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  هاي رنگي و ساختاري رنگدانه صورتي بررسي پارامترهاي مؤثر بر ويژگي
   ژل كلوييدي در حالل آبي- زيركن سنتز شده به روش سل-آهن

  2 محمدعلي فقيهي ثاني،1سيدمحمدمهدي ميرحسيني
mirhosseini@alum.sharif.ir 

   دانشگاه صنعتي شريف،كارشناس ارشد سراميك، دانشكده مهندسي و علم مواد 1
   دانشگاه صنعتي شريف،دانشيار، عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي و علم مواد 2

  :چكيده
 ژل كلوييدي در حالل آبي براي تهيه رنگدانه صورتي آهن محافظت شده بـا زيـركن اسـتفاده               -در اين پژوهش از روش سل     

و ) r(نـسبت مـولي آب بـه آلكوكـسيد          پارامترهاي مؤثر تهيه رنگدانه شامل درصد آهن افزوده شده به سيستم، ميـزان              . شد
، CIE-Labسنجي اسـتاندارد      ها عالوه بر آزمون رنگ      به منظور بررسي نمونه   . زمان مراحل اول و دوم هيدروليز بهينه شدند       

سـنجي مـادون قرمـز جهـت بررسـي نـوع              از ميكروسكوپ الكتروني روبشي جهت مشاهده مورفولوژي ذرات، آزمون طيف         
نتايج ثابت كردند كه عليـرغم تـشديد تـشكيل    . پراش اشعه ايكس جهت تعيين فازي رنگدانه استفاده شدها و آزمون      پيوند اتم 

 كمتر، به دليل ريزتر شدن همزمان ذرات رنگدانه و افزايش امكـان انحـالل آنهـا درون لعـاب               rهاي با نسبت      زيركن در نمونه  
چنين مشخص شد كه افزايش زمان مراحل دوگانـه هيـدروليز   هم. شود هاي رنگي رنگدانه ايجاد نمي   اي در ويژگي    تغيير عمده 

موجب كاهش حضور فازهاي مزاحم مانند زيركونياي تتراگونال و كريستوباليت شده اما اين عامل نيـز اثـر چـشمگيري در                     
 است 44/144 در آن معادل r درصد مولي آهن كه نسبت    30در نهايت نمونه توليدي حاوي      . ها ندارد   هاي رنگي نمونه    ويژگي

  .هاي رنگي تعيين گرديد با زمان هيدروليز مراحل اول و دوم كوتاه به عنوان نمونه بهينه از نظر ويژگي

  :كليدواژه
  .، زمان هيدروليز، صورتي كرال)r( ژل كلوييدي در حالل آبي، نسبت آب به آلكوكسيد -رنگدانه، زيركن، فرايند سل

  

  مقدمه -1

هـا بـه    محيط شيميايي لعاب. هاي دور مورد توجه بوده است ي و حرارتي باال از زمان    ساختار زيركن به دليل پايداري شيمياي     
.[ ] دليل خورندگي شديد و نيز دماي باالي پخت نيازمند مـوادي هـستند كـه بتواننـد ايـن شـرايط نـامطلوب را تحمـل نماينـد                           

هاي محافظـت شـده توسـط زيـركن،           نگدانهدر ر . دهند  هاي سراميكي را تشكيل مي      هاي زيركني يك دسته مهم رنگدانه       رنگدانه
گردد كه به دليل پايداري شيميايي يا حرارتي كـم، توسـط فـاز سـفيد رنـگ زيـركن                      رنگ به يك كريستال رنگي ثانويه باز مي       

هـاي متفـاوتي بـراي تهيـه          روش] و  .[  گـردد   احاطه شده و در مقابل عوامل مخرب محيطـي موجـود در لعـاب محافظـت مـي                 
با اين حال، مهمتـرين روش صـنعتي توليـد          .  زيركن كه موضوع پژوهش حاضر است، وجود دارد        -تي آهن هاي صور   رنگدانه

ها روش متداول سراميكي است كه در آن مواد اوليه شامل هماتيت، زيركونيا و سيليس با يكديگر مخلوط شـده و                   اين رنگدانه 
روش فوق به دليل زمان طوالني ] 3.[گيرد   انجام مي  1300ºC-1500پس از آسياب كردن به مدت طوالني، عمليات پخت در دماي            

