فصل 2
سنتز پودرها
 -1-2مقدمه
همانگونه که در فصل اول شرح داده شد ،ویژگیهای پودر ،تأثیر قابل مالحظهای بر روی فرآیند بعدی
دارند نظیر تراکم پودر و تبدیل آن به بدنه خام 1و پختن آن برای تولید ریزساختار مطلوب .در نتیجه
سنتز پودر برای سرامیکسازی بسیار مهم است .در این فصل ،ابتدا طبق مفاهیم کلی ،ویژگیهای
مطلوبی که یک پودر برای تولید موفقیتآمیز سرامیکها باید داشته باشد را بیان میکنیم و سپس
برخی از روشهای اصلی به کار رفته جهت سنتز پودرهای سرامیکی را مورد توجه قرار میدهیم .انتخاب
یک روش آمادهسازی پودر به هزینه تولید و قابلیت این روش جهت دستیابی به مجموعه ویژگیهای
مطلوب بستگی خواهد داشت .برای راحتی کار ،روشهای سنتز پودر را به دو گروه روشهای مکانیکی و
روشهای شیمیایی تقسیم میکنیم .سنتز پودر به روشهای شیمیایی ،یک رشته فرآیند سرامیک است
که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در  22سال گذشته تغییرات قابل مالحظهای پشت سر گذاشته
است .همچنین انتظار میرود در آینده نیز پیشرفتهای جدید دیگری در این زمینه تحقق یابد.
 -2-2ویژگیهای مطلوب پودر
برای سرامیکهای سنتی معموالً باید ملزومات کمتری را نسبت به سرامیکهای پیشرفته برآورده
ساخت زیرا که از لحاظ شیمیایی میتوانند غیریکنواخت (ناهمگن) بوده و ریزساختارهای پیچیدهای
داشته باشند؛ برخالف سرامیکهای پیشرفته ،واکنش شیمیایی در طول مدت پخت غالباً یک شرط الزم
محسوب میشود .از اینرو مواد اولیه برای ساخت سرامیکهای سنتی شامل مخلوطهای پودرها با
واکنشپذیری 2از پیشمشخص هستند .به طور مثال ،پودرهای اولیه یک چینی عایق میتوانند به
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صورت مخلوط رس (حدود  25درصد وزنی) ،فلدسپار (حدود  22درصد وزنی) ،و سیلیکا (حدود 22
درصد وزنی) باشند .اندازه ذرات ریز برای واکنشپذیری شیمیایی مناسب ،مطلوب میباشد .پودرها باید
طوری انتخاب شوند که چگالی تراکمی 1باالیی نشان دهند که برای کاهش انقباض و تغییر شکل 2بدنه
در طول مدت پخت مؤثر باشند .رسها ماده اصلی را تشکیل میدهند و از اینرو برای بیشتر
سرامیکهای سنتی ،پودری را با اندازه ذرات ریز در مخلوط اولیه فراهم میسازند .به طور کلی ،برای
تولید سرامیکهای سنتی از روشهای آمادهسازی پودر کمهزینه استفاده میشود.
سرامیکهای پیشرفته باید ویژگی بسیار خاصی را برآورده سازند و از اینرو ترکیب شیمیایی و
ریزساختار آنها باید کامالً کنترل شود .کیفیت پودرهای اولیه باید مورد توجه دقیق قرار بگیرند .برای
سرامیکهای پیشرفته ،از جمله ویژگیهای مهم پودر ،اندازه ،توزیع اندازه ،شکل ،حالت کلوخهشدگی،
ترکیب شیمیایی و ترکیب فازی است؛ همچنین ساختار و ویژگی شیمیایی سطح نیز گاهی مهم است.
اندازه ،توزیع اندازه ،فرم و حالت کلوخهشدگی تأثیر مهمی بر روی مرحله تراکم پودر و ریزساختار بدنه
پختهشده دارند .اندازه ذرات بزرگتر از حدود  1میکرون معموالً استفاده از روشهای چگالش کلوئیدی را
موجب میشود؛ چون زمان تهنشینی ذرات در این روش نسبتاً کوتاه است .همانگونه که پس از این
نشان خواهیم داد ،سرعتی که بدنه چگال میشود ،برطبق کاهش اندازه ذرات به شدت افزایش مییابد.
به طور عادی اگر عوامل دیگر سبب بروز مسائل چشمگیر در طول مدت پخت نشوند اندازه ذره کوچکتر
از  1میکرون سبب میشود که چگالی زیادی طی یک زمان قابل قبول به دست آید.
درصورتیکه پودری با توزیع گسترده اندازه ذره (غالباً موسوم به «پودر چندپخشی )»3باعث ایجاد
چگالی تراکمی زیادتر در بدنه خام میشود؛ این مزیت معموالً به علت کنترل ریزساختاری در طول
مدت زینترشدن بسیار مهمتر است .یک مسئله رایج آن است که دانههای بزرگ با صرف دانههای
1
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کوچکتر سریعاً ضخیم میشوند و امکان دستیابی به چگالی زیاد با اندازه کنترل شده دانه را غیرممکن
میسازند .تراکم یکنواخت پودر با توزیع اندازه محدود (یعنی پودر تقریباً یکنواخت) معموالً امکان کنترل
بیشتر ریزساختار را فراهم میسازد و ذرات کروی یا هممحور برای کنترل یکنواختی تراکم ،مفید است.
کلوخهها باعث ایجاد تراکم ناهمسان در بدنه خام میشوند که به نوبه خود در طول مدت مرحله پخت
باعث کلوخهشدگی متفاوت میشود .هنگامیکه بخشهای مختلف بدنه با سرعتهای متفاوت منقبض
میشوند کلوخهشدگی متفاوتی مشاهده میشود .این امر ممکن است به مسائل مهم نظیر رشد حفرات
بزرگ و خألهای ترک مانند در جسم پخته شده منجر گردد (به شکل  22-1نگاه کنید) .بهعالوه میزان
چگالشدن بدنه تقریباً مشابه با میزان چگالشدن یک بدنه دانه درشت با اندازه ذره معادل با اندازه
کلوخهها است .از اینرو در هنگامیکه چگالی زیاد همراه با یک ریزساختار دانه ریز ،مطلوب باشد پودر
کلوخهشده برای سرامیکسازی محدودیتهای جدی دارد .کلوخهها به دو نوع طبقهبندی میشوند:
کلوخههای نرم که ذرات بر اثر نیروهای واندروالس در آنها به هم نزدیک میشوند و کلوخههای سخت
که ذرات موجود در آنها به وسیله پلهای قوی باهم پیوند شیمیایی برقرار میکنند .وضعیت ایدهآل،
جلوگیری از کلوخهشدگی در پودر است .اما در بیشتر موارد ،این امر امکانپذیر نیست .در چنین
مواردی ترجیح میدهیم که کلوخههای نرم داشته باشیم نه کلوخههای سخت .کلوخههای نرم نسبتاً
آسانتر با روشهای مکانیکی (به طور مثال پرس کردن یا آسیابکردن) یا بر اثر پخش در یک مایع
تجزیه میشوند .کلوخههای سخت به آسانی تجزیه نمیشوند و از اینرو باید از پودر جدا شوند.
ناخالصیهای سطح تأثیر مهمی بر روی پخش پودر در یک مایع دارند اما جدیترین تأثیرات تغییر
ترکیب شیمیایی در مرحله پخت به چشم میخورند .ناخالصیها باعث تشکیل میزان کمی از فاز مایع
در دمای زینترشدن میشوند که دانههای بزرگی را رشد میدهد (شکل  .)23-1در چنین حالتی به
دست آوردن یک اندازه یکنواخت و ریز غیرممکن میباشد .همچنین واکنشهای شیمیایی بین فازهایی
که به طور ناقص با هم واکنش نشان دادهاند موجب مسائل دیگری می شود .بنابراین ترجیح میدهیم
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که در طول مدت پخت هیچگونه تغییر شیمیایی در پودر نداشته باشیم .برای برخی موارد تبدیل
چندریختی بین ساختارهای بلورین متفاوت نیز منشأ مسائل حادی برای کنترل ریزساختار محسوب
میشود .مثالهای رایج عبارتند از ZrO2 :که ترک خوردگی برای این عنصر در هنگام سرمایش یک
مسئله حاد به شمار میآید و  Al2O3که در اینجا تبدیل به فاز  αباعث ایجاد رشد سریع دانه و تأخیر
شدید بر حسب میزان چگالش میشود .به طور خالصه ،ویژگیهای مطلوب پودر برای ساخت
سرامیکهای پیشرفته در جدول  1-2ذکر شدهاند.
 -3-2روشهای سنتز پودر
روشهای متعددی برای سنتز پودرهای سرامیکی وجود دارد .در این کتاب آنها را به دو دسته تقسیم
میکنیم :روشهای مکانیکی و روشهای شیمیایی .برای سنتز پودرهای سرامیکهای سنتی از مواد
خامی که در طبیعت یافت میشوند از روشهای مکانیکی استفاده میکنیم .سنتز پودر به روشهای
مکانیکی یک موضوع نسبتاً جا افتاده در فرآیند سرامیکی میباشد که حیطه توسعه و پیشرفتهای نوین
در این زمینه نسبتاً کم است؛ اما در سالهای اخیر سنتز پودرهای ریز برخی سرامیکهای پیشرفته به
روش مکانیکی اعم از آسیابکردن با سرعتهای زیاد مورد توجه قرار گرفته است.
جدول  -1-2خواص مطلوب پودر برای سرامیکهای پیشرفته.
خواص پودر

ویژگی مطلوب

اندازه ذره
توزیع اندازه ذره
شکل ذره
حالت کلوخهشدگی
ترکیب شیمیایی
ترکیب فاز

ریز (کوچکتر از  1میکرون)
محدود یا یکنواخت
کروی یا هم محوری
بدون کلوخهشدگی یا کلوخههای نرم
خلوص زیاد
تکفاز

معموالً برای سنتز پودرهای سرامیکهای پیشرفته از ( )1مواد سنتزی یا ( )2مواد خامی که در طبیعت
یافت میشوند ،از روشهای شیمیایی استفاده میشود که نوع دوم مراحل قابل مالحظهای از تصفیه
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شیمیایی را پشت سر گذاشته است .برخی از روشهایی که به عنوان شیمیایی طبقهبندی شدهاند یک
مرحله آسیابکردن مکانیکی را به عنوان بخشی از فرآیند تشکیل میدهند .مرحله آسیابکردن معموالً
برای تجزیه کلوخهها و به دست آوردن ویژگیهای فیزیکی پودر مطلوب نظیر اندازه متوسط ذره و توزیع
اندازه ذره الزم و ضروری است .سنتز پودر به روش شیمیایی یک موضوع از فرآیند سرامیکهاست که
شاهد پیشرفتهای جدیدی در  22سال گذشته در آن بودهایم و پیشرفتهای جدید دیگری در آینده
انتظار میرود .جدول  2-2خالصهای از روشهای رایج سنتز پودر برای سرامیکها را ارائه میدهد.
 -2-2سنتز پودر به روشهای مکانیکی
 -1-2-2خردایش
فرآیندی که ذرات کوچک با کاهش اندازه ذرات بزرگتر به وسیله نیروهای مکانیکی تولید میشوند
معموالً «خردایش »1نامیده میشوند .این فرآیند شامل عملیاتی نظیر خردشدن ،2آسیابکردن 3و
ساییدن 2است .برای سرامیکهای رسی سنتی از دستگاههایی مانند خردکنهای فکّی ،2چرخشی 6و
مخروطی 7برای کاهش اندازه درشت ماده خام 8استخراج شده استفاده میشود تا ذراتی به اندازه 5/1-1
میلیمتر تولید کنند .تجهیزات و فرآیندهای به کار رفته در تولید این ذرات درشت کامالً در مراجع
توصیف و تشریح شدهاند [ .]1-3فرض کنید ذراتی درشت (با اندازه کوچکتر از  )1 mmدر دسترس
است و فرآیندهای به کار رفته برای کاهش اندازه جهت تولید یک پودر ریز را نیز در نظر میگیریم.
رایجترین روش برای کاهش اندازه« ،ساییدن» آنهاست .یک یا چند نوع ساینده (آسیاب) از جمله
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آسیابهای غلتکی بسیار فشرده ،1آسیابهای فورانی (جتمیل )2همچنین موسوم به آسیابهای انرژی
سیال 3و آسیابهای گلولهای (بالمیل )2مورد استفاده قرار میگیرند [ .]2 ،3آسیابهای گلولهای بسته
به روش به کار رفته برای حرکت گلولهها (مانند غلتاندن ،ارتعاش و همزدن) به انواع متعدد طبقهبندی
میشوند.
در این زمینه« ،مصرف انرژی »2در این روشها را به صورت نسبت مساحت سطح جدید به وجود آمده
به کل انرژی مکانیکی فراهمشده تعریف میکنیم« .سرعت سایش »6به عنوان مقدار مساحت سطح
جدید به وجود آمده در واحد جرم ذرات به ازای واحد زمان بیان میشود .آشکار است که رابطهای میان
این دو اصطالح وجود دارد .در خردایشی که انرژی زیادی مصرف میشود ،میزان سایش باالیی نیز
انتظار است تا اندازه معینی از ذره طی یک دوره زمانی کوتاهتری به دست آیند .برای یک روش معین
نیز میخواهیم بدانیم که از چه لحاظ میزان ساییدگی به عوامل تجربی متعدد بستگی دارد.
جدول  -2-2روشهای مرسوم آمادهسازی پودرهای سرامیکی.
روش سنتز پودر

معایب

مزایا

مکانیکی
خردایش مکانیکی

کم هزینه ،کاربرد گسترده

خلوص کم ،یکنواختی محدود ،اندازه
ذره بزرگ

سنتز مکانیکی-شیمیایی

اندازه

ذره

ریز،

مناسب

برای خلوص محدود ،یکنواختی محدود

غیراکسیدها ،روش دما پایین
شیمیایی

1
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2
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دستگاه ساده ،کم هزینه

واکنش بین جامدات

پودر کلوخهشده ،یکنواختی محدود
برای پودرهای چندجزئی
پرهزینه ،نامناسب برای غیراکسیدها،

روشهای مایع

کلوخهشدگی پودر یک مسئله به شمار
میآید.
رسوب یا همرسوبی محلولها ،تبخیر خلوص زیاد ،اندازه ذره کوچک ،کنترل محدود به غیراکسیدها
حالل (اسپریدرایر ،پیرولیز افشانهای ،ترکیب ،همگنی شیمیایی
خشککردن

و

سرد

کردن)،

جریانهای ژل (سل-ژل ،پکنیکی ،ژل
سیترات ،نیترات گلیسین)

واکنش مایعات غیرآبی

خلوص زیاد ،اندازه ذره ریز

واکنش فاز بخار
واکنش گاز-جامد

برای اندازه ذره بزرگ معموالً کم خلوص نسبتاً کم ،پرهزینه برای
هزینه است

پودرهای ریز

واکنش گاز-مایع

خلوص زیاد ،اندازه ذره کوچک

پرهزینه ،کاربرد محدود

واکنش بین گازها

خلوص زیاد ،اندازه ذره کوچک ،کم پرهزینه
هزینه برای اکسیدها

برای

غیراکسیدها،

کلوخهشدگی معموالً یک مشکل
محسوب میشود

در فرآیند آسیاب ،ذرات به علت فشردگی ،برخورد یا تنش برشی با محیط آسیاب یا با ذرات دیگر در
نقاط تماسشان تحت فشارهای مکانیکی قرار میگیرند .فشارهای مکانیکی باعث ایجاد تغییر شکل
کشسانی و غیرکشسانی میشوند و اگر این فشار بیش از استحکام نهایی ذره باشد به شکستگی ذرات
منجر میگردد .انرژی مکانیکی فراهمشده برای این ذره نه تنها برای ایجاد سطوح جدید مورد استفاده
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قرار میگیرد بلکه برای به وجود آمدن سایر تغییرات فیزیکی در ذره نیز به کار میرود (به طور مثال،
تغییر شکل غیرکشسانی ،افزایش دما و همچنین بازآرایی شبکه در داخل ذره) .تغییرات از لحاظ خواص
شیمیایی (خصوصاً ویژگیهای سطح) نیز مشاهده میشود (خصوصاً بعد از آسیابکردن طوالنیمدت یا
پرانرژی) .درنتیجه ،مصرف انرژی فرآیند تحت این شرایط ،میتواند کم باشد (از محدوده کمتر از ٪25
برای نیروهای فشردگی تا کمتر از  ٪2برای خردایش با ضربه) .شکل  1-2مکانیزمهای فشار و گستره
اندازه ذره به دست آمده از انواع مختلف آسیابها برای تولید پودرهای ریز را به طور خالصه نشان
میدهد.
 -1-1-2-2آسیابهای غلتکی پرفشار
در آسیابهای غلتکی پرفشار ،1ماده بین دو غلتک فشرده میشود .در اصل این فرآیند با یک آسیاب
غلتکی معمولی ،مشابه است اما فشار تماس بسیار بیشتر است (در گستره  .)155-355 MPaمنبع
ذرات درشت به صورت گرد درمیآید و فشرده میشود .از اینرو برای تولید پودر ،این فرآیند باید همراه
با فرآیند آسیابکردن دیگر مورد استفاده قرار گیرد (به طور مثال آسیاب گلولهای).

فشاری

تراکم

فشاری و برشی
اندازه ذره (میکرون)
شکل  -1-2گستره اندازه ذره به دست آمده از انواع مختلف آسیابها [.]2

High-Compression Roller Mills
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اگرچه این فرآیند برای تولید اندازه ذره کوچکتر از حدود  15 μmنامناسب است اما دو مزیت چشمگیر
دارد .اول آنکه مصرف انرژی نسبتاً مناسب است چون انرژی مکانیکی فراهمشده در غلتکها مستقیماً
صرف خردایش ذرات میشود .برای تولید همین اندازه ذرات از یک منبع ذرات درشت ،استفاده از یک
آسیاب غلتکی پرانرژی همراه با یک آسیاب گلولهای ،مؤثرتر از آن است که فقط از آسیاب گلولهای
استفاده شود .دومین مزیت آن است که چون تنها میزان کمی از ماده با غلتکها تماس پیدا میکند و
سایش بین پودر و بدنه نسبتاً کم است (به طور مثال بسیار کمتر از آسیاب گلولهای).
 -2-1-2-2آسیابهای فورانی
آسیابهای فورانی (اصطالحاً جتمیل )1با طرحهای متعددی ساخته میشوند .معموالً عملیات شامل
واکنش متقابل یک یا چند جریان گاز پرسرعت است که منبع ذرات درشت را با جریان پرسرعت دیگر
در بر میگیرد .خردایش به وسیله برخوردهای ذرات با هم دیگر صورت میگیرد .در برخی طرحها،
خردایش به وسیله برخوردهای بین ذرات در جریان پرسرعت و یک دیوار (ثابت یا متحرک) در داخل
آسیاب به دست میآید .ذرات آسیاب شده در جریان ناگهانی سیال از آسیاب خارج میشوند و معموالً
در یک اتاقک چرخه باد 2خارج از آسیاب جمعآوری میشوند .گاز جریان پرسرعت معموالً به صورت
هوای فشرده است اما گازهای خنثی مانند نیتروژن یا آرگون نیز برای کاهش اکسیداسیون مواد
غیراکسید خاص مورد استفاده قرار میگیرند .میانگین اندازه ذره و توزیع اندازه ذره پودر آسیاب شده به
عواملی از جمله اندازه ،توزیع اندازه ،سختی و کشسانی ذرات سوخت ،فشاری که گاز تحت آن تزریق
میشود ،ابعاد اتاقک آسیابکردن و استفاده از طبقهبندی ذره همراه با آسیابکردن بستگی دارند.
برای فراهم نمودن برخوردهای متعدد بین ذرات میتوان افشانکهای درون گازی متعددی در برخی از
این طرحهای آسیاب با انرژی سیال ترکیب کرد که به موجب آن فرآیند غبارسازی تقویت میشود .در

Jet mill
Cyclone chamber
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برخی موارد ،جریان ذرات در مسیر پرسرعت گاز برای طبقهبندی آنها در اتاقک آسیاب مورد استفاده
قرار میگیرد .ذرات سوخت در منطقه سایش باقی میمانند تا اینکه به اندازه نسبتاً ریز تبدیل شوند و
سپس از اتاقک آسیابکردن برداشته میشوند .یک مزیت آسیابهای فورانی آن است که وقتی با یک
ابزار طبقهبندی ذره ترکیب شوند یک روش سریع برای تولید پودر با توزیع اندازه محدود برای اندازه
ذره کمتر از  1 μmفراهم میسازند .مزیت دیگر آن است که در برخی طراحیها ،ذرات با سطوح اتاقک
آسیابکردن تماس برقرار نمیکنند ،بنابراین آلودگی یک مسئله و مشکل محسوب نمیشود.
 -3-1-2-2آسیابهای گلولهای
آسیابهای غلتکی پرفشار و آسیابهایی فورانی توصیف شده بدون استفاده از محیطهای سایش
میتوانند مواد را خردایش کنند .برای آسیابهایی که با وسایل سایش ترکیب شدهاند (گلوله1ها یا
غلتک2ها) ،این حالت به وسیله فشردگی ،برخورد یا برش (اصطکاک) بین محیطهای سایش متحرک و
ذرات به وجود میآید .آسیابهای غلتکی 3برای تولید پودرهای ریز مناسب نیستند درصورتیکه آسیاب
گلولهای برای تولید اندازه ذره از  ~15 μmتا کسری از یک میکرومتر مورد استفاده قرار میگیرند.
آسیاب گلولهای برای آسیاب خشک یا تر مناسب است.
آسیاب گلولهای یک فرآیند نسبتاً پیچیدهای است که تجزیه و تحلیل تئوری آنها ساده نمینماید.
سرعت سایش به عواملی از جمله پارامترهای آسیاب ،خواص محیطهای آسیابکردن خواص ذراتی که
ساییده میشوند ،بستگی دارد [ .]3به طور کلی ،آسیابهای گلولهای که تحت سرعتهای پایین به کار
میروند ،حاوی گلولههای بزرگی هستند ،چون مقدار زیاد انرژی مکانیکی فراهمشده در ذره به صورت
انرژی پتانسیل است .آسیابهایی که با سرعتهای زیاد کار میکنند ،حاوی گلولههای کوچکی هستند،
چون در این صورت ،مقدار زیاد انرژی تأمین شده در ذره به صورت انرژی سینتیکی میباشد .از اینرو
1

Ball
Rod
3
Rod mills
2
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پیشنهاد میشود ،وسایل سایش بزرگ حتیاالمکان برای موادی با چگالی باال به کار رود .عمالً انتخاب
وسیله سایش معموالً بر حسب هزینه ،محدود میباشد.
بستر سایش نیز نکته مهمی در این میان است .بستر سایش کوچک معموالً بهتر از بزرگ است .به ازای
یک حجم معین ،تعداد گلولهها به صورت توان سوم شعاع کاهش مییابد .با فرض اینکه میزان سایش به
تعداد نقاط تماس بین گلولهها و پودر بستگی دارد و تعداد نقاط تماس به نوبه خود به مساحت سطح
گلولهها بستگی دارد آنگاه میزان سایش با شعاع گلولهها کاهش خواهد یافت .اما گلولهها نمیتوانند
بسیار کوچک باشند چون باید انرژی مکانیکی کافی در بین ذرات تقسیم کنند تا شکستگی رخ دهد.
سرعت سایش نیز به اندازه ذره بستگی دارد .سرعت با کاهش اندازه ذره کاهش یافته و وقتی ذرات
نسبتاً ریز میشوند دستیابی به کاهش بیشتر اندازه ،بسیار دشوارتر میشود تا یک کران سایش عملی

1

به دست میآید (شکل  .)2-2این محدوده به چندین عامل بستگی دارد؛ یک عامل مهم در کاهش اندازه
ذره ،تمایل افزاینده ذرات برای کلوخهشدن است .ازاینرو تعادل فیزیکی در بین فرآیندهای کلوخهشدن

2

و خردایش به وجود میآید.
عامل دیگر ،کاهش احتمال خردایش با کاهش اندازه ذره است .سرانجام با کاهش اندازه ذره ،احتمال
شکستگی با اندازه معین کاهش مییابد یعنی ذره مقاومتر میشود .کاهش اندازه محدود ذره به وسیله
آسیاب تر برخالف آسیاب خشک (شکل  )2-2و با استفاده از یک پخشکننده (دیسپرزانت) معدنی در
آسیاب تر (شکل  )3-2و با آسیاب چند مرحلهای [ ]3به دست میآید .در مورد آسیاب چندمرحلهای،
وقتی ذرات ریزتر میشوند ،به بخش دیگر آسیاب یا آسیاب دیگری که با گلولههای کوچکتر ،انتقال داده
میشوند.

