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ساخت و بهینهسازی نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیاتیلن گلیکول به
D2EHPA عنوان بستری برای استخراجکنندهی
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 فرایند همرسوبی، براي ساخت این نانو ذرات. نمونه اي از نانو ذرات مغناطیسی منیتیت پوشش داده شده با پلیاتیلن گلیکول ساخته شد:چکیده
شیمیایی در محیط اسیدي نمکهاي فرو و فریک کلرید و پلیاتیلنگلیکول مورد استفاده قرار گرفت و از سدیم هیدروکسید به عنوان عامل
 تصاویر. شرایط رسوبگیري نانو ذرات مغناطیسی منیتیت بهینه شد و ویژگیهاي نانو ذرات مورد ارزیابی قرار گرفت.رسوبدهنده استفاده شد
 اندازهي متوسط.( نشان داد که ذرات به دست آمده بسیار ریز و شبه کروي بودندTEM) تهیه شده به وسیلهي میکروسکوپ الکترونی عبوري
 درصد پلیمر.( نشان داد که پوشش پلیمري هیچ تغییر فازي در ذرات ایجاد نمیکندXRD)  پراش پرتو ایکس. نانومتر بود52  تا1 ذرات بین
 بر روي ذرات از طریق طیفسنجی تبدیلD5EHPA ) و میزان تثبیت استخراجکنندهيTGA( موجود بر روي ذرات از طریق تجزیهي گرما وزنی
 غلظت سود و مقدار پلیاتیلنگلیکول، نتایج به دست آمده نشان داد که تغییرات غلظت اسید.( مورد ارزیابی قرار گرفتFT-IR) فوریهي زیر قرمز
. پوشش داده شدD5EHPA  در نهایت سطح این نانو ذرات به وسیلهي استخراجکنندهي.بر روي اندازه و ساختار ذرات تأثیر میگذارند
D2 EHPA ، پلیاتیلن گلیکول، همرسوبی شیمیایی، نانو ذرات مغناطیسی منیتیت:کلیدواژهها
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Abstract: Fe3O4 magnetic nanoparticles were prepared by co-precipitation of FeCl3.6H2O and
FeCl2.4H2O with addition of sodium hydroxide. The conditions for the preparation of Fe 3O4 magnetic
nanoparticles were optimized, and Fe3O4 magnetic nanoparticles obtained were characterized
systematically by means of transmission electron microscopy (TEM), thermal gravimetric analysis
(TGA), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and X-ray diffraction (XRD). The results
revealed that the magnetic nanoparticles were semispherical with the average diameter of 8-25nm. XRD
results did not show any phase variation due to PEG coating. It was found that the variation of acid and
sodium hydroxide concentrations and quantity of the Polyethylene glycol (PEG) played a critical role in
size and structure of nanoparticles. Finally, the surface of Fe3O4 magnetic nanoparticles was cooted with
D2EHPA.
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پیدا میکنند .مزایاي کاربرد این ذرات در فرایندهاي استخراج

 .1مقدمه
در سالهاي اخیر به ساخت نانو ذرات مغناطیسی منیتیت توجه

عبارتاند از :کاهش مقدار استخراجکنندهي مورد استفاده نسبت

زیادي شده است .دلیل این امر ،کاربردهاي گستردهي این

به فرایندهاي استخراج حاللی و تبادل یون متعارف ،باال رفتن

ذرات در زمینههاي متعدد مانند استخراج فلزات سنگین ،سیستمهاي

قابلمالحظهي سرعت استخراج ،کاهش تولید پسماندهاي

و ترمیم

ثانویه ،کاهش تجهیزات مورد نیاز براي فرایند استخراج ،و با

است ] .[1مهمترین کاربرد این ذرات در جداسازي

توجه به خاصیت مغناطیسی ذرات امکان جداسازي به کمک

عناصر موجود در پسماندهاي هستهاي است .کاربرد این ذرات

میدان مغناطیسی فراهم میشود ] .[19در اکثر مواقع ذرات با یک

براي جداسازي عناصر پرتوزایی چون اورانیم ،سزیم و استرانسیم

پلیمر ساده پوشش داده میشوند ] .[59انتخاب نوع پلیمر

از پسماندهاي هستهاي براي اولین بار توسط نونز گسترش یافت

بستگی به نوع استخراجکننده دارد .پرکاربردترین پلیمرها براي

] .[5ویژگیهاي ذرات مانند اندازه ،عاملهاي سطحی ،بار و

پوششدهی ذرات ،پلیوینیل الکل ،پلیمتیل متاکریالت،

قابلیت مغناطیسی شدن ،تأثیر بسیار مهمی بر کاربرد آنها دارد

پلیاکریل آمید و پلیاتیلن گلیکول هستند ].[11

()5

دارورسانی( ،)1تصویربرداري با تشدید مغناطیسی
()1

بافتها

] .[4 ،1این ویژگیها تحت تأثیر فرایند ساخت و پارامترهاي آن

روشهاي پوششدهی ذرات با پلیمر عبارتاند از:

