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  پوسته و بررسي خواص نورتابي- با ساختار هستهSiO2@Y2O3: Euسنتز پودر 
  6، فرهود نجفي5Rik Brydson، 4، عليرضا ميرحبيبي1، تورج عبادزاده3و2، رويا آقابابازاده2و1مهدي قهاري

maghahari@icrc.ac.i 
  كده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعتدانش 4موسسه كامپوزيت ايران، 3پژوهشكده صنايع رنگ، 2پژوهشگاه مواد و انرژي، 1

University of Leeds-Institute for Materials Research 5،6 مركز پژوهشي زيست مواد دانشگاه تهران  
  :چكيده

ذرات بدسـت  . ژل سـنتز شـدند  -با روش سـل ) core shell(پوسته   با ساختار هسته+SiO2@Y2O3: Eu3در اين تحقيق ذرات 
، ميكروسـكوپ الكترونـي عبـوري       )SEM(، ميكروسـكوپ الكترونـي روبـشي        )XRD( پـراش اشـعه ايكـس      هاي آمده با روش  

(TEM)، FT-IR     ها در دماي     نمونه.  و اسپكتروفلوريمتر مورد ارزيابي قرارگرفتندC°900     مورد عمليات حرارتـي قرارگرفتنـد .
س سيليس و پوشش بلوري از فـاز ايتريـاي       هاي آمورف از جن    هاي سنتز شده شامل هسته     نتايج حاكي از آن است كه نمونه      

بـا اسـتفاده از     . دوپ شده با يوروپيوم هستند كه مورفولوژي ذرات نهايي كامال كروي و با توزيع اندازه ذرات باريك اسـت                  
 نانومتر امكان پذيراست و ضخامت پوسته نيز بـا          500 تا   40هاي مختلف از     سورفكتانت مناسب امكان سنتز هسته در اندازه      

هاي سنتز شده در صورت قرارگرفتن در معرض اشـعه           نمونه.  نانومتر نيز قابل حصول است     20ار عمل پوشش دهي تا      تكر
UV      شدت نور خروجي با افزايش تعداد پوشش و استفاده از سورفكتانت مناسب افـزايش              . كنند ، نور قرمز از خود ساطع مي

  .كند پيدا مي

  مقدمه -1

شود كه يك ماده به عنوان هسته توسـط مـاده متفـاوتي              ي از پودرهايي را شامل مي     امروزه واژه هسته پوسته گستره وسيع     
توجه محققان را به خـود      جهت ايجاد ساختارهاي هسته پوسته      اي متفاوت    پوشش دادن ذرات با ماده    . ]1[پوشانده شده است  

سـنتز آنهـا افـق    . ئـي هـستند  چنين ساختارهايي داراي خواص جالب توجه و متفاوت نسبت به مواد تـك جز  . جلب كرده است  
شـود تـا    بـا آن باعـث مـي    اي نـازك از يـك مـاده سـازگار     پوشاندن ذرات با اليه. جديدي را در حوزه علم مواد گشوده است

قابل تغيير است تا خواص     ختار، اندازه و تركيب چنين ذراتي       سا.  زمينه امكان پذير شود    -بررسي ميانكنش بين ذرات و ذرات     
  .]2-4[ قرارگيرد كترو اپتيكي و كاتاليستي آنها تحت كنترللكانيكي، حرارتي، الكتريكي، امغناطيسي، نوري، م

بعالوه هزينه مواد با پوشاندن مواد ارزان قيمت به عنوان هسته توسط مواد گران قيمـت بـه عنـوان پوشـش كـاهش خواهـد                          
مهـم  اف  هـد ااز جملـه    ) خواص نورتابي (وسته  و پ ...) اندازه، شكل و  (گيري از مزاياي خواص هسته      صورت بهره  هر در. يافت