Practical grinding limit
Agglomeration
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ایراد عمده آسیاب گلولهای آن است که ساییدگی وسایل سایش ممکن است نسبتاً زیاد باشد .برای
سرامیکهای پیشرفته که پیشتر شرح داده شد ،وجود ناخالصیها در پودر یک مسئله جدی به شمار
میآید .بهترین راه حل ،استفاده از آسیابهایی است که ترکیبشان مانند ترکیب پودر است .اما این تنها
در موارد بسیار کم امکانپذیر بوده و حتی برای این موارد ،هزینه نسبتاً زیادی را در بردارد .راه حل
دیگر ،استفاده از یک وسیله سایش است که از لحاظ شیمیایی در دمای پخت جسم ،خنثی است (مانند
گلولههای زیرکونیا) یا آنکه با شستشو از پودر حذف میشود (مثل گلولههای فوالدی) .مورد متداول،
استفاده از آسیابهای چینی یا آسیابهای  Al2O3با خلوص کم است که به سهولت ساییده میشوند و
میزان کمی  SiO2به پودر وارد میکنند ولی مذاب سیلیکاتی معموالً در دمای پخت شکل میگیرند و
کنترل ریزساختاری را بسیار دشوار میسازند .فهرستی از آسیابهای سایشی تجاری موجود و چگالی هر
یک در جدول  3-2نشان داده شده است.

شکل  -2-2اندازه ذره برحسب زمان سایش برای آسیاب گلولهای [.]3

آسیابهای گلولهای از یک استوانه افقی نسبتاً چرخان تشکیل شدهاند که تا حدودی با آسیابهای
سایشی و ذراتی که باید ساییده شوند پر میشوند .عالوه بر عوامل ذکرشده ،سرعت چرخش آسیاب یک
متغیر مهمی است چون بر مسیر گلولهها و انرژی مکانیکی فراهمشده برای پودر تأثیر میگذارد.
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شکل  -3-2تأثیر افزودنی ( Flotigham Pدیسپرزانت معدنی) بر روی سایش کوارتزیت و سنگ آهک در آسیاب میلهای
[.]2

با بیان سرعت بحرانی چرخش به عنوان سرعت مورد نیاز برای انتقال گلولهها به اوج چرخش (یعنی به
باالی آسیاب ،در جایی که نیروی گریز از مرکز باعث موازنه نیروی جاذبه میشود) مشاهده میکنیم که
سرعت بحرانی (بر حسب چرخش در واحد زمان) معادل با رابطه (  (g/a)1/2/(2 میباشد که در اینجا a

شعاع آسیاب و  gشتاب به علت جاذبه میباشد .آسیابهای گلولهای تحت سرعت بحرانی حدود %72
راهاندازی میشوند تا گلولهها به باالی آسیاب نرسند (شکل .)2-2
همانگونه که پیشتر شرح داده شد ،فرآیند آسیاب گلولهای به آسانی برای تجزیه و تحلیل فرضی دقیق
مناسب نیست .از اینرو میبایست از رابطههای تجربی استفاده کنیم .یک رابطه تجربی عبارتست از:
معادله 1-2

 = Aa1/2m pdسرعت آسیاب
r

که در اینجا  Aثابت عددی است که ویژه آسیابی است که مورد استفاده قرار گرفته و پودری که آسیاب
شده است a .شعاع آسیاب است p ،چگالی آسیاب است d ،اندازه ذره پودر و  rشعاع آسیابهاست.
جدول  -3-2وسایل سایش تجاری موجود برای آسیاب گلولهای.
وسایل سایش

چگالی )(g/cm3

چینی

2/3
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نیترید سیلیکون

3/1

کاربید سیلیکون

3/1

آلومینا
3/2-3/6

کمتر از خلوص %52
3/5

بیشتر از خلوص %55
زیرکونیا
 Mgoتثبیت شده

2/2

 Y2O3خلوص باال و تثبیت شده

6/5

فوالد

7/7

کاربید تنگستن

12/2

شکل  -2-2تصویر شماتیک یک آسیاب گلولهای در حرکت سیالبی [.]2

بر طبق معادله  ،1-2سرعت با کاهش اندازه ذره کاهش مییابد اما این حالت تا یک نقطه خاصی صدق
میکند ،چون همانگونه که پیشتر شرح داده شد بعد از زمان خاصی یک محدوده سایش به دست
میآید .تغییر سرعت سایش بر طبق شعاع آسیابها باید با احتیاط در نظر گرفته شود .آسیابها
درصورتیکه بسیار کوچک باشند انرژی کافی برای ایجاد شکستگی ذرات را ندارند.
در فرآیند آسیاب ،هدف اصلی آن است که گلولهها بر روی ذرات پودر بیفتند (نه بر روی آستر آسیاب).
برای آسیاب با سرعت چرخش حدود  %72سرعت بحرانی ،این حالت برای آسیاب خشک ،به ازای
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مخلوط  %25گلوله و حدود  %22مواد اولیه و برای آسیاب تر ،حجمی شامل حدود  %25گلوله و تقریباً
 %25دوغابی با غلظت حدود  ،%22-22مشاهده میشود.
آسیاب گلولهای تر یک مزیتی بر آسیاب خشک دارد از این لحاظ که مصرف انرژی آن تا حدودی کمتر
است (حدود  .)%15-25مزیت دیگر که پیشتر بدان اشاره داشتیم ،توانایی تولید کسر بیشتری از ذرات
ریزتر است .معایب آسیاب تر عبارتند از افزایش ساییدگی وسیله سایش ،نیاز به خشککردن پودر بعد از
آسیاب و آلودگی پودر از محیط.
آسیابهای گلولهای ارتعاشی 1از یک محفظه 2تشکیل شدهاند که تقریباً با حجمی کامالً متراکم از گلوله
و مواد اولیه پر شده است که در سه بعد نسبتاً سریع به ارتعاش در میآید ( 15-25هرتز) .دستگاه
سایش که معموالً به شکل استوانهای است بیش از  %55حجم آسیاب را تشکیل میدهد .دامنه
ارتعاشات کنترل شده بوده تا آرایش کامالً فشرده گلولهها را مختل نسازد.
حرکت سه بعدی به توزیع بار ذرات و در مورد آسیاب تر به کاهش جداسازی ذرات موجود در دوغاب
کمک میکند .حرکت ارتعاشی نسبتاً سریع باعث تولید یک انرژی برخوردی میشود که بسیار بیشتر از
انرژی فراهمشده برای ذرات موجود در آسیاب گلولهای غلتان میباشد .از اینرو آسیابهای گلولهای
ارتعاشی یک فرآیند خردایش سریعتری نسبت به سیابهای گلولهای فراهم میسازند .همچنین بر
حسب انرژی مؤثرتر از سیابهای گلولهای میباشند.
آسیابهای گلولهای همزن همچنین موسوم به آسیابهای همسایش یا آسیابهای ارتعاشی 3از این
لحاظ که اتاقک آسیابشان نمیچرخد با سیابهای گلولهای فرق میکنند و در عوض ،مواد و گلولهها به
طور نسبتاً شدید به طور مداوم تحت فرکانسهای  1-15هرتز تکان میخورند .اتاقک سایش به طور
عمودی یا افقی به وسیله همزنی که در مرکز اتاقک قرار گرفته است همراستا میشود .گلولهها حدود
1

Vibratory ball mills or vibro-mills
Drum
3
Agitated ball mills, attrition mills or stirred media mills
2
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 %65-55حجم موجود آسیاب را تشکیل میدهد .اگرچه برای آسیاب خشک به کار نمیرود ،اما بیشتر
مواقع آسیاب گلولهای متحرک به وسیله دوغابها انجام میشود .مقدار زیاد آسیاب گلولهای همزن نیز
به طور مداوم انجام میشود و دوغاب ذرات وارد یک انتها شده تا آسیاب شوند و محصول آسیاب شده
در انتهای دیگر برداشته میشود .برای آسیابکردن در جایی که تکان شدید وجود دارد گرمای زیادی
تولید میشود و یک شیوهای برای سرد کردن اتاقک آسیابکردن مورد نیاز میباشد.
آسیابهای گلولهای همزن مزیت متمایزی نسبت به سیابهای گلولهای و ارتعاشی دارند .از این لحاظ
که مصرف انرژی آن بسیار باالتر است .همچنین میتوانند ظرفیت بیشتری از جامدات موجود در دوغاب
را برای آسیابکردن جا به جا کنند .بهعالوه ،همانگونه که پیشتر شرح داده شد استفاده از وسیله
سایش ریز ،میزان آسیابکردن را بهبود میبخشد .راندمان زیاد این فرآیند به همراه مدت زمان کوتاه
مورد نیاز برای آسیابکردن بدین معنی است که آلودگی پودرهای آسیاب ده در این روش نسبت به
سیابهای گلولهای یا ارتعاشی ،کمتر حاد میباشد .با آسترکاری اتاقک آسیاب به وسیله یک ماده
سرامیکی یا پالستیک و با استفاده از همزنهای سرامیکی و وسایل سایشی میتوانیم آلودگی در
آسیابکردن گلوله متحرک را بیشتر کاهش دهیم.
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ورودی محصول

پوشش خنک
خروجی محصول
صفحات لرزان

میله دوّار

جداکننده
محیط سایش

شکل  -2-2تصویر شماتیک یک آسیاب گلولهای متحرک.

 -1-2-2خردایش مکانیکی-شیمیایی
در خردایش ،هدف عمدتاً دستیابی به ویژگیهای فیزیکی خاص نظیر اندازه و توزیع اندازه ذره میباشد.
به هر حال ،استفاده از تغییرات شیمیایی در طول مدت آسیابکردن برای سنتز پودرها در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .سایش موجب تقویت واکنشپذیری شیمیایی پودرها میشود.
گسستگی پیوندها در طول مدت شکستگی ذره باعث ایجاد سطوحی با ظرفیتهای غیرقابل قبول
میشود .این امر همراه با مساحت زیاد سطح ،مطابق با واکنش بین ذرات مختلط یا بین ذرات و محیط
اطرافشان میباشد.
سنتز پودر به وسیله آسیاب گلولهای پرانرژی با نامهای متعددی شناخته میشود ،از جمله سنتز
مکانیکی-شیمیایی ،سنتز مکانیکی ،سنتز حاصل از روش مکانیکی ،آلیاژکاری مکانیکی و آسیابکردن
انرژی-باال .1درحالیکه هیچ اصطالحی در همه جا مورد قبول نمیباشد در این کتاب از عبارت سنتز
مکانیکی-شیمیایی استفاده میکنیم .این روش در  25سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است یا
برای تولید پودرهای فلزات و آلیاژها نیز مورد توجه قرار میگیرد .درحالیکه توجه کمی به ساختارهای

1

Mechanochemical synthesis, mechano-synthesis, mechanical driven synthesis, mechanical alloying, and
high energy milling
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غیرآلی شده است این روش برای سنتز انواع پودرها از جمله اکسیدها ،کاربیدها ،نیتریدها ،بوریدها و
سیلیسیدها مورد بررسی قرار گرفته است [.]5-12
سنتز مکانیکی-شیمیایی در آسیابهای کوچک نظیر آسیاب اسپکس 1برای سنتز نمودن چند گرم پودر
یا در آسیابهای سایشی 2برای مقادیر بزرگتر انجام میگیرد .در آسیاب اسپکس ،یک بطری استوانهای
که حاوی گلولههای سایش و مواد اولیه میباشد ،ارتعاشات دامنه بزرگی را در سه بعد با فرکانس حدود
 25هرتز پشت سر میگذارد .مواد اولیه ،حدود  %25حجم بطری را اشغال میکند و حجم گلولهها (با
قطری حدود  2-15 ،)2-15 mmبرابر وزن مواد اولیه را تشکیل میدهد .آسیاب معموالً برای دهها
ساعت برای مجموعه شرایط ذکر شده اجرا میشود .از اینرو ،این روش مستلزم آسیابکردن ارتعاشی
بسیار شدید برای زمانهای طوالنی میباشد.
یک مزیت سنتز مکانیکی-شیمیایی ،سهولت تولید پودرهایی است که با دیگر روشها به دشواری تهیه
میشوند نظیر پودرهای سیلیسیدها و کاربیدها .به طور مثال بیشتر کاربیدهای فلزی به وسیله واکنش
بین فلزات یا هیبریدهای فلزی و کربن تحت درجه حرارت زیاد (گاهی بیش از  )2555 oCتشکیل
میشوند .بهعالوه برخی کاربیدها و سیلیسیدها یک گستره ترکیبی محدود دارند که به روشهای دیگر
به سختی تولید میشوند .عیب آنها تشکیل ناخالصیها از آسیاب و محیط آسیابکردن به داخل پودر
است.
مکانیزم سنتز مکانیکی-شیمیایی ،هنوز کامالً شناخته شده نیست؛ یک احتمال ،وقوع واکنش نفوذ
حالت جامد است .چون نفوذ از لحاظ انرژی گرما-فعال 3است ،این امر مستلزم کمبودن چشمگیر انرژی
فعالسازی یا افزایش قابل مالحظه دمای موجود در آسیاب یا ترکیب این دو حالت میباشد.
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Spex mill
Attrition mill

2

Thermally activated

3

از آنجاییکه حین آسیاب گرمایش داریم ،دمایی بسیار کمتر از دمای یک مکانیزم واقعی حالت جامد
مورد نیاز میباشد ،احتمال دوم این است که این واکنش بر طبق ذوب موضعی در طول مدت فرآیند
آسیاب ،صورت گیرد ،ضمن آنکه ذوب ذرات با واکنشهای بسیار گرمازا همراه میباشد که برای مکانیزم
بعدی شرح داده میشود ،دالیل شکلگیری ترکیب با ذوب موضعی ،روشن نیست.
احتمال سوم ،وقوع واکنش خود انتشاری در دمای باال 1است .در واکنشهای بسیار گرمازا مانند تشکیل
سیلیسیدهای تیتانیم ومولیبدن از مخلوطهای اصلیشان ،گرمایی که آزاد میشود اغلب برای حفظ و
پایدار ماندن واکنش ،کافی است [ .]12 ،13اما برای آنکه این واکنش در ابتدا صورت بگیرد منبع انرژی
باید در دسترس باشد تا دمای بی دررو 2سیستم را به دمای مورد نیاز برای پایدار ماندن افزایش دهد.
انرژی سطح پودرهای بسیار ریز ،قبل از واکنش کلی ،کامالً زیاد است.
به طور مثال ،میانگین اندازه ذره پودرهای  Moو  Siقبل از شکلگیری  MoSi2به ترتیب به صورت 25و
 15 nmگزارش شده است [ .]13انرژی سطحی ذرات به تنهایی در حدود  2-15درصد گرمای
شکلگیری  131/5 kJ/mol( MoSi2در دمای محیط) تخمین زده میشود .این انرژی زیاد سطحی
همراه با انرژی کرنشی ذخیرهشده (عمدتاً در ذرات  ،)Moمنبع انرژی مناسبی را برای پایدارسازی

3

واکنش فراهم میسازند .یک مرحله بحرانی برای واکنش شکلگیری در سنتز مکانیکی-شیمیایی ،تولید
یک اندازه ذره ریز است بهطوریکه انرژی کرنشی و سطحی موجود ،برای خودپایدارسازی واکنش کافی
باشد.
از لحاظ تجربی ،واکنش برای  MoSi2و سایر سیلیسیدها ،ویژگیهایی را نشان میدهد که مختص
فرآیند انتشار خودبهخودی میباشند .همانگونه که در شکل  6-2نشان داده شده است بعد از یک زمان

1

Self-propagating process at high temperature
Adiabatic
3
Sustaining
2
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نهفتگی ،1واکنش به طور کامالً ناگهانی صورت میگیرد .احتماالً بعد از آنکه بخش کوچکی از پودرهای
اصلی در طول مدت فرآیند آسیابکردن واکنش نشان دهد پودرهای اصلی به محصول تبدیل میشوند.
معلوم نیست که آیا تشکیل مایع یا ذوب محصول در طول مدت واکنش سریع اتفاق میافتد .فوراً بعد از
این واکنش ،محصول بسیار کلوخه میشود .برای  ،MoSi2معلوم شد که اندازه کلوخه ،حدود 155 μm
است که از ذرات اولیه به قطر حدود  5/3 μmتشکیل شدهاند (شکل .)7-2
 -2-2سنتز پودر به روشهای شیمیایی
گستره وسیعی از روشهای شیمیایی برای سنتز پودرهای سرامیکی وجود دارد و برخی مراجع در
اینباره نیز در دسترس میباشند [ .]12-25برای راحتی ،این روشها را در سه مقوله نسبتاً گسترده
مورد مالحظه قرار میدهیم )1( :واکنشهای حالت جامد )2( ،سنتز از محلولهای مایع و ()3
واکنشهای فاز-بخار.

