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چکیده :در این پژوهش ،ابرساختارهای سرب سولفید با استفاده از روش حالل گرمایی و بهکار بردن پیش ماده تک منبع سرب هیدروکسی تیوسیانات
( )Pb(OH)SCNتهیه شدند .ابرساختارهای سرب سولفید در دو حالل اولئیک اسید ( )OAو دیمتیلفرمامید ( )DMFتهیه شدند و تأثیر ریخت بر
ویژگیهای نوری آنها مورد مطالعه قرار گرفت .پس از تهیه سرب سولفید ساختار بلوری ذرات با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس و مورفولوژی
آنها با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان ( )FE-SEMتعیین شد .ویژگیهای جذب و بازتابش آنها با طیفنورسنج

DR-UV-Vis

بررسی شد .بررسی ویژگیهای نوری آنها در ناحیه مرئی -فرابنفش نشان داد که سرب سولفید تهیه شده در حالل  DMFدر مقایسه با سرب سولفید
تهیه شده در حالل  OAبازتابش کمتری دارد و ضریب جذب خورشیدی ( )αبرای آنها بهترتیب  0/955و  0/918است .ضریب جذب خورشیدی باال
و ضریب نشر پایین این مواد نشان میدهد که برای استفاده در پوششهای جاذب نور خورشیدی مناسب هستند.
واژههای کلیدی :ابرساختار سرب سولفید ،روش حاللگرمایی ،ترکیبات جاذب نور خورشید

مقدمه

بهجساب میآیند .هدف اصلی آنها باال بردن مقدار تبدیل انرژی

در طی چند دهه اخیر به دلیل کاهش منابع سوختهای فسیلی
و آثار مخرب استفاده از این سوختها بر محیطزیست ،استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است .انرژی
خورشیدی یک انرژی پاک است که میتواند بخش قابلتوجهی
از نیاز جهانی به انرژی را تأمین کند .یکی از روشهای استفاده از
انرژی خورشیدی استفاده از جمعکنندههای 1خورشیدی است [.]1
صفحات جاذب خورشیدی بهعنوان یکی از مهمترین قسمتهای
یک جمعکننده خورشیدی در سامانههای گرمایش خورشیدی

خورشیدی به انرژی گرمایی و بنابراین ،افزایش بازده جمعکننده
است .صفحات جاذب خورشیدی به طور معمول صفحات فلزی
مانند آلومینیم ،فوالد ،مس و ...هستند که با رنگ سیاه مات رنگ
زده شدهاند .ویژگی سطوح جاذبی که از رنگهای سیاه استفاده
میکنند این است که این سطوح حتی در زوایای تابشی غیر عمود
نیز دارای ضریب جذب باالیی هستند [ 2و  .]3پوششهای رنگی
ویژگیهای جذابی از قبیل آسانی کاربرد ،هزینه کم ،سهولت
نگهداری و قابلیت استفاده تجاری دارند .در روش تهیه پوشش
1. Collectors

