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 چکیده
 شدند. سنتز C 600°در دمای  )روش سبز( در محیط ژالتین ژل -به روش سل CexZr1-xO2  (0/1 ,8/0 ,6/0 ,4/0 ,2/0 =x)غیر سمی یپودرهانانو تحقیق، نیدر ا

پودرها به  یساختار بلور و تثبیت کننده.  ونیزاسیمریبه عنوان عامل پل نیو ژالت ومیرکونیز تراتین یاکس ،میسر تراتین مورد استفاده عبارت بودند از  یها ماده شیپ

 در گستره هال-و روش ویلیامسون شرر فرمول با استفاده از ی مختلفها برای نمونه ها ازه بلورکاند  قرار گرفت و ی( مورد بررسXRD) کسیپراش پرتو ا لهیوس
ولت به  الکترون 8/2-1/3در حدود  ها مطالعه و گاف اپتیکی نمونه UV-Vis جذبین نانو ذرات با استفاده از طیف خواص اپتیکی ای .نانومتر تخمین زده شد 12-4
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Abstract 
 

In this research, non-toxic CexZr1-xO2 nanopowders (x =0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) were synthesized at 600°C by sol-

gel method, in gelatin media (green route). The starting materials were cerium nitrate, zirconium nitrate and 

gelatin as the polymerization and stabilizer agent. The crystalline structure of the synthesized powders were 

investigated by X-ray diffraction (XRD) and the crystallite size of different samples were estimated from 

Scherrer formula and also Williamson-Hall method, which were found in the range of 4-12 nanometer. Optical 

properties of the prepared nanoparticles were studied by UV-Vis absorbance spectroscopy and the optical band 

gaps of the samples were obtained in the range of 2.8-3.1 eV. 
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 قدمهم

ی ها روش با استفاده از (CexZr1-xO2) ترکیب سریم زیرکونیا    

[، میکرو 2] حالت جامدواکنش [، 1]  ژل-مختلفی از جمله سل

[ سنتز 5] [ و الیه نشانی بخار شیمیایی4] [، هم رسوبی3]   امولسیون

 شده است. 

، ها ، سرامیکها در کاتالیست ترکیب به عنوان ماده کلیدیاین     

  مواد، UVفیلترهای نوررهای اکسیژن، حسگدهنده،  مواد صیقل

مورد استفاده قرار گرفته است   ها ذخیره کننده هیدروژن و رنگدانه

 مربوط به دهنده خواص هبودبه عنوان باین ماده  همچنین[. 6-1]

ه طور چشمگیری ماده ب نیافزودن ا. اند مورد توجهمواد  یسخت

در  که ،شود یم یتیکامپوز یها ستمیسی سخت شیافزا سبب
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 ،اند آنها مورد توجهکه خواص ضدخش و ضدبازتاب  ییها پوشش

 یها و فعالیت تقاضا ریاخ یها در سال .[8و7] دشو یاستفاده م

که  دیزرد جد یمعدن یها رنگدانه در مورد توسعه و بهبود یادیز

 ه منظورب ی فیزیکی خاص، غیرسمی نیز هستندها عالوه بر ویژگی

از جمله سرب، ی فلزات هیکه بر پا یصنعت یها با رنگدانه ینیگزیجا

شده انجام مضر هستند،  ستیز طیمح یکه برا و کروم ومیکادم

با را ،  CexZr1-xO2ترکیبهمکارانش  و 1هری پراسادا [.9] است

آمونیوم هیدروکسید )به عنوان عامل  با استفاده ازژل  -روش سل

. در این تحقیق به جای استفاده از [1] اند کرده سنتزرسوب دهنده( 

و  آمونیوم هیدروکسید از ژالتین به عنوان عامل پلیمریزاسیون

برای تهیه ترکیبات سریم زیرکونیا با درصدهای  تثبیت کننده

استفاده شده است. این  x= 2/0, 4/0, 6/0, 8/0, 0/1فمختل

های بیشتری  در مقایسه با روش هری پراسادا دارای مزیت تحقیق

شده کوچکتر )در حدود نصف( ازه ذرات است از جمله این که اند

ای  آمونیوم هیدروکسید مادهقایسه با این ژالتین در م بر و عالوه

 توان با باشد. ضمنا می ازگار و قابل تجزیه )روش سبز( میزیست س

یافته مواد با مقادیر انبوه را تولید   ژل بهبود -روش سل ناز ایاستفاده 

 کرد.

