163

مجله مواد نوين /جلد /8شماره  /2زمستان1396

تهیه و شناسایی نانو ذره اکسیدی مس -منگنز با خواص پارا مغناطیس
نیلوفراکبرزاده ،*1مهدی شهرکی ،2مسعود محمودزهی

3

(تاريخ دريافت ،1395/02/16:ش.ص  ،172-163تاريخ پذيرش)1396/03/20:

چکیده
[Mn(phen)2(H2O) (μ-NCS)Cu (NCS)4(μ-NCS)Mn
در اين مقاله ابتدا کمپلکس سه هستهای
])(phen)2(H2Oکه در آن  phen=1,10-Phenanthrolineمیباشد ،تهیه و ساختار پیشنهادی آن توسط روشهای طیف
سنجی مادون قرمز) ، (FT-IRطیف سنجی ) (Uv-visبررسی شد .رفتار الکتروشیمیايی کمپلکس با روش ولتامتری چرخهای
مورد مطالعه قرار گرفت .سپس بلور کمپلکس در کوره با دمای  950درجه سلسیوس به مدت پنج ساعت قرار گرفت و به نانو ذره
اکسیدی  CuMn2O4تبديل شد .ساختار نانو ذرات بهدست آمده از روش کمپلکسومتری به وسیله طیف سنجی مادون قرمز
) ،(FT-IRپراش پرتو ايکس ) ،(XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو طیف سنجی تفرق انرژی ) (EDXمورد مطالعه
قرار گرفت .رفتار مغناطیسی نانوذرات توسط مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی با  VSMبررسی شد .پراش پرتو ايکس ()XRD
نشان میدهد که نمونه مورد نظر تک فاز و دارای تقارن مکعبی میباشد .همچنین اندازه ذرات تشکیل شده در حدود  18نانومتر
میباشد .تصاوير  SEMنشان داد که ذرات به دست آمده مورفولوژی تقريبا يکسان وکروی شکل دارند.
واژههای کلیدی :رفتار الکتروشیمیايی ،نانو ذره اکسیدی ،میکروسکوپ الکترونی روبشی – تک فاز – مورفولوژی.

 - 1استاديار ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
 - 2استاديار ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
 - 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه شیمی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران

*-نويسنده مسئول مقالهn.akbarzadeh@chem.usb.ac.ir :
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پیشگفتار
ساختارهای اکسید با ابعاد نانو نسبت به مواد اکسیدی
حجیم دارای خواص فیزيکی و شیمیايی جديدی هستند که
طی سالهای اخیر تعداد زيادی از آنها بررسی شدهاند
[1و .]2استفاده از اجزای آلی در اصالح ساختاری اکسیدهای
معدنی ثابت شده است و يک استراتژی قدرتمند برای تهیه
مواد جديد محسوب میشود[ .]4،3بهويژه ،مواد ترکیبی آلی
و معدنی تهیه شده توسط اين روشها دارای ساختارهای
جالب توجه و کاربردهای بالقوه مانند :کاتالیزور ،جاذب
مولکولی ،هادی الکتريکی ،کاربرد مغناطیسی و نوری
میباشند] .[7–5بازهای نیتروژن دار دو دندانه مانند 10-1
فنانترولین – بی پیريدين و ديگر مشتقات آنها کلیتهای
مهم در شیمی کئورديناسیون هستند و اغلب در تهیه
کمپلکسها با خواص متفاوت و جالب استفاده میشوند.
کمپلکسهای فلزات واسطه رديف اول شامل لیگاندهای
پلیپیريديلی نه تنها خواص بیولوژيکی مهمی دارد بلکه ،به
اين دلیل که کاربردهای متنوعی بهعنوان بلوک واحد در
سنتز دندريمرهای فلزی به عنوان داربست مولکولی برای
واکنشهای پلیمريزاسیون و کمپلکسهای ابرمولکولی دارند
مهم میباشند[ .[ 10-8از میان نانو ذرات فلزی ،نانو ذرات
برپايه مس به دلیل قیمت پايین و در دسترس بودن دارا
بودن خواص مشابه به نانو ذرات فلزی ديگر بیشتر مورد
توجه قرار گرفتهاند]11و .[12از نانو سیمهای اکسید مس
( )CuOمیتوان برای تجزيه و حذف فوتوکاتالیستی مواد
رنگی سمی و مخرب استفاده کرد] .[13اکسیدهای منگنز با
توجه به خواص الکتريکی و مغناطیسی خود کاربردهای قابل
توجهی را در زمینههای علمی و تکنولوژی بهدست آوردهاند.
ساختار  Mn3O4دارای کاربردهای صنعتی زيادی از جمله
کاربردهای کاتالیستی ،مغناطیسی ،الکتروشیمیايی و رفع
آلودگی هواست] .[14در اين تحقیق نانو ذرات اکسیدی
منگنز – مس توسط تخريب حرارتی کمپلکس
)[Mn(phen)2(H2O
(μ-NCS)Cu
(NCS)4
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])(phen)2(H2O

(μ-NCS)Mn

تهیه

شد.

