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مقاله پژوهشي

. تمیز و قابل اجرا در دوزمان رسوب دهی متفاوت تهیه شد، نانوساختارهای اورانیا با استفاده از یک روش ترسیبی ساده،در کار تحقیقاتی حاضر

:چكيده

SEM  تصاویر.) مشخصهیابی شدندSEM( ) و میکروسکوپ الکترونی روبشیXRD( ساختارها و مورفولوژی محصوالت با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس
600- 400  دقیقه دارای ساختار یکنواخت سکه مانند با ابعاد نانو متری(قطر صفحات حدود10 نشان دادند که مورفولوژی نمونه تهیه شده در زمان رسوب دهی
 همچنین نتایج نشان داد که زمان رسوب دهی بر مورفولوژی محصوالت تاثیر گذار. نانومتر است) می باشد80  متوسط ضخامت صفحات حدود، نانومتر
 ترکیب شیمیایی نقاط مختلف سطح نمونه با. شناسایی کردUO2  ساختار نمونه ها را به صورت کریستال،XRD  الگوی.وبرساختار کریستالی آنها بی تاثیر است
 خواص همافزایی سطح الکترود و یونهای اورانیوم.) تعیین شد و نتایج وجود ترکیب اورانیم اکسید را تایید نمودندEDS( روش اسپکتروسکوپی پراکندگی انرژی
مسوول شکل گیری ساختار منحصربه فرد و جدید نمونه بود
.
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Abstract: Urania nanostructures were synthesized by a facile, simple and clean deposition method in two different
deposition times. The morphology and structures of the product were characterized by the X-ray diffraction analysis
(XRD) and Scanning Electronic Microscopy (SEM). The SEM images indicated that the morphology of synthesized
sample at 10 mines was composed of a coin-like structure with a nanoscale dimension in a narrow size distribution. The
results indicated the deposition time effects on morphology while does not on structure. The XRD results identified the
sample structures as UO2 crystal. The chemical composition of different points of the sample surface were determined
by the Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) technique and the results clarified that the sample has a homogeneous
composition of uranium oxide. Synergistic properties of the substrate surface and uranium ions are responsible for the
formation of the outstanding and novel structure.
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 .1مقدمه
اشکال مختلف اکسیدهای اورانیم نظیر  UO2و  U3O8در میان مهمترین مواد هستهای و کاتالیزورهای ارزشمند طبقهبندی
میشوند[ .]1-4مطالعات نشان داده است که نانواکسیدهای اورانیم عملکرد شیمیایی و کاتالیتیکی بسیار باالتری نسبت به مواد تودهای
آنها دارد[ .]4-6اختالف رفتارهای فیزیکی و شیمیایی اکسیدهای اورانیم نانو و تودهای میتواند با مشخصهیابی نانو ساختارها در سطح
مولکولی تعیین شود[ UO2+x(x ≤ 0.25) .]7یک نمایش واقعی از دی اکسید اورانیم تودهای است[ .]8در دی اکسید اورانیم تودهای،
اورانیم با درجه اکسیداسیون  4و  6مازاد در درون ساختار موجود بوده که منجر به افزایش بیش از حد بار مثبت میگردد .وارد کردن
یونهای کلسیم ( ،)IIسرب( )IIو دیگر یون های فلزی به درون ساختار دی اکسید اورانیم ،بارهای مثبت اضافی را موازنه خواهد کرد.
بنابراین تشکیل مخلوط اکسید اورانیم با درجه اکسیداسیون مختلف که باعث وارد شدن اورانیم با درجه اکسیداسیون  6یا دیگر
کاتیونها میشود روی واکنش پذیری محصول تاثیر خواهد گذاشت[ .]8وجود پوششهای سطحی بر روی دی اکسید اورانیم تودهای با
ترکیب  ،U3O8که به عنوان حائلی برای جلوگیری کردن از انحالل اکسیداسیونی  UO2تودهای عمل میکند اختالف دیگری ما بین دی
اکسید اورانیم تودهای و نانوی آن است [ .]8کاتالیزورهای یکنواخت با ساختارهای نانومتر/میکرومتر بدلیل خواص ساختاری ،مکانیکی،
سطحی و نفوذیشان توجهات زیادی را به خود جلب کردهاست[ .]4،9بر اساس مزایای نانومواد اکسید اورانیم که در باال ذکر شد توجه
بسیار زیاد محققین جهت پیدا کردن روشهای ارزشمند و نو برای تهیه کردن نانوذرات دی اکسید اورانیم با عملکرد بهبود یافته و
