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( و 4O2MgAlو دما در سنتز نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیوم  ) pHتاثیر 

 بررسی مورفولوژی و سطح ویژه نانوذرات اسپینل
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 :چكيده 

( یکی از مواد پرکاربرد در صنایع بویژه بعنوان مواد نسوز، سنسورهای 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )

دالیل این امر به ها( می باشد و رطوبت، سرامیکهای شفاف و همچنین کاربردهای نظامی )در ساخت زره

درجه سانتی گراد(، ضریب انبساط حرارتی پایین، مقاومت شیمیایی، مکانیکی  5312خاطر دمای ذوب باال )

  و حرارتی باال می باشد. 

به روش سلوترمال و با استفاده  4O2MgAlبر سنتز نانوذرات  pHتاثیر شرایط فرایندی شامل  در این پروژه

بررسی درجه ساتیگراد( 088در حضور حالل آبی و در دمای متفاوت ) MgOو  3O2Alاز پیش ماده 

بر مورفولوژی و ساختار ناوذرات سنتز شده و همچنین اندازه ذرات به کمک  pHهمچنین تاثیر  .گردید

خلوص  XRDآنالیز  آنالیز های مرتبط بررسی گردید و نانوبودن ذرات با اندازه مزوپروس تائید گردید.

پیوندها و مورفولوژی  FESEMو   FTIRنتز شده را تائید نموده است. همچنین آنالیز های نمونه اسپینل س

 نانوذرات آلومینات منیزیم را در اندازه های نانو تائید نموده اند.

  

 

 

 ، مزوپروسآلومینات منیزیوم ، اسپینل، 4O2MgAlهای کلیدی: واژه
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 :ه مقدم

است که به معنی کوتوله و قد  Dwarfپیشوند نانو در اصل یک کلمه یونانی است. معادل التین این کلمه، 

کوتاه است. این پیشوند در علم مقیاس ها به معنی یک میلیاردم است. بنابراین یک نانومتر، یک میلیاردم متر 

 اتم هیدروژن در یک خط، یک نانومتر را می سازند. 38است. حدود 

ای کوچکشان دارای خواص شیمیایی و فیزیکی منحصربفردی ی ذرهمواد نانوساختار به دلیل محدوده

عالوه بر مصارف صنعتی که  ،که می باشد اسپینل هاییاز جمله ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )هستند. 

ها و .. و همچنین می ها، جاذبها، نسوزها، سایندهشامل استفاده بعنوان کاتالیست و پایه کاتالیست، غشاء

ی بیولوژیک ها، کاربردهای مختلفی در حوزهتواند به عنوان مکمل واکسن نیز استفاده شود، عالوه بر این

با ساختار دو  ( 4Ol2MgAآلومینات منیزیوم )برای آن وجود دارد. در بین ساختارهای متعدد موجود، سنتز 

 بعدی و به شکل نانوساختارهای سه بعدی به دلیل کاربرد بیشتر و بازدهی باالتر معموالً مطلوب بوده است.

 

 شناسایی و تاریخچه آلومینات منیزیوم:

     باشد این ماده توسط افراد مختلف و ( یکی از اسپینلهای با کاربرد زیاد می4O2MgAlآلومینات منیزیوم )   

 ی متفاوتی سنتز شده است. در زیر به بررسی چند مورد از منابع موجود پرداخته می شود.روشها

را بعد  4O2MgAl( توانستند ball millingبا استفاده از آسیاب کروی ) 5885در سال [ 3]کانگ و همکاران 

درجه سانتی گراد تولید نمایند. از معایب  088و دمای  3O2Alو  MgOساعت آسیاب کردن  35از گذشت 

 برای این کار می باشد.  ball millingاین روش دمای باالی آن و استفاده از یک 

را با   4O2MgAlاسپینل با استفاده از فعال سازی مکانیکی و روش بال میل  5882در سال  [5]ژیهو و نان 

ر ساعت های مختلفی سنتز نمودند. نتایج آنها نشان داد که اندازه د MgOاستفاده از فاز آلفای آلومینا و 

 ذرات بدست آمده با افزایش زمان بال میل نمودن افزایش یافت.

با استفاده از روش احتراق به کمک مایکرویو و همچنین روش مرسوم  5882در سال [ 1]گانش و همکاران 

شان داد که اسپینل بدست آمده با استفاده از روش مرسوم احتراق پودر اسپینل را سنتز نمودند. نتایج آنها ن

 احتراق دارای سطح ویژه خیلی بیشتری نست به حالتی است که از مایکرویو استفاده شده است.

