقال آب ـ گاز 
(2CO+ H2O+COH2) نيز به كار مي رود. عالوه 
براين نانوذرات اكسيدمس به عنوان نانوسيال در زمينه 
انتقال گرما كارايي بااليي دارند، به عنوان مثال گزارش 
شده است كه وقتي 4درصد حجمي ذرات CuO با 
سايز ميانگين nm35 در اتيلن گليكول به آب اضافه 
افزايش  20درصد  تا  آب  هدايت گرمايي  مي شود 
گليكول  اتيلن  نانوسيال  وقتي  همچنين  مي يابد. 
قطري  با  مس  نانوذرات  حجمي  درصد  حاوي 3 
كمتر از nm10 به آب اضافه شود هدايت گرمايي 
آب تا 40 درصد افزايش پيدا مي كند. اهميت ديگر 

اين ماده خاصيت مغناطيسي يون هاي مس(II) در 
محيط هاي متفاوت و دماهاي باال است كه منجر به 
توليد سراميك هايي با پايه CuO شده كه خواص 

ابررسانايي دارند.
از ميان اكسيدهاي فلزي نيمه هادي بي شماري كه 
وجود دارند، اكسيدمس(I) به علت خواص ممتازي 
 Cu2O .كه دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است
 0/2  –2/ev2باند فاصله  با   P نوع نيمه هادي  يك 
است، و تاكنون مطالعات بسياري در مورد به كارگيري 
آن در دستگاه هاي تبديل انرژي خورشيدي انجام 
ايجاد  براي  مي تواند  ماده  اين  زيرا  است  شده 
 n پيل هاي خورشيدي به  همراه يك نيمه هادي نوع
مناسب به كار گرفته شود. دليل اصلي اهميت اين 
ماده سميت كم، ارزان و در دسترس بودن و فراواني 
 Cu2O ذرات  تا  شده  باعث  مزايا  اين  است،  آن 
به طور گسترده در زمينه فتوكاتاليست، تبديل انرژي 
خورشيدي، پوشش هاي ضدزنگ و فتو الكترود در 

پيل هاي الكتروشيميايي به كار گرفته شوند. 
به  مي توان  نانوپودر  اين  كاربردهاي  جمله  از 
چسب هاي هادي الكتريكي و جوهرهاي مداد  چاپي 
اشاره نمود. كامپوزيت هاي تهيه شده از نانوذرات 
مس با ابعادي در حدود 80 تا 120 نانومتر از نظر 
ساختاري بسيار يكنواخت بوده و بنابراين مقاومت 
ويژه متفاوتي نسبت به نمونه هاي تهيه شده با ذرات 
mμ از خود نشان مي دهند. همچنين به منظور كاهش 
مقاومت حرارتي ژل سيليكا 3 (ماده جاذب رطوبت) 

دكتر مريم كارگر راضي، مرضيه تزرعى 
م ش دانشكده شمال ان ته واحد الم ا آزاد دانشگاه

آشنايى با نانوذرات مس و كاربردهاى آن
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در سيستم هاي خنك كننده از نانوپودر مس به عنوان 
افزودني براي بهبود هدايت حرارتي تركيب جاذب 

استفاده شده است. 
نتايج حاكي از تغيير ساختار ژل سيليكا تحت تأثير 
خلل   حجم  ويژه  سطح  است.  بوده  مس  نانوپودر 
و فرج و اندازه متوسط اين مواد با افزايش مقدار 
در  مقاومت  همچنين  بيشترمي شود.  مس  نانوپودر 
برابر انتقال جرم نيز با حضور نانوپودر مس افزايش 

مي يابد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته در مركز فرانهفر 
آمريكا افزودن مقدار بسيار جزيي نانوپودر مس مانند 
نانوذرات آن باعث افزايش هدايت حرارتي سياالت 
حتي  گليكول)  اتيلن  يا  و  آب  گرما (مانند:  هادي 
تا 50 درصد مي شود. ويژگي اين محلول ها معلق 
ماندن نانوپودر مس در آن ها است. از اين موضوع 
و  حرارتي  مبدل هاي  مانند:  صنعتي  زمينه هاي  در 
سياالت و عمليات حرارتي فلزات استفاده مي شود.

