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چکيده
در این تحقیق جهت تهیهي نانو ذرات آلومینا ،از روش هم رسوبی استفاده شده است ،بدین صورت که ابتدا ،تاثیر نمک آلومینیوم و عامل رسوب دهنده بر
سطح ویژه آلومیناهاي حاصل ،بررسی گردید .سپس در شرایط بهینه ،تاثیر دماي واکنش بر تغییرات فازي و سطح ویژه آن مورد مطالعه قرار گرفت .به
منظور تهیهي فازهاي مختلف نانو ذرات آلومینا ،ابتدا بوهمیت بلورین بوسیلهي حرارت دادن رسوب ژالتینی سفید رنگی که ،با افزایش عامل رسوب دهنده
به محلول اسیدي نمک آلومینیوم تشكیل شده ،تهیه گردید و سپس با آبزدایی از این بوهمیت بلورین ،نانو ذرات آلومینا با فازهاي مختلف حاصل شد.
آزمایشهاي فیزیكی و شیمیایی مختلفی از قبیل :پراش اشعه ایكس ( ،)XRDفلورسانس اشعه ایكس ( ،)XRFاندازه گیري مساحت سطح ویژه (،)BET
عكسبرداري بوسیلهي میكروسكوپ الكترونی روبشی ( ،)SEMعكسبرداري بوسیلهي میكروسكوپ الكترونی عبوري ( )TEMو آنالیز وزن سنجی حرارتی
( ،)TGAبر روي نانو ذرات آلومیناي تهیه شده انجام گرفت .نتایج نشان داد که ،آلومیناي تولید شده با استفاده از نمک اسیدي آلومینیوم نیترات و رسوب
دهنده قلیایی آمونیاک داراي مساحت سطح ویژه  ۲۱۱ m2/gاست که باالترین مساحت سطح ویژه را دارد .همچنین آلومیناي تولیدي از رسوب دهنده
آمونیاک و نمک آلومینیوم کلرید داراي سطح ویژه  ۵۸ m2/gاست که پایین ترین سطح ویژه را داراست .عالوه بر این مشخص شد که پس از تكلیس
در دماي  ،۵۵۰°Cنوارهاي مشخصه فاز گاما آلومینا ظاهر میشوند ،درحالیكه با ادامه تكلیس تا دماي  ۱۴۰۰ °Cفاز آلفا آلومینا ایجاد میشوند.
کلمات کلیدی  :نانو ذرات آلومینا ،دما ،تغییرات فازي ،سطح ویژه.

 -۱مقدمه
در مقياس نانو ،ساختار الکترونی کاتاليست اصالح و موادی با خواص ضعيف کاتاليستی در حالت تودهای ،به مواد فعال تبديل
میشوند .اين امر ،روشهای جديدی را در انجام واکنش بوجود میآورد .در اين مقياس کنترل ميزان فعاليت ،قابليت انتخاب و
عمر کاتاليستها امکان پذير است ] .[1به ندرت مشاهده میگردد که يك کاتاليست تجارتی دارای ترکيب شيميايی ساده و يا
يك عنصر تنها باشد و در اکثر مواقع فازهای فعال بر روی يك پايه سوار میشوند که اين پايه ممکن است از نظر کاتاليزوری
فعال يا غيرفعال باشد.

