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آنهاي فیزیکی  احتراقی و بررسی ویژگیم به روش اسپینل آلومینات منیزیهاي  نانوبلورك سنتز  
    فقانی، مصطفی ؛مرتضی ،چرمییوسفی، محمدحسن؛  ؛سهراب، منوچهري ؛ *سید محمدرضا ،موسوي

   ، اصفهانشاهین شهر ،صنعتی مالک اشتره فیزیک دانشگا دانشکده
  چکیده

هاي اپتیکی جالب مانند گذردهی خوب امواج مادون قرمز و مرئی به همراه مقاومت شیمیایی و مکانیکی باال  و ویژگی C 2135˚نقطه ذوب  اسپینل آلومینات منیزیم با
اوره که به عنوان  و منیزیمبا استفاده از نیترات آلومینیوم، نیترات  C450˚ دماي احتراق در اسپینل آلومینات منیزیم به روش احتراقی  نانوذرات در این تحقیق. است

به صورت  نانوذرات تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص کرد که .دهدمیشکل گیري فاز اسپینل را نشان  XRDنتایج آنالیز  .شدسوخت است سنتز 
در ساختار  ي اکسید منیزیم و اکسید آلومینیومو پیوندها وجود آب پیک هاي مربوط به پیوندهاي ساختار اسپینلی،عالوه بر  نمونه FTIR بیناب .اند کلوخه شده درآمده

مربوط به ساختار اسپینل آلومینات منیزیم باقی می مانند که نشان دهنده تک فاز شدن  يپیوندها، تنها C 1200˚ با بازپخت نمونه در دماي .کند را تایید می نانوپودر
  .نمونه است
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Abstract 

 
Aluminate magnesium spinel is an oxide with high melting point (2135 ˚C) and has interesting optical 
properties such as good transmition infrared and visible waves with high chemical stability and mechanical 
strength. In this research, Aluminate magnesium spinel nanoparticles were synthesized via combustion method 
at temperature 450 ˚C using aluminum nitrate, magnesium nitrate and urea as fuel agent. The result of XRD 
analysis showed the phase formation of spinel structure. The scanning electron microscope image showed that 
nano particles agglomerated. Also, the FTIR spectrum showed the band peaks of spinel structure and confirms 
the presence of water and contains the bands of magnesium oxide and aluminum oxide in the structure. The 
FTIR spectrum just keeps the band peaks of spinel structure by annealing the sample at temperature 1200 ˚C, 
which showed a single phase of the sample. 
 
PACS No. 81 
 

   مقدمه
اي ه ه به دلیل داشتن ویژگیاست ک اي اسپینل آلومینات منیزیم ماده

ي ذوب  داشـتن نقطـه   .است قرار گرفته مورد توجهمنحصر به فرد 
ي مقاومت گرمایی بـاالي   درجه سانتیگرادي که نشان دهنده 2135

 زیاد ، سختی بسیار]1[ داشتن پایداري شیمیایی باال ،تاین ماده اس
، مترمکعـب  گـرم بـر سـانتی    58/3چگـالی   ،]2[ گیگا پاسـکال  16

دماي در سانتیگراد درجه بر  9× 10 -6ضریب انبساط گرمایی پایین
 خوب امـواج مـادون  عبوردهی  ودرجه سانتیگراد  1400تا  30بین 

شرایط  ،]3[ میکرومتر 5تا  25/0طول موجی رئی در بازه قرمز و م
استفاده از  .مناسبی را براي کاربردي شدن این ماده ایجاد کرده است

مـادون قرمـز در صـنایع    ي  و پنجـره  آلومینات منیزیم به عنوان دام
شیشه  هاي خورشیدي، ي سلول پوشش دهنده ،]3[ فضایی نظامی و

نسـوز در   دهنده پوشش و حتی] 5[ سنسور رطوبت ،]4[ ضد گلوله
ي آلومینـات  کاربردها  از جمله ،]6[ هاي چرخان سیمان خل کورهدا

و حضـور ناخالصـی   این مـاده  روش سنتز  .رودمنیریم به شمار می
هـاي   از جمله روش. است مؤثر به کارگیري این کاربردهامعین در 
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هاي سـل    روشتوان به  اسپینل آلومینات منیزیم می نانوپودرساخت 
روش احتراقی با  .اشاره کرد اششیرسوبی و خشک کردن پ ژل، هم

 تواند یک روش مناسب زمان تهیه و تشکیل فاز خالص میتوجه به 
نـانوپودر  سـنتز  در این مقالـه بـه   . باشد براي سنتز آلومینات منیزیم

 اورهبا استفاده از سوخت به روش احتراقی منیزیم اسپینل آلومینات 
در  سـاخته شـده   درنانوپوهاي فیزیکی  ویژگیبه عالوه . یمزپردامی