شکل  -6-2شکل پراش اشعه  xیک مخلوط استوکیومتری پودرهای  Moو  Siبعد از آسیابکردن برای الف)  3ساعت و
 12دقیقه ،ب)  3ساعت و  13دقیقه که بیانگر شکلگیری نسبتاً ناگهانی  MoSi2است [.]13

Induction period
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1

شکل  -7-2تصویر  MoSi2 TEMدر نمونه آسیاب شده به مدت  3ساعت و  13دقیقه که بیانگر سه ذرهای است که به
وسیله  Moاز هم جدا شدهاند [.]13

 -1-2-2واکنشهای حالت جامد
واکنشهای تجزیه شیمیایی که در آنها یک واکنشکننده جامد برای تولید جامد دیگر بهعالوه یک گاز،
گرم میشود ،معموالً برای تولید پودرهای اکسیدهای ساده از کربناتها ،هیدروکسیدها ،نیتراتها،
سولفاتها ،استاتها ،اکسالیتها ،آلکوکسیدها و سایر نمکهای فلزی مورد استفاده قرار میگیرند .یک
نمونه ،تجزیه کربنات کلسیم (کلسیت) برای تولید اکسید کلسیم و گاز دی اکسید کربن میباشد:
معادله 2-2

)CaCO3(s) CaO(s)+CO2(g

واکنشهای شیمیایی بین مواد اولیه جامد ،معموالً به صورت پودرهای مختلط برای تولید پودرهای
اکسیدهای پیچیده نظیر تیتاناتها ،فرّیتها و سیلیکاتها متداول میباشند .این واکنشکنندهها معموالً
از اکسیدهای ساده ،کربناتها ،نیتراتها ،سولفاتها ،اکسالیتها یا استاتها تشکیل شدهاند .یک نمونه،
واکنش بین اکسید روی و آلومینا برای تولید آلومینات روی است:
معادله 3-2

)ZnO(s)+Al2O3(s)  ZnAl2O3(s
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این روشها که شامل تجزیه جامدات یا واکنش شیمیایی بین جامدات میباشد در مقاالت سرامیکی
«کلیسناسیون »1نامیده میشوند.
 -1-1-2-2تجزیه

2

به علت مزایای صنعتی و علمی ،حجم گستردهای از مطالب علمی در مورد اصول ،سینتیک و خواص
شیمیایی واکنشهای تجزیه وجود دارد .برخی متون جامع و کلی در مورد این موضوع در دسترس
هستند [ .]21-23بیشترین ساختارهایی که مورد مطالعه گسترده قرار گرفتهاند عبارتند از، CaCO3 :
 MgCO3و  .Mg(OH)2دراینجا به ترمودینامیک اصلی ،مکانیزم واکنش و پارامترهای فرآیند مربوط به
تولید پودرها خواهیم پرداخت.
با در نظر گرفتن علم ترمودینامیک ،برای تجزیه  CaCO3تعریف شده بر طبق معادله  ،2-2گرمای
استاندارد (آنتالپی) واکنش در  258 Kبه اندازه  22/3 kcal/molاست [ .]22این واکنش بسیار گرماگیر
است (یعنی ΔHoRمثبت است) که برای بیشتر واکنشهای تجزیه ،مناسب است .این بدین معناست که
برای حفظ تجزیه ،گرما باید برای واکنشکننده تأمین شود .تغییر انرژی آزاد گیبس مربوط به هر
واکنش به صورت زیر نشان داده میشود:
ΔGR=ΔGoR+RT 1n K

معادله 2-2

که در اینجا  ΔGoRتغییر انرژی آزاد برای واکنش میباشد که در این هنگام واکنشکنندهها در وضعیت
استانداردشان هستند R .ثابت گاز T ،دمای مطلق و  Kثابت تعادل برای واکنش میباشد .برای واکنشی
که به صورت معادله  2-2تعریف شده است:
معادله 2-2

a CaOa CO2
=PCO2
a CaCO3

=K

Calcination
Decomposition
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1
2

که در اینجا  aCaOو  aCaCOبه ترتیب فعالیتهای جامدات خالص  CaOو  CaCO3هستند و  aCOفعالیت
3

2

 CO2است که به عنوان فشار جزئی گاز در نظر گرفته شده است .در حالت تعادل ،رابطه  ΔGR=0وجود
دارد و با ترکیب نمودن معادالت  2-2و  2-2به رابطه زیر دست مییابیم:
معادله 6-2

ΔGoR= -RT 1n PCO

2

انرژی استاندارد آزاد برای تجزیه  MgCO3 ،CaCO3و  Mg(OH)2در شکل  8-2همراه با فشار جزئی
تعادل گاز برای هر یک از واکنشها رسم شده است [ .]22با فرض این که وقتی فشار جزئی محصول
گازی باالی جامد ،معادل با فشار جزئی گاز در اتمسفر مجاور باشد ترکیبات ناپایدار میشوند .برای
تعیین دماهایی که در هنگام گرمایش در هوا ناپایدار میشوند میتوانیم از شکل  8-2استفاده کنیم .به
طور مثال CaCO3 ،باالی  815 Kناپایدار میشود و  MgCO3باالی  285 Kو بسته به رطوبت نسبی،
 Mg(OH)2باالی  222-262 Kناپایدار میشود .بهعالوه ،استاتها ،سولفاتها ،اکسالیتها و نیتراتها
اساساً دارای فشار جزئی صفر گاز محصول موجود در اتمسفر محیط میباشند ،بهطوریکه آنها ناپایدار
شناخته میشوند .این واقعیت که این ترکیبات در دمای بسیار باالتر پایدار میشوند بیانگر آن است که
ترکیب آنها تحت کنترل عوامل سینتیکی قرار میگیرد نه ترمودینامیکی.
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شکل  -8-2انرژی آزاد استاندارد واکنش به عنوان تابع دما .خطوط نقطه چین بیانگر فشار گاز تعادل باالی اکسید/کربنات
و اکسید/هیدروکسید هستند [.]22

تحقیقات سینتیکی واکنشهای تجزیه ،اطالعاتی در مورد مکانیزمهای واکنش و تأثیر متغیرهای فرآیند
نظیر دما ،اندازه ذره ،جرم واکنشکننده و دمای محیط ارائه میدهند .آنها به طور همدما یا تحت سرعت
گرمایش ثابت انجام میگیرند .در مطالعات همدما ،حفظ دمای ثابت عمالً امکانپذیر نیست چون زمان
محدودی برای گرم کردن نمونه تا دستیابی به یک دمای مورد نیاز ،الزم میباشد .اما تجزیه و تحلیل
سینتیکهای تجزیه همدما آسانتر است.
پیشرفت واکنش معموالً بر حسب اتالف وزن اندازه گرفته میشود و دادهها به عنوان کسری از
واکنشکننده رسم میشوند که  αبرخالف زمان  tتجزیه میشود و به صورت زیر بیان میشود:
معادله 7-2

W
Wmax
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که در اینجا  ΔWو  ΔWmaxبه ترتیب عبارتند از اتالف وزن در زمان  tو بیشینه اتالف وزن بر طبق
واکنش تجزیه.
هیچگونه تئوری کلی در مورد واکنشهای تجزیه وجودندارد .اما یک منحنی زمان برخالف  αمشابه با
منحنی نشان داده شده در شکل  5-2غالباً مشاهده میشود [ .]22مرحله  Aیک واکنش اولیه است که
اغلب مربوط به تجزیه ناخالصیها یا ماده مصنوعی ناپایدار میباشد B .یک زمان نهفتگی است که
معموالً با رشد هستههای پایدار پایان مییابد .درحالیکه  Cدوره تسریع رشد این هستهها میباشد که
اغلب با جوانهزنی بیشتر همراه هستند و به بیشینه سرعت واکنش در  Dگسترش مییابد بعد از آن،
رشد مداوم هستهها به علت تنش و مصرف واکنشکننده ،دیگر غیرممکن میباشد و این امر باعث
پیدایش یک دوره میانی 1به نام  Eمیشود که تا زمان تکمیل واکنش  Fادامه مییابد .عمالً یک یا چند
تا از این ویژگیها (به جز  )Dوجود ندارند یا نامحسوس میباشند.

شکل  -5-2رسم کلی  αبرخالف زمان که رفتار سینتیکی ویژه مشاهده شده برای تجزیه همدمای جامدات را به طور
خالصه نشان میدهد α .نشان دهنده اتالف وزن تقسیم بر بیشینه اتالف وزن میباشد.

حجم مولی محصول جامد معموالً کمتر از حجم مولی واکنشکننده است بهطوریکه اغلب این محصول
یک الیه متخلخل در اطراف هسته نامتخلخل واکنشکننده تشکیل میدهد .همانند بیشتر واکنشهای
حالت جامد ،این واکنش ناهمسان است چون در یک حدّ واسط بسیار معیّن صورت میگیرد .سینتیک

Decay period
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فرآیند به وسیله هر یک از سه فرآیند زیر تحت کنترل قرار میگیرند )1( :واکنش در حدّ واسط بین
واکنشکننده و محصول جامد )2( ،انتقال گرما به سطح واکنش یا ( )3نفوذ گاز یا نشت از سطح واکنش
از میان الیه متخلخل محصول .همانگونه که از جدول  2-2مشاهده میشود برخی عبارات برای تجزیه
و تحلیل سینتیک واکنش توسعه یافتهاند .معموالً فرض بر این است که حدّ واسط با یک سرعت ثابت به
سمت داخل حرکت میکند بهطوریکه برای یک واکنشکننده کروی با شعاع اولیه  ،r0شعاع هسته
بدون واکنش در زمان  tبه صورت زیر نشان داده شده است:
معادله 8-2

r = r0-Kt

که در اینجا  Kیک ثابت است .وقتی سرعت واکنش در حدّ واسط تحت کنترل قرار گیرد عباراتی
متفاوت ،فرضیات متفاوتی در مورد جوانهزنی و رشد ذرات پایدار محصول از واکنشکننده منعکس
میسازند (معادالت جوانهزنی در جدول  .)2-2اگر مرحله جوانهزنی سریع باشد این معادلهها فقط به
شکل هندسی مدل بستگی دارند (مدلهای هندسی) .شکل هندسی برای تجزیه پودر به صورت پیچیده
است.

شکل  -15-2تصویر شماتیک تجزیه کربنات کلسیم.
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جدول  -2-2معادالت سرعت برای تجزیه و تحلیل دادههای سینتیکی در واکنشهای تجزیه [.]22
معادله

مرجع

فرمول

جوانهزنی
قانون توان

]1[ α 1/m = kt

قانون نمایی

]2[ α1n=Kt

آورامی-ارف1

[-1n(1- α) ]1/2=Kt

[]3

]2[ [-1n(1- α)]1/3=Kt
]2[ [-1n(1- α)]1/4=Kt
پروت-تامپکین2


=Kt
1 

]6[ 1n

مدلهای هندسی
ضخامت انقباض

]7[ α=Kt

مساحت انقباض

]8[ 1-(1-α)1/2=Kt

حجم انقباض

]5[ 1-(1-α)1/3=Kt

نفوذ
یک بعدی
دو بعدی
سه بعدی
گینسلینگ-
برونشتین3

]15[ α2=Kt
(1-α)1n (1-α)+α=Kt

[]11

]12[ [1-(1- α)1/3]2=Kt

2
)  (1  )2/3  Kt
3

][13
(1-

مرتبه واکنش
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Avrami-Erofe’ev

1

Prout-Tompkins

2

Ginstling-Brounshtein

3

مرتبه اول

]12[ -1n(1- α)=Kt

مرتبه دوم

]12[ (1- α)-1=Kt

مرتبه سوم

]16[ (1- α)-2=Kt

برای بلورهای  CaCO3نازک (کلسیت) ،شکل  11-2نشان میدهد که سینتیک تجزیه که تحت
شرایطی نظیر اینکه حدّ واسط واکنش در یک بعد پیشرفت پیدا میکند اندازه گرفته شده است .یک
معادله واکنش خطی مطابق با معادله  7در جدول  2-2دنبال میکند.
در هنگام استفاده از نمونههای بزرگ ،ضخامت افزاینده الیه محصول متخلخل ،مانعی برای فرار گاز
محصول به وجود میآورد .معادلههای سینتیکی برای تجزیه  CaCO2که بر طبق میزان حذف گاز
محصول یا میزان انتقال گرما به حدّ واسط واکنش کنترل میشوند توسط هیلز 1توسعه یافتهاند [.]26
جدول  2-2معادالتی برای میزان واکنش کنترل شده بر طبق نفوذ ترکیبات شیمیایی واکنشکننده را
نشان میدهد .سینتیک واکنشهای شیمیایی غالباً از لحاظ مرتبه واکنش طبقهبندی میشوند .با در
نظر گرفتن حالت ساده که واکنشکننده  Aدر آن حالت تجزیه میشود:
معادله 5-2

محصولA 

میزان واکنش به صورت زیر نوشته میشود:
معادله 15-2

dC
=KCβ
dt

-

که در اینجا  ،Cغلظت واکنشکننده  Aدر زمان  k ،tثابت سرعت واکنش و  βیک توان است که مرتبه
واکنش را تعریف میکند .اگر  β=1باشد واکنش در مرتبه اول است و اگر مساوی با  2باشد در مرتبه

Hills
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دوم است و به همین ترتیب .معادالت سینتیکی برای واکنشهای مرتبه اول ،دوم و سوم در جدول 2-2
گنجانده شدهاند.

شکل  -11-2سنتیک تجزیه همدمای تکبلور کلسیت [.]27

با مقایسه بهترین تطابق ،بین دادههای تجربی با محاسبات تئوری ،واکنش به صورت یک معادله خاص با
مکانیزمی که واکنش مشابه آن میباشد (نه اثبات آن) بیان میگردد .1اغلب مشاهده میشود که دادهها
را میتوان با صحت یکسان بر طبق دو یا چند معادله سرعت بر اساس مکانیزمهای متفاوت ،متناسب
ساخت .برای به دست آوردن اطالعات مکانیزم ،تحلیل سینتیکی باید با تکنیکهای دیگر همانند
مشاهدات ساختار به وسیله میکروسکوپ الکترونی تلفیق شود.
میزان تجزیه مشاهده شده و ویژگیهای پودر به دست آمده از واکنش تجزیه به عواملی فرآیند و ماده
بستگی دارد از جمله ماهیت شیمیایی واکنشکنندهها ،اندازه اولیه و توزیع اندازه ذرات واکنشکننده،
اتمسفر ،درجه حرارت و زمان .دادههای سرعت هم دما که در دماهای متفاوت اندازه گرفته شدهاند نشان
میدهند که سرعت عمل تجزیه از رابطه آرنیوس پیروی میکند :ثابت سرعت  kدر معادالت سینتیکی
به صورت زیر نشان داده میشود:

!Equation is consistent with, but not proof of
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معادله 11-2

Q
RT

K  A exp

که در اینجا  Aثابتی است که «ضریب پیش توان» یا «ضریب فرکانس» نامیده میشود Q .انرژی
فعالسازی R ،ثابت گاز و  Tدمای مطلق است .بیشتر مقادیر انرژی فعالسازی گزارش شده برای
تجزیههای  CaCO3با آنتالپی واکنش [ ]27شباهت دارند .معادله  11-2برای فرآیندهای فاز گازی بر
طبق تئوری برخوردی سرعتهای واکنش تعیین شده است .دلیل اینکه چرا این حالت برای واکنشهای
تجزیه صدق میکند و واکنشکننده در شبکه یک فاز جامد ،بی حرکت میشود موضوع برخی مباحث
بوده است [.]22
با استفاده از واکنش توصیف شده بر طبق معادله  ،2-2به عنوان مثال واکنشهای تجزیه معموالً تحت
شرایطی که تعادل به سمت راست سوق داده میشود انجام میگیرد .اما تشخیص داده شده است که
سینتیک تجزیه  CaCO3به فشار جزئی گاز  CO2در اتمسفر محیط بستگی خواهد داشت .فشار CO2
زیاد محیط باعث میشود که تعادل به سمت چپ سوق داده شود .مطالعات تأثیر تغییر فشار CO2

محیط بر روی سینتیک تجزیه  CaCO3نشان میدهدکه با افزایش یافتن  ،CO2سرعت واکنش کاهش
مییابد [.]28
عالوه بر سینتیک ،ریزساختار ذرات جامد محصول نیز به شرایط تجزیه بستگی دارند .یک ویژگی
واکنشهای تجزیه ،توانایی تولید اندازه ذره بسیار ریز از یک واکنشکننده معموالً درشت میباشد .اما
هنگامیکه واکنش تحت شرایط کنترل شده انجام بگیرد .در خأل ،واکنش تجزیه غالباً «شبه کانی»1
است (یعنی ذره محصول غالباً همان اندازه و شکل ذره واکنشکننده را حفظ میکند) .با توجه به اینکه
حجم مولی آن کمتر از حجم مولی واکنشکننده است ذره محصول حاوی حفرات داخلی است .غالب ًا
ذره محصول از یک کلوخه ذرات ریز و حفرات داخلی ریز تشکیل شده است.برای تجزیه ذرات CaCO3

Pseudomorphic
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 1-15میکرون که در حدود  523 Kانجام گرفت مساحت ویژه سطح محصول  CaOکه در خأل تشکیل
شده است با اندازه ذره و حفرات کوچکتر از  ،15 nmبه اندازه حدود  155 m2/gمیباشد .اگر این
واکنش در اتمسفر محیط صورت بگیرد نه در یک خأل ،آنگاه پودرهای زیادی تولید نمیشوند .در  N2با
فشار  1اتمسفر ،مساحت سطحی ذرات  CaOتنها  3-2 m2/gاست.
زینترشدن ذرات  CaOریز در طول مدت تجزیه نیز با افزایش یافتن فشار جزئی  CO2در اتمسفر محیط
تسریع مییابد [ .]35گاز اتمسفری باعث تسریع زینترشدن ذرات ریز میشود که ذرات بزرگتری به
وجود آمده و مساحت سطح کاهش مییابد .زینترشدن ذرات ریز  MgOبه دست آمده از تجزیه
 MgCO3یا  Mg(OH)2به وسیله بخار آب موجود در اتمسفر ،کاتالیزه میشود [ .]31دماهای زیاد تجزیه
و زمانهای تجزیه طوالنی مدت باعث افزایش زینتر ذرات ریز میشود که منجر به ذرات کلوخهشده پودر
با سطح ویژه پایین میشود .اگرچه معموالً تالشهایی برای بهینهسازی دمای تجزیه و برنامه زمانی
صورت میگیرد اما کلوخهها به طور اجتنابناپذیری وجود دارند بهطوریکه برای تولید پودرها با
ویژگیهای اندازه ذره کنترل شده به یک مرحله آسیابکردن نیاز داریم.
 -2-1-2-2واکنش شیمیایی بین جامدات
سادهترین ساختار شامل واکنش بین دو فاز جامد  Aو  Bاست تا یک محلول جامد  Cتولید کند A .و
 ،Bعناصر مرسوم برای ترکیبات فلزی هستند و برای سرامیکها آنها به صورت ترکیبات بلورین در نظر
گرفته میشوند .بعد از شروع واکنش A ،و  Bاز طریق محصول واکنش جامد  Cاز هم جدا میشوند
(شکل  .)13-2واکنش دیگر شامل انتقال اتمها ،یونها یا مولکولها به وسیله برخی مکانیزمهای
احتمالی از طریق مرزهای فاز و محصول واکنش است .واکنشهای بین پودرهای مختلف از لحاظ
تکنولوژیکی برای سنتز پودر ،مهم هستند .اما مطالعه و بررسی مکانیزمهای واکنش با استفاده از
تکبلورها بسیار آسانتر میشود که این امر به علت شرایط مرز و شکل هندسی ساده آن است.
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واکنش تشکیل اسپینل  AO+B2O3=AB2O4یکی از واکنشهایی است که مورد مطالعه گسترده قرار
گرفتهاند [ .]32شکل  12-2تعدادی از مکانیزمهای واکنش احتمالی را نشان میدهند که آنها عبارتند
از )1( :مکانیزمهایی که مولکلولهای  O2از طریق فاز گاز انتقال داده میشوند و خنثی بودن الکترون به
وسیله انتقال الکترون از میان الیه محصول نگه داشته میشود (شکل  -12-2الف و ب) )2( .مکانیزمی
که شامل نفوذ متقابل کاتیونها است و یونهای اکسیژن اساساً در حالت سکون باقی میمانند (شکل
 -12-2ج) )3( .مکانیزمهایی که یونهای  O2-آنها از طریق الیه محصول پخش میشوند (شکل -12-2
د و ه).
در عمل ،ضرایب نفوذ یونها بسیار متفاوت است .به طور مثال ،در اسپینل نفوذ یونهای بزرگ  O2-در
مقایسه با نفوذ کاتیونی نسبتاً آهسته است بهطوریکه مکانیزمهای شکل  -12-2د و ه را میتوان حذف
کرد .بهعالوه اگر تماس ایدهآلی در مرزهای فاز صورت بگیرد بهطوریکه انتقال مولکولهای  O2کند
باشد ،آنگاه مکانیزمهای شکل  -12-2الف و ب مهم نیستند .تحت این شرایط محتملترین مکانیزم،
نفوذ متقابل کاتیونها است که در اینجا جریان کاتیونها برای حفظ خنثی بودن الکترون با هم جفت
میشود .وقتی سرعت فرمدهی محصول از طریق الیه محصول تحت کنترل نفوذ قرار میگیرد ضخامت
محصول یک قاعده رشد سهموی دنبال میکند:
معادله 12-2

X2=Kt

که در اینجا  Kثابت سرعت است که از رابطه آرنیوس 1پیروی میکند.

Arrhenius relation
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الف

ب

شکل  -12-2تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی  CaOبه دست آمده از تجزیه پودر  CaCO3در دمای  625 oCدر
الف) خأل (ذرات به همان اندازه و شکل ذرات  CaCO3اصلی میباشند) و ب)  N2خشک در فشار اتمسفری.

شکل  -13-2تصویر شماتیک واکنش حالت جامد در تکبلورها.
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الف

ب

ج
د
ه
شکل  -12-2مکانیزمهای واکنش و واکنشهای مرز فاز خالص متناظر برای واکنش تشکیل اسپینل AO+B2O3=AB2O4

[.]32

برخی تحقیقات بیانگر یک میزان رشد سهموی برای الیه واکنش بودهاند که معموالً بدین معنی در نظر
گرفته شده است که واکنش از طریق نفوذ کنترل میشود [ .]32واکنش بین  ZnOو  Fe2O3برای
تشکیل  ZnFe2O4به وسیله مکانیزم نفوذ متقابل صورت میگیرد که کاتیونها در راستاهای مخالف
حرکت میکنند و یونهای اکسیژن اساساً در حالت سکون باقی میمانند [ .]32 ،33مکانیزم واکنش
برای تشکیل  ZnAl2O4بر طبق معادله  3-2واضح نیست .این واکنش از طریق یک مکانیزم حالت جامد
صورت میگیرد که در اینجا نفوذ یونهای فلز روی از میان الیه محصول بر سرعت آن کنترل میکند
[ .]32اما همانگونه که در ذیل برای واکنشهای بین پودرها توصیف شد ،سینتیک واکنش نیز بر طبق
یک واکنش جامد-گاز بین بخار  ZnOو  Al2O3توصیف میشود.
برای واکنشهای پودر (شکل  ،)12-2شرح کامل سینتیک واکنش باید برخی پارامترها را در نظر بگیرد
که به موجب آن ،این تجزیه و تحلیل را بسیار پیچیده میسازد .فرضهای ساده معموالً در مشتقگیری
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معادالت سینتیکی شکل میگیرند .برای شرایط واکنشهای همدما ،یک معادلهای که غالباً مورد
استفاده قرار میگیرد توسط جانر ]36[ 1به دست آمد .در این مشتقگیری ،فرض بر این است که کرات
هماندازه واکنشکننده  Aدر یک محیط شبهپیوسته واکنشکننده  Bقرار دارند و محصول واکنش به
طور یکنواخت و بهم پیوسته بر روی ذرات  Aتشکیل میشود .حجم ماده غیر واکنشی در زمان t

عبارتست از:
4
V  (r  y)3
3

معادله 13-2

که در اینجا  rشعاع اولیه ذرات کروی واکنشکننده  Aبوده و  yضخامت الیه واکنش میباشد .حجم
ماده غیرواکنشی نیز به صورت زیر نشان داده میشود:
معادله 12-2

4
)V  r 3 (1  
3

که در اینجا  aکسری از حجم است که پیشتر واکنش نشان داده است .با ترکیب نمودن معادالت 13-2
و  12-2عبارت زیر به دست میآید:
معادله 12-2

y  r[1  (1  )]1/3

محصول
واکنش

واکنش یافته

واکنش جزئی

پودرها

شکل  -12-2تصویر شماتیک واکنش حالت جامد در پودرهای مختلف.

