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چکیده
 به منظور فرآوری ذرات از روش سل. مورد بررسی قرار گرفتAl2O3-SiO2  تاثیر مقدار و نوع کاتالیست بر روند تبلور فازی سیستم،در پژوهش حاضر
 سل ابتدایی با استفاده. بود3Al2O3-2SiO2  ترکیب انتخاب شده جهت بررسی روند تبلور ترکیب شیمیایی موالیت استوکیومتری و یا.– ژل استفاده شد
 ابتدا خشک شده و سپس با، ژل حاصل از این سل. آب و اتانول تهیه گردید،)TEOS( تترااتیل اورتوسیلیکات،)ANN( از آلومینیوم نیترات نوناهیدرات
 به منظور تعیین نوع واکنشهایی که با افزایش. درجه سانتی گراد مورد گرمایش قرار گرفت0551  الی011 برنامه عملیات حرارتی خاص در بازه دمایی
) نیز با هدف تعیین تبلور فازی و یا ساختارXRD(  آنالیز پراش پرتو ایکس.) انجامشدDSC/TG(  آنالیز حرارتی افتراقی،دما در نمونهها اتفاق میافتد
 نشان دادXRD  نتایج آنالیز.) بررسی گردیدSEM(  مورفولوژی فازهای متبلور شده نیز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی.آمورف ذرات انجام گرفت
 نیز نشان دادSEM  تصویربرداری توسط میکروسکوپ.که موالیت تک فاز تنها در حضور مقادیر بهینه ای از کاتالیزور اسیدی یا بازی متبلور شده است
 منجر به تشکیل ذراتی با مورفولوژی کروی، اسیدی مورفولوژی صفحه ای دارند در حالیکه فرآوری در محیط بازیpH نمونههای فرآوری شده در
. تاثیر قابل توجهی بر شروع روند تبلور فاز موالیت دارد، نتایج به دست آمده نشان داد که نوع و مقدار کاتالیست، عالوه براین.گردید
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Characterization of the Effect of Type and Amount of Acid and Base Catalyst on the
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Abstract
The current study aims to investigate the effect of the type and amount of acid and base catalyst on the
microstructural properties of mullite phase particles prepared by the sol-gel method (3Al2O3-2SiO2). Nonahydrated aluminum nitrate (ANN), Tetraethyl orthosilicate (TEOS), ethanol, and water were used as starting
materials. After the precise preparation method, obtained gels were dried in an inert atmosphere and heated with
specific heat treatment (cycles or temperatures). DSC analysis was used to identify the proper (crystallization
temperature of the particles). X-ray diffraction pattern (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) analyses
were utilized to investigate the phase crystallization and morphology of the created phases, respectively. XRD
analysis showed that mullite is crystallized in all samples with acidic or basic catalyst. However, based on the
results, single-phase mullite crystallized only in the presence of the optimal amount of acidic or basic catalyst.
According to the SEM results, the samples synthesized at acidic pH had plate-like morphology, while basic samples
had spherical morphology. Furthermore, increasing the concentrations of the catalysts did not affect the
morphology of the particles. However, the type and the concentration of the catalyst had an impressive effect on
the crystallization of the mullite phase.
Key words Sol-gel, Mullite, Catalyst.
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مقدمه
سرامیک های دما باال با خواص فیزیکی و مکانیکی مناسب،
به عنوان موادی پیشرفته در علوم و تکنولوژی مورد استفاده
قرار میگیرند .چنین تقاضایی مسیرهای نوینی جهت سنتز
مواد با خلوص باال از مواد غیرآلی را به روی ما میگشاید.
موالیت ) (3Al2O3.2SiO2یکی از مهمترین اکسیدهای دما
باالست که تشکیل آن به صورت طبیعی نیازمند درجه
حرارت باال و فشار پایین میباشد .به همین جهت به ندرت
در طبیعت یافت میشود] .[1موالیت متعلق به خانواده
آلومینوسیلیکات و یک ساختار اصالح شده از سیلیمانیت
) (Al2O3.SiO2توصیف میشود] .[2عالوه بر ساختمان پایدار
موالیت یعنی ساختار اورتورومبیک ،این ماده به شکل نیمه
پایدار تتراگونال کاذب نیز یافت میشود] .[3موالیت تنها
ترکیب پایدار در سیستم آلومینا  -سیلیس در دمای اتاق
میباشد و به دلیل ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مطلوب از
قبیل استحکام ،مقاومت در برابر خزش ،مقاومت به شوک
حرارتی ،ضریب انبساط حرارتی کم ،پایداری شیمیایی
خوب ،رسانایی حرارتی و مقدار ثابت دیالکتریک پایین و
مقاومت به خوردگی مناسب در مقابل اسیدها ،محلولهای
قلیایی و گازهای خورنده ،یکی از شاخصترین مواد برای
مصرف در دمای باال محسوب میشود][4-6از این رو به سبب
خواص منحصر به فرد موالیت ،کاربردهای تکنولوژیکی و
مهندسی متنوعی از قبیل ساخت کامپوزیتها و بدنههای
موالیتی ،کاربرد در سیستمها و پوششهای محافظتی نظیر
کاربرد در محفظه احتراق موتور هواپیما] ،[7-9آستر محافظ
حرارتی کوره و لولهها] ،[7پنجرههای مادون قرمز و سرامیک-
های شفاف موالیتی در کاربردهای اپتیکی] ، [10,11کاربرد
در صنایع الکترونیک] [12و بایومواد و پوششهای
بیولوژیکی] [13را دارا میباشد .به همین سبب دسترسی به
موالیت خالص از اهداف مهم در علم سرامیک به شمار
میرود و میبایست روشی برای فرآوری این ماده اتخاذ گردد
که بازدهی مناسب همراه با ترکیب فازی یکنواخت را به
همراه داشته باشد .روش های متنوعی برای فرآوری موالیت
وجود دارد که به سه دسته کلی میتوان اشاره نمود:
 )0موالیت زینتری  )2موالیت حاصل از ذوب مواد اولیه )3
موالیت شیمیایی (موالیت با خلوص باال) .موالیت در حالت
عادی از طریق زینتر فرآوری میشود و به موالیت زینتری
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

