
 اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
1st Iran Congress on Industrial Applications of Advanced Materials and Manufacturing 

 6331ماه  خرداد 5الی  3 ،علم و صنعت ایرانگاه دانش، تهران

1 

 

 

 بررسی خواص نوریجهت   TiO  2   یلهبوس   NiO پوشش  یساز یتکامپوز یرتاث یبررس

   یدیخورش صفحات جاذب  در  

 

*یاحیس یمحمد مطلق
  2یمسعود سبز ،1ییطباطبا یدهفر ،1

 یرانا نقش جهان، اصفهان،  یموسسه آموزش عال ی،مواد و متالورژ یگروه مهندس -6

mohammad.motlagh64@yahoo.com  

یران دزفول، ا ی،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسالم -2
mas.metallurg88@gmail.com 

 

 

  چکیده

بررسی  مورد  یدیصفحات جاذب خورش بررسی  جهت TiO2   یلهبوس  NiO کردن پوشش یتکامپوزیردر این پژوهش، تاث

 ،یتریکن یداس با پوشش و  6611   خالص ینیمآلوم یرالیهز یفسفر رو یکلن -الکترولس پوشش ،کار برای این . قرارگرفت

 .ژل مورد استفاده قرارگرفت -سل روش به  یزوپروپوکسیدتترا ا یتانیم،ماده ت یشدرمرحله بعد پ. استشده  یکار یاهس

(   C   85  -  81̊  )  حرارت  که در درجه باشد یمقدار فسفر باال م پوشش با  یک پژوهش یندرافسفر    -یکلپوشش الکترولس ن 

 یلتشک  یفازها یبررس ی،روبش یالکترون یکروسکوپتوسط م ساختارپوشش یزر یپژوهش، بررس ینا در . کند یرسوب م

   -فرابنفش    -یمرئ ینگار یفاستفاده از ط با   پوشش یخواص نور یبررس و  یکستوسط پراش پرتو ا  شده در پوشش

 خلخلمت سطح پوشش با یک، TiO2 یلهبوس  NiO پوشش یساز یتنشان داد که با کامپوز یجنتا  .شد فروسرخ انجام  

%   6/38  را تا باالتر از  یدیخورش صفحاتجذب  یبشده ضر یلپوشش تشک ینآمورف بوده وا ساختارآن که بدست آمده 

  .کاهش داده بود%   2/6  نشر را تا کمتر از   یبفروسرخ ضر  یهکه در ناح یداده درحال یشافزا فرابنفش  –یمرئ یهدر ناح

ایجاد تله های نوری،  باامر ین، سطح پوشش متخلخل شده و همTiO2 یلهبوس  NiO پوشش  یساز یتبا کامپوز یراز

  .   می شودنرخ جذب به نشر  یشافزا کاهش نشرو که باعث به دام انداختن نور می شود شده است درنتیجه باعث

 واژگان کلیدی

     . ی، الکترولس، خواص نور  NiO  –   2  TiO    یپوشش ها یدی،صفحات جاذب خورش
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 مقدمه 

