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تهیه و شناسایی نانوذرات اورتوفریت نئودیمیم ( )NdFeO3توسط روش همرسوبی
در حضور اسیداولئیک به عنوان سورفاکتانت
مصطفی یوسفی ،1سمانه صردی زید 2و مژگان خراسانی

مطلق،3

 -1شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ( ،)NIOPDCمنطقه زاهدان ،زاهدان ،ایران
 -2گروه ریاضی ،دانشکده ریاضی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 -3گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
تاريخ دريافت15/19/43 :

تاريخ تصحيح15/14/41:

تاريخ پذيرش15/13/10 :

چکيده
در این پژوهش ،نانوذرات اورتوفریت نئودیمیم ( )NdFeO3به روش همرسوبی سنتز و برای کنترل اندازهی ذرات از اسید اولئیک
) )C17H33COOHبه عنوان سورفاکتانت استفاده گردید .نانوذرات کروی  NdFeO3با متوسط اتدازه ذرات  22نانومتر در دمای تکلیس  288 ◦Cبه
مدت  4ساعت بدست آمد .روش همرسوبی یک روش آسان و ارزان برای تولید اکسیدهای مختلط با درجه خلوص باال محسوب میگردد .مورفولوژی،
پارامترهای شبکه و اندازهی ذرات محصول توسط تکنیکهای طیفبینی تبدیل فوریه مادون قرمز ( ،)FT-IRپراش پرتو ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMمورد مطالعه و شناسایی قرارگرفته است .آنالیز  ،XRDالگوی مربوط به NdFeO3با ساختار پروسکیت و تقارن اورتورومبیک
را نشان میدهد .متوسط اندازه ذرات نمونه سنتز شده با استفاده از الگوی پراش  XRDو همچنین اندازه ذرات دیده شده در تصاویر  SEMتقریباً با
یکدیگر مطابقت میکند .همچنین نتایج نشان میدهد که مقدار سورفاکتانت pH ،و سرعت همزدن محلول نقش مهمی در یکنواختی و اندازهی ذرات
محصول دارد.
واژه های کلیدی :اورتوفریت نئودیمیم ،روش همرسوبی ،نانوذرات ،اسیداولئیک ،سورفاکتانت

 -1مقدمه
ذرات در اندازه نانو نسبت به مواد حجیم دارای خصوصیات متفاوتی هستند ،که این حقیقت را میتوان اینگونه توضیح داد؛
با کوچکتر شدن اندازه ذرات ،تعداد اتمهای سطح زیادتر خواهد شد (برای مثال در یک ذره با قطر  4نانومتر حدود  %93اتمها
در سطح قرار میگیرند) در نتیجه انرژی اتمها در سطح با انرژی آنها در داخل یک ماده حجیم متفاوت است و این امر باعث
ایجاد خواص متفاوت خواهد شد .خواص منحصر به فرد ذرات نانومتری نه تنها به دلیل سطح زیاد آنها ،بلکه به دالیل دیگری
از جمله تغییر شبکه کریستالی ،انرژی پیوند بین اتمی و غیره نیز مربوط میباشد.