قرار دارد .امروزه روشهاي بسیاري براي ساخت نانو ذرات

ساخت ذرات در محلول حاوي پلیمر ،ساخت پلیمر و ذرات به

مغناطیسی منیتیت ،توسعه یافته است؛ همرسوبی شیمیایی ،پیرولیز،

صورت جداگانه و ایجاد پیوند سطحی بین این دو ،و اضافه کردن

سل -ژل و هیدروترمال از آن جملهاند ] .[1 ،7 ،6 ،2از میان این

پلیمر به محلول در حین ساخت ذرات ] .[51 ،55 ،51پلیمر

روشها همرسوبی شیمیایی به خاطر سادگی و قابلیت

میتواند مانند مورد پلیاکریلیک اسید از طریق پیوند کواالنسی و

تکرارپذیري از اهمیت باالتري برخوردار است ].[9

مانند مورد پلیوینیل الکل و پلیاتیلناکسید با پیوند هیدروژنی بر

ذرات به دست آمده از روش همرسوبی شیمیایی اگرچه به

روي ذرات تثبیت شود ] .[54 ،55 ،19عواملی که به استفاده از

عنوان نانو ذرات مغناطیسی منیتیت شناخته میشوند اما در حقیقت

پلیمر براي پوششدهی ذرات منجر شده است عبارتاند از:

این ذرات ،ترکیبی بین منیتیت و ماگمیت دارند ] .[11 ،19هر

بهبود پایداري فضایی( )7در محیطهاي مایع ] ،[2بهبود پایداري

قدر ترکیب به ماگمیت نزدیکتر باشد میزان مغناطیسپذیري آن

شیمیایی با توجه به اکسایش ذرات در محیطهاي اکسنده ]،[19

به همان اندازه کمتر و پایداري شیمیایی آن بیشتر است ].[11

جلوگیري از کلوخه شدن ذرات ] ،[56 ،52 ،17افزایش

در نبود اکسیژن بازده تولید منیتیت باالتر است ] .[19براي حذف

سازگاري با محیطهاي زیستی ] ،[57 ،2بهبود خواص اتصال

اکسیژن ،عمل ساخت در محیطهاي بسته و در اتمسفر گازهاي

ذرات به استخراجکنندههاي حاللی ] [51و محدود کردن رشد

آرگون یا نیتروژن انجام میشود و یا از عوامل حذفکنندهي

ذرات در حالتهایی که پلیمر در حین ساخت به ذرات اضافه

اکسیژن استفاده میشود ] .[1سطح ویژهي ذرات تأثیر زیادي

میشود ] .[55برخی از پلیمرهاي مرکب نیز میتوانند نقش

روي قابلیت استخراج آنها دارد ] .[1با افزایش سطح ویژه که به

استخراجکننده را ایفا کنند .به عنوان مثال پلیمر مرکب

معنی کوچکتر شدن ذرات است ،مغناطیسپذیري ،پایداري

پلیاکریلیک اسید متصل شده به پلیاتیلن اکسید و پلیپروپیلن

شیمیایی و مقاومت در برابر نفوذ کمتر میشود ].[14 ،11 ،15

اکسید در جذب مولکولهاي آلی به کار رفته است ].[55

نانو ذرات به تنهایی با توجه به بارهاي سطحی آنها ،که

در این مقاله نانو ذرات منیتیت از طریق فرایند همرسوبی

بستگی زیادي به  pHمحیط دارد ،میتوانند به عنوان جاذب براي

شیمیایی در محیط اسیدي حاوي پلیاتیلن گلیکول ساخته شدند.

یونهاي مختلف مورد استفاده قرار گیرند ] .[12امّا در بیشتر

تثبیت پلیمر بر روي ذرات و تأثیر شرایط ساخت بر روي اندازه

کاربردها براي بهبود تمایل( )4و گزینندگی( )2ذرات براي یونهاي

و ساختار ذرات بررسی شد .در نهایت نانو ذرات با باالترین سطح

موردنظر با تغییر سطح ذرات به وسیلهي استخراجکنندهها ،گروههاي

ویژه انتخاب و به عنوان بستري براي استخراجکنندهي

عاملیی را بر روي سطح ذرات ایجاد میکنند ] .[17 ،16با تغییر

 D5EHPAبا این استخراجکننده پوشش داده شدند.

