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سنتز و شناسایی نانو ذرات مس پایدار از لحاظ شیمیایی در محیطهای آبی با کنترل
شکل و اندازه ذرات با روش احیاء شیمیایی درحضور مالئیک اسید و پلی وینیل
پیرولیدون
فرزانه ابراهیم

زاده*1

(تاریخ دریافت ،1394/11/12:ش.ص ،128-121تاریخ پذیرش)1395/06/27 :

چکیده
در این مقاله ،روشی جدید ،ساده ،کارا و منطبق بر اصول زیستی برای تهیه نانو ذرات بسیار پایدار مس از لحاظ
شیمیایی در محیط آبی ارائه شده است .تهیه نانو ذرات هم اندازه مس از طریق واکنشهای کنترل شده احیاء
شیمیایی با کاربرد عامل احاطهکننده و سورفکتانت مناسب و جدید صورت میپذیرد .این سنتز با راندمان باال در
محلول آبی و با استفاده از هیدرازین به عنوان یک عامل کاهنده ،مالئیک اسید به عنوان سورفاکتانت و پلی وینیل
پیرولیدین ( )PVPبه عنوان یک عامل احاطهکننده انجام میگیرد .برخی از پارامترهای واکنش ،مانند مقدار و نوع
واکنشدهنده و سورفاکتانت ،pH ،زمان واکنش و یا میزان حرارتدهی در تولید نانو ذرات پایدار مس و کنترل اندازه
و شکل نانو ذرات مؤثر هستند .در این مقاله از روشهای پراش اشعه ایکس ) ،(XRDاشعه ایکس طیف سنجی
فوتوالکترونی ( ،)XPSطیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ( )EDXو طیف سنجی جذبی فرابنفش و مرئی
) (UV–VISبرای شناسایی نانو ذرات مس ،استفاده شد .براساس تجزیه و تحلیل دادههای فوق ،مشخص شد که
نانو ذرات مس شبکه کریستالی مکعب ( )FCCرا دارا می باشند .نانوساختار مس به دست آمده با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی عبوری ) ،(TEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (FESEMنیز تأیید شدند.
واژههای كلیدی :نانو ذرات مس ،مالئیک اسید ،هیدرازین ،احیاء شیمیایی ،محیط آبی.

 - 1استادیار ،گروه شیمی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،مرودشت ،ایران
*-نویسنده مسئول مقالهpolychemfar@miau.ac.ir :
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سنتز و شناسايی نانوذرات مس پايدار از لحاظ شیمیايی در محیطهای آبی با كنترل شکل و اندازه...

پیشگفتار
در سالهای اخیر ،چندین روش ،مانند روش
هیدروترمال [ ،]1روش میکروامولسیون [ ،]2احیاء
شیمیایی [ ،]4 ،3فرایند پلیال [ ،]5تکنیکهای فوق
بحرانی [ ،]7 ،6تابش مایکروفر (مایکروویو) [ ،]8احیاء به
طریق سونوشیمیایی [ ،]9فرآیندهایی مکانیکی-
شیمیایی[ ]10و  ...در سنتز تهیه ذرات مس در حالت نانو
( (CuNPsگزارش شده است .تهیه  CuNPsمحلولهای
آبی جزء سختترین و یکی از مهمترین و بزرگترین
اهداف در زمینه کارهای نانو میباشد .از نانو ذرات مس
پایدار تهیه شده در محلولهای آبی در حوزههای مختلف
همچون تهیه جوهرهای هادی [ ]11کاربردهای
کاتالیستی در فرایند الکتروشیمیایی [ ,]12کاربردهای
بیولوژیکی [ ]13و آنتیباکتریال [ ]14و ...در سطح
گسترده استفاده شده است [ .]15تهیه فرمهای مختلف
نانو ذرات مس به علت دارا بودن خواص و ویژگیهای
منحصر به فرد همانند قیمت بسیار پایین ،هدایت
الکتریکی فوق العاده باال ،قابلیت شکلدهی ،فرمگیری و
خواصپردازش عالی در سالهای اخیر به شدت مورد
توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است [ .]16در
مقایسه با روشهای مختلف ،روش آماده سازی CuNPs
از طریق روش کاهش شیمیایی به سبب سهولت انجام کار
و کنترل دقیق اندازه ذرات ،از جذابیت بیشتری نسبت به
سایر روشها برخوردار است .این روش عالوه بر سادگی و
سهولت انجام کار و هزینه پایین ،قابلیت کنترل در اندازه و
شکل  CuNPsبا متغیرهایی همچون نوع حالل ،عوامل
یکنواختکنندها و/یا
1
احاطهکننده  ،عوامل احیاءکننده،
اضافهکنندهها را نیز داراست؛ اما سنتز نانو ذرات مس یک
اندازه ،متحدالشکل و تک توزیعی 2و پایدار ،به دلیل
تمایل باالی مس برای اکسید شدن بسیار دشوار است و
اکسید شدن مس بر قابلیتها و کاربردهای آن تأثیر
نامناسبی دارد .برای به حداقل رساندن اکسیداسیون مس،
در روشهای سنتزی از روشهای مانند کنترل غلظتهای
مواد آغازگر در سنتز یا انجام واکنش در شرایط خالء و یا
در حضور گازهای بی اثر و سایر تکنیکها استفاده