Jander
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با فرض اینکه  yبر طبق رابطه سهموی نشان داده شده بر طبق معادله  12-2توسعه مییابد؛ میزان
واکنش عبارت است از:
معادله 16-2

Kt
r2

= [1-(1-α)1/3 ]2

معادله  16-2که به «معادله جانر» موسوم میباشد که البته با دو فرض سادهسازی صورت گرفته
کاربردش را محدود میسازد .فرض اول ،قانون رشد سهموی که برای ضخامت الیه واکنش فرض شده
بود برای واکنش یک بعدی در سرتاسر مرز مسطح ،معتبر بوده نه برای سیستمی با هندسه کروی .تحت
بهترین شرایط پیشبینی میشود که فقط برای مراحل اولیه واکنش پودر ،معتبر باشد که در این حالت
 y<<rاست .ثانیاً هر گونه تغییر بر حسب حجم مولی بین واکنشکننده و محصول نادیده گرفته
میشود .این دو سادهسازی توسط کارتر ]37[ 1در نظر گرفته شدهاند که معادله زیر را به دست آورد:
معادله 17-2

Kt
r2

)[1+(Z-1)α]2/3 +(z-1)(1-α)2/3 =Z+(1-Z

که در اینجا  Zحجم محصول واکنش است که از واحد حجم واکنشکننده  Aتشکیل شده است .معادله
 17-2که به «معادله کارتر» موسوم میباشد برای تشکیل  ZnAl2O4به وسیله واکنش بین  ZnOو
 Al2O3حتی تا  %155واکنش به کار میرود.
برای یک مکانیزم نفوذ حالت جامد ،رشد محصول واکنش در ساختارهای پودر موجود در نقاط تماس و
برای کرات تقریباً هماندازه صورت میگیرد و تعداد نقاط تماس کم است .با این وجود برای تعدادی
سیستمها ،معادله جانر و معادله کارتر توصیفی خوب از سینتیک واکنش برای مراحل اولیه را نشان
میدهند .به نظر میرسد که نفوذ سطحی سریع ،منبع یکنواختی از یک واکنشکننده بر روی دیگری را
فراهم میسازد .به طور متناوب ،اگر فشار بخار یکی از واکنشکنندهها بسیار کافی باشد (به طور مثال
 ZnOدر معادله  ،)3-2چگالش بر روی سطح واکنشکننده دیگر نیز یک منبع یکنواختی از

Carter
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واکنشکننده دیگر را فراهم میسازد .در این صورت ،واکنش پودر را میتوان به صورت یک واکنش گاز-
جامد توصیف کرد تا یک واکنش حالت جامد [.]32
در ساختارهای عملی ،واکنش حالت جامد در ساختارهای پودر به برخی عوامل بستگی دارد .آنها شامل
ماهیت شیمیایی واکنشکنندهها و محصول ،اندازه ،توزیع اندازه و شکل ذرات ،اندازه نسبی ذرات
واکنشکننده موجود در مخلوط ،یکنواختی ترکیب ،اتمسفر واکنش ،درجه حرارت و زمان میباشند.
میزان واکنش با افزایش اندازه ذره واکنشکنندهها کاهش خواهد یافت چون مسافت نفوذ به طور
متوسط افزایش خواهد یافت .برای الیههای واکنش همدوس و ذرات کروی مجاور ،وابستگی سینتیک
واکنش به اندازه ذره به صورت معادله  16-2یا معادله  17-2نشان داده شده است .سرعت واکنش بر
طبق رابطه آرنیوس از لحاظ دما افزایش خواهد یافت .معموالً یکنواختی ترکیب یکی از مهمترین
پارامترها است که بر فاصله نفوذ بین واکنشکنندهها و تعداد نسبی تماس بین ذرات واکنشکننده و از
اینرو توانایی تولید پودرهای تکبلور ،یکنواخت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
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شکل  -16-2سینتیک واکنش بین ذرات کروی  ZnOو  Al2O3برای فرم دهی  ZnAl2O4در دمای  1255 oCدر هوا که
بیانگر اعتبار معادله کارتر است [.]32

سنتز پودر به وسیله واکنشهای حالت جامد معموالً بر حسب هزینه تولید یک مزیت دارد اما همانگونه
که پیشتر مطرح شد کیفیت پودر نیز یک نکته مهم برای سرامیکهای پیشرفته است .پودرها معموالً به
صورت کلوخه در میآیند و برای تولید پودرها با ویژگیهای بهتر ،همواره به یک مرحله سایش نیاز
داریم .سایش در آسیابهای گلولهای باعث آلودهشدن پودر به ناخالصیها میشود .واکنشهای ناقص
اساساً در پودرهایی که به طور نامناسب مخلوط شدهاند باعث تولید فازهای نامطلوب میشوند .بهعالوه،
شکل پودرهای ساییده شده معموالً به سختی کنترل میشود.
 -3-1-2-2کاهش

1

کاهش سیلیکا به وسیله کربن در صنعت برای تولید پودرهای کاربید سیلیکون مورد استفاده قرار
میگیرد:
معادله 18-2

SiO2+3C  SiC+2CO

این واکنش باید تا حدودی در باالی دمای  1255 oCصورت گیرد اما معموالً در دماهای بسیار باالتر
انجام میگیرد به نحوی که  SiO2در واقع به صورت مایع است .این فرآیند در مقیاس صنعتی بزرگ
صورت گرفته و معموالً به نام «فرآیند اچسون »2خوانده میشود .این مخلوط به صورت خودرسانش
است و به طور الکترونیکی تا دماهای تقریباً  2255 oCگرم میشود .واکنشهای جانبی انجام میشوند
بهطوریکه این واکنش پیچیدهتر از واکنش بیان شده در معادله  18-2میباشد .محصول به دست آمده
بعد از چندین روز واکنش شامل یک کلوخهای از بلورهای سبز یا سیاه است .برای تولید اندازه مطلوب،
این ماده را خرد میکنند ،شستشو میدهند ،میسایند و طبقهبندی میکنند.

Reduction
Acheson
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یک عیب فرآیند اچسون آن است که کیفیت پودر برای کاربردهای پرتقاضا مانند سرامیکهای
ساختاری پردما بسیار کم است .با توجه به اینکه واکنشکنندهها به صورت ذرات مختلط وجوددارند
اندازه واکنش بر طبق سطح تماس و ترکیب ناهمسان بین ذرات واکنشکننده محدود میشود با این
نتیجه که محصول  SiCحاوی مقادیر زیادی از  SiO2و  Cغیر واکنشی میباشد .این محدودیتها با یک
فرآیند پشت سر گذاشته میشوند که ذرات  SiO2در این فرآیند قبل از کاهش با  Cپوشانده میشوند
[ .]35 ،38پودرهای  SiCنسبتاً خالص با اندازه ذره ریز به وسیله این فرآیند تولید میشوند .همانگونه
که پس از این شرح داده میشود روشهای مقیاس آزمایشگاهی که از واکنشهای فاز گازی استفاده
میکنند نیز پودرهای  SiCبا ویژگیهای پودر مطلوب تولید میکنند اما این روشها پرهزینه هستند.
 -2-2-2محلولهای مایع

1

دو روند کلی برای تولید یک ماده پودرشده از یک محلول وجود دارد:
 -1تبخیر مایع

2

 -2رسوبدهی با افزودن یک واکنشکننده شیمیایی که با این محلول واکنش نشان میدهد.
ممکن است خواننده با این دو روش آشنا باشد چون در آزمایشگاههای شیمی غیرآلی به طور مثال تولید
بلورهای رایج نمک از یک محلول از طریق تبخیر مایع یا  Mg(OH)2با افزودن محلول  NaOHبه
محلول  MgCl2مورد استفاده قرار میگیرند .درک اصول رسوبدهی از محلول برای دستیابی به کنترل
ویژگیهای اندازه ذره پودر مفید است.
 -1-2-2-2رسوبدهی از محلول
سینتیک و مکانیزم رسوبدهی در مراجع به خوبی شرح داده شده است [ .]25برخی مقاالت مروری نیز
در مورد رسوبدهی از محلول ،در دسترس هستند که اصول و رویههای سنتز ذرات با اندازه ذرات

Liquid Solutions
Evaporation of the Liquid
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کنترل شده را در بر میگیرند .رسوبدهی از محلول شامل دو مرحله اصلی است )1( :جوانهزنی ذرات
ریز و ( )2رشد آنها با افزودن ماده بیشتر به سطوح .در عمل ،کنترل ویژگیهای پودر با کنترل شرایط
واکنش جوانهزنی و رشد و میزان هماهنگی بین این دو فرآیند به دست میآید.
جوانهزنی1

نوع جوانهزنی که ابتدا در اینجا مدّنظر است« ،جوانهزنی همگن» نامیده میشود ،چون در یک فاز کامالً
یکسان و همگن با هیچگونه ناخالصی خارجی در محلول یا بر روی دیوارههای محیط واکنش صورت
میگیرد .وقتی که این ناخالصیها وجود داشته باشند و به جوانهزنی کمک کنند ،این فرآیند« ،جوانهزنی
ناهمگن» نامیده میشود .وقوع جوانهزنی ناهمگن باعث میشود که اندازه ذره کامالً کنترل شده به
سختی به دست آیند و معموالً باید از این کار پرهیز کرد .همانگونه که پس از این خواهیم دید،
جوانهزنی ناهمگن برای سنتز ذرات روکشدار مفید میباشد.
جوانهزنی همگن ذرات جامد موجود در محلول برای تبدیالت بخار به مایع و بخار به جامد معموالً بر
اساس تئوریهای کالسیکی توسعه یافته است و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند که توسط
کریستین ]27[ 2نیز به طور مفصل شرح داده شدهاند .ما به طور مختصر ویژگیهای اصلی تئوریهای
کالسیکی برای تبدیل بخار به مایع را مطرح میکنیم و سپس بررسی میکنیم که از چه لحاظ در
جوانهزنی ذرات جامد از محلول به کار برده میشوند .در بخار بسیار اشباع شده که حاوی اتمها (یا
مولکولها) است ،نوسانات گرمایی منشأ پیدایش نوسانات موضعی بر حسب چگالی و انرژی آزاد سیستم
میشوند .نوسانات چگالی باعث تولید گروههایی از اتمها موسوم به «تخمک«3ها میشوند که با افزودن
اتمها از فاز بخار میتواند رشد یابد .محدودهای از اندازه تخمک در فاز بخار موجود خواهد بود که فرض
میشود فشارهای بخار از معادله کلوین پیروی کنند:
1

Nucleation
Christian
3
Embryo
2
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معادله 15-2

P 2γv1
=
P0 KTr

1n

که در اینجا  pفشار بخار بسیار اشباع شده است p0 ،فشار بخار اشباع شده γ ،انرژی سطحی ویژه این
گروه vl ،حجم هر مولکول قطره مایع که از چگالش بخار تشکیل شده است k ،ثابت بولتزمن T ،دمای
مطلق و  rشعاع تخمک میباشد (که به طور کروی در نظر گرفته شده است) .به علت فشار بخار بیشتر
تخمکهای کوچک ،آنها مجدداً به فاز بخار تبدیل میشوند .تخمکهایی که شعاع آنها کمتر از شعاع
بحرانی  rcمیباشد ،رشد نمیکنند؛ درصورتیکه تخمکهای  r>rcمیتوانند رشد یابند .به هر حال
شکلگیری هستهها (یعنی قطرههای تخمک) مستلزم غلبه بر یک سد انرژی است .با در نظر گرفتن
تغییر انرژی آزاد برای شکلگیری هسته کروی با شعاع  rمیتوان این موضوع را شرح داد .افزایش انرژی
آزاد را میتوان به صورت زیر نوشت:
4
ΔG n =4πr 2 γ- πr 3ΔG V
3

معادله 25-2

اولین عبارت ،نقش انرژی آزاد سطحی که به دلیل نقش ممانعت کنندگی به صورت مثبت وارد شده
است؛ دومین عبارت نیز بیانگر تغییر انرژی آزاد حجم میباشد که با عالمت منفی موجب کاهش انرژی
آزاد و موافق پیشرفت واکنش است .با در نظر گرفتن واحد حجم مایع ،کاهش انرژی آزاد برای
تبدیلشدن از فاز بخار به مایع به صورت زیر نشان داده میشود [:]28
معادله 21-2

kT p
1n
vl
p0

G v 

که در اینجا  V1حجم هر مولکول مایع است .با جایگزینی  ΔGvدر معادله  ،25-2عبارت زیر به دست
میآید.
معادله 22-2

4
kT p
G n  4r 2   r 3
1n
3
Vl p0
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برای حالتی که نسبت فوقاشباع  S=p/p0=1باشد ،عبارت اصلی ناپدید میشود و  ΔGnبه صورت
سهموی افزایش مییابد .به ازای  ،S<1منحنی  ΔGnبه طور یکنواخت افزایش مییابد چون کسر جزئی
 Sباعث میشود که دومین عبارت سمت راست به سمت مثبت میل کند و به علت سد انرژی آزاد
سطحی این تأثیر را تشدید میکند .به ازای  ،S>1دومین عبارت منفی است و این امر وجود یک بیشینه
بر حسب  ΔGnرا در شعاع بحرانی  rcایجاب میکند که به طور اجمالی در شکل  17-2نشان داده شده
است .شعاع بحرانی  rcبر طبق عبارت  d(ΔGn)/dr=0به دست میآید که نشاندهنده رابطه زیر میباشد:
معادله 23-2

2γv1
) kT1n(p/p0

= rc

با جایگزینی  rcدر معادله  ،22-2ارتفاع سد فعالسازی انرژی آزاد به صورت زیر است:
معادله 22-2

16πγ3 v12
4
= πrc2 γ
2
3[kT1n(p/p0 )] 3

= ΔG c

به طور خالصه در این مرحله ،افزایش کافی فوقاشباع  S=p/p0سرانجام موجب افزایش سرعت بمباران
اتمی (هستهای) بخار شده و  ΔGCو  rcرا به میزانی کاهش میدهد که احتمال آنکه تخمک با اندازه زیر
شعاع بحرانی در فاصله زمانی کوتاهی به اندازه فوقبحرانی رشد کند بسیار افزایش مییابد و دیگر
جوانهزنی همگن برای تشکیل قطرات مایع فرآیندی غالب میگردد.
میزان جوانهزنی  Iبه میزان شکلگیری هستههای بحرانی اطالق میشود چون تنها این هستهها
میتوانند رشد یابند تا قطرات مایعی تولید کنند .رفتار شبه ترمودینامیکی تبدیل بخار به مایع بیانگر
این امر است که  Iبا عبارت ) exp(-ΔGc/kTمتناسب میباشد که در اینجا  kثابت بولتزمن است و ΔGc

به صورت معادله  22-2نشان داده شده است .میزان رشد هسته به فرکانسی که اتمها به آن متصل
میشوند نیز بستگی خواهد داشت و این به صورت ]) [v.exp(-ΔGm/kTنوشته میشود که در اینجا v

فرکانس ویژه و  ΔGmانرژی فعالسازی حرکت اتم است .با در نظر گرفتن عبارت  ،v=kT/hکه در اینجا
 hثابت پالنک میباشد ،عبارت تقریبی میزان جوانهزنی به صورت زیر نوشته میشود [:]27
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معادله 22-2

-ΔG m
-16πγ3 v12
NkT
exp
exp
h
kT
3kT[kT1n(p/p0 )]2

=I

که در اینجا  Nتعداد اتمها در واحد حجم است.

شکل  -17-2نمودار شماتیک انرژی آزاد برحسب شعاع برای یک قطره کروی .چند اندازه بحرانی باید قبل از پایدارشدن
هسته افزایش یابد.

جوانهزنی همگن ذرات از محلول در بسیاری از روشها برای سنتز پودرهای سرامیکی صورت میگیرد.
بررسی کلی جوانهزنی از مایعات و محلولها توسط والتون ]25[ 1مورد بحث قرار گرفته است .مشخص
شده است که در محلول آبی ،یونهای فلز هیدارته میشوند [ .]25تخمکهای یونهای فلز هیدراته با
افزودن متوالی یونها به یک دیگر از طریق فرآیند پولیمریزاسیون تشکیل میشوند .این یونهای
چندهستهای ،2پیش مادههای جوانهزنی هستند .وقتی غلظت یونهای چندهستهای باالی مینیمم
غلظت فوقاشباع افزایش مییابد جوانهزنی همگن برای تشکیل هستههای جامد یک فرآیند مؤثر
محسوب میشود .میزان جوانهزنی ذرات از محلول را میتوان به صورت زیر بیان کرد [:]25
معادله 26-2

2Nvs (kTγ)1/2
-ΔG a
-16πγ3Vs2
exp
exp 3 3
h
kT
3k T [1n(Css /Cs )]2

=I

Walton
Polynuclear ions
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که در اینجا  Nتعداد یونهای هر واحد حجم موجود در محلول میباشد Vs ،حجم یک مولکول در فاز
جامد میباشد γ ،انرژی ویژه حدّ واسط جامد-مایع است ΔGa ،انرژی فعالسازی برای انتقال یک یون به
سطح جامد میباشد Css ،غلظت فوق اشباع شده و  Csغلظت اشباع شده یونهای موجود در محلول
میباشد .میزان جوانهزنی به شدت به نسبت فوقاشباع  Css/Csوابسته میباشد.

رشد ذره با رسوب حالل
هستهها معموالً بسیار کوچک هستند اما حتی در طول مدت یک مرحله جوانهزنی کوتاه مدت ،آنها تا
اندازههای متفاوت رشد پیدا کرده اند .بنابراین ساختار اولیه رشد ،یکنواخت است .هستههای تشکیل
شده در یک محلول ابر اشباع شده میتوانند با انتقال گونههای حلشده (یونها یا مولکولها) از طریق
محلول به سطح ذره ،حلزدایی و هم راستاشدن بر روی سطح ذره رشد یابند .مرحله تعیین سرعت در
رشد ذرات میتواند شامل موارد زیر باشد:
 -1نفوذ به داخل ذره
 -2افزودن ماده جدید به ذره از طریق یک واکنش سطحی
وقوع مکانیزمهای ویژه و نقش متقابل آنها ،ویژگیهای اندازه نهایی ذرات را کنترل میکند.
رشد کنترلشونده با نفوذ :با فرض اینکه ذرات از هم جدا هستند بهطوریکه هر یک میتوانند به میزانی
مستقل رشد یابند ،نفوذ اجزاء حلشده به ذره را میتوان بر طبق قانون اول فیک 1توصیف کرد .جریان J

از میان هر پوسته کروی با شعاع  xبه صورت زیر نشان داده میشود:
dC
dx

معادله 27-2

J=4πx 2 D

که در اینجا  Dضریب نفوذ حالل از میان محلول و  Cغلظت آن است .با فرض اینکه غلظت اشباع Cs

در سطح ذره ثابت باشد و غلظت حالل بسیار دور از این ذره به صورت ∞ Cباشد ،گرادیان غلظت در

Fick
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زمان  r2/Dبه وضعیت ایستا میل میکند؛ در این وضعیت ،شار ) (Jبه فاصله ) (xبستگی ندارد و با
انتگرالگیری معادله  ،27-2رابطه زیر به دست میآید:
) J=4 πrD(C¥ -Cs

معادله 28-2
و سرعت رشد شعاع ذره به صورت زیر است:
معادله 25-2

) dr JVs DVs (C ¥ -Cs
=
=
dt 4πr 2
r

که در اینجا  Vsحجم مولی جامدی است که بر روی ذره رسوب میکند .معادله  25-2را میتوان به
صورت زیر نوشت:
معادله 35-2

) d(r 2
)  2DVs (C  Cs
dt

که مستقل از اندازه اولیه ذره نشان میدهد که توان دوم شعاع تمام ذرات به اندازه یکسان افزایش
مییابد .روشی که باعث ایجاد معادله  35-2میشود بسیار سادهسازی شده است اما به طور دقیقتر نیز
نشان داده شده است که به ازای رشد کنترلشونده با نفوذ d(r2)/dt ،به ازای تمام اندازه ذرات ،یکسان
تغییر میکند ولی بر حسب زمان لزوماً ثابت نیست [.]21
اگر عرض مطلق توزیع اندازه ذرات 1برای میانگین شعاع ) (rرا  Δrبنامیم و  Δr0برای شعاع متوسط
سیستم اولیه ) (r0باشد ،میتوانیم از معادله  35-2نتیجه بگیریم که:
2

معادله 31-2

Δr  ro  Δro
,
=
r  r  ro

Δr ro
=
Δro r

معادله  31-2نشان میدهد که عرض مطلق توزیع اندازه در نسبت  r0/rمحدودتر میشود و عرض
نسبی بر حسب نسبت  (r0/r)2حتی سریعتر از قبل کاهش مییابد.

The absolute width of the particle size distribution
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رشد کنترلشونده با سطح -واکنش :هر الیه جدید در اطراف ذره باید در ابتدا به وسیله فرآیندی
متفاوت از آنچه در جوانهزنی همگن گفته شده ،جوانه زند .دو مکانیزم رشد را میتوان مشخص کرد که
موسوم به «رشد تکهستهای »1و «رشد چندهستهای» نامیده میشود .در مکانیزم رشد تکهستهای ،با
شکلگیری یک مرحله جوانهزنی بر روی سطح ذره ،الیه ،زمان الزم برای چرخیدن قبل از شکلگیری
یک مرحله جدید را دارد .از اینرو فرآیند رشد ،الیه به الیه پیش میرود و سطح ذره در مقیاس
ماکروسکوپی ،چندوجهی به نظر میرسد .معادله ذیل برای رشد ذره به دست آمده است [:]25
معادله 32-2

dr
 K1r 2
dt

که در اینجا  k1یک مقدار ثابت است .عرض نسبی توزیع اندازه به صورت زیر نشان داده میشود:
معادله 33-2

Δr r Δro
=
r ro ro

و برحسب نسبت  r/roافزایش مییابد .در مکانیزم رشد چندهستهای ،تشکیل مراحل جوانهزنی بر روی
سطح ذره برای ایجاد یک الیه جدید قبل از تکمیل یک الیه قبلی به حد کافی سریع میباشد .میزان
رشد به مساحت سطحی ذرات قبلی وابسته نبوده و به صورت زیر نشان داده میشود [:]25
معادله 32-2

dr
 k2
dt

که در اینجا  K2یک ثابت است .در این مورد ،عرض نسبی توزیع بر طبق رابطه زیر کاهش مییابد:
معادله 32-2

Δr ro Δro
=
r r ro

Mononuclear growth

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮاد

1

سطح جوانه

رشد تکالیه

تکالیه کامل
ب

الف

شکل  -18-2جوانهزنی الیههای اطراف یک ذره به ازای الف) رشد تکهستهای و ب) رشد چندهستهای.

