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مـ ـ ـ ـدخ ـ ـ ـ ـ ـل عـ ـ ـ ـ ـام
اهتم الباحثون يف السنوات االخرية بتحضري خمتلف املواد على املستوى النانومرتي ،الذي غالبا ما يؤدي إىل تغري اخلصائص
اجلوهرية للمادة و لقد شهدت أيضا البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ( )TiO2بالتحديد الكثري من جهود الباحثني ملا تتميز به هذه
األخرية من خصائص فريدة و جماالت تطبيقية متعددة  ،إذا تكمن أمهيتها أساسا يف كوهنا مواد ذات حزمة طاقية ممنوعة كبرية
مكنتها من أن تستعمل يف خمتلف التطبيقات مثل  :اخلاليا الشمسية ،املتحسسات الكيميائية ،الكواشف الضوئية و منها الكواشف
فوق البنفسجية ،احملفزات .املادة املستعملة على حنو واسع يف احملفزات هي مادة أكسيد التيتانيوم كونه غري مكلف و مقاوم للتآكل
و مستقر.
استقطبت األنابيب و األلياف النانومرتية الكثري من جهود الباحثني ملا تتميز به من خصائص فريدة و جماالت تطبيقية
متعددة و خاصة األنابيب و األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم حبيث يوجد تنافس شديد بني الباحثني للوصول إىل أفضل
اخلصائص و هذا بسبب التأثري التكنولوجي الفريد املتوقع على تركيب املادة و أحسن اخلواص مثل تأثريات أبعاد احلجم .
توجد عدة طرق لتحضري األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و هي طريقة األكسدة املصعدية ،Sol-Gel ،املعاجلة احلرارية
املائية ،حيث توجد أحباث عديدة استعملت هذه الطرق لتحضري األنابيب النانومرتية .أحباث عديدة أجريت كان هدفها احلصول
على أحسن الشروط و أحسن األنابيب النانومرتية باستعمال الطرق السالفة الذكر و تطعيم هذه األنابيب الستعماهلا يف خمتلف
اجملاالت التطبيقية ،أما بالنسبة لأللياف ،األسالك و األوراق النانومرتية فهي حتضر غالبا بطريقة املعاجلة احلرارية املائية و اليت أصبحت
مؤخرا حمط أنظار الباحثني .هذه املذكرة هي أحد تلك األحباث اليت تصب يف نفس القالب حبيث ترتكز على حتضري خمتلف البىن
ال نانومرتية ألكسيد التيتانيوم و توظيفها أو ترصيعها بأحد األكاسيد املعدنية و هو أكسيد احلديد و هذا بالنسبة لألنابيب و األلياف
النانومرتية  ،حيث املرحلة األوىل من العمل حضرت بطريقة األكسدة املصعدية و املعاجلة احلرارية املائية أما املرحلة الثانية فهي
مرحلة التوظيف أو الرتصيع باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية املائية ،الرش املهبطي و الغمر .كما سوف نقوم بدراسة خمتلف البىن

النانومرتية املعاجلة حراريا يف اهلواء و يف الفراغ هبدف دراسة التغيريات الناجتة عن هذه العملية.
تتضمن هـذه املـذكـرة ثالث فصـول حيث:
 الفصل األول يتضمن نظرة عامة عن املواد النانومرتية ،آليات تشكيل البىن النانومرتية و خمتلف الطرق املستعملة يف حتضري
هذه البىن النانومرتية .
 الفصل الثاين يتطرق إىل املواد األولية املستعملة و طرق حتضري البىن النانومرتية احملضرة يف هذه الدراسة بطريقة األكسدة
املصعدية و املعاجلة احلرارية املائية و توظيفها أو ترصيعها و ذلك باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية املائية ،الرش املهبطي و

صـفـحة 1

مـ ـ ـ ـدخ ـ ـ ـ ـ ـل عـ ـ ـ ـ ـام
الغمر ،و كذلك التطرق إىل األجهزة و تقنيات التحليل املستعملة يف حتضري البىن النانومرتية و دراسة اخلصائص البنيوية و
البصرية وغريها .
 الفصـل الثالث خصص لدراسـة و منـاقشة النتـائج املتحصـل عليـها و الذي ينقسم إىل ثالثة أجزاء:
الجزء األول يتضمن األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املوظفة أو املرصعة بأكسيد احلديد و مث بالباريوم و احلديد معا،
و أخريا املرصعة بالكالسيوم.
الجزء الثاني يتضمن األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة بأكسيد احلديد.
الجزء الثالث يتضمن مقارنة بني خمتلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم عند املعاجلة احلرارية يف اهلواء و يف الفراغ .
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عموميات حول البنى النانومترية

املدخل
ينقسم هذا الفصل إىل قسمني :
 القسم األول يتضمن خمتلف البىن النانومرتية و آليات
تشكيل هذه البىن.
 القسم الثاين يتضمن الطرق املتبعة يف حتضري البىن
النانومرتية.

الفصل األول

عموميات حول البنى النانومترية

 .Iمقدمة
خالفاً ملا حيدث عند حتضري وتصنيع املواد على املستوى املرئي  ،فإن اخلواص الفيزيائية و الكيميائية للمادة اخلام املستخدمة
يف حتضري املواد النانومرتية ،تلعب دوراَ هاماً للغاية يف خصائص املادة النانومرتية الناجتة .ترتكب املواد عادة من جمموعة من احلبيبات و
اليت حتتوي على عدد من الذرات و قد تكون هذه احلبيبات مرئية أو غري مرئية للعني اجملردة بناء على حجمها ،و ميكن مالحظتها
بواسطة امليكروسكوب .فقد اكتشف العلماء أن بعض املركبات عندما تصنع بأحجام نانومرتية فإهنا تكتسب خواص فريدة ال تتوافر
هلا عندما تكون يف احلجم امللموس ،فعلي الرغم من تطابق التكوين الكيميائي يف احلالتني إال أن املادة النانومرتية املتناهية يف الصغر
تكتسب صفات وخواص كهربائية و ضوئية و مغناطيسية استثنائية نتيجة للرتتيب اجلديد الذي تأخذه الذرات.

 0. Iالمواد النانومترية ()Nanomaterials
هتتم حقول تقنية النانو القائمة على مدخل علم املواد ،و هتتم كذلك بدراسة املواد و السمات الشكلية (املورفولوجيا) على
مستوى نانومرتي ،وخصوصا تلك اليت هلا مسات خاصة نابعة من أبعادها النانومرتية احلجم .ويعرف عادة "نطاق النانو" بأنه أصغر من
بعد و ٍ
(واحد من عشرة) من امليكرومرت يف ٍ
احد على األقل [ ،]1و إن كان هذا املصطلح أحيانا يستخدم أيضا ملواد أصغر من واحد
ميكرومرت .ميكننا تعريف املواد النانومرتية بأهنا تلك الفئة املتميزة من املواد املتقدمة اليت ميكن إنتاجها حبيث ترتاوح مقاييس أبعادها أو
أبعاد حبيباهتا الداخلية بني  1نانومرت و  100نانومرت وقد أدى صغر أحجام و مقاييس تلك املواد إىل أن تسلك سلوكا مغايرا للمواد
التقليدية كبرية احلجم اليت تزيد أبعادها على  100نانومرت و أن تتوافر هبا صفات و خصال شديدة التمييز ال ميكن أن تكون جمتمعة
يف املواد التقليدية .

 5. Iتصنيف المواد النانومترية و تطبيقاتها
 1.5. Iالمواد النانومترية أحادية األبعاد
املواد النانومرتية أحادية األبعاد هي املواد اليت يقل أحد مقاييس أبعادها عن  100نانومرت (أي اليت هلا بعد نانومرتي واحد
فقط) مثل األنابيب النانومرتية كأنابيب الكربون النانومرتية ( ،)Carbon Nanotubesاألسالك النانومرتية ( )Nanowiresو
األلياف النانومرتية ( .)Nanofibersو تستخدم أنابيب الكربون النانومرتية كمواد داعمة ومقوية لقوالب الفلزات لرفع قيم صالدهتا
وحتسني خواصها امليكانيكية ،كما أهنا جتمع خواص فريدة أخرى مثل القدرة الفائقة على التوصيل احلراري والكهربائي .و عالوة على
خواصها الكيميائية املتميزة .و تستخدم األنابيب و األسالك النانومرتية يف تصنيع مكونات اخلاليا الشمسية و الشرائح االلكرتونية و
أجهزة االستشعار و األجهزة االلكرتونية الدقيقة [.]4-2
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 2.5. Iالمواد النانومترية ثنائية األبعاد
و هي املواد اليت يقل فيها مقياس بعدين من أبعادها عن  100نانومرت ومن أمثلة هذه املواد األوراق النانومرتية
( ،)nanosheetsاجلدران النانومرتية ( ،)nanowallsالصفائح النانومرتية ( ،)nanoplatesاألقراص النانومرتية
( )nanodisksو الرقائق أ و األغشية ( )Layers Thinاملستخدمة يف طالء أسطح ( ،)Surface Nanocoatingاملنتجات
الفلزية بطبقة نانومرتية بغرض محايتها من الصدأ أو تلك األفالم رقيقة السمك ( )Thin Filmsاملستخدمة يف تغليف املنتجات
الغذائية هبدف وقايتها من التلوث ( محايتها من امليكروبات) و التلف ،كذلك تصنع مواد أشباه املوصالت املختلفة مثل رقائق
السيليكون لتوظيفها يف صناعة اخلاليا الشمسية [.]4-2
 5.3 . Iالمواد النانومترية ثالثية األبعاد
و هي املواد اليت يكون أبعادها الثالثة ال تزيد عن  100نانومرت و تكون يف صورة لفائف نانومرتية ( ،)nanocoilsخمروط
نانومرتي (،)nanoconesكريات نانومرتية ( )Nano Spheresأو حبيبات نانومرتية و يف صورة مساحيق فائقة النعومة و تتعدد
استخداماهتا يف اجملاالت و التطبيقيات التكنولوجية احلديثة .فعلى سبيل املثال تتوافر اآلن يف األسواق مساحيق حبيبات نانومرتية
الكاسيد الفلزات ذات أمهية اقتصادية كبرية حيث تدخل أكاسيد الفلزات مثل أكسيد السيليكون ( ،)SiO 2أكسيد التيتانيوم،
أكسيد األملنيوم وكذلك أكسيد احلديد يف قطاع صناعة االلكرتونيات و مواد البناء و الطالء .تلعب حبيبات الذهب النانومرتية دورا
هاما يف القضاء على األورام اخلبيثة يف جسم االنسان من خالل حماصرة سالسل األمحاض النووية لألورام و الفريوسات اليت هتدد
جسم اإلنسان [.]4-2

 3. Iأشكال البنى النانومترية
و ميكن تصنيع البىن النانومرتية على عدة أشكال وذلك بناء على االستخدام املقرر هلذه املواد ،توجد عدة بىن وهي:

 0.3.Iالنقاط الكمية ()Quantum dots
عبارة عن تركيب نانومرتي شبه موصل ،يرتاوح إبعاده ما بني  2إىل  10نانومرت ،و هذا يقابل  10إىل  00ذرة يف القطر
الواحد أو تقريباً  100إىل  100000ذرة يف حجم النقطة الكمية الواحدة .وتقـوم النقطة الكمية بتقييد إلكرتونات شريط التوصيل
وثقـوب شريط التكافؤ أو االكسبتونات (وهي عبارة عـن زوج مرتبط مـن الكرتونات التوصيل وثقوب التكافؤ) .و عندما يكون قطر
النقطة الكمية يساوي  10نانومرت فإنه ميكن رصف  3ماليني نقطة كمية جبانب بعضها البعض بطول يساوي عرض إصبع إبـهام
اإلنسان كما مبني يف الشكل .]6،0[ 1.I
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الشكل  :0.Iنقاط كمية متحدة مكونة شرحية من البوليمر

 5.3 .Iالجسيمات النانومترية ()Nanoparticles
على الرغم من أن كلمة اجلسميات النانومرتية حديثة االستخدام إال أن هذه اجلسيمات كانت موجودة يف املواد املصنعة أو
الطبيعية منذ زمن قدمي.ميكن تعريف اجلسيمات النانومرتية على أنـها عبارة عن جتمع ذري أو جزئي ميكروسكويب يرتاوح عددها من
بضع ذرات (جزئي) إىل مليون ذرة ،مرتبطة ببعضها بشكل كروي تقريباً بنصف قطر أقل من  100نانومرت (كما مبني يف الشكل
.)2-Iعندما يصل حجم اجلسيمات النانومرتية إىل مقياس النانو يف بعد واحد فإنـها تسمى البئر الكمي ( ،)quantum wellأما
عندما يكون حجمها النانومرتي يف بعدين فتسمي السلك الكمي ( ،)quantum wireو عندما تكون هذه اجلسيمات حبجم
النانو يف ثالثة أبعاد فإنـها تعرف بالنقاط الكمية ( .)quantum dotsوالبد من اإلشارة هنا إىل أن التغري يف األبعاد النانومرتية يف
الرتكيبات الثالثة السالف ة الذكر سوف يؤثر على اخلصائص اإللكرتونية هلا ،مما يؤدي إىل حدوث تغيري كبري يف اخلصائص الضوئية
للرتكيبات النانومرتية .تكتسب اجلسيمات النانومرتية أمهية علمية حيث أنـها تقع بني الرتكيب احلجمي الكبري للمادة وبني الرتكيب
الذري و اجلزئي ،حيث حتتوي هذه اجلسيمات يف العادة على  106ذرة أو أقل ،أما اجلزئي فإنه ميكن أن حيتوي على  100ذرة أو
أقل وقد يصل نصف قطرة إىل أكثر من نانو مرت واحد.ومن اخلصائص املهمة وغري املتوقعة للجسيمات النانومرتية هو أن اخلصائص
السطحية للجسيمات تتغلب على اخلصائص احلجمية للمادة [.]6،0،1

الشكل  :5-Iجزيئات نانومرتية ألكسيد الزنك [.]7
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 3.3.Iاألنابيب النانومترية ()Nanotubes

تصنع األنابيب النانومرتية ،أحيانا ،من مواد غري عضوية مثل أكاسيد الفلزات مثل أكسيد الفاناديوم ،أكسيد التيتانيوم .وتعد
أنابيب الكربون النانومرتية اليت اكتشفت عام 1991م أكثر أمهية نظراً لرتكيبها املتماثل و خصائصها املثرية و استخداماتـها الواسعة يف
التطبيقات الصناعية و العلمية ،و يف األجهزة اإللكرتونية الدقيقة ،و األجهزة الطبية احليوية .ميكن وصف أنابيب الكربون على أنـها
عبارة عن شرائح من اجلرافيت يتم طيها حول حمور ما لتأخذ الشكل األسطواين حيث ترتبط ذرات نـهاييت الشرحية مع بعضها لتغلق
األنبوب .تكون إحدى نـهاييت األنبوب يف الغالب مفتوحة واألخرى مغلقة على شكل نصف كرة ،كما قد يكون جدار األنبوب فردي
الذرات وتسمي يف هذه احلالة باألنابيب النانومرتية وحيدة اجلدار ( ،)singl wall nanotubeأو ثنائي أو أكثر وتسمى األنابيب
املتعددة اجلدار ( )multi wall nanotubeو يرتاوح قطر األنبوب بني أقل من نانومرت واحد إىل  100نانومرت ( أصغر من عرض
شعرة رأس مبقدار  00000مرة) ،أما طوله فقد يصل إىل  100ميكرومرت ليشكل سلكاً نانومرتياً .لألنابيب النانومرتية عدة أشكال
فقد تكون مستقيمة ،لولبية ،متعرجة ،خمروطية وغري ذلك.كما أن هلذه األنابيب خصائص غري اعتيادية من حيث القوة ،الصالبة و
التوصيلية الكهربائية وغريها [ .]8،6،0و الشكل  3-Iميثل األنابيب الكربون النانومرتية و األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم.

الشكل ( :3-Iأ) صورة باجملهر املاسح لألنابيب الكربون النانومرتية( ،ب) األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و (ج) مقطع جانيب

لألنابيب النانومرتية [.]9
 4.3.Iاألليا النانومترية ()Nanofibres
القت األلياف النانومرتية اهتماماً كبرياً مؤخراً لتطبيقاتـها الصناعية .وقد اكتشف العديد من أشكاهلا كاأللياف السداسية و
احللزونية و األلياف الشبيهة حببة القمح .إن اجلزء اجلانيب لليف النانومرتي اللوحيي أو األنبويب له شكل سداسي ،ومن أشهر األلياف
النانومرتية تلك املصنوعة من ذرات البوليمرات .إن نسبة مساحة السطح كبرية يف حالة األلياف النانومرتية و نفس الشيء لألنابيب
النانومرتية ،حيث أن عدد ذرات السطح كبري مقارناً بالعدد الكلي ،وهذا يكسب األلياف خواص ميكانيكية مميزة كالصالبة و قوة
صـفـحة 6
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الشد وغريها مما يؤهلها بال منافس الستخدامها كمرشحات يف تنقية السوائل أو الغازات ،و يف الطب احليوي و زراعة األعضاء
كاملفاصل ونقل األدوية يف اجلسم و السيما بعد تطوير طرق التحضري .هناك أكثر من طريقة لتحضري األلياف البوليمرية (كما يف
الشكل  ،)4-Iمن أشهرها التدوير الكهربائي ( )electrospinningوال زالت تواجه العديد من الصعوبات للتحكم خبصائص
األلياف الناجتة كاستقامتها و تراصفها [ ،]6،0كما توجد ألياف لألكاسيد (أكسيد التيتانيوم) اليت حتضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية
[.]10

الشكل :4-I

صورة باجملهر االلكرتوين املاسح لأللياف النانومرتية [.]11

 2.3.Iاألسالك النانومترية ( )Nanowires
هي أسالك بقطر قد يقل عن نانومرت واحد وبأطوال خمتلفة أي بنسبة طول إىل عرض يزيد عن  1000مرة .لذا فهي تلحق
باملواد ذات البعد الواحد (الشكل  ، )0-Iوكما هو متوقع فهي تفوق على األسالك التقليدية ،وذلك بسبب أن اإللكرتونات تكون
حمصورة كميا باجتاه جانيب واحد مما جيعل ها حتتل مستويات طاقة حمددة ختتلف عن تلك املستويات العريضة املوجودة يف املادة احلجمية
[.]6،0
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الشكل  :2-Iصورة باجملهر االلكرتوين املاسح لألسالك النانومرتية [.]12

 6.3.Iالمركبات النانومترية ()Nanocomposites
هي عبارة عن مواد يضاف إليها جسيمات نانومرتية خالل تصنيع تلك املواد و نتيجة لذلك فإن املادة النانومرتية تبدي
حتسناً كبرياً يف خصائصها .فعلى سبيل املثال ،يؤدي إضافة أنابيب الكربون النانومرتية ( )CNTsإىل تغيري خصائص التوصيلية
الكهربائية و احلرارية للمادة .و قد يؤدي إضافة أنواع أخرى من اجلسيمات النانومرتية إىل حتسني اخلصائص الضوئية وخصائص العزل
الكهربائي و كذلك اخلصائص امليكانيكية مثل الصالبة و القوة [( ]13،6الشكل .)6-I

الشكل  :6-Iمركب نانومرتي لألنابيب الكربون النانومرتية على األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (]14[ )TiO2NFs
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 4.Iأهمية المواد النانومترية

يزداد االهتمام باملواد النانومرتية خلواصها املميزة و اجلديدة حيث عندما يكون حجم املادة أقل من  100نانومرت تظهر هلا
خواص جديدة و خمتلفة يف الكثري من األحيان خلواصها املعروفة يف صورهتا الكبرية .و يعود هذا االختالف يف اخلواص إىل سببني
أساسيني مها:
.1مساحة السطح النوعي
 .2تأثري الكم
لتوضيح أمهية مساحة السطح يف املواد النانومرتية نتخيل مكعب طول ضلعه  ،1 cmفيكون حجم املكعب هو  1 cm3و
املساحة الكلية ألوجه املكعب هي  6 cm2و عند تقسيم هذا املكعب جلزئيني فإن مساحة أسطحه سوف تساوي  8 cm 2مع
بقاء حجمه ثابتا و ختيل ماذا حيدث لو مت تقسيم املكعب ملليون جزء فإن مساحة أسطح مجيع املكعبات الصغرية سوف تكون هائلة
بالنسبة حلجمه و هذا يعين أن الذرات تصبح أكثر على سطح املادة كلما قسمت املادة ألجزاء أدق كما هو مبني يف الشكل .7-I

الشكل  :7-Iزيادة املساحة السطحية مع تقسيم املكعب لعدة أجزاء [.]10

و بالنسبة لتأثري الكم يظهر بوضوح أن هذه املواد مل تعد ختضع لقوانني الفيزياء الكالسيكية ألبعادها الصغرية اليت تقرتب من
األعداد الذرية لذا فأهنا ختضع لقوانني فيزياء الكم و الذي ينعكس على خواصها .عندما تزداد مساحة سطح املادة فإن عدد الذرات
املوجودة على السطح تزداد ،و هذا يعمل على زيادة تفاعل املادة و تصبح ذات نشاط كيميائي أعلى .فذرات سطح أي مادة هي
املسؤولة عن التفاعالت الكيميائية مع الذرات األخرى المتالكها إلكرتونات غري مقيدة داخل املادة .و هذا ما يفسر فعالية و نشاط
أي مادة نانومرتية عن حالتها العادية و كذلك تغري خواصها الكهربائية و املغناطيسية و احلرارية و امليكانيكية [.]10
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 2.Iآلية تشكيل البنى النانومترية ونموها
 0.2.Iآلية تشكيل األنابيب النانومترية
ينمو على سطح املعدن (املصعد) طبقة كثيفة من األكسيد ،و هذه األخرية هي عبارة عن األنابيب النانومرتية اليت تشكلت
مبنهجية بسيطة ،حبيث تشكيل األكسيد يوافق معادلة التفاعل (:)1-I

)TiO2+4H++4e- …………………………….(1-I

Ti+2H2O

و االحنالل الكيميائي ألكسيد يليه إذابة الفلوريد و بالتايل يعطي املركب املعقد  ]TiF6[-2املبني يف املعادلة التالية:
(.......................................................)2 -I

]TiF6[-2

TiO2 +6F-

عند احلصول على املركب املعقد يليه مباشرة حدوث تدفق عايل يف انتقال الكاتيونات حنو احمللول الكهربائي إىل السطح البيين
لألكسيد :

(]TiF6[-2 .............................................. )3-I

Ti+4 + 6 F-

يصف التفاعل ( )1-Iمنو األكسيد على سطح املعدن و ذلك بطريقة األكسدة املصعدية ،و التفسري موجود يف الشكل  8-Iأ

(احمللول خايل من الفلوريد) .نوع األكسدة اليت تتفاعل مع املعدن هي أيونات ( O2-انطالقا من  )H2Oلتكوين طبقة األكسيد .أيضا
منو األكسيد يكون بواسطة سيطرة احلقل املساعد النتقال االيونات ( O2-و أيونات  )Ti 4+وهذا من خالل تزايد األكسيد حبيث
هذه العملية حتدث حتت جهد مستمر.احلقل داخل األكسيد ينقص تدرجييا مع زيادة مسك هذا األخري ،هذه العملية حمددة ذاتيا
(.)self-limiting

الشكل  :8-Iالتمثيل التخطيطي لتأين التيتانيوم (أ) يف غياب الفلوريد (يؤدي إىل منو الطبقات املستوية ( األفقية)) و (ب) يف وجود
الفلوريد (يؤدي إىل منو األنابيب) [.]16
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يبني الشكل  8 -Iأ منحىن التيار بداللة زمن تأين التيتانيوم ( )Tiيف احمللول الكهربائي اخلايل من الفلوريد  .يؤدي االخنفاض
الشديد يف التيار الكهربائي إىل اضمحالل تيار أسي وبالتايل منو طبقة أكسيد مكدسة مع مسك دقيق ،تصل أيونات  Ti 4+إىل
سطح األكسيد /احمللول الكهربائي ،وترتسب طبقة اهليدروكسيد يف أغلب احمللول الكهربائي [ ،]17و عادة هذه الطبقة تكون مهلهلة
النسيج "رخوة" ( )looseو يسهل اخرتاقها وبالتايل ال تساهم يف تأثري احلقل ،لكن تؤدي إىل تأخري انتشار التأثريات يف وجود أيونات
الفلوريد ،كما هو مبني يف الشكل  8-Iب .
يرجع هذا للدرجة األوىل إىل تأثريين سلبني أليونات الفلوريد:
(أ) القدرة على إذابة  TiF6 -2يف املاء ،املوافق للمعادلة (.)2 -I
(ب) نصف قطر األيونات صغري.
قدرة تكوين  TiF6 -2تؤدي إىل هجوم كيميائي مستمر (اإلذابة) ألجل تشكيل  TiO2و مينع ترسيب  . Ti(OH)xO yأثناء
قدوم أيونات  Ti 4+إىل واجهة األكسيد ،ميكن تذويب  TiF6 -2حسب التفاعل ( ،)3-Iقبل التفاعل ترتسب طبقة
 ،Ti(OH)xO yو نتيجة لذلك منحىن التيار الكهربائي بداللة الزمن للمحلول الكهربائي الذي حيتوي على الفلوريد (شكل  9-Iأ)
ينحرف بسب احلقل العايل ،هذا هو بعد االضمحالل األسي االبتدائي ( املرحلة  ) Iيزداد من جديد (املرحلة  ،)IIمع العلم أن هناك
فرتة زمنية أخرية ،و هي قصرية و هذا ناتج عن ارتفاع تركيز الفلوريد .و من مث يبقى التيار الكهربائي يف حالة شبه مستقرة (املرحلة
 )IIIحبيث يف هذه املرحلة الثابتة ،يزداد التيار الكهربائي مع زيادة تركيز الفلوريد [.]18و عادة ،هذا السلوك ينسب إىل خمتلف
مراحل عملية تشكيل املسامات ) ،(porousكما هو مبني يف الشكل  9-Iب.

