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 P2O5- CaO- MoO3- Li2Oب با ترکی
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 چکیده
در تویبم   .d.c، خَاؿ الىتزیىیی هزثیَب ثیِ رعیبًبیی     40P2O5_xCaO_(40-x)MoO3_20Li2O  ای ثب تزویتّبی ؽیؾِدر ایي تحمیك، پظ اس عبخت ًوًَِ

ؽیَد. ّونٌییي، افیشایؼ    دهب، هؾبّدُ گزدید وِ افشایؼ دهب ثبؾث افشایؼ رعیبًٌدگی هیی   ثزحغتی ًحَُ تغییزات لگبریتن رعبًٌدگی ّب ثزرعی ؽد. ثب هطبلؿًِوًَِ

، وِ ثب هیدل جْیؼ پینرٍى وَهیه ّوییَاًی دارد. در      خَاّد ؽد رعبًٌدگیعبسی ٍ ی اًزصی فؿبلاسُاًدافشایؼ ٍ وبّؼ هَجت  غلػت اوغید ولغین، ثِ تزتیت،
 اس ًَؼ پنرًٍی ثَدُ ٍ رصین غیزآدیبثبتیه ثز ایي عبس ٍ وبر حىن فزهبعت.زدید وِ عبسٍوبر غبلت در رعبًٌدگی ّبی ثِ دعت آهدُ، هؾبّدُ گضوي ثب تحلیل دادُ
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Abstract 
In this investigation, electrical properties of all prepared samples with combination of 40P2O5_xCaO_(40-

x)MoO3_20Li2O, were evaluated. Investigations on the dependence of conductivity upon temperature shown that 

increasing of temperature leads to increasing of electrical conduction. Also, increasing of CaO concentration 

results in increase and decrease of activation energy and electrical conductivity respectively. Analysis of 

electrical properties has been made in the light of small polaron hopping model. The parameters obtained from 

the fits of the experimental data to this model are reasonable and consistent with glass composition. The 

conduction is ascribed to non-adiabatic hopping of small polaron. 

 

PACS No. 73 

 

 قدمهم

ّبی فلشات اًتمبلی، اس لجیل ّبی حبٍی یَىؽیؾِ     

Mo,V,Fe,Cu ُثِ ؾٌَاى ًین اس لحبظ عبختبر الىتزًٍیىی،، ٍ غیز-

جْؼ  ّب ثَعیلِ. رعبًؼ در ایي ؽیؾِ[1-4اًد ]رعبًب ؽٌبختِ ؽدُ

حبلت آدیبثبتیه ٍ غیز  -ّبالىتزٍى )تَعط فًََىی فؿبل ؽدُ

ّبی فلشات ال ٍ پبییي یَىّبی ثب غزفیت ثبآدیبثبتیه( ثیي حبلت

ؽَد. در ٍالؽ، ( تَضیح دادُ هی1اًتمبلی )جْؼ پنرٍى وَهه

ّبی اطزافؼ را جبثجب اًد یَىتَالىتزٍى جفت ًؾدُ در ؽجىِ، هی

ٍ ثبؾث المبء لطجیدگی در هحیط ٍ تؾىیل پنرٍى ؽَد.  وٌد

 ثیي ّب، فًََى اس اًزصی وغت ثب جبیگشیدُ ّبی عزاًجبم، الىتزٍى

                                                 
1 Small Polaron Hopping 

 هىبًیغن، در ایي ثب ٍ وزدُ جْؼ ؽدُ تؾىیل پنرًٍی ّبی عبیت

در تزویت حبضز، ٍجَد اوغید  .[5-7وٌٌد ]هی ؽزوت رعبًؼ

هَلیجدى ٍ اوغید لیتین، ثِ تزتیت رعبًؼ الىتزًٍی )پنرًٍی( ٍ 

ی ؽًَد. حضَر اوغید ولغین ًیش ثِ ًَثِرعبًؼ یًَی را عجت هی

ّوزاُ داؽتِ ثبؽد اهب تأثیز آى ثز تَاًد رعبًؼ یًَی را ثِ خَد هی

 -ّبی فغفبتتثجیت عبختبر تْیِ ؽدُ هؾوگیز اعت. در ؽیؾِ

عبسی در رعبًؼ [ اًزصی فؿبل8تٌگغتي ] -هَلیجدى ٍ فغفبت

d.c. ،ثِ دهب ٍاثغتِ اعت، ایي اهز ثدیي هؿٌبعت وِ رعبًٌدگی ،

جْؼ  اعت ٍ هىبًیشم 2گزهبییفؿبل ؽدُ تَعط اًزصی  فزآیٌدیه 

  د.دّدهبیی هتفبٍت رٍی هی رصین، در 3زُ هتغیزگغت

                                                 
2 Thermally activated 
3 Variable range hopping 
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 اهروش ساخت و آماده سازی ومووه
ّبی آهَرف، اس رٍػ عیزد ویزدى   در ایي آسهبیؼ ثزای تْیِ ًوًَِ

