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 ساختارها و. تمیز و قابل اجرا در دو زمان نهشت متفاوت تهیه شد، نانوساختارهای اورانیا با استفاده از يک روش نهشت ساده:چکیده
.) مشخصهيابي شدندSEM( ) و میکروسکوپي الکترون پويشيXRD( ريختشناسي محصولها با استفاده از تکنیک پراش پرتو ايکس
 دقیقه دارای ساختار10 ريزنگارهای میکروسکوپي الکترون پويشي نشان دادند که ريختشناسي نمونهی تهیه شده در مدت زمان نهشت
 همچنین نتیجهها.) است80nm  متوسط ضخامت صفحهها حدود،600nm -400 يکنواخت سکه مانند با ابعاد نانومتر (قطر صفحهها حدود
 ساختار، الگوی پراش پرتو ايکس.نشان دادند که زمان نهشت بر ريختشناسي محصولها تأثیرگذار و بر ساختار بلوری آنها بيتأثیر است
)EDS(  ترکیب شیمیايي نقاط مختلف سطح نمونه با تکنیک طیفسنجي پراش انرژی پرتو ايکس. تعیین کردUO2 نمونهها را به صورت بلور
 خاصیتهای همافزايي سطح الکترود و يونهای اورانیم مسوول شکلگیری.تعیین شد و يافتهها وجود ترکیب اورانیم اکسید را تأيید نمود
.ساختار منحصربهفرد و جديد نمونه هستند
 نهشت، اورانیا، نانوساختار سکه مانند:کلیدواژهها

Electrochemical synthesis of urania coin-like nanoparticles in aqueous media
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Abstract: Urania nanostructures were synthesized by a facile, which is a simple and clean and
straightforward deposition method, for two different deposition time durations. The morphology and
structures of the products were characterized by the X-ray diffraction analysis (XRD) and Scanning
Electronic Microscopy (SEM). The SEM images indicated that the morphology of the synthesized
samples for 10 minutes was composed of a coin-like structure with a nano-scale dimension in a narrowsize distribution. The results indicated that the deposition time affects the morphology while it does not
affect the structure. The XRD results identified the sample structures as UO2 crystal. The chemical
composition of different points of the sample surface was determined by the energy dispersive
spectroscopy (EDS) technique and the results clarified that the samples have a homogeneous
composition of uranium oxide. The synergistic properties of the substrate surface, and uranium ions are
responsible for the formation of an outstanding and a novel structure.
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 .1مقدمه

