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رسًبی َمگه جُت استفادٌ در صىایع پتريشیمی
مظفر عبالُی فر ،1محمذحقیقی

2

D
I

چكیذٌ

اخیشاً تا تْجَ تَ اُویت ًاًْهْاد ّ ًاًْکاهپْصیتِا دس صٌایغ ًفت ،گاص ّ پتشّؽیوی هحققیي ػالقَ صیادی تهَ تحقیه
دس صهیٌَ ًاًْ في آّسی پیذا ًوْدٍاًذ .دس ایي هیاى ًاًْکاهپْصیتِای هْسد اعتفادٍ دس صهٌایغ پتشّؽهیوی ّ خصْصها ً
تشای تثذیل هتاًْل ،دی هتیل اتش تَ ُیذسّژى ّ ُوچٌیي عٌتض هتاًْل ّ دی هتیل اتش اص اُویت ّیههٍ ای تشخهْسداس
ُغتٌذ .دس ایي تحقی ًاًْکاهپْصیت  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3کَ یکی اص تشکیثاتی اعهت کهَ ههی تْاًهذ دس فشایٌهذُای
رکهش ؽهذٍ تؼٌهْاى کاتاتیغههت اعهتفادٍ ؽهْد تها اعههتفادٍ اص سّػ ًهْیي سعهْتی ُوتهي عههٌتض گشدیهذٍ اعهت ّ اص ًیتههشا
فلضا هزکْس ّ اّسٍ تشای ایي کاس اعتفادٍ ؽذ .تشای ؽٌاعایی فاصُا ّ گشُّای ػاهلی دس تشکیة عٌتضی تَ تشتیهة
اص آًاتیضُای  FTIR ّ XRDاعتفادٍ ؽذ ّ عطح ّیهٍ ّ هْسفْتْژی ایهي کاهپْصیهت تها اعهتفادٍ اص آًاتیضُهای ّ BET
 SEMتشسعی ؽذُ ،وچٌیي عاختاس عطحی ایي ًاًْکاهپْصیت تْعط آًاتیض  EDSههْسد اسصیهاتی قهشاس گشفهتً .تهای
آًاتیض ً XRDؾاى داد کَ کشیغتاتِای هظ دس ایي تشکیة حذّد  10 nmهیتاؽٌذ ّ تا ّجْد دسصذ تاالی هظ دس ایي
تشکیههة عههطح ّیهههٍ آى تْعههط آًههاتیض  BETحههذّد  107 m2/grتذعههت آهههذٍ اعههت کههَ تههشای ٌههیي تشکیثههاتی عههطح
هخصْؿ تاالیی اعت.
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ًاژهىايكليدي:اکغیذ ًاًْ عاختاس ،CuO/ZnO/CeO2/Al2O3 ،سعْتی ُوتي.
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 -1مقدمو 
طی ٌذ دُهَ اخیهش ًاًْفٌهاّسی ههْسد تْجهَ هحققهیي دس اکثهش صهیٌِهای ػلوهی قهشاس گشفتهَ ؽهذٍ اعهت .دس ایهي هیهاى
ًاًْهْاد کَ تَ ؽکل ًاًْرسٍ ّ ًاًْعهاختاس تیؾهتش ههْسد تشسعهی قهشاس گشفتهَ اًهذ .اص جولهَ کاستشدُهای ایهي ًهاًْ ههْاد تهَ