التيار الكهربائي ()mA

(أ )

(ب)
24 h

الزمن (ساعات)

الشكل ( :9- Iأ) وصف انتقال التيار الكهربائي أثناء تأين التيتانيوم بوجود فلوريدات يف احمللول (أ) و بدون فلوريد يف احمللول (ب)
[.]19
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الشكل ( 9- Iب) :يوافق تطور مورفولوجيا (علم التشكيل) ألنابيب أكسيد التيتانيوم [.]19

الشكل ( 9- Iج) :احلالة املستقرة متسمة بـنمو املواضع بنسب متساوية بني سرعة اإلذابة (  (V1و سرعة تشكيل أكسيد التيتانيوم
).]19[ (V 2
يف املرحلة األوىل ،يؤدي حاجز األكسيد املشكل إىل اضمحالل التيار الكهربائي (  ) Iو يف املرحلة التالية تبدأ املسامات
بالنمو بشكل عشوائي ( )IIعلى سطح العينة .تزداد عملية منو املسامات على العينة و التيار الكهربائي كذلك يزداد بعد القليل من
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الوقت .ولذلك ،تبدأ املسامات الفردية تتداخل مع بعضها البعض ،و تبدأ املنافسة على التيار الكهربائي املتاح فيما بينها و هذا يؤدي
إىل أحسن الشروط لتموضع املسامات بالتساوي مع التيار الكهربائي املتاح ،و التنظيم الذي يكون حتت ظل ظروف ثابتة التأسيس
(املنشأ) ( .)IIIاملرحلة االبتدائية للمسامات و بالتحديد كماهو مبني يف الشكل  9-Iب اليت ميكن مالحظتها [ .]16حقيقة إن
مسك الطبقة و كثافة التيار الكهربائي ميتد"ينتشر" بقيمة حمددة بعد مرور وقت قصري من االستقطاب و ميكن تفسري مرحلة استقرار
التموضع املوصوف يف الشكل  9-Iج.
ينمو األكسيد أثناء عملية األكسدة (تأين املصعد) املتواصلة و يأخذ األماكن الداخلية يف السطح و االحنالل الكيميائي
لطبقات األكسيد حيدث يف نفس الوقت .و تنشأ املرحلة الثابتة عندما تكون نسبة منو املسامات على سطح املعدين (األكسيد)
مطابقة لنسبة تفاعل احنالل مسك الشرحية (التفاعل مع السطح اخلارجي) ،هذا التموضع لطبقة األكسيد (أي طبقة األنابيب
النانومرتية) تؤدي إىل تآكل مستمر من مسك عينة التيتانيوم ( )Tiأي مسك طبقة األكسيد تنمو على حساب مسك طبقة .Ti
ينبغي أن نالحظ أن االحنالل الكيميائي ألكسيد التيتانيوم حيدث بالطبع على كامل طول العينة ،و بالتايل امتداد األنابيب )طول
األنابيب ) مع الوقت يزداد وكذلك زيادة تشكل األنابيب (البنية اجملهرية) ،أي مسك جدران األنابيب يف األعلى أرق من األسفل
[.]20،18
 5.2.Iآلية تشكيل األليا النانومترية
تنمو طبقة كثيفة من األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم على سطح معدن التيتانيوم ،اليت تتشكل مبنهجية بسيطة اليت تتمثل
يف طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي يف حملول يتكون من  NaOHو  ،H2O2تتشكل أكسدة OOH-حسب معادلة
التفاعل (:]21[ )4-I
)H2O2  H+ + OOH- ............................................................. (4-I
-

أكسدة التيتانيوم بواسطة OOH

حسب املعادلة (:)0-I

)Ti + 2 OOH-  Ti (IV) O2 2+ + 2OH- + 2e- ................................ (0-I
)Ti(IV)(OH−)x ...................................(6-I

عند إضافة األساس (،)NaOH

-

التفاعل (  )7-Iيسرع و يتكون HTiO3

Ti (IV)O2++e− → Ti(IV)O2+

[:]22

)Ti (IV) O2 2+ + OOH- + 2OH-  HTiO3- +H2O + O2................... (7-I
تتشكل تيتانات الصويوم ( )Na2Ti3O7وفق املعادلة التالية:
)2Na+ + 3HTiO− →Na2Ti3O7 + H2O + OH−...........................................(8-I
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)Na2Ti3O7 → 2Na+ +Ti3O7-2.............................................................… (9-I
حيدث تبادل أيون أثناء عملية املعاجلة بكلور اهليدروجني
)2Na+ +Ti3O7−2+ H+ +Cl →H+ +Ti3O7-2+ Na+ +Cl -3 ........................... (10-I
ينتج عن هذه العملية تشكل امللح الذي يذوب يف املاء
)Na+ +Cl - → NaCl………………..........................................…….….(11-I
و يف األخري يتشكل H2Ti3O7

)→H2Ti3O7……………………………...……………..(12-I

−2

2H+ +Ti3O7

بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفرن العادي فإن املركب املتشكل يتفكك وفق املعادلة املوالية و يتشكل أكسيد التيتانيوم:
)H2Ti3O7 → 3TiO2 +H2O……………………………………………..(13-I
 3.2.Iآلية تشكيل األوراق النانومترية
تنمو طبقة كثيفة من األوراق النانومرتية لتيتانات الصوديوم على سطح معدن التيتانيوم ،اليت تشكلت مبنهجية بسيطة اليت
تتمثل يف طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن عند  ،140 °Cحبيث تشكيل تيتانات الصوديوم يوافق معادلة التفاعل ()14-I
[:]23
)Na2Ti3O7 → 2Na+ +Ti3O7 -2……………............................………..(14-I
حيدث تبادل أيون أثناء عملية املعاجلة بكلور اهليدروجني
)2Na+ +Ti3O7−2+ H+ +Cl →H+ +Ti3O7-2+ Na+ +Cl – .............................(10-I
ينتج عن هذه العملية تشكل امللح الذي يذوب يف املاء

)Na+ +Cl - → NaCl…………….......................................................….(16-I
و يف األخري يتشكل H2Ti3O7
)→H2Ti3O7…………................................…….(17-I

−2

2H+ +Ti3O7

بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفرن العادي فان املركب املتشكل يتفكك وفق املعادلة املوالية:
)H2Ti3O7 → 3TiO2 +H2O………… ...................................…....…..(18-I
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 4.2.Iآلية تشكيل األسالك النانومترية
تنمو طبقة كثيفة من األسالك النانومرتية لتيتانات الصوديوم ( )Na2Ti2O4(OH)2على سطح معدن التيتانيوم ،اليت تشكل
مبنهجية بسيطة اليت تتمثل يف طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن عند  200 °Cباستعمال  ،NaOHو تتحول تيتانات الصوديوم
إىل  H2Ti2O4(OH)2و هذا عند غمر األسالك النانومرتية بكلور اهليدروجني ( )HClاملخفف فيحدث استبدال أيونات Na+

بأيونات  ،H+يوافق معادلة التفاعل ( ،]24[ )19-Iو بعد عملية املعاجلة احلرارية يظهر أكسيد التيتانيوم نوع اناتاز حسب املعادلة
(. )20-I
(Na2Ti2O4(OH)2 + 2HCl →H2Ti2O4(OH)2 + 2NaCl...................................)19-I
)H2Ti2O4(OH)2 → 2 TiO2 +2H2O……………......…………………...….(20-I

 6.Iأكسيد التيتانيوم
شهد أكسيد التيتانيوم ( )OiT 2اهتماما كبريا يف خمابر البحوث العاملية نظرا المتيازه خبصائص متميزة و اليت ميكن إجيازها
فمايلي:
 يتميز بثابت عازلية مرتفع.
 يتميز خبصائص ميكانيكية قوية [.]20
 يتميز باستقرار كيمائي [. ]26
هذا األخري هو نصف ناقل من النوع  nو يتميز بنطاق ممنوع يرتاوح بني  3.46 eVو ، 3.04 Veكما لديه مقاومة نوعية عالية
تقدر بـ  1012 Ω.cmعند درجة احلرارة  ،25 °Cكما له شفافية عالية يف اجملال املرئي و انعكاس جيد يف جمال األشعة حتت
احلمراء.
أكسيد التيتانيوم هو عبارة عن نصف ناقل ،الذي ميكن أن يوجد حتت أشكال بلورية خمتلفة :األناتاز ،الربوكيت ،الروتيل
[ ]27،28يف الشروط النظامية درجة حرارة احمليط و الضغط.
يعد تركيب أكسيد التيتانيوم من النوع الروتيل ( )Rutileأكثر الرتاكيب تواجدا و استقرارا حيث ميكن احلصول عليه يف مجيع
درجات احلرارة األقل من  1870 °Cو اليت تعترب درجة ذوبان أكسيد التيتانيوم .يتميز طور الروتيل ببنية رباعية األضالع (أنظر
الشكل  10 -Iأ) ،و قد بينت التجارب أن املستوي ( )110لطور الروتيل و هو الوجه البلوري البسيط و األكثر استقرارا ،أما طور
األناتاز ) (anataseفيتميز ببنية رباعية األضالع طويلة يف احملور( Cانظر الشكل  10-Iب) و اخلصائص امليكانيكية لطور الربوكيت
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( )brookiteجد مشاهبة خلصائص الروتيل ،يتميز طور الربوكيت ببنية على شكل معني مستقيم (( )Orthorhombiqueانظر
الشكل  10-Iج) .يكون معدل التحول من طور الربوكيت إىل طور الروتيل أسرع بكثري مقارنة بالتحول من طور األناتاز إىل طور
الروتيل و هذا يفسر ارتفاع حجم مواقع التنوي يف طور الربوكيت [ ،]29أما الشروط اليت يتم فيها احلصول على طور الربوكيت
تتمثل يف عامل مهم و هو قيمة  ،pHحيث توصل  Huو آخرون إىل أن احلصول على طور الربوكيت يكون عند قيمة  pHترتاوح
بني  2و  ،4انطالقا من  TiCl3و  HClباستعمال طريقة املعاجلة احلرارية املائية عند  50 °Cو املعاجل حراريا عند  450 °Cملدة
ساعتني [.]29كما توصل  Dengو آخرون إىل حتضري طور الربوكيت بطريقة املعاجلة احلرارية املائية عند  200 °Cملدة  24ساعة
انطالقا من أكسيد التيتانيوم نوع أناتاز و  10 Mمن  NaOHو املعاجل حراريا عند  600 °Cملدة  4ساعات [ .]30و اجلدول
 1-Iميثل ملخص معلومات الرتاكيب البنيوية الثالث.

(أ)

(ج)

(ب)

الشكل  : 01 -Iالبنية البلورية (أ) لطور الروتيل( ،ب) االناتاز و (ج) الربوكيت [.]28

جدول  .0-Iملخص عن معلومات التراكيب البنيوية الثالث [.]31

البـنى البلورية
)a(Å
)b(Å
)C(Å
c/a
)V(Å3
Z

الروتيل

األناتاز

البروكيت

رباعية االضالع

رباعية االضالع

معين مستقيم

4.0930
_
2.9090
0.6443
62.40
2

3.7802
_
9.0139
2.0134
136.30
4

0.4008
9.1819
0.1429
0.9426
257.40
8

: Zعدد التناسق )(la coordinance
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كل الرتاكيب السالفة الذكر ميكن حتضريها كشرائح رقيقة ،حاليا الرتاكيب األكثر حتضريا لألنابيب النانومرتية هي األناتاز و
الروتيل ،فقد مت حتضريمها بطرق خمتلفة ( طريقة املعاجلة احلرارية املائية [ ،] 33،32األكسدة املصعدية [-36[ sol-gel ،]35،34
 ،)]38و أما بالنسبة ملركب الربوكيت فنحصل عليه بطريقة .sol -gel

 7.Iبنية األنابيب النانومترية ألكسيد التيتانيوم
عادة عندما تتشكل األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم تكون على شكل بنية غري بلورية (غري متبلورة) ،حبيث بينت عدة
دراسات بأن بنية األنابيب الغري بلورية ميكن أن تتحول إىل بنية االناتاز يف درجة حرارة أكرب من  280 °Cتقريبا [ ]42 -39أو
نتحصل على تركيب مكون من مزيج بني الروتيل و االناتاز بالتقريب عند درجة حرارة أكرب من .]39،40[ 400 °C
يبني الشكل  11-Iاملقارنة بنمط األشعة السينية ( )DRXبني العينة اليت حدث عليها تشكيل األنابيب النانومرتية دون
تعريضها لعملية التلدين (الالبلورية) و عينة أخرى ختضع لتلدين حتت درجة حرارة ( 450 °Cاناتاز) و حتت درجة حرارة 550 °C

(خليط بني طور االناتاز و الروتيل).

األناتاز

الشدة (و.ا)

(ج)
التيتانيوم

(ب)

(أ)

الروتيل

)5  (Deg

الشكل  :00-Iطيف انعراج األشعة السينية ( )DRXلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املشكلة (أ) الغري بلورية(،ب) املعاجلة
حراريا عند درجة حرارة ( 400 ° Cبلورية ) و (ج) املعاجلة حراريا عند درجة حرارة .]19[ 550 °C
باستعمال جهاز األشعة السينية ( ،)DRXميكن احلصول على أغلبية الطور اناتاز ذو اجتاه وحيد الذي يتميز باملستوي
( ،)101و كذلك توجد مستويات أخرى موجودة فقط بكميات بسيطة مثل ( )200و ( .)100يبدأ النمو البلوري لألنابيب عادة
صـفـحة 17

عموميات حول البنى النانومترية

الفصل األول

من األسفل (أسفل األنبوب) و هذا عن طريق الفاصل البيين (احلد احلبييب) بني الذرات ،و هذا بسبب املنطقة العريضة املتاحة من
أجل منو البلورات جبانب جدار .بعض األنابيب تنشأ فقط يف األساس على كامل طول املستوي ( )101املوجود على طول اجلدران
 ،هذه النقطة تشري إىل إمكانية منو أنابيب بلورية وحيدة [ .]42،41عند زيادة درجة حرارة التلدين الحظوا بشكل واضح حتول الطور
إىل مزيج بني الروتيل و األناتاز .عند التلدين يف درجة حرارة  400 CCحتصلوا على أكسيد التياتنيوم نوع االناتاز و ذلك عن طريق
استعمال حتليل األشعة السينية ،أما عند التلدين عند  000 °Cحتصلوا على قمة إضافية جديدة و هي قمة الروتيل ،مع العلم أن
أغلبية املركب هو مركب األناتاز ،أما بالنسبة لروتيل فكميته قليلة و احلصول عليه يكون عند درجة حرارة عالية انطالقا من .000 °C

 8.Iطرق تحضير البنى النانومترية
توجد عدة تقنيات لتحضري البىن النانومرتية و هي:
 0.8.Iتقنية األكسدة المصعدية
هو ترسب مادة (أكسيد) على قطب كهربائي موجب ،و ذلك من خالل وضع القطب املوجب (معدن ما) مقابل القطب
السالب (جرافيت ،بالتني )...،يف حملول مائي حتت توتر مستمر ،لكن هذه األخرية بدورها تنقسم إىل طريقتني:
 الطريقة األولى :باستعمال اخللط املغناطيسي (شكل )12-I
 الطريقة الثانية :باستعمال جهاز األمواج فوق الصوتية (شكل )13-I

الشكل  :05- Iالطريقة األوىل باستعمال اخللط املغناطيسي.

صـفـحة 18

عموميات حول البنى النانومترية

الفصل األول

استعملت األنابيب النانومرتية احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية باستعمال جهاز األمواج فوق الصوتية يف اختبار التحفيز
الكهروضوئي ،حبيث استعملت لتوليد  H2الذي نتحصل عليه عن طريق تفكيك املاء .و لقد ثبت أن استخدام األمواج فوق الصوتية
ينتج أنابيب أكثر نقاوة من تلك احملضرة باستخدام اخللط املغناطيسي [.]43

الماء

جهاز األمواج فوق الصوتية

الشكل  :03-Iالطريقة الثانية باستعمال جهاز األمواج فوق الصوتية [.]43

 5.8. Iتقنية المعالجة الحرارية المائية
تقنية املعاجلة احلرارية املائية هي مهمة يف حتضري املواد النانومرتية (املواد املتناهية الصغر) ،لقد أصبحت تقنية املعاجلة
احلرارية املائية من أهم التقنيات الالزمة ملعاجلة املواد ،و خاصة بسبب أمهية هذه الطريقة من ناحية البنية النانومرتية للمواد ،و من
أجل تطبيقات التكنولوجيات املختلفة مثل  :التحفيز ،اخلزفيات ،اإللكرتونيات املمغنطة ،االلكرتونيات الضوئية ،الطب احليوي
،الفتونات احليوية ......اخل.
أصل مصطلح تقنية املعاجلة احلرارية املائية هو جيولوجي [ ،]44كان أول من استخدم مصطلح تقنية املعاجلة احلرارية
املائية هو اجليولوجي الربيطاين السيد  .)1871-1792( Roderick Murchisonاملاء ،درجة احلرارة و الضغط حبيث هذه
العوامل حتدث تغريات معينة حتت شروط حمددة ،مما يؤدي إىل تكوين مركبات خمتلفة .ميكن تعريف تقنية املعاجلة احلرارية
املائية بتفاعل غري متجانس يف وجود حملول ممعدن أو  mineralizersحتت شروط ضغط عايل و درجة حرارة وذلك بغمر العينة،
فنتحصل على بلورة املادة ،عرف  Yashimuraو  Byrappaاملعاجلة احلرارية املائية بتفاعل كيميائي غري متجانس يف وجود
املذيب (سواء مائي أو غري مائي) فوق درجة حرارة الغرفة و ضغط أكرب من  1 atmيف نظام مغلق [ .]40تستعمل تقنية املعاجلة

صـفـحة 19

عموميات حول البنى النانومترية

الفصل األول

امل ائية احلرارية يف حتضري أفالم الربوفسكيت ذو الصيغة الكيمائية  AIIBIVO3وذلك منذ  ،]47،46[ 1989و الشكل 14-I

ميثل االوتوكالف اليت تستعمل يف طريقة املعاجلة احلرارية املائية.
إن طريقة املعاجلة احلرارية املائية هي عملية بسيطة و قوية للحصول على األفالم اليت تنمو على عينة التيتانيوم حبيث ترتاوح من
املئات النانومرتية إىل امليكرومرتات [.]49،47
تتميز هذه الطريقة ببعض االجيابيات [ ]00و هي :
 لديها درجة حرارة منخفضة نسبيا .
 منو األفالم املتعددة التبلور بدون عملية تلدين أخرى.
 متاسك جيد لألفالم.

الشكل  :04-Iطريقة املعاجلة احلرارية املائية [.]48
 3.8.Iتقنية التغطية بالغمر و اللف
هي طريقة مثالية لتحضري األنابيب النانومرتية ،املساحيق ،األلياف ،الشرائح الرقيقة أو لتوظيف ،تستخدم هذه الطريقة
السوائل أثناء التحضري حيث هذه الطريقة تعتمد على إنشاء شبكة من األكسيدات بواسطة بلمرة ) (polymérisationاملواد
األولية اجلزيئية مثل األمالح املعدنية ،تتحول املركبات املعدنية إىل أكاسيد بعد عملية املعاجلة احلرارية.األمالح املعدنية هي أقل
تكلفة و سهل جدا التعامل معها مقارنة بأكاسيد املعادن و بالتايل هي بدائل جيدة ،إذ ميكن حتويلها بسهولة بواسطة املعاجلة احلرارية
 ،و ميكن تذويبها يف أنواع كثرية من املذيبات العضوية اليت تشكل املركبات املعدنية ،ومن جهة أخرى الكلوريدات و النرتات و أمالح
كربيتيد املعادن هلا قابلية عالية يف املاء أو املذيبات العضوية .يتم احلصول على الطبقات الرقيقة املرسبة بأحد الطريقتني
صـفـحة 20

عموميات حول البنى النانومترية

الفصل األول

(شكل  ،)10-Iيتمثل مبدأ عمل طريقة التغطية (الرتسيب) بغمر املسند يف احمللول حيث الغمر و السحب يكون بسرعة ثابتة بدون
اهتزاز يف احمليط و يف درجة حرارة الغرفة ،كما تسمح هذه الطريقة باحلصول على طبقات عالية اجلودة .يتحدد مسك و جتانس الطبقة
املرسبة بسرعة السحب.
و تعترب هذه الطريقة صديقة البيئة ،حيث ال ينتج عنها أية منتجات ضارة بالبيئية و تتميز هذه الطريقة ببعض االجيابيات
تكمن يف [:]03-01


مرونتها و سهولة خطواهتا يف إنتاج أنواع خمتلفة من املواد النانومرتية.



قدرهتا على إنتاج كميات صناعية ضخمة من حبيبات املواد النانومرتية متجانسة الرتكيب و البنية تتمتع بنقاوة عالية تصل إىل
.99.99 



تعد الطريقة األقل تكلفة و األسرع يف عمليات التحضري.



تنتج من خالهلا مواد نانومرتية ملعظم السبائك و املواد السرياميكية و املواد املرتاكبة ،عند درجات حرارة منخفضة.



توظيف مواد أولية سابقة التحضري و منخفضة التكلفة.



احلصول على طبقة رقيقة متجانسة و ذات نقاوة عالية.



تطبيق العمل يف درجات حرارة منخفضة.



إمكانية السيطرة على ستوكيومرتية الطبقة الرقيقة.



إمكانية كبرية يف التحكم يف نسبة التطعيم .
العينة
طبقة رقيقة

محلول

طبقة رقيقة

محلول

العينة

السحب

الغمر
الشكل  :02-Iأ -طريقة التغطية بالغمر ()Dip coating
ب -طريقة التغطية باللف ()spin coating
صـفـحة 21

الفصل الثاني
الطرق التجريبية و األجهزة المستعملة
املدخل
يتضمن هذا الفصل التطرق إىل:
 املواد األولية املستعملة يف هذا العمل لتحضري البىن
النانومرتية
 خمتلف األجهزة املستعملة يف حتضري البىن النانومرتية و
أجهزة التحليل املستعملة لدراسة خصائص العينات
احملضرة.

الطرق التجريبية و األجهزة المستعملة

الفصل الثاني
 1.IIمقدمة

نتطرق يف هذا الفصل اىل املواد األولية املستعملة يف هذا البحث و دراسة خصائص املركبات املتحصل عليها من خالل حتليلها
بواسطة األشعة السينية ،التحليل بواسطة األشعة حتت احلمراء ،التحليل مبطيافية  Ramanو حتليل العينات بتقنية  ،XPSكما نتطرق
إىل خمتلف الطرق التجريبية املتبعة يف حتضري البىن النانومرتية،وأخريا التعرف على األجهزة املستعملة يف التحليل.

 5 .IIدارسة المواد األولية المستعملة
 1 .2. IIالمواد األولية المستعملة في تحضير األنابيب النانومترية
 .0المادة األولية (التيتانيوم)Ti
هو عبارة عن صفيحة معدنية نقاوة هذه األخرية هي بالتقريب ،99طيف األشعة السينية ملعدن التيتانيومممثل يف الشكل
.1-II


Ti
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الشكل  :1-IIطيف انعراج األشعة السينية ملعدن التيتانيوم النقي()99
.5حمض الهيدروفلووريك ( )Hydrofluoricacidهو عبارة عن حملول فلوريد اهليدروجني يف املاء،هذا األخري خطري جدا وشديد
التآكلو صيغته الكيميائية هي HFو درجة االنصهارهي  -83.55 o°و درجة الغليان هي .19.5 o°
.3فلوريد الصوديومهو مركب كيميائي له الصيغة ،NaFيكون على شكل بلورامتكعبة بيضاء ودرجة االنصهار هي  993 o°و
درجة الغليان هي .1695 o°
صـفـحة 22

الطرق التجريبية و األجهزة المستعملة

الفصل الثاني

.4حمض الفوسفوريك ( )Phosphoric acidيسمى أيضاً أورثو محض الفوسفوريك وهو بالصيغةالكيميائية H3PO4و درجة
االنصهار هي  42.35 o°و درجة الغليان هي .158 o°
.2الجرافيت (.)Graphite
.6األسيتون ( )Acetone, 99.97 %, Sigma-Aldrichيعرف أيضاً بالربوبانون أو كيتون ثنائي امليثيل أو -2بروبانون أو بيتا
كيتو بروبانون أما بالنسبة لصيغته الكيميائية فهي،COCH3 CH3حبيث هذا األخري هو عبارة عن مركب كيميائي عضوي ينتمي
لعائلة الكيتونات ويعترب أبسط ممثل هلذه العائلة .و األسيتون هو سائل عدمي اللون قابل لالشتعال ودرجة انصهاره هي - 90.4CC
ودرجة غليانه هي .56.53 °C

.7حمض النيتريك أو حمض االزوت هو محض معدين قوي صيغته الكيميائية  ،HNO3شديد التآكل ،سام ،له القدرة على
o

إحداثحروق خطرية عدمية اللون يف حالة نقاوته ،مييل لون العينة إىل األصفر نتيجة تراكم أكسيد النرتوجني و درجة االنصهار هي °

 42و درجة الغليان هي .83 o°
 5.5.IIالمواد المستعملة في توظيف أو ترصيع األنابيب النانومترية
 كلورات الحديد

الثالثي( % , Bioghem Chemopharama Chemicals

)99هو مركب كيميائيله الصيغة

،FeCl3ويكون على شكل بلوراتصفراء (سداسي هيدرات) و درجة انصهاره هي  304 CCودرجة غليانه هي

. 319 CC

 هيدروكسيد الصوديوم( )97 %, Bioghem Chemopharama Chemicalsهو مركب قاعدي قوي له الصيغة
الكيميائية  Na OHو نقطة االنصهار هي  318 °Cو الغليان هي
 هيدروكسيد

الباريوم( )98 %, Emerck pro analysi

ويكونالشكل التجاري منه على شكل مثاين هيدرات
االنصهار هي

°C

.1388

8 HO2

هومركب كيميائي له الصيغة الكيميائية ،Ba(OH(2

 ،BaCl.2.الذي يكون عبارة عن مسحوق بلوري أبيض و درجة

.78 °°

 نترات الحديد الثالثي( )98.5 %, Bioghem Chemopharama Chemicalsهو عبارة عن مركب كيميائي له
الصيغة  ،Fe(NO3(9.3H2Oويكون على شكل بلورات بنفسجية فاحتة و نقطةاالنصهار هي .47.2 °C
 هيدروكسيدالكالسيوم هو عبارة عن مركب كيميائي له الصيغة  ،Ca(OH( 2ويكون على شكل مسحوق أبيض ناعم و
يتفكك عند. 512 °C
 3.2.IIالمواد األولية المستعملة في تحضير األليا النانومترية
 التيتانيوم

صـفـحة 23

الفصل الثاني
 االيثانول

الطرق التجريبية و األجهزة المستعملة
()99.9 %, Sigma-Aldrich

هو مركب كيميائي عضوي ينتمي إىل فصيلة الكحوليات له الصيغة الكيميائية

 C2H6Oو نقطة االنصهار هي  - 114.3°Cو الغليان هي
 حمض

.78.4 °C

االوكزاليك(%, Laboratory reagents, C2H2O4

 )99.5هو محض عضوي قوي وهو عبارة عن

بلورات صلبة تذوب يف املاء إلعطاء حملول عدمي اللون ونقطة االنصهار هي مابني  101و .102 °C
 هيدروكسيد الصوديوم
 الماء األوكسجيني ) (30%, ProLaboهو مركب كيميائي له الصيغة الكيميائية H2O2وهو ذو لون أزرق باهت والذي
يبدو عدمي اللون يف احملاليالملمدة ،وهو بشكل طفيف أكثر لزوجةمن املاء ،نقطة االنصهار هي  -°C27.32و نقطة الغلياهني.°C110
 الماء المقطر
 كلور الهيدروجين ) (30 %, Carlo Erbaو يسمى أيضا حملول مائيلغاز كلوريد اهليدروجنيHClوهومحض معدنيقوي و
نقطة االنصهار هي  -11°Cو نقطة الغليان هي .150.2 °C
 4.5.IIالمواد األولية المستعملة في توظيف األليا النانومترية
 كلورات

الحديد ( )99%, Bioghem Chemopharama Chemicals

 حمض الخل

()99.7%, Organics Chemicals

مركب كيميائي عضوي ،درجة انصهاره هي

°C

املعروف أيضا باسم محض اإليثانويك،وصيغته

 16.5و درجة الغليان هي

،CH3COOH

وهو

.118.1 °C

 2.5.IIالمواد األولية المستعملة في تحضير األسالك و األوراق النانومترية
 التيتانيوم
 االسيتون
 هيدروكسيد الصوديوم

 كلور اهليدروجني أو محض كلور املاء (.)HCl
 املاء املقطر
اهلدف من هذه املذكرة هو حتضري البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم على صفيحة التيتانيوم بطريقة األكسدة املصعدية و
املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن و توظيفها ). (functionalisation
ينقسم هذا العمل إىل مرحلتني :
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الطرق التجريبية و األجهزة المستعملة

الفصل الثاني

 المرحلة األولى :حتضري خمتلف البىن النانومرتية ( األنابيب ) ،(Tubesاأللياف) ،(Fibersاألسالك) (Wiresو األوراق
) () leafsألكسيد التيتانيوم.
 المرحلة الثانية :توظيف أو ترصيع األنابيب و األلياف النانومرتية.

 3.IIالطرق التجريبية المتبعة في تحضير األنابيب ،األليا  ،األوراق واألسالك النانومتريةألكسيد التيتانيوم
 0.3 .IIالطريقة المتبعة في تحضير األنابيب النانومترية
لتحضري األنابيب النانومرتية نتبع ثالث مراحل:
المرحلة األولى :تتمثل يف عملية الصقل امليكانيكي
نقومبصقل العينة مبختلف أحجام الورق الكاشط ( )1000 ،800 ،000 ،320مث نقوم بتنظيف العينة وذلك باملاء املقطر
ملدة  10دقائق يف جهاز األمواج فوق الصوتية.
المرحلة الثانية :تتمثل يف عمليةالصقل الكيميائي
تتم هذه العملية بتحضري حملول يتكون من محض  HFو محض  HNO3و املاء املقطر توافقها على التوايل ،1:4:0ذلك
بوضع العينة يف احمللول احلمضي احملضر سابقا ملدة دقيقة واحدة.بعد هذه العملية نقوم بوضع العينة يف األسيتون ملدة 10دقائق ،مث
غسل العينة باملاء املقطر و جتفيفها يف درجة حرارة الغرفة.

المرحلة الثالثة :تتمثل يف عملية األكسدة املصعدية ()Anodization
استعملنا طريقتني لتحضري األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
 الطريقة األولى
نقوم بتحضري احمللول احلمضي الذي يتكون من

 2 wtمن محض اهليدروفلوريك و 100 mlمن املاء املقطر،مث نقوم

بغمر صفيحة التيتانيوم (القطب املوجب) و اجلرافيت ( القطب السالب) يف احمللول احلمضي احملضر حبيث البعد بني املهبطو املصعد
هو  ،4.0 cmو حتت توتر مستمر يقدر بـ ،20 Vو نقوم بإضافة ضخ األوكسجني وهذه العملية ملدة0ساعات ،عند االنتهاء
من تشكيل األنابيب النانومرتية نقوم باملعاجلة احلرارية عند  400 °Cملدة ساعة.و الشكل 2-IIيبني الرتكيب املوافق لطريقة األكسدة
املصعدية.
 الطريقة الثانية
نقوم بتحضري احمللول الذي حيتوي علىحمض الفوسفوريك 0.0wt ،من فلوريدالصوديوم و  99.5 mlمن املاء املقطر،مث
نقوم بغمر صفيحة التيتانيوم (القطب املوجب) و اجلرافيت (القطب السالب) يف احمللول احملضر حبيث البعد بني املهبط و املصعد هو
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 ،4.5 cmو حتت توتر مستمر يقدر بـ  20 Vوهذه العملية ملدة  40دقيقة ،عند االنتهاء من تشكيل األنابيب النانومرتية نقوم
باملعاجلة احلرارية عند  450 °Cملدة ساعة.