را با استفاده از روش هم رسوبی سنتز نمودند. آنها  4O2MgAl[ اسپینل 2]زاوره و همکاران  5882در سال 

 به فاز اسپینل بدست آوردند که دمای  2MnOو  ZnOه از اضافه نمودن ترکیبات جدیدی را با استفاد
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و همکاران با  [2]درجه سانتی گراد بود. در همین سال جایسیلین  3288تا  3888سینتر کردن آنها بین 

را بدست آوردند این کار با استفاده از   4O2MgAl( فاز molten saltاستفاده از تکنیک نمک مولتون )

می باشد. آنها برای این تحقیق از نمکهای کلرید لیتیم، کلرید سدیم و  MgOدهنده های آلومینا و واکنش 

درجه سانتی گراد( استفاده نمودند. نتایج نشان داد که فاز  088-3328کلرید پتاسیم در دماهای مختلفی )

 درجه سانتی گراد تشکیل می شود. 3888اسپینل در دمای باالی 

را سنتز  4O2MgAlبا استفاده از دو روش هیدروترمال و هم رسوبی فاز اسپینل  [6]زانگ  5880در سال 

نمود. اسپینل بدست آمده بعنوان پایه کاتلیست تبدیل اتان بکار برده شد. او برای افزایش سطح ویژه از 

CTBA ر همین سال توریا و استفاده کرد که این کار باعث مقرون بصرفه نبودن ماده حاصل می شود. د

با سطح ویژه بسیار باال  4O2MgAlبا استفاده از روش سونوشیمی موفق به سنتز فاز اسپینل  [2]همکاران 

( شدند. اما عیب این روش نیز به استفاده از انرژی اولتراسوند می باشد که فرایند را m2/gr 588)حدود 

 غیر اقتصادی می نماید.

که بصورت  4O2MgAlبا استفاده از روش محلول احتراقی، نانوپودرهای  [0]لی و همکاران   5833در سال 

 کریستالی می باشند را سنتز نمودند که ماده بدست آمده توسط آنها کابرد فوتوکاتلیستی داشت. 

توسط روش  5838در سال   [0]توسط نوایی الوار و همکاران  4O2MgAlدر داخل کشور فاز اسپینل 

سورفکتانت سنتز گردیده است. افزایش سورفکتانت باعث دوبرابر شدن سطح ویژه  رسوبی و استفاده از

اسپینل نهایی گردید اما عیب این روش استفاده از سورفکتانتها می باشد که ماده بدست آمده را غیر 

 اقتصادی می نماید.

فاز اسپینل نانوساختار هدف از این تحقیق استفاده از روش سلوترمال و استفاده از حالل مناسب برای تولید 

4O2MgAl .با خلوص باال می باشد که تا کنون در هیچ تحقیقی مشاهد نشده است  

 

 تشريح فرآيند:     

های آلومینات منیزیوم در ابتدا نیاز به تهیه محلول اکسید آلومینیوم می باشد. به این منظور برای سنتز نمونه

 577گرم اکسید آلومینیوم با خلوص صد در صد را در  57.01برای تهیه محلول اکسید آلومینیوم ، مقدار  

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

نمونه   pHتاسی سی آب مقطر حل می نماییم  50را در یک ظرف حاوی  MgOگرم  9سپس می گردد.  حل

را به محلول اکسید آلومینیوم  MgOبعد از انحالل کامل مواد فوق محلول  برساند. 9محلول نمایی را به 

 اضافه می گردد و به صورت کامال سریع به هم زده می شود.  محلول نهایی به یک اتوکالو منتقل شده و به 
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درجه سانتیگراد حرارت داده می شود. بعد از پایان واکنش، اتوکالو تا  477ساعت در دما  42مدت زمان 

سانتریفیوژ شده و رسوبات سفید در دو مرحله با آب مقطر  دمای اتاق سرد می گردد. محلول شیری رنگ،

ساعت انجام می  42درجه سانتیگراد و به مدت  67شستشو داده می شود و خشک کردن آن تحت دمای 

پذیرد. برای تهیه نانو ذرات آلومینات منیزیوم ، نمونه تهیه شده در یک کوره که در ابتدا در دمای محیط 

 1رسد و در این دما درجه سانتی گراد می 077به دمای  C/min 1°س با نرخ است، قرار می دهیم، سپ

شود و ساعت قرار می دهیم تا عمل تبدیل فازی بصورت کامل انجام گیرد. سپس کوره بطور طبیعی سرد می

 باشد.در نهایت نمونه بدست آمده آلومینات منیزیوم با ساختار نانو می

 

