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مقاله پژوهشی

سنتز و شناسایي نانوپودر کاربید سیلیسیم به روش
ترکیبي سل-ژل و سینترینگ پالسمای جرقهای
مریم شجاعي بهااباد* ،1،علیرضا چام 2و حمید

هراتيزاده2

 -1دانشکده مهندسی شیمی و مواد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 -2دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1398/02/07 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/04/21 :تاریخ پذیرش قطعي1398/05/10 :

چكیده
نانوذرات کاربید سیلیسیم به یک روش جدید با ترکیبی از روش سل-ژل و سینترینگ پالسمای جرقهای با استفاده از تترا اتیل اورتوسیلیکات و
رزین فنولیک به عنوان مواد اولیه سنتز شدند .بعد از پیرولیز در دمای  800 °Cذرات سیلیکا پوشیده شده با کربن بدست آمدند .عملیات احیاا
کربوترمی به کمک پالسمای جرقهای منجر به تشکیل سریع نانوذرات کاربید سیلیسم در دمای نسبتا پاایین  1300 °Cشاد .اثارات نسابت ماولی
 C/Siدر مواد اولیه و دمای عملیات حرارتی بر نانوپودرهای سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت .نانوپودرهای کاربید سیلیسیم با استفاده از آنالیز
پراش اشعه ایکس ( ،)XRDطیفسنج مادون قرماز ( ،)FT-IRجاب و واجاب نیتاروژن ( BETو  ،)BJHمیکروساکو الکترونای روبشای
گسیل میدانی ( )FE-SEMو میکروسکو

الکترونی عبوری ( )TEMبررسی شدند .الگوهاای  XRDو ناوار جاببی  Si-Cدر طیاف FT-IR

نشان داد ذرات نانومتری کاربید سیلیسیم بعد از عملیاات کرباوترمی باه کماک پالسامای جرقاهای نموناه باا نسابت ماولی  C/Si =3در دماای
 1300 °Cبه مدت  15دقیقه بدست آمدند .مطالعات ریزساختاری انجام شده بوسیله  SEM/TEMو آنالیز جب و واجاب نیتاروژن ناانوپودر
سنتز شده نشان داد نانوذرات کاربید سیلیسیم با اندازه کمتر از  45 nmبا مورفولوژی شبه کروی و سطح ویژه  162 m2/gبدست آمدند.
واژههای کلیدی :کاربید سیلیسیم ،نانوذرات ،سل-ژل ،احیاء کربوترمي ،پالسمای جرقهای.

 -1مقدمه

نانوتکنولوژی توجه بسیاری از محققین دنیا را به خاود جلا
کرده بطوریکه گفته می شود این تکنولاوژی انقالبای در علام

امروزه در سال های اخیر نانوتکنولوژی با توجه به فعالیتهای

ایجاد کرده و جایگزین بسیاری از فرآینادهای سانتی و رایاج

انجااام شااده توسااو پژوهشااگران مااواد ،شاایمی ،فیزیااک و

در علاام مااواد شااده اساات .امااروزه اهمیاات تهیااه مح ااو ت

مهندسین در زمینه های پژوهشای و کاربردهاای تکنولاوژیکی

کاربیدی نانوسایز بیش از گبشته آشاکار شاده اسات .د یال

پیشاارفت زیااادی کاارده اساات .در دنیااای پیشاارفته امااروزی،

این امر را میتوان در آسانتر بودن سینتر نانوذرات کاربیدی،

* عهدهدار مكاتبات :مریم شجاعی بهااباد
نشاني :شاهرود ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده مهندسی شیمی و مواد
تلفن ،023-32300257 :دورنگار ،023-32300257 :پست الكترونیكيmshojaieb@shahroodut.ac.ir :
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عدم نیاز به دماا و فشاارهای باا جهات ساینتر ،عادم نیااز باه

