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(تاضید زضیافت ،15/08/1392 :تاضید پصیطـ)23/09/1392 :
چكيذه
زض ایي تحميك اظ یه ضٍـ ؾل -غل انالح قسُ تطاي تْيِ ًاًَشضات تيتاًات تاضین اؾتفازُ قس .آًاليع حطاضتي غلّاي ذكه قسُ تا چْاض ضٍـ
آًاليع  SEM ٍ XRD ،FT-IR ،DTA/TGنَضت پصیطفت وِ ّط وسام ػالٍُ تط اعالػات هكتطن ،اعالػات هرهَل تِ ذَز ضا ًيع فطاّن
هيآٍضز .زض حالت ولي هيتَاى گفت وِ ًتایح ایي چْاض آًاليع اظ ّواٌّگي تؿياض ذَتي تا ّن تطذَضزاض تَز .زض حيي گطهایف غل ذكه تا افعایف
زها ،زض اتتسا ذطٍج تطويثات فطاض ٍ ظَْض فاظ آًاتاظ ٍ زض ازاهِ ترطیة ؾاذتاض غل ضخ هيزّس ٍ پؽ اظ ایي هطحلِ اؾتحالِ اظ حالت آهَضف تِ
وطیؿتالي ضخ زازُ ٍ فاظّاي وطتٌاتي ظاّط قسُ ٍ زض زهاّاي تاالتط ًاًَشضات تيتاًات تاضین فطآٍضي هيقًَس ٍ زض ازاهِ اؾتحالِ پليهَضفي تيتاًات
تاضین ضخ هيزّسً .تایح تطضؾيّاي هرتلف ًكاى هيزّس وِ ًاًَشضات تؿياض ذالم تيتاًات تاضین زض زها ٍ ظهاى ووتطي ًؿثت تِ تحميمات هكاتِ ٍ
تٌْا تا یه ؾاػت ولؿيٌاؾيَى زض زهاي  800 ºCفطآٍضي هيقًَسً .اًَشضات فطآٍضي قسُ زاضاي ذلَل تاال ٍ گؿتطُ تَظیغ اًساظُ شضات تاضیه اًس
ٍ تطاي تَليس التهازي هَاز ٍ زؾتگاُّاي پيكطفتِ هثتٌي تط تيتاًات تاضین هٌاؾةاًس.

واشههای كليذی :
ضٍـ ؾل -غلً ،اًَشضات تيتاًات تاضین ،آًاليع حطاضتي ،ولؿيٌاؾيَى.

 -1مقذمه
تيتاًات تاضین یىي اظ هْوتطیي ؾطاهيهّاي اوؿيسي اؾت وِ
تحميمات تؿياضي تط ضٍي آى اًدام قسُ ٍ ّن اوٌَى ًيع زض حال

ػالٍُ تط آى تيتاًات تاضین یىي اظ هْن تطیي اخعا هساضّاي
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هدوتغ تطاي واضتطزّاي هتٌَع ًظيط ضزیابّاي هازٍى لطهع ،
4

5

اًدام اؾت .زضتَخيِ ایي هغلة تایس گفت وِ ذَال هتٌَع ٍ

هثسلّاي پيعٍالىتطیه زؾتگاُّاي الىتطٍاپتيه  ،حافظِّاي

هغلَب ،واضتطزّاي فطاٍاى ٍ ضٍظ افعٍى ایي هازُ ػلت انلي

فطٍالىتطیه  ،حؿگطّاي زهایي ،ضعَتت ،گاظ ٍ <7-6= ...هي-

ایي حدن ػظين تحميمات اؾت .ضطیة زي الىتطیه تاال ٍ

تاقس.

ّوچٌيي تلفات الىتطیىي ون تيتاًات تاضین ؾثة قسُ تا ایي هازُ

پيكطفتّاي اذيط زض زؾتگاُّاي الىتطًٍيىي ؾاذتِ قسُ اظ

هْوتطیي هازُ خْت ؾاذت ذاظىّاي ؾطاهيىي ذهَناً تطاي

تيتاًات تاضین ًكاى اظ یه ضًٍس پيَؾتِي وَچه قسى ٍ

ؾاذت ذاظىّاي چٌسالیِ ؾطاهيىي ( 1)MLCCتاقس =.<5-1
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هيٌياتَضُقسى آًْا زاقتِ وِ تِ عَض ّوعهاى ّوطاُ تا تْثَز

فهلٌاهِ ػلوي پػٍّكي فطآیٌس ّاي ًَیي زض هٌْسؾي هَاز /ؾال ّكتتن  /قتواضُ زٍم  ./تاتؿتتاى 1393
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واضآیي آًْا هيتاقس = .<7تطاي هيٌياتَضُ وطزى ًياظ تِ وَچه

ًساضًس تٌاتطایي تطاي ضؾيسى تِ ؾاذتاض وطیؿتالي تایس ایي

ؾاظي اتؼاز 8هَاز اٍليِ یا تِ تياى زیگط ضؾيسى تِ هَاز تا ؾاذتاض

هحهَالت ضا ذكه ٍ زض ازاهِ ولؿيٌاؾيَى ًوَز .زض حيي

ضیع هي تاقس= .<8تطاي ضؾيسى تِ ًياظّاي تاظاض زض ذهَل

ذكه وطزى ٍ ولؿيٌاؾيَى فؼل ٍ اًفؼاالت ظیازي ضخ هيزّس

هيٌياتَضُ وطزى ذاظىّاي چٌسالیِ ٍ ًيع ؾاذت زؾتگاّاي

وِ تا ذطٍج تطويثات فطاض تا افعایف زها آغاظ قسُ ٍ تا تىويل

الىتطًٍيىي هيىطًٍي ٍ ًاًَیي لاتل اعويٌاىً ،اًَشضات تؿياض

ایي هطحلِ ونون ؾاذتاض اظ حالت آهَضف تِ وطیؿتالي تثسیل

ّوگي تيتاًات تاضین ًياظ اؾت ظیطا زض ایي قطایظ لاتليت

هيقَز .زض ایي هطحلِ اتتسا فاظّاي وطتٌاتي تَخَز هيآیٌس ٍ زض

ؾيٌتطپصیطي هٌاؾة تَزُ ٍ هي تَاى تِ ضیع ؾاذتاض وِ هتكىل اظ

ازاهِ تا تدعیِي آًْا ٍ ذطٍج زي اوؿيس وطتي ٍ ٍاوٌف تيي

زاًِ ّایي تا اتؼاز ًاًَ تاقٌس ،ضؾيس.

