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١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 SnO2ميكا با پوشش بر پايه رساناي الكتريكي صدفي رنگدانه هاي 
 

 ۳، عليرضا مير حبيبي۲، سوسن رسولي۱مينا اسفيداري

 
  علم و صنعت دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه-١

  عضو هيئت علمي پژوهشكده صنايع رنگ ايران-٢

  عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت-٣

 

 چکيده
 صفحات كوچك مسطح شفاف و نازكي با ضريب شكست باال هستند كه اكثر نور تابيده شده را                  هاي صدفي شامل   رنگدانه

 از طريق پوشـش دهـي يـک پايـه، ماننـد ميکـا، توسـط                 ها عمدتاٌ  اين رنگدانه .  ظاهري ژرف و زيبا دارند     منعكس كرده و  
در اين راستا، اکسيد تيتانيم به عنوان اکسيد فلـزي بسـيار بکـار     .گردند اکسيدهاي فلزي با ضريب شکست باال تهيه مي

 . گرفته شده است
در اين ميان مي    . در سالهاي اخير، برخي ديگر از اکسيدهاي فلزي، به جهت خواص ويژه شان، مورد توجه قرار گرفته اند                 

هـا   ايـن رنگدانـه   . کي در رنگدانه حاصله مـي گـردد       يتوان به اکسيد قلع اشاره کرد که موجب ايجاد خواص رسانائي الکتر           
فضـا بـه    و داراي کاربردهاي مختلفي در معادن، مناطق نفت خيز وگاز خيز، صنعت شيمي، صنعت اتومبيل و صنعت هوا

 ، Plastic Housingsتجهيزات الکتريکي، رنگهاي اسکرين الکترو مغناطيس بـراي  عنوان پوشش هاي آنتي استاتيک براي 
استاتيک محافظ انفجار و آستريهاي هادي الکتريسيته براي رنگ آميزي الکتـرو             استاتيک، تجهيزات آنتي   کفپوشهاي آنتي 

 . استاتيکي پالستيکها مي باشند
 يـك عامـل     بـه همـراه   دهي هموژن     روش رسوب به   هي ميکا  د پوشش هاي صدفي رساناي الكتريكي توسط     سنتز رنگدانه 

از مخلـوطي از اكسـيدهاي قلـع و آنتيمـوان بـا نسـبتهاي مـولي                 ،  در اين روش   .انجام مي پذيرد   اوره   ماننددهنده    رسوب
با کنترل برخي شرايط آزمايشي مي توان کيفيت محصول بدسـت آمـده را              مشخص جهت پوشش دهي استفاده گشته و        

 و دما و استفاده از افزودنيهـاي خـاص   Sn4+/Sb3+  pH ,نسبت موليدر اين خصوص، نوع ميکاي بکار رفته، . مطلوب نمود
 .مطرح هستند

 
 رنگدانه صدفي، رسانائي الکتريکي، ميکا، دي اکسيد قلع، رسوب دهي هموژن : کلمات کليدي
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 مقدمه
نسـان را بخـود جلـب کـرده و در مـوارد            باز توجـه ا    هاي صدفي بخاطر ظاهر ژرف و زيباي خود از دير          رنگدانه

بـا ضـريب    صفحات كوچك مسطح شـفاف و نـازكي  ها  اين رنگدانه ،در حقيقت]. ۱[اند  زيادي بکار گرفته شده
انعكـاس  . دهند  كه اكثر نور تابيده شده را منعكس كرده و مقداري جزئي از آن را عبور ميهستند شكست باال

 موجب ژرفا ودرخشندگي مشـابه صـدف مـي شـود         ها،    رنگدانهموازي  هاي صفحات كوچك      همزمان نور از اليه   
اين پديده در يك صدف طبيعي، پولك ماهي، كاسة صدف، پر پرنـده يـا بـال پروانـه و امثـال آنهـا نيـز                          ]. ۲[

 .شود مشاهده مي
 ماهيهـائي ماننـد شـاه مـاهي     هـاي   كه از پولك، (guanine= C5H5N5O)ين نها از گوا  اين پيگمنت،در گذشته

