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 تولید شده به روش کلوئید شیمیاییCu2O بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات
 احمد مشاعی،مائده سنگل زاده
 دانشکده ی علوم پایه،دانشگاه تربيت مدرس
 و از آسکوربیک اسید به عنوان یک عامل، به روش کلوئید شیمیایی در دمای اتاق سنتز شدCu2O چکیده – فیلم های نازک اکسید های مس
، بدون هیچگونه ناخالصی تشکیل شد و از تیزی قله های الگوی پراشCu2O  نشان داد که فاز مکعبیx  آنالیز پراش پرتو.کاهنده استفاده شد
 به دو شکل نانوCu2O  مشخص شد که نانو ذراتuv-vis  بسیار باال بوده است و با تحلیل،می توان نتیجه گرفت که در صد بلورینگی نانو ذرات
.کره و نانو مکعب سنتز شده اند

Cu2O ، كلوئيد شيميایی-كليد واژه

Abstract: Thin foils of Copper (І) oxide (Cu2O) have been synthesized at room temperature by
using chemical colloid method of synthesis, and ascorbic acid has been applied as a reduction
agent. Results of X-ray diffraction test showed that cubic phase of Cu2O was formed without any
impurity, and the sharpness of the peak of diffraction graphs proved that the percentage of
crystallized nanoparticles was high. According to the results of uv-vis adsorption, it was
concluded that synthesized Cu2O nanoparticles had both spherical and cubic forms.

Investigation of optical properties of Cu2O nanoparticles produced by
chemical colloid
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 -1مقدمه

روش های مختلفی برای سنتز اكسيد های مس وجود دارد
كه می توان به الکترودپوزیشن ،الکترودشيميایی آندی،
اكسيداسيون حرارتی با تبخير فيلم نازک  Cuو روش كلوئيد
شيميایی اشاره كرد .در این تحقيق از روش كلوئيد شيميایی
برای سنتز  Cu2Oاستفاده شد كه دليل آن سادگی ،ارزانی،
ایمنی و تکرار پذیر بودن است ].[3

 -2روش انجام آزمایش
 -2-1مواد مورد نیاز
استات مس )،(Cu(CH3COO)2•H2O, AR
اسکوربيک اسيد ) (C6H8O6, ARو سدیم هيدروكسيد
).(NaOH, AR