.نویسنده مسئوول :استادیار شیمی معدنی ،گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،کازرون ،ایران
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از آنجائيکه انجام يك عمل کاتاليستی ناهمگن بر حسب فعاليت ،گزينشپذيری و طول عمر آن ارزيابی میگردد ] [2لذا نه تنها
انتخاب موادی که دارای خواص کاتاليزوری مطلوب باشند حائز اهميت است ،بلکه ساخت کاتاليست با ساختار و پايداری مناسب
نيز از اهميت خاصی برخوردار است .يکی از ابزارهای مهم در کنترل ساختار و مقاومت يك کاتاليست ،انتخاب يك پاية مناسب
میباشد ] .[3پايه بر اساس ميزان مساحت سطح و دارا بودن خلل و فرج زياد ،بر روی فعاليت و گزينشپذيری کاتاليست تهيه
شده ،مؤثر میباشد .پايه نسبت به فلزات فعال کاتاليستی ارزانتر بوده و اغلب دارای مساحت سطح زياد است ،بنابراين با توزيع
فلزات در سطح آن ،با افزايش مساحت سطح فعال ،فعاليت کاتاليست افزايش میيابد .فعاليت کاتاليست ،به تعداد مراکز فعال و
نيز توزيع اين مراکز بستگی دارد ،که پايه میتواند به ايجاد مناسب اين مراکز فعال کمك کند ] .[4پايهها از کلوخه شدن
کاتاليست جلوگيری کرده ،پايداری و در نتيجه عمر کاتاليست را افزايش میدهند .انواع مختلف پايههايی که معموال جهت تهيه
کاتاليست مورد استفاده قرار میگيرند عبارتند از :سيليکا ،آلومينا ،سيليکا-آلومينا ،زئوليتها ،منيزيم اکسيد و غيره ] .[۵-۷با توجه
به ارزان بودن و پايداری مناسب و موجود بودن مواد اوليه برای تهيه ،پايه آلومينا بطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنين با توجه به فازهای مختلفی که دارد ،گستره وسيعی از مساحت سطح و خواص ديگری را که در اختيار میگذارد ،برای
بسياری از کاربردها مناسب میباشد ] .[۸پايههای آلومينا دارای مساحت سطح نسبتا باال ( )۱۰۰-۶۰۰m2/gو اندازه منافذ مناسب
هستند .البته پايههای آلومينا از نوع آلفا که دارای مساحت سطح بسيار پايين هستند ،نيز وجود دارند .اين پايهها معموال بوسيلهی
تجزيه حرارتی هيدروکسيدهای کريستالی شده يا از طريق رسوبگيری ژلهای کلوئيدی تهيه میشوند .با استفاده از اين فرايندها
میتوان ،آلوميناهای با مساحت سطح و منافذ کنترل شده بدست آورد .بسته به شرايط آبگيری از رسوب و نيز استفاده از
هيدروکسيدهای مناسب ،فازهای مختلف پايه آلومينا را میتوان تهيه کرد ].[۹
يکی از خصوصيات برجسته آلومينا ،فازهای انتقالی آن میباشد که به ازای دماهای مختلف پديدار میشوند و با توجه به وجود
نقصهايی در شبکه کريستالی آنها ،قابل تشخيص میباشند .دارمرال و همکارانش پيشنهاد کردهاند که کريستالهای گيبسيت
بعد از تبديل کامل به آلفا آلومينا بيشتر خصوصيات اوليه خود را حفظ میکنند .مطالعات سينتيکی نشان داده است که تبديل
