نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد ()97-106

97

سال سی و سه ،شمارۀ یک1400 ،

DOI: 10.22067/jmme.2021.72313.1027



ارزیابی مورفولوژی و مکانیزمهای شکلگیری نانوذرات اکسیدروی و اکسیدمس ساختهشده بهروش همرسوبی
مقاله پژوهشي
نرگس جوهری

()1

()2

فائزه زهری

()3

فاطمه رفعتی

چکیده یکی از عوامل مهم در تعیین خواص متنوع نانوذرات ،مانند خواص مکانیکی ،فیزیکی ،نوری ،مغناطی سی ،الکتریکی و بیولوژیکی ،مورفولوژی
آنها ست .در این پژوهش ،نانوذرات اک سیدروی ) (ZnOو اک سیدمس ) (CuOبهروش همر سوبی با پروتکلهای یک سان ساخته شدند .نیترات روی و
سولفات مس بهترتیب بهعنوان پیش سازههای اک سیدروی و اک سیدمس انتخاب شدند .ساختار بلوری و فازهای شکلگرفته و مورفولوژی نانوذرات
ایجاد شده بهترتیب با پراش پرتو ایکس ( )XRDو میکرو سکوپ الکترونی روب شی ( )SEMمورد ارزیابی قرار گرفتند .برر سی ساختار بلوری ،فازهای
شکلیافته و مورفولوژی هر دو نانوذره ن شان داد که اک سیدروی و اک سیدمس بدون هیچگونه ناخال صی و با مورفورلوژیهای متفاوت ساخته شدند.
نانوذرات اک سیدروی و اک سیدمس بهد ستآمده بهترتیب ساختارهای کروی -الما سی شکل و سل سلهمراتبی گلمانند دا شتند که این مورفولوژیهای
متفاوت ناشییی از سییاختارهای بلورین متفاوت و برهمکنشهای الکترواسییتاتیکی مختلف بین آنیونها و سییحو قحبی آنها اسییت که درنهایت منجر به
ساختارهای متفاوت آنها میشود.
واژههای کلیدی نانوذرات اکسیدروی ،نانوذرات اکسیدمس ،مورفولوژی ،مکانیزم.

مقدمه

عالوهبر این ،روی ،یک عنصیییر کم یاب و یییروری در

در سییالهای اخیر ،نانو مواد بهدلیل نسییبت سییح به جم

بافتهای اسییتخوان ،پوسییت ،ماهیمه ،مغز و سیییسییتمهای

باالیی که ایجاد میکنند ،بسییییار مورد توجه محق قان قرار

مختلف آنزیمی میباشیید ] .[9,10به همین دلیل از نانوذرات

گرفتهاند ،چرا که این ویژگی منجر به تعیین خواص متفاوت

اکسیدروی بهعنوان افزودنی در غذا و دارو استفاده می شود

این مواد از جمله خواص الکتریکی ،شییییم یایی ،م کانیکی،

] .[11از سوی دیگر ،اکسیدمس یک اکسید فلزی نیمهرسانای

فیزیکی ،نوری و مغ ناطیسیییی آن ها میشیییود ] .[1در بین

نوع  Pبا شکاف انرژی باریک میبا شد ] .[12اک سیدمس در

نانوذرات ،نانوذرات اکسییییدروی یک اکسیییید فلزی مهم با

دسییتگاههای الکترونیکی ] ،[13سییلولهای الکتروشیییمیایی

خواص فیزیکی و شیمیایی خاص میبا شد که در زمینههای

] ،[14سیییگر ها ] ،[15سیییلول های خورشییی یدی ]،[16

مختلف ] ،[2,3مانند سییاخت کامپوزیتهای السییتیکی یید

کاتالیزورها ] [17و غیره ا ستفاده می شود .عالوهبر این ،مس

سییایش ،پلیمرهای مقاوم به پیر شییدن ،چقرمه کردن پلیمرها

و ترکیبات آن بهعنوان عوامل

د میکروبی در ت صفیۀ آب،

] ،[4جاذب قوی پرتو فرابنفش در لوازم آرایشیییی و ییید

نسییاجی و تجهیزات پزشییکی مورد اسییتفاده قرار میگیرند

آفتابها ] ،[5الیاف افزودنی در صنایع نساجی برای مقاومت

].[18-20

در برابر پرتو فرابنفش و نور مرئی ] ،[6فوتو کا تالیزور ها

مورفولوژی نانوسییییاخ تار ها عا مل مهمی در تعیین
خواص مواد می باشیییید؛ مورفولوژی های مختلف مان ند

