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  اپتیکی آن یده با آهن و بررسی خواصیسید آالاکسنتز نانوذرات نیکل
2محسن، مهرگان ؛ 1علی احمد ، موسی؛ 1ساالری ، احمد

 

 زاهدان ،  ه سيستان و بلوچستانگروه فيزيك دانشگا 1

 گروه فيزيك، دانشگاه پيام نور ، زاهدان  2

 

 چکیده
ها های نيترات و سولفات استفاده شده است. ساختار ذرات و اندازه دانهها از نمكرسوبي ساخته شدند. برای تهيه نمونهدر اين کار نانوذرات نيكل اکسيد به روش هم

-UVهای طيف با استفاده از نانومتر بدست آمده است. همچنين 22/2توسط رابطه شرر  و اندازه بلورک ها محاسبه( XRDتوسط طيف نگاری پراش اشعه ايكس )

Vis تقريبا  گاف انرژی نانوذرات اندازه eV 4 ،اکسيد به وسيلهن تشكيل نانوذرات نيكلهمچني بدست آمده است ( طيف نگاری تبديل مادن قرمزFT-IR مورد تاييد )

 قرار گرفت.
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Abstract  
 

In this work, nickel oxide nanoparticles produced by the precipitation method. Chloride and sulphate salts have 

used for preparation of Fe-doped NiO nanoparticle samples. Structure and grain size of particles calculated by 

using X-ray diffraction (XRD) and the grain size of particles is obtained 9.92 nm. The energy gaps of particles 

were obtained 4eV by using UV-Vis spectra, Well as NiO nanoparticles formed by transforming infrared 

spectroscopy (FT-IR) was approved. 
 

PACS No.81           
 

 قدمهم
های نانومتری نانوذرات باعث شده که تحقيقات بسیياری  اندازه     

های های محدود ويژگي[، اين اندازه1در مورد آنها صورت بگيرد ]

 [.2،2]کندمتفاوتي را در مقايسه با مواد حجيم ايجاد مي

هیای فلیزی   تنوع گسترده خواص الكترونيكي و شيميايي اکسيد     

ان انگيزی برای پیژوه  تبیديل کیرده اسیت و     آنها را به مواد هيج

های فلزی های بسياری برای توسعه مطالعات در مورد اکسيدتالش

های اساسي همچون تیایير انیدازه، اییر    ی مكانيزمنانومتری در زمينه

 [.4گيرد ]های کاربردی جديد صورت ميکوانتومي و برنامه

ي و اپتيكیي  اکسیيد بیه دليیل خیواص الكتريكی     نانوذرات نيكل     

کاربردهییای فراوانییي دارد و از آن در اپتوالكترونيییك، سنسییورهای 

هییای هیای هوشیمند، و خیازن   هیای قليیايي، پنجیره   گیازی، بیاتری  

الكتروشيميايي و همچنين سیاخت آشكارسیازهای نیوری اسیتفاده     

 [.1،5،1شود ]مي

نيكل اکسيد در اصل نارسانا است و شكاف انرژی آن نزديك      

[، ولي با 5،5ترون ولت است و رفتار پادمغناطيسي دارد ]الك 4به 

Niحضور 
های های خالي و همچنين وقتي که با کاتيوندر حفره +2

 [.5،1شود ]تبديل مي  pرسانای نوعديگر آالييده شود، به نيم

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             873
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

يده شده بیا  ياکسيد خالص و آال در اين پژوه  نانوذرات نيكل     

سنجي  رسوبي سنتز شده است و طيف آهن با استفاده از روش هم

، تصییوير  UV-VISنگییاری ، طيییف( (XRDپییراش پرتییو ايكییس

و همچنیين  ( SEM)برداری توسط ميكروسكوپ اکترونیي روبشیي  

يابي جهت مشخصه (FT-IR)سنجي تبديل فوريه مادون قرمز طيف

 نانوذرات انجام شده است.

