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 راددماي صفر درجه سانتی گتيتانيوم در  الیه نازکآندایز  هاي اکسيد تيتانيوم به روش لوله نانو توليد

 1سعيد آیين، به ؛ 1زهرا اميدوار، ؛ 1بردبار، غالمحسين؛ 2و1محمود مرادي،

 بخش فیزیک، دانشکده علوم دانشگاه شیراز ، شیراز 1

 شیراز ، شیراز دانشگاه نانو، فناوري و علوم پژوهشكده 2

 چکيده

 066تا  066 با ضخامت تیتانیوم الیه ی نازکید؛ در ابتدا حاصل گرد گراد یدمای صفر درجه سانتتیتانیوم در   الیه ی نازکبا آندایز الکترو شیمیایی  2TiOنانو لوله های 

تیتانیوم در الکترولیت شامل یون فلورین انجام می گردد. شکل و  الیه نازکندایز آ .الیه نشانی می کنیم ITOنانومتر را به روش تبخیر باریکه الکترونی روی شیشه  

حاصل  اکسید تیتانیوم نانو لوله های بدین ترتیببررسی گردید،  UVو خواص اپتیکی آن با (  SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی ساختار تانو لوله های حاصل توسط

 گردید.

Fabrication of TiO2 nanotubes by anodization of Ti thin films at zero temperature 

1diBehaein, Sae; 1Omidvar, Zahra; 1Bordbar, Gholamhossein ;1 , 2 duomahMoradi, M 

1Department of Physics, Shiraz University, Shiraz 

nstitude of Nanotechnology, Shiraz University, ShirazI2 

Abstract 

Nanotubes of titanium dioxide thin films were prepared by anodization of titanium thin films at the zero temperature. 

At the first, Ti thin films (600−700 nm) were deposited by electron evaporation on ITO glass substrates and then it 

is anodized in fluorine containing electrolyte. Morphology, structure and the optical properties of the nanotubes 

were identified by means of scanning electron microscopy (SEM) and UV. As a consequence, TiO2 nanotube were 

obtained. 

PACS No: TiO2 Nanotubes, Ti thin films, anodazation

 

مهقدم  
توده  اصخوخواص متفاوتی نسبت به  در ابعاد نانو متری، تولید مواد

که زمینه تحقیقات بسیاری را فراهم آورده ای از خود نشان می دهد 

 رفتهگ توجه قرارمورد  بسیار که تحقیقاتیهای  زمینهی از یک است.

لوله ، هر 2TiO است. در نانولوله های نانومتری ابعاد در 2TiOد تولی

ح، مدل سط افزایش با توجه بهبدین وسیله  غشاست؛عمود بر سطح 

های اپتیکی و وسایل الکترونیکی، حسگر بسیار خوبی برای استفاده

 از بعد .استحاصل شده و غیره  [1] کاتالیزگری گازی و پایه های

د موا های سنتز نانولوله روی بر محققان کربنی، های نانولوله کشف

ویلینگ و همکارانش در سال زبار اولین  .متمرکزشدند، غیرآلی

فرآیند آندایز  طی Tiحفره ای روی  شکل ساختار 9111

 دفلورین باشد را گزارش دادن الکترولیت حاوی الکتروشیمیایی که

 

 ،در این روش سلول الکتروشیمیایی متشکل از سه بخش کاتد. [2] 

محلول الکترولیت می باشد. در آندایز، تیتانیوم با درصد آند و 

و  پالتین و گرافیت خلوص باال به عنوان آند و فلزی دیگر از جمله

الکترولیت های حاوی فلورین به  .قرار می گیرد... در جایگاه کاتد 

به روش  2TiOعنوان بهترین محلول در شکل گیری نانو تیوب های 

به روش آندایز نتیجه  2TiOآندایز است. شکل گیری نانو لوله های 

و میدان الکتریکی  Tiمستقیم رقابت بیین اکسید الکترو شیمیایی 

قابل . ]3[ توسط یون فلورین است 2TiOشامل سونش شیمیایی 

، استحکام مکانیکی نسبتاً ضعیفی دارد؛ بنابراین، 2TiOتوجه است که 

که بر  . ]4,5[ستدشوارا 2TiOنانو لوله های ساده به دست آوردن 

 2TiOی اساس محدوده ی کاربرد در زمینه ی مشخص، نانو لوله ها

و  اخیراً مور دیگر زیرالیه ها است.به قرار گرفتن بر روی نیازمند 
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 Ti توسط آندایز 2TiOهمکارانش تولید شفاف نانو لوله های منظم 