. نویسنده مسئوول :استاد شیمی معدنی ،گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
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اکسیدهای مختلط 1با فرمول عمومی  ABO3که در آن  Aیک عنصر خاکی نادر و  Bیک فلز واسطه است به طور گسترده
در صنایع شیمیایی به عنوان کاتالیزور مورد استفاده قرار میگیرند ] .[1همچنین این ترکیبات به دلیل خواص مغناطیسی جالبی
که از خود نشان میدهند کاربردهای فراوانی در پیلهای سوختی ،2سنسورها ،حافظهی رایانهها و غیره دارند [ 2تا  .]4یکی از
معروفترین اکسیدهای مختلط با ساختار پروسکیت NdFeO3 ،9با تقارن ارتورومبیک 4میباشد [ .]5از این اکسید در سنسورها
برای تشخیص گاز  H2Sو  C2H5OHاستفاده میگردد [ 6و  .]7برای سنتز این ترکیب روشهای متعددی از قبیل :روش سل-
ژل ،]8[ 5روش هیدروترمال ،]3[ 6روش احتراق 13[ 7و  ]11و غیره وجود دارد .در این مقاله ،سنتز نانوذرات  NdFeO3به روش
همرسوبی 8در دمای تکلیس  833 ◦Cمورد مطالعه قرار گرفته است [.]12
روش همرسوبی یکی از سادهترین روشهای ساخت نانوذرات محسوب میگردد و شامل مراحل هستهزایی ،رشد ،انعقاد و یا
فرآیند لختهسازی است .در این واکنش ابتدا مواد اولیه در یک حالل معمولی حل و سپس عامل رسوبدهنده اضافه میشود.
عامل رسوب دهنده میتواند یک کمپلکس ،عامل کاهنده و یا اکسنده باشد .افزودن این مواد به محلول ،هستههای غیر محلولی
را ایجاد میکند ،سپس با پیشرفت واکنش فرآیند استوالد 3انجام میگردد .با ادامه واکنش هستههای رسوبگیری شده ،در طی
مراحل عملآوری و خشککردن مستعد واکنشهای بیشتری میشود [.]19
به طور کلی ویژگیهای کلیدی در واکنشهای رسوب گیری عبارتنداز:
 -1محصوالت این واکنشها معموال در شرایط فوق اشباع ،بسیار کممحلولند.
 -2هستهزایی که مرحله کلیدی است در شرایط فوق اشباع انجام میشود در این مرحله تعداد زیادی از ذرات کوچک (هستههای
اولیه) تشکیل میگردد.
 -9انجام فرآیندهای ثانویه ،نظیر فرآیند استوالد و لختهشدن که بر روی اندازه ،مورفولوژی و خواص محصوالت بسیار موثرند.
 -4شرایط فوق اشباعی معموالً در طی یک واکنش شیمیایی ایجاد میشود و بر روی اندازه ذرات ،شکل هندسی و توزیع اندازه
ذرات موثر است [.]14

1. Mixed oxides
2. Fuel cells
3. Perovskite structure
4. Orthorhombic
5. Sol-gel method
6. Hydrothermal method
7. Combustion method
8. Co-precipitation method
9. Oswald ripening
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مزیت اصلی این روش ،کیفیت بسیار باالی نانومواد تولید شده است .اگرچه تولید نانومواد با اندازهی موردنظر می تواند
مشکل باشد ،اما افزودن سورفاکتانتها 1میتواند در کنترل اندازه ذرات موثر باشد .سورفاکتانت مورد استفاده در این کار تحقیقاتی
اسیداولئیک 2میباشد .اسید اولئیک ،اسید چربی با فرمول شیمیایی  C18H34O2است که جرم مولی آن تقریباً 289 g mol-1
میباشد .شکل ظاهری این ترکیب ،مایع روغنی زرد کمرنگ یا مایل به قهوای است .این اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع در
بسیاری از جانوران و روغن های گیاهی یافت میشود .برای سنتز این نانوذرات شرایط واکنش از قبیل  pHمحلول ،دمای
تکلیس ،9نوع و غلظت سورفاکتانت و غیره بهینه شد تا ذراتی با شکل و اندازه مطلوب تولید گردد.
 -2بخش تجربی
 -9-4مواد و روشهاي شناسايي
مواد شیمیایی مورد استفاده در مطالعه انجام شده ،از خلوص کافی برخوردار بوده ،بنابراین بدون خالصسازی بیشتر مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در تمام واکنشها از آب دوبار تقطیر به عنوان حالل استفاده شده است .سورفاکتانت مورد استفاده در این
کار تحقیقاتی اسیداولئیک میباشد که ساختار آن در شکل  1نشان داده شده است .مواد شیمیایی بکار برده شده در این
آزمایشات از شرکت شیمیایی  Merckتهیه شدهاند .ویژگیهای ساختاری نانوذرات تهیه شده ،توسط الگوی پراش  XRD 4با
استفاده از دستگاه  Philips PC-APDبا تابش  Cu-Kαمورد بررسی قرار گرفت .طیفهای  FT-IR 5نمونه در گسترهی
فرکانس  433تا  4333 cm-1با قرص  KBrتوسط دستگاه  FT-IR JACSOمدل  460 Plusثبت شد .تصاویر SEM 6
نمونه توسط دستگاه  Philips XL30ثبت شد.