مح ول سنتزشده به پودر قابل سینتر با محدوده انادازه ذرات

افزودنی های کمک سینتر ،امکان سینترینگ در حالت جاماد،

از چندین میکرون تا زیر میکرون نیاز به فرآیند آسیا کااری

کنتاارل بهتاار مورفولااوژی و ریزساااختار و افاازایش سااطح

است .در نتیجه برای رسیدن به پودر مورد نرار در ایان روش

مخ وص و قابلیت واکانشپابیری آنهاا در حالات نانوساایز

م ار

انارژی بااا و خلاوص پااودر پاایین اساات .از جملااه

دانست [.]1

روش های مورد استفاده برای سنتز نانوپودرهای  SiCمیتاوان

کاربید سیلیسیم ( )SiCیکای از مهمتارین سارامیکهاای ییار

به رسو بخاارات شایمیایی [ ،]4پالسامای حرارتای [،]5-7

اکسیدی است که بدلیل برخورداری از خاواص ویاژه نریار

آساایا کاااری مخلااوط  Siو  ،]8[ Cحاارارتدهاای بااه روش

نقطااه ذو بااا ( ،)2827 °Cسااختی بااا  ،اسااتحکام بااا ،

ماااکروویو [ ،]11-9حاارارتدهاای بوساایله امااواو رادیااویی

مقاوماات بااه اکسیداساایون و خااوردگی بااا  ،قابلیاات انتقااال

[ ،]12واکاانش تحاات فشااار درجااا در دمااای بااا

RAPET

انبساط حرارتی پایین ،خواص الکتریکی

(under Autogenic Pressure at Elevated Temp.

)Reaction

حرارت با  ،ضری

دما با  ،ولتاژ شکست با  ،سیالیت الکترون باا و کوا نسای

[ ،]13سنتز احتراقی [ ]14و روش مبا [ ]15،16اشاره کرد.

با ی آن کاربرد وسیعی در صنایع مختلف پیادا کارده اسات

ایل

[.]2کاربید سیلیسیم در دو شکل بلوری مختلاف وجاود دارد.

شامل فرآیندهای پیچیده ای است که نیاز به عملیات حرارتای

یکی کاربید سیلیسیم مکعبی به ناام  β-SiCو دیگاری کاربیاد

طو نی دارد .سنتز پاودر  SiCدر حالات جاماد باا اساتفاده از

سیلیساایم هگزاگونااال بااه نااام  α-SiCاساات .کاربیااد سیلیساایم

عناصر  Siو  Cبدون تشکیل فااز گاازی مطاابا واکانش زیار

مکعبی تنها در زیر دمای  2100 °Cتهیه می شود و ساختار آن

انجام میشود

 FCCو شبیه سااختار بلناد روی اسات .کاربیاد سیلیسایم ییار
مکعباای در بااا ترین دمااای تشااکیل کاربیااد سیلیساایم بوجااود

روشهای بیان شده در با

()1

بارای تولیاد ناانوذرات SiC

)∆H273=-73 (kJ/mol
)Si (s,l) + C (s) = SiC(s

می آید و دارای ترکیبات مختلفی است .از جمله کاربردهاای
 SiCمی توان به کاربردهای سازهای دما با  ،تقویت کننده در

آنتالپی متوسو تشکیل  SiCو دمای احتراق آدیاباتیاک نسابتا

کامپوزیتها ،نیمه هادیها و ادوات الکتریکی ماورد اساتفاده

پایین ( (Tad = 1600 °Cساب

شاده تاا تشاکیل  SiCدر ایان

در دمای باا  ،تاوان باا  ،فرکاانس باا  ،محایوهاای خشان،

سسیسااتم بااه آسااانی انجااام نشااود .روشهااای متعااددی باارای

المنتهای حرارتی ،مواد دیرگداز ابزارکاوره ،ماواد سایشای،

افزایش واکنشپبیری در سیستم  Si-Cبکار گرفته شده است.

