Archive of SID
۱۲۲۶

ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ 1۳۹۲

بررسی اثر هیدروژن پراکسید بر نانوساختارهای اکسیدروی
کاظمینژاد ،ایرج؛ قدسی ،مریم؛ فربد ،منصور
گزٍُ فیشیه ،داًؾگاُ ؽْیذ چوزاى ،اَّاس

چكیده
در ایي تحمیك ًاًَعاختارّای اوغیذ رٍی تِ رٍػ الىتزٍاًثاؽت اس هحلَل آتی  KCl ٍ ZnCl2تحت پتاًغیل  ٍ -1Vدهای  75°Cتْیِ ؽذًذ .عپظ تأثیز غلظت
 H2O2تِػٌَاى هٌثغ تَلیذ اوغیضى تز ًاًَعاختار ًوًَِّا هَرد هغالؼِ لزار گزفت .هغالؼِی الگَی پزاػ پزتَ ایىظ ،عاختار ّگشاگًَال ًوًَِّا را تأییذ هیوٌذ ٍ
آًالیش ًتایج  MESافشایؼ تخلخل عغح تا واّؼ غلظت  H2O2را ًؾاى هیدّذ.

Investigation of Hydrogen Peroxide on Zinc Oxide Nanostructures
Kazeminezhad, Iraj; Ghodsi, Maryam; Farbod, Mansoor
Department of Physics, Faculty of science, Shahid Chamran University, Ahvaz

Abstract
In this study, ZnO nanostructures were synthesis via electrodeposition from an aqueous solution contained
ZnCl2 and KCl, at 75°C and -1 V.The effect of H2O2 concentration as oxygen surce on nanostructure of the
samples was studied. X-ray diffraction (XRD) results showed the ZnO hexagonal structure of the specimens and
the SEM analysis indicated that the porosity of the surfaces increases with decreace of hydrogen peroxide
concentration.
PACS No.68

مقدمه
اوغیذ رٍی یه ًینرعاًای  II-VIهیتاؽذ وِ وارتزدّای
سیادی در هَاردی ّوچَى لیشرّای ًینرعاًای آتی-فزاتٌفؼ،
دیَدّای گغیل ًَر ٍ دیگز اتشارّای اپتَالىتزًٍیه دارد .ایي هادُ
دارای گاف ًَاری هغتمین  3/37 VVدر دهای اتاق ٍ گغیل VV

ؽذیذی تِ دلیل اًزصی تغتگی اوغایتًَی تشري 60 VVVآى دارد.

هىاًیغن اًثاؽت تز تَلیذ یَىّای ّیذرٍوغیذ تا واّؼ پیؼ-
هادُی اوغیضى تز عغح سیزالیِی رعاًا هثتٌی اعت وِ تِ ػٌَاى
الىتزٍد ػول هیوٌذ .در حضَر یَىّای رٍی در هحلَلOnO ،

تِ عَر هغتمین تز عغح الىتزٍد تًِؾیي هیؽَد ] .[3ایي فزآیٌذ
هٌجز تِ افشایؼ  HHدر هجاٍرت الىتزٍد ٍ فَق اؽثاع ؽذى
هَضؼی الىتزٍلیت تزای اًثاؽت  OnOهیؽَد ].[4

ػالٍُ تز ایي OnO ،غیزعوی ٍ دارای هٌاتغ ارساى هیتاؽذ ] .[1اس

دٍ پیؼهادُی اصلی اوغیضى ،اوغیضى هَلىَلی حلؽذُ ٍ

هیاى رٍػّای اًثاؽت هتٌَع (اًثاؽت تخار ؽیویایی ،تثخیز

یَىّای ًیتزات هیتاؽٌذٍ .اوٌؼ واّؼ ًیتزات تِ تَلیذ

حزارتی ،رؽذ در لالة ٍ  )...اًثاؽت الىتزٍؽیویایی یه رٍػ

هحصَالت ًاخَاعتِ ٍ تیثثاتی اًثاؽت هیاًجاهذ .اعتفادُ اس

لاتل وٌتزل ٍ همزٍى تِصزفِ تزای تَلیذ آرایِّای ًاًَهمیاط OnO

اوغیضى حلؽذُ ،هحصَالت ًاخَاعتِ تَلیذ ًویوٌذ ٍلی لاتلیت

هیتاؽذ ].[2
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حل ؽذى آى تِ همذاری ووتز اس  10 Sدر آب گزم هحذٍد هی-
ؽَد ٍ در ًْایت الىتزٍاًثاؽت ً OnOویتَاًذ تِ صَرت دٍرُای
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اًجام ؽَد .اها ّیذرٍصى پزاوغیذ ّیچ وذام اس هؼایة دٍ پیؼهادُ-