معروف است .اصطالح زینتر در اینجا به معنای فرآوری
موالیت به کمک واکنشهای کنترلشده نفوذ حالت جامد
میباشد .اکسیدها ،هیدروکسیدها ،نمکها و سیلیکاتها به
عنوان مواد اولیه در این روش استفاده میشوند .در این روش
فرآوری ،تشکیل موالیت طی وقوع واکنشهای جامد-جامد
در مواد اولیه و توسط نفوذ داخلی اتمهای آلومینیوم ،سیلیکن
و اکسیژن رخ میدهد .به دلیل وابسته بودن مکانیزم تشکیل
موالیت به نفوذ ،استفاده از ذرات ریزتر و اختالط بهتر ذرات،
سبب تسهیل تشکیل موالیت میگردد .با اینوجود ،به دلیل
ابعاد میکرومتری پیشمادههای آلومینا و سیلیکا در این روش
و نیز وجود ضرایب نفوذ مرزدانهای کم معموال دمای فرآوری
موالیت به روش زینتر بسیار باال میباشد .به عنوان مثال،
هنگامیکه اندازه ذرات کوارتز و ( α-Al2O3پیشمادههای
مورد نیاز تشکیل موالیت) به ترتیب کمتر از  2و  1.5میکرون
باشد ،به دمایی باالتر از 0011 Cبرای فرآوری نیاز است.
همچنین نوع دیگری از موالیت به دمای فرآوری در محدوده
 0611-0011 Cنیاز دارد.
در فرآوری موالیت به روش ذوبی نیز مواد اولیه در یک
کوره الکتریکی و در دمایی باالتراز 2111Cقرار داده می-
شوند .آلومینیومسیلیکات به دستآمده از این روش به قالب-
های شمش منتقل و در دمای محیط سرد میشود .در فرآوری
موالیت به روش ذوبی نیز مواد اولیه در یک کوره الکتریکی
و در دمایی باالتر  2111Cقرار داده میشوند .یکی از روش-
های مطلوب به منظور کاهش دمای مورد نیاز برای تشکیل
فاز موالیت ،به کاربردن سیستمهایی است که در آنها
آلومینیوم و سیلیسیم به صورت اتمی ترکیب میشوند .در
واقع زمانیکه موالیت توسط روشهای فرآوری پیشرفته
مانند سلژل ،رسوب شیمیایی بخار ( ،)CVDو ...تهیه می-
شود ،موالیت از طریق روش موالیت شیمیایی حاصل شده
است .طی روشهای یادشده ،یونهای  Al3+و  Si4+در
محدوده اتمی ترکیب میشوند .از مهمترین روشهای سنتز
موالیت به روش شیمیایی ،میتوان به روشهای ترسیب،
اسپری گرمایی ،روش هیدرولیز ،نشاندن بخار شیمیایی
) ،(CVDروش خود احتراقی و روش سل ژل اشاره نمود .هر
روش ،ویژگی های خاص خود را داراست که متناسب با
کاربرد و مقدار خلوص محصوالت نهایی به کار بردن آن
توجیه میشود].[14-18
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شکل  0کارت های مرجع مربوط به نمونه های موالیت ،اکسید آلومینیوم و اکسید سیلیسیوم.

سل ژل یکی از روشهای شیمیایی تهیه این ماده با
امکان کنترل دقیق ترکیب شیمیایی است که به منظور تهیه
ژلهای تک فازی و دوفازی برای تولید نانو پودرهای

ژل تک فاز میشود .به دلیل درجه باالی همگنی پیش ماده،
دمای الزم برای تشکیل موالیت در این روش بین 0011
تا 0251درجه سانتی گراد میباشد] [20,21که نسبت به روش

سرامیکی با خلوص باال ،مزایایی از قبیل امکان به دست
آوردن ترکیب شیمیایی همگن ،کنترل راحتتر و دقیقتر
ساختار مواد با امکان تنظیم متغیرها در مرحله تشکیل سل و
شبکه ،افزایش سرعت واکنش به علت همگنی بسیار خوب
در توزیع اجزای سازنده و در نتیجه سنتز در دمای پایین،
راندمان تولید بسیار باال ،سرمایه گذاری کم و در عین حال
کیفیت باالی محصول را دارا میباشد] .[19یکی از محدودیت
هایی این روش جدایش بین ذرات میباشد .برای جلوگیری
از اثرات جدایش در محلول بایستی سرعت هیدرولیز و تراکم

مخلوط پودرها ،دمای فرآوری پایین تری دارد .ژل دوفازی
با این روش برای نخستین بار توسط هافتمن و همکاران تهیه
گردید] .[17امروزه به منظور فرآوری این ماده از ترکیب منابع
سیلیس و آلومینیوم متفاوتی نظیر تترااتیل اورتوسیلیکات و
آلومینیوم نیترات [22-24]،تئوس و اتیل استات آلومینیوم][22
کلوئید سیلیس و آلومینیوم نیترات] ،[25کلوئید سیلیس و
بوهمیت] ،[26تترامتیل اورتوسیلیکات و آلومینیوم نیترات که
با مقادیر آلومینای مختلف جهت حصول ژلهای دوفازی
استفاده گردیده است ] [27و انواع نیتراتها ،سولفاتها،

تحت کنترل باشد .به عنوان مثال سرعت هیدرولیز را میتوان
با میزان آب در مراحل اولیه هیدرولیز کنترل کرد .عالوه بر
کنترل غلظتهای واکنش میتوان سرعت هیدرولیز و تراکم
را با اضافه کردن اسید یا باز تغییر داد .به عنوان مثال ،واکنش
تراکمی بین گروههای سیالنول ،با افزایش  pHمحلول ،شدیدا
افزایش مییابد .نوع پیش مادههای مورد استفاده برای سنتز
موالیت ،نقشی کلیدی در ویژگیهای شکلی و مورفولوژی،
سایشپذیری و خواص نهایی محصول دارد] .[18در فرآیند
سل ژل ،مواد اولیه در مقیاس نانو به طور کامال یکنواخت با

کلریدها و آلکوکسیدهای آلومینیوم همراه با انواع کلریدها ،
استاتها و آلکوکسیدهای سیلیسیم استفاده میگردد .فرآوری
موالیت به روش سل ژل عالوه بر نوع مواد اولیه به کار رفته،
به عوامل مختلفی از جمله مقدار ،هموژنیته و  pHمواداولیه،
نوع و مقدار کاتالیست به کار رفته ،سرعت هیدرولیز و تراکم،
مدت زمان پیرسازی و خشک شدن ،برنامه عملیات حرارتی
اعمال شده ،دمای تشکیل موالیت و غیره بستگی
دارد] .[25,28,29همانطور که گفته شد یکی از مهمترین
مواردی که در فرآوری ذرات حاوی موالیت به روش سل

هم مخلوط میگردند .این موضوع باعث همگنی بسیار
مطلوب در توزیع اجزاء سازنده در مقیاس اتمی برای تولید

