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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دی ماه32  تا32

تاثیر عامل پوششی بر روی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات اکسید کبالت
رویا شکرانی حویق؛ یاشار عزیزیان کالندرق
 ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم،گروه فیزیک
 نانوذرات اکسید کبالت به کمک امواج فراصوت و با اضافه نمودن غلظتهای متفاوتی ازعامل پوششی اولئیک، در این پژوهش- چکیده
 خواص ساختاری نمونههای تهیه شده مورد بررسی قرار، با استفاده از روش پراش پرتو ایکس. اسید در اندازههای متفاوتی تهیه شدهاند
 خواص اپتیکی نانو ساختارهای تهیه شده به کمک طیف.شرر محاسبه گردیدهاند-گرفته و میانگین اندازه ذرات با استفاده از رابطه دبای
 ریختشناسی سطح این ساختارها.( مورد بررسی قرار گرفته استFTIR)( و تبدیل فوریه مادون قرمزUV-Vis) فرابنفش-سنجی مرئی
.نشان میدهد که نانو ذرات کروی شکل اکسید کبالت شکل گرفتهاند
 عامل پوششی، خواص اپتیکی، اکسید کبالت-کلید واژه

Effect of capping agent on the optical and structural properties of cobalt
oxide nanoparticles
Roya Shokrani-Havigh, Yashar Azizian-Kalandaragh
Department of Physics, Faculty of Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
Abstract- In this research, Cobalt oxide nanoparticles have been prepared in different sizes using ultrasound waves by adding
different concentrations of oleic acid as a capping agent. The structural properties of the prepared compounds have been
investigated using X- ray diffraction (XRD). The mean particle size was calculated using Debye-Scherer equation. Optical
properties of the prepared nanostructures have been investigated using ultraviolet-visible (UV-Vis) and Fourier transform
infrared (FTIR) spectroscopies. The surface morphology of the prepared nanostructure has been investigated using scanning
electron microscopy, which shows formation of spherical cobalt oxide nanoparticles.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،نانومواد مغناطیسی به دلیل کاربرد آن-
ها در فناوریهای ضبط مغناطیسی مورد توجه قرار گرفته
است .از جمله این مواد اکسید کبالت است .از اکسید
کبالت در باتریهای شارژپذیر ،حسگرهای گازی ،کاتالیزور
و مواد مغناطیسی استفاده میشود[ .]۳-3اکسید کبالت
دو نوع ساختاری ) (CoO, Co3O4پایدار دارد .گاف
انرژی ۳/3-۳/8 Ve ،Co3O4است و گاف انرژی ،CoO
 3/3-3/3eVاست[.]2
خواص نانوذرات اکسید کبالت به اندازه آنها بستگی دارد.
بسیاری از خواص اپتیکی و ساختاری مواد با تغییر اندازه
آنها تغییر میکند .محلولهای کلوئیدی هنگامی که
مدت زمانی باقی بمانند ذرات کوچکتر حذف شده و
ذرات باقیمانده بزرگتر میشوند .برای کنترل اندازه ذرات
میتوان با استفاده از ترکیبات شیمیایی مانند
سورفکتانتها ،ترکیبات آلی و پلیمرها بین نانوذرات دافعه
فضایی ایجاد کرد و مانع از کلوخهشدن آنها شد[.]3
در این پژوهش برای مطالعه از تکنیکهای پراش پرتو
ایکس) ،(XRDطیفسنجی مریی و فرابنفش UV-Vis
و تبدیل فوریه مادون قرمز ) (FTIRو میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (SEMاین ترکیبات از لحاظ ریخت-
شناسی ،ساختاری و اپتیکی استفاده شده است.

شکل  :۳طیف پراش پرتو  ، Xاکسید کبالت ) (Co3O4بدون عامل
پوششی

-3روش آزمایش
استات
کبالت
پژوهش
این
در
تتراهیدرات) ((CH3CoO)2Co.4H2Oبا خلوص ،% 99
هیدروکسید سدیم ) (NaOHبا خلوص  ،% 99اتانول و
اولئیک اسید ) (Oleic acidبه کار گرفته شدهاند .برای
تهیه هیدروکسید کبالت  0/999 grکبالت استات تترا
هیدرات و همچنین  0/۳9 grهیدروکسید سدیم در
 30mlاتانول حل شده تا محلول 0 /3موالر از هر کدام
تهیه شود .سپس محلول هیدروکسید سدیم به محلول
کبالت استات تترا هیدرات اضافه شد .برای تغییر اندازه
ذرات از اولئیک اسید به عنوان عامل پوششی استفاده
کردیم .در هر مرحله از آزمایش مقدار خاصی از اولئیک
اسید با غلظتهای صفر0/9 ml ،0/3ml ،و  ۳ mlاضافه
شد .محلول به مدت 20دقیقه تحت امواج فراصوت قرار

شکل  :3طیف پراش پرتو  Xنمونههای اکسید کبالت تهیه شده با
غلظتهای مختلف اولئیک اسید

میانگین اندازه بلورکها با استفاده از رابطه دبای-شرر
محاسبه شده است[.]2
()۳
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داده شد .سپس محلول را سانتریفیوژ کرده و پنج بار با
آب مقطر شستهایم و در نهایت رسوب به دست آمده در
خالء خشک شد .برای تهیه اکسید کبالت نمونهها را در
کوره در دمای  200°Cبه مدت یک ساعت قرار دادیم.
-2بحث و نتایج
طرح پراش پرتو  ،Xنانوذرات اکسید کبالت با غلظتهای
متفاوت عامل پوششی در شکلهای ( )۳و ( )3نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میکنیم میزان غلظت
عامل پوششی بر نحوه شکلگیری نانوذرات اکسید کبالت
و همچنین اندازه نانو ذرات موثر بوده است .با افزودن
اولئیک اسید فازهای دیگر اکسید کبالت نیز تشکیل شده
و پهنای پیکها افزایش یافته است.

