SERS  به منظور استفاده در زیرالیهیAu-TiO2 بررسی عملکرد نانوکامپوزیت ایروژل

Downloaded from opsi.ir at 12:25 +0330 on Thursday November 15th 2018

سيما صدریه و رسول ملکفر
14115-175  تهران صندوق پستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه،  بخش فیزیک،گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 خواص ذاتی، با بهرهبرداری همزمان از خواص ریختشناسی منحصربهفرد ایروژلهاAu-TiO2  نانوکامپوزیت مزومتخلخل ایروژل- چکیده
. بسیار مورد توجه قرار گرفته استSERS  به منظور استفاده در زیرالیههای،فیزیکی و شیمیایی تیتانیا و خاصیت پالسمونی نانوذرات طال
 ایروژل،CO2 در این تحقیق با سنتز ژل تیتانیا و افزودن نانوذرات طال به آن و سپس خشک کردن ابربحرانی ژل کامپوزیتی با استفاده از
( به عنوان مولکولCV)  با استفاده از کریستال ویولتSERS  سپس عملکرد این ماده به عنوان زیرالیهی. تولید شدAu-TiO2 کامپوزیتی
. بوده است9-10 M  با استفاده از این زیرالیه غلظتCV آزمون مورد بررسی قرار گرفت و کمترین غلظت قابل تشخیص
.SERS ، نانوکامپوزیت، پالسمونيک، فلزات نجيب، ایروژل تيتانيا-کليد واژه

Investigation of Au-TiO2 Nanocomposite Aerogel Performance
Applied as SERS Substrate
Sima Sadrieyeh and Rasoul Malekfar

Atomic & Molecular Physics, Department of Physics, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modares University,
Tehran, P.O. Box 14115-175, I.R. Iran
Abstract- Mesoporous nanocomposite aerogel of Au-TiO2 benefits from unique morphological properties of aerogels,
intrinsic physical and chemical properties of TiO2 and plasmonic effects of Au nanoparticles is considered to be used as
SERS substrate. In this research the Au-TiO2 nanocomposite aerogel was prepared by synthesizing titania gel and loading it
with Au nanoparticles and then supercritical drying of composite gel with CO2. The performance of this material for being
used as SERS substrate was established by using crystal violate (CV) as test molecule. The lowest concentration of CV
detectable by this substrate was 10-9 M
Keywords: Titania aerogel; noble matal; plasmonics; nanocomposites; SERS.
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 -1مقدمه
طيفسنجی (پراکندگی) رامان یکی از اصلیترین
روشهای طيفسنجی ارتعاشی مولکولی است .این
طيفسنجی به صورت گستردهای برای به دست آوردن
اطالعات مربوط به ساختار شيميایی و خواص فيزیکی
مواد مختلف در تمام حالتهای ماده به کار میرود .به
علت باریک بودن نوارهای طيفی رامان ،از این طيفسنجی
به مثابهی «اثر انگشت» مواد مختلف یاد میشود .البته
علیرغم وجود این ویژگیها ،کوچک بودن سطح مقطع
پراکندگی رامان مانع از حساسيت باالی تشخيص در
ترکيبات فعال به طيف سنجی رامان میشود .برای برطرف
کردن این اشکال ،روشهای بسياری مورد استفاده قرار
گرفته است ،که در ميان آنها مهمترین روش برای ارتقای
مدهای رامان بهرهبرداری از طيفسنجی ارتقاء یافتهی
سطحی رامان ) (SERSاست SERS .روشی توانمند برای
شناسایی و تحليل گسترهی وسيعی از نمونههای مختلف
است که به عنوان حساسترین ابزار طيفسنجی برای
ردیابی از مرتبهی تک مولکول شناخته شده است .ارتقای
مدهای فعال رامان در  SERSبه دو صورت
الکترومغناطيسی و شيميایی اتفاق میافتد .ارتقای
الکترومغناطيسی که منجر به افزایش پراکندگی رامان تا
مقدار  106-107برابر است ناشی از برانگيختگیهای
تشدیدی پالسمونی نانوذرات فلزات (نجيب) است که آن
را پالسمونهای سطحی جایگزیده تشدیدی )(LSPR
مینامند .در ميان نانوذرات فلزی ،نانوذرات طال به علت
خواص فيزیکی و همچنين داشتن طولموج تحریک در
ناحيهی مرئی /مادونقرمز نزدیک برای کاربردهای
پالسمونی بسيار محبوب هستند [ .]1-6در ساخت
زیرالیههای  SERSعالوه بر نوع و اندازهی نانوذرات فلزی
(به منظور فراهم نمودن طولموج تحریکی مناسب با ليزر
تحریک رامان) ،ساختار زیرالیه نيز حائز اهميت است.
ایروژلها که شبکهی جامد سه بعدی و به هم پيوستهی
مزومتخلخل هستند با داشتن مساحت سطح باال گزینهای
مناسب برای استفاده در حسگرها میباشند .در
نانوکامپوزیت ایروژل ،وجود شبکهی متخلخل باعث
تسهيل پخش آناليت در داخل شبکه (زیرالیه) شده و به
علت مساحت سطح باال ،احتمال برهمکنش آناليت/
نانوذرات فلزی ،که در داخل شبکه جایگذاری شده است،

