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Abstract
In this research were study the effect of changing the magnetic field and pulse laser wavelength 

on the properties of platinum nanoparticles prepared by laser ablation in different concentrations of 
various solutions such as double distilled deionized water (DDDW), methanol and sodium dodecyl 
sulphate (SDS) with various concentrations. using pulsed laser ablation method to preparation of 
platinum nanoparticles around 5-10 (nm) using pulsed laser (Nd: YaG) using various wavelength. 
the absorbance spectra and florescence measured to study the optical properties of preparation, the 
morphology of Pt characterized by scanning electron microscope (SEM) and transmition electron 
microscope (TEM). For colloidal solutions prepared in this way. The results showed the possibility 
of preparation of colloidal solutions of platinum and grain size less than 10 (nm). The results 
showed absorption at the wavelength 280 (nm). The scanning electron microscope images showed 
the formation Spherical shape of nanoparticles using laser ablation (PLA) method.
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اخلالصة
تم يف هذا البحث دراسة تأثري تغيري املجال املغناطييس وطول موجة نبضة الليزر عىل خواص جسيامت البالتني 
 ((SDS) Sodiumالنانوية املحرضة بطريقة االستئصال الليزري يف حماليل خمتلفة مثل املاء منزوع االيونات، وامليثانول و
(Dodecyl Sulphate برتاكيز خمتلفة. استخدمت طريقة االستئصال بالليزر النبيض لتحضري جسيامت البالتني النانوية 

بحدود 10-5 (نانوميرت) باستخدام ليزر(النديميوم-ياك) النبيض وأطوال موجية خمتلفة 355،532،1064 (نانوميرت). 
قيست أطياف االمتصاصية، والفلورة، وفحص املجهر االلكرتوين املاسح (SEM) والنفاذ (TEM)، للمحاليل الغروية 
املحرضة هبذه الطريقة. وبينت النتائج إمكانية حتضري حماليل البالتني الغروية وبحجوم حبيبية بأقل من 10 (نانوميرت). 
أظهرت  املاسح  االلكرتوين  املجهر  صور  ان  (نانوميرت).   280 املوجي  الطول  عند  امتصاص  قمة  أظهرت  حيث 

.(PLA) تكونوتشكيل جسيامت نانوية ذات شكل كروي باستخدام طريقة االستئصال بالليزر

الكلامت املفتاحية
جسيامت البالتني النانوية، املاء منزوع االيونات املضاعف التقطري، االستئصال بالليزر، املحاليل الغروية.
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املقدمة. 1
كبري  بشكل  تعتمد  املواد  خصائص  أن  املعروف  من 
وجه  عىل  البلوري  والرتكيب  الكيميائية  الطبيعة  عىل 
اجلزيئية  أو  الذرية  املدارات  لتداخل  نظرا  اخلصوص، 
كبري  عدد  من  تتكون  الصلبة  املواد  إن  املادة.  ملكونات 
تكون  والتي  الطاقة  حزم  بوجود  وتتميز  الذرات،  من 
والكيميائية  الفيزيائية  اخلــواص  معظم  عن  مسؤولة 
للمواد الصلبة.املواد النانوية التي يرتاوح حجم حبيباهتا 
بني 10-100 (نانومرت)، فان جمموعة من الذرات تصبح 
الطاقة  حــزم  تتداخل  تعديل  يتم  بحيث  الصغر  من 
يف  بشدة  يؤثر  مما  وخمتلف،  كبري  بشكل  اإللكرتونية 
هذه   .[2،1] للمواد  الفيزيائية  اخلصائص  مجيع  تغيري 
اخلصائص  مثل  النانوية،  للجسيامت  املهمة  اخلصائص 
ختتلف  والبرصية،  وامليكانيكية  واإللكرتونية  الكيميائية 

كلياعن املواد باحلجوم املايكروية أو األكرب.
لتحضري  الطرق  من  نوعان  هنالك  عامة  وبصورة 

اجلسيامت النانوية بحجم النانو وهي:
بإزالة (أ).  تتم  الطريقة  هذه  حيث   Top down طريقة 

.(bulk) اجلسيامت النانوية من مواد
عادة (ب).  الطريقة  هذه  وتبدأ   Bottom up طريقة 

نانوية وتشمل  تراكيب  لتوليد  تتجمع  التي  الذرات  من 
املواد الكيميائية واحلرارية وغريها [4،3].