ؽهکلِای هختلهم هیلهَای ،تْتهَای ،عهیوی ؽهکل ّ رسا کههشّی ّ یهشٍ هشتهْط تهَ صهٌایغ اتکتشًّیه ّ کاتاتیغهتِا هههی
تاؽٌذ .اعتفادٍ اص عاختاسُای تا هقیاط ًاًْ دس صٌایغ هختلم خصْصا ً صٌایغ اتکتشًّی هی تْاًذ تطْس هؼوهْل ُضیٌهَ
ُای خطْط عاخت سا کاُؼ دُذُ .وچٌیي اعتفادٍ اص کاتاتیغتِای تا عاختاس ًهاًْ ههی تْاًهذ تهاصدُی ّ پایهذاسی کاتاتیغهت
سا دس فشایٌذ هشتْطَ افضایؼ دُذ[.]1-4
طی ٌذ دُهَ اخیهش اعهتفادٍ اص تشکیهة اکغهیذُای فلهضی دس تؼزهی اص فشایٌهذُای تثهذیل گهاص ّ ُوچٌهیي تثهذیل اتکلِها
تههشای تْتیههذ ُیههذسّژى تؼلههت تههاصدٍ تههاال هههْسد تْجههَ هحققههیي قههشاس گشفتههَ اعههت[ .]5دس هیههاى تشکیههة اکغههیذُای فلههضی
کاهپْصیت  CuO/ZnO/Al2O3هیتْاًٌذ تشای تثذیل هتاًْل دس حزْس تخاسآب تَ ُیذسّژى ،دس عٌتض دی هتیل اتش اص گهاص
عٌتض ،آتتیشی اص دی هتیل اتش تَ هتاًْل ،تثذیل اتاًْل دس حزْس تخاسآب ّ ُوچٌیي تثذیل دی هتیل اتهش تهَ گهاص عهٌتض ّ
ُیذسّژى ههْسد تْجهَ هحققهیي دس ایهي صهیٌهَ ُها ؽهذٍ اعهت[ .]6-10الصم تهَ رکهش اعهت کهَ کاهپْصیهت CuO/ZnO/Al2O3
هؼشّفتشیي کاتاتیغت تشای فشایٌذُای رکش ؽذٍ هی تاؽذ کَ هؼوْال تهشای تِثهْد ػولکهشد آى اص تقْیهت کٌٌهذٍ ُهای ،CeO2
 ّ ZrO2یا تشکیة ُش دّ ُوضهاى تا دسصذُای هختلم اعتفادٍ هی ؽْد .تا کٌْى سّؽِای عهٌتض هتفهاّتی تهشای تْتیهذ ایهي
اکغیذُا تَ ؽکل کاهپْصیت اعتفادٍ ؽذٍ اعت کَ هی تْاى تَ احتهشا اّسً -یتهشا [ُ ّ ]11هن سعهْتی [ ]12اؽهاسٍ ًوهْد.
دس ایههههي تحقیهههه اص سّػ سعههههْتی ُوتههههي کههههَ هٌاههههش تههههَ عههههاخت کاهپْصیتِههههای تشکیثههههی هههههی گههههشدد تههههشای عههههٌتض
 CuO/ZnO/CeO2/Al2O3تا عاختاس ًاًْ اعتفادٍ ؽذٍ اعت کَ تاکٌْى دس جایی گضاسػ ًؾذٍ اعهت .تؼیهیي خصْصهیا ایهي
ًاًْکاهپْصیت تا اعتفادٍ اص سّؽِای  FTIR ّ EDS ،SEM ،BET ،XRDاًاام ؽذٍ اعت.
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 -2مٌادًرًشيا 

