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را بُبًد  فتًواتالیستی خاصیت TiO2ريی الیٍ وازن بر SiO2است استفادٌ از یه الیٍ وازن   دادٌ یمات لبلی وطانتحم–چىیذُ 

بٍ ومه پرتً الىتريوی  تبخیر در خالءبٍ ريش  substrate/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2الیٍ  چُار وازنالیٍوطاوی  ذ. در ایه تحمیك الیٍبخط می

گیری زايیٍ برخًرد اوذازٌ َای آزمًن باضذ. را داضتٍ بازتابومتریه میسان  nm1064وی ضذ وٍ در طًل مًج وطا ای الیٍ بگًوٍ BK7بسترٌبر

 ي آبذيستی خًاظ اپتیىی بررسیي  ضىاسی ریختبررسی جُت  UV-VIS-NIR-SPECTROSCOPYي  ،XPS، EDX ،FESEM ،لطرات آب

وسبت بٍ ته الیٍ ي ویس واَص درصذ بازتاب چُار الیٍ  چُاردر  آبذيستی قدر ایه آزمایص بُبًد خًاظ فً گردیذ. وجاماوازن   الیٍسطح 

 % بذست آمذ.5/0تا  nm1064طًل مًج الیٍ در 
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Abstract- It is showed that a thin layer of  SiO2 on the last TiO2 layer, improves the hydrophilic properties of thin film. In this 

research, a four layer nanostructured thin films were deposited on BK-7 substrates using an electron beam physical vapor 

deposition technique so that it have the minimum reflection in 1064 nm. The structural, optical and hydrophilic properties of 

the thin film were investigated by, FE-SEM, XPS, UV-VIS-NIR spectrophotometer and water contact angle meter (WCAM). 

In this research we showed that super-hydrophilic properties of thin film improved by using 4 layer coating. 
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 ممذمٍ -1

ًَر فزاتٌفؼ دٍعتی وِ در اثز تاتؼ آبخافیت فَق

ؽَد گزدد، عثة هی ایداد هی TiO2 الیِ ًاسن تز عغح

وِ لغزات آب تِ عَر واهل تزرٍی عغح پخؼ ؽَد ٍ تِ 

خای تؾىیل لغزات وَچه در عغح، یه الیِ ًاسن آب 

تز عغح  UVدر وارتزدّای عولی، تاتؼ  .[1]ایداد ؽَد

افتذ. تٌاتزایي هغلَب ّویؾِ اتماق ًوی اوغیذ تیتاًین دی

هىاى تاریه تزای هذت سهاى در خافیت ایي اعت وِ 

وِ تتَاى  ّوچٌیي هغلَب اعت عَالًی حفظ ؽَد.

عزعت افشایؼ ساٍیِ تزخَرد لغزُ در تاریىی را واّؼ 

دٍعتی ٍ ضذهِ را آبدادُ ٍ پایذاری تیؾتز خافیت فَق

اى دادُ اعت وِ ًتایح تحمیمات ًؾ [.1تِ ٍخَد آٍرد]

تا ضخاهت هٌاعة رٍی الیِ ًاسن  SiO2ٍخَد الیِ ًاسن 

TiO2 دٍعتی ٍ آبعالٍُ تز تْثَد خافیت فَق

دٍعتی در آبفتَواتالیغتی، پایذاری تیؾتز خافیت فَق

خْت اعتفادُ اس ایي خافیت  .[2]ؽَد تاریىی را عثة هی

ّای اپتیىی وِ اس لیشر  یاب عاهاًِ فافلِ پٌدزُدر 

nm1064 تایغت در  وٌٌذ، لغعِ اپتیىی هی اعتفادُ هی

در ایي تحمیك تاؽذ.  تاستابایي عَل هَج دارای وویٌِ 

تِ رٍػ  substrate/TiO2/SiO2/TiO2/SiO2الیِ  چْار

ای اس  رٍی سیزالیِتزتثخیز در خالء تِ ووه پزتَ الىتزًٍی 

عالٍُ تز ًؾاًی ؽذ وِ  الیِعزاحی ٍ ای  تگًَِ BK7خٌظ 

در راعتای حفظ  SiO2دى ضخاهت آخزیي آیِ تْیٌِ تَ

خَاؿ آتذٍعتی، ووتزیي هیشاى تاستاب در عَل هَج 

nm1064 .ًیش حافل ؽَد 

 َا مًاد ي ريش -2

تا خلَؿ  TiO2  ٍSiO2ّای در ایي تحمیك اس لزؿ

ًؾاًی اعتفادُ  خْت الیِ % عاخت ؽزوت هزن99/99

 خْت ٍات 15تا تَاى  UV اس دٍ الهپّوچٌیي  ؽذ.

