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ه در در سال های اخیر، نانو مواد به دلیل ویژگی و کاربردهای گسترد
ن در میان ای.زمینه های مختلف توجه زیادی را به خود جلب کرده اند

ه نانو مواد،خانواده ای از ترکیبات شیمیایی قرار دارند که معروف ب
با ( MoS2)دی سولفید مولیبدن .فلزات واسطه دی کالکوژن هستند

و ساختار بلوری شش وجهی و ساختار الیه ای شبه گرافیت ،عض
دارای ویژگی های MoS2.خانواده ی فلزات واسطه می باشد

با .ی می باشدفیزیکی ،شیمیایی ،اپتیکی و الکتریکی منحصر به فرد
این حال، یافتن روش هایی به منظور تولید نانوذرات در مقیاس

گسترده و به صورت ارزان یکی از چالش های اساسی در توسعه ی
ز در این پژوهش ا. هرچه بیشتر این نانوساختارها محسوب می شود

در محیط محلول با MoS2روشی ساده،برای ساخت فیلم نازک 
بررسی .استفاده از سدیم مولیبدات و سدیم سولفید معرفی شده است

وUV-Vis ،XRDنانو ذرات ساخته شده از طریق آنالیزهای 
FTIR ت نتایج به دس. انجام شد و گاف نواری مربوطه رسم گردید

.را نشان می دهدMoS2آمده موفقیت این روش در تولید  
وژنید نانو ذرات،فیلم نازک،روش شیمیایی،دی کالک: واژگان کلیدی

،MoS2

چکیده

رحوزه ددی سولفید مولیبدن به دلیل ویژگی ها و کاربرد بالقوه خود 
ای فیزیکی ، الکتروشیمی ، روانکاری، تجزیه ، سازه ه: هایی مانند

دارای ساختار الیه ای شبه . مهندسی،همواره مورد توجه بوده است
شامل یک صفحه ی اتمی  S-Mo-Sگرافیت ، متشکل از الیه های

Mo (مولیبدن ) ساندویج شده بین دو صفحه اتمی(S)(  1شکل)گوگرد
.می باشد

ست ا( فلزهای واسطه) کالکوژن دی سولفید مولیبدن از خانواده دی 
بان بین الیه الکتروشیمیایی و مواد میزفوتوکاتالیستی، که در زمینه ی 

بدن فازهای اصلی دی سولفید مولی. ای، کاربرد و طرفداران زیادی دارد
Rو  Hاست که  3R-MoS2و2H-MoS2نیمه رسانا،به صورت 

ا عالوه بر این ه.به تقارن بلوری شش گوشی و لوزی رخ اشاره دارد
با 2H-MoS2که از برهمکنش فاز 1T-MoS2شامل دو فاز فلزی 

با تقارن منشور 1H-MoS2وفلزات قلیایی با تقارن چهارگوشی است 
د نانو با روش های متفاوتی برای ساخت این ترکیب در ابعا.مثلثی است

:  عبارتندازکه برخی از آنها [. 1]ریخت های گوناگون ارائه شده است
مخلوط ی استوکیومترواکنشتجزیه گرمایی، آمونیوم تترا مولیبدات، 

ی پودرهای مولیبدن و گوگرد در خالء و دمای باال، واکنش در فاز گاز
هایمحیط احیاکننده و روش در H2Sاکسیدهای مولیبدن با 

-3]الکترونیروش هیدروترمال،تابش گاما و پرتو :مانندشیمیایی 
فشار باال و یا استفاده از/روش های نام برده همگی مستلزم دما[.2

بنابراین،روش های ساده و راحت تر .دستگاه های ویژه هستند
ر د.روش های ساخت در محیط محلول بسیار مورد توجه هستند:مانند

خنثی دمای باال،فشار،اتمسفر)این مقاله روشی ساده،بدون شرایط ویژه
فید و با مواد قابل دسترس، ساخت فیلم نازک مولیبدن دی سول...(و