همبدیز هؿیٌی اس هَاد ثدیي فَرت وِ، عزیؽ هذاة اعتفبدُ گزدید. 

 H2Po4(NH4)( ؽیبهل  0.1mgاٍلیِ )ثب اعتفبدُ اس تزاسٍیی ثب دلت 

(99 ،)%Li2Co3
 (5/99 ،)%MoO3 (5/99 ٍ )%CaO (99 را ثیییب ،)%

یىٌَاخیت،  ّن تزویت وزدُ ٍ آًزا، ثزای ثِ دعت آٍردى هیلَطی 

ویِ لیجنب ثیب     آلَهیٌیب عپظ هَاد ثِ داخیل ثَتیِ   ین. خَة ثِ ّن سد

 یاعتَى ؽغیتِ ؽیدُ ثیَد، رییتیِ ؽیدًد. ثَتیِ در داخیل ویَرُ        

ٍ حیدٍد   ُ، لزار دادُ ؽدK 475ی الىتزیىی، در دهبی تثجیت ؽدُ

ّیبی اٍلییِ اًجیبم    یه عبؾت در ایي دهب ًگِ داؽتِ ؽد تب ٍاویٌؼ 

ّب اس تزویت خبرج ؽًَد. عیپظ دهیبی ویَرُ ثیِ     گیزد ٍ ًبخبلقی

، K 990آراهی ثبال ثزدُ ؽد تب ثیِ دهیبی بٍة تزوییت، در حیدٍد     

یه عبؾت در ایي دهب لزار دادین ٍ در اییي   رعید. هذاة حبفل را

 سدین تب هذاثی وبهنب ّوگيّن ثِ ی آلَهیٌب هدت هٌدیي ثبر ثب لَلِ

ِ حبفل گزدد. ثِ هٌػَر تْیِ ًوًَِ ثیز   ، هیذاة ّوگیي  1ایّبی وپی

تویش ؽدُ ٍ در ویَرُ   ّبی فَالدی )وِ اس پیؼ ثب اعتَىرٍی لبلت

در ًْبییت ثیِ   ییتِ ؽید.  ( ر2لزار گزفتِ ثَد K 565پیت ثب دهبی 

ِ   3هٌػَر تىویل فزآیٌد پیت ّیب را حیدٍداب دٍ   ، لبلیت ؽیبهل ًوًَی

عبؾت در وَرُ پیت ًگِ داؽتین تب فزآیٌد تثجیت ؽیؾِ رٍی دّید  

ثیِ  ّب ثیِ آراهیی عیزد ؽیًَد.     ٍ عپظ آًزا خبهَػ وزدین تب ًوًَِ

، پظ اس الىتزٍد گذاری .d.cرعبًبیی الىتزیىی  اًداسُ گیزیهٌػَر 

 ثْیزُ  ّب، ًغجت جزیبى ؾجَری ثِ ٍلتبص اؾوبلی در ّز ودام، ثبًًِوَ

 385تییب  300ی دهییبیی در هحییدٍدُپییزٍة ) دٍ رٍػ اس گیییزی

ّیب اس رٍػ  گییزی ّونٌیي، در ایي اًیداسُ  هحبعجِ گزدید.( ولَیي

 ّبی عطحی اعتفبدُ گزدید.ثزای حذف جزیبى 4ی هحبفعحلمِ
 

 هاوتایج و ارزیابی داده
-ثؿول آهد. ّوبى XRDعٌجی ای تْیِ ؽدُ طیفّبی وپِاس ًوًَِ

ّیب  پیداعت، ؾدم ٍجَد عبختبر ثلَری در ًوًَِ 1ؽىل طَر وِ اس 

 XRDتَاى ثیِ ؾیدم ٍجیَد ّزگًَیِ پییه تییشی در طییف        را هی

    ِ ّیب دارای عیبختبر آهیَرف    هزثَب ثیِ آى، ًغیجت داد. پیظ ًوًَی

                                                 
1 Bulk 

  ّبی داخلی در ًوًَِثِ هٌػَر جلَگیزی اس ثزٍس تٌؼ2
3 Annealing  
4 Guard Ring 

 ّغتٌد.