*عهدهدار مکاتباتkghani@mut-es.ac.ir :
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میتوان از رنگدانههای با ریخت مناسب استفاده کرد و ویژگیهای
نوری مطلوب را با توجه به نوع ساختار بهدست آورد که در
پوششهای انتخابی طیفی باعث جذب و بازتابش نور میشوند[.]4
یک ترکیب جاذب خورشیدی ایدهآل بایستی در ناحیه طیف
خورشیدی ضریب جذب باال (نزدیک به  )1و در طولموجهای
بزرگتر از  2میکرومتر ضریب نشر کم (نزدیک به صفر) داشته
باشد .ترکیبات زیاد اکسیدهای فلزی (شامل آهن ( )IIIاکسید،
کبالت ( )IIIاکسید و نیکل ( )IIاکسید) ،سیلیسیدها و کربیدهای
فلزی متنوع و نیمرساناهای خالص (ژرمانیم ،سیلیکون ،مس ()I
سولفید و سرب سولفید) با روشهای گوناگون رسوبگذاری شده
و بهعنوان جمعکننده خورشیدی مورد استفاده قرار گرفتهاند [.]5
سرب سولفید به دلیل دارا بودن ضریب جذب باال ( αبرابر با  )0/9و
ضریب نشر پایین ( εبرابر با  )0/2از گزینههای مناسب برای کاربرد
در جمعکنندههای خورشیدی معرفی شده و با روشهای پاشش
گرمایی ،تهنشست فیزیکی بخار و مخلوط شدن با پیونده 1برای
تهیه پوشش 2روی سطوح متفاوت جمعکنندهها قرار دادهاند [.]6
سرب سولفید یکی از نیمرساناهای مهم گروه چهار است .این
نیمرسانا دارای شعاع اکسیتونی بور 18 3نانومتر و شکاف نوار 0/41
الکترونولت در دمای اتاق است که این امر سبب ایجاد کاربردهای
مؤثری از آن در آینده در جاذبهای خورشیدی ،سوئیچهای نوری،
فوتوگرافی و آشکارسازهای فروسرخ میشود [ 7تا  .]9روشهای
متفاوتی برای تهیه این ماده وجود دارد ،یکی ازاینروشها ،روش
حاللگرمایی 4است .روش حاللگرمایی دارای مزایایی مانند
واکنش سریع ،زمان فرایند کوتاه ،خلوص باال ،بلورینگی زیاد و
هزینهی کم است .بزرگترین مزیت فرایند حاللگرمایی این
است که کنترل سطح ،ریخت و اندازه را بهصورت درجا آسان
میکند [ .]10همچنین ،با استفاده از پیشماده ،واکنش مالیمتر،
ایمنی روش بیشتر و تجهیزات تولید سادهتر میشود [.]11
ابرساختارها 5از رشد بلور با شکل مشخص در امتداد صفحات
معین بهدست میآیند و با ساختار اولیه متفاوت هستند و ابعاد
ابرساختار بهدست آمده با توجه به شرایط رشد صفحات و نوع
7. Williams

6. Mattox

5. Superstructures
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ترکیب شیمیایی از نانومتر تا میکرومتر متغیر است [.]12
ماتکس 6پوشش انتخابی سرب سولفید را با مخلوط کردن ذرات
سرب سولفید با پیونده سیلیکون آماده و ضریب جذب خورشیدی
 0/94را گزارش کرد [ .]13ویلیامز 7و همکارانش پوشش سرب
سولفید را از مخلوط کردن ذرات بسیار ریز سرب سولفید با یک
پیونده سیلیکونی بر روی زیرالیه آلومینیومی صیقلی تهیه کردند
که ضریب جذب  αبرابر با  0/9و ضریب نشر ( ε)100°Cبرابر با
 0/37دارد [ .]14در پژوهشی دیگر پوشش انتخابی سرب سولفید از
مخلوط کردن ذرات سرب سولفید با پیونده پلیپروپیلن با ضخامت
 20/3میکرومتر تهیه شد ،که ضریب جذب خورشیدی  αبرابر
با  0/92و نشر گرمایی ( ε)100°Cبرابر با  0/80را به نمایش
گذاشت [.]15
در این پژوهش ،ابرساختارهای متفاوت سرب سولفید با استفاده
از پیشماده سرب هیدروکسیتیوسیانات در حاللهای اولئیکاسید
و  -N،Nدیمتیلفرمامید تهیه شدند و ویژگیهای نوری آنها
مورد برسی قرار گرفت.
بخش تجربی

مواد
سهآبه

سرب ( )IIاستات
و پتاسیم تیوسیانات  KSCNاز شرکت  Merckآلمان،
 -N،Nدیمتیلفرمامید (( )DMFبا خلوص  %99از شرکت
 PANREAC QUIMIC SAاسپانیا) و اولئیکاسید از شرکت
 DAE JUNGکره خریداری شدند.
Pb(CH3COO)2·3H2O

دستگاهها
طیفسنج مدل  TENSOR27ساخت شرکت
(آلمان) بهمنظور طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه (،)FT-IR
دستگاه  XRDمدل  STOEساخت آلمان بهمنظور تعیین ساختار
 ،PbSمیکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ()FE-SEM
مدل  S4160ساخت شرکت ( Hitachiژاپن) برای ریختشناسی
BRUKER

4. Solvothermal
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2. Coating
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قانی و همکاران
نمونهها ،طیفسنج پراش انرژی پرتو ایکس مدل Philips CM300

برای تجزیه عنصری و دستگاه طیفنورسنج بازتابش پراکنده
مرئی -فرابنفش 1مدل  JASCOV-670ساخت ژاپن برای تعیین
مقدار جذب و بازتابش نمونهها و برای تعیین نشر نرمال از دستگاه
 TEMP2000Aساخت شرکت  AZ Technologyامریکا در
گسترده طولموج  2تا  25 mμاستفاده شد.

