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)1398/9/18 : دريافت نسخه نهايي-1397/12/25 :(دريافت مقاله

) و ات یلن دیآم ینGLY، ارزیابی اثر عوامل کیلی تش ونده للیس یرول (کیلی تش ونده س هدندان های، هدف از این پژوهش-چكيده
 مشخصهی ابی نمون هه ا ب ا. ژل است- ) بر ریخت و تغییرات فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده بهروش سلen ،(کیلیتشونده دودندانهای
) مجهز ب ه طی فس ن تفکی ک ان رژی پرت و ایک سFESEM(  میکروسکوپ الکترونی روبشی لسیل میدانی،)XRD( پراش پرتو ایکس
 نمون ه. دارای فاز مکعبی اسپینل بودن دen  وGLY  نتای فازیابی نمونه ها نشان داد که هر دو نمونه سنتز شده با عوامل.) انجام شدEDX(
 درح الی ک ه نمون ه تهی ه ش ده ب ا، ن انومتر ب ود50-55 سنتز شده با اتیلن دیآمین دارای ریخت هرمیشکل و اندازه ذره در مح دوده
 س ازوکار پیش نهادی ب رای تغیی رات، درنهای ت. نانومتر ب ود20-25 للیسیرول دارای ریخت کروی با اندازه ذرات کوچکتر در محدوده
.ریخت نانوذرات اسپینل مورد بحث قرار لرفت

 عامل کمپلکسشونده، اتیلن دیآمین، للیسرول، اسپینل:واژههای کلیدی

Effect of Chelating Agent on Morphology and Phase Evolution of Spinel
Nanoparticles Synthesized via Sol-Gel Method
M. R. Loghman Estarki*, H. Ghalibaf Tousi, E. Mohammad Sharifi, H. Sheikh and A. Alhaji
Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, P.O. Box 83145/115, Iran.

Abstract: The purpose of this study was to evaluate the effect of glycyrol (tri-dentate, GLY) and ethylenediamine (doubledentate clay, en) chelating agents on phase and morphology changes of spinel nanoparticles synthesized by sol-gel method.
Characterization of samples was performed by X-ray diffraction (XRD) and field-emission scanning electron microscope
(FESEM) equipped with energy dispersive X-ray spectrometer (EDX). The results showed that both samples synthesized with
GLY and en contain cubic spinel phase. The sample synthesized with ethylenediamine has a pyramidal morphology with particle
size in the range of 20-25 nm whereas the specimen prepared with glycerol is spherical with particle size in the range of 20-25
nm. Finally, suggested mechanism for morphological changes of spniel nanoparticles was discussed.
mrlestarki@mut-es.ac.ir: پست الكترونيكي، مسئول مكاتبات: *
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پيشرفت روزافزون فناوری ،نياز به استفاده از مواد سرراميكي برا

