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  چكیده

به درصد وزنی نقره  ۵درصد وزنی زیرکونیا و  ۶نقره شامل -زیرکونیا-پودر نانوکامپوزیت آلومینا این پژوهشدر 

آنالیز پراش پرتو ایکس بر روی  تولید گردید. تحلیل فاز و ساختار توسط احتراقی و با استفاده از سوخت اوره سنتزروش 

 همچنین ، وتتراگونال و زیرکونیا به ترتیب در فازهای آلفا و که آلومینا گردیدانجام پذیرفت. مشاهده  های تولیدی نمونه

 .شود بزرگتر مینانوذرات  اندازه داده که با افزایش دمای سنتز،یج نشان انت اند. شکل گرفته نقره در حالت فلزی

 

   ، زیرکونیا، نقره، سنتز احتراقینانوکامپوزیت، آلومیناهای کلیدی:  واژه
 

 

Synthesis of Alumina-zirconia-silver nanocomposites 

 
Abstract  

In present research Alumina Zirconia Silver nanocomposites powder, including 6 wt% 

Zirconia and 5wt% of Silver was synthesised by solution combustion method using Urea as 

fuel. Xray diffraction analysis was carried out to determine the structure and phase of the 

samples prepared. It was observed that Alumina and Zirconia respectively have been formed in 

alpha and tetragonal phase and Silver is  metallic state. Results showed that the size of 

nanoparticles will be bigger by increasing the synthesising temperature. 
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  همقدم

چقرمه کردن   شده و بنابراینها محدود  معموال به علت شکننده بودن آن یمهندس یها به عنوان مولفه ها کیکاربرد سرام

 یکیسرام نهیوارد نمودن فاز دوم در زم ،یراه باالبردن چقرمگ کیاست.  یقاتیموضوع مهم تحق کیشکننده  یها کیسرام

. اضافه نمودن نقره به باشند میچکش خوار  یفلزات معموالً شاملشده و ها   فاز دوم مانع از پخش شدن ترک نی. اباشد یم

. و ی)الالنده جِ شود یپر کاربرد م کیسرام نیا یچقرمگ شیافزا منجر به ا،یرکونیتتراگونال ز-نایتوده آلفا آلوم تیکامپوز
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-آلفا یو چقرمگ دوم، استحکام فازبه عنوان  یتتراگونال و نقره فلز یایرکونیاضافه کردن ز نی(. همچن2۰۰2، همکارانش

 دی(. با تول2۰۰1، .اچ.وی)چِن آر.زد. و توان دبل دینما یم یریجلوگ نایآلوم یها و از رشد دانه دهد یم شیتوده را افزا ینایآلوم

 گراد سانتیدرجه  1۷۸۱ یشده در دما نتریکه در نمونه ز شده استروش سل ژل، مشاهده  به ایرکونیز نایآلوم تینانوکامپوز

نقره  نایو آلوم ایرکونیز نایآلوم تی(. نانوکامپوز1۹۹۵، .ال.ید وی. و بوری.بی)پرابهو ج پذیرد نجام میاها  دانه یرعادیرشد غ

 تینانوکامپوز(. 2۰۰۵، . و همکارانشی( )آرو کِ 2۰11اند )سپتاوندر آر.و همکارانش،  شده دیتول یمتعدد یها روش بهتاکنون 

 یرعادیرشد غ چگونهیو ه دهیگرد دیتول ویکروویاز روش ما ایرکونیمختلف ز یها با درصد ایرکونیز نایآلوم کیسرام-کیسرام

از روش سنتز  ایرکونیز نایآلوم تی(. نانوکامپوز2۰۰۸، ی.اِیآر.اچ.ج ینامیمیها  مشاهده نشده است )مِِنزِس آر.آر و ک دانه

 یمانیشده است )م دیتول نیسیو گال تراتین ومیآمون یبیترک ختسو نیبا استفاده از سوخت اوره و همچن زیمحلول ن یاحتراق

کم های متعددی از جمله  روش سنتز احتراقی داری مزیت(. 2۰۰۱، .اس.ی. و رجم کی( )آرونا اس.ت2۰۰1، .ی.سیلکی. و پاتیت

و در این پژوهش برای تولید  (2۰۰۷، .اس.یاِ انیو موکاس .ی)آرونا اس.تبوده  ذرات وبخ اریو با پخش بس عیسر نه،یهز

به کار گرفته شده است. در این روش سعی گردیده که از سوخت متداول اوره برای فرآیند  نقره-ایرکونیز-نایآلوم تینانوکامپوز

 احتراق استفاده گردد.