الوسط  يف  النانوية  اجلسيامت  إنتاج  يتم  أن  يمكن 
طريقة  أن  إىل  ــة  األدل وتشري  ــرق.  ط عــدة  يف  السائل 
يف  الطرق.  من  غريها  عىل  متفوقة  بالليزر  االستئصال 
الواقع ان االستئصال بالليزر يف السوائل، والذي يتألف 
السائل.  داخل  يف  الصلبة  للامدة  وتشظية  استئصال  من 

يعطي فرصة جديدة و فريدة حلل مشاكل حتول املادة إىل 
الكيميائية  التحضري  العكس من طرق  مادة سامة وعىل 
فأن طريقة االستئصال بالليزر يمكن أن حترض املواد يف 
بيئة نظيفة جدا مثل املاء منزوع األيونات ومسيطر عليها 
عالية  النانوية  املواد  إنتاج  إىل  يؤدي  مما  كفوء،  بشكل 
النقاوة. كاميمكن التحكم بخصائص اجلسيامت النانوية 
مثل حجمها وشكلها من قبل معلامت نبضة الليزر مثل 
وأيضا  الليزر،  وطاقة  النبضة،  ومدة  أملوجي،  الطول 
الوسط السائل [5]. وقد اجتذبت املعادن النانوية اهتامما 
كبريا بسبب اعتامد اخلواص البرصية واملغناطيسية، عىل 
ففي   .[6] النانوي   املد للمعدن ضمن  احلبيبي  احلجم 
النانوية  النحاس  حبيبات  جذبت  األخرية،  السنوات 
تطبيقات  يف  استخدامها  إلمكانية  نظرا  الكبري  االهتامم 
التزييت  ويف  موصل  كغشاء  استخدامها  مثل  خمتلفة 
يرجع  حيث   .[8،7] حمفزة  وكعوامل  النانوية  واملوائع 
 ،(SPR) ذلك إىل التذبذب ألرنيني للبالزمون السطحي

واخلصائص البرصية غري اخلطية للمحاليل النانوية.
الــنــانــويــة وســبــائــكــه جذبت  الــبــالتــني  جــســيــامت 
املتعددة  املمتازة  املحفزات  بسبب  االهتامم  من  الكثري 
غني  ومعدن  كيميائي  عنرص  والبالتني   .[9] األغراض 
لونه رمادي - ابيض وعدده الذري (78)، ووزنه الذري 
ودرجة   ،˚C  (1768.3) انصهاره  ودرجــة   ،(195.09)

ال  قوي  معدن  انه  خصائصه  ومن   ˚C  (3825) غليانه 
البالتني  الن  للهواء  تعرضه  عند  بريقه  يفقد  وال  يصدأ 
الكربيت  مركبات  أو  األوكــســجــني  مــع  يتفاعل  ال 
وأفضل  باحلوامض  يتأثر  ال  انه  كام  باهلواء،  املوجودة 
طريقة إلذابته هي استخدام خملوط من حامض النرتيك 



غالب عبدالوهاب علي الدهش - نغم محمدعبيد Vol. 2, No. 3 and 4, P.(81-98)A

85 مجلة فصلية محكمة تختص باألبحاث والدراسات الطبيعية والهندسية

الزرنيخ  مع  بسهولة  ويتحد  اهليدروكلوريك  وحامض 
والسيلكون.

