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چکیده
 از آنجا که عوامل.مدهای پالسمونی فعال در نانوذرات فلز نجیب همچون طال کاربردهای زیادی در زمینههای مختلف اپتیکی برای آنها رقم زده است
 اندازه و ثابت دی الکتریک محیط بر خواص اپتیکی آنها تاثیرگذار است مطالعه ویژگیهای این مد از اهمیت ویژهای برخوردار،مختلفی مانند شکل
PdCl2 ) در محلول4601 nm  طول موج،Nd:YAG پوسته به کمک فرایند کندوسوز لیزری (لیزر پالسی- در این پژوهش نانوذرات هسته.است
 همچنین از اسپکتروسکوپی.( تعیین گردیدXRD)  ساختار کریستالی نمونههای به دست آمده توسط الگوی پراش پرتو ایکس.ساخته شدند
 اندازه و ضخامت، شکل.( برای تعیین ترکیب شیمیایی سطح نانوذرات و نوع پیوندهای تشکیل شده استفاده گردیدXPS) فوتوالکترونهای پرتو ایکس
. را نشان دادPdO  وPdCl2 ،Au  الگوی پراش پرتو ایکس تشکیل فازهای بلوری. مشاهد شدTEM پوسته توسط تصاویر-پوسته در نانوذرات هسته
. مطالعه شدUV-Vis اثر گذشت زمان برطیفهای جذب با استفاده از تحول زمانی طیفهای جذب پالسمونی گرفته شده با استفاده از طیف سنجی
.در نهایت برای پدیدههای مشاهده شده توصیفات فیزیکی ارایه گردید
.XPS ،TEM ، تشدید پالسمون سطحی، پاالدیم کلراید، کندوسوز لیزر پالسی،Au/Pd پوسته- نانوذرات هسته:واژههای کلیدی

The effect of aging on optical properties of Au/Pd coreshell nanoparticles by pulsed laser ablation
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Abstract
Optically active surface plasmon resonance modes in noble metals nanoparticles likes Au has figured out application
potentials for them. Since various parameters such as particles shape, size and also dielectric constant of their surrounding
affect the optical properties, investigations on them are of scientific importance. In this work, Au/Pd coreshell nanoparticles were synthesized by laser (Nd:YAG pulsed laser, λ=1064 nm) ablation of gold target in PdCl2 solutions.
X-ray diffraction (XRD) was used for crystals structure determination. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) determined
the surface chemical composition of nanoparticles. Nanoparticles morphologies were observed on TEM. XRD showed the
presence of metallic Au, PdCl2 and PdO phases. The effect of aging on nanoparticles was studied by time variations of
surface plasmon resonance peaks. Finally, a physical description was given for the observed results.
Keywords: Au/Pd core-shell nanoparticles, pulsed laser ablation, PdCl2, surface plasmon resonance, TEM, XPS.
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مقدمه