لك  با  كه  است  شده  داده  نشان  همچنين   
نانوپودرمس تف جوش شده به روش جرقه پالسما  
ممتازي  و  ويژه  الكتريكي  و  مكانيكي  خواص  از 

نسبت به مس معمولي برخوردار است.
از ديگر كاربردهاي نانوپودر مس با خلوص باال 
صنايع ميكروالكترونيك است، به عنوان مثال مي توان 
اشاره  ترمينال ها  الكترود و  فازن،  توليد  صنعت  به 
نمود. عالوه براين از نانوپودر اكسيد مس توليد شده 
از نانوپودر مس به عنوان كاتاليست استفاده مي شود. 

از جمله روش هاي توليد نانوپودر اكسيد مس انفجار 
الكتريكي سيم فلزي در گاز آرگون و سپس چگالش 

آن تحت اتمسفر خنثي است. 
پودر اكسيدي توليد شده با قرارگيري نانوپودرمس 
نيز  رطوبت  جذب  خاصيت  از  هوا  معرض  در 

برخوردار است. اين نانوپودر قابليت جذب گازهايي 
را  نيتروژن  و  آرگون  و  دي اكسيدكربن  متان  مانند 
هدايت  بهبود  در  همچنين  مس  داراست.نانوپودر 
حرارتي روغن هاي خنك كننده در صنايع برشكاري 
نيز مؤثر است. افزودن نانوپودر مس به روغن موتور 
اتومبيل سبب كاهش قابل توجه در سايش اجزاي 
درگير شده است به سبب ابعاد نانومتري ذرات مس 

اين ذرات قابليت عبور از فيلتر روغن را دارند. 
از طرف ديگر با قرارگيري نانوذرات مس بين دو 
سطح درگير عالوه بر جلوگيري از تماس مستقيم 
بر  سطوح  برشي  تأثيرات  پايداري  كاهش  و  آنها 

نيز  را  تماس  تنش هاي  سريع  رهاسازي  يكديگر، 
موجب مي شود.

روش هاي پايدار كردن نانوذرات
معموالً نانوذراتى با طوالني ترين عمر اندازه ذره 
كوچك، خنثى و سطح آب  دوست دارند. بنابراين 
محلول هاي  پايدارى  كه  ذرات  سطح  ويژگي هاي 
مغناطيسى را در برابر پديدة آگلومره شدن ذرات 
كنترل مي كند نقش مهمى در انتقال و توزيع زيستى 
كاربردهاى  در  استفاده  مورد  نانوذرات  مناسب 

زيستى دارد. 
پايدارى يك سوسپانسيون كلوئيدى مغناطيسى از 
تعادل ميان نيروهاى جاذبه  و دافعه ناشى مي شود 
به وسيلة  مي توان  را  مغناطيسى  ذرات  پايدارى 
يك يا هردو نيروى دافعة الكترواستاتيك و دافعة 
يك  نيروها  اين  شدت  كنترل  كرد.  تأمين  فضايى 
پايدارى  با  ذراتى  ساخت  براى  كليدى  عامل 
نانوذرات  رسوب  از  اجتناب  براى  است.  خوب 
مانند  گوناگون  كننده هاي  پايدار  از  اكسيدآهن 
ماكرومولكول هاي آب دوست استفاده مي شود. كه 

داراى مزايايى همانند:
محدودكردن رشد هستة مغناطيسى هنگام توليد، 
.پايدار كردن كلوئيد از طريق ايجاد ممانعت فضايى 
ميان نانوذرات پراكنده در محلول آبى، كاهش امكان 

رديابى ومقابله توسط سيستم دفاعى بدن مي باشند.
پايداركننده هاي مونومرى و پليمرى: جلوگيرى از 
آگلومره شدن هسته ها با پايداركننده هاي مونومرى 
مغناطيسى  هسته هاى  پوشش  ايجاد  طريق  از 
توسط مولكول هاي پيوندى سطح محقق مي شود. 
كربوكسيالت ها وفسفات ها ازجمله موادى هستند 
قرار  استفاده  مورد  پايدارسازى  روش  اين  در  كه 

فيزيكى  صورت  به  معموالً  پوشش ها  مي گيرند. 
ممكن  و  مي شوند  مغناطيسى  ذرات  سطح  جذب 
است كه در غلظت هاي كم از سطح كنده شده و 
موجب آگلومره شدن ذرات گردند. بنابراين پايدارى 
ذرات پوشش دار به استحكام پيوند ميان پوشش و 

هسته بستگى دارد.

