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 Abstract: In this research, transparent alumina ceramic was synthesized through the SPS 

process. chemical deposition in presence of Magnesium Nitrate and Lanthanum Nitrate, 

as sintering agents, was surveyed in this study. Two types of alpha alumina (200 and 1000 

nm) powder were used. For this purpose, samples containing 100 ppm Magnesium Oxide 

and 100 ppm Lanthanum Oxide were prepared. In the chemical deposition process, pH 

factors were compared, and the other hand the state of no calcination of powder was also 

investigated. In order to evaluate the phases samples before and after SPS were determined 

by  X-ray diffraction (XRD) analysis and deliberation of microstructure was used by field 

emission scanning electron microscopy (FESEM) analysis. Spark plasma Sintering was 

performed at 1500°C at a rate of 50 ℃/ min under the pressure of 70 MPa for 15 min. 

Results of the IR transmittance test showed that 65% in the 200-nm sample the pH was 

adjusted and calcination was performed. EDS-Line analysis was further performed to 

determine the mechanism of the sintering aids, and the results showed that the Lanthanum 

oxide was placed along the Alumina grain boundaries, and exclusion the growth of 

Alumina grains during the sintering process, while the Magnesium oxide formed a spinel 

lattice to increase the density of alpha Alumina. Noteworthily, pH adjustment and 

calcination reaction impose significant effects on increased transparency of the samples 

produced through the chemical deposition process. 
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1.Introduction   

Fabrication of transparent ceramics has been greatly regarded by researchers. According to research by Abbas Zadeh, 

where nanopowder of Al2O3 was used with MgO and La2O3 as sintering aides, increasing the percent of MgO from 0.1 

to 0.15 wt.% led to the formation of secondary phases that reduced the transparency of the samples. He further observed 

that the introduction of La2O3 sintering aid causes enhancement of light transmission of the sample (60%) [1]. Adding 
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magnesium oxide, lanthanum oxide, yttrium oxide, zirconium oxide, and other rare earth elements, as sintering aides, to 

the Alumina powder via different methods (e.g., mechanical alloying, chemical deposition and etc.) increased the light 

transmission. Transparency Alumina can be greatly improved by reducing the light scattering points, such as grain 

boundaries, cavities, and pores [2]. With increasing the content of magnesium oxide, the probability of the formation of 

secondary spinel phases within the grains increased, and this defect tends to scatter the light, thereby reducing the 

transparency of alumina ceramic. With increasing the per cent of lanthanum oxide, however, alumina with nonporous 

grains and a fine and compact structure is achieved. In presence of the magnesium oxide, movements along grain 

boundaries are limited by the spinel phase. With increasing the sintering temperature to above 1700°C, the magnesium 

oxide is evaporated and emission of the magnesium oxide vapour from the sample surface results in inconsistent particle 

growth, thereby lowering the light transmutation. Particle size decreases by adding lanthanum oxide[3]. The lanthanum 

oxide stabilizes the alumina grain boundary due to the large difference in atomic radius, and this is achieved upon 

complete placement of the lanthanum oxide along the alumina grain boundary. The lanthanum oxide tends to slow down 

the movements along the alumina grain boundaries so that the pores no longer remain within the alumina grains; indeed, 

when the boundary movement rate equals the pore movement rate, the pores remain within the grain boundaries, where 

they join one another and hence disappear.  

 

2.Materials And Methods 

Commercial-grade 200-nm alpha alumina powder (purity: 99.99%, a product of US-nano Company, average particle size: 

200 – 300 nm, specific surface area: 12.8 m2/g) and 1000-nm alpha alumina powder (purity: 99.99%, a product of US-

nano Company, average particle size: 800 – 1000 nm, specific surface area: 8.9 m2/g) , as well as sintering alides of 

magnesium nitrate and lanthanum nitrate with a purity of 99.99%, were procured from Sigma Aldrich Company. Phase 

characterization of the alumina powders was conducted by a Philips XRD apparatus operating in CuKα mode at 40 kV. 

