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  چکیده

 یديخورش  جاذب صفحات ینور خواص بر  NiO – 2 TiO   یها تینانوكامپوز كلسيناسيون اتيعمل تأثير پژوهش، این در

 و پوشش6611 مينيآلوم هیرالیز یبررو فسفر کلين -الکترولس پوشش ابتدا ،رمنظو  این برای. گرفت قرار بررسی مورد  

 ژل سل روش به ميتانيت دياكس نازک  هیال پوشش جادیا  درادامه و شده یكار اهيس ق،يرق کیترين دياس توسط آن از پس

 در كه باشد یم باال فسفر مقدار  با پوشش کی مطالعه نیا در یبررس فسفرمورد   -کلين الکترولس پوشش. گرفت انجام

تحت  یک مرتبه  NiO  – 2 TiO  تینانوكامپوزدر این پژوهش، پوشش  . كند یم رسوب( C  55-51̊  ) حرارت  درجه

 .مورد ارزیابی قرار گرفت كلسيناسيونقرار گرفت و یک مرتبه هم بدون عمليات  C   011̊  در دمای كلسيناسيونعمليات 

 ها پوشش فازهای تشکيل شده در یبررس ،یروبش یالکترون کروسکوپيم توسط پوشش ریزساختار یبررس نيهمچن

  .شد  انجام فروسرخ -فرابنفش -یمرئ ینگار فيازط استفاده با ها پوشش ینور خواص یبررس  و کسیا پرتوپراش  توسط

پوشش متخلخل شده،  ، NiO  – 2 TiO  تیكامپوزبر روی پوشش نانو كلسيناسيون اتيعملبا اعمال  كه داد نشان جینتا

 در كهی درحال افزایش یافته فرابنفش –یمرئ هيناح در% 35 از باالتر تا جذب بیضردر پوشش تشکيل شده و  زفاز آناتا

   .است افتهی كاهش% 3 كمتر از تا نشر بیضر فروسرخ  هيناح

 

 واژگان کلیدی

  . ینور خواص الکترولس، ،  NiO  – 2 TiO   یها تینانوكامپوز ،یديخورش جاذب صفحات ،كلسيناسيون اتيعمل
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 مقدمه 

 یانرژ يمكه به طور مستق یكوچک آب یصفحه ها

 یم یلتبد یکیالکتر یانرژ را به  يدیخورش ینور

مدول  . شوند یم يدهنام يدیخورش  یها كنند، سلول 

  يدیخورش یاز سلول ها یمجموعه ا يدیخورش

 یا یصورت سر به  سلول ها  ینا است كه در آن، 

ن گونه یا امروزه . متصل شده اند یکدیگربه  یمواز

. شوند  یم يهته يليسيمسلول ها عموماً از ماده س

. كنند یم  يهماسه ته را از شن و يازن مورد  يليسيمس  

 یتنور قابل رو توانند فقط  یم يدیخورش یسلول ها 

. كنند یلتبد یکیالکتر یفرابنفش را به انرژ و ( یمرئ)

مستقيم یا غير مستقيم بوده كه در آن  تبدیل  این 

حرارت یا انرژی شيميایی و  به  ابتدا  ورشيدیانرژی خ

پدیده  به . می شودتبدیل  سپس به انرژی الکتریکی 

، پدیده الکتریسته قيم انرژی خورشيدی به تبدیل مست

یا مستقيماً  تبدیل این . گفته می شود فوتوولتایيک 

بصورت غير  یا   ( فوتو ولتایيک) می گيرد صورت

یا انرژی     (  اثرفوتوترمال)مستقيم، ابتدا به حرارت  

نرژی و سپس به ا    (  اثر فوتوشيميایی)  شيميایی  

ترین نوع سلول  معمول  . الکتریکی تبدیل می شود

براساس اثر فوتوولتایيک است كه در  های خورشيدی 

الیه  خورشيد به یک صفحه نيمه هادی دو  آن نور 

ها  یهپتانسيل بين ال اختالف  برخورد می كند و یک 

تواند در یک مدار  لتاژ میاین و. ایجاد می شود

 .   ]  6و  2  [  دهد د و كار انجام ایجاد كن ، جریان خارجی 

حساس شده با رنگ، سلول  يدیخورش یسلول ها 

 يتانيمت يداكس ید یهال یک هستند كه از  ییها

در  كه  ییرسانا يمهمواد ن  یجا آغشته به رنگ به 

 یولتاژ بکارم یجادا یبرا يدیخورش یسلول ها يشترب

نسبت  به  يدتيتانيماكس چون . شود  یروند، استفاده م

 ینمهمتر دارد كه  وانیفرا یكاربردها ارزانتر است،

نور  یرز   TiO2     .باشد یم يستیفتوكاتال يتآنها خاص

 یعنی. كند یم يداپ يستیفتوكاتال  يتخاص فرابنفش 

از  ییهوا و گندزدا آب و  يهتواند موجب تصف یم

. شود.... ها و  يشهش يمارستانی،ب یشگاهی،آزما سطوح 

 یسلول ها   آن در  كاربرد ،TiO2از خواص  یگرد یکی 

 .باشد  یم  حساس شده با رنگ   يدیخورش

. فرد دارد منحصر به  يتخاص یک  TiO2    یستالكرنانو

باال ساخته بشود سطح آن به  ییدما یطاگر در شرا

 m
 ياربس یژگیو یک ینو ا. رسد  یهرگرم م در   611  2

باشد  یم يدیش خور  یساخت سلول ها یبرا یعال

  ]  1 - 3  [   .  