حرارت و حاللها ،روش الکتروشیمیايي يک روش قدرتمند

شکلهای مختلف اورانیم اکسیدها نظیر  UO2و  U3O8در

برای ساخت نانوذرهها در مقايسه با ساير روشها است

میان مهمترين مواد هستهای و کاتالیزورهای ارزشمند طبقهبندی

[ .]21-17نانوساختارهای مختلفي همچون میلهای ،سیمي،

ميشوند [ .]4-1مطالعهها نشان داده است که اورانیم نانو-

لولهای ،کروی ،ورقهای و غیره ميتواند از طريق روشهای بدون

اکسیدها عملکرد شیمیايي و کاتالیزوری بسیار باالتری نسبت

قالب و با قالبهای سخت و نرم نظیر استوالد رايپنینگ،

به مواد تودهای آنها دارند [ .]6-4اختالف رفتارهای فیزيکي و

آرايههای گالوانیکي و حباب گازی تهیه شوند .روشهای بر

شیمیايي اورانیم اکسیدهای نانو و تودهای ميتواند با

پايهی قالب عمدتاً پیچیده ،زمانبَر و هزينهبَر هستند در

مشخصهيابي نانوساختارها در سطح مولکولي تعیین شود [.]7

حاليکه روشهای بدون استفاده از قالب ،به دلیل سادگيشان

( UO2+x(x≤0/25يک نمايش واقعي از اورانیم دیاکسید

بسیار مورد توجهاند .براساس اطالعات جمعآوری شدهی ما،

تودهای است [ .]8در اورانیم دیاکسید تودهای ،اورانیم با

تشکیل نانوساختار اورانیم دیاکسید با استفاده از نهشت کاتدی

درجهی اکسايش  4و  6مازاد در درون ساختار موجود است که

تاکنون گزارش نشده است .بنابراين در کار پژوهشي حاضر،

منجر به افزايش بیش از حد بار مثبت ميشود .ورود يونهای

نانوساختار سکه مانند و منحصربهفرد اورانیم دیاکسید از

کلسیم( ،)IIسرب( )IIو ديگر يونهای فلزی به درون ساختار

طريق کاهش حاللي بدون استفاده از قالب در سطح الکترود

اورانیم دیاکسید ،بارهای مثبت اضافي را موازنه خواهد کرد.

استیل تهیه شد .به منظور پیشبیني سازوکار شکلگیری

بنابراين تشکیل مخلوط اورانیم اکسید با درجهی اکسايش

نانوساختار ،نهشت در دو زمان متفاوت به انجام رسید.

مختلف که باعث ورود اورانیم با درجهی اکسايش  6يا ديگر
کاتیونها ميشود روی واکنشپذيری محصول تأثیر خواهد

 .2مواد و روشها

گذاشت [ .]8وجود پوششهای سطحي بر روی اورانیم دی-

 1.2مواد

اکسید تودهای با ترکیب  ،U3O8که به عنوان حايلي برای

همهی مواد شیمیايي مورد استفاده در اين پژوهش دارای

جلوگیری از انحالل اکسايشي  UO2تودهای عمل ميکند

خلوص تجزيهای و آب مورد استفاده آب دوبار تقطیر شده بود.

اختالف ديگری ما بین اورانیم دیاکسید تودهای و نانوی آن

اورانیل نیترات خريداری شده از شرکت مرک در آب مقطر حل

است [ .]8کاتالیزورهای يکنواخت با ساختارهای نانومتر و يا

شد (غلظت  .)0/01 mol L-1الکترود استیل زنگنزن  ،316Lبا

میکرومتر به دلیل خواص ساختاری ،مکانیکي ،سطحي و

ابعاد  0/5mm×12mm×5mmبه عنوان کاتد به کار برده شد.

نفوذیشان توجههای زيادی را به خود جلب کرده است [.]9 ،4

اين الکترود (کاتد) ما بین دو الکترود گرافیتي میلهای و موازی

براساس مزيتهای نانومواد اورانیم اکسید که در باال ذکر شد

که به عنوان آند استفاده شد قرار ميگرفت .جريان ثابت

توجه بسیار زياد پژوهشگران برای پیداکردن روشهای

( )10mA cm-2به مدت  10و  2/5دقیقه برای نهشت

ارزشمند و نو برای تهیهی نانوذرههای اورانیم دیاکسید با

الکترودی به کار برده شد.

عملکرد بهبوديافته و دمای کلوخهایشدن پايین ،به آن معطوف
شده است .نانوساختارهای اورانیم اکسید مختلفي که شامل

 2.2مشخصهیابی

نانومیلههای اورانیم اکسید ( ،)U3O8نانوذرههای کروی اورانیم

پودرهای به دست آمده ،توسط پراشسنج پرتو ايکس

دیاکسید ،نانوساختارهای گل مانند  ،U3O8نانولولههای

( )Stoe Stadi MPمجهز به تکفامساز تابشي Cu Kα

 ،U3O8نانو -و میکروکرههای اورانیم دیاکسید است توسط

مشخصهيابي شد .برای اندازهيابي محصول و ريختشناسي آن

روشهای مختلفي چون تجزيهی گرمايي آلي ،الکتروشیمیايي و

میکروسکوپ الکترون پويشي مدل ای ام( 3200 -ساخت

گرمابي تهیه شده است [.]4 ،16-10

کشور چین) به کار برده شد.

