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سنتز آسان نانوساختارهاي سرب( )IIاكسيد بر پايه انتقال خودبخودي محلول -محلول
گاز NH3
محمدرضا منصورنيا* ،1،عظيمه حاجي ابراهيمي ،9الهام مرادي
 1كاشان -دانشگاه كاشان -دانشکده شيمي -گروه شيمي معدني
تاريخ دريافت12/99/33 :

تاريخ تصحيح15/39/49:

نيا9

تاريخ پذيرش15/34/39 :

چکيده
در این پژوهش ،نانوساختارهای سرب) (IIاكسيد با استفاده از پيشمادههای سرب) (IIاستات سهآبه و اوره در شرایط قليایي ناشي از اتمسفر
آمونياكي و در دو دمای محيط و  07ºCتهيه شدند .همچنين تأثير اوره بر روی ساختار ،اندازه و شکل نانوساختارهای حاصل مورد بررسي قرار گرفت.
ضمناً در این تحقيق به منظور شناسایي كليهی نانوساختارهای سنتزی از فنون پراش اشعهی  Xو طيفسنجي مادون قرمز تبدیل فوریه ) ،(FT-IRو
برای بررسي اندازه و ریختشناسي آنها از تصاویر ميکروسکوپ الکتروني روبشي ) (SEMاستفاده شد.
واژگان كليدي :نانوساختار ،سرب) (IIاكسيد ،اوره

-1مقدمه
اکسید سرب به شکلهای مختلفی از جمله  Pb3O4 ،Pb2O3 ،PbOو  PbO2متبلور میشود .با حرارت دادن  PbO2تا دمای
 505°Cمیتوان اکسیدهای مختلف سرب را به دست آورد (معادلهی .[7] )7-7
معادلهی 7

PbO

605 °C

Pb3O4

375 °C

Pb12O17

351 °C

Pb12O19

293 °C

PbO2

 PbOیک نیمههادی گروه  II-IVبا باندگپ وسیع میباشد .این ماده به دو شکل اصلی  αو  βیافت میشود که فاز  αدر
دمای  090°Cبه فاز  βقابل تبدیل است .فاز  αدر فشارهای کمتر از  0/1GPaو فاز  βدر فشارهای باالی  2/5GPaپایدار هستند.
در ناحیهی میانی  0/1-2/5GPaفاز  γبا ساختار ارتورومبیک منحرف شده در دمای اتاق تشکیل میشود ].[2
لیتارژ یا  α-PbOبه رنگ قرمز و پایدار در دمای پایین و با ساختار تتراگونال متبلور میشود .این ترکیب دارای گاف انرژی
حدود  7/22eVدر دمای محیط و  7/95eVدر دمای  000Kمیباشد که ساختار کریستالی آن در شکل  -7الف نشان داده شده
است ].[0

* .نويسنده مسئوول :استادیار دانشگاه كاشان
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ماسیکوت یا  β-PbOزرد رنگ ،پایدار در دمای باال با ساختار ارتورومبیک میباشد (شکل  -7ب) .به دلیل دو برابر بودن
سلول واحد  β-PbOنسبت به  ، α-PbOتعداد باندهای انرژی در این ترکیب نیز دو برابر لیتارژ است ،در نتیجه باند گپی در حدود
 2/51eVدارد که این مقدار تا  2/1eVدر دمای  000Kافزایش مییابد ].[2