روش کار
تهیه پیشماده سرب هیدروکسیتیوسیانات

هیدروکسیتیوسیانات درون دمفشار حاوی  75میلیلیتر حالل
 -N،Nدیمتیلفرمامید انتقال یافت و برای مدت  12/5ساعت
در دمای  200درجه سانتیگراد درون آون گرما داده شد .سپس
در دمای اتاق سرد شد .برای شستوشوی رسوب و خارج کردن
حالل و ناخالصیهای موجود در آن از آب مقطر ،اتانول و
دیکلرومتان استفاده شد .سپس درون آون در دمای  50درجه
سانتیگراد خشک شد [.]17
نتیجهها و بحث

براساس روش گزارش شده المبو ،]16[ 2برای تهیه پیشماده
سرب هیدروکسیتیوسیانات ( 7/58 ،)Pb(OH)SCNگرم
سرب ( )IIاستات سهآبه و  2/03گرم پتاسیم تیوسیانات (نسبت
مولی  )1:1به  150میلیلیتر آب مقطر افزوده و برای چهار ساعت
درون یک ظرف دربسته بهشدت همزده شد تا واکنش بهطور
کامل انجام شود .در نهایت رسوب سفیدرنگ تشکیل شده با آب
مقطر و اتانول چندین بار شسته و در دمای  60درجه سانتیگراد
درون آون 3خشک شد.

تهیه ابرساختارهای سرب سولفید در حالل اولئیکاسید
برای تهیه این ترکیب از روش دوان 4استفاده شد [ .]17ابتدا
مقدار  1/36گرم از پیشماده سرب هیدروکسیتیوسیانات به درون
دمفشار 5حاوی  75میلیلیتر اولئیکاسید انتقال یافت و برای
مدت  14ساعت در دمای  210درجه سانتیگراد درون آون گرما
داده شد ،سپس در دمای اتاق سرد شد .سرب سولفید سیاهرنگ
تشکیل شده با آب مقطر و اتانول بهخوبی شسته شد تا حالل و
ناخالصیهای موجود در آن خارج شود و در نهایت درون آون با
دمای  50درجه سانتیگراد خشک شد.

نتیجههای طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
شکل  1طیف بهدست آمده از طیفسنجی تبدیل فوریه فروسرخ
سرب هیدروکسیتیوسیانات را در گسترده  500تا 4000 cm-1
نشان میدهد .پیکهای جذب تیز ،در گسترده  3400تا 3700 cm-1
مشاهده میشود که در نتیجه ارتعاش کششی گروه  -OHو یا
آب جذب شده است [ .]18افزونبر این ،ارتعاشها در گستره 500
تا  800 cm-1مربوط به پیوند کوواالنسی فلز با اکسیژن است،
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که ارتعاش در عدد موجی 630 cm-1
مربوط به پیوند فلز سرب با اکسیژن ( )Pb-Oاست [ .]19از
طرف دیگر ،ارتعاش در عدد موج  2100 cm-1مربوط به یونهای
تیوسیانات ( )-SCNاست که ناشی از پیوند سهگانه کربن-نیتروژن
است [ .]20بنابراین ،نتیجه میگیریم مجموعه واکنشهای شیمیایی
صورت گرفته ،منجر به تشکیل  Pb(OH)SCNشده است.