اخعاءً ،اًَشضات هَضز ًظط فطآٍضي هيقًَس .اتفاق زیگطي وِ

تِ عَض ولي زٍ ضٍـ ػوسُي فطآٍضي قاهل ضٍـّاي ؾٌتي ٍ

زض زهاّاي تاالتط ضخ هيزّس اؾتحالِ پلي هَضفي تيتاًات تاضین اظ

پيكطفتِ 9تطاي فطآٍضي ًاًَشضات تيتاًات تاضین ٍخَز زاضز .زض

ؾاذتاض هىؼثي تِ تتطاگًَال اؾت .تطضؾي ایي اؾتحالِّا تا اًدام

ضٍـ ؾٌتي تيتاًات تاضین اظ هرلَط وطزى حالت خاهس وطتٌات

اضظیاتيّاي هرتلف ووه قایاًي تِ عطاحي هيوٌس چطاوِ

تاضین ٍ اوؿيس تيتاًين زض زهاّاي تاال حسٍز  1200ºCفطآٍضي

تطضؾيّاي ؾاذتاضي زض زهاّاي هرتلف زض ٍالغ هٌدط تِ ًمكِي

هيقَز = .<9تيتاًات تاضیوي وِ اظ ایي عطیك ؾٌتع هيقَز ،قاهل

ػوليات حطاضتي ٍ پرت قسُ وِ تا اؾتفازُ اظ ایي اعالػات هْن

غيطیىٌَاذتيّایي زض اًساظُ شضات تَزُ ٍ قاهل شضات تا اتؼاز

ٍ تا هٌْسؾي هؼىَؼ هيتَاى تِ ؾاذتاض ٍ اًساظُ شضات هَضز ًظط

ًيع هيتاقس .گؿتطُ ٍؾيغ تَظیغ اًساظُ شضات،

ضؾيس .اظ عطف زیگط ذَال ٍ واضآیي زؾتگاُّاي ؾطاهيىي

فاظّاي چٌسگاًٍِ ،11خَز غيط لاتل اختٌاب غيط ّوگٌي ٍ ٍخَز

تط پایِي تيتاًات تاضین تِ ؾاذتاض وطیؿتالي آى ٍاتؿتِ اؾت .اظ

ترلرل ٍ ًاذالهيّا ،تٌْا تطذي اظ هؼایة ضٍـّاي ؾٌتي

آًدایيىِ ؾاذتاض پَزض حانلِ ٍاتؿتِ تِ زها تَزُ لصا تطضؾي اثط

فطآٍضي تيتاًات تاضین هي تاقٌس .یىي اظ هْوتطیي ػَاهل تاثيط

زها زض فطآٍضي اظ اّويت تاالیي تطذَضزاض اؾت.

گصاض زض ؾٌتع ًاًَشضات تيتاًات تاضین تا ذانيت زيالىتطیه

زض تحميك حاضط ؾؼي هيقَز وِ تِ تطضؾي ضفتاض حطاضتي غل-

هٌحهط تِ فطز ،ذلَل تؿياض تاال هيتاقس .تِ ّويي زليل اؾت وِ

ّاي تْيِ قسُ پطزاذتِ قَز ٍ اظ آًدا وِ ولؿيٌاؾيَى هٌدط تِ

ضٍـّاي ؾٌتي تا تِ حال تطاي فطآٍضي تيتاًات تاضین تطاي

تْيِ پَزض هيقَز ،هَضفَلَغي ٍ ؾاذتاض شضات هَضز تطضؾي ٍ

واضتطزّاي پيكطفتِ تِ عَضگؿتطزُ تىاضگطفتِ ًكسُاًسً .ياظ هثطم

اضظیاتي لطاض گيطز .پَزض ًاًَؾاذتاض تيتاًات تاضین یىي اظ ًياظّاي

زؾتگاُّاي ًاًَالىتطیىي تِ تيتاًات تاضین ؾثة قسُ وِ ضٍـ

هْن وكَض زض ظهيٌِ تَهي ؾاظي هَاز پيكطفتِ تَزُ ٍ تْيِ ایي

ّاي پيكطفتِ ٍ ًَ ًظيط ضٍـّاي قيويایي = <10تطاي تَليس

پَزض زض وكَض هيتَاًس هٌدط تِ ضفغ ًياظ وكَض اظ ٍاضزات ایي

پَزضّاي ًاًَهتطي تؿياض ذالم تِ واضگطفتِ قًَس .ایي التعاهات

هازُ هْن ؾطاهيىي گطزز .زض تحميك حاضط تا اؾتفازُ اظ ضٍقي

ٍ ّوچٌيي هعایایي ًظيط زهاي پایيي پطٍؾِ ؾٌتعّ ،وگي تَزى زض

انالح قسُ ٍ خسیس تا زؾتىاضي پطٍؾِ فطآٍضي تط اؾاؼ هثاًي

همياؼ اتوي ،وٌتطل ؾازُ اؾتىيَهتطي هحهَالت = ٍ <11ػسم

ػلوي فطآیٌس ؾل -غلً ،اًَوطیؿتالّاي ضیعتط ،زض زها ٍ ظهاى

ٍخَز آلَزگيّا ٍ ًاذالهيّا زض هَاز ؾٌتع قسُ = <4هٌدط تِ

ووتطِ ولؿيٌاؾيَى ًؿثت تِ تحميمات هكاتِ فطآٍضي قسُاًس .زض

اؾتفازُ اظ ضٍـ ؾل -غل تطاي تَليس ًاًَشضات قسُ اؾت .زض

ازاهِ تغييطات ؾاذتاضي ،ذَال ٍ هَضفَلَغي ًاًَوطیؿتالّاي

ایي فطآیٌس اتتسا یه ؾل تْيِ قسُ ٍ زض ازاهِ ایي ؾل تثسیل تِ

فطآٍضي قسُ هَضز تطضؾي ٍ اضظیاتي لطاض گطفتً .تایح تطضؾيّا

غل هيقَز .تِ ذاعط هاّيت فطآیٌس ؾل -غل ٍ ٍاوٌفّاي آى

ٍ همایؿِّا حاوي اظ تطتطي ًؿثي ضٍـ تىاضگطفتِ قسُ ًؿثت تِ

ظیطهيىطٍى
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هحهَالت ؾل -غل ػوستاً آهَضف تَزُ ٍ ؾاذتاض وطیؿتالي
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هغالؼِ ٍ هكرهِیاتي ضفتاض حطاضتي ٍ اؾتحالِ غل تِ ًاًَشضات تيتاًات تاضین فطآٍضي قسُ...

ضٍـّاي هكاتِ اؾت ٍ لاتليتّاي هٌاؾثي تطاي تَليس نٌؼتي ٍ

تِ هرلَطّ ،يسضٍليع زض ؾط تا ؾطهرلَط نَضت هيپصیطز وِ

ضفغ ًياظ وكَض زاضز.

ایي ٍاوٌف ،قطٍع ٍاوٌفّاي ؾل -غل اؾت .زض حيي وليِ
هطاحل تْيِ ؾل ،هرلَط تا یه ّوعى هغٌاعيؿي 17تِ قست

 -2مواد و روش تحقيق

ّوعزُ هيقس .حانل ایي هطاحل یه ؾل قفاف ٍ تسٍى ضًگ
12

زض ایي تحميك اظ یه ضٍـ ؾل -غل اؾتاتي انالح قسُ تطاي

تَز .پؽ اظ غل قسى ؾل ،غل حانلِ زض زهاي  100ºCذكه ٍ

فطآٍضي تيتاًات تاضین اؾتفازُ قسً .گاضًسُ زض تحميك لثلي ذَز

ؾپؽ غل ذكه 18حانلِ زض زهاي هرتلف عثك قىل  1تحت

اظ ضٍقي هكاتِ تطاي تْيِ پَقفّاي ًاًَهتطي اپتيىي اؾتفازُ

ػوليات ولؿيٌاؾَى لطاض هيگطفت تا غل ذكه تثسیل تِ پَزض

ًوَزًس = <12وِ آى ضٍـ تا اػوال انالحاتي تطاي فطآٍضي

ًاًَهتطي تيتاًات تاضین قَز.

