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 فارسی چکیده

و در ادامه انجام  C° 054و C°044فراصوت در -کوارتز به وسیله روش اسپری پایرولیز -αالیه نشانی شده روی زیرالیه   TiO2فیلمهای 

ی گرماینشانی شده قبل از عملیات انجام گردید. فیلمـهای الیه C° 0444و C  ،044 °C° 044ساعـت در  7ی در هوا به مـدت گرمایعملیات 

های تا و ساختار آناتاز بوسیله دستگاه رامان با اندازه ریزدانه XRDهایی با ساختار آمورف)بی شکل(شناسایی شده بوسیله الیه C° 054در 

50nm ~ 044ی انجام شده در گرمایدهد. عملیات را می °C  044منجر به بلورشدگی با فاز روتایل  و در دما های °C 0444و °C  فاز روتایل

های شود که فیلمهای شامل فازهای جایگزین فاز آناتاز با اندازه ریزدانهباعـث می C° 044ی در گرمایعملیات  می شود.ها با چگالش باالفیلم

-های آناتاز در اقلیت قرار میدر یک زمینه آناتاز ضعیف )ریزدانه  ~(nm)744های میانگین فاز روتایل  در اندازه ریزدانه  ~ nm 044حـدود 

 744nmها )میانگین ریزدانه شود که بلورشدگی کامل و با چگالی باال روتایل در اندازهباعث می C° 0444ی تاگرمایعملیات شود. گیرند( حاصل

افتد و بعضی شواهد وجود دارد که بلورهای آناتاز در راستای ها در گستره وسیع اتفاق میشوند. اگر چه، با یک توزیع اندازه ریزدانهمشاهده )

 شود. میمحوری مرتب 

 ها.، عملیات گرمایی، ریزدانهکنندهزیخود تمو طیف رامان،  XRDمقایسه طیف  کلمات کلیدی:
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Abstract  

TiO2 films deposited on the substrate α- quartz by spray Payrolysis- ultrasound at 400 ° C and 250 ° C 

following the heat treatment in air for 7 hours at 600 ° C, 800 ° C and 1000 ° C. Films deposited at 250 ° 

C prior to heat treatment contain amorphous structure detected by XRD while by Raman spectroscopy 

anatase structure with fine grain size of 50nm ~ was detected. Heat treatment carried out at 600 ° C leads 

to crystalline rutile phase at temperatures of 800 ° C and 1000 ° C with high density of rutile phase was 

appeared. Heat treatment at 800 ° C results the anatase phases transformation  with fine grain size of about 

100 nm ~to rutile phase with  average grain size of 700 (nm) ~ that weaken anatase  background is 

achieved (i. e. Anatase fine grains are dropped off). Heat treatment up to 1000 ° C can cause complete and 

high-density rutile crystallization with average grain size (~700nm). However, with a fine grain size 

distribution in the wide range can occur and some evidence show that crystals at anatase phase are set in 

the axial direction. 

Keywords: Compare the XRD and Raman spectra, self-cleaning, heat treatment, Grains. 
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 مقدمه:

متشکل از قطعاتی متعدد برای ایجاد ذرات ریزاز مایع پیش محلول درحدود مولکول )مه( و  0مطابق شکل  [1]،سیستم پایرولیز

روشی جدید برای نشاندن  (Ultrasonic spray pyrolysis) روش اسپری پایرولیز فراصوت  هدایت آن به طرف زیرالیه است. 

این ماده به وسیله مولد فراصوت، به  بوده، و. در این روش فقط به محلولی از ماده نیاز  [2] ،های نازک شناخته شده استالیه

 0ود )حدنانومتر در آمده و هوای متراکمی با فشار نه چندان باال  3تا  0صورت قطرات ریز )ملکولهای تراکم  یا مه( با اندازه حدود 

جهت هدایت ذرات به طرف زیر الیه در محفظه ای که زیر الیه در آن جا گرفته تولید می شود، مولکولهای متراکم در لوله آتمسفر(

به طرف زیر الیه  بوسیله هوای متراکم به طرف ماده پمپ و  هدایت می شود. بدین ترتیب، حرکت مولکـولهای تولیـد شـده از 

طرحواره ای ازدستگاه اسپری پایرولیز فراصوت را  0شکل  یـه گـرم هدایت و روی آن نشانده می شود.پیش محلـول به طرف  زیرال

 نشان می دهد.