 هـاي  اما، از آنجا كه اين منابع طبيعـي نمىتوانسـتند نيازهـاي بـه رنگدانـه               . بدست مىآيند، ساخته مىشدند   
 ]. ١ [ه استصدفي انجام شدهاي  رنگدانهصدفي را برآورده كنند مطالعات زيادي روي سنتز 

 کريسـتال ماننـد   در گروه اول موادي تک. از نظر روش تهيه به دو دسته تقسيم مي گردند صدفي  هاي رنگدانه
BiOCl   يا ذرات پلي کريسـتال ماننـد  TiO2          مطـرح مـي باشـند کـه بـه جهـت سـاختار خـاص خـود داراي

 .درخشندگي و براقيت مي باشند
در گروه دوم، حالت صدفي از طريق پوشش دهي پايـه اي شـفاف ، ماننـد ميکـا ، توسـط مـوادي بـا ضـريب                       

اين گروه به دليل پايداري مکانيکي و درخشـش بهتـر           . ردد، ايجاد مي گ   ) عمدتاَ اکسيدهاي فلزي  (شکست باال 
 درصد بازار جهـاني را      ۸۵از اهميت بيشتري برخودارند، به نحوي که رنگدانه هاي صدفي بر پايه ميکا بيش از                

 .]٣[به خود اختصاص داده اند    
خاصـيت رسـانائي   ژرف داراي  و هاي صدفي نيز وجـود دارنـد کـه عـالوه بـر ظـاهري زيبـا        يکسري از رنگدانه
 ايـن نـوع     ،در ايـن مقالـه    .هاي صدفي رساناي الکتريکـي ناميـده مـي شـوند           باشندکه رنگدانه  الکتريکي نيز مي  

 .]٤و ٢[ْ   بررسي خواهند شد  SnO2/Sb2O3تيتانيا با پوشش -هاي بر پايه ميکا يا ميکا رنگدانه
 

 هاي صدفي رساناي الکتريکي رنگدانه
 قرار داشته باشد، رنگدانـه داراي هـدايت         Ω.cm ۱۰-۹-۱۰-۵رنگدانه در محدوده     مقاومت يک نمونه     ،هنگاميکه

اسـتاتيک و محـافظ در برابـر امـواج           ها داراي خواص هدايت الکتريکـي، آنتـي        اين رنگدانه  .الکتريکي مي باشد  
سـيته  توان از تشکيل الکتري    ها روي سطوح مختلف مي     با پوشش دادن اين رنگدانه    . الکترومغناطيس مي باشند  

 آنساکن بوسيله سايش و اصطکاک و فشردگي جريان هـوا و مـايع و خطـر آتـش سـوزي بـه دليـل تجمـع                           
 مي توان از عملکـرد نـامنظم رادار بـه دليـل اخـتالالت قـوي در گيرنـده راديـوئي                      ،همچنين. جلوگيري کرد 
 .]٥و٤[جلوگيري کرد
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يـز وگـاز خيـز، صـنعت شـيمي، صـنعت       ها داراي کاربردهاي مختلفي در معادن، منـاطق نفـت خ         اين رنگدانه 
استاتيک بـراي تجهيـزات الکتريکـي، رنگهـاي اسـکرين            اتومبيل و صنعت هواوفضا به عنوان پوشش هاي آنتي        

استاتيک محافظ انفجار و  استاتيک، تجهيزات آنتي ، کفپوشهاي آنتيPlastic Housings  الکترو مغناطيس براي
 .ي الکترو استاتيکي پالستيکها مي باشندآستريهاي هادي الکتريسيته براي رنگ آميز

هـاي رسـاناي فلـزي و        هاي رساناي متداول شامل رنگدانه هـاي رسـاناي گـروه کـربن، رنگدانـه               اغلب رنگدانه 
هاي رساناي سري کـربن داراي کاربردهـاي محـدودي در           رنگدانه. هاي رساناي اکسيد فلزي مي باشند      رنگدانه

