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  ل و مايكروويو سولوترمالژ  -با استفاده از روش سل سنتز نانو ذرات تيتانات باريم
  
   2محمد ادريسي، 1سپيده شاه كرمي

  دانشگاه صنعتي امير كبير
S_Shahkarami@aut.ac.ir  

 
 

  

  چكيده .1-1
در . سولوترمال، سنتزشده اندژل و مايكروويو    - در مقاله پيش رو، نانو ذرات تيتانات باريم با استفاده از دو روش متفاوت، سل

ژل از تيتانيوم ايزوپروپكسايد و هيدروكسيد باريم به عنوان ماده اوليه استفاده شده است و فاكتورهاي نسبت مواد - روش سل
در روش مايكروويو . اوليه، نسبت مواد اوليه به حالل و دماي كلسينه كردن در اين روش مورد بررسي قرار گرفته است

در حضور اتيلن گليكول و آب به   كه جداگانه سنتز شده اند،  از نانو ذرات دي اكسيد تيتان و نانو ذرات اكسيد باريم،  سولوترمال،
در هر دو . عنوان ماده اوليه استفاده شده است و فاكتورهاي  زمان واكنش و نسبت حالل در اين روش بررسي شده است

   .مورد بررسي قرار گرفته اند SEMو  XRD ،LLSقسمت، نانو ذرات حاصل با استفاده از 
  

  LLS ،XRD ،SEMمايكروويو سولوترمال،   ژل،-تيتانات باريم، سل: هاي كليدي واژه
  

   مقدمه -1
فروالكتريك ثابت دي  مواد. يك ماده سراميكي با خاصيت فروالكتريكي و پيزوالكتريكي است BaTiO3تيتانات باريم  

ثابت دي الكتريك باال و ميزان (به خاطر خواص فروالكتريكي و دي الكتريكي بااليي كه داردBaTiO3 الكتريك بااليي دارند و لذا 
، سنسورهاي  (Thermistors)ستورهاي، ترم3ه براي تهيه خازن هاي سراميكي چند اليهيبه عنوان يك ماده پا) تلفات پائين

 يرا برايكه اخ ييتالش ها. [1]مطرح مي باشد  (Transducers)گازي و البته به عنوان ماده پيزوالكتريك در مبدل ها
ژه در يش به سمت نانو ذرات بوينه آنها صورت گرفته، گرايشتر هزيو كاهش هرچه ب ينه كردن حجميكردن ابزارها و به ياتورينيم

ه ظرفيت هاي براي رسيدن ب .مرتباً كوچك و كوچكتر شده اند  MLCCsدر سالهاي اخير .ش داده استيك را افزايع الكترونيصنا
كوچكتر، نياز است در حالي كه تعداد كل اليه هاي فعال افزايش مي يابد، ضخامت اليه دي الكتريك بيش از  يباالتر در اندازه ها

 .پيش كاهش يابد كه دستيابي به اين امر نيازمند كاهش اندازه اليه دي الكتريك همراه با افزايش ثابت دي الكتريك آن است

                                              
  ي نانو تكنولو -دانشجوي آارشناسي ارشد مهندسي شيمي -1
  امري آبريعضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعيت  -استاد متام -2

3 Multy layer capacitors(MLCCs) 
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ثابت دي الكتريك باالتري  ٪40كه خاصيت فروالكتريكي دارند مي توانند تا  BaTiO3اده است كه نانو ذرات بررسي ها نشان د
  [2].نشان دهند

  
  

  ژل -روش سل -2 .1-1-1
)])([(در اين روش از تيتانيوم ايزوپروپكسايد 423CHOCHTi 8(و هيدروكسيد باريم.)(( 22 OHOHBa  به عنوان مواد اوليه

به علت پ   همچنين،. م،  ما را از اضافه كردن آب بي نياز مي كنديد باريدروكسيده است كه وجود آب تبلور در بلور هاستفاده ش
مانند الكل نياز داريم كه در اين آزمايش از ايزوپروپانول به   (Mutual)متزاج ناپذير بودن آب و الكوكسيدها به يك حالل دوسرها

ژل اسيد استيك است كه در اين -با استفاده از  روش سل BaTiO3تاليست متداول در سنتز كا. عنوان حالل استفاده شده است
همچنين از گليسيرين نيز به عنوان پايدار كننده تيتانيوم ايزوپروپكسايد در برابر آب استفاده . جا نيز مورد استفاده قرار گرفته است