As sintering aides, 100 ppm of magnesium nitrate and lanthanum nitrate were completely dissolved in deionized water, 

and the effects of pH adjustment on the transparency of the 200-nm alpha alumina sample were investigated. In general, 

in order to precipitate the magnesium nitrate and lanthanum nitrate in the form of La (OH)3 and Mg (OH)2, the pH was 

adjusted to 9.5. The effect of calcination on the produced 200-nm powder was also evaluated. Generally speaking, 

calcination was surveyed at 800°C for a period of 120 min to release NO3 gases and convert the hydroxide of the sintering 

aid metals into the corresponding metallic oxides. Sintering at 1500°C was performed by SPS 6010 at a heating rate of 

50°C/min with a holding time of 15 min under a pressure of 70 MPa. Upon preparing a disk of 2 cm in diameter, they 

were polished and subjected to IR light transmittance test by means of a Lumex InfraLUM FT-08 FTIR spectrometer. 

EDS-Line analysis was further performed to determine the mechanism of the sintering agent. 

 

3.Results And Discussion 

Adjustment of pH leads to the precipitation of magnesium nitrate and lanthanum nitrate salts (Mg (OH)2 and La (OH)3, 

respectively), calcination before the spark plasma sintering (SPS) releases NO3 gases and converts hydroxide of the 

sintering aides metals into the corresponding metallic oxides, which itself affects the sample transparency. Figure 1 

demonstrates the effect of this process on IR transmittance. With pH adjustment, we achieved an IR transmittance of 65% 

at a wavenumber of 1500 1/cm, while the corresponding figure was 60% when no pH adjustment was applied. This 

indicates an increase in IR transmittance with pH adjustment. Moreover, at a wavenumber of 1500 1/cm, the elimination 

of the calcination stage reduced the IR transmittance. 

 

 

 
 

Figure 1: images of the 200-nm alpha alumina samples upon sintering at 1500°C: (A) without pH adjustment, and (B) 

with pH adjustment, on solutions containing the sintering agent salts. 
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Figure 2: images of the 200-nm alpha alumina samples upon sintering at 1500°C: (A) with pH adjustment and 

Calcination, and (B) without pH adjustment and without Calcination, on solutions containing the sintering aides salts. 

 

 
CONCLUSION 

 

The IR light transmittance depends on the sintering temperature and time. For the 1000-nm sample, excessive particle 

growth led to an IR transmittance of only 5% (which is pretty insignificant) at the wavenumber of 1550 1/cm. in contrast, 

when it came to the 200-nm sample, the limited presence of pores and particle growth upon sintering resulted in an IR 

light transmittance of 65% at the same wavenumber of 1500 1/cm. 
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 :مقاله خچهیتار
 1401/؟؟/؟؟: هیاول ثبت

 1401/؟؟/؟؟: شده اصالح نسخة افتیدر

 1401/؟؟/؟؟: یقطع رشیپذ

 ،در این راستاتولید شد. ) (SPSای پالسماتفجوشی جرقه سرامیک  آلومینای شفاف با فرایند در این پژوهش     هدیچک 

ای نیترات هکمک تفجوشدر حضور  رسوب شیمیاییبا استفاده از روش  هاسرامیکدر تحقیق حاضر فرایند تولید این 

به این نانومتر( استفاده شد.  1000و  200از پودر آلومینای آلفا در اندازه ذرات ) . انجام شد منیزیم و نیترات النتانیوم

تولید شدند. به منظور ارزیابی خواص ساختاری، اکسید النتانیوم  ppm 100اکسید منیزیم و  ppm 100با  یهایمنظور نمونه

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشرمیدانی  ،(XRDپراش پرتو ایکس ) هایتولید شده، آزمون پودرهایریزساختاری 

(FESEM) دقیقه و فشار 10و زمان نگهداری   1000 ℃تفجوشی در دمایها انجام گرفت. ر روی نمونهبMPa 00  

عبور نور در  های اکسید منیزیم و اکسید النتانیومکمک تفجوشنشان داد که در حضور   IRانجام شد. آزمون عبور 

شده از شفافیت بسیار کمی برخوردار شد و  SPSنانومتر،   1000نمونه  .حاصل شده است  % 50 نانومتر 200نمونه 

سطه بوا هاکمک تفجوشاز سوی دیگر حضور دانسیته تئوری آلومینای آلفا را شامل شد.  %65دانسیته بالک این نمونه 

ولیدی ت شفافیت در سرامیک ایجاد سبب تفجوشیدر مرحله  جلوگیری از رشد دانهو همچنین  هاچگالی نمونهافزایش 

های انجام شد و نشان داد که اکسید النتانیوم در مرزدانه  EDS-Lineها آنالیز به منظور تعیین مکانیزم کمک تفجوششد. 