 -2-2نحوه ی سنتز ماده
نانو ذرات  Cu2Oبا واكنش استات مس و اسکوربيک اسيد
در دماهای مختلف آماده می شود .به طوری كهmmol ،
 0.25كه معادل ( )0.05gاز استات مس را در ۱00ml
آب دیونيزه حل می كنيم كه تشکيل یک محلول آبی رنگ
می دهد؛ از سوی دیگر  5 mmolكه معادل ( )0.2 gاز
سدیم هيدروكسيد می باشد را در  ۲0 mlآب دیونيزه حل
می كنيم كه تشکيل یک محلول بی رنگ را می دهد .سپس
محلول استات مس را بر روی استيرر با دور بسيار زیاد قرار
داده و در دمای اتاق محلول سدیم هيدروكسيد را قطره قطره
به آن اضافه می كنيم .محلول هم زده شده تشکيل یک
سوسپانسيون آبی رنگ را می دهد .از طرف دیگرmmol ،
 0.75كه معادل ( )0.132gاز اسکوربيک اسيد می شود
را در  ۱5mlآب دیونيزه حل می كنيم كه یک محلول شفاف
حاصل می شود؛ حال محلول اسکوربيک اسيد را با سرعت
سه قطره در واحد ثانيه به سوسپانسيون آبی رنگ كه بر روی
استيرر قرار داشت اضافه كردیم و مشاهده شد كه رنگ
سوسپانسيون از آبی به رنگ سبز تغيير می كند ،در نهایت
بعد از  30minكه محلول حاصل شده روی استيرر ماند
رنگ نهایی سوسپانسيون به قرمز تمایل پيدا می كند.
محلول آماده شده را توسط سانتریفيوژ با دور  8000rpmبه
مدت زمان  ۱5minاز حالل جدا كردیم و بعد از آن سه بار
با آب دیونيزه شستيم؛ سپس روی الم قرار داده تا در دمای
اتاق خشک شود و پودر ماده ی مورد نظر به دست می
آید].[4], [5
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نيمه رساناهای اكسيد فلزی به علت خواص منحصر به
فردشان مورد توجه قرار گرفتهاند .از ویژگیهای آنها میتوان
به فرآیند ساخت نسبتا ساده ،فراوانی یافت در زمين،
سازگاری با محيط زیست و ارزان بودن اشاره كرد.
از جمله مهمترین این نيمه رساناهای فلزی اكسيدهای مس
هستند كه شامل مس()ɪاكسيد ) (Cu2Oو مس()ɪɪاكسيد
) (CuOمیشوند .از ویژگی های  Cu2Oمی توان به قرمز
رنگ بودن ،ضریب جذب اپتيکی باال در ناحيه 0.35- µm
 ، 0.8ولتاژ پایين برای اكسایش-كاهش آب ،پایداری
شيميایی در تاریکی و تحت تابش نور اشاره كرد .ساختار
مکعبی آن به شکلی است كه در سلول واحد اتمهای Cu
موقعيت ) (000و اتمهای  Oموقعيت ( )۱/۴ ، ۱/۴ ، ۱/۴را
اشغال كردهاند .طول پيوند  Cu-Cuبرابر  3.0۱˚Aو طول
پيوند  Cu-Oبرابر  ۱.85˚Aو ثابت شبکه آن معادل
 ۴.۲6˚Aمیباشد] .[1همچنين  Cu2Oیک نيمه رسانای
نوع  pبا گاف نواری مستقيم  2eVاست ،كه الکترون در یک
گذار مستقيم از نوار ظرفيت جدا شده و بدون تغيير تکانه
وارد نوار رسانش می شود .بنابراین از آن ها در ساخت
سلولهای خورشيدی الیه نازک با بازده ی باالی  %30و
كاربردهای فتوولتایی با راندمان تبدیل انرژی  %۲0مورد
استفاده قرار میگيرد] .[2براساس انرژی گاف نواری از نظر
تئوری ،بيشينه جریان نوری با  ،۱.5 AMبرای Cu2O
معادل  ۱۴.7mA/cm2است ،كه مربوط به تبدیل نور
خورشيد به هيدروژن با بازده  %۱8میشود .با توجه به شکل،
نوارهای ظرفيت و رسانش آن سوار بر پتانسيل اكسایش
كاهش آب هستند ،عالوه بر این نوار رسانش  0.7eVمنفی
تر از پتانسيل كاهشی آب می باشد كه پتانسيل قوی تری را
برای حركت دادن گاز هيدروژن فراهم میكند.
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 -2-3مشخصه یابی

 -3نتیجهگیری
شکل زیر الگوی  XRDفراورده های سنتز ،زاویه ی  θ۲در
محدوده ی ˚ ۱0-80نشان می دهد؛ كه گویای تشکيل یک
فاز مکعبی با ثابت شبکه ی  ۴.۲6Aبرای  Cu2Oمی باشد
زیرا همانطور كه در الگوی پراش مشاهده می شود شدت و
موقعيت پيک هایی به دست آمده كامال با پيک های كارت
استاندارد  Cu2Oهم خوانی داند .با توجه به تيز بودن قله
های الگوی پراش می توان نتيجه گرفت كه در صد بلورینگی
نانو ذرات ،بسيار باال بوده است.

سپاسگزاری
در اینجا از همه ی كسانی كه در این پژوهش ما را یاری
نمودند؛ به ویژه اعضای محترم بخش فيزیک دانشگاه تربيت
مدرس كمال تشکر و قدردانی را داریم .
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همانطور كه از آناليز  UVمشخص است نمونه ی مورد نظر
قله نسبتا تيزی در  560nmاز خود نشان داده است كه دقيقا
با قله نانوكره های  Cu2Oهم خوانی دارد ،و قله ی
كوچکتری در  ۴50 nmقابل مشاهده است كه مربوط به نانو
ذرات مکعبی  Cu2Oمی شود .بنابراین از تحليل uv-vis
در ميابيم كه نانو ذرات  Cu2Oبه دو شکل نانو كره و نانو
مکعب سنتز شده است].[6
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ساختار كریستالی نانو ذرات  Cu2Oبا پراش پرتوی  ، Xبا به
كار گيری طول موج كبالت با  λ=۱.7890۱˚Aدر  ۴0kVو
 ۴0mAاست .
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