تغییرات pH
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به تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی ذرات شود .درحالیکه
تاکنون ،مقادیر اسید یا باز استفاده شده ،ثابت یا متغیر بودن
 pHو این که  pHتا چه مرحلهای از فرآیند ثابت بوده ،مورد
بررسی قرار نگرفته است.
معموال دمای تشکیل موالیت باالتر از  0511درجه
سانتی گراد میباشد .تالشهای بسیاری توسط پژوهشگران
با هدف کاهش دمای تشکیل موالیت انجام شده است که از
این میان میتوان به کاهش دما تا 0011درجه سانتی گراد با
استفاده از هستهگذاری در محلول اشاره نمود] .[30همچنین
میتوان به تحقیقاتی که توسط  Barsengو همکاران انجام
پذیرفت اشاره کرد که ذرات گاما آلومینا با پوششی از سیلیس
پوشانده شد و درنهایت دمای زینتر تا 0311درجه سانتی گراد
کاهش یافت] .[31پژوهشهای اخیر نشان داده است که
وجود کاتالیستهای اسیدی و بازی تاثیر قابل توجهی بر
مورفولوژی نهایی موالیت به دست آمده از روش سل ژل
خواهد داشت .درواقع فرآوری موالیت در محیطی با pH
کمتر از  ،2ژلی نسبتا شفاف و یکنواخت همراه با ذراتی با
نسبت طول به قطر بزرگ را در دماهای باالی زینتر نشان داد
و مورفولوژی ذرات به سمت سوزنی شدن پیش رفت.
درحالی که در نمونههای فرآوری شده در محیط قلیایی (pH
بزرگتر از  ،)8ژل اولیه ماهیتی مات داشت .همچنین با افزایش
دمای زینتر ،مورفولوژی به دست آمده به سمت میلهای و یا
تودهای شدن پیش رفته و در صورت عدم استفاده از
کاتالیست ،جدایش در محصول حاصل میگردد] .[4,25طبق
برخی مطالعات ،ممکن است سلها در طول زمان پایدار
نباشند و این ناسازگاری در سینتیک هیدرولیز و ناپایداری
سل باعث ایجاد مناطق ناهمگن در ژل میشود که منجر به
تشکیل فاز اسپینل در 0111Cمیشود] .[4,32,33همچنین در
طول فرآیند ،همگنی شیمیایی ،محلول میتواند تحت تاثیر
وجود هیدروکسیلهای باقیمانده و مواد ارگانیکی نیز قرار
بگیرد] .[39عوامل شیمیایی و نمکهای اضافی و غیر یونی،
ویژگیهای خاصی دارند که منجربه فعل و انفعال بین
آلومینوسیلیکات و پیوندهای هیدروژنی پلیمر شده ،میزان
خلوص و تخلخل را تحت الشعاع قرار داده و میتواند
ترکیبات همگنی را فراهم آورد] .[40,41برایناساس و با
توجه به مطالعات صورت گرفته ،هدف از تحقیق حاضر،
مطالعه تاثیر نوع ،مقدار و ثابت یا متغیر بودن کاتالیستهای
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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اسیدی و بازی بر مورفولوژی و نوع فازهای متبلورشده و
درصد خلوص فاز موالیت میباشد.
مواد و روش تحقیق
دراین پژوهش از  )MERCK( TEOSبه عنوان منبع سیلیس،
آلومینیوم نیترات نوناهیدراته ) (MERCKبه عنوان منبع
آلومینا ،اتانول و آب مقطر به عنوان مواد اولیه و از اسید
نیتریک ) (MERCKو آمونیوم هیدروکسید ) (MERCKبه
عنوان کاتالیست استفاده گردید .مواد اولیه و مقادیر مورد نیاز
برای هر آزمایش در جدول( )0نشان داده شده است].[23
جدول شماره  0مواد اولیه و مقادیر مورد نیاز برای هر آزمایش
نام ماده

مقدار

اتانول

 00/03میلی لیتر

آب

 03/50میلی لیتر

آلومینیوم نیترات نوناهیدراته

 01/00گرم

تترااتیل اورتوسیلیکات

 2میلی لیتر

برای تهیه سل سیلیس ،ابتدا آب مقطر و اتانول به مدت 21
دقیقه به کمک هم زن مغناطیسی مخلوط شدند .سنتز
نانوذرات موالیت به روش سل ژل  ،طی شش آزمایش انجام
پذیرفت .چهار آزمایش نخست مربوط به سنتز موالیت در
محیط اسیدی و بازی با نرمالیته ثابت میباشد .در آزمایش
های مذکور ،مقادیر  3 ،0، 1/05و  0سی سی اسید و باز با
نرمالیته  1/0و  0استفاده گردید .در پایان نیز  TEOSبه
صورت قطره قطره به مخلوط اضافه گردیده و در دمای 01
درجه سانتی گراد به مدت  81دقیقه هم زده شد .در آزمایش-
های پنجم و ششم ،باهدف بررسی تاثیر ثابت یا متغیر بودن
 ،pHپس از افزودن کاتالیست pH ،محیط ثابت نگه داشته
شد .بدین صورت که برای محیط اسیدی  pHصفر و برای
محیط بازی  pHسیزده درنظر گرفته شده است .الزم به ذکر
است که  pHمذکور ،از ابتدا تا انتهای فرآیند ثابت نگه داشته
شد .پس از افزودن کاتالیست TEOS ،به صورت قطره قطره
در زمان و دمای مذکور اضافه گردید .گفتنی است که در کل
فرآیند هیدرولیز  ،TEOSهم زدن درون یک بشر شیشه ای با
درب بسته و به دور از تماس مخلوط با هوا صورت گرفت.
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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پس از افزودن محلول به سل اولیه ،هم زدن تمامی سل تحت
شرایط یکسان و در دمای  61درجه سانتی گراد صورت
پذیرفت تا در نهایت سل تبدیل به ژل گردید .عملیات
پیرسازی بر روی ژل به دست آمده طی  01روز انجام شد.
خشک کردن ژلها نیز به مدت  22ساعت انجام پذیرفت تا
مایعات اضافی آن خارج شده و ژل خشک ) (xerogelبه
دست آید .به منظور تبلور فاز موالیت در تمام نمونهها ،ژل
خشک شده تحت عملیات حرارتی با سیکل معین قرار داده
شد .بدین ترتیب ژل یادشده با نرخ دمایی  5درجه سانتی
گراد بر دقیقه ،به دمای  011درجه سانتی گراد رسیده و در
این دما به مدت  3ساعت نگهداری شد .سپس با همان نرخ
دمایی به دماهای  0351 ،0251 ،0011 ،011و  0551درجه
سانتی گراد رسیده و به مدت  3ساعت دیگر نیز در دماهای
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سیلیس ،نمونه های پودری قبل از انجام عملیات حرارتی به
صورت قرص درآمدند و سپس عملیات حرارتی بر روی آن
ها صورت پذیرفت .اشکال  0الی  0الگوی پراش اشعه ایکس
پودر موالیت حاصل از ژل دوفازی برای مقادیر مختلف
اسیدنیتریک و آمونیوم هیدروکسید  1/0و  0نرمال را که در
دمای  0011درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شده است را
نشان میدهند .با توجه به دو شکل  2و  ،3پیک قوی سیلیس
و آلومینا درکنار سایر پیکهای ضعیفتر و جوانه های اولیه
مشاهده گردید .همچنین پیکهای مقادیر مختلف حاصل از
پراش اشعه ایکس در نمونه های سنتز شده در محیطی اسیدی
با نرمالیته  1/0و  0نرمال  ،غالبا بر یکدیگر منطبق بوده و تاثیر
خاصی بر روند سنتز نداشت.