سطح ذرات ،خواص شیمیایی ذرات تغییر میکند ] [11که بسته

به نوع استخراجکننده ،ذرات نسبت به جذب یونهاي خاصی تمایل
19

ساخت و بهینهسازي نانو ذرات مغناطیسی . . .

 .2مواد و روشها

 8.2مشخصهیابی نانو ذرات مغناطیسی

 1.2مواد

اندازه و شکل نانو ذرات به وسیلهي میکروسکوپ الکترونی

فروکلرید  4آبه ( ،)FeCl5.4H5Oفریک کلرید  6آبه

عبوري ) (TEMمدل  Philips-EM-208S100KVتعیین شد.

( ،)FeCl1.6H5Oسود سوزآور ( ،)NaOHهیدروکلریک

حالت بلوري ذرات به وسیلهي دستگاه پراش پرتو ایکس

اسید  17%وزنی ،پلیاتیلن گلیکول ( ،)PEG6999اتانول و

) (XRDمدل  ،Philips-PW1800خواص حرارتی از طریق

دي -5-اتیلهگزیل فسفریک اسید ( )D5EHPAهمگی از

تجزیهي گرماوزنی ) (TGAو خواص شیمیایی از طریق

شرکت مرک آلمان خریداري و همهي محلولها با آب دو بار

طیفسنجی تبدیل فوریهي زیر قرمز ) (FT-IRتعیین شد.

تقطیر شده تهیه شدند.
 .3نتایج و بحث
 2.2ساخت نانو ذرات مغناطیسی

 1.3اثر غلظت هیدروکلریک اسید روی ساختار و اندازهی نانو

 59میلیلیتر محلول هیدروکلریک اسید حاوي پلیاتیلن گلیکول،

ذرات

 9/16گرم فرو کلرید و  5/12گرم فریک کلرید ()Fe+1/Fe+5=5

نتایج به دست آمده از الگوهاي پراش پرتو ایکس نانو ذرات تهیه

به مدت  4دقیقه با استفاده از گاز آرگون در یک بالن دو دهانه

شده در محلولهاي با  4غلظت مختلف هیدروکلریک اسید و

اکسیژنزدایی شدند .در حالی که محلول همزده میشد محلول

مقدار  1گرم پلیاتیلن در  59میلیلیتر محلول در شکل  1نشان

سود که قبالً با آرگون اکسیژنزدایی شده بود به آرامی و به

داده شده است .در این شکل 6 ،قلهي مجزا در زوایاي  5θبرابر

صورت قطره قطره به محیط واکنش افزوده شد .با رسیدن  pHبه

با  27/9 ،21/4 ،41/1 ،12/2 ،19/1و  65/2دیده میشود که مربوط

 11رنگ محلول سریعاً از زرد به سیاه تبدیل شد که نشاندهنده

به صفحات بلوري ( )211( ،)455( ،)499( ،)111( ،)559و ()449

تشکیل نانو ذرات منیتیت بود .محلول به دست آمده به مدت 19

مشخصهي فاز منیتیت ( )Fe1O4هستند ] .[19لذا ،پوشش پلیمري

دقیقه همزده شد و در ادامه به وسیلهي یک آهنربا رسوب از

هیچ تغییر فازي را در ذرات ایجاد نکرده است .این شکل همچنین

محلول جدا شد .نانو ذرات  1بار با آب مقطر شستشو داده شدند

نشان میدهد که با افزایش غلظت هیدروکلریک اسید ،ذرات ریزتر

تا  pHشویه به تقریباً  7رسید .در نهایت ذرات به مدت  4ساعت

و ساختار بلوري ذرات منظمتر میشود .اندازهي میانگین ذرات از

در یک آون با دماي  79درجه کامالً خشک شدند .ذرات به

طریق رابطهي دوباي -شرر به دست آمد ]،[59 ،51

دست آمده پایداري بسیار باالیی در محیطهاي آبی داشتند و
سوسپانسیونهاي پایداري تشکیل دادند.