ًاًَشضات زض تحميك حاضط تىاض گطفتِ قسُ اؾت .زض اتتسا ؾل تا
اؾتفازُ اظ هَاز آغاظگطي ًظيط اؾيس اؾتيه گالؾيال( 13هطن تا
ذلَل 100زضنس) ،اؾتات تاضین (هطن تا ذلَل تاالتط اظ 99
زضنس) ،تتطا ایعٍپطٍپيل آلىَوؿيس ( 14TTIPهطن تا ذلَل
تيكتط اظ 98زضنس)_2 ،پطٍپاًَل (هطن تا ذلَل تيكتط
اظ99زضنس) ٍ آب تسٍى یَى 15تْيِ قسً .ؿثت هَلي هَاز
آغاظگط ؾل وِ قاهل اؾيس اؾتيه ،اؾتات تاضین،TTIP ،
_2پطٍپاًَل ٍ آب تسٍى یَى تَز ،تِ تطتية تطاتط 150 ٍ1،1،1 ،6
هيتاقس.
زض ایي تحميك اظ اؾيس اؾتيه تطاي حل وطزى اؾتات تاضین
اؾتفازُ قس تا زض اثط ایي اًحالل یَىّاي  Ba2+زض هحلَل ایداز
قًَسّ TTIP ،ن حاهل یَىّاي Ti4+هيتاقس .زض ایي ضٍـ
فطآٍضي اظ یه فطآیٌس خسیس ّيسضٍليع (ّيسضٍليع زٍ هطحلِ-
اي )16اؾتفازُ گطزیس .ضٍـ تْيِ ؾل وِ ذَز حانل آظهایكات
هتؼسزي تَز تِ ایي نَضت اؾت وِ اتتسا اؾتات تاضین زض
اؾيساؾتيه حل هي قس وِ تطاي ایي اًحالل ،زهایي زض حسٍز
ً 65 ºCياظ اؾت .پؽ اظ آًىِ ایي اًحالل تِ نَضت واهل
نَضت گطفت هحلَل تِ زهاي هحيظ آٍضزُ هيقس .زض ازاهِ
 TTIPتِ هحلَل اضافِ هيقس ٍ هرلَط تطاي ّوگي قسى چٌس
زليمِاي ّن ظزُ هيقس .پؽ اظ ایي هطحلِ زهاي هرلَط تِ یه
هحسٍزُي تحطاًي زض حسٍز  2-3 ºCآٍضزُ هيقس ٍ پؽ اظ آى
_2پطٍپاًَل تِ هرلَط اضافِ هيقس تا فطآیٌس ّيسضٍليع خعیي
قطٍع قَز ٍ ًيع هاًغ اظ ٍاوٌف قسیس  ٍ TTIPآب قَز وِ زض
هطحلِ تؼسي تِ هرلَط اضافِ هيقَز .تا افعٍزى آب تسٍى یَى

قىل ( :)1ضًٍس ذكه وطزى ٍ ولؿيٌاؾيَى غلّا.

اظ هْنتطیي ضٍـ ّاي هكرهِیاتي وِ زض ایي تحميك هَضز
اؾتفازُ لطاض گطفت هيتَاى تِ ضٍـّاي ،FT-IR
 TEM ،SEM ،XRD ،DTA/TGAاقاضُ وطز .تا حطاضت
زازى ؾلّاي تْيِ قسُ ،ؾيٌتيه تدوغ شضات ٍ غل قسى ؾثة
هيقَز وِ ؾلّا زض ظهاى ووي تِ غل تثسیل قًَس ٍ اظ
آًدائيىِ زض نَضت اؾتفازُ اظ ؾل تطاي آًاليع حطاضتي زض زهاي
ًعزیه زهاي خَـ آب ،اهىاى تيطٍى ضیرتي هحتَیات ظطف
آًاليع ٍ ایداز ذغا زض ًتایح ٍخَز زاضز ،تهوين گطفتِ قس وِ
اتتسا غل تِ هست  6ؾاػت زض زهاي  100 ºCذكه گطزز ٍ زض
ازاهِ تحت آًاليع حطاضتي لطاض گيطز .ؾؼي قس فطآیٌسّاي
ذكه وطزى ٍ پرتي پَزض تا ؾطػت  5 ºC /minنَضت گيطز.
زض ایي آظهایف تطاي تؼييي زهاي وطیؿتالِقسى غل ذكه،
زهاي اؾتحالِّا ٍ ًيع هيعاى حصف هَاز اٍليِ فطاض ٍ زهاي حصف
آًْا اظ آًاليع  DTA/TGAاؾتفازُ قس .تطاي اًدام ایي آظهایف
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اظ یه زؾتگاُ ؾاذت قطوت  Rhomiric Scientificهسل

ذالف تحميمات لثلي ّيچگًَِ هازُ انالح وٌٌسُايً 22ظيط

 STA 1500اؾتفازُ قس وِ زض آى ؾطػت حطاضتزّي تطاتط

اؾتيل اؾتَى اؾتفازُ ًكس = .<13 ٍ10ایي قطایظ تاثيط هْن ٍ لاتل

 5 ºC/minتَز ٍ آًاليع زض اتوؿفط هؼوَلي نَضت گطفت وِ

تَخْي زض واّف زها ٍ ظهاى فطآٍضي هحهَل ًْایي زاضًس.

اظ تَتِ پالتيٌي تا ًوًَِ هطخغ اؾتاًساضز آلَهيٌا اؾتفازُ قس .تطاي

زض ذهَل چطایي اؾتفازُ ّيسضٍليع زٍ هطحلِاي تایس گفت

اعالع اظ ٍخَز ٍ ًَع گطٍُّاي ػاهلي 19زض غل ذكه اظ عيف-

TTIPتِ قست تِ آب حؿاؼ تَزُ ٍ زض هؼطو آب تا ؾطػت

ؾٌدي  FT-IRاؾتفازُ قس وِ زض ایي تحميك ،ایي اضظیاتي تا

ظیاز ّيسضٍليع هيقَز (ٍاوٌف  1ضا تثيٌيس) ٍ تكىيل ضؾَتات

یه زؾتگاُ عيفؾٌح ّيتاچي 20هسل 3140اًدام قس .تطضؾي

ؾفيس ضًگي هيزّس وِ زاضاي تطوية قيويایي  Ti(OH)4هي-

ؾاذتاض وطیؿتالي ،فاظّا ٍ اًساظُ وطیؿتاليتّاي هَخَز زض پَزض

تاقٌس.

ولؿيٌِ قسُ اظ عطیك آًاليع  XRDتا اؾتفازُ اظ یه زؾتگاُ
فيليپؽ 21هسل  PW3710وِ تا ٍلتاغ  ٍ 40 kVآهپطاغ 30 mA

واض هيوطز ،اًدام گطزیسّ .وچٌيي زض ایي آًاليع اظ تاتف تا عَل
هَخي هؼازل  ،Cu Kαؾطػت اؾىي تطاتط 10زضخِ تط زليمِ زض
هحسٍزُ  5-75زضخِ زض زهاي اتاق اؾتفازُ قس .تطضؾي
هَضفَلَغي ٍ اًساظُ شضات تْيِ قسُ تا اؾتفازُ اظ یه زؾتگاُ
هيىطٍؾىَج الىتطًٍي ضٍتكي ؾاذت قطوت فيليپؽ تا هسل
 ٍ Vega Tescan XL31یه ػسز هيىطٍؾىَج الىتطًٍي
ػثَضي ؾاذت قطوت فيليپؽ هسل  CM200اًدام قس.
 -3نتایج و بحث
زض ایي لؿوت ًتایح هرتلف تِ تطتية آٍضزُ ٍ زضهَضز چطایي
آًْا تحث هيقَز.
 -1-3اصالحهای اعمال شذه در حين فرآوری