شـوندگي   مراحل آسياب و دماي باالي مرحله پخت، موجب افزايش هزينه توليد گرديده و از سوي ديگر ميـزان بـازده احاطـه         
از سـاير   هـايي بـراي اسـتفاده         اند تا تـالش     اين مشكالت موجب شده   . هماتيت توسط زيركن در آن نيز چندان باال نخواهد بود         

  ]7-4.[هاي توليد صورت گيرد روش
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تواند توزيع يكنواخت مواد اوليه را تا ابعـاد اتمـي گـسترش داده و در عـين                     ژل است كه مي    -ها فرايند سل    از جمله اين روش   
انـد  تو  استفاده از تركيبات جايگزين به جاي تركيبات آلكوكسيدي مي        . حال توليد محصوالتي با خلوص باالتر را تضمين نمايد        

 زيـركن بـه   -صـورتي آهـن   لذا توليد رنگدانـه  . عالوه بر كاهش هزينه توليد موجب كاهش ميزان آاليندگي محيط زيست گردد       
 ژل و استفاده از مواد جايگزين به جاي تركيبات آلكوكسيدي زيركونيم به عنوان هدف اين پژوهش در نظـر         -كمك روش سل  

ورفولوژيك رنگدانه مورد بررسي قرار گرفت تا اثر عوامل مؤثر بـر فرآينـد              در ادامه خواص رنگي، ساختاري و م      . گرفته شد 
و زمان مراحل اول و دوم هيـدروليز  ) r(توليد شامل درصد آهن افزوده شده به سيستم، ميزان نسبت مولي آب به آلكوكسيد             

 .بر كيفيت محصول مشخص گردد

 هاي تجربي فعاليت -2

 دقيقـه هـم   20 اضافه شـده و بـه مـدت    C 60°  به مقدار كافي آب با دماي (FeCl3.6H2O)ابتدا مقدار مشخص كلريد آهن آبدار   
بــا فـرمــول شيميـايـــي      ) TEOS(اورتوسيليكـات     مول تتـرااتيـل  1/0سپس  . ودـزده شد تا انحالل به صورت كامل انجام ش        

)Si (OC2H5)4 (هاي مختلـف در دمـاي    مانبه صورت قطره قطره به محلول فوق اضافه شده و محلول حاصل به مدت ز°C60 
سـپس در ظرفـي ديگـر مقـدار         . زمان اين مرحله به عنوان هيدروليز مرحله اول نامگذاري شد         . تحت همزدن شديد قرار گرفت    

در مقدار مساوي آب با مقـدار مربـوط بـه مرحلـه             ) ZrOCl2.8H2O(با فرمول شيميايي    ) ZOC(كلريد زيركونيم      مول اكسي  1/0
سـپس محلـول نهـايي      .  با محلول حاصل از هيدروليز مرحله اول مخلوط گرديد         C 60°ل شده و در دماي      انحالل نمك آهن، ح   

زمان اين مرحلـه بـه عنـوان    .  تا سل پايدار تشكيل شودهاي مختلف تحت همزدن شديد قرارگرفت  براي زمان  C 60°در دماي   
بـه منظـور    .  آمـده اسـت    1هاي توليدي در جـدول        هگذاري و مشخصات نمون     نام .ز مرحله دوم نامگذاري گرديد    يدروليزمان ه 

ژل حاصـل  . به صورت قطره قطره بـه سـل اضـافه شـد    ) NH4OH(تبديل سل حاصل از مرحله قبل به ژل، محلول آبي آمونيا          
ژل نهايي به مـدت  .  ساعت خشك گرديد48 مدت ه بC 90° دمـاي دركن  سپس تا دماي اتاق سرد شده و پس از آن در خشك         

هـاي آلومينـايي و در دمـاي           در بوتـه   كلـسيناسيون . هـاي مـشابه آسـياب شـد         ر يك قندان آلومينايي حاوي گلوله      دقيقه د  20
°C1100    ها در محيط آب آسياب شده و خـشك            نمونه كلسيناسيوندر كليه موارد پس از      .  ساعت انجام گرديد   5/2 براي مدت

هاي تـشكيل شـده در رنگدانـه نهـايي از             نظور بررسي نوع فاز   به م  . عبور داده شدند   400ها از الك با مش        سپس نمونه . شدند
هـاي ميـزان آب مـصرفي و     همچنين جهت بررسي نوع پيونـدها و اثـر پـارامتر          . استفاده شد ) XRD(آزمون تفرق اشعه ايكس     