به ( كلکتور)سيستم های فتو ترمال، گردآورندهدر 

صفحات . عنوان اصلی ترین جز این سيستم می باشد

وظيفه جذب حداكثری انرژی جاذب گردآورنده 

 یكه پس از جذب،گرما خورشيدی را بر عهده دارند

متصل به پشت  یدرون لوله ها اليحاصله به س

 ماًيمستق یديخورش یو انرژ افتهینده انتقال گردآور

 .شود یم لیتبد یحرارت یبه انرژ

  پوشش   و   ها   رنگ   بر   یادیز   مطالعات   يراخ   سالهای   در

  انرژی   جاذب  صفحات    در   استفاده   برای    گوناگون   های 

 ياهس یرو ياه،س  يکلن. است   شده   انجام يدخورش 

 ياژهایآل ياه،س يبدنمول ياه،فسفات س ياه،،كروم س

  شناخته شده اند یعتوسط رسوب فاز ما  ياهس پوشش  

  جذب    يلدل   به   يکلین    های   پوشش   آنها   يانم   از   كه 

  يشتریب  كاربرد    آسان،   يدتول   و   بودن   ارزان   يشتر،ب 

  جذب   يزانم    شده،   انجام   مطالعات   طبق  . اند   يداكردهپ  

  كردن   ياهس   یندفرا   وسطت   توان    یم   را   ها   پوشش   ینا 

الکترولس،     جمله  از    متعددی   های   روش. داد   ارتقا 

 يمياییالکتروش   یده   رسوب   و یزینگژل، آندا  -سل

  شده   گرفته   كار   به   ياهس   يکلن   های   پوشش  يدتول   برای 

  ارزانی،   يلدل    به  الکترولس    روش   آنها   يانم   از   كه 

  یند،فرا   آسان  و كنترل    يچيدهپ   يزاتتجه   نداشتن 

  .   ]  7  [ است   یافته   يشتریب    كاربرد 

 یندفرآ یک يکلالکترولس ن یپوشش ده 

 یکاست كه با استفاده از   یخود به خود يتيکیكاتال

بر   يکلرسوب ن یکشده،  كنترل  يمياییش واكنش 

 یفعال م يتيکیكه از نظر كاتال ينیمع یرالیهز یرو

مشخصات   يرنظ  یب يبترك .كند یم يدباشد، تول

و  یشمقاومت به سا يلاز قب يکلپوشش الکترولس ن

رسوب بدون درنظر  یکنواختیو  یسخت   ی،خوردگ

 يبترك ینشود ا  یباعث م یرالیه،گرفتن هندسه ز 

 یدهفلز ا  پرداخت  یعدر صنا  يعكاربرد وس یک یبرا

فسفر، استفاده از رسوبات  حضور  يلبه دل . باشد آل 
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اچ  يدهایتوسط اس   یكار  ياهس یبرا يکلالکترولس ن

 ییتوانا با   ياهس یآوردن سطح به منظور به دست  

جذب  ییتوانا. باشد یآسان م يدیجذب خورش یباال

 يرنظ یب  یمورفولوژ  يلپوشش ها به دل  ینا یباال

حفرات  يکروسکوپیم انبوه  یشآرا یک سطح شامل 

 یجادساختار ا  ینا. باشد یعمود به سطح م یمخروط

 یدام م هپرتو نور را ب اچ كردن پوشش،  یقشده از طر 

نور در  پرتو  33%از  يشجذب ب  ییتوانا یاندازد و دارا

 - 61  [  باشد   یم ( nm 3111-211   )   يدیخورش يفط

5  [   .  

