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نانولوله ها با  رشد ژل و بررسی-نانولوله هاي زیرکونات سرب به روش برق رانی سل رشد
  وعبورياستفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 1 مریم ،؛ لنکی1فیض، سید محمد حسن ؛ 2نورمحمدي، ابوالقاسم ؛ 1رحمتی، احسان

 اصفهان، هزار جریب خیابان،  اصفهان هفیزیک دانشگا دانشکده1
  اصفهانخیابان هزار جریب ،،  ه اصفهاندانشگا نشکده علوم و فناوري هاي نویندا  2

  

  چکیده
فویل  از سخت آندایزینگ روش به ها قالب این .شدند داده رشد نانومتخلخل آلومینیوم اکسید هاي قالب در( PbZrO3) سرب زیرکوناتهاي  نانولوله تحقیق دراین
دماي  در قالب شیمیایی سونش و ولت 120 ثابت ولتاژ در آندایزینگ فرایند .شدند تولید فسفریک اسید الکترولیت محلول در مرحله دو در و خالص آلومینیوم هاي
سپس سل تهیه شده را  .گردید تهیه استیک اسید گالسیال با بوتوکساید شیمیایی زیرکونیوم اصالح طریق از PbZrO3 پایدار بسیار سل همچنین .گرفت انجام اتاق

 C°100قالب هاي پر شده را در دماي . ل میدان الکتریکی به درون حفرات قالب رانده و اثر زمان و ولتاژ برق رانی را بر تشکیل نانولوله ها بررسی کردیمبا اعما
ا به خوبی نمایش ساختار لوله مانند آرایه هاي رشد داده شده ر TEMو SEMبررسی هاي میکروسکوپی انجام شده به کمک . گرما دادیم  C°700خشک و در

  .دادند
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Abstract  
In this study, lead zirconate (PbZrO3)  nanotubes have been grown on nanoporous aluminum oxide templates . 

These templates were produced using hard anodizing method of pure aluminum foil in phosphoric acid as 
electrolyte solution in two steps . Anodizing process was carried out at a constant voltage of 120 V and chemical 
etching of templates were done at room temperature. Also very stable sol of PbZrO3 was prepared by chemical 
modification with glasyal acetic acid and zirconium butoxide. Then, the prepared sol were driven into the 
templates by applying the electric field and effect of the electrophoretic time and voltage were studied on the 
formation of nanotubes . The filled templates were dried at 100 ° C then heated at 700 ° C . SEM and TEM 
investigations confirmed the formation of the grown tube arrays.  
Keywords: PbZrO3 _ Nanotubes _ Sol–gel electrophoresis _ Porous anodic alumina templates 
PACS No.  81 
 

  قدمهم -1
نانولوله هاي اکسید پیزوالکتریک ساختارهاي تک بعدي مناسبی  

براي تولید بسیاري از نانو قطعات مانند حسگرهاي نانومقیاس، 
این مواد . هستند 2ها و سامانه هاي نانو الکترومکانیکی 1بکاراندازه

                                                
١ Actuator  

٢ Nano Electro Mechanical System  

می باشندکه رابطه ي  داراي حساسیت وپاسخ الکترومکانیکی باال
زیرکونات سرب با ساختار . مستقیم با مساحت ویژه آنها دارد

پروسکایت به عنوان یک ماده پیزوالکتریک عالوه بر کاربردهاي 
باال ، در سامانه هاي اپتیکی، صنایع خودروسازي و پزشکی به 

  ].3-1[طور گسترده استفاده می شود 
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اربردهـاي ذخیـره سـازي    همچنین این ماده نامزد مناسـبی بـراي ک  
انرژي به خاطر خاصیت گذار پادفروالکتریک به فروالکتریـک مـی   

مقاالت بسیاري در رابطـه بـا سـاخت و مشخصـه یـابی      ]. 4[باشد
 -فرآینـد سـل   .]8-5[یرکونات سرب گزارش شده است نانوسیم ز

ژل، تکنیکی ساده و ارزان قیمت براي رشـد نانوسـاختارها و الیـه    
ژل،  -در فرآینـد سـل  . ار همگان قرار داده استهاي نازك در اختی