یادشده مورد عملیات حرارتی قرار گرفته و در نهایت در
کوره خاموش سرد شد.
آنالیز  XRDبه منظور تعیین تبلور فازی و نیز آمورف
بودن نمونهها ،توسط دستگاه پرتو پراش (PHILIPS
) (X-ray PW1730) Tube:Cu LFF λ=1.540598 Åانجام
شد .آزمون  DSC-TGAبا هدف تعیین پایداری حرارتی و
دمای تغییرات فازی ،میزان جذب یا از دست دادن رطوبت و
تعیین تغییرات وزنی نمونه ها توسط دستگاه (SETSYS
) Evolution-1750انجام گرفت .به منظور بررسی
مورفولوژی موالیت پس از عملیات حرارتی نیز از
(VP1450 LEOمیکروسکوپ الکترونی روبشی
) Germanyاستفاده گردید.

شکل 2الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  1/0نرمال اسید با مقادیر
مختلف ،عملیات حرارتی شده در دمای 0011درجهسانتیگراد

جدول شماره  :2نام گذاری نمونهها
نمونه

شرایط

NA

نمونه سنتز شده در محیط اسیدی یک نرمال

NB

نمونه سنتز شده در محیط بازی یک نرمال

W0

نمونه سنتز شده در محیط اسیدی با pH=0

W13

نمونه سنتز شده در محیط بازی با pH=13

نتایج و بحث
نتایج  .:XRDابتدا تاثیر مقدار اسید و باز با نرمالیته های 1/0
و  0مورد بررسی قرارگرفت .الزم به ذکر است که جهت
تسریع در تشکیل موالیت و تماس نزدیک اجزای آلومینا و
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

شکل 3الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  0نرمال اسید با مقادیر مختلف،

عملیات حرارتی شده در دمای 0011درجهسانتیگراد .
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به این معنا که تنها افزودن مقادیر اسید با نرمالیته ثابت
در ابتدای واکنش کافی نبوده و میبایست این عمل تا انتهای
فرآیند ژل شدن نیز ادامه پیدا میکرد تا اسید به عنوان
کاتالیست به صورت کامل بتواند نقش خود را ایفا کند .با
توجه به شکلهای 0و 5در یک نرمالیته خاص ،مقادیر
متفاوت باز ،اثر متفاوتی بر تشکیل فازهای مختلف گذاشته
است .به این ترتیب که در شکل  0و در نمونه های سنتز شده
در محیط قلیایی با نرمالیته  ،1/0با افزایش مقدار باز ،تمایل
آلومینا و سیلیس جهت تشکیل فاز موالیت بیشتر شده است.

برخی زوایا اختالف بسیار کمی دارند .بنابراین ،پیک های دو
فاز یادشده ،روی هم افتاده و همپوشانی اتفاق افتاده که به
صورت دندانه دار قابل مشاهده است .احتمال دوم است که
در این زاویه خاص ،احتمال وجود موالیت با ساختار شبکه
نیمهپایدار تتراگونال وجود دارد .در ادامه فرض براین شد که
عدم تشکیل مناسب ذرات موالیت به دلیل عدم تنظیم pH
سیستم است .برای دستیابی به ذرات موالیت با خلوص باالتر
می بایست  pHدر ترکیب ثابت بماند که بدین منظور،
سیستمی با  pHاسیدی صفر و  pHقلیایی سیزده تهیه گردید
که  pHدر کل فرآیند از لحظه هیدرولیز تا اتمام لحظه تراکم
ثابت ماند .نمونه های فرآوری شده در محیطی با  pHثابت
صفر و سیزده در دماهای 0351 ،0251 ،0011 ،011و0551
درجهسانتیگراد عملیات حرارتی گردیدند .نتایج تحقیقات
گذشته ،نشان میدهد درصورتی که محلول سیلیکا در شرایط
بازی تهیه گردد ،واکنش هسته دوست اتم سیلیسیم با رادیکال
 OHقابل انتظار است .این واکنش مستعد است تا به جای
 Si(OR)4توسط  Si(OR)3OHمورد حمله قرار گیرد(R

شکل 0الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  1/0نرمال باز با مقادیر مختلف،
عملیات حرارتی شده در دمای 0011درجهسانتیگراد.

نماینده گروه قلیایی است)] .[42بنابراین براساس واکنشهای
هیدراتاسیون و پلیمریزاسیون زیر ،واکنش دوم بر کل واکنش
پلیمریزاسیون اول مقدم است و محصول یک ساختار شبکه
ای سه بعدی است.
Si(OR)4 + H2O
Si(OR)3OH
… Si(OH)4
Si(OR)3OH + Si(OR)3OH
(OR)3Si-OSi(OR)3
….
[-Si-O-Si]n

اما در صورتی که محلول اسیدی باشد ،انتظار میرود یک
واکنش هسته دوست براساس پروتون اتفاق بیفتد .از آنجا که
 Si(OR)4نسبت به  Si(OR)3OHدانسیته الکترونی بیشتری در

شکل 5الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  0نرمال باز با مقادیر مختلف،
عملیات حرارتی شده در دمای 0011درجهسانتیگراد

نتایج به دست آمده از آنالیز  XRDنمونه مذکور ،دو
احتمال را بیان میکند .احتمال اول این است که پیکهای
چند فاز از جمله فازهای آلومینا و موالیت با یکدیگر در
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

اطراف اتم سیلیسیوم دارد Si(OR)4 ،آمادگی بیشتری برای
مورد حمله واقع شدن به وسیله  OHرا داراست .بنابراین
واکنش اول بر واکنش دوم مقدم بوده و یک واکنش
هیدرولیتیک انجام می شود] .[4شکلهای ( 6الی ،)0نتایج
 XRDنمونههای حاوی کاتالیست اسیدی و بازی با نرمالیته-
های  1/0و  0را پس از انجام عملیات حرارتی در دماهای
 0551،0351،0251،0011،011درجه سانتی گراد ،نشان می-
دهد .جوانههای موالیت در دمای  011درجه سانتی گراد
تشکیل شده و بایستی زمان و دمای کافی در اختیار سیستم
قرار گیرد تا پیکهای ضعیف موالیت شروع به رشد کنند .از
طرفی با توجه به شکلهای( 01و  )00همان طور که انتظار
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،
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میرفت نمونههای آمورف مالحظه گردید به گونهای که تنها
چند پیک آمورف آلومینا و سیلیس و پیکهای ضعیف
موالیت قابل مشاهده است.

