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چکیده
در این پژوهش ،نانوذرات تنگستات روی ( )ZnWO4از طریق روش همرسوبی و با استفاده از  Na2WO4.2H2Oو  Zn(NO3)2.6H2Oبه عنوان مواد
اولیه سنتز شد .برای بهینهسازی شرایط جهت دستیابی به نانوذراتی با کوچکترین اندازه نانومتری ،روش طراحی آزمایش ترکیب مرکزی ( )CCDبا
استفاده از سه متغیر دما ،نسبت واکنشدهندهها و  pHدر پنج سطح مورد مطالعه قرار گرفت .نانوذرات سنتز شده به کمک روشهای میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدان ( ،)FE-SEMآنالیز پراش پرتو ایکس ( ،)XRDآنالیز حرارتی افتراقی ( )TGA-DSCو آنالیز فوتولومینسانس ()Pl
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که شرایط بهینه جهت سنتز نانوذرات تنگستات روی با اندازه تقریبی  37/6±3/9 nmبه شکل تقریباً کروی
به ترتیب دمای  ،83 ˚Cنسبت  Na2WO4.2H2Oبه  Zn(NO3)2.6H2Oبرابر  1/1و  pH = 6است .نانوذرات تنگستات روی بهدست آمده ،با استفاده
از دستگاه پرس هیدرولیک تحت فشار پرس  500 MPaبه شکل قرصهایی با قطر  11 mmو ضخامت  1/5 nmپرس شدند ،سپس عملیات
تفجوشی قرصهای خام پرس شده به مدت دو ساعت در دمای  950 ˚Cتحت اتمسفر هوا انجام شد .جهت بررسی خواص سوسوزنی قرصها از
طیفسنجی پرتو گاما استفاده شد .نتایج نشان داد که قرصهای ساخته شده تنها به پرتوهای گامای ساطع شده از منبع  Cs137و منبع  Am241حساسیت
شمارشی نشان داده و قادر به آشکارسازی انرژی پرتوهای گامای ساطع شده از این دو منبع نشدند.

واژههای کلیدی:
روش همرسوبی ،طراحی آزمایش ترکیب مرکزی ( ،)CCDطیفسنجی پرتو گاما.Am241 ،Cs137 ،

 -1مقدمه
A=Mg, Zn,

اندازه کاتیون فلزی دو ظرفیتی ( )A++میتوانند دارای ساختار

 )Mn, Sr, Ba, Ca, Pb, Fe, Co, Niنشان میدهند و با توجه به

شیالیت یا ولفرامیت باشند .در این میان تنگستات روی

تنگستاتهای فلزی را با فرمول کلی ( AWO4
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( )ZnWO4دارای ساختار ولفرامیت است ] .[1در سالهای اخیر

شده از آن دارای بازده باال و اندازه کوچک باشند .در گزارشی،

تنگستاتهای فلزی بهعلت کاربرد در سوسوزنها،[3-2] 1

بلور تنگستات روی را با روش چکرالسکی ساخته و بازده نوری

فیبرهای نوری ] ،[5-4حسگرها ] ،[9-6فوتوکاتالیستها ] [10و

این بلورها را بهعنوان سوسوزن مورد مطالعه قرار دادهاند ].[26

دیالکتریکها ] [11مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند .تاکنون