نانوخوشه هـایی بـا سـطح بـاردار از ترکیـب مـوردنظر، از طریـق        
) سـل (واکنشهاي هیدرولیز و چگالش، در یـک محلـول کلوئیـدي    

وجود بار سـطحی در ایـن نـانوذرات، یـک الیـه      . تولید می شوند
بب این مسـاله سـ  . مضاعف الکتریکی در اطراف آنها ایجاد می کند

پایداري الکترواستاتیک این ذرات و جلوگیري از کلوخه اي شـدن  
ژل بـر مبنـاي اعمـال میـدان      -روش برق رانی سل. آنها می گردد

میدان اعمالی سـبب حرکـت   . الکتریکی به این الیه مضاعف است
دادن ذرات باردار به سمت الکترودهاي اعمال کننده میدان خواهـد  

ن روش براي تولید الیه هـاي نـازك   شد که در نتیجه می توان از ای
ژل نیـز   -از این رو، روش بـرق رانـی سـل   . یا ضخیم استفاده کرد

ژل ارزان قیمت اسـت، امـا درعـین     -هاي متداول سل شبیه روش
حال به کمک آن می توان الیه هایی ضخیم تر، چگال تر و نیـز بـا   

بـه  ]. 9[ژل بدسـت آورد   -کیفیت بهتر از روش هاي متداول سـل 
ه تاکنون از این روش براي تولید نانوسـاختارهاي مختلـف از   عالو

-10[جمله نانومیله ها، نانوسیم ها و نانولوله ها استفاده شده است 
اما این پروژه اولین نمونه تالش براي تولید برق رانی نانولولـه  ] 11

 . هاي زیرکونات سرب می باشد

  تجربی  روش هاي -2
رشد نانولوله هاي زیرکونات  در این تحقیق در ابتدا به منظور   

سرب، قالب هاي اکسید آلومینیوم نانومتخلخل به روش 
دو مرحله فرایند . آنودایزینگ سخت و در دو مرحله  تولید گردید

ساعت و  6ولت به ترتیب به مدت  120آنودایزینگ در ولتاژ ثابت 
انجام %  10ساعت در محلول الکترولیت اسید فسفریک  18

انجام مرحله دوم آنودایزینگ، به منظور حذف الیه پس از . پذیرفت
آلومینیوم و باقی ماندن الیه اکسیدي، قالب ها را در محلول اشباع 
کلرید جیوه و در دماي اتاق قرار داده و پس از حذف کامل الیه، 

و در % 5عملیات نازك کاري با استفاده از محلول اسید فسفریک 
 .دقیقه انجام شد 165زمان 

، را با Pb1.1ZrO3ر پایدار زیرکونات سرب، با ترکیب سل بسیا
استفاده از استات تري هیدرات سرب و بوتوکساید زیرکونیم و 

استات سرب مازاد ترکیب . اسید استیک گالسیال تهیه نمودیم
)10mol% (براي جبران اتالف سرب در طی فرآیند اضافه گردید.  
لیات برق رانی براي ایجاد الکترود بر روي نمونه ها جهت عم 

سپس . ژل، انتهاي قالب ها با استفاده از طال الیه نشانی گردید-سل
نگهدارنده از جنس فوالد زنگ قالب فلزکاري شده را درون یک 

نزن با طراحی مخصوص نصب و به منبع ولتاژ مستقیم متصل 
. براي الکترود دیگر نیز از یک مش پالتین استفاده نمودیم. کردیم

 24به مدت  C 100انی، قالب پر شده در دماي پس از الیه نش
ساعت درون  مدت یکه ب C 700ساعت خشک و سپس در دماي

در نانولوله هاي  PZTهوا پخت کردیم تا ساختار پروسکایت 
هاي میکروسکوپ الکترونی  بررسی. تولید شده متبلور گردد

قالب هاي اکسید آلومینیوم و نانولوله هاي تولید  (SEM)روبشی 
انجام و  FEI Nano Nova 200 SEMه به کمک یک دستگاه شد

تصاویر میدان روشن میکروسکوپ الکترونی عبوري از قالب هاي 
آلومینایی و نانولوله هاي رشد داده شده و نیز پراش الکترونی آنها 

که مجهز به تفنگ  Philips CM 200 TEMدر یک دستگاه 
FEG است، گرفته شد .  