 یفلز يدهایاكس یناز مهمتر يتانيمت يدهایاكس

 یگسترده به عنوان جاذب ها هستند كه به طور 

روش   یقشوند و ازطر یاستفاده م سطح   يدیخورش

 يداكس ید.   ]  66  [  اند یافتهتوسعه  یمختلف یها

 یم افتی یبلور سه صورت  به  يعتدر طب يتانيومت

   TiO2  در هر سه شکل . يتو بروك يل، روتآناتاز: شود

كه  يژندر شبکه توسط شش اتم اكس يتانيماتم ت یک

قرار گرفته اند، احاطه شده  یهشت وجه به صورت  

در  يتانيماتم ت توسط سه  يژناتم اكس است و هر 

   TiO2  نقطه ذوب  . است احاطه شده  یمثلث یشآرا

به  C  6111°  باالتر از  یدر دما. است C  6511°    یباتقر  

 یينپا  يدهایاكس يلتشک و  يژنمحض آزاد شدن اكس

 يوستهبه طور پ يژناكس ییفشار جز  يتانيوم،تر ت

رنگ و  ييرامر منجر به تغ ینا. یابد یم یشافزا 

 C  011°  باالتر از  یدر دما . شود  یم یکیالکتر ییرسانا

انبساط  كه به علت  یدآ یم یدپد یمشخص رنگ زرد 

 یرسانا يمهن     TiO2    . شود یم یجادشبکه ا یحرارت

در  يسیاست و جذب الکترومغناط حساس به نور 

 نوری   شکست    ضریب. فرابنفش دارد ی يهناح یکینزد

TiO2   بين    موج   طول   ی   محدوده   در   و   بوده   باال   نسبتا

  مرئی طيف   محدوده   به   مربوط)نانومتر  351  -711

. باشد   می   نور   جذب    عدم   خاصيت   دارای    ) شتاب 

  و   روتایل   ساختار   برای   نور   شکست   ضریب   متوسط  

  همچنين در    .باشد   می 55/2و   7/2به ترتيب     آناتاز 

  روتایل   و   آناتاز   ساختارهای    بازتاب   و   عبوری   طيف 

            .   ]  62  و  63  [  است   شده  اهدهمش   توجهی   قابل   تفاوت 

پژوهش، ساخت پوشش  ینهدف از انجام ا    

 ياتعمل یوبررس  NiO –2 TiO  یتینانوكامپوز

صفحات جاذب  ینور خواص  یكلسيناسيون بر رو

 يبترك ینا الزم به ذكر است كه . باشد  یم  يدیخورش

تاكنون توسط  يدیبه عنوان صفحه جاذب خورش

 .نشده است  یابیارز  یگرد ينمحقق 

 

 تحقیق   روش   و   مواد

  پژوهش   این   در   آزمایشگاهی   مراحل   كلی   طور   به

روش    وسيله   به   ابتدا   . است   گرفته   انجام   مرحله   دو   در 

 یرالیهز یرو يکلفسفر مواد ن  - يکلن الکترولس 

مرحله متشکل  ینكه ا. پوشش داده شد ينيومیآلوم

 ينيمی،آلوم  یها نمونه  یآماده ساز یاز قسمت ها

و  يکلآماده شده در حمام ن یپوشش دادن نمونه ها

. باشد یم يدنيتریکاس يلهنمونه ها به وس یكار ياهس

،   TiO2 در مرحله دوم به كمک روش سل ژل  و  

شده در  ياهس ینمونه ها یسل، غوطه ور يرسازیپ

 یشده م یتكامپوز یها كردن نمونه  سل و خشک 

  .باشد

با  یخالص تجار ينيومدر ابتدا چند نمونه آلوم

به دست آوردن پوشش  یبرا mm 6×21×21 ابعاد 

 يمياییش يبترك. شد يهته فسفر   -  يکلن الکترولس 

 6در جدول  يدكننده،ارائه شده توسط شركت تول

   .است گزارش شده 

 

 .   زیرالیه شیمیایی ترکیب -1جدول 

 Zn Mg Mn Cu Fe Si Al عنصر

 33 62/1 57/1 62/1 13/1 13/1 16/1 درصدوزنی

 

 یچسبندگ یشبه منظور افزا يزن ینکاتهز ينهمچن

، فسفر -يکلپوشش الکترولس ن یو مقاومت به خوردگ

 ینکاتهز. استفاده شده است  ينيمآلوم قطعات  یرو

شركت     ABSAN-116z مورد استفاده تحت عنوان

  .بوده است يارسنجآبکار ع

در  یحمام آبکار یطمواد مورد استفاده و شرا

پوشش    فرآیند   انجام   از   قبل.  ارائه شده است 2جدول 

  به   نياز  ينيمیآلوم یرالیهز   روی  بر    الکترولس  يکلن
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  هموار   سطح   ایجاد   مراحل   طی   نمونه   سازی   آماده 

  چربی   و   آلودگی   ونههرگ   بردن   بين   از   شده،    وپرداخت  

     . باشد   می   نمونه ها   سطح   سازی   فعال   و    سطح    از 

به  با استفاده ازدستگاه كاتر ينيمابتدا ورق آلوم 

. شدند یدهبر mm 6×21×21 در ابعاد  یینمونه ها

سطح صاف و هموار،  یکبه  يدنرس منظور  سپس به 

- 211) یسطح نمونه ها با كاغذ سنباده با مش ها

پرداخت شدند و پس از آن  (   6111 -011-111-511

  .دبا آب و صابون شسته شدن

 به   ينيمیآلوم  یها   نمونه   سطح   پرداخت   از   پس

 روی   چربی   و   آلودگی   هرگونه   بردن   بين   از   منظور 

 ینمونه ها با استفاده از توال از   كدام   هر   نمونه،   سطح 

الکترولس آماده  يکلن یپوشش ده یبرا یرز  ياتعمل

گزارش شده  3در جدول  ییزدا یمراحل چرب. شدند

 . است

 

 .حاضر تحقیق در آبکاری حمام شرایط و مصرفی مواد -2جدول 

 تركيبپارامتر های  ميزان

g/L  25   سولفات نيکل (NiSO4 ⋅ 6H2O) 

g/L 25  هيپوفسفيت سدیم (Na2H2PO2 . H2O) 

g/L 51     سيترات سدیم(Na3C6H5O7. 2H2O) 

g/L  25    سولفات آمونيوم((NH4)2SO4) 

g/L 5    اسيد الكتيک(C3H6O3) 

g/L 2     استات سرب(Pb(C2H3O2)2) 