وریهای جدیدی اسیستمهای انرژی خورشیدی، فن

 و الکتریسیته گرم، آب گرما، که برای تامین هستند

حتی سرمایش منازل مسکونی، مراکز تجاری و 

گرمایی ( کلکتور)گردآورنده .صنعتی بکار می روند

خورشید  انرژی جزءسیستم ترین خورشیدی، اصلی

گرما  و انتقال خورشیدی تابش جذب عمل. باشد می

گردآورنده  .گیرد می انجام قسمت این توسط سیال به

 انتقال از قبیل خواصی دارای بایستی خورشیدی

 جذب حرارتی، ضریب هدایت خوب، ضریب حرارت

. و پایداری در دماهای باال باشد نشرپایین باال، ضریب

 وخارجی داخلی خوردگی درمقابل بایستی همچنین

سیستم خورشیدی مهمترین بخش . باشند مقاوم

 .   ]  6و  2  [  صفحات جاذب آن است

ازجنس آلومینیم،  شامل یک ورق استگردآورنده 

 ناحیه مادون قرمز بدلیل ویژگی انعکاسی خوب که در

رنگ ، تابش خورشید حرارت یافته وسیله  که بهدارد، 

دارای پوشش  و شود نتخاب میا تیره اکثراًاین ورق 

خاصی است که بتواند ضریب جذب انرژی را به 

 .حداقل برساند به را( نشر) حداکثر و ضریب پخش

هیچ ماده واحدی درطبیعت نمی تواند همه این 

به بهینه  به این ترتیب نیاز. معیارها را برآورده کند

ساختاری یک سطح  سازی ویژگیهای اپتیکی و

ریق، استفاده ازترکیب مواد، تعیین سطح، یا سنتز ازط

مواد جاذب خورشیدی چند الیه برای حصول انتخاب 

  .   ]  3 - 1  [  طول موج مطلوب وجود دارد

به عنوان  درسیستم های فتو ترمال، گردآورنده 

صفحات جاذب . اصلی ترین جز این سیستم می باشد

شیدی وظیفه جذب حداکثری انرژی خورگرد آورنده 

حاصله به  یکه پس از جذب،گرما را بر عهده دارند

متصل به پشت گردآورنده  یدرون لوله ها الیس

 یبه انرژ ماًیمستق یدیخورش یو انرژ افتهیانتقال 

 .شود یم لیتبد یحرارت

  پوشش   و   ها   رنگ   بر   یادیز   مطالعات   یراخ   سالهای   در

  انرژی   جاذب  صفحات    در   استفاده   برای    گوناگون   های 

 یاهس یرو یاه،س  یکلن. است   شده   انجام یدخورش 

 یاژهایآل یاه،س یبدنمول یاه،فسفات س یاه،،کروم س

  شناخته شده اند یعتوسط رسوب فاز ما  یاهس پوشش  

  جذب    یلدل   به   یکلین    های   پوشش   آنها   یانم   از   که 

  یشتریب  کاربرد    آسان،   یدتول   و   بودن   ارزان   یشتر،ب 

  جذب   یزانم    شده،   انجام   مطالعات   طبق  . اند   یداکردهپ  

  کردن   یاهس   یندفرا   وسطت   توان    یم   را   ها   پوشش   ینا 

الکترولس،     جمله  از    متعددی   های   روش. داد   ارتقا 

 یمیاییالکتروش   یده   رسوب   و یزینگژل، آندا  -سل

  شده   گرفته   کار   به   یاهس   یکلن   های   پوشش  یدتول   برای 

  ارزانی،   یلدل    به  الکترولس    روش   آنها   یانم   از   که 

  یند،فرا   آسان  و کنترل    یچیدهپ   یزاتتجه   نداشتن 

  .   ]  7  [ است   یافته   یشتریب    کاربرد 

 یندفرآ یک یکلالکترولس ن یپوشش ده 

 یکاست که با استفاده از   یخود به خود یتیکیکاتال

بر   یکلرسوب ن یکشده،  کنترل  یمیاییش واکنش 

 یفعال م یتیکیکه از نظر کاتال ینیمع یرالیهز یرو

مشخصات   یرنظ  یب یبترک .کند یم یدباشد، تول

و  یشمقاومت به سا یلاز قب یکلپوشش الکترولس ن

رسوب بدون درنظر  یکنواختیو  یسخت   ی،خوردگ

 یبترک ینشود ا  یباعث م یرالیه،گرفتن هندسه ز 

 یدهفلز ا  پرداخت  یعدر صنا  یعکاربرد وس یک یبرا

فسفر، استفاده از رسوبات  حضور  یلبه دل . باشد آل 

اچ  یدهایتوسط اس   یکار  یاهس یبرا یکلالکترولس ن

 ییتوانا با   یاهس یوردن سطحآ به منظور به دست  

جذب  ییتوانا. باشد یآسان م یدیجذب خورش یباال

 یرنظ یب  یمورفولوژ  یلپوشش ها به دل  ینا یباال

حفرات  یکروسکوپیم انبوه  یشآرا یک سطح شامل 

 یجادساختار ا  ینا. باشد یعمود به سطح م یمخروط

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

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

 - 61  [  باشد   یم ( nm 3111-211   )   یدیخورش یفط

8  [   .  

