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 تولید شده به روش آندایز   TiO2های نانولولهقطر اژ رویتبررسی اثر ول
  1ن، سعیدبه آیی ؛1فاطمه، دپورمحم  ؛ 2و  1محمودمرادی،  ؛1راضیه، خاکی 

  شیراز، شیراز دانشگاه علوم، دانشکده فیزیک، بخش1

 ، شیرازشیراز دانشگاه تکنولوژی، نانو پژوهشکده2

 

 چكیده
 ی وهندسره  ولروژی فمور کنترر   برای مناسب روش یک که( آندایز) آندی اکسایش روش از یافته رشد منظم  TiO2 های لوله نانو ی آرایه  تزسن برای تحقیق این در

 نمونره   بررای  آنردایز  شرایط تمام .است شده انجام درجه سانتیگراد22و در دمای  فلوراید حاوی گلیسرولی محلو  در آزمایش. کنیم می استفاده باشد، می ها نانولوله

 بره  ولتراژ  افرزایش  برا  هرا  دیرواره  وضرخامت  قطرر  تغییر روند آزمایشات این در. باشد  می  یکسان  ولتاژ جز به ،سطح مورفولوژی روی ولتاژ اثر بررسی منظور به ها

 تصراویر  در همچنانکره  .است میکرومتر  2/1 یافته رشد یها نانولوله طو  طرفی از. گیرد می قرار بررسی موردولت،  02و  02، 22، 22: مقادیر شامل پلکانی صورت
  TiO2 هرای  لولره  نرانو  هرای  آرایره  تولیرد  روش در. یابرد  می افزایش نیز ها لوله نانو قطر ولتاژ افزایش با شود، می مشاهده (SEM) روبشی الکترونی میکروسکوپ

                    .اند شده تولید ها لوله نانو شده انجام یها آزمایش تمام در که است این اینجا در توجه قابل نکته شود، می تولید ها حفره نانو مواقعی
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Abstract  

 
The ordered array of TiO2 nanotubes is systematically synthesized by anodization method. This method is a 

suitable technology to control the morphology and geometry of the template surface. The experiment is carried 

out in a electrolyte of glycerol containing fluoride, at temperature 25 ˚C. Here the effect of anodization voltage 

on the geometry of nanotubes is considered. We do all experiments with different anodization voltage in same 

condition. We choose 20, 25, 30 and 35V for anodization voltage and consider the diameter of nanotubes. All 

nanotubes have 1/2 µm length. As it is shown in the SEM  images as the anodization voltage are increased the 

diameter are increased too. Although sometimes in these kinds of experiments the nanoporous are grown, here 

in all our experiments the nanotubes are created.                                                                                                                                  

    

PACS No.  61, 81         

 

  قدمهم
 های منحصر بفردی از قبیل: ی ویژگینانو ساختار های یک بعد

، سطح با مساحت اثرات محدود کوانتومی یاتحرک بیشتر الکترون 

این  کنند. بسیار زیاد و حتی استحکام مکانیکی  باالیی را فراهم می

به صورت سولفیدها و  توانند می نانوساختارهای یک بعدی که

نانو  ،ها میلهها، نانو شامل، نانوسیموند تهیه ش سیدهای فلزیکا

 TiO2اکسید های فلزی،  باشند. از میان تمام ها می فیبرها یا نانولوله

تحقیقات به دلیل  لعات واای است که بیشترین مط تنها ماده

شود.  روی آن انجام  می ،های منحصر بفرد آن، در علم مواد ویژگی

، الکتریکی و شیمیاییفوتو ،زیستیعلوم ها از جمله  تمام زمینه در

 . [1] کاربردهای زیست محیطی زیادی دارند

 TiO2آب با الکترود تجزیه روی  1792در سا   فوجیشیما و هندا

سطوح  زوییلینگ و دیگر همکاران 1771در سا   و [ 2]کار کردند

در  صورت الکتروشیمیایی  های تیتانیومی که به متخلخل فیلم
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انیوم شکل گرفته بودند، را ر با آندایز تیتدالورایدهای ف الکترولیت

