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 :چكيده 

 ا،هغشاء) صنعتی مصارف بر عالوه که می باشد اسپینل هایی جمله از ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم  یا )

و بیولوژیکی نیز کاربرد دارد. همچنین مهم ترین کاربرد  پزشکی مصارف در ،...(و هاپوشش کاتالیستها،

  .باشدهای گوناگون در تولید سرامیکها میآن در تولید آلومینا و مواد شامل آلومینا برای کاربرد

با توجه به کاربرد های نام برده شده جهت استفاده از اسپینل ها کنترل مورفولوژی و سنتز نانو ذرات                

مینات منیزیم با خلوص بسیار باال مدنظر پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. در این پروژه نانو آلو

در حضور حالل آبی و  MgOو  3O2Alبه روش سلوترمال و با استفاده از پیش ماده  4O2MgAlذرات 

خلوص نمونه اسپینل سنتز شده را تائید  XRDآنالیز . سنتز گردیددرجه ساتیگراد( 800در دمای متفاوت )

پیوندها و مورفولوژی نانوذرات آلومینات منیزیم را  FESEMو   FTIRنموده است. همچنین آنالیز های 

 در اندازه های نانو تائید نموده اند.

 

 

 

 4O2MgAlسلوترمال،  ،اسپینل، آلومینات منیزیومهای كلیدی: واژه
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 :مقدمه

ها، آلومینا و فازهای مختلف آلومینا ها، پوششی کاتالیستدر تهیه ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم یا )از نانوساختار 

نات آلومیای برای نانوساختار ای و رشتهای، میلههای مختلف، انواع صفحه. در میان مورفولوژی[1]شود استفاده می

. در فرایند [3, 2]ها هستند ی باالتر نسبت به سایر مورفولوژیتر و سطح ویژهتخلخل بیش دارای مزیتمنیزیوم 

شود ستفاده میاآلومینات منیزیوم سنتز این مواد، از سورفکتانت برای متراکم کردن ذرات و تشکیل ساختار توخالی 

های موجود . اما استفاده از آن باعث جذب روی سطح و دشوارسازی کاربرد کاتالیست به دلیل ناخالصی[4]

مال ی بخار مانند روش هیدروترپایه های بر، روشآلومینات منیزیوم های سنتز استراتژیترین . مناسب[5]شود می

ای هاز آنیونآلومینات منیزیوم . تاکنون از روش هیدروترمال جهت سنتز [6]باشد و بدون استفاده از سورفکتانت می

 . [8, 7]است مختلف آلومینیوم)کلرید، نیترات و سولفات( استفاده شده

با یک  MgOو  3O2Al، بدون استفاده از سورفکتانت و در حضور آغازگرهای سلوترمالدر این پژوهش، از روش 

 ه است.با ساختار نانو استفاده شد آلومینات منیزیومنسبت خاص برای سنتز 

 

 تاریخچه:
را برای اولین بار و  3O2Alسنتز نانو برگ ها وهمچنین نانو گل شکل های  شو همکارانیی لو ، 2008در سال 

آلومینات  رات ذ نانوموفق به تولید ند و بعد از کلسیناسیون این ساختارها ه ابوسیله روش هیدروترمال سنتز نمود

 .نده اشدبا حفظ مورفولوژی منیزیوم 

به عنوان یک عامل سورفکتانت و هدایت کننده  CTABهانگ وی هو و همکارانش با استفاده از  2012در سال 

ه ای الی آلومینات منیزیومشکل گیری ساختار و همچنین به عنوان عامل رسوب دهنده توانستند سنتز کامل 

(lamellar را از طریق هیدروترمال انجام دهند ).  آنها همچنین به بررسی تاثیر غلظت سورفکتانت و زمان واکنش

 .روی مورفولوژی محصول پرداختند

 یومآلومینات منیزهسته ای  -النگ میو ژانگ و همکارانش، سنتز میکرو کره های تو خالی و پوسته 2010در سال 

را انجام را به کمک روش هیدروترمال انجام داده اند و بیان نموده اند که پارامترهای آزمایشگاهی مثل مدت زمان 

 ایفا می کند. آلومینات منیزیومواکنش و مقدار سورفکتانت و حالل ها نقش مهمی را در شکل گیری 
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 :تشریح فرآیند
منظور برای  می باشد. به این اکسید آلومینیومدر ابتدا نیاز به تهیه محلول آلومینات منیزیوم های نمونه برای سنتز

سی سی آب  100با خلوص صد در صد را در اکسید آلومینیوم گرم  10575، مقدار  اکسید آلومینیوم تهیه محلول 