تهیه ساختارهای داربسپار 6سرب سولفید در حالل  -N،Nدیمتیل
فرمامید
برای این کار ،مقدار  1/36گرم از پیشماده سرب
6. Dendritic

5. Autoclave

4. Duan

Pb(OH)SCN
ماده
 FT-IRپیپیشش
شکل 1
Pb)OH(SCN
ماده
طیفف FTIR
شکل  1طی
3. Oven

1. UV–Vis diffuse reﬂectance

2. Lambou

بررسی الگوی پراش پرتو ایکس
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شکل  2الگوی پراش پرتو ایکس نمونه سرب سولفید که در
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میدهد .با استفاده از اطالعات نرمافزار اکسپرت هایاسکور

1

نمودار فوق دارای  5پیک شدید در زاویههای ،30/02 ،29/51

 70/92 ،69/90 ،62/49 ،93/32 ،90/51 ،42/55و  79/95درجه است که این زاویهها نیز بنا به استاندارد  JCPDSبرابر با
 009-0952با ثابت شبکه  aبرابر با  ،9/5362 Åبه ترتیب اختصاص به صفحات (،)222( ،)311( ،)220( ،)200( ،)111

تهیه و بررسی ابرساختارهای سرب سولفید بهعنوان ماده جاذب ...

بررسی الگوی پراش پرتو ایکس

برای نمونه سرب سولفید سنتز شده در حضور  -N،Nدیمتی 
ل
فرمامید نشان میدهد .بر اساس این شکلها مشخص شد که
سرب سولفید دارای ساختار داربسپار است .با بررسی تصاویر
 SEMمتعدد مشخص شد که اکثر ذرات تشکیلشده داربسپار
هستند .نتیجهها نشان میدهد که ساختارهای داربسپار سرب
سولفید بهخوبی تحت شرایط حاللگرمایی ساخته شدهاند.
ابرساختار داربسپار سرب سولفید منفرد (تکی) دارای ساختار
سهبعدی با یکتنه (محور طوالنی) و چهار شاخه (محور کوتاه)
هستند .نانومیلهها در هر شاخه موازی با یکدیگر و عمود بر تنه
هستند .تصویر با بزرگنمایی باالتر بهطور واضح ساختار سهبعدی
آنها را نشان میدهد .طول تنه و قطر شاخههای این ابرساختار
بهترتیب در حدود  1تا  3میکرومتر و  75تا  180نانومتر است.

شکل  2الگوی پراش پرتو ایکس نمونه سرب سولفید که در
حالل  -N،Nدیمتیلفرمامید تهیه شده است را نمایش میدهد.
با استفاده از اطالعات نرمافزار اکسپرت هایاسکور 1نمودار فوق
دارای  9پیک شدید در زاویههای ،50/91 ،42/99 ،30/02 ،25/91
 70/82 ،68/80 ،62/45 ،53/32و  78/89درجه است که این
زاویهها نیز بنا به استاندارد  JCPDSبرابر با  005-0592با ثابت
شبکه  aبرابر با  ،5/9362 Åبه ترتیب اختصاص به صفحات
( )420( ،)331( ،)400( ،)222( ،)311( ،)220( ،)200( ،)111و
( )422سرب سولفید دارد .با توجه به دادههای حاصل از الگوی
پراش پرتو ایکس هیچگونه پیکی مبنی بر حضور فاز دیگر در
نمونه سرب سولفید مشاهده نمیشود و شکل پیکها نشاندهنده
ساختار بلوری و متقارن در این ترکیب است [.]17

شکل  3تصاویر  FE-SEMساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده در حالل  -N،Nدی

شکل  4تصاویر  FE-SEMمربوط به نمونه سرب سولفید تهیه شده در حالل اولئیکاسید را نشا

شکل  2الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به سرب سولفید تهیه شده در حالل  -N،Nدیمتیلفرمامید

شکل  2الگوی پراش پرتو ایکس مربوط به سرب سولفید تهیه شده در حالل

بهطور شگفتانگیز وجود ابرساختارهای متنوع تشکیل شده در این حالل را تأیید کرد.

نتیجههای بهدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس

 -N،Nدیمتیلفرمامید

برای بررسی شکل و اندازه ذرات ابرساختارهای سرب سولفید تهیه شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
(( FE-SEMاستفاده شد .شکل  3تصاویر  FE-SEMبا بزرگنمایی متفاوت را برای نمونه سرب سولفید سنتز شده در حضور

نتیجههای بهدست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و
ایکس داربسپار هستند .نتیجهها نشان میدهد که ساختارهای
پرتوتشکیلشده
انرژی ذرات
شد که اکثر
سنجیمشخص
 SEMمتعدد
پراش
بررسی تصاویرطیف

 -N،Nدیمتیلفرمامید نشان میدهد .بر اساس این شکلها مشخص شد که سرب سولفید دارای ساختار داربسپار است .با