capping agents
CuNPs monodisperse

1
2

میشود .عالوه بر این CuNPs ،جزء ذرات نسبتاً ناپایدار
است و تمایل زیادی به ملحق شدن به یکدیگر و خارج
شدن از حالت نانو دارد ،لذا برای رفع این موانع از انواع
روشها شامل افزایش مواد کنترلکننده مانند استفاده از
انواع پلیمرها [ ،]17سورفاکتانتها [ ]18و لیگاندها به
عنوان تثبیتکننده در محیطهای آبی به منظور جلوگیری
از تراکم ذرات نانو استفاده میشود و نانو ذرات فلزی
پراکنده شده بسیار با ثباتتر و پایدارتری حاصل میگردد
[.]19
در این مقاله ،روش سنتزی بسیار ساده کارا و منطبق
با محیط زیست برای تهیه نانو ذرات مس پایدار در محیط
آبی ارائه می شود .بهبود تکنیک ساخت نانو ذرات مس در
زمینههای مختلف قابلیت کاربردی دارد .در این روش ما
تالش میکنیم بدون نیاز به استفاده از گازهای
حفاظتکننده و در حضور مواد کنترلکننده ساخت نانو
ذرات فلزی مس در حالت نانو و در محیط آبی در مجاورت
هوا امکانپذیر باشد .حتی با استفاده از این تکنیک و با
استفاده از مواد کنترلکننده ،فرم نانو ذرات ،اندازه و شکل
آنها قابل پیش بینی و تحت کنترل قرار خواهند گرفت.
مواد و روشها
مواد شیمیایی و دستگاههای مورد استفاده

برای تهیه نانو ذرات مس از استات مس تک آبه
(با فرمول مولکولی  Cu(CO2CH3)2. H2Oو وزن
مولکولی  )199/65پلی وینیل پیرولیدون با متوسط وزن
مولکولی ( 10000با مارک تجاری (Sigma Aldrichو
محلول هیدرازین (با فرمول مولکولی  NH2NH2با وزن
مولکولی  )32/05و نمک سدیم مالئیک اسید با (فرمول
مولکولی  C4H3O4Naو وزن مولکولی  )138و سدیم
هیدروکسید با مارک تجاری Merckاستفاده شده است.
ساختار محصول با استفاده از ابزار شناسایی و
دستگاهی شامل دستگاه پراش اشعه  ،(XRD), Xطیف
نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس) ،(XPSطیفسنجی
پراش انرژی پرتو ایکس) , (EDXطیف سنجی جذبی
فرابنفش و مرئی ( ،)UV–Visمیکروسکوپ الکترونی
عبوری) ،(TEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی
) (FESEMبررسی شده است و ارزیابی و تحلیل
دادهای حاصل از طیف سنجی صورت میپذیرد.
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روش کار