 یفلز یدهایاکس یناز مهمتر یتانیمت یدهایاکس

 یگسترده به عنوان جاذب ها هستند که به طور 

روش   یقشوند و ازطر یاستفاده م سطح   یدیخورش

 یداکس ید.   ]  66  [  اند یافتهتوسعه  یمختلف یها

 یم یافت یبلور سه صورت  به  یعتدر طب یتانیومت
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   TiO2   در هر سه شکل. یتو بروک یل، روتآناتاز:شود

که  یژندر شبکه توسط شش اتم اکس یتانیماتم ت یک

قرار گرفته اند، احاطه شده  یهشت وجه به صورت  

در  یتانیماتم ت توسط سه  یژناتم اکس است و هر 

   TiO2  نقطه ذوب  . است احاطه شده  یمثلث یشآرا

به  C  6111°  باالتر از  یدر دما. است C  6811°    یباتقر  

 یینپا  یدهایاکس یلتشک و  یژنمحض آزاد شدن اکس

 یوستهبه طور پ یژناکس ییفشار جز  یتانیوم،تر ت

رنگ و  ییرامر منجر به تغ ینا. یابد یم یشافزا 

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

انبساط  که به علت  یدآ یم یدپد یمشخص رنگ زرد 

 یرسانا یمهن     TiO2   . شود یم یجادشبکه ا یحرارت

در  یسیاست و جذب الکترومغناط حساس به نور 

 نوری   شکست    ضریب. فرابنفش دارد ی یهناح یکینزد

TiO2   بین    موج   طول   ی   محدوده   در   و   بوده   باال   نسبتا

  مرئی طیف   محدوده   به   مربوط)نانومتر 381  -711

. باشد   می   نور   جذب    عدم   خاصیت   دارای    ) شتاب 

  و   روتایل   ساختار   برای   نور   شکست   ضریب   متوسط  

  همچنین در    .باشد   می 55/2و   7/2به ترتیب     آناتاز 

  روتایل   و   آناتاز   ساختارهای    بازتاب   و   عبوری   طیف 

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

 یتکامپوز یرتاث یبررسپژوهش،  ینهدف از انجام ا  

در  استفاده  جهت    TiO2  یلهبوس  NiO کردن پوشش 

الزم به ذکر . باشد  یم  یدیجاذب خورشصفحات  

به عنوان صفحه جاذب  یبترک  ینا است که 

نشده   یابیارز  یگرد  ینتاکنون توسط محقق  یدیخورش

  .است

 تحقیق   روش   و   مواد

  پژوهش   این   در   آزمایشگاهی   مراحل   کلی   طور   به

روش    وسیله   به   ابتدا   . است   گرفته   انجام   مرحله   دو   در 

 یرالیهز یرو یکلمواد ن فسفر  -یکلن الکترولس 

مرحله متشکل  ینکه ا. پوشش داده شد ینیومیآلوم

 ینیمی،آلوم  یها نمونه  یآماده ساز یاز قسمت ها

و  یکلآماده شده در حمام ن یپوشش دادن نمونه ها

. باشد یم یدنیتریکاس یلهنمونه ها به وس یکار یاهس

،   TiO2 در مرحله دوم به کمک روش سل ژل  و  

شده در  یاهس ینمونه ها یسل، غوطه ور یرسازیپ

 یشده م یتکامپوز یها کردن نمونه  سل و خشک 

  .باشد

با  یخالص تجار ینیومدر ابتدا چند نمونه آلوم

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

 یمیاییش یبترک. شد یهته فسفر   -  یکلن الکترولس 

 6در جدول  یدکننده،ارائه شده توسط شرکت 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 یزن ینکاتهز ینهمچن

، فسفر-یکلپوشش الکترولس ن یو مقاومت به خوردگ

 ینکاتهز. استفاده شده است  ینیمآلوم قطعات  یرو

شرکت     ABSAN-116z مورد استفاده تحت عنوان

  .بوده است یارسنجآبکار ع

در  یحمام آبکار یطمواد مورد استفاده و شرا

پوشش    فرآیند   انجام   از   قبل.  ارائه شده است 2جدول 

  به   نیاز  ینیمیآلوم یرالیهز   روی  بر    الکترولس  یکلن

  هموار   سطح   ایجاد   مراحل   طی   نمونه   سازی   آماده 

  چربی   و   آلودگی   ونههرگ   بردن   بین   از   شده،    وپرداخت  

     . باشد   می   نمونه ها   سطح   سازی   فعال   و    سطح    از 

به  با استفاده ازدستگاه کاتر ینیمابتدا ورق آلوم 

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

سطح صاف و هموار،  یکبه  یدنرس منظور  سپس به 

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

پرداخت شدند و پس از آن  (   6111 -011-111-811

  .دبا آب و صابون شسته شدن

 به   ینیمیآلوم  یها   نمونه   سطح   پرداخت   از   پس

 روی   چربی   و   آلودگی   هرگونه   بردن   بین   از   منظور 

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

الکترولس آماده  یکلن یپوشش ده یبرا یرز  یاتعمل

گزارش شده  3در جدول  ییزدا یمراحل چرب. شدند

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

 پارامتر های ترکیب میزان

g/L  25   سولفات نیکل (NiSO4 ⋅ 6H2O) 

g/L 25  هیپوفسفیت سدیم (Na2H2PO2 . H2O) 