  .گرددمیبررسی تایید تشکیل فاز 

  روش کار
ه همراه اوره ب تمنیزیم نیترا ،آلومینیوم نیترات ،مواد استفاده شده

شده  درصد و ساخته 99 بییش از داراي خلوص که همگیاست 
آلومینیوم نیترات،  هاي محلول. دبودنتوسط شرکت مرك آلمان 

موالر  6/6و  1، 2هاي  ب با نسبتمنیزیم نیترات و اوره را به ترتی
هاي مساوي  ها را در حجم محلول. کنیم در حجم مساوي تهیه می

. ریزیم میظرف مخصوص و با هم مخلوط کرده و در برداشته 
دماي با افزایش . دهیم به نمونه گرما می کوره الکتریکی باسپس 

بخار درجه سانتیگراد  100در دماي آب موجود در محلول خلوط، م
نمونه دود خاکستري رنگ از  ،دمابیشتر با افزایش . شود یم

 درجه 450تا  400سپس عمل احتراق در دماي . شود می برخاسته
دهد و نهایتا پودر سفیدرنگ خشک و تردي باقی  رخ میسانتیگراد 

 را در حین سنتز نمونهور شدن لهي شع لحظه 1شکل در . ماند می
آلومینات  نانوپودرمایش تولید شمایی کلی از فرایند آز. بینید می

   .شود دیده می 2در شکل  منیزیم
   D8 Advancedمـدل  XRDیابی نمونه از دسـتگاه   براي مشخصه

Bruker   محاسبه گردید) 1(استفاده شد و ثابت شبکه از رابطه:  

  
 تولید اسپینل در فرایند احتراقی نمونهور شدن  ي احتراق و شعله لحظه : 1شکل

  زیمآلومینات منی

  
  آلومینات منیزیم نانوذراتتولید آزمایش :  2شکل 

  

  )1(                                                      
222 lkh

ad


  

 lو  h ،kپـارامتر شـبکه و    aفاصـله بـین صـفحات بـراگ،      dکه 
  .هاي میلرند اندیس

ر کـرنش از  ها و مقـدا همچنین براي محاسبه میانگین اندازه بلورك
  : رابطه ویلیامسون هال استفاده شد

 )2                                              ( sin2cos 
l

k  

آنگسـتروم،   5406/1طول موج پرتو ایکس برابر با  λدر این رابطه 
β   هـاي پـراش پرتـوي     تمام پهناي نیم بیشینه مربوط بـه قلـهX ،θ 

. است 9/0مقدار ثابت برابر  k، انگین بلوركاندازه می lزاویه براگ، 
ε با رسم نمـودار   .کرنش ایجاد شده در نانوپودر استβcosθ   بـر

عـرض از مبـدا نمـودار میـانگین انـدازه       بـا توان  می sinθ  حسب
  .از شیب نمودار مقدار کرنش را محاسبه نمود بلورك و

در  موجود براي بررسی باندهاي(FTIR) بیناب نمایی مادون قرمز 
پیـام نـور   دانشـگاه   FTIRنمونه پودر سنتز شـده توسـط دسـتگاه    

   .انجام گرفت اصفهان
در  (SEM)پ الکترونـــی روبشـــی تصـــویربرداري میکروســـکو

  .مورفولوژي ذرات انجام شدبراي بررسی پژوهشکده رازي 
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  بحث و نتایج
  واکنش احتراقی

در واکنش احتـراق مجمـوع    .واکنش احتراقی واکنشی گرمازا است
بر این اسـاس  . ها برابر صفر استاعداد اکسایش در واکنش دهنده

بـا   برابـر به ترتیـب   H و Al ،Mg،C ،N ، Oبراي  اعداد اکسایش
 در مجموع اعداد اکسایش و کـاهش . است 1و -2، 0، +4، +2 ،+3

، -15بـه ترتیـب    ترکیبات آلومینیوم نیترات، منیزیم نیتـرات و اوره 
در ) اوره( حال در تعیین مقدار ضریب سـوخت . است+ 6و  ،-10

 با توجه به این که در اسـپینل . کنیم واکنش به صورت زیر عمل می
   : لذا داریم ،است 1به  2 نات منیزیم نسبت آلومینیوم به منیزیمآلومی

                                                        0)6()15(2)10(1  n  
آیـد کـه ضـریب اوره در     به دست می 6/6معادل  nمقدار  ر نتیجهد

  .یی استواکنش شیمیا
  بیناب پراش پرتوي ایکس

 ایـن  در. دهد ن میرا نشا نانوذرات  Xبیناب پراش پرتوي  3شکل 
هـاي   اسپینل آلومینات منیزیم به خوبی تشـکیل شـده و پیـک    الگو

اسـپینل  . نـد ا مشـخص شـده   آندر  (*)مربوط به اسپینل با عالمت 
 01-086-0083 شمارهمرجع آلومینات منیزیم تولید شده با کارت 

و  )O(با عالمـت  کوچک  پیک دو. تطابق دارد Expertافزار  از نرم
  به ها  این پیک .شود دیده می )+(یک پیک کوچک دیگر با عالمت 

  