بوهميت بلوری به ترتيب به گاما ،دلتا و تتا آلومينا از نظر سينتيکی مساعد میباشد زيرا اين سه فرم تشابهات ساختاری ،با
يکديگر دارند .انرژی فعالسازی برای تبديل بوهميت به گاما آلومينا در حدود  44-4۹کيلو کالری بر مول میباشد که بستگی
به دمای تهيه بوهميت و فشار بخار آب در حين هيدروکسيلزدايی دارد ]1۰و.[11
در بيشتر موارد در ساخت کاتاليستها از فاز گاما آلومينا به عنوان پايه استفاده میشود .گاما آلومينا به سادگی آب را جذب
میکند و در اسيد حل میشود .گاما آلومينا با حذف آب جذب شده به صورت فيزيکی و سپس هيدروکسيلزدايی از بوهميت
در ساختار اسپينل دارای نقص بلوری ،بلور میشود و دارای اتمهای  Alشش و چهار کئوردينه میباشد .آلفا آلومينا فرم پايداری
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از آلومينای بیآب است ،که با آهن اکسيد و سيليکا آلوده شده است و تحت عنوان کوراندوم معدنی معرفی میشود که دارای
کاربردهای زيادی در صنعت میباشد .آلفا آلومينا دارای مساحت سطح بسيار پايينی است و از آن به عنوان پايه در ساخت
کاتاليستها ،استفاده میشود .اين نوع آلومينا بعلت دارا بودن پايداری و مقاومت مکانيکی باال ،به عنوان سنگ سنباده (ساياها)
استفاده میشود و نيز در صنايع سراميك و کورههای نسوز کاربرد دارد .همچنين به عنوان عايقهای الکتريکی موارد استفاده
فراوانی دارد ] .[12-14روشهای سنتز متنوعی برای تهيه نانو ذرات آلومينا ،از جمله روش سل ژل وجود دارد که در آن از پيش
ماده آلکوکسيد آلومينيوم استفاده میشود .به هرحال روش سل ژل دارای معايبی از جمله قيمت زياد مواد اوليه ،زمان طوالنی
مراحل انجام کار و احتمال باقی ماندن آب يا مواد آلی میباشد ] 1۵و  .[1۶در اين کار از روش هم رسوبی جهت تهيه نانو ذرات
آلومينا استفاده شده است .هم رسوبی فرآيندی است که در آن مادهای محلول به ساختاری نامحلول تبديل میشود .مزيت اصلی
روش هم رسوبی ،سنتز آسان ،قيمت پايين پيش مادههای مورد استفاده و کيفيت بسيار باالی نانو مواد توليد شده است اگر چه
توليد نانو مواد با اندازهی مورد نظر در اين روش ،میتواند مشکل باشد اما میتوان از فاکتورهای موجود برای کنترل رشد ذرات
استفاده کرد .در اين تحقيق ابتدا با استفاده از روش هم رسوبی و به کار بردن نمكهای مختلف آلومينيوم و عوامل رسوب دهنده
متنوع ،نانو ذرات آلومينا تهيه خواهد شد و تاثير نوع روش ،نمك و عامل رسوب دهنده بر سطح ويژه آن مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .عالوه بر اين ،در ادامه اثر پارامتر دما بر روی فازها و سطح ويژه آلومينای تهيه شده ،بررسی خواهد گرديد.
 -۲بخش تجربی
 -۲-1مواد و روش تحقيق
به منظور تشخيص فازهای مختلف نانو ذرات آلومينا ،از آناليز تفرق اشعه ايکس و دستگاه  Siemens ،XRDآلمان مدل