ک دهه بعد گرایمز و دیگر همکاران . ی[0] دادندگزارش 

ی تیتانیومی از طریق اکسایش آندی  های نانولوله گیری آرایه شکل

تولید جهت . [4]گزارش دادند  HFتیتانیوم در الکترولیت

از جمله  یهای مختلف یک بعدی از روش  TiO2های نانوساختار

ماده . شود استفاده می هیدروترما  لگوی کمکی، آندایز و، اژ سل 

TiO2 گاف انرژیرسانایی با  در تمام اشکا  کریستالی خود نیمه 

ها در  شود از آن که باعث می ،استمناسب لبه باند  و Eg~3evپهن

های فوتوکاتالیتیک استفاده  های خورشیدی و برای واکنش سلو 

ها در  آن ی آندایز شده به دلیل استفاده TiO2 های نانولوله .[1] شود

و اکسیداسیون آبی  های   انرژی خورشیدی، کاربردهایی شامل سلو

سلولهای خورشیدی حساس شده ) های خورشیدی هیبریدی سلو 

بسیار مورد توجه ( پیوندی حجیم های خورشیدی به رنگ و سلو 

 رنگ و جذب ،با مساحت زیاد سطوح استفاده از اند. قرار گرفته

به روش که های تیتانیومی  لولهنانو  دهد. جذب نور را افزایش می

جهت عمودی روی  ید بااهای حاوی فلور الکترولیت درآندایز 

های  در سلو الکترون را  اند، پراکندگی رشد نمودهسطح زیر الیه 

 شوند. ی میرو باعث افزایش بهره داده وخورشیدی کاهش 

برای کاربردهای مختلف با تنظیم کردن  یا لولهنانوآرایش  ساختار و

بعالوه                                                                    تواند بهینه شود.  میآندایز  پارامترهای مختلف

 از طرفی .[6و  2] گذارد ها اثر می بازده تبدیل انرژی آنبر روی 

ای  اثر قابل مالحظه نه خامنمو اولیه روی 1شیمیاییالکترو پالیش

خام  Ti نهدر این مقاله نمو ها دارد. روی منظم شدن آرایه نانوتیوب

cmی که مساحتی به اندازه
آن آندایز شده است. ابتدا ز ا 229/2

پس با استفاده از سشود و  روی آن انجام میالکتروشیمیایی  پالیش

 یولتاژهااعما   ها با  ( نانو تیوبروش آندایز )اکسایش آندی

 از آنجا که کنند و ولت روی آن رشد می 02و  02،22،22آندی 

باشد، با افزایش ولتاژ  ها می روی قطر نانولوله ثیر ولتاژبیشترین تأ

 یابد. ها افزایش می قطر نانولوله

 

 

 

                                                 
1 Electropolish 

   روش انجام آزمایش
،  قبل از ی تیتانیومی الیهروی زیر  TiO2 های برای ساخت نانولوله

چربی زدایی  به  نمونه خام را ابتدا  به منظور ،یپالیش الکتروشیمیای

 (DIبی یون )دقیقه در استون، اتانو ، آب  12ترتیب به مدت 

نیتروژن دهیم و سپس با گاز   ، شست وشو میسونیکآلتراحمام در

(2N) کنیم. خشک می 

الکترود در این آزمایش گرافیت به عنوان کاتد و تیتانیوم به عنوان 

های   های منظم نانولوله شود. برای داشتن آرایه کار استفاده می

TiO2  ،شیمیایی  روی نمونه انجام الکترو پالیشابتدا قبل از آندایز

شامل استیک مورد استفاده محلو  اسیدی در این آزمایش  .شود می

اشد و به مدت ب می 1به  7اسید و پر کلریک اسید با نسبت حجمی 

 به مقدار کافی DI، پس از آن نمونه با آب کشد و  میدقیقه ط 6

 شود. خشک می 2Nبا گاز  شسته و

4NHموالر  29/2آندایز با محلو   F ( آب و22:22نسبت ) و 

 6به مدت   و شده درجه سانتیگراد انجام  22 در دمایگلیسرو ، 

 نمونه با شرایط کامالً 4 ،ن آزمایشدر ای کشد. ساعت طو  می

یکسان و با  شده و با شرایط کامالًیکسان پالیش الکتروشیمیایی 

، پس از تولید شوند می آندایزلت و 02و  02، 22، 22های ولتاژ

ها برای از بین بردن محلو  حاوی فلوراید باقی مانده روی  لولهنانو

 شسته و DIا آب ثانیه ب 12به مدت ها، نمونه را  سطح نانولوله

 [.9کنیم ] خشک می یا دردمای  اتاق سپس با گاز نیتروژن کم فشار

 ها بحث در آن نتایج و
 .باشد یک عامل مهم برای کنتر  قطر نانوتیوب ها، ولتاژ آندایز می

