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  ژل-سل روش به باال روزنه حجم و ويژه سطح با آلومينا-گاما سنتز

 گليکولاتيلنپلي کمک با

 +*حسین کاظمی، شاهرخ شاه حسینی، امین بازیاری

 ، ایرانایران، تهراندانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت 

 یندافر از منظور بدین. دش بررسی گاما آلومینا پایه ساختاری هایویژگی و سنتز بر گلیکولاتیلنپلی در این پژوهش، تأثیر :دهيچك
 و جذب آنالیز از. شد گرفته بهره آلومینا گاما تهیه برای مادهپیش عنوان ایزوپروپوکسید به آلومینیوم و از سنتز روش عنوان به ژل-سل
 هایمولی درصد با شده سنتز آلومیناهای گاما هایهحفر اندازه توزیع و هاهحفر حجم ویژه، سطح یمحاسبه منظوربه نیتروژن دفع

 آلومینای بهترین (g3cm 2/2/)  هایهحفر حجم و (g2m 344/) ویژه سطح که داد نشان هانتیجه. شد استفاد گلیکولاتیلنپلی گوناگون
 ترتیب به گلیکولاتیلنلیپ غیاب در شده سنتز نمونه به نسبت آلومینیوم ایزوپروپوکسید به گلیکولاتیلنپلی 05/0 مولی نسبت با شده سنتز

 تغییر 05/0 زا بیش گلیکول بهاتیلنمولی پلی نسبت افزایش با شد دیده همچنین. دهدمی نشان را افزایش درصد 340 و 40 حدود
 یتروژن،ن دفع و جذب آنالیزهای وسیلهبه سنتزی آلومینای نمونه گاما بهترین. آیدنمی وجودبه آلومینا ساختار در چشمگیری

  شده تهیه جاریت آلومینای گاما با و گرفت قرار تربیش مطالعه مورد ایکس پرتو سنجیپراش و روبشی الکترونی میکروسکوپ
پراش پرتو ایکس اندازه  هاینتیجهد. بر اساس ش ( مقایسهg3cm 5/0/) هایهحفر حجم و  (g2m 174/) ویژه سطح با مرک شرکت از

 میناآلو گاما سنتز پیشین هایروش شدند برخالف نانومتر محاسبه  7 و 13ترتیب به  و بهترین نمونه سنتزی مرک آلومینای بلورهای گاما
  یندافر رد گلیکول اتیلن پلی از بودند،  استفاده کمی هایهحفر حجم دارای به طور معمول سنتزی با سطح ویژه باال، هایکه نمونه

از  د. همچنین سنتز گاما آلومینا با استفادهش نیز هاهحفر حجم در چشمگیری افزایش موجب ویژه بر افزایش سطح افزونژل -سل
 ها برخوردار است.تری  نسبت به سایر روشگلیکول  از پیچیدگی کماتیلنپلی

 . روزنه حجم ویژه؛ سطح گلیکول؛اتیلنپلی آلومینا؛ گاما ژل؛-سل :يديكل يهاواژه

KEYWORDS: Sol-gel; γ-alumina; Polyethylene glycol; Specific surface area; Pore volume. 

مقدمه
 آلومينا ماده معدني است که به دليل برخوردارييا اکسيد آلومينيوم 

ي باال داراي کاربردهاي گرماياز پايداري مکانيکي، شيميايي و 
. ]۱ـ  ۳[باشد فراواني در صنايع پااليش نفت، پتروشيمي و گاز مي

 شکلترين شدهشناخته 3O2Al-(α( تر از يک قرن پيش کراندومکم
  با پديدار شدن وليترين کاربرد را داشت آلومينا بود که بيش

، χ ،κ ،γ ،δ ،ηپايدار آلومينا مانند فازهاي انتقالي و شبه هايويژگي
θ 4[هاي آلومينا بسيار مورد توجه قرار گرفتند اين فرم[ . 
 