D

5000استفاده شد .جهت آناليز کمی و کيفی نمونههای نانو ذرات آلومينا در غلظت  ،ppmاز طيف فلورسانس اشعه ايکس و
دستگاه  Siemens SRS 3000 XRFآلمان استفاده گرديد که اين دستگاه توانايی آناليز عنصری کليه نمونههای معدنی در
محدوده عناصر  11Naتا  ۹2Uرا با حدود دقت  ppmداراست .آناليز حرارتی تا درجه حرارت  ۹۰۰درجه سانتی گراد و با استفاده
از دستگاه  TGAمدل

 PERKIN-ELEMERانجام شد .برای بررسی اندازه ذرات آلومينا ،از ميکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

مدل  Jeol-JSM-5610LVو نيز از ميکروسکوپ الکترونی عبوری  TEMمدل Jeol 400 EX and 2000 FXاستفاده شد .منحنی-
های جذب-واجذب نيتروژن با استفاده از دستگاه  Strohlien ،BETآلمان به دست آمد .برای اين منظور نمونهها در  3۵۰درجه
سانتی گراد و در فشار  1۰-۵mm Hgگاز زدايی شد و سپس با استفاده از گاز نيتروژن ،ايزوترمهای جذب-واجذب رسم شد.
سطح ويژه نمونهها با استفاده از منحنیهای جذب-واجذب و با روش  BETتعيين شد.
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توليد نانو ذرات آلومينا با روش همرسوبی با هدف بررسی اثر نوع نمك آلومينيومدار ،عامل رسوبدهنده قليايی و دما بر سطح
ويژه آلومينای توليدی انجام گرفت .در اين روش از نمكهای آلومينيوم دار اسيدی و عوامل رسوبدهندههای قليايی متفاوت
استفاده شده است (جدول .)1
جدول  .۱رسوب دهندهها و نمکهاي مورد استفاده در روش همرسوبی
نمك اسيدی آلومينيوم دار
رسوب دهنده قليايی
شماره آزمايش
1
2
3
4
۵
۶
۷
۸
۹

آمونياک
سديم کربنات
سديم هيدروکسيد
آمونياک
سديم کربنات
سديم هيدروکسيد
آمونياک
سديم کربنات
سديم هيدروکسيد

آلومينيوم نيترات

آلومينيوم سولفات

آلومينيوم کلريد

 2۰۰ميلی ليتر آب مقطر در يك بالون ته گرد  2ليتری ريخته شد و با استيرر مگنت بخوبی بهم زده شد .سپس ،محلول نمك
اسيدی آلومينيومدار  1/۵موالر و محلول آبی رسوب دهنده قليايی  12موالر به آب مقطر حاوی بالون ،بصورت قطره قطره اضافه
شد تا تمامی کاتيونهای  Alدر فرم هيدروکسيد ،رسوب داده شود .در طول آزمايش رسوبدهی و هضم ،دما در حدود  ۵۰درجه
سانتی گراد ،قرار داده شد .همچنين  pHرسوب ژلهای سفيد رنگ حاصل در محدوده  ۶-۶/۵بود .رسوبها در دمای  ۵۰درجه
سانتی گراد برای مدت زمان  1ساعت تحت عمليات هضم قرار گرفتند .سپس ژل آلومينای حاصل صاف شد و به وسيلهی آب
مقطر شسته شد .ژل حاصل پس از مخلوط شدن ،در آون تحت دمای  1۰۰درجه سانتی گراد بمدت  24ساعت قرار داده شد تا
بوهميت بلورين ايجاد گردد .در نهايت مخلوط بدست آمده در دماهای مختلف و با سرعت گرمادهی  2درجه سانتی گراد بر
دقيقه ،به مدت  4ساعت کلسينه شدند.
 -۳نتایج و بحث
 -3-1بررسي تاثير عوامل مختلف بر سطح ویژه نانو ذرات آلوميناي توليدي
اين بررسی با استفاده از نمكهای اسيدی آلومينيوم و رسوب دهندههای قليايی در دمای  ۵۵۰°Cبرای مدت زمان  4ساعت
انجام گرفت .نتايج مساحت سطح ويژه نمونه آلوميناهای توليدی در جدول  2ليست شده است .نتايج نشان میدهد که آلومينای
توليدی با استفاده از رسوب دهنده آمونياک و نمك آلومينيوم نيترات ،دارای بيشترين مساحت سطح ويژه است (.)211 m2/g
اين نتايج همچنين مشخص میکند که استفاده از رسوب دهندههای محلول سديم کربنات و سديم هيدروکسيد در اين شرايط
به ترتيب توليد آلومينايی با مساحت سطح ويژه  124و  ۹۵ m2/gمیکند (شکل .)1
21۶
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جدول  .۲مساحت سطح ویژه نمونه آلومیناهاي تولیدي
مساحت سطح ويژه
شماره آزمايش
()m2/g
211
124
۹۵
1۰2
14۶
۷۶
۵۸
۸1
۹۸

1
2
3
4
۵
۶
۷
۸
۹

شكل  -۱نمودار تاثیر نوع رسوب دهنده قلیایی بر مساحت سطح ویژه آلومیناي تولیدي از آلومینیوم نیترات