()1

Ti(OR) 4 +4H 2 O  Ti(OH) 4 +4ROH

اگط چٌيي اتفالي زض حيي فطآٍضي ضخ زّس تِ زليل ذطٍج یَى
 Ti4+اظ هحلَل زیگط  BaTiO3لاتليت تكىيل ًرَاّس زاقت،
لصا تایس اظ تواؼ هؿتمين  TTIPتا آب خلَگيطي وطز .تط ایي
اؾاؼ افعٍزى آب تایس زض آذطیي هطحلِ تْيِ ؾل اًدام قَز ٍ
ایي ظهاًي اؾت وِ زیگط یًَْايٍ Ti4+اضز هحلَل قسُاًس .تِ
ایي زليل زض ایي ضٍـ تْيِ ؾل ،اظ یه فطآیٌس ّيسضٍليع زٍ
هطحلِاي اؾتفازُ قس تِ ایي تطتية وِ پؽ اظ هؼطفي _2پطٍپاًَل
تِ هحلَلِ اؾيساؾتيه ٍ اؾتات تاضین ٍ ّ ،TTIPيسضٍليع خعیي
ضخ هيزّس ٍ تؼساز ظیازي اظ گطٍُ ّاي آلىَوؿي تِ ٍؾيلِ
اؾيس اؾتيه ٍ الىل احاعِ هي قًَس (ٍاوٌف ّاي  3 ٍ2ضا
تثيٌيس) ٍ تسیي تطتية هيل قسیس الىَوؿيس تطاي ٍاوٌف تا آب
وٌتطل هي قَز.

زض ایي تحميك تا اؾتفازُ اظ یه ضٍـ ؾل -غل انالح قسُ،

()2

Ti(OR) 4 +CH3COOH  Ti(OR)3CH3COO+ROH

ًاًَشضات تيتاًات تاضین زض زهاي پایييتط ٍ ظهاى ووتط ًؿثت تِ

()3

Ti(OR) 4 +ROH  Ti(OR)3 (OH)+ROR

تحميمات لثلي فطآٍضي قسًس .یىي اظ هْوتطیي زالیل ضؾيسى تِ
ایي هْن تِ واضگيطي ضٍـ ًَ تطاي فطآٍضي تَز وِ زض ازاهِ زض
ذهَل چگًَگي انالح ٍ تْيٌِؾاظيّا ٍ ّوچٌيي چطایي آًْا
تحث هيقَز .زض همایؿِ تا تؿياضي اظ تحميمات لثلي =<10 ٍ4-1
زض ایي تحميك اظ یه ضٍـ ّيسٍليع زٍ هطحلِاي زض زهاي پایيي
اؾتفازُ قسّ .وچٌيي اظ ًؿثتّاي هَلي ون اؾيساؾتيه ٍ الىل
(_2پطٍپاًَل) ٍ ًؿثتّاي هَلي تاالي آب اؾتفازُ گطزیس ٍ تط

پؽ اظ ّوگي قسى ول هرلَط ،آب تِ آى افعٍزُ هي قَز تا
فطآیٌس ّيسضٍليع واهل گطزز ٍ ٍاوٌفّاي ؾل -غل قطٍع
قًَس .زض ایي هطحلِ زیگط ضؾَتي هكاّسُ ًويقَز ٍ هيتَاى
ًتيدِ گطفت وِ ایي ضٍـ تا تَخِ تِ ػسم ذطٍج یَىّايTi4+

لاتليت واضتطي تطاي تْيِ ٍ فطآٍضي تيتاًات تاضین ضا زاضاؾت.
تفاٍت زیگط ایي ضٍـ تا ضٍـّاي هحمميي زیگط ایي اؾت وِ
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هغالؼِ ٍ هكرهِیاتي ضفتاض حطاضتي ٍ اؾتحالِ غل تِ ًاًَشضات تيتاًات تاضین فطآٍضي قسُ...

ػوليات ّيسضٍليع زض ایي خا زض یه قطایظ تحطاًي نَضت هي
پصیطز وِ ایي قطایظ تحطاًي قطایظ ًعزیه تِ زهاي اًدواز آب
اؾت .اظ آًدایيىِ یىي اظ وليسيتطیي ػَاهل زض تؿطیغ
ٍاوٌفّاي ؾل -غل افعایف زها اؾت ،پؽ ّطچِ زها زض حيي
اًدام ٍاوٌفّاي ؾل -غل پایييتط تاقس ،ظًديطُّاي پليوطي-
فلعي 23وَچىتطي زض هرلَط ایداز هيقًَس .ایي ظًديطُّا پؽ
اظ ذكه وطزى ٍ ولؿيٌاؾيَى تثسیل تِ پَزضّاي ًْایي هي-
قًَس .پؽ هيتَاى ازػا ًوَز ظًديطُّاي وَچىتط هٌدط تِ ضیعتط
قسى پَزضّاي حانلِ هيقَز .پؽ هيتَاى اًتظاض زاقت وِ اظ
یه چٌيي ضٍقي پَزضّاي ًاًَؾاذتاض ضیعتطي ًؿثت تِ

قىل ( :)2آًاليع تدعیِ حطاضتي ( )DTA/TGAغل ذكه.

تحميمات هكاتِ فطآٍضي قَزً .تایح حانلِ ًيع هؤیس ایي تحليل

الف) ذطٍج آب هَخَز زض ؾاذتاض غل ذكه ٍ تطويثات فطاض،

هيتاقس.

وِ ایي اهط زض زهاي تيي  50-239 ºCضخ هيزّس ٍ ّوطاُ تا 9

اًتراب تْيٌِ هَاز آغاظگط ٍ اؾتفازُ اظ ًؿثتّاي هَلي تْيٌِ

زضنس واّف ٍظى هيتاقس.

آًْا ،انالح زیگطي اؾت وِ تط ضٍـ فطآٍضي هحمميي لثلي

ب) ترطیة قثىِ غل ٍ ذطٍج تطويثات آلي آظاز قسُ ٍ تدعیِ

اػوال قس .اظآًدایيىِ همساض _2پطٍپاًَل ٍ اؾيس اؾتيه اؾتفازُ

اؾتاتّا ٍ اوؿيسقسى ٍتكىيل فاظّاي وطتٌاتي وِ زض زهاي تيي

قسُ زض ایي تحميك تؿياض ووتط اظ تحميكّاي لثلي اؾت =ٍ <6ٍ2

 239-570ºCضخ هيزّس ٍ ّوطاُ تا  25زضنس واّف ٍظى

اظ انالح وٌٌسُاي ًظيط اؾتيل اؾتَى ًيع اؾتفازُ ًكسُّ ،عیٌِ

اؾت .ایي اؾتاتّا زض اثط اؾتفازُ اظ اؾتات تاضین ٍ اؾيس اؾتيه

فطآٍضي تِ قست واّف هي یاتس .فطآٍضي ؾطیغ ،یىي زیگط اظ

زض ؾاذتاض غل ذكه ٍخَز زاضًس.