 -1-2مٌادمٌرداستفادهدرسنتز 
تشای عهٌتض تشکیهة اکغهیذُای فلهضی ًاًْعهاختاس  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3اص ًیتهشا آتْهیٌیهْم  Al(NO3)3.9H2Oتها
خلههْؿ ً ،)%99یتههشا هههظ  Al(NO3)2.3H2Oتهها خلههْؿ ً ،)%99یتههشا سّی  Zn(NO3)2.6H2Oتهها خلههْؿ ، )%99
ًیتشا عشیْم  Ce(NO3)3.6H2Oتا خلْؿ  ّ )%99اّسٍ  CO(NH2)2تا خلْؿ تاالی  )%99اعتفادٍ ؽذٍ اعت ،تواهی
هْاد تشای اعتفادٍ آًاتیض تْدٍ ّ اص ؽشکت هؼتثش  Merckتِیَ ؽذٍ اًذ.
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 -2-2رًشسنتز 
سّػ سعْتی ُوتي تا اعتفادٍ اص ُیذسّتیض اّسٍ تشای عٌتض ًاًْکاهپْصیت  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3اعتفادٍ گشدیذ.
تشای ایي عٌتض اتتذا هقادیش هْسد ًظش اص ُش ی اص ًیتشاتِای آتْهیٌیْم ،هظ ،سّی ّ عشیْم دس  20عی عهی آب هقطهش
حل ؽهذٍ تطهْسی کهَ دسصهذ ُهش یه اص فلهضا دس ًِایهت  )%10 Al ّ )%20 Ce، )%30 Zn ،)%40 Cuتاؽهذ ّ
عهپظ هقهذاس اّسٍ هحاعههثَ ؽهذٍ کهَ ًغههثت اّسٍ تهَ ًیتهشا  20سا تْتیههذ ًوایهذ دس  100عهی عههی آب هقطهش حهل ؽههذٍ ّ دس
ًِایت ِاس هحلْل ًیتشا آهذٍ ؽذٍ ّ هحلْل اّسٍ تا ُن تشکیة ؽذٍ ّ دس یه تهاتي  2تیتهشی قهشاس دادٍ ههی ؽهًْذ عهپظ
هحلْل حاصل تا آب هقطش تَ حان ی تیتش سعاًیذٍ هی ؽْد  .)Aهشحلَ اصهلی عهٌتضُ ،یهذسّتیض ًوهْدى هحلهْل تذعهت
آهذٍ  )Aدس دهای  ّ 90 °Cتَ هذ  24عاػت تا ػول ُوهضدى ُوضههاى تها حهشاس ههی تاؽهذ .پهظ اص صههاى ههْسد ًظهش
هحلْل صاف ؽذٍ ّ سعهْب حاصهل تها  500عهی عهی آب هقطهش ؽغهتَ ههی ؽهْد ّ دس ًِایهت هحلهْل حاصهل اص ؽغتؾهْ
صاف هیگشدد ّ سعْب تاقی هاًذٍ دس دهای  80 °Cتَ هذ  24عاػت خؾ هی گشدد  .)Bػولیا پایهاًی عهٌتض تهشای
تثثیت اکغیذُای فلضی تش سّی پایَ آتْهیٌا هیتاؽذ کَ تشای ایي ػول تشکیة خؾ ؽذٍ  )Bتَ ههذ  5عهاػت دس دههای
 350 °Cحشاس دادٍ هی ؽهْد .دس اًتِها ًاًْکاهپْصیهت حاصهل تهَ ؽهکل ههْسد ًظهش دس آّسدٍ ههی ؽهْدً .وهْداس جشیهاى
عههٌتض هخلههْط اکغههیذُای ًههاًْ عههاختاس  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3کههَ دس آى  Cu/Zn/Ce/Al= 40/30/20/10هههی تاؽههذ ،تههَ
سّػ سعْتی ُوتي دس ؽکلً 1ؾاى دادٍ ؽذٍ اعت.
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Ce(NO3)3.6H2O
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مح و
مح و
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ی نیترات (30 wt%) Zn

