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 ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات آلومینا با پوشش اولئیک اسید
 جیدم، سیفی ؛الدن،  پوریونس

 

  ،گروه فیزیک،آزمایشگاه تحقیقاتی نانوه گیالندانشگا علوم دانشکده

 

 چكیده
در این مقاله از نانو .بیشتر نانو ذرات می گردد استفاده از الیه ای اطراف نانو ذرات،عالوه بر بهبود خواص نانو ذرات و جلوگیری از خوردگی آن، باعث پایداری

اثر پوششی اولئیک اسید را توسط .ذرات آلومینا و اولئیک اسید که یک اسید کربوکسیلی چرب غیر اشباع خوراکی با زنجیره کربنی طوالنی است، استفاده شده است

نتایج این بررسی .بررسی کردیم( روش دو مرحله ای )عد از ساخت آلومینا و ب( روش تک مرحله ای) روش رسوب دهی شیمیایی طی دو مرحله،در حین ساخت 
اندازه بدست آمده از طیف پراش پرتو ایکس نانو .توسط طیف سنجی مادون قرمز،طیف پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داده شده است

نانو متر  16اندازه نانو ذرات آلومینای بکار رفته در روش دو مرحله ای نیز .نانو متر می باشد 45نانو متر و در روش دو مرحله ای  45ذرات در روش تک مرحله ای 

 .می باشد
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Abstract  
 

Use a layer around the nanoparticles,saves the nanoparticles against corrosion and also make them more 

stable. In this Article, alumina nanoparticles and Oleic Acid that is a mono unsaturated fatty carboxylic acid 

with a long carbon chain is used. We were examined effect of oleic acid coating by chemical deposition method 

in two stages: during construction (one-step) and after synthesized of alumina (two step method) that results 

have been identified by infrared spectroscopy(IR),X-Ray diffraction(XRD) and Scanning electron microscopy 

(SEM). Size obtained by X-ray diffraction of nanoparticles is 54 nm in one-step and is 58 nm in two-step 

method. Sized alumina nanoparticles used in the two-step method is 61 nm. 

 

PACS No.81         

 

  قدمهم
نانو ذرات آلومینا به علت داشتن خواص حرارتی، الکتریکی و      

یکی  [1].استحکام باالی خود کاربرد گسترده ای در صنعت دارند

از روش های بهبود خواص سطحی نانو ذرات، استفاده از مواد 

در این میان استفاده از . می باشد( سورفکتنت ها)فعال سطحی 

از آنجا .مورد توجه است سورفکتنت های سازگار با محیط بسیار

که تاثیر عمده این مواد بر روی سطح نانو ذرات می باشد،تشخیص 

پیوند بین نانو ذرات و سورفکتنت ها نقش اساسی در فرایند 

 [2].ساخت ایفا می کند

اولئیک اسید یک ترکیب آلی متشکل از زنجیره کربنی است که اتم 

و یک پیوند ها هیدروژن و گروه کربوکسیل به آن متصل اند 

این ماده به عنوان یک ماده فعال .دوگانه در زنجیره کربنی خود دارد

سطحی به کار می رود که باعث پایداری بیشتر نانوذرات در آب و 

اگر چه پی بردن به تشکیل پیوند بین .حالل های آلی می شود

اما می توان از روی تغییر  نانوذرات و سورفکتنت ها سخت است
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ز و یکنواختی نانو ذرات به اثر سورفکتنت ها بر شکل، تغییر سای

 [3,4] .روی نانوذرات پی برد

روش های متنوعی برای ساخت نانو ذرات وجود دارد که روش 

رسوب دهی شیمیایی به علت چینش مواد در شرایط نانو متری و 

امکان دستیابی به خواص مورد نظر، یکی از روش های پر کاربرد 

 [5] .است

  

