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هتیه مورفولوژی های مختلف اکسید روی 
اب استفاده از سورفکتانت

شماره آزمایش: 5
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هدف:   )1

هــدف از انجــام ایــن آزمایــش، آشــنایی بــا روش تهیــه اکســید روی بــا و بــدون اســتفاده از ســورفکتانت، و بررســی اثــر ســورفکتانت بــر الگــوی 
رشــد نانــوذرات مــی باشــد.

تئوری آزمایش:  )2

 بــر اســاس مطالعــات پیشــین، از زمانــي کــه فوجیشــیما و همکارانــشTiO2  را بــه عنــوان یــک ترکیــب فعــال در نــور مرئــی و کاتالیســت 
قــوی بــرای انجــام واکنــش هــای دیگــر معرفــی کردنــد، توجــه زیــادی بــه عملکــرد ســایر اکســیدهای فلــزات جلــب شــده اســت. انــدازه و 
خــواص مشــاهده شــده در ایــن دســته از ترکیبــات، کامــا بــه روش تهیــه آنهــا بســتگی دارد و مــی توانــد بــه تشــکیل طیــف گســترده ای 
از محصــوالت در انــدازه هــای بیــن 1 نانومتــر تــا چنــد میکرومتــر و فعالیــت نــوری بســیار جالــب آنهــا منجــر شــود. از جملــه اکســیدهاي 
 a1 ــرد. در شــکل ــه اکســید روی اشــاره ک ــوان ب ــي ت ــد م ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع ــر م ــه در ســالهاي اخی ــي ک ــور مرئ ــال در ن ــزي فع فل
ــا تغییــر  ــدازه هــای کمتــر از 10 نانومتــر تشــکیل شــده انــد، در حالــی کــه ب ــو ذرات اکســید روی در ان مــی تــوان مشــاهده کــرد کــه نان
ــه محیــط واکنــش شــیمیایی، بلورهــای بزرگتــر از یــک میکرومتــر )شــکل b1( نیــز بدســت  ــا اضافــه شــدن ســورفکتانت ب روش تهیــه و ب
خواهنــد آمــد. ایــن تنــوع ســاختمان و خــواص موجــب شــده ایــن ترکیــب بــرای کاربردهــای پوشــش هــای ســطحی و حــذف آالینــده هــا 

از آب و هــوا مــورد توجــه قــرار گیــرد.

.)CTAB )b و در حضور سورفکتانت )a( بدون حضور سورفکتانت ZnO تشکیل نانوذرات )شکل 1

ــا  ــو ذرات می باشــد. بدیــن صــورت کــه ب ایــن تفــاوت در شــکل نانوســاختارها بــه دلیــل دخالــت مولکول هــای ســورفکتانت در مســیر رشــد نان
تشــکیل شــدن اولیــن الیــه هــای نانــوذرات اکســید روی، مولکول هــای ســورفکتانت بــر روی ســطح ایــن هســته هــای اولیــه قــرار گرفتــه و از 
رشــد شــبکه در یــک راســتای خــاص جلوگیــری مــی کننــد. در نتیجــه، الگــوی رشــد نانومــاده جهــت دار می شــود و نانــوذرات در یــک یــا دو 

جهــت خــاص، رشــد بیشــتری خواهنــد داشــت.
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روش کار آزمایش  )3

1-3- مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز
نمک استات یا نیترات روی

pH برای تنظیم NaOH نمک
pH کاغذ

سورفکتانت
فویل آلومینیومی

ظرف شیشه ای در دار
هیتر استیرر 

آون 
بشر

مگنت 
آب مقطر

1-3- روش انجام آزمایش

ــا اســتفاده  ــا قــرار دادن مگنــت در ظــرف، ب ابتــدا 2 گــرم نمــک روی را در بشــر ریختــه و 100 میلــی لیتــر آب مقطــر بــه آن اضافــه کنیــد. ب
از هیتر-اســتیرر، محلــول بــه مــدت 15 دقیقــه در دمــای اتــاق همــزده شــود. ایــن محلــول را بــه دو قســمت 50 میلــی لیتــری تقســیم  و بــه 

صــورت محلــول A و B نامگــذاری کنیــد.
ظــرف محلــول A:  بــا اســتفاده از محلــول 2 مــوالر ســدیم هیدروکســید بــه صــورت قطــره قطــره اضافــه شــدن، pH محلــول را بــه 9 رســانده 
و بــا کاغــذ pH انــدازه گیــری کنیــد. ســپس درب ظــرف را بــا فویــل آلومینیومــی پوشــانده و بگذاریــد در دمــای 80 درجــه بــه مــدت 2 ســاعت 

همــزده شــود.
ظــرف محلــول B: مقــدار 0/5 گــرم از ســورفکتانت را بــه محلــول B اضافــه کنیــد تــا بــه مــدت 15 دقیقــه همــزده شــود. ســپس بــا اســتفاده از 
محلــول 2 مــوالر ســدیم هیدروکســید بــه صــورت قطــره قطــره اضافــه شــدن، pH محلــول را بــه 9 رســانده و بــا کاغــذ pH انــدازه گیــری کنیــد. 

درب ظــرف را بــا فویــل آلومینیومــی پوشــانده و بگذاریــد در دمــای 80 درجــه بــه مــدت 2 ســاعت همــزده شــود.
بعــد از 2 ســاعت، محلول هــای A و B را بــه دو ظــرف در دار منتقــل کــرده و بــه مــدت 10 ســاعت در آون بــا دمــای 90 درجــه قــرار دهیــد. 
پــس از پایــان فرآینــد، پودرهــای جامــد حاصــل را بــا صافــی یــا ســانتریفیوژ جــدا کــرده و بــا آب و اتانــول شســت و شــو دهیــد تــا در دمــای 70 

درجــه خشــک شــوند.

برریس اثر سورفکتانت بر رشد اننوذرات:  )4

ــا تفــاوت  ــد ت ــر الگــوی رشــد نانومــواد، آزمایش هــای SEM و XRD می تواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرن ــر مولکولهــا ب ــه منظــور بررســی اث ب
مورفولــوژی، مقــدار رشــد ذرات، و تغییــر شــبکه بلــوری مشــخص گــردد.
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پرسش  )5

1( تأثیر مولکول های سورفکتانت بر رشد ابعاد مختلف نانوذرات ZnO را با استفاده از تصاویر SEM بررسی کنید.

2( با توجه به نوع سورفکتانتی که به کار بردید، رشد نانوذرات ZnO به چه جهتی هدایت شده است؟

3( تحقیق کنید چرا برای تهیه نانو اکسید ZnO، pH های باالتر از 7 مناسب هستند؟

4( علت قرار دادن ظرف محلول در آون در دمای 90 درجه به مدت 10 ساعت چیست؟

5( آیا اضافه کردن سورفکتانت موجب تغییر رنگ پودر ZnO شده است؟

6( آیا سورفکتانت بر نوع شبکه بلوری ZnO اثر گذاشته است؟ چگونه می توان این مسأله را بررسی کرد؟