.  بعد گرددمی  سی سی آب مقطر حل 50در یک ظرف دیگر حاوی  MgOگرم  6مقطر حل می نماییم و سپس 

ه صورت کامال سریع ب و گرددمی اضافه اکسید آلومینیوم به محلول  را MgOاز انحالل کامل مواد فوق محلول 

درجه  200ساعت در دما  22و به مدت زمان شده منتقل محلول نهایی به یک اتوکالو  . زده می شودبه هم 

 . محلول شیری رنگ،می گردددمای اتاق سرد  . بعد از پایان واکنش، اتوکالو تامی شودسانتیگراد حرارت داده 

ای و خشک کردن آن تحت دم می شودو رسوبات سفید در دو مرحله با آب مقطر شستشو داده شده سانتریفیوژ 

تهیه  نمونه، ذرات آلومینات منیزیوم برای تهیه نانو . یردمی پذساعت انجام  22درجه سانتیگراد و به مدت  60

درجه  800به دمای  C/min 5°، سپس با نرخ می دهیمشده در یک کوره که در ابتدا در دمای محیط است، قرار 

تا عمل تبدیل فازی بصورت کامل انجام گیرد. سپس  می دهیمساعت قرار  5رسد و در این دما سانتی گراد می

 د. باشبا ساختار نانو میآلومینات منیزیوم شود و در نهایت نمونه بدست آمده کوره بطور طبیعی سرد می

 نتايج و بحث:

گرفته انجام  XRDسنتزی، آنالیز آلومینات منیزیوم  برای شناسایی فازها و تعیین مشخصات کریستالوگرافی نمونه

)ساخت آلمان( با مولد  B8ADVANCE, BRUKERسنجاز یک دستگاه پراش XRDاست. برای آنالیز پراش 

آنگستروم استفاده شده است.با استفاده  54/1و طول موج  CuKαآند دوار و آشکار ساز تکفام با استفاده از اشعه 

 ( اندازه تقریبی ذرات کریستالی نمونهScherrerequationی شرر )و استفاده از رابطه XRDاز نتایج آنالیز پراش 

 .استبه دست آمده آلومینات منیزیوم 

D =0.9λ/Bcosθ 

 

نصف ضخامت در بیشترین ارتفاع برای صفحات کریستالی  Bمتوسط اندازه ذرات،  Dکه در رابطه فوق 

(FullWidthatHalfMaximum (FWHM))  نانو ذرات آلومینات منیزیوم ،θ  زاویه اشعه وλ باشد.طول موج می 

   1. شکله استاستفاده شد XRDبدست آمده، از آنالیز پراش آلومینات منیزیوم  ذراتبرای شناسایی ترکیب نانو

     مهمترین پیکها در الگوی نشان داده شده مربوط به  .را نشان می دهدآلومینات منیزیوم نمونه  XRDالگوی 

2θ آلومینات منیزیوم  باشند. پیک پراش نمونهمی 00و  00، 45، 33، 37، 32های برابر( به شکل مکعبیCubic ) 
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 ,a= 7.924 Å( با پارامترهای کریستالوگرافی )JCPDS PDF No. 00-029-0063) باشند و با نمونه استانداردمی

b= 7.924 Å, c= 7.924 Åباشد در الگو  های دیگر( کامالً مطابقت دارند و هیچ پیکی که نشان از ناخالصی

پیکهای تیز، دارای عرض کم و بلند نشان از این است که فاز تشکیل شده بصورت بلورین و گردد. مشاهده نمی

لومینات منیزیوم به آکریستانیلیته باال می باشند که با استفاده از محاسبات شرر اندازه کریستالینیته های نمونه های 

آلومینات برای  66برابر  2θک زاویه باشند که توسط بلند ترین پیک یعنی پینانومتر می 10و  12ترتیب برابر 

 محاسبه شده است. منیزیوم 

بار اسکن برای آنالیز  10با  RAYLEIGH- WQF-510FTIRاز یک دستگاه طیف سنج مدل  FTIRبرای آنالیز 

 مورد استفاده قرار گرفته است.  cm 4000 - 400-1ها و در محدوده طول موج هر یک از نمونه

، cm 550 ،820-1هایاین نمونه در طول موجدهد. برای سنتزی را نشان میآلومینات منیزیوم  FTIR طیف 2 شکل

آلومینات مربوط به فاز  cm550 ،820-1های شوند. پیکهای طول موجپیکهایی ظاهر می 3250 و 375، 1620

در  O-Al ممکن است مربوط به ارتعاشات  cm820-1باشند. پیک مربوط به می 6AlO و مخصوصاًمنیزیوم 

مربوط به ارتعاشات  cm1620-1و پیک  3450های پیک پهن حدود طول موجباشند. آلومینات منیزیوم ساختمان 