بديهي است به دلیل کنترل آسان و دقیق ريختشناسي،
نسبت اجزای سازنده و خلوص محصول در محدودهی وسیعي از

طاهر يوسفي ،رامین ياوری ،محمد قنادی مراغه. . . ،
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 .3نتیجهها و بحث
شکل  1ريزنگارهای میکروسکوپي الکترون پويشي اورانیم
اکسید ساخته شده در شرايط چگالي جريان  10mA cm-2و
زمان نهشت  10دقیقه در دمای محیط را بعد از عملیات
حرارتي نشان ميدهد .همچنانکه ديده ميشود ذرهها به طور
کامل شکلهای گرد سکه مانندی دارند و يکنواختي منظمي در
آنها مشاهده ميشود .قطر متوسط ذرههای سکه مانند حدود
 400الي  600nmو ضخامت آنها تقريباً يکسان و حدود
 80nmاست .اين سکهها به صورت آرايشهای موازی نسبت به
يکديگر و همگي عمود بر سطح قرار گرفتهاند .موقعیت
عمودی ذرههای سکه يا قرص مانند بر روی سطح الکترود
ميتواند به حبابهای هیدروژن در خالل واکنشهای کاهشي
نسبت داده شود .تولید ريخت منحصربهفرد نانوذرههای سکه
مانند با توزيع همگن در اندازه و شکل ،منجر به افزايش سطح
ويژهی محصول ميشود .طیف پراش انرژی پرتو ايکس نمونه
تأيیدکنندهی حضور اورانیم اکسید است .الگوی پراش پرتو
ايکس نمونه پس از کلسینهشدن نمونه در دمای 1000˚C
(شکل  )1صفحههای بلوری ( )220( ،)111و ( )311ناشي از
فاز بلوری مکعبي اورانیم دیاکسید را تأيید ميکند .به طور
کلي
نتیجههای حاصل از طیفسنجي پراش انرژی پرتو ايکس و
پراش پرتو ايکس تشکیل ترکیب اورانیم دیاکسید را تأيید
نمودند [ .]4اندازهی کوچک ذرهها دلیلي بر پهن شدگي و
کوتاه شدگي قلههای پراش است [.]8
عالوه بر ريزنگارهای میکروسکوپي الکترون پويشي ،قلههای
پراش پرتو ايکس نیز برای تخمین اندازهی ذرهها (نمونهی تهیه
شده در مدت زمان نهشت  10دقیقه) بهکار برده شدند.
معادلهی دوبای -شرر بهصورت زير است [.]24-22
()1

D hkl =0/ 89 / hkl cos 

()2

hkl = 2   / 180

که در آن  Dhklاندازهی متوسط ذرهها λ ،طول موج پرتو ايکس
( θ ،)0/15406 nmنشاندهندهی زاويهی پراش و  βhklپهنای
نیم -ارتفاع قله است.

شکل  .1ريزنگارهای میکروسکوپي الکترون پويشي (در بزرگنماييهای
مختلف) و الگوی پراش پرتو ايکس نمونهی تهیه شده در چگالي جريان
 10 mA cm-2و زمان نهشت  10دقیقه).

اندازهی بلور از معادلهی دوبای -شرر حدود 20 nm
تخمین زده شد هرچند اين مقدار با نتیجههای حاصل از
تصويرهای  SEMمتفاوت است .دلیلهای اين اختالف عبارتاند

از )1 :تنها ناحیهی بلوری (عدم مشارکت ناحیهی آمورف) در
الگوی پراش پرتو ايکس مشارکت داشته )2 ،پهن شدگي
دستگاهي قلهها دلیل ديگری برای تخمین نادرست اندازهی
بلور است.
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 1.3سازوکار نهشت