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

g/L  28    سولفات آمونیوم((NH4)2SO4) 

g/L 5    اسید الکتیک(C3H6O3) 

g/L 2     استات سرب(Pb(C2H3O2)2) 

  C  2 ± 85 دما 

h 2 زمان 

  

  محلول الکترولس به اندازه   یآماده ساز یبرا

mil/lit  211 الکترولس که از شرکت  یکلاز محلول ن

محلول . شده بود آماده شد سفارش داده   یندفرآ یکلن

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

 ینا گذاشته شد با  mil/lit 251    بشر یکداخل 

با  یمحرارت مستق ینکها یبشردوجداره، برا یککار

دو  ینب   ساخته شد و محلول تما س نداشته باشد، 

مگنت کوچک درمحلول  یک   شد و  یختهبشرآب گرم ر

   .گذاشته شد

 

 .مراحل چربی زدایی -3جدول 

 شرح فعالیت مرحله

6 
سطح نمونه ها با استفاده از محلول چربی  چربی زدایی

 دقیقه 0و به مدت  C 81˚ در دمای( g/lit 51) گرمگیر

 شوی نمونه با استفاده از آب مقطرشست 2

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

 دقیقه 2به مدت 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 0

5 
 6در اسید نیتریک آماده سازی به مدت غوطه وری نمونه ها 

 ثانیه در دمای اتاق 61دقیقه و 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 1

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

 دقیقه در دمای اتاق 2دادن به مدت 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 8

3 
ها در اسید نیتریک آماده سازی به غوطه وری مجدد نمونه 

 ثانیه در دمای اتاق 61مدت 

 شوی نمونه ها با استفاده از آب مقطرشست 61

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

 دقیقه در دمای اتاق 2دادن به مدت 

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

 الکترولس نیکل درون محلولسریع آن به 

 

 یینبا دور پا یرراست مگنت  یسپس بشر رو

محلول   pH  یاکمرحله با آمون ینگذاشته شد که در ا

به  یاکآمون توجه شود که   یدالبته با. یدگرد یمتنظ

 یمقدار کم و همراه با آب مقطر به محلول اضافه م

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

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

که نمونه ها درون محلول الکترولس  یطول مدت

مگنت با سرعت  یک یلهمحلول به وس بودند  غوطه ور 

در حال بهم خوردن بود که گرداب  یقهدق در دور 51

هم دما و هم   و یایدبوجود ن یدیشد تالطم  و یقعم

 یکسان یبامحلول تقر یه جاها در هم یونغلظت 

 یدگرد یمتنظ یگرادسانت درجه  81-85 یدما رو. شود

که  یطیشد و نمونه ها طبق شرا یامح یطشرا  یوقت

 دیغوطه ور گرد نمونه در مواد . یدگفته شد آماده گرد

 سطح نمونه کرد، ینشستن رو شروع به  یکلو ن

 یپوشش ده ینمحلول در ح یداریجهت پا ینهمچن

 2و  یاکآمون  یس یس 2مقدار یقه،دق 31پس از هر 

بود  یکلسولفات ن یکننده که حاو یدارپا یس یس

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

با توجه به . داشته باشد قرار ینهبه یزاندر م تا شده 

شده  یمتنظ یگراددرجه سانت  81-85 یدما رو ینکها

جبران آن  یکه برا یدگرد  یمبود آب محلول بخار 

 2کار تا  ینا .یدگرد  یم ضافهبه مواد ا یکلمواد ن

انجام  ساعت ادامه داشت چون با توجه به مطالعات 

 m  µ  31 جاذب ها حدود  یبرا یازشده ضخامت مورد ن

) مرحله اچ کردن  یکما  ینکهباشد و با توجه به ا یدبا

 یکار یاهاز مواد ما با س یمقدار و یمدار ( یکار یاهس

 یعنی یمداد  پوششاضافه  m  µ  61 شود ما  یخورده م 

 m  µ  01  ساعت  یمدر هر ن که با توجه به مطالعات

 m  µ  61  پس زمان  یندنش یسطح م یرو یکلن مواد
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باشد  یساعت م m  µ  01، 2پوشش  یمناسب برا

