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و  سلوترمالبه روش  4O2COAl سنتز شده نانو ذرات مورفولوژیبررسی 

 ارزیابی کاربرد نمونه سنتز شده

 

 

 ، بهاره کامیاب مقدس*1حسین فریدونی

 شیراز، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز،  ،گروه مهندسی شیمی -*1

 

 چکیده:

با توجه به کاربرد بسیار وسیع پودر آلومینات کبالت به عنوان تقویت کنندده سدرامید در کداربرد  دا      

 مچنین جاذب  ا و پیش ماده کاتالیست  ا در صنایع نفت، گاز  فضایی، صنایع نظامی، صنایع الکترونید و

و پتروشیمی و کاربرد ا  بسیار دیگر پژو شگران دنیا به دنبال بهبود بخشیدن به سدح  و  مچندین تییدین    

اندازه ذرات در سح  نانو مواد می باشند. دلیل سنتز ماده به صورت نانو مواد باالبردن ویژگی  ا  منحصدر  

ن ماده است که قابلیت این ماده را چند برابر نموده و در کاربرد ا استفاده از آن بیشتر، آسانتر و کم به فرد ای

 زینه تر می باشد. در این روش نانو ذرات اسپینل کبالت به روش  یدروترمال مورد سنتز قرار گرفته اندد و  

ده مورد ارزیابی قرار گرفت. مورفولوژ  و خلوص نمونه اسپینل سنتز ش TEM و SEMبا کمد آنالیز ا  

الت در صنایع سرامیکی و پنتروشدیمی بده عندوان    اضر قابلیت استفاده از اسپینل کبنتیجه نهایی از پژو ش ح

 کاتالیست و پیش ماده کاتالیست می باشد.

 

 

 کاتالیستآلومینات کبالت، کلمات کلید : اسپینل کبالت، 
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 مقدمه:

مواد پرکاربرد در صنایع بویژه بینوان مدواد نسدوز، سنسدور ا     ( یکی از 4O2COAlآلومینات کبالت )

 ا( می باشد و دالیل ایدن امدر بده    رطوبت، سرامیکها  شفاف و  مچنین کاربرد ا  نظامی )در ساخت زره

درجه سانتی گراد(، ضریب انبساط حرارتی پایین، مقاومت شیمیایی، مکدانیکی   5112خاطر دما  ذوب باال )

و حرارتی باال می باشد. از این رو محالیات زیاد  بدر رو  روشدها  سدنتز ایدن ترکیدب کده شدامل روش        

(، coprecipitation(، روش  مرسدوبی ) sol–gelژل )-( ، تکنولوژ  سدل citrate–nitrateنیترات )-سیترات

 ball، روش آسددیاب کددرو  ) 3O2Alو  CoO( بددین solid state reactionش حالددت جامددد )روش واکدن 

milling     ( بکار رفته اسدت. در میدان روشدها  شدیمیایی مرطدوب )wet chemical routes   روش احتدرا ،)

بخاطر فرایند مناسب و دارا  پایلوت آزمایشگا ی ساده، کا ش زمان واکنش و تولید محصدول بدا خلدوص    

ینوان روشی اقتصاد  و موثر می باشد، اما این روش باعث تشکیل اسپینل با سح  ویژه کم خوا د شد. باال ب

روش سلوترمال می تواند باعث تشکیل اسپینل با ساختار نانو و سح  ویژه باالتر گردد.در این تحقیق  دف 

 .می باشد  4O2COAl بدست آوردن بهترین نوع حالل و شرایط واکنش برا  سنتز نانوساختار ا  اسپینل

 تاریخچه و ویژگی ها: -5-1

باشد این ماده توسط افراد مختلف و روشها  متفاوتی آلومینات کبالت یکی از اسپینل  ایی با کاربرد زیاد می

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

Weizhong Lv و   پارامتر ا  مختلف تحت کبالت آلومینات نانوذرات سنتز 4102در سال  [1] و  مکاران

 آماده ساز  پارامتر ا  مختلف تحت تابش با کمد پیش ساز آماده ساز   ا  مختلف با استفاده از روش