شکل 0الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  0نرمال بازی عملیات حرارتی
شده در دمای 0551،0351،0251،0011،011درجه سانتیگراد
شکل 6الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  1/0نرمال اسیدی عملیات
حرارتی شده دردمای  0551،0351،02511 ،0011 ،011درجهسانتیگراد

شکل 01الگوی پراش اشعه ایکس نمونه سنتز شده در  pH=0عملیات
شکل 0الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  0نرمال اسیدی عملیات

حرارتی شده در دمای 0551،0351،0251،0011،011درجه سانتیگراد

حرارتی شده در دمای 0551،0351،0251،0011،011درجهسانتیگراد

شکل 00الگوی پراش اشعه ایکس نمونه سنتز شده در pH=13عملیات
شکل 8الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  1/0نرمال بازی عملیات
حرارتی شده در دمای 0551،0351،0251،0011،011درجه سانتیگراد

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

حرارتی شده در دمای  0551،0351،0251 ،0011 ،011درجه
سانتیگراد
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در واقع سیلیس به دلیل ساختار آمورف خود از
کریستاله شدن اکسید آلومینیوم جلوگیری میکند که در این
صورت اکسید آلومینیوم با پیک پهن در الگوی پراش ظاهر
میشود .در محدوده دمایی011-0111درجه سانتی گراد
نمونههای سنتز شده در محیطی با  pHثابت عملکرد ضعیف-
تری در مقایسه با نمونههای سنتز شده در محیطی با با نرمالیته
ثابت داشتند .عدم تشکیل موالیت در نمونههای سنتز شده در
محیطی با  pHثابت در این دما را میتوان ناشی از عدم فرصت

(انرژی تشکیل) میگردد .بنابراین وقتی آلومینا و مایع
سیلیکاتی به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار میگیرند با
افزایش دما واکنش نفوذ به داخل الیه تعادلی آلومینوسیلیکات
در سطح مشترک پیش میرود تا اینکه انرژی های اتصالی
سیستم به تعادل برسند .در این مقطع مایع آلومینوسیلیکاتی
به علت استحکام باالی آلومینا از مولکولهای آن اشباع
نخواهد شد و واکنش صورت گرفته وابسته به نفوذ بلندبرد
خواهد بود .با کاهش  pHاسید و افزایش اسیدیته سیستم،

کافی یا دمای کم برای نفوذ دانست .افزایش دمای عملیات
حرارتی ،سبب بهبود عملکرد نمونههای فرآوری شده در
محیطی با  pHثابت نسبت به نمونههای فرآوری شده در
محیطی با نرمالیته  1/0و شده زیرا فرآیند جوانهزنی و رشد
برای ذرات موالیت تسهیل گردیده است .با توجه به اشکال

سرعت واکنش هیدرولیز و تراکم افزایش یافته و در نتیجه در
ابتدای واکنش ،هسته زایی با سرعتی باال شروع به پیشرفت
میکند که محصول آن به وجود آمدن هسته های بسیار ریز
و تقریبا پایدار اولیه است .مسئلهای که در مورد نمونههای با
نرمالیته  1/0و  0دیده نشد ] [4,32در واقع در این نمونهها در

 6الی  ،0با افزایش دمای عملیات حرارتی پیکهای کوچک
و ناپایدار موالیت که در دمای  011درجهسانتیگراد مشاهده
گردید ،درحال از بین رفتن هستند .درواقع با افزایش دما از
رشد جوانههای اولیه موالیت جلوگیری شده است و فازهای

ابتدا هستههای اولیه به خوبی تشکیل گردیدند اما به دلیل
عدم تنظیم  ،pHجوانههای مذکور از بین رفته و سیلیس و
آلومینا به صورت مجزا در سیستم باقی ماندند .مقایسه الگوی
پراش اشعه ایکس نمونههای فرآوری شده در محیطی با

آلومینا و سیلیس جایگزین فاز موالیت شده است .این رخداد
باعث مشاهده جدایشی مختصر در سیستم شده است .با
تغییر  pHاسید یا باز ،قدرت یونی محیط واکنش و در نتیجه
سرعت هیدرولیز و تراکم تغییر پیدا کرده و پایداری سل نیز
دگرگون میشود .به طور مثال با توجه به تحقیقات صورت
گرفته در حدود  ،pH=2پایداری سل یک بیشینه داشته و با
افزایش  pHکاهش پیدا کرده و در  pHحدود  6-5به کمترین
مقدار خود میرسد اما پایداری سل سیلیس در  pHباالتر از
 0دوباره افزایش پیدا میکند که این شرایط برای نمونههای

نرمالیته ثابت در دمای  0351نشان داد که مشکل جدایش
فازی و عدم تشکیل پیکهای موالیت قوی در این نمونه ها
همچنان وجود دارد .تشکیل پیکهای ضعیف موالیت نیز
حاکی از نفوذ آلومینا و سیلیس در دمای باالی عملیات
حرارتی است .درنتیجه نقش نفوذ بسیار پررنگتر از
کاتالیست میباشد .همانطور که در تصاویر  6تا  0مشاهده
است ،الگوی پراش اشعه ایکس نمونههای اسیدی و بازی
فرآوری شده در محیطی با نرمالیتههای ثابت  1/0و  0تفاوت
قابل توجهی با یکدیگر ندارند.

 1/0و  0نرمال همواره در حال تغییر است و هرچه واکنش
پیش میرود نقش کمتری را در فرآیند ایفا میکنند] .[32با
افزایش دمای عملیات حرارتی از  011تا  0251درجه سانتی
گراد در نمونههای فرآوری شده در محیطی با نرمالیته ثابت،
کاتالیست نقشی در پیشبرد واکنش نداشته و همچنان پیک-
های مربوط به تبلور فازهای سیلیس و آلومینا و تعدادی پیک
ضعیف موالیت در نمونه مشاهده میگردد .آلومینا انرژی آزاد
تشکیل زیادی داشته و بنابراین انرژی زیادی برای شکست
اتصاالت آن الزم است .مایعات آلومینوسیلیکاتی همگن

شکل( ،)01الگوی پراش اشعه ایکس ذرات موالیت
فرآوری شده در محیطی با  pH=0را نشان میدهد که به
ترتیب در دماهای  0351 ،0251 ،0011 ،011و  0551درجه
سانتیگراد به مدت  3ساعت عملیات حراراتی شده است .بر
اساس نتایج ارائه شده در این شکل ،ژل اسیدی کلسینه شده
در دماهای  011و  0011درجه سانتیگراد ،ساختار آمورف
خود را حفظ کرده است و نمونه نیازمند دمای باالتری جهت
تبلور فازهای سیلیس و آلومینا و نفوذ فازهای مذکور در
یکدیگر به منظور جوانه زنی و رشد فاز موالیت میباشد .لذا