 

 
 روی شیشهTiO2 های نازکاسپری پایرولیز فراصوت برای نشاندن الیه دستگاه طرحواره: 1شکل 

 

 آزمایش:روش 

 :برقرار است ذیل کار تحقیق بر مبنای اساسی



 ,titanium butoxide ([Ti(OCH2CH2CH2CH3)4]“محلول، متشکل از مایع تیتانیوم بوتواکسید و متانولالف( پیش 

Reagent Grade, 97 wt%, Sigma–Aldrich) dissolved in methanol (Reagent Plus ≥99 wt%, Sigma–

Aldrich)”    در مقادیر معین که بر حسب قدرت مه ساز تعیین می شود. 

نشانی نشانی معموالً با توجه به کاربرد فرایند خود تمیز کنندگی از جنس شیشه یا کوارتزاست. قبل از الیهبرای الیه( زیرالیه ب

در تحقیق فعلی،  سطح آن کامالً تمیزشده تا عاری از هرگونه آلودگی در جهت باال بردن کیفیت یا چسبندگی الیه به زیرالیه باشد.

 Mistتجاری تولید ) Nebulizerوسیله الکتروسونیک محلول بهشده از یک پیشتشکیل( Aerosol Sprayمحیط مه غلیظ )

maker044با دمای طرف زیرالیه( و سپس به°C 054و °C  تا هدایت شد. این دماها بوسیله سیستم کنترل دمایPID 

Yokogawa  مدلUP25  با دقتC
º04± ر زیر الیه فیلم نازکی از توان روی شیشه یا هبا این توصیف می .شوندکنترل می

ها در آزمایش بدست آورد. برای چسبندگی بهتر ( با ضخامتها و کیفیت های مختلف با تغییر دادن گزینهTiO2اکسید تیتانیوم )

وه های ضخیم عالالیه نازک ماده به شیشه اول باید شیشه تمیز، ثانیاً زیرالیه به حد کافی و بهینه گرم باشد. واضح است، برای الیه

ای که قباًل سطح آن با استون و بر دمای باالی زیر الیه، زمان الیه نشانی نیز باید طوالنی باشد. چسبندگی قابل قبول بر روی زیرالیه

و هدایت قطرات ماده  C° 054و C ° 044یا مواد حالل چربی تمیز شده امکان پذیر است. الیه نشانی با گرم کردن زیرالیه در

نشانی به های تحقیقات گذشته و حال در الیهساعت انجام شد. این تجربه حاصل از تجربه 3محلول )مه( به طرف زیرالیه  درحدود 

ها با ضخامت های متفاوت،  تعیین کیفیت و باشد. برای باال بردن کیفیت و کاربردهای دیگر، شرایط گوناگون الیهروش پایرولیز می

 صلت سنجی آنها هدف این تحقیق است.خ

در ساختار آناتاز و روتیل بستگی به شرایط  TiO2نشانی  در سطح شیشه به صورت متراکم از بلورکهای با رعایت جوانب الیه 

11nm.minشوند. نرخ رشد در میانگین تا حدود نشانده می
به  TiO2. این رقم مشابه آهنگ رشد فیلمهای نشانده [2]، رسدمی 1-

توان نشان داد که با رعایت جوانب الزم روش پایرولیز از نظر اقتصادی و سهولت انجام، روشهای دیگر است. از این مشاهدات می

نشانگر این است که نمونه ها پس از الیه  ساختاریهای حاصل از خصلت سنجی روشی قابل رقابت با روشهای دیگر باشد. داده

میکروسکوپی رامان برحسب تابعی از  و XRDهای  . طیفمی توانند در فتوکاتالیستی داشته باشندا نشانی قابلیت خیلی باالتری ر

شود که قبل از عملیات . مشاهده می است XRD نشانگر دقت باالی طیف سنج رامان نسبت به نشانیی الیهگرمایدمای عملیات 

های مرجع ها با دادههای پیکها در تمام نمونهشده اند. محلبلور آناتاز خالص تشکیل بس TiO2های نازک ی  تمام الیهگرمای

یابد. در حالی که نشانی افزایش میتوافق دارند. شدت پیکهای رامان تقریباً به صورت خطی با افزایش زمان الیه TiO2ساختار آناتاز 

سطـحـی قرار  زبرییـا  هـاریـزدانـه انـدازه منشاء پیکهای رامان فقط از ساختـارهـای موضعـی اسـت. ساختــار آنهـا تحـت تأثیـر

آهنگ رشد در ترکیب به تقریب اول سینتیکی یا تحرک ذرات  وابستگیها دلیل بر گیرند، در این صورت خطی بودن دادهنمی

روسل سیستم ایبه عبارت دیگر  ،در هوا معلق می مانند معین روسل ذرات در مدت زمانای در روش .می باشد (Aerosol)ایروسل 

استفاده از گاز بی   د.وشمی فشار کم، تهیه  در تبخیراز  یادر هوا  TiO2 های ملکول کلوئودی است که فاز پیوسته آن گاز باشد .