زمان یافته در الکترولیت خود سا TiO2ای  ی نانولوله رشد آندی الیه

ها در  انجام شده است. نانولوله ددرجه سانتیگرا 22گلیسرولی و در دمای 

نند که باعث تغییر قطر در ک ولت رشد می 02 تا 22 های پتانسیل

که زمان آندایز همه  ییشود. از آنجا می 66/107تا  29/21ی  محدوده

 .باشد می 2/1ها  ساعت است، طو  آن 6به مدت  ها یکسان و نمونه

و  ها ولولهنانی شود قطرها مشاهده می  1در جدو  که  همچنان

 ،به طور واضح .یابند با افزایش ولتاژ افزایش میها  دیوارهضخامت 

ی  ن الیهگرچه ای ها دارد؛ لولهنانوثیر زیادی روی قطرهای أپتانسیل ت

به تدریج با افزایش ولتاژ کاهش  ،ساعت آندایز 2 از اکسیدی پس

یدان بیشتر نه تنها شدت م دهد که پتانسیلِ نشان می امر این یابد. می
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؛ بلکه با سرعت دادن دهد ی اکسیدی را افزایش می الکتریکی الیه

ها  تر شدن آهنگ رشد نانولوله ها، باعث سریع به پخش یون

آهنگ انحال  الیه  ،یابد میدان افزایش می که   همچنان شود. می

تواند انحال   ل مییبنابراین افزایش پتانس .کند بیشتر می را اکسیدی

( 1)شکل  SEMمطابق با تصاویر  رتقا بخشد.ا الیه اکسیدی را

وجه اثر قابل ت توان میتولید شده،  TiO2ای  های نانولوله آرایه

 مشاهده کرد. را  ها های نانولوله پتانسیل روی مورفولوژی آرایه
 

 
با  های تولید شده در محلو  گلیسرولی لولهنانو یاز باال SEMتصاویر : 1شکل 

رونرد  ولت تولیرد شرده انرد.     02و )د(  02، )ج( 22 ، )ب( 22)الف(  ولتاژهای

 شود. ها با افزایش ولتاژ مشاهده می افزایش قطر داخلی نانوتیوب

 

هرا    های نانولولره  ، حفره(ولت 22یا  22 یعنی)پایین های  در پتانسیل

هرا   در بعضی از مکان .شوند یک دست مشاهده نمی به طور کامل و

بقیره   و ؛باشرند  قابل مشراهده مری   دارای حفره، ،های بلندتر لهنانولو

به ایرن دلیرل   شاید  .شود ها مشاهده نمی نآ ی حفره و  تر مانده کوتاه

مسردود  اولیره  خرل  ی اکسریدی متخل  ها با الیه باشد که ورودی لوله

آهسرته   ،ولتراژ  تحرت ایرن    TiO2از آنجایی که انحال  شده باشد. 

اکسریدی  ی  یشتری را برای حذف ایرن الیره  ب زمان شود و انجام می

شرود، قطرر    دیده مری  1و جدو   1همچنان که در شکل  ؛نیاز دارد

متناسب برا   TiO2ی ها های نانولوله خامت دیواره آرایهض ها و حفره

هرای  در ولتاژ TiO2ثر ؤمر  2سرونش  .کننرد  تغییر مری ل آندایز یپتانس

                                                 
2 Etching 

هرا   نانولولره ولت،  22 و 22های ژ در ولتاشود.  انجام می باالتر، بهتر

صراف نبرودن   شاید این به علت  ای دارند. حالت توده منظم نبوده و

وشیمیایی به خوبی انجام نشرده  الکتر پالیشاین که  و انیومتسطح تی

 .، باشداست
: مقادیر اندازه گیری شده ضخامت دیواره هاو قطر داخلی نانو لولره هرا   1جدو  