  .شده است
  
 كار آزمايشگاهي -1-2

 يدروكسيد باريم را در نسبت مولي مشخصي از ايزوپروپانول و اسيد استيك حل مي كنيم و مابتدا مقدار مشخصي از هي
در خالل اين مرحله مقدار كمي گليسرين به سيستم اضافه مي . م در دماي مشخص و تحت رفالكس به شدت بهم بخورديگذار

تيتانيوم ايزوپروپكسايد را با نسبت مولي مشخص سپس سيستم را تا دماي محيط سرد مي كنيم و . بيرنگ پديد آيد يعيكنيم تا ما
اجازه مي دهيم تا اين تركيب به خوبي براي . با باريم و به صورت قطره قطره به محلول در حال بهم خوردن شديد اضافه مي كنيم

   .مدت مشخص مخلوط شود تا سلي همگن حاصل شود

],)([47
])([4])([

28])([

2323

23
22

6

2
2423

OHCHCHOHBaTiO
OHCHCHBaOHTi

OHBaOHCHOCHTi

++
⎯→⎯+

⎯→⎯+++
+−

−+

)1           (  

 در مرحله بعدي، سل را. مي كنيم تا ذرات را كامال در سطح سل پخش كند ي مدت سي دقيقه سونيكيشنسپس سل حاصل را برا
ابتدا ژل را براي مدت نيم ساعت در آون در دماي . ژل شكل مي گيرد 150ºCبا افزايش تدريجي دما تا . حرارت مي دهيم

Co100  ساعت در دماي مشخصي كلسينه مي كنيم تا نانو ذرات تيتانات باريم حرارت مي دهيم و سپس در كوره براي چهار
 lisopropsnoaceticacidپارامترهايي كه در اين آزمايشات بررسي شده است شامل نسبت. حاصل شود

،TiBa،Tilisopropano  دماهاي بررسي شده مشخص شده و دماي كلسينه كردن است كه در زير به ترتيب نسبت هاي مولي و
  .است

• Acetic acid/ isopropanol=1, 2, 3 
• Ba/Ti=1/2, 1, 2                                           
• Isopropanol /Ti=12, 18, 23 
• Tcalcination=700, 850, 1000 ºC 
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 هيدروكسيد باريم در مخلوط lisopropsnoaceticacid=2، فقط در نسبتlisopropsnoaceticacidكه در مورد پارامتر اول،
همچنين در . ايزوپروپانول و اسيد استيك حل مي شد و در دو مورد ديگر امكان تهيه يك محلول همگن و شفاف وجود نداشت

و تنها يك سل غليظ در انتها  با افزايش درجه حرارت ژل تشكيل نشد TiBa=2/1در نسبت   ،TiBaيعني   بررسي پارامتر دوم،
  .تنها پودرهاي حاصل از دو نسبت ديگر بررسي شده است كه در بخش نتايج آمده است  باقي مي ماندو به همين جهت،

  
  نتايج 2-2

  تاثير نسبت مواد اوليه 2-2-1
موارد اندكي نيز از نسبت اگرچه در اكثر مقاالت پيشين، از نسبت يك به يك باريم و تيتانيوم استفاده شده است اما 

در مطالعه پيش رو، تالش شد تادر شرايط يكسان سه نسبت هاي مولي مختلف بررسي و نتايج . گزارش شده است TiBa=2مولي
ل يا هم ژل تشكش دميبا افزا ي، حتTiBa=21آنها مقايسه شود اما همانطور كه در بخش قبلي هم اشاره شد، در نسبت مولي  

  . م داشتيسكوز خواهيك سل ويشود و تنها  ينم
زان قابل يبه م TiBa=1ش در نسبت مولييحاصل از آزما ينشان داد كه نانو پودرها LLS4توزيع اندازه ذرات حاصل از 

ه، يش غلظت در سل اولين دهنده آن باشد كه افزان مسئله مي تواند نشايا. هستند TiBa=2زتر از ذرات حاصل از ير يتوجه
هر چه محيط واكنش رقيق تر باشد، فضاي بيشتري براي توزيع ذرات وجود   در حقيقت،. زتر مي باشديل ذرات ريبر سر تشك يمانع

نسبت  رياندازه ذرات حاصل از تغ 3و  2شكل . خواهد داشت و امكان چسبيدن اين ذرات و درشت شدن آنها كاهش مي يابد
Ba/Ti ع اندازه ذرات حاصل در ادامه آمده استيتوز. دهد يرا نشان م.  
  