به دليل ساختار متخلخل و  3O2Al-(γ( در اين ميان گاما آلومينا
 عنوان کاتاليست و پايه کاتاليست تر به سطح ويژه باال، بيش

 يازهبمورد استفاده قرار گرفته است. گاما آلومينا از آبگيري بوهميت در 
 . گاما]۵،  6[آيد دست ميبه سلسيوسدرجه  ۵۰۰الي  4۰۰دمايي 

 تواند آلوميناي سنتز شده با سطح ويژه و حجم حفره باال مي
وليد ت برايبارگذاري جزء فعال )به عنوان مثال  برايبه منظور پايه 

 جاذب خشک( مورد بررسي قرار گيرد. با افزايش سطح ويژه و
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ي تر و با پراکندگپايه )گاما آلومينا( جزء فعال بيش هايهحجم حفر
 . ]7[گيرد قرار مي هاهباالتر درون حفر

 هاي توليدترين روشبه عنوان يکي از متداول (۱)ژل-يند سلافر
 لخواهيدرود که به دليل دماي پايين کنترل نانوساختارها به شمار مي

ر دهد. از ديگدست ميهها بشيميايي آن-فيزيکي هايويژگيبر 
 هبا خلوص، سطح ويژ هايفراوردهتوان به توليد اين روش مي هايبرتري

 .]۸، 9[باريک اشاره نمود  هايهباال و توزيع اندازه ذر هايهو حجم حفر
 شوند در اين روش آغازگرها در حضور حالل با آب مخلوط مي

افتد که متعاقب مرحله اتفاق مي (۳)و تراکم (2)هاي هيدروليزواکنشو 
هند دبعدي به نام ژل تشکيل ميسل يک شبکه سه هايهذرتراکم، 

با  ژل-ي براي سنتز آلومينا به روش سلگوناگونهاي . روش]۱۰[
 هاهفرحجم ح موردها تربيشسطح ويژه باال به کار گرفته شده که در 

هاي روش .]۱۱ـ  ۱4[گزارش شده است  g3cm۱/تر از در بازه کم
  pHو تنظيم  فعال کننده سطحيديگري نيز مانند استفاده از 

توليد گاما آلومينا به کار برده شده است که نمونه  برايمحلول سل 
خوبي نيز  روزنهبر سطح ويژه مناسب از حجم  افزونسنتزي 

يند سنتز ادر طول انجام فر pHبرخوردار است، که البته تنظيم 
 . ]۱۵، ۱6[باشد کنترل مناسب شرايط آزمايش مي نيازمند

 (4)داکسياتيلنژل، پليـ  يند سلانشان داده شده که در فر هاپژوهشدر 
هاي فيزيکي تواند به عنوان يک عامل بهبود دهنده ويژگيمي

آلومينا حين سنتز مورد استفاده قرار گيرد. در پژوهشي که توسط 
انجام شده نشان داده شده که با استفاده از  (۵)همکارانو  توکودمي

کلريد ( و آلومينيم g/mol 6۱۰پلي اتيلن اکسيد با جرم مولکولي باال )
 مقدارهايرا در  هاروزنه توان اندازه ماکروميماده به عنوان پيش

 . پلي اتيلن اکسيد ]۱7[ميکرومتر کنترل کرد  ۸/۱نانومتر تا  4۰۰
شود شناخته مي (6)با جرم مولکولي کم به عنوان پلي اتيلن گليکول

. در گزارشي که ]۱۸[هاي قطبي دارد تري در حاللو حالليت بيش
 منتشر شده استفاده از  (7)توسط پاسس و همکاران به تازگي

گليکول با جرم مولکولي کم براي سنتز آلومينا باعث اتيلنپلي
 آلومينا با سطح سرانجامشود و جداسازي فاز ژل آلومينا از حالل مي

 .]۱9 [شود باال توليد مي روزنهويژه و حجم 
 
 
 
 
 
 

تزي هاي سنسنتز گاما آلومينا، نمونه برايهاي پيشين در روش
 به طور معمولکمي بودند و  هايروزنهداراي حجم  معمولبه طور 

 يافت و همچنين کاهش مي هاروزنهبا افزايش سطح ويژه حجم 
 اال ب هايههاي موفق در سنتز گاما آلومينا با حجم حفردر ساير روش

ه يند سنتز است کانياز به ايجاد محيط اسيدي در فر به طور معمول
اده تنظيم شرايط آزمايش داراست. استفي به منظور رپيچيدگي بيش