 یسرولیدر محلو  گل

 

 ،شرود  دیرده مری   2یک موضوع جالب توجره دیگرر کره در شرکل     

یعنی قطر  .ها  وجود دارد است که روی دیوارهای  گونه ساختار موج

ایرن   شرود.  هرا برزرو و کوچرک مری     ها در جهت طرو  آن  لوله نانو

 نسربت داده آنردایز  گونه به نوسانات جریان در طرو     سطوح موج

 ،نوسرانات جریران   ،دیده می شرود  0شکلهمانطور که در . شود می

ی  . جریان باالتر نشان دهندهافتد ای اتفاق می به صورت دوره وزیاد 

ایرن  جریان کمتر در لیکه در حا ،استTiO2  بیشترانحال  شیمیایی 

 .[6-12] افتد اتفاق نمی

 

 
هموار نبوده و  ها صاف و تولید شده که دیواره آن TiO2های  نانولوله: 2شکل 

شود  ها مشاهده می دیک روی دیوارهای به صورت پریو گونه های موج حالت

 )تصویرپایین(.

ضخامت دیواره 

 ها)نانو متر(

میانگین قطر 

 داخلی)نانو متر(

 ولتاژ)ولت(

33.22 70.15 31 

29.20 90.5 37 

25.53 55.75 21 

72.9 022.91 27 

 ب لفا

 د ج
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 ولرت  02، 22، 22ژ های                     حنی چگالی جریان برحسب زمان برای ولتا: من0شکل 

 . تداخل نمودار ها رسم نشده است( ولت به علت 02ولتاژ  منحنی مربوط به)
در مراحل اولیه در  خصوصاً ،رفتار جریان آندایز0با توجه به شکل 

چگالی  ،رحلهدر اولین م ثیر دارد.ای تأ ولولهننا ی گیری الیه شکل

با  رود و جریان در طو  افزایش پتانسیل، تا بیشترین مقدار باال می

های باالتر و بعضی در  بعضی در جریان ،ها جه به منحنیتو

شود که  اند. مشاهده می تری به حالت پایا رسیده های پایین جریان

های  تمام سطح تیتانیوم به طور یکنواخت با آرایه ،با افزایش ولتاژ

با شوند.  ها مجزاتر می نانولولهو  شود میها پوشیده  نانولوله منظم

شود که در  مشاهده می،  SEMتوجه به منحنی چگالی و تصاویر 

صادفی تشکیل به صورت ت ها منظم نبوده و نانولولهولت،  22ولتاژ 

ولت، نسبت  22 و 22مربوط به ولتاژ های  منحنی. همچنین، اند شده

در جریان  ان بیشتری داشته ویجر ،رهای دیگبه منحنی ولتاژ

 ،که سطح دهد مینشان امر این . رسد بیشتری به حالت پایا می

و  جریان زیادی را صرف کرده است صاف و هموار نبوده و

 دوهای  باتوجه به منحنی .شود ، نامنظم میهای روی آن لولهنانو

 ایه در جریان وی تشکیل شده تر های منظم نانولوله ،ولتاژ دیگر

های  ی نانولوله این نشان دهنده. کمتری به حالت پایا رسیده است

  .باشد تر می منظم

 

 

 

 

 

 

 گیری نتیجه

که یک روش قابل  آندایز ، از روشTiO2 های برای تولید نانولوله

استفاده شده  کنتر  برای پارامترهای هندسی نانولوله ها می باشد،

ها تابعی  انولولهضخامت ن دهد که قطر و نشان می 1جدو   است.

موالر  29/2یون و  آب بی از ولتاژ آندایز در محلو  گلیسرولی و

4NH F  باالتر باشد. پتانسیل میدرجه سانتیگراد،  22و دمای 

تر  در نتیجه باعث سریع و افزایش داده دان الکتریکی راشدت می

توانیم  آندایز می شود. با تغییر ولتاژ شدن انحال  الیه اکسیدی می

 با توجه به .کنیم تولید را TiO2 های بهترین آرایه منظم از نانولوله

ها تشکیل  نانولوله ،شرایط حاکم بر آزمایشات و SEMتصاویر 

باشد تولید  که دارای دیواره به هم چسبیده می ،اند و نانوحفره شده

  نشده است.
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