آلومینا قرار گرفته و از رشد دانه آلومینا در طی تفجوشی ممانعت کرده است و اکسید منیزیم با تشکیل شبکه اسپینل 

نین در چها شده است.  همیش چگالی آلفا آلومینا را در پی داشته است و همین مکانیزم منجر به شفافیت در نمونهافزا

  cm/1درصد در عدد موجی 50به  50منجر به افزایش عبور از و عملیات کلسیناسیون  pHروش رسوب شیمیایی تنظیم 

 شده است.  1000
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 :هادواژهیکل
 آلومینا

 رسوب شیمیایی

 شفاف

 عبور

 کمک تفجوش

 

 مقدمه
های شفاف آلومینایی بسیار مورد توجه محققین تولید سرامیک

با استفاده از نانوپودر  1زادهعباسهای بررسیقرار گرفته است. 

3O2Al های و  کمک تفجوشMgO  3وO2La  افزایش اکسید که

وزنی منجر به تشکیل فازهای ثانویه  % 10/0به  % 1/0منیزیم  از 

های ریزساختار شده که این امر باعث کاهش شفافیت درون دانه

 
1 Abbas Zadeh 

، مقدار 3O2Laاند که با افزودن کردهها شد. همچنین مشاهدهنمونه

  %50سختی و چگالی افزایش یافته و میزان عبور نور به 

های اکسید منیزیم، اکسید افزودن کمک تفجوش .]1[استرسیده

ر نادر سایر عناصالنتانیوم، اکسید ایتریم، اکسید زیرکونیوم و 

کاری، های مختلف آسیابی آلومینا با روشبه پودرها خاکی

رسوب شیمیایی و غیره منجر به افزایش درصد عبور نور شده 

له ماست. در شفافیت آلومینا، کاهش مراکز پراکندگی نور از ج
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. با ]2[ها بسیار اهمیت داردها و حفرات و تخلخلمرزدانه

افزایش مقدار اکسید منیزیم، احتمال تشکیل فازهای ثانویه 

ها افزایش یافته و این نقص به عنوان عامل اسپینل درون دانه

کند و باعث کاهش شفافیت سرامیک مل میپراکندگی نور ع

ای بدون هشود. با افزایش اکسید النتانیوم، آلومینا با دانهآلومینا می

شود. درحضور اکسید تخلخل و ساختار ریز و فشرده حاصل می

ود. شمنیزیم از حرکت مرز دانه به وسیله فاز اسپینل جلوگیری می

گراد سانتیدرجه  1000با افزایش دمای تفجوشی به باالتر از 

اکسید منیزیم تبخیر شده و بخار اکسید منیزیم از سطح نمونه 

 ها وکاهش درصد عبور نور باعث رشد غیر پیوسته دانه

 است.  با افزودن اکسید النتانیوم اندازه دانه کاهش شده 

. اکسید النتانیوم مرزدانه  آلومینا را پایدار کرده  و این ]3[یابدمی

ا است که ب امر به دلیل تفاوت زیاد در شعاع اتمی حاصل شده

ود. شحضور کامل اکسید النتانیوم در مرزدانه آلومینا حاصل می

 ود و شهای آلومینا توسط اکسید النتانیوم کند میهحرکت مرزدان

ماند  و هنگامی که های آلومینا باقی نمیها درون دانهتخلخل

ها یکسان تخلخل سرعت حرکت مرزدانه  با سرعت حرکت

ها درون مرزدانه باقی مانده و به یکدیگر ملحق باشد، تخلخل

اظهار کرد درصد تخلخل در  ]4[1استوئر. شوندشده و حذف می

( کمتر از  3O2,La3O2MgO,Yنمونه دارای عوامل افزودنی )

نمونه آلفا آلومینا خالص شد. در واقع نواحی مرزدانه به وسیله 

عناصر ایتریم و النتانیوم پر شده و مراکز فاز ثانویه بدلیل کم 

بودن مقدار این عناصر تشکیل نشده است و عبور نور بهبود یافته 

در ساخت  SPSدر سایر پژوهش ها، استفاده از فرایند است. 