10سیسی محلول آبی استات مس ( 0/1( )IIموالر)
با استفاده از هیدرازین ( 0/2موالر) و در دمای 60
درجهسانتیگراد نانو ذرات مس احیاء میشوند .برای این
منظور ابتدا به محلول استات مس) ، (IIمالئیک اسید (2
میلی مول) و پلی وینیل پیرولیدون ( )PVPبا (وزن
مولکولی  0/3( )10000گرم) به عنوان عامل احاطهکننده
افزوده میشود .مخلوط به مدت  2ساعت در دمای اتاق به
شدت همزده میشود .سپس به محلول فوق مخلوطی از 6
میلیلیتر ازمحلول هیدرازین ( 0/2موالر) آرام آرام و طی
زمان  10دقیقه افزوده شده ،محلول آبی رنگ استات مس
بعد از گذشت زمان مناسب شروع به تغییر رنگ مینماید.
پس از افزودن عامل احیاءکننده محلول بیرنگ میشود و
پس از آن به رنگ قرمز شرابی تغییر رنگ میدهد.
نتایج و بحث
همانگونه که در مقدمه ذکر شد ،در میان روشهای
مختلف ،آمادهسازی  CuNPsاز طریق روش کاهش
شیمیایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است .این
روش عالوه بر سادگی و سهولت انجام کار و هزینه پایین،
قابلیت کنترل در اندازه و شکل  CuNPsبا متغیرهایی
همچون تغییرات در حالل ،عوامل احاطهکننده ،عوامل
احیاءکننده ،یکنواختکنندهها و یا اضافهکنندهها را
داراست.
در این مقاله  CuNPsتوسط کاهش شیمیایی
محلول آبی استات مس( )IIبا هیدرازین در دمای اتاق
تهیه شده است CuNPs .پایدار را میتوان در محیطهای
آبی در زمان کوتاه سنتز نمود .همانگونه که پیشتر ذکر
شد؛ سنتز نانو ذرات پایدار مس به دلیل تمایل به اکسید
شدن در محیط آبی بسیار سخت میباشد .سیس -بوتن
دی اوییک اسید یا همان مالئیک اسید به عنوان یک
تثبیتکننده و سورفاکتانت همراه با پلی وینیل پیرولیدون
) (PVPبرای محدود کردن رشد ذرات و جلوگیری از
تراکم ذرات در این روش استفاده میشود .پس از افزایش
هیدرازین به عنوان عامل کاهنده به محلول شفاف استات
مس آبی رنگ حاوی تثبیت کننده و سورفاکتانت ،محلول
به رنگ قرمز قهوه ای تغییر رنگ میدهد .شکل  1تصویر
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از نانو ذرات مس بهدست آمده از ماده اولیه استات مس را
نشان میدهد.

شکل  -1محلول حاوی (الف ) محلول آبی رنگ
استات مس(ب) محلول حاوی نانو ذرات مس

طیف جذبی ثبت شده توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر فرابنفش و مرئی ) (UV-Visبرای
 ،CuNPsدر شکل  2نشان داده شده است ،در طیف
مربوطه حداکثر جذب در  573/4نانومتر و در ناحیه مرئی
مشاهده میشود .به طور کلی ،طیف مربوط به نانو ذرات
مس به طور معمول در حدود  580-556نانومتر مشاهده
میشوند .نمایش پیک در  573/4نانومتر حضور CuNPs
را تأیید میکند .همچنین ،هیچ باند جذب مشخصه برای
اکسید مس در حدود  800نانومتر مشاهده نمیشود .با
این مشاهدات میتوانیم اثبات کنیم که  CuNPsفلزی را
میتوان از استات مس در محیط آبی با کاهنده هیدرازین
و در حضور مالئیک اسید به عنوان سورفکتانت و مقادیر
مشخصی از پلی وینیل پیرولیدون در دمای اتاق بعد از
سپری شدن زمان  30دقیقه تشکیل میشود.
برای به دست آوردن شواهد مبنی بر تشکیل نانو
ذرات مس ،پراش اشعه ایکس بالفاصله پس از آماده سازی
نمونه انجام شد و در شکل  3نشان داده شده است .نمودار
پراش اشعه ایکس ( )XRDسازگار با نانو ذرات مس فلزی
است و همه پیکهای مرتبط با ذرات مس نانو مشاهده
میشود .پیکهایی در 74/06° ،50/54° ،43/43°
مربوط به شاخص میلر ( ) 200 ( ،)111و (  ) 220به
ترتیب نشان دهنده ساختار  FCCمس است [ .]20از
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سنتز و شناسايی نانوذرات مس پايدار از لحاظ شیمیايی در محیطهای آبی با كنترل شکل و اندازه...

معادله شرر ) D = kλ/ßcosθ ( 1،نیز برای اندازه گیری
اندازه ذرات و با استفاده از اشعه ایکس به کار میرود و در
آن  Dاندازه ذره است ( k= 0/94،فرض میکنیم که
ذرات کروی هستند ) است λ ،طول موج تابش اشعه
ایکس ß ،عرض در نصف ارتفاع پیک و  θزاویه پراش
میباشد .اندازه ذرات از معادله شرر حدود  17نانومتر
تخمین زده میشود.