دمای سینترینگ پایین ،به آن معطوف شده است .نانوساختارهای اکسید اورانیم مختلفی که شامل نانومیلههای اکسید اورانیم (،)U3O8
نانوذرات کروی دیاکسید اورانیم ،نانو ساختارهای گل مانند  ،U3O8نانولولههای  ،U3O8نانو و میکرو کره های دیاکسید اورانیم میباشد
توسط روشهای مختلفی چون تجزیه حرارتی آلی ،روشهای الکتروشیمیایی و هیدروترمال تهیه شده است [.]4 ،10-16
بدیهی است که به دلیل کنترل آسان ودقیق مورفولوژی ،نسبت اجزای سازنده و خلوص محصول در محدوده وسیعی از حرارت و
حالل ها ،روش الکتروشیمیایی یک روش قدرتمند برای سنتز نانو ذرات در مقایسه با سایر روش ها است[ .]17-21نانوساختارهای
مختلفی همچون میلهای ،سیمی ،لولهای ،کروی ،ورقه ای و غیره میتواند از طریق روشهای بدون قالب و با قالبهای سخت و نرم
نظیر استوالد رایپنینگ ،آرایه های گالوانیکی و حباب گازی تهیه شوند .روشهای بر پایهی قالب عمدتا پیچیده ،زمانبر و هزینه بر
هستند درحالیکه روشهای بدون استفاده از قالب ،بدلیل سادگیشان بسیار مورد توجه هستند .بر اساس اطالعات جمعآوری شدهی ما،
تشکیل نانوساختار دی اکسید اورانیم با استفاده از ترسیب کاتدی تا کنون گزارش نشدهاست .بنابراین در کار تحقیقاتی حاضر ،برای
نخستین بار نانوساختار سکه مانند و منحصر بفرد دی اکسید اورانیم از طریق احیا حاللی بدون استفاده از قالب در سطح الکترود استیل
تهیه شد .به منظور پیشبینی مکانیسم شکل گیری نانو ساختار ،رسوب دهی در دو زمان متفاوت صورت گرفت.
 .2مواد و روش ها
 -1-2مواد مورد استفاده
همه مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش برای خالصسازی بیشتر مورد آمایش قرار نگرفته و آب مورد استفاده آب دوبارتقطیر
شده بود .نیترات اورانیل از شرکت مرک خریداری شده و در آب مقطر حل گردید (غلظت 0/ 01موالر) .الکترود استیل ضد زنگ با
مشخصات  ،316Lو ابعاد  0/5×12×5میلی متر بهعنوان الکترود کاتدی بکار برده شد .این الکترود کاتدی ما بین دو الکترود گرافیتی
میلهای و موازی که به عنوان آند استفاده شد قرار گرفت .جریان ثابت ( 10میلی آمپر بر سانتیمتر مربع) به مدت  10و  2/5دقیقه
برای ترسیب الکترودی بکار برده شد.
 -2-2مشخصه یابی
پودر های بدست آمده توسط الگوی پراش اشعه ایکس  Stoe Stadi MPکه مجهز به تکفام ساز تابشی  Cu Kαاست مشخصه یابی شد
( )λ = 0.154 nm, 40 kV and 30 mAو میکروسکپ الکترونی روبش مدل  EM-3200 Chinaبرای تعیین اندازه محصول و مشخصه
یابی مورفولوژی بکار برده شد.
 .3نتایج و بحث
 -1-3میکروسکپ الکترونی روبشی و آنالیز پراش اشعه ایکس
شکل  1a-cتصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی اکسید اورانیم سنتزشده در دانسیته جریان  10میلی آمپر بر سانتی مترمربع و زمان
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رسوب دهی  10دقیقه در دمای محیط بعد از عملیات حرارتی نشان میدهد .همچنانکه در این تصویر دیده میشود ذرات بطور کامل
اشکال گرد سکه مانندی دارند و یکنواختی منظمی در آنها مشاهده می شود .قطر متوسط ذرات سکه مانند حدود  400الی 600
نانومتر است و ضخامت این ذرات تقریبا یکسان و حدودا  80نانومتر است .این سکه ها بصورت آرایشهای موازی نسبت به یکدیگر و
همگی عمود بر سطح قرار گرفته اند .موقعیت عمودی ذرات سکه مانند یا قرص مانند بر روی سطح الکترود میتواند به حبابهای
هیدروژن در خالل واکنشهای کاهشی نسبت داده شود .تولید مورفولوژی منحصربفرد نانو ذرات سکه مانند با توزیع همگن دراندازه
وشکل ذرات ،منجر به افزایش سطح ویژه محصول میگردد .طیف اسپکتروسکوپی پراکندگی انرژی نمونه تایید کننده حضور اکسید
اورانیم بود .الگوی پراش اشعه ایکس نمونه (درج شده در شکل  ) a1پس از کلسینه کردن نمونه در دمای  1000درجه سانتیگراد
بررسی گردید .پیکهای پراش که از انعکاس صفحات کریستالی ( )220( ،)111و ( ) 311ناشی شده بطور واضح فاز کریستالی مکعبی
دی اکسید اورانیم را تایید میکنند) . (01-075-0421بطور کلی نتایج حاصل از  EDSو  XRDتشکیل ترکیب دی اکسید اورانیوم را
تایید نمودند[ .]4اندازه کوچک ذرات دلیلی بر پهن شدگی و کوتاه شدگی پیکهای پراش است[.]8