مواد و روشها
کلیه مواد مورد استفاده در پروژه از شرکت مرک
) (Merckو فلوکا ) (Flukaبا خلوص  98درصد خريداری
شدهاند.
برای تهیهی نانو ذره  CuMn2O4ابتدا کمپلکس
معدنی منگنز – مس تهیه شد.
روش کار
)[Mn(phen)2(H2O
بررای تهیره کمرپلکس
(μ-NCS)Cu(NCS)4(μ-NCS)Mn
]) (phen)2(H2Oابتدا دو ترکیب آنیونی و کراتیونی تهیره
شد .برای تهیه کمپلکس آنیرونی 1 [Cu(SCN)6]4-میلری
مول (0/085گررم)  CuCl2را در  15میلریلیترر آب مقطرر
حل و به آن  10میلی لیتر محلول آبری آمونیروم تیوسریانات
( 6میلی مول معادل 0/228گرم) اضرافه شرد .محلرول سربز
رنگ بره مردت  48سراعت در دمرای  70°Cرفالکرس شرد.
برای تهیه کمپلکس کراتیونی  2میلری مرول ( 0/197گررم)
منگنز )(IIکلريد چهارآبه را در  15میلیلیتر اتانول حل و به
آن  15میلرری لیتررر محلررول اتررانولی حرراوی  4میلرری مررول
( 0/402گرم)  -10،1فنانترولین افزوده شد .محلرول حاصرل
برره مرردت  48سرراعت در دمررای  70°Cرفالکررس گرديررد .و
درنهايت رسوبهای زرد بسیارکم رنگ تشکیل شرد .سرپس
برای تهیه کمپلکس نهايی دو ترکیب آنیرونی و کراتیونی بره
يکديگر اضرافه شردند .محصرول نهرايی پرس از  48سراعت
رفالکس در دمای  ، 70°Cصاف و رسروب برهدسرت آمرده
جمع آوری گرديد .ساختار پیشنهادی کمپلکس تهیره شرده
در شکل  1آمده است .جهت تهیه نانو ذرات کمپلکس تهیره
شده به مردت  5سراعت در کروره برا دمرای  950 °Cقررار
گرفت.

165

مجله مواد نوين /جلد /8شماره  /2زمستان1396

شکل  -1ساختار پیشنهادی کمپلکس

بحث ونتایج
شکل  2طیف مادون قرمز کمپلکس را نمايش میدهد.
پیک در  3130 cm-1به ارتعاشات کششی  O-Hنسبت داده
میشود .همچنین فرکانسهای موجود در نواحی
2070 cm-1و 2119و 2096و 2057مربوط به تیوسیانات
میباشد که در حالت پل و ترمینال قرارگرفتهاند]15و.[16
پیکهای ظاهرشده در نواحی 1425 cm-1و 1516و 1581
مربوط به ارتعاشات کششی  C=Cو  C=Nحلقه فنانترولین

موجوددرنواحی
پیکهای
میباشد.
845
764و
و
718و726
cm-1
به ارتعاشات خمشی  C=Cو C=Nحلقه فنانترولین نسبت
داده میشود .[18-17]-شکل  3طیف مادون قرمز کمپلکس
را پس از کلسینه شدن نمايش میدهد .پیکهای موجود در
نواحی  700 cm-1مربوط به اکسیدهای فلزی  Mn-Oو
 Cu-Oمیباشد].[19

شکل  FT-IR .-2کمپلکس معدنی مس -منگنز
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شکل  -3طیف  FT-IRکمپلکس بعد ازکلسینه شدن به روش قرص KBr

طیف UV-visکمپلکس سنتز شده در غلظرتهرای M
 10-3در محدوده مرئی و  10-5Mدر محدوده فررابنفش در
شکل  4نشان داده شده اسرت .نروار جرذبی ظراهر شرده در
ناحیهی 266 nm UVمربوط بره انتقرا ت درون لیگانردی
(* )n→πو (* ) π→πلیگانرد SCN -مریباشرد .بررای يرون
منگنز  IIبا توجه به آرايش  d5پراسپین و غیرر مجراز برودن
انتقا ت ،با توجه به نمودار تانابه  -سوگانو ،بنابر انتظار ،هری
انتقالی مشراهده نشرده اسرت .در ايرن کمرپلکس جرذب در
نررواحی 260-280 nmمربرروط برره انتقررا ت* π→ πو
* n→πلیگاند فنانترولین اسرت] .[20همچنرین انتقرا ت

 d →dفلز مس در ناحیه 756 nmديده مریشرود .انتقرال
الکترون در ايررن ناحرریرره برره  2E2g → 2T2gنسربت داده
میشود]  .[21ولتاموگرام چرخهای اين کمپلکس در شکل 5
نشران دادهشررده اسررت .مروا کاهشرری در محرردوده -1/5 V
مربوط به لیگاند فنانترولین است] .[22همچنین پیرکهرای
مربوط به جفت اکسايش -کاهش شبه برگشتپرذير
و
Mn(II)/
Mn(I)= -0.8/-0.6V
 Cu(II)/Cu(I)= -0.2/+0.2Vمشرررررررراهدهشررررررررده
است]23و.[24