  C  2 ± 55 دما 

h 2 زمان 

  

  محلول الکترولس به اندازه   یآماده ساز یبرا

mil/lit  211 الکترولس كه از شركت  يکلاز محلول ن

محلول . شده بود آماده شد سفارش داده   یندفرآ يکلن

 mil/lit 211  گذاشته شد و بشر  mil/lit 211 در بشر  

 ینا گذاشته شد با  mil/lit 251    بشر یکداخل 

با  يمحرارت مستق ینکها یبشردوجداره، برا یکكار

دو  ينب   ساخته شد و محلول تما س نداشته باشد، 

مگنت كوچک درمحلول  یک   شد و  یختهبشرآب گرم ر

   .گذاشته شد

 

 .مراحل چربی زدایی -3جدول 

 شرح فعاليت مرحله

6 
چربی زدایی سطح نمونه ها با استفاده از محلول چربی 

 دقيقه 0و به مدت  C 51˚ در دمای( g/lit 51) گرمگير

 شوی نمونه با استفاده از آب مقطرشست 2

3 
در دمای محيط و  61%غوطه وری نمونه ها در محلول سود 

 دقيقه 2به مدت 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 0

5 
 6غوطه وری نمونه ها در اسيد نيتریک آماده سازی به مدت 

 در دمای اتاقثانيه  61دقيقه و 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 1

7 
زینکاته كردن سطح نمونه ها از طریق غوطه وری و تکان 

 دقيقه در دمای اتاق 2دادن به مدت 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 5

3 
غوطه وری مجدد نمونه ها در اسيد نيتریک آماده سازی به 

 اتاق ثانيه در دمای 61مدت 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 61

66 
زینکاته كردن مجدد نمونه ها از طریق غوطه وری و تکان 

 دقيقه در دمای اتاق 2دادن به مدت 

62 
فرو بردن كامل نمونه ها در آب مقطر و سپس انتقال دادن 

 الکترولس نيکل سریع آن به درون محلول

 

 یينبا دور پا يرراست مگنت  یسپس بشر رو

محلول   pH  ياکمرحله با آمون ینگذاشته شد كه در ا

به  ياکآمون توجه شود كه   یدالبته با. یدگرد يمتنظ

 یمقدار كم و همراه با آب مقطر به محلول اضافه م

شده با   یداریبا توجه به محلول خر ینجاكه در ا. شد

 یدگرد تنظيم 7/0 ± 2/1 یرو    pH توجه به دستور  

كه نمونه ها درون محلول الکترولس  یطول مدت در

مگنت با سرعت  یک يلهمحلول به وس بودند  غوطه ور 

در حال بهم خوردن بود كه گرداب  يقهدق در دور 51

هم دما و هم   و يایدبوجود ن یدیشد تالطم  و يقعم

 یکسان یباًمحلول تقر یها در همه جا یونغلظت 

 یدگرد يمتنظ راديگسانت درجه  51-55 یدما رو. شود

كه  یطیشد و نمونه ها طبق شرا يامح یطشرا  یوقت
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 دیغوطه ور گرد نمونه در مواد . یدگفته شد آماده گرد

 سطح نمونه كرد، ینشستن رو شروع به  يکلو ن

 یپوشش ده ينمحلول در ح یداریجهت پا ينهمچن

 2و  ياکآمون  یس یس 2مقدار يقه،دق 31پس از هر 

بود  يکلسولفات ن یكننده كه حاو یدارپا یس یس

اندازه گرفته   pH پس از هر بار شارژ . است اضافه شده 

با توجه به . داشته باشد قرار ينهبه يزانتادر م شده 

شده  يمتنظ يگراددرجه سانت  51-55 یدما رو ینکها

جبران آن  یكه برا یدگرد  یبود آب محلول بخار م

 2كار تا  ینا .یدگرد  یم ضافهبه مواد ا يکلمواد ن

انجام  ساعت ادامه داشت چون با توجه به مطالعات 

 m  µ  31 جاذب ها حدود  یبرا يازشده ضخامت مورد ن

مرحله اچ كردن  یکما  ینکهباشد و با توجه به ا یدبا

 یكار ياهاز مواد ما با س یمقدار و یمدار ( یكار ياهس)

