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تیتانات سرب با استفاده از میکروسکوپ تتراگونال بررسی تبلور تک فاز نانولوله هاي پروسکایت 
  و عبوري الکترونی روبشی

 1لنکی، مریم؛ 1فیض، سید محمد حسن ؛ 2نورمحمدي، ابوالقاسم ؛ 1رحمتی، احسان
 اصفهانخیابان هزار جریب ،،  ه اصفهانفیزیک دانشگا دانشکده1

  اصفهانخیابان هزار جریب ،،  ه اصفهاندانشگا فناوري هاي نوین دانشکده علوم و  2
 

  چکیده
از طریق اصالح  PbTiO3سل بسیار پایدار . در  قالب هاي اکسید آلومینیوم نانومتخلخل رشد داده شدند) PbTiO3(دراین تحقیق نانولوله هاي تیتانات سرب 

هاي اکسید آلومینیوم توسط  ولت قالب  3ثابت  سپس تحت اثر جریان الکتریکی مستقیم و در ولتاژ. ه گردیدیک تهیاست یداس یالبا گالس یدبوتوکسا یتانیومتشیمیایی 
پس از هدایت الکتریکی سل به درون دیواره حفرات اکسید آلومینیوم، به منظور دستیابی به تبلور ساختار پروسکایت تتراگونال . تولید شده پر شدند PbTiO3سل 

PbTiO3توسط پولیش مکانیکی و  ابراي آشکارشدن نانولوله ها، قالب ها ابتد. ساعت عملیات گرمایی شدند 6درجه سلسیوس به مدت  680ر دماي ، قالب ها د
در پایان با تصویرگیري میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه هاي ساخته شده، وجود نانولوله هاي . ندشدسپس قرار دادن در محلول سودسوزآور معدوم 

PbTiO3میکروسکوپ روبشی نمونه ها در سود سوز آور به مدت طوالنی قرار گرفتند تا حداالمکان قالب هاي آلومینا از بین  تحلیلبه منظور انجام . به اثبات رسید
فاز نانولوله هاي تیتانات سرب  رشد تکقرار گرفته و  TEM تحلیلپس از انجام آماده سازي، نمونه ها تحت . باقی بمانند تحلیلرفته و نانولوله ها جهت انجام 

  .اثبات شد
  

Investigation of Single Phase crystallization of Tetragonal Perovskite Structure of Lead 
Titanate by Scanning and Transmission Electron Microscopy 
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Abstract  
In the current research study, we have utilized sol-gel electrophoresis technique to grow PbTiO3 nanotube 
arrays in porous anodic alumina template channels. Stabilized PbTiO3 sol was prepared using glacial acetic 
acid and Titanium butoxide. Anodic alumina templates were filled by PbTiO3 sol using constant voltage of  3 
Volts under direct electrical current. After electrical filling of sol into the pores, for achieving to crystallization 
of tetragonal perovskite structure of PbTiO3 , filled templates were heated at 680 °C for 6 hours. To show 
nanotubes, alumina templates were polished mechanically then removed using caustic soda solution.  
Scanning electron microscopy investigations showed that close-packed PbTiO3 nanotubes have been 
grown in the template channels. To use TEM analysis, templates were exposed to caustic soda for 
hours to remove all alumina templates. After preparation step, TEM investigations showed the uniform 
thickness of the grown nanotubes. Also TEM investigations proof that single phase tetragonal perovskite 
PbTiO3 nanotubes were grown into the alumina channels.  
 
PACS No.  81 
 
 

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1793
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  قدمهم -1
اکسیدهاي فروالکتریک با ساختار پروسکایت رفتارهاي فیزیکی     

متنوعی همچون قطبش متغیر، پیزوالکتریسیته، خاصیت اپتیکی 
غیرخطی باال، پایروالکتریکی و نیز رفتار دي الکتریکی غیر خطی از 

این مواد با داشتن این چنین ویژگی ها . خود نشان می دهند
از جمله . ساخت قطعات الکترونیکی دارندکاربردهاي فراوانی در 