اتصاالت کوواالنت قوی دارند و ورود مولکولهای آلومینا به
داخل ساختمان این مایعات ،باعث افزایش انرژی آزاد منفی

با عبور از دمای 0011درجه سانتیگراد و پیش از دمای
0251درجه سانتی گراد به دمای موالیتی شدن رسیده و با

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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افزایش دمای عملیات حرارتی تا دمای  0251درجه سانتی
گراد ،پیکهای شارپ موالیت قابل مشاهده است .این در
حالی است که همچنان تعدادی پیک مربوط به فاز -Al2O3
 αوجود دارد که در اثر افزایش دما طی تحول γ-Al2O3
تشکیل شده است ،وجود دارد .فائق آمدن بر انرژی پیوندی
و وادار کردن فاز مذکور به قرارگیری در کنار سیلیس و
تشکیل موالیت نیاز به افزایش دما و دادن فرصت کافی می-
باشد که تقریبا با افزایش دمای عملیات حرارتی تا 0551درجه

و نمونه در حال تبدیالت فازی به خصوص انتقالهای فازی
آلومینا و تبدیل فازهای نیمه پایدار  θ-Al2O3و  γ-Al2O3به
فاز پایدار  α-Al2O3میباشد .در حالیکه در دمای
0251درجه سانتی گراد ،تمام پیکهای قوی  α-Al2O3به
همراه پیکهای ضعیف و اولیه موالیت ،ناشی از شروع تبلور
موالیت و دمای موالیتی شدن است .پس از تشکیل جوانه-
های موالیت ،بایستی دما و زمان در اختیار سیستم قرار گیرد
تا پیک های ضعیف موالیت شروع به رشد کنند .با افزایش

سانتی گراد تحقق یافته است .و درنتیجه ،تبلور نسبتا کامل
موالیت برای نمونه  W0در دمای مذکور به وقوع پیوسته
است .موالیت تشکیل شده در نمونه  W0در دمای
0251درجه سانتیگراد و 0351درجه سانتیگراد ،دارای شبکه
نیمه پایدار تتراگونال میباشد که با افزایش دمای عملیات

دما تا دمای 0351درجه سانتی گراد ،فضا جهت رشد
ترجیحی فاز موالیت به وجود آمده و جوانههای شکل گرفته
در دمای پایینتر ،فرصت رشد پیدا کرده و متبلور شدهاند .فاز
اصلی تشکیل شده در دمای 0011و 0251درجه سانتیگراد،
آلومینا و سیلیس خواهد بود و برای تبلور کامل موالیت درون

حرارتی ،تحول کامل گشته و موالیت پایدار اورتورومبیک
شکل خواهد گرفت .در دماهای  0351 ،0251و0551درجه
سانتیگراد شدت پیکهای کریستوبالیت و آلومینا درحال
تغییر بوده و دچار افزایش و یا کاهش شدهاند .شدت پیک-

سیستم ،به دمای باالتری برای این نمونه نیاز است.

هایی که با افزایش دمای عملیات حرارتی کاهش پیدا کردهاند
و نیز فاز مورد نظری که در ساختار حل شده و تشکیل محلول
جامد داده است را میتوان ناشی از نفوذ مناسب آلومینا و
سیلیس به صورت مناسب در یکدیگر دانست .اما پدیدار
شدن و افزایش تعدادی از پیکهای آلومینا و سیلیس در دمای
باالتر از 0351درجه سانتیگراد میتواند ناشی از جدایش
موضعی در نمونه باشد.
احتمال میرود که در دمای مذکور ،ذرات باقیمانده
آلومینا و سیلیس که در دماهای پایین به صورت جوانه
درآمدهاند ،در این دما به صورت بلوری رشد کنند .با افزایش
دمای عملیات حرارتی تا باالی دمای 0351درجه سانتیگراد،
پیکها پهنتر شده که این مسئله میتواند حاکی از درشت
شدن دانههای موالیت و تشکیل آگلومرههای سخت از طریق
تشکیل و رشد در هنگام پخت باشد .شکل( ،)00الگوی پراش
اشعه ایکس نمونه موالیت فرآوری شده در محیطی با pH=13
را نشان میدهد که به ترتیب در دماهای
011 ، 0551،0351،0251،0011درجهسانتیگراد به مدت 3
ساعت عملیات حرارتی شده است .بر اساس نتایج ارائه شده
در این شکل ،ژل بازی کلسینه شده ،نشان میدهد که در
دماهای  011و0011درجه سانتی گراد ،ساختار آمورف بوده
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

نتایج  .DSC-TGAبه منظور تعیین نوع واکنشهایی که با
افزایش دما در نمونهها اتفاق میافتد آنالیز حرارتی DSC/TG

انجامشد .بنابراین ذرات فرآوری شده حاوی با استفاده از
شرایط نرمالیته ثابت و  pHثابت در محیط اسیدی و یا بازی،
توسط آنالیز  DSC/TGمورد بررسی قرار گرفتند .شکل های
( 02الی  )05به ترتیب مربوط به

نمودارهای DSC/TG

نمونههای  W13 ،NB ،NAو  W0میباشد .همچنین مشتق
منحنی  (DTG) TGدر کنار نمودارهای  DSC/TGرسم شده
است .میزان کاهش وزن کلی برای نمونه های

،NB ،NA

 W13و  W0به ترتیب  88/00 ،52/15 ،63/88و 53/02
درصد میباشد.

شکل  02نمودارهای  DSC/TG/DTGمربوط به نمونه سنتز شده در
محیط بازی با .(W13) pH=13

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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 W13شامل پنج مرحله میباشد .نخستین مرحله کاهش وزن
برای تمامی نمونهها در محدوده  301-011درجه سانتیگراد
میباشد که منحنی  TGدر محدوده دمایی مذکور برای نمونه-
های  W13 ،NB ،NAو  W0به ترتیب کاهش وزن ،%26
 %66 ،%00و  %60را نشان میدهد .این کاهش وزن در منحنی
 TGو رخ دادن واکنشهای گرماگیر بر روی منحنی  DSCدر
این محدوده دمایی را میتوان به عوامل گوناگونی نسبت داد.
تبخیر آب جذب شده به وسیله الیه سطحی ذرات ،خروج
آب ( دیهیدراسیون) موجود در ساختار ژل تشکیل شده،
شکل  03نمودارهای  DSC/TG/DTGمربوط به نمونه سنتز شده در