.  کـم آن مـي باشـد   Oil Resistanceل رنگ تيره ونيروي چسبندگي کم و ترکيبات رسانا مي باشند که به دلي
بـه عـالوه    . هاي رساناي فلـزي نيـز داراي پايـداري شـيميائي کـم و قيمـت بـاالئي مـي باشـند                      اغلب رنگدانه 

 .]٢و٤[ اکسيداسيون سطح فلز اثر رسانائي ترکيب را کاهش مي دهد
نيـاز بـه     کامپيوترهـاي شخصـي وتلفنهـاي همـراه،       با پيشرفت سريع صنعت الکترونيک، بـه خصـوص          همگام  
هاي بـر پايـه      در اين راستا، رنگدانه   . مناسب مطرح شد   هاي رسانا با پايداري شيميائي وخواص الکريکي       رنگدانه

تيتانيا با پوششي از يک يا چند اليه اکسيد نيمه هـادي خـواص بسـيار مطلـوبي از خـود نشـان                       -ميکا يا ميکا  
اسـتاتيک و محـافظ بـه امـواج الکتـرو       ها، نه تنها داراي خواص رسـانائي الکتريکـي، آنتـي          اين رنگدانه . اند داده

 .]٤[ باشند اهري زيبا و صدفي نيز ميظباشند بلکه داراي  مغناطيس مي
ررسي ب SnO2/Sb2O3تيتانيا با پوشش    -هاي صدفي رساناي الکتريکي بر پايه ميکا يا ميکا          رنگدانه ،در اين مقاله  

 .باشد ح ميربهينه کردن آنها مطچگونگي ن بررسي از نظر روشهاي سنتز و اي. دنگرد مي
 

 ا ميك رساناي الکتريکي بر پايه صدفيهاي مکانيسم ايجاد براقيت در رنگدانه
هاي منفرد يا چنـد تـايي    هاي آن با اليه  باشند كه همة قسمت      شامل صفحات ميكاي شفافي مي     ها رنگدانهاين  

ميكا داراي  ]. ٧و٦[شوند    وطي از اكسيدهاي فلزي با ضريب شكست باال پوشانده مي         از اكسيدهاي فلزي يا مخل    
الكتريـك يكنواخـت و       الكتريكـي بـاال، مقاومـت الكتريكـي خـوب، ثابـت دي              ضريب انبساط كم، استحكام دي    

 فقط به عنـوان پايـه محسـوب    و بوده ميكا داراي ضريب شكست پائين به عالوه. باشد مقاومت ظرفيتي باال مي  
 روي ميكـا داراي      پوشش داده شـده     اكسيد فلزي  ].٨[ ثيري در خاصيت نوري رنگدانه ندارد      گردد و هيچ تا    مي

باشـد و اثـرات نـوري مثـل درخشـش بـاال و انعكـاس خـوب، پوشـش دهنـدگي                          ضريب شكست بـااليي مـي     
(Coveraging)٩[كند   رنگ انعكاسي تداخلي و رنگ جذبي را ايجاد مي .[ 
باشد كه در مرز بين دو اليه به دليـل اخـتالف در ضـريب                  به اين صورت مي    ي صدفي ها  انهرنگدطبيعت نوري   

هـر چـه    . كنـد   شود و بخشي از آن نيز عبـور مـي           شكست بخشي از نور سفيد برخورد كرده به آن منعكس مي          
ضريب شكست اكسيد فلزي پوشش دهنده بيشتر باشد، شدت نور منعكس شده در فصل مشترك نيـز بيشـتر     

 .]٧[ باشد  و در نتيجه اثر رنگ و درخشش مشاهده شده نيز بيشتر مياست 
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باشـد كـه بـه         مي (TiO2)اكسيد تيتانيوم     ها، ميكاي پوشش داده شده با دي        رنگدانه اين    انواع يكي از مهمترين  
، قيمت كم، مقاومت حرارتي و شـيميايي خـوب و            آن  و مقاومت نوري خوب    TiO2دليل ضريب شكست باالي     

عکس گرفته شده با ميکروسکوپ     ) ۱( شکل   ].٦ [کاربردهاي زيادي در صنايع مختلف دارد     ودن آن   غيرسمي ب 
 .کتروني از ميکاي پوشش داده شده با تيتانيا را نشان مي دهدلا