سازوکار شکلگیری آن ،نمونهی ديگری در مدت زمان نهشت

سازوکار تشکیل اورانیم دیاکسید به اين صورت است که ،در

 2/5دقیقه و در دمای  33˚Cتهیه شد (شکل  .)2ريزنگارهای

چگالي جريان باال يونهای اورانیل مستقیماً وارد واکنش کاهش

میکروسکوپي الکترون پويشي نشان داد که با کاهش زمان

شده و مطابق شکل  3به يونهای اورانیم ) (IVکاهیده

نهشت ،ريختشناسي کامالً تغییر کرده و نانوساختارهای

ميشوند (معادلهی  .)3سپس يونهای اورانیم ) (IVبا يونهای

مشاهده شده در زمان نهشت  10دقیقه در اينجا قابل ديدن

هیدروکسید تولید شده در سطح الکترود در اثر کاهش

نیست .ريزنگارها نشان ميدهد که ساختارهای دو بعدی

الکتروشیمیايي مولکولهای آب (معادلهی  ]24-22[ )4وارد

کوچکي (با تراکم پايین) در حال شکلگیری هستند که اين

واکنش شده (معادلهی  )5و رسوب اورانیم ) (IVهیدروکسید

ساختارهای دو بعدی کوچک همان صفحههای دو بعدی در

تولید ميشود .اين رسوب در اثر عملیات حرارتي به اورانیم

حال شکلگیری سکه مانند هستند .بهطور خالصه با کاهش

دیاکسید تبديل ميشود (معادلهی .)6

زمان نهشت مشاهده شد که ابتدا سطحي يکنواخت از اورانیم
اکسید تشکیل و سپس ساختارهای دو بعدی روی آن شروع به

()3

UO22 + +2 e − +4 H + → U 4 + +2 H 2O

شکلگیری ميکنند که در نهايت به همان ساختارهای سکه

()4

2 H 2O +2 e − → H 2 +2 OH −

مانند منتهي ميشوند .امروز بحث و بررسي نحوهی شکلگیری

()5

U 4 + +4OH − →U ( OH )4

نانوساختارهای مختلف (مانند نانولولهها ،نانوسیمها و  )...بسیار

()6

U ( OH )4 → UO2 +2 H 2O

مهم بوده و امید است با شناخت کامل سازوکار شکلگیری
سازوکار زير هم در چگالي جريان باال محتمل است.

آنها کنترل بیشتری بر شکلگیری و مهندسي نانوساختارها
حاصل شود .الگوی پراش پرتو ايکس نمونهی تهیه شده
(شکل  )2حاوی شاخصهای اورانیم دیاکسید است.

+

()7

UO2 + e → UO2
2+

−

()8

2UO2 +4 H → UO2 +U +2 H 2 O

()9

U 4 + +4OH − →U ( OH )4

()10

U ( OH )4 →UO2 +2 H 2O

4+

2+

+

+

H2O

U4+

4

UO22+
شکل  .2ريزنگارهای میکروسکوپي الکترون پويشي (در بزرگنماييهای
مختلف) و الگوی پراش پرتو ايکس نمونهی تهیه شده در چگالي جريان
 10 mA cm-2و زمان نهشت  2/5دقیقه.

شکل  .3کاهش يونهای اورانیل در سطح (الکترود) کاتد.
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 2.3سازوکار تشکیل نانوصفحه

نانوورق
1

تاکنون سازوکارهايي نظیر اتصال جهتدار  ،فرايند استوالد
رايپنینگ ،2پیچش نانوورقها ،3نفوذ تنشي و مرزی ذرهها 4و

نانوصفحه

تَرَک تنش -القا 5برای تشکیل نانوساختار اکسیدهای فلزی
مختلف پیشنهاد شده است .اما سازوکار قابل قبول برای ساخت

نانوسیم

نانوصفحهها و ديگر نانوساختارهای دو بعدی اتصال جهتدار يا

][100

رشد غیرايزوتروپي است.

010

 1.2.3اتصال جهتدار یا رشد غیرایزوتوپی

در سازوکار اتصال جهتدار ،ذرههای بسیار ريز در جهت
مناسب به يکديگر متصل شده (صفحهها در جهت بلور-
شناختي يکسان) و يک بلور بزرگ به صورت برگشتناپذير و با
جهتگیری باال تشکیل ميدهند (شکل  .)4بهعبارت ديگر در
هر اتصال جهتدار يا رشد غیرايزوتوپي ،رشد ترجیحي
ذرهها در مسیرهای مخصوص از طريق اتصال کنارههای ذرهها
صورت ميگیرد .اتصال جهتدار مسوول تشکیل نانوذرهها و
ساختارهای دو بعدی ديگر نیز است .دو عامل مهم در سازوکار
اتصال جهتدار ،انرژی سطح و بار سطح بلور است .اين عاملها
رشد بلور بر روی يک صفحهی بخصوص يا مسیری خاص در
میان صفحههای بلور در بلور اولیه را تسهیل ميکند .از نقطه
نظر ترمودينامیکي تشکیل ساختارهای دو بعدی بهدلیل
اختالف در ترازهای انرژی سطح در میان صفحههای بلوری ،و
تمايل به کاهش انرژی سطح است .بهعبارت ديگر روند کاهش
انرژی سطح و اختالف در انرژی سطح در صفحههای بلوری
منجر به رشد تودهای ذره از طريق اتصال جهتدار ذرهها
ميشود .عموماً کاهش انرژی آزاد سطح ،سیستمها را به تعادل
ميرساند .بنابراين ذرههای کوچکتر به تشکیل ذرههای بزرگتر

