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چکیهد
 برای هتیه سل مورد نظر از ایزوپرو پکساید.» به روش ژل احرتاقی سنتز شدPZT« در این تح قیق ناون پودر یتتانات زریکونات سرب

XRD  برای شناسایی پیوندهای مخ تلف و ازFT-IR  از آنالیز. نیرتات سرب و نیرتات زریکونیوم بعنوان مواد اولیه استفاده شد،یتتانیوم

 اثر پارامرت ونع دما مورد برریس. استفاده شدFESEM برایتش خ یص فازها ومهچ ننی برای برریس مورفولوژی آن از آنالیز دستگاهی

 با تشکیل،) ناونمرت11  نتايج هبرتي اعماز ریزدانگي پودرها (حدود، سوخت گاليسنی: با این بررسيها نتايج زیر حاصل شد.قرار گرفت
دو فاز با مه در مرز مرفوتروپیک با ساختار پروسکایت و عدم تشکیل فاز اضايف پريوکلر در متامي نسبتهاي مقیاس استیوکیومرتي و غري
 مش خ ص شدکه با افزایش دما از میزان فاز اضايف پريوکلر اکستهSEM  وXRD مهچ ننی با استفاده از نتايج.استیوکیومرتي حاصل شهد است

.شهد و اندازۀ رکيستالیتها افزایش ميیابد

. پروسکایت، PZT ،  ژل احرتاقی:کلمات کلیدی

Synthesis of PZT Nanopowder by Gel-Combustion Method and
Characterize Of Its Morphological and physical Properties.
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Abstract
In this research Nano powder of lead zirconate titanate (PZT) were synthesised by gel combustion method .For
considerable sol preparation were used titanium isopropxide,zirconium nitrate and lead nitrate as precursor
materials. From FTIR analysis for recognition of various bonds and from XRD for phases distiniction and also
for investigation of its morphology were used from FESEM systematic analysis. Effect of parameter
temperature have been investigated in stoichiometry scale and non stoichiometry. With this investigatins were
obtained following results :glaysin fuel,improvement results have been obtained concerning all from fine
grained of powders (about 11 nm), by forming two phases together in morphotropic boundary with peroveskite
structure and not forming pyrochlor additional phase in all of the relations of stoichiometry scale and non
stoichiometry.Also by used of XRD & SEM results become characterized that by temperature increasing was
decreased from amount of pyrochlor additional phase and was increased size of grains.
Keywords : Gel combustion, PZT, peroveskite

واکنش پیداست به ازای یک مول  PZTبه یک مول نیرتات

مقدمه
سرامیک پیزوالکرتیک زریکونات یتتاناات سارب یاا PZT
یکااای از جالااا

وتجاااه تااارین رتکیباااات فروالکرتیاااک

یمباشااااد .اسااااتفاده از ساااارامیک  PZTدر ساااااخت تااااران
دویسااارها ،ژنراوترها،فیلرتهاااای ونری ،محااار

هاااا]،[1-2

مبدل های مکانیکی -الکرتیکی و سایل ورزیش باه
سرعت افزایش یافت .رتکی

Pb(Zr2512Ti25.0)O3باالترین

خواص را از خود نشان یم دهد ].[3این نکته قابل وتجه
است که بیشرتین سرامیک های پیزوالکرتیک تجااری در

دسااارتس ( مانناااد باااارم یتتاناااات و  ) PZTشااابیه باااه سااااختار
پروسکایت با فرمول CaTio3دارناد ]  .[4مراحال سااخت
سااارامیکPZTشاااامل آمااااده ساااازی ماااواد اولیاااه،مخلو

سااازی بااروش خشااک یااا تر،کلسیناساایون،عمل زینرتینا

در دمای حدود 1211 C°و بدست آوردن سرامیک ساخت و
شااکننهد  PZTو در هنایاات شااکل دهاای ساارامیک بااه اشااکال

مختلف یم باشد .روش هاای جدیاد سااخت سارامیکPZT
شامل روش های هیدروترمال] ،[1مخلو اکسیدها  ،فعال

سازی مکانیکی و فرآیند ژل احرتاقی یم باشد.