افشار  ًزمٍ ًیش اس  آتذٍعتیّا تزای تغت  ِ ًوًَِتاتؼ ت

 ًؾاًی خْت عزاحی الیِ عزاحی الیِ ّای ًاسن اپتیىی

اعتاًذارد اس رٍػ  ّا خْت تویشواری تغتزُ اعتفادُ ؽذ.

  .[3] .اعت اعتفادُ ؽذُ ّا تویشواری تغتزُ
 BK7 TiO2 SiO2 TiO2 SiO2 هادُ

 9/34 0/208 0/240 0/20 --- (nmضخاهت)

 3/0 5/0 3/0 5/0 --- (nm/sًؾاًی) خ الیًِز

فؾار خشئی 

 ×4-10 (mbar)اوغیضى
--- 6/1 5/1 6/1 5/1 

 C° --- 280 280 280 280 دهای الیِ ًؾاًی

 .T/S/T/Sالیِ چْارًؾاًی ؽزایظ الیِ :1خذٍل

الیِ ًؾاًی تِ رٍػ تثخیز فیشیىی در خال تا اعتفادُ اس 

10×1فؾار پایِ  تفٌگ الىتزًٍی درٍى هحفظِ خال تا
-5 

عاخت ؽزوت  BAK760هیلی تار تَعظ دعتگاُ 

BALSERS .اًدام گزفت 

 وتایج ي بحث -3

 ّاتزرعی عاختار الیِ -3-1

-را ًؾاى هی T/S/T/Sالیِ چْار XPSعیف  1ؽىل 

ؽَد در عیف گزفتِ ؽذُ عَر وِ هؾاّذُ هیدّذ. ّواى

ٍخَد ًذارد وِ پَؽیذُ ؽذى واهل  Ti 2pپیه هزتَط تِ 

تِ ضخاهت  SiO2الیِ ًاسن  تَعظ TiO2یِ ًاسن ال

nm20 وٌذ. هیاؽیتا ٍ ّوىاراًؼ ثاتت را هؾخـ هی

 nm 20تیؼ اس  SiO2وزدًذ وِ اگز ضخاهت الیِ ًاسن 

 .[10]ؽَد ظاّز ًوی Ti 2pتاؽذ، پیه هزتَط تِ 

 

 
 .T/S/T/Sالیِ چْار  XPSعیف : 1ؽىل

-چْار(، EDXپزاػ اًزصی پزتَ ایىظ ) آًالیش 2ؽىل 

تاؽذ ایي آًالیش عٌقزی هی دّذ. را ًؾاى هی T/S/T/Sالیِ 

چَى لغز تاریىِ الىتزًٍی تاتاًذُ ؽذُ تِ عغح حذٍد  ٍ

nm 500 ِّای ایدادی در اعت ٍ تا تَخِ تِ ضخاهت الی

ؽَد ٍ فمظ ایي تحمیك ایي آًالیش ویفی هحغَب هی

تَعظ آى حضَر عٌقزی هثل تیتاًیَم ٍ اوغیضى در 

ی  ؽَد وِ تؾىیل فاس آًاتاط در الیِ هیعغح هؾخـ 

ذ وِ تزای ایداد خافیت وٌرا تاییذ هی TiO2ًاسن 

ّای تغیار هغلَب اعت. ایي آًالیش در هىاىآتذٍعتی 

ٍ ّز تار ًتایح یىغاًی تِ دعت ًوًَِ اًدام ؽذ هختلف 

)الف( 3ؽىل  دّذ.ّا را ًؾاى هیآهذ وِ یىٌَاختی الیِ

ًؾاًی ؽذُ تا  الیِ  TiO2الیِ هزتَط تِ ته FESEMتقَیز 

ٍ تا ضخاهت  T/S/T/Sالیِ  ؽزایظ یىغاى ًغثت تِ چْار

nm240  ُتز رٍی تغتزBK7  ب( تقَیز 3ٍ ؽىل( 

FESEMالیِ چْارT/S/T/S تا تَخِ تِ دّذ.را ًؾاى هی

 تَعظ TiO2 ، عغح الیِ ًاسنXPSعٌدی عیفًتیدِ 



 فَتًَیه ایزاى ٍ فٌاٍری ویي وٌفزاًظ هٌْذعیؽؾویي وٌفزاًظ اپتیه ٍ فَتًَیه ایزاى تِ ّوزاُ تیغت 
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 َؽاًذُتِ عَر واهل پ SiO2الیِ ًاسن  nm 20 ًؾاًی الیِ