 

 هاي صدفي مکانيسم رسانائي الکتريکي در رنگدانه
تيتانيا اسـتفاده   -ه ميکا يا ميکا   به جهت ايجاد خواص رسانائي، معموالَاز پوشش دي اکسيد قلع بر روي يک پاي             

 .گردد مي
 بـه تنهـائي صـورت پـذيرد رنگدانـه حاصـله داراي              SnO2در اين راستا، اگر عمل پوشش دهي با کريستالهاي          

 و  SnO2 به همـراه     ،تنها پس از افزودن يک عامل خارجي، معموالَ اکسيدآنتيموان        . باشد مينرسانائي الکتريکي   
در اين حالت، افزودن اکسيد آنتيمـوان  . ان به نتايج مورد انتظار دست يافت      در حين عمل پوشش دهي، مي تو      

)Sb2O3 (                   بايستي به نسبتهاي مولي مشخصي صورت پـذيرد کـه ايـن عمـل موجـب انحـرافSnO2   از حالـت 
 از  XRD آناليـــــز    ،نکته جالب توجه اين اسـت کـه       . گردد استکيومتري و تشکيل عيوب کريستالي در آن مي       

دهد و هيچ ترکيب آنتيمـواني در آن ديـده            شبکه کريستالي دي اکسيد قلع را نشان مي        فقطهــا   هاين رنگدان 
 قـرار گرفتـه وطبـق واکـنش زيـر           +Sn4هاي آنتيموان در فضاهاي خالي        يون ،اين بدان معناست که   . شود نمي

 .گردد موجب ايجاد عيوب کريستالي در آن مي
 

••+′⎯⎯ →⎯ O
SnO VbSOSb 22
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 خالص خود يک عايق است، اما مـي توانـد خـواص نيمـه رسـانا را در اثـر قرارگيـري مناسـب                         SnO2در واقع   
 .آنتيموان در کريستال قلع ايجاد نمايد

                رسـانائي هايو بانـد ) Valency Band( ظرفيــت  هايبا توجـه به مدل اتصالــها، اختالف انـرژي بـين بانـــد   
)Conduction Band(ــرونها به طور آزادانه در حرکت بوده وتوسط آن به کريسـتال خاصـيت   ، که در آنها الکت

حتـي انـرژي     (،اين کاهش انرژي موجب مي گردد که انـرژي بسـيار کمـي            . يابد رسانائي مي دهد، کاهش مي    
، براي پر کردن باند رسانائي با الکترونها کافي بوده وانتقال الکترون به راحتـي صـورت                 ) حرارتي در دماي اتاق   

 .]٤و٢[ ردپذي
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 تيتانيا-يا ميکا اميكرساناي الکتريکي بر پايه  صدفي هاي رنگدانه  سنتزچگونگي
) Homogenous Precipitation( هـا، روش رسـوب دهـي همـوژن     متـداولترين روش براي سنتز ايـن رنگدانـه  

ك سوسپانسـيون    در ابتدا يـ    بدين ترتيب که   .گردد هاي اکسيد فلزي استفاده مي     باشد که در آن از هيدرات      مي
 در  (HCl) کلريـدريک  بـه كمـك اسـيد        آن pHشود كه      تهيه مي  ديونيزهبا آب   تيتانيا  -يا ميکا مناسب از ميكا    

نمـک محلـول    بـه آرامـي     ،  سـپس . شود   گرم مي  C١٠٠° تا   ٧٠ دماي آن بين   و   شدهتنظيم  مورد نظر    همحدود
SnCl4     و نمک محلول SbCl3           عامل رسوب دهنـده مناسـب ماننـد اوره       به آن اضافه مي گردد به عالوه، از يک

 رسـد واکـنش تمـام مـي شـود و            سيستم واکنش به مقدار مورد نظر مـي        pHهنگاميکه  . نيز استفاده مي شود   
 شسـته شـده و      ⎯Clمحصول حاصل به منظور خروج يونهاي       .کند  به طور کامل رسوب مي     +Sb3 و   +Sn4يونهاي  