شکل  .1تصاویر ( SEMدر بزرگنماییهای مختلف)و الگوی پراش اشعه ایکس نمونه تهیه شده در دانسیته جریان  10میلی آمپر بر سانتی متر مربع ( زمان
رسوبدهی  10دقیقه)
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عالوه بر تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ،پیکهای  XRDنیز برای تخمین اندازه ذرات (نمونه تهیه شده در زمان رسوب دهی 10
دقیقه) بکار برده شدند .معادله شرر بصورت زیر بیان میشود[.]22-24

()1
()2

Dhkl= 0.89λ/ βhklcosθ
βhkl = Δ2θ × Π/180°

که در آن  Dhklمتوسط اندازه ذرات λ ،طول موج اشعه ایکس ( 0/15406نانومتر) θ ،نشان دهندهی زاویه پراش و  βhklعرض پیک در
نصف ارتفاع است .در طیف  XRDپیک واضح و با شدت برای محاسبه اندازه ذرات انتخاب میشود(عرض پیک در نصف ارتفاع پیک
(.))111
اندازه کریستال از معادله شرر حدود  20نانومتر تخمین زده شد هرچند این مقدار با نتایج حاصل از تصاویر  SEMمتفاوت است .دالیل
این اختالف عبارتند از  )1تنها ناحیهی کریستالی (عدم مشارکت ناحیه آمورف) ،در الگوی پراش اشعه ایکس مشارکت داشته  )2پهن
شدگی دستگاهی پیک ها دلیل دیگری برای تخمین نادرست اندازه کریستالیته است .اما تصاویر کاملی از نواحی کریستالی و آمورفی
نانوذرات توسط  SEMگرفته شد.
به منظور بررسی اثر زمان رسوب گذاری بر مورفولوژی و تخمین مکانیسم شکل گیری آن ،نمونه ای دیگر در مدت زمان رسوب دهی
 2/5دقیقه و در دمای  33درجه سانتیگراد تهیه گرددید (شکل  .)2a-bتصاویر  SEMنشان داد که با کاهش زمان رسوب دهی
مورفولوژی کامال تغییر کرده و نانو ساختارهای مشاهده شده در زمان رسوب دهی  10دقیقه در اینجا قابل رویت نسیت .تصاویر نشان
می دهد که ساختارهای دوبعدی کوچکی (با تراکم پایین) درحال شکل گیری هستند که این ساختارهای دوبعدی کوچک همان
صفحات دو بعدی درحال شکل گیری سکه مانند می باشند .بطور خالصه با کاهش زمان رسوب دهی مشاهده شد که ابتدا سطحی
یکنو اخت از اکسید اورانیوم تشکیل و سپس ساختارهای دوبعدی روی آن شروع به شکل گیری می کنند که در نهایت به همان
ساختارهای سکه مانند منتهی می شوند .امروز بحث و بررسی نحوه شکل گیری نانو ساختارهای مختلف(مانند نانو لوله ها ،نانو سیم ها
و ) ...بسیار مهم بوده و امید است با شناخت کامل مکانیسم شکل گیری آنها کنترل بیشتری بر شکل گیری و مهندسی نانو ساختارها
حاصل گردد  .نتایج حاصل از الگویه اشعه ایکس نمونه تهیه شده در شکل  2bدرج گردیده است که بررسی ها نشان داد الگویه ذکر
شده حاوی شاخص های دی اکسید اورانیوم می باشد.
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شکل  .2تصاویر ( SEMدر بزرگنماییهای مختلف)و الگوی پراش اشعه ایکس نمونه تهیه شده در دانسیته جریان  10میلی آمپر بر سانتی متر مربع ( زمان
رسوبدهی 2/5دقیقه)

