بررسی پارامترهای موثر بر تولید نانوپودر دیاکسید تیتانیم دوپ شده با بور به روش
 CVSجهت استفاده به عنوان نانوسیال در راکتور هستهای
سیف مظهری ،نظام1؛ عراقی ،هوشنگ1؛ صابریان ،کمال

*2

 -1دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک ،گروه فیزیک
 -2پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده چرخه سوخت ،گروه پژوهشی اکتشاف و استخراج

چکیده
در این مقاله تولید نانوپودر دیاکسیید تیتانیم دوپ شده با بور به روش سنتز بخار شیمیایی ( )CVSدر دماهای
گوناگون مورد بررسییی ارار گرفت .نانوذره تولید شییده میتواند با اسییتداده اح ل آ ج ت ت تولید نانوسیییاآ مورد
اسیتداده ارار گیرد .اح ن تایی که نانوذرات دوپ شیده لاوی بور میباشیند لاا اح نانوسیاآ لال میتوان به عنوان
خنک کننده ت ت افزایش باحده نیروگاههای هسییتهای و همچنین به عنوان تاذج نوترون اسییتداده کرد .اثر دما بر روی
مقدار بور دوپ شده ،انداحه ،بلورینگی و تبدی فاح توسط نانوذرات با استداده اح تکنیکهای  ICPو  XRDبررسی شد.

واژههای کلیدی :دیاکسید تیتانیم ،سنتز بخار شیمیایی ،بور ،نانوسیاآ ،نیروگاه هستهای

مقدمه
نانوفناوری و نانومواد اح لوحههای اسییاسییی و دارای رشیید فزاینده در سییالیان اخیر بوده که به عنوان
لوحه پژوهشی بسیار گسترده و چند تانبه با کاربردهای نوظ ور شناخته شده است .مواد نانوساختار تامدات
پلیکریسیتالی تکفاح یا چندفاح هستند که میانگین انداحه دانه در نها کمتر اح  011نانومتر است .چنین موادی
اح خود خوالییی را بروح میدهند که اغلب به طور ااب توت ی اح مواد درشییتدانه متداوآ برتر بوده که این
برتری ناشیی اح ریزسیاختار منر یر به فرد نها است .اح نتایی که انداحه دانهها بسیار کوچک است ،کسر
لجمی حیادی اح اتمها در مرحهای دانه ارار میگیرند که سیبب تداوت در رایش اتمی نسبت به شبکه بلوری
(نالیه داخ دانه) میگردد].[0
دی اکسید تیتانیم مادهای ارحان ،غیر سمی و اح لراظ شیمیایی خنثی بوده که به سبب وتود کاربردهای
روح افزون در چند دهه اخیر مورد توته فراوان ارار گرفته است] .[2این ترکیب در سه شک بلوری روتی ،0
1 rutile
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بروکیت 0و ناتاح 2وتود دارد که اح بین نها فاح روتی پایدارتر اسییت] .[3با این لاآ انداحههای کوچک(<
 )01 nmو مسییالت سیییژ ویژه باا سییبب افزایش پایداری فاح ناتاح  TiO2میگردد] .[1همچنین رابیه
مسیییتقیمی بین انیداحه ذرات و پیاییداری نها در لالت مرلوآ وتود دارد بهطوری که هرچه انداحه ذرات
کوچکتر باشد نانوسیاآ ت یه شده پایدارتر خواهد بود.
دوپ کردن 3فرایندی اسیت که طی ن میتوان عن یری را با نسیبت کم ،درون یا روی ساختار شبکه
یک ترکیب تانشانی کرد .به طور کلی هدف این فرایند ب بود خواص ترکیب مورد نظر میباشد .در این راستا
یکی اح عنالر مورد توته بور است که میتوان با دوپ کردن ن و ت یه مرلوآ  TiO2دوپ شده با بور ،یک
نانوسییاآ پایدار به دسیت ورد .یک نانوسییاآ دارای ویژگی انتقاآ لرارت باا بوده و نانوسییاآ ت یه شده در
این پروژه به سبب وتود بور که تاذج نوترون مناسبی است ،میتواند در راکتور هستهای ،هم به عنوان خنک
کننده و هم به عنوان تاذج نوترون به کار گرفته شود.
روشهای متعددی برای سیینتز  TiO2دوپ شییده وتود دارد اح تمله س ی -ژآ ] ،[5هیدرولیز ]،[6
ایهنشانی بخار شیمیایی ] ،[7سنتز بخار شیمیایی ] [8و  . ...به دلی امکان کنترآ دایق انداحه و ساختار بلوری
نانوذرات و همچنین خلوص باای مر یوآ ،اسیتداده اح روش سینتز بخار شیییمیایی در دهههای اخیر بسیار
مورد توته ارار گرفته است].[3
در این مقاله اثر دما بر روی انداحه ،بلورینگی و تبدی فاح و مقدار بور دوپ شیده در دیاکسید تیتانیم
بررسی میشود .نانوذرات ت یه شده به روش سنتز بخار شیمیایی اح پیشماده  TiCl1به دست مدند.