 -2روش تجربی
 -2-1سنتز نانوذرات طال
در یک ارلنمایر  20 mLمحلول آبی نمک طال ()HAuCl4
با موالریتهی  2 mMریخته شده و در حالی که محلول به
شدت در حال هم خوردن است به جوش میآید .بعد از به
جوش آمدن محلول 2 mL ،محلول آبی سيترات سدیم با
موالریتهی  77/6 mMیکباره به محلول که در حال
جوش و هم خوردن شدید است اضافه میشود .با اضافه
شدن سيترات ،رنگ محلول از زرد کمرنگ به بیرنگ،
سپس آبی بسيار تيره و در نهایت قرمز شرابی (ارغوانی)
تغيير میکند در این هنگام محلول به مدت  15دقيقهی
دیگر در حالت جوش به شدت هم میخورد و پس از آن
در دمای اتاق به مدت  15دقيقهی دیگر نيز هم میخورد.
پس از اینکه دمای محلول به دمای اتاق رسيد ،حجم آن
به  20 mLرسانده میشود .بيشينه طول موج جذب این
نانوذرات در طيف سنجی  UV-Visبالفاصله پس از سنتز
در حدود  522 nmاندازهگيری شده است [.]10
 -2-1سنتز نانوکامپوزیت ایروژل Au-TiO2
ابتدا ژل تيتانيا به روش سل -ژل و با استفاده از
 HNO3 ،C2H5-OH ،Ti[OCH(CH3)2]4و  H2Oبه نسبت
موالر  1 :21 :0/08 :7/35توليد میشود [ ،]11سپس ژل
به دست آمده به مدت  67روز در اتانول دورهی پيرسازی
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افزایش مییابد [ .]7-9با این تفاسير نانوکامپوزیت ایروژل
تيتانيا -نانوذرهی فلزی ،با بهرهبردن از ساختار
منحصربهفرد ایروژلها و با به کار گرفتن خواص پالسمونی
نانوذرات فلزی (طال و نقره) قابليت تبدیل شدن به
زیرالیهی  SERSرا به دست میآورد .از این رو با توجه به
اهميت و به روز بودن مبحث طيفسنجی  SERSو
زمينهی کاربرد کامپوزیت ایروژل تيتانيا -نانوذرهی فلزی
به عنوان زیرالیهی آن ،در این تحقيق با توليد
نانوکامپوزیت ایروژل تيتانيا -طال ( )Au-TiO2عملکرد
حسگری این نانوکامپوزیت به عنوان زیرالیهی SERS
بوسيلهی امکان ردیابی غلظتهای اندک محلول آبی
کریستال ویولت ) (CVبه عنوان مولکول آزمون مورد
بررسی قرار گرفته و با سنجش غلظتهای مختلف،
کمترین غلظت قابل تشخيص توسط این زیرالیه 9-10 M
به دست آمده است.
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با رقيق کردن محلول مادر ،محلول آبی جدید  CVبا
غلظتی کمتر برابر 10 -6 Mآماده میشود .و آزمایش با این
غلظت جدید مجدداً تکرار میشود .به همين ترتيب ،در
هر مرحله با رقيقسازی محلول مادر  ،CVدر غلظتهای
پایينتر آزمایش مجدد ًا انجام میشود تا جایی که دیگر
خطوط طيفی  CVدر طيفسنجی رامان مشاهده نشود.
غلظتهای آماده شده در این تحقيق 7- ،6-10 ،5-10 M
 9-10 ،8-10 ،10و  10-10می باشد.

 -3بحث و بررسی نتایج
تصاویر به دست آمده از  FESEMتا حد قابلقبولی
ساختار متخلخل نانوکامپوزیت را نشان میدهد .شکل 1
یکی از این تصاویر را نشان میدهد .نتایج به دست آمده از
آزمون تخلخلسنجی در جدول  1ارائه شده است.
همانطور که گفته شد ،مشخص شدن خطوط طيفی CV
در طيفسنجی رامان نشاندهندهی قابليت زیرالیهی
سنتز شده در تشخيص مولکول آزمون است .خطوط
طيفی زامان  CVو پيوندهای متناظر آن در جدول  2ارائه
شده است.