 

 فعالیت های تجربی
    ،  ٪۹۹ با درصد خلوص )مرک آلمان( 1آبه ۹ ومینیآلوم تراتینقره از ن-ایکونیرز -نایآلوم تیپودر نانوکامپوز دیتول یبرا

             و  ٪۹۹ با درصد خلوص)مرک آلمان(  ۱نقره تراتین، ٪۹۹ با درصد خلوص (چیآلدر گمای)س 2آبه ۶ لیرکونیز تراتین

         نقره یدرصد وزن ۵با  یپودرتولید  یاستفاده شد. برا هیعنوان مواد اول به ٪۹۹ با درصد خلوص)مرک آلمان(  4اورههمچنین 

               گرم ۰2۱/۰آبه ،  ۶ لیرکونیز تراتیگرم ن ۰2۸/۰آبه،  ۹ ومینیآلوم تراتیگرم ن 4۰1/۰ ریمقاد ا،یرکونیز یزندرصد و ۶و 

                     ۵۰۰ یگرم شده با دما شیدر کوره از پ حاصله . محلولندحل شد زهیونی یگرم اوره در آب د 24۶۱/1نقره و  تراتین

                 ها تراتیآب موجود در ن نیو همچنحالل  به عنوانآب اضافه شده  ابتدا در داخل کوره داده شد.قرار  گراد سانتیدرجه 

خارج گردیده و و بخار آب  تروژنی، نکربن دیاکس ید یگازها در ادامه شد. لیها و سوخت تشک تراتین یمذاب حاو تبخیر و

با همین ترکیب نیز  یگری. نمونه دگردیدحاصل  یرنگ یفوم متخلخل دود انجام پذیرفت وزا  احتراق به صورت شعله      سپس

درجه  ۷۰۰ نهیساعت داخل کوره کلس ۱هر دو نمونه به مدت  .ولید گردیدت گراد سانتیدرجه  4۰۰ ولی در دمای سنتز

رنگ هر دو نمونه  مشاهده شد کهشدند.  سرددر ساعت گراد  سانتیدرجه  ۱2قرار داده شدند و پس از آن با نرخ  گراد سانتی

 انجام شد. کسیپراش پرتو ا شیهر دو نمونه آزما یبر رو مرحله بعددر  .ه استتر شد روشن ونیناسیکلس اتیپس از عمل

 

 نتایج و بحث
به صورت  اکسیدهای فلزی و نقرههردوی دهد.  را نشان میتولید شده دو نمونه هر الگوی پراش پرتو ایکس برای  1شکل 

های فاز آلفای آلومینا )کوراندوم(، تتراگونال زیرکونیا و نقره فلزی در طیف پراش پرتو ایکس هر دو  قلهند. ی تشکیل شدبلور

نقره -زیرکونیا و آلومینا-آلومینا های استاندارد طیفطیف پراش پرتو ایکس هر دو نمونه در توافق خوبی با  .گردیدنمونه مشاهده 

                                                           
1 Al(NO3)3.9H2O 
2 ZrO(NO3)2.6H2O 
3 Ag(NO3) 
4 CO(NH2)2 
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درجه  ۵۰۰ سنتز شده در نمونه برای .(2۰۰۸، 2دی بی.اِس.بی و همکارانش)رِ (2۰11 ،1)بال تی. و همکارانش باشند می

نانومتر  ۷گراد،  سانتیدرجه  4۰۰ سنتز شده در نمونه نانومتر و برای 11برابر  (2۰۰دسته صفحه )گراد اندازه ذرات نقره  سانتی

اندازه ذره مربوط به دسته صفحه باشد.  سنتز می بدست آمد که این نشان دهنده کاهش اندازه ذرات نقره به علت کاهش دمای

 ۱۱و  21 گراد به ترتیب سانتیدرجه  4۰۰و  ۵۰۰نیز در هر دو دمای سنتز ( آلومینا 2۰2و دسته صفحه )زیرکونیا  (1۰1)

 شد.نانومتر محاسبه 
 

 
 درجه  ۰۵۵و  ۰۵۵: الگوی پراش پرتو ایكس برای دو نمونه سنتز شده در دماهای 1شكل                                       

 گراد سانتیدرجه  ۰۵۵ساعت در دمای  ۳و کلسینه شده به مدت  گراد سانتی                                      

 

 گیرینتیجه

با استفاده  یاز روش سنتز احتراق ایرکونیز یدرصد وزن ۶نقره و  یدرصد وزن ۵نقره با -ایرکونیز-نایآلوم تیپودر نانوکامپوز

                یفازها ت،ینانوکامپوز نیا کسیپراش پرتو ا فیدر ط سنتز شد. گراد سانتیدرجه  4۰۰و  ۵۰۰ یاز سوخت اوره در دماها

 ،گراد سانتیدرجه  4۰۰به  ۵۰۰سنتز از  یمشاهده شد. با کاهش دما یو نقره فلز ایونرکی)کوراندوم(، تتراگونال ز نایآلفا آلوم

                                                           
1 Bala T. et all 
2 Reddy B.S.B. et al 
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 ۷و  21، ۱۱ بیبه ترت گراد سانتیدرجه  4۰۰ یو نقره در دما ایرکونیز نا،ینمود. اندازه ذره آلوم دایاندازه ذره نقره کاهش پ

 .گردیدنانومتر از رابطه شرر محاسبه 
 

 تشكر و قدردانی
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