  تاثير نسبت حالل به ماده مواد اوليه -2-2-2
استفاده شده است اما نسبت حالل به مواد اوليه هم در  TilIsopropano=18شات مراحل قبل از نسبت مولي يدر آزما

توزيع اندازه همانطور كه  .با شرايط برابر بررسي شده است اين مورد نيز در سه آزمايش مجزا شرايط و نتايج فرايند موثر است و لذا
ق شدن يزان حالل و رقيش ميانگر آن است كه با افزايشات باالست و بيبر آزما يديهم تائ مرحلهن يج ايدهد، نتا ينشان مذرات هم 

، TilIsopropano=12نانو پودرهاي حاصل از نسبت مولي  براي .شود يل ذرات كوچكتر فراهم ميامكان تشكواكنش ط يمح
كه يادامه دارد در حال 800nmد كه تا حدود يآ يع پهن از اندازه ذرات به وجود ميك توزيدهد،  ينشان م LLSج يهمانطور كه نتا

 ينمونه ها يبرارا  LLSات حاصل از ع اندازه ذريتوزر يز ينمودارها .شود يع اندازه ذرات كم پهنا تر مين نسبت توزيش ايبا افزا
 .دهند ينشان مژل -روش سل
 

                             
                                              
4 Laser Light Scattering 
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توزيع : 2 شكل                                                      Ba/Ti=1توزيع اندازه ذرات در  :1شكل                    
  Ba/Ti=2اندازه ذرات در 

  

                           
      isopropanol/Ti=18توزيع اندازه ذرات در :4شكل                                   isopropanol/Ti=12توزيع اندازه ذرات : 3شكل                

   

          
 isopropanol/Ti=23نسبت مولي  درتوزيع اندازه ذرات : 5 شكل          

 
  تاثير دماي كلسينه كردن -3-2-2

دماي موثر در فرايند شامل دماي ژل شدن و دماي كلسينه كردن در كوره است كه با توجه به مقاالت پيشين، دماي كلسينه 
كردن به مراتب تاثير بيشتري دارد و لذا در مطالعه حاضر فقظ سه دماي مختلف كلسينه كردن بررسي و نتايج حاصل آن مقايسه 

نه يكلس. ابدي يش ميستال ها افزاينه كردن به شدت اندازه كريكلس يش دمايه با افزادهد ك يش نشان ميج آزماينتا. شده است
. دارد يپ شود كه اگلومره شدن ذرات را در ير حالل و جمع شدن شبكه ژل، ناشي از فشار موئينگي، ميكردن منجر به تبخ

 LLSتوزيع اندازه ذرات حاصل از . شود ير مدتيابد، اگلومره شدن شدي يش مين دما افزايدهند كه هر چه ا يشات نشان ميآزما
- nm890 ار پهن و در گستره يبس C°1000ع اندازه ذرات در نانو پودرهاي حاصل از كلسينه كردن در دماي يدهد كه توزينشان م

ن در كه نانو پودرهاي حاصل از كلسينه كرديابد بطوري ين گستره كاهش مينه كردن، ايكلس يكه با كاهش دماياست در حال 90
  .ع اندازه ذرات حاصل در ادامه آمده استيتوز. رنديگ ينانومتر قرار م 104تا  8ن ي، ذرات بC°700دماي 

  

                             
  C°850 حاصل در توزيع اندازه ذرات :7شكل                                                        C°700توزيع اندازه ذرات حاصل در : 6 شكل       

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 اولين كنفرانس پتروشيمي ايران
 

         

 5

  

    
  C°1000 اندازه ذرات در توزيع:  8شكل           
  

نسبت به دو فاكتور ديگر،    مقايسه گستره اندازه ذرات در هر يك از سه مرحله، نشان مي دهد كه دماي كلسينه كردن،
 به   nm 210-40ه اندازه ذرات ازگستر C°1000بيشترين تاثير را بر اندازه ذرات حاصله دارد بطوريكه در دماي كلسينه كردن 

nm890-90 اين افزايش شديد اندازه ذرات ناشي از جمع شدن شبكه ژل در اثر فشار موئينگي درحين تبخير حالل از . ميرسد
وجود داشت هوا تحت شرايط   در شرايط فوق بحراني،  در صورتي كه امكان كلسينه كردن ژل تحت فشار و حرارت،. شبكه ژل است