الشكل:5-IIميثل تركيب طريقة األكسدة املصعدية حيث  :1ميثل مولد كهربائي:2 ،جهاز اخللط املغناطيسي :3 ،احمللول احلمضي،
 :4املصعد :0 ،املهبط و  :6ميثل األوكسجني
 5.3 .IIالطريقة المتبعة في تحضير األليا النانومترية
لتحضري األلياف النانومرتية نتبع أربع مراحل:
المرحلة األولى :تتمثل يف عمليةالصقل الكيميائي
أول عمل نقوم به هو تنظيف عينات التيتانيوم بااليثانول و املاء املقطر ملدة 10ثانية باستعمال جهاز األمواج فوق الصوتية،
عند االنتهاء من هذه العملية نقوم بوضع العينات يف حملول يتكون من محض االوكزاليك ) (5%ملدة ساعتني حتت درجة حرارة
 ، 100 °Cمث نقوم بغسل العينات باملاء املقطر و جتفيفهم يف درجة حرارة الغرفة.
المرحلة الثانية :تتمثل يف عملية تشكيل األلياف النانومرتية

نقوم بوضع عينة التيتانيوم يف وسط االوتوكالف املصنوع من مادة التيفالن الذي حيتوي على حملول يتكون من  H2O2و
 10Mمن  NaOHمث نقوم بغلق االوتوكالف جيدا و وضعها يف الفرن ملدة 24ساعة عند درجة حرارة  ،80 °Cعند االنتهاء من
هذه األخرية نقوم بغسل العينة برفق شديد.
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الفصل الثاني
المرحلة الثالثة :تتمثل يف عملية املعاجلة بكلور اهليدروجني

يف هذه املرحلة نقوم بوضع العينة يف حملول يتكون من  50 mlمن ماء مقطر و  0.1Mمن  HClملدة ساعتني يف درجة

حرارة الغرفة تتكرر هذه العملية مرتني ،مث نقوم بغسل العينة باملاء املقطر و جتفيفها ملدة ساعة عند.80 °C
المرحلة الرابعة :تتمثل يف عملية املعاجلة احلرارية لأللياف النانومرتية
آخر عملية نقوم هبا هي معاجلة العينة يف الفرن العادي عند درجة حرارة  400 °Cملدة ساعة.
 3.3.IIالطريقة المتبعة في تحضير األسالك و األوراق النانومترية
لتحضري األسالك و األوراق النانومرتية اتبعنا نفس مراحل التحضري ماعدا درجة حرارة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي.
المرحلة األولى :تتمثل يف عملية الصقل امليكانيكي
نقوم بصقل العينة مبختلف أحجام الورق الكاشط ( )1000 ،800 ،000 ،320مث نقوم بتنظيف العينة وذلكباملاء املقطر
ملدة  10دقائق يف جهاز األمواج فوق الصوتية.
المرحلة الثانية :تتمثل يف عملية املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي
وتتم هذه العملية بوضع األتوكالف اليت حتتوي على  1Mمن هيدروكسيد الصوديوم و  20 mlمن املاء املقطر يف الفرن
العادي ملدة  24ساعة وبعد ذلك نقوم بغسل العينة باملاء املقطر ،مث نقوم بوضع العينة يف حملول يتكون من  1 Mمن كلور اهليدروجني
ملدة ربع ساعة ،مث نقوم بغسل العينة وجتفيفها حتت درجة حرارة الغرفة مث تليها عملية املعاجلة احلرارية ملدة  3ساعات عند 450
.°Cدرجة حرارة املعاجلة احلرارية املائية لألسالك هي  ،200 °Cأما درجة حرارة املعاجلة احلرارية املائية لألوراق هي.140 °C
 4 .IIمرحلة توظيف األنابيب النانومترية
يف هذه املرحلة نقوم بتوظيف أو ترصيع هذه األنابيب النانومرتية لتصبح هلا دوراً أكرب يف التطبيقات املختلفة :
 أنابيب نانومرتية باستعمال نرتات احلديد NaOH،و FeCl3معا و هيدروكسيد الكالسيوم ،و ذلك للحصول على األنابيب
النانومرتية Fe-BaTiO3 ،-TiO2Fe2O3و املركب النانومرتي

.CaTiO3- TiO2

 ألياف نانومرتية باستعمال كلورات احلديد ومحض اخلل ،و ذلك للحصول على األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
املرصعة بأكسيد احلديد (.)-TiO2Fe2O3
والطرق املتبعة يف حتضري املرحلة الثانية من العمل هي:
 طريقة الغمر (املعاجلة احلرارية باستعمال هلب النار( )flameو الفرن العادي).
 طريقة الرش املهبطي.
 طريقة املعاجلة احلرارية املائية (كماهو مبني يف الشكل :)3-II
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الفصل الثاني
 باستعمال الفرن العادي
 باستعمال الفرن امليكروموجي

(أ)

(ب)

الشكل :3-IIميثل طريقة املعاجلة احلرارية املائية (أ) يف الفرن العادي و (ب) يف الفرن امليكروموجي
نستعمل هذه األخرية يف حتضري األنابيب النانومرتية Fe2O3-TiO2 ،Fe-BaTiO3و املركب النانومرتي  CaTiO3-TiO2وذلك
حتت شروط معينة سوف نتطرق هلا الحقا.أما الطريقة الثانية فهي ترسيب طور باستعمال سائل (حملول) وذلك بغطس العينة يف
احمللول بالتعاقب (تكرار) ملدة  0دقائق والتكرار 4مرات بالنسبة لألنابيب النانومرتية و املعاجلة احلرارية يف الفرن (انظرالشكل ،)4-IIأما
بالنسبة لأللياف النانومرتية فوقت الغمر باستعمال تقنية التغطية بالغمر يكون ملدة1دقيقة و التكرار لـ 3مرات بسرعة10 mm/minمث
عملية املعاجلة احلرارية باستعمال هلب النار .

الشكل:4-IIميثل طريقة الغمر( الغطس)
و اجلدول 1-IIالتايل يبني ملخصا جلميع العينات و طرق حتضريها
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الفصل الثاني

شروط مرحلة األكسدة
رقم العينة

المصعدية
أو المعالجة الحرارية
المائية

المعالجة الحرارية
بعد عملية

طريقة التوظيف

األكسدة المصعدية

أو الترصيع

أو المعالجة الحرارية

)(decoration

المعالجة الحرارية
شروط التوظيف أو الترصيع

بعد التوظيف أو
الترصيع

نتيجة التوظيف أو
الترصيع

البنية

المائية

 2 mlمن HF

1

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1h

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

أنابيب نانومترية
ألكسيد التيتانيوم

الوقت  0ساعات
 0.5 wt%من NaF
 3.0 mlمن H3PO4

2

 90.0 mlمن املاء
التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1h

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

أنابيب نانومترية
ألكسيد التيتانيوم

الوقت  40دقيقة
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الفصل الثاني
 10 Mمن NaOH

3

 16 mlمن H2O2
T= 8 0 °C
t = 24 h
 10 Mمن NaOH

4

 16 mlمن H2O2
T= 8 0 °C
t = 24 h
 1 Mمن NaOH

0

 20 mlمن H2O2
T= 20 0 °C
t = 24 h

 1 Mمن NaOH

6

 20 mlمن H2O2
T= 20 0 °C
t = 24 h

الطرق التجريبية و األجهزة المستعملة
T= 300 °C

(يف الفراغ)
T= 400 °C

(يف اهلواء)

يف اهلواء عند
400 °C

يف الفراغ عند
300 °C

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

أليا نانومترية
ألكسيد التيتانيوم

أليا نانومترية
ألكسيد التيتانيوم

أسالك نانومترية
ألكسيد التيتانيوم

أسالك نانومترية
ألكسيد التيتانيوم
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الفصل الثاني
 1 Mمن NaOH

7

 20 mlمن H2O2
T= 14 0 °C
t = 24 h
 1 Mمن NaOH

8

 20 mlمن H2O2
T= 14 0 °C
t = 24 h

يف اهلواء عند
400 °C

يف الفراغ عند
300 °C

 2 mlمن HF

9

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1h

ال توجد

ال توجد

ال توجد

املعاجلة احلرارية املائية

 0.0001Mمن نرتات احلديد

يف الفرن العادي

الوقت  0ساعات

10

ml

التوتر  20فولط

 50 mlمن املاء املقطر
T= 200 °C
T= 2 h

ال توجد

ال توجد

ال توجد

Fe2O3-TiO2

ألكسيد التيتانيوم

أوراق نانومترية
ألكسيد التيتانيوم

مركب نانومتري

0.05 M ،0.02 M ،0.01M

 2 mlمن HF

 100من املاء

ال توجد

ال توجد

ال توجد

أوراق نانومترية

T= 400 °C
t= 1h

الغمر
)(Immersion

و
 0.1 Mمن  NaOHوFeCl3

T=550 °C
t= 4 h

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

الوقت  0ساعات
صـفـحة 31

الطرق التجريبية و األجهزة المستعملة

الفصل الثاني
 2 mlمن HF

11

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط

0.05 M ،0.02 M ،0.01 M
T= 400 °C
t= 1h

الغمر

و
 0.1 Mمن  NaOHوFeCl3

T= 700 °C
t= 4 h

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

الوقت  0ساعات
 2 mlمن HF
12

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1h

الرش املهبطي

االستطاعة = 100 w

()sputtering

t = 20 min

الوقت  0ساعات
 0.5 wt%من NaF
 3.0 mlمن H3PO4
13

 90.0 mlمن املاء
التوتر 20فولط

T= 550 °C
t= 4 h

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

0.05 M ،0.02 M ،0.01 M
T= 400 °C
t= 1h

الغمر

و

)(Immersion

 0.1 Mمن  NaOHوFeCl3

T= 550 °C
t= 4 h

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

الوقت  40دقيقة
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الفصل الثاني
 0.5 wt%من NaF
 3.0 mlمن H3PO4
14

 90.0 mlمن املاء
التوتر 20فولط

T= 400 °C
t= 1h

الغمر

0.05 M ،0.02 M ،0.01 M
و  0.1 Mمن  NaOHوFeCl3

T = 700 °C
t= 4 h

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

الوقت  40دقيقة
 0.5 wt%من NaF
 3.0 mlمن H3PO4
10

 90.0 mlمن املاء
التوتر 20فولط

T= 400 °C
t= 1h

الرش املهبطي

االستطاعة = 100 w
t = 20 min

T= 550 °C
t= 4 h

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

الوقت  40دقيقة
 0.5 wt%من NaF
 3.0 mlمن H3PO4
16

 90.0 mlمن املاء
التوتر 20فولط
الوقت  40دقيقة

 5 mMمن NaF
T= 400 °C
t= 1h

األكسدة املصعدية

 0.1 Mمن NaCl
 5 mMمن FeCl3

التوتر بني  0.02-و  0.41فولط

T= 550 °C
t= 4 h

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

سرعة املسح = 0.1 V/s
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الفصل الثاني

 0.02 Mمن هيدروكسيد الباريوم و

 2 mlمن HF
17

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1 h

املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي

الوقت  0ساعات

18

ml

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1 h

املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي

الوقت  0ساعات

19

ml

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1 h

املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي

الوقت  0ساعات
 2 mlمن HF
20

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط
الوقت  0ساعات

Fe -BaTiO3

T= 100 °C
t=1 h

 0.01 Mمن نرتات احلديد
 50 mlمن املاء املقطر

ال توجد

Fe-BaTiO3

مركب نانومتري

T= 100 °C
t= 1 h

 0.02 Mمن هيدروكسيد الباريوم و

 2 mlمن HF

 100من املاء

 50 mlمن املاء املقطر

ال توجد

مركب نانومتري

 0.02 Mمن هيدروكسيد الباريوم و

 2 mlمن HF

 100من املاء

 0.005 Mمن نرتات احلديد

T= 400 °C
t= 1 h

املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي

 0.02 Mمن نرتات احلديد
 50 mlمن املاء املقطر
T= 100 °C
t= 1 h

ال توجد

Fe-BaTiO3

مركب نانومتري

 0.02 Mمن هيدروكسيد الباريوم
 50 mlمن املاء املقطر
T= 120 °C
t= 1 h

ال توجد

BaTiO3

أنابيب نانومترية
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الفصل الثاني

 0.02 Mمن هيدروكسيد الباريوم

 2 mlمن HF
21

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1 h

املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن العادي

الوقت  0ساعات
 2 mlمن HF
22

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط

T= 400 °C
t= 1 h

املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي

الوقت  0ساعات
 2 mlمن HF
23

ml

 100من املاء

التوتر  20فولط
الوقت  0ساعات

T= 400 °C
t= 1h

املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن العادي

24

T= 8 0 °C
t = 24 h

 50 mlمن املاء املقطر

مركب نانومتري

T= 200 ° C
T= 2 h

0.0غ من هيدروكسيد الكالسيوم
 50 mlمن املاء املقطر
T= 100 °C
t= 1 h

 0.0غ من هيدروكسيد الكالسيوم
 50 mlمن املاء املقطر

ال توجد

ال توجد

T= 200 °C
t= 2 h

CaTiO3-TiO2

CaTiO3-TiO2

مركب نانومتري

مركب نانومتري

 0.1 Mمن

 10 Mمن NaOH
 16 mlمن H2O2

 0.001 Mمن نرتات احلديد

ال توجد

Fe-BaTiO3

T= 400 °C
t= 1 h

الغمر

كلورات احلديد
 30 mlمن محض اخلل
T= 100 °C
t = 15 min

معاجلة باللهب ملدة
15s

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري
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 10 Mمن NaOH
20

 16 mlمن H2O2
T= 8 0 °C
t = 24 h

0.1 M
T= 400 °C

الغمر

t= 1 h

26

T= 8 0 °C
t = 24 h

 30 mlمن محض اخلل
T= 100 °C
t = 15 min

0.1 M

 10 Mمن NaOH
 16 mlمن H2O2

من كلورات احلديد

T= 400 °C
t= 1 h

الغمر

من كلورات احلديد
 30 mlمن محض اخلل

معاجلة باللهب
ملدة

1 min

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

معاجلة باللهب
ملدة

2 min

Fe2O3-TiO2

مركب نانومتري

T= 100 °C
t = 15 min
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اآلن نتطرق إىل األجهزة املستعملة

 5 .IIاألجهزة المستعملة
 0.5 .IIتقنيات القياس و التحليل
تعتمد الطرق الفيزيائية املستعملة يف حتليل املادة و معرفة مكوناهتا أي أطوارها،وذلك بعد استجابة هذه األخرية بعد عملية اإلثارة
بواسطة منابع اإلثارة ،وهي عبارة عن حزمة من جسيمات مشحونة مثل :اإللكرتونات،األيونات ،األشعة الكهرومغناطيسية مثل
أشعة  و أشعة ،Xإذن هذه األخرية اتاحت لنا مند اكتشافها فرصة اكتساب ومجع معلومات دقيقة ملعرفة بنية املادة املدروسة .
طرق التحليل باستعمال أشعة  Xكثرية،فمن بني هذه الطرق تلك اليت تعرف بطريقة املسحوق واليت يستعمل فيها إشعاع سيين
وحيد اللون.
توجد آليتني أساسيتني يستخدم من خالهلما طيف االنعراج
األولى :تعرف بآلية ديباي شرر و مبدأ عمل هذه األخرية هو تسجيل الطيف على فيلم حساس يتمثل يف شريط يوضع داخل
غرفة تعرف بغرفة ديباي.
الثانية :تعرف بآلية انعراج األشعة السينية
تستعمل هذه التقنية يف دراسة بىن املواد البلورية و طبيعتها وهي دقيقة يف معلوماهتا،و يرتكز مبدؤها على قذف سطح
العينة حبزمة من األشعة أحادية املوجة فنتحصل على خمطط طيف العينة املدروسة أي شدة كمية اإلشعاع Iبداللة زاوية براغ
.2θو من خالل عالقة براغ حنصل على املسافة بني املستويات البلورية:
2 dhkl sin = n 
حيث:
 :λطول موجة األشعة السينية
 :nرتبة االنعراج.
 :dhklاملسافة بني املستويات البلورية
 :θزاوية براغ النعراج األشعة السينية .
مت استخدام هذا اجلهاز للتعرف على األطوار واملركبات املتشكلة ،جهاز حيود األشعة املستعمل هو من نوع D8-

Advancedمن إنتاج شركة (Beuker-Siemantالشكل )5-IIاملوجود يف خمترب التحوالت الطورية جبامعة قسنطينة  1والذي
يعمل وفق هندسة براغ ومنبع األشعة ينتج من ضد املهبط من النحاس  KCuواملغذى مبنبع توتر مستقر حتت جهد قدره 40
 kVو.10 mA
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الشكل :5-IIميثل جهاز انعراج األشعة السينية نوعD8- Advanced

تسمح هذه التقنية بتحديد خطوط االنعراج حيث يرفق بكل خط قيمتني مها  Iو  dhklومنه ميكن احلصول على قائمة
الثنائيات ( )dhkl،Iأو ( )2θ،Iانطالقا من طيف العينة املدروسة ،هذه القائمة تكون مميزة لكل عنصر،مثل هذه القوائم تكون
مربجمة يف أقراص مضغوطة لتسهيل عملية استعماهلا مباشرة من خالل احلاسوب ،تعرف هذه األخرية ببطاقات A.S.T.M

وللقيام بعملية التحليل الكيفي للمادة يكفي تأشري خطوط االنعراج وترتيبها حسب تزايد شدهتا )اخلطوط الثالثة األوىل األكثر
شدة) مث العودة إىل بطاقاتA.S.T.Mللكشف عن هذا العنصر أو الطور.
2.5.التحليل باستعمال األشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه )(FTIR
تعترب تقنية مطيافية األشعة حتت احلمراء من أسهل طرق التحليل املتبعة يف املخابر ،وهذا فيما يتعلق بالتحليل الفيزيائي-الكيميائي
للمواد ،حيث تسمح هذه التقنية مبعرفة الطبيعة الكيميائية للمواد ،وذلك بواسطة مماثلة بعض أشرطة االمتصاص املوجودة يف طيف
املادة املدروسة ،حيث ميثل كل شريط منط االهتزاز لرابطة كيميائية معينة بني ذرتني.
ترتكز تقنية الـFTIRعلى امتصاص املادة املدروسة لألشعة حتت احلمراء ،اليت ميتد عدد املوجة (الرتدد) هلا يف اجملال
من4000إىل( 400cm-1أي أهنا ذات طول موجة من  2إىل  )24mاملوافق جملال طاقة اهتزاز اجلزيئات داخل املادة ،بالتايل
عندما تسقط حزمة أشعة ذات أطوال موجة (طاقة) جماورة لطاقة اهتزاز جزيئات املادة ،تقوم هذه األخرية بامتصاص اإلشعاع
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الوارد(املناسب) .نستخدم هلذا الغرض مطياف بتحويل فورييه ،حيث يعمل على إرسال حزمة من األشعة حتت احلمراء على العينة
املدروسة ،لتسقط فيما بعد هذه األشعة على الكاشف ليحوهلا بدوره إىل إشارة كهربائية ،وبواسطة عملية حتويل رياضية تسمى
بتحويل فورييه لإلشارة امللتقطة ،حنصل على طيف انعراج ميثل عدد املوجة بداللة االمتصاص (االنتقال).للقيام بعملية التحليل
الكيفي للمادة املدروسة يكفي حتديد التناسب بني أطوال املوجات الفعالة (املمتصة) مع اجملموعات الكيميائية احلاضرة يف املادة،
وقد مت وضع جداول خاصة الستعماهلا لتحديد املاهية الكيميائية للمادة املدروسة.اسم اجلهاز هو  Brukerاملوجود يف خمترب
التحوالت الطورية جبامعة قسنطينة.1
3.5 .IIالمجهر اإللكتروني الماسح
اجملهر اإللكرتوين املاسح والذي يشار له اختصار)(SEMوهو من أهم أجهزة التصوير اجملهري و الذي له الكثري من
التطبيقات الرئيسية و املهمة يف جمال علوم املواد و العلوم الطبية ،و كلمحة تارخيية عن هذا اجملهر فقد مت وضع تصور نظرية عمله
بشكل كامل يف أربعينات القرن املاضي ،و مل يتم تسويق أول منوذج من هذا اجلهاز إال بعد مرور حوايل عشرين سنة أي يف
ستينات القرن املاضي.
يتميز هذا اجملهر بقدرته التكبريية و اليت تصل إىل أكثر من نصف مليون مرة،و عليه فقد وجد هذا اجملهر طريقه إىل مجيع
التطبيقات العلمية و يف شىت جماالت العلوم،فبواسطة اجملاهر اإللكرتونية املاسحة احلديثة نستطيع دراسة أسطح العينات و تركيباهتا
الدقيقة ومكوناهتا الكيميائية و مساكتها ،و كذلك دراسة أحجام اجلسيمات و اجلزيئات و امليكروبات ،و الكثري من التطبيقات
األخرى .اجملهر اإللكرتوين املاسح املستعمل هو من نوع JEOL JSM-7600

 Nanoجبامعة  Alicanteيف

وFEI-Versa 3Dاملوجود يف

خمترب LT-

اسبانيا.

المبادئ األساسية للمجهر اإللكتروني الماسح
تعتمد نظرية عمل اجملهر اإللكرتوين املاسح على استخدام حزمة الكرتونية عالية الطاقة تصطدم بسطح العينة املدرسة
عموديا حيث حتدث عملية مسح نقطة بنقطة لسطح العينة ،و من مث جتمع اإلشارات املنعكسة و الصادرة من العينة (شكل -II

 )6بإستخدم الكواشف املختلفة.
و فيمايلي سنقدم شرحا مبسطا لكيفية عمل هذا اجملهر:
أوال :يتم إنتاج اإللكرتونات عن طريق االنبعاث احلراري وذلك عن طريق تسخني فتيلة ) (Filamentتصنع عادة من التنغستني،
و يطبق على هذه الفتيلة جهد تعجيل تتفاوت قيمته ما بني 0.1 Vإىل .30 V
ثانيا :متر حزمة اإللكرتونات من خالل عمود اجملهر امل ًفرغ و يتم تركيز هذه احلزمة بواسطة جمموعة من العدسات الكهرومغناطيسية
على طول هذا العمود.
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ثالثا :تعمل فتحات التحكم املوجودة على طول عمود اجملهر على التحكم يف عرض حزمة اإللكرتونات و ذلك حبجز
االلكرتونات املتشتتة و املنحرفة عن مسار

احلزمة.

:erإلكرتونات االستطارة اخللفية
:esااللكرتونات الثانوية
:eAالكرتوناتAuger

:etانتقال االلكرتونات
Cathodoluminescence:C

:RXاألشعة السينية

الشكل :6-IIخمتلف اإلشارات الصادرة و املنعكسة من سطح العينة
رابعا :تصطدم احلزمة اإللكرتونية بسطح العينة و اليت تكون داخل حيز مغلق و مفرغ متاما يسمى غرفة اجملهر اإللكرتوين املاسح
) (SEMحيث تتفاعل هذه احلزمة مع سطح العينة ،و ينتج عن هذا التفاعل عدد من اإلنبعاثات " اإلشارات "من أهم هذه
اإلنبعاثات أو اإلشارات اليت تستخدم يف إنتاج صور أسطح العينات ،إشارتان مها انبعاث اإللكرتونات الثانوية و يرمز هلا اختصارا
 SEو انبعاث إلكرتونات االستطارة اخللفية )  (Backscattered Electronو يرمز هلا اختصار  ،BSEو أيضا هناك
األشعة السينية  X-raysاملنبعثة من العينة و هلا أمهية كبرية يف دراسة ماهية عناصر العينة و كذلك نسبها ،مما يعطي معلومات
وافيه عن العينة املدروسة ،و جيدر اإلشارة هنا إىل أن كل إشارة من هذه اإلشارات تنبعث من مستوى معني بالنسبة لسطح العينة
و تشكل نسبة معينة من عملية التفاعل بني احلزمة اإللكرتونية الساقطة و سطح العينة و تسمى عملية التفاعل هذه باسم حجم
التفاعل و الذي يبني احليز ثالثي األبعاد ملدى التفاعل بني احلزمة اإللكرتونية و العينة و كذلك مستوى و حجم كل إشارة من
إشارات االنبعاث كما هو موضح يف الشكل أدناه (الشكل .)7-II
خامسا :يتم جتميع كل إشارة بواسطة الكاشف اخلاص به ،حيث يتم بعد ذلك حتليل هذه اإلشارات و معاجلتها و من مث يتم
إظهارها كصور بالنسبة لإلشارتني  SEو  BSEأو كطيف حتليلي لألشعة السينية .و يبني الشكل  8-IIشكل توضيحي مبسط
لألقسام الرئيسية للمجهر اإللكرتوين املاسح (.)SEM
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الشكل :7-IIحجم التفاعل هو الفراغ الثالثي األبعاد الذي يوضح عمق و حجم اإلنبعاثات احلاصلة عن عملية التفاعل بني
احلزمة اإللكرتونية الساقطة و سطح العينة املدروسة.

الشكل : 8-IIاألقسام الرئيسية للمجهر اإللكرتوين املاسح ()SEM
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 4 .5. IIتقنية التحليل بمطيافية االلكترونات المضاءة باألشعة السينية()XPS
 مبدأ عمل هذه التقنية
تستعمل تقنية املطيافية اإللكرتونية ( )UPS،AES،XPSلدراسة سطح املواد و اخلصائص اإللكرتونية .تطبق مطيافية
األشعة السينية على وجه اخلصوص لدراسة املواد الصلبة ،حيث أن أساس الـ  XPSهو تأثري كهروضوئي،معىن أنه يلعب دور
إعطاء نوع فريد من الكرتونات املادة.
مبدأ العمل يتكون عند حتليل الطاقة احلركية للفوتوالكرتونات املنبعثة عرب العينة اليت بدورها ال تقبل اإلشعاعات من منبع األشعة
السينية
 ظاهرة انبعاث االلكرتونات ليست ممكنة من القلب أو مستوى (سوي) التكافؤ إال إذا كانت طاقة الفوتون الساقط
أكرب من طاقة العتبة عند اإلثارة.
 يكون إيراد انبعاث الفوتونات أعظمى عندما تكون تقريبا طاقة الفوتون أكرب من طاقة ربط اإللكرتون املنزوعة .
نعلم أن الطاقة احلركية للفوتوالكرتون ميكن أن تزود بطاقة ربط هذا األخري بواسطة قانون اخنفاض الطاقة :
Ec = hν - El - Φs
حيث:
 :Ecالطاقة احلركية للفوتوالكرتون
 :hνالطاقة احملرضة
 :Eطاقة ربط االلكرتون يف املدار الذري (مستوي فارمي يأخذ كمرجع)
 :Φsعمل اخلروج (انظر الشكل )9- II
بالنسبة للمادة املعطاة ،عمل اخلروج  Φsو هو ثابت حبيث إذا أضفنا بني مستوي فارمي و هذا األخري املعرب عنه يف تبسيط
العالقة السابقة تصبح:
Ec = hν - El
املعلومات املستخرجة من القمم الفوتوكهربائية تكون متعددة و من املمكن حتليل عنصري للسطحو ذلك تعريف قمم
الفوتوالكرتونات و بالتايل نستنتج األطوار املوجودة على السطح ،يتم التحليل الكيميائي بدراسة التغري الطاقي خلطوط
الفوتوالكرتونات بسبب تعديالت حميط الذرة ،و يف النهاية يعرض معايرة شبه كمية لرتكيب السطح بواسطة كثافة التقارير بني
خمتلف اخلطوط.
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الشكل:9-IIميثل مبدأ عملتقنيةXPS

منابع األشعة السينية :
منبع األشعة السينية املستعمل هو أنبوب ذو مهبطني ( األملنيوم و املغنزيزم ) ،املهبط املستعمل أثناء التحليل يف هذا
العمل هو األملنيوم من منطلق اللمعان اجلد قوي  .غري أن ،مهبط املغنزيوم يسمح بتفادي تغطية بعض قمم فوتوالكرتونات و
انتقاالت  Augerأثناء حتليل الطبقات الرقيقة املرتسبة على العينة .الزاوية بني تدفق األشعة السينية الساقطة و سطح العينة
هي.45°الطاقة املعطاة من طرف هذه املهابط توافق اخلطوط الرئيسية Mg Kα1,2و(Al Kα1,2جدول  .)2-IIإذن تكون الطاقة
احلركية لفوتو -الكرتون أقل من  1486.6و  1203.6 eVعلى التوايل ،اليت توافق املسار احلر املتوسط الغري مرن من الرتبة 3

 .nmنوع اجلهاز املستعمل هو  ،Thermo Scientific XPSاملوجود يف خمترب

LT --Nano

جبامعة  Alicanteيف

اسبانيا.