دو سطح غنی از الکترون ،بازده کاتالیستی  Pdرا افزایش

در سالهای اخیر تولید نانوذرات دوتایی به دلیل داشتن

میدهد و منجر میشود تا ساختار دوتایی  Au/Pdکاربرد-

ویژگیهای منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی ،توجه

های زیادی در واکنشهایی داشته باشد که در آن پاالدیم

بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است [.]3-4

نقش کاتالیزور را دارد [ .]0به عنوان مثال ،در نانوذرات

از طرفی وجود خواص جالب الکتریکی ،اپتیکی و

هسته-پوسته  Au/Pdسرعت تغییر و تبدیل اتمهای روی

مغناطیسی متفاوت نانوذرات دو فلزی ،باعث اهمیت ویژه

سطح  Pdبرای برهمکنش بین  H2و  O2در تشکیل آب،

این دسته از نانوذرات در بین نانوساختارهای مختلف شده

میتواند حدود  06برابر بیشتر از کاتالیستهای تکی Pd

است [ .]44-1طال به دلیل پایداری باال در محیطهای

باشد [ .]40 ,40از طرف دیگر همین خواص کاتالیستی

مختلف و قابلیت تنظیم خواص اپتیکی آن ،از اهمی موثری

موثر نانوذرات  Au/Pdسبب شده تا از میان

در برهمکنش با نور دارد و باعث تولید تشدید پالسمونی

نانوساختارهای دوفلزی مختلف ،نانوذرات  Au/Pdبرای

ویژهای برخوردار است .این فلز توانایی شود که منشا

واکنشهای زیادی مانند هیدروژناسیون استیلن ،سنتز وینل

بسیاری از خواص اپتیکی است [ .]41این دسته از

استات و ترکیب اکسیدها به آلدهیدها مورد استفاده قرار

خصوصیات نوری و الکترونی متفاوت ،باعث استفاده از

گیرد [ .]7کاربردهای دیگری که برای این نانوذرات می-

نانوذرات طال به عنوان کاتالیستهای قوی یا سنسور

توان در نظر گرفت ،استفاده از آنها به عنوان کاتالیزور در

حساس به نور در زمینههای گوناگون صنعت و پزشکی

واکنشهای مهمی مانند واکنشهای نفتی ،اکسیداسیون

شده است .از سوی دیگر پاالدیم و مواد ساخته شده بر

کربن مونواکسید ،متان ،اتانول و اکسیداسیون ترکیبات آلی

اساس پاالدیم ،به دلیل فعالیت کاتالیستی بینظیری که در

است [.]47

محیطهای مختلفی از جمله محیطهای پیل سوختی از خود

از دیگر ویژگیهای ممتاز این فلزات ،وجود مد پالسمون

نشان میدهند توجه بسیاری از محققان را به خود جلب

سطحی فعال اپتیکی در ناحیه مرئی و نزدیک به ناحیه قرمز

کرده است [ .]43این نانوذرات در همه محیطها پایدار

است [ .]14-41این مد پالسمونی در اثر نوسانات دسته

نیستند ،بلکه اکسید شده ،خاصیت خود را از دست

جمعی الکترونهای باند رسانش نانو ساختارهای فلزی به

میدهند .از میان انواع گوناگون نانوساختارهای توسعه

وجود میآید [ .]1فلزات نجیب مانند طال ،نقره و مس

یافته ،ساختار هسته-پوسته بر پایه پاالدیم ،مخصوصا

دارای یک تشدید پالسمون سطحی بسیار قوی در ناحیه

نانوذرات هسته-پوسته  ،Au/Pdنه تنها فعالیت کاتالیستی

مرئی هستند .این در حالی است که بسیاری دیگر از فلزات

بهتری را نشان میدهد ،بلکه از پایداری و ماندگاری باالیی

واسطه فقط یک باند جذبی ضعیف و پهن در ناحیه

نیز برخوردار است و میتواند فعالیت الکتروشیمیایی عالی

فرابنفش دارند .از جمله پارامترهای مهمی که میتواند

در محیطهای پیل سوختی از خود نشان دهد [ .]43این

تغییرات عمدهای را در موقعیت قله تشدید پالسمون

کارایی عالی عموما به تاثیر الکترونی و هندسی نانوذرات

سطحی ایجاد کند ،اندازه ،شکل ،نوع فلز و ثابت دی

نسبت داده میشود که معموال دست خوش تغییرات

الکتریک سیال است [ .]11به عنوان مثال اگر اندازه

خاصی قرار میگیرند .تغییرات به وجود آمده در رفتار

نانوذرات کوچک یا بزرگ باشد طول موجی که به ازای آن

الکترونی نانوذرات ،ناشی از برهمکنش دو فلز به کار رفته

تشدید پالسمون سطحی دیده میشود ،متفاوت بوده و با

است و با توجه به موقعیت نسبی دو فلز روی سطح

تغییر اندازه ،این طول موج نیز جابهجا میشود .میتوان

نانوذرات ایجاد میشود [ .]41این برهمکنش الکترونی بین

تاثیر این پدیده را در تغییر رنگ نانوذره مشاهده کرد .تقارن
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شکل یک نانوذره ،همچنین میتواند تعیین کننده تعداد