در  تکلیس و زمان بارش، دما عوامل دما، واکنش و مانند زمان آماده ساز ، پارامتر ا  ثراتا .سنتز کرده اند

سنتز  مگن  در طول تابش استفاده از . مشخص گردیدمورد بررسی قرار گرفت 4O2CoAl فاز شکل گیر 

 سنتز نانو ذرات را کا ش می د د. مدت زمان
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Mohamed Karmaoui  4  آلومینیوم کبالت سنتز شیمیایی نانو ذرات[ 4]و  مکارانO2CoAl  توسط ید

تا  051 در محدوده درجه حرارت میتدل در سل ژل  که روش .را انجام داده اند ژل-سل غیر آبی مسیر

 آلومینیوم در ایزوپروپوکسید کبالت و استات واکنش بین و شامل می گیردانجام  درجه سانتی گراد 133

 در این پژو ش بوده است. اندازه و مورفولوژ  نانو ذرات مناسب گزارش شده است.  بنزیل الکل

( فاز salt moltenو  مکاران با استفاده از تکنید نمد مولتون ) [2]و  مکاران Bai Jiahai  4101سالدر 

4O2MgAl   را بدست آوردند این کار با استفاده از واکنش د نده  ا  آلومینا وMgO   می باشد. آنها برا

درجه  011-0051کلرید لیتیم، کلرید سدیم و کلرید پتاسیم در دما ا  مختلفی )این تحقیق از نمکها  

درجه سانتی گراد تشکیل  0111( استفاده نمودند. نتایج نشان داد که فاز اسپینل در دما  باال  سانتی گراد

 می شود.

Natpakan Srisawad  درجه  551پایین ترین درجه حرارت با استفاده از  4104در سال  [1]و  مکاران

استفاده کرد   کلرید کبالتاز  حالت جامد به روش واکنش 4O2CoAl فاز نانو ذرات برا  تشکیل سانتیگراد

 .میکرومتر سنتز کرده اند 1.0و نانو ذراتی به اندازه 

Jinfeng Lu آلومینات کبالت نانوذرات  سریع و پیوسته سنتزبا استفاده از  4102در سال  [5]  و  مکاران 

 کبالت نانوذرات . در محل سنتز را انجام داده اند. اصالح سح  با  یدروترمال بحرانی تحت شرایط

 را از  اندازه ذرات در نهایت توانستند که  .پراکنده شدند  گزان  گذونید در اسید اصالح شده با آلومینات

 .کا ش می یابد نانومتر 01تا  نانومتر 05

 فرضیات تحقیق

 با استفاده از روش سلوترمال می باشد. 4O2COAlاسپینل سنتز  -1

 مدنظر می باشدبا مواد اولیه خالص  4O2COAlاسپینل سنتز  -5

 مدت زمان کم و دما  پایین  دف اصلی می باشد. 4O2COAlاسپینل برا  سنتز  -1

 بکار می روند. 4O2COAlاسپینل برا  تییین خصوصیات  XRD ،FTIR ،SEMآنالیز ا   -4
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 اهداف تحقیق 

 ا داف کلی  شامل:

 بینوان ید روش نوین. 4O2COAlاستفاده از روش سلوترمال برا  سنتز  -1

 سنتز شده توسط روشها  مرسوم آنالیز. با ساختار نانو 4O2COAlتییین خصوصیات اسپینل  -5

 ا داف ویژه:      

 در مقیاس نانومتر. 4O2COAlسنتز اسپینل  -1

 شکل.با ساختار منظم و  منانوساختار  4O2COAlسنتز اسپینل  -5

 استفاده از روش سلوترمال در مدت زمان و دما  کمتر. -1

 ورانبهرهنام 

 وران اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره بیان شود()در صورت داشتن  دف کاربرد  نام بهره

 صنایع سرامید، نسوز ا، سنسور ا و صنایع  واپیما ساز  

 جنبة نوآوري و جدید بودن تحقیق

در صناییی  مچون سرامیکها، تهیه مواد نسوز، تحقیق بیشتر  4O2COAlبه دلیل کاربرد ا  زیاد اسپینل     

با  4O2COAlسنتز این مواد احساس می گردد.  دف این تحقیق تولید فاز اسپینل روشها  نوین در رابحه با 