 اکسید خالص و آالییده با آهن تهیه نانو ذرات نیکل

 با اکسيد خالص و آالييده با آهننيكل نانوذرات توليد برای     

ابتدا  ،شده است عمل صورت اين به رسوبيهم روش از استفاده

کنيم به اين صورت آبه تهيه مي 1موالر نيكل کلريد  1/0محلول 

آب دوبار تقطير که  CC200آبه، در  1گرم نيكل کلريد  554/4که 

 دقيقه در 20شده است، ريخته و به مدت به عنوان حالل استفاده 

مشخصي  شود، سپس مقدارگراد هم زده ميدرجه سانتي 50 دمای

دقيقه  20طي بازه زماني  1آبه را مطابق جدول  5آهن سولفات  از

محلول  CC20به صورت قطره قطره به آن اضافه کرده و در پايان 

حلول موالر قطره قطره طي نيم ساعت به م 1هيدروکسيد سديم 

شود در اين جا عمل هم زدن را متوقف کرده، رسوب اضافه مي

بار  1آوری کرده و ها را جمعسبز رنگ تشكيل مي شود، رسوب

 در نهايي را محصول دهيم، سپسبا آب دوبار تقطير شستشو مي

مي قرار ساعت 14گراد به مدت سانتي درجه 10 دمای در آون

-درجه سانتي 500در دمای دهيم تا خشك شود و در پايان آن را 

کنيم. در طي فرايند بازپخت بازپخت مي ساعت 2به مدت  گراد

 دهد.مشكي تغيير رنگ مي نمونه از رنگ سبز به

های انجام شده در حين آزماي  بصورت حالت کلي واکن 

  است . 1معادله 

 (1    )NaClOHNiONaOHOHOHNiCl 2826. 2222  

 XRD پراش پرتو ایکس

ها از دستگاه پراش پرتو ساختار بلوری نمونهجهت بررسي      

با  PW1800مدل Philips ساخت کارخانه (  (XRDايكس


A54060/1  مربوط به
K 1استفاده شده است، شكل اتم مس 

الگوی پراش اشعه ايكس نانوذرات سنتز شده  به روش شيميايي را 

-های موجود در طيف محاسبه و با  دادهدهد. پهنای پيكنشان مي

ها مربوط به فاز مقايسه شده است، پيك JCDPSهای استاندارد 

 است. NiOمكعبي خالص 

 های مختلف. مقادير آهن سولفات به کار رفته در نمونه 1 جدول

 هانمونه مواد مصرفي ميزان تعداد

1 gr 554/4  آبه در  1نيكل کلريدCC200 X=0 

2 gr 554/4   آبه در  1نيكل کلريدCC200             آب

 آب CC15آهن سولفات در    gr  125102/0با

X=0.12 

2 gr 554/4   آبه در  1نيكل کلريدCC200 آب 

 آب CC15آهن سولفات در    gr  1225/0با

X=0.15 

4 gr 554/4   آبه در  1نيكل کلريدCC200 آب 

 آب CC15آهن سولفات در    gr  221221/0با

X=0.23 

 

 که همان معادله شرر 2ها از معادله  برای تعيين اندازه بلورک

 [. 1،2کنيم ]استفاده مي است،

(2            )                                                           




cos

K
D                      

 θعرض نيم پهنا در نصف بيشينه،   βطول موج اشعه ايكس،  λکه 

رک انیدازه بلیو   Dو  92/0یابیت و برابیر بیا     Kهیا،   موقعيت پيیك 

ها برای پيك غالی   هاست که با محاسبات انجام شده اندازه بلورک

های بلوری بدسیت آمیده   تقريبا برابر با ده نانومتر است، اندازه دانه

ي دارد و با افزاي  آالييدگي آهن انیدازه  ها تفاوت اندکبرای نمونه

مشاهده  1شود همان طوری که در شكلهای مقداری کم ميبلورک

 شود همپوشاني خوب آنها گويای اين مطل  است.مي

 
 اکسيد آالييده با آهنبرای نانوذرات نيكل XRD: طيف  1شكل 
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 UV-Visibleنگاری  طیف

 ها، درنمونه جذبي و عبوری هایطيف گيریاندازه برای     

 T80-PGاسپكتروفوتومتر مدل دستگاه از UV-Visibleمحدوده 

Instrument  نانومتر استفاده  900تا  200در گستره طول موجي 

 نشان داده شده است. 2ها در شكل جذبي نمونه طيف .شده است

 210جذب اپتيكي در ناحيه فرابنف  ابتدا از  2توجه به شكل با 

نانومتر افزاي  تندی دارد  220به کاه  و سپس تا نانومتر شروع 

نانومتر پيك  290گردد در   که در نتيجه همانطور که مشاهده مي

ها با کاه  ميزان جذب اپتيكي نمونه اصلي ايجاد شده است.