در گزارش دیگری ،تک بلور تنگستات روی با  0/5درصد مولی

روشهای مختلفی از جمله روش نمک مذاب ] ،[12کمپلکس

 Caبه عنوان آالینده را با روش چکرالسکی ساخته و خواص

پلیمریزه ] ،[13مکانیکی -شیمیایی ] ،[14احتراقی ]،[15

سوسوزنی بلورهای خالص و آالییده شده با  Caرا با یکدیگر

هیدروترمال

]،[16

میکروویو

]،[17

سل-ژل

]،[18

مقایسه کردهاند ].[27

الکتروسنتز] [19و روش همرسوبی ] [20جهت سنتز نانوذرات

در چند سال اخیر ،محققان از تکنولوژی پودر جهت ساخت

تنگستات روی به کار گرفته شده است .دراین تحقیق به دلیل

سوسوزنها استفاده کرده اند .وانگ و همکاران ] [28نانوپودر

گران بودن و زمانبر بودن روشهای ذکر شده ،روش همرسوبی

( La2_xGdxZr2O7 )x=2-0را به روش احتراقی سنتز کرده و

به دلیل سادگی ،ارزان و سریع بودن جهت سنتز نانوذرات

پس از پرس نانوپودرها و عملیات پیش تفجوشی در  1000 ˚Cبه

تنگستات روی انتخاب و به کمک طراحی آزمایش ترکیب

مدت سه ساعت تحت اتمسفر هوا و سپس عملیات تفجوشی در

مرکزی ( )CCDسعی بر بهینهسازی متغیرهای انجام واکنش شده

دمای  1830 ˚Cبه مدت شش ساعت در کوره خأل و سپس

است.

عملیات پخت در  1500 ˚Cبه مدت پنج ساعت در اتمسفر هوا

تنگستات روی متعلق به سیستم مونوکلینیک بوده و نقطه ذوب و

سرامیکهای شفاف  La2_xGdxZr2O7که انتخاب مناسبی برای

چگالی آن بهترتیب  1200 ˚Cو  7/78 g/cm3است ].[22-21

استفاده به عنوان سوسوزن است را بهدست آوردهاند .همچنین

این ماده یک نیمهرسانا با انرژی ممنوعه  3/8 evبوده و به همین

شی و همکاران ] [29پودر  Eu3+:Lu2O3را به روش همرسوبی

علت یک ماده انتخابی جهت تولید سوسوزنها محسوب میشود

سنتز کرده و سپس سرامیک شفاف  Eu3+:Lu2O3را از طریق

].[24-23

تفجوشی قرصهای پرس شده تحت اتمسفر گاز  H2به مدت

سوسوزن ،یک قطعه نیمهرسانا است که در اثر برخورد پرتوهای

شش ساعت در  1850 ˚Cساختهاند و خواص سوسوزنی آنها را

یونیزان ،خواص لومینسانس نشان میدهد .انرژی پرتوهای

بررسی کردهاند .گیوزیک و همکاران ] [30پودر  Lu2O3را

یونیزان (پرتو  γ ،xو  )...در اثر برخورد به سوسوزن ،جذب شده

سنتز کرده و سپس سرامیک شفاف  Lu2O3را از طریق عملیات

و تبدیل به فوتونهایی در ناحیه مرئی و یا نزدیک ناحیه مرئی

تفجوشی قوس پالسما 2تهیه کردهاند و با نمونه تک بلور

میشود که برخالف پرتوهای یونیزان ،برای آشکارسازهای

شفاف  Lu2O3ساخته شده با روش رشد بلور مقایسه کردهاند.

متداول مانند فوتومولتیپالیر قابل شناسایی است ].[25

آنها نتیجه گرفتهاند که به دلیل معایب روش رشد بلور مانند

از سوسوزنهای معروف میتوان به  BaF2 ،NaI ،Bi4Ge3O12و

هزینه باال ،زمان رشد طوالنی بلور ،استحکام مکانیکی پایین برای

 PbWO4اشاره کرد .در بین این سوسوزنها NaI ،دارای باالترین

استفاده در صنعت و احتمال باالی جدایش آالیندههای اضافه

بازده لومینسانس بوده ،اما به شدت جاذب رطوبت است.

شده ،بهتر است که از روش آسان تکنولوژی پودر جهت ساخت

گزارشهای اخیر نشان داده است که سوسوزن تنگستات روی را

سوسوزنها استفاده شود .یاناگیدا و همکاران ] [31سرامیک

میتوان در اتمسفر هوا بدون هیچگونه جذب رطوبت و پایداری

شفاف  Pr:LuAGرا با روش سنتز پودر و سپس پرس و

شیمیایی باال نگهداری کرد .همچنین این ماده دارای چگالی باال

تفجوشی در کوره خأل در دمای  1700 ˚Cبه مدت  20ساعت،

و بازده نوری زیاد بوده که باعث میشود سوسوزنهای ساخته

ساخته و بازده نوری آن را با تک بلور  Pr:LuAGساخته شده با
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روش رشد بلور چکرالسکی مقایسه کرده و به این نتیجه

تنگستات روی بهدست آید .برای دستیابی به شرایط بهینه

رسیدهاند که بازده نوری سرامیک ساخته شده  %20بیشتر از تک

جهت سنتز نانوذراتی با کوچکترین اندازه نانومتری از روش

بلور است .گلشنی و همکاران ] [32نیز شیشه سرامیک شفاف

طراحی آزمایش ترکیب مرکزی ( )CCDاستفاده شد .طراحی با

 LASرا در حضور آالینده  Nd2O3ساختند و میزان شفافیت آن

استفاده از سه متغیر دما ،نسبت  Na2WO4.2H2Oبه

را مورد بررسی قرار دادند.