و تودهای شدن تمايل دارند .به عبارتي ديگر در يک ذرهی
جامد ،انرژی سطح غیرايزوتروپي است اما صفحههای بلوری
مختلف دارای انرژی سطح متغیری هستند .در حالت تعادل،
صفحههايي با انرژی سطح پايینتر ارجحاند .بنابراين انرژی
سطح در میان صفحههای بلور (برای کاهش مجموع انرژی
آزاد سطح) تا آنجا که به شکل بلور مربوط ميشود عاملهـای

][001

001
100

][010

شکل  .4طرح کلي تشکیل نانوسیم ،نانوصفحه ،و نانوورقها ].[21 ،20

تعیینکنندهای هستند .آرايش درست ذرهها به حداقل پتانسیل
الکتريکي و انرژی سطح منجر ميشود .بهعالوه نیروهای جاذب
صفحههای بلورشناختي قطبي باعث ميشود تا ذرهها در هم
تنیده شده و شکل صفحهی عادی را ثابت نگهدارد .بنابراين
تعدادی از ذرههای اولیه موقعیتشان را تنظیم کرده و در
مسیری موازی با برهمکنشهای دوقطبي جهت کاهش انرژی
بین سطحي تجمع مييابند [.]26 ،25
 2.2.3شکلگیری نانوساختارهای دو بعدی در ترکیبهای غیرالیهای

نانومواد با ساختارهای دو بعدی به دلیل نسبت باالی سطح به
حجم در کاربردهايي مانند استفاده به عنوان کاتالیزور ،استفاده
در سنسورها و  ..عملکرد مناسبي از خود نشان ميدهند.
محاسبههای مولکولي آغازين 6نشان ميدهد که در ترکیبهايي
مانند گرافن و هیدروکسیدهای فلزی که ذاتاً دو بعدی هستند،
شکلگیری ساختار دو بعدی نتیجهی رشد بیشتر در جهت
جانبي صفحههای پرانرژی بلور نسبت به رشد صفحههای کم
انرژی در جهت عمودی است .اين سازوکار در شیميِ تَر
سازوکار غالب و پذيرفته شدهای برای شکلگیری ساختار دو
بعدی است .با وجود اين شکلگیری نانوساختارهای دو بعدی
برای بلور يا ترکیبهای غیراليهای مانند کمپلکسها و
اکسیدهای فلزهای واسطه مشخص نیست .در کمپلکسها
ظاهراً مولکولهای ليگاند آلي به عنوان قالب و هستههای اولیه
عمل کرده و با تنظیم انرژی سطوح ،سرعت رشد را در جهتي
تقويت و در جهتي ديگر تضعیف مينمايند .با وجود اين هنوز

1. Oriented attachment
2. Ostwald ripening process
3. Scroll of nanosheets
4. Stress and grain-boundary diffusion
5. Stress-induced cracking

سازوکار دقیق شکلگیری نانوساختارهای دو بعدی ترکیبهای
6. Intito ab
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 کنترل رشد ذرهها به وسیلهی انرژی لبهای و انرژی سطح در.5 شکل

 انرژی،]27[  يانگ و همکاران.غیراليهای مشخص نشده است

.ذرههای کوچک و ذرههای بزرگتر

سطح و انرژی لبهای ذرهها را بهعنوان عاملهای تعیینکنندهی
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