 .]5 [در سنتز مواد نورتاب با چنين ساختارهايي است

  مروري بر منابع مطالعاتي -2

گردد كه توسط گروه تحقيقاتي       برمي 2005داراي ساختار هسته پوسته به سال        +SiO2@Y2O3:Eu3اولين مقاله در مورد ذرات      
Liu       در موسسه تحقيقاتي شيمي كاربردي Changchun     مقاالت موجود در اين زمينه كه اغلب در         .]6[ چين به چاپ رسيده است

، انـدازه ذرات سـيليس و دمـاي    PEGاند بـه تـاثير ضـخامت پوشـش، تعـداد تكـرار پوشـش، غلظـت             موسسه فوق انجام شده   
ا اسـتفاده از اوره     روش عمده بكار رفته براي سنتز در اين مقـاالت روش رسـوب همـوژن بـ                . ]5-9 [اند كلسيناسيون پرداخته 

در مقاله  . هاي هموژن و عدم ايجاد آگالمره از جمله موارد چالشي در اين زمينه هستند             پوشش كنترل شده ذرات با اليه     . است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    
 

  
 

٢

حاضر سعي بر اين است اثر سورفكتانت مناسب بر خواص نورتابي بررسي شود كه تاكنون تحقيقي در اين زمينه بـه چـاپ                       
  .نرسيده است

 تجربيهاي  فعاليت -3

ــوص       ــا خل ــي ب ــق همگ ــن تحقي ــصرف در اي ــورد م ــه م ــواد اولي ــانول   م ــونيزه، ات ــامل آب دي ــاال و ش ، )Merck1.00983( ب
TEOS(Merck8.00658)آمونيوم ، محلــــــــــول هيدروكــــــــــسيد)Merck1.05432(ايتريوم، اكــــــــــسيد) 112412 Merck( ،

 و  )Merck100456(، اسيدنيتريك )Merck821881(گليكول اتيلن  يپل،  )Merck818707(سيتريك، اسيد )Merck112156(يوروپيوماكسيد
  .سورفكتانت بودند

در حـالل   TEOSبدين ترتيب كه ذرات سيليس از طريق هيـدروليز          . جهت سنتز ذرات سيليس بكار گرفته شد      ]Stöber ]10روش  
د مولي زير انتخاب     درص ]11[با توجه به تحقيقات قبلي انجام گرفته      . آيند الكل در حضور يك كاتاليست نظير آمونيا بدست مي        

  :شد
0.18 M TEOS, 0.44 M dionized water, 1M Ethanol and –0.5M Amonia 

با يكـديگر مخلـوط      )در صورت نياز  ( در بخشي از الكل حل شد و سپس آب، آمونيا، باقيمانده الكل و سورفكتانت                TEOSابتدا  
پس از گذشت مدت زمان مشخـصي       . شدندرت داده  حرا oC60شده و توسط همزن گرمايشي به منظور انجام واكنش تا دماي            

  . شوندعمل همزدن قطع و در صورت نياز ذرات سيليس حاصله توسط سانتريفوژ جدا و شستشو داده مي
بـا توجـه بـه      . اسـتفاده شـد   ) 1جـدول   ( از چند نوع مختلف سورفكتانت       انت بر روي خواص نوري،    جهت بررسي اثر سورفكت   

ستفاده به عنوان پوشش، تصميم گرفته شد نمونه سيليـسي انتخـاب شـود كـه سـل آن پايـدار،                     گران بودن مواد اوليه مورد ا     
تحـت ايـن شـرايط احتمـال ايجـاد پوشـش            . شدن كم باشد  توزيع اندازه ذرات آن باريك و پس از خشك شدن ميزان آگالمره           

 بهترين نمونه سيليس سنتز شده بـا  بر اين اساس يك نمونه سيليس سنتز شده بدون سورفكتانت و. يابديكنواخت افزايش مي 
  . پذير باشدسورفكتانت جهت انجام عمل پوشش دهي انتخاب شدند تا بررسي اثر سورفكتانت امكان

 هاي مورد مصرف در اين تحقيق انواع سورفكتانت-1 جدول

 ISO 150  M2D1/4MMA  M2P 80AV110 4- Dodecylbenzenesulfonic acid (4D) سورفكتانت
Fluka 1251031  