خلوص باال و بصورت نانوساختار با استفاده از روش سلوترمال می باشد که با توجه به منابع قابل دسترس 

 ن مورد صورت نگرفته است.تحقیقی در ای

 

 مزایا ومعایب روش سلوترمال :

 : سلوترمالمزایاي روش 

 استفاده از ظرف واکنش بزرگ تر-1

 کنترل  سته زایی بهتر-5

 شیمیایی دلخواه -امکان ساخت ساده ترین مواد با خواص فیزیکی-1

 کم بودن مصرف انرژ  )ذخیره انرژ ( و زمان اقامت -4
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 سادگی فرآیند و عدم نیاز به تجهیزات خیلی گران و پیشرفته -2

تولید شدن محصول با خلوص باال و  مگون و عار  از آلودگی )چون واکنش در محیط بسته انجام می -۶

 شود(

 تقارن کریستال  ا -۷

 پخش شدن بهتر ذرات-۸

 سرعت باالتر واکنش-۹

 کنترل شکل و مورفولوژ  بهتر محصول-13

 عملیاتی و واکنش پایین تر) به علت استفاده از حالل مناسب(دما  -11

 توزیع اندازه بارید ذرات -15

 تد مرحله ا  بودن فرآیند-11

 (nm13-13 و اغلب nm 133-1امکان تولید نانوذرات با اندازه  ا  مختلف )-14

 فاقد مضرات زیست محیحی نسبت به سایر فرآیند ا-12

 بلور  می باشد  تبلور خوب محصول و اغلب تد-1۶

 توانایی سنتز بلور ا  مواد  که در نزدیکی  نقحه ذوب خود ناپایدار می باشند.-1۷

 قیمت ارزان -1۸

بزرگ ترین مزیت فرآیند  یدروترمال این است که کنترل سح  و مورفولوژ  و اندازه را به صورت درجا 

م کنش بین پودر جامد و حالل مایع و آسان می کند.  مچنین استفاده از این روش باعث سرعت گرفتن بر 

تولید مواد  مگون و فاز خالص می شود و سنتید واکنش زیاد می شود. سیال  یدروترمال قدرت پخش و 

نفوذ بیشتر  را ارائه می کند. ویسکوزیته کمتر انتقال جرم را تسهیل می کند و در عوض توان حل کنندگی را 

محیط شیمیایی واکنش به طور مناسب دنبال می شود اگر چه این فرآیند بیشتر می کند و مهم تر از  مه اینکه 

در مقایسه با فرآیند آسیاب کار  و نشست بخار به زمان بیشتر  نیاز دارد تولید ذرات بلورین را با کنترل بهتر 

 اندازه و شکل فرا م می سازد. 

 :سلوترمالمعایب روش -۲-۶-۲

 نیاز داشتن به اتوکالو گران قیمت -1
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 عدم امکان مونیتور نمودن و مشا ده بلور در  نگامی که در حال رشد است .-5

 فاکتورهاي مهم در کنترل یک فرآیند هیدروترمال/سولووترمال:-۲-۷

 

 انتخاب پیش ماده مناسب -1

 انتخاب حالل مناسب-5

  ا  مناسب مثل )سورفکتانت  ا، عوامل کمپکس ساز ، احیا کننده  ا  اکسید  و...( Additiveانتخاب -1

انتخاب شرایط ترمودینامیکی مناسب )مثل دما، فشار، سیستم  موژن یا  تروژن، حالت فو  بحرانی و یا -4

 زیر بحرانی و ...(

 با دیگر روش ها: سلوترمالمقایسه روش -۲-۸

را  تولید پودر ا  خیلی ریز با خلوص باال، استوکیومتر  کنترل شده، براساس جدول روش  یدروترمال ب

کیفیت باال توزیع اندازه بارید ذرات، مورفولوژ  کنترل شده،  م شکل بودن، ذرات فشرده، نقایص کمتر، 

ه آل بلورینگی باال و تکرار پذیر  باال، کنترل میکرو ساختار، واکنش پذیر  و قابلیت تراکم باال و... روش اید

 است.