 Zn(NO3)2.6H2Oو  pHدر پنج سطح طراحی شد .کمینه و

همانگونه که از بررسی مقاالت ذکر شده بر میآید ،عمده

بیشینه دما به ترتیب برابر  25 ˚Cو  ،85 ˚Cکمینه و بیشینه نسبت

پژوهش ها حول محور مقایسه دو روش تکنولوژی پودر و

واکنشدهندهها به ترتیب برابر  0/5و  1/5و در نهایت مقدار pH

چکرالسکی است .به همین منظور در پژوهش حاضر نیز از

 5تا  13درنظر گرفته شد که طراحی آزمایش در جدول  1آورده

تکنولوژی پودر جهت ساخت سوسوزن تنگستات روی استفاده

شده است.

شده تا برای اولین بار این شیوه برای این ترکیب مورد بررسی و

در مرحله دوم جهت ساخت سوسوزن ،نانوذرات بهینه سنتز شده

پژوهش قرار گیرد.

به صورت قرصهایی با قطر  11 mmو ضخامت  1/5 nmتحت
فشار پرس  ،500 MPaپرس شدند .در شکل  ،1تصویر

 -2مواد و روش انجام تحقیق

قرصهای پرس شده در میان بستری از نانوپودرهای تنگستات

فعالیتهای آزمایشگاهی انجام شده شامل دو مرحله سنتز

روی ،جهت کاهش تبخیر عنصر ( Znبه دلیل پایین بودن فشار

نانوذرات تنگستات روی از طریق روش همرسوبی و ساخت

بخار این عنصر که  907 ˚Cاست) ،آورده شده است .قرصهای

قرص سوسوزن تنگستات روی است .در اولین مرحله ،مقدار

آماده شده به مدت دو ساعت در اتمسفر هوا در دمای 950 ˚C

مناسبی از نمکهای  Zn(NO3)2.6H2Oو  Na2WO4.2H2Oبر

تحت عملیات تفجوشی بدون فشار 3قرار گرفتند .سپس نمونهها

اساس نسبتهای ذکر شده در جدول  ،1به صورت جداگانه در

مورد ارزیابی چگالی به روش ارشمیدس قرار گرفتند.

بشر ریخته و سپس  50 mlآب مقطر به هر بشر اضافه شد .محلول
داخل بشرها توسط همزن مغناطیسی به شدت هم زده شد تا
محلول همگنی به دست آید ،سپس محلول  Na2WO4.2H2Oبه
صورت قطره قطره بر روی محلول  Zn(NO3)2.6H2Oکه داخل
حمام آب گرم در دماهای بین  25 ˚Cو  85 ˚Cتنظیم شده بود و
به صورت منظم و با سرعت ثابت  160 rpmهم زده میشد ،در
مدت دو ساعت ریخته شد .پس از کامل شدن واکنش ،رسوب
سفید رنگی حاصل شد که ذرات با استفاده از سانتریفیوژ
 4000rpmاز محلول جدا شد و چندین بار با آب مقطر شسته شد
تا یونهای مزاحم از جمله یونهای سدیم و نیترات حذف شوند.
سپس در دمای℃  80به مدت  12ساعت عملیات خشک کردن
انجام شد ،تا آب فیزیکی موجود در نمونه ها تبخیر گردد و بعد
از این مرحله به مدت دو ساعت در دمای  520 ˚Cبا توجه به
آنالیز  ،TGA-DSCعملیات کلسیناسیون انجام شد تا نانوذرات
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جدول ( :)1طراحی آزمایش به روش ترکیب مرکزی ()CCD
نسبت Na2WO4.2H2O

