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رشد نانوساختارهای اکسیدروی بهروش احیاء کربوترمالی بر روی
نانوصفحة مس :مشخصهیابی اپتیکی و ساختاری
حمید منصوری ،علی رحمتی
گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده
در این پژوهش نانوساختارهای اکسید روی با روش احیاء کربوترمال روی نانوصفحهای از مس که با روش کندوپاش مگنترونی
روی بستر سیلیکونی نشانده شد ،رشد داده شدند و نانوساختارهای حاصل از لحاظ ریخت سطحی با میکروسکوپ الکترونی
روبشی گسیلمیدانی ( )FE-SEMو از لحاظ ساختاری با  XRDو از لحاظ نورتابی با المپ  UVو همچنین از لحاظ جذب و
بازتاب نور با طیفسنج  UV-Vis-Near IRآنالیز شدند و نورتابی سبز و زرد ضعیفی برای این ساختارها مشاهده شد .تراکم
عنصری با کمک طیفسنجی پرتو  Xبا اتالف انرژی ( )EDXتعیین گردید .همچنین مشخص شد که عواملی چون دمای بستر،
زمان رشد و ضخامت نانوصفحة مس روی اندازۀ ساختارها و در نتیجه روی ویژگیهای اپتیکی آنها تأثیر دارد .حضور مس باعث
افزایش گاف نواری اکسید روی میشود و همچنین در طیف تابش باعث جابهجایی طولموج بهسمت قرمز میشود .الگوی پراش
پرتو  Xساختارهای ششگوشی ورتسایت را برای ساختارهای اکسیدروی نشان میدهد.

کلیدواژگان:

احیاء کربوترمال ،طولموج ،نانوصفحه مس ،نورتابی.

کاهش یا حذف آالیندههای محیطی و غیره میباشد

مقدمه
اکسیدروی با گاف انرژی مستقیم و پهن (9/93 eV
) دردمای اتاق و همچنین انرژی بستگی اکسایتونی باال
( )06meVدارای نورتابی قوی ،ثابت پیزوالکتریکی
بزرگ و دیگر ویژگیهای منحصر بهفردش برای
کاربردهای فناوری جدید مورد توجه بسیار قرار گرفته

] .[2روشهای گوناگونی برای رشد نانوساختارهای
 ZnOکشف و گزارش شدهاند ،این روشها عموماً در
دو گروه طبقهبندی شدهاند :رشد فاز بخار ،رشد فاز
مایع .در مقایسه رشد فاز بخار به دمای باال نیاز دارد و
رشد فاز مایع که یک روش نوید بخش برای تولید

است ].[4

نانوساختارها در دمای پایینتر معرفی شده است .جایی

عالقة شدید برای تولید نانوساختارهای یکبعدی ZnO

که تولید مقادیر زیاد مد نظر باشد ،روش فاز مایع

همچنین

مؤثرتر ،راحتتر و با تجهیزات ساده انجامپذیر میباشد

(نانوسیم،

نانوتسمه

و

نانومیله)

و

نانوساختارهای دوبعدی و سهبعدی (نانوورقه،
نانوگنبد ،نانوپوسته و غیره) در سالهای اخیر زیاد شده
است .این عالقه شدید بهخاطر ویژگیهای الکتریکی و
اپتوالکترونیکی

ZnO

برای

کاربردهای

وسیع

شبتابی(نورافشانی) ،آشکارسازی نوری ،حسگرهای
گازی،

سلولهای

خورشیدی،

دیودهای

نورگسیل( ،)LEDپزشکی و کاتالیستهای نوری برای

].[9

روش پژوهش
نانوصفحة مس بهوسیلة کندوپاش مگنترونی بر روی
زیرالیه سیلیکونی (بهابعاد  )6/3cm× 4/5cmکه از قبل
در حمام فراصوتی در حاللهای شیمیایی تمیز شده،
نشانده شد .سپس با روش احیاء کربوترمالی انتقال فاز
بخار در مخلوط پودر بسیار ریز  ZnOو پودر کربن

نویسنده مسئولHamid.mansouri.92@gmail.com :
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فعال بهترتیب با نسبت جرمی  4به  5بهعنوان مادۀ اولیه

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ((FE-

در یک کوره لولهای با قابلیت کنترل دمایی (شکل،)4

 SEMاستفاده شد .همینطور میزان تراکم عنصری با

پوششی از نانوساختارهای  ZnOبر روی زیرالیه

کمک روش طیفسنج پرتو  Xاتالفی EDX

سیلیکونی با نانوصفحه مس تهیه شد .زیرالیههای

اندازهگیری شد.

