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 لیتیوم تترابورات با ناخالصی هنیسین ساخته شده بلورهایهحاسبه گاف انرشی نانو 

 به روش سوختن 

 
 2احسان صادقی ،  2سهیال حسنلو ،2، هحسن هحرابی2و1هصطفی زاهدی فر

 فیشیک ّسسِ ای، داًطگاُ کاضاى، داًطکدُ فیشیک، کاضاى 1 
  
 َ،کاضاىًاً ٍفٌاٍریًاًَفیشیک،داًطگاُ کاضاى، خضٍّطکدُ علَم  2

 چکیده
تا اسسفادُ اس ًوَدارّای آى ٍ گاف اًزصی ضدُ اخسِ سسَخسي تِ رٍش  (Li2B4O7:Mg ) تا هٌیشین آالییدُزساًای لیسیَم زسزاتَراذ ًیودرایي خضٍّص ًاًَ تلَر

تِ ٍسیلِ فسفزّا ی ًاًَضکل ٍ اًداسُ سار،ساخ را تزای تاًد گة ًطاى هی دّد. ev 5.44 هدُ هقدارآ ًسایج تدسر .تدسر آهدُ اسر UVفَزَلَهیٌساًس ٍ 

 .هَرد تزرسی قزارگزفسِ اسر (MES)هیکزٍسکَج الکسزًٍی رٍتطی ٍ (XRD) ایکسالگَی خزاش خززَ
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Abstract 

 

 Li2B4O7:Mg nanoparticles were synthesized by combustion method. Band gap of approximately 5.44 

eV was determined for the synthesized nanoparticles by studying the UV absorption and photoluminescence 

patterns. The shape and size of nanoparticles were determined by scanning electron microscopy (SEM). X-

ray diffraction pattern (XRD) confirmed the formation of lithium tetraborate nanocrystals.  
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 هقدهه

در یک ًیوِ ّادی کهِ دراالهر تالهک قهزار دارد الکسزًٍْها ٍ      

ززاسّا زوایل دارًهد   افزُ ّا ززاسّایی را اخسیار هی کٌٌدکِ ایي 

تیي  فاغلِرّای هجاس ٍ گاف زطکیل دٌّد. تِ ّن فطزدُ ٍ ًَا

 ظزفیر ٍ رساًص در یک ًیوِ رسهاًا یها عهای     ًَارّای اًزصی

ًوایص دادُ هی ضَد. ًهَار    Eg ًاهیدُ هی ضَد ٍ تا  گاف اًزصی 

تالهک   اًزصی تاالزز ًَار ّدایر ٍ ًَار خاییٌی ًَار ظزفیر ههادُ  

ًهدارد   ّسسٌد. اس آًجایی کِ ّهی  زهزاس اًهزصی در گهاف قهزار     

هسٌاظز تا ًَاای درٍى گهاف   افزُ ًوی زَاًٌد اًزصی  -الکسزٍى

 داضسِ تاضٌد لذا تِ گاف اًزصی ًَار هوٌَعِ ًیش گفسِ ههی ضهَد.  

یک هادُ تایهد تهداًین دقیقها سه َ       ًَارتزای فْویدى ساخسار 

اًزصی چ َر اضغال ضدُ اًد ٍ ایٌکِ آیا خالی ،ًیوِ خز یا کهاه   

الی ضاهل ّی  الکسزًٍی ًیسسٌد ٍ تٌاتزایي ّای خًَار. خز ّسسٌد

رٍد کِ در رسهاًایی الکسزیکهی ههادُ ضهزکر کٌٌهد.      اًسظار ًوی

ّایی کِ تِ غَرذ ًیوِ خهز ضهدُ اًهد ضهاهل الکسزًٍْهایی      ًَار

ّای اًزصی خالی ًَارّسسٌد کِ تاعث رساًایی تْسزی ًسثر تِ 
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ًٍ   ًَارضًَد . هی ْها  ّای کاه  خز ضهاهل زدهداد سیهادی اس الکسز

ّسسٌد اها ًقطی در رساًایی هَاد ًدارًد. ایي تِ دلیل ایي اسر 

زَاًٌد اس س َ  اًزصی ای کِ قث  خهز تَدًهد،   کِ الکسزًٍْا ًوی

 اًزصی تدسر تیاٍرًد.