خمیر پولیش ،پایه کاتالیست ،فیلتر مابا فلازات و گازهاای

از جمله این روشها شامل پیشگرم کاردن محایو واکانش،

داغ و همچنین سازههای هوا فضا و نازل موشاک اشااره کارد

اعمااال میاادان الکتریکاای در محاایو واکاانش ،اسااتفاده از

[.]2

افزودناایهااای شاایمیایی باارای فعالسااازی مخلااوط  Siو  Cبااه

یکی از مرسومترین روش های تولید  SiCروش اچسون است

منرااور انجااام واکاانش در فاااز گااازی ،انجااام واکاانش در

احیاا حرارتای  SiO2بوسایله  Cگساترش یافتاه

اتمساافری تحاات گاااز واکنشاای نریاار نیتااروژن و اسااتفاده از

که بر اساا

است [ .]3در این روش مخلوط کوارتر و کک به عنوان منباع

روشهای شیمیایی نریر سل-ژل میباشند [.]17

ساایلیس و کااربن در کااورههااای الکتریکاای در دمااای بااا ی

در مقایسه با سایر روشهای تولید ناانوذرات  ،SiCاساتفاده از

 2000 °Cچندین سااعت حارارت داده مایشاود .بادلیل باا

روش سل-ژل اهمیت بسیاری یافته است .از مزایای این روش

باااودن دماااا و زماااان در روش اچساااون مح اااول واکااانش

می توان به خلوص با  ،افزایش اکتیویته شیمیایی پاودر ،عادم

کریستال های درشت  α-SiCخواهد بود .بنابراین برای تبادیل

نیاز به امکانات پیچیده ،افازایش قابلیات ساینتر ماواد ،قابلیات

سنتز و شناسایي نانوپودر ...
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دسااتیابی بااه مقااادیر بااا ی تولیااد ،قابلیاات کنتاارل خااواص و

کروی به کمک کاهش دما و کوتاه کاردن زماان نگهاداری

مورفولوژی ،امکان مخلوطسازی در ابعااد مولکاولی ،امکاان

طاای واکاانش احیااا کربااوترمی از اهمیاات قاباال تااوجهی

تولید نانو ذرات باا قطار یکساان ،امکاان تهیاه ذرات باا ساطح

برخاااوردار اسااات .ساااینترینگ پالسااامای جرقاااهای SPS

مخ وص با  ،قابلیت کنتارل و کااهش ماواد اولیاه واکانش

( )Spark Plasma Sinteringیاک روش جدیاد تکنولاوژی

نکرده در مح ول نهایی و عادم نیااز باه درجاه حارارت باا

سینترینگ سریع است SPS .در مقایسه باا روشهاای مرساوم

برای سنتز مواد نام برد .با این وجود گزارشات مریوط به سنتز

بدلیل سرعت گرمایش و سرمایش باا  ،دماای سانتز پاایین و

نااانوپودر  SiCبااه روش ساال-ژل و احیااا کربااوترمی انااد

زمان کم مورد نیاز برای واکنش ،روشای مناسا

است [ .]18در این روش پیش زمینههای ترکیبات آلی حااوی

نانوپودرها است .جریاان عباوری از نموناه طای فرآیناد SPS

 Siو  Cمحلااول در آ بعااد از فرآینااد چگااالش یااک ژل را

سرعت تشکیل ترکیباات را افازایش داده و زماان ماورد نیااز

تشکیل میدهند .برای سانتز ناانوپودر  SiCباه روش سال-ژل

برای جوانهزنای فازهاای جدیاد را کااهش مایدهاد .در ایان

از الکوکساااید تتااارا اتیااال اورتوسااایلیکات TEOS

اکسیدهای ساطحی

معماااو

روش پالسمای بوجود آمده سب

حب

بارای سانتز

( )Tetra ethylorthosilicateبعنوان منبع  Siو ترکیباات آلای

(عامل رشاد داناه در دماای پاایین) از ساطح ذرات مایشاود.

