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2ّای  شیشFT-IRِ هزئی ٍ -UVّای جذتی  تزرسی طیف 5 2PO CuO Na O  
 شعار، هحوذحسیي حکوت2دادًٍذ، شْزیار؛ 1

 داًشکذُ علَم داًشگاُ صٌعتی سٌْذ تثزیش، تثزیش 1ٍ2

 چکیذُ

2ّای جذیذ تا تزکیة شیشِ 5 240 (60 )PO x CuO xNa O  ِآًالیش  ای ٍ فیلن دهشی، ساختِ شذًذ. ، تِ دٍ گًَِ کپXRD ًَِّا را تائیذ کزد.  هاّیت آهَرف ًو

cm تاسُّا در  شیشِ  ٍسزخجذتی فز طیف ٍ nm900-100تاسُ  دهای اتاق ٍ ّا در ایي شیشِ فزاتٌفش طیف جذتی
تاًذ گاف ًَری غیز . اًذاسُ گیزی شذ 1450-1400-

تا  Eoptب هحاسثِ شذًذ. رٍشي شذ کِ ساسٍکار اًتقال غیزهستقین است ٍ گیزی اس ًوَدار تاک ٍ قسوت ًوایی ًوَدار ضزیة جذ ، ٍ اًزصی اٍرتاخ تا تْزEoptُ هستقین،

2Naجایگشیي CuOهشخص گزدیذ سهاًی کٍِ ّوچٌیي یاتذ  کاّش هی  Na2Oافشایش هقذار  O شَد، پیًَذّای  هیP O Cu  ِجای  ت

Pپیًَذّای O P  ٍP O Na  ًشیٌٌذ هی. 

 Study of UV-visible and FT-IR absorption spectra 2 5 2PO CuO Na O   glasses  
1
Dadvand, Shahriyar; 

2
Hekmat Shoar, Mohammad Hossein 

Faculty of Science, Sahand University of Technology, Tabriz 

Abstract 

New glasses with composition of 2 5 240 (60 )PO x CuO xNa O   were prepared in the bulk  form and  blowing films 

.XRD analysis verified the amorphous nature of the samples. The UV absorption spectra of these glasses were 

recorded at room temperatureand in the range 100-900 nm  and the infrared absorption spectra of glasses were 

recorded in the range 1400-450 cm
-1

. Indiirect optical band gap,E0pt, and Urbach energy were calculated using Tauc's 

plot and exponential part of absorption coefficient diagram.It has been clarified that the transition mechanism is 

indirect and Eopt decreases by increase in the Na2O content, and also it has been obvious that when 

CuO replaces 2Na O then P O Cu  bonds will replace P O P  and P O Na   bonds.  

PACS NO 

 

 مقدمه

ٍ   رعاواَای آمًرف ي کزیغتاا   ویمٍوارعاواَا ي   ی  تتا بثت

 مًاددر  ی ايرتاخ، ، معزيف تٍ بثٍؽان ومایی وًریِ جذبِ

رعتتاواَای  در تغتتیاری اس ویمتتٍ .[1] ؽتتًو  ؽتتىاهاٍ متتی

آمًرف تغییزات ضزیة جذب   اوزصی فًتًن،  تا

َتا واحیتٍ جتذب     دَ . ايبتیه آن  را ومایؼ می عٍ واحیٍ

1cm، تغیار تاال 104;( )  ، .فتی   تزای تً اعت

 ؽًد: اعافادٌ می 1جذب در ایه واحیٍ اس راتطٍ

(1  )                       

n

optB E
 



   

َای غیز مغاقیم  اواقا  دیًیظ ي مًت معاق و  کٍ تزای 

2;n  .1در راتطتتتٍاعتتتت، B    ،یتتتا تاتتتتت اعتتتت

2 ٍي ای تاتؼ فزکاوظ سايیoptE   گاف اوتزصی
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 مزتتتتًه تتتتٍواحیتتتٍ   ديمتتتیهاعتتتت.  اپایکتتتی متتتادٌ
1cm 104    تًفی  آن اس قاوًن ي تزای  اعت

ايرتاخ،   exp( )A E   ،ؽًد اعافادٌ می. 