سل -ژل غيرآلكوکسريدی بره لحرا برخرورداری از همگنري و

خواص برتر را بيشتر کرده است .يكي از موادی که بسيار مورد

يكنواختي باال ،دمای سنتز پايين ،درصد خلروص براال و کنتررل

توجه محققان قرار گرفته ،اسپينل آلومينات منيرزي ()MgAl2O4

آسان فرايند ،غيرسمي بودن و اسرتفاده از نمرکهرای اوليره در

است .اسپينل آلومينات منيزي ( )MgAl2O4بهدليرل نقهره بو

دسترس و برهنسربت ارزان ،و در دسرترس برودن مرورد توجره

باال ( 2135درجره سرانتيگرراد) ،اسرتحكا مكرانيكي زيراد در

پهوهشگران قرار گرفته است [ .]11-7فرايند سرل -ژل ،شرامل

ررارتري

يک محلول کلوئيدی بهنا سل است که بهتدريج در طي فرايند

انبسراح ررارتري و چگرالي کر ( 3/58گرر برر

تشكيل ژل ،به ژل تبديل ميشود .مادهای که برای پري محلرول

ميشرود

به کار مي رود يک نمک فلزی با ليگاندها يا عوامل کيليتشونده

[ .]3-1اين خواص باعث ميشود که اسپينل  MgAl2O4بهعنوان

فعال است .تا بهررال ،عوامرل کيليرتشرونده گونراگوني ماننرد

ديرگداز عالي عمل کند .همچنين MgAl2O4 ،بهعنروان رسرگر

سيتريک اسيد ،اتيلن گليكول ،گويسين ،دیاتيلن گليكول مونرو

رطوبت نيز مورد استفاده قررار مريگيررد .برهعرووه ،اسرتحكا

اتيل اتر ،بتاآالنين و  ...در سنتز نانوبرات اسپينل مرورد اسرتفاده

دماهای باال ،مقاومت شيميايي باال ،مقاومت به شرو
باال ،ضرري

سانتي متر مكع ) ،از جمله مواد اپتيكي مه محسو

مكانيكي باال به همراه شفافيت در محدوده فررابنف

ترا مرادون

قرار گرفته اند .در بيشتر پهوه هايي که از عوامل کيليتشونده
1

قرمررز ،پلرريکريسررتالهررای اسررپينل  MgAl2O4را برررای زره و

پايه الكلي استفاده شده است ،نسبت مولي عامل کيليتشرونده

سوحهايي با قابليت عبور نور و پنجرههای اپتيكري برا قابليرت

بهمقدار مرول نمرکهرای آلومينيرو و منيرزي  1:4بروده اسرت

کررده اسرت .همچنرين ،از جملرره

[ . ]13-9در اين پهوه  ،اثرر اسرتفاده از عامرل کيليرتشرونده

کاربردهرای ديگررر آن اسرتفاده در دندانپزشرركي ،کاتاليسرتهررا،

گليسيرول (دارای سره گرروه عراملي  ،-OHکيليرتشرونده سره

فيبرهررای مسررتحك  ،مررواد فوتولومينوسررنر و رنگدانررههررای

دندانررهای) و اتيررل دیآمررين (دارای دو گررروه عرراملي ،-NH

سراميكي است [ .]6-4خواص قهعات سراميكي بهعواملي چون

کيليت شونده دو دندانهای) به مقدار چهار برابر مولي نسربت بره

اندازه ،شكل برات ،خلوص و يكنواختي پودر مصرفي برهطرور

نمکهای  Alو  Mgبر ريخت و تغييرات فازی نانوبرات اسپينل

مستقي بستگي دارد .همچنين ،اين خواص ،به واکن های رين

پرداختره مريشرود .مهررابق جسرتجوهای انجرا شرده ،ترراکنون

پخت که خود متأثر از نوع و چگرونگي مرواد اوليره اسرت نيرز

گزارشي مبني بر استفاده از اين عوامل کيليت شونده برای سرنتز

مربوح مي شود .اندازه برات ،شكل برات ،ميزان خلروص آنهرا

نانوبرات اسپينل نبوده است.

عبرور مرادون قرمرز مناسر

همراه با ثبات ترکي

و استوکيومتری عناصر از جملره عرواملي

است که کنترل دقيق آنها ميتواند ما را به ظهور خرواص ويرهه

 -2روش انجام تحقیق

سراميک ها رهنمون سازد .استفاده از نانوبرات اسپينل برای تهيه

 -2-1مواد اولیه

نمونه چگال با خواص مكرانيكي بهترر نسربت بره ميكروپرودر

مواد شيميايي مورد استفاده در اين پر هوه

اسپينلي يكي از رويكردهای اخير پهوهشگران است [ 6و .]7

خو صه شده است .اکثر اين مواد از شرکت آلمان ي مِر

در جردول ( )1
تهيه

روش های گوناگوني برای تهيه نانوبرات اسپينل وجود دارد

شد .ا يرن مرواد از خلروص بسريار برااليي (  99 /99درصرد)

که از جمله آن روش آلياژسازی مكانيكي ،ه رسروبي ،سرنتز از

برخوردار هستند ،به نحوی که هيچ خالص سرازی روی مرواد

نمررک م ر ا  ،روش هيرردروترمال ،سررل -ژل (آلكوکسرريدی و

اوليه انجا نگرفت.
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 -1مقدمه

غيرالكوکسيدی) و سل -ژل ارتراقي است .در اين ميران روش

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531

Keywords: Spinel, Glycerol, Ethylenediamine, Chelate agent, Complex agent.