 

 جدول: مقایسه فرایند ا  پیشرفته تولید پودر ا

واکنش حالت  ژل-سل رسوب دهی سلوترمال

 جامد

 

  زینه متوسط-کم زیاد متوسط متوسط

 کنترل ترکیب ضییف عالی خوب عالی-خوب

 کنترل شکل ضییف متوسط متوسط خوب

 (٪درصد خلوص) ۹۹۹2> ۹۹۹۹۹< ۹۹۹2< ۹۹..>

 نیاز به کلسیناسیون بله بله بله خیر

 نیاز به آسیاب بله بله بله خیر
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تیداد  از تکنید  ایی که به منظور تولید نانوذرات استفاده می شود در جدول باال نشان داده شده است. چالش 

اساسی در علم نانو مواد کنترل دقیق اندازه و شکل است که مستقیما به روش  ا  تولید مواد مربوط می شود. 

نانوذرات از طریق روش  ا  گوناگونی مثل تبدیل جامد به جامد ،مایع به جامد، و یا گاز به جامد به دست می 

آید روش  ا  در فاز محلول مثل  یدروترمال یکی از با ارزشترین روش  ا  ساخت نانو مواد در سال  ا  اخیر 

ه دست آمده نسبت به سایر روش  ا محسوب می شود و به دلیل کیفیت باال  محصوالتی که از این روش ب

 ارجحیت دارد.

در سال  ا  اخیر اضافه شدن انرژ   ا  خارجی  مانند انرژ  میکرو موج، ماورا  صوت، مکانیکی، شیمیایی، 

الکتریکی، مغناطیسی و... به فرآیند  یدروترمال فصل جدید  از تولید مواد را باز کرده است که به عنوان 

ارجاع داده می شود زیرا تا کنون در روش  یدروترمال محققان با سه متغیر دما و فشار و  فرآیند ا  چند انرژ 

پتانسیل شیمیایی تقریبا قادر به حل اغلب مسائل ترمودینامیکی موجود در فرآیند  یدروترمال بوده اند این در حالی 

کامال متفاوت و پیچیده شده است. در است که با اضافه شدن متغیر ا  انرژ  اضافه به سیستم، روابط ترمودیناکی 

طی ید سال گذشته محققان برا  دستیابی به نانو ذرات دلخواه خود در کوتا ترین زمان ممکن و با خواص 

فیزیکی میین از مفهوم واکنش  ا   یدروترمال استفاده کرده اند که این تالش  مچنان ادامه دارد. به جهت بهبود 

زمان و انرژ  و ایجاد سهولت در انجام و  م از جهت تولید  ر چه بهتر  عملیات سنتز  م از جهت کا ش

محصول  با کیفیت باالتر تالش  ا  بسیار  صورت گرفته است در این خصوص فرآیند  یدروترمال را می توان 

 به سه گروه عمده تقسیم کرد:

 مافو  صوت:سلوترمال سنتز  -1

بودن سرعت تشکیل فاز ا و پایین بودن میزان انتقال جرم و حرارت سبب طوالنی بودن فرآیند  یدروترمال، پایین 

 گردیده است که محققان به استفاده  م زمان از موج  ا  مافو  صوت در حین سنتز رو  آورند.

 :سلوترمالروش مایکروویو  -5
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ال روش مناسب و از آنجایی که گرمایش در فرآیند ا   یدروترمال نقش اساسی را باز  می کند انتخاب و اعم

بازد ی باال برا  گرمایش واکنشگر ا بسیار حائز ا میت است به  مین علت استفاده از گرمایش به روش 

 مایکروویو به دلیل سرعت باال  انتقال حرارت و توزیع یکنواخت تر دما در محیط واکنش مورد توجه است.

 الکتروشیمیایی:سلوترمال روش  -1

ر  برا  الیه نشانی بر رو  سحوح کاربرد داشته است در روش  یدروترمال الکتروشیمی به عنوان ابزا

الکتروشیمیایی روش  ا  میمول در  یدروترمال با فرآور  الکتروشیمیایی ترکیب شده و به این ترتیب الیه  ا  

ن در اکسید فلز  با شرایط کنترل شده رو  سحوح فیال فلز  نشانده می شوند. از مزایا  این روش کار کرد

 دما ا  پایین و امکان الیه نشانی پایه  ا با اشکال مختلف، رشد گزینش پذیر کریستال  ا و پلی کریستال است.