 يابد.افزاي  مي)افزاي  ناخالصي( اندازه نانوذرات 

 
 هانمونه UV-VIS: طيف جذب 2شكل 

توان به وسيله رابطیه معیروف تیاوک    نانوذرات را ميشكاف انرژی 

(Tauc يعني معادله )تعيين کرد. 2 
(2                                       )                        ngEhAh   

،مقدار یابت Aکه 
gE كاف انرژی نانوذرات، شh𝜈  انرژی

برای گذارهای مستقيم  nضري  جذب و  αهای فرودی و  فوتون

های اين تحقيق و برای گذارهای غيرمستقيم مانند نمونه 2برابر 

يابي بخشي از منحني و رسم کردن است، با برون 5/0برابر با 

نمودار 2h بر حسhها را توان شكاف انرژی نمونهمي

  [.1،2،4،1تعيين کرد ]

 کوچكتر با ها قابل مشاهده است.شكاف انرژی نمونه 2در شكل 

 ظرفيت نوار و هدايت نوار بين انرژی شكاف نانوذرات اندازه شدن

 هاانرژی، نمونه شكاف افزاي  با ديگر عبارت شود. بهبزرگتر مي

 اپتيكي خود شفافيت از ها موج طول از تریگسترده محدوده برای

ها مختلف با شكاف انرژی نمونه 2در جدول . دهدمي نشان

استفاده از طيف جذبي بر حس  الكترون ولت ذکر شده است، از 

های مختلف نزديك به هم ها در نمونهآنجايي که اندازه بلورک

 هانيز به هم نزديك هستند.است، شكاف انرژی نمونه

 

 
 های مختلفنمونه انرژی شكاف : تعيين 2شكل

 هانمونه انرژی شكاف: مقدار  2جدول 

 

 

 

 

 (SEMسنجی میکروسکوپ الکترونی روبشی ) طیف
های الكتروني روبشي مبتني بر روب   اساس کار ميكروسكوپ 

تصوير  4ل شك، در باشد سطح نمونه توسط يك پرتو الكتروني مي

SEM نمونهX=0   ،ميكروسكوپ که توسط نشان داده شده است

گرفته شده است VEGA\\TESCAN-XMU مدل الكتروني 

کروی و  نمونه مورفولوژی اين شودمي مالحظه که گونهمانه

نانومتر دارند  22/20نانومتر تا  25/20های متفاوتي از تقريباً اندازه

جلوگيری نموده و تجمع ذرات از مشاهده ذرات به طور مجزا 

 است.

 هانمونه (eV ) گاف انرژی

025/4 X=0 

042/4 X=0.12 

049/4 X=0.15 

059/4 X=0.23 
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 x=0 نمونه SEM:  تصوير  5شكل

 (FT-IRقرمز) مادون فوریه تبدیل سنجی یفط

 FT-IRبرای تاييد تشكيل نانوذرات نيكل اکسيد به وسيله دستگاه  

از نمونه طيف ، Perkin Elmerشرکت  Spectrum towمدل 

طيف  1شكل شماره ، فوريه مادون قرمز گرفته شده استتبديل 

FT-IR    نمونه X=0 مي شكل مشاهده در که گونهاست، همان

cmنزديكي در شود
-1

 دهنده نشان که شودمي ديده هاييجذب 450 

 NiOترکي   دهد کهنشان مي باشد ومي Ni-Oپيوندهای  تشكيل

cmواقعاً تشكيل شده است. همچنين در
 ديده هاييجذب 105 1-

باشد، قلهمي Ni-O-Hپيوندهای  تشكيل دهنده نشان که شودمي

cmهای موجود در
ی به ترتي  نشان دهنده 2415و  1115 1-

 .باشدمي O-Hو  H-O-Hهای تشكيل پيوند

 
 X=0نمونه  FT-IR: طيف  1شكل

  نتیجه گیری
دهد که با نشان مي UV-Visibleنتايج حاصل از طيف سنجي    

کوچك تر شده و با افزاي  ميزان آالي  اندازه نانوذرات کوچك

يابد. در ضمن ها افزاي  ميشدن اندازه نانوذرات گاف انرژی آن

ی جذب به سمت طول موجدر ایر افزاي  غلظت ناخالصي لبه

 شود.جا ميهای کوتاهتر جابه
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