مختلف نریر اوره ،رزین فنولیاک ،پلای کربونیات و سااکارز

همچنین فشار اعمال شاده در روش  SPSساب

بیشاتر

بعنوان منبع  Cاستفاده میشود [.]18

ذرات با یکدیگر و کاهش مسیر دیفوزیون اتمها شده کاه در

 Omidiو همکارانش نانوپودر کروی  β-SiCبا انادازه ذره در

نتیجه آن زمان و دماای ماورد نیااز بارای سانتز ناانوپودر SiC

محااادوده  300-100 nmرا باااه روش سااال-ژل و عملیاااات

کاهش مییابد [.]24-26

حرارتااای در دماااای 1450 °Cسااانتز کردناااد [ Babic .]19و

تاکنون سنتز نانوپودرها با احیا کرباوترمی بوسایله پالسامای

همکاااارانش باااا احیاااا کرباااوترمی ژل حاصااال از سیساااتم

جرقاهای ()Reaction SPCR: Spark Plasma Carbothermal

خشککن انجمادی و عملیاات حرارتای در دماای 1400 °C

خیلی مورد توجه پژوهشگران نبوده است .اخیرا نانوپودرهاای

پودر  β-SiCبا انادازه ذرات حادود  400 nmرا سانتز کردناد

سرامیکی فوق دماا باا

(Temperature UHTC: Ultra High

[ Meenakshi .]20و همکارانش توانستند نانوپودر  3C-SiCبا

 )Ceramicsشااااامل پودرهااااای ،]27،28[ TaC ،]25[ HfB2

اندازه  30-50 nmبه روش سال-ژل و باا اساتفاده از دوده باه

 ]33[ ZrB2-SiC ،]25،30،31[ ZrC ،]29[ HfCبا خلوص باا

عنوان منبع کربن بعد از عملیات حرارتی در  1580 °Cبدست

به روش  SPSتهیه شدهاند Wang .و همکارانش با اساتفاده از

آوردنااد [ Najafi .]21و همکااارانش نیااز توانسااتند نااانوپودر

پااودر کااوارتز و کااربن بااه روش SPSدر دمااای  1800 °Cبااه

 β-SiCبااا مورفولااوژی کااروی و میااانگین اناادازه ذره حاادود

ماادت  5 minذرات  β-SiCبااا مورفولااوژی کااروی و توزیااع

 50 nmبااه روش سااال-ژل بااا عملیاااات حرارتااای ژل SiO2

اندازه ذره باریک در حدود  1/3-1/1 µmتهیه کردند [.]34

تماا

جدیادی از روش

دردمای  1500 °Cبه مدت یک ساعت بدسات آوردناد .ایان

در تحقیا حاضر ،برای نخستین بار ترکی

پژوهشگران دریافتند که با افزایش زمان عملیاات حرارتای از

ساال-ژل و  SPCRباارای ساانتز نااانوپودر  SiCبااا اسااتفاده از

یک ساعت به  3ساعت مورفولوژی کروی ذرات تغییر کارده

 TEOSو رزیاان فنولیااک بااه ترتی ا

بااه عنااوان منبااع  Siو C

و نانو ویسکرهای β-SiCرشد میکنند [.]22،23

پیشنهاد می شود .در ادامه اثرات نسبت  C/Siدر ماواد اولیاه و

بنابراین سنتز نانوپودر  SiCبا توزیع اندازه ذره باریک و شکل

دمای عملیات حرارتی بر پودر مورد بررسی قرار گرفت.