] ،[7بتن پر بازده ] [8و غیره مورد اسیییت فاده قرار میگیرد.
تاریخ دریافت مقاله  1400/6/12و تاریخ پذیرش آن  1400/8/23میباشد.
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نانومیلهها ] ،[21نانوکره ] ،[22نانوصییفحه ] ،[23نانوویسییکر
] [24و ...مورفولوژیهییای متنوع مواد نییانو در تحقیقییات
بسییییاری مورد محالعه قرار گرفتهاند و نشیییان دادهاند که
خواص مت فاوتی در این مواد ای جاد میکن ند .عواملی مان ند
روش آمادهسیییازی ] ،[25دما ] ،[26فشیییار ] [27و غلظت
پیشسییازه ] [28مهمترین نقش را در ایجاد مورفولوژیهای
مختلف در نانومواد ایفا میکند.
در پژوهش ا ر ،نانوذرات اک سیدمس و اک سیدروی
بهروش همرسیییوبی سیییاخ ته شییید ند .هر دو نانوذره با
پروت کل های یکسیییان سیییاخ ته شییید ند .تن ها ت فاوت در
پروتکلهای ساخت نانوذرات اک سیدروی و اک سیدمس در
انتخاب پیشسییازههای نمک آنها میباشیید .پیشسییازههای
اکسیدروی و اکسیدمس بهترتیب نیتراتروی و سولفاتمس
انتخاب شدند .از آنجایی که ساختار کریستالوگرافی روی و
مس ا ز نظر ف شردگی ساختار ،شباهت ن سبی با هم دارند،
هدف از انتخاب پیشسیییازههای مختلف بررسیییی تأثیر این
پیش سازهها روی مورفولوژی نهایی نانوذرات اک سیدی این
دو فلز می باشیییید .از اینرو ،در این پژوهش ،مورفولوژی
ن هایی هر دو نانوذره و م کانیزم های شییی کلگیری این
مورفولوژیهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند.
مواد و روش آزمایش
تولید نانوذرات اکسیدروی
نانوذرات اک سیدروی بهروش همر سوبی ساخته شدند .بر
این ا ساس ،دو محلول مختلف به نام محلول  Aو محلول B
ته یه شیییید .برای آ مادهسییییازی محلول  ،Aنیتراتروی
( ،Zn(NO3)2سییییگما -آلدریچ) با غلظت  0/5موالر به آب
مقحر ا ییافه شیید و در دمای  60درجۀ سییانتیگراد هم زده
شییید .محلول  ،Bمحلول  2موالر ه یدروکسییی ید سیییدیم
( ،NaOH3مرک) می باشییید .سیییپس محلول  Bبهآرامی با
سیییرعت  15قحره در دقی قه به محلول  Aکه در دمای 60
درجۀ سانتیگراد هم زده شدها ست ،ا افه شد .در ین
چکاندن pH ،محلول بهدسییتآمده بهطور مکرر اندازهگیری
شیید .با افزایش  pHمحلول ،رسییوبات سییفید معلک تشییکیل
شییدند و بهتدریج افزایش یافتند .وقتی  pHسییوسییپانسیییون
بهد ستآمده به دود  14ر سید ،عمل تیترا سیون محلول
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