 PbTiO3(این اکسیدهاي فروالکتریک می توان به تیتانات سرب 

اشاره کرد که با داشتن ثابت دي الکتریک  و ضریب   )PTیا 
اپتیکی غیرخطی باال کاربردهاي زیادي در  قطعات  الکترواپتیکی،  

خازن ، )Actuators(، بکاراندازها )Transducers(تراگذرها 
هاي چند الیه، حافظه هاي با دستیابی تصادفی دینامیکی 

)DRAM( ذخیره سازي اطالعات به صورت غیر فرار و با تراکم ،
از این رو رشد نانولوله  .باالتر و ترانزیستورهاي  اثر میدان دارند

هاي باکیفیت از این ماده می تواند گسترش کاربرد آن به 
   .نانوفناوري را فراهم کند

میان روش هاي مختلف براي تولید نانوساختارها، برق رانی در 
ژل روشی ارزان و ساده را براي رشد نانو ساختارها و الیه -سل

در گذشته از این روش براي تولید . هاي نازك فراهم می آورد
نانوسیم ها و الیه هاي نازك تیتانات سرب استفاده شده است و از 

و الیه هاي نازك با کیفیت بهتري این روش توانسته اند نانوسیم ها 
  .نسبت به سایر روش ها تولید کنند

ژل براي تولید نانولوله هاي -در این مقاله از روش برق  رانی سل
تیتانات سرب استفاده شد و رشد تک فاز پروسکایت تتراگونال این 

 . به اثبات رسید TEM تحلیلنانولوله ها با با استفاده از 

 تحقیق روش و مواد -2
 سرب، تیتانات هاي نانولوله رشد منظور به ابتدا در تحقیق این رد

 سخت آندایزینگ روش به نانومتخلخل آلومینیوم اکسید هاي قالب
 ولتاژ در آندایزینگ فرایند مرحله دو .گردید تولید مرحله دو در و

 در ساعت 24 و ساعت 6 مدت به ترتیب به ولت 120 ثابت
 از پس .پذیرفت انجام % 31 فسفریک اسید الکترولیت محلول

 آلومینیوم زیرالیه بردن بین از براي آندایزینگ، دوم مرحله انجام
 ساعت چندین مدت به کلریدجیوه اشباع محلول در نشده، آندایز

 اکسیدي الیه شیمیایی سونش سپس .دادهشد قرار اتاق دماي در
 در دقیقه 165زمان در و %5 فسفریک اسید محلول در باقیمانده

 نمونه ها روي بر الکترود ایجاد براي انتها در .شد انجام اتاق ايدم
 الیه روش به ها قالب انتهاي ژل،-سل برقرانی عملیات جهت
 .گردید فلزکاري آلومینیوم و مس از استفاده با بخار فاز نشانی

پایدار تیتانات سرب از پیش مواد ) سل(محلول پیش مواد
ه که در ادامه خواهیم دید همان گون. شدسرب و تیتانیوم تهیه 

میزان سرب در تبلور فاز پروسکایت تبتانات سرب داراي 
مولی  10%اهمیت است از این رو، در ابتداي کار به مقدار 

سرب بیشتر در ترکیب اولیه ي سل اضافه شد تا مقدار تبخیر 
سرب در طی فرایند گرمایش جبران گردد و تبلور فاز 

در تهیه سل الزم بود از . پروسکایت به خوبی صورت پذیرد
ترکیباتی استفاده شود که در شرایط معمولی اتاق پایدار و در 
درون آب محلول بوده و هم چنین توانایی تولید مشتقات 

به . کامال محلول پس از تصحیح شیمیایی را داشته باشند
عالوه این ترکیبات می بایست داراي محتواي فلزي باال، 

ر و نیز انطباق شیمیایی با یکدیگر تجزیه گرمائی بدون تبخی
از این رو، جهت تهیه سل با ترکیب تیتانات سرب از . باشند

استات تري هیدرات سرب به عنوان پیش ماده ي سرب و از 
پیش ماده ي ماده ي تیتانیوم بوتوکساید به عنوان پیش ماده ي 

از اسید استیک گالسیال خالص به . تیتانیوم استفاده گردید
حیح کننده ي عمل هیدرولیز پیش ماده ي تیتانیوم  عنوان تص
جهت انجام واکنش هیدرولیز پیش ماده   بدون یونو از آب 