 را گزارش الیه نشانی شده بودالیه ی شفاف که از قبل روی زیر 

دادند. سپس نانولوله های منظم را با موفقیت در عملکرد باالی سلول 

 های خورشیدی و حسگرهای هیدروژن مورد استفاده قرار دادند

مستقیما بر روی  2TiOمنظم  توانایی رشد نانولوله های .]6,7,8[

تیتیانیوم نه تنها انعطاف فرآیند آندایز  استفاده از ورقه زیر الیه بدون

الکتروشیمیایی را نشان می دهد بلکه گستردگی کاربردهای محتمل 

. جهت رشد مستقیم نانو لوله های اکسید تیتانیوم آن را آسان میکند

ی تیتانیوم بر رو الیه نازکبر روی زیر الیه شفاف از الیه نشانی 

نیوم را در تیتا الیه نازکپس فاده می کنیم و ستاس نیمه رساناشیشه 

 معرض اندایز قرار می دهیم.

 یا ها ملکول ها، اتم صورت به ای توده حالت از ماده که هنگامی

 ایجاد پوششی نشینند، زیرالیه سطح روی و مجزا درآیند های یون

 ملکولی ذرات اتمی، چگالش .نامند می ه )فیلم(الی آنرا که شود می

 فیزیکی فرایندهای توسط زیرالیه روی بر الیه تشکیل برای یونی یا

 شده تشکیل الیه اگر معموال .گیرد می صورت شیمیایی مختلفی و

 با که دهد می بروز خود از جدیدی فیزیکی خواص باشد، نازک

 این به که است متفاوت ای توده صورت به الیه خواص همان

 نازک، های الیه به محصول می افزاید. جدیدی های قابلیت ترتیب

 ضخامت ویژگی، اولیننند. هست برخوردار مهم ویژگی دو از

 شود، تر نزدیك نانو اندازه به چه که هر است آن زیرمیکرونی

دومین  .آورد می وجود به الیه برای را تری ت متفاو های ویژگی

 بزرگی العاده فوق سطوح توانند می ها الیه که است آن ویژگی

 آمدن پدید باعث ویژگی این دو .باشند داشته ضخامت به نسبت

 .شوند می کاربردی و تر، متفاوت خواص

 که در این مقاله بکار برده شده است؛ نشانی الیه های روش از یکی

فیزیکی  نشانی الیه های روش جز که است الکترونی باریکه تبخیر

 قابل تور 11-5 خال شرایط در شود. این روش می محسوب بخار 

 الکترونی، باریکه از استفاده با حرارتی تبخیر فرایند در است. انجام

 سمت به  )داغ فیالمان)رشته از پرانرژی های الکترون از ای باریکه

 برای نیاز مورد انرژی ترتیب این به و شود می گسیل ماده منبع

 یك و آند یك شامل سیستم ایند. گرد می تامین ماده منبع تبخیر

 زمین به کاتد و شده است بایاس مثبت طور به آند ت، اس کاتد

 الکترون .است منفی بایاس دارای آند به نسبت یا و است متصل

 است( تنگستن جنس از فیالمان )معموال فیالمان از گسیل شده های

 هدایت منبع ماده سمت کیلوولت به 06تا96 بایاس ولتاژ اعمال با

 صورت به تنگستنی فیالمان از گسیل از بعد ها الکترون .شوند می

 هدف سمت به میدان مغناطیسی کمك به ها الکترون از ای باریکه

 ماده انتقال برای نیاز مورد انرژی تا شوند می هدایت ماده، منبع یا

 فشار، اختالف دلیل به نهایت در و شود تامین بخار فاز منبع به

 پوششی و شود می زیرالیه انجام سمت به شده تبخیر ماده حرکت

 شود می تشکیل زیرالیه روی نظر مورد ماده از
 روش انجام آزمایش:

در حمام ا با استون و اتانول را  ITOنی شیشه قبل از الیه نشا

شسته و با گاز نیتروژن خشك می کنیم.  DIآلتروسونیك و آب 

نانومتر توسط تبخیر  066تا  066سپس تیتانیوم با ضخامت بین  

 .نشانی می کنیمالیه  ITOباریکه الکترونی بر روی شیشه ی 

 الیه ی نازکالیه نشانی شده با تیتانیوم ) ITOشیشه  قیل از آندایز

درجه سانتی گراد باز  006به مدت سه ساعت در دمای را تیتانیوم( 

شسته و با گاز  DIبا استون و الکل و آب ، سپس پخت می کنیم

 کنیم.نیتروژن  خشك می 

آندایز الکتروشیمیایی، یك سلول شامل دو الکترود که سیم پالتین به 

تیتانیوم به عنوان الکترود الیه ی نازک از عنوان الکترود مقابل و 

سانتی متر نگه  0/0اصلی استفاده می شود. دو الکترود در فاصله ی 

درصد وزنی  0/6محلول آبی آمونیوم فلورید ) داشته می شوند.

F4NH  درصد حجمی آب  0درونDI  و بقیه اتیلن گلیگول( به

 رادصفر درجه ساتی گلیت استفاده می شود. آندایز در روعنوان الکت

انجام می گیرد. زمانی که جریان ولت  06و 06و 06های در ولتاز  و

آندایز به صفر رسید که بیانگر تکمیل شدن فرایند است، آندایز 

 DIآب  را با ITOز آندایز شیشه ی بالفاصله بعد ا متوقف می گردد.

 ادر آخر نوع نانوساختاره شسته و با گازنیتروژن خشك می کنیم.

بررسی  UVتوسط میکروسکوپ روبشی و خواص اپتیکی آن توسط 

مستقیماً بعد از آندایز بدست آمده، غیر  2TiOنانو لوله ی  .گردید

بلوری است و تحرک نوری ندارد، ضروری است که ساختار غیر 

برای  2TiOرا به فاز کریستالی  2TiOکریستالی نانولوله های 

درجه سانتی  066در  2TiOباز پخت  کاربردهای متعدد تبدیل کرد.
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ز ا به فاراه موثری برای تبدیل کردن آن هگراد به مدت سه ساعت 

نانولوله های منظم را بازپخت ساختار . [9]آناتاز یا روتایل است

 .[6,10]حفظ می کند

 بحث در نتایج:

استفاده کردیم تا نانو لوله  ITOقرارگرفته بر روی شیشه ی  Tiاز 

.توانایی دهیمرشد  ITOرا مستقیماً روی سطح  2TiOهای منظم 

بر روی زیر الیه ی شفاف نسبت به  2TiOتولید نانولوله های منظم 

کاربردهای متفاوت بکار  اب 2TiOبرای ساخت نیمه رسانای  Ti فویل

ا توان می رود. به عنوان مثال سلول های خورشیدی رنگدانه ای ب

نانومتر از فیلم گزارش شده  006ت مادرصد تنها با ضخ 1/0موثر 

رشد  2TiOاین اساس افزایش جذب نور در مقایسه با  بر .[6]است

 066تا  066داریم. در این مقاله، ضخامت را  Ti ی ورقهیافته رو

توسط تبخیر باریکه ی  ITOرا روی شیشه ی تمیز  Tiنانومتر از 

 06و 06الکترونی  الیه نشانی کردیم، آندایز الکتروشیمیایی در ولتاژ 

 انجام می شود. گرادی دمای صفر درجه سانتولت در  06و

                               

 a) تیتاینوم در ولتاژ الیه نازکمربوط به آندایز زمان  –( منحنی جریان 9شکل 

(V)06  (b (V)06  (c (V)06  در دمای صفر درجه سانتی گراد  

، منحنی جریان بر حسب زمان آندایز را 9همانطور که در شکل 

میلی آمپر،  1/06ولت در  06جریان در ولتاژ قله مشاهده می کنید، 

میلی  9/0در  06(V)در ولتاژ و  میلی آمپر 0/99در  06(V)در ولتاژ 

د؛ به همین علت مدت زمان  صفر شدن جریان در ولتاژ آمپر می باش

(V)06  ثانیه بعد آندایز( نسبت به ولتاژ  066طوالنی تر )حدود(V) 