شکل  ،2تغييرات مساحت سطح ويژه آلومينای توليدی را با استفاده از نمك آلومينيوم سولفات و رسوب دهندههای قليايی
متفاوت ،نشان میدهد .در اين شرايط ،آلومينای ايجاد شده با استفاده از سديم کربنات ،دارای بيشترين مقدار مساحت سطح
ويژه است ( )14۶ m2/gو آلوميناهای بدست آمده از آمونياک و سديم هيدروکسيد دارای مساحت سطح ويژه کمتری هستند (به
ترتيب  1۰2و  .)۷۶ m2/gآلومينای توليد شده از نمك اسيدی آلومينيوم کلريد و رسوب دهنده سديم هيدروکسيد با مساحت
سطح ويژه  ۹۸ m2/gبيشترين مساحت سطح ويژه را در مقايسه با ديگر رسوب دهندهها دارد .اين نتايج همچنين مشخص می
کند که آلومينای توليدی با استفاده از آمونياک با مساحت سطح ويژه  ،۵۸ m2/gدارای کمترين مقدار سطح ويژه است (شکل
.)3
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شكل  -۲نمودار تاثیر نوع رسوب دهنده قلیایی بر مساحت سطح ویژه آلومیناي تولیدي از آلومینیوم سولفات

شكل  -۳نمودار تاثیر نوع رسوب دهنده قلیایی بر مساحت سطح ویژه آلومیناي تولیدي از آلومینیوم کلرید

مقايسه تاثير نمكهای اسيدی آلومينيوم و رسوب دهندههای قليايی متفاوت بر مساحت سطح ويژه آلومينای توليدی نشان داد
که در دمای  ،۵۵۰ °Cباالترين سطح ويژه آلومينا ،زمانی بدست میآيد که از نمك آلومينيوم نيترات و رسوب دهنده قليايی
آمونياک استفاده شود .لذا ما در ادامه اين تحقيق ،از نمك آلومينيوم نيترات و رسوب دهنده آمونياک جهت بررسی اثر دما بر
روی فازها و مساحت سطح ويژه آلوميناهای تهيه شده ،استفاده نموديم .نتايج مساحت سطح ويژه آلوميناهای توليدی با استفاده
از نمك اسيدی آلومينيوم نيترات و رسوب دهنده قليايی آمونياک ،در دماهای متفاوت در جدول  3گزارش شده است .در شکل
 4نيز منحنی تغييرات مساحت سطح ويژه آلومينای تهيه شده با افزايش دما را نشان میدهد.
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جدول  .۳اثر دما بر روي میزان تغییرات مساحت سطح ویژه نمونه آلومیناهاي حاصل
مساحت سطح ويژه ()m2/g
دما ()°C
22۰/۶
2۶۸/۶
22۰
211
1۹۵
۹۸/۷
1/۵1

3۰۰
3۵۰
۵۰۰
۵۵۰
۶۰۰
1۰۰۰
14۰۰

شكل  -۴منحنی تغییرات مساحت سطح آلومیناهاي تولیدي با افزایش دما

همانطور که از منحنی تغييرات مساحت سطح آلوميناها با افزايش دما انتظار میرود ،مساحت سطح آلوميناهای بدست آمده در
اين تحقيق ،با افزايش دما شروع به باال رفتن میکند تا اينکه در محدوده دمايی  3۵۰-4۵۰°Cبه ماکزيمم مقدار خود خواهد
رسيد و پس از اين دمای ماکزيمم ،دوباره سطح ويژه شروع به کاهش میکند تا اينکه در محدوده دمايی  ،14۰۰°Cبه پايينترين
ميزان خود خواهد رسيد.
جهت تعيين فاز نمونههای آلومينای کلسينه شده ،از اين نمونهها پراش  XRDگرفته شد .در شکل  ۵الگوی پراش