B

متوقف شد .سپس ،چندین بار سو سپان سیون با آب مقحر
شستشو داده شد تا  pHنهایی سوسپانسیون به عدد  7رسید.
درنهایت ،رسوبات سفید بهدستآمده فیلتر شدند و در دمای
 100درجۀ سییانتیگراد بهمدت  12سییاعت در آون خشییک
شدند.
تولید نانوذرات اکسیدمس
برای سیییاخت نانوذرات اکسییییدمس بااسیییتفاده از روش
همرسییوبی ،دو محلول  Cو  Dتهیه شییدند .محلول  Cو ،D
بهترتیب ،محلول  0/5موالر سییولفات مس ( ،CuSO4مرک)
و محلول  2موالر هیدروکسیید سیدیم بودند .برای بهدسیت
آوردن نانوذرات اکسییی یدمس ،محلول  Dدقی قاً مشیییابه با
پروتکل مورد استفاده برای سنتز نانوذرات اکسیدروی که در
بخش قبل شییر داده شیید به محلول  Cا ییافه شیید .رن
نانوذرات اکسیدمس خشک شده قهوهای تیره متمایل به سیاه
بود.
بررسي ساختار فازی نانوذرات ساختهشده
بلورینگی و ساختار فازی نانوذرات اکسیدروی و اکسیدمس
ساخته شده باا ستفاده از الگوی پراش

ایکس ( XRD, PAN

 )analytical, The Netherlandsمورد ارز یابی قرار گرفت ند
که از طریک پرتو  CuKαبا طول موج  1/54آنگسیییتروم در
محدودۀ زاویهای  10-90درجه اندازهگیری شد.
مطالعۀ مورفولوژی نانوذرات ساختهشده
مورفولوژی نانوذرات اکسییییدروی و اکسییییدمس از طریک
میدانی ( FESEM,

میکرو سکوپ الکترونی روب شی گ سیل
 )TESCAN, Czech Republicمورد برر سی قرار گرفت و
برای بررسی دقیکتر فازهای ایجادشده ،با طیفسنجی پراش
انرژی پرتو ایکس ()EDS, TESCAN, Czech Republic
مورد ارزیابی آنالیز عنصری واقع شدند.
نتایج و بحث
الگوی پراش ایکس نانوذرات اکسیدروی ساختهشده در
شکل ( )1نشان داده شدهاست .شکل ( -1الف) فاز
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مونوکلینیک اکسیدروی است با پیکهای نسبتاً پهن که محابک
با کارت استاندارد فاز بهشمارۀ  96-101-1195میباشد.
عالوهبر این ،پهنای پیکهای الگوی پراش ایکس،
نشاندهندۀ وجود کریستالیتهایی با اندازۀ نانو میباشد .از
طرف دیگر ،در طیف بهدستآمده ،هیچگونه پیک ا افه که
معرف ناخالصی در نانوذرات ساختهشده باشد در الگوی
پراش ایکس بهدستآمده مشاهده نشد .همچنین همانطور
که در شکل ( -1ب) نشان داده شدهاست ،آنالیز عنصری
نانوذرات ساختهشده ،نشاندهندۀ وجود مس و اکسیژن
میباشد.

نانوصفحات بااستفاده از نرمافزار  Image Jدود 65 ± 25
نانومتر اندازهگیری شد .همچنین قحر ذرات گلمانند
اکسیدمس دود  500 ± 112نانومتر اندازهگیری شد .باتوجه
به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ابتدا نانوصفحات
اکسیدمس شکل گرفتند ،سپس بههم پیوستند و ذرات
اکسیدروی گلمانند ،ایجاد شدند .به گفتۀ یو ( )Yuو
همکارانش ] [29شکلگیری ذرات گلمانند اکسیدروی در
چند مر له انجام میشود که به شر زیر میباشد:
 )1رشد برخی از نانوصفحات نوک تیز اکسیدروی)2 ،
جوانهزنی و رشد بیشتر نانوصفحات با ابعاد کوچکتر و )3
ایجاد رسوبات جدید اکسیدروی که نسبتبه مرکز قبلی
جهتگیری کردهاند .بر این اساس ،واکنشهایی که منجر به
شکلگیری و رشد ذرات گلمانند اکسیدروی میشود به شر
زیر میباشد ]:[29
 )1ل شدن یون مس و تبدیل شدن به ] [Cu(OH)4که در
واکنش ( )1نشان داده شدهاست.
 )2جوانهزنی ذرات اک سیدمس که در واکنش ( )2ن شان داده
2-