 .گردد در دماي مناسب خشک شده وسپس کلسينه مي
هاي صدفي رسانا در نظـر گرفتـه شـوند، امـا بـا       توانند به عنوان پايه رنگدانه    تيتانيا هر دو مي   -ميــکا يــکا و م

در حقيقت، از آنجا که هر چه مقاومت        . تيتـانيا براي اين منظور مناسب تر مي باشد       -ميکا) ۱(توجه به جدول    
رصد انعکاس آن بيشـتر باشـد براقيـت بيشـتر     الکتريکي رنگدانه کمتر باشد رسانائي آن بيشتر است وهر چه د       

 تـر باشـد     تيتانيا براي سنتز رنگدانـه مناسـب       -گردد که پايه ميکا    چنين نتيجه مي  ) ۱(است با توجه به جدول      
]٤[. 
 

 ميکاچگونگي بهينه کردن مراحل سنتز
باشـند   نـه مطـرح مـي     اکسيد فلزي، ذرات ميکا به عنـوان پايـه رنگدا         -از آنجائيکه براي تهيه رنگدانه هاي ميکا      

در اين راستا، مي توان بـه دو نـوع ميکـاي            . تواند اثر مهمي در محصول توليد شده داشته باشد         کيفيت آن مي  
 ].١٠و١[طبيعي و سنتز شده اشاره نمود که هر کدام داراي معايب ومزاياي خاص خود هستند 

 عنـوان عـواملي مثبـت در نظـر گرفتـه            اي آن به   ساختار ورقه  در مورد ميکاي طبيعي، اگر چه هزينه پايين و        
 داراي کيفيـت يکنواخـت      رنگدانـه بدسـت آمـده     شوند اما به دليل وجود ناخالصيهائي مثـل اکسـيد آهـن              مي

 .باشد وهمگوني نمي
 پـس از    آنگردد اما به دليل ساختار کريسـتالي سـخت           در ميکاي سنتز شده، مشکل وجود ناخالصي حل مي        

 رنگدانه حاصله   شود  موجب مي  گردد که   با سطوح واليه هاي نا هموار مي       آسياب کردن داراي شکل نا مشخص     
 يـک رقيـق کننـده بـا      مـي تـوان از   بـراي حـل ايـن مشـکل     در اينحالت،  .از کيفيت مناسبي برخوردار نباشد    

 بـه روش شكسـته      عمـل آسـياب کـردن     اينكه   يا   نمود و  آسياب كردن ميكا استفاده      به هنگام ويسکوزيته باال   
 . ]١٠[ پذيرد  انجامار آب با يك ميكسر آبي بدون آسيب به سطحشانشدن تحت فش



 

 ٦

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-کنفرانس مهندسی معدن ايران

 بـراي   . بايد از آگلومره شدن ذرات جلوگيري كرد       شود که  ديونيزه مطرح مي  در اختالط ميكا با آب       ،مورد ديگر 
ر  كه به دليل نيروي دافعة ايجـاد شـده د  کرد استفاده (Surfactant)هاي سطحي  كننده اين منظور بايد از فعال 

چسـبند و از آگلـومره     به ذرات بزرگتر نمي، ذرات زير ميکرون  مرزهاي باردار شده الكتريكي ميكاي سنتز شده      
، اسـتفاده از      در راستاي استفاده بهينه از سطوح ميکا براي عمـل پوشـش دهـي              .شود جلوگيري مي   آنها شدن

  جـذب  زيـرا اگـر   نمايـد،    کا مـي  مواد فعال کننده سطح کمک موثري در جذب پايدار اکسيد فلزي به سطح مي             
 کم باشد احتمال آگلومره شدن آنها افزايش يافته و راندمان پوشـش دهـي پـايين          اكسيد فلزي روي پاية ميكا    

تـوان    هاي مناسـب مـي      كننده   با استفاده از فعال    ، پس .گردد اين عمل موجب باال بردن هزينه توليد مي       . آيد مي
 . کاهش داد را رنگدانهسازي  هزينة آمادهمقدار اتالف ايجاد شده را كاهش داد و 