هوا جايگزين الكل   شده اي جايگزين محيط ژل مي شد كه در اين حالت، بدون متالشي شدن شبكه ژل يا جمع شدن آن،كنترل 
مي تواند نقش موثري در ريزتر شدن اندازه ذرات،   (High energy ball milling)همچنين استفاده از آسياب گلوله اي. مي شد

نمونه اي با نسبت هاي  يبر رو SEMز ين مرحله، آناليدر آخر. كردن داشته باشدبدون تخريب ساختاري كريستالي، پس از كلسينه 
ر يز يشكل ها. د كرديرا تائ LLSج حاصل از يانجام شد كه نتاTCalcination= 850°C و  Ba/Ti=1 ،Isopropanol/Tiمولي 

 يمختلف، نشان م ييف، با سه بزرگنمادستگاه در چهار منطقه مختل يهستند كه اندازه ذرات را در نقاط انتخاب SEM يعكس ها
  .دهند

  

  
  مختلف در سه بزرگنمايي  SEMاشكال حاصل از : 9 شكل                                                            

 
  روش مايكروويو سولوترمال -3
  
  كار آزمايشگاهي -1-3

. استفاده شده است و اكسيد باريم به عنوان مواد اوليه و مخلوط آب و اتيلن گليكول به عنوان حالل TiO2  5در اين مطالعه از
لن يتهيه شده و پس از واكنش آنها در مخلوط ات و نانو ذرات اكسيد باريم TiO2در مرحله اول اين دو ماده به صورت نانو ذرات 

                                              
5 Anatase 
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اين دو ماده  ن، در ابتدا روش سنتزيبنابرا. ت تيتانات باريم بدست آمده استنانو ذرا ،كول و آب به روش مايكروويو سولووترماليگل
  .مي گردد و سپس، به مبحث اصلي، يعني سنتز نانو ذرات تيتانات باريم پرداخته مي شود يبررس

  
    TiO2سنتز نانو ذرات  -1-1-3

اوليه و تركيب  وكسايد به عنوان مادهتيتانيوم ايزو پروپ. انتخاب شد ، روش سونوكميكالTiO2براي ساخت نانو ذرات 
 .به عنوان حالل استفاده شده است  H2SO4ايزوپروپانول و اسيد سولفوريك 
حل كرده و   (Deionized)در آب مقطر  (Capping agent)را به عنوان عامل پوشاننده كيد اوليابتدا مقدار مشخصي اس

 0.12molتيتانيوم ايزوپروپوكسايد را به  0.01molظرف ديگري در . اسيد سولفوريك به آن اضافه مي كنيم  0.08molسپس
م، سپس اين مخلوط را قطره قطره و تحت هم زدن شديد به ظرف اولي اضافه مي كنيم ييايزوپروپانول اضافه كرده و مخلوط مي نما

يك ساعت در همان دما  م براي مدتيگذار يانجام مي دهيم و م C°60و همزمان سونيكيشن را براي مدت نيم ساعت در دماي 
كلسينه مي كنيم تا  C°500پس از جدا كردن ذرات، آنها را در دماي . ظاهر مي شود TiO2به تدريج ذرات مايل به زرد . بماند
  .آن  زدوده شود يبات آليترك
  
  سنتز نانو ذرات هيدروكسيد باريم -2-1-3

از كلريد باريم به عنوان ماده اوليه، از . دروترمال بوده استيه ويكروويروش انتخابي براي سنتز نانو ذرات اكسيد باريم روش ما
    .آب مقطر در حضور اوره و گليسيرين به عنوان حالل و از پلي اكريل آميد به عنوان سورفكتانت استفاده شده است

. آن اضافه مي كنيمميلي ليتر آب مقطر حل كرده و سپس مقدار مشخصي پلي اكريل آميد به  100گرم اوره را در  0.7ابتدا 
ج ذرات يبه تدر. كروفر قرار مي دهيميگرم كلريد باريم را به سيستم اضافه نموده و براي مدت نيم ساعت در ما 2.4پس از آن، 