 
ی ثب تزویت                    ، ثزای ًوXًَِ: الگَی پزاػ پزتَ 1ؽىل 

40P2O5_xCaO_(40-x)MoO3_20Li2O  ثِ اسایx=15 

[، فزآیٌد رعبًؼ را ثز اعیبط هیدل جْیؼ    9،10ٍ دیگزاى ] 5هَت

ای را ثزای ثٌدی وزدُ ٍ راثطِالىتزٍى ثیي حبالت جبیگشیدُ فزهَل

 رعبًب پیؾٌْبد وزدًد:ّبی ًینرعبًبیی الىتزیىی در ؽیؾِ

  
   

  (   )

    
   (    )    ( 

 

   
)                                    

 وِ

    
   

  (   )

    
   (    ) 

جْیؼ،   فبفلِ هتَعیط  Rی فزوبًظ فًََى، هؾیقِ   ، ٍ در آى

c ّبی فلشات ًغجت غلػت یَى در غزفیت پبییي ثِ غلػت ول یَى

 Wی، فلش اًتمیبل  ّبی یَىعزؾت تٌشل تبثؽ هَج الىتزٍى  α اًتمبلی،

دهیبی   Tثبثیت ثیَلتشهي ٍ    kBثبر الىتزیىیی،   eعبسی، اًزصی فؿبل

ّب را ثدعت آٍردُ ٍ ثیب رعین   ( ًوًَِهطلك اعت. اثتدا رعبًبیی )

(، 2ؽیىل  ) kT/1ًوَدار تغییزات لگیبریتن رعیبًٌدگی ثیز حغیت     

 ّب افیشایؼ هؾبّدُ گزدید وِ ثب افشایؼ دهب، رعبًبیی در توبم ًوًَِ

ّبی تْیِ ؽدُ اعت رعبًب ثَدى ًوًًَِین یبثد. ایي اهز ؽبّدی ثزهی

  ِ اوغیید فلیشات   ّیبی حیبٍی   ٍ ثب هؾبّدات لجلی هزثَب ثیِ ؽیؾی

ی تغیییزات  ی ًحَُثِ هٌػَر هطبلؿِ [.11-14اًتمبلی هطبثمت دارد ]

 3ؽیىل  رعبًٌدگی ثب غلػت هَاد اٍلیِ )در دهیبی ثبثیت(، ًویَدار    

اوغید ، ثب افشایؼ غلػت ؽَدهؾبّدُ هی وِ طَرّوبى رعن گزدید.

[، در 15ٍ دیگیزاى ]  6یبثید. الّغیي ثییح   ، رعبًبیی وبّؼ هیولغین

ِ   هطبلؿییِ        ّییبیی عییبختبری ٍ الىتزیىییی خییَد ثییز رٍی ؽیؾیی

P2O5-MoO3-Li2O ،   ِهمییبدیز رعییبًٌدگی ثشرگتییزی )ًغییجت ثیی

 اًد.ّبی تْیِ ؽدُ در ایي هطبلؿِ(، ثِ دعت آٍردُؽیؾِ

                                                 
5 Mott 
6 Lahcen Bih 
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   ّبیؽیؾِثزای  kT/1ثِ فَرت تبثؿی اس  Ln: ٍاثغتگی دهبیی 2ؽىل 

40P2O5_xCaO_(40-x)MoO3_20Li2O 

داًغت ویِ، ثیب افیشٍدى اوغیید     تَاى در آى ؾلت ایي هَضَؼ را هی

Caّبی ، ثِ دلیل ایٌىِ یَىولغین
-هغیز رعبًبیی هزثَب ثِ ییَى  +2

Liتز ّبی ثغیبر هتحزن
وٌٌد، همیدار رعیبًبیی هحبعیجِ    را عد هی +

Caّبی یبثد. غبّزاب یَىؽدُ وبّؼ هی
در فضبّبی خبلی ؽیجىِ   +2

در عیبختبر جبهید( جیب     2ٍ فزًىیل  1ّبی ؽبتىیًػوی)ًبؽی اس ثی

Liّبی گزفتِ ٍ جبثجبیی یَى
وٌٌد. هٌیي رفتیبری  تز هیرا هؾىل +

   [.16،17ای هؾبثِ گشارػ ؽدُ اعت ]ّبی ؽیؾِدر عیغتن

 
    ثز رعبًٌدگی الىتزیىی در دٍ دهبی ثبثت CaO: اثز تغییزات غلػت 3ؽىل 

K 383  ٍK 326. 