طوالنی تر از   06(V)( و ولتاژ ثانیه بعد از آندایز 066)حدود  06

(V)06  ثانیه بعد از آندایز( می باشد، که بر این اساس  9066)حدود

که در صورت شکل گیری نانو لوله ها، در ولتاژ  پیش بینی می کنیم

(V)06 نانو لوله های بلندتری نسبت به ،(V)06   و(V)06  داشته

 باشیم.

 

 a (V)06 (b) مربوط به آندایز الیه نازک تیتانیوم  SEM( عکس های 0شکل 

(V)06  از دید باال(c (V)06  از دید کنار(d (V)06  از دید باال(f (V)06  از

 دید کنار
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مربوط به این سه ولتاژ   SEMعکس های  0شکل همانطور که در  

طول میانگین  06(V)مشاهده می کنیم؛ بیانگر این است که در را 

نانومتر می 006حدود  06 (V) در ،نانومتر 006 تقریباً  نانو لوله ها

نانو لوله ها شکل نگرفته و تنها فیلم نازک اکسید  06 (V)باشد و در 

و منحنی  SEMبا مقایسه های عکس های  داریم. 2TiOتیتانیوم 

بیانگر این است که  06(V)و  06(V)جریان مربوط به دو ولتاژ 

افزایش ولتاز سبب افزایش پیك جریان در نتیجه افزایش مدت زمان 

صفر شدن جریان آندایز می گردد، که نتیجه ی آن افزایش طول نانو 

با  یلوله های حاصل می شود. پس افزایش ولتاژ رابطه ی مستقیم

 .آبی داردالکترولیت افزایش طول نانو لوله ها در 

، بعد از آندایز و بعد از بازپخت را قبل نمونه عکس های ،0شکل 

)فیلم نازک تیتانیوم( الیه نشانی شده  Tiنشان می دهد. در حقیقت 

تیره است، بعد از آندایز نمونه نیمه شفاف و تقریباً عبور دهنده ی 

به طور درجه سانتی گراد  066در دمای نور شده و بعد از باز پخت 

 دهد.کامل شفاف و نور را عبور می 

 

 بعد از بازپخت c) بعد از آندایزb) قبل از آندایز  a) نمونه( عکس های 0شکل 

بررسی  UVدر آخر خواص اپتیکی نانو لوله های حاصل توسط 

در ناحیه ی طیف مرئی شفاف بوده و  2TiOنانو لوله های  گردید.

مشاهده می  0همانطور که در شکل  نور را از خود عبور می دهند.

 006بیشترین عبور در طول موج تقریبی   06(V)کنید، در ولتاژ 

تا  006درصد می باشد. در طول موج بین   10نانومتر و در حدود 

درصد  00نانومتر عبور تقریبًا یکنواخت بوده و برابر با مقدار  106

مربوط به  بیشترین عبور 06(V)می باشد؛ در صورتی که در ولتاژ 

و بعد از آن درصد می باشد  00نانومتر و حدود  006طول موج 

نسبت به  06(V)عبور در ولتاژ  منحنی عبوری روند کاهشی دارد.

(V)06   کمتر می باشد که ممکن است ناشی از کوتاه تر بودن طول

 نانو لوله ها باشد.

 

 

تا  066در ناحیه طول موج مرئی ) 2TiO( منحنی عبوری نانو لوله های 0شکل 

 06(V)( a (V)06 b)ولتاژ ( مربوط 9666تا  066نانو متر( و فروسرخ ) 066
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