 نتايج و بررسی:

برای شناسایی  سنتزی: (4O2MgAlآلومینات منیزیوم )نانوذرات و نانوساختارهای  XRDآنالیز پراش 

سنتزی، ( MgAl2O4آلومینات منیزیوم )فازها و تعیین مشخصات کریستالوگرافی نانوذرات و نانوساختارهای 

 ,B8 ADVANCEسنج از یک دستگاه پراش XRDگرفته است. برای آنالیز پراش انجام  XRDآنالیز 

BRUKER  ساخت آلمان( با مولد آند دوار و آشکار ساز تکفام با استفاده از اشعه(CuKα   و طول موج

اندازه  3ی شررو استفاده از رابطه XRDآنگستروم استفاده شده است. با استفاده از نتایج آنالیز پراش  12/5

 به دست آمده است. ( 4O2AlMgآلومینات منیزیوم )تقریبی ذرات کریستالی نانوذرات و نانوساختارهای 

(3) D =0.9λ/Bcosθ 

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

-طول موج می λزاویه اشعه و  θ، ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )نانوذرات و نانوساختارهای  5کریستالی

 باشد.

 

 

                                                           
1  Scherrer equation 
2  Full Width at Half Maximum (FWHM) 
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 :(4O2MgAl) آلومینات منیزیومنانوذرات و نانوساختارهای  XRD آنالیز

 XRDبدست آمده، از آنالیز ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )برای شناسایی ترکیب نانوذرات و نانوساختارهای 

  477کاه در دماای    9و 8هاای   PHهایی که در نمونه XRDالگوهای  4و  5 شماره  . شکله استاستفاده شد

هاای سانتز   پیکهای پاراش نموناه  دهد. تمامی اند را نشان میساعت سنتز شده 42درجه سانتیگراد و به مدت 

-JCPDS PDF No. 00-021باشند و باا نموناه اساتاندارد )   ( میorthorhombicشده به شکل اورتورومبیک )

گاردد. تماامی   ( کامالً مطابقت دارند و هیچ پیکی که نشان از ناخالصی باشاد در الگوهاا مشااهده نمای    1307

بلندتر و تیز تر از نموناه سانتز شاده در     9برابر  pHنمونه سنتز شده در  XRDپیکهای بدست آمده از الگوی 

pH  باشد و این به دلیل به هم پیوستن ذرات سنتز شده در می 0برابرpH  است که نمونه ها نسبت باه    0برابر

pH  آمورف تر می شوند. 9برابر 

 

 

آلومینات منیزیوم نانوذرات و نانوساختارهای  XRDالگوهای  - 2شکل 

(4O2MgAl ) سنتز شده درpH  9های  

 

آلومینات منیزیوم نانوذرات و نانوساختارهای  XRDلگوهای  - 1شکل 

(4O2MgAl ) سنتز شده درpH  8های  
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 سنتزی: ( MgAl2O4آلومینات منیزیوم )نانوذرات و نانوساختارهای  FTIRیز نالآ

بار اسکن برای  51با  RAYLEIGH- WQF-510 FTIRاز یک دستگاه طیف سنج مدل  FTIRبرای آنالیز 

مورد استفاده قرار گرفته است. برای  cm-1 2777 - 277ها  و در محدوده طول موج آنالیز هر یک از نمونه

آلومینات منیزیوم های عاملی موجود در ساختار نانوذرات و نانوساختارهای شناسایی و اندازه گیری گروه

(4O2MgAl ) سنتز شده، آنالیزFTIR های سنتزی انجام گرفت.روی نمونه 

 

 :(4O2MgAlآلومينات منيزيوم )نانوذرات و نانوساختارهای  FTIRآناليز 

نانوذرات و  FTIRکمک گرفته شد الگوهای  FTIRهای سنتز شده، از آنالیز جهت تعیین ساختار نمونه

در محدوده طول  سلوترمالسنتز شده توسط روش ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )نانوساختارهای 

بار اسکن انجام شده است  و در نهایت  51بررسی شد. برای آنالیز هر نمونه  cm-12777 – 277موجهای

 الگوها، ذخیره گردیده است. 

 pHسنتزی در ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )نانوذرات و نانوساختارهای  FTIRالگوهای  2و1شماره  شکل

 cm-15277 ،5617 ،5041 ،5901های را نشان می دهد. در هر دو نمونه سنتز شده در طول موج 9و  0های 

ی در شبکه Al-OHشوند و مربوط به ارتعاشات کششی و خمشی مختلف پیکهایی ظاهر می 4577و 

 cm-1، پیک  ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )ی باشند. برای هر دو نمونهمی( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )

است شدت  0برابر  pHاست. در حالتی که   مربوط به آب جذب شده روی ساختار نانوکریستال 5617

 نشان می cm-15277 می باشد. پیک  0برابر  pHبلند تر از نمونه سنتز شده در  cm-1 5177پیکهای قبل از  

  .دهد

مربوط به ترکیبی از  0401و  cm-1 0577ارتعاشات کشش بیشتری در این مورد دارند. پیک  OHهای یون

  δasAl-O-Hو  δsAl-O-Hهای حالت cm-1 5567و پیک  υs(Al)O-Hو  υas(Al)O-Hارتعاشات کششی 

 های مربوط به ارتعاشات کشش یونcm 5277-1دهد. پیک را نشان می( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )
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NO3-   یاOH  و پیکcm-1 5617 سازند که باشد. تمام این نتایج آشکار میشده مینشاندهنده آب جذب

 خالص است.( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )دست آمده فاز محصول به

 

 سنتزی: ( 4O2MgAlآلومینات منیزیوم )نانوذرات و نانوساختارهای  یمورفولوژ

ی ذرات، از و انادازه ( 4O2MgAlآلومینات منیزیاوم ) ی مورفولوژی نانوذرات و نانوساختارهای برای مشاهده

)میکروسااکوا الکتروناای روبشاای( ماادل  FESEMآشاکار سااازی دینامیااک پراکناادگی نااور باا اسااتفاده از   

HITACHI S-4160 (Vacc=25 kv) .بهره گرفته شده است 

 

 در  0برابر  pHسنتز شده در آلومینات منیزیوم نانوذرات و نانوساختارهای  FESEMتصاویر : 2شکل 

 A=300nm,B=500nm,C=1µmسه بزرگ نمایی

نانوذرات و نانوساختارهای آلومینات منیزیوم  FTIRلگوهای  -4شکل 

(4O2MgAl سنتز شده در )pH  9های  

 

نانوذرات و نانوساختارهای آلومینات  FTIRلگوهای  - 3شکل 

  8های  pH( سنتز شده در 4O2MgAlمنیزیوم )
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سنتز  سلوترمالکه توسط روش آلومینات منیزیوم نانوذرات و نانوساختارهای  FESEMتصاویر  1های شکل

کاه مرباوط باه ناانوذرات      (pH=9)ناانوذرات   FESEMدهند. تصاویر را نشان می 0برابر با  pHاند در شده

باشاند ولای در ایان تصااویر ایان      هستند دارای مورفولوژی و ساختاری تقریباً مکعبی مای آلومینات منیزیوم 

با توجاه باه شاکل مشاخص مای      اند. نانومکعبها یا ذرات به هم چسبیده و کامالً از هم جدا نشان داده نشده

ت کلوخه ای می باشند و به هم چسبیده هستند ودر بعضی از نقاط نیز باه  گردد که نانو ذرات تقریبا به صور

 طور کامال واضح جدا از هم بودن نانو ذرات مشخص می باشد.

 

باعاث بااالرفتن کریساتالیته     9برابار باا    pHشود این است کاه  ای که از این قسمت گرفته مینتیجهبنابراین 

توافق  XRDشود. نتایج بدست آمده در این قسمت نیز با آنالیزهای سنتز شده می آلومینات منیزیومنانوذرات 

و همچنین انادازه ذرات خواهاد   تاثیر بسزایی در شکل گیری نانو ذرات  pHو بیان می نماید که  باالیی دارد.

 داشت.

 تيجه گيری:ن

می  MgOو  3O2ALبه تشریح آنالیز های باال می توان به این نتیجه گیری رسید که با استفاده از  با توجه

 دست پیدا نمود و با کنترل دقیق دما و زمان حرارت دهی به آلومینات منیزیوم توان به به سنتز نانو ذرات 

 در  8برابر  pHسنتز شده در آلومینات منیزیوم نانوذرات و نانوساختارهای  FESEM: تصاویر 6شکل 

 B=300nm,A=500nmدو بزرگ نمایی
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 XRDهمچنین با استفاده از آنالیز مورفولوژی خاص دست پیدا نمود.  اندازه سطح مناسب ونانوذرات با 

سنتز شده کامال مشخص گردید و نشان از عدم ناخالصی در نمونه سنتز شده می آلومینات منیزیوم خلوص 

 می باشد. 9برابر با  pHجهت سنتز نانو ذرات بوهمیت  pHباشد. در ضمن مناسب ترین 
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