  آنيونيك  آنيونيك  خنثي  خنثي  نوع

 با اسـتفاده  Euو Yهاي اساس اين روش ايجاد كمپلكسي از يون  . استفاده شد  ]Pechini ]12جهت تهيه محلول پوشش از روش       
هاي مولي مشخص   بدين ترتيب كه ابتدا اكسيدهاي ايتريوم و يوروپيوم با نسبت         . است) اسيد سيتريك (كننده  ليتاز عوامل كي  
مقداري مخلوط آنها با هم به      . شود بدين ترتيب نيترات ايتريوم و يوروپيوم حاصل مي       . ر اسيد نيتريك حل شدند    بطور مجزا د  

. شـود حل شده و در حال هم زدن اسـت، بـه آرامـي اضـافه مـي      در مخلوطي از آب و الكل كه قبالمشخص از اسيد سيتريك    
 در حداقل آب حـل شـد و         PEG م زدن، پس از يك ساعت ه     .گونه رسوب است  مخلوط بدست آمده كامال شفاف و عاري از هر        

يـا سـيليس    (سپس مقـدار مشخـصي از سـل سـيليس           . رفالكس شد  ساعت   3مدت  محلول فوق به    . به محلول فوق اضافه شد    
جهـت  . ادامـه يافـت   ساعت ديگر عمل همزدن 3ي به محلول فوق اضافه شد و برا) شده و مجددا توزيع شده در اتانول     شسته

آمـده   ذرات بدسـت  .  انجـام شـد    rpm3400 دقيقـه و در      20شده عمل سانتريفوژ به مدت       داده رات سيليس پوشش  جداسازي ذ 
دهي مجـدد، مراحـل فـوق تكـرار          در صورت نياز به پوشش    .  شدند  با نرخ مشخص عمليات حرارتي     oC900خشك و سپس تا     
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 TEM. شده و نشده اسـتفاده شـد  دادهت سيليس پوشششدن ذرا  براي بررسي مورفولوژي وآگالمرهSEM(Leo 1450 VP)از 
)Philips CM20 (براي بررسي پيوندهاي سـطحي سـيليس از   . شددهي و ضخامت آن بكار گرفتهبراي بررسي پوششFTIR و 

و  )Turbidimeter(سنج ها توسط كدورتميزان پايداري سل.  استفاده شدXRD (Philips,Xpert)ها از براي بررسي ماهيت نمونه
  .شدگيرياندازه) Perkin Elmer LS55(خواص نورتابي آنها نيز توسط اسپكتروفلوريمتر 

 نتايج و بحث -4

مقدار بهينه هر يك با توجـه عـدم رسـوب يـا ژل شـدن                .  بكار گرفته شدند   CC5تا1هاي مورد مصرف در مقادير      سورفكتانت
ر روي شيشه ريخته شـد و پـس از خـشك شـدن توسـط                تر مقدراي از هر سل ب     اي انتخاب شدند و براي بررسي دقيق      لحظه

توزيـع    از شركت نهامين پردازان آسـيا Measurementافزاربا استفاده از نرم). 1شكل ( مورد بررسي قرارگرفتندSEMدستگاه 
ه  آورده شـد 2نتـايج در جـدول   .  ذره بصورت تصادفي انتخاب و اندازه آن ثبت شـد  50از هر نمونه    . اندازه ذرات بدست آمد   

  .است

  
  .است شده داده سيليكاي سنتز شده با سورفكتانت، نوع سورفكتانت روي هر شكل نشانبه  مربوط SEMتصاوير -1 شكل

 .ها يكسان بوده است شرايط سنتز نمونه

  هاي مختلفهاي سيليس سنتز شده با سورفكتانتمتوسط اندازه ذرات و انحراف از معيار نمونه-2 جدول
  M2P 80(acidic) ISO 150  M2D  سورفكتانتبدون   

 µm(  0.107 0.335 0.385 0.284(متوسط اندازه ذرات
 32.72982 60.50856 43.15415 12.44026  انحراف از معيار