املغناطييس  تأثري املجال  البحث قمنا بدراسة  يف هذا 
والطول أملوجي لليزر عىل خصائص جسيامت البالتني 
املاء  يف  بالليزر  االستئصال  بطريقة  املنتجة  النانوية 
عىل  الليزر  نبضة  موجة  طــول  تأثري  ــة  دراس وكذلك 

التوزيع أحلجمي ومورفولوجية اجلسيامت النانوية.
اجلزء العميل. 3

تم حتضري جسيامت البالتني النانوية (NPs) عن طريق 
النقاوة  عالية  البالتني  من  لقطعة  الليزري  االستئصال 
وامليثانول  االيونات،  منزوع  املاء  مثل  خمتلفة  حماليل  يف 
الطول  باستخدام  وذلــك  خمتلفة،  برتاكيز   (SDS)و

نديميوم-ياك  لليزر  نانوميرت   (355,532,1064) املوجي 
ومعدل  (نانوثانية)،   7 النبضة  بعرض   ،(Nd:YAG)

استخدام  تم   .(100) نبضات  وعدد  (هرتز)   5 تكرار 
البالتني  قطعة  ثم  املحلول  فيه  ووضع  زجاجي  بيكر 
وكان  سم2،   (1  x  1) البالتني  قطعة  ابعاد  كانت  حيث 
ارتفاع مستو السائل يف البيكر بحدود 5-4 (مليمتري)،

لتدوير  الكهربائي  اخلالط  عىل  البيكر  وضع  تم  ثم 
لتفادي  بالدقيقة  دورة  عرشين  بعدد  املنظومة  كامل 
سقوط نبضة الليزر عىل نفس املوقع. استخدمت عدسة 
10 (سم) كام  الليزر ذات بعد بؤري  المة لرتكيز حزمة 

موضح يف الشكل (1).

.(Nd-YAG) باستخدام ليزر (Pt) الشكل (1): يوضح اإلعداد التجريبي لتحضري اجلسيامت النانوية الغروية للـ

املغناطييس  الفيض  توليد  منظومة  استخدام  تم 
نوع  البالتني،  ملعدن  الليزري  االستئصال  عملية  أثناء 
تولد  حيث   ،(Nivs Technologies Pvt, Ltd-india)

 1000 إىل  تسال)  (مــيل   5 من  متغري  مغناطييس  فيض 
(2)، ومن قطبني  (ميل تسال)، وتتكون من ملفات عدد 

ومربوط  (ملم)،   25 منهام  واحد  كل  قطر  مغناطيسيني 
(أمبري)   3.5 امللف  يتحمله  تيار  وأقىص  قدرة،  جمهز  إىل 
العميل  اإلعداد  يوضح   (2) والشكل  (فولت).   20 عند 

املغناطييس. الفيض  ملنظومة 
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الشكل (2): يوضح اإلعداد التجريبي لتحضري اجلسيامت النانوية بواسطة عملية االستئصال الليزري حتت تأثري املجال ملغناطييس.

النانوية،  اجلسيامت  وحجم  الرتكيبية  اخلــواص 
حتليلها  تم  املرسبة،  للعينات  واملورفولوجيا  والشكل 
 (SEM) املاسح  اإللكرتوين  املجهر  بواسطةاستخدام 
 made) نوع  من  العاملية،  املواصفات  وفق  صنع  الذي 
 in Germany) (Model: LEO 1450 VP, voltage:

الطاقة.  تشتت  حيلل  ان  اجلهاز  هذا  ويستطيع   ،(20 kv

(املخترب  يف  اإلعـــداد  تــم   (Model: 7353) (EDX)

املركزي يف جامعة فردويس - إيران)، ويوضح الشكل 
(3) صورة فوتوغرافية للجهاز.