ا همینایی شفاف نشان داد که رشد بی رویه دانهسرامیک های آلو

در فرایند تفجوشی اثر مطلوبی بر تراکم پذیری و شفافیت ندارد 

منجر به رسیدن به ریزساختار  SPSو نرخ افزایش دما در فرایند 

 تر شده است. همگن

در این مقاله عالوه بر تاثیر دو اندازه ذره مختلف پودر آلومینای 

و   pHنانومتر(، عواملی از قبیل  1000تر و نانوم 200آلفا ) 

بررسی  IRکلسیناسیون و تاثیر آن بر شفافیت ظاهری و عبور 

  pHشده است. و نتیجه ای که حاصل شده این است که با کنترل 

و کلسیناسیون پودر هم از لحاظ ظاهری نمونه شفاف تر شده و 

 
1 Stoer 

 200بعد از تفجوشی در نمونه آلومینای آلفا  IRهم اینکه عبور 

 درصد افزایش یافته است.  50به  50نانومتر از 

 

 قیتحق روش -2

 

تولید شرکت  %66/66نانومتر )  200پودر آلفا آلومینای تجاری 

US-nano     نانومتر و سطح  200-300و متوسط اندازه ذرات

 %6/66نانومتر ) 1000و آلفا آلومینا   )g2/m 8/12 د ویژه در حدو

 800-1000و متوسط اندازه ذرات   US-nanoتولید شرکت 

های نیترات ( و کمک تفجوشg2/m  6/8نانومتر و سطح ویژه 

سیگما آلدریچ مورد  %66/66منیزیم و نیترات النتانیوم با خلوص 

ز ااستفاده قرار گرفته است. فازیابی پودرهای آلومینا با استفاده 

 40)مد   XRDدستگاه  پراش سنج پرتو ایکس 

Kv,Philips,CuKα های ( انجام شده است. کمک تفجوش

   ppm  100 نیترات منیزیم و نیترات النتانیوم هر کدام به میزان

و عدم تنظیم  pHدر آب دیونیزه به طور کامل حل شده و تنظیم 

ومینای آلفا مورد بررسی قرار لنانومتر آ 200آن بر شفافیت نمونه 

ابتدا پس از توزین نیترات منیزیم و  pHبه منظور تنظیم گرفت. 

 100ها را در آب دیونیزه به حجم نیترات النتانیوم، این نمک

این  pHدقیقه،  0-10لیتر کامل حل کرده و پس از گذشت میلی

 شود. پس از آن پودرمحلول نمکی با افزودن آمونیاک تنظیم می

 شود. لومینا کم کم به محلول اضافه میآ

نیترات منیزیم و نیترات  دادن به منظور رسوبدر حالت کلی 

 0/6بر روی  pHعدد   La(OH) 2Mg(OH),3النتانیوم به صورت 

تاثیر انجام و عدم عملیات کلسیناسیون بر روی تنظیم شده است. 

نانومتر تولید شده نیز بررسی شد. به صورت کلی  200پودر 

ساعت  2گراد به مدت درجه سانتی 800کلسیناسیون در دمای 

و تبدیل هیدروکسید فلزات  3NOبه منظور آزاد شدن گازهای 

 2و  1مطابق با واکنش های کمک تفجوش به اکسید فلزی 

 صورت گرفته است. 
Mg(NO3)2 + 2 NH4OH →Mg(OH)2 + 2 NH4NO3     )1 ( 

La(NO3)3 + 3 NH4OH →La(OH)3 + 3 NH4NO3        )2 ( 
 

در ، sps 6010دستگاه جرقه ای پالسما با استفاده از تفجوشی 

گراد بر درجه سانتی 00گراد با نرخ درجه سانتی 1000دمای 



 

 

 00دقیقه و میزان فشار  10دقیقه و مدت زمان نگهداری 

 2های تهیه شده به قطر انجام شد.  قرص SPSمگاپاسکال با 

ها ر آنتصویسازی نهایی سطح آماده سانتی متر بعد از پولیش و

  اند.تهیه شده  EOS 4000D مدل   canonاز دوربین با استفاده از 
 ,FTIR-Infralum FT-08با استفاده از ) IRدرصد عبور نور 

LUMEX ) چنین دانسیته بالک به روش انجام شد. هم

به منظور تعیین  EDS-Lineارشمیدس اندازه گیری شد. آنالیز 

 ها انجام شد. مکانیزم عملکرد کمک تفجوش

 

 نتایج و بحث -3

 
 1000و  nm 200و  ، الگوی پراش پرتوایکس آلفا آلومینا1شکل 

  SPS  زا و بعد  قبل MgO, 3 O2Laهای همراه با کمک تفجوش

های های نانوپودرتمام پراشالف و ب،  1را نشان داده است. 