 یعنی یمداد  پوششاضافه  m  µ  61 شود ما  یخورده م 

 m  µ  01  ساعت  يمدر هر ن كه با توجه به مطالعات

 m  µ  61  پس زمان  يندنش یسطح م یرو يکلن مواد

باشد  یساعت م m  µ  01 ، 2پوشش  یمناسب برا

به  یشدرطول تمام آزما عالوه بر موارد ذكر شده  

رنگ سبز شفاف محلول و  یبه بررس یصورت چشم

 یاز پوشش ده  یصورت گرفته ناش  یها یحباب ساز

  2پس از  یپوشش ده یاندرپا پرداخته شده است و

از محلول  ازخروج  ساعت متوقف شده و نمونه ها پس 

شستشو شدند تا در مرحله بعد  به سرعت با آب مقطر

 يکلن  یتمام نمونه ها. آماده باشند یكار ياهجهت س

    .یدآماده گرد یطشرا ينالکترولس با هم 

 يدنمونه ها از محلول اس ینا یكار ياهس یراب 

كه به صورت  C 31-25˚ یدر دما 37% مرک  يتریکن

محلول  يلبا آب مقطر تشک یحجم درصد  51:51

هركدام از نمونه ها . ، استفاده شدرا داده یكار ياهس

 يتریکن يداس درون محلول  يهثان 65-31 به مدت

پس . شد ياهكامالً س اغوطه ور بودند تا سطح آن ه

 ياهفسفر و س يکلنمونه ها با پوشش ن یازآماده ساز

مرحله  ینكه درا يدآنها نوبت به مرحله بعد رس  یكار

  .یدبه روش سل ژل استفاده گرد يتانيمپوشش ت

آن ، غوطه  یساز يرو پ   TiO2 مناسب    سل   تهيه   با 

  منظور سنتز   الکترولس شده به يکلن ینمونه ها یور

به    شد و   انجام   سل   ، درون TiO2/NiO نانوكامپوزیت  

  الیه   TiO2 كردن الیه    و خشک   مراحل   آن   دنبال

     . نشانی شد 

  شتامل    در ایتن مرحلته   استتفاده    مورد   اوليه   مواد 

  پلتی    الکتل،    ، ایزوپروپيل پروپوكسيد ایزو  تيتانيم تترا 

  اتيتل    تتری    و   كلریتدریک    اسيد ،  1111اتيلن گليکول 

  غوطه   روش   از   . بود   مقطر   آب   و   مرک   شركت   از   آمين 

  استتفاده    الیته  زیتر    یرو   بر   پوشش   اعمال   جهت وری  

  كه   است   ترتيب   این   به   تيتانيا   پوشش   سنتز   روش . شد 

  و   الکتل    ایزوپروپيتل    تتراایزوپروپوكسيد،   تيتانيم   ابتدا 

  برابر   كسيداآلکو   به   مولی الکل   های   نسبت   با   مقطر   آب 

  اسيد   سپس   شده و   مخلوط   ،    51    برابر   الکل   به   آب   و    0  

كته     جتایی    تتا    گردد می    افزوده   مواد   به   هيدروكلریک 

5/6 pH=   ایتن     به   رسيدن   كه   است   ذكر   به   الزم  . ددگر

 pH   هيتدروليز    واكتنش    تستهيل    و   انجتام    منظتور  به  

متورد     در75/6 از   بتاالتر    هتای   pH در     .استت    ضروری 

 Ti
  در  . گردد   می   انجام سختی    به   هيدروليز   واكنش   4+

  همتزن    بترروی    ستاعت     05    متدت    به   این مرحله مواد 

یکتدیگر     بتا    ختوبی    بته    تتا    می گيترد    قرار   مغناطيسی 

در مرحلته  . گتردد    حاصل   هموژنی   سل   و   شده   مخلوط 

گردد،  یاتيلن گليکول  به پوشش اضافه م   بعد كه پلی

اتيلن گليکتول بته      پلی  هم خوردن  ساعت  20پس از 

ستپس     . گردد  یبه مواد اضافه م  یدرصد وزن 6 يزانم

  pH آمين،      اتيل   تری افزودن    با   یگرساعت د    20    بعد از

  انجام   جهت شد، زیرا    خواهد   قليایی   محدوده   وارد   سل

   .   است   الزم   سل   درOH    -حضور   تراكم،   واكنش 

  مراحل   ها،   سل   تمام   الزم به ذكر است كه برای 

  محيط   دمای   در   سل   پيرسازی   و   زدن   هم   سل،   تهيه 

سنتز پوشش  یمورد استفاده برا و سل    شد   انجام 

 یبار غوطه ور 5با تعداد    TiO2/NiO  یتینانوكامپوز

  بر   TiO2    شاندنن   منظور   به . قرار گرفت یمورد بررس

شده، نمونه ها به صورت  ياهس يکلروی پوشش ن 

  غوطه   ها   سل   درون ( قائم)درجه  31و با حالت  یدست

  به   سل   درون   ها   نمونه   داشتن   نگه    زمان    . شدند   ور 

  به   سل   آن   از   پس   انجاميد،  طول    به   دقيقه 6مدت  

  و   گرفته   قرار   مغناطيسی  همزن  یبررو   دقيقه    2    مدت 

  صورت   وری   غوطه مجدداً    سل،   شدن   ثابت   از   بعد 
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با توجه به تعداد دفعات  یمراحل غوطه ور . گرفت 

نمونه   شدن   خشک   از   پس  .یدانجام گرد يازن مورد

از  یکی   هوای آزاد،   در     TiO2/NiO  یتینانوكامپوز های 

ساعت  6به مدت    TiO2/NiO  یتیها نانوكامپوز نمونه

  .كلسيناسيون قرارگرفت   تحت  ºC  011   یدر دما

 يکروسکوپپوشش توسط م یزساختارر یبررس  

شده در  يلتشک یفازها یبررس ی،روبش یالکترون

خواص  یو بررس  یکستوسط پراش پرتو ا ها  پوشش

 -یمرئ ینگار يفها با استفاده از ط پوشش ینور

  .شد انجام  فروسرخ    -فرابنفش

 