 می تواند استفاده شود.برای تبخیر  پوشش دهیاثر به عنوان محیط و

 

 بحث و بررسی 
ی به وسیله میکروسکوپ رامان لیزری گرمایقبل و بعد از عملیات  C054°تهیه شده در دمای   TiO2 های ساختارهای بلورین فیلم

فازهای آناتاز و روتایل در  نشان داده شده است. 0در شکل    (Renishow in Via))لیزر آرگون(  514nmبا طول موج 

بلور آناتاز خالص تشکیل شده و پس از از بس TiO2نازک  شـود الیهتصاویر واضح مشاهده می شوند. در شکـل مشـاهـده می

 ی ساختار روتیل نیز در نمونه ها مشاهده می گردد.گرمایعملیات 

 



 
 .ی به وسیله میکروسکوپ رامان لیزریگرمایبعد از عملیات  C252°نمونه تهیه شده در دمای   TiO2 های   ساختارهای بلورین فیلم : 2شکل 

 

های ی  است. الیهگرمای، در دماهای مختلف عملیات  C044°  زیر الیه نمونه در دمای  از نشانگر طیف میکروسکوپی رامان 3شکل 

فاز آناتاز با افزایش دما به تحلیل رفته بلور آناتاز خالص تشکیل و پس از عملیات گرمایی ی از بسگرمایقبل از عملیات  TiO2نازک 

 می شود.روتیل تشکیل و فاز 

 
های نازک ی  است. الیهگرمای، در دماهای مختلف عملیات  C022°نمونه تهیه شده در دمای    نشانگر طیف میکروسکوپی رامان : 3شکل 

TiO2  می شوداند و پس از عملیات گرمایی روتیل تشکیل بلور آناتاز خالص تشکیل شدهی از بسگرمایقبل از عملیات. 

 

 ی به وسیله گرمایقبل و بعد از عملیات  C 044° و  C054°ی  هاتهیه شده در دما TiO2 های ساختارهای بلورین فیلم

Glancing angle X-ray diffraction  فازهای آناتاز و روتایل در تصاویر زیاد واضح  .ندنشان داده شده ا 5و  0  در شکلهای

بلور آناتاز و روتایل تشکیل پس از عملیات گرمایی از بس TiO2نازک   الیه که شـودمشـاهـده می هاشکـل ازمشاهده نمی شوند.

 .چشمگیر هستندی ساختار روتیل گرمایشده است و پس از عملیات 

XRD   1.5با زاویه تابشی تماسی با طول موج پرتوA
º درجه پرتو با نمونه1 زاویه(Glancing angle X-ray diffraction) 

GAXRD  300>و نفوذ پرتوnmبا این حال، داده .تارها به کار گرفته شدجهت بررسی ساخ(GAXRD)  این نتیجه را تأیید ًً

برای الیه  قبل  GAXRDهای ثبت شده به وسیله . در طیفمی باشدشده کامالً یکنواخت  کند که ساختار معدنی الیه نشاندهمی

پهن بودن پیکها ممکن است ناشی از بلورینه ضعیف آناتاز باشد . این در  و های پهن قابل مشاهده ی، آناتاز با پیکگرمایاز عملیات 

140nmشود و اندازه کوچک پیک آناتاز در حالی است که که اثری از مرزدانه در اسپکتروسکوپی لیزری رامان دیده نمی
-1

این  ~

بلورینگی ضعیف مواد نیست و به  دلیل به GAXRDمی توان نتیجه گرفت که پهنای پیکهای  ،کند. بنابرایننظریه را تأیید می

 (15nmقدرت کافی برای تفکیک پیکهای پهن را نداشته است، زیرا طول موج مربوط به پرتو    GAXRDاحتمال زیاد 

GAXRD~ 50( در حد اندازه دانه هایnm~  تواند پراکندگی را افزایش دهد. آزمون فیلمها پس از عملیات بوده و لذا نمی



یابد. این افزایش تیزی را می توان ی افزایش میگرمایدهد که ارتفاع پیکها با افزایش دمای عملیات نشان می C 044°ی در گرمای