مـدت انجـام    . سنجي انجام شـود   تهيه شد تا آزمايش كدورت    ) 1 به   1(جهت بررسي پايداري سل نيز مخلوطي از سل و اتانول         
 2نتايج بدست آمده از كـدورت سـنجي در شـكل          . شدز دستگاه خوانده و ثبت مي      داده ا  3 روز بود كه هر روز       5اين آزمايش   

 .استشدهآورده
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  هاي سنتز شدهنتايج مربوط به آزمايش كدورت سنجي نمونه سيليس-2 شكل

  )NTU: nephelometric turbimetric units(هاي مختلفبا سورفكتانت

هاي بعدي با استفاده از      مناسب تشخيص داده شد و نمونه      cc2بهينه   با مقدار    acidic سورفكتانت ،آمدهبا توجه به نتايج بدست    
سـاختار شـيميايي ايـن    . اي استكربوكسيليك اسيد با ساختار شانهاين سورفكتانت  از نوع پلي .اين سورفكتانت سنتز شدند

اتـيلن  كه زنجيرهـاي پلـي  است تشكيل شده) COOH(هاي كربوكسيليك اكريليك اسيد داراي گروه   هاي پلي سورفكتانت از بلوك  
 علـت بهبـود خـواص كلوئيـدي سـل سـيليس، طـول مناسـب         .انـد دوست به آن اتصال يافته    به عنوان بخش آب   ) PEO(اكسايد  

 . زنجيرهاي اين سورفكتانت است

4-1- FTIR 
) cm-1 3400) OH(  ،cm-1 1600)H2O(  ،cm-1 1099)Si-O-Si باندهاي جذبي پهنـي را در      ، سيليس خشك شده از سل     FTIRمنحني  

 نقش مهمي در اتـصال بـين   Si-OHو OHهاي كه در اين بين وجود گروه) 3شكل (دهند  از خود نشان مي )cm-1 947) Si-OHو  
تر روي سطح توزيع يابند، پوشـش        هموژن ،هاهرچه اين گروه  . كنندهاي ايتريوم بر روي سطح ذرات سيليس را بازي مي         يون

در هـر دو نمونـه    cm-1 560 درY-Oد جـذبي مشخـصه اكـسيد ايتريـوم يعنـي پيونـد        بانـ  .تري حاصل خواهـد شـد  يكنواخت
Y2O3:Eu3+ و SiO2@Y2O3: Eu3+    از يك سو و وجود باندهاي جذبي مشخـصه سـيليس در نمونـه SiO2@Y2O3: Eu3+  نـشان از 

  .ايجاد پوشش بر روي ذرات سيليس دارد

  
  )ب (+Y2O3: Eu3و  )الف (+SiO2@Y2O3: Eu3هاي  نمونهFTIRمنحني -3 شكل

 )ج( حاصل از خشك كردن سلoC 900 ، SiO2 سنتز شده در
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 الگوي پراش اشعه ايكس -4-2
كـه بـا سـورفكتانت       +SiO2@Y2O3:Eu3هاي اكسيد ايتريوم سنتز شده به روش پچينـي، نمونـه            الگوي پراش اشعه ايكس نمونه    

ه اكـسيد ايتريـوم بـا سـاختار مكعبـي           بدون سورفكتانت به همراه الگوي پراش مشخـص        +SiO2@Y2O3:Eu3سنتز شده و نمونه   
هاي اصلي هـر    پيكشود  همانطور كه مشاهده مي   . است شده   داده  نشان 4در شكل    1200-25 به شماره    JCPDSمطابق با كارت    

هاي داراي سـاختار هـسته    نمونهدر لـذا  .با نمونه مرجع تفاوتي ندارند57.598  و29.160،48.541 هاي  θ 2سه نمونه به ترتيب در
است و فاز ديگري نظيـر سـيليكات ايتريـوم بـه وجـود               تشكيل شده   بر روي ذرات سيليس آمرف     ته نيز فاز بلوري ايتريا    پوس