.شرح داده شده است

مقدمه

مواد و روش ها
مواد و دستگاه ها

خریداری شده  Merckتمام حالل ها و مواد به کار رفته از شرکت 
وکلراید سدیم مولیبدات ، سدیم سولفید وآمین هیدروکسیل هیدر.است

از پراش شناسایی نانو ذرات تهیه شده با استفاده.به کار گرفته شدند
و پرتودهیPW 1840فیلیپس مدلپرتو ایکس با دستگاه 

λ=0.152nm انجام شده است.
ساخت محلول

میلی لیتر آب دوبار 120میلی لیتری دو دهانه،ابتدا 250دریک بالن 
ننده سپس با یک سامانه گرمکن مجهز به تنظیم ک.یونیزه افزوده شد

درجه سانتی گراد به مدت ده دقیقه گرما 70گرما،همراه با همزن تا 
سدیم مولیبدات به آن افزوده و پس از گرم 2/4پس از آن .داده شد

آمین هیدروکسیل هیدروکلراید حل شده گرم 1/4انحالل کامل،مقدار 
از پس.میلی لیتر آب دوبار یونیزه به ظرف واکنش افزوده شد10در 

میلی لیتر استن به مخلوط واکنش افزوده 30گذشت یک ساعت،
تری پلی فسفات گرم 0/345گرم کیتوسان به همراه 35/0سپس .شد

سدیم گرم 4/3سرانجام .افزوده که موجب تغییر رنگ مخلوط میگردد
سولفید حل شده در آب دوبار یونیزه افزوده و واکنش به مدت سه

درجه سانتی گراد سرد و با 65مخلوط واکنش تا .ساعت ادامه یافت
در گستره pH)استفاده از کلریدریک اسید اسیدیته مخلوط کنترل شد

،شواهد علمی به دست آمده نشان می دهد که مقدار اسید( 7/5تا 6ی 
سپس مخلوط واکنش .[4]مصرفی نقش بسزایی در بازده واکنش دارد 

درجه سانتی گراد به مدت یک روز 50روی الم ریخته و در آون دمای 
دن قرار داده تا محلول خشک و فراورده پودری ذرات دی سولفید مولبی
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مراجع

MoS2گاف نواری 

شده گاف نواری با فرض مستقیم بودن آن ، تعیین شده است و با مقادیر گزارش
گاف (4شکل .)تک الیه در تطابق کامل است  MoS2در کارهای تحقیقی قبلی 

برای طول موج های مختلف /λ1برحسب  /λAنواری نمونه با رسم نمودار 
ودی برگرفته از نمودار عبور این نمونه بدست آمد؛امتداد خط مماس بر بخش صع

را Eg=1.92 evو  /g=0.00155 λ1نمودار و تالقی آن با محور افقی مقدار
بالک بسیار کمتر و در MoS2گاف نواری .نشان میدهدMoS2برای فیلم نازک 

در اینجا،فرآیند ساخت نمونه منجر به تولید تک الیه  .می باشدev1/2حدود 
MoS2 ه عنوان با کاربرد های منحصر بفرد در صنعت اپتوالکترونیک  و استفاده ب

. شده است ... فونوکاتالیک های فعال برای تولید الکتروسیته و 

MoS2گاف نواری .4شکل

  FTIRطیف 

این طیف . ارائه میگرددH2oاز نمونه ی ورقه شده و محلول در  FTIRنمودار  طیف 5در شکل 
بخاطر وجود آب در O-Hکه مربوط به محیط . دارای یک قله در طول موج خیلی باال  است

نوار واقع در  .ظاهر میگردد cm-11128در قله با عدد  موج S-Oنوار جذب .  است  MoS2ساختار
cm-11383  بخاطر کشش نامتقارنC=Oقله نسبتا قابل مالحظه در . استcm-11634 منسوب به

درنوار های واقع [. 5]را بهتر تایید میکند MoS2تشکیل فاز تک الیه Mo-Sپیوند قوی  
cm-12846  وcm-12914 را میتوان به ارتعاشات متقارن و نامتقارنC-Hاولی برای مد .نسبت داد
وجود یک نوار را هم در  MoS2نمونه ی  FTIRطیف.برچسب میخورندCH3و دومیCH2کششی