pH

℃
دما

شماره نمونه

به
Zn(NO3)2.6H2O
1 /5

9

55

1

1 /3

11

73

2

0 /7

7

73

3

1 /3

7

73

4

0 /5

9

55

5

0 /7

7

37

6

1 /0

5

55

7

1 /0

9

55

8

1 /0

9

25

9

1 /0

9

85

10

1 /0

13

55

11

1 /3

7

37

12

0 /7

11

37

13

0 /7

11

73

14

1 /3

11

37

15

1 /0

9

55

16

1 /0

9

55

17

1 /0

9

55

18

1 /0

9

55

19

1 /0

9

55

20

جهت بررسی خواص سوسوزنی قرصها ،از طیف سنجی پرتو
گاما و دو منبع  Am241و  Cs137استفاده شد .لوله فوتومولتیپالیر
استفاده شده جهت انجام این آنالیز  XP2020و مقسم ولتاژ آن از
نوع  2025Zaبود و میزان ولتاژ  –1870 vتنظیم شده بود .بهره
تقویتکننده فوتومولتیپالیر جهت تقویت نور مرئی تولید شده
توسط قرصها نیز روی  125تنظیم شد .زمان طیفسنجی برابر

s

 ،1000اکتیویته منبع  29/9 kBq ،Cs137و اکتیویته منبع ،Am241
 45/2 kBqبوده است .برای انجام طیفسنجی گاما بر روی
شکل ( :)1تصویر قرصهای پرس شده با قطر  11 mmو ضخانت  1/5 nmدر
بستری از نانوپودرهای تنگستات روی

قرصهای ساخته شده از چیدمان شکل  2استفاده گردید.

81

سنتز نانوذرات تنگستات روی و ساخت سوسوزن جهت آشکارسازی پرتوهای گاما

Pre Amp
PC

Gamma
source

PMT

MCA

Spec Amp
Scintillator

H.V

شکل ( :)2چیدمان طیفسنجی پرتو گاما روی قرصهای تنگستات روی

ANOVA

فوتولومینسانس نمونههای سنتز شده از آنالیز فوتولومینساس با

جهت تعیین شرایط بهینه سنتز نانوذرات از آنالیز

نرمافزار  Design expertاستفاده شد .ساختار بلوری و فازهای

طول موج تهییج  280 nmاستفاده شد .این آنالیز با استفاده از

تشکیل شده در نمونههای سنتز شده ،با استفاده از آنالیز  XRDبا

طیفسنج  Perkin Elmerکه از المپ زنون به عنوان منبع

گام شمارش  0/02 °/s-1و در محدوده  )70-10( °،Ө2و پرتو

استفاده شده بود ،انجام شد.

 Coبا طول موج  1/78 A°بررسی شد .برای تعیین دمای تبلور
تنگستات روی از رسوبات بهدست آمده پس از سنتز ،از آنالیز

 -3نتایج و بحث

 10 /minو در محدوده دمایی 1000-( ˚C
 TGA-DSCبا نرخ ℃

پس از انجام  20آزمایش طراحی شده ،متوسط اندازه ذرات تمام

 )25استفاده شد و شکل و اندازه نانوذرات سنتز شده با استفاده از

نمونهها توسط نرم افزار  ،Axiovision Rel. 4.9.1اندازهگیری

میکروسکوپ  FE-SEMبررسی شد .برای بررسی طیف

شد که نتایج در جدول  2آورده شده است.