روش پژوهش
پیکربندی سییسیتم اسیتداده شیده در این فرایند در شیک  0نشیان داده شیده است .گاح لام

رگون

خییال( (خلوص> )%999999بییه چ ییار بخش تقسییییم شییییده و درون گییاحشیییورهییای لییاوی TiCl1
(خلوص> )Merck ،%999999بیه عنوان پیشماده  ،TiO2تریمتی بورات ( )C3H9BO3به عنوان پیشماده
بور و ج خال( دمیده می شود .بخشی اح ن نیز برای لدظ شار کلی تریان گاح به طور خال( وارد راکتور
میگردد .همچنین برای اطمینان اح واکنش کام  ،TiCl1اکسییییژن خال( (خلوص> )%999999با این ترکیب
1 brookite
2 anatase
3 doping
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مخلوط میشییود .مخلوط لالیی وارد یک راکتور دیواره دا اح تنا کوارتز به ایر  8 cmو طوآ 81 cm
میگردد .این لوله توسط یک کوره مقاومتی دا میشود .نالیه دا موثر  21 cmو در وسط لوله کوارتز است.
مر یوآ تولید شیده در انت ای لوله به طور همحمان به دو روش تمع وری میشییود به شک پودر اح طریق
خنیک کردن انت ای لوله به کمک یک فن که ذرات روی دیواره لوله مینشیییینند و به شیییک مرلوآ در ج
خال( اح طریق وارد شییدن ذراتی که در مرلله اب گیرانداحی نشییدهاند به همراه گاحهای خروتی به درون
یک گاحشیور .شیار و فشیار ک در تماف فرایندها به ترتیب  290 L/minو  0 barاست .لجم پیشمادهها و
گاح وارد شده توسط شیر سوحنی و فلومتر و همچنین فشار گاح توسط فشارسنج کنترآ میشود.
تتراکلرید تیتانیم ،ج خال( و تریمتی بورات به عنوان مواد اولیه اسیتداده شیدند .اکسیژن TiCl1 ،و
ج به ترتیب به مقدار  511 ،511و  911برلسب  sccm0وارد راکتور شدند.نرخ شارش ک به کمک مقادیر
مختلف نرخ شیارش رگون خال( ثابت نگه داشیته شد .اح نتایی که واکنش ج و  TiCl1میتواند سبب
ایجاد گرفتگی در مسیییر گردد ،این دو به طور تداگانه وارد راکتور شییدند .به منظور بررسییی اثر دما بر مقدار
دوپ ،انداحه و بلورینگی مر وآ حمایش در دماهای  811 ،711 ،611و  911°Cانجاف شد .در این حمایشها
مقدار تریمتی بورات  sccm 81تعیین گردید.

شکل  :1نمای پیکربندی  )1 .CVSاکسیژن  )2آرگون  )3شیر سوزنی  )4فلومتر  )5فشارسنج  )6آب مقطر  )7تریمتیل بورات  )8تتراکلرید
تیتانیم  )9کوره  )11لوله کوارتز  )11فن خنک کننده  )12جمعآوری ذرات درآب مقطر

بحث و نتیجهگیری
برای تعیین مقدار بور در مر ییوآ ن ایی به دسییت مده اح نالیز  ICPاسییتداده شیید .به طوری که در
شیک  2نشیان داده شده است مقدار بور در دیاکسید تیتانیم دوپ شده ،تا دمای  811°Cکاهش و سپا در
1 Standard cubic centimeter per minute
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دمای  911°Cافزایش یافت .بنابراین اح نتا که مقدار بور بیشییتر در سییاختار  TiO2متناظر با تاج نوترون
بیشتری است ،لرف نظر اح دیدگاه اات ادی ،اح این لراظ نیز افزایش دما نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت.
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شکل :2نمودار تغییرات مقدار بور دوپ شده با دما .محور افقی دمای واکنش و محور عمودی مقدار بور را در محصول نهایی نشان میدهد.

همانگونه که در شیک  3نشیان داده شده است الههای فاح ناتاح برای تمامی نمونهها به وضوح ااب
تشخی( بوده و در هیچ یک اح ن ا فاح روتی مشاهده نمیشود .با افزایش دما الهها تیزتر شده که نشاندهنده
بلورینگی بیشتر پودر تولید شده است ،اما در دمای  911°Cبخش ااب توت ی اح ماده به شک

مورف تبدی

شید و شیدت الهها نیز نسیبت به دمای  811°Cتغییر چندانی نشیان نداد .همچنین با استداده اح فرموآ شرر

0

میانگین انداحه ذرات مراسبه شد
𝜆 1.9
0
𝜃 𝑠𝑜𝑐 𝛽
که در ن 𝜆 طوآ موج پرتو تابیده شیده 𝛽 ،پ نای نیم ارتداع بزرگترین اله ایجاد شده و 𝜃 حاویهای است که
=𝑑

بزرگترین اله در ن ارار دارد].[2

Scherrer
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1

شکل :3الگوی پراش پرتو  Xبرای نانوذرات تیتانیا در دماهای واکنش گوناگون 811 )c ،711 )b ،611 )a :و  911 )dدرجه سانتیگراد

همانگونه که در تدوآ  0مشییاهده میشییود ،با افزایش دما انداحه پودرها افزایش یافته اسییت که این
موضیوع چندان میلوج نمیباشید حیرا همان گونه که پیشیتر اشیاره شد ،پایداری نانوسیاآ رابیه مستقیمی با
انداحه ذرات دارد .بنابراین انداحه ذره بزرگتر منجر به رسیییوج سیییریعتر نانوذرات و پایداری کمتر نانوسییییاآ
خواهد شد.
جدول : 1اندازه بلوری دیاکسید تیتانیم دوپ شده با بور در دماهای مختلف

نمونه

دما )(°C

اندازه بلوری )(nm

0

611

25
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51
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51

1
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92
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