 

 روش آزمایش
 CexZr1-xO2 یاه پودرسنتز نانو ایراستفاده ب مواد آغازین مورد     

در محاایط ژل  -، بااه روش ساال x= 2/0, 4/0, 6/0, 8/0, 0/1 بااا

به  ومیرکونیز تراتین یو اکس میسر تراتین ند ازبود عبارت ژالتینی

بااه عنااوان عاماال   (2:1بااا نساابت ) نیژالتاا ،ماااده شیعنااوان پاا

 .و آب مقطر به عنوان حاللو تثبیت کننده  ونیزاسیمریپل

باه   ومیا رکونیز تارات ین یو اکسا  میسر تراتین یآب یها محلول     

که باه جاز نموناه     گردیداضافه  C80° یدر دما نیژالت یمحلول آب

0/1=x دماا   نیبه ژل شدند و در هم لیبه سرعت تبد ها نمونه ریسا

ساپس باه    ساعت در حمام روغن همازده شاد.   10حدود ت مد به

سااییده  و پاس از   در آون خشک C60° یساعت در دما 25مدت 

                                                 
1 Hari Prasada 

 تکلایس ساعت  4به مدت  C600° یبا دما ها ون، نمونهها  ن درشد

  شدند.

 ،نده شدساییدون ها  شده مجددا در نهیکلس یها نمونه تینها در     

 .  بود زرد حاصل یپودرها رنگکه 

 

 جیاتن
در ژل  -سنتز شده به روش سل یها نمونه X طرح پراش پرتو     

همااه نشااان داده شااده اساات.  1در شااکل  = 102θ-90°گسااتره 

 قله چیبدون ه را ، فاز مورد نظرها حاصل از نمونه XRD یها فیط

 یارساختار پودرهاا با   مشخص شد که ضمنا .دهند نشان می یاضاف

4/0 ,2/0 =x 6/0, 8/0, 0/1رای تتراگونال و ب =x باشد.  یم یمکعب

به سمت زوایای بزرگتر  ها قله، Zrبا افزایش مقدار  XRDدر طیف 

با شعاع یونی کاوچکتر   Zrاند که ناشی از جانشانی اتم  دهجابجا ش

( nm84/0 به جای اتم )Ce     باا شاعاع یاونی بزرگتار ( nm97/0 )

 . [8] باشد می

 

 
 . C °600 یسنتز شده در دما یها نمونه X طرح پراش پرتو:  1شکل

 Ce0.4Zr0.6O2، )ت(Ce0.6Zr0.4O2)پ( ،Ce0.8Zr0.2O2، )ب( CeO2)الف(

 .Ce0.2Zr0.8O2، )ج(
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-و روش ویلیامسون 2اندازه بلورک ها با استفاده از فرمول شرر    

محاسبه و به صورت زیر  XRDبا بکارگیری از داده های  3هال 

 [10] تعیین گردید

                                   فرمول شرر (1) 




cos

k
D 

است  یثابت k،  (nm)برحسب نانومتر ها ازه بلورکاند D در آن  که

باشد که  می 1و  94/0بستگی دارد و بین ذرات  که به مورفولوژی

 ایکس طول موج پرتو λ، در نظر گرفته شده است 94/0 در اینجا

پهنای  βگ و زاویه بر θ، (CuKα یبرا Ǻ 5406/1رفته )گ به کار

 است. انیبر حسب راد بیشینهارتفاع  متوسط در نیم
sin4ε   هال            -روش ویلیامسون (2)

D

Kλ
cosθβ   

با  ،و برازش خطی نقاط 4sinθبر حسب  cosθβبا رسم نمودار 

استفاده از شیب و عرض از مبدا خط برازش شده می توان به 

 ها را به دست آورد. نمودار مربوط به اندازه بلورک ترتیب کرنش و

، برای سایر نمونه ها ارائه شده است 2در شکل  ها نمونه ی ازیک

 .به طور مشابه نیز رسم شد

 