به  یشدرطول تمام آزما عالوه بر موارد ذکر 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

 یکلن  ینمونه ها تمام. آماده باشند یکار یاهجهت س

    .یدآماده گرد یطشرا ینالکترولس با هم 

 یدنمونه ها از محلول اس ینا یکار یاهس یراب 

که به صورت  C 31-25˚ یدر دما 37% مرک  یتریکن

محلول  یلبا آب مقطر تشک یحجم درصد  51:51

هرکدام از نمونه ها . ، استفاده شدرا داده یکار یاهس

 یتریکن یداس درون محلول  یهثان 65-31 به مدت

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

 یاهفسفر و س یکلنمونه ها با پوشش ن یازآماده ساز

مرحله  ینکه درا یدآنها نوبت به مرحله بعد رس  یکار

  .یدبه روش سل ژل استفاده گرد یتانیمپوشش ت

آن  یساز یرو پ   TiO2 مناسب    سل   تهیه   با   سپس  

  الکترولس شده به یکلن ینمونه ها ی، غوطه ور

  سل   ، درون TiO2/NiO نانوکامپوزیت    منظور سنتز 

کردن الیه    و خشک   مراحل   آن   به دنبال   شد و   انجام 

 TiO2   نشانی شد   الیه .     

 ایرزو   تیتانیم تتررا    شامل   استفاده   مورد   اولیه   مواد 

اترریلن    پلرری   الکررل،   ، ایزوپروپیررل پروپوکسررید

  از   آمرین    اتیل   تری   و   کلریدریک   اسید ،  1111گلیکول

وری    غوطره    روش   از   . برود    مقطرر    آب   و   مررک    شرکت 

. شرد    اسرتفاده    پایره  زیرر    یرو   بر   پوشش   اعمال   جهت 

  ابتدا   که   است   ترتیب   این   به   تیتانیا   پوشش   سنتز   روش 

  آب   و   الکرل    ایزوپروپیرل    تتراایزوپروپوکسرید،    تیتانیم 

   0    برابر   کسیداآلکو   به   مولی الکل   های   نسبت   با   مقطر 

  اسرید    سرپس    شده و   مخلوط   ،   51    برابر   الکل   به   آب   و 

کره     جرایی    ترا    گردد می    افزوده   مواد   به   هیدروکلریک 

5/6 pH=   ایرن     به   رسیدن   که   است   ذکر   به   الزم  . ددگر

 pH   هیردرولیز    واکرنش    تسرهیل    و   انجرام    منظرور  به  

مرورد     در75/6 از   براالتر    هرای   pH در     .اسرت    ضروری 

 Ti
  در  . گردد   می   انجام سختی    به   هیدرولیز   واکنش   4+

  همرزن    بررروی    سراعت     08    مردت    به   این مرحله مواد 

یکردیگر     برا    خروبی    بره    ترا    می گیررد    قرار   مغناطیسی 

در مرحلره  . گرردد    حاصل   هموژنی   سل   و   شده   مخلوط 

گردد،  یاتیلن گلیکول  به پوشش اضافه م   بعد که پلی

اتیلن گلیکرول بره      پلی  هم خوردن  ساعت  20پس از 

سرپس     . گردد  یبه مواد اضافه م  یدرصد وزن 6 یزانم

  pH آمین،      اتیل   تری افزودن    با   یگرساعت د    20    بعد از

  انجام   جهت شد، زیرا    خواهد   قلیایی   محدوده   وارد   سل

   .   است   الزم   سل   درOH    -حضور   تراکم،   واکنش 

  مراحل   ها،   سل   تمام   الزم به ذکر است که برای 

  محیط   دمای   در   سل   پیرسازی   و   زدن   هم   سل،   تهیه 

سنتز پوشش  یمورد استفاده برا و سل    شد   انجام 

 یبار غوطه ور 5با تعداد    TiO2/NiO  یتینانوکامپوز

  بر   TiO2    شاندنن   منظور   به . قرار گرفت یمورد بررس

شده، نمونه ها به صورت  یاهس یکلروی 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   انجامید،  طول    به   دقیقه 6مدت  