  نتایج و بحث   

   یعنصر یزمشاهدات ریزساختاری و آنال

 یپوشش ها یشناس یختر یبررس یبرا

 یروبش یالکترون  يکروسکوپم یرتصاو یتی،نانوكامپوز

 6و در شکل  یدگرد يهته ساخته شده  یاز پوشش ها

 (ج)6همانطور كه در شکل . شده است نشان داده 

 یا یكلم ساختار گل  ص شود، به طور مشخ یم یدهد

 يتانيومت/فسفر -يکلپوشش ن ينهزم یپوست پرتقال 

 یمعمول در پوشش ها یاست كه ساختار یترو بلقا 

پوشش  يلو نشان دهنده تشک بوده  الکترولس  يکلن 

  .  ]  60و  65  [  باشد یمورد نظر م

  ی،فلز   یپوششها   يانم   از   مختلف،   يقاتتحق   در 

  گرفته   قرار   ياربس   توجه   مورد   فسفر     -  يکلپوشش ن 

  عامل   عنوان به    يتفسف  يپوه   از   استفاده. است 

  ییدوتا   ياژآل يدتول   باعث   يکل،ن   یونهای   ياكنندهاح 

  خواص اكثر   .  ]  61  [    شود یم   وششپ   در   فسفر    يکلن 

  يزن یساختار   خواص   و   بوده    وابسته   ساختار   به   پوشش 

  اكثر    در  . دارد   یبستگ   پوشش   فسفر   درصد   به 

  درصد    60    تا    3    ينب   فسفر   یوزن   درصد  يقات،تحق 

  ساختار   درصد،    3-7    نيب   كم فسفر    مقدار   در.   است 

  آمورف   ساختار   درصد،  7  -60   از   و   یستالیكر   يکروم 

  گزارش   يقاتتحق یبعض   در   هرچند  .  ]  67و65  [  است  

  تواند  یم   ساختار    باال،   فسفر   یرمقاد   در   كه   شده 

    .  ]  63  [  باشد   آمورف   و   یستالیكر   فاز   از   یمخلوط 

توان مشاهده كرد كه  یم 6از شکل  ينهمچن 

 ياتكه تحت عمل   TiO2/NiO  یتیپوشش نانوكامپوز

 يشتریاندازه تخلخل ب یگرفته، دارا قرار يناسيونكلس

 011)باال  یدر دما يناسيونكلس ياتعمل یراز. است

 یکولگال يلنات یپلمنجر به خروج ( گراد یدرجه سانت

 وشود  یاز پوشش ساخته شده بصورت بخار م  

نظر، منجر  پوشش مورد بخارات از ینخروج ا یتدرنها

  .گردد یم يشترب تخلخل  یجادبه ا

 ینتتتازک د یتتتهپتتتراش ال یالگتتتو  2 شتتتکل 

مختلتف   یطشترا  را در  يکتل ن يداكست  -يدتيتانيوماكس

كته   يوتریكتامپ   يتل تحل با استفاده از . دهد ینشان م

صتورت گرفتت،     X-Pert فتاز   ییسابرنامه شنا يلهبوس 

 يناستيون، كلس ياتوشش بدون عملمشخص شد كه پ

 یتیبتتوده و پوشتتش نانوكتتامپوز( آمتتورف)  شتتکل  یبتت

 يدتيتانيوماكستت ید یفازهتتا  یشتتده دارا لستتينهك

 یم  یمکعب يکلو ن تتراگونال یدفسفا-يکلتتراگونال، ن

 یشتکل اجتزا   یدر متواد بت   يزیکتی ف لحتا    به . باشد

بزرگتتر   يتاس و در مق ها  دهنده كه همان اتم  يلتشک

 نهدام بلند نظم  ینبلور ملکول ها هستند برخالف مواد 

 یگتر بعبتارت د . نداشته و فقط نظم كوتتاه بترد دارنتد   

 یکتس پرتتو ا  شده است كه  یزآنها آنقدر ر یها بلورک  

  .   ]  21[كند  ینم يدادر آنها پراش پ

 یتیباشد كه در پوشش نانوكامپوز یقابل ذكر م 

 TiO2/NiO    پهن مربوط   يکباشد، پ یشکل م یب كه

 یم دیده     ϴ≅ 2 05°در( 666)  با مشخصه  يکلبه ن

فسفر با  -يکلن یها در پوشش  يکپ ینمعموالً ا . شود

عنوان عامل  به  يپوفسفيته یمسد  یحاو یحمام ها

عامل  به عنوان  يسينگل  یا يتراتس یمو سد یكاهش

کل ش  یشدت است كه رو يشترینب یدارا يبی،ترك

  .شده است مشخص 
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با عملیات ( یون، ببدون عملیات کلسیناس( الف: تیتانیوم در شرایط/ فسفر-تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پوشش الکترولس نیکل -1شکل 

 ساختار پوست پرتغالی(کلسیناسیون، ج

 

 
 اتیعمل با( ب ون،یناسیکلس اتیعمل بدون( الف:  شرایط در نیکل اکسید -تیتانیوم اکسید ید نازک یها الیه پراش یالگوها -2شکل 

 .ونیناسیکلس

 