لیزر نانوثانیهای  4-0 mgدر ساعت است و در صورتی که

قلههای مد پالسمونی در طیف خاموشی باشد .مثال ذرات

مقدار جرم تولید شده در زمان کوتاه اهمیت داشته باشد،

کوچک با تقارن کروی فقط یک قله دارند زیرا میتوانند

این میزان جرم مقدار خیلی کمی است .هنگام استفاده از

فقط در حالت مد دو قطبی پالریزه شوند در حالی که

این روش در صورتی که سنتز در محلولهای آلی انجام

ذرات مکعبی شکل در هر دو مد دو قطبی و چهار قطبی

شود میتواند منجر به تولید مولکولهای آلی که در اثر

پالریزه شده و باعث ظهور دو قله در طول موجهای حدود

حرارت تجزیه شدهاند شود که نتیجهی آن آلودگی سطح

 036 nmو  176 nmدر طیف خاموشی میشوند [.]13

نانوذرات است .با این حال شیمی سطح نانوذرات به دست

مطالعه مد پالسمون سطحی در نانوذرات و بررسی

آمده در آب و محلولهای آلی به مقدار ناچیزی میتواند

چگونگی حساسیت موقعیت این قله به پارامترهای موثر ،از

کنترل شود و در بعضی از نمونهها هنوز کامال ناشناخته

اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا میتواند شرایط الزم را

است [.]14

برای انتخاب موقعیت مناسب پالسمون سطحی فراهم کند.

در این پژوهش ابتدا

پیش از این نیز پژوهشگران به مطالعه تاثیر اندازه و شکل

 Au/Pdبه روش کندوسوز لیزر پالسی در محلول پاالدیم

نانوذرات [ ]11 ,13یا تغییرات ناشی از غلظت محلول

کلراید ساخته شدند .سپس به کمک آنالیزهای گرفته شده

کلوئیدی [ ]11روی پالسمون سطحی نانوذرات فلزی

خواص آنها مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر گذشت زمان

پرداختهاند.

بر مکان و شدت قله پالسمون سطحی نانوذرات طال

از بین روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلف ،روش

بررسی شده است.

نانوذرات دوتایی هسته-پوسته

فیزیکی کندوسوز لیزر پالسی به دلیل حفظ استوکیومتری
مواد و تولید نانوذرات با خلوص باال یک گزینه مناسب

روش آزمايش

برای فرآیند تولید نانوذرات محسوب میشود [ .]10تا

برای ساخت محلول پاالدیم کلراید با غلظت ،6/1gr/lit

کنون محققان توانستند نانوذرات فلزی مختلفی را با این

 6/61grپودر ( PdCl2مرک آلمان) و  6/4 ccاز محلول

روش در محیطهایی مثل آب [ ،]10اتانول ،استون [ ]17یا

( HClمرک) با  466 ccآب دیونیزه مخلوط شده و به

محیطهای آلی [ ]11بسازند و به نانوذرات تکی فلزی

مدت یک ساعت در دستگاه آلتراسونیک قرار داده شد.

دست پیدا کنند .نانوذرات فلز طال ساخته شده بالفاصله

برای تهیه شش محیط مایع با غلظتهای مختلف ،حجم

پس از ساخت توانایی باالیی برای برهمکنش با اتمها و

مشخصی از این محلول به  16 ccآب دیونیزه اضافه شد.