  و   گرفته   قرار   مغناطیسی  همزن  یبررو   دقیقه    2    مدت 

  صورت   وری   غوطه مجدداً    سل،   شدن   ثابت   از   بعد 

با توجه به تعداد دفعات  یمراحل غوطه ور . گرفت 

سپس نمونه ها در هوای آزاد   .یدانجام گرد یازن مورد

 .خشک شدند

پوشش توسط  یزساختارر یبررس ینمچنه 

 یلتشک یفازها یبررس ی،روبش یالکترون یکروسکوپم

 یو بررس  یکستوسط پراش پرتو ا ها  شده در پوشش

 ینگار یفها با استفاده از ط پوشش یخواص نور

الزم به ذکر   .شد فروسرخ انجام     -فرابنفش -یمرئ

است که تعدادی از نمونه ها در شرایط الکترولس 

نیکل شده نگهداری شدند و تعدادی دیگر با استفاده 

 .کامپوزیت سازی شدند TiO2از سل تیتانیا، بوسیله 

  نتایج و بحث   

   یعنصر یزمشاهدات ریزساختاری و آنال

 و مورفولوژی سطح یشناس یختر یبررس یبرا

 یکروسکوپم یرتصاو یتی،نانوکامپوز یپوشش ها

 یهته ساخته شده  یاز پوشش ها یروبش یالکترون 
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همانطور . شده است نشان داده  6در شکل  کهیدگرد

به طور مشخص شود،  یم یدهد 6که در شکل 

پوشش  ینهزم یپوست پرتقال  یا یکلم ساختار گل  

معمول در  یاست که ساختار یتقابل رو فسفر   -یکلن

و نشان دهنده  بوده  الکترولس   یکلن  یهاپوشش 

  .  ]  60و  65  [  باشد  یپوشش مورد نظر م یلتشک

  ی،فلز   یپوششها   یانم   از   مختلف،   یقاتتحق   در 

  گرفته   قرار   یاربس   توجه   مورد   فسفر     -  یکلپوشش ن 

  عامل   عنوان به    یتفسف  یپوه   از   استفاده. است 

  ییدوتا   یاژآل یدتول   باعث   یکل،ن   یونهای   یاکنندهاح 

  خواص اکثر   .  ]  61  [    شود یم   وششپ   در   فسفر    یکلن 

  یزن یساختار   خواص   و   بوده    وابسته   ساختار   به   پوشش 

  اکثر    در  . دارد   یبستگ   پوشش   فسفر   درصد   به 

  درصد    60    تا    3    ینب   فسفر   یوزن   درصد  یقات،تحق 

  ساختار   درصد،    3-7    نیب   کم فسفر    مقدار   در.   است 

 فسفر باال با  درصد،  7  -60  از   و   یستالیکر   یکروم 

 یبعض   در   هرچند  .  ]  67و68  [  است   آمورف   ساختار 

  باال،   فسفر   یرمقاد   در   که   شده   گزارش   یقاتتحق

  آمورف   و   یستالیکر   فاز   از   یمخلوط   تواند  یم   ساختار  

    .  ]  63  [  باشد 

توان مشاهده کرد که  یم 6از شکل ینهمچن 

 یک یدارا   TiO2/NiO یتیپوشش نانوکامپوز

 یتانیمت یداکس یراز. متخلخل است یاربس یمورفولوژ

ژل بر  –سل  یندکه توسط فرآ یبوده و زمان متخلخل 

 یباعث م یرد،گ می فسفر قرار  – یکلپوشش ن روی

 یجادا یزمتخلخل ن یتیپوشش کامپوز یکشود که 

  . گردد

پوشش  پرتو ایکس  پراش یالگو 2 شکل 

 یداکس - یدتیتانیوماکس یو د یکلن یداکس یکیسرام

از  با استفاده فاز   ییشنا. دهد ینشان م   را  یکلن

صورت گرفت،   X-Pert برنامه  یوتریکامپ یلتحل 

-  TiO2 و   NiO  یکیمشخص شد که پوشش سرام

  NiOیزیکیف لحاظ  به . باشد یم ( آمورف)شکل   ی، ب 

دهنده که همان اتم  یلتشک یاجزا شکل  یدر مواد ب

برخالف مواد  ملکول ها هستند  بزرگتر  یاسو در مق ها 

ه و فقط نظم کوتاه برد بلند دامنه نداشت نظم  ینبلور 

شده  یزر آنها آنقدر  یها بلورک  یگربعبارت د . دارند

.   ]  21[ کند  ینم یداپراش پ در آنها  یکسپرتو ا است که 

  