آلومینا  -آلفا هایقلهمنطبق بر  1000و  nm 200آلومینای -آلفا

 nm40044/0 ( و پارامتر شبکه 01-1124)با کارت پرتو ایکس 

a=b=  و  nm 260/1 c = آلفا آلومینا به  بلوریاختار است. س

   .می باشد شش گوشی صورت 

شده را نشان  SPSهای ، الگوی پراش پرتو ایکس نمونهج و د 1شکل 

پایدارترین فاز آلومینا است با افزایش دما داده است. از آن جا که آلفا 

هیچ گونه تغییر فازی مشاهده نشده است. و با توجه به کم بودن 

های مربوط به اکسید های مورد استفاده پیکدرصد کمک تفجوش

منیزیم و اکسید النتانیوم در آنالیز پراش پرتو ایکس ظاهر نشده است. 

ین ز پراش پرتو ایکس ادر آنالیها افزایش یافته است. شدت پیک

 هیچ نوع فاز اضافی یا تجزیه شده مشاهده نشد.  ها،نمونه

 
 

نانومتر  1000الگوی پراش پرتو ایکس آلفا آلومینای الف(: 1 شکل

نانومتر بعد  200نانومتر  د( 1000، ج(  SPSنانومتر، قبل از  200ب(

 . SPSاز 

 

گراد به مدت درجه سانتی 800، انجام کلسیناسیون در دمای 2شکل 

ساعت زمان ماندگاری در این دما را نشان داده است. عملیات  2

ه آزاد ای پالسما، منجر بکلسیناسیون قبل از فرایند تفجوشی جرقه

گازی از پودرهای کمک تفجوش شده و تاثیر انجام و  3NOشدن 

بررسی شده است. هم چنین  IRعدم انجام این عملیات بر میزان عبور 

های نیترات منیزیم و به منظور رسوب کردن نمک pHم تاثیر تنظی

 نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  IRنیترات النتانیوم بر درصد عبور 

 



 

 

 
: نمودار دمای کلسیناسیون پودرهای آلومینا بعد از فرایند 2شکل

 رسوب شیمیایی.

 

نشان داده  SPS، چرخه اعمال دما و فشار در فرایند 3در شکل  

 دمای تفجوشی در هر دو نمونه دمای تفجوشیشده است. 

℃، نرخ گرمایش1000 ℃ 
𝑚𝑖𝑛⁄ 00   بیشترین فشار اعمال و

 مگاپاسکال است.  00شده 

 

 
 . SPS: نمودار تغییرات دما و فشار در 3شکل 

 

نانومتر بعد از  200تصویر میکروسکوپی آلومینای آلفا  4شکل

 درجه  1200ساعت در دمای  1حرارتی به مدت  حکاکی

گراد را نشان داده است. مطابق با این تصویر نواحی مرزدانه سانتی

شش   هایو دانه قابل شناسایی است. ریزساختار بیشتر به دانه

 هاییهای شبه کروی و در برخی نواحی دانههمراه با دانهگوشی 

 به صورت نامنظم و بی شکل دیده شده است. 

 
 200: تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی آلفا آلومینا 4شکل

درجه سانتی گراد به  1200نانومتر حکاکی حرارتی شده در دمای 

 ساعت. 1مدت زمان 

 

، Al ،Mg، تغییرات غلظت 0در شکل  EDS-Lineمطابق با آنالیز 

O  وLa 1000ها و روی و کنار دانه آلومینای در نواحی مرزدانه 

مسیر طی شده به  الف، 0مورد بررسی قرار گرفته است.نانومتر 

هر یک از عناصر از یک  ب( 0)  منظور بررسی تغییرات غلظت

دانه آلومینا شروع شده و از مرزدانه رد شده و به دانه مجاور 

نیز نشان دهنده طیف جذبی  EDSآنالیز  ج،0 گذاری شده ونقطه

مربوط به عناصر اکسیژن، النتانیوم، منیزیم و آلومینیوم است. 

 66این آنالیز و بر طبق ترکیب شیمیایی شامل بیش از مطابق با 

ا اکسیژن و آلومینیوم در مقایسه بدرصد اکسید آلومینیوم، شدت 

منیزیم و النتانیوم بسیار باالتر نشان داده شده است. بر طبق 

الف( در ابتدا که روی دانه آلومینا مسیریابی  -0نمودار شکل 

 0/3فاصله طی شده شده است غلظت آلومینیوم بسیار باالست. 