XRD

نمونههای آلومينای توليدی پس از تکليس در دماهای  ۵۵۰ ،۵۰۰ ،3۵۰ ،3۰۰و  ۶۰۰°Cارائه شده است .وجود پيك انعکاسی
در زاويه  2θ = ۶۷در دمای تکليس  ،3۰۰°Cبيانگر شروع تشکيل فاز گاما آلومينا است .با افزايش دما به  ،3۵۰°Cپيك انعکاسی
مورد نظر برجسته تر شده که نشان دهنده افزايش ميزان کريستاليزاسيون است .پديدار شدن هر سه پيك انعکاسی اصلی فاز
گاما آلومينا در دمای  ۵۰۰°Cرا میتوان نتيجه تشکيل فاز گاما آلومينا دانست .وجود پيكهای انعکاسی تيز فاز گاما آلومينا در
دمای  °۵۵۰Cو عدم وجود پيكهای اضافی ،حضور فاز بلوری خالص گاما آلومينا را تاييد میکند .واضح است که پس از تکليس
21۹
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در دمای  ،۵۵۰°Cنوارهای مشخصه فاز گاما آلومينا ظاهر میشوند که در اين نمونه ،تنها فاز گاما آلومينا قابل تشخيص است

]

) .[1۷(JCPDS No. 10-0425با افزايش دما به  ۶۰۰°Cپهنای پيك اصلی کمی کاهش يافته که اين امر افزايش اندازه ذرات نانو
را نشان میدهد.
در شکل  ،۶الگوی پراش  XRDنمونههای دلتا ) (δو آلفا ) (αآلومينای توليدی پس از تکليس در دماهای بترتيب  1۰۰۰و
 °14۰۰Cارائه شده است .با افزايش دما به  1۰۰۰°Cپيكهای انعکاسی با شدت بيشتر ،که با پيكهای الگوی مرجع با
 JCPDS No. 46-1131مربوط به فاز دلتا ( )δآلومينا ،تطابق مناسبی دارد ،مشاهده میشود ] .[1۸همچنين مشخص است که با
ادامه تکليس تا دمای  ،14۰۰°Cنوارهای مشخصه فاز آلفا آلومينا ظاهر میشوند که در اين نمونه ،تنها فاز بسيار پايدار آلفا
آلومينا قابل تشخيص است ).[1۹] (JCPDS No. 10-0173

شكل  -۵الگوي پراش  XRDنمونههاي آلومیناي تولیدي پس از تكلیس در دماهاي  ۵۵۰ ،۵۰۰ ،۳۵۰ ،۳۰۰و ۶۰۰°C
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شكل  -۶الگوي پراش  XRDنمونههاي دلتا و آلفا آلومیناي تولیدي پس از تكلیس در دماهاي  ۱۰۰۰و ۱۴۰۰°C

شکل  ۷تصوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMنانو ذرات گاما آلومينا را پس از تکليس در  ،۵۵۰°Cنشان میدهد .اين
شکل مشخص میکند که اندازه ذرات گاما آلومينای توليدی در محدوده بين  3۵-۵۰nmاست .شکل تقريبا کروی نانو ذرات گاما
آلومينا نيز از اين شکل ،آشکار میشود.

شكل  -۷تصویر میكروسكوپ الكترونی روبشی ( )SEMنمونه نانو ذرات گاما آلومینا بعد از تكلیس در ۵۵۰°C
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شکل  ۸تصوير ميکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنانو ذرات گاما آلومينای تهيه شده را نشان میدهد .اين شکل بار ديگر
مشخص میکند که اندازه ذرات گاما آلومينای تهيه شده در محدوده بين  ۵۰-3۰nmاست .اين نتيجه با اندازه ذرات بدست آمده
از ميکروسکوپ الکترونی روبشی منطبق است.