مشاهده نشده است که  cm1380-1باشد. هیچ پیکی در طول موج میآلومینات منیزیوم آب جذب شده بر روی 

-1تولیدی بدون یونهای آلومینات منیزیوم دهد نشان می
3NO باشند.می 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 سنتز شدهآلومینات منیزیوم  FTIRطیف  :2شکل سنتز شدهآلومینات منیزیوم نمونه  XRDالگوی  :1شکل 
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 :ذرات آلومينات منيزيوم  نانوFESEM آناليز 

 تصاویر را در مقیاس های مختلف نشان می دهد. نانو ذرات آلومینات منیزیوم  FESEMتصاویر  3شکل

FESEM برای بدست آوردن ساختار و میکرون از راست به چپ  1و  2، 5در سه مقیاس  های سنتز شده نمونه

نیزیوم منانو ذرات آلومینات . تصاویر است بزرگنمایی شدهآلومینات منیزیوم نانو ذرات سنتز شده  مورفولوژی

گلها،  شکفته می باشند که با بزرگنمایی ساختارگل سنتز شده دارای مورفولوژی و ساختاری تقریباً به صورت 

 های تشکیل دهنده ساختار شکفتهاندازه متوسط الیه یل شده آنها بخوبی مشخص می باشد.الیه های تشک

. با توجه به تصاویر همبستگی نانومتر می باشد 104حدود  FESEMبا توجه به تصاویر آلومینات منیزیوم 

 نانوذرات و تشکیل دسته های به صورت انباشته و گل شکل به وضوح قابل روئت می باشد.

 

در بزرگ نمایی بیشتر بدست آمد.  FESEMبه منظور بررسی بهتر و مشخص نمودن سطح نانو ذرات، تصاویر 

مشخص می باشد، نانوذرات آلومینات منیزیم متشکل از صفحات به شکل پلیت می  4همانگونه که از شکل 

باشند که با نظم در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و باعث تشکیل نانوذرات گل شکل شده اند. با دقت به تصاویر 

 صورت کلوخه ای نمی باشند و دارای نظم منحصر به فردی هستند.این نتیجه حاصل می گردد که ذرات به 

تهیه شده است. ضخامت صفحات در نانو  300nmو   500nmدر دو سایز  FESEMبزرگ نمایی تصاویر 

 ذرات آلومینات منیزیم یک شکل و یک اندازه می باشند.

. 

 (A=5 µ ,B=2 µ,C=1 µ) نانوذرات سنتز شده آلومینات منیزیم در سه بزرگ نمایی:  3شکل 
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 :نانو ذرات آلومینات منیزیوم آنالیز جذب و دفع نیتروژن

 دهد. هر نمونه سنتزرا نشان مینانو ذرات آلومینات منیزیوم ایزوترمهای جذب و دفع نیتروژن را برای  5شکل

مشخص  IVد. ایزوترمهای نوع باش( میhysteresisloopبا حلقه های پسماند ) IVشده دارای منحنی های نوع 

باشند. الزم بذکر است که مواد مزوپروس ( میmesoporousکنند که نمونه سنتز شده بصورت مزوپروس )می

نانومتر باشند. برای تائید  50تا  2گردد که محدوده اندازه حفرات تشکیل دهنده آنها بین به موادی اطالق می

برای نمونه های سنتز شده توسط  0شماره  ع اندازهحفرات در شکلهای سنتز شده توزیمزوپروس بودن نمونه

 نشان داده شده است. در این نمودارها بخوبی مزوپروس بودن ذرات نشان داده شده است.BJH روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 BJH : توزیع اندازه حفراتتوسط روش6شکل  ایزوترمهای جذب و دفع نیتروژن :5شکل 

 (E=300nm ,D=500nm:  نانوذرات سنتز شده آلومینات منیزیم در دو بزرگ نمایی )4شکل 
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 :نتيجه گيری

کاربردن و بدون بنانو ذرات آلومینات منیزیوم بعنوان روشی ساده و قابل کنترل جهت سنتز  سلوترمالاز روش 

نانو ذرات  ، اکسید منیزیمساز . آنالیزهای مختلف نشان داد که با عامل رسوبه استسورفکتانت استفاده شد

تیجه لوص باالیی هستند و در نشوند. ساختارهای سنتز شده دارای بلورینگی و خسنتز میآلومینات منیزیوم 

ی کلی، پایداری شیمیایی و حرارتی خواص فیزیکی و شیمیایی مناسبی خواهند داشت. به عنوان نتیجه

 ازد.سریزساختارهای سنتزشده در این تحقیق، آنها را برای مصارف صنعتی گوناگون بسیار مطلوب می
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