وژيـك از   هـاي مورفول     به منظور بررسي   در ادامه . گرديد استفاده   FTIRسنجي    زمان مراحل دوگانه هيدروليز، از آزمون طيف      
شـوندگي   بررسي ميزان آهن آزاد باقيمانده درون رنگدانه و تخمين ميزان احاطه. شداستفاده  ميكروسكوپ الكتروني روبشي
سـازي نمونـه جهـت انجـام ايـن       آمـاده . انجام گرديد) AAS(سنجي جذب اتمي    ي آزمون طيف    هماتيت توسط زيركن به وسيله    

زدن    و سپس هـم    C 95-90° موالر اسيد كلريدريك با دماي       2نظر در محلول آبي      گرم از رنگدانه مورد    2آزمون توسط ورود    
پس از آن زمان داده شد تا رنگدانه رسوب كرده و محلول حاصل به وسيله دستگاه گريـز              .  ساعت انجام شد   4شديد به مدت    

بـه منظـور   . د بررسي انجام گرفـت هاي رنگي رنگدانه پس از اعمال آن درون لعاب مور ويژگي .از مركز از رنگدانه جدا گرديد
 و سپس لعاب حاصل بر روي كاشي پخته شده اعمال   شداستفاده  % 5زني از نسبت وزني رنگدانه به لعاب خشك معادل            لعاب

در نهايت به منظور مقايسه نتايج مربوط به رنگدانه توليدي، از يك نمونه              . دقيقه پخت گرديد   35 به مدت    C 1050°و در دماي    
 . استفاده شدRiembold ساخت شركت K2338 زيركن با نام تجاري -جاري نوع صورتي آهنرنگدانه ت
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 هاي تهيه شده هاي نمونه گذاري و ويژگينحوه نام -1 جدول

  Fe+3 / TEOS  كد نمونه

(mol.%)  
TEOS

OH

m

m
r 2  

  زمان هيدروليز مرحله اول
  )دقيقه(

  زمان هيدروليز مرحله دوم
  )دقيقه(

HW-10-SS  10  44/144  30  60  

HW-20-SS  20  44/144  30  60  

HW-20-SS  20  22/72  30  60  

HW-30-SS  30  22/72  30  60  

HW-30-SS  30  22/72  30  120  

HW-30-SS  30  44/144  30  60  

HW-30-SS  30  44/144  30  120  

 نتايج و بحث -3

  اثر ميزان آهن مصرفي -3-1
دهد كه در هر سـه   اين نمودار نشان مي.  آمده است1 هاي با درصد آهن متفاوت در شكل  نمونهXRDنتايج مربوط به آزمون    

هـاي آلوتروپيـك      حـال در هـر سـه نمونـه گونـه           درعين.  فاز غالب است    تشكيل شده و    فاز زيركن  بعد از كلسيناسيون  نمونه  
هـاي بـا    ه ميزان فاز زيركونياي تتراگونال در نمونـ  اين است كه   شود  ي مهمي كه مشاهده مي      اما نكته . دنشو  زيركونيا ديده مي  

 به منظور تشخيص بهتر اثر آهن در ميزان تشكيل فاز زيركن در اينجا از يك تابع بـا نـام   . كند مي مختلف، تغييردرصد آهن 

(Zr)α   بـه آن اشـاره     ]8[اين تابع را نخستين بار ميوري مورد استفاده قرار داد اما، شـوياما نيـز در مقالـه خـود                   . شد استفاده 
  :شود به صورت زير تعريف مياين تابع . ناميده است» نسبت تشكيل زيركن«كرده و آن را تحت عنوان 

  
كريـستال  ) 111( شـدت پيـك صـفحه        IM(111) ،)θ2 = 27(كريـستال زيركــن     ) 200( شـدت پيـك صـفحه        IZr(200)در اين رابطـه؛     

 ،)θ2 = 48/31(زيركونياي مونوكلينيك   
)111(M

I     19/28(كريستال زيركونياي مونوكلينيك    ) 11-1( شدت پيك صفحه = θ2 (و 
IT(101) 19/28(كريستال زيركونياي تتراگونال ) 101( شدت پيك صفحه = θ2 (هستند  
همانگونـه كـه مـشخص اسـت بـا      . دهـد  را براي سه نمونه فوق نـشان مـي  بر حسب درصد مولي آهن       α(Zr) تغييرات 2شكل  