ی نیترات (40 wt%) Cu

ی ا نسبت مولی  Urea/Nitrate = 20و رساند

رسًبی َمگه یدرولیز نمود مح و ا رارت داد م و و
صا کرد نمون و س
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یو

دایی شده Cu(NO3)2.3H2O

کرد در دما 0 C

ک سیناسیو در دما

350 C

مح و ا
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شستشو ا

دایی شده

Al(NO3)3.9H2O

یو

دایی شده

ی نیترات (10 wt%) Al

مح و

مق ر

1000 cm3

مزما نمون در دما 0 C

مدت 24 h

مق ر  500سی سی

مدت  24 hدر محی

وا

مدت  5 hدر محی

وا

شک د ی اکسید ا نانوسا تار CuO/ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3

شكل  -1ومًدار جریان سىتس مخلًط اکسیذَای واوً ساختار  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3بٍ ريش رسًبی َمگه جُت استفادٌ در صىایع
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پتريشیمی برای تبذیل متاوًل بٍ محصًالت با ارزش.

 -3-2رًشيایتعيينخصٌصيات 
آًاتیضُهههای  EDS ّ SEM ،BET، FTIR ،XRDتهههشای تؼیهههیي خصْصهههیا کشیغهههتاتی ،عهههطح ّیههههٍ ّ هْسفْتهههْژی
ًاًْکاهپْصیهههت  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3اعهههتفادٍ گشدیهههذ .ؽٌاعهههایی فاصُههها ّ تؼیهههیي هؾخصههها کشیغهههتاتْگشافی تشکیهههة
اکغیذُای عٌتضی تا اعتفادٍ اص آًاتیض  XRDاًاام هیگیهشد کهَ اص یه دعهتتاٍ پهشاػعهٌ  SIEMENS D5000تها هْتهذ آًهذ
دّاس ّ آؽکاس عاص تکفام تا اعتفادٍ اص اؽؼَ  CuKαاعتفادٍ ؽذٍ اعت .تها اعهتفادٍ اص ًتهای آًهاتیض پهشاػ  ّ XRDاعهتفادٍ اص
ساتطَی ؽشس ساتطَ  )1اًذاصٍ تقشیثی کشیغتاتِای  CuOتَ دعت هیآیٌذ.
را
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کَ دس ساتطَ فْ  Dهتْعط اًذاصٍ رسا ً B ،صم ضخاهت دس تیؾتشیي استفاع تهشای صهفحا کشیغهتاتی θ ،CuO
صاّیههَ اؽههؼَ ّ  λطههْل هههْ هههیتاؽههذ .اًههذاصٍگیههشی عههطح هخصههْؿ کاهپْصیههت عههٌتضی تهها اعههتفادٍ اص آًههاتیض ّ BET
دعتتاٍ) ّ CHEMBET–3000 (Quantachromeسّػ جزتی ًیتشّژى دس دهای  -196 °Cاًاام گشفتَ اعهت .تهشای آًهاتیض
 FTIRاص ی دعتتاٍ طیم عٌ  FT – IRهذل  MATTSON 1000تا  16تاس اعکي تشای آًاتیض ًوًَْ ّ دس هحهذّدٍ طهْل
هْ  400 - 4000 cm-1هْسد اعتفادٍ قشاس گشفتَ اعت ،تصهاّیش  SEMتهشای هؾهاُذٍی هْسفْتهْژی تشکیهة اکغهیذُای
عٌتضی ّ اًذاصٍی رسا تا اعتفادٍ اص هیکشّعکْپ اتکتشًّی VEGA TESCANتها  SEM HV: 1500 kvتِهشٍ گشفتهَ ؽهذٍ

اعت.
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 -1-3آناليز XRD
ؽکل 2اتتْی آًاتیض پهشاػ ً XRDاًْکاهپْصیهت عهٌتضی  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3سا دس هحهذّدٍ صاّیهَی پشتهْدُی
ً 15 – 90° )2Өؾاى هیدُذ کَ تغییش صاّیَ تا ًشخ  1/5° min-1صْس گشفتَ اعت .تا تْجَ تهَ ایهي ؽهکلِ ،هاس فهاص
اکغههیذُای فلههضی  Al2O3 ّ CeO2 ،ZnO ،CuOؽٌاعههایی ؽههذٍاًههذ .فههاص  CuOدس صاّیههَُههای  2Өتشاتههش ،35/52 ،35/47
 ّ 68/18 ،61/57 ،48/74 ،38/97 ،38/72فههههاص  ZnOدس صاّیههههَُههههای ،56/54 ،47/48 ،36/22 ،34/38 ،31/74
 ّ 69/01 ،67/87 ،62/78فههههاص  CeO2دس صاّیههههَُههههای ،77/08 ،69/75 ،59/36 ،56/60 ،47/69 ،33/22 ،28/67
 ّ 88/90 ،79/47تشای فاص  Al2O3دس صاّیَُای  67/31 ّ 45/79 ،42/82 ،39/67 ،37/44هؾاُذٍ ؽذٍاًهذ ایهي ًتهای
تش طث ؽواسٍُای اعتاًذاسد  JCPDSتشای فاصُای هختلم  Al2O3 ّ CeO2 ،ZnO ،CuOتَ تشتیهة تشاتهش 01-080-1268
 00-004-0880 ّ 01-075-0076 ،01-076-0704 ،هههی تاؽههٌذ .ؽههذ پیکِههای اکغههیذ هههظ دس دّ صاّیههَ  2Өتشاتههش ّ 35/52
 38/72اص عایش پیکِای ایهي فهاص تلٌهذتش اعهت تٌهاتشایي تهشای اًهذاصٍ گیهشی رسا کشیغهتاتِای  CuOاص هؼادتهَ ؽهشس ّ تها
اعههتفادٍ اص ایههي دّ هْقؼیههت پی ه  ،تذعههت هههیآیٌههذً .تههای حاصههل اص اًههذاصٍ کشیغههتاتِای  CuOتطههْس هتْعههط تشاتههش 10/8
ًاًْهتش دس ایي کاهپْصیت هیتاؽذ.
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Estimation of average crystallite size of CuO using Scherrer algorithm
]Rel. Int. [%

]d-spacing [Å

]FWHM [°2Th

]Peak pos. [°2Th

No.

9.7

100.0

2.53

0.86

35.52

1

]Cryst. size [nm
11.9

71.9

2.33

0.71

38.72

2

Average CuO crystallite size

10.8
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Homogenous precipitation:
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Cu/Zn/Ce/Al: 40/30/20/10
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شكل  -2الگًی  XRDمخلًط اکسیذَای واوً ساختار  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3سىتسی بٍ ريش رسًبی َمگه جُت استفادٌ در صىایع
پتريشیمی برای تبذیل متاوًل بٍ محصًالت با ارزش.