فرمول شيميايي

شرکت سازنده

رديف

نا ماده

Sigma

1

نيترات آلوميني

Al(NO3).9H2O

2

نيترات منيزي

Mg(NO3)2.6H2O

Merck

3

گليسرول

C3H8O3

Merck

4

اتيلن دیآمين

C2H8N2

Merck

روش توليد نرانوبرات اسرپينل  MgAl2O4شرامل سره مررلره:

سفيدرنگ به عنوان محصول نهايي مشخصه يرابي شرد .انتخرا

 -1تشرركيل سررل -2 ،ژلررهای شرردن و تشرركيل ژل محلررول و

دمای کلسينه  800درجره سرانتي گرراد برر مبنرای مررور منراب

 -3کليسنهکردن است ،که به تفصيل در ادامه آورده شده است.

مهالعاتي ] [9-13انتخا

 -تشکیل سل

 -2-3تجهیزات مشخصهیابی نمونهها

در مررله اول ،دو ميليمول نمک نيترات آلومينيو و يک ميليمرول

برای بررسي ريخت نرانوبرات فرراوری شرده از ميكروسركوپ

نمک نيترات منيزي در 50ميليليترر آ ديرونيزه شرده ررل شرد،

الكتروني روبشي گسيل ميرداني ،)FESEM( 4سراخت شررکت

سپر  12ميليمول گليسريرول)GlY:M=4:1, M=Al3+, Mg2+( 2

 TE-SCANمدل  MIRA3-XMUاز کشور جمهوری چرک برا

ديرونيزه

دقت پنج نانومتر ،بزرگنمايي ترا يرک ميليرون برابرر و فيومران

شده رل شد و به آهستگي به محلول قبلي اضافه شد .در ابتدا،

تنگستني استفاده شد .بررای مشرخص کرردن ترکير

عنصرری

محلول بهرنگ شيری بود که نشاندهنده تشكيل کمرپلكر برين

نانوبرات فراوری شده از آزمون طيف سنج تفكيک انررژی پرترو

يا اتيلن دیآمين )en:M =4:1( 3در  50ميلريليترر آ

شد.

5

 GlY:Mو  en:Mاست .در ادامه محلول بهمدت يک ساعت در

ايكر ( )EDSاستفاده شد .هيسرتوگرا نرانوبرات سرنتز شرده

دمای  80درجه سانتيگراد توسط همزن مغناطيسي ررارت داده

روی تصاوير ميكروسكوپي الكتروني روبشي گسيل ميرداني برا
6

نر افزار ديجي مايزر رس شد .آزمون طيفسنج تفكيک انرژی

شد تا محلول همگني راصل شود.

پرتو ايكر با دستگاه  EDSمتصرل بره دسرتگاه ميكروسركوپ
 -ژلهای شدن وتشکیل ژل در محلول

الكتروني روبشي گسيل ميداني مدل  MIRA3-XMUانجا شد.

در اين مررله ،محلول بهمدت يک ساعت در دمای  150درجره

به منظور شناسايي فازهای ايجاد شده در نانوبرات از دستگاه

محلول بهآرامي تبخير شرود.

پراش سنج پرتو ايكر )XRD( 7ساخت شرکت ASENWARE

سانتيگراد ررارت داده شد تا آ

)(Cu K

با ررارت دادن بيشتر محلول تا دمای  220درجره سرانتيگرراد

مدل  AW-DX300و دارای آند مسي با طول مرو

بهمدت يک ساعت ،باقي مانرده ررول نيرز تبخيرر شرد و يرک

 1/54184آنگسترو استفاده شد .آزمون با ولتراژ  40کيلوولرت،

محلول ويسكوز به دست آمد .اين محلول گرانرو در انتها تبديل

جريان  30ميليآمپر ،اندازه گا  0/05درجه ،زمان هرگرا يرک

به زيروژل شد.