.(SEM) الشكل (3): يوضح صورة فوتوغرافية للمجهر االلكرتوين املاسح

االلكرتوين  املجهر  باستخدام  ميزت   NPs عينات 
 TEM) (Model: LEO 912 AB), (Made in) النفاذ 
املركزي يف جامعة  (املخترب  تم اإلعداد يف   ،(Germany

ساعتني  تستغرق  الفحص  وعملية  إيران)،   – فردويس 
للعينة الواحدة، يف حني أن عملية حتضري العينة تستغرق 
ساعة واحدة، حيث توضع قطرة من حملول (NPs) عىل 

شبكة نحاسية مغطاة بفلم كاربون غري بلوري. والقطرة 
 Philips, 100) احلمراء  حتت  لألشعة  بمصباح  جتفف 
شبكات  حتمل  ذلك  بعد  املذيب،  يتبخركل  حتى   (W
بفولتية  عليها  حصل  الصور  للفحص.  الكاربون 
 ،(63000x-25000x) مع أقىص تكبري (Kv) 120 تعجيل

ويوضح الشكل (4) صورة فوتوغرافية للجهاز.
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.(TEM) الشكل (4): يوضح صورة فوتوغرافية للمجهر االلكرتوين النفاذ

 (NPs) ملحلول  االمــتــصــاص  أطــيــاف  قــيــاس  تــم 
بواسطة: مقياس الطيف الضوئي املزدوج لألشعة فوق 
 CECIL) املنشأ  ذو   ،(UV-Visible) البنفسجية-املرئية 
CE 7200 (ENGLAND)، وكام هو موضح يف الشكل 

(5)، تم قياس مجيع األطياف يف درجة حرارة الغرفة يف 

خلية الكوارتز مع مسار برصي 1 (سم). وتم اإلعداد يف 
(خمترب الليزر املتقدم-كلية العلوم للبنات-جامعة بابل).

.(UV-Visible) الشكل (5): يوضح مقياس الطيف الضوئي

بواسطة   (NPs) ملحلول  الفلورة  أطياف  قياس  تم 
ذي   ،(Fluorescence) الضوئي  الفلورة  طيف  مقياس 
لقياس  الذي يستخدم   ،(F96 Pro (ENGLAND) املنشأ 
وحسب  خمتلفة  موجية  أطــوال  ضمن  للمواد  الفلورة 

امتصاصية املادة واألطوال املستخدمة (360-800) نانومرت، 
األطياف  مجيع  قياس  تم   ،(6) الشكل  يف  موضح  هو  وكام 
يف  اإلعداد  تم  الكوارتز،  خلية  يف  الغرفة  حرارة  درجة  يف 
بابل). للبنات-جامعة  العلوم  املتقدم-كلية  الليزر  (خمترب 
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.(Fluorescence) الشكل (6): يوضح مقياس طيف الفلورة الضوئي

النتائج واملناقشة. 4
(TEM) كام  النفاذ  املجهر االلكرتوين  أظهرت صور 
يف الشكل (7) حجم وتوزيع اجلسيامت النانوية الغروية 
للبالتني يف املاء (DDDW)، وباستخدام الطول أملوجي 
(ميل   250 املعدن  استئصال  وطاقة  (نانوميرت)،   1064

جول). ونستنتج من الشكل أن احلصول عىل اقل حجم 

أملوجي  الطول  استخدام  عند  يكون   PtNPS للـ  حبيي 
حيث  كروية.   NPS شكل  وتكون  (نانومرت)،   1064

 1064 أملوجي  الطول  عند  الليزري  القشط  كفاءة  أن 
(نانومرت)، تؤدي إىل زيادة عدد النويات (Nucleus) مما 
يؤدي إىل حبيبات صغرية وبمعدل حجم 23 (نانومرت).