 

 :کاربرد فرآیند هیدروترمال و سولووترمال-.-۲

نانو اکسید ا  فلز  تولید شده در این روش به صورت گسترده ا  در صنیت نفت به عنوان کاتالیزور و در -۱

 ونید به عنوان نیمه  اد   ا و یا فو   اد   ا کاربرد دارند.صنیت الکتر

(، کاتالیست Opticمواد نانو ساختار تولید شده با این روش استفاده وسیع در تکنولوژ  مربوط به دانش نور)-۲

  ا، سرامید  ا، ذخیره داده  ا  مغناطیسی، بیوپزشکی، بیوفتونید و ... دارند.

ها در فرآیند تد پاشنده و نانو مواد  مگن زیاد کمد می کند بلکه یکی از جذاب فناور   یدروترمال نه تن-۳

 ترین روش  ا برا  تولید مواد ا  نانو یبرید و نانو کامپوزیت  ا ست.

-Cds- Ag2s-Ins2-Fes2مثلاز فرآیند  یدروترمال و سولووترمال برا  تولید نانوذرات سولفید فلز  -۴

Mos-Pbs-Zns-Cus-Nis-Nis2  سنتز نانو مواد کربنی مثل گرافیت و الماس و نانو لوله  ا  کربنی و ... و

 استفاده می شود.

از فرایند  یدروترمال جهت تولید نانو فلزات خنثی مثل )طال ونقره وپالتین ( و فلزات مغناطیسی مثل 

(Co،Ni،Fe)   مثل(و آلیاژ ا  فلزFept،Copt )مانند( و چند الیه  اCo/Pt،Co/Cu)  به دلیل خواص

آن  ا و پتانسیل کاربرد آن  ا به عنوان مواد پیشرفته با خواص الکترونیکی و مغناطیسی و نور  و حرارتی و 

کاتالیستی استفاده می شود. امروزه این روش به عنوان یکی از روش  ا  بسیار موثر شیمی نرم در تولید 
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 ل اندازه و شکل محسوب می شود.مواد پیشرفته مانند ذرات نازک یا نانو مواد با کنتر

 روش انجام آزمایش:

( و سدپس  Aگدردد )محلدول   تهیده مدی   CoOدر ابتددا، محلدول    آلومینات کبالت ا  نمونه برا  سنتز

()محلدول  دا دارا    Bمحلدول  گردد )باشد، حل میدر ظرف دیگر که دارا  آب دمین می 3O2Alمقدار  

گردد. تحت روش تیتراسیون قحره ا  اضافه می A به محلول  B. سپس محلول غلظت مشخص می باشند(

محلول مرتبا کنترل می گردد. محلول نهایی به ید اتدوکالو از جدنس استسدل     pH مزمان با محلول ساز  

درجه سانتیگراد را دارد منتقل و تحت دما دا  مختلدف    1۸33بار و دما   13که قابلیت تحمل فشار  316

گدردد. محلدول شدیر  رند ،     د از پایان واکنش، اتوکالو تدا دمدا  اتدا  سدرد مدی     شود. بیحرارت داده می

 ۶3سانتریفیوژ و رسوبات سفید در دو مرحله با آب دمین شستشو داده شد و خشد کردن آن تحدت دمدا    

بدرا  تهیده ندانو ذرات     ساعت انجام پذیرفت. نمونه بیدد از خشدد شددن،     54درجه سانتیگراد و به مدت 

، نمونه تهیه شده در ید کوره که در ابتدا در دما  محیط است، قرار می گیرد، سپس با نرخ التآلومینات کب

°C/min 2   می رسد و در این دما چند ساعت می ماند تا عمل تبدیل فاز   درجه ساتیگراد(  ۶33)به دما

مدده آلومیندات   بصورت کامل انجام گیرد. سپس کوره بحور طبییی سرد می شود و در نهایت نمونه بدست آ

و  FESEM ،XRDنانو ساختار بودن آنها از آنالیز ا  و  کبالت می باشد. برا  اثبات تشکیل آلومینات کبالت