 چْار طز  در ضکل سیز ًطاى دادُ اسر:

 

 

 

 

 

خهز، ًیوهِ خهز ٍ یهک      ًَاراًزصی هوکي ضاهل یک  ًَار: ًوَدارّای 1ضکل 

 ًهَار ( دٍ bًیوهِ خهز    ًهَار ( یهک  aًیوِ خالی ًطاى دادُ اسر. خالی ٍ ًَار

زقزیثا خز کِ تا یک گاف اًزصی کَچک اس یک  ًَار( یک cدارای ّودَضاًی 

خز کِ تا گاف اًهزصی تهشرا اس یهک     ًَار( یک dزقزیثا خالی جدا ضدُ  ًَار

 .[1] خالی جدا ضدُ اسر ًَار

 

ززهَلَهیٌساًس  لیسیَم زسزاتَراذ هادُ هٌاسثی تزای دسیوسزی

( ًشدیک feeZ =7.3اسر، تِ ایي دلیل کِ عدد ازوی هؤثز آى )

 .[7-2]  تِ تافر تدى اًساى اسر

در دِّ ّای اخیز ًاًَزکٌَلَصی در سهیٌِ ّهای هتسلهع علهَم    

ٍارد ضدُ اسهر ٍ ههَاد ًاًَسهاخسار خهَاظ ٍ ٍیضگهی ّهای       

هسفاٍزی را ًسهثر تهِ ههَاد زهَدُ ای اس خهَد ًطهاى دادُ اًهد.        

اًَفسفزّا خَاظ لَهیٌساًس عالی ٍاتسسِ تِ اًهداسُ ی رراذ  ً

راًطهاى ههی    گاف اًهزصی ٍس ح هَثز ًطأذ گزفسِ اسگسسزش 

 .[4ٍ5] دّد

 C 799°لیسیَم زسزا تَراذ تِ غَرذ هسجاًس در دهای 

رٍب هی ضَد.   Li2O ٍB2O3، 1:2دریک ززکیة 

در  هَج آکَسسیک س ح ٍ  LBOّای تلَرکارتزدّای زک 

ای هَج آکَسسیک تالک ٍدر اخسیک ّای غیزخ ی دسسگاّْ

یافر ضدُ اسر.تِ زاسگی ایي هادُ تِ عٌَاى سٌسی زَر  اهیدٍار 

 .[6] کٌٌدُ تزای ًَززٍى خیطٌْاد ضدُ اسر

 روش آزهایشگاهی 

تزای سٌسش ًاًَرراذ لیسیَم زسزاتَراذ رٍش ااسزاقی تِ کارتزدُ 

ٌهد اس: لیسیهَم   ضدُ اسر. هَاد تِ کار رفسهِ در ایهي رٍش عثارز  

تَریک اسید، هٌیشین ًیسزاذ، اٍرُ، آهًَیَم ًیسهزاذ کهِ    ًیسزاذ،

 ّوگی هَادی تا درجِ خلَظ تاال هی تاضٌد.

جْر اًجام ٍاکٌص ههَاد لیسیهَم ًیسزاذ،تَریهک اسهید، اٍرُ،      

را  2:3.2:10.2:10.2 ٍسًهی  آهًَیَم ًیسزاذ را تِ زززیة تا ًسثر

ساییدُ هی ضًَد زها  کهاه    دقیقِ  5ّاًٍگ ریتسِ  تِ هدذ  در

یکٌَاخر تا یکدیگز هتلَط ضًَد. سدس هادُ ی ااغلِ را در 

تهِ ههدذ    C° 580یک تَزِ چیٌی ریتسِ ٍ در کَرُ  در دهای 

یک ساعر قزار هی دّین . طهی ایهي ههدذ ههَاد تها یگهدیگز       

 ٍاکٌص دادُ ٍ هَاد اضافی هَجَد زثتیز هی ضًَد.
ی تِ دسر آهدُ هجددا در ّاًٍگ ساییدُ ضدُ ٍ تهِ  سدس هادُ

اًیههل هههی ضههَد. خههَدر   C° 450دقیقههِ در دهههای  10هههدذ 

سفیدرًگی ااغل هی ضَد کِ ًاًَرراذ لیسهین زسهزا تهَراذ را    

 زطکیل هی دٌّد.

 

 نتایج آزهایشگاهی:
 آنالیس نانوذرات لیتیوم تترابورات

 زػاٍیز هیکزٍسکَج الکسزًٍی رٍتطی 2در ضکل 

اس عکس ّای گزفسِ ضدُ اس تلَرّای ساخسِ  ضَد.دُ هیهطاّ

ضدُ هطتع هی ضَد کِ رراذ زطکیل ضدُ ساخسار ًاًَ 

ًسایج تدسر آهدُ تا اسسفادُ اس فزهَل ضزر تزای زتویي  دارًد.