براي مدت دو ساعت  C°500پس از جدا كردن ذرات، آنها را در كوره در دماي . شود يستم ظاهر ميم در سيد باريد رنگ اكسيسف
  . تا پودر اكسيد باريم حاصل شودقرار مي دهيم 
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)2 (                                    

 
    BaTiO3سنتز نانو ذرات  -3-1-3

كول است، اضافه كرده و يگال لنيو ات DIاز آب  يب مشخصيحالل كه ترك 50CCد را به يل آمياكر يپل يابتدا مقدار كم
 يم ساعت بر رويستم اضافه كرده و به مدت نيم را به سيد باريگرم اكس 5سپس . در حالل پخش شودمخلوط مي كنيم تا كامال 

 TiO2گرم  0.8 يگريدر ظرف د. ديم تا كامال به صورت همگن در آيكن يشن ميكيم و سونيزن يط، به هم ميمح يهمزن، در دما
م تا به يكن يشن ميكيم و سونيزن يهمزن به هم م يبر رو م ساعتين يم و مانند ظرف اول، برايكن يحالل اضافه م 50ccرا به 

در  يمدت مشخص يم وپس از آن، برايزن يهر دو ظرف را با هم مخلوط كرده و به هم م يسپس محتو. ديصورت همگن در آ
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قرار  C°400 يمادر مرحله بعد، ذرات حاصل را در كوره در د .م حاصل شوديتانات باريت يم تا نانو پودرهايده يكروفر قرار ميما
  . ر گردديم تا حالل ها تبخيده يم

ر گذار در اندازه يتاث ياز پارامترها يكيزمان . دو پارامتر،  يعني نسبت حالل و زمان واكنش، در اين قسمت بررسي شده است
كه در گذشته انجام  يمطالعات  همچنين،. و استيكرووير تابش ماياست كه تحت تاث يذرات زمان واكنش است كه برابر با مدت زمان

ب درصد متفاوت از آب يترك 6ن مطالعه يلذا در ا. شده است نشان داده است كه نوع حالل در اندازه و ساختار ذرات موثر بوده است
در زير به ترتيب زمان هاي واكنش و نسبت هاي حالل هاي . ش قرار گرفته استيط كامال برابر مورد آزمايكول، در شرايلن گاليو ات
روش ( همانطور كه مشخص است، اين آزمايشات شامل استفاده از آب خالص به عنوان حالل  .سي شده مشخص شده استبرر
  .كول خالص به عنوان حالل استيلن گاليتا استفاده از ات) دروترماليه

• Treaction=20, 40, 60 min 
• Ethylene glycol/water=0, 20, 40, 60, 80, 100  

  
   نتايج - 3-2

  
  ثير زمان واكنشتا -1-2-3

و يكرووير تابش مايتاث است كه تحت ير گذار در اندازه ذرات زمان واكنش است كه برابر با مدت زمانيتاث ياز پارامترها يكي
 يج نشان مينتا. شده است يبررس  6LLSع اندازه ذرات با استفاده از ير آن بر توزيش در سه زمان متفاوت انجام و تاثين آزمايا. است

ك ساعت گستره يكه با زمان واكنش يابد، بطوري يش ميستال ها به سرعت افزايش زمان واكنش ، سرعت رشد كريبا افزادهد كه 
ع اندازه ذرات حاصل از يتوزر يز ينمودارها. نامومتر قرار مي گيرد 75-270اندازه ذرات به سرعت افزايش پيدا كرده و در محدوده 

LLS  ستال ها، ياز رشد كر يرينه، به منظور جلوگيك زمان واكنش كمياگرچه استفاده از  .ندده ينشان ماين نمونه ها  يبرارا
ستم يه همچنان در سياز مواد اول يشود و بخش يقه، واكنش به طور كامل انجام نميكمتر، مثال ده دق ياست اما در زمان ها يضرور

  .   وجود دارد

                           
  دقيقه40اندازه ذرات در زمان واكنش   توزيع: 13شكل                 دقيقه                 20اندازه ذرات در  زمان واكنش    توزيع: 12شكل               
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  دقيقه 60زمان واكنش   دراندازه ذرات  توزيع: 14 شكل              
  
  تاثير نسبت حالل  -2-2-3

كول به عنوان حالل استفاده شده يلن گاليب آب و اتيم با روش مايكروويو سولوترمال از تركبراي ساخت نانو ذرات تيتانات باري
ن يو لذا در ا كه در گذشته انجام شده است نشان داده است كه نوع حالل در اندازه و ساختار ذرات موثر بوده است يمطالعات. است