  نتایج و بحث -3
  لب هاي اکسید آلومینیوم نانومتخلخلقا 3-1

 قالب از روبشی الکترونی میکروسکوپ تصاویر نمایشگر 1 شکل
 دومرحله آندایزینگ از استفاده با نانومتخلخل آلومینیوم اکسید هاي
 قالب این .باشد می فسفریک اسید محلول در آلومینیومی فویل اي
 1 شکل در هک طور همان .شدند تولید ولت 120 ثابت ولتاژ در ها

 و قالب روي نماي ي دهنده نشان الف قسمت شود می مشاهده
 می آلومینیوم اکسید قالب پشت نماي ي دهنده نشان ب قسمت

 قطر که دهد می نشان SEM تصاویر روي بر ها بررسی .باشد
  .باشد می نانومتر 150 حدود در حفرات
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 ور نماي )الف از روبشی الکترونی میکروسکوپ تصاویر 1شکل

  نانومتخلخل آلومیناي قالب پشت نماي)ب
  روبشیمیکروسکوپ الکترونی  3-2

تصویر سطح آرایه اي از نانولوله هاي زیرکونات سرب کـه   2شکل
قالـب هـاي   . به روش برق رانی رشد داده ایـم را نشـان مـی دهـد    

اکسیدآلومینیوم را در اینجا پس از پرکردن و پخت، به کمـک یـک   
دقیقه سـائیده و سـپس در    30به مدت  دستگاه سونش باریکه یون

. سودسوزآور در دماي اتاق سونش شیمیایی نمودیم %5wtمحلول 
عالوه بر نانولوله هاي زیرکونات سرب، چند نانوذره پالتین نیـز در  
تصویر قابل مشاهده اند که پس از پوشش دهی سطح قالـب هـاي   

هاي میکروسکوپی در تصـویر مشـاهده مـی     اچ شده براي بررسی
براي سهولت یکی از نانوذرات پالتین را با رسم یک پیکان (شوند 

گونه که مشاهده می شود روش  همان). در شکل مشخص کرده ایم
انباشت برق رانی سل زیرکونات سرب منجر بـه تولیـد سـاختاري    

اده عالوه براین گرچه قالـب نشـان د  . توخالی لوله مانند شده است
بـه روش شـیمیایی سـونش شـده، دیـواره هـاي        2شده در شکل 

  . جداکننده میان لوله ها را می توان همچنان به خوبی مشاهده کرد
را  2ایه شـکل  محدوده بزرگتري از همان آر SEMتصویر  3شکل 

ایـن نانولولـه هـا را بـر روي     . نمایش می دهد در بزرگنمایی کمتر
رشـد   30minو به مدت  1.2V حفرات قالب و در ولتاژ برق رانی

بـه   200nmداده ایم که در نتیجه نانولوله هـایی بـا قطـر خـارجی     
خوبی قابل تشخیص است ه حالت توخالی این آرایه ب. دست آمدند

که نشان می دهد که نانولوله هاي زیرکونات سرب و نه نانومیله یا 
همچنین، مشاهده می شـود  . نانوسیم این ترکیب بدست آمده است

هاي قابل مشاهده در این تصویر با نانولولـه هـاي    تمامی کانال که
تکنیک در نتیجه، هر دو شکل کارآیی . زیرکونات سرب پر شده اند

براي پرکردن موثر حفرات قالب هاي اکسید  DCانباشت برق رانی 
  .آلومینیوم را به خوبی نمایش می دهند

  
کونات سرب تولید شده آرایه اي از نانولوله هاي زیر SEMتصویر  : 2شکل

  پس از سونش شیمیایی قالب

  
  بیشتردر بزرگنمایی  1آرایه نانولوله هاي شکل  SEMتصویر  : 3شکل

  شکل گیري نانولوله ها 3-3
ر این پـروژه از طریـق اعمـال    سل زیرکونات سرب تهیه شده را د

در . مختلف ولتاژ برق رانی به درون حفرات قالب رانده ایم مقادیر
مشاهده شد که رشد نانولوله ها در ولتاژهـاي بـرق رانـی     نتیجه آن
اما در طی بازه هاي مختلفی از زمان، امکانپذیر ) Volt 4>(کوچک 