 یکیهر دو پوشش سرامباشد که در  یقابل ذکر م 

با  یکلپهن مربوط به ن  یکد، پنباش یم آمورف که   

معموالً  . شود یم دیده     ϴ 2 ≅05°در( 666)  مشخصه 

 یفسفر با حمام ها -یکلن یها در پوشش  یکپ ینا

و  یعنوان عامل کاهش به  یپوفسفیته یمسد  یحاو

 یبی،عامل ترک به عنوان  یسینگل  یا یتراتس یمسد

شکل مشخص   یشدت است که رو یشترینب یدارا

  .شده است 

 
 ،NiO( الف :پوشش  از روبشی الکترونی میکروسکوپ تصویر   -1شکل 

  . TiO2-NiO( ب

 

 
 .  هر دو پوشش برای ایکس پرتو پراش نمودار   -2شکل
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و  یمرئ-فرابنفش یفجذب و نشر در ط

   فروسرخ 

 یزآنرال  یک( ینشر) یو انعکاس یجذب ینگار یفط

 یره ال یخرواص نرور   یجهت بررس  یرمخربو غ یعسر

در انرواع   مورد اسرتفاده   یاژیآل رسانا و  یمن نازک  یها

. باشرد  یمر  یدیخورشر  صرفحات  یو حرارت یکیالکتر

و  یکلن یداکس  یکیپوشش سرام یجذب  یفط   3  شکل 

 ینشان یهال یکلن  یداکس-یدتیتانیوماکس ید ینهمچن

همرانطور کره   . دهرد  یم پژوهش را نشان  ینشده در ا

پوشرش   یدهد، لبه جرذب بررا    ینشان م یجذب  یفط

   nm    450  -  220 محرردوده  در    TiO2/NiO  یکیسرررام

و   فررابنفش    یهناح محدوده معادل  ینا. باشد یم واقع 

لبره  . باشرد  یم  یسیامواج الکترومغناط یفاز ط  یمرئ

شود کره   یاطالق م یجذب یفاز ط ینقطه ا به  جذب 

شرود و از   یجذب عرو  مر   جهت تقعر نمودار  در آن 

 ییها باشد که عمده قسمت  یتوجه م جهت مورد  ینا

 یهرا  یره توسرط ال  یدخورشر  از نور ( ییطول موج ها)

معرادل لبره    یکه انررژ و ندش  یم جذب  یجاذب بخوب

معادل لبره    نواحی . از آن داشته باشند یشترجذب و ب

را داشرته و   یکری الکتر یحامل ها یدتول  یتجذب قابل

 یاما نواح. مورد توجه هستند یکیالکتر یها در سلول 

لبه جذب  یهاز ناح یشترب  یانرژ  یکه دارا یطول موج 

عامرل   فونون کرده کره   یدباشند، پس از جذب تول یم

باشرند کره    یجاذب م حرارت در صفحات   یدتول یاصل

 .باشد یکار م ینمدنظر در ا   ین گونه نواحیا

 

 
 .  هر دو پوشش برای جذب منحنی   -3شکل 

 