ش قرار گرفته اند كه شامل يط كامال برابر، مورد آزمايول، در شراكيلن گاليو ات  (DI)ب درصد متفاوت از آب مقطريترك 6مطالعه 
همانطور كه . كول خالص به عنوان حالل استيلن گاليتا استفاده از ات) دروترماليروش ه( استفاده از آب خالص به عنوان حالل

ك يشود كه لزوم استفاده از  يپهن مع اندازه ذرات يدرشت با توز يدهد، استفاده از آب خالص منجر به ذرات ينشان م LLSنتايج 
شكل . ع اندازه ذرات هم كم پهنا تر استيكتر و توزيه موارد اندازه متوسط ذرات به هم نزديدر بق. كند يد مين را تائيگزيحالل جا

 ينشان م همانطور كه نمودار باال هم. دهد يكول در حالل را نشان ميلن گليرات اندازه متوسط ذرات با درصد حضور اتييتغ 15
ه يار متفاوت از بقيكه بس) دروترماليروش ه(بجز نمونه اول . كول وجود ندارد يلن گليرات درصد اتيين تغيب يدهند، رابطه  مشخص
ن درصد اندازه ذرات بطور نامتناسب ير اييه موارد با تغيدهد، در بق يكول را به عنوان حالل نشان ميلن گلياست و نقش حضور ات

شات انجام شده ين آزمايدر ب. ن دو برقرار كردين ايب يخط يتوان رابطه ا ين است كه نميابد كه نشانگر اي يمش و كاهش يافزا
 .نانو متر داشتند 150-40ع اندازه ذراتي در گستره يكول خالص بودند كه توزيلن گالين ذرات، حاصل استفاده از اتيزترير

 .دهند ينشان مو سولووترمال يكروويروش ما ينمونه ها يبرا را LLS ع اندازه ذرات حاصل ازير توزيز ينمودارها
 

                               
 اتيلن گليكول  % 20آب و %  80تركيب: 16 شكل        استفاده از آب خالص به عنوان حالل                                          : 15شكل            

                          
  اتيلن گليكول  % 60آب و %  40تركيب  : 18شكل         اتيلن گليكول                                   % 40آب و %  60تركيب : 17شكل             
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2.   

                                
  استفاده از اتيلن گاليكول به عنوان حالل:  20شكل           اتيلن گليكول                                % 80آب و %  20تركيب :  19شكل      
  

  
  نتايج - 4

مطلوب نباشد اما  چندان ين روش از نظر صنعتيژل باعث شده است كه ا-ند سليبودن فرا يه گران و طوالنياگرچه مواد اول
ن حال زمان واكنش كوتاه و عدم يع در. ن روش استيمختلف در آن از نكات مثبت ا يت كنترل پارامترهايزات ساده و قابليتجه

جه ينت. و سولوترمال استيكروويروش ما يايتان از مزايد تياكس يه ارزان تر مانند دينه كردن و استفاده از مواد اولياز به كلسين
ار يبسدروترمال يو هيكروويو سولوترمال نشان داد كه اندازه ذرات حاصل از روش مايكروويشده در روش ما يبررس يپارامترها

ن مشخص شد يهمچن. ن نسبت حالل ها و اندازه ذرات برقرار كرديب يتوان رابطه مشخص ين حال نميه است و در عيمتفاوت از بق
  .ابدي يش ميحاصل افزا يستال هايش مدت زمان واكنش، اندازه كريكه با افزا
در اندازه ذرات  ير گذاريار تاثيبس ييامترهاژل نشان داد كه زمان، دما و غلظت پار- شات انجام شده در روش سليج آزماينتا

 يطوالن) ژل شدن يمتناسب با دما(ند ژل شدن كمتر و زمان آن يفرا يق تر و هر چه دمايط واكنش رقيهر چه مح. حاصل هستند
ن يشد و به هم ش اگلومره شدن خواهدينه شدن منجر به افزايكلس يش دمايافزا. ع اندازه ذرات كم پهنا تر خواهد بوديتر باشد، توز

  .شود يه مين منظور توصيا ي، برا C°700 يعنيممكن،  يل حداقل دمايدل
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