D=9/9λ/βcosθ

()1

 3.2پوشش سطح ذرات با D2 EHPA
شدت (یکای اختیاری)

براي بررسی قابلیت ذرات به عنوان بستري براي استخراجکنندهي
 D5EHPAسطح آنها با این استخراجکننده پوشش داده شد.
براي این منظور یک گرم از نانو ذرات در  59میلیلیتر اتانول
وارد ،و به مدت  19دقیقه به طریق فراصوتی همزده شدند تا
ذرات کامالً در اتانول پخش شوند .در ادامه براي پوششدهی
ذرات 9/41 ،گرم  D5EHPAبه محیط اضافه شد .ذرات به این
( 2 θدرجه)

ترتیب پوشش داده شده ،در یک آون با دماي  29درجهي

شکل  .1الگوهاي پراش پرتو ایکس نانو ذرات ساخته شده در محیط

سلسیوس در مدت  2ساعت کامالً خشک شدند.

هیدروکلریک اسید با غلظتهاي  ،)5( 9/4 ،)1( 9/6و  9/5مول بر لیتر ()1؛ و
در محیط عاري از هیدروکلریک اسید (.)4
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که در آن  Dقطر متوسط ذرات λ ،طول موج پرتو ایکسβ ،
پهناي نیم ارتفاع و  θزاویهي پراش پرتو ایکس است .گسترهي
توزیع اندازهي ذرات  1تا  15نانومتر به دست آمد.
در شکل  5ریزنگارهاي الکترونی ذرات نشان داده شده
است .همانطور که دیده میشود اکثر ذرات تقریباً به شکل
کروياند و اندازهي آنها بسته به شرایط ساخت از  9تا 52
نانومتر تغییر میکند که تقریباً منطبق با مقادیر به دست آمده از
فرمول دوباي -شرر است .همچنین مقداري تجمع بین ذرات
دیده میشود که ناشی از سطح ویژه و انرژي سطحی باالي ذرات
است ] .[59 ،1براي به دست آوردن اندازهي ذرات با استفاده از
تصاویر میکروسکوپ الکترونی ،تعداد  199ذرهي منفرد به
صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از مقیاس ارایه شده در
تصاویر میکروسکوپ الکترونی ،اندازه آنها تعیین گردید .سپس
میانگین هندسی اندازهي ذرات به دست آمده ،محاسبه و به عنوان
اندازهي متوسط در جدول  1ارایه شد.
نتایج حاصل از ریزنگارهاي الکترونی و پراش پرتو ایکس در
جدول  1داده شدهاند.
کاهش اندازهي ذرات با افزایش غلظت اسید ،به اثر اسید در
جلوگیري از باال رفتن سریع  pHبرمیگردد .در واقع
یونهاي ¯ OHبا سود وارد محلول میشوند .در حضور اسید
بخشی از یونهاي ¯ OHبا یونهاي  H+حاصل از تفکیک اسید
واکنش داده و خنثی میشوند .بنابراین آهنگ افزایش  pHدر
محلولهاي اسیدي غلیظتر ،کندتر است .با کند شدن آهنگ
افزایش  pHسرعت جوانهزنی و رشد نیز کاهش مییابد .کاهش
سرعت رشد و جوانهزنی باعث افزایش بلورینگی ذرات میشود
و همینطور قبل از فراهم شدن شرایط براي رشد بیشتر ذرات،
پلیمر موجود در محلول فرصت خواهد داشت رشد ذرات را
متوقف کند.

شکل  .2ریزنگارهاي الکترونی نانو ذرات ساخته شده در محیط
هیدروکلریک اسید با غلظتهاي  ،)5( 9/4 ،)1( 9/6و  9/5مول بر لیتر ( )1و در
محیط بدون هیدروکلریک اسید.
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جدول  .2تأثیر غلظت سود بر روي اندازه و رنگ ذرات

جدول  .1تأثیر غلظت هیدروکلریک اسید بر روي اندازه و رنگ ذرات
اندازهي متوسط به دست

اندازهي متوسط محاسبه شده

رنگ

آمده از ریزنگارهاي

از فرمول دوباي -شرر

محصول

غلظت سود

آمده از تصاویر

الکترونی (نانومتر)

(نانومتر)

نهایی

(مول بر لیتر)

میکروسکوپ الکترونی

9

52

56/7

9/5

59

55/6

9/4

15

11/1

9/6

9

1/2

غلظت هیدروکلریک
اسید (مول بر لیتر)

اندازهي متوسط به دست

اندازهي متوسط محاسبه شده

رنگ

از فرمول دوباي -شرر

محصول

(نانومتر)