خروج الکل و سایر مواد فرار و کاتالیستهای باقیمانده نظیر

محیط اسیدی یک نرمال ()NA

آمونیاک و نیترات و تجزیه این کاتالیست ها در حین افزایش
دما که به دلیل بسته بودن سیستم در ژل باقیماندهاند از جمله
عوامل یادشده است .روند از دست دادن آب الیههای درونی
تا دمای  351درجه سانتیگراد میتواند ادامه داشته باشد.
همچنین ،تغییرات وزنی هنگام دیهیدراسیون میتواند در
میزان بازدهی موالیت در دماهای باالتر موثر باشد .برخالف
نمونههای  NAو  NBکه برای ثابت نگه داشتن نرمالیته مقدار
مشخصی کاتالیست ( 3میلیلیتر) به آنها افزوده شد ،در
نمونههای  W0و  W13به قدری کاتالیست اضافه گردید تا

شکل  00نمودارهای  DSC/TG/DTGمربوط به نمونه سنتز شده در
محیط بازی یک نرمال ).(NB

 pHنمونهها به صفر و سیزده برسد .بنابراین انتظار میرود که
میزان کاتالیست در نمونههای  W0و  W13بیشتر از نمونههای
 NAو  NBباشد .میزان وزن کاهش یافته تا دمای حدود 351
درجهسانتیگراد برای نمونههای  W0و  W13حدود  00تا 01
درصد بیشتر از نمونههای  NAو  NBبوده است .دومین
مرحله کاهش وزن برای تمامی نمونهها ،با سرعت آهستهتری
پیش رفته و منحنیهای  TGشیب مالیمتری دارند .محدوده
دمایی این مرحله برای نمونههای  NAو  NBدر بازه - 301
 601درجه سانتیگراد و برای نمونههای  W13و  W0در
حدود  011-301درجه سانتیگراد بوده است .میزان کاهش
وزن در این مرحله برای نمونههای  NAو  NBدر حدود %03

شکل  05نمودارهای  DSC/TG/DTGمربوط به نمونه سنتز شده در
محیط اسیدی با (W0) pH=0

طبق شکل ( 03 ،02و  ،)00منحنی  TGنمونهها شامل
 3مرحله و مطابق شکل( )05منحنی  TGمربوط به نمونه
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

و  %00و برای نمونههای  W13و  W0به ترتیب  %0و %2
است .کاهش وزن در این محدوده میتواند ناشی از هیدرولیز
و اکسیداسیون گروههای آلی باقیمانده در ژل باشد .پیکهای
گرمازای ضعیف در نزدیکی دمای  381و  011درجه سانتی-
گراد به ترتیب برای نمونههای  NA ،NBو  W13و پیک پهن

سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

سید مرتضی حسینی حسین آباد  -فائزه درویشیان حقیقی  -سحر مالزاده بیدختی  -علیرضا کیانی رشید

051

در محدوده دمایی  005-021درجه سانتی گراد میتواند

دیگر آلومینا نشان میدهد .علت باالتر بودن دمای

مربوط به حذف گروههای  ORواکنش نکرده و اکسیداسیون

کریستالیزاسیون در نمونههای  W13و  W0احتماال برای

مواد آلی باشد .البته شیب مالیم کاهش وزن در این محدوده

تشکیل فاز اسپینل میباشد که باعث تعویق موالیتی شدن

دمایی میتواند ناشی از ساختار کانال مانند موالیت باشد که

میشود .پیک گرمازای تشکیل اسپینل معموال با پیک مربوط

سبب حبس شدن حالل در کانال میشود و حبس آن در

به تشکیل فاز موالیت هم پوشانی دارد .درواقع شکلگیری

دماهای باالتر میتواند با ایجاد تخلخل بسته همراه باشد .در

فاز اسپینل و موالیت همزمان بوده و در نمودار  DSCبا یک

سومین مرحله ،تغییرات اندکی در وزن ماده به وجود میآید

پیک گرمازا ظاهر میشود که روی هم افتادگی پیکهای

به نحوی که میتوان از این تغییرات چشم پوشی کرد.

گرمازا در این محدوده دمایی نشاندهنده یک واکنش دو

تغییرات یادشده برای نمونههای  W13 ،NB ،NAو  W0به

مرحله ای است.

ترتیب در محدوده دمایی -011 ، 0011-611 ،0011-611
 611و  0011-011درجه سانتیگراد به وقوع پیوسته است.
این رفتار میتواند ناشی از فرآیند آرام سازی

)(relaxation

ساختاری پیش از فرآیند بلورسازی باشد .به عنوان مثال ،برای
نمونههای  W13و  W0پس از دمای  611درجه سانتیگراد،
پیکهایی عریض همراه با مقداری افزایش وزن در منحنی
 TGقابل مشاهده است که نشانگر آغاز فرآوری است .به
عبارت دیگر تلفات کمتر جرمی در دمای باالتر از  611درجه
سانتیگراد نشان میدهد که تبلور موالیت از طریق آرایش
مجدد در فاز آمورف شکل میگیرد .پیک گرمازا در محدوده
دمایی  011-811درجه سانتیگراد برای نمونه  W0نشان
میدهد که واکنشی بین  η-Al2O3و فاز آمورف سیلیس قبل
از کریستالیزاسیون وجود داشته است .همچنین پیک کوچک
گرمازا در حدود دمای  0111-011درجه سانتیگراد برای
نمونههای  W13و  W0که مربوط به نمونههای فرآوری شده
در محیطی با  pHثابت میباشد به انتقاالت فازی از

η-Al2O3

به  θ-Al2O3یا تشکیل فازهای اسپینل نسبت داده شده است.
احتمال تشکیل فاز اسپینل برای نمونه های  NAو  NBدر
محدوده دمایی  011-811درجه سانتیگراد میباشد .شکل
پیکها و دمای تشکیل فازهای انتقالی به شدت وابسته به
همگنی ترکیبات  Al-Siدر ژل میباشد و منطقه غنی از آلومینا
از طریق تبدیل فاز اسپینل  Al-Siدر دمای باالتر به موالیت
اورتورومبیک ایجاد میشود .پیک پهن در نمونه  ،W13در
حدود دمای 0011درجه سانتیگراد تشکیل فازهای واسطه
(انتقالی) و تشکیل باندهای  Al-O-Siو کریستالیزاسیون
موالیت و نیز احتمال تبدیل  γ-Al2O3را به فازهای انتقالی
سال سی و دوم ،شماره دو0011 ،