 
 .CeO2نمونه  هال -روش ویلیامسون مربوط به نمودار:  3شکل

 

در هال  -ویلیامسون روشو  شرر به دست آمده از فرمول جینتا    

کرنش نیروهای داخلی است که به  ه شده است.آورد 1جدول 

آید و باعث انقباض و انبساط  علت نواقص و مرزها به وجود می

هایی  شود برای نمونه همانطور که مشاهده می شود. شبکه بلوری می

                                                 
2
Scherrer formula 

3
Williamson-Hall 

ها در دو روش به هم  اندازه بلورککه کرنش قابل توجه است 

 نزدیک نیستند.

 
 ی مختلف.ها نمونه یها ازه بلورکاند  ساختار و:  1جدول       

 ساختار
هال-روش ویلیامسون  فرمول شرر 

 ترکیب
ε× 3-10  D(nm) D(nm) 

-4/1 مکعبی  85/9  48/11  CeO2 

9/3 مکعبی  46/7  15/6  Ce0.8Zr0.2O2 

32/8 10 مکعبی  85/4  Ce0.6Zr0.4O2 

6/8 تتراگونال  88/8  10/5  Ce0.4Zr0.6O2 

9/1 تتراگونال  35/7  14/6  Ce0.2Zr0.8O2 

 

    خواص اپتیکی
با   CexZr1-xO2نانوپودرهای سنتز شده UV-Visی طیف جذب     

0/1 ,8/0 ,6/0 ,4/0 ,2/0 =x  اند نشان داده شده 3در شکل. 

  

 
 . C °600 یسنتز شده در دما یها نمونهطیف جذبی :  3شکل

 

2با رسم نمودار  ازه گاف انرژی مستقیماند     
 (αhν)  بر حسبhν 

انرژی فوتون  hνمد که مانک به دست آ -مطابق مدل کیوبلکا

محاسبه  ریطبق رابطه ز بر است کهجذب  بیضر αفرودی و 

 شود می

)(

303.2

nmD

A
                                                          (2) 

y = -0.0014x + 0.0147 
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ازه اند  Dنانوپودرها و  یکتیمقدار جذب اپ Aرابطه  نیدر ا که

محل تالقی خط مماس بر منحنی  .باشد ی)فرمول شرر( م ها بلورک
2

 (αhν) بر حسبhν ،به  رژی را ازه گاف اناند  و محور انرژی

 .[11] (،4)شکل  دهد میدست 

 

  

  

 
 .C °600ی سنتز شده در دمای ها گاف انرژی نمونه:  4لشک

 Ce0.4Zr0.6O2، )ت(Ce0.6Zr0.4O2)پ(  ،Ce0.8Zr0.2O2 ، )ب(CeO2)الف(

 .Ce0.2Zr0.8O2، )ج(

 

 3 و 9/2، 8/2، 9/2، 1/3به ترتیب  ها نمونه نواریگاف      

به دست  2/0و  4/0، 6/0، 8/0، 1ی ها برای درصد ولت الکترون

شود هر چه لبه جذب به سمت طول  همانطور که مشاهده می آمد.

 .ه استشدابجا شود گاف انرژی کوچکتر ی بزرگتر جها موج

 

  نتیجه گیری
و در محیط ژل   -به روش سل CexZr1-xO2 یپودرهانانو     

و  (XRD) پراش پرتو ایکس یها آنالیز با استفاده از سنتز و ژالتین

 XRD فیط بررسی با .شدند یابی مشخصه UV-Vis یطیف سنج

به طوری  ،موردنظر شکل گرفته بلوری اختارسود که ش میمالحظه 

 یمکعب x= 6/0, 8/0, 0/1رای تتراگونال و ب x= 2/0, 4/0 یارب که

و روش  فرمول شرر استفاده از با ها لورکازه متوسط باند  .است

گاف انرژی  .به دست آمد nm 12-4در حدود  هال-ویلیامسون

مانک با استفاده از طیف جذبی  -از مدل کیوبلکا ها مستقیم نمونه

UV-Vis  در حدودeV 1/3-8/2 .محاسبه شد 
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