جدول :5-IIيمثل المميزات الرئيسية و شروط استعمال منابع األشعة السينية

اإلشعاع
Al Kα
Mg Kα

طاقةالخط
الرئيسي)(eV
6. 61.1
1253,6

طول الخط مقاس عند توتر التسريع
نصف الشدة العظمى )(KV
0,85
7.0

12
62

تيار االنبعاث

القدرة

)(mA

)(W

22
27

300
2.7
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5.2.IIمطيافية Raman

مطيافيةRamanتستخدم عادة يف الكيمياء ،أل ن الرتددات مربوطة بالروابط الكيميائية و متاثل اجلزيئات ،هذه األخرية حتدد
خصائص الرتكيب اجلزئي و بنية املواد.هذه الطريقة هي مكملة ملطيافية األشعة حتت احلمراء ،مما ينتج لنا فرصة دراسة أوضاع
الرتددات للمادة املدروسة.
مبدأ عمل هذه املطيافية هو تركيز حزمة من الضوء(عرب عدسة) أحادي اللون (حزمة ليزر) على العينة لدراسة و حتليل
الضوء املنتشر ،هذا الضوء يتم مجعه باستخدام عدسة خمتلفة و إرساهلا من خاللmonochromatorو تقاس بواسطة الكاشف
( ،)monocanal type photomulticateur ou CPM, multicanal type CCDنوع اجلهاز املستعمل هو-Sentrra

(Brukerانظر الشكل  )10-IIاملوجود يف خمترب اخلزفيات جبامعة قسنطينة .1

الشكل:01-IIمبدأ عمل مطيافية Raman

الشروط املستعملة أثناء حتليل العينات هي:
 طول املوجة التحريض هو  032نانومرت.
 جمال املسح أو التحليل من 00إىل.2000 cm-1
 استطاعة تقدر بـ  20ميلي واط.
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6.5. IIمطيافية األشعة فوق البنفسجية و المرئية
 مبدأ التشغيل:

تستعمل مطيافية األشعة فوق البنفسجية و املرئية لقياس االمتصاصية أو الكثافة الضوئية ملادة كيميائية معينة ،وعادة املادة
املدروسة هي عبارة عن حملول .عالوة على ذلك ،عندما يكون تركيز هذا النوع عايل فان هذا األخريميتص الضوء الذي حدده
قانون بري المربت.
 منط االنعكاس املنتشر ()Mode réflexion diffuseتسمى أيضا طريقة ،Kubelka-Munkتنص نظرية
Munk

Kubelka-

على أن العمق املتنا هي الصغر لطبقات العينة ،حيث يتم احلصول على ترابط بني االنعكاسية املطلقة وRمعامل

االمتصاصkلطبقة عند طول موجة معني ،حسب عالقة .]45[ Kubelka-Munk

(............................................)1- II

حيث  Sميثل معامل االنتشار (يتعلق باحلجم و أشكال اجلزيئات )  ،هو معاملextinctionاالنقراض املويل و cهو الرتكيز
املويل.نوع اجلهاز املستعمل من نوع  JASCO ILN-725-V-676املوجود يف خمترب اخلزفيات جبامعة قسنطينة .1
7.5.IIجهازPotentiostat/ Galvanostat

هذا اجلهاز هو جهاز أساسي للدراسات الكهروكيميائية يسمح بتطبيق توتر ثابت أو تيار على العينة املدروسة و املوضوعة يف
منظومة تتكون من خلية و ثالث أقطاب ( إلكرتود) املصعد ،املهبط و املرجع ( )refrenaceاليت تستعمل يف جتارب عدة منها
التحليل الكهربائي ،التيار الكهربائي بداللة التوتر ،التيار الكهربائي بداللة الزمن ،املمانعة..................،اخل.
1.7.5.IIاختبار الكهروكيميائية الضوئية)( photoelectrochimical
إلجراء هذا االختبار نستعمل جهازPotentiostat/ GalvanostatنوعSolarton analytical SI 1287املوجود يف خمترب
اخلزفيات جبامعة قسنطينة .1احمللول املستعمل يف االختبار هو 1.0 Mمن  ،NaOHالقطب السالب هو البالتني ،القطب
املوجب هو العينة املراد دراستها و القطب املرجعي هو  ،Ag/AgClنقوم بإجراء هذا االختبار يف الظالم و يف وجود الضوء
وذلك باستعمال جهاز إضاءة مشسية نوع  AM 1.5 Gشدة الضوء تقدر بـ .011 mW/cm2
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 2.7.5.IIاختبار التيار بداللة الزمن )(current-Time
شروط هذا االختبار هي:
 حملول يتكون

من. 1.0 M NaOH

 تطبيق توتر عند صفر فولط .
 فتح أو غلق اإلضاءة ملدة  20ثانية باستعمال نفس جهاز اإلضاءة و شدة اإلضاءة.
 زمن االختبار هو 160ثانية.
 3.7.5.IIاختبار شحن-تفريغ)(charge-discharge
شروط هذا االختبار هي:
 حملول يتكون

من K2SO4

.0.5 M

 زمن االختبار هو  10ثواين.
4.7.5.IIمطيافية الممانعة الكهروكيميائية ()Electrohemial Impedance Spectroscopy
هي تقنية مشرتكة من أجل حتقيق اخلصائص الكهروكيميائية و استخدامها على نطاق واسع لدراسة خمتلف املواد يف تطبيقات
خمتلفة مثل:البطاريات ،خاليا الوقود و ظاهرة التآكل.منوذجيا جتربة ( )EISتشتمل على تطبيق إشارة جيبية سعتها صغرية و حتليل
االستجابة.السطح البيين بني أشباه النواقل  /احمللول الكهربائي عند تطبيق حقل كهربائي جييب ،املعادلة معرب عنها يف املعادلة(-II

:)2
)U(t) = Um sin wt = Um exp (iwt)………………… (2-II
عادة التيار املوافق يسلك إزاحة الطور ()
)J(t) = jm sin (wt+) = jk exp (iwt)……….……….(3-II
يتم تعريف العالقة بني قيم التوتر والتيار يف املعادلة ) )5-IIحيث يسمى Zاملمانعة:
(Jk =exp (i) …………………………….………)4-II
)exp (i) …………………….………..(0-II

= )Z(w

املمانعة هي القيمة املعقدة اليت تتكون من اجلزء احلقيقي (' ) Zو اجلزء الومهي ('' )Zكما هو مبني يف املعادلة (:)6-II
)Z(w) = Z’ (w) + i Z’’ (w) ………………………….(6-II
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الفاصل البيين بني اجلسم الصلب /السائل (كما هو مبني يف الشكل )11-IIميكن تبسيطه باعتباره دارة كهربائية تتكون من
مقاومة نقل الشحن  ،RCTو سعة الشحن لقطب كهربائي نصف ناقل ( )CSCو املقاومة املتسلسلة املقابلة لنظام الكهروكيميائية
[.]00
الشروط املستخدمة أثناء إجراء قياسات املمانعات:
 التواتر من  100كيلو هرتز اىل  0.1هرتز
 التوتر هو صفر فولط

الشكل  :00-IIخمطط الفاصل البيين ألشباه املوصالت  /احمللول الكهربائي و الدارة املكافئة للسطح الكهربائي.
 8.5.IIجهاز اإلضاءة الشمسية ()Solar light
نوع اجلهاز املستعمل يف اإلضاءة هو Xenon lamp power supply XPS-300TM

 9.5. IIالميزان
لقياس كتلة املساحيق مت استعمال ميزان حساس من نوع  KERN ARS 220-4والذي تصل كل من قيمته القصوى إىل
 220غ و دقته إىل 4-10غ
 10.5 .IIالفرن الكهربائي
تتم عملية املعاجلة احلرارية للعينات باستخدام فرن كهربائي من نوع  Fimanferediذو درجة حرارة قصوى تصل إىل
حوايل 1100°Cمزود بإمكانية الربجمة لسرعة التسخني ودرجة احلرارة وزمن املعاجلة احلرارية.
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11.5.IIجهاز األمواج فوق الصوتية
متت عملية التنظيف جبهاز األمواج فوق الصوتية من نوع Sonics Vibra cell Model :VCX1500ذو تواتر 20 kHzو
استطاعته القصوى قدرها 1000واط.
 12.5.IIجهاز الخلط المغناطيسي
تتم عملية اخللط املغناطيسي جبهاز من نوع  IKA-Combimagrctذو درجة حرارة قصوى تصل إىل حوايل 350°Cو تواتر
قدره .00/60 HZ
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النتائج و مناقشتها
املدخل
اهلدف من هذا الفصل هو مناقشة النتائج املتحصل عليها ( األلياف ،األسالك ،األوراق و
األنابيب النانومرتية احملضرة بطريقةاملعاجلة احلرارية املائيةو األكسدة املصعديةعلى التوايل واملوظفة أو
املرصعةلتحسني دورها يف االستعماالت املختلفة ،حيث قمنا بتطعيم و ترصيع األنابيب النانومرتية
باحلديد ،الكالسيوم ،الباريوم و احلديد معا ،أما األلياف النانومرتية فرصعت باحلديدوينقسم هذا
الفصل إىل ثالث أجزاء:
 الجزء األول يتضمن األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم.
 الجزء الثاني يتضمن األلياف النانومرتية.
 الجزء الثالث يتضمن دراسة البىن النانومرتية من حيث:
مقارنة بني البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و ذلك باختبار الكهروكيميائية.
مقارنة بني البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املعاجلة يف اهلواء و الفراغ و ذلك باختبار
الكهروكيميائية.
.

الفصل الثالث

الجزء األول
األنابيب النانومترية ألكسيد التيتانيوم
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املرحلة األوىل من هذا العمل تكمن يف حتضري األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم باستعمال حملولني خمتلفني يتمثل يف حملول
يتكون من  HFو احمللول اآلخر يتكون من  NaFأثناء عملية األكسدة املصعدية ،بعد االنتهاء من التحضري قمنا بدراسة هذه
األخرية باألشعة السينية و حتليل باألشعة حتت احلمراء و اجملهر اإللكرتوين املاسح .

 0.IIIالتحليل باألشعة السينية
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الشكل  :1-IIIطيف انعراج األشعة السينية ( )DRXلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ) (TiO2احملضرة باستعمال حملول
حيتوي على  2mlمن ( HFأ) األنابيب النانومرتية ال بلورية (بدون معاجلة حرارية ) و (ب) األنابيب النانومرتية البلورية امللدنة
عند

.400 °C
يبني الشكل  1-IIIمقارنة بني طيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم

(TiO2

)NTsاحملضرة بطريقة األكسدة املصعدية باستعمال  HFحتت توتر يقدر بـ  20فولط ملدة  0ساعات قبل و بعد املعاجلة احلرارية،
حيث جند قبل عملية املعاجلة احلرارية أن األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم تكون غري بلورية (شكل  1-IIIأ) ،أما بعد عملية
املعاجلة احلرارية عند  400 °Cفنجد أن األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم أصبحت بلورية من النوع األناتاز (شكل 1-III

ب) ،إذا أن املقارنة بني الطيفني تبني أن هناك قمة إضافية عند  20.3 C= 2و اليت متثل قمة األناتاز (بطاقة  A.S.T.Mرقم
 ،)21-1272حيث هذه األخرية تتميز مبستوي ( .)101و نالحظ أن هذه القمة ليست موجودة قبل املعاجلة احلرارية ،أما بقية
القمم فتمثل قمم التيتانيوم القاعدي (بطاقة  A.S.T.Mرقم  ،)44-1294هذه النتائج توافق النتائج اليت حتصل عليها الباحثون
اآلخرون يف حتضري هذه األنابيب و احلصول على طور األناتاز [.]7
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 5 .IIIالتحليل باألشعة تحت الحمراء

يبني الشكل  2-IIIطيف األشعة حتت احلمراء لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة األكسدة املصعدية
عند  20فولط ملدة

0

ساعات باستعمال  HFو املعاجلة حراريا عند  400 °Cملدة ساعة ،حيث نالحظ وجود قمتني عند

 732.4و  828.6 cm-1اليت توافق  Ti-Oو  ،]09-06[ Ti-O-Tiعلى التوايل و اليت تنتسب إىل طور األناتاز ،إذن حتليل
األشعة حتت احلمراء يؤكد املعلومات اليت حتصلنا عليها من حتليل األشعة السينية الذي يبني وجود أكسيد التيتانيوم نوع أناتاز.
Ti-O-Ti

Ti-O

0,08

0,00

2400

1200 1600 2000
ال طول ال موج ي )(cm-1

800

االم ت صا ص ية )و.ا(

0,04

-0,04

الشكل  :5-IIIطيف األشعة حتت احلمراء لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة األكسدة املصعدية يف حملول
حيتوي على  2 mlمن  HFعند  20فولط ملدة  0ساعات (بدون إضافات) و املعاجلة حراريا عند  400 °Cملدة ساعة.

 3 .IIIالبنية المجهرية
يبني جهاز اجملهر االلكرتوين املاسح ( )SEMصورة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املشكلة على عينة التيتانيوم
بواسطة طريقة األكسدة املصعدية باستعمال حملول حيتوي على  2 mlمن  HFو املبينة يف الشكل ( 3-IIIأ -ب) ،حبيث يبني
كثافة عالية لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرتبة و املنتظمة التشكيل .يقدر قطر األنابيب النانومرتية بـ  63 nmو مسك
هذه األنابيب يقدر بـ  ،30 nmو هذا حسب الشكل  3-IIIب (احملضرة باستعمال  )HFأما قطر األنابيب النانومرتية احملضرة
باستعمال  NaFفيقدر بـ  06 nmمع مسك قدره ( 30 nmكما هو مبني يف الشكل  3-IIIد) .أما الشكل 3-IIIج فيمثل
صورة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املشكلة على عينة التيتانيوم باستخدام حملول حيتوي على  0.5 wt% NaFحيث
نالحظ أيضا كثافة عالية لصفوف األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرتبة و املنتظمة التشكيل.
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(ب)

(د)

(أ)

(ج)

الشكل  :3-IIIصورة باجملهر االلكرتوين املاسح ( )SEMلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ -ب) و احملضرة باستعمال
 HFاملعاجلة حراريا عند درجة حرارة  400 CCو (ج -د) باستعمال  NaFاملعاجلة حراريا عند درجة حرارة . 400 CC
 4 .IIIالتحليل بمطيافية Raman
إن الشكل  4-IIIأ ميثل طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية
باستعمال  HFعند توتر  20فولط و ملدة  5ساعات حيث حتصلنا على أكسيد التيتانيوم غري البلوري ،هذا ما أكدته النتائج
املتحصل عليها بتحليل انعراج األشعة السينية (.)DRX
يبني الشكل  4-IIIب طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية باستعمال HF

عند توتر  20فولط و ملدة  0ساعات و املعاجلة حراريا عند  450 °Cملدة ساعة ،حيث حتصلنا على طور األناتاز عند القمم
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(األمناط)  )A1g( 031.0 ،)B1g( 390،)Eg(198 ،)Eg(140و  .)Eg(630.0 cm-1هذه النتائج توافق النتائج املتحصل
عليها من طرف عدة باحثني [.]61،60
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الشكل  :4-IIIطيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية باستعمال  HFعند
توتر  20فولط و ملدة  0ساعات( ،أ) بدون معاجلة حرارية عند  450 °Cو (ب) عند املعاجلة احلرارية عند  450 °Cملدة
ساعة عند طول موجة .032 nm
أما املرحلة الثانية من العمل فهي تتمثل يف توظيف أو ترصيع هذه األنابيب النانومرتية

 2 . IIIاألنابيب النانومترية ألكسيد التيتانيوم الموظفة بالحديد
 0.2 .IIIاألنابيب النانومترية ألكسيد الـتيتانيوم الموظفة بالحديد المحضرة بطريقة المعالجة الحرارية المائية
 0.0.2 .IIIالتحليل باألشعة السينية
ميثل الشكل  0-IIIمقارنة بني طيف األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (احملضرة باستعمال  )HFالغري املوظفة و
املوظفة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن عند  ،200 °Cحيث نالحظ وجود طور األناتاز عند  2و اليت تقدر بـ20.3 C

املتميز باملستوي ( ، )101أما بقية القمم فهي قمم التيتانيوم القاعدي ،و نالحظ كذلك عدم وجود أي قمم للحديد أو أكسيد
احلديد  ،و هذا راجع لرتكيز احلديد الضئيل عند التوظيف و جهاز انعراج األشعة السينية ال يستطيع الكشف عن نسب التطعيم
الضئيلة (الصغرية جدا).كما نالحظ كذلك أن عند عملية التطعيم باحلديد أدت إىل زيادة عرض قمم التيتانيوم و انزياحها حنو
تزايد الزوايا.
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الشكل ( :2-IIIأ) طيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية  TiO2ال البلورية( ،ب) أنابيب نانومرتية بلورية( ،ج)
أنابيب نانومرتية  TiO2املوظفة باحلديد و احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن العادي عند  200 °Cملدة ساعتني.
 5.0.2 .IIIالتحليل بواسطة Raman
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الشكل  :6-IIIطيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية باستعمال  HFعند
توتر  20فولط و ملدة  0ساعات (أ) و األنابيب النانومرتية  TiO2املوظفة باحلديد احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن
العادي عند  200 °Cملدة ساعتني (ب).
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النتائج و المناقشة

يبني الشكل  6-IIIأ طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية باستعمال
 HFعند توتر 20فولط و ملدة  0ساعات و املعاجلة حراريا عند  450 °Cملدة ساعة ،حيث حتصلنا على طور األناتاز عند القمم
 031.0 ،390 ،198 ،140و  ،]61،60[ 630.0 cm-1أما الشكل  6-IIIب فيبني طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية
ألكسيد التيتانيوم املطعمة باحلديد بطريقة املعاجلة احلرارية املائية عند  ،200 °Cحيث حتصلنا فقط على طور األناتاز و ال توجد
أي قمة ألكسيد احلديد و هذا راجع لرتكيز التطعيم الضئيل و هذه النتيجة تؤكد النتيجة املتحصل عليها عن طريق تقنية انعراج
األشعة السينية.كما نالحظ نقصان يف شدة القمم التابعة لطور األناتاز يف حالة التطعيم باحلديد.
 3.0.2 .IIIالتحليل بمطيافية االلكترونات المضاءة باألشعة السينية ()XPS
يبني الشكل  7-IIIأ طيف  XPSالعام لألنابيب النانومرتية  TiO2املطعمة باحلديد بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف
الفرن العادي حيث نالحظ أن القمم الظاهرة تشري إىل وجود األوكسجني ،الكربون و التيتانيوم ،أما قمة احلديد فال تبدو بشكل
واضح ،فهي ضعيفة جدا لكنها موجودة عند  .710 eVالشيء الذي يؤكد وجود احلديد بكمية صغرية جدا و قد يكون وجوده
على شكل ذرات حديد حتتل مواقع ذرات التيتانيوم يف شبكة أكسيد التيتانيوم أو يف شكل أكسيد بكميات صغرية ،ال تستطيع
تقنية انعراج األشعة السينية كشفها.
إن الشكل  7-IIIب ميثل طيف األوكسجني  O1sحبيث نالحظ وجود  3قمم ،القمة األوىل ذات طاقة ربط 529.4
 eVحيث متثل الرابطة بني األوكسجني و التيتانيوم يف أكسيد التيتانيوم [ ،]60،62القمة الثانية ذات طاقة ربط 531 eV

فهي تنسب إىل رابطة بني األوكسجني و احلديد يف أكسيد احلديد [ ،]63أما األخرية فهي عند طاقة ربط  532.2 eVو تنسب
إىل رابطة بني األوكسجني و اهليدروجني يف املاء [ .]64،60،07و الشكل 7-IIIج ميثل طيف التيتانيوم حبيث نالحظ وجود
قمتني ،القمة األوىل ذات طاقة ربط  464 eVاليت تنسب إىل  ،Ti2p1/2أما القمة الثانية عند  458.3 eVفتعود إىل

2/ 3

 Ti2pيف أكسيد التيتانيوم [ .]66،60إن فرق الطاقة بني القمتني يساوي  5.7 eVكما جيب أن يكون يف حالة املركب
.TiO2
إن الشكل  7-IIIد ميثل طيف احلديد حبيث نالحظ وجود قمتني ،القمة األوىل ذات طاقة ربط  710.5 eVو تنسب
إىل  ،Fe 2p3/2أما القمة الثانية فهي ذات طاقة ربط  723.2 eVوتعود إىل  .]70-67[ Fe 2p1/2هذه القمم هي قريبة من
قمم طاقة ربط أكسيد احلديد ،و ليس من قمم احلديد النقي ،حيث طاقة ربط هذا األخري ترتاوح مابني 706.5 -707.9 eV

[.]72،71
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الشكل  :7-IIIطيف  XPSلألنابيب النانومرتية  TiO2املطعمة باحلديد بطريقة املعاجلة احلرارية املائية( ،أ) طيف العام
(( ، )Surveyب) طيف األوكسجني ( ،O1sج) طيف الـتيتانيوم  Ti2pو (د) طيف احلديد .Fe2p
 5.2 .IIIترصيع األنابيب النانومترية بـأكسيد الحديد باستخدام الغمر
 0.5.2. IIIالتحليل باألشعة السينية
ميثل الشكل  8-IIIأ طيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية
(احملضرة باستعمال  ،)HFحيث نالحظ وجود طور األناتاز ،أما بقية القمم فهي قمم التيتانيوم القاعدي .و الشكل  8-IIIب
ميثل طيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة ) (Décoréباحلديد باستعمال طريقة الغمر،
حيث نالحظ أن طور األناتاز حتول جزئيا إىل طور الروتيل بعد املعاجلة حراريا عند  )27.3 °( 550 °Cو هذا بسبب شائبة
احلديد و درجة حرارة التلدين ألن بنية الروتيل تتحمل العيوب أكثر من بنية األناتاز و أكسيد التيتنايوم حياول أن خيفض طاقته
الداخلية عندما تزداد درجة احلرارة أو تركيز الشوائب و ذلك بالتحول إىل بنية الروتيل .أما بقية القمم فهي قمم التيتنايوم القاعدي
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و نالحظ عدم وجود أي قمة ألكسيد احلديد و هذا راجع لنسبة التطعيم الضئيلة حيث ال يستطيع جهاز انعراج األشعة السينية
الكشف عن نسب التطعيم إذا كانت صغرية جدا.
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الشكل  :8-IIIطيف  DRXلألنابيب النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ) و األنابيب النانومرتية
 Fe2O3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و امللدنة عند ( 550 °Cب).
 5.5.2. IIIالبنية المجهرية

الشكل  :9-IIIصورة باجملهر اإللكرتوين املاسح لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة باحلديد بطريقة الغمر و املعاجلة
حراريا عند  550 °Cملدة  4ساعات.
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ميثل الشكل  9-IIIصورة باجملهر اإللكرتوين املاسح لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة باحلديد بطريقة الغمر و
املعاجلة حراريا عند  ، 550 °Cحيث نالحظ إن هناك بعض القطع الصغرية فوق األنابيب النانومرتية أو بداخلها و اليت قد تكون
عبارة عن دقائق أكسيد احلديد النانومرتية.
 3.5.2. IIIالتحليل بواسطة Raman
يبني الشكل  10-IIIأ طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية عند
توتر 20فولط و ملدة  0ساعات و املعاجلة حراريا عند  450 °Cملدة ساعة ،حيث حتصلنا على طور األناتاز عند القمم ،140

 031.0 ،390 ،198و  ،]61،60[ 630.0 cm-1أما الشكل  10-IIIب فيبني طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد
التيتانيوم املرصعة باحلديد بطريقة الغمر ،حيث حتصلنا على طور األناتاز ،الروتيل [ ]73و أكسيد احلديد ( اهلماتيت) []78-74

و هذا عند القمم  610 ،444.0 ،248.8 ،148.4و  ،280.6 cm-1 ،224على التوايل .باملقارنة بني الطيفني نالحظ وجود
قمم إضافية عند  610 cm-1 ،444.0 ،248.8و اليت تنسب إىل طور الروتيل ،أما قمم أكسيد احلديد فتوجد عند  224و
.280.6 cm-1
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الشكل  :01-IIIطيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (باستعمال )HF
عند توتر  20فولط و ملدة  0ساعات (أ) و األنابيب النانومرتية  Fe2O 3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند °C

 550ملدة  4ساعات (ب).
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 4.5.2. IIIالتحليل بتقنية XPS
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الشكل  :00-IIIطيف  XPSلألنابيب النانومرتية  Fe2O3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند  000 °Cملدة
 4ساعات( ،أ) طيف العام (( ،)Surveyب) طيف األوكسجني ( ،O1sج) طيف الـتيتانيوم  Ti2pو (د) طيف احلديد
.Fe2p
يبني الشكل  11-IIIأ طيف  XPSالعام لألنابيب النانومرتية  Fe2O3-TiO2حيث نالحظ القمم الظاهرة املمثلة
لألوكسجني و الكربون و التيتانيوم و احلديد .ففي الشكل  11-IIIب جند طيف األوكسجني  O1sالذي حيتوي على  3قمم،
القمة األوىل عند  529.3 eVاليت ترجع إىل أكسيد التيتانيوم ،القمة الثانية عند طاقة ربط  530.5 eVو تنسب إىل أكسيد
احلديد [ ،]63أما القمة األخرية فهي عند  532.3 eVوتعود إىل جزئ املاء [ .]60،64و الشكل 11-IIIج ميثل طيف
التيتانيوم و فيه نالحظ وجود قمتني ،القمة األوىل ذات طاقة ربط  ،)Ti2p1/2 ( 463.6 eVأما القمة الثانية عند 457.9 eV

فتعود إىل  Ti2p 3/5يف أكسيد التيتانيوم [ . ]62و هنا أيضا جند أن فرق الطاقة بني القمتني يساوي  .5.7 eVأما الشكل
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 12-IIIفيمثل مقارنة بني الطيف العام لكل من األنابيب املرصعة باحلديد بطريقة املعاجلة احلرارية املائية و الغمر حيث نالحظ أن
هناك اختالف بني الطيفني يف اجملال  007.0و ،961.4 eVحيث تبدو قمتا احلديد بوضوح يف حالة الرتصيع بالغمر.
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الشكل  :05-IIIمقارنة طيف  XPSلألنابيب النانومرتية  Fe2O3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر وطريقة املعاجلة احلرارية املائية
 3.2. IIIاألنابيب النانومترية ألكسيد التيتانيوم المرصعة بالحديد بطريقة الغمر و الملدنة عند 700 °C
 0.3.2.IIIالتحليل باألشعة السينية
ميثل الشكل  13-IIIطيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية  TiO2املرصعة باحلديد و احملضرة بطريقة الغمر و
امللدنة عند  ،700 °Cحيث نالحظ أن طور األناتاز حتول كليا إىل طور الروتيل (انظر امللحق بطاقة  A.S.T.Mرقم -1276
 )21املمثل بزوايا االنعراج 04.3 ،43.8 ،41.2 ،39.2 ،30.9 ،27.3 :و  ، 06.0 أما القمة املوجودة عند الزاوية 02.8 

فتمثل التيتانيوم القاعدي و نالحظ عدم وجود قمم ألكسيد احلديد و هذا راجع لنسبة التطعيم الضئيلة.
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الشكل  :03-IIIطيف  DRXلألنابيب النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ) األنابيب النانومرتية غري بلورية،
(ب) األنابيب النانومرتية البلورية و(ج) األنابيب النانومرتية  TiO2املرصعة باحلديد و احملضرة بطريقة الغمر و امللدنة عند °C

.700
 5.3.2. IIIالتحليل بمطيافية Raman
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الشكل  :04-IIIطيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ) و األنابيب
النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ( )TiO2املرصعة باحلديد و احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند ( 700 °Cب).
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يبني الشكل  14-IIIأ طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية عند
توتر 20فولط و ملدة  0ساعات و املعاجلة حراريا عند  450 °Cملدة ساعة ،حيث جند طور األناتاز عند القمم ،198 ،140

 031.0 ،390و  ،]61،60[ 630.0 cm-1أما الشكل  14-IIIب فيمثل طيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد
التيتانيوم املرصعة باحلديد بطريقة الغمر بعد املعاجلة احلرارية عند  700و الذي يبني وجود طور األناتاز و الروتيل و هذا عند القمم
 016 ، 444.0 ،248.8 ،148.4و  ، 280.6 cm-1 ،224على التوايل .باملقارنة بني الطيفني نالحظ وجود قمم إضافية عند
 610 cm-1 ،444.0 ،248.8و اليت تنسب إىل طور الروتيل[.]73
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الشكل ( :02-IIIأ) طيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ( )TiO2ال البلورية( ،ب) أنابيب
نانومرتية بلورية ،أنابيب نانومرتية  TiO2املوظفة باحلديد و احملضرة بطريقة (ج) املعاجلة احلرارية يف الفرن العادي عند 200 °C

ملدة ساعتني( ،د) الغمر و املعاجلة حراريا عند  550 °Cو (ه) عند . 700 °C
ميثل الشكل  10-IIIمقارنة بني طيف األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ال البلورية و البلورية غري املرصعة و املرصعة
بطريقة املعاجلة احلرارية املائية و طريقة الغمر ( املعاجلة حراريا عند  000و  .)700 °Cعند الرتصيع باحلديد نالحظ عدم حتصلنا
على أي قمة ألكسيد احلديد أو معدن احلديد ،حيث نالحظ وجود طور األناتاز و الروتيل.
باملقارنة بني طريقة املعاجلة احلرارية املائية و الغمر نالحظ ظهور طور األناتاز فقط (كما هو مبني  10-IIIج) و هذا
بالنسبة لطريقة املعاجلة احلرارية املائية ،على عكس طريقة الغمر نالحظ وجود مزيج بني طور األناتاز و الروتيل و هذا عند املعاجلة
احلرارية عند ( 000 °Cكما هو مبني  10-IIIد) .أما بعد املعاجلة احلرارية عند  700 °Cفنجد طور الروتيل فقط