اندازه ميکاي مصرفي نيز در رسانائي الکتريکي خيلي موثر اسـت بـه طوريکـه در صـورت اسـتفاده از ميکـاي                       
 در حالـت    ، اما .، بدست مي آيد    زيادي، حتي با محتوي زيـاد اکسيـد فلزي      الكتريكي  درشت، مقاديـر مقاومـت    

 .گردد  حاصل ميبهتري، رسـانائي استفاده از ميـکاي خيلي ريـز
 

 pH دماو 
pH        اگـر    ،بدين ترتيـب کـه    .  ثابت نگه داشته شوند    يمشخص و دما حتماً بايد در محدودةpH       و دمـا كمتـر از 

 باقي ماندن آب بيش از حد در پوشش         موجبافتد و     مقدار مورد نظر باشند، هيدروليز به طور كامل اتفاق نمي         
 و دما بيشتر از محدودة مورد نظر باشد هيدروليز بـه            pH اگر   از طرف ديگر،  . گردد و كاهش كيفيت پوشش مي    

شود اكسيد فلزي روي مادة اصلي پوشش داده نشـود و بـا يكـديگر آگلـومره                   افتد و باعث مي     سرعت اتفاق مي  
 ]. ٧[يابد  شود و در نتيجه كيفيت پوشش كاهش مي شوند و يا باعث رسوب ذرات بزرگ روي سطح پايه مي

 از اوره به عنوان عامل رسـوب دهنـده اسـتفاده شـود دمـاي واكـنش خيلـي مهـم                      رنگدانهسازي    ر در آماده  اگ
شـود و وقتـي كـه         رل مـي  تـ  به طور مستقيم به وسيلة سرعت هيدروليز اوره كن         OH -باشد زيرا غلظت يون     مي

نش خيلـي طـوالني    زمـان واكـ   در نتيجـه افتـد و  دماي واكنش كم باشد، هيدروليز اوره به آرامـي اتفـاق مـي      
هـاي     كند شدن رشد جوانه    و  دماي واكنش زياد باشد منجر به هيدروليز سريع اوره             ، اگر  در حاليكه . دگرد مي

 بـوده بنابراين ذرات مشاهده شده خيلي ريز    ،  شود  ميبه دليل افزايش سرعت جوانه زني بدست آمده         كريستال  
 ]. ٥[ردن و شستشو خيلي مشكل هستند شوند كه براي فيلتر ك  ميسو به صورت كلوئيدي ديسپر

 
 +Sn4+/Sb3نسبت مولي 

در ايـن   . يک مقدار مشخصي باشد تا رسانائي الکتريکي مطلوبي ايجـاد گـردد           در   بايد   +Sn4+/Sb3نسبت مولي   
 خيلي کم باشد عيوب کريستالي بوجود آمده با تشکيل حامـل جريـان الکتريکـي بـه                  Sb2O3 اگر مقدار    ،مورد
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 خيلـي زيـاد باشـد ،        Sb2O3 اگـر مقـدار      ،اما .کند قلع با رسانائي الکتريکي کمک مي      اکسيد يايجاد پودرهاي د  
 .شود يونهاي زياد آنتيموان مانع مهاجرت حامل جريان الکتريکي وکاهش خاصيت الکتريکي ميمقدار 

ش ، انعکـاس متوسـط طيـف رنگدانـه زيـاد ودرخشـ              مي توان گفت که اگر مقدار آن کم باشد         SnO2در مورد   
 از حـدي    SnO2اگـر مقـدار     از طرف ديگـر،     .  مىگردد رنگدانه نيز خوب مي باشد اما رسانائي الکتريکي آن کم         

 +Sn4 يونهـاي آزاد از در نتيجه،. شود به سرعت افزايش مي يابد و انعکاس کم ميالكتريكي بيشتر شود مقاومت    
شش صدفي رنگدانه را تحـت تـاُثير         در پودرهاي حاصله مشاهده مي شود که هدايت الکتريکي و درخ           +Sb3يا  