ه توليد که ببر اين افزونژل -يند سلااز پلي اتيلن گليکول در فر
 گيريچشمشود، موجب افزايش گاما آلومينا با سطح ويژه باال منجر مي

شود و نيازي به ايجاد محيط اسيدي در نيز مي هاروزنهدر حجم 
مطالعه، هدف توليد گاما وجود ندارد. در اين  pHمحلول سل و تغيير 

 ژل -يند سلاوسيله فرآلومينا با سطح ويژه و حجم حفره باال به
 g/mol4۰۰۰گليکول با جرم مولکولي اتيلنو با کمک عامل پلي

 گليکولاتيلنپلي ي از نسبت موليگوناگون مقدارهايشد. بدين منظور بامي
  رو آنپيبه پيش ماده آلومينيم ايزوپروپوکسيد استفاده شده و 

 زيهاي آلوميناي سنتهاي ساختاري نمونهبه بررسي و مقايسه ويژگي
و گاما آلوميناي خريداري شده از شرکت مرک با کمک آناليزهاي 

ايکس، جذب و دفع نيتروژن و تصاوير ميکروسکوپ الکتروني  پرتوپراش 
 .شودروبشي پرداخته مي

 بخش تجربي
 مواد آزمايشگاهي

ماده به عنوان پيش (۸)ايزوپروپوکسيدآلومينيوم در اين پژوهش 
به عنوان حالل  (۱۰)، اتانول%9۸با درصد خلوص  (9)از شرکت اکرس
گليکول از اتيلنو پلي %۵/99با درصد خلوص  (۱۱)از شرکت مرک

 تهيه شدند. %99/99با درصد خلوص  (۱2)آلدريچ-شرکت سيگما
 

 روش سنتز آلومينا

د. شژل تهيه -پنج نمونه گاما آلوميناي متخلخل به روش سل
عنوان ايزوپروپوکسيد در مخلوط اتانول بهبدين منظور ابتدا آلومينيوم 

 وسيله همزن مکانيکي با سرعت حالل و آب بدون يون به
 يکول گلاتيلندقيقه حل شده و سپس پلي ۳۰مدت دور بر دقيقه و به 6۵۰

 
 
 
 
 
 

)1( Sol-gel        )7( Passos A. et al 

)2( Hydrolysis        )۸( Aluminum isopropoxide (Al(OPri)) 

)3( Condensation        )۹( Acros 
)4( polyethylene oxide (PEO)       )10( Ethanol (CH3CH2OH) 

)5( Tokudome Y. et al       )11( Merck 

)۶( polyethylene glycol (PEG)      )12( Sigma-Aldrich 
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  شده جهت تهیه گاما آلومیناگلیکول استفادهاتیلنمقادير پليـ 1جدول 

 ۵ 4 ۳ 2 ۱ گاما آلومينا

 ۱/۰ ۰7۵/۰ ۰۵/۰ ۰2۵/۰ ۰ گليکولاتيلننسبت مولي پلي

 ۱7/۳9 7۸/۳۳ ۵2/22 26/۱۱ ۰ گليکولاتيلنپليگرم 

 
منظور کاهش سرعت واکنش آلومينيوم شد. به افزودهبه محلول 

 ايزوپروپوکسيد و دستيابي به يک ژل يکنواخت در کل محلول، 
( Co۰ به تقريبسنتز در در حمام آب و يخ )دماي  هايهمه مرحله

گليکول ويسکوزيته محلول اتيلنانجام شد. در پي افزودن پلي
 ديدحفظ شرايط اختالط ش برايکند، به همين دليل به افزايش پيدا مي

 دور بر دقيقه افزايش داده شد و محلول  ۱6۵۰سرعت همزن تا 
دقيقه در اين شرايط باقي ماند. ترکيب مولي محلول  ۱۰به مدت 
 ظر گرفته شد:صورت زير در نسنتز به 

Al(OPri) :۱۸ H2O :۳ CH3CH2OH :xPEO 

باشد. مي ۱/۰و  x=۰/۰، ۰2۵/۰ ،۰۵/۰ ،۰7۵/۰که در آن 
ايزوپروپوکسيد، آب و  شده مواد شامل آلومينيوم استفاده مقدارهاي