ثانيه و در محدوده  2از  20ترا  80درجره انجرا شرد .تعيرين
فازهای الگوی پراش پرتو ايكر توسط نر افزار X Pert high

 -کلسینه کردن

 Score 2.03انجا شد .بهمنظور بررسي پارامتر شبكه فاز اسپينل

پي مراده راصرل بره مردت دو سراعت در دمرای  800درجره

از روش ريتولد استفاده شد که برا اسرتفاده از نرر افرزار Maud
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 -2-2روش سنتز نانوذرات اسپینل

سانتيگراد در کوره ررارت داده شرد .درنهايرت پرودر راصرل

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531

جدول  -1مواد شیمیایی مورد استفاده در این تحقیق

شامل درصد فازها ،اندازه کريسرتاليت ،پرارامتر شربكه ،فراکتور

اتيلن دیآمين ،به صورت هرميشكل هستند ولي نانوبرات اسرپينل

پروفيل وزني پرتو ايكرر ،)Rwp( 8فراکتور آرپروفيرل )Rp( 9و

سنتز شده با گليسيرول به صورت کروی شكل است .شركل (-1

فاکتور  χ2يا فاکتور خوبي تهابق 10بين محاسربات نرر افرزار و

) و ( -1د) نمودار توزي فراواني اندازه نانوبرات اسپينل سنتز

مشاهده شده ( )GFرا ميدهرد [ Rwp .]11کره از رابهره ( )1و

شده را نشان مي دهرد .مهرابق شركل ( ،) -1متوسرط انردازه

همچنين Rp ،از رابهه ( )2بهدست ميآيد:

نانوبرات اسپينل توليد شده با اتيلن دیآمرين ،در محردوده -55

1/2

1

2
 wi[(obs)  ( c ) yi(calc)] 
Rwp  

wi[yi(obs)]2



()1

شدت محاسبه شده از مدل سازی ريتولد است .همچنين ،پارامتر
خوبي تهابق ) (χ2يا  GFاز رابهه ( )3بهدست ميآيد:
X2  (Rwp/ Rexp)2

()3

که در آن  11Rexpفاکتور  Rمورد انتظار از رابهه ( )4بهدست ميآيد:
R2exp=N/∑iWi(yO,i)2

()4

که در اين فرمول  Nتعدد نقاح محاسبه شرده توسرط نرر افرزار
 MAUDاست .اگر  χ2 > 4براشد نشاندهنده صحت اندازهگيری
است و اگر  χ2نزديک يرک باشرد ،نشراندهنرده نزديرک برودن
فاکتور Rexpبه  Rwpاست [.]14
به منظور تعيين نروع گرروه عراملي در نرانوبرات از آزمرون
طيفسنجي مادون قرمز با تبديل فوريه )FTIR( 12استفاده شرد.
ايرن آزمرون در دسرتگاه  ،FTIRمردل Nicolet Magna IR550

 spectrometerساخت کشور کانرادا انجرا شرد .برا اسرتفاده از
مراجعي که موقعيت ارتعاش پيوندهای مختلف و يرا طيرف IR

نمونههای مورد بررسي در پروژه را بيان کرده بودند ،پيونردهای
موجود در نمونهها شناسايي شد.

در محدوده  20-25نانومتر است.
توليررد نررانوبرات معمرروالب بررا دو رويكرررد ترمودين راميكي و
سينتيكي انجا مري شرود .در رويكررد ترمودينراميكي از طريرق
کنترل فوق اشباعيت نسبي و دمرا ،توزير انردازه برات کنتررل
مي شود ولي در رويكردهای سينتيكي ،از طريق محردود کرردن
مقدار ماده اوليه موجود برای رشد مانند محبوس سرازی فراينرد
در يک فضای محردود نظيرر اسرتفاده از سرورفكتانت ،عوامرل
کيليت شونده يا کمرپلكر شرونده ،توزير انردازه برات کنتررل
مي شود .بنابراين ،با توجه به توضيحات ،نانوبرات اسپينل توليرد
شرده برا گليسريرول در مقايسره برا اتريلن دیآمرين (کره دارای
بهترتي

سه عامل کيليتشونده ( )-OHو دو عامل کيليتشونده

( )-NHهستند) گونههرای در معررر رشرد را بيشرتر در خرود
محبوس مي کنند و باعث تشركيل نرانوبرات اسرپينل برا انردازه
برات کوچکتر ميشوند [.]15
شكل ( )2الگوی پراش پرتو ايكر نمونه تهيه شده با اتيلن
دیآمين و گليسيرول را نشان ميدهد .مهابق اين آزمون هرر دو
نمونه دارای فاز مكعبي اسپينل منهبرق برر کرارت پرترو ايكرر
 1796-75است .شكل ( )3الگوی ريتولد پودر اسپينل MgAl2O4