۱۲۲۷

لثل اس اًثاؽت فیلن ،سیزالیِّا تِ هذت  10دلیمِ تِ ٍعیلِی

ی لثل را ًذارد ].[5

دعتگاُ اٍلتزاعًَیه تِتزتیة در اعتي ٍ اتاًَل اس ّز گًَِ آلَدگی

ٍاوٌؼّای اًثاؽت  OnOاس هحلَل آتی ًوه رٍی در حضَر آب

ٍ ًاخالصی سدٍدُ ؽذًذ ٍ ًْایتاً تا آب یَىسدایی ؽذُ ؽغتِ ٍ در

اوغیضًِ تِ صَرت سیز هیتاؽٌذ:

دهای اتاق خؾه ؽذًذ .فیلنّای  OnOتحت دهای حوام 75CC

()1

H 2 O2  2e   2OH 

ٍ افشٍدى آب اوغیضًِ تِ ػٌَاى پیؼهادُی اوغیضى تا غلظتّای

()2

Zn 2  2OH   Zn(OH ) 2

 40 ٍ 10 ،5 ،2/5 VSتا اعتفادُ اس دعتگاُ پای پتاًغیل عاخت

()3

Zn(OH ) 2  ZnO  H 2 O

ؽزوت عوا هذل  500تا تىٌیه  ٍ CHCپتاًغیل -1 Vاًثاؽت

در ٍاوٌؼ ( )2یَىّای ّیذرٍوغیذ تَلیذ ؽذُ تِ صَرت ؽیویایی

ؽذًذ .هاّیت عاختاری هحصَالت تا اعتفادُ اس دعتگاُ پزاػ

تا یَىّای رٍی هَجَد در هحلَل تِ صَرت  OnO)OH(2در

پزتَ ایىظ) (XRDتا آًذ هظ  ٍ CuKαعَل هَج

عغح سیزالیِ ٍاوٌؼ دادُ ٍ ًْایتاً در ٍاوٌؼ ( OH(OnO(2 )3تِ

( ٍ )λ=1/54056°°هَرفَلَصی آىّا تا هیىزٍعىَج الىتزًٍی

صَرت خَدتِخَدی تِ  OnOتیآب (پغاتیذُ) تثذیل هیؽَد

رٍتؾی) (SEMهذل  1455VPعاخت ؽزوت  LEOهَرد هغالؼِ

].[6

لزار گزفتٌذ.

تزرعی اثز ّیذرٍصى پزاوغیذ تز ًاًَعاختارّای اوغیذ رٍی
تَعظ گزٍُّای هختلفی اًجام ؽذُ اعتٍ Ramı´rez .
ّوىاراًؼ ،فیلنّای ًاسن  OnOرا اس هحلَل آتی ٍ ZnCl2
 ،lCCLدر حضَر اوغیضى هَلىَلی ٍ ّیذرٍصى پزاوغیذ تِ ػٌَاى

بحث و نتیجهگیری
ؽىل ً 1وَدارّای جزیاى-سهاى ًوًَِّای رؽذ دادُ ؽذُ لثل
ٍ تؼذ اس اضافِ وزدى آب اوغیضًِ تا غلظتّای هختلف را ًؾاى
هیدّذ .رعَبدّی در اتتذا تا واّؼ ًغثی جزیاى ّوزاُ اعت ٍ

هٌاتغ تَلیذ اوغیضى تِ رٍػ الىتزٍاًثاؽت عاختِ ٍ تزرعی وزدُ-

ایي هزحلِ هزتَط تِ ؽزٍع جَاًِسًی ًاًَعاختارّا هیتاؽذ ٍ پظ

اًذ ]ّ .[7وچٌیي ّ ٍ Dimova-Malnovskaوىاراًؼ ،اثز

اس هذتی جزیاى تمزیثاً ثاتت هیؽَد .حضَر للِ در ًوَدار ًوًَِ-

ّیذرٍصى پزاوغیذ تز ًاًَعینّای  OnOعاختِ ؽذُ تِ ّویي

ّای دارای آباوغیضًِ در عی چٌذ ثاًیِی اٍل رؽذ را هیتَاى تِ

رٍػ را تزرعی وزدُاًذ ٍ تِ تغییز هَرفَلَصی ٍ اًذاسُی عینّا

تؾىیل تصاػذی ّغتِّا در ایي رًٍذ ًغثت داد .افشایؼ در تزاون

ٍ رؽذ آىّا در جْتّای هختلف تا افشایؼ غلظت ّیذرٍصى

ّغتِعاسی هٌجز تِ افشایؾی در ًاحیِی فؼال هیؽَد ،درحالیوِ

پزاوغیذ دعت یافتٌذ ].[8

تؼذ اس تِّن آهیختگی ایي ًاحیِ دٍتارُ واّؼ هییاتذ .در ًتیجِ

ها در ایي همالِ تِ تزرعی ًاًَعاختارّای  OnOتَلیذ ؽذُ در

هحلَل آتی  KCl ٍ ZnCl2در حضَر پیؼهادُی ّیذرٍصى پزاوغیذ
تا غلظتّای هختلف هیپزداسین.