ی زقزیثی ی ًاًَ رراذ هَرد تزرسی قزار گزفر کِ اًداسُاًداسُ

کِ تا  اسر ًاًَهسز تزای ًاًَرراذ سٌسشضدُ تِ دسر آهدُ 21

 .هیکزٍسکَج الکسزًٍی ّوتَاًی داردّای عکس
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لیسیَم  ًاًَرراذ ( اسMESزػاٍیزهیکزٍسکَج الکسزًٍی رٍتطی ): 2ضکل 

 هٌیشینتا  آالییدُزسزاتَراذ 

 

ساخسار ًاًَرراذ سٌسش ضدُ تا الگَی خزاش خززَ ایکس تا 

س تا خزاش کٌٌدُ اضدِ ایک ،aaa C  II –u  giRI Dدسسگاُ 

هس، هَرد تزرسی قزار گزفسِ اسر.   αKفیلسز ًیکل ٍزاتص 

ًطاى هی دّد الگَی تدسر آهدُ ساخسار  3  َر کِ ضکلّواً

لیسیَم زسزاتَراذ را زایید هی کٌد کِ ه ات  تا کد هزجع تِ 

( هی تاضد. ًوَدار خزاش خززَ ایکس ًاًَ 40-0505)ضوارُ ی  

 د.ضَهطاّدُ هی 3رراذ سٌسش ضدُ  در ضکل 

 

 

 

 

 

 

 
:  الگَی خزاش خززَ ایکس ًاًَرراذ لیسیَم زسزاتَراذ آالییدُ تا 3ضکل

 هٌیشین

هیاًگیي سایش رراذ را هی زَاى اس رٍی خٌْای ًػهع ههاکشیون   

 ٍ فزهَل ضزر زتویي سد . Dguخیک 

 Li2B4O7:Mgنتیجه آنالیس فوتولوهینسانس نانوذرات 

ضَد ًاًَرراذ دیدُ هی 4ّواً َر کِ در ضکل 

Li2B4O7  ًاًَهسز  225تا ًاخالػی هٌیشین در طَل هَج

ًاًَهسز قلِ فَزَلَهیٌساًس آى  400تزاًگیتسِ ضدُ ٍ در 

 هطاّدُ ضدُ اسر.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

: طیع فَزَلَهیٌساًس ًاًَرراذ لیسیَم زسزاتَراذ تا ًاخالػی 4ضکل 

 هٌیشین.

   Li2B4O7:Mgنانوذرات UVطیف 

سیَم زسزاتَراذ آالییدُ تا ًاًَرراذ لی VUًوَدار  5ضکل 

دّد کِ تا اسسفادُ اس ایي ًوَدار گاف اًزصی هٌیشین را ًطاى هی

ضَد. هحاسثِ گاف اًزصی تزای ی هَرد ًظز زدییي هیهادُ

تا اسسفادُ اس تْسزیي ضیة  زسزاتَراذ تا ًاخالػی هٌیشینلیسیَم 

اس  νhتزاسة ( νhα)2ًوَدار  6تاضد. ضکل خط ًوَدار هی

ًاًَرراذ لیسیَم زسزاتَراذ تا ًاخالػی هٌیشین را  VUآًالیش 

دّد. گاف اًزصی تزآٍرد ضدُ تزای ًاًَرراذ لیسیَم ًطاى هی

 اسر.  eV 44/5زسزاتَراذ تا ًاخالػی هٌیشین 

 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Li2B4O7:Mg ًاًَرراذ UVطیع  :5ضکل 
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یسیَم ًاًَرراذ ل VUاس آًالیش  νhتزاسة ( νhα)2ًوَدار  :6ضکل 

 زسزاتَراذ تا ًاخالػی هٌیشین.

 

 گیرینتیجه
طیع خزاش خززَایکس ٍ هدُ اس رٍی آًسایج تدسر  تا زَجِ تِ

ساخسار  زَاى ًسیجِ گزفر کِهی عکس هیکزٍسکَج الکسزًٍی

  تَراذ هی تاضد. زسزا ضکل گزفسِ هزتَط تِ ًاًَرراذ لیسیَم

هحاسثِ تاًد  تا زَجِ تِ کارتزدّای ًَری تلَر لیسین زسزا تَراذ

گح آى ضزٍری تِ ًظز هی رسد . اس آًجا کِ تا زغییز سایش 

رراذ هی زَاى تاًد گح تلَر ّا را زغییز داد لذا ساخر ًاًَ 

تلَر ّی ایي هادُ ٍگاف اًزصی آى هَرد تزرسی قزار گزفسِ 

گاف اًزصی ایي اسر. ًسایج تدسر اهدُ ًطاى هی دّد کِ 

 UVای فَزَلَهیٌساًس ٍ تا اسسفادُ اس طیع ّ کِ ًاًَرراذ

 را دارد.  eV 5.44 ، هقدارضدُایي رراذ هحاسثِ 
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