یونهای مجاور از خود نشان میدهد ،از طرفی استفاده از

در مرحله بعد ورقه فلزی طال با خلوص  % 99/99را در

محلول پاالدیم کلراید به عنوان یک محیط مایع

این محیط قرار داده و به مدت  16 minتحت تابش

واکنشدهنده برای فرآیند کندوسوز لیزری میتواند نوید

هارمونیک اول لیزر  ( Nd:YAGطول موج  )4601 nmبا

دهنده برهمکنش بین نانوذرات طال با پاالدیم موجود در

انرژی  306 mJقرار گرفت .نانوذرات کلوئیدی به دست

محلول باشد و شرایط الزم را برای تولید نانوذرات دوفلزی

آمده بهکمک طیفسنجی فوتوالکترون پرتو ایکس )(XPS

فراهم کند .روش لیزر پالسی عالوه بر امتیازهای منحصر

(دستگاه  Specsمدل  ،)EA10 plusالگوی پراش پرتو

به فرد برای تولید نانوذره محدودیتهایی هم دارد .کنترل

ایکس )( (XRDدستگاه ،)Philips EXPERTMPD

اندازه میانگین و توزیع اندازه نانوذرات در این روش کار

تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری )( (TEMدستگاه

راحتی نیست .همچنین سرعت تولید نانوذرات برای یک

 Philipsمدل  )CM120و طیفسنجی  UV-Visمورد
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ارزیابی قرار گرفته است .غلظتهای مختلف پاالدیم کلراید

 311-311 eVترازهای هسته  Pd3dو  Au4dبا هم

به کار رفته برای نانوذرات هسته-پوسته  Au/Pdو نام

همپوشانی دارند .طبق شکل 1مشاهده میشود در نمونه

نمونهها در جدول  4قابل مشاهده است.

 Auخالص و نمونه  AuPd2فقط تراز هسته  Au4d5/2در
انرژی پیوندی  330/0 eVوجود دارد و اتمهای طال را در

بحث و نتايج
با توجه به الگوی پراش پرتو ایکس گرفته شده از
نانوذرات  Auخالص و نانوذرات هسته-پوسته Au/Pd

نوع فازهای تشکیل شده و ساختار بلوری آنها مشخص
شدند .شکل  4الگوی پراش پرتو ایکس را برای سه نمونه
 AuPd1 ،Auو  AuPd4نشان میدهد .طبق این شکل
مشاهده میشود ،فاز کریستالی  Auدر تمام نمونهها و فاز
کریستالی  PdOدر نمونههای پاالدیمدار با ساختار شبکه
 fccتشکیل شده است .در نمونه  AuPd4با غلظت باالی
پاالدیم کلراید وجود فاز  PdCl2با ساختار شبکه
رومبوهدرال مشاهده میشود( .شماره کارت استاندارد
 )68-610-8111قلهای که مربوط به تشکیل فاز  Pdفلزی
باشد در هیچ نمونهای دیده نشده است .این امر ،شاید به

حالت فلزی نشان میدهد .این در حالی است که با افزایش
غلظت پاالدیم کلراید در محیط شدت این قله کم شده ،در
عوض تراز هسته  Pd3d5/2و  Pd3d3/2رشد میکند و
پاالدیم را در حالت اکسیدی نشان میدهد (نمونه
 .)AuPd4در واقع با افزایش پاالدیم روی سطح شدت تراز
هسته  Au4d5/2کمتر میشود که به دلیل دسترسی کمتر
اتمهای طال به روی سطح نسبت به نمونههای اول با
غلظت کم پاالدیم است [ .]19انرژی پیوندی تراز هسته
 Au4dنیز در نمونههای پاالدیم دار بیشتر از نمونه Au
خالص است و ناشی از برهمکنش بین اتمهای طال و
پاالدیم در ساختار نانوذرات هسته-پوسته  Au/Pdمیباشد
[.]41

دلیل مقدار کم پاالدیم است[.]47

AuPd4

جدول .1غلظتهای مختلف محلول پاالدیم کلراید و نام نمونهها.

Pd2+

AuPd5

AuPd4

AuPd3

AuPd2
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Au
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6
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)Intensity (a.u.
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328

20

338
333
)Binding energy (eV

)Intensity (a.u.

Pd2+

شکل  . 1الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات  Auخالص و
نانوذرات هسته-پوسته .Au/Pd
328

برای بررسی نوع پیوندهای شیمیایی تشکیل شده در
نمونهها ،از تحلیل  XPSاستفاده شده است .در بازه

338
333
)Binding energy (eV

343

348

شکل  . 2طیف  XPSتراز هسته  Au4dو  Pd3dبرای نانوذرات
 Auخالص و.Au/Pd
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شکل ،اندازه و ضخامت پوسته نانوذرات از روی تصاویر

افزایش ضخامت پوسته ،اندازه میانگین به دست آمده برای

 TEMگرفته شده از نمونهها قابل مشاهده است .شکل 3

نانوذرات هسته-پوسته  Au/Pdنیز در حال افزایش است.