هعایاي ایي ضٍـ انالح قسُ هي تاقس چطا وِ تطذالف ضٍـ-

ج) تدعیِ حطاضتي تطويثات آلي ٍ وطتٌاتّا ٍ تكىيل تيتاًات

ّاي ؾایط هحمميي ؾل تٌْا زض ظطف 90زليمِ تْيِ هيقس ٍلي

تاضین ،وِ زض هحسٍزُي زهایي  570-783 ºCنَضت هيگيطز ٍ

هحمميي لثلي تيكتط اظ  8ؾاػت نطف تْيِ ؾلّاي هكاتِ ًوَزُ-

ّوطاُ تا  6زضنس واّف ٍظى اؾت .تؼس اظ زهاي  ،783 ºCزیگط

اًس = .<14ٍ 2یىى زیگط اظ هعایاي ضٍـ تىاضگطفتِ قسُ ًؿثت تِ

واّف ٍظًي هكاّسُ ًويقَز .تایس تَخِ زاقت وِ تدعیِ

تحميمات هكاتِ ،فطآٍضي ًاًَشضات زض زها ٍ ظهاى ووتط اؾت وِ

حطاضتي فاظّاي اؾتاتي هٌدط تِ تكىيل فاظّاي وطتٌاتي هيقَز.

زض لؿوت  3-3زضذهَل آى تحث هيقَز .تواهي ایي قطایظ

فاظّاي وطتٌاتي زض زهاّاي تاالتط زض اثط تدعیِ ٍ ذطٍج گاظ

هٌدط تِ واضگيطي ضٍقي قس وِ لاتليت ّاي هغلَتي تطاي تَليس

ٍ ٍ CO2اوٌف تا  TiO2تكىيل تيتاًات تاضین هيزٌّس .زض

نٌؼتي زاضز.

هٌحٌي  ،DSCپيه زض زهاي  453 ºCهطتَط تِ ٍاوٌف

 -2-3آناليس حرارتی DTA/TGA

گطهاظاي ترطیة ؾاذتاض ٍ قثىِ غل ٍ آظاز قسى تطويثات آلي

هٌحٌي آًاليع حطاضتي زض هحسٍزُ زهائي  50-1200ºCزض قىل

هيتاقس ٍ تكىيل فاظّاي وطتٌاتي آهَضف هيتاقس .پيه زض

 2آٍضزُ قسُ اؾتً .تایح آًاليع واّف ٍظى ًاقي اظ حطاضت،

زهاي  611ºCهطتَط تِ یه ٍاوٌف گطهاظا هيتاقس وِ ٍاتؿتِ

ًكاى هيزّس وِ ًوًَِ آًاليع قسُ تا زهاي  1200 ºCزاضاي 40

تِ وطیؿتالي قسى ؾاذتاض ٍ افعایف ؾغح پایساضي هازُ اؾت ،اظ

زضنس واّف ٍظى تَزُ وِ هَضَع زض تَافك تا تحميمات هكاتِ

ایٌطٍ ّوطاُ تا آظاز قسى گطها هيتاقس .ایي وطیؿتالِ قسى تا

هيتاقس = .<2هطاحل تدعیِ ضا هي تَاى تِ ایي نَضت ًَقت:

فاظّاي وطتٌاتي آغاظ هيقَز ٍ تا افعایف زها ،ذَز فاظّاي
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وطتٌاتي ّن تدعیِ قسُ ٍ تيتاًات تاضین تَخَز هيآیس ٍ ایي

تِ اؾتحالِ پليهَضفي تيتاًات تاضین اظ ؾاذتاض هىؼثي تِ تتطاگًَال

تدعیِ تا زهاي  730 ºCازاهِ هيیاتس .قاّس ایي هسػا یه پيه

اؾتً .تایح هٌحٌي  DTAتِ ذَتي زض تَافك تا ًتایح  TGAهي-

گطهاگيط زض حسٍز  675 ºCهيتاقس وِ هطتَط تِ تدعیِ

تاقس .الثتِ زض ازاهِ ًتایح ایي آًاليع تَؾظ آًاليعّاي زیگط ًيع

وطتٌاتّا تَزُ ٍ تكىيل تيتاًات تاضین هيتاقس .آذطیي پيه

تایيس ذَاّس قس.

گطهاظایي وِ هكاّسُ هيقَز زض زهاي  846 ºCاؾت وِ هطتَط

قىل ( :)3عيف  FT-IRغل ذكه قسُ زض زهاي  100زضخِ ؾاًتي گطاز.

 -3-3آناليس طيف سنجی FT-IR

آًاليع  XRDتطاي هَاز آهَضف اعالػات ذاني ضا اضایِ ًوي-

تاقس وِ اظ عطیك اؾتات تاضین تِ تطوية غل ذكه افعٍزُ قسُ-
-1

اًس = .<16خصب زض  1421cmهطتثظ تا پيًَس  Ba-Ti-Oهي
-1

وٌس ٍ ایي زض حالي اؾت وِ لثل اظ وطیؿتالِقسى غل ذكه

تاقس = .<17خصبّاي زض ،1022 ،1049 ،1331

فؼل ٍ اًفؼاالت هتؼسزي ضخ هيزّس وِ هيتَاى آًْا ضا تا آًاليع

هطتَط تِ اضتؼاقات گطٍُّاي الىلي هيتاقس .زض ًْایت خصب-

 FT-IRهالحظِ وطزً .تایح آًاليع  FT-IRغل ذكه زض قىل

ّاي ظیط  800cm -1تِ عَض ولي تِ پيًَس فلع -اوؿيػى ()M-O

 3آٍضزُ قسُ اؾتّ .واًغَضیىِ زض قىل هالحظِ هيقَز

تطهيگطزًس = <18وِ حانل قسُ اظ پيًَسّاي Ti-O- ٍ Ti-O

934 cm

خصب زض ػسز هَج تطاتط  3461 cm-1هكرهِ اضتؼاـ وككي

 Tiهي تاقٌس =.<20-19

پيًَس  O-Hتَزُ وِ ًاقي اظ ٍخَزآب زض غل ذكه هيتاقس

تا اؾتفازُ اظ قىل  4هيتَاى اثط افعایف زها تط ضٍي ؾاذتاض غل

= .<3خصب زض  3016 cmتِ ذاعط اضتؼاـ وككي پيًَس C-H

ذكه اظ عطیك آًاليع  FT-IRضا تطضؾي ًوَز .زض قىل لثل تِ

-1

تَزُ وِ تِ ذاعط گطٍُّاي ػاهلي  -CH3 ٍ – CH2هيتاقس

عَض هفهل زض هَضز گطٍُ ّاي ػاهلي زض ؾاذتاض پَزض تاظُ تْيِ

= .<15زٍ خصب زض ػسز هَجّاي  1567 cm-1ٍ 1702هكرهِ

قسُ( 25غل ذكه) تحث قس .زض ازاهِ ّواى تحث لثلي هيتَاى

پيًَسّاي هطتَط تِ گطٍُّاي اؾتاتي تَزُ وِ تِ یَىّاي تاضین

گفت وِ زض زهاي  200ºCقست پيه آب ٍ یىي اظ پيهّاي

چؿثيسُاًس ایي پيهّا زض ٍالغ هطتَط تِ اضتؼاقات وككي

الىل (ً ٍ )3014cm-1يع یىي اظ پيهّاي اؾتات (زض cm-

هتماضى ٍ غيطهتماضى گطٍُ ّاي وطتَوؿيالتي )COO-( 24هي-

 )17021ووتط قسُ اؾت وِ ًاقي اظ حصف تسضیدي ایي

هغالؼِ ٍ هكرهِیاتي ضفتاض حطاضتي ٍ اؾتحالِ غل تِ ًاًَشضات تيتاًات تاضین فطآٍضي قسُ...
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تطويثات ٍ تدعیِ اؾتاتّا هيتاقس .زض ایي زها تميِ پيهّا تغييط

 DTA/TGAزاضز .زض زهاي  500 ºCیه پيه زیگط ًيع تِ

چٌساًي ًوي وٌٌس.