توزیع اندازه ذره کنترل شده
اصول کلی برای به دست آوردن ذراتی با یک اندازه نسبتاً یکنواخت به وسیله رسوبدهی از محلول
تقریباً  25سال پیش توسط المر و دینگر 1مطرح شده است [ .]22ویژگیهای اصلی را میتوان بر حسب
نمودار نشان داده شده در شکل  15-2بیان کرد که به نمودار المر موسوم میباشد .با پیشرفت واکنش،
غلظت حاللی که رسوب میدهد به مقدار اشباعشدگی یا باالی آن افزایش مییابد .اگر این محلول عاری
از ناخالصیهای خارجی باشد و دیوارههای ظرف تمیز و صاف باشند آنگاه  Cxمیتواند تا از میزان  Csنیز
فراتر رود تا یک محلول فوق اشباع شده را ایجاد کند .سرانجام یک غلظت فوقاشباع بحرانی  Cssبعد از
زمان  t1به دست خواهد آمد و جوانهزنی همگن و رشد ذرات حالل صورت خواهد گرفت که باعث
کاهش  Cxو مقادیر کوچکتر از  Cssبعد از زمان  t2میشود .رشد بیشتر ذرات از طریق نفوذ حالل از
میان مایع و رسوبدهی بر روی سطوح ذره صورت میگیرد .سرانجام رشد ذره بعد از زمان  t3که
 Cx=Csمیشود متوقف میشود.
بدیهی است که اگر بخواهیم ذراتی با اندازه نسبتاً یکنواخت تولید کنیم آنگاه یک جوانهزنی سریع در
فاصله زمانی کوتاه  t2-t1صورت میگیرد .یک روش دستیابی به این وضعیت با استفاده از غلظت نسبتاً
کم واکنشکننده میباشد .بهعالوه ،رشد یکنواخت ذرات مستلزم آن است که حالل به تدریج آزاد شود

LaMer and Dinegar
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تا بدون ایجاد غلظت حالل و انفجارهای دیگر جوانهزنی ،امکان نفوذ در ذرات فراهم ساخته شود .این
مکانیزم جوانهزنی به دنبال رشد ،کنترل شده با نفوذ در تشکیل ذراتی که به صورت کلوخههای ذرات
اولیه ،ریزتر میباشند به کار برده نمیشود ،بلکه فقط برای ذرات اولیه اطالق میشود.
حد بحرانی فوقاشباع
جوانهزنی همگن سریع

حد
حاللیت

رشد با نفوذ

شکل  -15-2نمودار شماتیک غلظت حالل برحسب زمان در فرآیند جوانهزنی

و رشد ذرات از یک محلول [.]22

رشد ذره به وسیله کلوخهشدگی
تصاویر میکروسکوپ الکترونی ذرات با وضوح باال که بر طبق چندین روش سنتز شدهاند که شامل
رسوبدهی از محلول میباشند بیانگر آن هستند که ذرات از کلوخههای ذرات اولیه بسیار ریزتر تشکیل
شدهاند .ذرات تیتانیم سنتز شده از طریق فرآیند استروبر ،1ویژگیهای اصلی ذره را نشان میدهند که
کوچکتر از حدود  15 nmهستند TEM .ذرات  CeO2سنتز شده از طریق هیدرولیز نمکهای نیترات
سریم در حضور یونهای سولفات نشان میدهد که ذرات شش وجهی شامل ذرات اولیه به صورت کروی
هستند [ .]23بوگش 2و همکارانش [ ]22 ،22بر اساس مطالعات سنتز ذره  SiO2به وسیله فرآیند
استروبر مدلی را مطرح نمودند که رشد ذره در این مدل بر اثر کلوخهشدن ذرات ریز صورت میگیرد نه
با نفوذ حالل به ذرات موجود .آنها با استفاده از تئوری  DLVOبرای پایداری کلوئید نشان دادند که
تحت چگالیهای بار سطحی یکسان ،مانع کلوخهشدگی بر طبق اندازه برای دو ذره هم اندازه افزایش

Stober
Bogush
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مییابد تا میزان کلوخهشدگی آنها به طور تصاعدی کاهش یابد .اما ذرات ریز بسیار سریعتر از ذرات
بزرگ کلوخه میشوند .بر طبق این مدل ،در طول مدت واکنش جوانهزنی ،اولین هستهها به علت
کلوخهشدگی به یک اندازه کلوئیدی پایدار سریعاً رشد مییابند .سپس این ذرات از طریق عمل تعلیق
محو میشوند و هستههایی که تازه شکل گرفتهاند و کلوخههای کوچکتر را انتخاب میکنند .شکلگیری
ذرات با اندازه یکنواخت از طریق میزان کلوخهشدگی وابسته به اندازه صورت میگیرد.

ب

الف

شکل  -25-2الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی ذرات  TiO2سنتز شده بر طبق فرآیند استروبر که نشان میدهد
این ذرات از ذرات اولیه بسیار ریزتر تشکیل شدهاند .ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ذرات شش وجهی

CeO2

سنتز شده از طریق هیدرولیز نمکهای نیترات سریم در حضور یونهای سولفات که بیانگر آن است که ذرات شش
وجهی از ذرات اولیه بسیار کوچکتر با یک شکل کروی تشکیل شدهاند [.]23

رشد ذره از طریق تکامل استوالد
ذرات موجود در یک مایع میتوانند بر طبق فرآیندی که ذرات کوچکتر حل میشوند و حالل بر روی
ذرات بزرگتر رسوب میکند رشد کنند .این نوع رشد که میتوان آن را نوعی درشتشدن 1توصیف کرد
«تکامل استوالد »2نامیده میشود .درشتشدن رسوبات در یک محیط جامد بر طبق یک فرآیند مشابه

Coarsening
])Ostwald ripening – [Friedrich Wilhelm Ostwald (2 September 1853 – 4 April 1932
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صورت میگیرد و تئوری که غالباً به تئوری لیفشیتز-سلیوزو-واگنر (LSW) 1نامیده میشود .انتقال ماده
از ذرات کوچکتر به ذرات بزرگتر را میتوان از طریق نفوذ از میان ( )1مایع یا ( )2یک واکنش واسط
تحت کنترل قرار داد .میانگین شعاع > <rذرات بر حسب زمان  tبر طبق رابطه زیر افزایش مییابد:
<r>m=<ro>m+Kt

معادله 36-2

که در اینجا > <roشعاع متوسط اولیه ذرات K ،یک مقدار ثابتی است که از رابطه آرنیوس پیروی
میکند و  mتوانی است که به این مکانیزم بستگی دارد ( m=2برای کنترل واکنش واسط و  m=3برای
کنترل نفوذ) .بدون توجهبه توزیع اندازه اولیه ،توزیع اندازه ذره به یک توزیع مشابه با خود دست مییابد
r
چون آن فقط به
r

بستگی دارد و مستقل از زمان است .بیشینه شعاع توزیع به ازای مکانیزم

3
واکنش واسط 2<r> ،است و به ازای مکانیزم نفوذ r  ،
2

است .تکامل استوالد به تنهایی باعث ایجاد

یک ساختار تکپخشی ذرات نمیشود.

روشهای رسوبدهی از محلول
شاخصترین کاربرد رسوبدهی برای سنتز اکسیدهای ساده یا اکسیدهای آبدار (که به هیدروکسیدها یا
اکسیدهای هیدارته نامیده میشوند) است .رسوبدهی معموالً از طریق واکنشهای هیدرولیز به دست
میآید .دو روش اصلی را میتوان تشخیص داد:
هیدرولیز ترکیبات فلزی-آلی (مثالً آلکوکسیدهای فلزی) در محلول قلیایی که به فرآیند استروبر نامیده
میشود و هیدرولیز محلول آبی نمکهای فلزی (که در اینجا کار زیادی توسط ماتجویک انجام گرفته
است).

هیدرولیز محلولهای آلکوکسیدهای فلزی

Lifshitz-Slyozov-Wagner
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آلکوکسیدهای فلزی دارای فرمول کلی  M(OR)zمیباشند که در اینجا  zیک عدد صحیح معادل با
ظرفیت فلز  Mمیباشد و  Rیک زنجیره آلکیل است .آنها به عنوان مشتقات الکل ROH ،مالحظه
میشوند که در این جا هیدروژن با یک گروه آلکیل عوض میشود .این واکنشها شامل هیدرولیز است:
معادله M(OR)z + xH2O → M(OR)z-x(OH)x + xROH 37-2

که با چگالش و پلیمریزاسیون از طریق دهیدارتهشدن دنبال میشود:
معادله –M–OH + HO–M– → –M–O–M– + H2O 38-2

استروبر و همکارانش [ ]26به وسیله هیدرولیز آلکوکسیدهای سیلیکون در اثر حضور  NH3به بررسی
عوامل کنترلکننده آمادهسازی ذرات ریز و یکنواخت  SiO2پرداخته اند NH3 .برای تولید مقادیر  pHدر
این گستره اصلی استفاده میشود .برای هیدرولیز تترااتوکسید سیلیکون که  TEOSنامیده میشود و
اتانول به عنوان حالل عمل میکند ،اندازه ذره پودر به نسبت غلظت  H2Oبه  TEOSو به غلظت NH3
وابسته میباشد اما به غلظت  TEOSبستگی ندارد .به ازای یک غلظت  TEOSمساوی با mol/dm3

 ،5/28شکل  21-2رابطه کلی بین اندازه ذره و غلظتهای  H2Oو  NH3را نشان میدهد .اندازه ذره بین
 5/52و  5/55 μmتغییر پیدا میکردند و همانگونه که در شکل  22-2نشان داده شده است بسیار
یکنواخت بودهاند .همچنین مشاهده میشود که حاللهای الکلی یا آلکوکسیدهای سیلیکون متفاوت نیز
تأثیراتی را موجب میشوند؛ بهطوریکه میزان واکنش برای متانول بسیار سریع و برای بوتانول 1بسیار
کند بود .بهطور مشابه ،تحت شرایط فوق ،اندازه ذره در متانول ،کوچکترین اندازه و در بوتانول بزرگترین
اندازه بودند.سریعترین سرعت (کمتر از  1دقیقه) و کوچکترین اندازهها (کوچکتر از  5/2میلیمتر) به
وسیله تترا متوکسید سیلیکون 2به دست آمدند؛ درحالیکه تترا پنتوکسید سیلیکون به کندی (حدود
 22ساعت) واکنش نشان میداد و ذرات نسبتاً بزرگتری تولید میکرد.

n-butanol
Silicon tetramethoxide
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هیدرولیز کنترل شده آلکوکسیدهای فلز از آن زمان به بعد برای سنتز پودرهای ریز برخی اکسیدهای
ساده مورد استفاده قرار گرفته است .در فصل اول به اثر باون-بارینگر [ ]27برای سنتز ،تراکم و
زینترشدن پودرهای بسیار پراکنده  TiO2اشاره کردهایم .مکانیزم هیدرولیز  Ti(OC2H5)4پس از آن در
مقاالت شرح داده شده است [ .]28این آلکوکسید با آب واکنش نشان میدهد تا یک نوع هیدرولیز
مونومری بر طبق فرمول زیر تولید کند:
معادله 35-2

Ti(OC2H5)4+3H2O ↔ Ti(OC2H5)(OH)3+3C2H5OH

شکل  -21-2رابطه بین اندازه ذره و غلظتهای آب و آمونیاک در هیدرولیز یک محلول  5/28 mol/dm3تترا اتوکسید
سیلیکون در اتانول [.]26

اما حضور دیمرها و تریمرهای گونههای هیدرولیز را نمیتوان مستثنی کرد .پلیمریزاسیون مونومر برای
تولید اکسید هیدراته به صورت فرمول زیر نشان داده میشود:
معادله TiO2.xH2O + C2H5OH 25-2

Ti(OC2H5)(OH)3

بنابراین کل واکنش به صورت زیر نشان داده میشود:
معادله TiO2 . xH2O + 4C2H5OH 21-2
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Ti(OC2H5)4+(2+x)H2O

مشاهده شد که مقدار  xبر طبق آزمون گرما-وزنسنجی 1بین  5/2و  1باشد.
بیشتر آلکوکسیدهای فلزی به آسانی در حضور آب هیدرولیز میشوند بهطوریکه برای به دست آوردن
پودرهایی با ویژگیهای کنترل شده باید شرایط دقیقی حاکم باشند .این واکنشها نسبت به غلظت
واکنشکنندهها pH ،و درجه حرارت حساس میباشند .پودرهای اکسید هیدارته یا اکسید تولید
میشوند .ذرات تهنشین شده معموالً بیشکل (آمورف) بوده و میتوانند به صورت کلوخههای ذرات
بسیار ریزتر مشاهده شوند (شکل -22-2الف).

شکل  -22-2ذرات کروی سیلیکای به دست آمده از هیدرولیز محلول تترا اتوکسید سیلیکون موجود در اتانول [.]26

هیدرولیز محلولهای نمکهای فلزی
روشهای سنتز ذرات یکنواخت از طریق هیدرولیز محلولهای نمک فلزی رشد یافتهاند و توسط
ماتجویک 2مورد تجدید نظر قرار گرفتهاند [.]61-25 ،26 ،22
این روش در مقایسه با هیدرولیز آلکوکسیدهای فلز ،توانایی تولید طیف گستردهتری از ترکیبات
شیمیایی اعم از اکسیدها یا اکسیدهای آبدار ،سولفاتها ،کربناتها ،فسفاتها و سولفیدها را دارد .به هر
حال تعداد پارامترهای تجربی که برای تولید ذرات یکنواخت باید تحت کنترل قرار گیرند معموالً بیشتر
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Maitjevic

2

است .این پارامترها عبارتند از :غلظت نمکهای فلزی ،ترکیب شیمیایی نمکهای مصرفی به عنوان مواد
اولیه ،درجه حرارت pH ،محلول و حضور آنیونها و کاتیونهایی که مواد مرکب میان مرحلهای را
تشکیل میدهند .ضمن آنکه اندازهها و شکلهای ذره متعددی (شکل  )23-2را میتوان تولید کرد
مورفولوژی ذرات نهایی به ندرت پیش بینی میشود [ .]65 ،25با اینکه ذرات آمورف و بلورین میتوان
تولید نمود اما عوامل تعیینکننده ساختار بلورین و آمورف ،واضح نیستند [.]61
یونهای فلزی که پیشتر شرح داده شدند ،معموالً در محلول آبی هیدراته میشوند [ .]25شرایط
رسوبدهی همگن ذرات یکنواخت طبق یک تکنیک هیدرولیز اجباری به دست میآید .این تکنیک بر
اساس پیشرفت پروتونزدایی کاتیونهای هیدراته با گرمکردن محلول در دماهای باال ()55-155 oC
استوار است .به ازای یک فلز  Mبا ظرفیت  ،zواکنش به صورت زیر نوشته میشود:
معادله [M(OH)y(OH2)n-y](z-y)++yH+ 22-2

[M(OH2)n]z+

مواد مرکب هیدروکسیلی حلپذیر به دست آمده از واکنش هیدرولیز ،پیش مادههایی برای جوانهزنی
ذرات تشکیل میدهند .آنها را میتوان به نسبت مناسبی تولید نمود تا با تنظیم درجه حرارت و  pHبه
جوانهزنی و رشد ذرات یکنواخت دست یافت .به صورت تئوری ،فقط الزم است که محلولها را در
دماهای زیاد قرار دهیم؛ اما این فرآیند نسبت به تغییرات جزئی بسیار حساس است .همینطور ،آنیونها
به غیر از یونهای هیدروکسید ،نقش قطعی در این واکنش دارند .بعضی از یونها با یونهای فلزی به
شدت هماهنگ ساخته میشوند و از اینرو به جامد رسوبی با ترکیب استوکیومتری ثابت ختم میشوند.
در موارد دیگر ،آنیونها در اثر فروشویی 1به آسانی از محلول حذف میشوند .سرانجام در برخی موارد،
آنیونها بدون آنکه در جامد رسوبی ترکیب شوند بر مورفولوژی ذره تأثیر میگذارند .از اینرو شرایط
خاص رسوبدهی ،برای دستیابی به ذرات یکنواخت باید برای هر سیستمی جداگانه تنظیم شود.

Leaching
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برای مثال ،از حساسیت واکنشها نسبت به تغییر شرایط ،میتوانیم سنتز ذرات اکسید آلومینیم هیدراته
شده کروی را با توزیع اندازه محدود در نظر بگیریم [ .]62محلولهای  KA1(SO4)2 ،Al2(SO4)3و
مخلوطی از  Al(NO3)3و  Al2(SO4)3یا مخلوطی از  Al2(SO4)3و  Na2SO4در دمای  58 oCبه مدت
بیش از  82ساعت در لولههای پیرکس قرار داده شده و با درپوشهای آستر تفلون مهر و موم شده
بودند pH .محلولهایی که به تازگی فراهم شدهاند  2/1بود و بعد از تکمیل فرآیند و سرمایش به دمای
اتاق 3/1 ،بود .ذراتی که اندازه یکنواختی داشتند تنها زمانی که غلظت  Alبین  2 ×10-4و 10-3

 5×mol/dm3بود تولید میشدند به شرط آنکه نسبت مولی ] [Al3+به ] [SO2-4بین  5/2و  1باشد .به
ازای غلظت ثابت  ،Alبا افزایش یافتن غلظت سولفات ،اندازه ذره افزایش مییافت.

ب

د
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شکل  -23-2نمونههایی از اندازهها ،شکلها و ترکیبات شیمیایی برای پودرهای سنتزشده از رسوبدهی ،محلولهای
نمک فلزی تشکیل میدهند که ذرات الف) هماتیت ،ب) سولفید کادمیم ،ج) اکسید آهن و د) کربنات کلسیم را نشان
میدهند [.]25

دمای تکامل ،یک پارامتر بحرانی بود .هیچ ذرهای در زیر دمای  55 oCتولید نشد درحالیکه بهترین
نتایج در دمای  58 oCبه دست آمدند .سرانجام این ذرات دارای ترکیب شیمیایی ثابت بودند که بیانگر
آن است که یک یا چند کمپلکس معین سولفات آلومینیم بازی ،پیش مادههایی برای جوانهزنی ذرات
هستند.
شرایط جوانهزنی و رشد ذرات یکنواخت موجود در محلول را میتوان با آزادسازی تدریجی آنیونها از
مولکولهای آلی نظیر اوره یا فرمامید برآورده ساخت .یک نمونه ،رسوبدهی ذرات کربنات بازی ایتریم
از محلول کلرید ایتریم ) (YCL3و اوره (NH2)2CO 1است [ .]63ذراتی که اندازه یکنواختی دارند با قرار
دادن در یک محلول  1.5×10 -2 mol/dm3YCL3و  5/2 mol/dm3اوره به مدت  2/2 hدر دمای 55 oC
به دست آمدند (شکل -22-2الف) .اما محلولهای  YCL3که حاوی غلظتهای بیشتری از اوره هستند
با تکامل در دمای  112 oCبه مدت  18ساعت به دست آمدند که ذرات میله مانند تا حدودی اندازه
نامنظمی داشتند (شکل -22-2ب) .در دمای حداکثر  ،155oCمحلولهای آبی اوره ،یونهای سیانات و
آمونیم تولید میکنند:
معادله 23-2

NH+4+ OCN-

(NH2)2CO

در محلولهای اسید ،یونهای سیانات با سرعت بر طبق فرمول زیر با هم واکنش نشان میدهند:
معادله OCN-+2H++H2O  CO2+ NH+4 22-2

Urea
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شکل  22-2ذرات به دست آمده از الف) قرار دادن آنها در محلول  1.5×10-2YCL3و 5/2 mol/dm3اوره به مدت 2/2
ساعت در دمای  55 oCو ب) قرار دادن آنها در محلول  3.0× 10-2mol/dm3 YCL3و  3/3 mol/dm3اوره به مدت 18
ساعت در دمای .112 oC

درصورتیکه در محلولهای بازی و خنثی ،یونهای کربنات و آمونیاک تشکیل میشوند:
معادله 22-2

OCN-+OH- + H2O  NH3+CO2-3

یونهای ایتریم در آب به  YOH(H2O)n2+هیدرولیز میشوند .آزادسازی نهایی یونهای هیدرونیم بر
طبق معادله  22-2باعث تسریع تجزیه اوره میشود .واکنش کلی برای رسوبدهی کربنات بازی را
میتوان به صورت زیر نوشت:
معادله YOH(H2O)2+n+CO2+H2O  Y(OH)CO3.H2O+2H++(n-1)H2O 26-2

برای واکنشی که در دمای  112 oCصورت میگیرد تجزیه اوره اضافی (بیش از  )2 mol/dm3باعث
تولید میزان زیادی یونهای  OH-میشود که محیط را از حالت اسیدی به بازی تغییر میدهد .واکنش
یونهای سیانات بر طبق معادله  26-2پیش میرود .از اینرو رسوبدهی ذرات میله مانند را میتوان به
صورت زیر نشان داد:
معادله 27-2

2YOH(H2O)2+n+ NH3+3CO2-3  Y2(CO3)3. NH3.3H2O+(2n-3)H2O+2OH-

عالوه بر اوره اضافی و دمای تکامل بیشتر ،زمانهای طوالنیتری از واکنش برای تولید میزان کافی
آمونیاک آزاد مورد نیاز میباشند تا واکنش معادله  27-2غالب باشد.
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رسوبدهی اکسیدهای