 -2-3آناليز SEM
تصاّیش ً SEMاًْکاهپْصیت  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3عٌتض ؽذٍ تهَ سّػ سعهْتی ُوتهي دس ؽهکلً 3ؾهاى دادٍ ؽهذٍ
اعت .تصاّیش  SEMایي ًاًْکاهپْصیت دس ِاس هقیاط  1 ّ 2 ،5 ،10هیکشّهتهش اص عهوت ساعهت تهَ ه تهشای تذعهت
آّسدى عاختاس ّ هْسفْتْژی تضسگٌوایی ؽهذٍاًهذ .تها تْجهَ تهَ ایهي تصهاّیش ًهاًْرسا تشکیهة اکغهیذُای فلهضی تصهْس
تْدٍای ّ کلْخَ ایی ؽذٍاًذ ّ داسای هْسفْتْژی ّ عاختاس ًهاهٌظن ههیتاؽهٌذ تؼثهاس دیتهش دس ایهي تشکیهة رسا تهَ ُهن
غثیذٍاًذ ،دتیل ایي اهش تَ عٌتش ؽذى هظ دس دهاُای تاالی  300دسجَ تش ههی گهشدد .تاتْجهَ تهَ ایهي ؽهکل دس هقهایظ 1
هیکشّهتش تقشیثا ً رسا دس هحذّدٍ  50-300 nmهیتاؽٌذ کَ تصْس ًاهٌظوی تَ ُن غثیذٍاًذ.
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 -3-3آناليز BET
آًههاتیض  BETتههشای اًههذاصٍگیههشی عههطح هخصههْؿ ًاًْکاهپْصیههت عههٌتضی ً CuO/ZnO/CeO2/Al2O3ؾههاى داد کههَ ایههي
تشکیة داسای عطح هخصْؿ  107 m2/grهیتاؽذ .ایي هقهذاس عهطح ّیههٍ تهشای ٌهیي تشکیثهی کهَ داسای اکغهیذ ههظ تها
دسصذ تاال هی تاؽذ خیلی هٌاعة اعت ْى کاهپْصیتِای عٌتض ؽذٍ تا سّػ احتشا اّسًٍ -یتهشا کهَ داسای اکغهیذ ههظ
تا دسصذ تاال هی تاؽٌذ عطح ّیهٍ تغیاس پاییيتهشی داسًهذ[ ]11کهَ دس ایهي تحقیه اعهتفادٍ اص سّػ سعهْتی ُوتهي تاػه
افضایؼ عطح هخصْؿ کاهپْصیتِای حاصل گشدیذٍ اعت.
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شكل  -3آوالیس  SEMمخلًط اکسیذَای واوً ساختار  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3سىتسی بٍ ريش رسًبی َمگه جُت استفادٌ در صىایع
پتريشیمی برای تبذیل متاوًل بٍ محصًالت با ارزش.

A

 -4-3آناليز FTIR
ؽههکل 4اتتههْی ً FTIRاًْکاهپْصیههت عههٌتضی  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3سا دس هحههذّدٍ طههْل هْجِههای – 4000cm
ً 400ؾاى هیدُذ .تشای آًاتیض ُش ًوًَْ  16تاس اعکي اًاام ؽذٍ ّ دس ًِایت اتتْ رخیشٍ ؽذٍ اعت .پیًْهذُای ؽٌاعهایی
ؽهههذٍ ًاًْکاهپْصیهههت عهههٌتضی  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3دس طهههْل ههههْ ُهههای cm- ّ 1640 ،1490 ،1405 ،790 ،520
 34001قشاس داسًذ .هؼوْالً پیًْذُای تشکیثا اکغهیذ فلهضی  M-Oدس طهْل ههْ ُهای حهذّد  400 - 800 cm-1ههیتْاًٌهذ
ّجْد داؽتَ تاؽٌذ تٌاتشایي پیکِای دس ایي هحذّدٍ هیتْاًذ هشتْط تهَ ُهش یه اص اکغهیذُای فلهضی دس تشکیهة عهٌتض ؽهذٍ
تاؽٌذ .پی  520cm-1داسای ؽذ تیؾتشی ًغثت تَ پی دس طْل هْ  790cm-1اعت کَ ًؾاى هیدُذ اکغهیذُای فلهضی
هْجْد دس ایي ًاًْکاهپْصیت دس طْل هْ  520cm-1تیؾتش ظاُش هیگشدًذ .ؽذ پیکِهای دس طهْل هْجِهای ّ 1405
 3400cm-1هشتْط تَ تاًذُای  ّ O-Hؽذ پی آب دس طْل هْ  1640cm-1ههیتاؽهذ کهَ ًؾهاى ههیدُهذ ًاًْکاهپْصیهت
عٌتضی  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3هقادیشی تخاس آب جزب ًوْدٍ اعت.
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شكل  -4آوالیس  FTIRمخلًط اکسیذَای واوً ساختار  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3سىتسی بٍ ريش رسًبی َمگه جُت استفادٌ در صىایع