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
که در آن  λطول موج پرتو  B ،Xپهنای پیک ماکزیمم در
نصف ارتفاع آن و   Bزاویه پراکندگی است .اندازه محاسبه
شده برای بلورکها در جدول ( )۳آمده است.

میتوان گاف انرژی را محاسبه کرد .با افزایش غلظت
اولئیک اسید ،گاف انرژی این نانوذرات از  0/3eVبه eV
 3/9افزایش مییابد.

جدول :۳اندازه محاسبه شده برای نمونههای مختلف به کمک معادله
دبای-شرر

۳1 nm

صفر

۳9/10nm

0/3ml

۳8/32 nm

0/9ml

1/29 nm

۳ml
شکل  :3منحنی (αhν)2بر

به کمک طیف سنجی UV-Visطیفهای جذب مربوط
به نمونههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .با افزایش
غلظت اولئیک اسید لبه جذب به سمت طول موجهای
کوتاهتر جابهجا میشود و کوتاهتر شدن طول موج لبه
جذب ،نشاندهنده افزایش گاف انرژی و در واقع کوچکتر
شدن اندازه ذرات است.

حسب hν

شکل  2نتایج حاصل از طیفسنجی  FTIRرا نشان می-
دهد.

شکل  :2طیف جذبی  UV-Visمربوط به نمونههای تهیه شده با
غلظتهای مختلف اولئیک اسید (0/ 9 ml )2(0/3ml )3( 0 ml )۳
(۳ ml )3

گاف انرژی با استفاده از رابطه ( )3محاسبه شد[.]9
()3

) (h )n  B(h  Eg

 αضریب جذب hν ،انرژی فوتون B ،ثابت و  nبرای گذار
مستقیم  3است .منحنی  (αhν)2بر حسب  hνدر شکل
( )3نشان داده شده است .با برونیابی  hνنسبت به   0

شکل  (a) :2طیف  FTIRمربوط به نمونه بدون اولئیک اسید.
طیف  FTIRمربوط به نمونههای تهیه شده با غلظتهای مختلف
اولئیک اسید (۳ml )3( 0/9 ml )2( 0/3ml )3

)(b
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میانگین اندازه ذرات

غلظت عامل پوششی

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی

-4نتیجهگیری
نانوذرات اکسید کبالت با استفاده از امواج فراصوت و با
اضافه نمودن اولئیک اسید تهیه شد .نتایج حاصل از
 XRDموید تاثیر عامل پوششی بر نحوه شکلگیری
نانوذرات اکسید کبالت و تغییر اندازه ذرات است .و طیف-
سنجی  UV-Visنشان میدهد که گاف انرژی نانوذرات
از  3/2eVبه  3/9eVتغییرکرده است .ریختشناسی
سطح این نانوذرات نشان میدهد که این نانوذرات تشکیل
شده به هم چسبیدهاند و با اضافه نمودن اولئیک اسید
اندازه ذرات کوچکتر میشود.
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شکل (a) :9نمونه بدون اولئیک اسید (b).نمونه تهیه شده با افزودن
0 /3mlاولئیک اسید (c) .نمونه تهیه شده با افزودن 0/9 mlاولئیک
اسید
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شکل  2aطیف مربوط به نمونه بدون اولئیک اسید است.
پیک  211 cm-1مربوط به ارتعاش کششی پیوند  Co-Oو
 998 cm-1مربوط به پیوند  O-Co-Oاست و تشکیل
 Co3O4را تایید میکند .این پیکها با کمی جابه جایی در
نمونه ( )3مشاهده میشود .اما در نمونههای دیگر پیک
 211cm-1از بین رفته است .این پیک مشخصهای از
ارتعاش  B( OB3حاکی از Co3+در مکانهای هشت-
وجهی) است .بنابراین در این نمونهها فاز  Co3O4تشکیل
نشده است .در طیف اولئیک اسید خالص پیک
 ۳200 cm -1مربوط به ارتعاش کششی  C=Oو پیک
 2209 cm-1مربوط به  C-Hاست[ .]1در طیف نمونه-
های شامل اولئیک اسید این پیکها با کمی جابهجایی
مشاهده میشود.

ریختشناسی نمونههای تهیه شده با استفاده از
میکروسکوپ الکترون روبشی بررسی شد .از مقایسه
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده میشود که
در حالتی که عامل پوششی وجود ندارد ،نانوساختارهای
تشکیل شده به هم چسبیدهاند و ساختار حجیم را تشکیل
دادهاند ،هرچند ذرات نانومتری هم در این تصویر مشاهده
میشوند .تصاویر  9bو  9cمربوط به نانوذرات اکسید
کبالت تهیه شده با افزایش عامل پوششی اولئیک اسید
است .کامال از تصاویر معلوم است که با افزودن عامل
پوششی ،اندازه نانوذرات کوچکتر میشود که نتایج حاصل
از  XRDاین را تایید میکند.