مواد و روش تحقیق
در این تحقیق براي سنتز ناون پودر  PZTاز روش ژل

احرتاقی استفاده شهد است که مشخصات مواد مورد استفاده
عبارتند از :نیرتات سرب  ، ]Pb(No3)2[ 111%نیرتات
زریکونیوم  ،]Zro (No3)2[ 111%ایزوپروپکساید یتتانیوم

 ،]Ti ((ocH(CH3)2)4[ 51%اسید نیرتیک ،51%آب-
اکسیژنه،31%اسید سیرتیک ،111%گاليسنی ،111%اوره111%
و هیدروکسید آمونیوم .مهانطور که از فرمول شیمیایی

سرب  1/12مول نیرتات زریکونیل هیدراته و  1/45مول Ti

ایزو نیاز است .در این تحقیق از اسید سیرتیک به طور

مهزمان بعنوان عامل پلیمرساز و کمپلک

ساز و از اسید

نیرتیک به عنوان پایدارکننهد استفاده شهد است .تحت

شرایط مهزدن دائم و دمای  51 C°تا 51محلولهای اولیه به

محلول پایه اضافه شد .ابتدا محلولهای سرب و زریکونمی و
در آخر محلول یتتانیوم به صورت قطره قطره اضافه یمشود
برای هتیه سل باید  PHمحصول را به  5که حالت خنثی است

رساند .جهت هتیه ژل  ،برای تبخري متایم آب موجود در سل

 PZTدر دمای 51 C°در حنی مهزدن دائم حرارت داده
شد تا ژل حاصل گردد .سپ

پودر سیاه رن

 PZTاز

واکنش گرما زای نایش از سوخنت ژل بخاطر ريخنت اسید

نیرتیک روی آن بدست یمآید .در این مرحله پودرهای
سیاه رن

پ

از آسیاب شدن وتسط هاون دسیت تحت

محدوده گرمایی مناس

قرار یمگريند تا گروههای آیل باقی

مانهد از محیط خارج شوند پودر حاصل بعد از تکلی
زرد رن

است  .دمای کلسینه رکدن پودرها  111 C°و 511

یمباشد .از آنالیز  FT-IRجهت برریس روند تشکیل پودر
 PZTاز روش ژل احرتاقی استفاده شد .ازآنالیز پراش اشعه
ایک

 XRDو  FESEMجهت برریس مورفولوژی

پودر  PZTاستفاده شد.

نتايج و بحث
منودار  1مارط باه الگاوی پاراش منوناه PZTسانتز شاهد باا
سااوخت اسااید ساایرتیک در دمااای کلسااینه 111 C°بااا نساابت

اساااتیوکیومرتی 1باااه  1یم باشاااد.پیک هاااای هدااااهر شاااهد در

زوایااای  51,31,35,44,11,21معااررت رتکی ا

PZTخااالص

یم باشند مهانطور که در منودار نیز مشخص شهد اسات زاویاه

21معااررت فازترتاگونااال( )Tباصااهحه رکيسااتایل (,)111زاویااه

31معااااررت فاااااز رمبوهاااادرال ) (Rباصااااهحه رکيسااااتایل (-111
),زاویه 35معاررت فااز رمبوهادرال باا صاهحه (, )-111زاویاه

در دمااای کلسااینه111C°باااا نساابت اسااتیوکیومرتی (نسااابت
سوخت به مواد اولیه)1به 2یم باشد کاه نشاان دهناهد وجاود
پیوناد M(M-OمیتوانادZr,Pb,Tiباشاد(باافراکن

ارتعااایش

 514cm-1یم باشاااد.ارتعاش هاااای هدااااهر شاااهد در محااادوده

3511تاااااااا 3511مااااااارط باااااااه رطوبااااااات KBrمصااااااار یم

11معررت فاز رمبوهدرال با صهحه ()-121و زاویه  51معررت

باشااد.ارتعاش هااای هداااهر شااهد در 2332, 2341ماارط بااه

و 54دارای دو فاز ترتاگونال و رمبوهدرال باا مه هساتند کاه

هداهر شاهد در  1551 ,1132, 522باه تریتا

مارط باه پیوناد

دو شاخه شدن پیک ها نیز به مهنی دلیل یم باشد.

های  CH=, N=O ,C=Nیم باشد.