عيف زض عَل هَج  1636cm-1اضافِ هيقَز وِ تاظ ًاقي اظ

زض زهاي  300 ºCیىي اظ پيهّاي هٌؿَب تِ الىل ( cm-1

تدعیِ اؾتاتّا ٍ ایداز تطويثات وطتٌاتي هيتاقس وِ زض زهاّاي

 )1333حصف هيقَز .زض زهاي  400 ºCقست پيه هطتَط تِ

تاالتط آذطیي پيه وطتٌاتي وِ اظ تيي هيضٍزّ ،ويي پيه هي-

آب ( )3422cm-1تؿياض ووتط قسُ وِ تِ ًظط هيضؾس آب حصف

تاقس .الثتِ اگط گطٍُّاي وطتَوؿيالتي تِ تيتاًين تچؿثٌس پيه

قسُ اؾت وِ الثتِ ایي آب ،آب زضٍى ؾاذتاضي اؾت .اها زليل

خصتي زض  1057cm-1ایداز هيوٌٌس وِ تا زهاّاي حسٍز 700

ایٌىِ ایي پيه ّوچٌاى زض زهاّاي تاالتط تىطاض هيقَز ٍ قست

زض تطوية ٍخَز زاضز ٍلي زض زهاّاي تاالتط تدعیِ هيقَز

آى ًيع تمطیثاً ثاتت اؾت تِ ضٍـ تْيِ ًوًَِ تطاي آًاليع تط هي-

= .<22زض زهاي  700 ºCپيهّاي وطتٌاتي وِ زض زهاّاي  300تا

گطزز .زض تْيِ ًوًَِي آًاليع ،تطاي چؿثٌسگي تيي شضات پَزض ٍ

 600زضخِ ؾاًتيگطاز ایداز قسُ تَزًس ،تتسضیح زض حال حصف

تْيِ یه لطل تا اؾتحىام هٌاؾة همساضي اظ پَزض هَضز ًظط ضا

قسى هيتاقٌس تِ ًحَیىِ اظ تدعیِ وطتٌات تاضین ،گاظ CO2

تا پَزض  KBrهرلَط هيوٌٌس ٍ تا آى لطل آًاليع تْيِ هيوٌٌس.

آظاز هيقَز ٍ ایي اوؿيس تا اوؿيس تيتاًين تطوية قسُ ٍ تكىيل

ػلت ٍخَز پيه آب ٍ ّوچٌيي تىطاض قستّاي هكاتِ آى تا

یه اوؿيس هرتلظ تيتاًات تاضین هيزٌّس وِ زض عَل هَج cm-

افعایف زها ًيع ّويي اؾت .زض ایي زها ّوچٌيي پيهّاي هطتَط

 5401زض عيف ظاّط هيقَز .زض زهاي 800 ºCایي ضًٍس تىويل

تِ گطٍُّاي اؾتاتي ٍ الىلي حصف قسُ زٍ پيه وِ زض عَل

قسُ زض زهاي  900ºCتٌْا زٍ پيه هطتَط تِ تيتاًات تاضین ٍخَز

هَجّاي  1750cm-1 ٍ2454 cm-1زض عيف ظاّط هيقًَس وِ

زاضًس.خصب زض ً 1400cm-1يع هطتَط تِ پيًَس  Ba-Ti-Oتَز

تایيس وٌٌسُ تكىيل وطتٌاتّا اظ احتطاق گطٍُّاي اؾتاتي ٍ...

وِ اظ اتتسا زض عيف ٍخَز زاقت .هكاّسُ هيقَز وِ ایي

هيتاقٌس = .<21زض زهاي  500 ºCقست ایي زٍ پيه افعایف

اؾتحالِّا زض ّواٌّگي ذَتي تا ًتایح  DTA/TGAهي تاقس ٍ

هيیاتس اها زض زهاّاي تاالتط قست آًْا تِ تسضیح ون قسُ ٍ زض

ّط وسام تایيسي تطاي زیگطي هيتاقس.

ًْایت حصف هيقًَس وِ ایي هَضَع ّواٌّگي ذَتي تا ًتایح

قىل ( :)4تطضؾي تغييطات عيف  FT-IRغل ذكه تا زها.
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قىل ( :)5الگَي پطاـ اقؼِ  Xپَزضّاي تْيِ قسُ زض زهاّاي هرتلف ولؿيٌاؾيَى.

 -4-3بررسی تغيرات فازی از طریق آناليس XRD

()5

Ba(CH3COO) 2  BaCO3 +CO+2C+3H 2

زض قىل  5الگَي پطاـ اقؼِ  Xپَزضّاي تْيِ قسُ زض زهاّاي

زض ازاهِ تا زهاي  600 ºCهيعاى فاظّاي وطتٌاتي تا تَخِ تِ

هرتلف ولؿيٌاؾيَى تِ هست ظهاى یه ؾاػت آٍضزُ قسُ اؾت.

افعایف تؼساز ٍ قست پيهّا ،افعایف هيیاتس .زض ایي زها اٍليي

زض زهاي  300ºCغل ذكه زاضاي همساضي فاظ آًاتاظ

فاظّاي تيتاًات تاضین اظ تدعیِ فاظّاي وطتٌاتي تِ تيتاًات تاضین

( )2θ=47/26هيتاقس .زض اثط افعایف زها تا ذطٍج آب اظ

هىؼثي هكاّسُ هيقَز وِ تا افعایف زها قست ایي پيهّا

تطوية ( Ti(OH)4وِ یىي اظ هحهَالت ٍاوٌف ّيسضٍليع

افعایف هيیاتس وِ ایي اهط ًاقي اظ تدعیِ تيكتط فاظ وطتٌاتي ٍ

هيتاقس)  ،فاظ آًاتاظ ایداز هيقَزٍ .اوٌف تكىيل آًاتاظ زض

تكىيل تيكتط تيتاًات تاضین هيتاقس.

زهاي  300ºCتِ نَضت ظیط هيتاقس:

تكىيل تيتاًات تاضین زض اثط تدعیِ وطتٌات تاضین ٍ ٍاوٌف

()4

Ti(OH) 4  TiO 2 +2H 2 O

اوؿيس تاضین تا اوؿيس تيتاًين هيتاقس وِ ٍاوٌفّاي آى تِ

زض زهاي 400ºCوطیؿتالِقسى فاظّاي وطتٌاتي قطٍع هيقَز ٍ

نَضت ظیط هيتاقس:

ایي اهط زض اثط تدعیِ اؾتات تاضین تاليهاًسُ هيتاقس وِ ٍاوٌف

()6

آى تِ نَضت ظیط اؾت:

()7

BaCO 3  BaO + CO 2
BaO  TiO 2  BaTiO 3

هغالؼِ ٍ هكرهِیاتي ضفتاض حطاضتي ٍ اؾتحالِ غل تِ ًاًَشضات تيتاًات تاضین فطآٍضي قسُ...
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زض زهاي حسٍز  700 ºCتؼسازي اظ پيهّاي وطتٌاتي حصف