و بر روی  نانومتر 200میکرون است. به عنوان نمونه، در فاصله 

دانه آلومینا غلظت النتانیوم و آلومینیوم باالتر از سایر عناصر 

نه غلظت النتانیوم کمتر شده و است. با نزدیک شدن به مرزدا

مرزدانه به مقدار ثابت رسیده است. غلظت منیزیم و در کل 

مسافت طی شده یکسان است و این نشان دهنده وجود عنصر 

ها و پخش شدن این عنصر منیزیم روی دانه آلومینا و در مرزدانه

به طور یکنواخت در کل نمونه است. ولیکن عنصر النتانیوم در 

 ا غلظت بیشتری نسبت به کنار و روی دانه آلومینا دارد. همرزدانه



 

 

نانومترLa   (103/0  )+3و   نانومترAl  (003/0 )+3 شعاع یونی

های آلومینیم توجیه میدر مرز دانه 3O2La حضور کاملاست و 

 .شود

توان اینگونه توصیف کرد که کمک تفجوش اکسید بنابراین می

قرارگیری روی و کنار دانه آلومینا، منجر به افزایش  منیزیم با

چگالی شده و اکسید النتانیوم با قرارگیری در نواحی مرزدانه از 

رشد دانه آلومینا در دماهای باال جلوگیری کرده و به عنوان 

ممانعت کننده از رشد دانه آلومینا و پایدار کننده شبکه اسپینل 

(4O2MgAlاست )  و این مکانیزم منجر به افزایش شفافیت

های اکسید منیزیم و ها در حضور کمک تفجوش تفجوشنمونه

در حین فرایند تفجوشی، رشد دانه  اکسید النتانیوم خواهد بود.

ولی فاز اسپینل یک فاز  .شودها میمنجر به حرکت مرزدانه

کند. جدایش ها ممانعت میسخت است و از حرکت مرزدانه

MgO های آلومینا را در حین ل شده در مرزدانه، رشد دانهح

 کند. تفجوشی کنترل می

 

 
نانومتر  1000نمونه آلومینای آلفا  EDS-Line: آنالیز 0شکل 

های اکسید منیزیم و اکسید النتانیوم همراه با کمک تفجوش

الف( مسافت  گراددرجه سانتی 1000تفجوشی شده در دمای 

طی شده  ب( تغییرات غلظت بر حسب مسافت طی شده عناصر 

 . EDSاکسیژن، النتانیوم، آلومینیوم، منیزیم ج( آنالیز 

 

به تصاویر میکروسکوپی الکترونی عبوری مربوط  0و 5شکل 

نانومتر  1000نانومتر و  200نشر میدانی پودرهای آلومینای آلفا 

نیترات منیزیم و نیترات های نمکی به همراه کمک تفجوش

ات این تصاویر با انجام عملی النتانیوم را نشان داده است. مطابق با

پودرها بدون  شکلدرجه سانتی گراد  800کلسیناسیون در دمای 

 پودرها خصوصا در به هم چسبیدگیولیکن تغییر مانده است 

نانومتر با اندازه ذرات کوچکتر بیشتر است. رشد دانه  200نمونه 

ومینا در این دما بسیار کم و ناچیز است. تغییر رنگ از سفید به آل

خاکستری تیره در هر هر دو نمونه در اثر افزایش دما وجود 

ا پودر آلومینای آلف شکلداشته است. هم چنین در هر دو تصویر 

نانومتر به صورت مکعب  1000نانومتر شبه کروی و پودر  200

 مستطیلی است. 

و انجام عملیات کلسیناسیون  pHتاثیر تنظیم ،  6و  8در اشکال 

 نانومتر مقایسه شده است.  200پودر بر شفافیت آلومینای آلفا 

 

 
: تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی پودرهای آلفا  5شکل

ومینای الف( آل قبل از کلسیناسیون  و آلومینا رسوب شیمیایی شده

 نانومتر. 200نانومتر ب(آلومینای آلفا  1000آلفا 

 

های نیترات منیزیم و نیترات ، منجر به رسوب نمکpHتنظیم 

خواهد شد و عملیات   La(OH)2 Mg(OH),3النتانیوم به صورت 

 ای پالسما، باعث آزاد شدنکلسیناسیون قبل از تفجوشی جرقه

لزات کمک تفجوش به و تبدیل هیدروکسید ف 3NOگازهای 

شود که خود از عوامل تاثیرگذار بر شفافیت اکسید فلزی می

 IRتاثیر این عملیات بر میزان عبور  10هاست و در شکل نمونه



 