سنتز شده از گليسرول و اتيلن دیآمين را نشان ميدهد .مقرادير
پارامتر شبكه و فاکتور  Rدر جدول ( )2ارائه شده است .مهرابق
اين آناليز ،پارامتر شربكه فراز اسرپينل تهيره شرده از گليسريرول

 -3نتای و بحث

( 8/0832انگسترو ) کوچکتر از نانوبرات تهيه شرده از اتريلن

شكل ( )1تصاوير ميكروسكوپي الكتروني روبشي گسيل ميداني

دیآمين ( 8/0848انگسترو ) بود .اين موضوع ميتواند مربروح

نمونه سنتز شده با اتيلن دیآمرين (شركل  -1الرف) و گليسريرول

به کوچک تر بودن اندازه برات اسپينل تهيه شرده از گليسريرول

(شكل  ) -1را نشان ميدهد .همانطور که در تصوير ( -1الرف)

نسبت به اتيلن دی آمين باشد .خوبي تهابق محاسبات ريتولد برا
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1/2

1


  [(yi (obs)  ( c ) yi (calc) 
Rp  
()2

) [yi (obs


که در اين فرمرول ) ،yi(obsشردت مشراهده شرده و )،yi(calc

 50نانومتر است ،دررالي که نانوبرات توليد شده با گليسريرول

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531

مقدار کمي هر فاز تعيين شد .پارامترهای خروجي اين نر افرزار

مشاهده ميشود ،ريخت نانوبرات اسپينل  MgAl2O4سنتز شرده برا

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531

مول اتیلن دیآمین و (ب و د) للیسیرول

يرا فراز آلومينرات منيرزي

الگوی پراش پرتو ايكر گرفته شده از نمونهها برا پرارامتر GF

آلومينيو  ،اکسيهن مربوح به ترکير

در نر افزار  MAUDمحاسبه مي شود .برای هر دو نمونه مقردار

وجود دارد .همچنين مهابق آزمون طيفسنجي تفكيرک انررژی

اين پارامتر ،کمتر از چهار برود کره نشراندهنرده نزديرک برودن

پرتو ايكر ،نسبت مولي آلومينيو به منيرزي برابرر دو بره يرک

محاسبات ريتولد به نمونه اندازهگيری شده است.

است که مهابق با فرمول استوکيومتری آلومينات منيرزي اسرت.

شكل ( )4آزمون طيف سنجي تفكيک انررژی پرترو ايكرر

رضور مقادير ک از کربن مربوح به اتيلن دیآمين يا گليسيرول

مربروح بره نرانوبرات اسررپينل  MgAl2O4سرنتز شرده از اترريلن

باقي مانده در نانوبرات اسپينل است .همچنرين ،رضرور عنصرر

دیآمين و گليسيرول را نشان ميدهد .مهابق اين آزمون در هرر

13

کربن و نيتروژن ،باقي ماندن مقادير ک عامل کمپلكرشرونده

دو نمونه نانوبرات سنتز شده اسپينل  MgAl2O4عناصر منيرزي ،

اتيلن دیآمين را روی نانوبرات اسپينلي تأييد ميکند.
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شکل  -1الف و ب) تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی لسیل میدانی و ج و د) نمودار نانوذرات اسپینل سنتزشده از( :الف و ج) چهار

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531
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شکل  -2الگوی پراش پرتو ایکس از نمونه سنتز شده با  :الف) اتیلن دیآمین و ب) للیسیرول

همچنين ،تغيير ريخت نانوبرات اسپينل به صورت هرمي شكل و

اتيلن دیآمين و گليسيرول در نانوبرات فريتي اسپينل باشد .طبق

کرویشكل ميتواند بهدليل متفاوت بودن مكانيز رشد در رضور

نظريررره زنجيرررره دورهای 14پيونرررد کررره توسر رط هرررارتمن و
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] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531