شکل ( -1الف) ساختارهای كریستالي  ]3[ α-PbOو (ب) ]2[ β-PbO

نانو مواد به واسطهی برخی از ویژگیهای خود ( نسبت سطح به حجم ،اندازه ،ریختشناسی و  ،)...رفتاری متفاوت در مقایسه با
مواد درشتساختار نشان میدهند ،که به واسطه آنها کاربردهای فراوانی در حوزههای مختلف از قبیل ذخیرهسازی هیدروژن
[ ،]0سلولهای خورشیدی [ ،]1-5بیوسنسورها و علوم پزشکی [ ]70-2داشتهاند .امروزه نانوساختارهای سرب) (IIاکسید مورد
توجه فراوانی قرار گرفتهاند [ ]70-77که به دلیل کاربرد بسیار زیاد آنها در حسگرها ] ،[75باتریهای لیتیمی ] ،[75باتریهای
اسید -سرب ] [71و دارورسانی ] [72است .هم چنین این ترکیبات در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و لباسهای محافظ
اشعهی  γمورد استفاده قرار میگیرند ] .[79از طرفی نانوساختارهای سرب) (IIاکسید به عنوان کاتالیزگر در بسیاری از واکنشهای
شیمیایی مثل واکنش پال -نور [20] 7و نیز تخریب و زدایش رنگهای آلی مثل آبی متیل از آب ] [27نتایج بسیار خوبی به
دنبال داشته است .روشهای گوناگونی برای تهیه نانوساختارهای سرب) (IIاکسید به کار گرفته شده است که از آن جمله میتوان
به روشهای سونوشیمی [ ،]20-22میکروامولسیون ] ،[25هیدروترمال ] ،[22-25سل– ژل ] ،[29اکسیداسیون مستقیم ][00

و تجزیه حرارتی [ ]00-07اشاره کرد.
در این پژوهش نانوساختارهای سرب) (IIاکسید با استفاده از پیشمادههای سرب) (IIاستات سه آبه و اوره در شرایط قلیایی
خاص و در دو دما با روشی آسان تهیه شدند.

Paal-Knorr reaction
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-2بخش تجربی
 -9-4مواد شيميايي و دستگاهها
کلیهی مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش با خلوص باال خریداری و بدون انجام هیچ گونه خالصسازی بیشتری
مصرف شدند .به منظور تهیهی نانوساختارهای  ،PbOنمک سرب) (IIاستات سهآبه ،Pb(CH3COO)2.3H2O ،اوره )(CH6N2O

و محلول آمونیاک  ،%25همگی ساخت شرکت  Merckمورد استفاده قرار گرفتند.
برای شناسایی و تعیین مورفولوژی نانوساختارهای تهیه شده ،از دستگاههای پراش پرتو  Xمدل  X΄Pert PROساخت
شرکت  Philipsبا استفاده از پرتونگاری  Cu Kαفیلتر شده با  ،Niطیفسنج زیر قرمز با تبدیل فوریه ) (FT-IRمدل Magna

 550 Nicoletو روش قرص  ،KBrو میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمدل  S1460ساخت شرکت  Hitachiژاپن استفاده
گردید.
 -4-4روش تهيه
در یک روش کلی ،بشر حاوی  25میلیلیتر محلول  0/07موالر ( Pb(CH3COO)2.3H2Oدر حضور و یا عدم حضور اوره)
به همراه بشر دیگری محتوی آمونیاک غلیظ به مدت  00دقیقه در درون اتوکالو سربستهای قرار داده شد .رسوب تشکیل شده
به کمک سانتریفیوژ جمعآوری و به منظور خالص سازی چندین بار با آب مقطر و سپس اتانول شستشو داده شد .محصول به
دست آمده در دمای  10°Cبه مدت  2hدرون آون خشک شد.
 -9-4-4سنتز در دماي محيط
برای انجام واکنش در دمای محیط ،بشر محتوی مواد اولیه و نیز بشر حاوی  20میلیلیتر محلول آمونیاک غلیظ داخل
اتوکالو سربستهی  250میلیلیتری قرار گرفت .در طول مدت زمان انجام واکنش محتویات بشر مواد اولیه به کمک همزن
مغناطیسی در حال چرخش بود .در این آزمایشها برای بررسی اثر اوره از غلظتهای  0/002و  0/05موالر آن استفاده گردید.
سایر پارامترها شامل غلظتهای نمک استات و محلول آمونیاک ثابت نگه داشته شدند.
 -4-4-4سنتز در دماي 03°C
در این قسمت از تحقیق ،بشر محتوی  25میلیلیتر محلول  0/07موالر نمک استات همراه با بشر محتوی  70میلیلیتر
محلول آمونیاک غلیظ درون یک اتوکالو سربسته  250میلیلیتری قرار داده و سپس اتوکالو مربوطه به مدت  00دقیقه در داخل
آون  10°Cگذاشته شد .به منظور مطالعهی اثر اوره ،آزمایش دیگری بر مبنای استفاده از غلظت  0/05موالر اوره طراحی و انجام
شد .به طور کلی جدول  7شرایط مختلف انجام این واکنشها را نشان میدهد .در همهی نمونهها غلظت نمک سرب) (IIاستات،
 0/07موالر و واکنشها در مدت زمان  00minانجام گرفته است.
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جدول  -1شرایط مختلف تهيهی نانوساختارهای PbO
دماي واکنش )(°C