تصاویر  TEMبه همراه تابع توزیع اندازه آن را برای

در نتیجه غلظت محلول پاالدیم کلراید نقش مهمی در

نمونههای  Auخالص و نانوذرات هسته-پوسته  AuPd3و

تعیین تعداد نانوذرات دوتایی و ضخامت پوستهای از جنس

 AuPd5نشان میدهد .نانوذرات طال غالبا کروی شکل

پاالدیم اطراف نانوذرات کروی طال بر عهده دارد.

بوده و در نمونههای پاالدیم دار ساختار هسته-پوسته

به منظور بررسی خواص اپتیکی نانوذرات فلزی ساخته

 Au/Pdمشاهده میشود .با مقایسه این تصاویر میتوان

شده و مطالعه اثر گذشت زمان بر روی آنها از طیف

گفت در غلظتهای پایینتر محلول پاالدیم کلراید (نمونه

سنجی  UV-Visاستفاده شده است .شکل  1طیف جذب

 )AuPd3ضخامت این پوسته کم بوده و هنوز نانوذرات

تمام نمونهها را در چهار فاصله زمانی مختلف ،بالفاصله

تکی طال وجود دارند .در حالی که با افزایش غلظت این

پس از ساخت ،دو روز پس از ساخت ،ده روز پس از

محلول تعداد نانوذرات دوتایی هسته-پوسته Au/Pd

ساخت و هفت ماه پس از ساخت نشان میدهد .در طیف

بیشتر شده و ضخامت پوسته اطراف هسته طال نیز افزایش

جذبی که بالفاصله پس از ساخت گرفته شده است برای

یافته است (نمونه  .)AuPd5ضخامت پوسته پاالدیم برای

همه نمونهها در طول موج حدود  036 nmیک پیک

نمونههای  AuPd4 ،AuPd3 ،AuPd2 ،AuPd1و AuPd5

جذب پالسمونی دیده میشود .این پیک به تشدید دسته

به ترتیب برابر با  0 nm ،3/7 nm ،1/0 nm ،6/9 nmو

جمعی الکترونهای آزاد باند هدایت فلز طال وقتی در

 0/1 nmبه دست آمده است .تابع توزیع اندازه نشان

معرض یک میدان موضعی قرار بگیرند نسبت داده میشود

میدهد با افزایش غلظت پاالدیم کلراید و به دنبال آن

[.]36

شکل  : 9تصاویر  TEMو تابع توزیع اندازه نانوذرات (الف)( ، Au :ب)( ،AuPd3 :ج):

.AuPd5
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.AuPd پوسته- خالص و نانوذرات هستهAu  طیف جذب نانوذرات. 2 شکل

 با گذشت زمان میزان جذب تغییر کرده و محل،میشود

مطالعه اثر گذشت زمان بر مکان قله پالسمون سطحی

پیک پالسمونی به سمت طول موجهای بزرگتر جابهجا

نانوذرات طال

 میزان این جابجایی برای پیک پالسمونی در هر.میشود

با مقایسه منحنیها در چهار بازه زمانی متفاوت مشاهده
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نمونه متفاوت است .به عنوان مثال منحنیهای جذب برای