FTIR  .استفاده شد 

 نتایج و بحث:

درجه سانتی گراد را نشان می  ۰۵۵سنتز شده در دمای  4O2COAlنمونه  XRD( الگوی 1) شکل          

-می ۰۰و ۰۵، ۵۰، ۲۳، ۲۳، ۲۱، 1۱های برابر2θ دهد. مهمترین پیکها در الگوی نشان داده شده مربوط به 

سنتز شده به  4O2COAl پیکهای پراش نمونه (1)باشند که به وضوح قابل روئیت می باشند. در شکل 

با پارامترهای  (JCPDS PDF No. 00-029-0063)باشند و با نمونه استاندارد شکل مکعبی می

کامالً مطابقت دارند و هیچ پیکی که نشان از ( a= 7.924 Å, b= 7.924 Å, c= 7.924 Å)کریستالوگرافی 

 گردد. های دیگر باشد در الگو مشاهده نمیناخالصی

درجه ساانتی گاراد را نشاان مای      ۰8۵سنتز شده در دمای  4O2COAlنمونه  XRD( الگوی ۱شکل )

-می ۰۰و  ۰۵، ۵۰، ۲۳، ۲۳، ۲۱، 1۱های برابر2θ دهد. مهمترین پیکها در الگوی نشان داده شده مربوط به 

سنتز شده به شکل  4O2COAl پیکهای پراش نمونه (۱)باشند که به وضوح قابل دیدن می باشند. در شکل 
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 باا پارامترهاای کریساتالوگرافی    ( JCPDS PDF No. 00-029-0073)ناه اساتاندارد   باشند و با نمومکعبی می

(a= 7.924 Å, b= 7.924 Å, c= 7.924 Å) های دیگر کامالً مطابقت دارند و هیچ پیکی که نشان از ناخالصی

فاز تشاکیل شاده   گردد. پیکهای تیز، دارای عرض کم و بلند نشان از این است که باشد در الگو مشاهده نمی

 .بصورت بلورین و کریستالینیته باال می باشند

 

 

  4O2COAlنانو  ذرات   FESEMبررسی آنالیز 
 

های نمونه FESEMرا نشان می دهد. تصاویر  4O2COAl ذرات نانو FESEM( تصویر ۲شکل )            

درجه سانتی گراد سنتز شده است می باشد.  ۰۵۵نانومتر توسط پیش ماده تحت دمای  ۲۵۵سنتز شده در 

تصویر بیان می نماید که نمونه سنتز شده دارای مورفولوژی و ساختاری تقریباً میله شکل می باشد که با 

. با توجه بیشتر به تصویر در بزرگنمایی ساختار میله ها، الیه های تشکیل شده آنها بخوبی مشخص می باشد

اندازه های کوچک مشاهده می گردد که سطح، از نانو میله های بسیار که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند 

 تشکیل شده است. 

 ۸33سنتز شده در دما   4O2COAlنمونه  XRD( الگو  5شکل ) ۶33سنتز شده در دما   4O2COAlنمونه  XRD( الگو  1) شکل

 درجه سانتی گراد
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 نتیجه گیری

 در جمع بندی نهایی نتایج زیر بدست آمده است:

بعنوان عامل رسوب ساز با موفقیت  MgOبا استفاده از روش سلوترمال و  4O2COAlنانوساختارهای   -1

 .سنتز گردید

 4O2COAlبدست آمده نسبتا خالص و با الگوی استاندارد  4O2COAlنشان داد فاز  XRDآنالیز  -۱

 همخوانی کامل دارد.

به سمت خلوص باالتر میل نماید. که در این  4O2COAlافزایش نرخ دما باعث می گردد که فاز  -۲

 درجه سانتی گراد گزارش شده است.  8۵۵مقاله مناسب ترین دما، دمای 

 
 

 

 

 پیشنهادات:

را در شرایط مختلف فرایندی  4O2COAlمحلول، می توان سنتز نانوذرات  pHبا توجه به تاثیر دما، زمان و 

 های مختلف بررسی نمود. pHو همچنین 

 4O2COAlنانو ذرات  FESEM( تصویر 1شکل )
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