جدول ( :)2نتایج طراحی آزمایش به روش ترکیب مرکزی ()CCD
4

3

2

1

شماره آزمایش

3/20±2/7

3/22±6/0

5/31±1/1

7/34±3/4

متوسط اندازه ذرات ()nm

8

7

6

5

شماره آزمایش

9/34±2/0

8/31±4/8

7/45±8/2

8/32±6/6

متوسط اندازه ذرات ()nm

12

11

10

9

شماره آزمایش

3/25±6/4

4/68±7/8

10/27±2/6

7/31±2/8

متوسط اندازه ذرات ()nm

16

15

14

13

شماره آزمایش

9/34±2/1

5/38±4/7

8/64±7/1

7/65±5/9

متوسط اندازه ذرات ()nm

20

19

18

17

شماره آزمایش

2/28±4/1

5/34±6/2

4/32±7/0

3/29±6/5

متوسط اندازه ذرات ()nm

همانگونه که جدول  2نشان می دهد ،کوچکترین اندازه ذره

و بزرگترین اندازه ذره مربوط به آزمایش شماره 11با شرایط

مربوط به آزمایش شماره  4با شرایط  ،pH= 7نسبت

 ،pH= 13نسبت  Na2WO4.2H2Oبه  Zn(NO3)2.6H2Oبرابر

 Na2WO4.2H2Oبه  Zn(NO3)2.6H2Oبرابر  1/3و دمای73 ˚C

 1/0ودمای  55 ˚Cاست.
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با استفاده از آنالیز  ،ANOVAشرایط بهینه جهت سنتز نانوذراتی

شکل  3نشاندهنده الگوی  XRDنمونه سنتز شده قبل از عملیات

با کوچکترین اندازه نانومتری ،pH= 6 ،نسبت Na2WO4.2H2O

کلسیناسیون است .همانطور که مالحظه میشود ،نمونه سنتز

به  Zn(NO3)2.6H2Oبرابر  1/1و دمای  83 ˚Cبه دست آمد.

شده کامال بی شکل بوده و هیچ پیکی ندارد.

جهت بررسی دقیق نتایج آزمایشگاهی انجام شده در شرایط
بهینه ،ابتدا از نمونه بهینه قبل از عملیات کلسیناسیون آنالیز XRD

گرفته شد.

شکل ( :)3الگوی  XRDنمونه سنتز شده با روش هم رسوبی قبل از عملیات کلسیناسیون

نتیجه آنالیز  TGA-DSCدر شکل  4نشان داده شده است.
با توجه به شکل  4در قسمت آنالیز  ،TGAابتدا کاهش وزن
تقریباً یکنواختی در محدوده دمایی  )400-100( ˚Cمشاهده
میشود ،که میتوان به از دست دادن آب فیزیکی و ساختاری
نمونه نسبت داد .بعد از  400 ˚Cتقریبا کاهش وزنی مشاهده
نمیشود .در قسمت آنالیز  ،DSCدو پیگ گرمازا به ترتیب در
 410/09 ˚Cو  586/87 ˚Cمشاهده میشود .پیکی که در
 410/09˚Cوجود دارد را میتوان به تبلور  ZnOو  WO3از مواد
بی شکل نسبت داد ] .[34-33پیک موجود در 586/87 ˚Cرا
میتوان به تبلور تنگستات روی نسبت داد.
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شکل( ( :)4الف) :آنالیز  TGAو (ب) :آنالیز  DSCاز نانوذرات تنگستات روی سنتز شده

شکل  5الگوی  XRDنانوذرات تنگستات روی سنتز شده با

از عملیات کلسیناسیون تطابق مناسبی با الگوی پراش کارت

روش همرسوبی بعد از عملیات کلسیناسیون را نشان میدهد.

استاندارد  JCPDSبا ساختار ولفرامیت مونوکلینیک خالص دارد.

طبق این شکل ،الگوی  XRDنمونه بهینه نانوذرات سنتز شده بعد
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شکل ( :)5مقایسه الگوی  XRDنانوذرات تنگستات روی سنتز شده با روش همرسوبی بعد از عملیات کلسیناسیون و کارت استاندارد  JCPDSبا شماره 0774-015
تنگستات روی

همچنین تصویر  FE-SEMنمونه بهینه سنتز شده بعد از

شده با استفاده از نرمافزار

کلسیناسیون در شکل  6آورده شده است .همانطور که مالحظه

 37/6±3/9بهدست آمد.

nm ،Axiovision Rel. 4.9.1

میشود ،نانوذرات به صورت تقریبا کروی هستند و توزیع اندازه
ذرات بهصورت تقریبا نرمال بوده و متوسط اندازه ذرات محاسبه
ZnWO4 Nanoparticles
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شکل (  ( :) 6الف) :تصویر  SEMنانوذرات تنگستات روی سنتز شده با روش همرسوبی بعد از عملیات کلسیناسیون و(ب) :نمودار توزیع اندازه نانوذرات تنگستات
روی سنتز شده با روش همرسوبی بعد از عملیات کلسیناسیون
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شکل ( :)7طیف نشری نانوذرات تنگستات روی سنتز شده با روش همرسوبی

نتایج آنالیز فوتولومینسانس در شکل  7آورده شده است.