هاي مـورد بررسـي يكـسان       از آنجا كه وزن نمونه    . است واكنشي بين هسته و پوسته ايجاد نشده       Co900يعني در . استنيامده
تري نسبت به نمونـه بـدون سـورفكتانت         هاي قوي ورفكتانت داراي پيك  شود نمونه سنتز شده با س     است، لذا مشاهده مي   بوده

و ) nm285  در برابـر   nm100 اندازه متوسـط ذرات سـيليس     (تواند به دليل افزايش سطح نمونه داراي سورفكتانت         است كه مي  
انت بيشتر است كـه نتـايج   نتايج مربوط به نشر نور نيز در نمونه با سورفكت  . باشدلذا افزايش مقدار اكسيد ايتريوم جذب شده      

دليـل ديگـر مـي توانـد ناشـي از افـزايش ضـخامت پوسـته در اثـر اسـتفاده از           . كنـد حاصل از پراش اشعه ايكس را تاييد مي    
 .سورفكتانت باشد

  
  سنتز شده +SiO2@Y2O3:Eu3هاي ايتريا، ذرات  به نمونهالگوي پراش اشعه ايكس مربوط -4 شكل

  1200-25 ه شماره بJCPDSبا و بدون سورفكتانت و كارت 

4-3- TEM 
زيرا نفوذپذيري الكتروني دو ماده سيليس و ايتريـا بـا هـم             .  كمك گرفت  TEMتوان از   براي مشاهده ساختار هسته پوسته مي     

ضـخامت پوشـش در     . شودتر از هسته مشاهده مي     مشخص است پوسته كمي روشن     5تفاوت دارند، لذا همانطور كه از شكل      
حـال آنكـه ايـن ضـخامت در ذرات دوبـار پوشـش       . رسـد  مـي nm 6 شده به حدودوشش داد يكبار پ+SiO2@Y2O3: Eu3ذرات 
رود با افزايش ضخامت پوشش شدت نورتابي نيز به سـبب افـزايش             انتظار مي . است رسيده nm15 شده بطور متوسط به    داده

شده اين موضوع را     بار پوشش داده   هاي يك تا سه   مقدار ايتريا در واحد حجم افزايش يابد كه نتايج مربوط به نورتابي نمونه            
با افزايش تعـداد پوشـش، ايـن        .  مشخص است عدم پوشش يكنواخت ذرات سيليس است        TEMآنچه از تصاوير    . كنداثبات مي 

هـايي بـراي حـل ايـن مـشكل، از       بكـارگيري روش . يابـد   نيـز افـزايش مـي   مجـزا  ين مقدار فاز ايتريـاي عدم يكنواختي و همچن
 روي سـطح سـيليس      OHهـاي    يل عدم يكنواختي پوشش، عدم توزيـع يكنواخـت گـروه          يكي از دال  . ستهاي اين مبحث ا    لشچا

 .]13[است
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  )ب(و دوبار پوشش داده شده ) الف( يكبار SiO2@Y2O3: Eu مربوط به ذرات TEMتصاوير -5 شكل

  خواص نورتابي -4-4
. دهنـد  از خـود نـشان مـي   nm611 شوند نشر قوي قرمز در طـول مـوج   تهييج ميUV وقتي با اشعه +SiO2@Y2O3: Eu3ذرات 
 سنتز شده بـا و بـدون   +SiO2@Y2O3: Eu3 و ذرات +Eu3شده با ذرات ايتريا دوپ) B( نشر و) A(مربوط به طيف تهييج  6شكل

  داده، نـشان  يـك تـا سـه بـار پوشـش     +SiO2@Y2O3: Eu3ذرات ) C(نـشر  همچنـين در شـكل فـوق منحنـي     . سورفكتانت است
. اسـت  بدسـت آمـده    5D0-7F2 مربـوط بـه انتقـال        nm611 بت قراردادن دتكتور نـشر در طـول مـوج         طيف تهييج با ثا   . است شده