برای بررسی شکل و اندازه ذرات ابرساختارهای سرب سولفید تهیه

داربسپار سرب سولفید بهخوبی تحت شرایط حاللگرمایی ساخته شدهاند .ابرساختار داربسپار سرب سولفید منفرد (تکی) دارای

شکل  3تصاویر  FE-SEMساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده در حالل  -N،Nدیمتیلفرمامید
ساختار سهبعدی با یکتنه (محور طوالنی) و چهار شاخه (محور کوتاه) هستند .نانومیلهها در هر شاخه موازی با یکدیگر و عمود
شکل  3تصاویر  FE-SEMساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده در
شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ()FE-SEM
بر تنه هستند .تصویر با بزرگنمایی باالتر بهطور واضح ساختار سهبعدی آنها را نشان میدهد .طول تنه و قطر شاخههای این

استفاده شد .شکل  3تصاویر

فرمامید
کNاسی-ددرایمتی
اولئی،N
حالل
متفاوت را
FE-SEM
دهد .این تصاویر
ل می
نشان
نمونه سرب سولفید تهیه شده در حالل
بزرگنماییمربوط به
تصاویبار FE-SEM
شکل 4

ابرساختار بهترتیب در حدود  1-3میکرومتر و  79-190نانومتر است.

بهطور شگفتانگیز وجود ابرساختارهای متنوع تشکیل شده در این حالل را تأیید کرد.
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ر  FE-SEMساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده در حالل  -N،Nدیمتیلفرمامید

همانگونه که در شکل  4مشخص است این ابرساختارها
شکل  4تصاویر  FE-SEMمربوط به نمونه سرب سولفید تهیه شده
عبارتاند از الف -ساختار مکعبی کامل با اندازه تقریبی  5میکرومتر و
شگفتانگیز
تصاویر
دهد.رااین
نشان
اسید را
اولئیهک
طورتصاویر
دهدب .اهین
نشان می
یاسید
اولئیمک
حالل
شده در
حاللد تهی
در سولفی
 FE-SEمربوط به نمونه سرب
میکرومکعبهای ناقص با اندازه کوچک  500نانومتر تا اندازه بزرگ
کرد .تشکیل شده در این حالل را تأیید کرد.
متنوع
ابرساختارهای
وجود
ابرساختارهای متنوع تشکیل شده در این حالل را تأیید
 2/5میکرومتر ،چهاردهوجهی (شش وجه مربع { }100و هشت وجه
ششگوشه { )}111با اندازه تقریبی  3میکرومتر و چند وجهیهای
منظم دارای منفذ (شکل  4قسمت  ،)aب -ابرساختارهای متخلخل
بازوید(پا) متقارن که طول هر بازو حدود  1تا 2
ستارهای
ششفرمام
شکل -دبایمتیل
حالل N،N
شکل  3تصاویر  FE-SEMساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده در
همانگونه که در شکل  4مشخص است این ابرساختارها عبارتاند از الف -ساختار مکعبی کامل با اندازه تقریبی 9
میکرومتر است ،همانطور که در شکل  b-4نشان داده شده است.
میکرومتر و میکرومکعبهای ناقص با اندازه کوچک  900نانومتر تا اندازه بزرگ  2/9میکرومتر ،چهاردهوجهی(1شش وجه مربع
اندازهتصاویر
دهد .این
نشان م
پ-میکروید را
شکل  4تصاویر  FE-SEMمربوط به نمونه سرب سولفید تهیه شده در حالل اولئیکاس
حدود  3میکرومتر که دارای حفره
هایی با
مکعب
{ }100و هشت وجه ششگوشه { )}111با اندازه تقریبی  3میکرومتر و چند وجهیهای منظم دارای منفذ (شکل  4قسمت
بهطور شگفتانگیز وجود ابرساختارهای متنوع تشکیل شده در این حالل را تأیید کرد.
هستند (شکل  .)c-4ت -ابرساختارهای گل مانند با اندازه تقریبی 2
 ،)aب -ابرساختارهای متخلخل ستارهای شکل با شش بازو (پا) متقارن که طول هر بازو حدود  1تا  2میکرومتر است،
میکرومتر که دارای شش گلبرگ متقارن و مرکز دایره شکل با قطر
همانطور که در شکل  b-4نشان داده شده است .پ-میکرو مکعبهای با اندازه حدود  3میکرومتر
هستندشده است.
حفره داده
شکلکه-4داراdینشان
حدود  500نانومتر است که در
(شکل  .)c-4ت -ابرساختارهای گل مانند با اندازه تقریبی  2میکرومتر که دارای شش گلبرگ متقارن و مرکز دایره شکل با
تجزیه عنصری سرب هیدرکسیتیوسیانات و سرب سولفید تهیه
استیدکه در شکل  d-4نشان داده شده است.
ر  FE-SEMساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده در قطر
نانومترفرمام
900یمتیل
حدود -Nد
حالل ،N
سنجی
مشخصطی
استفاده از
 DMFبا
حالل
پرتوالف -ساختار مکعبی ک
انرژیاند از
پراش عبارت
ابرساختارها
ف این
است
شکل 4
گونه که در
شده درهمان
سنجیدرپراش
طیف
استفاده از
DMFمبا
شد وحالل
شده در
تجزیه عنصری سرب هیدرکسیتیوسیانات و سرب سولفید تهیه
ترکیبات
دهنده
تشکیل
حضوریات
بزرگبا  2/9میکرومتر ،چهارده
اینتا اندازه
 900نانومتر
کوچک
هایاندازه
ناقص با
کرومکعبها
انجام می
ایکسکرومتر و
می
 FE-SEمربوط به نمونه سرب سولفید تهیه شده در حالل اولئیکاسید را نشان میدهد .این تصاویر
شد).
شکل 9
(
آمده
دست
به
های
طیف
از
استفاده
با
ترکیبات
این
انرژی پرتو ایکس انجام شد و حضور اتمهای تشکیلدهنده در
تأیید
(شکل
آمده
دست
وجه به
هشتهای
}100از وطیف
استفاده
ی  3میکرومتر و چند وجهیهای منظم دارای
 )5تقریب
اندازه
 )}111با
گوشه {
شش
{
ابرساختارهای متنوع تشکیل شده در این حالل را تأیید کرد.