مشخصه يابي  و  شناسايي  روش هاي 
نانوذرات

نانوساختارهاي  گسترده  بهكاربردهاي  توجه  با 
مورفولوژي،  و  شكل  ذرات،  ساير  كنترل  فلزي، 

نانوذرات مس مي توانند در واكنش هاي شيميايي به عنوان 
الكتريكي  همچنين به علت هدايت  كاتاليست به كار روند، 
باال در صنايع الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرند. اين 
ذرات در مهندسي مواد به عنوان آلياژ فلزي و پوشش هاي 
ضدخوردگي و سايش حائز اهميت مي باشند و در ساخت 

گريس و روغن هاي جامد نيز كاربرد دارند
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ساختار دروني و تركيب شيميايي آن ها به منظور به 
دست آوردن نانوذراتي با كيفيت و پايداري خوب 
بسيار ضروري است. شكل و سايز در تعيين خواص 
ساختاري، فيزيكي، و شيميايي نانوذرات فاكتورهاي 

مهمي هستند. 
سنتز همراه با كنترل شكل نانوذرات بسيار مهم است 
زيرا نانوذرات با مورفولوژي هاي متفاوت مي توانند 
با  متفاوتي  مغناطيسي  نوري  الكترونيكي،  خواص 
باشند.  داشته  شكل،  كروي  ولي  مشابه،  نانوذرات 
تاكنون نانوذرات نيمه هادي در شكل هاي گوناگون 
مانند مثلثي: ميله اي، مكعبي و … ساخته شده اند. 
به دليل تأثير مستقيم سايز، شكل، ساختاردروني و 
تركيب شيميايي نانوذرات، دركارآيي و خواص آنها 
يكي از عوامل اساسي براي توليد و تجاري سازي 
مواد  اين  مشخصات  تعيين  تكنيك هاي  نانومواد 

مي باشند.
ميكروسكوپ هاي الكترونيكي از جمله مهم ترين 
هستند  مشخصه يابي  تكنيك هاي  پركاربردترين  و 

كه براي بررسي خواص، ساختار سطحي و سايز 
نانومواد به كار مي روند. در ميكروسكوپ الكتروني 
به جاي نور از شعاع الكتروني استفاده مي شود. چون 
طول موج الكتروني بسيار كوتاه است مي توان در 
تصاوير  بزرگ نمايي  الكتروني  ميكروسكوپ هاي 
را بسيار باال برد، اگر چه استفاده از اشعه الكتروني 

محدوديت هاي خاصي نيز ايجاد مي كند. 
از جمله اين كه الكترون بر خالف نور نمي تواند 
در  بايد  نتيجه  در  كند،  حركت  هوا  در  به آساني 
مسير حركت الكترون محفظه نمونه، خالء بسيار 
الكتروني  ميكروسكوپ هاي  كرد.  ايجاد  قوي 
ميكروسكوپ  اول  نوع  مي باشند:  نوع  دو  كل  در 

الكتروني روبشي (SEM) ناميده مي شود. 

سطح  به  الكترون  ميكروسكوپ  نوع  اين  در 
توسط  و  مي گردد  منعكس  مي شود  تابيده  نمونه 
فوتون  به  تبديل  و  شده  جمع آوري  آشكارسازها 
نوري مي گردد تا تصوير مرئي ايجاد شود. به عبارت 
ديگر اين نوع ميكروسكوپ فقط از ساختار سطحي 

تصوير مي دهد. 
حداكثر ولتاژي كه توسط اين نوع ميكروسكوپ ها 
مورد استفاده قرار مي گيرد حدودKV30 مي دهد، 
كه براي شتاب دادن پرتو الكترون استفاده مي شود. 
 (TEM)  نوع دوم ميكروسكوپ الكتروني عبوري
مي باشد. در اين نوع ميكروسكوپ شعاع الكتروني 
نمونه  داخل  ساختار  از  تا  مي كند  عبور  نمونه  از 
تصوير گرفته شود. در نتيجه الكترون بايد شتاب و 

انرژي بسيار بااليي داشته باشد.
به  مجهز  الكتروني  ميكروسكوپ هاي  از  برخي 
اين  كار  اساس  هستند،   EDAX آناليز  سيستم  
به  الكترون  شعاع  كه  است  ترتيب  بدين  سيستم 
سطح نمونه تابيده مي شود، عناصر موجود در سطح 

نمونه تهييج شده و هر عنصر اشعه X خفيفي با 
انرژي خاصي از خود متصاعد مي كند كه با توجه 
به طور  را  نمونه  در  موجود  عناصر  مي توان  آن  به  