ی اًیزصی  تیَاى اًیداسُ  ، هیی 2ؽیىل  ی ؽیت ًوَدارّبی ثب هحبعجِ

عبسی )گبف الىتزیىیی( را ثیزای ّیز ًوًَیِ ثیِ دعیت آٍرد.       فؿبل

ز عیبسی ثی  تغییزات رعبًبیی )در یه دهیبی ثبثیت( ٍ اًیزصی فؿیبل    

آهدُ اعت. ثِ اسای افشایؼ درفد  4ؽىل در  ،CaOحغت غلػت 

                                                 
1 Schottky Defect 
2 Frenkel Defect 

CaO عیبسی  طَر وِ اًزصی هَرد ًیبس ثیزای فؿیبل  در تزویت، ّوبى

یبثد، رعبًبیی وبّؼ ( افشایؼ هیWجْؼ ثیي حبالت جبیگشیدُ )

یًَی اعت  -ىتزًٍی. در عیغتن حبضز رعبًبیی ثقَرت الپذیزدهی

ّیبی  )ثِ ؾلت حضَر اوغید هَلیجدى ٍ اوغید لیتین( اهب غلػت یَى

Li
ثبؽد. در ًتیجِ ثب افشایؼ غلػت اوغید ولغین، ؾنٍُ ثبثت هی +

یبثد )رعیبًبیی الىتزًٍیی   ثز ایٌىِ غلػت اوغید هَلیجدى وبّؼ هی

Liّبی ؽَد(، ثب هغدٍد وزدى هغیز حزوت یَىون هی
، رعیبًبیی  +

ّیبی  ی وٍَاالى یَىهؾیقِ اس طزفی، دّد.یًَی را ًیش وبّؼ هی

Ca
-تزی ثِ اوغییضى ّبی فلشی ثقَرت لَیؾبهلی اعت تب یَى +2

ّیب ٍ در  هَجَد در ؽجىِ همید ثبؽٌد ٍ هبًؽ تحزن اییي ییَى   ّبی

 جییز دیگیز  [. تؿ18] گزدًدالىتزیىی در ؽجىِ  ًتیجِ وبّؼ رعبًبیی

ّبی ی ثیي یَىدر تزویت، فبفلِ CaOثب افشایؼ درفد آًغت وِ، 

فلشات اًتمبلی )ّوبى حبالت جبیگشیدُ( در حبالت غزفیت هتفبٍت 

(Rثیؾتز ؽدُ ٍ احتوبل جْؼ ،) ؽیَد.  هیووتز ّب الىتزٍى ثیي آى

ثیب   Ln  ٍWحبوی اس اًطجبق ًغجتبب خَثی ثییي تغیییزات   ، 4ؽىل 

 ایٌىِ ثشرگی رعبًبیی ثبؽد.ّبی هَجَد در عبختبر ؽیؾِ هیغلػت

عبسی ّغیتٌد،  در تزویجبتی وِ دارای ووتزیي اًزصی فؿبل الىتزیىی

ی جْؼ پنرٍى وَهیه  یقِداراعت، هؾثیؾتزیي همدار خَد را 

 [.7،19اعت ]

 
( Wعبسی )( ٍ اًزصی فؿبلK 326)در دهبی  .d.c: تغییزات رعبًبیی 4ؽىل 

 40P2O5_xCaO_(40-x)MoO3_20Li2Oای هتفبٍت اس ثزای تزویجبت ؽیؾِ

اس آًجبییىِ، در رصین جْؾی آدیبثبتیه همدار تَاى ؾجیبرت ًویبیی   

(R)ِثغیبر ًبهیش اعت، پظ هی 1ی ، در راثط ِ -تَاى اس آى فیزف

ثِ غلػیت   0ًػز وزد. ثزای رعبًٌدگی در رصین آدیبثبتیه، ؾجبرت 

MoO3 5ؽیىل  [. 19،20وٌید ] ٍاثغتِ ًجَدُ ٍ ثِ عیتی تغییز هی ،

-ًؾبى هیی  K 326را در دهبی ثبثت  Ln0ثز  MoO3تأثیز غلػت 

۶۹۹ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

   4 

 