شکل  .1ساختارِ اسید اولئیک ))C17H33COOH

1. Surfactants
2. Oleic acid
3. Calcinations temperature
4- X-ray diffraction
5- Fourier transform infrared spectroscopy
6- Scanning electron microscopy
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 -4-4تهيه نانوذرات  NdFeO3به روش همرسوبي
برای تهیه این نانومواد نخست به  13میلیلیتر محلول  3/1موالر کلرید آهن در یک بشر حاوی همزن مغناطیسی13 ،میلی-
لیتر محلول 3/1موالر کلرید نئودیمیم که در بشر دیگری حل شده ،اضافه گردید تا ضمن هم خوردن کامالً مخلوط شود که در
این حالت رنگ محلول نارنجی است .سپس  2میلیلیتر اسید اولئیک به عنوان سورفاکتانت به آن اضافه شد 25 .میلیلیتر محلول
 1/5موالر از سود خیلی آرام و بصورت قطره قطره به محلول باال اضافه گردید تا  pHمحلول به  7-8برسد .بالفاصله پس از اضافه
کردن سود رسوبی روغنی به رنگ قهوهای مشاهده گردید .به محلول حاصل به مدت  1ساعت در دمای  83◦Cفرصت انجام
واکنش داده شد .پس از سردشدن محلول در دمای اتاق ،محلول را دکانته کرده و رسوب چندین مرتبه با آب و اتانول به مدت
 15دقیقه در  9333 rpmسانترفیوژ شد .بعد از سانترفیوژ مایع روی رسوب را دکانته کرده و رسوب را به یک آون منتقل کرده
تا خشک شود .در نهایت پیش ماده حاصل را به مدت  4ساعت در دمای  833 ◦Cدر کوره قرار داده تا باقیمانده مواد آلی آن
خارج گردد.
 -3بحث و نتایج
همانطور که در شکل  2مشاهده میکنید از واکنش بین کلرید آهن ،کلرید نئودیمیم ،سود و اسید اولئیک تحت واکنش
همرسوبی نانوذرات  NdFeO3حاصل شد .اندازهگیریهای نقطه ذوب محصول که متفاوت از مواد اولیه بود نشان دهنده آن است
که ماده جدیدی تشکیل شده است.

شکل  .2دیاگرام فرآیندهای شیمیایی برای سنتز نانوذرات NdFeO3
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طیفهای  FT-IRالف) اسیداولئیک ،ب) پیشماده و پ) نانو اورتوفریت نئودیمیم در گسترهی فرکانس  433تا cm-1
 4333در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  .3طیفهای  ،FT-IRالف) اسیداولئیک ،ب) پیشماده و پ) نانو اورتوفریت نئودیمیم

در شکل -9الف :نوارهای مشاهده شده در ناحیه  2333تا  2325 cm-1مربوط به ارتعاش کششی  OHاسیدی میباشد که
اغلب با جذبهای  C-Hتداخل می کند و معموالً بسیار پهن هستند ،این نوار مربوط به پیوند هیدروژنی قوی در دیمر اسید است.
نوار جذبی مشاهده شده در ناحیه  9336 cm-1به ارتعاش کششی  =C-Hنسبت داده میشود .ارتعاش کششی  C=Oدر ناحیه
 1711 cm-1دیده میشود .نوارهای جذبی در  1978و  1465 cm-1به ترتیب مربوط به جذبهای خمشی گروههای CH2
و  CH3میباشد .در ناحیه 1285 cm-1ارتعاش کششی گروه  C-Oبا شدت متوسط ظاهر میشود .یک نوار پهن که مربوط به
ارتعاش خمشی خارج از صفحهای  O-Hمیشود ،در  398 cm-1ظاهر میگردد که دارای شدتی متوسط است .در ناحیه 733
تا  833 cm-1جذب خمشی خارج از صفحهای  =C-Hدیده میشود [ .]15طیف  FT-IRپیش ماده (نمونه قبل از کوره) در
شکل -9ب آمده است .همانطور که در شکل مشخص است ،پیش ماده نیز دارای همان پیکهای مشخص شده با شدت کمتر در
طیف  FT-IRاسیداولئیک است با این تفاوت که تمامی پیکها به دلیل برهمکنش با فلز به مقدار جزئی شیفت پیدا کردهاند.
همچنین نوار جذبی مشاهده شده در ناحیه  9413 cm-1مربوط به ارتعاش کششی گروههای هیدروکسیل مولکولهای آب جذب
شده است.
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طیف  FT-IRمحصول (نمونه بعد از کوره) در شکل -9پ آمده است .نوارهای قوی موجود ،در ناحیه  433تا 633 cm-1
ظاهر میشوند .نوار جذبی در  572 cm-1مربوط به ارتعاش کششی  Fe-Oاست .ارتعاش خمشی  O-Fe-Oدر حدود cm-1
 452ظاهر میشود .همچنین نوارهای جذبی مربوط به جذبهای خمشی گروههای آلی و نوار جذبی مربوط به ارتعاش کششی
مولکولهای آب با شدت بسیار پایینی هنوز وجود دارند.
الگوی  XRDنانوذرات  NdFeO3در شکل  4آمده است .نمونه سنتز شده با نمونه استاندارد )25-1143( 1 JCPDS
کامالً مطابقت دارد و دارای ساختار پروسکیت با تقارن ارتورومبیک و بسیار خالص بدون هیچ گونه پیک اضافی میباشد.