 -2-3مکانیسم ترسیب
مکانیسم تشکیل دی اکسید اورانیوم به این صورت است که ،در دانسیته جریان باال یون های اورانیل مستقیما وارد واکنش احیاء شده و
یون های اورانیم ( ) VIبه اورانیم ) (IVتبدیل می شود(معادله ( )3شکل  .)3سپس یون های اورانیوم) (IVبا یون های هیدروکسید
تولید شده در سطح الکترود در اثر کاهش الکتروشیمیایی مولکول های آب (معادله  ]22-24[ )4وارد واکنش شده (معادله  )5و رسوب
هیدروکسید اورانیم) (IVتولید شده که این رسوب در اثر عملیات حرارتی به دی اکسید اورانیوم تبدیل می گردد(معادله .)6
)(3

U4+ + 2H2O

UO22+ + 2 e¯ +4H +
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)( 4

¯H2 +2OH

)(5
)(6

U(OH)4
2H2O

UO2 +

¯2H2O + 2e
¯U4+ + OH
U(OH)4

مکانبیسم زیر هم در دانسیته جریان باال محتمل است.
)(7
)(8
)(9

U4+ +2H2O

)(10

2H2O

UO2+
UO22+ +

¯UO2 + e
2UO2+ + 4H+
¯U4+ + OH

UO2 +

U(OH)4

U(OH)4

2+

.شکل  .3نمایش واکنش های احیاء یون های اورانیل در سطح الکترود کاتد.

 -3-3مکانیسم تشکیل نانو صفحه
در این بخش می خواهیم مکانیزم قابل قبولی برای تشکیل نانوصفحه اکسید اورانیم ارایه کنیم .هرچند که مکانیزم رشد اکسید فلزی با
مورفولوژی های مختلف تا کنون بطور کامل قابل درک نبوده است .در نتیجه مطالعات جامعی برای تعیین مکانیزم دقیق تشکیل
نانوساختار الزم است .مکانیزمهایی نظیر اتصال جهتدار ،1فرآیند استوالد رایپینگ ،2پیچش نانوورقها ،1نفوذ تنشی و مرزی ذرات 2و