شدهاست.
 )3رشد نانوصفحات اکسیدمس روی دانههای اکسیدمس.
 )4ر شد دانههای بزرگتر اک سیدمس و ل شدن دانههای
کوچکتر.
()1

Cu2+ + 4OH − → [Cu(OH)4 ]2−

()2

[Cu(OH)4 ]2− → CuO + H2 O + 2OH −

شکل ( 1الف) الگوی پراش ایکس ،و (ب) آنالیز عنصری طیفسنجی
پراش انرژی پرتو ایکس نانوذرات اکسیدمس ساختهشده

شکل ( )2تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
گسیل میدانی نانوذرات اکسیدمس ساختهشده با ساختار
سلسلهمراتبی متشکل از نانوصفحات را نشان میدهد که
ذرات نهایی اکسیدمس شبیه به گل میباشند.
سی و سوم ،شمارۀ یک 1400 ،سال

خامت

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نانوذرات
اکسیدمس ساختهشده
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عالوهبر این ،همانطور که در شییکل ( -1الف) نشییان
داده شدها ست ،پیکهای پر شدت ،متعلک به صفحات (1 1
) 1و )̅ (1 1 1میباش یند که اولین صییفحات رشیید جهتدار
اکسییییییدروی را تشیییکیییل میدهنیید .در واقع ،یونهییای
 [Cu(OH)4]2جهتگیری شده و در امتداد صفحات )(1 1 1و ) ̅ (1 1 1رشد کردهاند [ .]30،31گروه آنیون [Cu(OH)4]2-
یک پیشسازۀ معدنی برای تشکیل ذرات اکسیدروی میباشد
] .[32درواقع دو گروه  OH-به دو گروه کاتیون  Cu2+مت صل

نرمافزار  Image Jنیز این ادعا را ثابت کرد و اندازۀ متوس ی
نانوذرات اکسییییدروی سیییاختهشیییده را دود 88 ± 35
اندازهگیری نمود.

می شود و یک مولکول  H2Oت شکیل می شود و دو کاتیون
 Cu2+به  O2متصیییل میشیییو ند ،درنتی جه زنجیره هایی از
گروههای  CuO4تشییکیلشییده و درنتیجه رسییوبات CuO
شیییکل میگیرند .تمایل گروه های آنیونی  [Cu(OH)4]2-به
تشیییکیل خوشیییههای کروی میباشییید ،درنتیجه جوانهزنی
نانوصفحات اکسیدمس بعد از چگالش رخ میدهد ].[33,34
با کاهش غل ظت  [Cu(OH)4]2-ا تمال ایجاد  CuOکاهش
مییابد و منجر به جوانهزنی آهسیییتۀ  CuOبا سیییاختارهای
الیهای و صیییفحهایشیییکل میشیییود .در الیکه با افزایش
غلظت  ،OH-اک سیدروی تمایل به آگلومره شدن پیدا میکند
بدون آن که سیییاخ تار ال یهای ای جاد ک ند ] .[33,35بهدل یل
مکانیزم اسیییتوالد رایپنین ( )Ostwald ripeningو اختالف
ن سبت سح به جم ،نانو صفحات و کری ستالهای کوچک
ناپدید می شوند و ذرات بزرگتر بیشتر رشد میکنند ،سپس
ساختار به شکل گل در میآید ].[29,36
شیییکییل ( -3الف) الگوی پراش ایکس نییانوذرات
اک سیدروی ساخته شده با ساختار فاز هگزاگونال را ن شان
میدهد که محابک با کارت مرجع اسیییتاندارد فاز بهشیییمارۀ
 1663-901-96میبییاشیییید .آنییالیز عنصیییری نییانوذرات
اک سیدروی ساخته شده ،در شکل ( -3ب) ن شان میدهد که
روی و اکسیییژن تنها عناصییری هسییتند که در ترکیب این
نانوذرات وجود دارند .عالوهبر این ،شییکل ( -3ج) مقایسییۀ
الگوی پراش ایکس هر دو نانوذرۀ اک سیدروی و اک سیدمس
سییاختهشییده را نشییان میدهد که پیکهای بهدسییتآمدۀ
اکسییییدمس از اکسییییدروی پهنتر می باشییید؛ یعنی ابعاد
نانوذرات اکسییییدمس سیییاختهشیییده ،نسیییبتبه نانوذرات