. انتخاب شد ۵6/۱۵و  ۵2/۳6، 2۳اتانول بر حسب گرم به ترتيب برابر 
تيجه گليکول استفاده شده بود که در ناتيلنپليتنها تفاوت در مقدار 

گليکول مصرف اتيلنپلي گاما آلوميناهاي سنتز شده بر اساس مقدار
 است. ديدنقابل  ۱گذاري شدند که در جدول شده نام

 وگرانرمنظور تشکيل ژل، سطح محلول  به (۱)در مرحله پيرسازي
ساعت  24مدت تهيه شده توسط سلفون پوشيده شد و سپس به 

 ژل مرطوب  پيرو آننگهداري شد.  Co4۰درون آون با دماي 
شد. خشک  Co۵۰ساعت در دماي  4۸دست آمده به مدت هب

 ام پذيرفت.انج کلسينه کردنسازي کاتاليست عمليات فعال براي سرانجام
از دماي اتاق  C.mino 2-1 دماي کوره با شيب دمايي نخستبدين منظور 

ساعت در اين دما نگهداري  ۳افزايش داده شد و به مدت  Co22۰تا 
 رسيد و  Co6۰۰به دماي  C.mino۱-1 شد. سپس با شيب دمايي

 ه کردنکلسينساعت فرايند کلسيناسيون ادامه يافت. دماي  2به مدت 
 ه انجام گرفت هايپژوهشتوليد فاز گاما آلومينا با توجه به  براي

 هاپژوهش. در ]2۰[گزارش شده است  Co7۵۰تا  4۵۰تقريبي يبازهدر 
تا  4۵۰ يبازهنشان داده شد که افزايش دماي کلسيناسيون در 

Co7۵۰  وييسباعث کاهش سطح ويژه گاما آلوميناي سنتز شده و از 
 هدف توليد  پژوهش. در اين ]۱۰، 2۱[د شومي هاهافزايش حجم حفر

 
 

 آلومينا با باالترين سطح ويژه و حجم حفره به صورت همزمان است،ـ  گاما
 کلسينه کردنبه عنوان دماي  Co6۰۰به همين دليل دماي ميانگين 

 در نظر گرفته شد.
 

 هاويژگيآناليزهاي تعيين 

ه و محاسبهاي آلومينا منظور بررسي ساختار متخلخل نمونه به
 هاي نمونه هايروزنهو توزيع اندازه  هاهسطح ويژه، حجم حفر

 تهيه شده و گاما آلوميناي مرک از آناليز جذب و دفع نيتروژن 
بهره گرفته شد. A PHS-1020 (PHSCHINA)  به کمک دستگاه

ي هاي آلوميناي سنتزتشخيص فازهاي بلوري نمونه برايهمچنين 
  PHILIPS PW 3830 ايکس به وسيله دستگاه سنجي اشعهاز آناليز پراش

بهترين گاما آلوميناي سنتزي  (2)شناسياستفاده شد. مقايسه ريخت
 کمک آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشيبا گاما آلوميناي مرک به 

 صورت گرفت.  TESCAN (VEGAII) با استفاده از دستگاه

 
 ها و بحثنتیجه
 نيتروژن دفع و جذب آناليز

 هاي جذب و دفع نيتروژن براي گاما آلوميناهاي سنتز شدهايزوترم
شده است. بر مبناي نشان داده  ۱و گاما آلوميناي مرک در شکل 

ا از هنمونه همهدست آمده براي ههاي ببندي آيوپاک، ايزوترمدسته
 . نوع ]22[باشند که مشخصه مواد مزوحفره است مي IV نوع

 ۱هاي سنتز شده براي نمونه گاما آلوميناي پايههاي پسماند در حلقه
با دهانه باريک  هاهکه مربوط به مزوحفر باشندمي H2و مرک از نوع 

هاي پسماند ها، حلقهاست. براي ساير نمونه (۳)به شکل بطري جوهر
 اي شکل استوانه هايهاست که بيانگر وجود مزوحفر H1از نوع 

باً کروي شکل تقري هايهتجمع منظم ذرباشد که از با انتهاي باز مي
هاي پسماند در گيرند. پديدار شدن حلقههم اندازه نشأت مي

