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ازیمنیاهمچنینوشیمیاییومکانیکیپایداريباال،رسانایی.است

ي هاباتردرالکترولیتعنوانبهکهاستمواديبرايمهمویژگی هاي
افزایشبرايمتداولراه هايازیکی.می گیرندقراراستفادهمورد

تاسجدیدموادطراحیجامدحالتالکترولیت هايدریونیرسانایی
راهاخیرسالهايدرنانوفناوريسریعگسترشدیگرطرفاز.]1[

هبنانوابعاددرموادساختباتااستدادهقرارمارويپیشتازه اي
تدسابعادایندرباالکاربريقابلیتباموادازجدیديویژگی هاي

بابراتیملیتازنازكالیه هايیونیرساناییتحقیقایندر.کنیمپیدا
700حدودتانانومتر10ازمتفاوتضخامت هايومختلفترکیبات

ترکیببامادههمانازحجیمهاينمونهباوشدهبررسینانومتر
مربوطاندازه گیري هايوآزمایش ها.]2-4[استشدهمقایسهیکسان

آلمانرمونستدانشگاهدرموادفیزیکانستیتويدرتحقیقاینبه
.استشدهانجام

وبراتلیتیمشدهنشاندهالیه هايمقطعازTEMتصویر:1شکلمقدمه
.آنسمتدودرفلزيالکترودهاي

طیف سنجیروشازاستفادهباالیه هاویژهرساناییاندازه گیري
بسامدگسترهدروسانتیگراددرجه40-300دماهايدرامپدانس

Hz5تاMHz نمودارنمونهعنوانبه2شکل.استشدهانجام2
بترکیضریببابراتلیتیمالیهبهمربوطامپدانسنیمدایره

0/20x=دمايدررانانومتر360ضخامتوC°180میدهدنشان.
بهمربوطخطومیدهندنشانرااندازه گیرينقاطدایره هاشکلایندر

رابطهازکهاست،مختلطامپدانسباR-CPEمعادلمدارداده هاي
آیدمیدستبهزیر

)1(

ونانومتر360ضخامتبهنازكالیهامپدانسنیمدایرهنمودار:2شکل
20/0x=دمايدر°C180.

]1[با رابطه زیر به همدیگر مربوط هستند Cو  Qدر اینجا
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یک عدد بدون بعد بین nمقاومت الکتریکی است و Rدر این رابطه 
ریان  با استفاده از نیمدایره امپدانس رسانایی ویژه ج. صفر و یک است

مستقیم  از رابطه زیر به دست می آید
)3 (

t  ضخامت الیه وAرابطه بین رسانایی و دماي مطلق. سطح آن است
]5[شود انشتین بیان می-با استفاده از رابطه نرنست
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یک ضریب ثابت متناسب  A0آنتالپی فعال شدن، و H∆در این رابطه
.با بار الکتریکی و چگالی تعداد یونهاي حامل است
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ه هاي  مقایسه بین رسانایی یک شیشه حجیم از لیتیم برات و الی
نشان 3نانومتر از این ماده در شکل 700نشانده شده با ضخامت 

میدهد که الیه هاي نشانده شده بطور محسوسی داراي رسانایی 
نایی باالتري نسبت به شیشه حجیم هستند و این اختالف در رسا

به طوري که . براي ترکیبات مختلف از این ماده متفاوت است
تقریباً =0/35xاست و براي =0/15xبیشترین اختالف مربوط به 

.هیچ اختالفی مشاهده نمیشود

ف در رسانایی ماده حجیم از لیتیم برات با ترکیبات مختل: 3شکل
نانومتر700مقایسه با الیه هاي ساخته شده از این مواد با ضخامت 

میدهدنشاننانومتر150ازنازکترالیه هايبراياندازه گیرينتایج
خامتضازتابعیالیهیونیرساناییضخامت هاازگسترهایندرکه

.ابدمی یافزایشالیهضخامتکاهشبامحسوسیبطوروبودهالیه
=0/25xبانازكالیه هايبرايالیهضخامتبهرساناییوابستگی

.استشدهدادهنشان4شکلدر

به صورت تابعی از معکوس دماي مطلق براي  Tحاصلضرب: 4شکل
=0/25xالیه هاي نازك از لیتیم برات با 

است، nm150براي الیه هاي ضخیم که ضخامت آنها بیش از 
ونه ، اما در مقایسه با نمرسانایی ویژه مستقل از ضخامت الیه است

.ستندهاي حجیم با ترکیبات یکسان داراي رسانایی ویژه بزرگتري ه

است، nm150براي الیه هاي نازك که ضخامت آنها کمتر از 
زایش  رسانایی ویژه تابعی از ضخامت الیه بوده و با کاهش ضخامت اف

. دارد xهمچنین مقدار افزایش رسانایی ویژه بستگی به. می یابد
.یدهدافزایش رسانایی الیه ضمن اوالین فرایند گرما دهی الیه روي م

یافته ها مواد و روش ها

مواد و روش ها

صورتبهبراتلیتیمازمتفاوتترکیبچهارازتحقیقایندر
x Li2O · (1-x) B2O3مختلفمقدارچهاربرايx0/35بابرابر

ذوبباترکیباتاین.استشدهاستفاده0/15و0/25,0/20,
استدهشساختهبوراکسیدوکربناتلیتیمازمناسبمقادیرکردن

استفادهنازكالیه هايساختدرهدفعنوانبهمواداینازکه
ساختهمچنینومواداینازنازكالیه هايساخت. استشده

یونیاریکهبتوسطکندوپاشتکنیکازاستفادهبافلزيالکترودهاي
ردکوارتزشمارشگرازاستفادهباالیه هاضخامت.استشدهانجام
کوپمیکروستوسطبرآنعالوهوشدهاندازه گیريالیهانباشتمحل

گردیدهکنترلشدهاندازه گیريضخامت هاي(TEM)الکترونی
فلزيدالکترودوالیه هاالکتریکیخواصاندازه گیريمنظوربه.است

Alآلیاژاز Liبراتلیتیمالیهسمتدودرنازكالیهصورتبه
شدهنشاندهالیه هايمقطعازبرشیک1شکل.استشدهنشانده

ایندر.میدهدنشانرااستشدهتصویربرداريTEMتوسطکه
شدهفادهاستبسترعنوانبهسیلیسیمازکهمیشودمشاهدهتصویر
به کارالکتریکیتماسکیفیتبهبودجهتاینجادرطالالیه.است
بهطالاياتمهنفوذبامقابلهمنظوربهتانتالیمالیهواستشدهبرده

.استشدهاستفادهدرونی ترالیه هاي

رابھ در این 
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