در . رسـد   مـي % 81، تشكيل زيركن افـزايش يافتـه و بـه حـدود             20  به 10هن افزوده شده به سيستم از       افزايش درصد مولي آ   
 درصـد مـولي،     30 بـه    20اما با افزايش بيـشتر درصـد آهـن از           . گردد  حقيقت با افزايش ميزان آهن، تشكيل زيركن تشديد مي        

توانـد ناشـي از محـدوديت ميـزان      ايـن امـر مـي   . رسـد  مي% 72ميزان زيركن تشكيل شده در سيستم كاهش يافته و به حدود       
رسد كه افزايش درصد آهن در مرحلـه نخـست موجـب              ن به نظر مي   يچن. انحالل آهن در ساختار زيركونياي تتراگونال باشد      

و افزايش امكان نفوذ در     ) زني فاز زيركن    ي جوانه   پيش از مرحله  (باز شدن ساختار بلوري زيركونياي تتراگونال تشكيل شده         
ده كه اين امر نهايتاً به تشديد تشكيل زيركن در دماهاي به مراتـب پـايينتر از دمـاي تـشكيل زيـركن خـالص                         ين مرحله گرد  اي

  . انجامد مي

100)(
)101()111()111()200(

)200( 



TMMZr

Zr

IIII

I
Zr 2( 
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هاي با درصد آهن افزوده شده   نمونهXRDنتايج آزمون  -1 شكل

  متفاوت
 با تغيير ميزان آهن (α (ZR)) تغييرات درصدتشكيل زيركن -2 شكل

  درون رنگدانه

همانگونه كه در اين نمودار مشخص اسـت،        .  آمده است  3ها در محدوده نور مرئي در شكل          ط به طيف جذب نمونه    نتايج مربو 
بـر  . گـردد  مـي   ها بـاز  دو به وجود فاز هماتيت در نمونه شود كه هر  نانومتر مشاهده مي 700 و   580هاي    دو پيك با طول موج    

 4A1g بـه    6A1g نانومتر به انرژي انتقال الكتروني       580 در طول موج     ، پيك موجود  ]4[اساس تحقيقات انجام شده توسط گارسيا       
كه وابستگي شيب نمودار جـذب در ناحيـه   ] 7[از سويي، تحقيقات وانگ     .  در ساختار هماتيت كوراندوم مربوط است      Fe+3يون  
 وي ثابت كرد كه كه بـا كـاهش         .تواند در اينجا مفيد باشد      دهد نيز مي    نانومتر را به شكل و اندازه ذرات هماتيت نشان مي          570

، كه در آن بـا افـزايش درصـد آهـن در             3مقايسه نتايج شكل    . يابد  اندازه ذرات هماتيت، شيب نمودار در اين ناحيه افزايش مي         
دهد كه  يابد، با تحقيقات وانگ نشان مي  نانومتر كاهش مي570سيستم رنگدانه حاضر شيب نمودار جذب در حوالي طول موج 

كنـد كـه ذرات هماتيـت در          همـين مقايـسه تأييـد مـي       . اي حاوي آهن بيشتر اندازه ذرات هماتيت بزرگتر شده است         ه  در نمونه 
  .اند له شدهكريستا) Poly Hedra(هاي منظم  رنگدانه حاضر احتماالً به فرم چندوجهي
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هاي با درصد آهن  طيف جذب نور مرئي مربوط به نمونه -3 شكل
  متفاوت

  ي روبشي از نمونهتصوير ميكروسكوپ الكترون -4 شكل
HW-30-SS 2000 با بزرگنمايي  

اند كه با اتصال بـه يكـديگر          ها ذرات رنگدانه هريك از تعداد زيادي ذرات ريزتر تشكيل شده            رسد كه در تمام نمونه      به نظر مي  
رسد كه  ه نظر ميب.  مشاهده كرد4توان در شكل   را ميرنگدانهاي از نحوه اتصال ذرات  نمونه. دهند ذرات بزرگ را تشكيل مي 