فااااااز ترتاگوناااااال باااااا صاااااهحه ( )221یم باشاااااد .زاویاااااه 11,44

ناخالصی های KBrمصار یم باشاد.مهچننی ارتعااش هاای

منودار  : 2الگوي پراش C15111

منودار : 1الگوي پراش C1111

منودار2مرط باه الگاوی پاراش منوناه PZTسانتز شاهد باا
سااوخت اسااید ساایرتیک در دمااای کلسااینه511 C°بااا نساابت

اساااتیوکیومرتی 1باااه  1یم باشاااد.پیک هاااای هدااااهر شاااهد در
زوایااای 51,31,35,44,11,21معااررت رتکی ا

PZTخااالص

یم باشند مهانطور که در منودار نیز مشخص شهد اسات زاویاه

31معااااررت فاااااز رمبوهاااادرال) (Rباصااااهحه رکيسااااتایل (-111
),زاویه 35معاررت فااز رمبوهادرال باا صاهحه ( ,)-111زاویاه
11معررت فاز رمبوهدرال باا صاهحه ()-211و فااز ترتاگوناال باا

صاااااااهحه ( )211یم باشاااااااد.زاویه 11 ,44,11دارای دو فااااااااز
ترتاگونال و رمبوهدرال با مه هستند که دو شاخه شدن پیک
ها نیز به مهنی دلیل یم باشد .منودار3طیاف بدسات آماهد از
 FT-IRبرای منونه PZTسنتز شهد باا ساوخت اساید سایرتیک

منودار  : 3طیف C1/2 111 FT-IR

منودار 4طیف بدست آمهد از  FT-IRبرای منونه PZTسانتز
شااهد بااا سااوخت اسااید ساایرتیک در دمااای کلسااینه511C°بااا
نسبت استیوکیومرتی 1باه 2یم باشاد کاه نشاان دهناهد وجاود
پیوند M( M-OمیتواندZr,Pb,Tiباشاد)بافراکن

ارتعاایش

 122 cm-1یم باشاااد.ارتعاش هاااای هدااااهر شاااهد در محااادوده

3511تاااااااا 3511مااااااارط باااااااه رطوبااااااات KBrمصااااااار یم

ساایرتیک در دمااای کلسااینه511 C°بااا نساابت اسااتیوکیومرتی

باشااد.ارتعاش هااای هداااهر شااهد در  2332, 2341ماارط بااه

(نسبت سوخت به مواد اولیاه ) 1باه  1یم باشاد کاه در شاکل 2

مارط باه پیوناد

لومره و مهچننی وتزیع ذرات

ناخالصی های KBrمصار یم باشاد.مهچننی ارتعااش هاای
هداهر شهد در  1533 ,1121, 522باه تریتا
های  CH=, N=O ,C-Nیم باشد.

م خ
خال
آورده شهد است.مشاههد یم شود که پاودر حاصاله
طده و ذرات به صورت آ

به صورت یکنواخت یم باشد.

شکل  2صتویر C1511 FESEM

نتیجهگريی

منودار :4طیف C1/2 511 FT-IR

صتویر بدست آمهد از میکرسکوپ الکارتو

روب

ا

FESEMماارط بااه منونااه PZTساانتز شااهد بااا سااوخت اسااید
سیرتیک در دمای کلسینه111 C°با نسبت استیوکیومرتی 1به
 1یم باشد کاه در شاکل  1آورده شاهد است.مشااههد یم شاود
م خ
خااال طده و حالااات کااای دارد و
کاااه پاااودر حاصاااله
ذرات بااااه صااااورت آ

لااااومره و د چساااابیهد هسااااتند و

مهچناااااانی وتزیااااااع ذرات بااااااه صااااااورت یکنواخاااااات یم

باشاد.اندازه متوساط ذرات 15/1 ، C1 111نااونمرت و C1
 21/1 ، 511ناونمرت یم باشد.

پا

از باارریس خااواص فیزیکاای و مورفولااوژیکی ناااون

پودر  PZTوتلید شهد به روش ژل احرتاقی نتايج زیر بدست
آمهد است :در سوخت گاليسنی فاز اضايف پريوکلر کمارتي

مشااااههد شاااد مهچنااانی باااا افااازایش دماااا از  111باااه  511درجاااه
مشاههد ميگردد .با وتجه به نتايج  XRDو  SEMافزایش دما
در متااااااامي سااااااوختها در متااااااام نساااااابتها در دو مقیاااااااس
اساتیوکیومرتي و غاري اسااتیوکیومرتي باعاث افازایش اناادازه
دانه ميگردد.
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