شکل  .4الگوی پراش  XRDنانو اورتوفریت نئودیمیم پس از تکلیس پیشماده در دمای 288 ◦C
جدول  .1متوسط اندازه ذرات نانو اورتوفریت نئودیمیم با استفاده از الگوی پراشXRD
متوسط اندازه ذرات ][nm

28

اندازه ذرات ][nm

]FWHM [°2θ

))h k l

]Angle [°2θ

25

3/92

() 1 1 3

22/83

97

3/22

() 1 1 2

92/56

16

3/56

() 2 2 3

46/72

94

3/24

() 2 3 4

58/46

اندازهی ذرات برای هر پراش و مقدار متوسط اندازه ذرات با استفاده از الگوی پراش پرتو  Xترکیب و فرمول دبای شرر)1( 2
محاسبه شد و در جدول  1نشان داده شده است .بنابر فرمول زیر:

1- Joint Committee on Powder Diffraction Standard
2- Debye–Scherrer equation
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K
B cos 

()1

Dc 

که در آن  Dcمتوسط اندازهی ذرات K ،ثابتی است که به مورفولوژی ذرات وابسته است و از  3/83تا  1/93رادیان تغییر
میکند .در اینجا  K = 3/3انتخاب شد  .طول موج تابشی و برابر  1/5436 Åاست θ .زاویهی براگ B ،پهنای پیک در
نیمشدت 1است [ 16و  .]17پارامترهای شبکه 2و حجم سلول نمونه به ترتیب توسط فرمو لهای ( )2و ( )9محاسبه گردید [.]16
()2

1 h2 k 2 l 2



d 2 a 2 b2 c2

()9

V  a.b.c

که  dفاصله بین صفحات با اندیسهای میلر b ،a ،)h k l) 9و  cپارامترهای شبکه و  Vحجم سلول میباشد .پیک با
بیشترین شدت در˚ 2θ = 92/56است که دارای اندیس میلر ( ،)1 1 2با فاصله بین صفحات  d= 2/75 Åمیباشد .پارامترهای
شبکه و حجم سلول برای نمونه سنتز شده در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  .2پارامترهای شبکه و اندازه ذرات نانو اورتوفریت نئودیمیم سنتز شده توسط روش همرسوبی
متوسط اندازه ذرات ][nm
SEM

XRD

98

28

پارامترهاي شبکه )(Å

حجم سلول )(Å3

294/53

c

b

a

7/77

5/55

5/44

تصاویر  SEMنانو اورتوفریت نئودیمیم در دو بزرگنمایی مختلف در شکل  5نشان داده شده است .ذرات تشکیل شده
محصول با اندازه تقریباً  98نانومتر دارای شکل کروی و توزیع یکنواخت میباشند.

شکل  .5تصاویر  SEMنانو اورتوفریت نئودیمیم در دو بزرگنمایی مختلف

)1- Full Width at Half Maximum (FWHM
2- Lattice parameters
3- Miller Index
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 -4نتیجه گیری
در این پژوهش موفق شدیم فاز خالصی از نانوذرات  NdFeO3با ساختار پروسکیت و تقارن ارتورومبیک را در حضور
اسیداولئیک به عنوان سورفاکتانت به روش همرسوبی بعد از تجزیه حرارتی در دمای  833 ◦Cبه مدت  4ساعت سنتز کنیم.
پارامترهای مختلفی ازجمله دمای تکلیس ،نوع و غلظت سورفاکتانت ،سرعت همزدن ،غلظت نمکهای اولیه و غیره بهینه شدند.
اندازه ذرات ،مورفولوژی و پارامترهای شبکه مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه طیف  FT-IRمحصول وحضور پیکها در گسترهی
 433تا  633 cm-1تشکیل فاز پروسکیت را نشان میدهد که با نتایج بدست آمده از الگوی  XRDمطابقت دارد .با توجه به
محاسبه متوسط اندازه ذرات نمونه سنتز شده با استفاده از الگوی پراش  XRDو همچنین اندازه ذرات دیده شده در تصاویر
 SEMکه تقریباً با یکدیگر مطابقت میکند ،میتوان نتیجه گرفت که هر یک از دانهها یا ذرات نمونه به صورت یک تک بلور
است.
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