پوشش داده شده در فاصله  9/5- 3/5cmاز مرکز کوره
و در محدوده دمایی ( )336 -4606Ċقرار داده

نتایج و بحث

میشوند .واکنش کربوترمالی در پودر مخلوط ZnO/C

در شکل 2الگوی پراش پرتو  Xبرای نمونه  ZnOرشد

در دمای 4466° Cو زمان  96 minانجام میگیرد.

یافته بر روی نانوصفحة مس بهضخامتهای مختلف
( )6 - 46nmنشان داده شده است.

شکل .1طرحوارۀ کوره با قابلیت کنترل دمایی.

با توجه به اینکه بستر پوشیده از کاتالیزور باشد یا نباشد
و همچنین فاز ذرات کاتالیزور ،روش جمعآوری بخار

شکل .2الگوی پراش پرتو ایکس نانوساختارهای اکسید روی بر

واکنشی و سازوکار رشد ساختارها متفاوت است ذرات

روی نانوصفحة مس با ضخامت مختلف.

کاتالیزور انرژی بین سطحی پایینتری را برای
جمعآوری بخار واکنشی فراهم میکنند .اگر فاز ذرات
بر بستر پوشیده از کاتالیزور ،مایع باشد ،سازوکار رشد
بخار-مایع-جامد ( )VLSاست.

مشخصه یابی
برای آنالیز ساختاری نمونهها ،از پراش سنجی پرتو
 )XRD( Xبا المپ  Cuبا طول موج λ=4/5160
آنگستروم و برای بررسی ویژگیهای نورتابی از المپ
نور فرابنفش با طول موج  905نانومتر و  251نانومتر،
برای بررسی جذب نمونهها از طیفسنج UV-Vis-

 near IRو برای بررسی ریخت سطحی از

زمان نهشت ساختارها  96minمیباشد یعنی مدت
زمانی که دمای کوره در  4606 °Cثابت بوده و واکنش
کربوترمال انجام میشود .با توجه به این الگو ،با وجود
نانوصفحه مس مکان و شدت بعضی از پیکها تغییر
کرده است این جابهجایی در مکان پیکها میتواند
بهدلیل جانشینی مس ( )Cuبهجای روی ( )Znدر
ساختار هگزاگونال ورتسایت اکسید روی باشد .پیوند
کوواالنسی قوی بین  ،Cu-Oباعث نیروی ربایشی
بیشتر بین مس و اکسیژن نسبت به روی با اکسیژن
میشود ] .[1همچنین تغییر در شدت پیکها بهدلیل
اندازه یا کرنش یا هر دو (کرنش و اندازه) خواهد بود
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] .[5همچنین با توجه به الگوی پراش مشاهده میشود
هر چه ضخامت نانوصفحه مس بیشتر میشود اندازه
نانوساختارها ریزتر شده است چون شدت پیکها کمتر
و پیکهای پراش پهنتر شدهاند .الگوی پراش ساختار
هگزاگونال ورتسایت را برای ساختارهای  ZnOرشد
یافته تأیید میکند که با استفاده از پیکهای ( ) 6 6 2و

(  )4 6 6برای ساختارهای  ZnOدر این الگو ثابتهای
شبکه  a=b=9/21302Åو  c=5/26004Åمحاسبه
میشود

]. [JCPDS card no. 90 - 4154

در شکل 9تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
گسیلمیدانی ( )FE- SEMبرای دو نانوساختار ZnO

با و بدون نانوصفحة مس آورده شده است که در غیاب
نانوصفحه مس (شکل  )9aو در دمای نهشت 079°C

ریخت سطحی ساختارها ،پوستة گنبدی شکل
(حبابمانند) میباشد که ضخامت پوسته در محدوده
 10 -36 nmمیباشد که یکی از دالیل رشد این
پوستهها را میتوان کمبود اکسیژن (غنی از  )Znدر
دمای رشد باال دانست که رشد این پوسته ها در دمای
℃ 4666-4466قبالً توسط راجندرا کومار گزارش شده
است ].[0
در شکل  9bدیوارههایی بهصورت الیهبهالیه با
ضخامت تقریبی  96nmبر روی هم سوار شدهاند.
حضور نانوصفحه مس بر روی زیرالیه سیلیکونی نوع
برهمکنش گونههای  Znیا  ZnOXرا با سطح در مرحله
چگالش تغییر داده به نوعی که سد انرژی بزرگتری برای
جذب سطحی بر قالب  Cuیا  CuOپیش میآید و