تـا در   انـد     رونـد، موجـب شـده        ژل به شمار مي    -لوجود ذرات ريز و با اكتيويته باال، كه از خصوصيات محصوالت روش س            
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افـزايش و    شوندگي فاز هماتيت درون فـاز زيـركن         بازده احاطه  ده و  ذرات به خوبي به يكديگر متصل ش       كلسيناسيون،مرحله  
بـر  . كنند  آمده است اين موضوع را تأييد مي2 كه در جدول AASنتايج آزمون . ديابكاهش  ميزان انحالل آن در تماس با لعاب 

 درصد مولي آهن، در مقايسه با نمونـه مرجـع           30شده به محلول اسيد شويي در مورد نمونه با           درصد آهن وارد  اين اساس   
 حله اسيدشـويي بـه ميـزان آهـن وارد    همچنين نسبت ميزان آهن شسته شده در مر     . كاهش يافته است  % 50خارجي در حدود    

شده به رنگدانه در زمان توليد نيز با افزايش مقدار آهن كاهش يافته است كه اين امر نيز نقش تشديدكنندگي آهن در تـشكيل                        
  . دهد شوندگي بهتر هماتيت در حضور آهن بيشتر را نشان مي زيركن را تأييد نموده و احاطه

  هاي با درصد هماتيت معادل متفاوت  شويي براي نمونهميزان آهن حل شده در مرحله اسيد -2 جدول
  (%)درصد آهن حل شده در اسيد به نسبت آهن اوليه موجود در رنگدانه   ).mg/lit(ميزان آهن آزاد حل شده در محلول اسيدشويي   كد نمونه
Ref. 1  05/30  ـــــــ  

HW-10-SS  90/5  19/24  
HW-30-SS  56/14  56/21  

.  آمـده اسـت    5 در شـكل     CIE-Labسـنجي     هاي رنگي رنگدانـه از طريـق آزمـون رنـگ            ان آهن بر ويژگي   نتايج بررسي اثر ميز   
مـولي آهـن،   % 30 افزايش يافته و سپس در مـورد نمونـه بـا    *aشود، پارامتر اصلي رنگ يعني مقدار         همانگونه كه مشاهده مي   

  . ريح است و كاهش درصد تشكيل زيركن قابل تشXRDيابد كه بر اساس نتايج  كاهش مي
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  مرجعبه همراه نمونه   متفاوتآهنمولي  هاي با درصد نمونهسنجي  نتايج رنگ -5 شكل

 كه افزايش حضور فاز هماتيت احاطه نشده در ساختار رنگدانه و انحالل آن درون لعـاب موجـب كـاهش                     استمشخص شده   
دهـد كـه     رنگ مـشابه مرجـع نـشان مـي        ها با   از سوي ديگر، مقايسه پارامترهاي رنگي نمونه      . ]9[هاي رنگي خواهد شد    ويژگي

بـه عبـارت ديگـر اگرچـه        .   در هر سه نمونه توليـدي بيـشتر از نمونـه مرجـع اسـت                *L و   *a*  ،bپارامترهاي اصلي رنگ يعني     
ن يـ بيشتري دارند اما كم بودن دو پارامتر رنگي ديگر در رنگدانه مرجع موجب شده اسـت تـا ا            ) *a(هاي توليدي قرمزي      نمونه

  .تري را ارائه نمايد نگ مناسبرنگدانه، ر

 اثر ميزان آب مصرفي -3-2

.  درصد مولي آهن اضافه شده بـه سيـستم اسـتفاده شـد    30 و 20هاي با   در مورد نمونهrدر اين مرحله از دو نسبت مختلف        
زيـركن   تشكيل rهمانگونه كه مشخص است، در هر دو نمونه با كاهش نسبت   . اند   آمده 6ها در شكل       نمونه XRDنتايج آزمون   
 بيشتر دو فاز مجزا به صـورت زيركونيـاي تتراگونـال و سـيليس نـوع                 rهاي با نسبت      در مقابل در نمونه   .  است افزايش يافته 

ها    جدايش فازي به مقدار بيشتري در نمونه       rرسد كه با افزايش       چنين به نظر مي   . شوند  كريستوباليت در كنار زيركن ديده مي     
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هاي حاوي  اين موضوع در مورد سل. گردد ني از سيليسيم و مناطق غني از زيركونيم تقسيم مي  افتاده و ژل به مناطق غ       اتفاق  
TEOS       نشان داده است كه بـا افـزايش         ] 10[براي مثال برينكر    .  پيش از اين نيز مشاهده شده استr     هـا، جـدايش       در ايـن سـل