شکل ( 3الف) الگوی پراش ایکس( ،ب) آنالیز عنصری طیفسنجی

اکسییییدروی ریزتر هسیییتند .ارزیابی اب عاد ذرات بهکمک

پراش انرژی پرتو ایکس نانوذرات اکسیدروی ساختهشده و (ج) الگوی
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شکل  4تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات اکسیدروی ساختهشده با بزرگنماییهای الف)  75برابر و ب)  150برابر

شکل ( )4ت صاویر میکرو سکوپ الکترونی روب شی و

نانوذرات اکسییی یدروی و اکسییی یدمس به برهمکنش های

مورفولوژی نانوذرات اکسیدروی ساختهشده را نشان میدهد

الکترواسییتاتیکی مختلف بین آنیونها و سییحو قحبی آنها

که نانوذراتی با سییاختار کروی -الماسیییشییکل میباشییند.

مربوط میشییود که درنهایت منجر به سییاختارهای متفاوت

درواقع ،شییی کلگیری نانوذرات کروی -ال ماسییییشییی کل

آنها میشود.

اکسیییدروی تحت تأثیر برهمکنشهای الکترواسییتاتیکی بین
 [Zn(OH)4]2-و سییحو قحبی میباشیید و این پدیده باع

نتیجهگیری

جوانهزنی اکسیدروی میشود .در ضور سدیم هیدروکسید،

در پژوهش ا ییر ،نانوذرات اکسیییدروی و اکسیییدمس به

آنیون  [Zn(OH)4]2-از واکنش زیر بهدست میآید:

روش همرسییوبی با پروتکلهای یکسییان سییاخته شییدند.

()3

Zn2+ + 4OH − → [ZN(OH)4 ]2−

سییاختار فازی و مورفولوژی نانوذرات سییاختهشییده مورد
ارزیابی قرار گرفت و م شخص شد که نانوذرات مورد نظر،

به گفتۀ ون ( )Wenو همکارانش ] [37محالعۀ

بدون هیچگونه ناخالصییی ا ییافهای سییاخته شییدهاند؛ اما

غلظتهای مختلف  NaOHنشان دادهاست که چه مقدار

ال با یکدیگر متفاوت بود.
مورفولوژی های این نانوذرات کام ً

 [Zn(OH)4]2-برای رشد  ZnOکافی است .در پژوهش ا ر،

نانوذرات اک سیدروی ساختار کروی شکل -الما سی شکل

محلول  2موالر هیدروکسید سدیم ) (NaOHباع

داشتند ،اما نانوذرات اکسیدمس ساختار سلسلهمراتبی شبیه

عیف بین  [Zn(OH)4]2-و

بییه گییل پیییدا کرده بودنیید کییه از کنییار هم قرار گرفتن

قحبی میشود ،درنتیجه نانوذرات کرویشکل

نانوصفحات ،تشکیل شده بود .بهطور خالصه میتوان گفت

اکسیدروی و نانوذرات اکسیدروی با جهتگیری ترجیحی

که تفاوت بین ساختارهای کریستالی نانوذرات اکسیدروی و

در ساختار الماسی ایجاد شدهاست ] .[28,37از طرفی میتوان

اکسییییییدمس نییاشیییی از اختالف بین برهم کنشهییای

ساختار الماسیشکل نانوذرات اکسیدروی را به ساختار

الکترواستاتیکی بین آنیونها و سحو قحبی آنها میباشد و

بلوری هگزاگونال عنصر روی مرتب دانست.

منجر به ایجاد ساختارهای متفاوت در آنها میگردد.