 

 cm/1عدد موجی )میزان عبور در pH بررسی شده است. با تنظیم 

رسیده است بنابراین  %50به  pHو بدون تنظیم  %50( به 1000

افزایش یافته است. همچنین عدم  pHبا تنظیم عامل  IRعبور 

در عدد موجی  IRعملیات کلسیناسیون منجر به کاهش عبور 

(1/cm 1000.شده است ) 

 

 
: تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی پودرهای آلفا 0شکل 

آلومینا رسوب شیمیایی شده و بعد از کلسیناسیون  الف( آلومینای 

 .نانومتر 200ومینای آلفا نانومتر ب(آل 1000آلفا 

 

 

 
 

نانومتر  200های آلومینای آلفا : تصاویر نمونه8شکل 

گراد الف( عدم تنظیم درجه سانتی 1000تفجوشی شده در دمای 

pH    ب(تنظیمpH های کمک ، بر روی محلول حاوی نمک

 .تفجوش

 
نانومتر  200های آلومینای آلفا : تصاویر نمونه6شکل 

گراد الف( عدم تنظیم درجه سانتی 1000دمای تفجوشی شده در 

pH   و عدم کلسیناسیون ب(تنظیمpH  و کلسیناسیون در فرایند 

 سازی دوغاب و پودر.آماده

 

 
نانومتر تفجوشی  200آلومینای آلفا  IR: آزمون عبور 10شکل

محلول  pHگراد الف( بررسی تاثیر درجه سانتی 1000شده در دمای 

ها  ب(بررسی تاثیر کلسیناسیون پودر، بر نمکی کمک تفجوش

 .IRدرصد عبور 

 

نانومتر بعد از تفجوشی  1000و  200، ریزساختار نمونه های 11شکل 

ترین میزان نانومتر، دارای کم 200مورد مقایسه قرار گرفته است. نمونه 

نانومتر  1000نانومتر است. در نمونه  1000تخلخل نسبت به نمونه 

فضای باز در بین ذرات وجود دارد و عدم همگنی ریزساختار در این 



 

 

نمونه مشاهده شده است. همین عوامل بر روی شفافیت ظاهری نمونه 

نانومتر از شفافیت  200تاثیر گذاشته است و این نمونه نسبت به نمونه 

به وضوح قابل  12اهری کمتر برخوردار شده است. که در شکل ظ

ها نشان دهنده جذب های سیاه بر روی نمونهمشاهده است. دانه

ای پالسما است. هم چنین در هر گرافیت در فرایند تفجوشی جرقه

کنترل شده است هم چنین عملیات کلسیناسیون  pHدو نمونه عامل 

نانومتر  1000نجام شده است. نمونه قبل از تفجوشی بر روی پودر ها ا

است. علت این  نانومتر 200دارای شفافیت کمتری نسبت به نمونه 

نانومتر مرتبط  1000تر بودن اندازه ذرات پودر عدم شفافیت به بزرگ

ی بیشتر ابوده که منجر به رشد دانه بیشتر و وجود منافذ باز بین دانه

زان مونه کاهش یافته و از میبعد از تفجوشی شده و در نتیجه چگالی ن

 شفافیت آن کاسته شده است.

 

 
: تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی 11شکل 

شده در  SPSنانومتر،  1000نانومتر ب( 200آلومینای آلفای الف( 

 گراد.درجه سانتی 1000دمای 

( نمونه cm 1000/1در عدد موجی ) IRمیزان عبور ، 13در شکل 

nm 200  ،50 %  و در نمونهnm 1000  ،0%  .حاصل شده است 

نرخ گرمایش مادون قرمز،   از عوامل تاثیر گذار بر عبور در ناحیه

و نرخ گرمایش آهسته  و  زمان  خواهد بودتفجوشی  و زمان

تر باالتر خواهد شد. با بزرگ IRتفجوشی باالتر منجر به عبور 

های آلومینا در طی تفجوشی حفرات و منافذ ایجاد شدن دانه

هستند و میزان  IRشده که مناطق کارآمدی در پراکندگی نور 

با توجه به تصاویر میکروسکوپی  دهند.را کاهش می IRعبور 

نانومتر، حفرات بیشتری  1000، در نمونه 11ارائه شده در شکل 

وامل منجر به ها بعد از تفجوشی وجود دارد و این عدر بین دانه

 در این نمونه شده است.  IRکاهش میزان عبور 

 