 فازهـاي سـيليس و زيركونيـا در دماهـاي بـاالتر             اين امر در نهايت موجب جدايش     . افتد   مايع درون سل اتفاق مي     -فازي مايع 
 درصد مـولي آهـن نيـز مؤيـد نظريـه فـوق       30هاي حاوي   نمونهFTIRنتايج  .كند شكيل زيركن را با مشكل مواجه ميتشده و  
ي بـا آب كمتـر     در نمونـه Cm-1 1027ي بـا آب بيـشتر بـه        در نمونـه   Cm-1 1000براي مثال انتقال پيك حـوالي       ). 7شكل( است
  . ]10[هاي متاسيليكاتي بيشتر دارد  كه نشان از تشكيل گروهشدعنصر سيليسيم در ژل باش از جدايناشي تواند  مي

  
 آهن و درصد مولي rهاي با نسبت   مربوط به نمونهXRDنتايج  -6 شكل

  متفاوت
 آهن درصد مولي 30هاي با   مربوط به نمونهFTIRنتايج آزمون  -7 شكل

   متفاوتrو با نسبت 

ر ايـن   يثتـأ ده است امـا     را افزايش دا   مقدار تشكيل زيركن     rدهد كه اگرچه با كاهش نسبت         ها نشان مي    ي نمونه سنج نتايج رنگ 
شـود در هـر دو        همانگونه كـه مـشاهده مـي      . اند   آمده 8ن نتايج در شكل     يا. عامل بر پارامترهاي رنگي بسيار اندك بوده است       

ي  مجموعه.  هر دو افزايش يافته است *b و   *a كاهش و مقادير عددي      *L مقدار   rنمونه با درصد آهن متفاوت، با افزايش نسبت         
اين . هاي حاوي آب بيشتر داراي ويژگي رنگي بهتري در مقايسه با نمونه خارجي باشند               اند كه رنگدانه    اين عوامل موجب شده   

من مرحله پخـت بـازگردد كـه در     كمتر در ضrهاي حاوي نسبت  تواند به رشد بيش از اندازه ذرات هماتيت در رنگدانه    امر مي 
  . ها گرديده است هاي رنگي رنگدانه در اين نمونه نهايت منجر به كاهش ويژگي
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 هيدروليز مراحل  هاي با زمان  براي نمونهFTIRنتايج آزمون  -9 شكل   متفاوتrهاي با نسبت  نتايج رنگ سنجي نمونه -8 شكل
  دوگانه متفاوت
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 ٧ 

  اثر زمان مراحل دوگانه هيدروليز -3-3
ي بر نوع پيوندهاي دروني     ـر مشخص ـز تأثي ـه هيدرولي ـانـل دوگ ـان مراح ـشود تغيير زم     مشاهده مي  9در شكل    كههمانگونه  

 آوردن آن صرفنظر  كه در اينجا ازها را نشان داد هاي ساختاري نمونه    نيز عدم تغيير در ويژگي     XRDنتايج  . ژل نداشته است  
  . شد

اي بـر مورفولـوژي و        الكتروني روبشي نشان داد كه زمان هيدروليز تأثير عمده        ها به وسيله ميكروسكوپ       اما، بررسي نمونه  
هـاي بـا زمـان     افزايش زمان هيدروليز مرحله اول در مـورد نمونـه   ).10شكل ( ها دارد اندازه ذرات رنگدانه پس از پخت نمونه

 بـا ثابـت گـرفتن زمـان     از سـوي ديگـر   .دـابـ ـي اهش مـي ـل كـاي شك عمومي ذرات كلوخه هيدروليز مرحله دوم كوتاه، اندازه
 دقيقه و با افزايش زمان هيدروليز مرحله دوم، تعدادي خطـوط بـرش در ذرات بـزرگ ديـده              30هيدروليز مرحله اول به مدت      

تر اين صفحات موجب برش ذرات اوليه و تبديل مورفولوژي ذرات رنگدانه به نـوع                 پايين rهاي با نسبت      شود كه در نمونه     مي
لي چنـين   ا بـه طوركــ    امـ . هايي اطالعات كافي در دست نيـست        در مورد دليل وقوع چنين پديده      . ده است يگرد   كلاي ش   صفحه