نسبت داد. اگر چه حضور  ~100nmها تا متعاقب با افزایش در اندازه دانه GAXRDافزایش کریستالینیتی و قدرت تفکیک 

ها برای حالت قبل و بعد از ریزدانه Facetingدلیل قاطع برای وجود خصیصه  های در سطح نشانگر بلورشدگی است، اما نبودنمایه

 ها معمول است. ی انجام شده روی نمونهگرمایعملیات 

 
 

 
قبل  TiO2های نازک ی  است. الیهگرمایدر دماهای مختلف عملیات  و C252°نمونه تهیه شده در دمای   X-ray diffractionطیف   :0شکل

 .می شوداند و پس از عملیات گرمایی روتیل تشکیل بلور آناتاز خالص تشکیل شدهی از بسگرمایاز عملیات 

 

 
قبل  TiO2های نازک ی  است. الیهگرمای، در دماهای مختلف عملیات  C022°نمونه تهیه شده در دمای   X-ray diffractionطیف   :5شکل

اند و پس از عملیات گرمایی روتایل خود نمایی کرده در مشاهده می شوند، تشکیل شده بلور آناتاز خالص به وضوحی از بسگرمایاز عملیات 

°C1222 .ساختار کامال فاز روتایل را دارد 

 

 نتیجه گیری
می توان  5تا  0ی هستند. با بررسی دقیق شکلهای گرمایها حاکی از این هستند که ویژگیهای سطحی تابع دمای عملیات این داده

 دست یافت:  به نتایج زیر

 شود.مشاهده می C 044°ی گرمایو عملیات  C 044°های نشانده شده در ( فاز آناتاز برای فیلم0)

 .  نداز مخلوط فازهای آناتاز و روتایل تشکیل شده ا C  044°ی شده در گرمای( الیه های عملیات 0)

 دمای الیه نشانی شامل روتایل خالص می باشد.ی شده است مستقل از گرمایعملیات  C 0444°( الیه ای که در دمای 3)

. با این را می طلبدآن نیاز به آنالیز با دستگاه های دیگر  بررسی لذا دهـدشرایـط را به صورت واضـح ارائه نمی GAXRD نتایج 

004cmدهـد کـه شـدت پیـک اصـلی آنـاتـاز در هــای رامـان نشــان میحـال، داده
دارد. نتایج طیف  افزایش قابل توجهی 1-



ی درجه بلورشدگی را گرمایتوان گفت که عملیات های است، بنابراین میها یا خصیصهها و اثر نمایهرامان مستقل از اندازه ریزدانه

  .[3]دهد افزایش می

بلورین خیلی ضعیف و به نشانی شده که عملیاتی روی آن انجام نشده است، دارای ساختار کند که مواد الیهاین مشاهدات تأیید می

ها نسبت به حجم + بلور( هستند. البته این میکروساختارها مربوط به سهم بزرگ مرز ریزدانه)بی شکل( عبارتی ساختار )آمورف

ها در مقیاس یابد، در نتیجه افزایش بلورکی این نسبت کاهش میگرمایها در حین عملیات بلورکها است. با افزایش رشد ریزدانه

 شود، سه مورد زیر دالیلی بر این مدعا هستند :ی مشاهده میباالی

 [4]افزایش شدت پیکهای رامان  .0

 XRD [5]افزایش در تیزشدگی پیکهای  .0

 [6]افزایش در ضریب شکست الیه نشانده شده  )قابل مشاهده(،  .3

. این افزایش شدت احتمال هم ند% افزایش یافته ا01 30/،70مشاهده شده است که شدت پیکهای در زاویه  GAXRDدر آزمون 

با این حال، هیـچ دلیـل  .(JCPDS: 71-1166)]شماره کارت استاندارد  [آناتاز را در پی دارد cراست شدن در جهت محور 

کوارتز وجود  α–گونال تتراگونال آناتاز و یا صفحات  در ساختار تری آرایـی بیـن صفحـاتبلورشدگی آشکـاری برای برقـراری هم

زنی ساختار آناتاز ای شدن )تجمعی( و  جوانهد. با این وصف، به احتمال زیاد منشاء آن مربوط به مورفولوژی سطح و شکل هستهندار

 باشد. در مورد روتایل نیز بحث خواهد شد. انجام شده است می α  -که در یک سطح صاف زیرالیه کوارتز