(كما هو
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مبني يف الشكل  10-IIIهـ) لكون الروتيل يتحمل العيوب أكثر من طور األناتاز .و بالتايل نستنتج أن درجة احلرارة و شائبة
احلديد لعبت دورا مهما يف حتول طور االناتاز إىل طور الروتيل.
 3.3.2. IIIالتحليل باألشعة فوق البنفسجية و المرئية
ميثل الشكل  16-IIIأطياف االنعكاس املشتت يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و
األنابيب النانومرتية  Fe2O3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة احلرارية املائية ،باملقارنة بني األطياف نالحظ أن امتصاصية
الضوء تكون عالية بالنسبة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم عند  400نانومرت .أما الرتصيع بأكسيد احلديد بواسطة طريقة
الغمر فيؤدي المتصاص ميتد تقريبا على مدى الطيف كله يف منطقة الضوء املرئي (الشكل  16-IIIأ) .ومع ذلك ،فإن التطعيم
باستخدام طريقة املعاجلة احلرارية املائية يؤدي إىل ضعف االمتصاص يف املنطقة املرئية (الشكل  16-IIIد).
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الشكل  :06-IIIطيف االنعكاس املتشتت يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي ( )UV–vis diffuse reflectanceلألنابيب
النانومرتية  Fe2O3 -TiO2احملضرة بطريقة الغمر (أ) املعاجلة حراريا عند ( ،550 °Cب)  Fe2O3 -Tiاحملضرة بطريقة الغمر،
(ج) األنابيب النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية و (د) األنابيب النانومرتية  Fe2O3 -TiO2احملضرة بطريقة
املعاجلة احلرارية املائية.
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 4.3.2. IIIالتحليل باألشعة تحت الحمراء

يبني شكل  17-IIIمقارنة بني أطياف األشعة حتت احلمراء ( )FTIRلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و األنابيب
النانومرتية املرصعة باحلديد باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية املائية و طريقة الغمر ،حيث نالحظ أن العصابات (األشراطة) يف
اجملال

 400-750 cm-1متثل رابطة اهتزاز بني احلديد و األوكسجني ( )Fe-Oيف أكسيد احلديد نوع اهليماتيت [،]79

أما بقية الروابط فيحتمل أن تكون ناجتة عن الروابط بني الكربون ،و اهليدروجني و مركبات األوكسجني.نالحظ أيضا أن شدة
الروابط (النطاقات) املتعلقة بأكسيد احلديد احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند  000 °Cتكون أعلى شدة مقارنة
بالعينات األخرى ،كما هو مبني يف الشكل  17-IIIد.
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الشكل  :07-IIIطيف األشعة حتت احلمراء لألنابيب أكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة األكسدة املصعدية و املعاجلة حراريا عند
 400 °Cملدة ساعة (أ) ،األنابيب النانومرتية  Fe2O 3-TiO2احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية (ب) ،األنابيب النانومرتية
املرصعة باحلديد و احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند ( 700 °Cج) و(د) عند .550 °C
 2.3.2. IIIالتحليل بمطيافية Raman
ميثل الشكل  18-IIIمقارنة بني طيف األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ال البلورية و البلورية املتعددة األطور و
املطعمة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية و املرصعة بالغمر ( املعاجلة حراريا عند  000و  ،)700 °Cحيث نالحظ طور أكسيد
احلديد فقط يف حالة استخدام طريقة الغمر (بعد املعاجلة احلرارية عند  )000 °Cو ذلك عند الرتددين  223و ،289 cm-1
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أما املعاجلة احلرارية لنفس العينة عند  700 °Cفتعطي طور الروتيل فقط ،أما طريقة املعاجلة احلرارية املائية فال تعطي تغريا يف
الطيف مقارنتا بطيف األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم النقي إال يف شدة القمم و هذا راجع لنسبة التطعيم الضئيلة.
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الشكل  :08-IIIطيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ)  ،األنابيب
النانومرتية املطعمة باحلديد و احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية (ب) ،األنابيب النانومرتية الـمرصعة باحلديد و احملضرة بطريقة

الغمر و املعاجلة حراريا (ج) عند  550 °Cو (د) عند .700 °C
 6.3.2. IIIالكهروكيميائية الضوئية ( )Photoelectrochemical
يبني الشكل  19-IIIأ منحىن التيار بداللة التوتر لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (احملضرة باستعمال )HFغري
املرصعة و املرصعة باحلديد بطرق خمتلفة (الرش املهبطي ،طريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند  550 °Cو ،)700 °Cحيث نالحظ
أن التيار الكهروضوئي ( )photocurrentيف حالة األنابيب النانومرتية املرصعة باحلديد احملضرة بطريقة الرش املهبطي تكون أعلى
بكثري مقارنة بالتيار الكهروضوئي لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم مهما كانت طرق التحضري و الرتصيع أو التطعيم ،هذه
النتيجة أظهرت دور الرتصيع بـواسطة  Fe2O3و باستخدام الرش املهبطي ،على الرغم من أن األوكسجني املذاب مل تتم إزالته من
احمللول.
باملقارنة بني منحنيات التيار بداللة التوتر ألنابيب أكسيد التيتانيوم قبل اإلضاءة و بعد اإلضاءة حيث نالحظ حساسية ضوئية
ضعيفة نسبيا هلذه األنابيب ( )0.27 mA/cm2كما هو مبني يف الشكل  19-IIIأ ،عند الرتصيع باحلديد نالحظ أن أحسن
تيار كهروضوئي ( )photocurrentيظهر يف حالة العينة احملضرة بطريقة الرش املهبطي و املعاجلة حراريا عند  550 °Cكما سبق
وذلك يف مجيع األحوال (و هو موضح يف اجلدول .)1-III
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جدول  0-IIIميثل التيار الكهرووضوئي لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم قبل الرتصيع و بعده.

باستعمال NaF

باستعمال HF

األنابيب النانومرتية لـ  TiO2عند الظالم

0.116 mA/cm2

0.098 mA/cm2

األنابيب النانومرتية لـ  TiO2عند اإلضاءة

0.285 mA/cm2

0.315 mA/cm2

طريقة الغمر و املعاجلة احلرارية عند 550 °C

0.657 mA/cm2

0.671 mA/cm2

طريقة الغمر و املعاجلة احلرارية عند 700 °C

0.402 mA/cm2

0.377 mA/cm2

طريقة الرش املهبطي و املعاجلة احلرارية عند 550 °C

0.947 mA/cm2

0.945 mA/cm2

طريقة األكسدة املصعدية و املعاجلة احلرارية عند 550 °C

0.798 mA/cm2
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الشكل  09-IIIأ :منحىن التيار بداللة التوتر ألنابيب النانومنرتية ألكسيد التيتانيوم (احملضرة باستعمال )HFواملرصعة باحلديد
بواسطة طريقة الغمر يف حملول يتكون من  1 M NaOHبسرعة مسح  ،100 mV/sاألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ)
يف الظالم( ،ب) األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم عند اإلضاءة( ،ج) أنابيب نانومرتية مرصعة باحلديد بطريقة الغمر و
املعاجلة حراريا عند  700 °Cعند اإلضاءة (( ،)IM-700 °Cد) أنابيب نانومرتية مرصعة باحلديد بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا
عند  550 °Cعند اإلضاءة (( ،)IM-500 °Cه) أنابيب نانومرتية مرصعة باحلديد بطريقة األكسدة املصعدية و املعاجلة حراريا
عند  550 °Cعند اإلضاءة ( )AM-550 °Cو (و) األنابيب النانومرتية املرصعة باحلديد بطريقة الرش املهبطي و املعاجلة حراريا
عند  550 °Cعند اإلضاءة (.)SM-550 ° C
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الشكل  09-IIIب :منحىن التيار بداللة التوتر ألنابيب النانومنرتية ألكسيد التيتانيوم (احملضرة باستعمال  )NaFواملرصعة
باحلديد بواسطة طريقة الغمر يف حملول يتكون من  1 M NaOHبسرعة مسح  ، 100 mV/sأنابيب نانومرتية ألكسيد
التيتانيوم (أ) يف الظالم( ،ب) أنابيب نانومرتية ألكسيد التيتانيوم عند اإلضاءة ( ،ج) أنابيب نانومرتية مرصعة باحلديد بطريقة
الغمر و املعاجلة حراريا عند  700 °Cعند اإلضاءة ( ،د) أنابيب نانومرتية مرصعة باحلديد بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند
 550 °Cعند االضاءة ( ،ه) أنابيب نانومرتية مرصعة باحلديد بطريقة األكسدة املصعدية و املعاجلة حراريا عند  550 °Cعند
اإلضاءة و (و) األنابيب النانومرتية املرصعة باحلديد بطريقة الرش املهبطي و املعاجلة حراريا عند  550 °Cعند اإلضاءة.
ينب الشكل  20-IIIمنحنيات التيار الكهروضوئي بداللة الزمن ( )I-tاملسجل دوريا ملدة  20/20ثانية (إضاءة /ظالم
على التوايل) لألنابيب النانومرتية  TiO2و  Fe2O3-TiO2عند تطبيق توتر صفر فولط ،حيث نالحظ ارتفاع التيار
الكهروضوئي بسرعة كبرية و هذا عند اإلضاءة لوقت من الزمن مع ارتفاع سريع جدا للتيار الكهروضوئي إىل احلد األقصى يف حالة
األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و يضمحل مباشرة إىل قيمة مستقرة تشري إىل إعادة احتاد إلكرتونات مع الثقوب
( )electron-hole recombinationكما هو مبني يف الشكل  20-IIIأ ،أما عند انقطاع اإلضاءة فنالحظ اختفاء التيار
الكهروضوئي بسرعة كبرية جدا ،على العكس ما حيدث يف حالة األنابيب النانومرتية املرصعة بــاحلديد ( ،)Fe2O3حيث نالحظ
ارتفاع التيار الكهروضوئي بسرعة و يبقى تقريبا مستقرا ،الشيء الذي يشري إىل انفصال شحين مع نقل فعال كما هو مبني يف
الشكل  20-IIIب .ميكن تقييم نقل الشحنات ( )charge transferو فصلها و ذلك باستخدام مطيافية الكهروكيمائية
للممانعات ).(EIS
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الشكل  :51-IIIالتيار الكهروضوئي بداللة الزمن حتت تأثري توتر صفر فولط مقاسا بالنسبة لـ  Ag/AgClو اخلاص بأنابيب
أكسيد التيتانيوم (أ) ،و األنابيب النانومرتية  Fe2O 3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند ( 550 °Cب) و
األنابيب النانومرتية  Fe2O 3-TiO2احملضرة بطريقة الرش املهبطي و املعاجلة حراريا عند ( 550 °Cج) يف حملول يتكون من
.1 M NaOH
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الشكل  :50-IIIمنحىن املمانعات لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة (أ) باستعمال  HFو (ب) باستعمال
 NaFقبل الرتصيع (اللون األسود) و بعد الرتصيع باحلديد باستعمال طريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند ( 000 °Cاللون
األمحر)،

( 700 °Cاللون األزرق) ،املرصعة بطريقة الرش املهبطي و املعاجلة حراريا عند ( 000 °Cاللون البنفسجي) ،

بتطبيق صفر فولط و تواتر من  0.1إىل  100كيلو هرتز.
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يبني الشكل  21-IIIمقارنة بني منحنيات املمانعة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة باستعمال  HFقبل
وبعد الرتصيع باحلديد .إن الدارة املكافئة املبينة يف الشكل  21-IIIأ توضح أن األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة
بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند  550 °Cهي اليت متتلك نصف دائرة (نصف القطر) صغرية مقارنة بنصف دائرة األنابيب
النانومرتية ،و عال وة على ذلك ،فان تقاطع طيف املمانعة عند منطقة التواترات العالية مع حمور الفواصل يعطي مقاومة متسلسلة
صغرية نسبيا،كما نالحظ أيضا أن املقاومة املتسلسلة تزداد مع زيادة درجة حرارة التلدين ،أما الشكل  21-IIIب فيبني مقارنة
بني منحنيات املمانعة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة باستعمال  NaFقبل و بعد الرتصيع باحلديد ،حيث نالحظ
أن األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة بطريقة الرش املهبطي هي اليت متتلك نصف دائرة صغرية مقارنة بنصف دائرة
األنابيب النانومرتية .و يعين ذلك أن فصل الشحنات و سرعة انتقاهلا أكثر جناعة يف حالة استخدام الرتصيع بالرش املهبطي ،إذ
إن قطر نصف الدائرة يعرب عن مقاومة انتقال الشحنات فإذا كان القطر صغريا تكون هذه املقاومة صغرية.
 6.IIIاألنابيب النانومترية لتيتانات الباريوم المطعمة بالحديد ()Fe-BaTiO3
 0.6. IIIالتحليل بانعراج األشعة السينية
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الشكل  :55-IIIطيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3ملختلف العينات احملضرة باملعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي عند  100 °Cملدة ساعة برتكيز  0.02 Mمن هيدروكسيد الباريوم و تراكيز خمتلفة (من  0.000 Mاىل
 ) 0.02 Mمن نرتات احلديد مع طيف انعراج تيتانات الباريوم الغري مطعمة (.)BT
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إن الشكل  22-IIIميثل مقارنة بني أطياف انعراج األشعة السينية للتيتنات الباريوم املطعمة برتاكيز خمتلفة من نرتات
احلديد (من  0.000إىل  )0.02 Mو احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي عند  100 °Cملدة ساعة،
حيث حتصلنا على طور تيتانات الباريوم مع التطعيم بنسب خمتلفة من نرتات احلديد ،أما نسبة هيدروكسيد الباريوم فهي ثابتة (M

 ،)0.02حيث نالحظ نفس القمم مع وجود اختالف ضئيل يكمن يف انزياح طفيف يف القمم وشدة القمم ،كما نالحظ أيضا
وجود طور األناتاز ( قمة ضئيلة و هذا دليل على أن األنابيب النانومرتية قد غطيت بتيتانات الباريوم) ،أما بقية القمم فتمثل
التيتانيوم القاعدي .أما طيف انعراج األشعة السينية لتيتنات الباريوم الغري مطعمة ( )BTو احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف
الفرن امليكروموجي عند  120 °Cملدة ساعة فيمكن مقارنته مع بقية عينات تيتنات الباريوم املطعمة برتاكيز خمتلفة من احلديد
حيث نالحظ أن هناك تقارب يف قيم القمم .
عند الرتكيز الصغري لنرتات احلديد ،حتصلنا على طور تيتانات الباريوم ذات البنية رباعية األضالع ( )tetragonalو الذي
يؤكد ذلك هو ظهور القمم عند  65.8و  .66.12 °كما نالحظ انزياح قمم تيتانات الباريوم حنو تناقص الزوايا و هذا مع
ازدياد نسبة التطعيم للحديد (شكل  ،)22-IIIاذا أخذنا بعني االعتبار الفرق بني نصف القطر األيوين و عدد التناسق ( )6لـ
 Ti4+و  ، Fe3+فان حالة التكافؤ الدنيا أليون  Fe3+ينتج عنها مكان شاغر لألوكسجني (.)oxygen vacancyمن ناحية
أخرى ،ال يوجد فرق كبري يف نصف القطر األيوين لـ ) Ti4+ (0.68 Åو ) Fe3+ (0.64 Åو لذلك فان التطعيم باحلديد ال
يؤدي إىل تشوه ملحوظ يف بنية تيتانات الباريوم .نالحظ عدم وجود قمم للحديد أو أكسيد احلديد و هذا راجع رمبا لنسبة
التطعيم الضئيلة.
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الشكل  :53-IIIطيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية (أ) يف
الفرن امليكروموجي عند  100 °Cو (ب) يف الفرن العادي عند .200 °C
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أما الشكل  23-IIIفيمثل مقارنة بني طيف انعراج األشعة السينية لتيتانات الباريوم املطعمة باحلديد و احملضرة بطريقة
املعاجلة احلرارية املائية باستعمال الفرن امليكروموجي و الفرن العادي ،حبيث حتصلنا على تيتانات الباريوم يف كلتا احلالتني .عند
املقارنة بني الطيفني نالحظ وجود قمتني إضافيتني عند  38.9و  50.93 °متيزان البنية رباعية األضالع يف حالة استخدام الفرن
امليكروموجي أما طريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن العادي فتؤدي إىل بنية مكعبة ( .)cubicنالحظ كذلك أن القمم املتحصل
عليها عن طريق املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي ( )200 °Cتكون عريضة القمة على عكس طريقة الفرن امليكروموجي (
 ، )100 °Cو قد يرجع هذا إىل اختالف يف درجة التبلور أو يف أبعاد البلورات.
 5.6. IIIالبنية المجهرية

(ب)

(أ)

(ج)

(د)

الشكل  :54-IIIصورة باجملهر اإللكرتوين املاسح لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ) ،األنابيب النانومرتية لتيتانات الباريوم
املطعمة باحلديد بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي( ،ب) ، 0.005 M Fe(NO3)3 ، 0.02 M Ba(OH)2
(ج)  0.01 M Fe(NO3)3، 0.02 M Ba(OH)2و (د) . 0.02 M Fe(NO3)3،0.02M Ba(OH)2
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ميثل الشكل  24-IIIأ صورة األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم باجملهر االلكرتوين املاسح قبل التطعيم ،أما الشكل
( 24-IIIب-د) فيمثل صورة األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم باجملهر االلكرتوين املاسح بعد عملية التطعيم حيث نالحظ
أن أغلبية األنابيب غطيت باجلزيئات النانومرتية لتيتانات الباريوم ،كما نالحظ أيضا أنه كلما زادت نسبة التطعيم تكون هناك
تغطية كاملة لألنابيب النانومرتية .حسب الشكل ( 20-IIIأ-ب) نالحظ أن توزيع األوكسجني يتماشى مع توزيع التيتانيوم أي
أن األوكسجني يتحد مع التيتانيوم لتكوين أكسيد التيتانيوم ،كما نالحظ أيضا أن توزيع الباريوم يتماشى أيضا مع األوكسجني و
التيتانيوم و هذا دليل على تكوين تيتانات الباريوم.
حسب الشكل  26-IIIنالحظ أن نسبة الباريوم ) ،(4.83 at%احلديد ( )1.06 at%و التيتانيوم (38.52
)at%كبرية ،أما األوكسجني ) (46.68 at %فنسبته معتربة ،كما توجد شوائب ضئيلة من الكربون .و بالتايل فإن مطيافية
أثبتت وجود احلديد و الباريوم و األوكسجني.

الشكل  52-IIIأ :صورة مبطيافية تفريق الطاقة ( )EDSلألنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن امليكروموجي برتكيز . 0.01 M Fe(NO3) 3 ،0.02 M Ba(OH)2
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الشكل  52-IIIب :صورة مبطيافية تفريق الطاقة ( )EDSلألنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن امليكروموجي برتكيز . 0.02 M Fe(NO3) 3 ،0.02 M Ba(OH)2
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الشكل  :56-IIIخمطط مطيافية تشتت الطاقة ( )EDSلألنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي برتكيز  0.02 M Ba(OH)2مع 0.01 M Fe(NO3) 3
7
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 3.6. IIIالتحليل بمطيافية Raman
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الشكل  :57-IIIطيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ) ،األنابيب
النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي (ب) ،األنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة
بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي برتكيز ( 0.005 M Fe(NO3) 3 ،0.02 M Ba(OH)2ج) و األنابيب
النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي برتكيز 0.01 M ،0.02 M Ba(OH)2
3

)( Fe(NO3د) و األنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي برتكيز

( 0.02 M Fe(NO3) 3 ،0.02 M Ba(OH)2ه) .
ميثل الشكل  27-IIIمقارنة بني أطياف األنابيب قبل التطعيم و بعد التطعيم برتاكيز خمتلفة من نرتات احلديد و ذلك
باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي و األنابيب النانومرتية  Fe-BaTiO3احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن العادي ،حيث نالحظ أن ليس هناك تغري يف البنية عند استعمال الفرن العادي إذ حتصلنا على طور األناتاز فقط
و ال يوجد أي طور آخر لتيتانات الباريوم أو أكسيد احلديد ،على العكس عند استعمال الفرن امليكروموجي فنجد تغريا واضحا
حيث نالحظ بداية حتول طور األناتاز إىل الروتيل و تيتانات الباريوم.إن قمم تيتانات الباريوم تظهر عند  312 ،200 ،180و
 ]81،80[ 716 cm-1كما هو مبني يف الشكل  27-IIIه.و هذه القمم تؤكد وجود البنية رباعية األضالع لتيتانات الباريوم
[ .]82جيب أن نتذكر أن نفس العينة احملضرة يف الفرن العادي قد بينت وجود طور تيتانات الباريوم و لكن يف شكله املكعب
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(شكل  23-IIIب) .و مبا أن مطيافية  Ramanال تبني األطوار املثماثلة املناحي ) (isotropeفإن عدم ظهور قمم تيتانات
الباريوم في طيف  Ramanيؤكد وجود البنية المكعبة لتيتانات الباريوم.
 4.6.IIIاختبار الفولطا موغرامية الدورية ()Cyclic voltammograms
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الشكل  58-IIIأ :منحىن الفولطاموغرامية الدورية ( )Cyclic voltammogramsلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ)،
األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.01 Mمن نرتات احلديد (ب) ،األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.02 Mمن نرتات
احلديد (ج) باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي و (د) األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز 0.001 M

من نرتات احلديد باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي يف حملول يتكون من  0.5 M K2SO4بسرعة مسح
تقدر بـ .100 mV.s-1
ميثل الشكل 28-IIIأ منحىن الفولطاموغرامية الدورية لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم قبل و بعد التطعيم باحلديد يف
حملول يتكون من  0.5 M K2SO4بسرعة مسح تقدر بـ  .100 mV.s-1باملقارنة بني منحنيات الفولطاموغرامية الدورية
نالحظ أن العينة املطعمة برتكيز  0.02 Mمن نرتات احلديد متلك أوسع نطاق و أكرب مساحة مقارنة باألنابيب النانومرتية
ألكسيد التيتانيوم و العينة املطعمة برتكيز  0.01 Mمن احلديد .و هي أكرب كذلك من املساحة املتعلقة بالعينة احملضرة بواسطة
املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي ،هذه النتيجة هي تعاكس النتائج املتحصل عليها من طرف تشانغ و آخرون [ ]83و
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املتعلقة بتيتانات الباريوم غري املطعمة .مع ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل أن خصائص السعة بالنسبة للعينة احملضرة بطريقة املعاجلة
احلرارية املائية يف الفرن العادي ( )FBTCHقد يكون راجعا إىل تركيز احلديد املنخفض ( )0.001Mاملستخدم لتحضري العينة.
و عالوة على ذلك فإن منحنيات الفولطاموغرامية الدورية للعينة احملضرة بطريقة الفرن امليكروموجي (  )FBTMHتظهر شكل
متناظر مما يدل على أن هذا االلكرتود ميكن استخدامه يف صناعة املكثفات الفائقة ) (super capacitesالناجتة لتغلب آلية
التخزين املسمى بالطبقة املزدوجة ( .)double layer capacitorإال أن املنحنيات املتحصل عليها تظهر تشوها يف شكل
املستطيل الشيء الذي يدل على وجود سعة إضافية ناجتة عن تفاعل أيوين سطحي ال فرادي ( non Faradaic super

 .)capacitorو ذلك نتيجة إلضافة أكسيد احلديد الذي يسمح بزيادة تفاعالت األكسدة و اإلرجاع.
أما الشكل  28-IIIب فيمثل منحنيات الفولطاموغرامية الدورية لألنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.02 Mمن نرتات
احلديد  ،حيث نالحظ أن ليس هناك تغري كبري يف شكل املنحنيات على الرغم من استعمال سرعات مسح خمتلفة تزداد من 0

إىل  ، 000 mV s−6هذه النتيجة تدل على أن سلوك السعة جيد.
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الشكل  58-IIIب :منحىن الفولطاموغرامية الدورية لألنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.02 Mمن نثرات احلديد يف حملول
يتكون من  0.5 M K2SO4بسرعات مسح خمتلفة من  0إىل .000 mV s−6
ميثل الشكل 28-IIIج منحنيات شحن-تفريغ مع ثبوت التيار ( )galvanostatic charge-dichargeيف حملول
يتكون من  0.5 M K2SO4بسرعة مسح تقدر بـ  ،100 mV.s-1حيث لوحظ تباين منحدر التوتر مقابل الوقت .هذا هو
مسة سلوك السعات املسماة أشباه السعة ( )pseudocapacitorالنامجة عن األكسدة أو الكهروكيميائية اليت يغلب فيها
االمتزاز و االنتزاز ( )desorption / adsorptionيف واجهة القطب املوجب أو السطح البيين حمللول الكهربائي [.]84
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الشكل  58-IIIج :منحىن شحن-تفريغ ( )charge- dischargeملدة  10/ 10 sلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
(أ) ،األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.01 Mمن نرتات احلديد (ب) و األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.02 Mمن
نرتات احلديد يف حملول يتكون من .0.5 M K2SO4
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الشكل  58-IIIد :منحىن املمانعات لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ) ،األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز 0.01 M

من نرتات احلديد (ب) ،األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.02 Mمن نرتات احلديد (ج) باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن امليكروموجي و (د) األنابيب النانومرتية املطعمة برتكيز  0.001 Mمن نرتات احلديد باستعمال طريقة املعاجلة
احلرارية املائية يف الفرن العادي يف حملول يتكون من .0.5 M K2SO4
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يبني الشكل  28-IIIد مقارنة بني منحنيات املمانعة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم قبل التطعيم و بعده حيث
نالحظ أنه كلما ازداد تركيز احلديد ازدادت معه املمانعة و الذي يوضح أيضا أن األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم الغري
املطعمة و املطعمة برتكيز ضعيف ( )0.001 Mبطريقة املعاجلة احلرارية املائية هي اليت متتلك نصف دائرة صغرية .و يعين ذلك أن
املقاومة املكافئة يف الشكل املكافئ و املوضوعة على التوازي مع املكثف تكون كبرية يف حالة زيادة التطعيم باحلديد و تبعا لذلك
تتحسن سعة ختزين الشحنات .و أن أصغر مقاومة متسلسلة هي بالنسبة لألنابيب املطعمة بـ  0.01 Mمن نرتات احلديد الناجتة
عند التقاطع مع حمور الفواصل،كما نالحظ أيضا أن املقاومة املتسلسلة تزداد مع زيادة تركيز التطعيم.