جهت رقیق کردن پیش ماده ي محلول از اتانول . استفاده شد
خالص و براي بهبود رفتار گرمائی سل تهیه شده از اتیلن 

دا براي تهیه سل در ابت .شدگلیکول و استیل اَستون استفاده 
میلی لیتر  27/19گرم استات تري هیدرات سرب را با  96/20

به  C110°گالسیال اسید استیک مخلوط و این محلول در دماي 
میلی  36/17به این محلول  سپس. شددقیقه آب زدایی  10مدت 

دقیقه  15لیتر تیتانیوم بوتوکساید اضافه و محلول فوق به مدت 
میلی لیتر اتانول و  75/60ه آنگاه به محلول تولید شد. هم زده شد
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به منظور یونیزه کردن محلول  بدون یونمیلی لیتر آب  51/13
در انتها براي . اولیه و جلوگیري از ژل شدن سریع سل اضافه شد

میلی لیتر  09/3افزایش ویسکوزیته و پایداري محلول نهایی، 
  .شدمیلی لیتر استیل استون اضافه  19/5اتیلن گلیکول و 

در ولتاژ ثابت  ها قالب رانی برق انباشت مربوطه، سل تولید از پس 
 و ولتاژ اعمال براي .شد انجام و دقیقه 15 زمان مدت به و ولت 3

 جریان دستگاه از یک ثانیه زمانی هاي بازه در عبوري جریان ثبت
 هاي قالب دیواره .گردید استفاده LV-2400 مدل کیتلی ولتاژ

 و شدند پوشانده شده تولید PbTiO3 سل توسط آلومینیوم اکسید
 به سپس .گردید بررسی انباشت فرایند طول در جریان تغییرات

 قالب ،PbTiO3 تتراگونال پروسکایت ساختار به دستیابی منظور
 عملیات ساعت 6 مدت به سلسیوس درجه 680دماي در ها

 اکسید هاي ها،قالب نانولوله آشکارشدن براي .شدند گرمایی
 محلول در دادن قرار سپس و مکانیکی پولیش توسط ابتدا آلومینیوم

 ساختار تبلور اثبات براي سپس .گردیدند معدوم سودسوزآور
 در پخت عملیات شده، داده رشد هاي نانولوله در پروسکایت

 با چنین هم. گرفت انجام ساعت 6 زمان طی و درجه 680 دماي
 VEGA2 مدل روبشی الکترونی میکروسکوپ از استفاده

TESCAN اثبات به یافته رشد سرب تیتانات هاي نانولوله وجود 
عالوه بر آن رشد تک فاز نانولوله هاي تیتانات سرب با . رسید

  .به اثبات رسید TEM تحلیلاستفاده از الگوي پراش و 
 بحث و نتایج -3

بررسی رشد نانولوله ها با استفاده از  3-1
  میکروسکوپ الکترونی روبشی

هاي آلومینایی و انباشت برق رانی قالب پس از آماده سازي قالب 
دقیقه، نمونه ها در  10ولت در مدت زمان ثابت  3ها در ولتاژ ثابت 

ساعت  6به مدت  C 680°خشک کرده و در دماي  C 100°دماي
براي حذف الیه ي سطحی تولید شده بر روي . گرما دهی شد

ر نانولوله ها طی فرایند انباشت برق رانی، قالب ها توسط پود
به منظور حذف قالب هاي آلومینا و . آلومینیوم پولیش گردیدند

% 5باقی ماندن نانولوله ها، قالب هاي آلومینا را با استفاده از محلول 
دقیقه از بین برده و نمونه ها را  10وزنی سودسوزآور و به مدت 

و ضخامت  قرار داده و رشد نانولوله ها اثبات SEM تحلیلتحت 
نانولوله هاي . نانومتر برآورد شد 30لوله ها تقریبا دیواره هاي نانو

  .نمایش داده شده است 1ولت در شکل  3تولید شده در ولتاژ 

  
ولت و در  3نانولوله هاي تولید شده در ولتاژ برق رانی  1شکل 

  دقیقه 10مدت زمان انباشت 
بررسی رشد نانولوله ها با استفاده از  3-2

  میکروسکوپ الکترونی عبوري
از نانولولـه هـاي تیتانـات      TEMنشان دهنده ي تصـویر   2ل شک

