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  کروویویما ي ساده اکسید تیتانیوم به روش هاي دي سنتز نانومیله
 آبادي، نجمه؛ سیدیزدي، جمیلهاکبري قوام

  عصر (عج) رفسنجانولی دانشگاه گروه فیزیک  

  
  

  چکیده
ي   یع مایکروویو تهیه شدند. نانوساختارها به وسیلهساده و سر ها با استفاده از روش اکسید تیتانیوم از جمله، نانوذرات و نانومیله هاي دي در این گزارش، نانوساختار

)، XRDیابی با استفاده از پراش پرتو ایکس (و بدون استفاده از اتوکالو و با استفاده از اکسیژن موجود در هوا تهیه شدند. مشخصه یک دستگاه مایکروویو خانگی
اکسید تیتانیوم به روش  . ابتدا نانوذارت ديهاي ساختاري و اپتیکی انجام شد ویژگی ) براي بررسیUV-Vis) و طیف سنجی (SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی (

اکسید  ي دي هاي تولید نانومیله سپس به عنوان پودر اولیه براي انجام آزمایش به کار گرفته شدند. در این مرحله نتایج نهایی نشان دهنده ساخته شدند ومایکروویو 
   باشد. می nm  1000-200ولو ط nm 50 -40تیتانیوم با قطر
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Abstract  

In this study we have synthesized TiO2 nanostructures such as nanoparticles and nanorods using microwave 
irradiation method. Nanostructures are made by a conventional microwave and without autoclave by using the 
oxygen in the air atmosphere. Characterization has been done by x-ray diffraction (XRD), scanning electron 
microscope (SEM) and UV-Vis spectroscopy, to investigate structural and optical properties. We continue the 
study by using synthesized nanoparticles as Ti containing precursor and we obtained one dimensional 
structures of nanorods of titanium dioxide with diameter of 40-50 nm and length of 200-1000 nm. 

 
PACS No.          (81) 
 

   قدمهم
مانند مقاومت شیمیایی بودن مزایایی   اکسید تیتانیوم به دلیل دارا دي

محیط  خطر بودن برايسمی بودن، بی باال، طول عمر باال، غیر
مورد توجه فراوان قرار زیست، ارزان بودن و در دسترس بودن 

تیتانیوم، دو نوع واکنش   اکسید در سطح دي .]1-2[ گرفته است
 هاي  شیمیایی نوري قابل انجام است. اولین واکنش شامل واکنش

ي  ي نوري و دومی آب دوستی القا شده کاهش القا شده-اکسایش
. ترکیب این دو واکنش، باشدمیانیوم تیت  اکسید سطح دي در نوري 

ي این کاربردها  از جملهت. اس  کشف کابردهاي زیادي شده باعث
 هاي خورشیدي حساس شده به رنگ سلول توان به استفاده در  می

به دلیل وجود  .]5و 1[ و به عنوان فوتوکاتالیست اشاره نمود ]4-3[
  ه با سنتز هاي زیادي در رابط گزارشاین کاربردها 

در این مقاله  ،]6-7[ وجود داردTiO2 نانوساختارهاي یک بعدي 
به روش ساده تهیه شد سپس خواص  TiO2 يمیلهابتدا نانو

 ساختاري و اپتیکی آن مورد مطالعه قرار گرفت.
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  هاي آزمایش روش
گرم پودر کپـه اي تیتانیـا در    23ابتدا ، TiO2 ي نانوذرات براي تهیه

سپس محلـول   یقه سونیکیت شد.دق 60به مدت  M 18محلول سود
دقیقـه قـرار    10وات به مدت  540حاصله درون ماکروویو با توان 

. در ادامه با شستشوي متوالی نانوپودرها به ترتیب بـا آب،  شدداده 
  اسید و آب محصـول بدسـت آمـده درون آون بـا درجـه حـرارت      

oC 90 نمونه در دماي شود و در آخر قرار داده می 
oC400  به مدت

از گرم  TiO2 ،14/2هاي  براي سنتز نانومیله عت باز پخت شد.سا 1
ه قـرار  نانوذرات به دست آمده به عنوان پـودر اولیـه مـورد اسـتفاد    

 دهد.  را نشان میانجام شده سنتز  مراحل 1شکل. گرفت

 Advance Bruker D-8 با استفاده از دستگاه XRD یابی مشخصه

با اسـتفاده از الگـوي   انجام شد. ) CuKα)Å 5406/1 =λ  با تابش
فاز تشکیل  توان میزان بلوري شدن و ي ایکس بدست آمده می پرتو

از پهنا  (D) ها اندازه متوسط بلورك .شده در نمونه را شناسایی کرد
با استفاده از فرمـول  X-ray هاي  پیک (FWHM) بیشینهدر نصف 

 شرر محاسبه شد.