A  یا تاتت اعت يE  ي تتا  ى  اوزصی ايرتاخ وامرا

 .[3]، [2] متزتث  اعتت  ی حاالت در گتاف   پُىای دوثابٍ

اوت رکىؼ   ي مزئی عم تا ریؾٍ در UVجذب در واحیٍ

امتا جتذب در    تتاتؼ فتزيدی دارد   ی ابکازيوتی ي  دوثابٍ

طثیعتی   َای ارتعاؽتات  تیؾاز تًع  فزکاوظ IRواحیٍ 

چاًشتتی ٍ  . [4]ؽتًد  ؽتثکٍ اواتام متی    َای عاسو ٌ یًن

پت  اس استتفادُ    >6=ٍگزٍُ تحقیقاتی شیي >5=کاراًش ّن

دلیتتتت هتقٌتتتی هٌثتتتی تتتتز ٍجتتتَد   FT-IRاس آًتتتالیش  

Pپیًَذ O P  ِذفتٌه  ًیا-ّای فسفات در شیش.   

 روند آزمایشگاهی

َتتتتتتای ج یتتتتتت  تتتتتتتا فزمتتتتتتً      ؽیؾتتتتتتٍ

 2 5 240 60PO x CuO xNa O  ي %mol40 

،30 ،25، ،20;x    ؼ عزیع متذاب عتاهاٍ   تا ريػ عزمای

ٍ  .ؽتتتتت و   عثارتىتتتتت  اس: ياکىؾتتتتت زَای ايبیتتتتت

4 2 4NH H PO،CuO 2ي 3Na CO،  عاهت ؽزکت

پتتتظ اس آعتتتیا  . % 99متتتزل آبمتتتان تتتتا ه تتتًؿ   

4کزدن 2 4NH H PO، ی ايبیٍ تٍ دقت يسن گزَا ياکىؼ

 َتای مؾت ـ تتاَم م  تًه ؽت .      تا وغثت ي و گزدی 

درين تًتٍ چیىی ری اٍ ؽت  ي تتٍ   م  ًه پًدری عپظ 

ا ا یا عتاعت تًتتٍ   ، اتمیشان تث یز مىظًر کمیىٍ کزدن 

محاًی پًدر درين کًرٌ ابکازیکی تا دمای 
0

C250  قزار

دادٌ ؽ . آو اٌ دمای کًرٌ تا 
0

C400  اال تتزدٌ ؽت  تتا    تت

ؽًد. پتظ اس آن، دمتای کتًرٌ تتا     تاقیماو ٌ گاسَا هارج 

یتا عتاعت ویتش    دمای ذيب َز ومًوٍ تاال تتزدٌ ؽت  ي   

ومًوتٍ   .و تٍ داؽتاٍ ؽت    ی حايی ومًوٍ در ایه دما  تًتٍ

 ٍ قابتة  ای، تتا قابتة ریتشی متادٌ متذاب درين       َای کپت

تتا دمتای    ،یًتتاو  فًالدی ي پ تت دي عتاعاٍ در کتًرٌ   

0

C250،    تتتا  ،َتتای وتًری  تتتزای تزرعتی . عتاهاٍ ؽت و

، mm 6/0ی آبًمیىتتا تتتا قطتتز داه تتی   ًبتتٍباعتتافادٌ اس 

 10-20تتتا ضتت امت تقزیثتتی  ی فتتی م دمؾتتیَتتا ومًوتتٍ

در دهای اتاق ٍ  FT-IR ّای آسهایش ؽ . تُیٍ مازمیکزي

cmدر تاسُ 
 شذ. اًجام 450-1400 1-

 نتایج و بحث   

وؾتتان  را x;25تتتزای ؽیؾتتٍ   XRDاب تتًی  1ؽتتک 

پیتا مؾت ـ ي حرتًر     ع م يجًد َز گًوٍ دَ . می

، θ2، تتزای مقتادیز   25-035ی  یا گًص پُه تزفزاس تتاسٌ 

دي گًوٍ اواقا  وًری  َا اعت. ومًوٍ مًی  ماَیت آمًرف

ي َتای مغتاقیم    در بثٍ جتذب پایتٍ يجتًد دارد: اواقتا     

اوت رکىؼ یتا متًج    َا تا  غیزمغاقیم؛ کٍ َز ک ام اس آن

ابکازيمغىاطیظ تا یا ابکازين در وتًار رزفیتت متزتث     

اعت. ضزیة جذب،  وشدیکی بثٍ جذب پایٍ ، در 

تا اعافادٌ اس راتطتٍ    01
ln

t

I

d I
 

  
   
