
 

 

 آناتاس-لیروتا یبیدر فاز ترک TiO2 یساخت نانوساختارها
 رضا، ثابت داریانی ؛ الهام، ایزی 

  دانشگاه الزهرا، تهران، گروه فیزیک
 چكیده

ساخته شد. در این روش در ابتدا، چند قطره محلول حاوی پودر دی  فاز محلولبا استفاده از روش  TiO2در این مقاله، نانو ساختارهای 

تانیوم و اتانول بر روی زیر الیه کوارتز قرار گرفت. سپس در کوره افقی با استفاده از ماده منبع حاوی پودر تیتانیوم : کربن به نسبت اکسید تی
( گاز آرگون، سه نمونه ساخته شدند. هر سه نمونه بوجود آمدن نانو ساختار های sccm 105 ، 155، 05و استفاده از شارهای مختلف ) 1:1

TiO2 آناتاس را تایید کردند. -از ترکیبی روتایلدر ف  

 

  قدمهم
رنگی است که  این ماده پودرسفید تیتانیم ازاکسیدهای فلزی است که درزندگی روزمره کاربرد فراوانی دارد. دی اکسید

شود.  پودراین ماده به عنوان رنگدانه سفید درصنعت استفاده می بروکیت است. ی آناتاس، روتایل وبلور دارای سه فاز

ایين   الكترون ولت است که ميی توانيد نيور فيرابنف  را جيد، کنيد، از       2/3نوع آناتاس این ماده حدود  گاف انرژی

آفتا، استفاده کرد. تحقیقات نشان می دهد که ترکیبيی   خاصیت می توان به عنوان جاذ، نورفرابنف  درکرم های ضد

نيانوذرات هماننيد یيک     .آناتاس فعالیت بیشتری دارد ساختار زهم ا ساختار روتایل و آناتاس هم از روتایل و ازساختار

از اثرات مفید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم می توان به کاربرد آن  [.1]می باشند مضر لبه دارای اثرات مفید و دو شمشیر

ارف در صنایع، سطوح خود تمیز شونده، خاصیت ضد مه گرفتگی، تصفیه آ،، هوا و یيا پسيا، هيای شيیمیایی، مصي     

دارویی و پزشكی، مصارف آرایشی و بهداشت، صنعت چو،، صنعت نساجی، شناسایی مجيرمین و سياختمان اشياره    

، کاربردهای وسيیعی در تولیيد هیيدروژن، بياتری     عالی اش، دی اکسید تیتانیومبعلت خواص فیزیكی و شیمیایی  کرد.

 یک، کاتالیست های نوری و ابرخيازن هيا دارد  ئفوتوولتا رهای گازی، سم زدایی،گسحلیتیومی، پیل های سوختی،  های

لهای محدود یک بعدی برای انتقال می آورند بلكه کانا بزرگ بوجود بلوریمورفولوژی سیم گونه، نه تنها سطوح  [. 2]

کاندید برتری بيرای دسيتیابی بيه کيارایی     ، TiO2[. نانوسیم های 3ها و فوتون ها فراهم می آورند ] فونون الكترون ها،

می توانند  TiO2 نانوسیم های . برای مثال، الكترودهای بر پایه یداردبه حالت بالكی اش  تر در کاربردهای  نسبتباال

در ایين مقاليه، بيه چگيونگی سياخت و      [. 2سطح وسیع مؤثری برای دریافت فوتون ها و یا الكترون ها تيممین کننيد ]  

که به روش تبخیر حرارتيی در کيوره تحيت     TiO2بررسی برخی خواص اپتیكی و مورفولوژی نمونه های نانوساختار 

 ه می شود.، پرداختستون با شارهای مختلف ساخته شده اشار آرگ

 

  روش آزمای 
 کمک به، استون و آ، دو بار یونیده اتانول :شوینده اده ی م با بترتیب زیرالیه، بعنوان کوارتز قطعات پژوه  این در

گرم از اتانول به  1گرم دی اکسید تیتانیوم را با  1/5سپس مقدار  .شدند شسته دقیقه 15 مدت به یک هر لتراسونیکاو

تراسونیک قرار داده و با استفاده از قطره چكان مقداری از سوسپانسیون را روی قطعات کوارتز دقیقه در اول 15مدت 

دقیقه قرار دادیم تا اتانول موجود در سوسپانسیون تبخیر شود.  15چكانده و آن ها را زیر نور چراغ مطالعه به مدت 



 