كمي و كيفي شناسايي كرد.
تكنيك پراش اشعه ايكس يك روش مهم و كارآمد 
مشخصه يابي است كه براي تعيين ساختار اتمي نانو 
مواد به كار مي رود، از دستگاه XRD براي شناسايي 
و تعيين فازهاي مواد نانوساختار استفاده مي شود. 
پراش يكي از خصوصيات تابش الكترو مغناطيس 
مي باشد كه باعث منحرف شدن تابش در هنگام عبور 

از يك روزنه يا لبه مي شود.
با كاهش ابعاد روزنه به سمت طول موج اشعه 
الكترومغناطيسي اثرات اين پراش بيشتر خواهد شد. 

از آنجا كه هر تركيب با ساختار كريستالي مشخص 
الگوي پراش خاص خود را دارد، با تابش پرتوي 
ايكس به  نمونه و بررسي الگوي پراش آن، مي توان 

ساختار تركيب را شناسايي كرد. 
از اين تكنيك عالوه بر تشخيص ساختار مي توان 
براي تعيين فاصله ذرات و سايز نانوذرات نيز استفاده 
كرد هنگامي كه اندازه بلورها در مقياس نانومتر باشد، 
قله هاي پراش توسعه مي يابند و عرض اين قله ها 

مستقيماً به اندازه نواحي كريستالي بستگي دارد.

پيش  از  سنتز  روش هاى  و  تحقيقات 
انجام شده

در سال 2002 سدهيركاپور و همكاران، نانوذرات 
فلزى مس را كه به روش شيميايى ترسيب يافته 
حدود 253  موج  طول  در  تابشى  روش  به  بودند 
نانومترى المپ ازت – جيوه در فشار پايين مشخص 

نمودند.
در سال 2005 هيتوزو و همكاران، به تأثير شرايط 
سنتز روى اندازه ذرات و سنتزهاى جديد نانوذرات 
با  مس  سولفات  احياى  به وسيلة  و  پرداختند  مس 
هيدرازين در اتيلن گليكول تحت تابش ماكروويو 

نانوذرات فلزى مس را سنتز كردند. 
ماكروويو  تابش  و  احيا كننده  به عنوان  هيدرازين 
به عنوان منبع حرارتى مى توانند سب افزايش واكنش 
و كاهش سايز ذرات شوند. در اين روش ذرات نانو 

پودر به اندازه 15 نانو متر تهيه شد.
  در سال J.Zhang ،2006 وهمكارانش از طريق 
اعمال حرارت توانستنديك نانو ساختار مس را به 
نانو ساختار ديگر مس تبديل كنند. به اين صورت 
كه اكسيد مس (I) را تحت حرارتC˚500 به مدت 
1تا 2 ساعت قرار داده و اكسيد مس(II ) را تهيه 

كردند. .
در سال 2006 گانگ يانگ و همكارا نش توانستند 
با احياى محلول آلى– آبى ( آب و اسيد اولئيك) و 
اسيد اسكوربيك ، تك اليه هاى مس آب دار را كه 
با استفاده از ذرات مس آماده سازى شدندبه صورت 
 Substrate تك اليه هايى از فضاى داخلى روى
حالت جامد حل كنند و به اين وسيله نانوذرات مس 

را تهيه كردند.
 در سال 2007، شيباني و همكاران، نانوذرات مس 
(I)را به روش احيا مكانيكي – شيميايي اكسيد مس
احيا  كردند.  بررسي  را  واكنشگرها  شرايط  و  تهيه 
مكانيكي روي گرافيت انجام شدكه در آن منجر به 
توليد ذرات مس گرديد. منظور از اين روش استفاده 
از واكنشگر احياكننده و ديسپرس كننده در اختالط با 

اكسيد مس حين آسياب مي باشد.
 در سال 2008 راجا ، به وسيلة اعمال ولتاژهاى 
از  متخلخل  و  نرم  الية  يك  محلول،  در  متفاوت 
آورد.  به دست  كاتد  سطح  در  مس  ذرات  رسوب 
ذرات جدا شده و به وسيلة اين روش نانوذرات مس 