تأیید شد.

 ،)aب -ابرساختارهای متخلخل ستارهای شکل با شش بازو (پا) متقارن که طول هر بازو حدود

صاویر  FE-SEMمربوط به ابرساختارهای سرب سولفید سنتز شده در حالل اولئیکاسید

شکل  b-4نشان داده شده است .پ-میکرو مکعبهای با اندازه حدود  3میکرومتر
همانطور که در
(الف)

(ب)

(شکل  .)c-4ت -ابرساختارهای گل مانند با اندازه تقریبی  2میکرومتر که دارای شش گلبرگ متقار

9

قطر حدود  900نانومتر است که در شکل  d-4نشان داده شده است.

تجزیه عنصری سرب هیدرکسیتیوسیانات و سرب سولفید تهیه شده در حالل  DMFبا استفا
انرژی پرتو ایکس انجام شد و حضور اتمهای تشکیلدهنده در این ترکیبات با استفاده از طیفهای
تأیید شد.
DMFی ود ب) سرب هیدروکسی تیوسیانات
الف)دسرب
سنجیبهپراش انرژی
شکل  .4تصاویرشکل .9
حاللاولئیکاس
سولفیددردرحالل
سنتز شده
ایکسسولفی
پرتوسرب
ابرساختارهای
طیفمربوط
FE-SEM
(ب)

 -4-3سازوکار رشد ابرساختارهای 9
سرب سولفید
در طرحواره شکل  6سازوکار مربوط به تشکیل ابرساختارهای متفاوت سرب سولفید در حاللهای -N،Nدیمتیلفرمامید
و اولئیکاسید نشان داده شده است.

حالل  DMFو ب) سرب هید
الف)الف)
ایکس
پرتو پرتو
انرژیانرژی
پراش پراش
سنجیسنجی
شکلف .9طیف
سولفیددردرحالل
سربسولفید
سرب
ایکس
شکل  5طی

سرب سولفید سنتز شده
ابرساختارهای
FE-SEM
ابرساختارهایتصاویر
صاویر  FE-SEMمربوط به شکل 4
اسید
به حالل اولئیک
مربوط در
سنتز شده
سرب سولفید
در حالل اولئیکاسید

 DMFو ب) سرب هیدروکسی تیوسیانات
 -4-3سازوکار رشد ابرساختارهای سرب سولفید

9
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تابستان 96
یازدهم ،شماره
سرب سولفید در حاللهای
ابرساختارها،21ی متفاوت
سال تشکیل
در طرحواره شکل  6سازوکار مربوط به
Tetradecahedron

5

و اولئیکاسید نشان داده شده است.