 یتروان بره بررسر    یمر    0  حال با توجه به جردول  

بر اساس جذب و نشرر     TiO2/NiO  یکیسرام پوشش 

مربروط بره جرذب پوشرش      نمودار   ینهمچن. پرداخت

مشرراهده  قابررل    3  شررکل  در   ،  TiO2/NiO  یکیسرررام

نمراد   εنمراد ضرریب جرذب،     α، 0در جردول    .است

. نماد نرخ جرذب بره نشرر مری باشرد      ξضریب نشر و 

 یهناح در  یستبا یم یدیخورش یصفحه جاذب انتخاب

درصد و نشر کمترر     31   یجذب باال یمرئ -فرابنفش  

.   ]  26  [ فروسرخ داشرته باشرد   یهناح درصد را در     21  از 

بدست آمرده   نرخ جذب به نشر  یزانهرچه م  یبطورکل

از پوشررش بزرگتررر باشررد، آن پوشررش مناسررب تررر    

 .    ]  22  [  است

 یفروسرخ برا یهنمودار نشر در ناح یزن   0  شکل         

 ید ینو همچن یکلن  یداکس  یکیپوشش سرام

. دهد ینشان م را  نیکل یداکس-یدتیتانیوماکس

   TiO2/NiO  یکیشکل، پوشش سرام ینا براساس  

و  2%تر از  یینپا ( نشر)یدرصد انعکاس یبطور کل

. دهد ینشان م 60%نیکل فسفر را پایین تر از 

 یکیپوشش سرام یانعکاس برا مقدار  ینکمتر

 TiO2/NiO   یدیکه تاک باشد  یدرصد م 6/ 2حدود 

پوشش دارد  یندر ا ینشان یهال یطبودن شرا  ینهبه بر 

 یم یجذب یفبدست آمده از ط یجتطابق با نتا و در 

جذب و  یو نمودارها 0   جدول  همانطور که در . باشد

 یکیسرام پوشش  ایشود، بر ینشر مشاهده م

 TiO2/NiO  یینپا یارفروسرخ بس یه، نشر در ناح 

 یهجذب مربوطه در ناح یجکه نتا  یدر حال . است

. است یدهرس  یزدرصد ن   38   یتا باال یئمر –فرابنفش  

نرخ جذب بر نشر و  یشافزا به  یزامر ن ینا یتدرنها

  . مناسب ختم شده است یپوشش جاذب انتخاب  یجادا 
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 .  هر دو پوشش برای نشر منحنی   -4شکل 

 

  . هر دو پوشش ضریب جذب به نشر برای  -4جدول   

ξεαپوشش 

 NiO-TiO298.103871.29995375.46723

NiO98.318594.02908324.40222

 

انجام شده نرخ جذب بر نشر در   یها یدر بررس

 یرا نشان م 5/75تر از  یینپا یمقاالت مختلف عدد

 یاثر ده یرچشمگ  یشافزا دهد که اثبات کننده 

 یدیخورش صفحاتپوشش جاذب مورد استفاده در 

شده  انجام گرفته   یقاتمثال، طبق تحق یبرا. است

 صنعتیو همکارانش در دانشگاه  یمیتوسط ابراه

پوشش  یرو ینیومآلوم  یزینگاصفهان، به روش آندا

خواص فسفر در جهت بهبود  -یکلن جاذب الکترولس 

مشاهده  یدیخورش یمصارف انرژ و استفاده در  ینور

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

 یمقاله ا ین،از محقق یتعداد ینهمچن.   ]  23  [  رساند

-مختلف با روش سل یباتترک سیبرر یرا برا یمرور

ارائه  یدیخورش یصفحات جاذب انتخاب به عنوان  ژل 

-یکلجاذب پوشش ن ینبهتر مقاله  یندر ا. داده اند

شده است  یمعرف ینیومیآلوم  یرالیهز یبر رو یناآلوم

 یبه عدد یزحالت ن ینکه نرخ جذب بر نشر در ا

  .  ]  20  [  رسد  یم 21به  یکنزد 

 

 گیری نتیجه

فسرفر   -یکرل ن ینمونه هرا  یتیکامپوزپوشش  -6 

ژل  سرل   مرواد   در   وری    غوطه   روش   از   استفاده   با   یاهس

 پوششیکنواختی از        الیه و   بوده    انجام   قابل    متیتانی

        . آمد   بدست    TiO2   –NiO  کامپوزیتی 

 از پوشش یالکترون یکروسکوپمشاهدات م -2 

 یدارا پوشش  نشان داد که  NiO  –   2  TiO  کامپوزیتی

که ساختار معمول  متخلخل بوده یکلم گل ساختار 

به   TiO  2   یهو ال در پوشش های نیکلی می باشد

  .یندنش یم  NiO  یهال  یبر رو یخوب

مشخص  یکسپراش پرتو ا یالگوها یبا بررس -3 

 یب  NiO  و NiO  –   2  TiO   کامپوزیتیکه پوشش شد 

پهن مربوط به   یکپ  یکبوده و فقط  ( آمورف)شکل 

 در الگوهای   ϴ 2    ≅05° در( 666)با مشخصه  یکلن

  . شود یم یدهد یکسپراش پرتو ا

پوشش  یجذب و نشر برا ینمودارها یبررس -0 

ساخته شده در  NiO  و NiO  –   2  TiO   کامپوزیتی

جذب به نشر  یبضر پژوهش نشان داد که نسبت  ینا

 5/75 ی باال   NiO  –   2  TiO  کامپوزیتیدر پوشش  

خوب  یاربس ییکارا یانگرب  یدهپد یندرصد بوده که ا

در  با نشر پایین  NiO  –  2  TiO کامپوزیتی پوشش  

  .باشد یم یدیجاذب خورش صفحات 
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