با اندازه80-40 نانومتر تهيه شد.
در سال 2008 سپالك و همكاران، توانستند مواد 
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ماهنامه پردازش: Zhixiang cui رييس شركت خصوصي Shandong  در چين قصد دارد تا 
ميزان توليد خود را در سال 2012 تا دو برابر افزايش دهد. اين شركت مي گويد توليد كاتد مس خود 
را در سال آينده يعني زماني كه خط توليد جديدش را در واحد تصفيه خود راه اندازي كند به 400 
هزار تن در سال مي رساند. گفتني است ظرفيت توليد اين شركت در سال 2012 ،250 هزار تن و در 
2010 ،200 هزار تن در سال بود.  Cui افزود: تمام توليد ما به دست مصرف كنندگان نهايي خواهد 
رسيد و به دليل كيفيت باالي محصوالتمان اكثر آن در صنايع توليد  Fabricator ها مصرف مي شود. 
در بين تمام فلزات غير آهني، مس داراي يك بازار جهاني كامًال در ارتباط با هم است و چين هم 

به عنوان بيشترين مصرف كننده مس در جهان نقش كليدي در اين بازار ايفا مي كند. 
Cui كه به جهت شركت در مراسمي در لندن به سر مي برد در نشستي كه رياست آن را بر عهده 
داشت، گفت: شركت ما از هر دو بورس LME و شانگهاي استفاده خواهد كرد تا ريسك قيمت ها 
را به نحو احسن مديريت كنيم. وي افزود: البته ما پيشگو نيستيم و نمي توانيم در مورد آينده نظري 
را  خوبي  شرايط  بازار  وضعيت  از  درست  درك  با  تا  مي دهيم  انجام  را  خود  تالش  تمام  اما  دهيم 
انبارها  از  مواد  خروج  قبال  در  وي  شركت  اين كه  مورد  در   Cui  . كنيم  ايجاد  خود  مشتريان  براي 
و ذخيره سازي مواد چه سياستي را در پيش خواهد گرفت صحبتي نكرد اما افزود: از عملكردمان 
رضايت كامل دارم. گفتني است روزانه حجم زيادي از قراضه مس به چين وارد مي شود و مصرف 
كنستانتره مس نيز در اين كشور رو به رشد و افزايش است در عين حال عرضه اين ماده نيز در حال 
رشد است. وي افزود: جاي تعجبي نخواهد بود كه در سال آينده هزينه هاي TC/RC افزايش يابد.

هزينه هاي فرآوري و تصفيه (TC/RC ) كه واحد هاي ذوب متحمل مي شوند تا كنستانتره مس را 
به فلز مس تبديل كنند در حال حاضر يك چالش براي واحدهاي ذوب به حساب مي آيد. وي افزود: 
حتي اگر ما هزينه هاي TC/RC را هم باال ببريم تا زماني كه تكنولوژي واحد هاي ذوب بهبود نيابد 
براي بسياري از اين واحدها اين نوع تجارت ديگر مقروم به صرفه نخواهد بود به همين دليل بود 
كه شركت ما در سال 2008 از يك تكنولوژي پيشرفته به نام Oxygen bottom- blown در 
كوره هاي ذوب خود استفاده كرد. رييس اين شركت مي گويد اين تكنولوژي براي بسياري از مواد 
خامي كه وارد كوره هاي ذوب مي شود قابل اجراست و از طرفي كار با آن بسيار ساده است و در 

مصرف انرژي نيز صرفه جويي مي شود و در نهايت محصولي با كيفيت باال به دست مي آيد.

ماهنامه پردازش: بورس فلزات لندن اولين شركت خصوصي توليد كننده مس در چين را به نام 
Xiangguang  در ليست خود قرار داد تا اين شركت بتواند محصوالت خود را به انبارهاي ثبت 
شده LME ارسال كند. گفتني است Standard bank  در فرآيند ثبت اين شركت در LME  از 

جوالي 2010 حامي اين شركت بوده است. 
قدم  يك  توانستيم  اينكه  از  ما  گفت:  نظري  اظهار  در   Zhiguangliu  ، شركت  اين  عامل  مدير 
مهم در ارتقاي شركت خود برداريم و با ثبت در ليست بورس فلزات لندن مي توانيم وارد بازارهاي 
بين المللي شويم بسيار خرسنديم. وي افزود: اين اتفاق تاثير بسيار مثبتي در تجارت ما به ويژه در 
نقدينگي و افزايش اعتبار مان داشته است. گفتني است اين شركت به ظرفيت 400 هزار تن در سال 

كاتد مس توليد مي كند. 
مدير عامل Standard Bank مي گويد: ما معتقديم ثبت Xiangguang در ليست LME منجر 
به توسعه و رشد اين شركت و ارتقا جايگاه آن در بازارهاي بين المللي خواهد شد و ما نيز بسيار 
خرسنديم كه دراين پروسه حامي اين شركت بوده ايم. ما هم چنان به كمك هاي خود به شركت هاي 

چيني جهت حضور هر چه بهتر در بازارهاي جهاني ادامه خواهيم داد.
 Xiangguang در تجارت فيزيكي و سلف مس توليدي در Standard Bank شايان ذكر است كه
فعاليت دارد. جالب است كه Xiangguang هشتمين شركت چيني توليد كننده مس است كه در 

ليست LME به ثبت رسيده است.