نهایی

روشن

5

9

1/2

سیاه

قهوهاي تیره

1

11

19/1

سیاه

سیاه مایل

4

14

15/2

سیاه

به قهوهاي

2

16

11/9

سیاه

عبوري (نانومتر)

قهوهاي

سیاه

 2.3اثر غلظت سود روی ساختار و اندازهی نانو ذرات
شدت (یکای اختیاری)

نتایج حاصل از آزمایشهاي اثر غلظت سود روي اندازه و رنگ
ذرات ساخته شدهي پوشش داده شده با پلیاتیلن گلیکول در
محیط هیدروکلریک اسید  9/6مول بر لیتر و با مقدار  129گرم بر
لیتر پلیاتیلن گلیکول در جدول  5داده شدهاند .براساس اطالعات
این جدول ،با افزایش غلظت سود اندازهي ذرات افزایش مییابد.
ذرات پلیاتیلن گلیکول موجود در محلول به هنگام جوانهزنی

( 2 θدرجه)

ذرات منیتیت از طریق پیوند هیدروژنی به سطح ذرات چسبیده و

شکل  .3پراش پرتو ایکس نانو ذرات رسوب داده شده با محلول سود با

مانع از رشد بیشتر آنها میشوند .در فاصلهي بین جوانهزنی تا

غلظتهاي  )1( 4 ،)5( 1 ،)1( 5و  6مول بر لیتر (.)4

اتصال پلیمر به سطح ،ذرات فرصت دارند به رشد خود ادامه
دهند .اگر  pHمحیط به اندازهي کافی باال باشد شرایط براي رشد

 3.3اثر مقدار پلیاتیلن گلیکول روی اندازهی نانو ذرات

ذرات فراهم میشود .هنگامی که از سود با غلظت باالتر استفاده

نتایج به دست آمده از اثر پلیاتیلن گلیکول بر روي نانو ذرات

میشود به دلیل این که در مدت زمان مشخص ¯ OHبیشتري

ساخته شده در محیط هیدروکلریک اسید  9/6مول بر لیتر ،با

وارد محلول میشود pH ،بسیار سریع باال میرود .بنابراین

استفاده از سود  5مول بر لیتر در جدول  1داده شدهاند .براساس

واکنش تشکیل منیتیت تسریع میشود ] [1و در فاصلهي بین

اطالعات این جدول با افزایش مقدار پلیمر تا  1گرم اندازهي

جوانهزنی و اتصال پلیمر شرایط براي رشد ذرات فراهم میشود.

ذرات کاهش مییابد و فراتر از آن افزایش مقدار پلیمر تأثیري

اما هنگامی که از سود با غلظتهاي پایینتر استفاده میشود قبل

بر روي اندازهي ذرات ندارد .همانطور که پیش از این ذکر شد

از این که شرط  pHبراي رشد فراهم شود پلیمر رشد ذرات را

پلیمر عامل محدودکنندهي رشد ذرات است .با افزایش مقدار

متوقف میکند .همچنین نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس نشان

پلیمر موجود در فصل مشترک ذرات و محلول ،رشد ذرات

میدهد که ذرات ساخته شده با غلظتهاي باالتر سود بلورینگی

سریعتر محدود میشود ] .[55همینطور با افزایش غلظت پلیمر،

کمتري دارند (شکل  .)1در واقع شکلگیري و رشد سریع باعث

گرانروي محلول افزایش و باعث کاهش سرعت انتقال جرم

میشود ذرات فرصت کافی براي بلوري شدن نداشته باشند ].[19

نمکها از محلول به سمت فصل مشترک جوانهي تشکیل شده

بنابراین استفاده از سود با غلظتهاي پایینتر باعث میشود ذرات

میشود .در این حالت سرعت تشکیل جوانه بیشتر از سرعت

کوچکتر با سطح ویژه و بلورینگی باالتري حاصل شود.

رشد خواهد بود بنابراین ذرات ریزتري حاصل میشوند .اما با
افزایش مقدار پلیمر در وراي یک مقدار مشخص مقدار پلیمر
دیگر تأثیري بر روي اندازهي ذرات نخواهد داشت.
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جدول  .3تأثیر مقدار پلیاتیلن گلیکول بر روي اندازه و رنگ ذرات
اندازهي متوسط به دست

از فرمول دوباي -شرر

محصول

(نانومتر)

نهایی

1

54

52/2

سیاه

5

16

14/1

سیاه

1

9

1/2

سیاه

4

19

1/1

سیاه

2

9

9/5

سیاه

مقدار پلیاتیلن گلیکول

آمده از تصاویر

(گرم)

میکروسکوپ الکترونی
عبوري (نانومتر)

وزن (میلیگرم)

اندازهي متوسط محاسبه شده

رنگ

 8.3تعیین مقدار پلیاتیلن گلیکول روی ذرات پوشش داده شده

دما (درجهی سانتیگراد)

نتایج حاصل از تجزیهي گرماوزنی دو نمونه از ذرات رسوب

شکل  .8نمودار گرماوزنی نانو ذرات بدون پوشش پلیاتیلن گلیکول ( )1و با

داده شده در حضور و در نبود پلیمر در شکل  ،4دیده میشود.