برهمکنشهای الکترواستاتیکی
سحو

درواقع ،این اختالف بین سیییاخ تار های کریسییی تالی

سی و سوم ،شماره یک 1400 ،سال
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1- Introduction
One of the crucial parameters to tune the various
properties of nanoparticles, such as mechanical,
physical, optical, magnetic, electrical, and biological
properties is their structure and morphologies. In
recent years, nanomaterials have received much
attention due to the high surface-to-volume ratio they
have, as this property has led to the determination of
the different properties of these materials, including
their electrical, chemical, mechanical, physical,
optical, and magnetic properties. Zinc oxide
nanoparticles are used as additives in food and
medicine. In the present study, zinc oxide (ZnO) and
cupric oxide (CuO) nanoparticles were synthesized
via the co-precipitation method with the same
protocols. The phase structures and morphologies of
the prepared nanoparticles were investigated using an
X-ray diffractometer (XRD) and scanning electron
microscopy (SEM), respectively.
2- Experimental
2-1 Production of zinc oxide nanoparticles. Zinc
oxide nanoparticles were fabricated by the coprecipitation method. Based on this, two different
solutions called solution A and solution B were
prepared. To prepare solution A, zinc nitrate (Zn
(NO3)2, Sigma-Aldrich) at a concentration of 0.5 M
was added to distilled water and mixed at 60 ° C.
Solution B is a 2 M solution of sodium hydroxide
(NaOH, Merck). Solution B was then slowly added to
solution A, mixed at 60 ° C, at a rate of 15 drops per
minute.
2-2 Production of copper oxide nanoparticles. Two
solutions, C and D, were prepared to make copper
oxide nanoparticles using the co-precipitation method.
Solution C and D were 0.5 M copper sulfate solution
(CuSO4, Merck) and 2 M sodium hydroxide solution,
respectively.
To
synthesis,
copper
oxide
nanoparticles, solution D were added to solution C the
same as the protocol used to synthesize zinc oxide
nanoparticles described in Section 2-1. The color of
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the dried copper oxide nanoparticles was dark brown
to black.
3- Results and discussion
The X-ray diffraction pattern of the nanoparticles of
copper oxide has been shown in Figure 1. CuO
monoclinic phase with relatively wide peaks was
detected in mentioned XRD pattern, which is in
accordance with the standard phase card number of
96-101-1195. On the other hand, no additional peaks
representing impurities in the nanoparticles were
observed in the obtained X- ray diffraction pattern.
Figure 1 shows the X-ray diffraction pattern of ZnO
nanoparticles made with hexagonal phase structure,
which is in accordance with the standard phase
reference card number of 96-901-1663. Figure 1
shows the comparison of the X-diffraction pattern of
both ZnO and CuO nanoparticles that the resulting
peaks of CuO are wider than ZnO. That is, the
dimensions of the synthesized CuO nanoparticles are
smaller than the ZnO nanoparticles.

Figure 1: X-diffraction patterns of CuO and ZnO
nanoparticles.

Figure 2(a) shows the SEM image and morphology of
ZnO nanoparticles with a diamond-spherical-like
structure. Further, figure 2(b) shows the SEM and the
morphology of CuO nanoparticles with a flower-like
structure. The difference between the crystal
structures of zinc oxide and copper oxide
nanoparticles is related to the different electrostatic
interactions between the anions and their polar
surfaces, which ultimately lead to their different
structures.

Corresponding Author: Assistant Professor, Materials Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan
University of Technology, Golpayegan, Iran. Email: n.johari@iut.ac.ir.
M.Sc. Materials Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan,
Iran.
M.Sc. Materials Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan,
Iran.

106

Narges Johari, Faezeh Zohari, Fatemeh Rafati

4- Conclusion
In the present study, ZnO and CuO nanoparticles were
fabricated by co-precipitation method with the same
protocols. The phase structure and morphology of the
fabricated nanoparticles were evaluated and it was
found that the nanoparticles were fabricated without
any additional impurities. The morphologies of these
nanoparticles were completely different. The ZnO
nanoparticles had a diamond-spherical- like structure,
however, CuO nanoparticles had a flower-like
structure which was consisted of nano-sheets stacked
together.

Figure 2: Scanning electron microscope images of a)
ZnO nanoparticles, b) CuO nanoparticles.