پردو

بيان شده است ] ،[15ميتوان تما وجوه بلروری را برر

مكان پيچ خورده محسو

مي شود و هر اتر در ررال برخرورد

اساس تعداد زنجيرههای دورهای پيوند شكسته به سه دسته سهح

بهطور برگشتپ ير روی سهح ج

تخت ،سهح پلكاني و سهح تابدار 15تقسي بندی کرد .مهابق اين

بنابراين ،در يک بلور مكعبي ساده (در اينجرا هسرتههرای اوليره

نظريه ،در يک بلور مكعبي ساده وجوه ( )100وجوه تخت هستند

اسپينلي با ساختار مكعبي) وجوه ( )111و ( )110سرعت رشرد

که يک زنجيره دورهای پيوند ( )PBCدارند ،وجوه ( )110سهوح

بيشتری نسربت بره وجروه ( )100دارنرد .برا توجره بره اينكره،

پلكاني دارای دو  PBCهستند ،وجوه ( )111سهوح پيچي دارای

گليسيرول مورد استفاده در اين پهوه  ،به تما وجروه بلروری

سه  PBCهستند .در وجوه ( )110هر سهح يک پله يا لبه است و

کئوردينه مي شود ،بنابراين ،از لحرا ترمودينرامكي هريچ رشرد

مي شود با

ترجيهي در نانوبرات اسپينل مشاهده نشد و ريخت کرویشكل

ساختار بلور همپارچه ميشود .در وجوه ( )111هر سرهح يرک

ايجررراد شرررد .در مرررورد اسرررتفاده از اتررريلن دیآمرررين در

توليد نانوبرات اسپينلي ،مهابق (شكل  )5ارتماالب مولكرولهرای

اسپينل هرمي شكل شده است .همچنين ،تغييرات انررژی سرهح

اتيلن دیآمين ،وجوه ( )100و ( )110را مسمو کردهاند و رشد

آزاد با رضور عوامل کيليت کننده مختلف نيرز مريتواننرد روی

نانوبرات در راسرتای وجروه ( )111باعرث تشركيل نرانوبرات

شكل ظاهری نانوبرات سنتز شده تأثيرگ ار باشرند .برهعبرارتي

بنابراين هر ات در رال برخورد ،در مكاني که ج
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شکل  -3الگوی ریتولد نانوذرات اسپینل سنتز شده از :الف) اتیلن دیآمین و ب) للیسیرول

نانوبرات اسپينل

پارامتر شبكه (آنگسترو )

اندازه کريستاليت (نانومتر)

GF

Rexp

Rwp

گليسيرول

8/0832

14

1/656

24/94

41/29

اتيلن دیآمين

8/0848

24

1/971

24/22

47/74

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531

جدول  -2دادههای آنالیز ریتولد نانوذرات تولید شده از للیسیرول واتیلن دیآمین
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شکل  -4طیف پراش انرژی پرتو ایکس نانوذرات اسپینل سنتز شده از :الف) اتیلن دیآمین و ب) للیسیرول

ديگر ،در رضرور مولكرولهرای اتريلن دیآمرين وجروه ()111

اين راستا و تشكيل ريخت هرمي شده است.

انرژی سهح آزاد بيشتری نسبت به وجوه ( )100و ( )110برای

مكانيز پيشنهادی تشكيل نانوبرات اسپينل در رضور اتريلن

اتصال گونه های رشد داشته است و باعث بيشتر شدن رشرد در

دیآمين بهعنوان عامل کيليتشونده يا کمپلكرشونده بهصورت
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()1

()2

()3

([M(OH) x ]Z x  C2 H 4 (NH 2 )2  C2 H 4 (NH 2 )2 
[M(OH) x ]Z x Complex

C2 H4 (NH 2 )2  [M(OH) x ]Z x  H 2 O 
M(OH) x (colloidal bridge)  2Al(OH)3 Mg(OH) 2
Mg(OH)2  2Al(OH)3  Mg  O 
Al(Oxolation bridge)  2Al(OH)3 Mg(OH) 2