شكل  -۸تصویر میكروسكوپ الكترونی عبوري ( )TEMنمونه نانو ذرات گاما آلومینا بعد از تكلیس در ۵۵۰°C

مشخصات فيزيکی و شيميايی نانو ذرات گاما و ذرات آلفا آلومينايی که با  XRFآناليز شدهاند در جدول  4گزارش شده است.
جدول  .۴مشخصات فیزیكی و شیمیایی نانو ذرات گاما و ذرات آلفا آلومیناي آنالیز شده با XRF

درصد
Na2O

درصد
Fe2O3

درصد
SiO2

۰/۰31
۰/۰42

۰/۰23۰
۰/۰11

۰/۰۵۰۰
۰/۰22۰

سطح
ويژه
m2/g
211
1/۵1

درصد آلومينا

نمونه

۹۸/۵
۹۹/2

نانو گاما آلومينا
آلفا آلومينا

جهت تعيين ساختمان و ميزان آب نمونهها ،آناليز وزن سنجی حرارتی ( )TGAبرای يکی از نمونههای کلسينه نشده در شکل
 ۹نشان داده شده است .کاهش وزن برای دماهای باالتر از  1۰۰ºCبرای بوهميت %1۵ ،گزارش شده است .در دمای حدود
 ،2۰۰-۵۰۰°Cهيدروکسيد ،تحت عمل دهيدروکسيالسيون قرار میگيرد ،يعنی تغيير فاز از بوهميت به گاما آلومينا در حدود
دمای  ،۵۰۰°Cرخ میدهد .از طرفی مشخص شده است که کاهش وزن تا دمای  ،1۵۰ºCمربوط به حذف آب میباشد.
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شكل  -۹آنالیز وزن سنجی حرارتی ) (TGAنمونه آلومیناي کلسینه نشده

 -۴نتیجه گیری
از ميان مواد استفاده شده در اين تحقيق ،استفاده از نمك آلومينيوم نيترات و عامل رسوب دهنده آمونياک ،توليد آلومينا با
بيشترين مساحت سطح ويژه ( )211 m2/gرا کرده است .با نمك آلومينيوم نيترات ،استفاده از عامل رسوب دهنده آمونياک و
سديم هيدروکسيد به ترتيب منجر به توليد آلومينا با باالترين و پايينترين مساحت سطح ويژه شد .در مورد نمك آلومينيوم
سولفات ،نتايج نشان داد که استفاده از سديم کربنات منجر به توليد آلومينا با سطح ويژه باالتری نسبت به ساير عوامل رسوب
دهنده میشود .استفاده از سديم هيدروکسيد نيز در اين حالت پايينترين سطح ويژه را ايجاد خواهد نمود .در حضور نمك
آلومينيوم کلريد ،استفاده از عوامل رسوب دهنده سديم هيدروکسيد و آمونياک به ترتيب باعث توليد آلومينا با باالترين و کمترين
مساحت سطح ويژه میشود .از نتايج حاصل از اين تحقيق ،همچنين میتوان نتيجه گرفت که بهترين روش برای توليد نانو ذرات
گاما آلومينا ،تهيه بوهميت بلورين و سپس آبزدايی از بوهميت حاصل در دمای  ۵۵۰°Cاز طريق جانشينی فازها میباشد .بوهميت
بلورين را میتوان بوسيله حرارت دادن رسوب ژالتينی سفيد رنگی که ،با افزايش محلول آمونياک به محلول اسيدی آلومينيوم
نيترات تشکيل شده ،تهيه کرد .همچنين برای توليد ذرات آلفا آلومينا ،بايستی گاما آلومينای تهيه شده را تا محدوده دمايی
 14۰۰°Cتکليس نمود .مطلوبترين مساحت سطح ويژهای که برای نانو ذرات گاما آلومينا و ذرات آلفا آلومينا در اين تحقيق
بدست آمده ،بترتيب  211و  1/۵1m2/gبود.
 -5تشکر و قدرداني
مولفان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون و شاهرود ،برای حمايت مالی از اين پژوهش ،کمال تشکر و
قدردانی مینمايند.
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