مرکب1

اکسیدهای مرکب به اکسیدهایی مانند تیتاناتها ،فرّیتها و آلومیناتها گفته میشود که در فرمول
شیمیاییشان حاوی بیش از یک نوع فلز هستند .مشکالت واکنش حالت جامد در مخلوطی از پودرهای
اکسیدی برای سنتز پودرهای ریز ،با ترکیب استوکیومتری و خلوص باال پیشتر مطرح شده است .برخی
از این مشکالت با استفاده از روش همرسوبدهی 2از یک محلول برطرف میشوند .معموالً از اختالط
محلول آلکوکسیدها ،نمکهای مختلف یا ترکیبی از نمکها و آلکوکسیدها استفاده میشود .یک مسئله
رایج در روش همرسوبدهی آن است که واکنشکنندههای موجود در محلول ،سرعت هیدرولیز متفاوتی
دارند که باعث جدایش ماده رسوبی 3میشوند .از اینرو شرایط مناسبی برای دستیابی به رسوب همگن
باید در نظر گرفته شوند.
برای مثال ،آمادهسازی پودرهای  MgAl2O4را در نظر بگیرید [ Mg .]62و  Alبه صورت هیدروکسید
تهنشین میشوند اما شرایط رسوبدهی آنها کامالً متفاوت است Al(OH)3 .تحت شرایط اندکی بازی
تهنشین میشود و در حضور آمونیاک اضافی ،محلول است ،اما در اثر حضور  NH4CLتنها کمی حاللیت
نشان میدهد Mg(OH)2 .تنها در محلولهای بازی قوی مانند محلول  NaOHکامالً رسوب میکند؛
برای تهیه پودر ،هنگامیکه محلول  MgCl2و  AlCl2به یک محلول همزده شده  NH4OHبا pH=9.5-

 10اضافه شود ،مخلوط اصلی  Al(OH)3و  2Mg(OH)2.Al(OH)3تولید میشود .با کلسیناسیون
مخلوط تهنشین شده در باالی  ،255 oCپودر  MgAl2O4با ترکیب استوکیومتری و خلوص باال و اندازه
ذرات ریز به دست میآید.
روش همرسوبدهی معموالً یک رسوب خام اولیه تولید میکند؛ در بسیاری از موارد ،این مخلوط باید
در دماهای باال نیز تکلیس شود تا ترکیب شیمیایی مطلوب به دست آید .در نتیجه ،نیاز به آسیابکردن
1

Precipitation of Complex Oxides
Coprecipitation or cohydrolysis
3
Segregation of the precipitated material
2
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پودر اکسیده شده میتواند ناخالصیهایی به پودر اضافه کند .آمادهسازی پودرهای تیتانات زیرکونیم
النتانیوم سرب (PLZT) 1یک مثال از کاربرد ترکیبی روش همرسوبی ،کلسیناسیون و آسیاب را در
بردارد [ .]62بدیهی است از لحاظ اقتصادی ،تولید رسوبی که به دماهای باالی عملیات کلسیناسیون و
مرحله آسیابکردن نیاز ندارد ،مطلوبتر میباشد .در مواردی ،پودر تهنشین شده ،همان ترکیب کاتیونی
را باید داشته باشد که محصول مطلوب دارد ،یک مثال دیگر ،سنتز  BaTiO3از طریق هیدرولیز محلول
ایزو پروپوکسید باریم Ba(OC3H7)2 ،2و آمیل اکسید تریتاری تیتانیم Ti(OC5H11)4 ،3توسط
مازدیانسی 2و همکارانش [ ]66میباشد .کل واکنش را میتوان به صورت زیر نوشت:
معادله Ba(OC3H7)2 + Ti(OC5H11)4+3H2O  BaTiO3+4C5H11OH+2C3H7OH 28-2

آلکوکسیدها در یک حالل قطبی (مثل ایزو پروپانول) حل میشوند .درحالیکه محلول به سرعت هم زده
میشود ،قطرات آب مقطر دیونیزه به تدریج اضافه میشوند .برای پرهیز از رسوبدهی کربنات باریم ،این
واکنش در اتمسفر بدون  CO2انجام میگیرد .بعد از خشککردن رسوب در دمای  25 oCبه مدت 12
ساعت در اتمسفر هلیم ،پودر استوکیومتری  BaTiO3با خلوص بیش از  55/58درصد و اندازه ذره nm

 2-12به دست میآید که بیشینه اندازه کلوخهها حدود  1 μmاست .افزودنیها به طور یکنواخت
میتواند به محلول آلکوکسید فلز قبل از عمل هیدرولیز اضافه شوند.
هیدرولیز مخلوط آلکوکسیدهای فلزی روش نسبتاً موفقیتآمیزی برای سنتز پودرهای اکسید پیچیده
است [ .]67اما بیشتر آلکوکسیدهای فلزی پرهزینه بوده و هیدرولیز آنها مستلزم شرایط دقیقاً کنترل
شده میباشد ،چون به شدت به رطوبت حساس هستند .هیدرولیز کنترلشده یک مخلوطی از

1

Lead lanthanum zirconium ttiatante
Barium isopropoxide
3
Titanium tertiary amyloxide
2
Mazdiyasni
2
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محلولهای نمک ،دشوارتر به نظر میرسد اما کاربرد آن توسط ماتجویک [ ]61برای برخی ساختارها از
جمله برای تیتانات باریم و فرّیت استرونتیم 1توضیح داده شده است.

رسوبدهی تحت شرایط هیدروترمال
رسوبدهی از محلول تحت شرایط هیدروترمال به مدت دهها سال به عنوان روشی برای سنتز ذرات
اکسیدی ریز و بلورین شناخته شده بوده است [ .]68در سالهای اخیر توجه به این روش به علت نیاز به
پودرهای ریز و خالص برای تولید سرامیکها در کاربردهای الکترونیکی افزایش یافته است .این فرآیند
شامل گرمکردن واکنشکنندهها ،غالباً نمکهای فلز ،اکسید ،هیدروکسید یا پودر فلز به عنوان یک
محلول یا تعلیق معموالً در آب در دماهای بین نقاط جوش و بحرانی آب و فشارهای حداکثر MPa

( 22/1فشار بخار آب در نقطه بحرانیاش) میباشد که معموالً در یک اوتوکالو فوالد سخت انجام
میگیرد که سطوح داخلی آن ،آستر پالستیکی (مثل تفلون) دارند ،تا خوردگی این ظروف را کاهش
دهد.
انواع متفاوتی از واکنشها در فرآیند سنتز هیدروترمال صورت میپذیرد []65؛ ویژگی مشترک آنها،
رسوبدهی تحت فرآیند هیدرولیز اجباری در دما و فشار زیاد میباشد .پودرهای حاصل از این روش،
ویژگیهای مطلوبی دارند اما برخی عیوب نیز مشاهده شده است .از جمله مزایای این روش ،سنتز
مستقیم فاز بلورین بدون نیاز به مرحله کلسیناسیون است .پودرها با اندازه بسیار ریز ( 15-155نانومتر)،
توزیع اندازه محدود ،ذرات تکبلور ،2خلوص باال و همگنی شیمیایی مطلوب هستند.
به عنوان مثال ،شکل  22-2تصویر میکروسکوپ الکترونی پودر  CeO2را نشان میدهد که تحت شرایط
هیدروترمال از تعلیق اکسید سریم ژالتینی آمورف 3تولید شدهاند (حدود  355 oCو فشار 15 MPa
برای  2ساعت) .اکسید سریم ) (CeO2یک ساختار بلور مکعبی دارد؛ ماهیت چند وجهی ذرات نشان
1

Strontium ferrite
Single-crystal particles
3
A suspension of amorphous, gelatinous cerium (hydrous) oxide
2
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دهنده بلورین بودن آنها است .میکروسکوپ الکترونی عبوری وضوح-باال ) (HRTEMنیز آشکار ساخت
که ذرات به صورت تکبلور هستند [.]75
عیب پودرهای بسیار ریز آن است که تحت چگالی تراکمی زیاد به سختی میتوانند سفت و جامد شوند
و بهخصوص در حالت خشک ،بسیار در معرض کلوخهشدن قرار میگیرند .پودرها به علت سطح ویژه
زیادی که دارند شامل غلظت باالیی از گروههای هیدروکسیل هستند که بر روی سطوحشان پیوند
شیمیایی برقرار کردهاند .حذف ناقص گروههای هیدروکسیل قبل از زینتر شدن ،چگالی نهایی ماده
ساخته شده را کاهش میدهد.
سنتز هیدروترمال پودرهای  BaTiO3پیش از این گزارش شده بود []71؛ در سالهای اخیر به علت نیاز
به پودرهای ریز برای تولید الیههای دیالکتریک نازک ،توجه زیادی به این روش معطوف شده است.
یک روش ،شامل واکنش بین ژلهای  TiO2یا ذرات ریز آناتاز 1با یک محلول قلیایی قوی ()pH>12-13
از  Ba(OH)2در دمای  125-255 oCاست که بر طبق معادله زیر میتوان آن را توصیف نمود:
معادله TiO2+Ba(OH)2  BaTiO3+H2O 25-2

مکانیزمهای واکنش به طور مفصل در دیگر مراجع شرح داده شدهاند [ .]72بسته به دما و زمان واکنش،
ذرات با متوسط اندازه  2-22 nmتولید میشوند .روش دیگر مستلزم بلورینهشدن ژل استات-تیتانیم-
باریم آمورف در یک محلول به شدت قلیایی هیدروکسید تترا متیل آمونیم به مدت  15-12ساعت در
دمای  125 oCاست [ .]73انحالل ژل و رسوبدهی ذرات بلورین  BaTiO3همراه با تکامل ذرات باعث
شد یک پودر اندکی کلوخهشده با میانگین اندازه ذره  25-355 nmتولید شود.

Anatase
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شکل  -22-2تصویر  TEMپودر  CeO2سنتزشده به روش هیدروترمال [.]75

پودرهای هیدروترمال  ،BaTiO3خصوصاً پودرهای بسیار ریز (زیر  )155 nmکه در دماهای پایینتر
آماده شدهاند ،ویژگیهای ساختاری را نشان میدهند که برای پودرهای درشتتر به دست آمده از
واکنش حالت جامد در دماهای باالتر مشاهده نمیشوند .پراش اشعه  Xیک ساختار مکعبی نشان
میدهد که فقط در دماهای باالی دمای کوری فرّوالکتریکی  122-135 oCمشاهده میشود .دالیل
احتمالی برای ساختار مکعبی و غیر فرّوالکتریکی ظاهری واضح نبوده و عبارتند از ایده اندازه بحرانی
برای فرّوالکتریسیته و خصوصاً برای پودرهای سنتزشده بر اثر رسوبدهی از محلول ،حضور غلظت زیاد
نقصهای نقطهای به علت گروههای هیدروکسیل در این ساختار که به طور مفصّل در جای دیگر مورد
بحث قرار گرفتهاند [.]72

ذرات روکش دار
«ذرات روکشدار »1که گاهی نیز ذرات کامپوزیت 2نامیده میشوند ،از ذرات یک جامد معیّن تشکیل
شدهاند که به طور یکنواخت با یک الیه نازک یا ضخیمی از ماده دیگر پوشانده شدهاند .استفاده از آنها
مزایای جالب توجهی در صنعت سرامیک از لحاظ کاربرد آنها فراهم میسازد .روکشهای نازک به ویژه

Coated particles
Composite particles
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برای تغییر دادن ویژگیهای سطحی تعلیقات کلوئیدی 1و برای ترکیب یکنواخت موادی مانند
افزودنیها 2و مواد کمکزینتر 3مفید هستند .ذرات یا خوشههای موجود در الیههای ضخیم سطحی
میتوانند رفتار زینتر مواد کامپوزیت سرامیکی یا ترکیبات اکسیدهای پیچیده را بهبود بخشند [-77
.]72

محلول
پوشش
ذره معلق

شکل  -26-2تصویر شماتیک تهیه ذرات روکش دار از محلول به طریق رسوبگذاری بر تعلیق کلوئیدی.

روشهای متعددی برای تولید ذرات روکشدار ابداع گردیده است که در اینجا به رسوبدهی محلول بر
روی ذرات پخششده برای تولید ذرات روکشدار با الیههای نازک یا ضخیم میپردازیم (شکل .)26-2
روکشکاری موفقیتآمیز ذرات ،مستلزم کنترل عواملی جهت ایجاد برهمکنش مطلوب بین ذرات معلق
 Aو مادهای است که قرار است در محلول رسوب داده شود []78؛ از اینرو ،چند نوع برهمکنش محتمل
 A-Bرا در نظر بگیرید:
 B -1میتواند به طور همگن در محلول جوانهزنی کند و رشد یابد تا ذراتی تشکیل دهد که با A

واکنش انجام نمیدهند و ترکیب ساده دوتایی  Aو  Bرا ایجاد نماید.

1

Surface characteristics of colloidal dispersions
Dopants
3
Sintering aids
2
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 -2ذرات  Bکه به طور همگن جوانه زدهاند ،رشد کرده و ناگهان با ذرات  Aبه طور ناهمگن منعقد
شود و رسوبی سفت و غیریکنواخت به خصوص اگر ذرات  Bبزرگ باشند ،ایجاد کند.
 -3ذرات  Bکه به طور همگن جوانه زده و در مراحل اولیه با  Aبه طور ناهمگن منعقد میشوند و
رشد  Bبر روی این کلوخهها ادامه پیدا میکند که به موجب آن یک روکش ذرهای  Bبر روی
 Aتولید میکنند .این روکش ممکن است همگنتر از روکش تشکیل شده در مورد  2باشد به
خصوص اگر ذرات  Bنسبت به  Aبسیار کوچک باشند.
 B -2به طور ناهمگن بر روی سطح  Aجوانهزنی میکند و رشد آن باعث تولید یک الیه یکنواخت
 Bبر روی  Aمیشود .این مطلوبترین روش برای رسوب روکشهای صاف بر روی ذرات ریز
است.
برای تولید ذرات روکشدار به این روش ،تعدادی از شرایط اصولی باید برقرار باشد:
تفکیک مراحل جوانهزنی و رشد :شکل  27-2نوعی نمودار اصالح شده المر را نشان میدهد که پیشتر
برای رسوبدهی همگن ذرات یکنواخت مورد بحث قرار گرفت (شکل  .)15-2منحنی الف در شکل -2
 27جوانهزنی همگن سریع بعد از رشد را نشان میدهد .وقتی ذرات  Aدر محلول وجود داشته باشند
جوانهزنی ناهمگن بر روی سطوحشان آغاز میشود که در این هنگام غلظت حالل به غلظت بحرانی
جوانهزنی ناهمگن میرسد .برای تولید ذراتی که روکش یکنواختی دارند الزم است یک جوانهزنی
ناهمگن ناگهانی داشته باشیم بدون آنکه به  Cssبرسیم.
پایداری کلوئیدی پخش :برای به دست آوردن ذرات روکشدار کامالً پخششده ،عمل پخش باید در
برابر فلکوالسیون و تهنشینشدن در طول مدت جوانهزنی و رشد ،پایدار باشد .کلوخههای تشکیل شده
در طول مدت این مراحل میتوانند با الیههای سطح جدیداً به وجود آمده پیوند برقرار کنند و پخش
آنها بسیار دشوار است.
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حد بحرانی فوقاشباع

جوانهزنی همگن سریع
رشد با نفوذ
حد
حاللیت

شکل  -27-2نمودار اصالح شده المر برای تشکیل ذرات روکشدار بر اثر رسوبدهی از محلول.
مساحت سطحی ذرات هسته :مساحت سطحی ذرات هسته  Aباید کافی باشند تا غلظت حالل به Css

نرسد .وگرنه ،یک ساختاری از ذرات روکشدار و ذرات آزاد  Bبه دست خواهد آمد (منحنی  .)bمساحت
سطحی مطلوب ذرات هسته به میزان تولید حالل به وسیله واکنش  rgو میزان حذف حالل بر اثر
رسوبدهی مربوط میشود .مینیمم مساحت سطحی ذرات هسته موجود برای تهنشینی Amin ،به
بیشینه غلظت حالل Cmax ،مربوط میشود تا مانع رسوبدهی همگن شود .به ازای  rgمعین و با
درنظرگرفتن تعلیقات نسبتاً غلیظ به نحوی که میزان واکنش حدّواسط تحت کنترل قرار گیرد  Aminبر
طبق رابطه زیر تعریف میشود:
معادله 25-2

)rg =KAmin(Css-Cs

که در اینجا  Kیک ثابت عددی است و  .Cmax=Cssبیشینه مساحت سطح برای تهنشینی باید به گونهای
باشد که غلظت حالل از  Chفراتر رود ،وگرنه تنها روکش جزئی به دست خواهد آمد .بنابراین معادله زیر
باید تطبیق داده شود:
معادله 21-2

)rg =(Ch-Cs

بیشینه میزان تولید و گستره شرایط تجربی به مقدار بیشینه نسبت  Amax/Aminمربوط میشوند .با
مساوی کردن معادالت ) (2-50و ) (2-51به رابطه زیر میرسیم:
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معادله 22-2

Amax
])  1  [(Css  Ch ) / (Ch  Cs
Amin

شرایط بهینه یعنی در نظر گرفتن روکشها در تعلیقاتی با غلظت زیاد ذره ،میزان زیاد تولید و سهولت
فرآیند به طور بحرانی به نزدیکی مقدار  Chبه  Csو به جدایش بین  Cssو  Chبستگی دارد .شرایط به
گونهای اعمال شوند که ( Ch )1به  Csنزدیک باشد تا جوانهزنی ناهمگن به سرعت پس از عبور از Cs

شروع شود و ( Css )2بسیار بزرگتر از  Csباشد تا رسوبگذاری همگن از ناهمگن کامالً مجزا شود .در
عمل Amin ،بر طبق آزمون و خطا به ازای  rgمعین و برای ذراتی که با کاهش غلظت ذرات در تعلیق به
یک اندازه معینی میرسند ،یافت میشود تا اینکه رسوبات آزاد نمایان شوند.
اگر مشاهده شود که  Aminپایین است ،آنگاه بر طبق معادله  Css−Cs ،25-2نسبتاً بزرگ است و روکش
ذرات در داخل یک تعلیق امکانپذیر میباشد .آنگاه اگر شرایط اجتناب از رسوبدهی همگن به سختی
حاصل شود یک روش آن است که سطح ذره را با یک کاتالیزگر جوانهزنی از قبل تحت عمل قرار دهیم.
برخی نمونههای شرایط به کار رفته در سنتز ذرات روکشدار به وسیله رسوبدهی از محلول در مطالب
نوشته شده به چشم میخورد از جمله  SiO2بر روی  TiO2 ،]75[ Al2O3بر روی  ،]85[ Al2O3اکسید
آلومینیوم (هیدروکسید) بر روی  ،α-Fe2O3اکسید (هیدروکسید) کرومیم و  ،]81[ TiO2پیش ماده
 Al2O3بر روی ویسکرهای  ،]82[ SiCپیش مادههای  Y2O3یا  Y2O3/Al2O3بر روی ،]78[ Si3N4
کربنات بازی ایتریم YOHCO3 ،یا  Y2O3بر روی  ]83[ α-Fe2O3و  ZnOبر روی .]82[ ZrO2
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الف

ب

شکل  -28-2تصویر  TEMذرات کربنات بازی ایتریم ( )YOHCO3روکش کاری شده با  SiO2که الف) وقتی واکنش در
دمای اتاق انجام گیرد روکش صاف  SiO2را نشان میدهد و ب) برای روکش به وجود آمده تحت درجه حرارت بیشتر
واکنش ،روکش سخت  SiO2را نشان میدهد.