0.94D
COS


 

   

دیدترین پهناي ش X، β طول موج تابش پرتو ،λ در آن که
با استفاده از  زاویه پراش براگ است و θ ،پیک در نصف ارتفاع

مربوط  هاي شبکه چارگوشی توان ثابت ی میي زیر به راحت رابطه
  به فاز آناتاز و روتایل را محاسبه نمود.
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  ي صفحات بلوري از یکدیگر فاصله ،d که در این رابطه

 h ، k و  lهاي میلر و همچنین شاخصa  و  cهاي شبکه  تثاب
شناسی و شکل ساختاري  براي مطالعه ریخت. باشند می چارگوشی

  مدل  (SEM)پودرها از میکروسکوپ الکترونی روبشی 

KYKY-EM3200 تگی جذب و خواص استفاده شد. وابس
 مدلUV-Vis  سنجیساختاري توسط طیف

  T70/T80UV-VIS Spectrometryمورد ارزیابی قرار گرفت. 
 

 

  بحث و جینتا
را نشان تهیه شده  مربوط به نانوذرات  XRDطیف  2لشک
پارچه با صفحه رشد  نمونه داراي فاز بلوري آناتاس یک دهد. می

 تصویر 3شکل باشد. می  2θ=25.5o در زاویه براگ )101(ترجیحی 
SEM  طور که از شکل  دهد، همان را نشان می نانوذرات تهیه شده

کروي شکل  راتساختار به صورت تجمعی از نانوذپیداست 
 .هستند nm50تشکیل شده است. اندازه متوسط نانوذرات برابر با 

تهیه شده با استفاده از  هاي نانومیلهمربوط به  XRDطیف  4شکل
نمونه داراي فاز بلوري آناتاس  دهد. را نشان می TiO2نانوذرات 

 در زاویه براگ )101(پارچه با صفحه رشد ترجیحی  یک

2θ=25.31o  مشخصات الگوي پراش پرتوي  1 جدول باشد. می
 .دهد نشان میرا  TiO2هاي  مربوط به نانوذرات و نانومیله ایکس

هاي براگ منجر به  جابجایی در قله همانطور که مشخص است
شدت ها،  در مورد نانومیلهشود.  کاهش فاصله صفحات اتمی می

دهد که نمونه به  نشان می) 101( ي براي صفحه 2534خالص 
 ها با استفاده از فرمول شرر  لوري شده است. اندازه بلوركخوبی ب

 nm7/27 تصویر )5(شکل بدست آمد.) 101( ي براي صفحه 
SEM با طور که از شکل پیداست  دهد، همان نمونه را نشان می

اکسید تیتانیوم به عنوان مواد  اي دي با پودر کپه جایگزینی نانوذرات
اکسید تیتانیوم بدست آمد.  ديهاي  اولیه، محصول نهایی نانومیله

 هستند. nm1000 -200 و طول nm50-40قطر ها داراي  نانومیله

هاي سنتز شده با استفاده از فرمول  نانومیله  (Eg)گاف اپتیکی 
 بر حسب 1/2(h)  منحنی 6 شکل. ]8[ تائوك محاسبه گردید

h طور که مشاهده  همان .دهد نشان میرا طیف جذبی  7 شکل و
در  (Eg)هاي سنتز شده داراي گاف اپتیکی  د نانومیلهکنی می

   گاف اپتیکیکه نسبت به  باشند می eV 5/4حدود

TiO2 اي کپه )eV 2/3 = Eg بیشتر است.براي آناتاز ( 
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 2θ( )200(و  )101(هاي متناظر با پراش از صفحات  پیک XRDمقادیر  :1جدول
 cو  aفاصله صفحات اتمی؛ d بیشینه؛پهنا در نصف  FWHM ؛زاویه پراش براگ

 .)باشندمی هاي شبکه ثابت
hkl 2θ (o) d(Å) Intensity 

(counts) 
FWHM 

 (o) 
a 

(nm) 
C 

(nm) 
D 

(nm) 