 هاهتأييدي بر ميزان ناچيز ميکروحفر 4/۰فشارهاي نسبي باالتر از 
 . ]2۳، 24[است  هاهو تشکيل کامل ساختار مزوحفر

 
 

)1( Aging         )3( Ink-bottle 

(2)  Morphology 
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 . 5 آلومینا گاما( و) 4 آلومینا گاما( ه) 3 آلومینا گاما( د) 2 آلومینا گاما( ج) 1 آلومینا گاما( ب) مرک آلومینا گاما( الف) نیتروژن دفع و جذب هايدماهمـ  1شکل 
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 5 تا 1 آلومیناهاي گاما ساختاري (ـ آنالیز2) جدول

 (nm) ميانگين قطر حفرات  3(cm(g/ حجم حفره m)g)2/سطح ويژه  گاما آلومينا

 4 ۵/۰ ۱74 شرکت مرک

۱ 249 ۵/۰ 6 

2 ۳26 ۵/۱ ۱6 

۳ ۳44 2/2 2۸ 

4 ۳۳۰ 4/2 ۳2 

۵ ۳4۳ ۳/2 ۳2 

 
و حجم  هاهسطح ويژه، متوسط اندازه حفر مقدارهاي 2در جدول 

سطح ويژه گاما آلوميناي مرک برابر  .شده استنشان داده  هاروزنه
/g2m ۱74 ده هاي آناليز شترين مقدار را در بين نمونهدست آمد که کمهب

 که در سنتز آن  ۱داراست. سطح ويژه نمونه گاما آلوميناي 
 محاسبه شد. g2m 249/گليکول استفاده نشده است برابر اتيلناز پلي

در فرايند سنتز استفاده شد سطح ويژه  گليکولاتيلنپلي زماني که از
به  2اي که براي نمونه گاما آلوميناي يافت به گونه چشمگيريافزايش 

/g2m ۳26 با سطح ويژه  ۳رسد. گاما آلوميناي مي/g2m ۳44 
سطح  سرانجامدهد. نشان مي 2تري را نسبت به نمونه افزايش کم
  g2m ۳4۳/و  g2m ۳۳۰/به ترتيب برابر  ۵و  4هاي ويژه نمونه

 توان نتيجه گرفت تأثير افزايش نسبت موليدست آمدند که ميهب

  ۱/۰تا  ۰۵/۰گليکول به آلومينيوم ايزوپروپوکسيد از اتيلنپلي
 ناچيز است.  به تقريببر سطح ويژه 

 2هاي آلومينا در شکل نمونه هايروزنهنمودار توزيع اندازه 
گاما آلوميناي مرک  هايهمتوسط اندازه حفر .شده است نشان داده

متوسط اندازه  ۱ره سنتزي شما نانومتر و نمونه گاما آلوميناي 4حدود 
 دهد. نانومتر با يک توزيع پهن را نشان مي 6ي حدود هايروزنه

ه سمت ب هاروزنهگليکول متوسط اندازه اتيلنبا افزايش ميزان پلي
به ترتيب  ۵و  4، ۳، 2هاي تر ميل نموده که براي نمونهاعداد بزرگ

 باشند. تشکيل حلقه پسماند نانومتر مي ۳2و  ۳2، 2۸، ۱6برابر با 
 تر بزرگ هايروزنهدر فشارهاي نسبي باالتر به واسطه حضور 

مشخص است  ۱هاي سنتز شده مي باشد. با توجه به شکل در نمونه
 روپوکسيدگليکول به آلومينيوم ايزوپاتيلنکه با افزايش نسبت مولي پلي

 ه شود کحلقه پسماند در فشارهاي نسبي باالتري تشکيل مي
هاي مولي باالتر در نسبت هاهتأييدي بر افزايش اندازه قطر حفر

 گليکول به آلومينيوم ايزوپروپوکسيد است. مکانيسم اتيلنپلي
 تشکل ساختار متخلل بر اساس جداسازي فاز و خودآرايي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 آلومینا گاما( ب) مرک آلومینا گاما( الف) حفرات اندازه توزيع ـ نمودار2 شکل