الشكل (7): يبني صورة TEM، والتوزيع اإلحصائي للـ Pt NPS يف املاء (DDDW) وعند استخدام املعلامت التالية
.(E = 250 mJ), (pulse = 100), (λ = 1064 nm)

أظهرت أطياف االمتصاصية للمحلول الغروي النانوي 
لليزر  خمتلفة  موجية  أطوال  باستخدام   (Nano collide)

1064 ,532 ,355 (نانوميرت)، أن هناك انخفاضا  االندياك 
أملوجي  الطول  نقصان  مع  العريضة  االمتصاصية  قمة  يف 

لنبضة الليزر يف حالة استخدام املاء (DDDW) كام موضح 
تكتل  فرصة  زيادة  إىل  ذلك  سبب   ويعز  .(8) الشكل  يف 
االيونات  منزوع  املاء  لكون   (Aggregation) احلبيبات 
وزيادة تكثيف طاقة البالزما عند األطوال املوجية األقل، مما 
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يؤدي إىل زيادة احلجم احلبيبي عند استخدام أطوال موجية 
وهذا  (نانومرت)،   1064 األسايس  أملوجي  الطول  من  اقل 
اجلسيامت  حتضري  عند   [10،8] السابقة  البحوث  مع  يتفق 
نحو  إزاحة  حتدث  حيث  كيميائية  بطريقة  النانوية  البالتني 
تداخل  حيدث  حيث  احلبيبي.  احلجم  بزيادة  املرئية  املنطقة 
من  احلزم.ونالحظ  بني  واالنتقاالت   (SPR) بني  جزئي 

للطول  الفلورة  وطيف  االمتصاص  طيف   (9) الشكل 
أملوجي (1064) نانومرت، حيث نالحظ ان قمة االمتصاص 
االنبعاث  وطيف  (نانومرت)،   280 عند  كانت  الطول  هلذا 
(نانومرت)، وهذا يؤكد   395 املرئية  املنطقة  ظهر عند حدود 

.(Inter band transition) االنتقال بني احلزم
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الشكل (8): يوضح االمتصاصية للجسيامت النانوية الغروية للبالتني مع اطوال موجية خمتلفة يف املاء، وطيف الفلورة للطول املوجي 1064 (نانومرت)، عند استخدام 
.(E= 250 mJ)، (pules = 100) املعلامت

الشكل (9): يوضح طيف االمتصاص والفلورة للجسيامت النانوية الغروية للبالتني يف حملول املاء، وعند الطول أملوجي 1064 (نانومرت)، وعند
.(pulse = 100) و ،(E = 250 mJ)



Vol. 2, No. 3 and 4, P.(81-98)Aغالب عبدالوهاب علي الدهش - نغم محمدعبيد

مجلة فصلية محكمة تختص باألبحاث والدراسات الطبيعية والهندسية 90

عضوي،  كمحلول  امليثانول  استخدام  حالة  يف  أما 
 (TEM) النفاذ  االلــكــرتوين  املجهر  ــورة  ص أظهرت 
النانوية  اجلسيامت  وتوزيع  حجم   (10) الشكل  يف  كام 
وباستخدام   .(methanol) حملول  يف  للبالتني  الغروية 
 250 1064 (نانوميرت)، وطاقة استئصال  الطول أملوجي 

 (Pt NPS) إنتاج  الشكل  من  ونالحظ  جــول).  (ميل 
 (G.S < 10) (نانوميرت)   10 أقل من  ذات حجم حبيبي 
عىل  يؤكد  ما  وهذا  (نانومرت)،   20.8 حجمي  وبمعدل 
يف  النانوية  احلبيبات  يتضمن  الذي  املحلول  نوع  أمهية 

حتديد والسيطرة عىل احلجم النانوي للجسيامت.