ظهور پیک پالسمونی طولی در نمونهAuPd1

نمونه  Auخالص نشان میدهد پس از گذشت مدت

منحنی جذب مربوط به نمونه  AuPd1نشان میدهد

زمان طوالنی پیک پالسمونی کمی به سمت طول

عالوه بر جابهجایی پیک پالسمونی به سمت طول

موجهای بیشتر جابه جا شده است در حالی که در نمونه-

موجهای بزرگتر و همچنین پهن شدن پیک پالسمونی با

های پاالدیم دار میزان این جابهجایی بسیار بیشتر است .به

گذشت زمان ،بعد از گذشت  7ماه از ساخت نمونه ،یک

همین دلیل میتوان نتیجه گرفت ماندگاری نانوذرات طال

پیک پالسمونی در طول موج حدود  001 nmبه وجود

در آب خالص بیشتر از نانوذرات طال در محلول پاالدیم

آمده است .اگر نانوذرات طال شکل کشیده داشته باشند یا

کلراید است به گونهای که با گذشت حدود  7ماه این

به صورت یک زنجیره در بیایند عالوه بر پیک پالسمون

جابهجایی برای مکان پیک پالسمونی فقط  0 nmبه

عرضی در طول موج حدود  ،036nmیک پیک پالسمونی

سمت طول موجهای بزرگتر (شیفت قرمز) بوده است .از

طولی نیز در طول موجهای بزرگتر پیدا خواهند کرد []17

طرفی مشاهده میشود رنگ نانوذرات طال در آب خالص

که ناشی از برهمکنش دوقطبی بین تک تک ذرات

نیز در این مدت تغییر محسوسی نداشته است.

است[ .]10با بررسی تصاویر  TEMمربوط به این نمونه

جابهجایی در مکان قله پالسمون سطحی ،ناشی از بزرگ

و مقایسه با سایر نمونهها مشاهده میشود در بعضی از

شدن اندازه نانوذرات در طول زمان است [ .]34نانوذرات

نقاط ذرات به هم متصل شدهاند به گونهای که شکل آنها

فلزی تولید شده وقتی وارد محیط هستند دارای بارمنفی

از حالت کروی خارج شده و به صورت کشیده درآمده

روی سطح خود هستند [ .]31این توزیع بار روی سطح

است (شکل .)0

مدام در حال تغییر است .در یک لحظه از زمان ،توزیع بار
به هم خورده به گونهای که در یک سمت تجمع بار منفی
بیشتر شده و در سمت دیگر فقدان بار منفی را داریم و
نانوذره یک دوقطبی را تشکیل میدهد در این لحظه
نانوذره دیگری که شرایطی مشابه با این نانوذره دارد از
سمتی با بار مخالف جذب آن میشود .این روند با
گذشت زمان ادامه پیدا کرده و یک زنجیرهای از نانوذرات
به هم چسبیده را ایجاد میکند و همین امر باعث
جابهجایی قله پالسمونی به سمت طول موجهای

بزرگتر شده است [ .]31این جابهجایی ،در رنگ

شکل  . 2تصویر  TEMنمونه

.AuPd1

نانوذرات هم تاثیر داشته و باعث شده رنگ نمونههای
حاوی پاالدیم کلراید که در ابتدا قرمز رنگ بودند به مرور

در حالی که در سایر نمونهها این مساله به این وضوح

زمان بنفش شود .مشاهده شده است ذرات کروی شکل

قابل مشاهده نیست .پس احتماال ظهور پیک پالسمونی

طال که به رنگ بنفش دیده میشوند اندازه بزرگتری

دوم در این طول موج برای نمونه  ،AuPd1به دلیل این

نسبت به ذرات کروی شکل طال که به رنگ قرمز هستند

تغییر شکل است.

دارند.
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تاثیر گذشت زمان بر میزان جذب در نمونههای

منظور مشاهده دقیقتر این تغییرات ،نمودار بیشینه جذب

Au/Pd
نکته دیگری که با مقایسه این شکلها حایز اهمیت است،

نرمال شده بر حسب زمانهای مختلف رسم شده است.

تغییر میزان جذب با گذشت زمان است .این تغییرات برای
هر نمونه به شکل خاصی است و نمیتوان گفت روندی
مشخص در تغییر میزان جذب برای همه نمونهها مشاهده
میشود .به گونهای که در نمونه  AuPd5میزان جذب ابتدا
کاهش یافته و سپس با گذشت زمان طوالنی  7ماه افزایش
چشمگیری داشته است ،یا میزان جذب نمونههای AuPd3