 7. IIIالمركب النانومتري

CaTiO3 - TiO2 NTs

 1.7 . IIIالتحليل بانعراج األشعة السينية
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الش ـ ـ ــكل  :59-IIIطي ـ ـ ــف انع ـ ـ ـ ـراج األش ـ ـ ــعة الس ـ ـ ــينية لألنابيـ ـ ـ ــب النانومرتي ـ ـ ــة ألكس ـ ـ ــيد التيت ـ ـ ــانيوم احملض ـ ـ ــرة بطريق ـ ـ ــة األكسـ ـ ـ ــدة
املصـ ـ ــعدية (أ) و األنابيـ ـ ــب النانومرتيـ ـ ــة لتيتانـ ـ ــات الكالسـ ـ ــيوم -ألكسـ ـ ــيد التيتـ ـ ــانيوم احملضـ ـ ــرة بطريقـ ـ ــة املعاجلـ ـ ــة احلراريـ ـ ــة املائيـ ـ ــة يف
الفرن امليكروموجي عند ( 100 °Cب).
ميثل الشكل  29-IIIمقارنة بني طيف انعراج األشعة السينية لألنابيب النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة األكسدة
املصعدية و املركب النانومرتي  CaTiO3-TiO2احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي عند ،100 °C
حيث نالحظ وجود طور األناتاز ( ،)20.3 طور الروتيل ( )27.3 °و طور تيتانات الكالسيوم عند  ، 33.1 أما بقية القمم
فتمثل قمم التيتانيوم القاعدي  .حسب طيف انعراج األشعة السينية نالحظ أن طور االناتاز مل يتحول كليا إىل تيتانات
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الكالسيوم و نالحظ أيضا وجود طور األناتاز ،الروتيل ،تيتانات الكالسيوم و التيتانيوم القاعدي بالنسبة ملركبات أكسيد التيتانيوم-
تيتانات الكالسيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن العادي (كما هو مبني يف الشكل .)30-III
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الشكل  :31-IIIطيف انعراج األشعة السينية للمركب النانومرتي تيتانات الكالسيوم -أكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة املعاجلة
احلرارية املائية يف الفرن العادي عند ( 200 °Cباستعمال .) anticathode Cobalt
 7.2. IIIتحليل األشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه
يبني الشكل  31-IIIمقارنة بني أطياف األشعة حتت احلمراء بتحويل فورييه لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و
املركب النانومرتي لتيتاتات الكالسيوم -أكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن امليكروموجي .ميثل الشكل 31-III

أ طيف األشعة حتت احلمراء لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم بني  600و  2400 cm-1حيث نالحظ وجود رابطة اهتزاز
عند  738.0و  828.0 cm-1توافقان على التوايل رابطة  Ti-O-Tiو ،]59-56[ Ti-Oأما الشكل  31-IIIب فهو ميثل
طيف األشعة حتت احلمراء للمركب النانومرتي أكسيد التيتانيوم -لتيتانات الكالسيوم بني  000و  ،4000 cm-1حيث نالحظ
وجود روابط اهتزاز عند  1477.2 cm-1 ،1030 cm-1 ،817.7cm-1و  1798 cm-1تنتسب على التوايل إىل رابطة Ca-O
[ ]80[ O-H ، Ca-TiO3 ،]58و .]86[ C=Oإن اجملال بني  600و  800 cm-1ميثل وجود رابطة اهتزاز من النوع Ti-
 O-Tiو يدل ذلك على وجود طور أكسيد التيتانيوم ،و نالحظ أيضا عند املقارنة بني الطيفني أن شدة رابطة االهتزاز Ti-O

تنزاح حنو تناقص العدد املوجي و ذلك نتيجة لتشكيل رابطة اهتزاز جديدة عند إدخال  Caإال وهي .Ca-O
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الشكل  :30-IIIطيف األشعة حتت احلمراء لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ) املركب
النانومرتي لتيتانات الكالسيوم  -أكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن امليكروموجي (ب).
 7.2. IIIالتحليل بمطيافية Raman
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الشكل  :35-IIIطيف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ) املركب النانومرتي
لتيتانات الكالسيوم احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية (ب) يف الفرن العادي ( )CTCHTو (ج) يف امليكروموجي
(.)CTMHT
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يبني الشكل  32-IIIمقارنة بني أطياف  Ramanلألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و املركب النانومرتي لتيتانات
الكالسيوم -أكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي و يف الفرن امليكروموجي حيث نالحظ وجود
تيتانات الكالسيوم [ ]87و كربونات الكالسيوم [ ]88اليت توافق القمم عند  644 ،400 ،333 ،250.4 ،157.9و
 ، 1085 cm-1على التوايل .أما بقية القمم فتنسب إىل طور األناتاز.
 4.7. IIIالبنية المجهرية
ميثل الشكل  33-IIIصورة باجملهر اإللكرتوين املاسح لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم قبل التوظيف و بعد التوظيف
هبيدوكسيد الكالسيوم بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي عند  ، 200 °Cحيث نالحظ أن األنابيب النانومرتية
ألكسيد التيتانيوم غطيت متاما بطبقة كثيفة تت مثل يف بنية جديدة هي على شكل أوراق نانومرتية من تيتانات الكالسيوم كمابينت
ذلك خمتلف التحاليل.
)ب(

)أ(

الشكل  :33-IIIصورة باجملهر اإللكرتوين املاسح لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة األكسدة املصعدية (أ)،
املركب النانومرتي لتيتانات الكالسيوم  -أكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي عند 200 °C

(ب).
 2.7. IIIالتحليل بتقنية  EPMAللمركب النانومتري CaTiO3- TiO2

يبني الشكل  34-IIIصورة جمهرية لألنابيب النانومرتية املطعمة بالكالسيوم و احملضرة باستعمال طريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن امليكروموجي عند  100 °Cملدة ساعة ،حيث يظهر بشكل واضح أن األنابيب مل تغطى كليا جبزيئات الكالسيوم
و هذا راجع اىل متوضع جزيئات الكالسيوم على حافة األنابيب أو فيما بينها أو بداخلها .أما التحليل  EPMAفيبني وجود
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األوكسجني ) ،(64.3 at%التيتانيوم ) (32.2 at%و الكالسيوم ) .(3.3 at %هذا يدل على أن أغلبية الطور هو أكسيد
التيتانيوم أما الكالسيوم فيوجود بكميات صغرية.

الشكل  :34-IIIصورة جمهرية لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املطعمة بالكالسيوم و احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي عند .100 °C
 6.7. IIIالتحليل باألشعة فوق البنفسجية و المرئية
ميثل الشكل  30-IIIأطياف االنعكاس املتشتت يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
و املركب النانومرتي  CaTiO3 -TiO2احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي .باملقارنة بني الطيفني نالحظ أن
امتصاصية الضوء تكون عالية بالنسبة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم عند  400نانومرت ،بينما ميتص املركب - TiO2

 CaTiO3أحسن يف املنطقة  600 -380نانومرت.
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الشكل  :32-IIIطيف االنعكاس املتشتت يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي ( )UV–vis diffuse reflectanceلألنابيب
النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ) و املركب النانومرتي لتيتانات الكالسيوم  -أكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن العادي (ب).
 7.7. IIIالتحليل بتقنية XPS

يبني الشكل  36-IIIأ طيف  XPSالعام للمركب النانومرتي  CaTi O3-TiO2احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن امليكروموجي عند  100 °Cحيث نالحظ أن القمم الظاهرة تشري إىل وجود األوكسجني ،الكربون ،التيتانيوم و
الكالسيوم  .إن الشكل  36-IIIب ميثل طيف األوكسجني  O1sحيث نالحظ وجود  0قمم ،القمة األوىل ذات طاقة ربط
 529.4 eVو متثل الرابطة بني األوكسجني و التيتانيوم يف أكسيد التيتانيوم [ ]62،60و القمة الثانية ذات طاقة ربط eV

 030.3و تنسب إىل رابطة التصاق األوكسجني أو ملواقع األوكسجني الشاغرة [ ]90،89،63و القمة الثالثة عند طاقة ربط
 531.3 eVفقد تعود إىل كربونات الكالسيوم [ ،]91و القمة الرابعة عند  532.2 eVتعود إىل تيتانات الكالسيوم [ ،]92أما
القمة األخرية فهي عند طاقة ربط  533.4 eVو تنسب إىل رابطة بني األوكسجني و اهليدروجني يف املاء [ .]60-63إن الشكل
 36-IIIج ميثل طيف الكالسيوم حيث نالحظ وجود قمتني ،القمة األوىل ذات طاقة ربط  345.7 eVو تنسب إىل Ca

 ،2p3/2أما القمة الثانية فهي ذات طاقة ربط  349.1 eVو تنسب إىل  .Ca 2p1/2هذه القمم هي قريبة من قمم طاقة ربط
تيتانات الكالسيوم[ ،]93و ليس من قمم الكالسيوم النقي ،حيث طاقة ربط هذا األخري ترتاوح مابني 344.7 eV

و
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 .]91[ 348.4 eVإن الشكل  36-IIIد ميثل طيف التيتانيوم حيث نالحظ وجود قمتني ،القمة األوىل ذات طاقة ربط 464
 ،)Ti2p1/2( eVإما القمة الثانية عند  )Ti2p 2/3( 458.3 eVيف أكسيد التيتانيوم [.]66،60
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الشكل  :36-IIIطيف  XPSللمركب النانومرتي ( CaTiO3-TiO2أ) الطيف الـعام (( ،)Surveyب)طيف األوكسجني
( ،O1sج) طيف الكالسيوم  Ca2pو (د) طيف الـتيتانيوم . Ti2p
 8.7. IIIاختبار الكهروكيميائية الضوئية
ينب الشكل  37-IIIمنحىن التيار الكهربائي بداللة التوتر يف الظالم و عند اإلضاءة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم قبل و
بعد التوظيف بالكالسيوم حيث نالحظ أن أحسن تيار كهروضوئي هو بالنسبة لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املوظفة
بالكالسيوم و بالتايل نالحظ أن الكالسيوم أدى إىل حتسني التيار الكهروضوئي لألنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم.
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الشكل  :37-IIIالتيار الكهروضوئي بداللة التوتر ( مقاسا بالنسبة لـ  ) Ag/AgClلألنابيب النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة
األكسدة املصعدية الغري املوظفة (أ) يف الظالم ،أثناء اإلضاءة (ب) و املوظفة بالكالسيوم بطريقة املعاجلة احلرارية املائية عند °C

 200أثناء اإلضاءة (ج).

صـفـحة 84

الفصل الثالث

الجزء الثاني
األلياف النانومترية ألكسيد التيتانيوم

الفصل الثالث
 8.IIIاألليا

النتائج و المناقشة
النانومترية ألكسيد التيتانيوم المرصعة بأكسيد الحديد ()Fe2O3-TiO2

 0.8. IIIالتحليل بانعراج األشعة السينية
ميثل الشكل  38-IIIأ طيف انعراج األشعة السينية لأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف
الفرن العادي ،حيث نالحظ وجود طور األناتاز عند  25.3 °املتميز باملستوي ( ،)101أما بقية القمم فتمثل قمم التيتانيوم
القاعدي .و الشكل  38-IIIب ميثل طيف انعراج األشعة السينية لأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة (املزينة) باحلديد
باستعمال طريقة الغمر ،حيث نالحظ أن طور األناتاز حتول إىل طور الروتيل بعد املعاجلة حراريا باستعمال اللهب ( )flameملدة
دقيقة ،أما الشكل  38-IIIج فيمثل طيف انعراج األشعة السينية لأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة باحلديد باستعمال
طريقة الغمر ،حيث نالحظ أن طور األناتاز حتول كليا إىل طور الروتيل بعد املعاجلة احلرارية يف اللهب ملدة دقيقتني .و هذا بسبب
شائبة احلديد و درجة حرارة التلدين ألن بنية الروتيل تتحمل العيوب أكثر من بنية األناتاز و أكسيد التيتنايوم حياول أن خيفض
طاقته الداخلية عندما تزداد درجة احلرارة أو تركيز الشوائب و ذلك بالتحول إىل بنية الروتيل .كما نالحظ وجود قمة ضعيفة
ألكسيد احلديد عند  2θتساوي  33.1 °كماهو مبني يف الشكل 38-IIIج.
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الشكل  :38-IIIطيف انعراج األشعة السينية ( )DRXلأللياف النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن
عند  80 °Cملدة  24ساعة (أ) و األلياف النانومرتية  Fe2O3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة احلرارية باستعمال هلب
النار ( )sol-flameعند ( 900 °Cب) ملدة دقيقة و (ج) ملدة دقيقتني.
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 5.8. IIIالبنية المجهرية
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(أ)

(د)
(ج) (ج)

(
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الشكل  :39-IIIصورة باجملهر اإللكرتوين املاسح لأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف
الفرن عند  80 °Cملدة  24ساعة (أ) بتكبري مصغر واحد ميكرومرت( ،ب) بتكبري عايل يقدر بـمئة نانومرت ،صورة جانبية (ج)
لأللياف النانومرتية  TiO2و(د) األلياف النانومرتية املطعمة باحلديد بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند  900 °Cملدة دقيقتني.
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البنية اجملهرية لسطح التيتانيوم بعد نقعه يف األوتوكالف يف حملول يتكون من  H2O2و هيدروكسيد الصوديوم ملدة  24ساعة يف
درجة حرارة  80 °Cو املعاجلة حراريا يف  400 °Cملدة  1ساعة مبينة يف الشكل ( 39-IIIأ -ب) الذي ميثل صورة باجملهر
اإللكرتوين املاسح (.)SEM
يظهر لنا الشكل  39-IIIأ أن سطح التيتانيوم غطي جيدا بطبقة واضحة تتمثل يف ألياف نانومرتية ألكسيد التيتانيوم ،حيث
نالحظ أن متوسط قطرها يرتاوح مابني  30و  70نانومرت .نسيج األلياف (احلبال) املتشكلة ذات بنية هرمية و مسامية عالية على
سطح التيتانيوم حيث متوسط قطر احلبل النانومرتي الفردي ال يتجاوز  10نانومرت.
ينب الشكل ( 39-IIIج ود) صورة مقطع جانيب (عرضي) لطبقات املختلفة اليت تشكلت قبل و بعد عملية املعاجلة احلرارية بلهب
النار عند  900 °Cملدة دقيقتني .نتيجة لغمر األلياف النانومرتية مبحلول يتكون من مادة أولية حتتوي على معدن ملحي
(كلورات احلديد) الذي يرصع األلياف النانومرتية بواسطة جزيئات نانومرتية ألكسيد احلديد ( .)Fe2O3ميكن أن تتحول كلورات
احلديد إىل أكسيد احلديد و هذا عند درجة حرارة عالية ( ،)900 °Cو عالوة على ذلك ،فإن ارتفاع درجة حرارة اللهب و قصر
وقت املعاجلة يؤدي إىل ارتفاع معدل التنوي و مينع منو الذرة (احلبيبات) ،وبالتايل يضمن تكتل صغري و قليل للجزيئات النانومرتية
حول األلياف النانومرتية [ .]94تركيب املركب النانومرتي  Fe2O3-TiO2ميكن حتديده بواسطة حتليل العناصر انطالقا من طيف
األشعة السينية لتشتيت الطاقة ) (EDSونتائج العينات املعاجلة حراريا خالل دقيقة و دقيقتني معطاة يف اجلدول  .2-IIIتركيز
احلديد املقاس منخفض للغاية بسبب املسامية العالية لبنية األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم .كما نالحظ أن تركيز احلديد
يتناقص يف حالة العينة املعاجلة ملدة دقيقتني ،رمبا راجع لرتاكم الكربون على السطح أو التوزيع الغري املتجانس ألكسيد احلديد.
ينشأ الكربون من اللهب نفسه (احرتاق غاز  .)C4H10و بالتايل ،فمن الطبيعي أن نرى زيادة تركيز الكربون مع وقت املعاجلة
احلرارية باللهب (انظر اجلدول .)2-III
جدول 5-IIIميثل التحليل بـ  EDSلأللياف النانومرتية  Fe2O3-TiO2املعاجلة باللهب ملدة  1دقيقة و دقيقتني.
التركيز الذري )(at.%

التركيز الذري )(at.%

لمدة  0دقيقة

لمدة دقيقتين

الكربون

20.6

23.1

األوكسجين

00.0

03.0

التيتانيوم

23.6

23.6

الحديد

0.4

0.2

العناصر
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 3.8. IIIالتحليل بواسطة Raman

ينب الشكل  40-IIIأ طيف  Ramanلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن حيث
نالحظ وجود  0قمم عند  019 ،398.6 ،198.8 ،147.2و  641.8 cm -1و اليت تنتسب إىل طور األناتاز [،]70،74
أما الشكل ( 40-IIIب-د) ميثل طيف  Ramanلأللياف النانومرتية  Fe2O 3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا
عند  900 °Cملدة  10ثانية ،دقيقة و دقيقتني حيث نالحظ وجود طور األناتاز ،أكسيد احلديد و الروتيل اليت توافق القمم
 440 ،290 ،243 ،222 ،143و  ،610 cm-1كما نالحظ وجود قمتني إضافيتان عند  1329و

-1

 1098 cmاللتان

تنتسبان إىل الكربون [ ،]96،90،78و نالحظ أيضا أن شدة قمم الكربون (زيادة تركيز الكربون) تزداد مع ازدياد وقت املعاجلة
احلرارية السريعة بلهب النار ،بينما توجد قمم شدهتا ضعيفة عند  243 ،222و  290 cm -1اليت تنسب إىل أكسيد احلديد
( .]78-74[ )Fe2O3و نالحظ أن شدة قمة االناتاز تتناقص (عند حوايل  )143 cm-1و تنزاح حنو الرتددات املنخفضة مع
زيادة وقت املعاجلة احلرارية باللهب ،على األرجح تشري إىل إدماج العيوب مثل مواقع األوكسجني الشاغرة أو حتول طور األناتاز إىل
الروتيل بفضل أيونات احلديد.
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الشكل  :41-IIIطيف  Ramanلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية (أ) و األلياف
النانومرتية  Fe2O3-TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا عند  900 °Cملدة  10ثانية (ب) ،ملدة دقيقة (ج) و ملدة
دقيقتني (د).
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 4.8. IIIالتحليل باألشعة فوق البنفسجية و المرئية

يبني الشكل ( 41-IIIأ-د) طيف االنعكاس املتشتت يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي لأللياف النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة
املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن و األلياف النانومرتية  Fe2O3 -TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا بلهب النار ملدة 10

ثانية ،دقيقة و دقيق تني ،حيث نالحظ أن امتصاصية األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم تكون عالية يف منطقة األشعة فوق
البنفسجية و تكون قيمة االمتصاص عند  066نانومرت (كماهو مبني يف الشكل  41-IIIأ) .أما أطياف األلياف النانومرتية
 Fe2O3-TiO2فهي تظهر زيادة كبرية يف امتصاص الضوء يف جمال الطول املوجي  700-400نانومرت مقارنة بطيف األلياف
النانومرتية ألكسيد التيتانيوم الذي انزاح حنو منطقة األطوال املوجية العالية ،رمبا قد يكون أصل امتصاص الضوء املرئي راجعا إىل
مسامهة  Fe2O3أو مستويات الشوائب تكون داخل النطاق املمنوع لأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم .إذن الشكل 41-III

يظهر بوضوح مدى أمهية احلالة اإللكرتونية ألكسيد التيتانيوم الذي ميكن ترصيعه بـأكسيد احلديد (.]97[)Fe2O3
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الشكل  :40-IIIطيف االنعكاس املتشتت يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي لأللياف النانومرتية  TiO2احملضرة بطريقة املعاجلة
احلرارية املائية و املعاجلة حراريا عند ( 400 °Cأ) األلياف النانومرتية  Fe2O3 -TiO2احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا
باللهب عند  900 °Cملدة دقيقتني (ب) 1 ،دقيقة (ج) و  10ثانية (د).
 2.8. IIIالتحليل بـتقنية XPS

ميثل الشكل  42-IIIأ مقارنة بني أطياف الكربون  C1sلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و األلياف النانومرتية
 Fe2O3 -TiO2و املعاجلة حراريا باللهب عند  900 °Cملدة دقيقة و دقيقتني حيث نالحظ أن قيمة طاقة الربط تساوي
صـفـحة 89
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 ،284.6 eVأما عند طاقة الربط  288.6 eVفنالحظ أن هذه القمة موجودة يف طيف األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
و ليست موجودة يف طيف األلياف النانومرتية  Fe2O3 -TiO2املعاجلة حراريا باللهب عند  900 °Cملدة دقيقة و دقيقتني ،و
هذا راجع رمبا لتفكيك رابطة الكربون و اهليدروجني نتيجة احلرارة العالية ( ،)900 °Cو عالوة على ذلك ،فإن العينات اليت
حتتوي على كمية كبرية من الكربون هي العينات اليت خضعت لعملية املعاجلة احلرارية باللهب (  1دقيقة ،دقيقتني) كما هو مبني
يف الشكل  42-IIIأ .
ميثل الشكل  42-IIIب طيف األوكسجني  O1sلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم قبل و بعد الرتصيع و املعاجلة احلرارية
بلهب النار ملدة دقيقة و دقيقتني ،حيث نالحظ أن قمم األوكسجني تنزاح حنو تزايد طاقة الربط (توافق انزياح  )Ti 2pو هذا
راجع رمبا إىل شائبة احلديد أو نتيجة زيادة مواقع األوكسجني الشاغرة و هذا بعد عملية املعاجلة احلرارية السريعة لوقت
قصري(دقيقة ،دقيقتني) .يف الواقع ،ميكن لطريقة املعاجلة احلرارية باللهب توليد األماكن الشاغرة يف خمتلف املواد و بالتحديد
األكاسيد املعدنية ،بغض النظر عن(مهما كانت) طريقة حتضريها [ .]98و قد أثبت أن مواقع األوكسجني الشاغرة على سطح
أكسيد التيتانيوم نوع الروتيل بامكانه تفكيك املاء[ .]99يؤدي خروج ذرات األوكسجني من شبكة أكسيد التيتانيوم إىل خفض
األيونات من  Ti4+إىل  .Ti3+و هذا مما يؤدي إىل زيادة املوصلية يف أكسيد التيتانيوم نتيجة زيادة االلكرتونات يف نطاق
التوصيل ،لذلك ميكن للمواقع الشاغرة أن تكون ذات أمهية يف تطبيقات تفكيك املاء .و عالوة على ذلك ،حتتوي العينات على
كربون أكثر و ذلك بعد املعاجلة احلرارية باللهب كما هو مبني يف الشكل  42-IIIأ.
أما الشكل 42-IIIج ميثل طيف التيتانيوم حيث نالحظ وجود قمتني ،القمة األوىل ذات طاقة ربط  464.5 eVاليت تنسب
إىل  ،Ti2p1/2أما القمة الثانية عند  458.8 eVو تعود إىل  Ti2p 2/3يف أكسيد التيتانيوم .فرق الطاقة بني القمتني يساوي 5.7

 ،]101،100[ eVالذي يشري إىل التيتانيوم املوجود يف  Fe2O3 -TiO2الذي ينتسب إىل  .Ti4+إضافة لذلك نالحظ أن قمة
 Ti2pلأللياف النانومرتية  Fe2O3-TiO2املعاجلة حراريا عند  900 °Cملدة دقيقة و دقيقتني تنزاح حنو تناقص طاقة الربط (
عند  )458.5 eVمقارنة بطاقة ربط األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و االنزياح األكثر أمهية هو بالنسبة أللياف النانومرتية
 Fe2O3 -TiO2املعاجلة حراريا عند  900 °Cلوقت طويل (كماهو مبني يف الشكل 42-IIIج (منحىن ب وج) .هذا االنزياح
رمبا راجع إىل إدماج احلديد يف شبكة أكسيد التيتانيوم أو زيادة مواقع األوكسجني الشاغرة (زيادة يف  )Ti3+و هذا نتيجة املعاجلة
احلرارية يف هلب النار.
إن الشكل  42-IIIد ميثل طيف احلديد حيث نالحظ وجود قمتني ،القمة األوىل ذات طاقة ربط  710.5 eVو تنتسب إىل
 ،Fe 2p3/2أما القمة الثانية فهي ذات طاقة ربط  724 eVو تنتسب إىل  . Fe 2p1/2هذه القمم هي قريبة من قمم طاقة
ربط أكسيد احلديد [ ، ]104-102و ليس من قمم احلديد النقي ،حيث طاقة ربط هذا األخري ترتاوح ما بني  706.5و
 ،707.9 eVكما نالحظ وجود قمة  satelliteعند طاقة ربط  719 eVاليت توافق  Fe3+يف ]107-100،78[ α-Fe2O3

كماهو مبني يف الشكل  42-IIIد (منحىن ب).كما نالحظ أيضا أن شدة قمة احلديد ( ) Fe 2p3/2بالنسبة للعينة املعاجلة ملدة
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دقيقة هي أضعف بكثري من قمة احلديد ( )Fe 2p3/2املعاجلة ملدة دقيقتني ،إذن التحول من املعدن امللحي إىل  Fe2O3يزداد مع
زيادة وقت املعاجلة احلرارية باللهب .باملقارنة بني االحتاد التام ( )stoichiometriلطاقة الربط عند حوايل  710.0و 724 eV
حيث تنزاح قمم احلديد حنو تناقص طاقة الربط ،هذا يدل على التشكل احملتمل ملواقع األوكسجني الشاغرة [ ]108يف Fe2O3

خالل عملية املعاجلة باللهب .قمة  satelliteعند  719 eVتشري إىل تشكيل .]109 ،104[ Fe2O3
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الشكل  :45-IIIطيف  XPSلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املعاجلة حراريا عند  400 °Cو األلياف النانومرتية
 Fe2O3-TiO2و املعاجلة حراريا باللهب عند  900 °Cملدة دقيقة و دقيقتني ،طيف الكربون ( C1sأ) ،طيف األوكسجني O1s

(ب) ،طيف الـتيتانيوم ( Ti2pج) و طيف احلديد . Fe2p
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الشكل  43-IIIطيف األوكسجني  O1sاملفكك ( )de-convolutedلأللياف النانومرتية ( TiO2أ) األلياف النانومرتية
املرصعة بـأكسيد احلديد ( )Fe2O3و املعاجلة باللهب ملدة  1دقيقة (ب) و ملدة دقيقتني (ج).
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ميثل الشكل  43-IIIأ طيف األوكسجني  O1sلأللياف النانومرتية قبل عملية الرتصيع حيث نالحظ وجود قمتني ،القمة
األوىل ذات طاقة ربط  ،529.6 eVاليت تنتسب إىل الرابطة بني األوكسجني و التيتانيوم يف أكسيد التيتانيوم [،]60،62أما القمة
الثانية فهي عند طاقة ربط  531.2 eVفتنتسب إىل األوكسجني املكثف (املمتز) ( ،]89[ )adsorbed oxygenأما بالنسبة
إىل الشكل  43-IIIب ميثل طيف األوكسجني  O1sلأللياف النانومرتية بعد عملية الرتصيع و املعاجلة ملدة دقيقة حبيث نالحظ
وجود  4قمم ،القمة األوىل ذات طاقة ربط  ،530 eVحيث متثل الرابطة بني األوكسجني و التيتانيوم يف أكسيد التيتانيوم،
القمة الثانية ذات طاقة ربط  531.6 eVفهي تعود إىل رابطة بني األوكسجني و احلديد يف أكسيد احلديد [  ،]63أما القمة
الثالثة فهي عند طاقة ربط  532.5 eVفهي تنتسب إىل رابطة بني األوكسجني و اهليدروجني يف املاء أو األوكسجني املكثف
[ ، ]111،110أما القمة األخرية فهي عند طاقة ربط  533.7 eVو تعود إىل رابطة بني الكربون و األوكسجني
[.]113،112

من احملتمل أن يتشكل أكسيد اجلرافيت أو أي مركب من عائلة الكربون و هذا استنتاج من رابطة الكربون و األوكسجني
اليت ميكن حدوثها أثناء عملية املعاجلة احلرارية العالية (عند  )900 °Cيف درجة حرارة الغرفة اليت حبد ذاهتا حتتوي على الكربون و
األوكسجني .مث العثور على نفس القمم مع انزياح طفيف ( 032.4 ،031.3 ،029.9و )033.3 eVهذا بالنسبة للعينة
املعاجلة ملدة دقيقتني (كماهو مبني يف الشكل  43-IIIج) ،و جتدر اإلشارة إىل أن األوكسجني  O 1sيف  Fe2O3ينزاح حنو
تزايد طاقة الربط الذي يتعلق بـ  O2-يف املركب ذي االحتاد التام ( )stoichiometricبـ ]112[ )530.3 eV( Fe2O3

الذي يشري على األرجح إىل وجود كبري ملواقع األوكسجني الشاغرة يف أكسيد احلديد ( )Fe2O3احملضر بطريقة الغمر و املعاجلة
حراريا باللهب (.)sol-flame
 6.8. IIIاختبار الكهروكيميائية الضوئية ()Photoelectrochemical
يبني الشكل  44-IIIمنحىن التيار الكهروضوئي بداللة التوتر لأللياف النانومرتية  TiO2و األلياف النانومرتية
 Fe2O3-TiO2حيث نالحظ أن التيار الكهروضوئي يزداد نتيجة الرتصيع بـ  .Fe2O3االهتمام اجلدير بالذكر هو تعزيز التيار
الكهروضوئي عند صفر فولط بدون استخذام أي صائد للثقوب ( .)hole scavengersأثناء اإلضاءة بـ  ،AM 1.5يبدأ التيار
الكهروضوئي لأللياف بالظهور عند التوترات املنخفضة  - 0.03 Vاملقاس بالنسبة لـ  ،Ag/AgClالذي يعطي كمون املستوي
( )potential ﬂat bandعند تالمس أكسيد التيتانيوم مع احمللول الكهربائي (يعرب كمون املستوي عن مستوي فارمي
لنصف ناقل يف توازن مع زوج األكسدة ( .))redoxالتيار الكهروضوئي الذي يزداد بزيادة توتر املصعد الذي يعكس زيادة يف
فعالية فصل الشحن الناقلة .و عالوة على ذلك ،يزداد التيار بشكل واضح بعد عمل ية الرتصيع ،انه من الواضح أن التيار
الكهروضوئي يتشكل أساسا من االلكرتونات املولدة بالضوء املنتشرة بتالمس العينة ،بينما يتم أخد الثقوب احملاثة ضوئيا بواسطة
الثقوب اآلخدة من احمللول[ .]113ينزاح توتر بداية ظهور التيار الكهروضوئي لأللياف املرصعة بأكسيد احلديد ()Fe2O3-TiO2
حنو القيم السالبة و اليت تساوي  -0.7 Vاملقاسة بالنسبة لـ  Ag/AgClالذي يعطي الكمون املستوي ( )Efbعند تالمس ألياف
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 Fe2O3-TiO2مع احمللول الكهربائي .هذه النتيجة تؤكد الرتصيع الفعال بأكسيد احلديد الذي يعزز فصل أزواج الثقوب مع
االلكرتونات املولدة ضوئيا و توافق النتائج املتحصل عليها من طرف  Kuangو أخرون [ .]114و عالوة على ذلك ينزاح
مستوي فارمي حنو التوترات السالبة الذي يشري إىل تراكم واسع لإللكرتونات يف  heterostructureو نقصان إعادة االلتحام
لشحنات املنتقلة [ .]110التيار الكهروضوئي العايل املالحظ عند االلكرتود هو نتيجة إضافة أكسيد احلديد و لو برتكيز ضئيل و
كذلك احتماال للمساحة السطحية الواسعة هلندسة األلياف النانومرتية .و عالوة على ذلك ،الشبكة اهلندسية لأللياف أكسيد
التيتانيوم حتتوي على فراغات تكون على اتصال جيد بني األلياف و هذا مما يسمح للمحلول الكهربائي االنتقال بسهولة يف
الشبكة .يف العديد من احلاالت ،بينت أن خصائص التحفيز تكون ذو أمهية بالنسبة ملزيج بني األناتاز و الروتيل على العكس
عندما يكون طور واحد فقط [ .]116إذن نالحظ أن أحسن تيار كهروضوئي هو يف حالة األلياف النانومرتية Fe2O3-TiO2