 SiO2 )ب( هزتَط تِ عغح الیِ ًاسن3لذا تقَیز  ؽَدهی
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 .T/S/T/Sالیِ چْار  EDXعیف : 2ؽىل

 َاي بررسی خًاظ اپتیىی الیٍ ضىاسی ریخت -3-2

 ،ًؾاًی تاؽذ ٍ ایي الیِ در ؽزایظ دها ٍ فؾار الیِهی

در لغوت )الف( اًذاسُ هتَعظ  .[1]تاؽذآهَرف هی

 .تذعت آهذ nm 23ّا در حذٍد وزیغتال
 

 
، TiO2ًاسن  الف( الیًِاًَهتز  200در همیاط  FESEMتقاٍیز  3ؽىل

 .T/S/T/Sالیِ  چْارب( الیِ ًاسن 

ّا تا اعتفادُ ّای اپتیىی الیِتِ هٌظَر تزرعی ٍیضگی

دٍپزتَیی عیف تاستاب اًذاسُ گیزی عٌح اس دعتگاُ عیف

فشار ا تَعظ ًزم عزاحی ؽذُعیف تاستاب تاال  4 ؽىل ؽذ.

گیزی ؽذُ  ٍ پاییي عیف تاستاب اًذاسًُؾاًی  عزاحی الیِ

هیشاى دّذ. را ًؾاى هی T/S/T/Sالیِ چْارالیِ ًاسن 

تاؽذ وِ  هی 51/0% تزاتز nm1064در عَل هَج  تاستاب

 وٌذ. ؽذُ را تاییذ هی عزاحی اًدام تاستابٍیضگی ضذ

 

 
 . T/S/T/Sالیِ چْار عیف تاستاب 4ؽىل

 ديستیآب گیيیژوتایج  -3-3

تز لثل ٍ تعذ اس تاتؼ فزاتٌفؼ ساٍیِ تواط لغزُ آب 

ٍ ًیش تز رٍی  TiO2الیِ  تهی ًاسن  ًوًَِ تا الیِ رٍی

ًؾاى  5در ؽىل  T/S/T/Sًوًَِ تا الیِ ًاسن چْار الیِ 

ّوچٌیي ساٍیِ تواط لغزُ آب تعذ اس یه  دادُ ؽذُ اعت.

تز رٍی ًوًَِ تا  ،گزفتي لغعات در تاریىی ٍ دٍ رٍس لزار

ٍ ًیش تز رٍی ًوًَِ تا الیِ  TiO2ی ًاسن ته الیِ  الیِ

دادُ ؽذُ  ًؾاى 6در ؽىل  T/S/T/Sًاسن چْار الیِ 

 اعت.

 
 تاتؼ فزاتٌفؼ. در عَل سهاىتواط لغزُ آب  ساٍیِ: 5ؽىل

 
 .لزارگزفتي لغعِ در تاریىی در عَل سهاىتواط آب  ساٍیِ: 6ؽىل

 

-دٍعتی در الیِ ًاسن چْارآبعلت ٍلَع پذیذُ فَق

در  TiO2ًغثت تِ الیِ ًاسن  TiO2/SiO2/TiO2/SiO2الیِ 

 ؽَد:ووتز در سیز تیاى هیتاتؼ ّای سهاى

 TiO2سٍج  تَاًذتاتؼ فزاتٌفؼ هی رعاًا اعت،یه ًین

حفزُ را درٍى آى ایداد وٌذ. ایي سٍج الىتزٍى -الىتزٍى

تیاى ؽذُ  2ٍ  1ّایی وِ در رٍاتظ حفزُ اس عزیك ٍاوٌؼ

ؽًَذ ٍ ّای اوغیضى اس عاختار هیاعت تاعث خزٍج اتن

ؽَد. ّای خالی اوغیضى در عغح ایداد هیلذا هىاى

ّای خالی اوغیضى را  تَاًٌذ هىاىّای آب هیهَلىَل

اؽغال وٌٌذ. خذب ؽیویایی ٍ ّوچٌیي خذب فیشیىی 

ٍ ایداد  TiO2ّای آب اس عزیك ٍاوٌؼ تا هَلىَل

ّای ّیذرٍوغیل تاعث تؾىیل گزٍُ ،Ti-OHپیًَذّای 

وٌؼ ؽَد. لذا ًیزٍّای ٍاًذرٍالظ ٍ تزّنعغحی هی
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افشایؼ خَاّذ  H2O  ٍ–OHپیًَذّای ّیذرٍصًی هیاى 