 .افته استي افزايش TEOSمرحله نخست، ميزان انجام هيدروليز تركيب  افزايش زمان هيدروليزتوان گفت كه با  مي

  
  الف

  
  ب

  
  ج

  
  د

  LW-30-SL) د (و LW-30-SS) ج( ، HW-30-SL) ب( ، HW-30-SS )الف(هاي   نمونه ازSEMتصاوير  -10 شكل

هاي سيليسيمي و زيركونيلي درون  هايي بين گونه از سوي ديگر با افزايش زمان هيدروليز مرحله دوم نيز احتمال ايجاد پيوند     
 وجـود افـزايش     يابـد و لـذا بـا         و از طرفي امكان رشد كلوييدهاي زيركونيلي درون سل نيز افزايش مي            ]11[ سل افزايش يافته  
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امكان يكنواختي عناصر در مقياس اتمي، امكان جـدايش فـازي منـاطق غنـي از عناصـر زيركـونيم و سيليـسيم نيـز افـزايش                           
 . است و در اينجا انجام نشد تر و بيشتري هاي شيميايي دقيق هرچند تأييد چنين نتايجي نيازمند بررسي ]12[.يابد مي
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  هاي با زمان هيدروليز متفاوت سنجي نمونه آزمون رنگ نمايي شماتيك از نتايج -11 شكل

هـاي فاحـشي در شـكل و انـدازه ذرات بـه دسـت آمـده در شـرايط هيـدروليز متفـاوت، نتـايج آزمـون              با وجود چنين تفاوت  
 اين  11شكل  . هاي رنگي رنگدانه در لعاب ندارد       دهد كه اين عامل اثر چنداني بر ويژگي         ها نشان مي     نمونه CIE-Labسنجي    رنگ

 كه رنگ حاصل بيش از تأثيرپـذيري از شـكل ذرات رنگدانـه،              توان گفت    مي در تحليل چنين رفتاري   . دهد  ع را نشان مي   موضو
شده توسط زيركن بوده و عدم تغييرات رنگـي      تحت تأثير اندازه و شكل ذرات هماتيت موجود در رنگدانه به عنوان فاز احاطه             

ن يـ  ا.دازه ذرات هماتيت چندان تحت تأثير پارامتر زمان هيدروليز قـرار نـدارد     تواند نشانگر آن باشد كه شكل و ان         ها مي   نمونه
  ] 13. [ز اشاره شده بودي نيمري ژل پل- به روش سليديزونه و در مورد رنگدانه تولين توسط آرديش از ايموضوع پ

  گيري نتيجه -4

پـيش از  (نـال تـشكيل شـده    افزايش درصد آهن در مرحله نخست موجب باز شدن سـاختار بلـوري زيركونيـاي تتراگو      - 1
ده كه اين امر نهايتـاً بـه تـشديد تـشكيل زيـركن در      يو افزايش امكان نفوذ در اين مرحله گرد) زني فاز زيركن  ي جوانه   مرحله

 .انجامد دماهاي به مراتب پايينتر از دماي تشكيل زيركن خالص مي

اين امر در نهايت موجب جدايش فازهاي سيليس   . افتد   مايع درون سل اتفاق مي     - در سل، جدايش فازي مايع     rبا افزايش    - 2
اي بـر     زمـان هيـدروليز تـأثير عمـده        همچنين   .كند  شكيل زيركن را با مشكل مواجه مي      تو زيركونيا در دماهاي باالتر شده و        

 .ها دارد مورفولوژي و اندازه ذرات رنگدانه پس از پخت نمونه

وليز نشان داد كه عليـرغم تـأثير قابـل توجـه ايـن دو پـارامتر بـر                    و زمان مراحل دوگانه هيدر     rبررسي اثر دو پارامتر      - 3
 . تأثيرپذيري كمي از اين دو پارامتر داردها ي نمونهرنگهاي  ويژگيها،  هاي مورفولوژيك نمونه ويژگي

 برابـر بـا     r درصد مولي آهن افزوده شده داراي نسبت         30هاي انجام شده رنگدانه توليدي با         درنهايت براساس بررسي   -4
 سـاعت پختـه   5/2 و به مـدت  C 1100° دقيقه كه در دماي 60 و 30 و با زمان هيدروليز مرحله اول و دوم به ترتيب  44/144

 .شده باشد، داراي بهترين شرايط رنگي در مقايسه با نمونه خارجي مرجع است
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