شکل  -5طرحواره نظریه زنجیره دورهای پیوند ][15
()5

زير است :مهابق واکن
آلومينيو در آ

( ،)1ابتدا نمکهای نيتررات منيرزي و

رل شرده و برهدليرل قليرايي برودن محريط در

M(OH)  M(OH) 2 
M  OH  M(Olation bridge)  H 2O

()6

2Mg(OH)2 Al(OH)3  MgA2O4  H2O

رضور اتريلن دیآمرين ،گونرههرای  [M(OH)x]Z-xدر محلرول
ايجاد مي شود .اين گونهها ،مهابق واکن

( )2برا مولكرولهرای

 -4نتیجهلیری

اتيلن دی آمين کمپلكر  C2H4(NH2)2–[M(OH)x]Z-xتشركيل

 .1نتايج ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميداني نشان داد

بره برات

کرره نمونرره سررنتز شررده بررا گليسرريرول دارای انرردازه برات

کلوئيدی  M(OH)xهيدروليز ميشود (تشكيل سرل) .سرپر ،از

کوچک تر ( 20-25نانومتر) و ريخت کروی شكل و در نمونه

تراک برات کلوئيدی پلهای اوالسيون و اکسوالسيون (واکرن

تهيه شده برا اتريلن دیآمرين توزير انردازه برات برزر ترر

 5و  )6شكل ميگيرد .گسترش اين پيوندها در سه بعد ،باعرث

( 50-55نانومتر) و دارای ريخت هرميشكل بود.

مي دهند .اين کمپلكر در رضرور مولكرولهرای آ

تشرركيل ژل مرريشررود .درنهايررت از کلسررينهکررردن شرربكه ژل،

 .2طبق آزمون تفكيرک انررژی پرترو ايكرر مشراهده شرده در

نانوبرات اسپينل تشكيل مي شرود .سرازوکار تشركيل نرانوبرات

تمامي نمونه ها عناصر آلومينيو  ،منيزي  ،اکسيهن وجرود دارد

اسپينل با عامل کمپلكر شونده گليسيرول تقريبراب مشرابه اتريلن

و نسبت مولي آلومينيو به منيزي برابر دو به يک است که با

دی آمين است .فقط تفاوت اين دو عامل در  pHمحيط واکرن

فرمول استوکيومتری آلومينات منيزي مهابقت دارد.

است چرا که در رضور گليسيرول  pHدر ردود پنج است ولي

 .3در نمونه اتيلن دیآمين مقداری کربن و نيتروژن براقيمانرده

در رضور اتيلن دیآمين pH ،محريط در رردود هشرت اسرت.

وجود دارد کره رراکي از براقي مانردن مولكرولهرای اتريلن

در رضور اتريلن

دیآمين در نانوبرات اسپينل است .ارتماالب ،رضور اين عامل

دیآمين بيشتر از سرعت مررله هيدروليز باشد ] .[13به ارتمال

باعث ک شدن انرژی سهح آزاد صفحات ( )110و ( )100و

زياد ،بههمين دليل ،رشد سري تر در جهت کريستالي > <111در

بيشتر شدن رشد جهت کريسرتالي > <111و ايجراد ريخرت

هستههای اوليه اسپينل با رضرور اتريلن دیآمرين باعرث ايجراد

هرميشكل شده است.

بنابراين انتظار ميرود ،سرعت مررله چگال

ريخت هرميشكل شده است.
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()4

HNO3M  Al3 , Mg 2

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531



Z x

M Z (NO3 )X  xH 2O   M(OH) x 

[ DOI: 10.47176/jame.38.4.20531 ]
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 دانشكده مهندسري مرواد و شررکت صرناي الكترواپتيرک،اشتر
."صاايران" کمال تشكر را دارند

تشکر و قدردانی
نويسندگان مقاله از رمايتهای مرالي دانشرگاه صرنعتي مالرک

واژهنامه
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

chelate agent
glycerol or glycerine (GLY)
ethylene dimaine (en)
field emission scanning electron microscopy
energy dispersive spectroscopy
digimizer
X-ray diffraction
X-Ray weight profile factor

9. X-ray profile r factor
10. goodness of fit
11. expected r factor
12. fourier transmitted infrared spectroscopy (FTIR)
13. complex agent
14. periodic bond chain
15. kinked surface
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