شکل  06نمونه سنتز شده در دمای  0251درجهسانتیگراد در محیط
بازی با نرمالیته یک

نتایج  .SEMتصاویر( 06الی  )22مربوط به بخشی از نتایج
و مطالعات آنالیز  SEMذرات فرآوری شده و عملیات
حرارتی شده در دماهای مختلف میباشد .شکل( )06نمونه
سنتز شده در دمای  0251درجهسانتیگراد در محیط بازی با
نرمالیته یک  ،شکل ( )00نمونه سنتز شده در دمای 0351
درجهسانتیگراد در محیط بازی با نرمالیته یک و شکل (،)08
نمونه سنتز شده در دمای  0551درجهسانتیگراد در محیط
بازی با نرمالیته یک را نشان میدهد .با توجه به اینکه نتایج
به دست آمده از آنالیز  XRDنمونههای تهیه شده در حضور
اسید و باز در شرایط نرمالیته ثابت مشابه بود ،صرفا
ریزساختار نمونههای بازی مورد بررسی قرار گرفت .از
مقایسه تصاویر یادشده و الگوی پراش اشعه ایکس نمونههای
مربوطه میتوان به این نتیجه رسید که مورفولوژی صفحهای
موجود در نمونههای تهیه شده در  pHبازی با نرمالیته ثابت،
مربوط به ذرات آلومینا میباشد که رشد این صفحات با
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افزایش دما کامال مشهود است .تصاویر( 00و )21تصاویر
 SEMنمونههای فرآوری شده در دمای  0251و 0551درجه-
سانتیگراد در محیط اسیدی با  pH=0است .تصاویر  20و
 22نیز مربوط به نمونههای فرآوری شده در دمای 0351
و 0551درجه سانتی گراد در محیط بازی با  pH=13میباشد.

شکل 21نمونه سنتز شده در دمای  0551درجهسانتیگراد در محیط
اسیدی با .(W0) pH=0

شکل  00نمونه سنتز شده در دمای  0351درجهسانتیگراد در محیط
بازی با نرمالیته یک.

شکل 20نمونه سنتز شده در دمای  0351درجهسانتیگراد در محیط
اسیدی با .(W13) pH=13

شکل  08نمونه سنتز شده در دمای  0551درجه سانتی گراد در محیط
بازی با نرمالیته یک.

شکل  22نمونه سنتز شده در دمای  0551درجهسانتیگراد در محیط
بازی با (W13) pH=13

شکل 00نمونه سنتز شده در دمای  0251درجهسانتیگراد در محیط
اسیدی با (W0) pH=0
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010

نتیجه گیری

تهیه شده در  pHاسیدی مورفولوژی موالیت صفحهای دارند

در این پژوهش ذرات موالیت با استفاده از منابع آلومینا و

درحالیکه فرآوری در محیط بازی منجر به تشکیل ذرات

سیلیس به روش سل ژل فرآوری شد .نتایج حاصل از پراش

موالیت با مورفولوژی کروی میگردد .ذرات موالیت سنتز

اشعه ایکس نشان داد که مقدار اسید در نرمالیته 1/0و 0

شده در محیط بازی ،توزیع نسبتا یکنواختی داشته و دارای

تاثیری بر روی الگوی به دست آمده از پراش اشعه ایکس

ساختار فشرده میباشد .با افزایش دما فشردگی مذکور

ندارد .در مورد نمونههای فرآوری شده در محیط بازی

افزایش پیدا کرده و ذرات کوچکتر و یکنواختتر میشوند.

تفاوتهایی دیده میشود اما نتیجه نهایی مطلوب نبود .این

کوچکشدن و یکنواختشدن ذرات گواهی بر بلوری شدن

امر ناشی از عدم تنظیم  pHدر سیستم بوده و هرچه دما

هرچه بیشتر فاز موالیت درون ساختار میباشد .همچنین

افزایش پیدا کند ،در این نمونهها اثر کاتالیست کمرنگتر شده

اتصال ذرات به یکدیگر میتواند به مکانیزم های نفوذی

و صرفا نفوذ ،نقش اصلی را ایفا میکند .با ثابت نگه داشتن

تشکیل ذرات در فرآیند سل ژل و در حین عملیات حرارتی

 pHدر مقادیر صفر و سیزده شرایط تغییر کرده و با افزایش

پس از آن مرتبط شود .با توجه به نتایج  XRDو تصاویر

دمای عملیات حرارتی ،نمونهها از حالت آمورف به بلوری

 SEMنمونه فرآوری شده در محیط اسیدی با  pHثابت عالوه

تبدیل شدند .همچنین جوانههایی که در دماهای  011و 0011

بر وجود ذرات موالیت با مورفولوژی صفحهای ،بلورهای

درجه سانتیگراد تشکیل شده بودند ،رشد کرده و در دمای

کوچک آلومینا نیز در ساختار مشاهده میشود که به صورت

 0251و  0351الگوی تقریبا خالصی از موالیت به دست می-

جوانهزنی هتروژن عمل کرده و باعث رشد بلورهای آلومینا

آید .شکل پیکها و دمای تشکیل فازهای انتقالی در

میشود Kleebe .و همکارانش ،سرامیک موالیتی تهیه شده

نمودارهای  DSC/TGبه شدت وابسته به همگنی ترکیبات

به روش سل ژل را بدون اعمال فشار در دماهای  0611تا

 Al-Siدر ژل میباشد .با توجه به تصاویر  ،SEMنمونههای

 0011درجهسانتیگراد به مدت  0ساعت عملیات حرارتی

تهیه شده در  pHاسیدی ،مورفولوژی موالیت صفحهای دارند

کرد .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که فاز شیشه در محل

درحالیکه فرآوری در محیط بازی منجر به تشکیل ذرات

تقاطع دانه ها و در طول اتصاالت دو دانه وجود دارد که با

موالیت با مورفولوژی کروی گردید .همچنین با توجه به

افزایش دمای پخت ،میزان آلومینا در دانههای موالیت و شیشه

نتایج  XRDو تصاویر  SEMنمونه فرآوری شده در محیط

به اثبات رسیده است .این پدیده به علت انتقال فاز سیلیس از

اسیدی با  pHثابت ،عالوه بر وجود ذرات موالیت با

داخل ساختمان موالیت به داخل شیشه و حل مقدار کمی

مورفولوژی صفحهای ،بلورهای کوچک آلومینا نیز در ساختار

موالیت داخل شیشه بود که در این حالت ترکیب موالیت

مشاهده شد .بلورهای کوچک یادشده به صورت جوانه زنی

بدون تغییر بوده اما میزان آلومینا در فاز شیشه افزایش یافته

هتروژن عمل کرده و منجر به رشد بلورهای آلومینا شد.

است] .[43,44در نمونه فرآوری شده در محیط اسیدی با pH

مورفولوژی صفحهای در نمونههای تهیه شده در  pHبازی با

ثابت ،هنگامی که ساختار ژل به هنگام سرد شدن از ذرات

نرمالیته ثابت نیز متعلق به ذرات آلومینا بود .به صورت کلی،

آلومینا اشباع میشود بلورهای آلومینا رسوب کرده و به

در بین نمونههای اسیدی و بازی با  pHثابت نیز ،نمونههای

صورت آزاد جدا میشوند].[45-51

اسیدی عملکرد بهتری را از خود نشان دادند.
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