نانو ساختار را به وسيلة سينترينگ در فشار 
براى  شده  انتخاب  مواد  كنند.  تهيه  باال 
تشكيل  كريستال  نانو  پودر  سينترينگ 
الكتروليت،  مس  خالص  پودر  از  شده 
و افزودنىWC1درصد  با  مس  پودر 

WC3درصد بود. 
مواد به وسيلة آسياب گلوله اى سياره اى 
در  شد.  تهيه  استون  با  همراه  آسياب تر 
روى  سينترينگ  فشار  با  كه  آزمايشاتى 
بين تراكم  فشار  گرفت  انجام  پودرها 
MPa40-15 و دما بين0C600 تا 800 
0C/براى پودر مس و سرعت گردش بين

min4500 تا 250 بود [27]. نمك نانو 
مسI و II بورات در محيط استري نمك 
 Y. zheng فسفات در سال 2009 توسط
به روش ترسيب شيميايي ترسيب شد و 
بررسي ساختاري و سايز ذرات بر حسب 

دماهاي مختلف انجام گرديد.
در سال 2009 نانوذرات آهن و مس از 
پساب حاصل از اسيد شويى شمش طال 
توسط كارگرراضى و همكاران گزارش 
جداسازى  از  پس  تحقيق  اين  در  شد. 
از  اسيدى  محلول  از  مس وآهن 
مرحله،  هر  در  حاصل  ميكروپودر هاى 
نانو پودر مس و اكسيد هاى آن به روش 

واكنش سوختن تهيه شدند. 
تهيه نانوذرات مس با اندازه حدود 100 
نانومتر به روش كاهش شيميايي با استفاده 
از احياكننده بورو هيدريد در سال 2010 
شد  گزارش   ding-jun و   z.Liتوسط
در اين تحقيق اثر غلظت سولفات مس 
واكنشگرهاي  و  دما  مس،  منبع  به عنوان 
سال  در  گرديد.  بررسي  ديسپرس كننده 
به  همكارانش  و  بيكر  مصطفى   2010
ساختار  ميكرو  نانومس/  سنتز  كنترل 
به وسيلة اسيد آسكوربيك در محيط آبى 

CTABپرداختند. 
در اين تحقيق نمونه مس كه به روش 
تهيه  براى  بود،  شده  تهيه  شيميايى 
محيط  در  آسكوربيك  اسيد  از  نانو پودر 
آبى CTAB استفاده شد و در اين روش 
متر  نانو   10  – اندازه 20  با  مس  ذرات 

تهيه شد. 
در سال 2011 نانوذرات مس به روش 
الكترو شيميايي كه در آن سولفات مس 
در محلول اسيدي اسيد اولئيك، گلوكز 
هيپو فسفات سديم و اتيلن دي آمين تترا 
استيك اسيد قرار دارد انجام شد، كه در آن 
ولتاژ مستقيم و جريان ثابت، اليه اسفنجي 
از ذرات مس را روي سطح كاغذ ترسيب 
نمود. اندازه ذرات ترسيب يافته 80 – 40 

نانومتر گزارش گرديد.

رييس شركت خصوصي Shandong  در چين قصد دارد تا Zhixiang cui ماهنامه پردازش:
خ كاتد د ل ت د گ كت ش ا د ش ا اف ا تا 2012 ال ا خ د ل ت ان

ماهنامه پردازش: بورس فلزات لندن اولين شركت خصوصي توليد كننده مس در چين را به نام
ثبت انبارهاي به را خود محصوالت بتواند كت ش اين تا داد ار ق خود ت لي در Xiangguang

افزايش توليد مس در جهان

LME اولين توليد كننده بخش خصوصي مس در چين را در 
ليست خود قرار داد

237

صى
ص
تخ

مه 
هنا

ما