تَاًذ در عغح پْي یافت ٍ در ًتیدِ آب تِ راحتی هی

 .[4ٍ5]دٍعتی ایداد گزددآبؽَد ٍ خافیت فَق
Ti

4+
 + e

-
 → Ti

3+    (1)   

2O
2-

 + 2h
+
 → O2     (2)  

ّا ًؾاى دادُ اعت وِ خلَگیزی اس  تزویة تزرعی

 حفزُ تاعث افشایؼ خافیت فَق-هدذد الىتزٍى
الیِ چْاردر الیِ ًاسن  .[6]ؽَددٍعتی هی آب

TiO2/SiO2/TiO2/SiO2  الیِ ًاسنSiO2  تاالیی تِ عٌَاى

، در ایي تزویةوٌذ. در حفزُ عول هی-خذا وٌٌذُ الىتزٍى

 TiO2الىتزٍى ٍ حفزُ در الیِ ًاسن  اثز تاتؼ ًَر فزاتٌفؼ

ؽَد. الىتزٍى ایدادی در فقل هؾتزن هیاًی ایداد هی

Tiتاعث تثذیل واتیَى  SiO2  ٍTiO2الیِ ًاسن 
تِ  +4

Tiواتیَى 
تِ  SiO2ؽَد ٍ حفزُ اس عزیك الیِ ًاسن هی +3

آهَرف تاعث عثَر  SiO2ؽَد. الیِ ًاسن عغح هٌتمل هی

-تِ عغح هی TiO2یِ ًاسن ّای تَلیذی در الآعاى حفزُ

، SiO2ًاسن  ؽَد. تا اًتمال حفزُ تَلیذ ؽذُ تِ عغح الیِ

هیاًی اس ّن  TiO2الىتزٍى ٍ حفزُ ایدادی در الیِ ًاسن 

یاتذ ٍ در ّا واّؼ هیدٍر ؽذُ ٍ لذا ًزخ تاستزویثی آى

-چْار دٍعتی در الیِ ًاسن آبًتیدِ تْثَد خافیت فَق

-را عثة هیTiO2الیِ هًغثت تِ الیِ ًاسن ت الیِ

 . [1]ؽَد

 گیزی در هىاى تاریه در عغَح فَقدر اثز لزار

تِ تزتیة  الیِچْار ٍ الیِ ًاسن TiO2دٍعت الیِ ًاسن  آب 

دٍعتی آب افتذ ٍ خافیت فَقاتفاق هی 4ٍ  3ّای ٍاوٌؼ

پذیز اعت اس تیي رفتِ ٍ عغَح اس وِ خافیتی تزگؾت

زیشی تثذیل گ دٍعتی تِ حالت آبآب  حالت فَق

 .[7]ؽَد هی

Ti-OH+Ti-OH→Ti-O-Ti+H2O  (3)  

Si-OH+Si-OH→Si-O-Si+H2O  (4)  

دٍعتی در هىاى آبعلت افلی حفظ خافیت فَق

الیِ ًغثت تِ الیِ ًاسن ته الیِارْچ تاریه در الیِ ًاسن

تا  الیِارْچ ایدادی در الیِ ًاسن Si-OHایي اعت وِ 

 Ti-OHًغثت تِ  ،kJ/mol 795داؽتي اًزصی پیًَذ 

 kJ/molوِ دارای اًزصی پیًَذ  TiO2ایدادی در الیِ ًاسن 

-آبتاؽذ. لذا پایذاری خافیت فَق، پایذارتز هی668

-ًغثت تِ الیِ ًاسن ته الیِچْاردٍعتی در الیِ ًاسن 

 .[2]تیؾتز اعت TiO2الیِ 

 گیری وتیجٍ  -4

در ؽزایظ دها ٍ فؾار تحمیك تِ  TiO2الیِ ًاسن 

ؽَد در حالی ر وزیغتالی آًاتاط اًثاؽت هیفَرت عاختا

 تاستابهیشاى  ؽَد.تِ ؽىل آهَرف تؾىیل هی SiO2وِ 

وویٌِ اعت  nm1064 عَل هَجدر  T/S/T/Sالیِ چْار

هٌاعة یاب  فافلِلیشر  پٌدزُعٌَاى  وِ خْت اعتفادُ تِ

ًغثت تِ الیِ ًاسن  T/S/T/Sالیِ تاؽذ. ّوچٌیي چْار هی

TiO2 دٍعتی تاالتزی تزخَردار اعت. بآاس خافیت فَق

پایذاری ًغثت تِ ته الیِ، الیِ چْارّوچٌیي در 

 یاتذ. دٍعتی تْثَد هیآبخافیت فَق
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