جذب شده H2oو ارتعاش خمشیO-Hنشان میدهد که مربوط به مد کششی cm-13439نزدیکی 
ظاهر شده که میتواند بخاطر cm-1620یک نوار جذب نیر در حدود [.6]میباشدMoS2روی سطح

.می باشد Mo-Oارتعاشش کششی

MoS2مربوط به   FTIRطیف  .5شکل

. شدیم MoS2به روشی ساده و شیمیایی موفق به سنتز ورقه های نازک 
و  1T-MoS2آنالیز های ساختاری و اپتیکی وجود مخلوطی از فاز های  نتایج 

2H-MoS2دی با توجه به ورقه های دو بع. در نمونه ی تولیدی را تایید میکند
شکار  شده تک الیه ، که از دی سولفید مولیبدن تهیه گردید؛ گاف نواری مستقیم آ

وسیع نمونه هایی از این قبیل را در صنعت کاربرد ev1/92نمونه با انرژی 
.اپتوالکترونیک و سلول های خورشیدی توصیه میکند

یافته ها مواد و روش ها

[1]ساختار دی سولفید مولیبدن .1شکل

یافته ها

(XRD)طیف

.  به روش محلول را نشان می دهدMoS2فیلم نازک xالگوی پراش اشعه 2شکل
طیف(XRD)درجه قله های مشخص80تا 20از Ө2در محدوده ی زوایای

MoS2 به ترتیب منسوب به صفحات بلوری39،33،32،21،76،46تک الیه در (
، (100)، (004)به ترتیب ( JCPDS no.65-0601طبق کارت بلور شناسی 

قله های دیگری که مشخصا نشانه ای از. می باشد( 116)و (006)، (103)، (101)
داشته باشند ،در این الگوی پراش MoS2وجود ناخالصی در فیلم ساخته شده

(  100)قله های تیز، مخصوصا مربوط به صفحه ی عبوری ترجیحی.دیده نمیشوند 
انو ذرات بر طبق رابطه دبای شرر، سایز ن. حکایت از تبلور نسبتا خوب  نمونه دارد

وجود قله مربوط به . نانومتر برآورد میگردد55در حدود  MoS2تشکیل شده
باهمراه 1T-MoS2درجه ، حکایت از حضور فاز 21 20̴در (004)صفحه 

2H-MoS22در مقایسه با فاز . در نمونه سنتز شده داردH با یک فاصله ی بین
9دارای فاصله بین الیه ای بزرگتر  بالغ بر 1Tآنگستروم  فاز 36/6الیه ای

است فقدان تبلور عالی و بزرگ شدن فاصله بین الیه ای ممکن.آنگستروم دارد 
. مربوط به دمای رشد نسبتا کم در ساخت نمونه باشد

MoS2الگوی پرتو اشعه ایکس مربوط به پودر.2شکل

UV-Visطیف 

نشان داده  UV-Visدر ناحیه ی  MoS2نمودار عبور فیلم ساخته شده 3در شکل
که از .است MoS2نانومتر مشخصه ی فیلم  310لبه ی جذب در حوالی .می شود

450برآمدگی در ناحیه ی آبی طیف در .این نمودار هم این مسئله آشکار میشود
اما به هرحال قله ی مشخصی .شناخته میشودCنانومتر معموال با قله ی معروف به 

در 2H-MoS2نانومتر ،حکایت از سهم قابل مالحظه فاز نیمه رسانای  677در 
وجود همین قله در طیف عبور .نمونه وجود دارد1T-MoS2مخلوط فاز ها با  

MoS2در ادعای تشکیل تک الیه ی دی سولفید مولیبدن به روش ساخت ماده
.این کار تحقیقی را اثبات میکند

UV.Visدر ناحیه ی MoS2نمودار عبور فیلم ساخته شده 3شکل
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