شکل  -4طیف ( Uv-visکمپلکس سنتز شده در حالل DMFدر غلظتهای) 10-3 M (bدر محدوده مرئی و ) 10-5M(aدر
محدوده فرابنفش
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شکل  -5ولتاموگرام چرخه ای کمپلکس سنتز شده در حالل  DMFو سرعت  mv/s 100در حضور الکترولیت حامل TBAH

شکل  6الگوی  XRDنانو ذرات اکسیدی تهیه شده را
نشان میدهد .بلورهای سنتز شده تک فازی و دارای سیستم
بلوری مکعبی هستند و با نمونه استاندارد 01-074-2422
تطابق دارند .پراش با بیشترين شدت دارای انديس میلر
( )311با فاصله بین صفحات  1/35 Åو  2θ=69/716است.

میانگین اندازه ذرات با استفاده از معادله دبای شرر
 18/07 nmتعیین شد].[25

شکل  -6الگوی  XRDنانو اکسید  CuMn2O4بعد از کلسینه شدن
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بررسی نتايج حاصل از طیرف  EDXايرن طیرفسرنجی
نشان میدهد که نانوبلورهای سنتز شده از عنصرهای منگنز،
مس و اکسیژن تشکیلشده است (شکل  7و جدول.)1

بلورهای سنتز شده تقريباً دارای مورفولوژی يکسان و کروی
شکل هستند.

شکل  8تصاوير بهدستآمده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود نانو

شکل  -7طیف  EDXنانو ذرات CuMn2O4حاصل از کمپلکس سنتز شده

جدول - 1نتایج مربوط به طیف  EDXنانواکسید  CuMn2O4کمپلکس سنتزشده

درصد اتمی
54/13

30/43

15 / 44

درصد وزنی

عنصر

23/74

O

74/23

Mn

53

Cu
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شکل .- 8تصویر  SEMنانو ذره CuMn2O4

شکل 9نمودار هیسترزيس ترکیب شده را نشان میدهد.
نتايج حاصل از مغناطیسسنج با نمونه ارتعاشی برای اين
ترکیب تائید کننده اين است که نانو ذرات بهدستآمده پارا
مغناطیس میباشند؛ چون با توجه به اين شکل Hc=0
است ،جريان مغناطیسی به اشباع نرسیده و در 10000
ارستد به پايان رسیده است .همچنین منحنی بهدستآمده

فاقد حلقه هیسترزيس بوده و نمودار رفت و برگشت بر
يکديگر منطبق هستند] .[26

شکل  - 9نمودار هیسترزیس حاصل از نانواکسید سنتز شده
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نتیجهگیری
هدف اين تحقیق سنتز نانو ذرات توسط روش
کمپلکسومتری میباشد .کمپلکس معدنی جديد تهیه شد و
ساختار پیشنهادی آن توسط روشهای طیف سنجی مادون
قرمز ،طیف سنجی الکترونی ،ولتامتری چرخهای بررسی
گرديد .نانو ذرات حاصل با روش تخريب حرارتی تهیه شدند.
ساختار آنها با روشهای  EDX , XRDو  SEMتايید و

9- K. Binnemans, P. Lenaerts, K. Driesen,
C. Go¨rller-Walrand, J. Mater. Chem. 14:
191 2004.
10- P. Lenaerts, A. Storms, J. Mullens, J.
D’Haen,
C.
Go¨rller-Walrand,
K.
Binnemans, K. Driesen, Chem. Mater.
17: 5194, 2005.
 -11عبیداوی ،ع ،.سنجابی ،س ،.بررسی تاثیر نسبت مو ر
 Al:Mgبر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-
 MgOتولیدی به روش سل  -ژل اصالح شده ،نشريه علمی
پژوهشی مواد نوين ،دوره  ،5شماره  ،20تابستان ،1394
صفحه .154-143
12-Umer, A., Naveed, S., Ramzan, N.,
Slection of a suitable method for the
synthesis of copper nanoparticles, NANO:
Bref Reports and Reviews, Vol. 7(5), 2012.
-13معمار غفاری ،ن ،.فربد ،م ،.کاظمی نژاد ،ا ،.تولید
نانوسیمهای اکسید مس با قابلیت تجزيه فوتوکاتالیستی
آ يندههای آب ، Ceramics International ،جلد ،40
شماره ،1صفحات  ،517-521ژانويه .2014
 -14مرسلی ،ع ،.نانو شیمی ابر مولکولها ،انتشارات دانشگاه
تربیت مدرس. 1389 ،

رفتار مغناطسی نانو ذرات توسط روش  VSMبررسی
گرديد .نانو ذرات حاصل از روش کمپلکسومتری يک فازی و
میانگین اندازه ذرات  18/07 nmتعیین شد .رفتار
مغناطیسی آنها پارا مغناطیس میباشد.
سپاسگزاری
از حمايتهای مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
سیستان و بلوچستان قدردانی مینمايیم.
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