گرم از  کربن مخلوط  1را با  Tiگرم از  1ر را بر روی نمونه ها تایید کرده است. سپس مقدا TiO2وجود  FTIRنتایج 

درجه سانتیگراد و یكی از  1505کرده و بصورت قرص در آوردیم. قرص را روی بوته کوارتز قرار داده و در دمای 

درجه سانتیگراد در داخل کوره افقی قرار داده و  055-005از منبع، یعنی در دمای  cm 13زیر الیه ها را در فاصله 

درجه سانتیگراد گاز آرگون را با  1505روشن نمودیم. پس از رسیدن دمای کوره به  C/min˚ 20آهنگ  کوره را با

وارد نمودیم. این آزمای  را برای دو نمونه دیگر با تفاوت فشار گاز آرگون تكرار نمودیم که برای  sccm 50فشار 

 ا، گردید.انتخ sccm 150و نمونه سوم فشار گاز  sccm 100نمونه دوم فشار گاز 

 

 نتائج و بحث ها
آورده شده و مشخصات اندازه گیری شده از آن در  1هر سه نمونه در شكل  SEMعكس های  :SEMمشاهدات 

نتایج نشان می دهد با افزای  شار  .Hitachi S-4160عبارت است از  SEMآمده است. مشخصات دستگاه  1جدول 

تر شده اند. علت آن را اینطور می توان توصیف نمود که حضور  نازک تر و بلند TiO2 گاز آرگون نانوساختار های

شار بیشتر گاز آرگون باعث انتقال بیشتر ماده به سطح زیر الیه شده و لدا رشد آن ها به همراه ماده بیشتر انجام می 

 که گرفت نتیجه میتوان پس اند، بوده ثابت آرگون شار بجز ساخت، پارامترهای تمامی چونگیرد. در این آزمای ، 

 O2 غلطت که هنگامی .دارد TiO2 بعدی یک نانوساختارهای رشد در اساسی نق  واکن  ی محفظه داخل O2 مقدار

 بنابراین [.3دهد ] می واکن  O2 با آسانی به Ti بخارو  شود می متوقف رشد باشد، کم آرگون شار یعنی است زیاد

 [.0و  4] است ریضرو و الزم O2 پایین نسبتاً غلظت شرایط این در

                
 sccm 100در شار  2،: نمونه                                            sccm 50در شار  1الف: نمونه 

 

 
 sccm 150در شار  3ج:  نمونه 

 

  sccm 150)ج(در شار   sccm 100)،(در شار  sccm 50)الف(در شار   TiO2نانو ساختار های  SEM: تصاویر 1شكل 

 مقادیر متوسط قطر و طول نمونه ها:  1جدول
 3 2 1 نمونه
 05 155 105 (sccm)شار گاز آرگون 
 243 170 162 (nm)قطر میانگین 
 101 221 337 (nm)طول میانگین 



 

 

(، می توان نتیجه گرفت که کلیه نمونه ها 4و  3و  2) شكل های  XRDبا توجه به شكل های  :XRDمشاهدات 

ساخت این فاز  .ExPert Pro MPDعبارت است از  XRDآناتاس هستند. مشخصات دستگاه  -روتایل دارای فاز

 ترکیبی از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند برای ساخت سلول های خورشیدی حائز اهمیت باشد.

              
 sccm 100در شار  2نمونه  XRD: تصویر 3 شكل                                   sccm 50در شار  SEM: تصویر 2شكل 

                
 : کارت شناسایی فازهای روتایل و آناتاس0شكل                                         sccm 150در شار  3: تصویر نمونه 4شكل 
 ییکارت شناسابرای فاز آناتاس و  98.000.5224نمونه ها را با استفاده از کارت شناسایی  XRDتصاویر 

همانطور که در شكلها مشاهده می شود فاز روتایل با افزای  شار برای فاز روتایل آنالیز نموده و  98.004.6116

 آرگون دارای شدت بیشتری می شوند این بدین معنی است که فاز روتایل در ساختار بوجود آمده تقویت می شود.
 

  نتیجه گیری
در حضور شارهای مختلف گاز آرگون رشد داده  TiO2تار های روش فاز محلول نانو ساخدر این مقاله با استفاده از 

آناتاس هستند که برای کاربردهای سلول  -شدند. نتایج نشان داد که نمونه های بدست آمده دارای فاز ترکیبی روتایل

ی دارای ویژگی های نانو ساختار بهتری م 1با توجه به جد.ل  3خورشیدی مورد توجه بسیاری هستند. ضمنا نمونه 

 باشد.
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