 -2-3مشخصهیابی نانوکامپوزیت تولید شده
نانوکامپوزیت توليد شده توسط عکسبرداری ميکروسکوپ
الکترونی روبشی گسيل ميدانی ) (FESEMبا ولتاژ کاری
15 kVمورد بررسی قرار گرفت .همچنين برای بررسی
مشخصات ساختاری و ریختشناسی نانوکامپوزیت از
طریق آزمون تخلخلسنجی گازی و بررسی نمودارهای
جذب و واجذب  N2در فشار جزئی  0/05 > p/p0 >0/4و
دمای  77 Kو با استفاده از روش  BETمساحت سطح
نمونه به دست آمد.
 -2-4انجام طیفسنجی SERS

در این تحقيق برای سنجش کارایی عملکرد زیرالیهی
 SERSاز کریستال ویولت ) (CVبه عنوان مولکول آزمون
استفاده شده است .برای انجام آزمایشهای  SERSاز
طيفسنج پاشنده رامان  Thermo Nicoleبا ليزر
 Nd-YLFدر طول موج  532 nmاستفاده میشود و قبل
از انجام آزمون  ،SERSبرای داشتن یک طيف مرجع قابل
استناد ،طيف رامان پودر  CVاندازهگيری شده است .برای
اندازهگيری طيفهای  ،SERSابتدا یک محلول آبی CV
مادر با غلظتی برابر  5-10 Mآماده میشود سپس مقدار
بسيار کمی از نمونه درون ویال  2 mLکه حاوی حدود
 1 mLمحلول آبی  CVاست ریخته شده و حدود 15
دقيقه داخل آن میماند .سپس کامپوزیت آغشته به
محلول  CVاز داخل ویال خارج شده و بالفاصله
طيفسنجی بر روی آن انجام میشود .در صورتی که
کامپوزیت (به عنوان زیرالیه) قادر به تشخيص ( CVبه
عنوان آناليت یا کاوشگر) باشد ،خطوط مشخصهی  CVدر
طيف اندازهگيری شده ،مشاهده میشود .در مرحلهی بعد،

شکل  :1تصویر  FESEMمربوط به نانوکامپوزیت سنتز شده که
ساختار متخلخل آن را نشان میدهد.
جدول  :1مشخصات ساختاری و ریختشناسی نانوکامپوزیت.

مساحت سطح

SBET

حجم حفرهی کل

متوسطاندازهحفره

()m3g-1

)(nm

1/00

16/43

()m2g-1

245

جدول  :2مقادیر معادل انرژی (عددموج) خطوط پيوندهای ارتعاشی
مولکول کریستال ویولت ).]12 ,9[ (CV
پيوند ارتعاشی

عدد موج

()cm-1

ارتعاشات کششی پيوند  CCحلقههای فنيل

در حدود 1605

ارتعاشات کششی پيوند CN

در حدود 1362

ارتعاشات خمشی پيوند CH

در حدود 1170

با انجام طيفسنجی مشاهده شد که ایروژل تيتانيای
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را گذرانده و بعد از فرآیند تعویض حالل به مدت سه روز
در محلول کلوئيدی نانوذرات طالی تازه سنتز شده قرار
میگيرد (روش غوطهوری) .بعد از سه روز ،ژل از محلول
کلوئيدی نانوذره خارج شده و بعد از فرآیند تعویض حالل
مجدد به وسيلهی استخراج ابربحرانی با گاز
دیاکسيدکربن در دمای  75 °Cو فشار  220 atmخشک
میشود .ایروژل به دست آمده ارغوانی رنگ است.
به منظور بررسی و مقایسهی اثر نانوذرات طال ،یک ایروژل
تيتانيای خالص نيز سنتز شد که در آن پس از سنتز ژل و
سپری شدن دورهی پيرسازی ،ژل به صورت ابربحرانی
خشک میشود.
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 در حالی، نبودCV خالص قادر به تشخيص خطوط طيفی
 در محلولCV که نانوکامپوزیت سنتز شده توانست حضور
 طيفهای به. را تشخيص دهد9-10 M آبی تا غلظت
. ارائه شده است2 دست آمده از این آزمایش در شکل
حضور نانوذرات طال بواسطهی خاصيت پالسمونیشان و
همپوشانی بيشينه طولموج جذبی آنها و طولموج
تحریک ليزر منجر به ارتقای نشانکهای رامان از طریق
.روش الکترومغناطيسی شده است

 نتیجهگیری-4
 نانوکامپوزیت،در این مقاله پس از سنتز نانوذرات طال
 ژل و سپس خشک کردن- به روش سلAu-TiO2 ایروژل
 به منظور سنجش. آماده شده استCO2 ابربحرانی با
،SERS کارایی این نانوکامپوزیت به عنوان زیرالیهی
طيفسنجی رامان برای تشخيص غلظتهای مختلف
. به عنوان مولکول آزمون انجام شدCV محلول آبی
مشاهده شد که نانوکامپوزیت توليد شده توانایی تشخيص
 با سنتز یک نمونه. دارا میباشد9-10 M  را تا غلظتCV
ایروژل تيتانيای خالص و بررسی عملکرد آن تحت آزمون
 مشاهده شد که همانطور که مسلم است عامل،مشابه
 وجود خاصيت پالسمونیSERS بوجود آمدن طيفسنجی
 عالوه بر این، است، در اینجا طال،نانوذرات فلزی
همپوشانی بيشينه طولموج جذبی طال و ليزر تحریک
رامان نيز نقش مؤثری بهبود طيفهای به دست آمده
.دارد

 به دست آمده از نانوکامپوزیت سنتز شدهSERS  طيفسنجی:2 شکل
. هر غلظت با رنگ متفاوتی متمایز شده است.در غلظت های مختلف
.» و به رنگ بنفش دیده میشودCV«  برچسبCV طيف رامان
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