غلظت اوره )(M

محصول

R.T

-

P1

R.T

0/002

P2

R.T

0/05

P3

03°C

-

P4

03°C

0/05

P5

-3بررسي دادهها
در این قسمت به بحث و بررسی پیرامون نانوساختارهای  PbOتهیه شده میپردازیم .برای شناسایی محصوالت از تکنیکهای
 FT-IR ،XRDو  SEMاستفاده گردید.
طبق روش ذکر شده ،در دمای محیط از نمک اوره با غلظتهای  0/002و  0/05موالر استفاده شد .طیف  FT-IRمحصول
 P3در شکل  2مشاهده میشود .همانطور که در شکل مشخص است ،نوار ارتعاشی ظاهر شده در  090cm-1مربوط به پیوند Pb-

 Oاست .نوار عریض در  0200cm-1به ارتعاشات کششی مولکول آب نسبت داده میشود .همچنین پیک جذبی نشان داده شده
در  7001cm-1به ارتعاشات کششی  C-Oگروه استات باقیمانده در محصول برمیگردد ].[05

شکل  -2طيف  FT-IRمربوط به محصول P21

الگوی  XRDمحصوالت به دست آمده در شکل  0نشان داده شده است .همانطور که در قسمتهای الف و ب این شکل
مشاهده میشود ،در غیاب اوره و غلظت پایین آن محصول واکنش (به ترتیب  P1و  β-PbO )P2است که با مرجع دارای شماره
کارت  JCPDS:76-1796همخوانی کامل دارد .این فاز دارای ساختار اورتورومبیک (b=4.7550 ،a=5.4890 ،α=β=γ=90°
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و  )c=5.8910است .با افزایش غلظت اوره 3PbO.H2O ،تولید میشود ) (P3که در ساختار تتراگونال (،α=β=γ=90°
 a=b=8.0160و  )c=9.3890متبلور میگردد و الگوی  XRDآن با شماره کارت  JCPDS:22-1134در تطابق کامل است
(شکل-2ج) .اندازهی تقریبی ذرات برای این سه نمونهی  P2 ،P1و  P3طبق معادلهی دبای -شرر (معادلهی  )2و با استفاده از
شدیدترین پیک ،به ترتیب  52 ،09و  01نانومتر تعیین میشود.
0.89 λ

𝜃 𝐷 = 𝛽 cos

معادلهی 2

در این معادله λ ،طول موج اشعه  β ،Xپهنای پیک در نصف ارتفاع ( )2FWHMآن و  θزاویه پراش میباشد.

شکل  -3الگوهای  XRDنانوساختارهای  PbOسنتزی در دمای محيط و غلظتهای مختلف اوره( :الف) بدون اوره )( ،(P1ب) 7/772M
) (P2و (ج) (P3) 7/70M

Full width at half maximum
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شکل  0تصاویر  FESEMمربوط به نمونههای  P1و  P3را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،در غیاب اوره
نانوصفحههای  PbOبه دست میآید که در حضور اوره به میکروهشتوجهیها تبدیل میگردند .احتماالً تشکیل کمپلکس سرب
با اوره به جهتیابی رشد هستههای اولیه کمک کرده و باعث ایجاد چنین ساختارهای ششگوشهای میشود.