 روش کار
 :فرایند ساخت به دو روش زیر انجام شد    

 :روش تک مرحله ای-6

در این روش، همزمان با تشکیل نانو ذرات آلومینا،پوسته ی اولئیک 

گرم نمک آلومینیم  2/6از .اسیدی اطراف نانو ذرات قرار می گیرد

 22گرم اولئیک اسید استفاده کرده و آنها را در  55/6کلراید و 

دقیقه  02محصول بدست آمده را .کردیم میلی لیتر متانول حل

میلی لیتر  4/2محلول توسط .تحت تابش فراصوت قرار دادیم

رسوب غلیظ و .آمونیاک به صورت قطره قطره رسوب داده شد

چسبناک بدست آمده را توسط متانول شستشو داده تا آلودگی 

محیط از بین برود و در نهایت ماده حاصله ر ا در آون در دمای 

 .سیلسیوس خشک کردیم درجه 02

 :روش دو مرحله ای-2

در روش دو مرحله ای ابتدا نانوذرات آلومینا را توسط روش 

رسوب دهی شیمیایی از نمک آلومینیم کلراید تولید کرده و سپس 

 .به ساخت پوسته اولئیک اسیدی بر روی آن اقدام می کنیم

زمایش نسبت بکار گرفته شده بین آلومینا و اولئیک اسید در این آ

ابتدا اولئیک اسید را در هگزان حل کرده و بعد به .است 62به  0

نانو متر است اضافه  16نانو ذرات آلومینا که دارای سایز 

درجه سیلیسوس  02ساعت در د مای  5نمونه به مدت .کردیم

ساعت تحت  6پس از آن به مدت .تحت رفالکس قرار گرفت

گرفت تا ماده در جه سیلسیوس قرار  52-02چرخش در دمای 

این ماده را توسط هگزان شستشو داده و در .غلیظی بدست آمد

 .نهایت در آون خشک نمودیم

 

 مشخصه یابی نمونه
نشان  6الگوی طیف پراش پرتو ایکس نانو ذرات در شکل      

 . داده شده است

با طیف پراش نانو  bو  cموقعیت و شدت نسبی پیک ها در نمونه 

تطابق داشته و این نشان می دهد ( a-6شکل )ذرات آلومینا 

شکل  (cو  b) دو نمونهساختار کریستالی نانو ذرات آلومینا در هر 

 .یافته است

( 6معادله )شرر -نانوذرات در هر مرحله از معادله دبایسایز 

طول  λ.می باشد 0/2عدد ثابتی برابر  kکه در آن  بدست می آید 

نیز پهنای قله بیشینه در  β.است  A˚ 45 /6 موج پرتو ایکس، برابر

 .نصف ارتفاع می باشد

(6            )                                                       




cos

k
D    

                                                                                                                                                                             

نانو متر،نانوذرات  16با توجه به این معادله سایز نانوذرات آلومینا 

نانو متر و  45اولئیک اسید در روش تک مرحله ای /آلومینا

نانومتر  45اولئیک اسید در روش دو مرحله ای /نانوذرات آلومینا

 .بدست آمد

 

 
 :یف پراش پرتو ایکسط:  6شکل 

 a ) نانو ذرات آلومینا 

b )اولئیک اسید در روش تک مرحله ای /نانو ذرات آلومینا 

c )اولئیک اسید در روش دو مرحله ای/نانو ذرات آلومینا 

 

 طیف پراش پرتو ایکس نانو ذرات آلومینا 

، 12/54، 60/02، 24/20پیک در زوایای  1دارای ( a-6شکل )

 .می باشد 10/11 ،50/41، 06/54

( cنمونه )قایسه این طیف با طیف پراش نمونه دو مرحله ای با م

متوجه می شویم که پیک های اندکی جابجا شده اند و شدت شان 

۹۶۶ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

، 21/02، 20/20در زوایای  Cپیک نمودار  1.کاهش یافته است

به نظر می رسد .ظاهر شده اند 00/41،00/11، 01/54، 02/52

اسیدی اطراف نانو ذرات آلومینا،هسته با ایجاد پوسته ی اولئیک 

آلومینا تحت فشار و استرس قرار گرفته و نتیجه این فرایند کاهش 

 .سایز هسته و جابجایی صفحات کریستالی است
 

 

 

برای پی بردن به مکانیسم جذب اولئیک اسید بر روی نانو ذرات 

 .بهره بردیم( 2شکل )آلومینا از طیف سنج مادون قرمز 

 

 
 