املعاجلة حراريا باللهب ملدة  1دقيقة و هذا قد يكون نتيجة لوجود أكسيد احلديد و كذلك طور األناتاز و الروتيل .يتناقص التيار
الكهروضوئي نسبيا يف حالة األلياف املرصعة بأكسيد احلديد و املعاجلة ملدة دقيقتني و هذا يرجع رمبا اىل زيادة مسك أكسيد
التيتانيوم الناتج عن أكسدة التيتانيوم الذي يزيد من مقاومة النقل االلكرتوين وكذلك زيادة طور الروتيل على حساب طور األناتاز
أو كليهما .
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الشكل  :44-IIIالتيار الكهروضوئي بداللة التوتر (مقاسا بالنسبة لـ  ) Ag/AgClلأللياف النانومرتية  TiO2يف الظالم (أ)،
أثناء عملية االضاءة (ب) و األلياف النانومرتية  Fe2O3-TiO2أثناء عملية اإلضاءة و املعاجلة حراريا ملدة دقيقتني (ج)10 ،

ثانية (د) و  1دقيقية (ه).
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 7.8.IIIاختبار الممانعة

يبني الشكل  40-IIIمقارنة بني قياس مطيافية املمانعة الكهروكيميائية ( )EISلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم قبل و
بعد الرتصيع باحلديد اليت أجريت حتت توتر مستمر (صفر فولط) مع اشارة جيبية تقدر بـ  10 mVو التواترات من 100

كيلوهرتز إىل  0.1هرتز .نالحظ أن قيمة املمانعة تزداد بعد عملية املعاجلة احلرارية السريعة باللهب (كماهو مبني يف الشكل
 )40-IIIو خاصة عند أطول وقت للمعاجلة احلرارية .و ميكن تفسري ذلك من خالل زيادة ركيزة أكسدة التيتانيوم كماهو مبني
من حتليل  DRXيف الشكل  .38-IIIحتدد مقاومة نقل الشحن انطالقا من نصف قطر الدائرة يف خمطط نايكويست
( .)Nyquistنصف الدائرة الصغري يقابله مقاومة نقل شحن صغرية .كما نالحظ أن نصف الدائرة لأللياف النانومرتية -TiO2

 Fe2O3هو أصغر بكثري من نصف الدائرة لأللياف النانومرتية  TiO 2الغري املرصعة (الشكل  40-IIIب) مما يشري إىل اخنفاض
يف مقاومة نقل الشحن وبالتايل أكثر فعالية يف فصل الشحن و هذا نتيجة الرتصيع بأكسيد احلديد .أيضا ،يتناقص نصف الدائرة
مع زيادة وقت املعاجلة احلرارية .و من جهة ثانية ،من أجل احلصول على تيار كهروضوئي ( )photocurrentعايل ،جيب أن
يكون كل من نصف الدائرة و املقاومة املتسلسلة صغرية.
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الشكل  :42-IIIمنحنيات املمانعات (مقاسة بالنسبة لـ ( )Ag/AgClأ) لأللياف النانومرتية  TiO2و األلياف النانومرتية
 Fe2O3- TiO2و املعاجلة حراريا ملدة  10ثانية 1 ،دقيقة و دقيقتني و (ب) ميثل تكبري املنحىن يف منطقة التواترات العالية.
ميكن وصف اآللية املمكنة لتعزيز التيار الكهروضوئي لـلمركب  Fe2O3 -TiO2 -Tiعلى النحو التايل .تساعد عملية املعاجلة
احلرارية باللهب اجلزئيات النانومرتية ألكسيد احلديد ( )Fe2O3باالرتباط مع األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ()TiO2
لتشكل  heterojunctionاليت تؤدي إىل انزياح مستوي فريمي بني أكسيد التيتانيوم و أكسيد احلديد .ميكن ألكسيد احلديد
فقط املثار لتوليد أزوج الكرتونات مع الثقوب و هذا حيدث حتت تأثري إشعاع الضوء املرئي ،يف حني أن يف حالة الرتكيب بني
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أكسيد التيتانيوم و أكسيد احلديد ميكن إيثاره حتت تأثري األشعة فوق البنفسجية بسبب كون أن نطاق التوصيل لطبقة أكسيد
احلديد يكون أكثر موجبية من نطاق أكسيد التيتانيوم ،حيث أن هذا األخري يكون عند  ،- 4.7 eVبالنسبة ملستوى الفراغ ،بينما
نطاق توصيل أكسيد التيتانيوم فهو عند  ،]117،114[ - 4.2 eVومن املتوقع إنتقال اإللكرتونات من نطاق التوصيل ألكسيد
التيتانيوم حنو نطاق التوصيل ألكسيد احلديد ،حيث يستطيع بكل حرية العبور إىل القطب املعدين (يف هذه احلالة املعدن هو
التيتانيوم) و حتت تأثري جهد االستقطاب .و مع ذلك ،ينبغي أن يكون هذا االنتقال الغري احملتمل ألكسيد احلديد الذي بدوره ال
ميكنه أن يكون على اتصال مباشر مع القطب .لذلك ،ميكن االفرتاض أن نطاق التوصيل ألكسيد احلديد ينزاح أكثر حنو التوتر
السالب و يصبح فوق نطاق التوصيل ألكسيد التيتانيوم [ ]97و الذي يسمح بالتوليد الضوئي ()photogenerated
لإللكرتونات إىل العبور من نطاق التوصيل ألكسيد احلديد حنو نطاق التوصيل ألكسيد التيتانيوم ،و بالتايل ميكن احلقن حبرية حنو
القطب و املشاركة يف التخفيض ( )reductionكماهو مبني يف الشكل .46-III
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الشكل  :46-IIIآلية االنتقال االلكرتوين لأللياف النانومرتية  Fe2O3 -TiO2 -Tiحتت تأثري إشعاع الضوء املرئي
ينزاح نطاق التوصيل  α-Fe2O3حنو التوتر األكثر اخنفاض الذي ميكن إنسابه إىل التوتر احملدد أليون الواقع يف السطح
الطاقي ،على سبيل املثال ،نتيجة المتزاز األيون [ .]118أيضا ،ميكن أن ينجم هذا االنزياح عن زيادة النطاق املمنوع α-

 Fe2O3نتيجة لتخفيض حجمه [ .]119أيضا ميكن العبور من عصابة التكافؤ  TiO2إىل عصابة التكافؤ  Fe2O3و ذلك
بفضل التوليد الضوئي ( )photogeneratedللثقوب ،مما يؤدي إىل تراكم املزيد من الثقوب املولدة ضوئيا
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( )photogeneratedيف عصابة التكافؤ  .Fe2O3و بالتايل ،ميكن هلذه الثقوب االنتقال إىل احمللول و املشاركة يف األكسدة.
نقل اإللكرتونات ميكن تلخيصها على النحو التايل:
) → Fe2O3 (e + h) / TiO2الضوء املرئي( Fe2O3 / TiO2 + hv
)Fe2O3 (e + h) / TiO2 → Fe2O3 (h) / TiO2 (e
TiO2 (e) + bias → electrode

صـفـحة 97

الفصل الثالث

الجزء الثالث
مختلف البنى النانومترية ألكسيد التيتانيوم

الفصل الثالث

النتائج و المناقشة

 9 .IIIالبنى النانومترية ألكسيد التيتانيوم و تطبيقاتها
عند حتضري األوراق و األسالك النانومرتية بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن ملدة  24ساعة ( 140 °Cو ) 200 °C
نتحصل على أوراق نانومرتية لتيتانات الصوديوم (]21[ )Na2Ti3O7كماهو مبني يف املعادلة  1-IIIو أسالك نانومرتية
 ]22[ Na2Ti2O4(OH)2كماهو مبني يف املعادلة  5-IIIو بعد املعاجلة بكلور اهليدروجني حنصل على تيتانات اهليدروجني
(كماهو مبني يف املعادلة  )2-IIIنتيجة لتبادل أيونات  Na+بأيونات  H+مما ينتج عن هذه العملية تشكل ( NaClكماهو مبني
يف املعادلة  3-IIIو  )0-IIIالذي يذوب يف املاء و أخريا يتشكل ( H2Ti3O7أوراق نانومرتية)كماهو مبني يف املعادلة  ،4-IIIو
( H2Ti2O4(OH)2أسالك نانومرتية) كما هو مبني يف املعادلة  ،0-IIIو هذا بعد زمن معني يقدر حبوايل  10دقيقة.
)Na2Ti3O7 → 2Na+ + Ti3O7 -2………………………………………...… (1-III
)2Na+ + Ti3O7−2+ H+ + Cl →H+ + Ti3O7 -2+ Na+ + Cl- ...............................(2-III
)Na+ + Cl - → NaCl……………………………….…………….…….….(3-III
)→ H2Ti3O7………………………………………………(4-III

−2

2H+ + Ti3O7

(Na2Ti2O4(OH)2 + 2HCl →H2Ti2O4(OH)2 + 2NaCl....................................)0-III
 0.9.IIIتحليل انعراج األشعة السينية
ينب الشكل  47-IIIطيف انعراج األشعة السينية لألوراق النانومرتية أثناء عملية املعاجلة بكلور اهليدروجني ملدة  10دقيقة
و بعد املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن عند  400 °Cنالحظ أن طور  H2Ti3O7قد تتفكك جراء املعاجلة احلرارية يف الفرن و
أعطى طور االناتاز.

صـفـحة 98
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الفصل الثالث
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الشكل  47 -IIIطيف انعراج األشعة السينية لألوراق النانومرتية احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن عند  140 °Cملدة 24

ساعة (أ) أثناء عملية املعاجلة بكلور اهليدروجني ملدة  10دقيقة و (ب) بعد املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن عند .400 °C
 5.9.IIIتحليل مطيافية Raman
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الشكل  :48-IIIطيف  Ramanللبىن النانومرتية للتيتانات الصوديوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن ملدة  24ساعة (أ)
األسالك النانومرتية (عند  )200 °Cو(ب) األوراق النانومرتية (عند .)140 °C
ينب الشكل  48 -IIIمقارنة بني أطياف  Ramanلألسالك و األوراق النانومرتية لتيتانات الصوديوم و هذا مباشرة بعد
عملية املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي ،حيث نالحظ أن وجود قمم عند ،340 ،309 ،282 ،240 ،180 ،160 ،111

صـفـحة 99

النتائج و المناقشة

الفصل الثالث

 687.6 ،603.0 ،460و  900 cm-1اليت تنتسب كلها إىل تيتانات الصوديوم [ .]73،120،121أما الشكل  49-IIIفيمثل
مقارنة بني أطياف  Ramanلألسالك و األوراق النانومرتية لتيتانات الصوديوم املعاجلة بـ  1 M HClملدة  10دقيقة ،و هنا
نالحظ حدوث استبدال  Na+بـ  H+كي ينتج لدينا  ]21،122[ H2Ti3O7بالنسبة لألوراق ( اللون األمحر) و
 ]22[ H2Ti2O4(OH)2بالنسية لألسالك ( اللون األسود).
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الشكل  :49-IIIطيف  Ramanللبىن النانومرتية للتيتانات الصوديوم املعاجلة بكلور اهليدروجني ملدة  10دقيقة (أ) األسالك
النانومرتية (عند  )200 °Cو(ب) األوراق النانومرتية (عند )140 °C
بعد إجراء عملية املعاجلة احلرارية لألسالك  H2Ti2O4(OH)2و األوراق النانومرتية  H2Ti3O7يف الفرن عند درجة
حرارة  400 °Cملدة  3ساعات فيتفكك هذا األخري إىل أكسيد التيتانيوم نوع اناتاز كماهو مبني و واضح يف الشكل  00-IIIو
حسب املعادالت التالية [:]21،127-123
)H2Ti3O7 → 3TiO2 + H2O…………………………….............……….(6-III
)H2Ti2O4(OH)2 → 2 TiO2 + 2H2O………………………………….(7-III
إن املقارنة بني أطياف  Ramanملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن
ملدة  24ساعة و بدرجات حرارة خمتلفة تبني وجود طور األناتاز فقط كما هو احلال يف حالة األنابيب و األلياف.
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الشكل  :21-IIIطيف  Ramanملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن ملدة
 24ساعة (أ) األوراق النانومرتية عند  140 °Cو (ب) األسالك النانومرتية عند .200 °C
 3.9 .IIIالبنية المجهرية

(ب )

(أ)

الشكل ( 20-IIIأ-ب) :صورة باجملهر االلكرتوين املاسح لألوراق النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن العادي عن  140 °Cملدة  24ساعة.

صـفـحة 010

النتائج و المناقشة

الفصل الثالث

(ب )

(أ)

الشكل ( 25-IIIأ-ب) :صورة باجملهر االلكرتوين املاسح لألسالك النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن العادي عند  200 °Cملدة  24ساعة.

(ب )

(أ)

الشكل  :23-IIIصورة باجملهر االلكرتوين املاسح لأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف
الفرن العادي عند ( 80 °Cأ) بتكبري صغري و (ب) بتكبري كبري.

صـفـحة 015

النتائج و المناقشة

الفصل الثالث

ميثل شكل ( 01-IIIأ-ب) صورة باجملهر االلكرتوين املاسح لألوراق النانومرتية احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف
الفرن ملدة  24ساعة عند درجة حرارة  140 °Cحيث نالحظ كثافة عالية لألوراق أكسيد التيتانيوم عند تكبري صغري و آخر
كبري ،أما الشكل ( 02-IIIأ-ب) فيمثل صورة باجملهر االلكرتوين املاسح لألسالك النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بنفس
الطريقة و نفس احمللول لكن عند درجة حرارة خمتلفة ( )200 °Cعند تكبري صغري و آخر كبري حيث نالحظ أسالك نانومرتية
متشابكة غري موجهة.إذن نستنتج أن استخدام نفس شروط التحضري (احمللول ،طريقة التحضري و وقت التحضري) مع تغري درجة
احلرارة فقط يؤدي فقط إىل ظهور بىن نانومرتية خمتلفة جدا .و يف الشكل التايل (الشكل  )03-IIIنبني أيضا (قصد املقارنة) بنية
كل من األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم عند تكبري صغري و آخر كبري ،أما بنية األنابيب فقد بيناها سابقا.

(ب )

(أ)

الشكل ( 24-IIIأ-ب) :صورة باجملهر االلكرتوين املاسح لبنية النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية
يف الفرن العادي عند  100 °Cملدة  24ساعة (أ) بتكبري كبري و (ب) بتكبري صغري.
أما الشكل ( 04-IIIأ-ب) فيمثل صورة باجملهر االلكرتوين املاسح لبىن نانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن العادي عند  150 °Cملدة  24ساعة حيث نالحظ أن هناك مزيج بني األوراق و األسالك النانومرتية بتكبري
صغري و كبري ،أما التحضري عند  130 °Cفنالحظ أن هذه احلرارة ليست كافية لتشكل األوراق و األسالك بكثافة عالية كما
هو مبني يف الشكل  04-IIIج .إذن ،نستنتج أن درجة احلرارة تلعب دورا مهما يف احلصول على البنية النانومرتية املراد حتضريها.

(ج)

صـفـحة 013

النتائج و المناقشة

الفصل الثالث

(ج)

الشكل  24-IIIج :صورة باجملهر االلكرتوين املاسح ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية
املائية يف الفرن العادي عند  130 °Cدرجة مئوية ملدة  24ساعة.
 01. IIIمقارنة بين مختلف البنى النانومترية عند معالجتها في الفرن في الهواء و في الفراغ
 1.11.IIIالتحليل بمطيافية Raman
يبني الشكل  00-IIIطيف  Ramanلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املعاجلة يف اهلواء ( )under airو يف الفراغ
( )under vaccumحيث نالحظ أن القمم تنزاح حنو تزايد التواترات و قد يكون ذلك نتيجة إلدخال عيوب يف بنية أكسيد
التيتانيوم ،كما نالحظ أيضا وجود الكربون .أما طيف األسالك و األوراق النانومرتية بعد عملية التلدين يف الفرن العادي و يف
الفراغ (عدم وجود األوكسجني) عند نفس درجة احلرارة فيبني وجود طور االناتاز فقط ونالحظ أيضا أن القمم تنزاح حنو تزايد
التواترات و قد يكون ذلك نتيجة إلدخال عيوب يف بنية أكسيد التيتانيوم (نقصان األوكسجني أثناء املعاجلة احلرارية الذي يؤدي
بدوره إىل خلق مواقع أوكسجني شاغرة) (كماهو مبني يف الشكل  06-IIIو الشكل .)07-III
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الشكل  :22-IIIطيف  Ramanلأللياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية و املعاجلة حراريا (أ)
يف اهلواء عند  400 °Cو (ب) يف الفراغ عند .300 °C
100000

ان ات از
80000

ال

80000

ال

40000

شدة )و.ا(

60000

20000

)ب(
)أ(

250

200

150

-1

حايزنا (cm ) Raman

100

40000
20000

)ب(
)أ(

1000

شدة )و.ا(

60000

800

600

400

-1

ان زي اح (cm ) Raman

200

0

0

الشكل  :26-IIIطيف  Ramanلألوراق النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن و املعاجلة
حراريا (أ) يف اهلواء عند  400 °Cو (ب) يف الفراغ عند  300 °Cعند طول موجة  032نانومرت.
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الشكل  :27-IIIطيف  Ramanلألسالك النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن و املعاجلة
حراريا (أ) يف اهلواء عند  400 °Cو (ب) يف الفراغ عند  300 °Cعند طول موجة  032نانومرت.
 5.01. IIIالتحليل باألشعة فوق البنفسجية و المرئية لمختلف البنى النانومترية المعالجة حراريا في الفراغ و في الهواء
 0.5.01. IIIالتحليل باألشعة المرئية و فوق البنفسجية لمختلف البنى المعالجة حراريا في الهواء
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الشكل  :28-IIIطيف االمتصاص يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ) األلياف
)( ،(NFsب) األسالك )( ،(NWsج) األوراق ) (NLsو (د) األنابيب ). (NTs

صـفـحة 016
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الفصل الثالث

ميثل الشكل  08-IIIأطياف االمتصاصية يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي و األكسدة املصعدية و املعاجلة حراريا يف اهلواء .نالحظ أن امتصاصية
الضوء يف حالة األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم تكون أعلى يف اجملال  800-600نانومرت مقارنة ببقية البىن و اخفض يف
اجملال فوق البنفسجي.
 5.5.01. IIIالتحليل باألشعة المرئية و فوق البنفسجية لمختلف البنى المعالجة حراريا في الفراغ
ميثل الشكل  09-IIIأطياف االمتصاصية يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي و األكسدة املصعدية و املعاجلة حراريا يف الفراغ .نالحظ أن امتصاصية
الضوء يف حالة األنابيب و األسالك

النانومرتية ألكسيد التيتانيوم تكون أعلى يف اجملال  800-600نانومرت مقارنة ببقية البىن

و اخفض يف اجملال فوق البنفسجي.
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الشكل  :29-IIIطيف االمتصاص يف اجملال املرئي و فوق البنفسجي ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (أ) األلياف
)( ،(NFsب) األسالك )( ،(NWsج) األنابيب ) (NTsو (د) األوراق ).(NLs
 3.01. IIIالتحليل بتقنية  XPSلمختلف البنى النانومترية ألكسيد التيتانيوم
 0.3.01.IIIطيف الكربون
يبني الشكل  60-IIIأ مقارنة بني طيف الكربون لألسالك املعاجلة حراريا يف الفراغ و يف اهلواء ،حيث نالحظ أن
االختالف املوجود يكمن يف شدة قمة الكربون .أما الشكل  60-IIIب فيبني طيف الكربون لألوراق املعاجلة حراريا يف اهلواء و يف
صـفـحة 017
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الفصل الثالث

الفراغ حيث نالحظ زيادة يف شدة قمة الكربون و ظهور قمة جديدة عند  288.2 eVو ذلك بعد املعاجلة احلرارية يف الفراغ،
هذه القمة قد تنسب إىل  .]128،129[ C=Oالشيء الذي يبني أن املعاجلة يف الفراغ تؤدي إىل امتزاز أكرب لعنصر الكربون
(نتيجة خلروج األوكسجني).
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الشكل  :61-IIIطيف الكربون ألكسيد التيتانيوم احملضر بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي (أ) األسالك النانومرتية
( )200 °Cو (ب) األوراق ( )140 °Cو املعاجلة حراريا يف اهلواء و يف الفراغ.
 5.3.01.IIIطيف األوكسجين
ميثل الشكل  61-IIIأ مقارنة بني طيف األوكسجني لألسالك املعاجلة حراريا يف الفراغ و يف اهلواء ،حيث نالحظ انزياح
طفيف يف القمم يقدر بـ  0.1 eVحنو تزايد طاقة الربط و ظهور قمة جديدة عند  539.7 eVالناجتة عن عملية املعاجلة احلرارية
يف الفراغ .نالحظ أيضا أن شدة القمة يف حالة املعاجلة احلرارية يف اهلواء تكون أكرب من شدة القمة املعاجلة يف الفراغ و هذا دليل
على اخنفاض نسبة األوكسجني يف أكسيد التيتانيوم ،تؤدي هذه النتيجة إىل خلق مواقع أوكسجني شاغرة .أما الشكل  61-IIIب
فيمثل مقارنة بني طيف األوكسجني لألوراق املعاجلة حراريا يف الفراغ و يف اهلواء ،حيث يبني انزياح طفيف يف القمم يقدر بـ 0.3

 eVحنو تناقص طاقة الربط .و نالحظ أيضا أن شدة القمة يف حالة املعاجلة يف اهلواء تكون أقل من شدة القمة يف حالة املعاجلة
يف الفراغ .و يعين ذلك تزايد يف كمية األوكسجني على السطح .هذه الزيادة ناجتة عن تكون روابط كربون -أوكسجني كماهو
مبني يف  60-IIIب .و جيب أن نذكر أن انزياح قمة األوكسجني حنو الطاقات الصغرية قد نتج عن تضافر عوامل جمتمعة منها
نقصان األوكسجني يف شبكة أكسيد التيتانيوم الذي يؤدي إىل انزياح حنو الطاقات الكبرية و تكون الروابط كربون -أوكسجني
الذي يؤدي إىل انزياح حنو الطاقات الصغرية.
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الشكل  :60 -IIIطيف األوكسجني ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن (أ) األسالك النانومرتية
( )200 °Cو (ب) األوراق ( )140 °Cاملعاجلة حراريا يف اهلواء و يف الفراغ.
 3.3.01.IIIطيف التيتانيوم
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الشكل  :65-IIIطيف التيتانيوم ألكسيد التيتانيوم احملضرة بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن (أ) األسالك النانومرتية (°C

 )200و (ب) األوراق ( )140 °Cاملعاجلة حراريا يف اهلواء و يف الفراغ.
ميثل الشكل  62-IIIأ طيف التيتانيوم لألسالك املعاجلة حراريا يف اهلواء و يف الفراغ حيث نالحظ انزياح طفيف يف القمم
يقدر بـ  0.1 eVحنو تناقص طاقة الربط .أما بالنسبة لطيف التيتانيوم لألوراق املعاجلة حراريا يف اهلواء و يف الفراغ فإننا نالحظ
انزياح طفيف يف القمم يقدر بـ  0.1 eVكذلك حنو تناقص طاقة الربط كماهو مبني يف الشكل  62-IIIب .و ألن انزيياح طاقة
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ربط التيتانيوم و األوكسجني يتم يف نفس االجتاه ( حنو القيم الضعيفة) فإن ذلك قد يدل على دور الكربون الذي يكون رابطة مع
األوكسجني أو مع األوكسجني والتيتانيوم يف آن واحد.
 4.01. IIIاختبار الكهروكميائية الضوئية ( )PECلمختلف بنى أكسيد التيتانيوم المعالجة حراريا في الهواء و
في الفراغ
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الشكل  :63-IIIمنحىن التيار الكهروضوئي بداللة التوتر (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClلألسالك النانومرتية ( TiO2أ) ،بعد
املعاجلة احلرارية يف اهلواء( ،ب) بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ (املنحىن األسود رسم يف الظالم و األمحر حتت اإلضاءة).
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الشكل  :64-IIIمنحىن تيار الكهروضوئي بداللة التوتر (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClلألوراق النانومرتية ( TiO2أ) ،بعد
املعاجلة احلرارية يف اهلواء (ب) و بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ (املنحىن األسود رسم يف الظالم و األمحر حتت اإلضاءة).
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يبني الشكل  63-IIIمنحىن التيار الكهروضوئي بداللة التوتر بعد املعاجلة احلرارية يف اهلواء و بعد املعاجلة يف الفراغ
لألسالك النانومرتية ألكسيد التيتانيوم ،حيث نالحط أن كال من التيار الكهروضوئي يف الظالم ويف اإلضاءة يتناقص نتيجة
للمعاجلة احلرارية يف الفراغ ،إذا ما قورن بالعينات املعاجلة يف اهلواء .نفس الشيء يالحظ بالنسبة لألوراق النانومرتية و األنابيب
النانومرتية لألكسيد التيتانيوم (الشكل  64-IIIو الشكل  ،)60-IIIكما نالحظ التغري املفاجئ يف الشكل  64-IIIالناتج عن
عدم األستقرار الكهربائي للجهاز .Potentiostat/ Galvanostat
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الشكل  :62-IIIمنحىن تيار الكهروضوئي بداللة التوتر (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClلألنابيب النانومرتية ( TiO2أ) ،بعد
املعاجلة احلرارية يف اهلواء (ب) و بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ (املنحىن األسود رسم يف الظالم و األمحر حتت اإلضاءة).
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الشكل  :66-IIIمنحىن تيار الكهروضوئي بداللة التوتر (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClلأللياف النانومرتية ( TiO2أ) ،بعد
املعاجلة احلرارية يف اهلواء (ب) و بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ (املنحىن األسود رسم يف الظالم و األمحر حتت اإلضاءة).
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أما الشكل  66-IIIفيبني العكس حيث نالحظ حتسن يف التيار الكهروضوئي بالنسبة لأللياف يف حالة املعاجلة احلرارية يف
الفراغ حيث عند صفر فولط جند التيار الكهروضوئي يقدر بـ ( 0.12 mA/cm2يف حالة املعاجلة يف اهلواء فالتيار الكهروضوئي
يقدر بـ .)0.07 mA/cm2

ينب الشكل  67-IIIمقارنة بني منحنيات التيار الكهروضوئي بداللة التوتر ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم
املعاجلة حراريا يف اهلواء حيث نالحظ أن األوراق النانومرتية هي اليت متلك أكرب تيار كهروضوئي و األلياف النانومرتية هي اليت
متلك أصغر تيار كهروضوئي .و نالحظ أيضا أن بداية ظهور التيار الكهروضوئي هو نفسه بالنسبة لألسالك و األنابيب النانومرتية
( )- 0.79 Vلكن التيار يف حالة األلياف و األوراق يظهر عند  .-0.67 Vأما الشكل  68-IIIفينب منحىن التيار الكهروضوئي
بداللة التوتر ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املعاجلة حراريا يف الفراغ حيث نالحظ أن األلياف النانومرتية هي اليت متلك
أكرب تيار كهروضوئي و األسالك النانومرتية هي اليت متلك أصغر تيار كهروضوئي .و نالحظ أيضا أن بداية ظهور التيار
الكهروضوئي هو نفسه بالنسبة لألسالك ،لأللياف و األوراق النانومرتية ( )- 0.76 Vلكن ظهور التيار الكهروضوئي يف
األنابيب يظهر عند - 0.80 V
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الشكل  :67-IIIمنحىن التيار الكهروضوئي بداللة التوتر (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClملختلف البىن النانومرتية ألكسيد
التيتانيوم و املعاجلة حراريا يف اهلواء (أ) األوراق أثناء اإلضاءة (( ،)NLs lightب) األسالك أثناء اإلضاءة (،)NWs light
(ج) األوراق أثناء الظالم (( ،)NLs darkد) األنابيب أثناء اإلضاءة ( )NTs lightو (ه) األلياف أثناء اإلضاءة ( NFs