پوشش پلیاتیلن گلیکول (.)5

همانطور که مشاهده میشود ذراتی که در حضور پلیمر رسوب
داده شدهاند کاهش وزن بیشتري نسبت به ذرات دیگر دارند.

()4
()1
()5
()1

این کاهش وزن بیشتر نشاندهندهي حضور پلیمر بر روي

عبور ()%

ذرات است .همانطور که در شکل دیده میشود ذراتی که در
حضور پلیمر رسوب داده شدهاند در دماهاي بین 199-599
درجهي سلسیوس بیشترین کاهش وزن را از خود نشان میدهند

این کاهش وزن مربوط به تجزیهي پلیمر روي سطح ذرات در
دماهاي باالي  599درجه است .کاهش وزنی که در دماهاي زیر
 129درجه در ذرات دیده میشود ناشی از تبخیر رطوبت موجود

عدد موج ()cm-1

در این ذرات است .با توجه به میزان کاهش وزن ذرات بین

شکل  .1طیف تبدیل فوریهي زیر قرمز  ،)1( D5EHPAنانو ذرات بدون

دماهاي  199-599درجهي سلسیوس میتوان دریافت که در

پوشش  )5( D5EHPAپلیاتیلن گلیکول ( )1نانو ذرات پوشش داده شده با

حدود  6%از وزن کل ذرات را پلیاتیلن گلیکول تشکیل داده

پلیاتیلن گلیکول و .)4( D5EHPA

است .کاهش وزن ذرات رسوب داده شده در نبود پلیمر ناشی از
وجود رطوبت است که تا دماهاي  129درجهي سلسیوس این

در طیف ذرات پوشش داده شده با  D5EHPAقلههایی که در

رطوبت خارج شده و وزن ذرات به یک مقدار ثابت میرسد.

عدد موجهاي  5919 ،5179 ،1462و  5961cm-1دیده میشوند

مربوط به عوامل  -CHهستند .این قلهها در طیف ذراتی که تنها
 1.3تثبیت  D2 EHPAروی ذرات

با پلیاتیلنگلیکول پوشش داده شدهاند دیده نمیشوند .با مراجعه

شکل  2طیف تبدیل فوریهي زیر قرمز ( D5EHPAنمودار ،)1

به طیف  D5EHPAمشخص میشود قلههاي مشاهده شده در این

نانو ذرات بدون پوشش ( D5EHPAنمودار  ،)5پلیاتیلن

ذرات مربوط به گروههاي  -CHهستند که ناشی از حضور

گلیکول (نمودار  )1و نانو ذرات پوشش داده شده با پلیاتیلن

 D5EHPAبر روي ذرات است .حضور این قلهها در این طیف

گلیکول و ( D5EHPAنمودار  )4را نشان میدهد .در طیف

حضور  D5EHPAبر روي ذرات را تأیید میکند .از طرفی در

مربوط به  D5EHPAقلههایی که در عدد موجهاي 5919 ،5164

طیف مربوط به این ذرات قلهي دیگري در عدد موج  1979قرار

و  5961cm-1مشاهده میشوند مربوط به عوامل  -CHبا باندهاي

دارد ،این قله مربوط به پیوند دوگانهي  P=Oاست که در اثر

خمشی هستند .همچنین قلههاي واقع در عدد موجهاي  1462و

ایجاد پیوند هیدروژنی بین این گروه و گروههاي  -OHموجود

 1177cm-1نیز مربوط به عوامل  -CHبا باندهاي کششی ،و قلههاي

بر روي ذرات از  1559به  1979cm-1تغییر مکان داده است.

مشاهده شده در عدد موجهاي  1559و  1911cm-1به ترتیب

همچنین قلهي موجود در  1299cm-1مربوط به گروههاي -OH

مربوط به پیوند دوتایی  P=Oو پیوند ترکیبی  P-OHهستند.

است.
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