 
نانومتر  200های آلومینای آلفای الف(: تصاویر نمونه12شکل 

 گراد.درجه سانتی 1000شده در  SPSنانومتر،  1000ب(

 

( نمونه cm 1000/1)عدد موجی در  IRمیزان عبور  ،13در شکل 

nm 200 ، 50 %  و در نمونهnm 1000  ،0%  .حاصل شده است 

نرخ گرمایش مادون قرمز،   از عوامل تاثیر گذار بر عبور در ناحیه

و نرخ گرمایش آهسته  و  زمان  خواهد بودتفجوشی  و زمان

تر باالتر خواهد شد. با بزرگ IRتفجوشی باالتر منجر به عبور 

های آلومینا در طی تفجوشی حفرات و منافذ ایجاد شدن دانه

هستند و میزان  IRشده که مناطق کارآمدی در پراکندگی نور 

با توجه به تصاویر میکروسکوپی  دهند.را کاهش می IRعبور 

نانومتر، حفرات بیشتری  1000، در نمونه 11ارائه شده در شکل 

وامل منجر به ها بعد از تفجوشی وجود دارد و این عدر بین دانه

 در این نمونه شده است.  IRکاهش میزان عبور 



 

 

 
 200ومینای آلفای الف(لآ IR: مقایسه درصد عبور 13 شکل

 انجام کلسیناسیونآن تنظیم و  pH، که نانومتر 1000نانومتر ب(

 شده است. 
 

 

 یریگجهینت -4
  در این پژوهش تاثیر پارامترهای فرایند رسوب

و کلسیناسیون پودر بر  pHشیمیایی از جمله عامل 

و انجام  pHمورد بررسی قرار گرفت. تنظیم  IRعبور 

و افزایش  IRکلسیناسیون، منجر به افزایش عبور 

نانومتر شده و میزان  200شفافیت ظاهری در نمونه 

 cm 1000/1 در عدد موجی %50به  % 50از  IRعبور 

 گردیده است. 

 با  مکانیزم عملکرد کمک تفجوش اکسید منیزیم 

قرارگیری در کنار دانه آلومینا و وری سطح آلومینا 

منجر به تشکیل شبکه اسپینل و افزایش چگالی 

آلومینای آلفا شده و اکسید النتانیوم با قرارگیری در 

نواحی مرزدانه به عنوان ممانعت کننده از رشد دانه 

ها منجر به افزایش آلومینا عمل کرده و این مکانیزم

 نانومتر شد.  1000و  200و نمونه شفافیت در هر د

  اندازه ذرات پودر آلومینا تاثیر زیادی بر شفافیت

دارد و با بزرگ شدن اندازه ذرات  SPSظاهری بعد از 

ن ومینا حفرات بیلپودر، بعد از تفجوشی و رشد دانه آ

ای ایجاد شده و به عنوان مناطق پراکندگی نور دانه

 اند. کاهش داده عمل کرده و شفافیت ظاهری نمونه را

  میزان عبورIR  بستگی داشته به دما و زمان تفجوشی

نانومتر، میزان عبور  1000های نمونه و با رشد زیاد دانه

IR  1در عدد موجی %0به/cm  1000  رسیده که این

 200میزان عبور بسیار ناچیز است. در مقابل در نمونه 

نانومتر به دلیل کم تر بودن میزان حفرات و کم تر بودن 

در  %50به  IRرشد دانه بعد از تفجوشی میزان عبور 

 موجی رسیده است. عدد این 

  با توجه به واکنش اکسید منیزیم و آلومینا، ترکیب

4O2MgAl این ساختار منجر به. شودتشکیل می 

فاصله  MgOچنین با وجود افزایش چگالی شده هم

 ها کاهش یافته و جاهای خالی در نمونه کمترتخلخل

و چگالی بالک نمونه به چگالی تئوری  شودمی

 ابد. یشود و بنابراین عبور نور بهبود میتر مینزدیک

  

 

 سپاسگزاری -5
  دکتر محمدرضا جناب آقاینویسندگان این مقاله از 

لقمان استرکی بابت جذب گرنت لبز نت از ستاد نانو فناوری 

 کنند. جمهوری اسالمی ایران تشکر می
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