 )lightيف حملول يتكون من  1 M NaOHبسرعة .10 mVs-1
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الشكل  :68-IIIمنحىن التيار الكهروضوئي بداللة التوتر (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClملختلف البىن النانومرتية ألكسيد
التيتانيوم املعاجلة حراريا يف الفراغ (أ) األوراق أثناء الظالم (( ،)NLs darkب) األسالك أثناء اإلضاءة (( ،)NWs lightج)
األوراق أثناء اإلضاءة (( ،)NLs lightد) األنابيب أثناء اإلضاءة ( )NTs lightو (ه) األلياف أثناء اإلضاءة ()NFs light
يف حملول يتكون من  1 M NaOHبسرعة .10 mVs-1
أظهرت النتائج املتحصل عليها أن أحسن تيار كهروضوئي بالنسبة للبىن النانومرتية املعاجلة حراريا يف وجود األوكسجني
حنصل عليه يف حالة األوراق و األسالك النانومرتية ألكسيد التيتانيوم (الشكل  67-IIIأ و ب) .هذا التيار قد يصل إىل حوايل
 3 mA/cm2عند  1فولط (الشكل  64-IIIأ) ،أما يف حالة املعاجلة يف الفراغ فأحسن بنية نانومرتية تعطي تيارا أكرب هي بنية
األلياف النانومرتية حيث تقدر قيمة التيار الكهروضوئي بـحوايل  0.36 mA/cm2عند  1فولط (الشكل  68-IIIهـ) ،إذن
نستنتج أن منحنيات خمتلف البىن النانومرتية (األوراق ،األسالك و األنابيب النانومرتية) أظهرت أن التيار الكهروضوئي يتناقص بعد
املعاجلة احلرارية يف الفراغ و بالتايل فإن املعاجلة احلرارية يف الفراغ ال تؤدي إىل حتسن يف التيار الكهروضوئي ( إال يف حالة األلياف)
و قد يعود ذلك إىل إدخال عيوب كثرية منها مواقع األوكسجني الشاغرة و شوائب الكربون (كما يبني التحليل بواسطة  )XPSو
اليت تعمل على زيادة االلتحام بني الثقوب و االلكرتونات املولدة بالضوء.لكن نالحظ حتسن يف التيار الكهروضوئي بالنسبة
لأللياف النانومرتية املعاجلة يف الفراغ.
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 2.01. IIIاختبار ممانعة مختلف البنى النانومترية ألكسيد التيتانيوم بعد المعالجة في الفراغ و في الهواء
 0.2.01.IIIمقارنة بين اختبار الممانعة للعينات المعالجة حراريا في الهواء وفي الفراغ (في الظالم)
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الشكل  :69-IIIمنحنيات املمانعات ( املقاس بالنسبة لـ  ) Ag/AgClألكسيد التيتانيوم ( )TiO2بعد املعاجلة احلرارية يف
اهلواء و يف الفراغ يف حملول يتكون من  1 M NaOHبتطبيق صفر فولط و تواتر من  0.1إىل  100كيلو هرتز مع تطبيق توتر
جييب ( 10 mVأ) األوراق النانومرتية (ب) األنابيب النانومرتية ( ،ج) األسالك النانومرتية و (د) األلياف النانومرتية.
يبني الشكل  69-IIIأ مقارنة بني منحىن املمانعة لألوراق النانومرتية ألكسيد التيتانيوم بعد املعاجلة احلرارية يف اهلواء و يف
الفراغ حيث نالحظ أن األوراق املعاجلة حراريا يف اهلواء هي اليت متتلك نصف دائرة صغرية مقارنة بنصف دائرة األوراق النانومرتية
املعاجلة يف الفراغ و معىن هذا أن مقاومة انتقال الشحنات يف األوراق املعاجلة يف اهلواء هي اليت متلك مقاومة صغرية ألهنا متتلك
قطر صغري ،و عالوة على ذلك ،فان تقاطع طيف املمانعة عند منطقة التواترات العالية مع حمور الفواصل يعطي مقاومة متسلسلة
صغرية نسبيا .أما بالنسبة لألنابيب النانومرتية املعاجلة حراريا يف اهلواء هي أيضا متتلك قطر صغري مقارنة بنصف دائرة األنابيب
النانومرتية املعاجلة يف الفراغ ،تقاطع طيف املمانعة عند منطقة التواترات العالية مع حمور الفواصل يعطي مقاومة متسلسلة صغرية يف
صـفـحة 004
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حالة األنابيب املعاجلة حراريا يف الفراغ (شكل  69-IIIب) ،لكن بالنسبة لألسالك فاملقاومة املتسلسلة صغرية يف حالة األسالك
املعاجلة حراريا يف اهلواء (شكل  69-IIIج) .و بالتايل أصغر مقاومة متسلسلة يف حالة العينات املعاجلة يف اهلواء هي بالنسبة
لألوراق و األلياف النانومرتية  ،أما يف حالة املعاجلة احلرارية يف الفراغ جند األسالك و األلياف هي اليت متتلك مقاومة متسلسلة
صغرية (انظر اجلدول .)3-III
جدول  3-IIIميثل قيم املقاومة املتسلسلة للعينات املعاجلة حراريا يف اهلواء و يف الفراغ
البىن النانومرتية ألكسيد
التيتانيوم

املقاومة املتسلسلة للعينات املعاجلة حراريا ( 450

املقاومة املتسلسلة للعينات املعاجلة حراريا ( 300

 )°Cيف اهلواء

 )°Cيف الفراغ

يف الظالم

أثناء اإلضاءة

يف الظالم

أثناء اإلضاءة

األسالك النانومرتية

135.3 

170 

223.7 

86.5 

األوراق النانومرتية

3.6 

5.1 

127.8 

120.8 

األنابيب النانومرتية

229.3 

135.3 

289.5 

125.9 

األلياف النانومرتية

01.01 

01.5 

0.1 

7.1 

 5.2.01.IIIاختبار الممانعة لمختلف البنى في الظالم و أثناء اإلضاءة
ميثل الشكل ( 70 -IIIأ -ب) مقارنة بني منحىن املمانعة لألسالك النانومرتية املعاجلة حراريا يف اهلواء و الفراغ أثناء
اإلضاءة و يف الظالم حيث نالحظ أن األسالك املعاجلة يف الفراغ أثناء اإلضاءة هي اليت متتلك نصف دائرة صغري مقارنة
باألسالك املعاجلة يف اهلواء (شكل  70-IIIب) ،على العكس األسالك املعاجلة يف اهلواء (يف الظالم) هي اليت متتلك نصف
الدائرة صغري و أيضا مقاومة متسلسلة صغرية (شكل  70-IIIأ).
ميثل الشكل ( 71-IIIأ -ب) مقارنة بني منحىن املمانعة لألوراق النانومرتية املعاجلة حراريا يف اهلواء و الفراغ أثناء اإلضاءة
و يف الظالم حيث نالحظ أن يف كال احلالتني أن األوراق أثناء اإلضاءة هي اليت متتلك قطر صغري و معىن هذا أن مقاومة انتقال
الشحنات يف األوراق املعاجلة يف اهلواء هي اليت متلك مقاومة صغرية ألهنا متتلك قطر صغري ،و هو أصغر من قطر األوراق املعاجلة
يف الفراغ .متتلك األوراق املعاجلة يف اهل واء و يف الظالم مقاومة متسلسلة صغرية ،على عكس األوراق املعاجلة يف الفراغ أثناء
اإلضاءة هي اليت متتلك مقاومة متسلسلة صغرية.
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الشكل  :71-IIIمنحىن املمانعة (املقاس بالنسبة لـ  )Ag/AgClلألسالك النانومرتية ( TiO2أ) بعد عملية املعاجلة
احلرارية يف اهلواء (ب) و بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ (املنحىن األسود رسم يف الظالم و املنحىن األمحر رسم
أثناء اإلضاءة) يف حملول يتكون من  1 M NaOHبتطبيق صفر فولط و تواتر من  0.1إىل  100كيلو هرتز مع تطبيق توتر
جييب .10 mV
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الشكل  :70-IIIمنحىن املمانعة (مقاسا بالنسبة لـ  ) Ag/AgClلألوراق النانومرتية ( TiO2أ) بعد عملية املعاجلة احلرارية يف
اهلواء (ب) و بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ ( اللون األسود رسم يف الظالم و اللون األمحر رسم عند اإلضاءة) يف حملول
يتكون من  1 M NaOHبتطبيق صفر فولط و تواتر من  0.1إىل  100كيلو هرتز مع تطبيق توتر جييب .10 mV
يبني الشكل ( 72-IIIأ -ب) مقارنة بني منحىن املمانعة لألنابيب النانومرتية املعاجلة حراريا يف اهلواء و الفراغ أثناء
اإلضاءة و يف الظالم حيث نالحظ أن يف كال احلالتني أن األنابيب أثناء اإلضاءة هي اليت متتلك قطر صغري و كذلك متتلك
مقاومة متسلسلة صغرية.
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الشكل  :75-IIIمنحىن املمانعة ( مقاسا بالنسبة لـ  ) Ag/AgClلألنابيب النانومرتية ( TiO2أ) بعد عملية املعاجلة احلرارية يف
اهلواء (ب) و بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ ( اللون األسود رسم يف الظالم و اللون األمحر رسم عند اإلضاءة) يف حملول
يتكون من  1 M NaOHبتطبيق صفر فولط و تواتر من  0.1إىل  100كيلو هرتز مع تطبيق توتر جييب .10 mV
ميثل الشكل ( 73-IIIأ -ب) مقارنة بني منحىن املمانعة لألوراق النانومرتية املعاجلة حراريا يف اهلواء و الفراغ أثناء اإلضاءة
و يف الظالم حيث نالحظ أن يف كال احلالتني أن األلياف أثناء اإلضاءة هي اليت متتلك نصف الدائرة صغري و معىن هذا أن
مقاومة انتقال الشحنات يف األنابيب املعاجلة يف الفراغ هي اليت متلك مقاومة صغرية ألهنا متتلك قطر صغري ،و هو أصغر من قطر
األنابيب املعاجلة يف اهلواء .متتلك األنابيب املعاجلة يف اهلواء و أثناء اإلضاءة مقاومة متسلسلة صغرية ،على عكس األنابيب املعاجلة
يف الفراغ و يف الظالم اإلضاءة هي اليت متتلك مقاومة متسلسلة صغرية.
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الشكل  :73-IIIمنحىن املمانعة ( مقاسا بالنسبة لـ  ) Ag/AgClلأللياف النانومرتية ( TiO2أ) بعد عملية املعاجلة احلرارية يف
اهلواء (ب) و بعد عملية املعاجلة احلرارية يف الفراغ ( اللون األسود رسم يف الظالم و اللون األمحر رسم عند اإلضاءة) يف حملول
يتكون من  1 M NaOHبتطبيق صفر فولط و تواتر من  0.1إىل  100كيلو هرتز مع تطبيق توتر جييب .10 mV
صـفـحة 007
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إن الشكل  74-IIIأ يبني مقارنة بني منحىن املمانعات ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و املعاجلة حراريا يف
اهلواء حيث نالحظ أن األسالك و األوراق النانومرتية هي اليت متتلك نصف دائرة صغرية و معىن هذا أن مقاومة انتقال
الشحنات يف هذه احلالة تكون مقاومة صغرية ،لكن مقاومة انتقال الشحنات لألنابيب تكون أصغر من مقاومة انتقال الشحنات
األوراق النانومرتية ،و عالوة على ذلك ،ف ان تقاطع طيف املمانعة عند منطقة التواترات العالية مع حمور الفواصل يعطي مقاومة
متسلسلة صغرية نسبيا بالنسبة لأللياف النانومرتية و املنحىن عبارة عن خط عمودي .أما الشكل  74-IIIب فيبني مقارنة بني
منحىن املمانعات ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و املعاجلة حراريا يف الفراغ حيث نالحظ أن األوراق النانومرتية هي
اليت متتلك نصف دائرة صغرية و معىن هذا أن مقاومة انتقال الشحنات يف هذه احلالة تكون مقاومة صغرية ،و عالوة على ذلك،
فان تقاطع طيف املمانعة عند منطقة التواترات العالية مع حمور الفواصل يعطي مقاومة متسلسلة صغرية نسبيا لأللياف النانومرتية.
ف ي ال هواء
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الشكل  :74-IIIمنحىن املمانعة (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املعاجلة حراريا (أ)
يف اهلواء و(ب) يف الفراغ ،األلياف (اللون االمحر ) ،)(NFsاألوراق (اللون األزرق ) ،)(NLsاألسالك (اللون األخضر الفاتح
( ،))NWsاألنابيب ( اللون األخضر القامت ) )(NTsيف حملول يتكون من  1 M NaOHبتطبيق صفر فولط و تواتر من 0.1

إىل  100كيلو هرتز مع تطبيق توتر جييب ) 10 mVيف الظالم(.
إن الشكل  70-IIIأ يبني مقارنة بني منحىن املمانعة ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و املعاجلة حراريا يف اهلواء
أثناء اإلضاءة حيث نالحظ أن األسالك النانومرتية هي اليت متتلك نصف دائرة صغرية و معىن هذا أن مقاومة انتقال الشحنات
يف هذه احلالة تكون مقاومة صغرية ،و عالوة على ذلك ،فان تقاطع طيف املمانعة عند منطقة التواترات العالية مع حمور الفواصل
يعطي مقاومة متسلسلة صغرية نسبيا بالنسبة لألوراق النانومرتية (كماهو مبني يف الشكل املصغر املوجود يف الشكل  70-IIIأ).
أما الشكل  70-IIIب فيبني مقارنة بني منحىن املمانعة ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و املعاجلة حراريا يف الفراغ
حيث نالحظ أن األلياف النانومرتية هي اليت متتلك نصف دائرة صغرية و معىن هذا أن مقاومة انتقال الشحنات يف هذه احلالة
صـفـحة 008
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تكون ذات مقاومة صغرية ،و عالوة على ذلك ،فإن ت قاطع طيف املمانعة عند منطقة التواترات العالية مع حمور الفواصل يعطي
مقاومة متسلسلة صغرية نسبيا لأللياف النانومرتية .
ف ي ال هواء
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الشكل  :72-IIIمنحىن املمانعة (مقاسا بالنسبة لـ  )Ag/AgClملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املعاجلة حراريا (أ)
يف اهلواء و (ب) يف الفراغ أثناء اإلضاءة ،األلياف (اللون االمحر ) ،)(NFsاألوراق (اللون األزرق ) ،)(NLsاألسالك (اللون
األخضر الفاتح ( ،))NWsاألنابيب ( اللون األخضر القامت ) )(NTsيف حملول يتكون من  1 M NaOHبتطبيق صفر فولط و
تواتر من  0.1إىل  100كيلو هرتز مع تطبيق توتر جييب .10 mV
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الخالصة
إن أهم ما ميكن أن نستخلص إليه يف هذا البحث هو متكننا من حتضري البىن النانومرتية بطرق سهلة و بسيطة و ذلك
بطريقة األكسدة املصعدية و املعاجلة احلرارية املائية .من أجل حتضري األنابيب النانومرتية استعمالنا طريقتني األوىل باستعمال محض
اهليدروفوريك ،أما الثانية فاستعمالنا فلوريد الصوديوم حتت توتر 20فولط و ملدة 0ساعات و40دقيقة على التوايل ،و ذلك

باستعمال طريقة األكسدة املصعدية ،بالنسبة لألسالك و األوراق فحضرت بطريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي
عند200°Cو 140°Cعلى التوايل ملدة 24ساعة ،و ذلك باستعمال نفس احمللول الذي يتكون من  .1 M NaOHأما األلياف
فهي أيضا حضرت باستخدام طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن عند 80 °Cملدة 24ساعة و يف حملول يتكون من M

10 NaOHو 16 mlمن املاء اهليدروجيين ،حضرت األسالك و األوراق النانومرتية بنفس الطريقة مع تغري فقط درجة املعاجلة
احلرارية املائية و بالتايل نستنتج أن البنية اجملهرية للبىن النانومرتية تتغريبشكل كبري مع درجة حرارة ووقت املعاجلة احلرارية املائية .هذه
األخرية هي املرحلة األوىل من العمل ،أما املرحلة الثانية من ا لعمل هي توظيف هذه األنابيب و األلياف النانومرتية و ذلك بطريقة
املعاجلة احلرارية املائية ،الرش املهبطي و كذلك طريقة الغمر  .أظهر لنا التحليل باجملهر االلكرتوين املاسح أنابيب نانومرتية منتظمة
حيث قطراألنابيب اليت حضرت باستعمال HFيقدر بـ 63nmو مسكها يقدر بـ  ،nm30أما قطر األنابيب اليت حضرت بفلوريد

الصوديوم فيقدر بـ06nmو يقدر مسكها بـ . 30nm
بينت املرحلة األوىل من العمل احلصول على:
 أنابيب نانومرتية منتظمة ألكسيد التيتانيوم من نوع اناتاز و هذا بعد املعاجلة احلرارية عند ،400°Cألن عند عدم

اخلضوع لعملية املعاجلة احلرارية نتحصل على أنابيب نانومرتية غري بلورية ،و أكد لنا التحليل باألشعة حتت احلمراء بتحويل
فورييه و التحليل مبطيافية Ramanاحلصول على أكسيد التيتانيوم.



قطر األلياف النانومرتية يرتواح بني30و70nmو متوسط قطر احلبل النانومرتي الفردي ال يتجاوز.10nm

أما بالنسبة للمرحلة الثانية من العمل فتحصلنا على:
 األنابيب النانومرتية املطعمة و املرصعة باحلديد و ذلك باستخدام طريقة املعاجلة احلرارية املائية يف الفرن العادي
عند 200C°ملدة ساعتني و الغمر و طريقة الرش املهبطي ،حيث نالحظ أن عند التحليل باألشعة السينية مل نتحصل على أي
قمم للحديد أو أكسيد احلديد و هذا راجع لنسبة التطعيم الضئيلة و حتصلنا على كمية قليلة من طورالروتيل و هذا عند املعاجلة
احلرارية عند000°Cو على العكس عند املعاجلة احلرارية عند700°Cدرجة مئوية فنجد أن أغلبية الطور هو طور الروتيل .أثبت
التحليل بتقنيةXPSو التحليل مبطيافية Ramanوجود أكسيد احلديد ،على عكس التحليل باألشعة السينية مل يستطع الكشف
عن هذا األخري بسبب نسبة التطعيم الضئيلة.
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 أظهر اختبار الكهروكميائية لألنابيب النانومرتية املرصعة بأكسيد احلديد أن أحسن تيار كهروضوئي هو بالنسبة للعينة
احملضرة بطريقة الرش املهبطي .و أظهر أيضا اختبار املمانعات األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املرصعة بطريقة الرش املهبطي
هي اليت متتلك نصف دائرة صغري مقارنة بنصف دائرة األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم.
 األنابيب النانومترية لتيتانات الباريوم المطعمة بالحديد ( )Fe -BaTiO3و ذلك باستعمال المعالجة الحرارية
المائية:
 يف الفرن عند 200C°ملدة ساعتني.
 يف الفرن امليكروموجي عند 100C°ملدة ساعة.
أظهر التحليل باألشعة السينية احلصول على نفس القمم لطور تيتانات الباريوم ،على الرغم من اختالف نسبة التطعيم
باحلديد ،و مل تظهر أي قمة للحديد أو أكسيد احلديد .و أظهر كذلك أن تيتانات الباريوم ذو البنية الرباعية األضالع نتحصل
عليها يف حالة استخدام الفرن امليكروموجي ،أما طريقة املعاجلة احلرارية يف الفرن العادي فتؤدي إىل احلصول على بنية مكعبة .هذه
النتيجة أكدها التحليل مبطيافية  Ramanحيث حتصلنا على طور تيتانات الباريوم و يف شكله املكعب عند املعاجلة احلرارية يف
الفرن العادي .
 المركب النانومتريCaTiO3 -TiO2

أثبت التحليل باألشعة السينية و التحليل بتقنيةXPSو كذلك التحليل مبطيافيةRamanوجود تيتانات الكالسيوم ،وأظهر
اختبار الكهروكميائية أن األنابيب النانومرتية املوظفة بالكالسيوم متتلك أكرب تيار كهرووضوئي مقارنة بالتيار الكهروضوئي لألنابيب
النانومرتية الغري املوظفة.
 األليا

النانومترية المرصعة بأكسيد الحديد احملضرة بطريقة الغمر و املعاجلة حراريا باللهب عند900°Cملدة

10ثانية1،دقيقة و دقيقتني وتتحول كلورات احلديد اىل أكسيد احلديد الذي يزداد مع وقت املعاجلة احلرارية.
أثبت التحليل باألشعة السينية و جود األناتاز و الروتيل و أكسيد احلديد و هذا ما أكده التحليل مبطيافية Ramanو
التحليل بتقنية XPSأظهر وجود أكسيد احلديد.
و أظهر التحليل باألشعة فوق البنفسجية و املرئية أن أطياف األلياف النانومرتيةFe2O3-TiO2تظهر زيادة كبرية يف
امتصاص الضوء يف جمال الطول املوجي700-400نانومرت مقارنة بطيف األلياف النانومرتية ألكسيد التيتانيوم الذي انزاح حنو
منطقة األطوال املوجية العالية ،أما اختبار الكهروكيميائية الضوئية أظهر أن أحسن تيار كهروضوئي هو بالنسبة لأللياف النانومرتية
Fe2O3-TiO2املعاجلة حراريا باللهب ملدة 1دقيقة.
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 البنى النانومترية ألكسيد التيتانيوم
أثبت التحليل باألشعة فوق البنفسجية و املرئيةأن امتصاصية الضوء يف حالة األنابيب النانومرتية ألكسيد التيتانيوم تكون
أعلى يف اجملال800-600نانومرت مقارنة ببقية البىن و اخفض يف اجملال فوق البنفسجي ،و أظهر اختبار الكهروكيميائية الضوئية
أن األوراق و األسالك النانومرتية هي اليت متلك أكرب تيار كهروضوئي و األلياف النانومرتية هي اليت متلك أصغر تيار
كهروضوئي يف حالة املعاجلة احلرارية يف اهلواء ،أما يف حالة املعاجلة يف الفراغ أحسن تيار كهروضوئي هو بالنسبة لأللياف
النانومرتية.و أثبت اختبار املمانعة أن األوراق النانومرتية هي اليت متتلك نصف دائرة صغري و هذه النتيجة توافق النتيجة املتحصل
عليها من اختبار الكهروكيميائية الضوئية و بالتايل نستخلص أن البنية النانومرتية اليت متتلك تيار كهروضوئي كبري هي اليت متتلك
نصف دائرة صغري.نستخلص أيضا أن امل عاجلة احلرارية للبىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم يف الفراغ جنحت فقط يف حالة األلياف
النانومرتية اليت بدورها أظهرت حتسن يف التيار الكهروضوئي.
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Abstract

Study ofTiO2nanostructures: photoelectrochemicalApplication

In this work, the preparation of different TiO2 nanostructures and their functionalization by
simple methods such as anodization and hydrothermal was undertaken.
Different techniques of analysis have been used to characterize the preparedlayers of TiO2
nanostructures on Ti substrate and related compounds. These are X-ray Diffraction (XRD),
Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR),
Raman spectroscopy, UV-Visible spectroscopyandX-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS).
Anatase and rutile TiO2 in various nanostructured forms were obtained (Nanotubes,
nanofibers, nanoleafs and nanowires) and analyzed. Some of these nanostructures, particularly
TiO2 nanotubes and nanofibers were successfully decorated with iron oxide (Fe2O3) phase,
barium titanate (BaTiO3), and calcium titante(CaTiO3) nanoparticles using various methods
(hydrothermal, impregnation, and rapid flame heating).The morphology of these
nanostructures considerably changed with the hydrothermal processing temperature and time.
The obtained nanostructures were heat treated at different treatments both under air and
vacuum in order to change their content in oxygen vacancies. Photoelectrochemical testsof the
obtained various nanostructures of TiO2heat treated at 450 °C under air and 300 °C under
vacuum demonstrate that TiO2 nanoleafs and nanowires have the largest photoelectrochemical
currentfor samples that are treated under air. Heat treatment under vacuum was successful
only in the case of TiO2 nanofibers.

Keywords: nanostructures, nanowires, nanotubes, Nanoleafs, nanofibres, anodization,
hydrothermal, immersion, TiO2, Fe2O3-TiO2, Fe-BaTiO3, CaTiO3-TiO2, photoelectrochemical

Résumé

Etude de nanostructures de TiO2 : application photoélectrochimique

Dans ce travail, la préparation de différentes nanostructures de TiO 2 et leur fonctionnalisation
par des méthodes simples telles que l'anodisation et hydrothermale a été entrepris.
Différentes techniques d'analyse ont été utilisées pour caractériser les couches préparées de
nanostructures de TiO2 sur substrat de Ti et des composés apparentés. Ce sont ; la diffraction
des rayons X (XRD), la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie
infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), la spectroscopie Raman, la spectroscopie UVvisible et la spectroscopie de photoélectron X (XPS). Les phases anatase et rutile de TiO 2
nanostructurés sous diverses formes ont été obtenus (nanotubes, nanofibres, nanofeuilles et
nanofils) et analysées. Certains de ces nanostructures, en particulier les nanotubes et les
nanofibres ont été décorées avec succès avec des nanoparticules d'oxyde de fer (Fe 2O3),
titanate barium (BaTiO3), et titanatecalcium (CaTiO3) en utilisant diverses méthodes
(hydrothermal, imprégnation, et de chauffage rapide par flamme). La morphologie de ces
nanostructures change considérablement avec la température et le temps de traitement
hydrothermique. Les nanostructures obtenues ont été traités thermiquement sous air et sous
vide afin de modifier leur contenu en lacunes d'oxygène. Les tests Photo-électrochimiques des
différentes nanostructures obtenues après traitement à 450 °C sous air et à 300 °C sous vide
ont démontré que les nanofeuilles et les nanofils possèdent le plus grand courant photoélectrochimique lorsque le traitement est effectué sous air. Le traitement thermique sous vide
n’a été couronné de succès que dans le cas des nanofibres de TiO2.

Mots-clés: nanostructures, nanofils, nanotubes, Nanofeuilles, nanofibres, anodisation,
hydrothermique, immersion, TiO2, Fe2O3-TiO2, Fe-BaTiO3, CaTiO3-TiO2, photoélectrochimique
.

ملخص

اهلدف من هذه االطرواحة هو حتضري خمتلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم و توظيفهم بواسطة طرق بسيطة
مثل طريقة األكسدة املصعدية و املعاجلة احلرارية املائية.
استعملنا عدة تقنيات من أجل دراسة خصائص أفالم خمتلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم احملضرة على عينة
التيتانيوم و املركبات و هي تقنية انعراج األشعة السينية( ،)DRXاجملهر اإللكرتوين املاسح ( ،)SEMمطيافية األشعة
حتت احلمراء بتحويل فورييه ( ،)FTIRمطيافية  ،Ramanتقنية األشعة فوق البنفسجية و املرئية (،)UV-Visible
باإلضافة إىل تقنية التحليل مبطيافية االلكرتونات املضاءة باالشعة السينية (.)XPS

مت احلصول علىطور األناتاز و الروتيل ملختلف أشكال البنية النانومرتية (األنابيب النانومرتية ،األلياف النانومرتية،
األوراق و األسالك النانومرتية(ومت حتليلها .رصعت بعض هذه البىن النانومرتية ،وعلى وجه اخلصوص األنابيب و
األلياف النانومرتية ،رصعت بنجاح باستعمال أكسيد احلديد( ،)Fe2O3تيتانات الباريوم( ،)BaTiO3تيتانات
الكالسيوم()CaTiO3وذلكباستخدام طرق خمتلفة (املعاجلة احلرارية املائية ،الغمر ،واملعاجلة احلرارية السريعةباللهب).
تغريت هيئةهذهالبىن النانومرتيةبشكل كبري مع درجة حرارة ووقت املعاجلة احلرارية املائية.كما متت املعاجلة احلرارية
للبىن النانومرتية يف اهلواء و يف الفراغ هبدف تغيري حمتواها من شواغر األوكسجني.
أثبت اختبار الكهروكيميائية الضوئية ملختلف البىن النانومرتية ألكسيد التيتانيوم املعاجلة حراريا يف اهلواء عند
°Cو يف الفراغ

عند°C

450

300أن األوراق و األسالك النانومرتية هي اليت متلك أكرب تيار كهروضوئي عندما تتم

معاجلتهاحراريا يف اهلواء ،أما املعاجلة احلرارية يف الفراغ فكانت ناجحةفقطفيحالةاألليافالنانومرتية.

الكلمات المفتاحية :البىن النانومرتية ،األسالك ،األنابيب ،األوراق ،األلياف ،األكسدة املصعدية ،املعاجلة
احلرارية املائية ،الغمر،CaTiO3-TiO2 ،Fe-BaTiO3 ،Fe2O3-TiO2 ،TiO2 ،الكهروكيميائية الضوئية.