میزان تبلور رسوب تأثیر قابل مالحظهای بر روی مورفولوژی روکش دارد .اصوالً ،روکش میتواند به
صورت آمورف ،چندبلور (پلیکریستال) یا تکبلور باشد؛ روکشهای صاف و یکنواخت برای پوششهای
آمورف آسانتر به دست میآیند [ ،]81 ،77درصورتیکه الیههای سخت به وسیله رسوب پلیکریستال
تولید میشوند [ .]82حتی برای رسوب آمورف ،این مورفولوژی به شرایط واکنش بستگی دارد که در
شکل  28-2برای روکشهای  SiO2تهنشین شده بر روی  YOHCO3در دمای اتاق و دمای 85 oC
نشان داده شده است [.]86

آمادهسازی پودرهای صنعتی از طریق رسوبدهی از محلول
روشهای توصیف شده پیشین ،برای سنتز پودرهای یکنواخت و ذرات روکشدار ،پیشرفتهای
چشمگیری به سمت تولید صنعتی انجام ندادهاند ،چون بسیار گران هستند .روشهای هیدروترمال و
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همرسوبی به خصوص برای ترکیب اکسیدهای چندجزئی و برای کاربردهای الکترونیکی و پودرهای
بسیار ریز ،مورد استفاده قرار میگیرند.
بیشترین کاربرد رسوبدهی ،فرآیند بایر 1است که برای تولید پودرهای صنعتی  Al2O3به کار میرود.
بوکسیت ماده اولیه بوکسیت 2در ابتدا از لحاظ فیزیکی تصفیه شده و سپس در اثر حضور  NaOHدر
دمای زیاد خالص 3میشود .در طول مدت خالصسازی ،بخش عمده هیدروکسید آلومینیوم به صورت
آلومینات سدیم به محلول وارد میشود:
معادله Al(OH)3+NaOH  Na+ + Al(OH)-4 23-2

و ناخالصیهای نامحلول از طریق رسوبدهی و تصفیه حذف میشوند .بعد از سردکردن ،محلول با ذرات
ریز گیبسیت 2رسوب میکند .در این صورت ،ذرات گیبسیت ،مکانهای جوانهزنی برای رشد Al(OH)3

فراهم میکنند؛ رسوب به طور پیوسته طبقهبندی و شستشو میشوند تا میزان  Naرا کاهش دهند و
سپس تکلیس میشوند .پودرهای  α-Al2O3با گسترهای از اندازه ذره بر اثر کلسیناسیون در دماهای C

o

 1155-1255با خردایش تولید و طبقهبندی میشوند .آلومینای ورقهای 2بر اثر کلسیناسیون در دماهای
بیشتر (حدود  )1625 oCبه دست میآید.
 -2-2-2-2تبخیر مایع
همانگونه که پیشتر مطرح کردیم تبخیر مایع ،روش دیگری برای فوقاشباع نمودن محلول فراهم
میسازد که به موجب آن باعث جوانهزنی و رشد ذرات میشود .سادهترین مورد ،محلول یک نمک منفرد
است .برای تولید ذرات ریز ،جوانهزنی باید سریع باشد و رشد آهسته باشد .این امر مستلزم آن است که
محلول به طور بسیار سریع به یک وضعیت فوقاشباع برسد تا تعداد زیادی از هستهها در فاصله زمانی

1

Bayer
Bauxite
3
Digest
2
Gibbsite, Al(OH)3
2
Tabular Alumina
2
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کوتاهمدت تشکیل شوند .یک روش ،تجزیه محلول به قطرات بسیار کوچک است تا سطحی که تبخیر بر
روی آن صورت میگیرد ،بسیار افزایش یابد.
برای محلولی که دو یا چند نمک دارد مسئله دیگری باید در نظر گرفته شود .معموالً نمکها غلظتهای
متفاوتی دارند و از اینرو حاللیت مختلفی خواهند داشت .تبخیر مایع باعث ایجاد سرعت متفاوت
رسوبدهی میشود که به جدایش 1جامدات میانجامد .در اینجا باز هم ،تشکیل قطرات بسیار کوچک
باعث میشوند که عمل جدایش در قطرات کاهش یابد ،چون هیچ جرمی در بین دو قطره منتقل
نمیشود .بهعالوه ،به ازای یک اندازه خاصی از قطره ،اندازه ذره برای محلولهای رقیقتر ،کوچکتر
میشود .این بدین معنی است که با استفاده از محلولهای رقیق میتوانیم مقیاس جدایش را بیشتر
کاهش دهیم .اکنون برخی از روشهای عملی تولید پودر به وسیله تبخیر محلولهای مایع را مورد توجه
قرار میدهیم.
اسپریدرایر2

در خشکایش افشانهای (اسپریدرایر) ،محلول به وسیله افشانه به قطرات ریز تجزیه میشود و به اتاقک
خشککن پاشیده میشود .تماس بین افشانه و محیط خشککن (معموالً هوای گرم) باعث تبخیر
رطوبت آن میشود .محصول که از ذرات خشک شده نمک فلزی تشکیل شده است ،در جریان هوایی
که از اتاقک بیرون میرود ،با استفاده از یک جمعکننده کیسهای (سیکلون )3جمعآوری میشود.
اصول اسپریدرایر ،تجهیزات و کاربردهای آن به طور مفصل توسط مسترز 2توصیف شده است .انواع
افشانهها در دسترس هستند و این افشانهها بر طبق شیوه تأمین انرژی جهت تولید قطرات ،طبقهبندی

1

Segregation
Spray Dryer
3
Cyclone
2
Masters
2
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میشوند .در افشانش چرخان 1که اغلب «افشانش گریز از مرکز» نیز نامیده میشود ،مایع قبل از
تخلیهشدن به وسیله یک صفحه چرخان که در باالی اتاقک خشککن قرار دارد به داخل اتاقک با
سرعت زیاد پرتاب میشود .در افشانش با فشار ،افشانههای تحت فشار بر طبق اختالف زیاد فشار و
تزریق آن به داخل اتاقک ،باعث تجزیه محلول میشود .در افشانش بادی ،2محلول تحت تأثیر جریان گاز
پرسرعت از افشانه قرار میگیرد .افشانش فراصوتی ،3شامل عبوردادن محلول از یک دستگاه
پیزوالکتریکی است که با سرعت به ارتعاش در میآید .قطرات کوچکتر از  15 μmتا بیش از  155 μmبه
وسیله این افشانهها تولید میشوند.
معموالً برای محلولهای آبی نمکهای فلزی از این روش استفاده میشود .سولفاتها و کلریدها به علت
حاللیت زیادشان غالباً مورد استفاده قرار میگیرند.
در اتاقک خشککن ،الگوی دما و جریان هوای گرم و نیز طراحی اتاقک از جمله عوامل تعیینکننده
میزان حذف رطوبت از قطره و بیشینه دمای ذرات ،هستند .پارامترهای کلیدی محلول ،عبارتند از اندازه
قطره و غلظت و ترکیب نمک فلزی .این پارامترها ،اندازه ذره ،اندازه و مورفولوژی گرانول (نوعی کلوخه)
را کنترل میکنند .مورفولوژی گرانول در اسپریدرایر محلولها بسیار بحرانی نیست ،چون ویژگیهای
ذره بر طبق مراحل بعدی کلسیناسیون و آسیاب تعیین میشوند .تحت شرایط مناسب ،کلوخههای
کروی با اندازه اصلی ذره حدود  5/1 μmیا کمتر به دست میآیند .با توجه به اینکه درجه حرارت
موجود در اتاقک خشککن برای عمل تجزیه یا واکنش حالت جامد ،غیرکافی است ،نمک خشکشده
باید در معرض مراحل فرآیندی دیگر ،نظیر کلسیناسیون و آسیابکردن قرار گیرد تا ویژگیهای مطلوب
فرآیند به دست آید.

1

)Rotary atomization (centrifugal atomization
Pneumatic atomization
3
Ultrasonic atomization
2
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اسپریدرایر محلولها برای سنتز پودرهای فرّیت مفید بودهاند [ .]88برای فرّیت  ،Ni-Znمحلول
سولفاتها از طریق افشانش چرخان به قطراتی تجزیه میشوند .پودر حاصل از اسپریدرایر به صورت
کرات توخالی است که اندازه آنها با اندازه قطرات اصلی یکسان است .کلسیناسیون در دمای -1555 oC
 855باعث تولید یک پودر کامالً واکنش یافته میشود که از کلوخههایی با اندازه اصلی حدود 5/2 μm
تشکیل شده است ،پودر خردشده فشرده و تا چگالی تئوری زینتر خواهد شد.

شکل  -25-2نمای شماتیک اسپریدرایر برای تولید پودر [با استفاده از .]L. C. De Jonghe

پیرولیز

افشانهای1

با استفاده از دماهای باال و اتمسفر واکنشپذیر (مانند اکساینده) در اتاقک ،محلولهای نمک فلزی را
میتوان خشک کرد و در یک مرحله خاص مستقیماً تجزیه کرد .این روش اصطالحاً پیرولیز افشانهای،
پخت افشانهای ،واکنش افشانهای و تجزیه تبخیری محلولها نیز نامیده میشود .2در این کتاب ،از

Spray Pyrolysis
Spray roasting, spray reaction, and evaporative decomposition of solutions
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1
2

عبارت پیرولیز افشانهای استفاده میکنیم .یک مقاله مروری شامل اصول ،پارامترهای فرآیند و کاربرد
پیرولیز افشانهای در سنتز پودرهای سرامیکی  ،توسط مسینگ 1و همکارانش [ ]85منتشر شده است.
مراحل ایدهآل در تشکیل یک ذره چگال از قطره یک محلول به طور اجمالی در شکل  35-2نشان داده
شدهاند .این قطره عمل تبخیر را پشت سر میگذارد و غلظت حالل در الیه خارجی باالی محدوده
فوقاشباع افزایش مییابد که به تهنشینی ذرات ریز منجر میگردد .رسوبدهی با یک مرحله
خشککردن دنبال میشود که در این مرحله ،بخار از میان حفرات موجود در الیه رسوبی نفوذ میکند.
تجزیه نمکهای تهنشین شده باعث تولید یک ذره متخلخل با دانههای کوچک میشود که در نهایت با
حرارتدهی متراکم میگردد .در عمل ،انواع مختلف مورفولوژی ذره در فرآیند پیرولیز افشانهای تولید
میشوند که برخی از آنها در شکل  31-2نشان داده شدهاند.
زینتر

تجزیه

خشکایش

تبخیر

رسوب
نفوذ بخار محلول

محلول

رسوب
انتقال گرما

شکل  -35-2تصویر شماتیک مراحل فرآیند پیرولیز افشانهای.

برای ساخت سرامیکهای پیشرفته ،ذرات متراکم به ذراتی متخلخل یا پوستهمانند و توخالی ترجیح
داده میشوند ،چون مرحله بعدی آسیابکردن الزم نیست.
شکل  32-2به طور شماتیک نشان میدهد که چگونه شرایط به رسوبدهی در قطره منجر میگردد و
خواص شیمیایی محلول بر مورفولوژی و ریزساختار ذره تأثیر میگذارد .اگر ذرات چگال مورد نیاز باشند
در ابتدا به جوانهزنی و رشد همگن در قطره دست پیدا میکنیم (که در شکل -32-2الف رسوبدهی

Messing
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حجمی 1نامیده شده است) .این کار با یک اندازه قطره کوچک و خشکشدن تدریجی جهت کاهش
گرادیانهای دما و غلظت حالل تسهیل میگردد .تفاوت عمده بین غلظت فوقاشباع  Cssو غلظت اشباع
 Csحالل موجود در محلول ،میزان جوانهزنی را افزایش میدهد .همچنین  Csزیاد (یعنی حلپذیری زیاد
حالل) و ضریب مثبت درجه حرارت انحاللپذیری حالل ،حائز اهمیت است تا حالل کافی برای تشکیل
کلوخههای پرشده ذرات اولیه مجاور در دسترس باشد .بهعالوه ،جامدات رسوبی در طول مدت مرحله
تجزیه ،نباید به صورت ترموپالستیکی 2یا مذاب باشند .شکل -32-2ب نشان میدهد که احتماالت
مختلفی برای ترکیب ذرات کامپوزیت و چندجزئی که ویژگیهای ساختاری متفاوتی دارند ،وجود دارد.
ب

الف

د

ج

و

ه

شکل  -31-2نمونههایی از مورفولوژی به دست آمده در فرآیند پیرولیز افشانهای [.]85

Volume precipitation
Thermoplastic
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خشکشدن یک قطرهای که حاوی رسوبات ریز است با خشکشدن قطره مایع کامالً متفاوت است.
رسوبات ریز در برابر انتقال جرم بخار حالل ،مقاومت نشان میدهند و اگر دمای اتاقک خشککن بسیار
زیاد باشد ،محلول به جوش میآید و باعث تورّم یا فروپاشی 1قطره میشود .همچنین اتصال حفرات ریز
بین رسوبات و خشکشدن سریع قطره باعث ایجاد تنشهای موئینگی و شکستگی شدید ذره میشود.

الف

ب
شکل  -32-2تأثیر شرایط رسوبدهی و ویژگیهای پیش ماده بر روی الف) مورفولوژی ذره و ب) ریزساختار ذره مرکب
در پیرولیز افشانهای [.]85

Inflation or disintegration
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تجزیه کامل نمکها در مرحله خشکایش ،قبل از زینترشدن اهمیت دارد .در مقیاس آزمایشگاهی و
کوچک که زمانهای تجزیه نیز کم است ،نیتراتها و استاتها به علت دماهای پایینتر تجزیه بر
سولفاتها ترجیح داده میشوند؛ اما استاتها انحاللپذیری کمی دارند ،درحالیکه نیتراتها ،استاتها و
سولفاتها میتوانند ناخالصیهایی به پودر بیافزایند .کلریدها و اکسیکلریدها به علت انحاللپذیری
زیادشان در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند اما ماهیت خورنده گازهای تولید شده در طول مدت
عمل تجزیه و تأثیر مضر کلرین باقیمانده ،بر روی مراحل زینتر میتواند مشکلآفرین باشد .ذرات باید به
موقع زینتر شوند تا از فرآیند پیرولیز افشانهای کامالً استفاده کنند .حفرات ریز بین ذرات اولیه و زمان
کوتاه برخورد میان ذرهای در این فرآیند به تشکیل ذرات انفرادی چگال کمک میکند به شرط آنکه در
معرض دمای باال قرار گرفته باشند.

اسپریدرایر

تعلیقات1

تعلیقات ذرات ریز (موسوم به دوغاب2ها) نیز به وسیله اسپریدرایر خشک میشوند .در این صورت ،مایع
به گونهای حذف میشود که کلوخهشدگی پودر خشکشده را به میزان اندازه قطره یا کوچکتر از آن
کاهش دهد .با محدود ساختن ابعاد کلوخه ،مزایایی از قبلی یکنواختی کلی بهتر بدنه فشرده به دست
میآید که به نوبه خود به بهبود زینتر منجر میگردد .نمونهای از پودر تولیدشده به روش اسپریدرایر
یک تعلیق در شکل  33-2برای ذرات ریز تیتانات زیرکنات سرب 3نشان داده شده است که قبل از
فرآیند اسپریدرایر به روش رسوبدهی از محلول رسوبدهی شدهاند .اسپریدرایر تعلیقات در مقیاس
بزرگ (صنعتی) برای دانهبندی پودرهای ریز مورد استفاده قرار میگیرد تا ویژگیهای فشردهسازی و
جریانیابی آنها را در طول عمل پرس قالب کنترل کند که در فصل  6مورد توجه قرار میگیرد.
همچنین برای سایر کاربردها در صنایع داروسازی ،شیمیایی و تغذیه مورد استفاده قرار میگیرد.
1

Spray Drying of Suspensions
Slurry
3
Lead zirconate titanate
2
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خشکایش

انجمادی1

در عمل خشکایش انجمادی ،محلول نمک فلزی به وسیله یک افشانه به قطرات ریز تجزیه میشود که
سپس با افشانش به داخل یک حمام سرد مایع مخلوطنشدنی نظیر هگزان و یخ خشک یا به طور
مستقیم به داخل نیتروژن مایع ،منجمد میشود .آنگاه قطرات یخ زده در یک اتاقک خأل سرد قرار داده
شده و تحت خأل ،حالل به وسیله تصعید بدون ذوب حذف میشود .ممکن است این ساختار اندکی گرم
شود تا به عمل تصعید کمک کند .با این تکنیک ،کلوخههای کروی ذرات اولیه ریز به دست میآید که
اندازه کلوخههایشان به همان اندازه قطرات منجمد است .اندازه ذرات اولیه (در گستره  )15-255 nmبه
پارامترهای فرآیند مانند سرعت انجماد ،غلظت نمک فلزی در محلول و ترکیب شیمیایی نمک بستگی
دارد .بعد از خشکشدن ،نمک در دماهای باال تجزیه شده و اکسید تولید میکند.

شکل  -33-2تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی یک پودر تیتانات زیرکنات سرب خشکشده که از طریق اسپریدرایر
یک تعلیق معیّن سنتز شده است [.]55

همانگونه که برای اسپریدرایر مشاهده کردیم ،تجزیه محلول به قطرات باعث محدودکردن ابعاد کلوخه
یا جدایش ذرات به میزان اندازه قطره میشود.
همانطور که میدانید ،انحاللپذیری بیشتر نمکها بر حسب دما کاهش مییابد از اینرو در روش
خشکایش انجمادی ،سرمایش سریع قطره باعث به وجود آمدن حالت فوقاشباع بسیار سریع در قطره
Freeze Drying
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میشود ،همچنین جوانهزنی ذره ،سریع و عمل رشد ،آهسته است به نحوی که اندازه ذرات موجود در
قطره منجمد میتواند بسیار ریز گردد .در مقایسه با تبخیر مایع در عمل اسپریدرایر ،دسترسی به
فوقاشباع نسبتاً سریعتر بوده بهطوریکه با عمل خشکایش انجمادی ،ذرات اولیه بسیار ریزتر با مساحت
سطح ویژه بیشتر در واحد جرم به دست میآیند .مساحتهای سطحی باال (  ) 65 m2/gبرای پودرهای
این تکنیک گزارش شدهاند.
تکنیک خشکایش انجمادی محلولها در مقیاس آزمایشگاهی برای سنتز فرّیت و سایر پودرهای
اکسیدی به کار برده شده است .روشها و تجهیزات آزمایشگاهی توسط شنتلر 1و همکارانش []51
توصیف شدهاند .مشاهده گردید که پودرهای فرّیت لیتیم سنتزشده به روش خشکایش انجمادی محلول
اکساالتها دارای دماهای زینتر پایینتر بوده و در مقایسه با پودرهای سنتزشده از طریق اسپریدرایر،
اندازه دانه را بهتر کنترل میکردند .سرانجام همانگونه که برای عمل اسپریدرایر شرح دادیم ،این روش
نیز برای خشککردن دوغابها مورد استفاده قرار میگیرد [ .]52پودرهای  Al2O3به دست آمده از
دوغابهای منجمد خشک از کلوخههای نرمی تشکیل شدهاند که به آسانی تجزیه میشوند [ .]53با
پرس کردن این پودرها ،بدنههای خام نسبتاً همگن به دست آمد.
 -3-2-2-2تکنیک ژل

2

در برخی روشها از تشکیل یک ژل نیمه جامد یا رزین بسیار ویسکوز حاصل از پیشمادههای مایع،
استفاده شده است که به عنوان یک مرحله میانی در سنتز پودرهای سرامیکی ،به خصوص برای
اکسیدهای پیچیده و همگن ،است .معموالً با تجزیه ژل یا رزین بعد از آسیابکردن و کلسیناسیون ،با
کنترل خواص ذره ،پودر حاصل میشود؛ تشکیل ژل یا رزین ،مواد تشکیلدهنده در مقیاس اتمی به
وسیله فرآیند پلیمریزاسیون با هم مخلوط میشوند .به شرط آنکه هیچکدام از مواد در حین فرآیند

Schnettler
Gel Routes
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تجزیه و کلسیناسیون ،بخار نشوند؛ از اینرو ترکیب کاتیون پودر با ترکیب محلول اولیه یکسان میباشد.
به همین خاطر این روشها میتوانند به همگنی شیمیایی مطلوب نائل آیند .یک نقطه ضعف آنها این
است که تجزیه محصول به صورت یک پودر نیست بلکه از «تودههای باردار »1تشکیل شده است .این
کلوخهها باید ساییده و تکلیس شوند تا ویژگیهای مطلوب پودر به دست آید .روشهای بر مبنای ژل در
پودرهای سرامیکی اصوالً در مقیاس آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرند .ویژگیهای اصلی این
روشها در این بخش شرح داده شده است.

فرآیند سل-ژل
روش سل-ژل بری تولید سرامیکها در فصل اول مطرح گردید و در فصل  2با جزئیات بیشتر مورد
بحث قرار خواهد گرفت .یادآوری میشود که این فرآیند برای تشکیل فیلمها و فیبرها و با خشککردن
دقیق ،برای تعداد برخی بدنههای سرامیکی 2به کار برده میشود .این فرآیند ضمن آنکه پرهزینه است
برای تولید پودرها به کار میرود .این روش شامل تشکیل یک ژل پلیمری به وسیله عمل هیدرولیز،
چگالش و انعقاد محلول آلکوکسید فلزی است که برای تولید پودر ،خشک و ساییده میشود .برای تولید
پودر الزم نیست که عمل خشکشدن به طور دقیق کنترل شود .ژلهای خشکشده با ویسکوزیته کمتر
به آسانی ساییده میشوند و میزان آلودگی به وجود آمده در طول مدت عمل سایش ،کم است .تقریباً
حذف مایع تحت شرایط بسیار بحرانی باعث پیدایش هیچگونه انقباضی نمیشود .عمل سایش معموالً در
محیطهای پالستیکی انجام میگیرد .پودرهایی که ترکیب موالیت استوکیومتریکی )(3Al2O3.2SiO2

دارند و از خشکایش فوقبحرانی ژلها تولید شدهاند ،قابلیت زینتر نسبتاً باالیی دارند .پودرهای فشرده
در دمای حدود  1255 oCتا چگالی نزدیک تئوری زینتر میشوند که بسیار بهتر از موالیت سنتزشده در
واکنش پودرهای مختلط است .زینتر به علت ساختار آمورف و مساحت سطحی زیاد پودرهای به دست
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Charred lumps

1

Monolithic Ceramics

2

آمده از ژل عالی است؛ اما تبلور پودر قبل از فشردهشدن یا زینتر ،مرحله زینتر را به شدت تضعیف
میکند.

روش

پچینی1

روش پچینی به فرآیند اصلی توسعهیافته توسط پچینی [ ]52برای سنتز تیتاناتها و نیوبات2ها در
صنعت خازن اطالق میشود .از آن زمان به بعد ،این روش برای تعدادی ترکیبات اکسید پیچیده به کار
برده شده است [ .]57 ،56یونهای فلزی حاصل از مواد اولیه نظیر کربناتها ،نیتراتها و آلکوکسیدها
در یک محلول آبی با اسیدهای آلفا-کربوکسیلی مانند اسید سیتریک کمپلکس میشوند .هنگامیکه با
یک الکل پلی هیدروکسی نظیر اتیلن گلیکول 3حرارت داده شوند ،عمل پلیاسترشدن صورت میگیرد و
با حذف مایع اضافی ،یک رزین شفات به دست میآید؛ سپس رزین را گرم میکنند تا مواد آلی تجزیه
شوند سپس آن را میسایند و تکلیس میکنند تا پودر تولید شود .مراحل این روش برای سنتز پودرهای
 SrTiO3در شکل  32-2نشان داده شدهاند [.]58

1

Pechini
Niobate
3
Ethylene glycol
2
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شکل  -2-32نمودار جریان برای سنتز پودر تیتانات استرانتیوم بر طبق روش پچینی.

روش ژل

سیترات1

روش ژل سیترات توسط مرسیلی 2و همکارانش [ ]55توسعه یافت و با ترکیب ابررسانای سرامیکی
 YBa2Cu3O7-xشرح داده میشود .محلولهای نیترات  Ba ،Yو  Cuبه محلول اسید سیتریک اضافه
شدند و برای پیشگیری از رسوبدهی نیترات باریم pH ،آن در حدود  6نگه داشته شد .با گرم کردن
محلول در دمای  72 oCدر هوا یک مایع ویسکوز حاوی کیلیتهای چندبازی تولید میشود .گرمایش
بیشتر در دمای  82 oCدر خأل سبب تولید یک مایع آمورف شد که در دمای  555 oCدر هوا پیرولیز
میشود تا پودر بلورین تولید کند.