الشكل (10): يبني صورة (TEM) والتوزيع اإلحصائي للـ (Pt NPS) يف حملول methanol، وعند استخدام املعلامت التالية
.(pulse = 100), (E= 250 mJ), (λ = 1064 nm)

الشكل (a, b, c 11) يوضح أطياف االمتصاص والفلورة 
للجسيامت النانوية للبالتني يف حملول امليثانول، وباستخدام 
 355, 532, 1064 ــاك  ــدي االن لليزر  املوجية  ـــوال  األط
 (11 a, (نانوميرت) عىل التوايل، وسوف نالحظ من الشكل 
النانوية الغروية عند  (b, c إن طيف االمتصاص جلسيامت 

التوايل،  1064 ,532 ,355 (نانومرت) عىل  املوجية  األطوال 
متتص عند الطول أملوجي 280 (نانومرت) وتبعث عند املنطقة 
املرئية وحول 495 (نانومرت)، ونالحظ إن قمة االنبعاث يف 
اكرب  امليثانول تكون  (Pt NPs) يف حملول  للـ  الفلورة  طيف 
تكون   (NPs) أن  يدل عىل  املاء وهذا  االنبعاث يف  قمة  من 
اصغر حجم يف امليثانول، وهذا ما يدعم زيادة االمتصاصية 
 (11 a, (Pt NPs) يف حملول امليثانول املوضحة بالشكل  للـ 

(b, c أكثر من االمتصاصية للـ (Pt NPs) يف املاء املوضحة 

بالشكل (8). وسوف نالحظ أيضا سلوكا عكسيا مما يف املاء 
حيث تزداد قيم االمتصاصية مع نقصان طول موجة الليزر 
املستخدم ويعز ذلك إىل أن املحلول العضوي حيد ويقلل 
من إمكانية تكتل احلبيبات بسبب شحن احلبيبات ستاتيكيا 
الباحث  مع  يتفق  وهذا  جتمعها،  وعدم  تنافرها  إىل  لتؤدي 
صورة  أكدته  ما  هذا  وأيضا   .Maite Cuetoet.al [11]

معدل  عىل  احلصول  تم  حيث   (10) الشكل  يف   (TEM)

حجم حبيبي 20.8 (نانومرت)، وهو اصغر من املعدل احلجم 
احلبيبي للجسيامت النانوية للبالتني يف املاء. وهذا ما يؤكد 

أمهية نوع املحلول عىل حجم اجلسيامت النانوية.
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(c) λ = 355 nm

(a) λ = 1064 nm

(b) λ = 532 nm

الشكل (11): يوضح طيف االمتصاص والفلورة للجسيامت النانوية الغروية للبالتني يف حملول امليثانول، وعند األطوال املوجية 1064 ,532 ,355 (نانومرت)، وعند
.(pulse = 100)و ،(E = 250 mJ)
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النفاذ  االلــكــرتوين  املجهر  صــور  يظهر   (12) الشكل 
الغروية  النانوية  للجسيامت  أحلجمي  والتوزيع   (TEM)

للبالتني يف حملول (0.01SDS). وباستخدام الطول املوجي 
(ميل   250 املعدن  استئصال  وطاقة  (نانوميرت)،   1064

(Pt NPS) ذات حجم  إنتاج  جول). ونالحظ من الشكل 
 15 حبيبي  حجم  وبمعدل  (نانوميرت).   10 من  أقل  حبيبي 
 (Pt NPS) للـ  تركيز  أعىل  أن  نستنتج  وسوف  (نانومرت)، 
املحاليل  يف  (نانوميرت)   10 من  األقل  النانوي  احلجم  ذات 

حملول  يف  يكون   (Water, methanol, SDS) الثالثة 
(SDS) وهذا يعز إىل أن (NPS) تكون أكثر استقرارية من 

بقية املحاليل، بسبب أن جزئيات حملول SDS تكون كبرية 
مع  االلتصاق  من  ومتنعها  للبالتني   NPS بـ  حتيط  بحيث 
تكتل  فرصة  تقليل  إىل  يؤدي  بدوره  وهذا  البعض،  بعضها 
الكبرية  الطبيعة  إىل  يعود  وهذا   (Aggregation) احلبيبات 
عىل  للحصول  نتيجة  أفضل  تعد  وهذه   .(SDS) جلزئيات 

.(SDS) للبالتني يف حملول (Q. DS)