و  یمرئ-فرابنفش یفجذب و نشر در ط

   فروسرخ 

 يزآنتال  یک( ینشر) یو انعکاس یجذب ینگار يفط

 یته ال یختواص نتور   یجهت بررس يرمخربو غ یعسر

مورد استتفاده در انتواع    ياژیآل رسانا و  يمن نازک  یها

. باشتد  یم يدیخورش یسلول ها یو حرارت یکیالکتر

 ینتتازک د یهتتا یتتهال یجتتذب يتتفط 3 شتتکل

 یتن شتده در ا  ینشان یهال يدنيکلاكس -يدتيتانيوماكس 

 یجتذب  يتف همانطور كته ط . دهد یم پژوهش را نشان 

تمتام نمونته هتا در     یبترا   جتذب   دهد، لبه  ینشان م

محتدوده   ینا. باشد یم واقع  nm  051-221 ده محدو

امتتواج   يتتفاز ط   یو مرئتت   فتترابنفش يتتهمعتتادل ناح

از  ینقطته ا  لبه جذب به . باشد یم   يسیالکترومغناط

آن جهتت تقعتر    رشتود كته د   یاطالق م یجذب يفط

جهتت متورد    یتن شتود و از ا  یعوض مت  نمودار جذب 

طتول متوج   ) ییباشد كه عمده قستمت هتا   یتوجه م 

 یجاذب بختوب   یها یهتوسط ال يداز نور خورش( ییها

از  يشترمعادل لبه جذب و ب یشوند كه انرژ  یجذب م

 = Eg توسط رابطه  يههر ناح یانرژ. آن داشته باشند

 hc/λ     كته در آن h    ،ثابتتت پالنتتک c   ستترعت نتتور و λ  

. باشتد  یباشد، قابل محاستبه مت   یطول موج معادل م

 یحامتل هتا   يتد تول  يتت قابل ادل لبه جتذب  مع ینواح

متورد   یکتی الکتر یرا داشته و در سلول هتا  یکیالکتر

 یانترژ   یدارا كه  یطول موج یاما نواح. توجه هستند

 ذبباشتند، پتس از جت    یلبه جذب مت  يهاز ناح يشترب

حترارت در   يتد تول یون كرده كه عامتل اصتل  نفو يدتول

مدنظر   یگونه نواح ینباشند كه ا یجاذب م صفحات  

 ی،جذب يفط 3شکل  ینمودارها. باشد یكار م یندر ا

 ياتكه تحت عمل یپوشش یجذب برا شدت  يشترینب
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. دهتد  یقترار گرفتته استت را نشتان مت      يناسيونكلس

پوشتش   یبتر رو  ون يناسيكلس ياتانجام عمل ین،بنابرا

 یبضتر  یشمنجر بته افتزا     TiO2/NiO  یتینانوكامپوز

باتوجته  . شود یم یيدجذب در صفحات جاذب خورش

 ی، مت 6در شتکل   یالکترون يکروسکوپمشاهدات م به 

امتر آن استت كته بتا انجتام       یتن ا يلتوان گفت كه دل

 یتیپوشتش نانوكتامپوز   یرو بر  يناسيونكلس ياتعمل

 TiO2/NiO نفوذ  یتر شده و راه ها لخل، پوشش متخ

به پوشش  فوتونها  يدنفوتون ها به داخل پوشش و رس

جتذب   يجهوارتر نموده است و درنتهمرا  يکلن يداكس

 . است یافته یشافزا

 

 

 ید نازک یها الیهبرای   جذب های منحنی -3شکل 

 اتیعمل بدون( الف:  شرایط در اکسیدنیکل -اکسیدتیتانیوم

  . ونیناسیکلس اتیعمل با( ب ون،یناسیکلس

 