افزایش شکاف انرژی 5در نمونههای نانویی به علت پدیده تأثیر

همانگونه که در شکل 7مالحظه میشود ،با قرار دادن طول

اندازه کوانتومی نسبت دادهاند .با کاهش اندازه ذرات ،میزان

موج تهییج روی  ،280 nmطیف نشری نمونهها تقریباً در

شکاف انرژی افزایش مییابد و این امر باعث میشود که فرآیند

محدوده  )650-350( nmظاهر شد ،که ماکزیمم نشرنمونهها در

تهییج و نشر نسبت به نمونههای میکرونی در طول موجهای کمتر

 457 nmقرار داشت .علت به وجود آمدن این باند نشری را

و یا به عبارتی در انرژیهای بیشتر صورت گیرد.

وانگ و همکاران ] [35به وجود مرکز تابناک4
 WO6−در
6

پس از اطمینان از مشخصات نانو ذرات سنتز شده در شرایط

ساختار تنگستات روی و انتقاالت گذار الکترونی در این

بهینه ،چگالی قرص های ساخته شده اندازهگیری شد و به طور

کمپلکس و همچنین باز ترکیب جفتهای الکترون -حفره

متوسط  87/4 %( 6/0±7/2 gr/cm3مقدار تئوری محاسبه شده)

نسبت دادهاند .در گزارش وانگ و همکاران ،طیف نشری

بهدست آمد .در نهایت نتایج اندازهگیریهای خواص سوسوزنی

nm

با استفاده از طیفسنجی پرتو گاما و دو منبع  Cs137و  Am241در

با طول موج تهییج nm

زیر آورده شده است .با توجه به تأثیر پرتو گاما روی

 ،280در محدوده نشری  )700-350( nmواقع شده است ،که

فوتومولتیپالیر ،ابتدا طیفسنجی پرتو گاما روی فوتومولتیپالیر

تقریباً با طیف نشری نانوذرات تنگستات روی سنتز شده در این

بدون حضور قرصها انجام شد .سپس طیفسنجی با حضور

تحقیق مطابقت دارد .در همین گزارش ،آنالیز فوتولومینسانس را

قرصهای تنگستات روی در مقابل فوتومولتیپالیر انجام شد .در

روی نمونههای میکرونی تنگستات روی نیز انجام دادهاند و

شکل  8نتایج طیفسنجی پرتو گاما با استفاده از منبع

Cs137

طیف نشری این نمونهها در محدوده  )650-375( nmواقع شده

آورده شده است.

نانومیلههای تنگستات روی با طول  )300-200( nmو قطر
( )80-60سنتز شده با روش همرسوبی و

است .آنها مالحظه نمودهاند که طیف فوتولومینسانس در نمونه
نانویی نسبت به نمونه میکرونی تنگستات روی به سمت طول
موج های کمتر شیفت پیدا کرده است و علت این پدیده را به
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همانگونه که در شکل  8مالحظه میشود ،با مقایسه دو طیف

مرئی تولید شده در قرصهای تنگستات روی به عنوان سوسوزن

مربوط به قرص تنگستات روی و فوتومولتیپالیر ،میتوان گفت

و انرژی باالی پرتوهای گامای ساطع شده از این منبع که دارای

که قرصها به حضور منبع  Cs137حساسیت شمارشی نشان

انرژی  661/6 keVهستند ،نسبت داد .طیفسنجی را بار دیگر با

دادهاند ،زیرا در طیف مربوط به قرصها نسبت به طیف مربوط به

استفاده از منبع  Am241که انرژی پرتوهای گامای ساطع شده از

فوتومولتیپالیر افزایش ارتفاع پالس چشمگیری مالحظه

این منبع  60 keVاست ،تکرار نموده که نتایج این طیفسنجی

میشود ،اما قادر به آشکارسازی فوتوپیک مشخصه انرژی

در شکل  9نشان داده شده است.

پرتوهای گامای ساطع شده از این منبع نشدهاند .علت این پدیده
را میتوان به شفاف نبودن قرصها در مقابل نشر فوتونهای
ZnWO4 Pellet
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