ولت و در مدت زمـان   3سرب تولید شده در ولتاژ برق رانی ثابت 
بررسی هاي همان گونه که واضح است . دقیقه را نشان می دهد 10

میکروسکوپ الکترونی عبـوري بـه دو هـدف شناسـایی شـکل و      
 2شـکل . نجام گرفـت ساختار بلورین نانولوله هاي رشد داده شده ا

میدان روشن نانولوله هاي تولید شـده را نشـان مـی     TEMتصویر 
براي آمـاده سـازي ایـن نمونـه، غشـاء نانومتخلخـل حـاوي        . دهد

سودسـوزآور   %5wtبه روش شیمیایی و با محلـول  نانولوله ها را 
همـان  . در دماي اتاق به مدت چند دقیقه سونش شـیمیایی کـردیم  

س از ایـن عمـل سـاختار لولـه ماننـد بـه       گونه که دیده می شود پ
ساختار بلورین نانولوله هاي تولید شده . وضوح قابل مشاهده است

مـورد   TEMنیز به کمک پراش الکترونی در یـک میکروسـکوپ   
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براي اثبات تک فاز بـودن ایـن نانولولـه هـا و      .بررسی قرار گرفت
حلقه هایی دایره شـکل بـر   ، PbTiO3تعیین پارامترهاي شبکه ي 

روي نقاط روشن به دست آمده توسط پراش رسم کـرده و شـعاع   
دهانـه ي  بـا اسـتفاده از قطـر    حلقه ها را به دست آوردیم، سـپس  

  :و با استفاده از را بطه ي زیر  )0.037Å(، طول موج پرتو دستگاه
d= Lλ/r 

تجربـی بـه دسـت      یا همـان پـارامتر شـبکه    d0مقادیر متفاوتی از 
موجـود در کـارت    dمقـادیر واقعـی    سپس بـا مقایسـه ي  . آوردیم

ا  452–6 به شماره ي  JCPDS استاندارد ، صـفحات بلـورین     d0ب
و با استفاده از نتایج به دسـت   را مشخص کرده هرکدام از حلقه ها

تبلور تک فاز نانولوله هاي تیتانات سرب به  ،آمده از این محاسبات
) ره نانولولـه پراش الکترون دیـوا (تصویر دوم  در نتیجه.اثبات رسید

ساختار بس بلورین نانولوله و هم چنین تبلور تـک فـاز تتراگونـال    
  .پروسکایت نانولوله ها را به خوبی مشخص می سازد

 

   
 الف                              ب 

تصاویر میکروسکوپ الکنرونی عبوري از نانولوله هاي  2شکل 
نصویر یک ) لفولت ا 3تیتانات سرب تولید شده در ولتاژ ثابت 

  الگوي پراش) نانولوله ب
  نتیجه گیري

در این پروژه ما تولید نانولوله هاي زیرکونات سرب را به کمک 
پایه قالب و با استفاده از قالب هاي اکسید آلومینیوم  ساختروش 

نانو متخلخلی که در جریان پروژه تولید نمودیم، با موفقیت به 
 DCتکنیک انباشت برق رانی بدین ترتیب کارآیی . انجام رساندیم

و نه میله مانند که متداول (در رشد نانوساختارهاي لوله مانند 
 .به اثبات رسید) است

 رشد جهت مناسب بستره سخت آندایزینگ روش از استفاده با
 .گردید فراهم سرب تیتانات هاي نانولوله

-سل رانی برق روش از استفاده با سرب تیتانات هاي نانولوله رشد
 با شده تهیه متخلخل نانو آلومینیوم اکسید هاي قالب در ژل

ضخامت دیواره هاي نانولوله ها هم چنین . شد انجام موفقیت
  .نانومتر برآورد شد 30تقریبا 

رشد تک فاز تتراگونال پروسکایت تیتانات سرب با استفاده از  
 .و الگوي پراش نمونه ها به اثبات رسید  TEM تحلیل
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