عالوه بر این ،تجزیه و تحلیل طیفسنجی پراش انرژی
پرتو ایکس) (EDXنمونه نتایج مشابهای را درمورد حضور
ذرات مس را نشان میدهد .در این طیفسنجی
سیگنالهای ضعیف از اتم  Cو  Oبه همراه سیگنالهای
قوی از اتم مس ثبت شده است( .شکل )4

شکل -4تجزيه و تحلیل طیفسنجی پراش انرژی
پرتو ايکس) (EDXنمونه حاوی نانو ذرات مس و
شکل  -2طیف جذبی حاصل از اسپکتروفتومتر
فرابنفش و مرئی )  (UV-Visمربوط به نانو ذرات مس
تشکیل شده بعد از زمان  30دقیقه از شروع واكنش و
نمايش پیک مربوطه در ناحیه مرئی

باقیمانده سورفکتانت

طیف نگاری فوتوالکترونی اشعه ایکس) (XPSاز
 ،CuNPsپیکهای ( Cu)2p3/2و ( Cu)2p1/2با
انرژی اتصال  932و  952الکترون ولت ،به ترتیب مرتبط
با مس هستند ،را نشان میدهد و این پیکها بیانگر
حضور نانو ذرات مس در حالت اکسیداسیون صفر میباشد
[ .]21این مشاهده تأیید بیشتری است که ذرات حاصل
نانو ذرات مس فلزی هستند و اکسید نشدهاند.

شکل-3پراش اشعه ايکس ) (XRDاز CuNPs

Scherrer equation

1

شکل -5طیف  XPSحاصل از CuNPs
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تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی () FESEM
(شکل  )6و تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری)(TEM
(شکل  )7نانو ذرات حاصله نیز نشان میدهد که اندازه و
شکل به برخی از پارامترها همچون  ،pHزمان واکنش،
مقدار و نوع عامل سورفکتانت و پایدارکننده ،غلظت نمک
مس در محلول ،غلظت و میزان عامل کاهنده بستگی
دارد.
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محیط زیست برای سنتز  CuNPsاست .این روش
همچنین به دلیل ارزان بودن وتکرار پذیری باال ،قابلیت
استفاده در سنتز  CuNPsدر مقیاس زیاد و کاربردهای
صنعتی و تجاری را دارا میباشد.

با افزایش  pHاندازه ذرات نانو کاهش مییابد؛ اما در
شرایط قلیایی و  pHباالتر از  9نمونه در محلول آبی و در
حین تشکیل به سرعت اکسید میشود و اکسید مس
تولید میکند ،در نتیجه اندازه ذرات در  pHباالتر از 9
روند رو به رشدی را نشان میدهند.
دمای واکنش بین  80-50درجه سانتیگراد برای
تهیه نانو ذرات مس مناسب است و دمای مناسب در 60
درجه سانتیگراد بهینه شد .با افزایش حرارت باالتر تا
 100درجه سانتیگراد نمونه اکسید میشود.
با افزایش عامل سورفکتانت (مالئیک اسید و پلی
وینیل پیرولیدون) اندازه نانو ذرات کاهش مییابد و با
حذف یکی از عاملهای سورفکتانت نانو ذره پایدار ایجاد
نمیگردد .غلظت آغازگر مس و غلظت عامل کاهنده
تعیینکننده هستههای اولیه برای تشکیل نانو ذرات مس
میباشد .مسلما با افزایش غلظت آغازگر و یا غلظت عامل
کاهنده اندازه نانو ذرات کاهش را نشان میدهد .اندازه
متوسط ذرات نانو در نمونه ذکر شده در روش
آزمایشگاهی بعد از بهینه سازی  20-17نانومتر هستند
که با انداره حاصل شده در معادله شرر و مطالعات
الگوهای پراش ( XRDشکل  ) 5همخوانی دارد.
نتیجهگیری
به طور خالصه CuNPs ،از طریق کاهش نمک مس با
هیدرازین بدون استفاده ازگاز بی اثر در محیط آبی دست
آمده است .آزمایشها نشان دادند که نسبت مولی
واکنشدهنده و مقدار پلیمر محافظتکننده و سورفکتانت،
 pHواکنش ،زمان انجام واکنش و دمای واکنش نقش
مهمی در شکلگیری ،ابعاد و ترکیب نانو ذرات دارد .این
روش ،درجه حرارت پایین و ساده ،و مسیر تهیه سازگار با

شکل  -6تصوير میکروسکوپ الکترونی روبشی
(  ) FESEMحاصل از نانو ذرات مس در محلول آبی در
(الف) ذرات كروی در دمای  60و  pHبرابر با  6همراه با
عوامل احاطه كننده و پايدار كننده (ب) ذرات با اندازه
بزرگتر با ساختار هندسی چند ضلعی در محیط اسیدی و
 pHبرابر با  3و دمای  60درجه
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 موالر) با0/1( (نانو ذرات مس حاصل از واكنش استات مسTEM)  تصاوير میکروسکوپ الکترون عبوری-7 شکل
) گرم0/3(  میلی مول) و پلی وينیل پیرولیدون2(  موالر) در مجاورت مالئیک اسید0/2( عامل كاهنده هیدرازين
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