  
  .یماحتراقی آلومینات منیز نانوپودرالگوي پراش پرتوي ایکس مربوط به  : 3شکل

 -071-1176مرجع  ترتیب مربوط به اکسید منیزیم با شماره کارت
 00-001 -1296مرجـع   و اکسید آلومینیوم بـا شـماره کـارت    01

که مقـداري از  باشد  دلیلاین  تواند بهفاز میاین دو  تشکیل. است
پاشیده شده به جـداره ظـرف بـه دمـاي مطلـوب واکـنش        محلول

براي برطرف کردن ایـن   .تدر واکنش شرکت نکرده اس نرسیده و
گرفـت کـه در ادامـه بـر روي آن و     عمل بازپخت انجام ، کم مقدار

نمایی مادون  از طریق بررسی بیناب دو فازنحوه بر طرف شدن این 
  . کنیم قرمز بحث می

ــکل  ــونن 4ش ــودار ویلیامس ــی -م ــان م ــال را نش ــده ــادیر  .ده مق
ک نمـودار  و بـه کمـ  ) 2(و کـرنش از رابطـه     اندازه بلورك.میانگین

هال با توجه به شـیب و عـرض از مبـدأ نمـودار قابـل      -ویلیامسون
 Y=0.00293X+0.0044معادله خط مربوطه برابـر  . محاسبه است

مقـادیر  . محاسبه گردیـد و بـر زمینـه نمـودار نوشـته شـده اسـت       
 0015/0نـانومتر و   31بـه ترتیـب   و کـرنش    اندازه بلورك.میانگین

بـا   برابـر ) 1(اسـاس رابطـه    شبکه بر اندازه پارامتر. محاسبه گردید
اندازه پـارامتر شـبکه آلومینـات     بدست آمده که با آنگستروم 09/8

آنگسـتروم   08/8که مقدار ) 01-086-0083کارت شماره (منیزیم 
  .است تطابق خوبی دارد

  
آزمایش  هاي ها داده نقطه. احتراقی نانوپودرنمودار ویلیامسون هال :  4شکل 

  .است برازش شده آزمایشی نقاط خط بر اساس. است
 

  (FTIR)نمایی مادون قرمز بیناب
را مالحظه نانوپودر  (FTIR)بیناب مادون قرمز  5در شکل 

  وجود  3500تا  cm-1 3100 هاي جذبی در محدوده  پیک. کنید می
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   .بدون بازپخت سنتز شده به روش احتراقی نانوپودربراي FTIR بیناب  : 5لشک

  
درجه  1200 دماي در بازپخت شده نانوپودرمربوط به  FTIR بیناب:  6شکل 

  . سانتیگراد
آب است و پیک  OHدارد که مربوط به پیوندهاي ارتعاشی کششی 

 .در آب است HOHمتعلق به ارتعاشی خمشی  cm-11624جذبی
مربوط به ساختار  750و  cm-1400  موقعیتهاي موجود در  پیک

مربوط به  cm-1 1385 موقعیتپیک موجود در . استاسپینل 
این نمودار در توافق خوبی با  .استAl2O3  وMgO ترکیب 

  . الگوي پراش پرتو ایکس است
درجه  1200براي حذف فازهاي ناخواسته، نانوپودر را در دماي 

 6بیناب نمونه پس از بازپخت در شکل . سانتیگراد بازپخت دادیم
دهاي منیزیم شود اکسی طور که در شکل دیده می همان. آمده است

و آلومینیوم و آب ساختاري موجود بعد از عمل بازپخت از بین 
اند که رفته و فقط پیوندهاي اسپینل آلومینات منیزیم باقی مانده

  .  ي تک فاز شدن نانوپودر است نشانه
  

  (SEM)تصویر میکروسکوپ الکترون روبشی
  تصویر گرفته شده توسـط میکروسـکوپ الکترونـی از    7 در شکل

  به  نانوذرات اسپینل در این تصویر. شود دیده میوپودر سنتز شده نان

  
 ه روش احتراقتصویر میکروسکوپ الکترونی از پودر سنتز شده ب:  5شکل  

  . دهدنانومتر را نشان می 500زیر تصویر مقیاس  .پیش از بازپخت
 

  . اند یکدیگر چسبیدهانباشته به اي و  صورت توده
  

  گیري نتیجه
پینل آلومینـات  اسـ  نانوذراتهاي سنتز  قی یکی از روشروش احترا

ایـن روش داراي   .اوره اسـت  هـا و  نیتـرات  دسـته  منیزیم به کمـک 
 SEMاساس نتایج  بر در این روش . یی در سنتز استسرعت باال

 ر کـم یدامقـ  .انـد  حالت گرفته  اي شکل صورت کلوخهبه  نانوذرات
این روش ظاهر شـدند  که در اکسید منیزیم و اکسید آلومینیوم  آب،

 نـانوپودر توان از بـین بـرد و بـه     لیات بازپخت میعماز با استفاده 
   .کامال تک فاز دست یافت
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