است. در این شکل پیکهای رامان فیلمها یک جابجایی  نشانیدر الیه 0ماندههای به جا نشانگر تنشجا به جایی پیک ها  0شکل در 

ها نشان داده شده  دارند. مورفهـای کوتـاه نسبـت به پیکهـایی کـه پودرهـای هردو پولینسبی و پیوسته به طرف طول موج

در  ( کمتر در نتیجه حجم شبکه2θفیلمها به طرف زوایای) XRDدهد جابجایی عمومی در پیکهای نشان می 5همچنین شکل 

تر از آناتاز است، ها برای روتیل خیلی پیوستهحجم دادههمچنین،است.  باالتر دهنده )آناتاز و روتیل(نسبت به پودرهای تشکیل فیلم

ی داخلی و ، میکروساختارها0در اثـر بالـک بـودن، فشـار تراکمـی فیزیکـی  نشان می دهد کـه جابجایی پیکهـای راماندر حالـی

  جابجا شوند. تواندمی ها( و نیز تغییر پارامترهای شبکهتنش شیمیایی )آلودگی

  

 
هـای کوتـاه نسبـت های به جا مانده در اثرالیه نشانی. پیکهای رامان فیلمها یک جابجایی نسبی و پیوسته به طرف طول موجتنش  :6 شکل

 به پیکهـای  پودر دارند.
 

 شبکه ناشی از :تغییر پارامترهای 

                                                 
1 Residual stress 
2 Physical constraint 



  .ها(محلولهای جامد جانشینی و ذاتی )آالینده .0

 (  باشد.3ها ) غیراستوکیومتریهای ریزشبکهتهی جاها و آنیون .0

-مشاهده می XRDهای باید توجه داشت که اگرچه جابجایی پیکها ناشی از تغییر پارامترهای شبکه است، همچنین بازتاب در داده

های اسپکتروسکوپی رامان شود. دادهطبیعت پخش پیکها در تعیین پارامترهای شبکه استفاده نمیبه علت  GAXRDشود، معموالً 

ساختار آمورف نسبت حجم بلورین  کند که مرزدانهو تعیین ضریب شکست به صورت پیوسته این نتیجه را تأیید می GAXRDو

های میکروسکوپی رامان و دهد. دادهقابل مشاهده است و این موضوع جواب آنالیتکی این تکنیکهـا را تحـت تأثیـر قـرار می "کامال

GAXRD  2نشانگر جابجایی پیکها به ترتیب به طرف طول موج کوتـاه وθ دهـد کـه کمتر پیوستـه هستنـد، ایـن نشـان می

های باقی مانده در های حجمی زیرالیه و فیلم باعث تنشاگر تنش وتایـل تحـت تنش قرار دارند.هـای هـر دو فـاز آناتـاز و رریزدانه

ها باشند، در این صورت مناسب است آن را به اختالف انبساط گرمایی نسبت دهیم. آزمون انبساط گرمایی به علت غلبه بر فیلم

و  C 573°در دمای α-βها به علت رفتار غیر عادی کوارتز یشود. این پیچیدگانجام می C04-544°پیچیدگی زیاد، در گستره 

-پیوندد و نتایج حاصل تنش به وجود آمده در چنین مواردی را تأیید نمیبه وقوع می C 044°آغاز انتقال فازی آناتاز به روتایل در 

 برابر (می شود نشانیی که فیلم الیه)سطح cعمود بر محور  αشود که انبساط کوارتز کند. علت این پدیده به این صورت توجیه می

 )0- (°C
(کـه ایـن مقـدار بـرای تیتـانیوم در تمـام جـهـاتدر حـالی 0/00*04 -0

0- 
(°C

این اختالف در  .[7]است 05*0-04

 C 04-0444°ها برای اکسیدها در گستره دمایی گردد. دادهضریب انبساط گرمایی در هنگام سـرد شدن باعث تراکم الیه می

C°) -0( تقریبأ و اکسید تیتانیم به ترتیب SiO2آورد، ضریب انبساط دمایی همین حالت را به وجود می
C°) -0( و 03 0-04

0-

های به جا مانده نیست و علت اصلی به احتمال زیاد عامل اصلی وجود تنش توان نتیجه گرفت  این علت. پس می[8]است  7*04

بر حسب توان عوامل اصلی تنش را است. می TiO2های میکروساختارها، شیمی و یا استوکیومتریجابجایی پیکها، تنش مربوط به 

 فاکتورهای زیر بررسی نمود.
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3 None-stoichiometery 
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