 .5 آلومینا گاما( و) 4 آلومینا گاما( ه) 3 آلومینا گاما( د) 2 آلومینا گاما( ج)
 

گليکول در محلول سل است. افزدن پلي اتيلن اتيلنتوسط پلي
ي اتيلن پلـ  گليکول به محلول سل، کمپلکس آلکوکسيد فلزي

دهد و در ادامه سبب جداسازي فاز ژل از فاز گليکول را تشکيل مي
 جداسازي فاز  برايشود. در واقع نيرو محرکه الزم حالل مي

ن کمپلکس آلکوکسيد آب گريز بي-بر اساس دافعه آب دوست
. با افزايش ميزان ]2۵ ،26[گليکول و حالل است اتيلنپلي-فلزي

 هايرهتري از زنجيبزرگ هايگليکول در مخلوط سنتز، تجمعاتيلنپلي
 گليکول در آن شکل گرفته که به عنوان الگويي براي شکلاتيلنپلي

 نمايد و در نتيجه پس از عملياتگيري شبکه آلومينا عمل مي
تري زرگب هايروزنهگليکول، اتيلنکلسيناسيون و خارج شدن پلي

براي گاما  هاروزنهماند. حجم از آن در ساختار آلومينا به جاي مي
 د.شمحاسبه  g3cm ۵/۰/تقريباً مشابه و برابر  ۱آلوميناهاي مرک و نمونه 

شود گليکول در سنتز گاما آلومينا استفاده مياتيلنپلي زماني که از
 اي که براي نمونه شدت افزايش يافته به گونهحجم حفره به 

برابر  ۳به دست آمد. حجم حفره گاما آلوميناي  g3cm ۵/۱/مقدار  2

100                                     10                                       1 
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/g3cm 2/2  هايهحجم حفره و قطر حفر 2است که نسبت به نمونه 
وم گليکول به آلومينياتيلنپلي تري دارد. با افزايش نسبت موليبزرگ

ماند. ثابت  به تقريب هاهحجم حفر ۱/۰تا  ۰۵/۰ ايزوپروپوکسيد از
 گليکول اتيلنپلي بر مبناي اطالعات به دست آمده استفاده از

ه آلومينيوم گليکول باتيلندر سنتز گاما آلومينا تا نسبت مولي پلي
 آن هايهباعث افزايش سطح ويژه و حجم حفر ۰۵/۰ايزوپروپوکسيد 

 .ندارد دهياد شهاي تر آن تأثير مثبتي بر ويژگيشود و افزايش بيشمي
گليکول اتيلناز ميزان پلي ۳به دليل آنکه در سنتز گاما آلوميناي 

 تري استفاده شده است، اين نمونه به عنوان نمونه بهينه کم
 انتخاب شد.

 
 روبشي الکتروني ميکروسکوپ آناليز

 مرک آلوميناي همچنين گاما و ۳آلوميناي  ريخت شناسي گاما
 ۵۰۰۰ بزرگنمايي روبشي با الکتروني ميکروسکوپ آناليز از استفاده با

نشان داده شده  ۳ شکل در تصويرهاگرفت که  قرار بررسي مورد
 است. بر اساس تصاوير نشان داده شده شکل ظاهري سطح خارجي

هم س هاهماکرو حفر . همچنينباشندمتفاوت مي آلومينا گاما دو اين
دهند را به خود اختصاص مي ۳ناچيزي از کل تخلخل گاما آلوميناي 

 آناليز جذب و دفع نيتروژن است. هاينتيجهکه در توافق با 
 

 ايکس پرتو پراش سنجي آناليز

و مرک نشان  ۳پرتو ايکس گاما آلوميناي  پراش 4در شکل 
 ايهزاويهدر  به تقريبهاي اصلي اند. براي هردو نمونه پيکشدهداده 

 اند که بيانگر وجود فاز گاما آلومينا واقع شده 67°و  4۵، ۵/۳7
 دهدها نشان مينمونه ها در الگوي پراش. مقايسه پيک]27[باشد مي

ه تر شدنسبت به گاما آلوميناي مرک پهن ۳ها در گاما آلوميناي که پيک
 تر است که بيانگر اندازه کوچکها کاهش يافته و شدت آن