الشكل (12): يبني صورة (TEM)، والتوزيع اإلحصائي للـ (Pt NPS) يف حملول (SDS) وبرتكيز (0.01) موالري،وعند استخدام املعلامت التالية
.(pulse = 100), (E = 250 mJ), (λ = 1064 nm)

إن صور املجهر االلكرتوين املاسح (SEM) كام موضح 
للحبيبات  األشكال  من  نوع  تكون  تبني   (13a) الشكل  يف 
 (SDS)  (0.09) حملول  يف  الكروي  الشكل  وهو  النانوية 
وعند الطول أملوجي 1064 (نانوميرت) وعند طاقة استئصال 

خمطط  يوضح   (13b) والشكل  جــول).  (ميل   250 الليزر 
الكيميائية  وللعنارص  للبالتني  مطابقة  قمم  يظهر   (EDX)

.(Cl, Na, O) املوجودة باملادة املحرضة مثل
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(a) (b)

،(SDS 0.09) للجسيامت النانوية الغروية يف حملول (EDX) وخمطط (SEM) الشكل (13): يبني صور
.(pules = 100), (E= 250 mJ), (λ=1064 nm) وعند

أما تأثري تركيز املحلول فقد أظهرت نتائج االمتصاصية 
الشكل  يف  موضح  كام  للبالتني  النانوي   (SDS) ملحلول 
(14) اهنا هنا كعالقة عكسية بني تركيز حملول (SDS) وقيم 

االمتصاصية عند األطوال املوجية الثالثة 1064,532,355 
حملول  تركيز  بنقصان  االمتصاصية  تزداد  حيث  (نانوميرت) 
(موالري)   0.01 عند  هو  تركيز  أفضل  إن  حيث   ،(SDS)

جذور  دور  تاليف  يتم  سوف  الرتكيز  بخفض  ألن  وذلك 
.(SDS) الكلور الذي هو احد املركبات الكيميائية ملحلول

ثانية  امتصاص  قمة  ظهور  نالحظ   أخر ناحية  ومن 
تكون  بسبب  املرئية  املنطقة  يف  (نانوميرت)   600 القيمة  عند 
(Cl) كام  الثانوية (كشوائب) نتيجة لوجود  بعض املركبات 
(13) ونالحظ أيضا إن أعىل امتصاصية للـ  تبني يف الشكل 
(NPsPt) تكون عند الطول املوجي 355 (نانوميرت) وعند 
نوع  تأثري   (1) اجلدول  ويوضح  (موالري).   0.01 الرتكيز 
املحلول عىل شدة امتصاصية (NPs) عند األطوال املوجية 

الثالثة 1064,532,355 (نانوميرت).



Vol. 2, No. 3 and 4, P.(81-98)Aغالب عبدالوهاب علي الدهش - نغم محمدعبيد

مجلة فصلية محكمة تختص باألبحاث والدراسات الطبيعية والهندسية 94

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4
0.45

0.5

240 340 440 540 640 740 840 940

SDS 0.01
SDS 0.09
SDS 0.25

A
bs

or
ba

nc
e

Wavelength ( nm )

(c) λ = 355 nm

(a) λ = 1064 nm

0
0.05

0.1
0.15

0.2
0.25

0.3
0.35

0.4
0.45

0.5

240 340 440 540 640 740 840 940

 SDS 0.01
SDS 0.09
SDS 0.25

A
bs

or
ba

nc

Wavelength ( nm ) 

(b) λ = 532 nm
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،(SDS) الشكل (14): يوضح اطياف االمتصاص للجسيامت النانوية الغروية للبالتني مع أطوال موجية خمتلفة يف تراكيز خمتلفة للمحلول
.(E = 250 mJ), (pulse = 100) عند
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(1064, 532, 355) nm .عند ،NPs جدول (1): تأثري املحلول عىل شدة امتصاصية