تهیه و بررسی ابرساختارهای سرب سولفید بهعنوان ماده جاذب ...

سازوکار رشد ابرساختارهای سرب سولفید
در طرحواره شکل  6سازوکار مربوط به تشکیل ابرساختارهای
متفاوت سرب سولفید در حاللهای  -N،Nدیمتیلفرمامید و
اولئیکاسید نشان داده شده است.
تشکیل ابرساختار در دو مرحله هستهزایی و رشد بلور رخ
میدهد .ریخت نهایی بلورها به چگونگی رشد بلور بهصورت
سینتیکی یا ترمودینامیکی بستگی دارد .در کنترل ترمودینامیکی
فرایند رشد بهآرامی اتفاق میافتد و تکپار بهصورت الیه به الیه
روی سطوح بلور قرار میگیرد تا رشد کامل شود و از اینرو ،رشد
در امتداد و جهت خاصی اتفاق میافتد و در نتیجه ساختارهای
مکعبی ،هشتوجهی ،ده وجهی و دوازدهوجهی بهدست میآید.
در کنترل سینتیکی سرعت رشد زیاد است و امکان رشد بلورها
در همه جهات وجود دارد و ازاینرو ساختارهای شاخهدار تشکیل
میشود [ 21و  .]22در این پژوهش ،اثر حاللهای اولئیکاسید و
دیمتیلفرمامید روی ریخت ابرساختار سرب سولفید موردبررسی

قرار گرفت و از آنجا که قدرت تشکیل کمپلکس این حاللها
با سرب متفاوت است ،نرخ آزاد شدن یونهای سرب نیز در هر
یک از این حاللها در شرایط یکسان دما و فشار متفاوت است.
اولئیکاسید با نقطهجوش باال ( )285°Cباعث آهسته شدن تجزیه
 Pb(OA)22+شده و رشد بلور بهصورت ترمودینامیکی کنترل
میشود و در نهایت ساختارهای مکعبی بهدست میآید .با توجه
به این مطالب تنوع گستره ریختهای بهدست آمده به خاطر
سرعتپایین رشد بلورها است .در مورد حالل  DMFبه خاطر
نقطهجوش پایین ( )153°Cتجزیه شدن  Pb(DMF)22+سریعتر
اتفاق میافتد و رشد بلورهای سرب سولفید بهصورت سینتیکی
کنترل میشود که منجر به تشکیل ساختار داربسپار میگردد.

نتیجههای بررسی ویژگیهای نوری (بررسی طیفسنجی مرئی-
فرابنفش)
در شکل  7نمودار بازتابش پراکنده مرئی -فرابنفش

شکل  6طرحواره تشکیل ساختارهای متفاوت سرب سولفید در حاللهای  -N،Nدیمتیلفرمامید و اولئیکاسید

شکل  6طرحواره تشکیل ساختارهای متفاوت سرب سولفید در حاللهای  -N،Nدیمتیلفرمامید و اولئیکاسید
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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سینتیکی یا ترمودینامیکی بستگی دارد .در کنترل ترمودینامیکی فرایند رشد بهآرامی اتفاق میافتد و تکپار بهصورت الیه به

قانی و همکاران

( )DR-UV-Visسرب سولفید تهیه شده در حالل -N،N
دیمتیلفرمامید نشان داده شده است .همانطور که در نمودار
بازتابش مربوط به ساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده
در حالل  -N،Nدیمتیلفرمامید مشاهده میشود ،در ناحیه
رسد.
حالل می
شده3/5در درصد
کمتر از
()DR-UV-Visمقدار
کنده مرئی -فرابنفش  850-550نانومتر
-N،N
بازتابشدبهتهیه
سرب سولفی
340
داربسپاراز  1/2در طولموج
مقدار جذب
با توجه به نمودار جذب،
سرب سولفید تهیه شده
همانطور که در نمودار بازتابش مربوط به ساختارهای
نانومتر به  1/47در  550نانومتر افزایش مییابد .پس از این
هده میشود ،در ناحیه  990-990نانومتر مقدار بازتابش به کمتر از  3/9درصد میرسد.
ناحیه مقدار جذب تا طولموج  850نانومتر بهتقریب ثابت
نانومتر به  1/47در  990نانومتر افزایش مییابد .پس از این
340ماند.
از  1/2در طولموج می