   

محاعتثٍ  

 تٍ تزتیة ؽ ت تاتؼ  tIي  0Iؽًد کٍ در آن  می

 

 
   mol 25;x% تزای شیشِ XRD: الگَی 1شکت 
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ض امت ومًوٍ اعتت. در متًاد    dي  فزيدی ي هزيجی

ٍ    ،آمًرف معمًال اواقا  ، 1غیز مغتاقیم اعتت ي در راتطت

2;n  رعم ومًدار اعت. تىاتزایه تا 
1 2

   تزحغة

تتٍ ريػ   یتاتی  تال، ي تا اعتافادٌ اس تتزين   ، ومًدار

، optEتًان  مقادیز تاو  گاف اپایکی،  کمیىٍ مزتعات، می

ومتتًدار تتتال مزتتتًه تتتٍ   ،2دعتتت آيرد. ؽتتک  را تتتٍ

چ بثٍ تیتشی  َیکٍ  ؽًد دی ٌ می ،َای تحت مطابعٍ ؽیؾٍ

تائیت ی   يجًد و ارد ي ایته امتز  َا  در طی  وًری ؽیؾٍ

ٍ  ماَیتت  تًدن دی ز تز آمًرف َتا َغتت. مقتادیز     ومًوت

آم ٌ اعت. تا جتای شیه   1َا در ج ي  گاف وًری ومًوٍ

2Naؽ ن O    تتٍ جتایCuO    گتاف اوتزصی کتاَؼ ،

ٍ  می يجتًد آمت ن تزاسَتای     یات  کٍ ایه کاَؼ تٍ دبی  تت

 تًاوت   متی  هتًد ي تتٍ وًتتٍ    اوزصی در وًار ممىًعٍ اعت

فتشایؼ پیًوت َای   کتًاالن ي ا  کاَؼ پیًو َای ریؾٍ در

تؾتتکی  پیًوتت َای  تاؽتت .داؽتتاٍ  َتتا یتتًوی در ومًوتتٍ

در گتاف  حابت َتای جای شیت ٌ   ، ي NBOsتى ی،  واپ 

 وًری کاَؼ گاف وظم ت ى  تزد ي وُایاا اوزصی تٍ فق ان 

 