قيمة االمتصاصيةنوع املحلول
DDDW0. 30

Methanol0. 35

SDS0. 47

تكون  لالمتصاصية  قيمة  اكرب  ان  اجلدول  من  ونالحظ 
يف حملول SDS وهذا يدل عىل ان اجلسيامت النانوية الغروية 
للبالتني تكون اكثر استقرارية وبالتايل اقل حجم حبيبي كام 

.Abdu Lrahman [12] هو متفق مع الباحث
بعضهام،  مع  تتنافس  اساسية  عوامل  ثالثة  هناك  لذلك 
االول طول موجة الليزر والثاين نوع املحلول والثالث تركيز 
املحلول، فللحصول عىل حجم حبيبي اقل مايمكن فالبد ان 
تتم السيطرة والتحكم هبذه العوامل الثالثة معا. وهذا ماتم 
استنتاجه من بحثنا هذا حيث اكدت صور TEM للجسيامت 
 1064 املوجي  الطول  نفس  عند  املحرضة  للبالتني  النانوية 
نانوي  حجم  اصغر  ان  خمتلفة،  حماليل  يف  ولكن  (نانومرت)، 
للـ Pt NPS يكون يف حملول SDS وعند الرتكيز االقل 0.01 

(موالري). وهذا مايثبت االستنتاج اعاله لذلك فان (الطول 
املوجي ونوع املحلول وتركيز املحلول) تعترب عوامل مهمة 

لتحديد معدل احلجم احلبيبي للجسيامت.
اما تاثري املجال املغناطييس عىل عملية االستئصال الليزري 
يف املحلول (laser Ablation in Solution) فمن خالل اطياف 
االمتصاصية كام يف الشكل (15) و(16) نالحظ عند املديات 
وهذا  االمتصاصية  نسبة  تسال)تزداد  ميل   30–10) الواطئة 
يمثل زيادة كفاءة االستئصال الليزري اما عند املديات االعىل 
اكثر من (30 ميل تسال) فان تأثري املجال املغناطييس سيكون 
البالزما  تكوين  عملية  يف  اضطراب  اىل  يودي  حيث  مغايرا 
 (coalescence) وتشكيل  احلبيبات  بعض  اندماج  يؤدي  مما 
.Wasan Mubdir  [13] الباحث  مــع  متفق  هــو  ــام  وك

.(pulse = 100), (E = 250 mJ), (λ = 355 nm) الشكل (15): يوضح تاثري املجال املغناطييس عىل امتصاصية اجلسيامت النانوية الغروية يف املاء، وعند
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.(λ = 532 nm), (E = 250 mJ), (pulse = 100) الشكل (16): يوضح تاثري املجال املغناطييس عىل امتصاصية اجلسيامت النانوية الغروية يف املاء، وعند

االستنتاجات. 5
النانوية . 1 اجلــســيــامت  حجم  عــىل  السيطرة  يمكن   

واستقراريتها بواسطة اختيار معلامت الليزر املناسبة مثل 
 الطول املوجي، والوسط املحيط (السائل)، حيث ابد

حملول (SDS) اكثر استقرارية.
 القشط الليزري ملعدن البالتني اظهر افضل كفاءة عند . 2

وبرتكيز   SDS حملول  يف   ،(nm)  355 املوجي  الطول 
.(M) 0.01

 تم احلصول النقاط الكمومية (quantum dots) بحجم . 3
عند  الغروية   (Pt NPS) للـ   (nm)  10 من  أقل  حبيبي 
وعند   ،SDS حملول  ويف   ،(nm)  1064 املوجي  الطول 

.(mJ) 250 طاقة
االستئصال . 4 عملية  خالل  املغناطييس  املجال  تسليط   

اجلسيامت  وحجم  تركيز  يف  زيــادة  اىل  تؤدي  الليزري 
كفاءة  واعىل  االمتصاصية،  زيادة  اىل   اد مما  النانوية، 
.(mT) 13.5 لالزالة كانت عند شدة املجال املغناطييس
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