 :یف سنجی مادون قرمزط: 2شکل

 a )اولئیک اسید 

b )اولئیک اسید در روش تک مرحله ای /نانو ذرات آلومینا 

c )اولئیک اسید در روش دو مرحله ای/نانو ذرات آلومینا 
  

قوی در  پیک دو ( a-2شکل )در طیف مادون قرمز اولئیک اسید

مربوط  به ترتیب بر سانتی متر دیده می شود که 2545و  2025

CH2 همچنین پیک قوی .کششی نا متقارن و متقارن در نمونه است

 دیگری بر سانتی متر و پیک 6062کششی در   C=Oمربوط به 

پیک .بر سانتی متر دیده می شود 6254کششی در   C-Oمربوط به

کششی داخل صفحه و بیرون از   O-Hهای مربوط به پیوند 

با .شوندبر سانتی متر  نمایان می  000و  6510صفحه نیز در 

در می مر بوط به روش دو مرحله ای ، cمنحنی  و aمقایسه منحنی 

کششی نامتقارن و متقارن   C-Hپیک های مربوط به پیوند  یابییم 

بر سانتی متر انتقال یافته  2442و  2022اندکی جابجا شده و به 

جذب سطحی اولئیک اسید بر روی نانوذرات  اثردر همچنین .است

مشخصه به ناحیه ای با فرکانس پایینتر منتقل آلومینا، پیک های 

شده اند که این موضوع نشان می دهد که زنجیره های هیدروکربنی 

در مونو الیه های اطراف نانو ذرات در حالت بلوری در یک پیک 

مربوط به گروه کربوکسیلی   C=Oپیوند دوگانه .رندبسته قرار دا

دو پیک جدید  حذف شده و در عوض،  cاولئیک اسید در منحنی 

 به ترتیب این پیک ها اند که نمایان شده  6442و 6104در 

(COO- )asν متقارن ونا (COO-)sν  این .نامیده می شوندمتقارن

نتیجه می تواند توضیح دهد که الگوی تشکیل پیوند اسیدهای 

کربوکسیلی روی سطح نانوذرات، ترکیبی از مولکولهای پیوندی 

اوت بین این دو پیوند،نوع پیوند بین تف.متقارن و نامتقارن است

      در این نمونه.نانوذره و گروه کربوکسیلی را مشخص می کند

s=80 cm
-1

ν -asν ات آلومینا و پیوند بین گروه کربوکسیلی و نانوذر

 .ست( 0شکل )از نوع پل زنی چیلیت 

، بیانگر cبر سانتی متر در منحنی  6242جذب قوی در ناحیه 

 .ئیک اسید در داخل نانو ذرات آلومیناستجذب شیمیایی اول

 با این تفاوت که.نیز قابل ذکر است bنتایج ذکر شده برای منحنی 

این منحنی نظم و دقت کمتری داشته و با مقایسه آن با دو منحنی 

دیگر می توان پی برد که جذب اولئیک اسید بر روی سطح 

 .نانوذرات آلومینا  در این حالت ضعیف تر است

 

 
 

اولئیک اسید و اتم  -COOبرهمکنش تونل زنی چیلیت بین گروه : 0لشک

 .آلومینیم

 

 

اطالعات مربوط به سطح نمونه از طریق میکروسکوپ الکترونی 

 .نشان داده شده است 5روبشی در شکل 

الف و ب ساختار بلوری نانوذرات آلومینا  با پوشش -5شکل 

شکل ب در  نانوذرات آلومینا.اولئیک اسیدی را نشان می دهد

که . وضوح بیشتری داشته و ساختار کریستالی شان منظم تر است

نتایج مربوط به میکروسکوپ الکترونی شکل الف نشان می دهد 
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میزان اولئیک اسید جذب نشده روی سطح نانوذرات آلومینا در 

لئیک اسید در روش تک مرحله ای بیشتر است و افزایش میزان او

حاصل از نانوذرات در این روش شده نمونه مانع از وضوح تصویر 

 .است

 

 

 
 الف

      

 
 

 
  ب

 :میکروسکوپ الکترونی روبشی : 5 شکل

 اولئیک اسید در روش تک مرحله ای /نانوذرات آلومینا(الف

 اولئیک اسید در روش دو مرحله ای/نانوذرات آلومینا(ب

 

 

 نتیجه گیري
ان یک ماده پایدار کننده در این مقاله استفاده از اولئیک اسید به عنو

جذب سطحی اولئیک اسید بر روی . آلی مورد قرار گرفت

در هر دو روش امکان شده و نانوذرات آلومینا در دو روش بررسی 

از نتایج .داشتجذب اولئیک اسید بر روی نانوذرات آلومینا وجود 

مادون قرمز ،طیف ( 6شکل )پراش پرتو ایکسحاصل از طیف 

می توان به  (5شکل )وپ الکترونی روبشی و میکروسک (2شکل )

مزیت روش دو مرحله ای نسبت به روش تک مرحله ای پی 

در روش دو مرحله ای امکان ساخت نانوذرات هسته پوسته با .برد

همچنین  امکان جذب .ساختار کریستالی منظم تری وجود دارد

نانوذرات .سطحی اولئیک اسید بر روی نانوذرات بیشتر است

هسته در اثر جذب اولئیک اسید تحت استرس و فشار موجود در 

 .با کاهش سایز و جابجایی صفحات روبرو می شوند
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