نسبت به گاما  ۳هاي گاما آلومينا در نمونه سنتزي شماره بلور
  (۱)وسيله روش شررها بهبلورباشد. اندازه آلوميناي مرک مي

 .]2۸[شود ( محاسبه مي۱معادله ) با

(۱                                                     )         /    
D

c o s



 

0 9 

 λاندازه متوسط بلورهاي آلومينا )برحسب نانومتر(،  Dکه در آن 
پهناي پيک  βنانومتر(،  ۱۵4/۰طول موج پرتو ايکس با منبع مس )

زاويه پراش )برحسب  θدر نصف ارتفاع بيشينه )برحسب راديان(، 
 آمده براي گاما آلوميناي مرک دستهاي بهدرجه( است. اندازه بلور

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مرک آلومیناي گاما الف( روبشي الکتروني میکروسکوپ ـ آنالیز3 شکل
 میکرومتر ج( گاما 5مرک با بزرگنمايي  آلومیناي میکرومتر ب( گاما 1با بزرگنمايي 

  میکرومتر. 5با بزرگنمايي  3 آلومیناي میکرومتر د( گاما 1با بزرگنمايي  3 آلومیناي
 (1)  Scherrer 
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و )ب( گاما  3برای )الف( گاما آلومينای  کسيا پرتو يسنجپراش فيطـ 4 شکل
 .آلومينای مرک

 
ها نانومتر محاسبه شد. هرچه اندازه بلور 7و  ۱۳ترتيب به  ۳و 

ويژه ماده نيز افزايش يابد. همان رود سطحتر باشد انتظار ميکوچک
نسبت  ۳نيز اشاره شد گاما آلوميناي  پيشهاي که در بخش گونه

به گاما آلوميناي مرک از سطح ويژه باالتري برخوردار است. 
 توان اندازه بلورهاي گاما آلومينا ساختار مکعبي دارند و مي

 مطابق  (۱)وسيله قانون براگبلوري را براي آن به  هايهصفح
 . ]29[( محاسبه کرد 2معادله )

(2                        )                                         n
d

sin




2
  

  هايهفاصله بين صفح d ( و۱يک عدد صحيح )برابر با  n که در آن
آنگستروم  4/۱بلوري است که براي هر دو نمونه اين مقدار برابر 

 .محاسبه شد
 

 گيرينتيجه
در مرحله  گليکولاتيلنبه بررسي تأثير حضور پلي پژوهشدر اين 

هاي ساختاري آن پرداخته شد. پنج نمونه سنتز گاما آلومينا بر ويژگي
زوپروپوکسيد گليکول به آلومينيوم اياتيلنگاما آلومينا با نسبت مولي پلي

استفاده از آناليز جذب و دفع د. با شژل تهيه -روش سلبه  ۱/۰تا  ۰/۰
نيتروژن مشاهده شد که تمامي گاما آلوميناهاي تهيه شده ساختار 

 صورت به ۱گاما آلوميناي  هايهمزوحفره داشته که شکل حفر
 اشد.بهاي باز ميصورت استوانهها بهبه اصطالح بطري جوهر و ديگر نمونه

پوکسيد تا آلومينيوم ايزوپروگليکول به اتيلنافزايش نسبت مولي پلي
شود باعث افزايش سطح ويژه و حجم حفره گاما آلوميناي مي ۰۵/۰

اي تر اين نسبت تأثير مثبتي بر کيفيت گاما آلومينولي افزايش بيش
و گاما آلوميناي مرک  ۳توليدي ندارد. ريخت شناسي گاما آلوميناي 

 مقايسه  زتوسط آناليز ميکروسکوپ الکتروني روبشي بررسي شد. ا
. تديگر متفاوت اسها با يکدو نمونه مشخص شد که شکل ظاهري نمونه

تأييد نمود.  ۳آناليز پراش پرتو ايکس وجود فاز گاما آلومينا را در نمونه 
 آمده از اين آناليز برايدستها باتوجه به الگوي بههمچنين اندازه بلور

 محاسبه شدند. نانومتر ۱۳و  7و مرک به ترتيب  ۳گاما آلوميناي 
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