در شکل  8طیفهای  DR-UV-Visسرب سولفید تهیه
شده در حالل اولئیکاسید نشان داده شده است .با توجه به
نمودار بازتابش ابرساختارهای سرب سولفید تهیه شده در حالل
اولئیکاسید مشخص است که مقدار بازتابش از  10تا  12درصد در
ناحیه فرابنفش به حدود  6/5درصد در ناحیه مرئی کاهش مییابد.
همچنین ،مقدار جذب از  0/95در  350نانومتر (ناحیه فرابنفش) به
 1/25در  850نانومتر افزایش مییابد.

ومتر بهتقریب ثابت میماند.

در شکل  7نمودار بازتابش پراکنده مرئی -فرابنفش ( )DR-UV-Visسرب سولفید تهیه شده در حالل -N،N
دیمتیلفرمامید نشان داده شده است .همانطور که در نمودار بازتابش مربوط به ساختارهای داربسپار سرب سولفید تهیه شده
در حالل  -N،Nدیمتیلفرمامید مشاهده میشود ،در ناحیه  990-990نانومتر مقدار بازتابش به کمتر از  3/9درصد میرسد.

این ب) جذب
پراکنده و
نانومتراسی
 990اولئیک
شده1دردرحالل
340سولفید
سرب
مقداریفها
شکل  9ط
بازتابشپس از
الف)مییابد.
افزادیش
نانومترتهیبهه /47
DR-UV-Visموج
جذبیاز  1/2در طول
با توجه به نمودار جذب،
ماند.سولفیدهای تهیه شده در حالل دیمتیلفرمامید و اولئیکاسید مطابق با
سرب
خورشیدی
990یب
گیری ضر
ناحیه مقدار جذب تااندازه
ثابت می
جذبهتقریب
نانومتر ب
طولموج

پراکنده
E903-96ید الف)
استانداردیمتیلفرمام
سرب سولفید تهیه شده در حالل  -N،Nد
ب)یب جذب خورشیدی سرب سولفیدهای تهیه شده در جدول  1گزارش شد.
.[23و ضر
بازتابش شد]
 ASTMانجام
جذب
جذب سرب سولفید تهیه شده در حاللهای متفاوت
ب
ی
ضر
مقدار
1
جدول
 DR-سرب سولفید تهیه شده در حالل اولئیکاسید نشان داده شده است .با توجه به

سولفید تهیه شده در حالل اولئیکاسید مشخص است که مقدار بازتابش از 10
12د
سرب تاسولفی

 6درصد در ناحیه مرئی کاهش مییابد .همچنین ،مقدار جذب از  0/59در  390نانومتر

متر افزایش مییابد.

ابرساختار سرب
سولفید تهیه شده در
حالل DMF
ابر ساختار سرب
سولفید تهیه شده در
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Abstract: In this research, lead sulfide (PbS) superstructures via a solvothermal process with using
single - source precursor of lead hydroxythiocyanate (Pb(OH)SCN) were prepared. Superstructures
of lead sulfide in different solvents such as oleic acid (OA) and N, N-dimethyl formamide(DMF)
were prepared and the influence of morphology on the optical properties were investigated.
The products were characterized by X-ray diffraction (XRD), morphology observations were
performed on a field emission scanning electron microscopy (FE-SEM), and the light absorption
and reflection properties were investigated by UV–Vis diffuse reﬂectance spectrophotometer. The
investigation of their optical properties in the ultra violet and visible regions showed that the
prepared PbS in DMF solvent compared with OA, had less reflectance and the absorbance (αs) for
them were 0.955 and 0.918, respectively. The high solar absorptance and low emittance of these
materials indicate that they are suitable for using in solar absorber coatings.
Keywords: Lead sulfide superstructure, Solvothermal process, Solar absorber material
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