فرآیند نیترات

گلیسین3

فرآیند نیترات گلیسین 2یکی از ردههای کلی روشهای احتراقی 2برای سنتز پودرهای سرامیکی است.
برای تولید پودر ،یک جرم بسیار ویسکوز به دست آمده از تبخیر یک محلول نیتراتهای فلز و گلیسین

6

سوزانده میشود [ .]151گلیسین که یک آمینواسید میباشد کمپلکسهایی با یونهای فلزی در محلول
تشکیل میدهد که با تبخیرشدن آب ،حاللیت را افزایش میدهد و مانع رسوب یونهای فلزی میشود.
از اینرو همانطور که پیشتر بیان شد ،همگنی شیمیایی مطلوب به دست میآید.
گلیسین نیز کارکرد مهم دیگری دارد :این ماده یک سوخت برای مرحله احتراق 7فرآیند فراهم میکند
چون به وسیله یونهای نیترات اکسیده میشود .واکنشهایی که در طول مدت احتراق صورت میگیرند
بسیار انفجاری هستند و در طول مدت این فرآیند توجه زیادی باید اعمال شود .معموالً تنها مقادیر
1

The Citrate Gel Method
Marcilly
3
The Glycine Nitrate Process
2
The Glycine Nitrate Process
2
Combustion
6
Glycine
7
Ignition step
2
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کمی در یک زمان سوزانده میشوند .تحت شرایط کامالً کنترل شده ،جرم دلخواه پودر بلورین بسیار ریز
بعد از عمل احتراق به دست میآید (اندازه ذره کمتر از دهها نانومتر است).
در مقایسه با روش پچینی ،نیازی به ساییدن و تکلیس محصول نیست .اندازه بسیار ریز و ماهیت بلورین
پودر به علت آن است که مدت زمان کوتاهی در طول مدت مرحله احتراق در معرض دماهای باال قرار
گرفته است .با کنترل کافی این فرآیند ،فرآیند نیترات گلیسین یک روش نسبتاً ارزان قیمت برای سنتز
پودرهای بسیار ریز و همگن ارائه میدهد که برای سنتز اکسیدهای ساده و نیز اکسیدهای پیچیده مورد
استفاده قرار گرفته است (مثل منگنیتها ،کرومیتها ،فرّیتها و ابرساناهای اکسیدی).
 -2-2-2-2واکنش مایع غیرآبی
واکنشهایی که شامل مایعات غیرآبی بوده برای ترکیب  Si3N4و سایر پودرهای غیراکسیدی به کار
رفتهاند [ .]18مزیت این روشها عبارتند از خلوص بیشتر و اندازه ذره ریزتر پودر نسبت به روشهایی
است که مستلزم سایش محصول جامد هستند .واکنش بین  SiCL4و مایع  NH3در مقیاس صنعتی
توسط صنایع  UBEژاپن 1برای تولید پودر  Si3N4به کار رفته است .فرآوردههای اولیه این واکنش،
پیچیده هستند ،با این حال ،واکنش به صورت زیر نوشته میشود:
)(2-54

SiCL4+NH3  Si(NH)2+NH4Cl

یک سری واکنشهای دیگر صورت میگیرد که شامل تشکیل دی ایمید سیلیکون پلیمری 2و تری
آمونیات کلرید آمونیم NH4CL.3NH3 ،3است .دی ایمید سیلیکون 2بر طبق واکنش کلی زیر تجزیه
میشود:
)(2-55

3Si (NH)2  Si3N4+ N2+3H2

1

)UBE Industries (Japan
Polymeric silicon diimide
3
Ammonium chloride triammoniate
2
Silicon diimide
2
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در این فرآیند ،محصوالت به دست آمده از واکنش فصل مشترک بین  SiCL4و  NH3جمعآوری
میشوند و با آمونیاک مایع ) (NH3شستشو و در دمای  1555 oCتکلیس میشوند تا پودر Si3N4

آمورف تولید شود .کلسیناسیون بعدی در دمای  1225 oCدر  N2باعث به وجود آمدن پودر بلورین با
اندازه ذره حدود  5/2 mmمیشود .ویژگیهای این پودر با ویژگیهای سایر پودرهای تجاری  Si3N4در
جدول  2-2مقایسه میشوند.

شکل  -32-2تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پودر  Si3N4تجاری ( )UBE-SN-E10که از طریق واکنش بین
و  NH3تولید شده است ].[UBE, Japan

جدول  -2-2خواص پودر نیترید سیلیکون تجاری.
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SiCL4

 -3-2-2اکنشهای فاز بخار
واکنشهایی فاز بخار ،برای تولید پودرهای اکسید و نانو اکسید کاربرد گستردهای دارند .با توجه به سنتز
پودرهای  Si3N4و  ،SiCاین روشها را مطرح خواهیم کرد Si3N4 .بلورین در دو پلیمرف شش وجهی
متفاوت به نام آلفا و بتا وجود دارد که نوع آلفا در دمای تشکیل ،انرژی آزادش کمی بیشتر است.
پودرهای  ،α-Si3N4شکل ذره هم محورتر دارند و آسانتر از  β-Si3N4زینتر میشوند که ذرات آن به
یک شکل طویلتر رشد میکنند .از اینرو شرایط سنتز برای به حداکثر رساندن میزان  α-Si3N4تولید
شده ترجیح داده میشوند SiC .در بسیاری از پلیمرفها به دو نوع اصلی یافت میشوند که  αو  βنام
دارند .نوع  βدر دماهای پایینتر پایدارتر است و در دمای  2555 oCبه فرم  αتبدیل میشود .از اینرو
پودرهای سنتزشده در باالی دمای  2555 oCاز  α-SiCتشکیل شدهاند (مثل فرآیند اچسون که پیشتر
شرح داده شد) .هر دو نوع این پودرها برای تولید مواد  SiCبه کار میروند .اما زینترشدن پودرهای β-

 SiCباالی دمای  1855-1555 oCباعث میشود که به فاز آلفا تبدیل شود که با رشد دانههای
صفحهای و تضعیف خواص مکانیکی همراه است .از اینرو استفاده از پودر  β-SiCمستلزم پودرهای
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بسیار ریز است؛ بهطوریکه دمای زینتر را میتوان پایینتر از حدود  1855 oCنگه داشت .روشهای
سنتز فاز بخار را در مقولههای زیر مورد مالحظه قرار میدهیم )1( :واکنشهای بین یک گاز و یک
جامد )2( ،واکنشهای بین یک گاز و یک مایع و ( )3واکنشهای بین دو یا چند گاز.
 -1-3-2-2واکنش جامد-گاز
روش پرکاربرد برای سنتز پودرهای  Si3N4به وسیله نیتریدشدن مستقیم است که پودر Siدر دماهای
بین  1255و  1255 oCبرای دورههای زمانی بین 15الی  35ساعت با  N2واکنش نشان میدهد .این
روش در صنعت مورد استفاده قرار گرفته و پودر تولیدشده توسط شرکت استارک( 1آلمان) در شکل -2
 36نشان داده شده است .مکانیزمها و پارامترهای فرآیند نیتریدشدن با موارد توصیفشده در فصل اول
برای با تولید  Si3N4پیوند واکنشی مشابه بوده ،به جز اینکه در بستری از پودر  Siنه یک ماده شکل
داده شده ،مورد استفاده قرار میگیرد .با کنترل دمای واکنش ،فشار جزئی گاز  N2در اتمسفر
نیتریدشدن و خلوص پودر  Siمیتوانیم تا حدی میزان نسبی این دو فاز را کنترل کنیم.
همچنین با کاهش کربوترمیک SiO2 2در مخلوط پودرهای ریز  SiO2و  Cبعد از نیتریدشدن در بین
دماهای  1255و  1255 oCمیتوان پودر نیترید سیلیکون سنتز نمود .این فرآیند به طور صنعتی توسط
شرکت توشیبا( 3ژاپن) مورد استفاده قرار میگیرد .دسترسپذیری گسترده  Cو  SiO2ریز و خالص باعث
میشود که این روش یک گزینه جذاب برای نیترید شدن  Siمحسوب شود .درحالیکه کل واکنش را
میتوان به این صورت نوشت:
معادله 3SiO2+6C+2N2  Si3N4+6CO 26-2

تصور میشود که این مکانیزم شامل مونوکسید سیلیکون گازی SiO ،به صورت زیر میباشد:
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)H.C.Stark (Germany

1

Carbothermic reduction

2

)Toshiba (Japan

3

معادله -27-2الف )3SiO2(s)+3C(s)  3SiO (s) + 3CO (g

معادله -27-2ب

)3SiO (s)  3SiO (g

معادله -27-2ج )3SiO (g) + 3C (s) +2N2  Si3N4(s) + 3CO (g

شکل  -36-2تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پودر  Si3N4تجاری موجود که از عمل نیتریدشدن سیلیکون تولید
میشود.

کربن اضافی به عنوان یک منبع اکسیژن برای تشکیل  COگازی مورد استفاده قرار میگیرد و میزان
اکسیژن موجود بر روی سطح پودر را کاهش میدهد .اما هرگونه  Cباقیمانده بعد از واکنش باید در
اتمسفر کلسیناسیون سوزانده شود و این امر سبب ایجاد اکسیداسیون مجدد سطوح  Si3N4میشود.
روشهای کاهش کربوترمیک و نیتریدشدن باعث تولید کلوخههای  Si3N4میشود که مستلزم
آسیابکردن ،شستشو دادن و طبقهبندی است .ناخالصیهای اضافه شده به پودر در طول مدت مراحل
فرآیند ،میتواند سبب ایجاد کاهش چشمگیر خواص مکانیکی دما باالی ماده ساخته شده شود.
یک فرآیند دو مرحلهای که شامل تولید ذرات فلزی بعد از اکسیداسیون آنها میباشد برای ترکیب کردن
پودرهای اکسید با اندازههای کوچکتر از دهها نانومتر مورد استفاده قرار گرفته است [ .]153 ،152در
این فرآیند ،یک فلز (مانند تیتانیوم) در اتمسفر خنثی با فشار  ~100 Paتبخیر میشود؛ ذراتی که در
اتمسفر خنثی چگال میشوند به وسیله جریان گاز همرفتی به یک بستر سرد انتقال داده میشوند که
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در آنجا به هم میچسبند .گاز اکسیژن تحت فشار حدود  2 KPaبه اتاقک وارد میشود تا سبب
اکسیداسیون ذرات فلزی شود .این ذرات سرانجام از بستر سرد برداشته شده و جمعآوری میشوند .این
فرآیند ترکیب کماکسیژن  TiO1.7تولید میکند که ساختار روتایل دارد اما حرارتدهی بعدی در دمای
 355 oCباعث تولید ترکیب تقریباً استوکیومتریکی  TiO1.95میشود.
 -2-3-2-2واکنش بین مایع و گاز
مزدیانسی و کوک ]152 ،152[ 1نشان دادند که واکنش بین تتراکلرید سیلیکون مایع ) (SiCl4و گاز
 NH3در هگزان خشک در دمای صفر درجه برای سنتز پودر ریز  Si3N4با مقدار کم ناخالصیهای فلزی
قابل استفاده است .همانگونه که پیشتر برای واکنش بین دو مایع شرح داده شد این واکنش ،پیچیده
بوده اما به صورت معادالت  22-2و  22-2خالصه میشوند .پودر به دست آمده از این واکنش به صورت
آمورف بوده اما بعد از گرمایش طوالنی در بین دماهای  1255و  1255 oCبه  α-Si3N4متبلور میشود.
 -3-3-2-2واکنش بین گازها
انواع رسوباتی که از واکنشهای بین گازهای گرم شده حاصل میشوند در شکل  37-2نشان داده
شدهاند [ .]156فیلمها ،ویسکرها و بلورهای بالک که در فصل اول شرح دادیم به وسیله عمل جوانهزنی
ناهمگن بر روی سطح جامد از طریق فرآیندی به نام رسوب شیمیایی فاز بخار تولید میشوند .تشکیل
این ذرات به وسیله رشد و جوانهزنی همگن در فاز گازی صورت میگیرد و همان معادالتی که پیشتر
برای جوانهزنی قطرههای مایع از یک بخار فوقاشباع شده شرح داده شد ،حاکم میباشد (معادالت -2
 15و  .)22-2برخی واکنشهای فاز گازی جهت تولید پودرهای سرامیکی در صنعت و همچنین در
مقیاس آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرند .این روش از روشهای مختلف (مانند شعله ،کوره،
پالسما و گرمایش لیزری) برای گرمکردن گازهای واکنشکننده در محفظه (راکتور) استفاده میکند.

Mazdiyasni and Cooke
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با ترکیب شعلهای  TiO2و  ،SiO2دو تا از بزرگترین فرآیندهای صنعتی جهت سنتز پودرها از طریق
واکنشهای فاز گازی تشکیل میشود [ .]158 ،157این واکنشها به صورت زیر نوشته میشوند:
معادله TiCl4(g) + 2H2O (g)  TiO2(s) + 4HCl (g) 28-2
معادله SiCl4(g) + O2(g)  SiO2(s) + 2Cl2 25-2

و تشکیل ذره در شکل  38-2نمایش داده میشود .برای تشکیل  SiCl4 ،SiO2در یک شعله  H2واکنش
نشان میدهد تا قطرههای کروی منفرد  SiO2به وجود آورند که از طریق برخورد 1قطرات بزرگتر رشد
میکنند .وقتی قطرههای کوچک سفت و محکم میشوند با برخورد به هم میچسبند اما ادغام نمیشوند
و کلوخههای جامدی به وجود میآورند که به نوبه خود برای تولید کلوخهها (اگلومرهها) با هم برخورد
پیدا میکنند .عیب این فرآیند همانگونه که در شکل  35-2برای  SiO2نشان داده شد ماهیت
کلوخهای ذرات میباشد .مزایای آن شامل یک فرآورده بسیار خالص (در صورت مصرف گازهای بسیار
خالص) ،سادگی ساختار واکنش و امکان افزایش مقیاس فرآیند است که در تولید صنعتی پودرهای
 TiO2و  SiO2نیز اثبات گردیده است.
فاز گاز
ذرات
جوانه

اجزا گاز

ویسکر

بالک کریستال

فیلم

جامد

Collision and coalescence
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شکل  -37-2تصویر شماتیک که انواع تهنشینهایی که بر طبق واکنش بین گازهای گرم شده به وجود میآیند را نشان
میدهد [.]156

برای تولید پودرهای  Si3N4و  SiCبه وسیله واکنشهای فاز گازی از کوره ،پالسما و گرمایش لیزری
استفاده شده است که برخی از این واکنشها عبارتند از:
معادله 65-2

)3SiCl4(g) + 4NH3 (g)  Si3N4 (s) + 12HCl (g

معادله 61-2

)3SiH4(g) + 4NH3(g)  Si3N4(s) + 12H2(g

معادله 62-2

)2SiH4(g) + C2H4(g)  2SiC (s) + 6H2(g

استفاده از تتراکلرید سیلیکون باعث ایجاد  HClبسیار خورنده به عنوان محصول فرعی میشود
بهطوریکه سیالن علیرغم گرانبودن و احتمال شعلهوری در هوا به عنوان یک واکنشکننده مناسب
ترجیح داده میشود .برای تولید  Si3N4از  NH3استفاده میشود چون  N2نسبتاً واکنشناپذیر است.
پروچازکا و گراسویچ ]155[ 1برای تولید پودرهای ریز و آمورف  Si3N4از واکنش بین  SiH4و  NH3در
دماهای بین  255-555 oCدر یک لوله سیلیکا که به طور الکتریکی گرم میشد استفاده کردند .دو
پارامتر اصلی ،این واکنش را تحت کنترل قرار میدهند :دما و نسبت مولی  .NH3/SiH4برای یک نسبت
مولی بیشتر از  15و دماهای بین  ،255-555 oCپودرهای تقریباً استوکیومتری با خلوص کاتیون بیشتر
از  55/55درصد ،مساحت سطحی  15-25 m2/gو ظرفیت اکسیژن کمتر از  2 %wtتولید شدهاند.
تکلیس در دما حدود  1325 oCباعث تولید پودر بلورین  α-Si3N4شد .واکنش بین  SiCl4و  NH3به
طور تجاری توسط تویا-سودا 2برای تولید پودر  Si3N4مورد استفاده قرار میگیرد .جدول 2-2
ویژگیهای پودر تویا-سودا و سایر پودرهای تجاری  Si3N4شرح داده شده در این فصل را نشان میدهد.

Prochazka and Greskovich
Toya Soda
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1
2

اگلومرهها

اگریگیتها

ذرات مذاب اولیه
شعله (ناحیه واکنش)

لوله پرحرارت

شکل  -2-38تصویر شماتیک که تشکیل ذرات اولیه ،کلوخهها و اگریگیتهای موجود در واکنشهای فاز گازی گرم شده
توسط شعله را نشان میدهد.

شکل  -35-2تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی  SiO2شعله-ترکیب شده است.

گرمایش پالسما چند دهه است که به عنوان یک منبع گرما برای واکنشهای فاز گازی مورد استفاده
قرار گرفته است .استفاده از پالسمای فرکانس رادیویی در سطح آزمایشگاهی برای تولید پودرهای بسیار
ریز اکسیدها و بیشتر برای نانوکسیدها مانند نیتریدها و کاربیدها مورد بررسی قرار گرفته است [.]115
پارامترهای کلیدی که ویژگیهای پودر را کنترل میکنند عبارتند از :فرکانس و توان منبع پالسما،
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دمای جت پالسما ،میزان جریان گازها و نسبت مولی واکنشکنندهها .با اینکه پودرهای حاصل با
خلوص زیاد و اندازه ذره بسیار ریز در این روش تولید میشوند اما هنوز کلوخهشدگی آنها یک مسئله
جدی است.
هاگرتی 1و همکارانش [ ]111-113از لیزر  CO2به عنوان منبع گرما برای ترکیب فاز گازی پودرهای
 SiCو  Si3N4استفاده کردهاند .گرمایش لیزری عالوه بر این که گازهای واکنشکننده را به دمای مورد
نیاز نزدیک میکند ،کاربرد مفید دیگری نیز دارد زیراکه فرکانس تابش را میتوان طوری انتخاب کرد
که با یکی از فرکانسهای جذب یک یا چند واکنشکننده تطبیق پیدا کند .بنابراین لیزر میتواند منبع
گرمای بسیار مؤثری در این زمینه باشد .یک سلول واکنش مقیاس آزمایشگاهی در شکل  25-2نشان
داده شده است .شعاع لیزر از طریق پنجره  KClوارد سلول میشود و با جریان گازهای واکنشکننده
تقاطع پیدا میکند که معموالً به وسیله یک گاز خنثی مانند آرگون رقیق میشود .پودرها بر روی
فیلتری که بین سلول و پمپ خأل قرار گرفته است گیر انداخته میشوند .مزیت این روش آن است که
این واکنشها با تغییر متغیرهای فرآیند نظیر فشار سلول ،میزان جریان واکنشکنندهها و گازهای رقیق،
شدت باریکه لیزر و دمای شعله واکنش ،نسبتاً به خوبی کنترل میشوند .واکنشهای توصیف شده بر
طبق معادالت  61-2و  62-2برای تولید پودرهای  SiCو  Si3N4مورد استفاده قرار گرفتهاند .مزیت
استفاده از  SiH4بر  SiCl4به عنوان یک واکنشکننده آن است که باند جذب بسیار قوی در نزدیک
طول موج لیزر دارد ( 15/6میکرون).
جدول  6-2گستره ویژگیهای پودر که به این روش برای پودرهای  Si3N4و  SiCبه دست میآید را
خالصه میکند .مشاهده میکنیم که بیشتر ویژگیهای مطلوب پودر مطرح شده در ابتدای این فصل به
دست آمدهاند .ظرفیت اکسیژن پودرهایی که در اتمسفر خنثی نگه داشته شدهاند ،نسبتاً پایین میباشد
اما اگر این پودرهای ریز در معرض اتمسفر اکساینده قرار بگیرند ،بسیار افزایش مییابد .اگرچه تخمینها
Haggerty
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1

نشان میدهد که هزینه تولید با روشهای دیگر (مانند روش اچسون) قابل رقابت میباشد به خصوص
در سنتز پودرهای کوچکتر از میکرون ،اما روش گرمایش لیزری شاهد کاربرد صنعتی نبوده است.

شکل  -25-2سلول واکنش مقیاس آزمایشگاهی برای سنتز پودرها از طریق گرمایش گازها [.]111
جدول  -2-6خالصهای از گستره ویژگیها برای  Si3N4و  SiCسنتزشده از طریق واکنشهای فاز گازی گرم شده توسط
لیزر.
خصوصیت پودر

Si3N4

SiC

میانگین قطر

7/2-25

25-25

انحراف استاندارد قطرها

2/3

حدود 2/2

ناخالصیها
اکسیژن

5/3

5/33-1/3

کل عناصر دیگر

کمتر از 5/51

-

عناصر اصلی

Al,Ca

-

استوکیومتری

 Si( 0-60اضافی)

 C( 0-10یا  Siاضافی)

تبلور

آمورف  -بلورین

 SiCو  Siبلورین

اندازه دانه :میانگین قطر

حدود 5/2

 1/5تا 5/2
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 -6-2نکات کلی
در این فصل طیف گستردهای از روشهای به کار رفته برای سنتز پودرهای سرامیکی را بررسی کردهایم.
مشخص شد که این روشها از لحاظ علمی بر اساس اصول معتبر فیزیک و شیمی استوار هستند که
چارچوبی برای درک چگونگی تأثیرگذاری متغیرهای فرآیند بر ویژگیهای پودر را تشکیل می دهد .به
طور عملی ،این روشها بر حسب کیفیت پودر تولید شده و هزینه تولید بسیار تغییر میکنند .معموالً
کیفیت بهتر پودر به هزینه تولید باالتر منجر میشود .برای یک کاربرد معیّن ،الزم است ارتباط منطقی
بین هزینه بیشتر و تولید بیشتر با کیفیت بهتر در نظر گرفته شود.
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