 -5-3آناليز EDS
نالیز  EDSک را
در
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پتريشیمی برای تبذیل متاوًل بٍ محصًالت با ارزش.

دست ورد مقادیر درصد ف زات کار رفت در نانوکام و یت سنتز  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3ک
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e

 Cu/Zn/Ce/Al= 40/30/20/10کار رفت است در شک  5نشا داده شده است .ا توج

مقادیر دست مده ا این

نالیز در شک  ،تقریباً ا مقادیر اص ی نها مقدار ا تال دارد و این ا تال ناشی ا این می اشد ک این نالیز ترکیب درصد
توده کام و یت را نشا نمی د د ک ترکیب درصد س ح کام و یت را نشا مید د .نتایج نشا مید د ک سریا و رو
مقادیر کمتر
م

iv

ر رو س ح کام و یت سنتز دارند و یشتر در س ح یرین نمون قرار دارند و رعک

درصد لومینیوم و

یش ا مقدار اص ی نها است ک نشانده یشتر ود اکسید این دو ف ز در س ح کام و یت می اشد.
Atom. C
][at.-%
32.97
39.28
21.89
5.86
100.00

norm. C
][wt.-%
15.78
44.28
25.39
14.55
100.00

Series

Element

K series
K series
K series
L series

Aluminium
Copper
Zinc
Cerium
Total:
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شكل  -5آوالیس  EDSمخلًط اکسیذَای واوً ساختار  CuO/ZnO/CeO2/Al2O3سىتسی بٍ ريش رسًبی َمگه جُت استفادٌ در صىایع
پتريشیمی برای تبذیل متاوًل بٍ محصًالت با ارزش.
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 تاتْجَ تَ اُویت عٌتض آى دس صٌایغ پتشّؽیوی خصْصاً تْتیذ ُیهذسّژى اصCuO/ZnO/CeO2/Al2O3 ًاًْکاهپْصیت
 تها. تَ سّػ سعْتی ُوتي تا هْفقیت عٌتض گشدیهذCu/Zn/Ce/Al= 40/30/20/10 اتکلِا ّ دی هتیل اتش تا تشکیة دسصذ
XRD  ّجْد فلضُای تکاس سفتَ دس ایي کاهپْصیت اثثها گشدیهذ ّ ُوچٌهیي ًتهای آًهاتیضEDS ّ XRD اعتفادٍ اص آًاتیضُای
 ههیتاؽهٌذ ّ تها ّجهْد دسصهذ تهاالی ههظ دس ایهي تشکیهة عهطح10 nm ًؾاى داد کَ کشیغتاتِای هظ دس ایي تشکیة حذّد
 تذعت آهذٍ اعت کهَ عهطح هخصهْؿ تهاالیی تهشای کاهپْصیتِهای تها دسصهذ107 m2/gr  حذّدBET ّیهٍ آى تْعط آًاتیض
 تٌاتشایي تا تْجَ تَ ًتای تذعت آهذٍ ّ خصْصا ً عطح ّیههٍ تهاالی ایهي ًاًْکاهپْصیهت اعهتفادٍ اص.تاالی فلض هظ هی تاؽذ
.آى تؼٌْاى کاتاتیغت فشایٌذُای تثذیل هتاًْل ّ دی هتیل اتش تَ ُیذسّژى هی تْاًذ داسای تاصدٍ تاالی تاؽذ

 تشکرًقدردانی
ًْیغٌذگاى اص حوایت هاتی داًؾتاٍ صٌؼتی عٌِذ ّ حوایت تکویلی عتاد فٌاّسی ًاًْ دس اجهشای پهشّژٍ قهذسداًی ههی
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