و  AuPd2در دو روز اول کم شده و سپس با گذشت زمان
این مقدار افزایش پیدا میکند .در نمونه  AuPd4نیز با
گذشت زمان میزان جذب بدون هیچ کاهش چشمگیری در
حال افزایش است .همچنین برای نمونه  AuPd1با گذشت
زمان میزان جذب افزایش یافته ولی با طوالنی شدن این
مدت یعنی پس از گذشت  7ماه میزان جذب به گونه قابل
مالحظهای کاهش پیدا میکند .میزان جذب نمونه Au
خالص نیز با گذشت مدت زمان طوالنی مقدار زیادی
کاهش پیدا میکند .میتوان علت این تغییرات را تفاوت در
غلظت پاالدیم کلراید موجود در نمونههای مختلف دانست.
اما چیزی که واضح است افزایش میزان جذب در
نمونههایی که حاوی بیشترین مقدار پاالدیم بودهاند یعنی
نمونههای  AuPd4 ،AuPd5و  AuPd3بعد از گذشت 7
ماه میباشد که احتماال به دلیل وجود پاالدیم زیاد در محیط
وبه دنبال آن افزایش ضخامت پوسته پاالدیم و تاثیر آن بر
نوسان پالسمونی دوقطبیهای مربوط به هسته طال و در
نتیجه تغییر در میزان جذب نانوذرات طال است .در
گزارشهای قبلی [ ]33نیز مشاهده شده است که با گذشت
زمان میزان جذب نانوذرات دوتایی هسته-پوسته افزایش
یافته است .در نمونه هایی که میزان پاالدیم موجود در
محیط کم بوده یا هیچ پاالدیومی وجود ندارد و در نتیجه
ضخامت پوسته پاالدیم کم است ،بعد از گذشت  7ماه
جذب به طرز چشمگیری کاهش پیدا میکند .نمونههای
 AuPd1 ،AuPd2و  Auخالص چنین رفتاری دارند .به

رفتار هر نمونه با تغییر زمان به خوبی در شکل  0قابل
مشاهده است.
نکته مهم دیگری که قابل توجه است ضعیف شدن پهنای
جذب با گذشت زمان میباشد .در پژوهشهایی که در
این زمینه صورت گرفته [33و  ]31نیز این اثر مشاهده
میشود و به تشکیل پوسته اطراف هسته فلزی نسبت داده
شده است .زیرا با تشکیل پوسته باند پالسمونی پهن شده
و تضعیف میشود .این پدیده به دلیل حضور فلز گروه
( 46مثل پاالدیم) در نانوذرات دوفلزی است که میتوانند
باند تشدید پالسمونی فلزات گروه ( 44مثل طال) را خنثی
کنند [ .]41همچنین میتوان گفت با شکلگیری پوسته
پاالدیم و افزایش ضخامت این پوسته نوسان پالسمونی
دوقطبیهای مربوط به هسته طال به طرز پیشروندهای
تضعیف میشود که به دلیل رسانایی پایینتر پاالدیم نسبت
به طال در فرکانس نور است [ .]7در این جا نیز با توجه
به نتایج حاصل از این گزارشها میتوان دلیل تضعیف
پیک پالسمونی طال را با گذشت زمان به قرار گرفتن
پوسته پاالدیم بر روی سطح نانوذرات طال و تشکیل
ساختار هسته-پوسته  Au/Pdنسبت داد.
همان گونه که ذکر شد موقعیت قله تشدید
پالسمون سطحی در طیفهای جذب با اندازه نانوذرات
رابطه دارد .به منظور بررسی دقیق چگونگی این ارتباط،
اندازه میانگین نانوذرات هسته-پوسته  Au/Pdرا از روی
تابع توزیع اندازه و با توجه به تصاویر  TEMبه دست
آورده ،سپس با طول موج قله تشدید پالسمون سطحی در
منحنی جذب گرفته شده بعد از هفت ماه مقایسه شده
است .نتایج حاصل از این مقایسه ،حاکی از آن است که
رابطه موجود مستقیم بوده و به ازای اندازههای بزرگتر قله
پالسمون سطحی در طول موجهای بیشتر دیده میشود.
شکل  7نمودار اندازه میانگین بر حسب طول موج قله
تشدید پالسمون سطحی را نشان میدهد.
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