زاضز ٍ ایي زض حالي اؾت وِ زض تحميمات هكاتِ زض زهاي ºC

هيقًَس ٍ زض زهاي ً 800ºCيع زیگط اثطي اظ فاظّاي وطتٌاتي

ً 800يع فاظّاي وطتٌاتي ٍخَز زاضز = .<19-13اظ عطف زیگط

ٍخَز ًساضز وِ ایي ضفتاض لثالً تَؾظ آًاليعّاي ٍ DTA/TG

اؾتحالِ پليهَضفي ؾاذتاض هىؼثي تِ تتطاگًَال ،زض تحميمات

ً FT-IRيع پيف تيٌي قسُ تَز .زض زهاّاي تاالي  800 ºCزٍ

هكاتِ زض زهاي تاالي  1000 ºCنَضت هيگيطز = ٍ <13زض

اتفاق هيافتس وِ یىي اظ آًْا افعایف قست پيهّا ٍ واّف

تؼضي اظ تحميمات چٌيي اؾتحالِاي حتي زض زهاي تاالي ºC

پٌْاي پيه زض ًيوِ اضتفاع آى هيتاقس وِ ًاقي اظ افعایف اًساظُ

ً 1100يع ضخ ًويزّس = .<14هعیتّاي پَزضّاي تَليسي هي-

وطیؿتاليتّا ٍ ضقس آًْا هيتاقس .یه اؾتحالِ زیگط ًيع وِ اظ

تَاًس ًاقي اظ تْيٌِ وطزى قطایظ ٍ ًؿثتّاي اخعاء زض تْيِ ؾل

زهاي  ºC900تغييطات آى هكاّسُ هي گطزز ،اؾتحالِ پليهَضفي

تاقس .هيتَاى چٌيي تياى ًوَز وِ همساض ووتط _2پطٍپاًَل ٍ

تيتاًات تاضین ٍ ظَْض فاظ تتطاگًَال هيتاقس وِ ًكاًِ آى پْي

اؾيساؾتيه هٌدط تِ تَليس همازیط ووتط تطويثات وطتٌاتي زض

قسى پيه زض  2θ;3/45زضخِ هيتاقس .الثتِ ایي اؾتحالِ لثالً

حيي ولؿيٌاؾيَى هيقَز وِ ایي هٌدط تِ واّف زها ٍ ظهاى

تَؾظ آًاليع ً DTA/TGAيع پيف تيٌي قسُ تَز .زض قىل 6

ولؿيٌاؾيَى ٍ فطآٍضي هيقَز .زض همایؿِ تا تحميمات زیگط

الگَي پطاـ زض ّ2θاي ًعزیه  45زضخِ آٍضزُ قسُ اؾت وِ

= <12ٍ10اؾتفازُ ًىطزى اظ اؾتيل اؾتَى ًيع زض واّف زها ٍ

اظ زهاي  900 ºCپْي قسى پيه قطٍع هيقَز ٍ تا زهاي ºC

ظهاى ولؿيٌاؾيَى تاثيطگصاض اؾت .زض ذهَل اضتثاط تيي زها،

 1100ایي پْي قسى افعایف هيیاتس وِ ًكاى زٌّسُ افعایف

ظهاى ولؿيٌاؾيَى ٍ پيًَسّاي وطتٌاتيّ ،واًغَضیىِ لثال زض

زضنس فاظّاي تتطاگًَال اؾت.

ٍاوٌف ّاي ً 4 ٍ3كاى زازُ قس هيتَاى گفت وِ پيًَسّاي
وطتٌاتي تایس قىؿتِ قًَس تا تاضین ،تيتاًين ٍ اوؿيػى تتَاًس تا ّن
ٍاوٌف زٌّس ٍ تيتاًات تاضین ضا تَخَز آٍضًس .اظ آًدایيىِ
قىؿتي ایي پيًَسّا هؿتلعم نطف اًطغي اؾت ،پؽ ّطچِ همساض
ایي تطويثات تيكتط تاقس ،ولؿيٌاؾيَى ًياظ تِ اًطغي تيكتطي زاضز
وِ ایي اًطغي تایس اظ عطیك افعایف زها ٍ ظهاى ولؿيٌاؾيَى تاهيي
هيقَز.

قىل ( :)6الگَي پطاـ زض ّ2θاي ًعزیه  45زضخِ.

ضٍـ اؾتفازُ قسُ تطاي تْيِ پَزض ًؿثت تِ ضٍـّاي هكاتِ =ٍ 7
 <14زاضاي هعیتّائي اؾت وِ ػالٍُ تط ظهاى ون هَضز ًياظ،
زهاي اؾتحالِّا ًيع پائييتط هيآیس .زض تؼضي اظ تحميمات هكاتِ
حتي زض زهاي ً 650 ºCيع پَزض ؾاذتاض آهَضف زاضز =ٍ <23لي
زض ًوًَِ حاضط اٍليي فاظّاي وطیؿتالي زض  300 ºCهكاّسُ هي-
قَز .زض ایي ًوًَِ زض زهاي  800 ºCتيتاًات تاضین ذالم ؾٌتع
قسُ ٍ زض زهاي ً 700 ºCيع تٌْا همساض ووي فاظ وطتٌاتي ٍخَز

قىل ( :)7اثط زهاي ولؿيٌاؾيَى تط اًساظُ وطیؿتاليتّاي پَزضؾٌتع قسُ.
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زض ًوَزاض قىل  7اًساظُ وطیؿتاليتّاي پَزض وِ تا اؾتفازُ اظ

ٍ 700 ºC ،600خَز زاضًسً ،ويتَاى تكريم زاز وِ

ضاتغِي قطض = <24تطاي پيه هطتَط تِ نفحِ ( )1 1 0زض

وطیؿتاليت هكاّسُ قسُ هطتَط تِ وسام یه اظ فاظّا هيتاقس ٍ

 2θ ;49/31هحاؾثِ قسُ ،آٍضزُ قسُ وِ ًكاى زٌّسُ ًاًَهتطي

تسليل ایٌىِ آًاليع ً EDXيع زض هحسٍزُ ذيلي تعضگتط اظ اًساظُ

تَزى اًساظُ وطیؿتاليتّا هيتاقس .ایي ًوَزاض ّوچٌيي اثط زهاي

وطیؿتاليتّا ،آًاليع ضا اًدام هيزّس (لغط هٌغمِ آًاليع تطاتط

ولؿيٌاؾيَى ضا تط اًساظُ وطیؿتاليتّا ًكاى هيزّس وِ حاوي اظ

ً ،)1µmويتَاى ضٍي اًساظُ وطیؿتاليتّا تِ خع زهاي  800وِ

افعایف اًساظُ وطیؿتاليتّا تا افعایف زهاي ولؿيٌاؾيَى هيتاقس

آًاليع ٍ XRDخَز تيتاًات تاضین ته فاظ ذالم ضا زض آًْا ًكاى

وِ چٌيي پسیسُاي لاتل اًتظاض اؾتً .تایح حانل اظ ایي اضظیاتي

زازُ تَز ،تحث وطز.

ًؿثت تِ ًتایح زیگط هحممييً ،كاى زٌّسُ ایي ٍالؼيت اؾت وِ

زض ذهَل تهَیط  SEMپَزضّاي فطآٍضي قسُ زهاي 800 C

پَزض حانلِ زاضاي اًساظُ وطیؿتاليتّاي ضیعتطي هي تاقس =-25

هيتَاى گفت وِ شضات وَچىي وِ زض ّط آگلَهطُ هكاّسُ

 .<28تطاي ًوًَِ پَزض تْيِ قسُ تَؾظ ليّ ٍ <14= 26وىاضاًف

هيقَز زض ٍالغ ّواى شضات تيتاًات تاضین هي تاقٌسٍ .خِ

زاضاي اًساظُ وطیؿتاليتّاي تطاتط  30-60nmتطاي زهاّاي تيي

هكتطن وليِ تهاٍیط ایي اؾت وِ ًاًَپَزضّاي فطآٍضي قسُ زض
27

هيتاقس .وِ ایي

 800-1000زضخِ ؾاًتيگطاز هي تاقس وِ ایي اػساز تطاي پَزض

ایي تحميك زاضاي تَظیغ اًساظُ تاضیه

تْيِ قسُ تطاتط ً 25-40اًَهتط هيتاقس وِ ایي اهط هيتَاًس ًاقي

یىٌَاذتي ٍ یىسؾتي ًاًَپَزضّاي فطآٍضي قسُ ضا ًكاى هيزّس

اظ ضٍـ خسیس اؾتفازُ قسُ تطاي تْيِ ؾل تاقس.