 35تیب   15)اس  MoO3غلػیت  دّد وِ ثِ هَجیت آى، ثیب افیشایؼ    

رعیبًؼ پنرًٍیی    یبثد. پظ،وبّؼ هی Ln0هَلی( همدار  درفد

ّیب ثییي   غیز آدیبثبتیه الىتیزٍى ّبی حبضز ثیبطز جْؼ در ؽیؾِ

 [.21ّبی پنرًٍی اعت ]عبیت

 
 K 326در دهبی ثبثت  MoO3ثِ غلػت    Ln0: ٍاثغتگی 5ؽىل 

تیَاى ثیب   [، طجیؿت هىبًیشم جْؼ را هی7در هبرهَة هدل هَت ]

عیبسی در  رعن ًوَدار لگبریتن رعبًٌدگی ثیز حغیت اًیزصی فؿیبل    

ویِ   یبری تؿیییي ویزد. پیؾیٌْبد ؽیدُ اعیت     آسهبیؾگبّی اختدهبی 

تَاًد اس ًَؼ آدیبثبتییه ثبؽید ویِ دهیبی ثیِ      جْؼ در فَرتی هی

دعت آهدُ اس ایي ًوَدار ثِ دهبی آسهبیؾگبّی اختیبر ؽدُ ًشدییه  

 ثبؽید غیز آدیبثبتیه هیی  ثِ فَرتثبؽد. در غیز ایٌقَرت، جْؼ 

 Wثیز حغیت   ( K 326)در دهیبی   Ln. ثب رعین تغیییزات   [5،7]

، هؾیـ ؽد وِ دهبی 6ؽىل ( در ّبی هَرد آسهبیؼًوًَِ)ثزای 

ثبؽد ٍ ثب تَجِ ثیب تَضییحبت   هی K 5/886ثدعت آهدُ اس ًوَدار 

ارائِ ؽدُ، دلیلیی دیگیز ثیز غییز آدیبثبتییه ثیَدى فزآیٌید جْیؼ         

 .[19] ثبؽدهیپنرًٍی 

 
                              Wثز حغت ( K 326)در دهبی  Lnغییزات : ت6ؽىل 

(40P2O5_xCaO_(40-x)MoO3_20Li2O) 

 گیریوتیجه

رعبًب ثب تزوییت  ّبی ًینی خَاؿ الىتزیىی ؽیؾِهطبلؿِثِ هٌػَر 

40P2O5_xCaO_(40-x)MoO3_20Li2O ّیز   عیبخت ، پظ اس

عیٌجی  ّیب، طییف  ٍ آهیبدُ عیبسی آى   x=5,10,15,20,25ًوًَِ ثب 

XRD ًُتبیجی ثِ گیزی رعبًبیی الىتزیىی ثِ اًجبم رعید ٍ ٍ اًداس

 ؽزح بیل ثِ دعت آهد:
 عٌجی ثب اعتفبدُ اس طیفXRD، ًَِّب آهَرف ثَدى ًو

 (.1ؽىل ) هؾیـ گزدید

 عبًب ثَدى رثب تَجِ ثِ افشایؼ رعبًبیی الىتزیىی ثب دهب، ًین

 (.2ؽىل ) ّب تأیید گزدیدًوًَِ

  ثب افشایؼ غلػت اوغید ولغین، رعبًبیی الىتزیىی وبّؼ ٍ

وِ هْوتزیي دالیل آى ؾجبرتٌد یبفت عبسی افشایؼ اًزصی فؿبل

، وبّؼ احتوبل MoO3ّبی ی ثیي یَىافشایؼ فبفلِاس، 

هغیزّبی جبثجبیی هزثَب ثِ  جْؼ پنرًٍی ٍ هغدٍد ؽدى

Liتز ّبی هتحزنیَى
Caّبی تَعط یَى +

 (.4ؽىل ) .+2

  اس ًَؼ جْؼ پنرًٍی اعت ٍ رعبًؼ در ایي عیغتن اغلت

ثب تجؿیت اس هبرهَة هدل هَت، رصین ؽبخـ در جزیبى 

 (.6ؽىل ٍ  5ؽىل غیز آدیبثبتیه ثِ دعت آهد ) جْؼ،
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