 .ّای ساختِ شذُ ًوًًَِوَدار تاک : 2شکت            

  ( ي اوزصی ايرتاخ.optE: تاو  گاف وًری )1ج ي  

ومًوٍ 

 ,%x mol 

گاف وًری غیز 

مغاقیم eV 

اوزصی ايرتاخ 

 eV  

20;x 41/3 84/0 

25;x 37/3 89/0 

30;x 30/3 88/0 

40;x 29/3 97/0 

گتز در   سمتاوی کتٍ یتا کتاتیًن تعت ی       .[7]اواامت   می

کىت ، تتا م ات  کتزدن      ت ایفای وقؼ میَای فغفا ؽیؾٍ

Pپیًو   O P  کى  کٍ ایه هًد  سوایزٌ را کًتاٌ می

چىیه تؾکی  پیًوت َای   پ یمزیشٌ ؽ ٌ ؽثکٍ  ي َم تٍ دی

. پیًوت َای  ؽتًد  مىاز متی  یًوی میان سوایزَای ؽکغاٍ

تتا قت رت   تى ی  تى ی اکغیضن وغثت تٍ پیًو َای پ  واپ 

ي قطتثؼ   ٌ ؽت  اق م تزاو ی اٍ َای کازينبا کمازی تٍ

 optEافتشایؼ تىاتزایه   ،رويآ میتٍ يجًد تیؾازی را ویش 

تتٍ   تتا رجتً    اعتت. تى ی  پ  تؾکی  پیًو َای وامع ً  

اوًن ايرتاخ ي رعم ومًدار بًگاریام ضزیة جتذب تتز   ق

محاعتثٍ معکتًط ؽتیة     ، 3اوزصی فًتًن، ؽک حغة 

ٍ  ،E،َا، اوتزصی ايرتتاخ   قغمت هطی مىحىی  محاعتث

جتای شیه ؽت ن   اعتت.   گتشارػ گزدیت ٌ   1يدر ج ي 

CuO 2تٍ جایNa O ٌی  ،  تٍ دبی  کًتاٌ ؽ ن سوایتز

P    پیًوتت َای O P   ي کتتاَؼP O Cu  

 ؽًد. وظمی تیؾاز می تمای  عیغام تٍ تی

ًشتاى   4ّای هَرد هطالعِ در شتکت  شیشِ FT-IRطیف 

cm تاًتذّای ًشدیتب تتِ     دادُ شتذُ استت  
تتِ   11280-
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تٌذی کتِ تتِ    اهتقارى دٍ اتن اکسیضى ًاپتهُذّای کششی ً

Oاًتتذ، ٍاحتتذّای  فستتفز هت تتت شتتذُ P O  یتتا 

 2 as
PO تتتِ    . تاًتتذ ًشدیتتب  >8>, =6=، اشتتارُ دارًتتذ 

cm
تتتِ  1190 1-

2P Oهٌستتَب  ،، هتتذ کششتتی هتقتتارى

ّتا کتاّش    داهٌتِ آى  CuOٍ تا افشایش غلظت >6=است

cm  ٍ 1100یاتذ. تاًذّای جذتی ًشدیب  هی
تتِ   11000-

Pّای گزٍُ O  افشایش شخ ا تا ه ٍ هٌسَب ّستٌذ

CuO  ًداهٌتِ  . شتَد  هتی  تز هٌتقتت  پاییي ّای تِ فزکا

cmتاًذّای ًشدیب 
هٌسَب  3POکِ تِ گزٍُ 1030  1-

2Naتِ جتای  CuOتا جایگشیٌی  شًَذ هی O  کتاّش 

cmیتب  ًشدتاًتذّای   یاتتذ.  هتی 
تتِ هتذ کششتتی    900 1-

Pّای  ًاهتقارى سًجیزُ O P  ُاًتذ  ًسثت دادُ شذ .

2Naایي تاًذّا تا کاّش O پاییي ّای ً تِ سوت فزکا  

cm هتتذّای ًشدیتتب   شتتَد.  هتوایتتت هتتی 
-1725 ٍ           

cm
 کششتتتتتی هتقتتتتتارىتتتتتتِ هتتتتتذّای را   780 1-

Pّای سًجیزُ O P    ُتاًتذّای اًتذ  هٌستَب کتزد . 

cmتتتِ ًشدیتتب 
 یافتتتِ تتتِ هتتذّای ت ییتتز شتتکت 530 1-

 3

4P O PO  .هزتثط ّستٌذ 

 

 .mol%تزحغة  x،  َای ؽیؾٍ ومًدار ايرتاخ تزای ومًوٍ:3ؽک  

 

: P2O5-(60-x)CuO-xNa2Oّای  شیشِ FT-IRطیف  :4شکت 

  .x;40ٍ )د(  x;35، )ج( x;25، )ب( x;20 )الف(

 گیری نتیجه

2Naتتتا افتتشایؼ تتت ریای  O  َتتای  ي افتتشایؼ پیًوتت

تتز اس   وظم ، ؽثکٍ تیَا ؾاز ایه پیًو قطثؼ تیتى ی ي  واپ 

مغتاقیم  اس وتً  غیتز   وًری گاف پیؼ ؽ ٌ ي وایااا تاو  

آًتالیش   یاتت .  ي اوزصی ايرتاخ ویش کاَؼ متی  یافاٍافشایؼ 

FT-IR گز ٍجَد پیًَذّای گًَاگَى هیاى فسفز ٍ  ًشاى

 .است OHاکسیضى ٍ گزٍُ 
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