 یتوان به بررس یم 0حال با توجه به جدول 

بر خواص  يناسيونكلس ياتنشر و اثر عمل بر جذب

. پرداخت   TiO2/NiO  یتینانوكامپوز پوشش  ینور

مربوط به نشر هر دو پوشش  ینمودارها ينهمچن

قابل مشاهده   0شکل  در  ،  TiO2/NiO  یتینانوكامپوز

در  یستبا یم يدیخورش یصفحه جاذب انتخاب  .است

درصد و نشر  31 یجذب باال یمرئ -فرابنفش  يهناح

فروسرخ داشته  يهدرصد را در ناح  21كمتر از  

نرخ جذب به نشر  يزانهرچه م یبطوركل.   ]  26  [ باشد

بزرگتر باشد، آن پوشش  بدست آمده از پوشش 

    .  ]  22  [  مناسب تر است

 یفروسرخ الیه ها يهنمودار نشر در ناح 0شکل  

شرایط اكسيدنيکل در -اكسيدتيتانيوم ینازک د

شکل،  ینبراساس ا. دهد ینشان م را   ياتیمختلف عمل

درصد  یبطور كل   TiO2/NiO  یتیپوشش نانوكامپوز

دهد كه  ینشان م را  5%تر از  یينپا( نشر) یانعکاس

 يزمقدار انعکاس ن ینكمتر. باشد یم یمقدار مناسب

 ينهكلس ياتباشد كه تحت عمل یم یمتعلق به پوشش

 یهال یطبودن شرا ينهبه بر  يدیقرار گرفته است و تاك 

دارد و در تطابق  یتیپوشش نانوكامپوز یندر ا ینشان

  . باشد یم یجذب يفآمده از ط بدست  یجبا نتا

جذب و  یو نمودارها 0همانطور كه در جدول  

 يناسيون،كلس ياتشود، با انجام عمل ینشر مشاهده م

كه  یدر حال. یافتفروسرخ كاهش   يهنشر در ناح

تا  مرئی –فرابنفش   يهمربوطه در ناح یججذب نتا

 يزامر ن ینا یتدرنها . است يدهرس يزدرصد ن 35 یباال

پوشش جاذب  یجادا نرخ جذب بر نشر و  یشبه افزا

بدست  یجطبق نتا. شود یمناسب ختم م یانتخاب

مربوط  نرخ جذب بر نشر  ین، باالتر0 آمده در جدول 

شده  ينهكلس   TiO2/NiO  یتیبه پوشش نانوكامپوز

، مقدار نرخ جذب بر نشر 0جدول  باتوجه به . باشد یم

 ياتبا انجام عمل   TiO2/NiO  یتیپوشش نانوكامپوز

بدان  ینا. است مواجه شده  یشبا افزا يناسيون،كلس

 یبر رو يناسيونكلس ياتمعناست كه با انجام عمل

مثبت آن  ی، اثر ده TiO2/NiO  یتیوشش نانوكامپوزپ

 یتواند در جهت بهبود خواص نور یشده و م یتتقو 

 .رود يشپ يدیجاذب خورش یسلول ها

 

 

 ید نازک یها الیهبرای   نشر های منحنی -4شکل 

 اتیعمل بدون( الف:  شرایط در اکسیدنیکل -اکسیدتیتانیوم

 .ونیناسیکلس اتیعمل با( ب ون،یناسیکلس
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ضریب جذب به نشر برای پوشش نانوکامپوزیتی  -4جدول   

 .تیتانیوم در شرایط عملیاتی مختلف/ فسفر-نیکل

 

انجام شده نرخ جذب بر نشر در   یها یدر بررس

 یرا نشان م 2/37تر از  یينپا یمقاالت مختلف عدد

 یاثر ده يرچشمگ  یشافزا دهد كه اثبات كننده 

 يدیخورش صفحاتپوشش جاذب مورد استفاده در 

شده  انجام گرفته   يقاتمثال، طبق تحق یبرا. است

 صنعتیو همکارانش در دانشگاه  يمیتوسط ابراه

پوشش  یرو ينيومآلوم  یزینگاصفهان، به روش آندا

فسفر در جهت بهبود خواص  -يکلن جاذب الکترولس 

مشاهده  يدیخورش یمصارف انرژ و استفاده در  ینور

 یم  6/5نشر تا  حالت نرخ جذب بر  ینشد كه بهتر

 یله امقا ين،از محقق یتعداد ينهمچن.   ]  23  [  رساند

-مختلف با روش سل يباتترك سیبرر یرا برا یمرور

ارائه  يدیخورش یصفحات جاذب انتخاب به عنوان  ژل 

-يکلجاذب پوشش ن ینبهتر مقاله  یندر ا. داده اند

شده است  یمعرف ينيومیآلوم  یرالیهز یبر رو يناآلوم

 یبه عدد يزحالت ن ینكه نرخ جذب بر نشر در ا

  .  ]  20  [  رسد یم 21به  یکنزد 

 

 گیری نتیجه

  با   ياهفسفر س -يکلن یدهی نمونه ها   پوشش -6 

   انجام   قابل     سل تيتانيا   در   وری    غوطه   روش   از   استفاده 

 یتینانوكتتامپوز  پوشتتش    یکنواختتت   الیتته و   بتتوده 

 TiO2/NiO     آمد   بدست .      

از سطح  یالکترون يکروسکوپمشاهدات م -2 

نشان داد كه انجام    TiO2/NiO  یتیپوشش نانوكامپوز

 یتیپوشش نانوكامپوز یرو بر  يناسيونكلس ياتعمل

 NiO  – 2 TiO   یهتخلخل در ال يزانم   افزایش   باعث 

2 TiO  یهال یموجود بر رو  NiO  شود یم .  

مشخص  یکسپراش پرتو ا یالگوها یبا بررس -3 

شکل  یب يناسيون،كلس اتيشد كه پوشش بدون عمل

شده  ينهكلس یتیپوشش نانوكامپوز بوده و ( آمورف)

-يکلتتراگونال، ن يدتيتانيوماكس ید یفازها  یدارا

  .باشد یم  یمکعب يکلو ن تتراگونال یدفسفا

 یانجام شده در منحن یها یباتوجه به بررس -0 

،    TiO2/NiO  یتیجذب و نشر پوشش نانوكامپوز یها

   TiO2/NiO  یتیپوشش نانوكامپوز  مشخص شد كه

 يشترینقرار گرفته، ب يناسيونكلس ياتكه تحت عمل

  . دارد نشر را  یبضر ینجذب و كمتر یبضر

 یپوشش ها ینرخ جذب به نشر برا یبررس -5 

 یطساخته شده با شرا  NiO  – 2 TiO  یتینانوكامپوز

نرخ جذب به  يشترینداد كه ب مختلف، نشان  ياتیعمل

 ياتشود كه تحت عمل یم یدهد ینشر در پوشش

  .  قرار گرفته است يناسيونكلس
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