Nano-Particle 
  

  
١٠١  52/25 48/3 

  
١۴٣٢  26/0 

  
76/3 

  
18/9 ٢٩ 

    
٢٠٠  26/48 88/1 

  
۴٩۵  32/0 

Nano-Rod  
  

101 31/25 519/3 2534 26/0 
  
78/3 

  
63/9 

  
7/27 

200 064/48 89/1 760 31/0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها سنتز نانومیلهمربوط به مراحل : الگوریتم  1شکل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ذراتنانو )،X) ،XRD پرتو: الگوي پراش  2شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .TiO2ذرات مربوط به نانو SEM: تصویر 3شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ها میلهنانو )،X) ،XRDپرتو  : الگوي پراش 4شکل

 

)200( 
)004( 

)101( 

 

)101( 

)004( )200( 

 

 دي یونیزه شستشو با آب

 ساعت 3به مدت  oC400بازپخت در دماي

HCLشستشو با 

دي یونیزه آبشستشو با 

مایکروویو دقیقه تابش 5

امواج مافوق صوتتحت دقیقه  60

  KOHموالر 18واکنش با محلول  

TiO2نانوذرات گرم  2/14

  TiO2 نانومیله
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  .TiO2هاي  میلهمربوط به نانو SEM: تصویر 5شکل

  
  .نمودار تائوك براي محاسبه گاف اپتیکی: 6شکل

  
  .TiO2هاي  طیف جذبی نانومیله: 7 شکل

  گیري نتیجه
با روش سریع و مقرون به صرفه مایکروویو  TiO2نانوساختارهاي 

 ،TiO2با نانوذرات  TiO2ي ا با جایگزینی پودر کپهتهیه شدند. 
  اي  از نانوذرات (صفر بعدي) به سمت ساختار نانومیله ساختار

نشان  پرتو ایکسمطالعه پراش (یک بعدي) تغییر کرده است. 
به  nm27ها با فاز آناتاس و با اندازه میانگین  دهد که بلورك می

  ي تولید نشان دهنده SEMخوبی بلوري شدند. تصویر 

  و طول nm 50-40 اکسید تیتانیوم با قطر ديي  هانانومیله

nm 1000-200 باشد می  .  
  

  ها مرجع
[1] G. Wang; “Hydrothermal synthesis and photocatalytic activity of 
nanocrystalline TiO2 powders in ethanol–water mixed solutions”; Journal 
of Molecular Catalysis A: Chemical 274, No. 1 (2007) 185-191. 
[2] X. Chen and S. S. Mao; “Titanium dioxide nanomaterials: synthesis, 
properties, modifications, and applications”; Chemical reviews 107, No. 
LBNL (2007) 2891-2959. 
[3] D. Wang, B. Yu, F. Zhou, C. Wang and W. Liu; “Synthesis and 
characterization of anatase TiO2 nanotubes and their use in dye-sensitized 
solar cells”; Materials Chemistry and Physics 113, No. 2 (2009) 602-606. 
[4] P. Roy, D. Kim, K. Lee, E. Spiecker, P. Schmuki; “TiO2 nanotubes 
and their application in dye-sensitized solar cells”; Nanoscale 2, No.1 
(2010) 45-59. 
[5] D. M. Blake, P. C. Maness, Z.  Huang, E. J. Wolfrum, J.  Huang and 
W. A. Jacoby; “Application of the photocatalytic chemistry of titanium 
dioxide to disinfection and the killing of cancer cells”; Separation and 
Purification Methods 28, No.1 (1999) 1-50. 
[6] X. Wu, Q. Z. Jiang, Z. F. Ma, M. Fu and W. F. Shangguan; “Synthesis 
of titania nanotubes by microwave irradiation”; Solid state 
communications 136, No. 9 (2005) 513-517. 
[7] N. Moloto, S. Mpelane, L. Sikhwivhilu, S. Ray; “Optical and 
Morphological Properties of ZnO- and TiO2-Derived Nanostructures 
Synthesized via a Microwave-Assisted Hydrothermal Method”; 
International Journal of Photoenergy, (2012)189069. 
[8] A. A. Akl, H. Kamal and K. Abdel-Hady; “Fabrication and 
characterization of sputtered titanium dioxide films”; Applied Surface 
Science 252, No. 24 (2006) 8651-8656. 
 

 
 
 
 

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1393
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