طيف . ]8[ است-O2 و   +Eu3 وجود دارد كه مربوط به انتقال بار بين          nm250  تا 220شود باند پهني بين     همانطور كه مشاهده مي   
هـا شـامل خطـوط      طيف نشر تمـامي نمونـه     . است آمده  بدست nm227داشتن دتكتور تهييج در طول موج       نشر نيز با ثابت نگه    

 انتقال حساس به تقارن اسـت و پيـك غالـب يـون              nm 611 در 5D0-7F2است كه خط نشري      +Eu3 يون   5D0-7F1 و   5D0-7F2نشري  
Eu3+    ناشـي از قرارگيـري يـون    ) خطـوط نـشري  (بعالوه اين شكافت ميدان بلوري    .  در هر ساختاري استEu هـاي   در سـايت

 را تاييـد  XRD و TEMدهنده تبلور كامل ايتريا بر روي ذرات سيليس است كـه نتـايج   يكي ايترياي مكعبي، نشان كريستالوگراف
  .]9[كندمي

    
   سنتز شدهSiO2@Y2O3: Eu و ذرات +Eu3شده با ذرات ايتريا دوپ) B(، نشر )A(طيف تهييج -6 شكل

  .استپوشش داده يك تا سه بار SiO2@Y2O3: Euذرات ) C(با و بدون سورفكتانت و نشر 
  درصد مولي است0.04ها يكسان و برابر  در كليه نمونهEuدرصد مولي 

وزن يكـساني از هـر نمونـه مـورد          (شده كمتر اسـت     شدت نورتابي ذرات داراي ساختار هسته پوسته نسبت به ايترياي دوپ          
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 ،با افـزايش تعـداد پوشـش   . حجمي باشدشده از نظر    ايترياي دوپ مقدار  تواند ناشي از كاهش     كه مي ) است آزمايش قرارگرفته 
هاي سنتز شده با سورفكتانت شدت نورتابي افـزايش يافتـه اسـت ولـي     اما در مورد نمونه  . يابدشدت نوردهي هم افزايش مي    

  .شده فاصله داردهنوز با مقدار مربوط به ايترياي دوپ

  گيرينتيجه -5

بـا  . عمليـات حرارتـي شـدند    oC 900 ژل سنتز و در دماي با ساختار هسته پوسته با روش سلSiO2@Y2O3: Euذرات كروي 
 ذرات كروي با توزيع اندازه ذرات باريك بدست آمـد كـه شـدت نورتـابي آن تقريبـا دو برابـر                       acidic استفاده از سورفكتانت  

اســتفاده از  .يابــدشــدت نورتــابي نيــز افــزايش مــيبــا افــزايش تعــداد پوشــش، . بيــشتر از نمونــه بــدون ســورفكتانت اســت
با توجه به ساختار شيميايي سورفكتانت مـصرفي و وجـود   . يكنواختي پوشش كمك كند تواند به اي مي هاي شانه رفكتانتسو

هـاي هـم نـام در اسـيد سـيتريك            هاي فوق با گـروه     توان اينگونه تحليل كرد كه گروه      هاي كربوكسيليك بر روي آن، مي      گروه
. دهـد  دهند و لذا احتمال پوشش يكنواخـت را افـزايش مـي   تري مي ش مناسب واكن) هاي ايتريوم در تهيه كمپلكس يون   (مصرفي  

و نتـايج اوليـه نورتـابي بـه افـزايش خـواص              است   اين موضوع در حال حاضر توسط نويسندگان اين مقاله در حال بررسي           
تـوان بـه    نت را مـي   علت افزايش شدت نوردهي نمونه سنتز شده با سورفكتا        . هاي سنتز شده با سورفكتانت اشاره دارد      نمونه

شده كاهش اندازه ذرات سيليس و در نتيجه افزايش مساحت سطحي ذرات منوط دانست كه باعث افزايش مقدار ايترياي جذب                  
  .تواند افزايش ضخامت پوشش باشد دليل ديگر مي. در سطح ذرات از نظر حجمي ميشود
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