گذارد، بنـابراين بـا افـزايش     ، روي خواص عايقي ميکا اثر نمي   از آنجا که مقادير کم اکسيد فلزي       .دهند قرار مي 
تجربه نشـان داده اسـت کـه مقاومـت          در اين راستا،    . کند ضخامت اليه، مقاومت پودري به طور سريع افت مي        

بنابراين رسانائي سطحي رنگ افـزايش خواهـد         در اليه رسانا، کاهش يافته و     پودري با افزايش مقدار آنتيموان      
آنتيمـوان  نسـبت مـولي       مناسـب   انتخـاب  ،بنـابراين . شـود   رنگدانه به شدت تيره رنگ مي      در نتيجه،   كه يافت

 .]٤[ توان بهينه سازي رسانائي و درخشاني ناميد را در يک جمله ميمصرفي 
 اوره 

در ايـن  . گـردد  ي رنگدانه مورد نظر باشد از يک عامل رسـوب دهنـده اسـتفاده مـي        در موارديکه خواص رسانائ   
ي مربـوط بـه آن       کـل واکنشـها    ر يک مرحله بحرانـي د     آنشود که هيدروليز     راستا، عمدتاَ اوره بکار گرفته مي     

 : نحوه عملکرد آن در واکنشهاي زير آورده شده است.باشد مي
 

CO(NH2) + 3 H2O ↔ NH3.H2O + CO2                                                                                
NH3.H2O ↔ NH4

+ + OH¯                                                                                                   
Sn4

+ + 4OH¯ → Sn(OH)4 → SnO2 + 2H2O                                                                         
2 Sb3+ + 6 OH¯ → 2 Sb(OH)3 → Sb2O3 + 3 H2O                                                               

 
زيرا اگر سـرعت آن زيـاد   . در حقيقت ، اوره به عنوان عامل کنترل کننده سرعت پوشش دهي مطرح مي باشد       

اين عمـل موجـب کـاهش درخشـندگي         . گردد وانه زني زياد شده واندازه کريستالها کوچک مي       باشد سرعت ج  
در اين زمينه سرعت هيدروليز اوره به عنوان کندترين مرحله ، مـورد توجـه قـرار دارد و در                    . رنگدانه مي شود  

 .]٥و٤[ نتيجه دماي هيدروليز اوره بايد کنترل شود
 

 نتيجه گيري
 از اسـتفاده  بـا  با روش رسوب دهي همـوژن        را مىتوان  ر دو خاصيت رسانـائي و صدفي     رنگدانه هاي رسانا با ه    

-، روي سطح ميکا يـا ميکـا   ) اورهمانند  (عامل رسوب دهنده مناسب      و يك    آنتيموان دوپ شده در اکسيد قلع     
 . کردتهيهتيتانيا 
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يومتريک وتشـکيل عيـوب      از حالـت اسـتوک     SnO2مکانيسم رسانائي اين رنگدانه ها به دليل انحراف کريستال          
نيز به دليل ضـريب شکسـت بـاالي    آن علت براقيت و صدفي بودن    .  مي باشد  Sb2O3کريستالي در اثر افزودن     

 درخشـش بـاال و انعکـاس خـوب،          اننـد  نـوري م   ياکسيد فلزي پوشش داده شده روي ميکا مي باشد که اثرات          
 .را ايجاد مي کند) Coveraging(پوشش دهندگي 

، دمـا و نسـبت مـولي    pH شـکل و سـطح و انـدازه ذرات ميکـا،      شاملها  اين رنگدانهتهيهر در پارامترهاي مؤث 
 .اين رنگدانه ها را بهينه کردفرايند سنتز  ميتوان آنها مي باشد که با کنترل +Sn4+/Sb3مناسب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ الكتروني توسط ميكروسكو آناتازTiO2نمائي از ميکاي پوشش داده شده با  : )٢(شکل 
 
 

تيتانيا-مقايسه خواص ميكا و ميكا): ١(جدول   
Reflectivity(%)                  Resistivity (Ω.cm)             Substrate                            
22.31                                1.841*104                          Mica                                   
60.59                                3.437*103                          Mica titania                         
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