وِ ایي ذانيت هٌدط تِ ّوگًَي ذَال هحهَالت تطپایِ ایي
ًاًَشضات هيتاقس ٍ ایي هْن اظ التعاهات تطاي تَليس نٌؼتي هي-

 -5-3بررسی مورفولوشی نانوررات حاصله

زض قىل  8تهاٍیط  SEMپَزضّاي تَليسي زض تعضگٌوایي
 20000تطاتط تطاي ًوًَِ ّاي ولؿيٌِ قسُ زض زهاّاي ،600 ،500

تاقس .ذلَل تاالي پَزض ،ضیعتَزى ٍ تَظیغ یىٌَاذت شضات اظ
ٍیػگيّاي تطخؿتِاي اؾت وِ زض تىٌَلَغيّاي پيكطفتِ 28یا
زض هَاز پيكطفتِ هَضز ًياظ اؾت = <4وِ ایي ٍیػگيّا زض پَزض

 800 ºC ،700آٍضزُ قسُ اؾت .تِ عَض ولي هيتَاى گفت وِ

فطآٍضي قسُ زیسُ هيقَز.

قسُ ّؿتٌس = ٍ <29ایي اهط تراعط ٍاوٌفّا ٍ پطٍؾِّاي

 -6- 3بررسی ررات فرآوری شذه توسط آناليس TEM

هرتلفي اؾت وِ زض حيي ؾٌتع ضخ هيزّس =ً .<30ٍ 28وًَِّاي

قىل  9تهَیط  TEMپَزض تسؾت آهسُ تؼس اظ یه ؾاػت

حاضط ًيع اظ ایي لاػسُ هؿتثٌي ًيؿتٌس ٍ ایي هَضَع زض تواهي

ولؿيٌاؾيَى زض زهاي  800 Cضا ًكاى هيزّس .ایي تهَیط ٍخَز

زهاّا اتفاق هيافتس .زض زهاي  500 ºCزض پَزض وطیؿتاليتّایي

تطذي آگلَهطُّا ٍ شضات ًاًَهتطي تيتاًات تاضین ضا ًكاى هي-

ٍخَز زاضز وِ تا تَخِ تِ آًاليع  XRDهطتَط تِ وطتٌات تاضین

زّس .اًساظُ وطیؿتاليتّاي هَخَز زض ایي تهَیط زض هحسٍزُ

هيتاقس .زض ؾِ ًوًَِ زیگط ًيع اًساظُ وطیؿتاليتّا تا افعایف زها

ً 6-53اًَهتط تَزُ وِ تِ عَض تمطیثي اًساظُ هياًگيي وطیؿتاليت-

افعایف هيیاتس .زض ضوي ایي تهاٍیط ًاًَؾاذتاض تَزى پَزضّائي

ّاي آى زض حسٍز ً 29اًَهتط اؾت .ایي ًتيدِ ؾاظگاضي ذَتي تا

حانلِ ضا تایيس هيوٌٌس وِ ایي هَضَع لثال تَؾظ آًاليع XRD

ًتایح حانلِ اظ ضاتغِ قطض زاضز وِ زض قىل  7آٍضزُ قسُ تَز.

ًيع تایيس قسُ تَز .الثتِ اًساظُ وطیؿتاليتّاي هحاؾثِ قسُ

الگَي پطاـ ؾغح اًتراتيً )SEAD( 29يع ٍخَز یه ؾطي

هطتَعِ تِ تيتاًات تاضین هيتاقٌس ٍلي زض زهاي 600 ºC ٍ 500

زایطُّاي ًِ چٌساى ٍاضح زض هطوع ضا ًكاى هيزّس وِ تایيس

فاظ وطتٌات تاضین ٍخَز زاضز ٍ اػساز آٍضزُ قسُ هطتَط تِ ایي

وٌٌسُ ایي هغلةاًس وِ پَزض حانلِ ًاًَهتطي اؾت .ایي الگَ

پَزضّاي حانلِ اظ عطیك فطآیٌس ؾل -غل تِ قست آلگَهطُ

فاظ ًويتاقٌس .اظ آًدائي وِ فاظّاي وطتٌاتي زض زهاّاي ،500
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ّوچٌيي ٍخَز حلمِّاي ّن هطوعي تا قؼاع تعضگتط ضا ًكاى
هيزّس وِ پليوطیؿتالِ تَزى آگلَهطُّا ضا ًكاى هيزّس.

600 ºC

800 C

500 ºC

900 ºC

قىل ( :)8تهاٍیط تْيِ قسُ تَؾظ  SEMاظ پَزضّاي تَليسي زض زهاّاي هرتلف وليؿٌاؾيَى زض تعضگٌوایي  20000تطاتط.

فهلٌاهِ ػلوي پػٍّكي فطآیٌس ّاي ًَیي زض هٌْسؾي هَاز /ؾال ّكتتن  /قتواضُ زٍم  ./تاتؿتتاى 1393
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زض اًتْا تٌظط هيضؾس وِ ضٍـ پيكٌْاز قسُ زض ایي تحميك یه

فطآٍضي تطاي تَليس التهازي ،تؿياض هٌاؾة هيتاقسّ .وچٌيي

گعیٌِ هغلَب ٍ خصاب تطاي تَليس نٌؼتي حال حاضط ًاًَشضات

ذلَل تاال ،ضیعتَزى ٍ تَظیغ یىٌَاذت اًساظُي شضات ایي

تيتاًات تاضین تاقس چطاوِ زض ایي ضٍـ ًاًَوطیؿتالّاي تؿياض

هحهَل ،ؾاذت زؾتگاُّاي الىتطًٍيىي هيىطٍ ٍ ًاًَؾاذتاض تط

ذالم تيتاًات تاضین ضیعتط زض زهاّاي پایييتط ٍ ظهاىّاي ووتط

پایِي تيتاًات ضا هوىيتط هيؾاظز.

زض همایؿِ تا تحميمات لثلي فطآٍضي قسًسّ .وچٌيي ّعیٌِّاي

قىل ( :)9تهَیط تْيِ قسُ تَؾظ  TEMاظ پَزض حانلِ اظ ولؿيٌاؾيَى زض زهاي  800تطاي یه ؾاػت ٍ الگَي پطاـ  SEADآى.

 -4نتيجه گيری
زض ایي تحميك پَزض ًاًَؾاذتاض تيتاًات تاضین تا اؾتفتازُ اظ یه

پَزض حانلِ اؾتفازُ قس وِ ًتایح آًْا هؤیس ّن تَز .آًاليع

ضٍـ ؾل -غل انالح قسُ ،تْيِ گطزیس .اظ ضٍـّاي هكرهِ-

حطاضتي غلّاي ذكه قسُ تا ؾِ ضٍـ  ،DTA/TGآًاليع

یتاتتي  TEMٍ SEM ،XRD ،FT-IRتطاي هغتالؼِ ٍ تتطضؾتي

 XRD ٍ FT-IRنَضت گطفت وِ ّط وسام اعالػات
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