افـت و  ) Volt 4<(هنگام اعمال ولتاژهاي برق رانی بـاالتر  . است
خیزهاي بزرگی در جریان الکتریکی عبوري مشاهده شد و فرآینـد  

گونه رشدي هم در این  بر این هیچعالوه . برق رانی ناپایدار گردید
هاي فراوانی که بر روي این قالـب   محدوده مشاهده نشد و بررسی

  . ها انجام گرفت هیچ اثري از رشد نانولوله را آشکار نکرد
  بررسی هاي میکروسکوپ الکترونی عبوري 3-4
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میدان روشن حفرات یک قالب نانومتخلخل اکسید  TEMتصویر  : 4شکل

ي نانولوله هاي زیرکونات سرب و الگوهاي پراش الکترونی آلومینیوم حاو
(b)  ماتریس قالب و(c) یک نانولوله  

هاي میکروسکوپ الکترونی عبوري به دو هدف شناسـایی   بررسی
. شکل و ساختار بلورین نانولوله هاي رشد داده شده انجام گرفـت 

میدان روشـن نانولولـه هـاي تولیـد شـده را       TEMتصویر  4شکل
قالب آلومینایی نانومتخلخل مـورد اسـتفاده نیـز بـه     . دهد نشان می

ـ  . خـوبی مشـخص اسـت   ه صورت یک ماتریس درون این شکل ب
براي آماده سازي این نمونه، غشاء نانومتخلخل حاوي نانولولـه هـا   

 10بـه مـدت حـدود    را توسط یک دستگاه سونش باریکـه یـونی   
بـا  ساعت به روش مکانیکی نازك و سـپس غشـاء نـازك شـده را     

سودسوزآور در دماي اتـاق بـه مـدت چنـد دقیقـه       %5wtمحلول 
گونه که دیده می شود پـس از ایـن    همان. سونش شیمیایی کردیم

عمل نانولوله ها به وضوح از قالب بیرون زده و بخشـی از دیـواره   
. نانولوله ها که بیرون زده بدون هـیچ مـانعی قابـل مشـاهده اسـت     

نانولوله هاي تولید شده نیز بـه   ساختار بلورین ماتریس قالب و نیز
مـورد بررسـی    TEMکمک پراش الکترونی در یک میکروسکوپ 

قابـل   4(b)و (c)قرار گرفت که دو طیف متناظر از آنهـا در شـکل   
تصـویر اول نشـان مـی دهـد کـه مـاتریس داراي       . مشاهده اسـت 

این مساله البته قابل پیش بینـی بـود زیـرا    . ساختاري آمورف است
نیوم نانو متخلخل ماده اي آمورف است و امکان تبلـور  اکسید آلومی

از طـرف  . ]5[این ماده در محدوده دمایی مورد استفاده وجود ندارد

سـاختار بـس   ) پراش الکترون دیـواره نانولولـه  (دیگر، تصویر دوم 
  .خوبی مشخص می سازده بلورین نانولوله را ب

          نتیجه گیري -4
ولوله هاي زیرکونات سرب را به در این پروژه ما تولید نان     

پایه قالب و با استفاده از قالب هاي اکسید  رشدکمک روش 
آلومینیوم نانو متخلخلی که در جریان پروژه تولید نمودیم، با 

بدین ترتیب کارآیی تکنیک انباشت برق . موفقیت به انجام رساندیم
که  و نه میله مانند(در رشد نانوساختارهاي لوله مانند  DCرانی 

مشاهده شد که رشد لوله مانند این . به اثبات رسید) متداول است
اما بدون محدودیت در  (4V>)ترکیب در ولتاژهاي برق رانی کم 

عالوه، در این پروژه، توانایی ه ب. زمان برق رانی، محقق می شود
این تکنیک جهت پرکردن موثر حفرات قالب از سل با ترکیب 

در پی آن، آرایه هایی . داده شد زیرکونات سرب به خوبی نشان
مسطح و یکنواخت از نانولوله هاي زیرکونات سرب را با سونش 
. باریکه یون و سپس سونش شیمیایی سطح قالب ها به دست آمد

آرایه هاي تولید شده گزینه هاي بسیار مناسبی براي کاربردهاي 
 بالقوه نانو لوله هاي اکسیدي پیزو الکتریک نظیر نانو سنسورها
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