Oriented Attachment
Ostwald Ripening Process

1
2
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ترک در اثر تنش القایی 3برای تشکیل نانوساختار اکسیدهای فلزی مختلف پیشنهاد شدهاست .اما مکانیزم قابل قبول برای سنتز
نانوصفحات و دیگر نانوساختارهای دوبعدی اتصال جهتدهی یا رشد غیرایزوتروپی است .بنابراین در بخش زیر سنتز نانوساختارهای
دی اکسید اورانیم سکه مانند بر اساس مکانیزم اتصال جهت دار بحث میشود.
 -1-3-3اتصال جهت دار یا رشد غیرایزوتوپی
در مکانیزم اتصال جهتدار ،ذرات بسیار ریز که در جهت مناسب به یکدیگر متصل شده (صفحات در جهت کریستالوگرافی یکسان) یک
کریستال بزرگ به صورت برگشت ناپذیر و با جهتگیری باال تشکیل میدهد (شکل  .)3بعبارت دیگر در هر اتصال جهت دار یا رشد
غیر ایزوتوپی ،رشد ترجیحی ذرات در مسیرهای مخصوص از طریق اتصال کنارههای ذرات صورت می گیرد .اتصال جهتدار مسوول
تشکیل نانوذرات و ساختارهای دو بعدی دیگر نیز است .دو فاکتور مهم در مکانیزم اتصال جهتدار ،انرژی سطح و بار سطح کریستال
است .این فاکتورها رشد کریستال بر روی صفحهای مخصوص یا مسیری خاص در میان صفحات بلور در کریستال اولیه را تسهیل می-
کند .از نقطه نظر ترمودینامیکی تشکیل ساختارهای دو بعدی بدلیل اختالف در ترازهای انرژی سطح در میان صفحات کریستالی ،و
تمایل به کاهش انرژی سطح می باشد  .بعبارت دیگر روند کاهش انرژی سطح و اختالف در انرژی سطح در صفحات کریستالی منجر به
رشد تودهای ذره از طریق اتصال جهت دار ذرات میشود .عموما کاهش انرژی آزاد سطح سیستمها را به تعادل میرساند .بنابراین ذرات
کوچکتر به تشکیل ذرات بزرگتر و تودهای شدن تمایل دارند.
به عبارتی دیگر در یک ذره جامد ،انرژی سطح غیرایزوتروپیک است اما صفحات کریستالی مختلف دارای انرژی سطح متغیری هستند.
درحالت تعادل ،صفحههایی با انرژی سطح پایینتر ارجح میباشند .بنابراین انرژی سطح در میان صفحات کریستال (برای کاهش
مجموع انرژی آزاد سطح) تا آنجا که به شکل کریستال مربوط میشود فاکتورهای تعیین کنندهای هستند .آرایش صحیح ذرات به
حداقل پتانسیل الکتریکی و انرژی سطح منجر میشود .بعالوه نیروهای جاذب صفحات کریستالوگرافی قطبی باعث میشود تا ذرات در
هم تنیده شده و شکل صفحه عادی را ثابت نگهدارد .بنابراین تعدادی از ذرات اولیه موقعیت شان را تنظیم کرده و در مسیری موازی با
برهمکنشهای دوقطبی جهت کاهش انرژی بین سطحی تجمع مییابند[.]26،25

شکل  4.توصیف طرح کلی از تشکیل نانوسیم ،نانوصفحه ،ونانو ورقها [.]21،20
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 2-3-4شکل گیری نانوساختارهای دوبعدی در ترکیبات غیر الیه ای
نانو مواد با ساختارهای دوبعدی به دلیل نسبت باالی سطح به حجم در کاربردهایی مانند استفاده به عنوان کاتالیست ،استفاده در
سنسورها و  ..عملکرد مناسبی از خود نشان می دهند .محاسبات مولکولی آغازین(  ) intito abنشان می دهد که ترکیباتیی که ذاتا
دوبعدی هستند مانند گرافن و هیدروکسیدهای فلزی ،شکل گیری ساختار دوبعدی نتیجه رشد بیشتر در جهت جانبی صفحات پر
انرزی کریستال نسبت به رشد صفحات کم انرژی در جهت عمودی است .این مکانیسم در شیمی تر مکانیسم غالب و پذیرفته شده ای
برای شکل گیری ساختار دوبعدی است .با وجود این شکیل گیری نانو ساختارهای دوبعدی برای کریستال یا ترکیبات غیر الیه ای
مانند کمپلکس های فلزی و اکسیدهای فلزات واسطه مشخص نیست .در کمپلکس ها ظاهرا مولکول های لیگاند الی به عنوان قالب و
هسته های اولیه عمل کرده و با تنظیم انرژی سطوح ،سرعت رشد را در جهتی تقویت ودر جهتی دیگر تضعیف می نمایند .با این وجود
هنوز مکنیسم دقیق شکل گیری نانو ساختارهای دوبعدی ترکیبات غیر الیه ای مشخص نشده است .یانگ 1و همکاران ،انرزی سطح

2

و انرزی لبه ای 3یا کناری ذرات را بعنوان عوامل تعیین کننده شکل گیری ساختارهای دوبعدبی و سه بعدی قرار دادند .آنها دریافتند
که شکل گیری ساختار دو بعدی به این صورت است که ابتدا نانو ذرات سه بعدی تشکیل شده و سپس این نانو ساختارهای سه بعدی
به فرم دوبعدی تغییر شکل پیدا می کنند .همچنین آنها گزارش نمودند که محاسبات مولکولی آغازین نشان داده که ذرات کوچک
دارای انرژی لبه ای (کناری) مثبت بوده و هنگام رشد آنها ،ورسیدن به یک اندازه ی مشخص انرژی سطح منفی غالب شده و باعث
تبدیل ساختار سه بعدی به دو بعدی می گردد( شکل .]27[)5

شکل  .5کنترل رشد ذرات به وسیله انرژی کناری وانرژی سطح در ذرات کوچک و ذرات بزرگتر.
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