کار آزمایشگاهی

ایي للِ هزتَط تِ تیؾیٌِی ًاحیِی فؼال لثل اس تِّن آهیختگی هی-
تاؽذ.
ؽىل  2الگَّای پزاػ تزای ًوًَِّای رؽذ دادُ ؽذُ لثل ٍ
تؼذ اس اضافِ وزدى آب اوغیضًِ تا غلظتّای هختلف را ًؾاى هی-

الىتزٍاًثاؽت فیلنّای ًاًَعاختار  OnOدر یه عیغتن عِ

دّذ .للِّای هَجَد در ایي الگَّا را هیتَاى تِ دٍ دعتِ تمغین

الىتزٍدی ؽاهل صفحِی پالتیٌی ،الىتزٍد جیَُ اؽثاع (ٍ )MCE

وزد ،للِّایی وِ تا عتارُ ًؾاًِگذاری ؽذُاًذ هزتَط تِ سیزالیِ ٍ

یه ؽیؾِی پَؽیذُ ؽذُ تا  TFOتِ تزتیة تِ ػٌَاى الىتزٍدّای

آىّایی وِ تا اًذیظّای هیلز هؾخص ؽذُاًذ هغاتك وارت

ؽوارًذُ ،هزجغ ٍ وار اًجام هیؽَد.

اعتاًذارد  01-079-0208هزتَط تِ عاختار ّگشاگًَال اوغیذ

الىتزٍلیت حاٍی ًوهّای ولزیذ رٍی ) ٍ (ZnCl2ولزیذ
پتاعین ) (KClتِ تزتیة تا غلظت ّای  0/1 M ٍ 5mMهحلَل
در آب یَىسدایی ؽذُ تا  HH=6/22هیتاؽذ.
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رٍی هیتاؽٌذ .ؽذت سیاد للِی پزاؽی ( )002درً 34/3 Cغثت تِ
دیگز للِّاً ،ؾاىدٌّذُی رؽذ ًاًَعاختارّا در اهتذاد هحَر C
هیتاؽذ.
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ؽىل  3تصَیز ً MESاًَهیلِّای رؽذیافتِ در الىتزٍلیت
تذٍى آب اوغیضًِ را ًؾاى هیدّذ .ؽىل  4تصاٍیز  MESفیلن-
ّای تذعت آهذُ پظ اس افشٍدى آب اوغیضًِ تِ الىتزٍلیت اٍلیِ را
ًؾاى هیدّذّ .واىعَر وِ در تصاٍیز دیذُ هیؽَد هَرفَلَصی
عغح پظ اس افشٍدى آب اوغیضًِ تغییز وزدُ اعت ٍ تا افشایؼ
غلظت آب اوغیضًِ ،فیلن حاصل یىٌَاختتز ٍ تخلخل عغح ونتز
ؽذُ اعت.

ؽىلً 1وَدار جزیاى-سهاى ًوًَِّا :تذٍى آباوغیضًِ (الف) ٍ ّوزاُ تا آب-
اوغیضًِ تا غلظتّای (ب)( ،2/5ج)( ،5د) 40)ُ( ٍ 10هیلیهَالر

ؽىل 2الگَّای پزاػ ًوًَِّا :تذٍى آباوغیضًِ (الف) ٍ ّوزاُ تا آباوغیضًِ
تا غلظتّای (ب)( ،2/5ج)( ،5د) 40)ُ( ٍ 10هیلیهَالر
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ؽىل  3تصَیز ً MESاًَهیلِّای تؾىیل ؽذُ در الىتزٍلیت اٍلیِ
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1۳۹۲ ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 فیلنّای حاصل پظ اس افشٍدى آباوغیضًِ تا غلظتّایMES  تصاٍیز4ؽىل
 هیلیهَالر40) ٍ (د10) (ج،5 ) (ب،2/5 )(الف

نتیجه گیری
در ایي تحمیك تِ تزرعی اثز آباوغیضًِ تز ًاًَعاختارّای
.اوغیذ رٍی عاختِؽذُ تِ رٍػ الىتزٍاًثاؽت پزداختِ ؽذ
 عاختار ّگشاگًَال ایي ًاًَعاختارّا را،الگَّای پزاػ ًوًَِّا
ِ ًؾاى هیدٌّذ وِ در ًوًَِ رؽذ یافتMES  تصاٍیز.تأییذ هیوٌذ
 هیلیهَالر تخلخل2/5 در الىتزٍلیت حاٍی آباوغیضًِ تا غلظت
.عغح تیؾتز ٍ تا افشایؼ غلظت ایي تخلخل ونتز هیؽَد
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