شکل -3تصاویر  FE-SEMنانوساختارهای اکسید روی در دو حالت

گونههای  Znیا  ZnOXترجیح میدهند در ادامه رشد

( )aبدون نانوصفحة مس ( )bبا نانوصفحة مس(.)4nm

بر روی هم انباشته شوند ].[3

در شکل 1نمودار طیف بازتاب نانوساختارهای اکسید
روی در دوحالت بدون و با نانوصفحه مس به ضخامت
( )1nmنشان داده شده است .طولموج وسط شانه
طیف بازتابی معادل با گاف نواری در نظر گرفته شده
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است .گاف نواری نانوساختارهای اکسیدروی 9/40eV

با توجه به این که گاف نواری اکسید روی 9/93eV

و  9/24eVبهترتیب برای حالت بدون و با نانوصفحه

گزارش شده است ] [4درصد خطای محاسبه گاف

مس ( )1nmبهدست آمده است .مشاهده میشود که

برای ساختارهای رشدیافته با حضور نانوصفحه مس و

حضور نانوصفحه مس باعث افزایش گاف نواری شده

در غیاب نانوصفحه مس به ترتیب  1/31و  0/29درصد

است که میتواند به دو دلیل باشد :الف-اثر محدودیت

میباشد.

کوآنتومی :توزیع کاتورهای ذرات مس بر روی بستر،
مراکز هستهبندی القایی برای  ZnOایجاد میکند
(هستهبندی نامتجانس) از اینرو توزیعی از
نانوساختارهای  ZnOشکل میگیرد.
ب -اثر بورشتاین-موس :از آنجایی که چگالش
ساختارها در دمای باال صورت میگیرد امکان تشکیل
تهیجای اکسیژنی در ساختار  ZnOزیاد است اتمهای
مس بهدلیل تحرک سطحی به داخل ساختار  ZnOنفوذ
و بهدلیل پیوند قوی کوواالنسی  ،Cu-Oمس در ساختار
حل میشود و جایگزین تهیجای اکسیژنی در ساختار
میشود .ورود اتمهای مس به داخل ساختار ZnO

حامل افزوده (حفره) به ساختار میبخشد که حاملهای
اضافی ترازهای خالی حفرهای در ته نوار ظرفیت اشغال
میکنند ].[0-3

ترکیب شیمیایی ساختارهای نهشته با کمک  EDXو
تراکم عنصری آنها در جدول 4آمده است نمونه
 6Cu/ZnOدارای کمبود اکسیژن و نمونهnmCu/ZnO

 1دارای  Znافزوده است.
جدول .4تراکم عنصری ساختارهای  ZnOرشد یافته
Cu%

Zn%

O%

6

54/12

10/ 53

5/33

14/41

59/ 60

عنصر
نمونه
0 Cu/ZnO
4 nmCu/ZnO

در شکل 5نمودار نورتابی نانوساختارهای  ZnOدر دو
حالت بدون و با نانوصفحه مس و تحت تابش nm،Hg

 905آمده است که همانگونه که مشاهده میشود نور
تابی نانوساختارها نور سبز میباشد که حضور
نانوصفحه مس باعث جابهجایی طولموج بهسمت قرمز
شده است .با ورود مس به ساختار  ،ZnOامکان تشکیل
خوشههای اکسیژنی حول مراکز  Cuوجود دارد که در
نقش نقص اکسیژنی میان شبکهای عمل میکند و منجر
به جابهجایی قرمز میشود ] [46که در توافق با نتیجه
 EDXمیباشد .همچنین نورتابی آبی مشاهده شده
است که مسئول آن نقص میان شبکهای  Znاست ][46

شکل .1نمودار طیف بازتابی نانوساختارهای اکسید روی در دو

حالت بدون و با نانوصفحة مس (.)1nm
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ZnO بازتابی مشخص شد که گاف نواری ساختارهای

Zn  نواقص میان شبکهایCuO بهعلت تشکیل فاز

.در حضور مس افزایش یافته است

.)Zn  است(غنی ازEDX  که در توافق با.ایجاد میشود
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