شکل  -4تصاویر  FESEMنانوساختارهای سرب) (IIاكسيد سنتزی در دمای محيط ( :الف و ب)  P1در عدم حضور اوره ،و (ج و د)  P3در
حضور اوره

سنتز سرب) (IIاکسید در دمای  10°Cنیز انجام شد که در ادامه به بحث و بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای مربوطه
میپردازیم .شکل  5الگوی  XRDنمونههای  P4و  P5را ارائه میدهد ،که مطابق با شکل نانوساختارهای سرب) (IIاکسید با
خلوص نسبتاً باالیی تولید شدهاند .با توجه به تیز بودن پیکها میتوان گفت که هر دو نمونه بلورینگی باالیی دارند .اندازهی
تقریبی ذرات با استفاده از معادلهی دبای– شرر برای هر دو محصول  P4و  52nm ،P5تخمین زده شد .با مقایسهی پیکهای به
دست آمده در شکل  5و الگوهای  XRDارائه شده در شکل ،0مشاهده میشود که با افزایش دما پیکهای مربوط به صفحات
( )002( ،)007و ( )000رشد پیدا کردهاند.
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شکل  -0الگوهای  XRDنانوساختارهای  PbOسنتزی در ( :07°Cالف) با حضور اوره و (ب) عدم حضور اوره

تصاویر  FESEMمربوط به نمونههای  P4و  P5در شکل  5نشان داده شده است .با بررسی این تصاویر میتوان گفت که
محصوالت در عدم حضور اوره ریختشناسی یکنواختتری دارند.
مکانیسم پیشنهادی تهیهی نانوساختارهای  PbOمطابق با معادالت زیر است:
معادله 0

𝑃𝑏 2+ + 4𝑈𝑟𝑒𝑎 → [𝑃𝑏(𝑈𝑟𝑒𝑎)4 ]2+

معادله 0

𝑁𝐻3 + 𝐻2 𝑂 → 𝑁𝐻4 + + 𝑂𝐻 −

معادله 5

𝑂 [𝑃𝑏(𝑈𝑟𝑒𝑎)4 ]2+ + 4𝑂𝐻 − → 𝑃𝑏𝑂 + 3𝑈𝑟𝑒𝑎 + 2𝑁𝐻3 + 𝐶𝑂32− + 𝐻2

ابتدا یون کمپلکس  [Pb(Urea)4]2+طی واکنش اوره به عنوان لیگاند با کاتیون سرب( )IIتشکیل میشود (معادله .[05] )0
با انتقال تدریجی و خود به خودی گاز آمونیاک از محلول غلیظ آن به ظرف واکنش و انحالل مجدد آن ،آنیون هیدروکسید تولید
میگردد و باالخره ،با هیرولیز قلیایی کمپلکس ،نانوساختارهای  PbOمطابق معادله  5به دست میآید.
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شکل  -6تصاویر  SEMنانوساختارهای ( :PbOالف و ب) عدم حضور اوره ) (P4و (ج و د) در حضور اوره )(P5

-4نتیجهگیری
در این پژوهش نانوساختارهای  PbOبا استفاده از روشی آسان و ارزان ،در دمای محیط و  ،10°Cدر حضور اوره و یا
بدون حضور آن سنتز شدند .الگوهای  XRDسنتز موفق محصوالت خالص با بلورینگی خوبی را در شرایط متفاوت نشان داد .با
توجه به تصاویر  FESEMریختشناسی محصول وابسته به شرایط سنتز میباشد .در دمای محیط حضور اوره بر روی مورفولوژی
محصول تأثیرگذار است .همچنین نانوساختارهای  PbOتهیه شده در دمای  10°Cاندازه و مورفولوژی یکنواختی را نشان میدهند.
-5تقدير و تشكر
نویسندگان مقاله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان (پژوهانه به شماره  )050000/2صمیمانه
تشکر مینمایند.
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