188

مجله علمي-پژوهشي نانومواد

سال یازدهم ،شماره  ،39پاییز 1398

 -2فعالیتهای تجربي

 -3نتایج و بحث

در این تحقیا تترا اتوکسی سیالن ( )TEOS, Merckو رزیان

شکل  1طیفهای  XRDحاصل از نانوپودرها باا نسابتهاای

فنولیک به عنوان مواد اولیاه انتخاا شادند .از الکال اتاانول

مولی مختلف  C/Siعملیات حرارتی شده در دمای 1300 °C

( ،)EtOH, Merckاسااتون ( )Merckو اسااید کلریاادریک

را نشااان ماایدهااد .در طیااف  XRDنمونااه بااا نساابت مااولی

به عنوان حاالل پایش ساازندههاا و

 C/Si = 1یک پیاک  SiCباا شادت ضاعیف وجاود دارد .باا

کاتالیزور استفاده شد .ابتدا  20 mLتترا اتیل اورتوسیلیکات به

افزایش نسبت مولی  C/Siشدت پیک  SiCافازایش یافتاه اماا

همراه  12 mLآ و  10 mLاتاانول تهیاه شاد .ساپس رزیان

نانوپودر سنتز شده هنوز آمور

بوده و بطور کامال فااز SiC

فنولیک که در  50 mLاستون رقیا شده بود باه محلاول فاوق

کریستاله نشاده اسات .شاکل  2طیافهاای  XRDحاصال از

اضافه شد .محلاول بوسایله یاک همازن مغناطیسای در دماای

نانوپودر با نسبت ماولی  C/Si = 3عملیاات حرارتای شاده در

 80 °Cبه مادت زم کاامال یکنواخات شاد .ژلهاا بعاد از 5

دماهااای  1200 ،1100 ،800و  1300 °Cرا نشااان ماایدهااد.

ساعت تشکیل شادند و ساپس در دماای  120 °Cباه مادت 1

پیرولیز پیش ماده ژلی خشک شاده در دماای  800 °Cتحات

بااا نساابتهااای مااولی

تشکیل نوعی سااختار

( )HCl, Merckبه ترتی

ساااعت خشااک شاادند .چهااار ترکیا

اتمسفر آرگون به مدت  1ساعت سب

مختلف  2 ،2/5 ،3و  C/Si = 1تهیه شدند .پایش سااختههاای

آمور

خشک شده ابتدا در یک هاون آسیا شده و سپس در کاوره

پودر شیشه آلی کاربیدی نام دارد [ .]22بدین ترتی

تحت اتمسفر آرگون در دمای  800 °Cبه مادت  1سااعت باا

بدست آمده شاامل ترکیباات  Cو  SiO2اسات .بادین ترتیا

ساارعت  5 °C/minپیرولیااز شاادند .در نهایاات مح ااو ت
پیرولیزشده به طور مستقیم در یک قال

سیلیسی حاوی ذرات پراکنده کربن می شود که ایان

عملیات کربوترمی در دمای با

نانوپودر

تر برای تشکیل ناانوپودر SiC

گرافیت برای انجاام

کریستالی زم است .طیف های اشعه ایکاس پودرهاای سانتز

واکاانش احیااا کربااوترمی در سیسااتم  SPSقاارار داده شاادند.

شااده در دماهااای مختلااف طاای واکاانش  SPCRبااا زمااان

عملیااات احیااا کربااوترمی تحاات اتمساافر آرگااون بااا ساارعت

ماندگاری  15دقیقه نشان میدهد با افزایش دما از شدت پیک

 5 °C/minدر محدوده حرارتی  1300-1000 °Cبه مادت 15

 SiO2کاسته شده و به شدت پیاک  SiCافازوده مایشاود .در

ناوپ پیونادهای

دمای  1200 °Cهنوز پیک  SiO2مشااهده مایشاود .بناابراین

موجود بین اجزا در نمونهها از دستگاه طیفسنج مادون قرمز

مااواد اولیااه در ایاان دمااا بطااور کاماال بااا یکاادیگر واکاانش

(دسااتگاه  PerkinElmer Spectrumماادل  )Nicolet670در

نکردهاند .با افزایش دما تا  1300 °Cفاز  SiO2به طاور کامال

محدوده عدد موو  5000-400 cm-1استفاده شد .برای تعیاین

از بین رفته و تنها فاز  SiCتشکیل میشود .قابل ذکر است که

نااوپ فازهااا در دماهااای ساانتز مااوردنرر از روش پااراش اشااعه

این دما ( )1300 °Cدر مقایسه با دمای بدست آماده در ساایر

ایکاااس (دساااتگاه  XRDمااادل )D8-Advanced ،Bruker

روشهااای ساانتز نااانوپودر ( SiCحااداقل  )1450 °Cپااایینتاار

استفاده شد .اشعه ایکس تولید شده توسو این دستگاه CuKα

است .به نرر میرسد دمای نسبتا پایین کریستاله شدن نانوپودر

با طول موو  1/54 Åاست .منحنی جب و واجاب نیتاروژن

 SiCدر نتیجه مخلوط شدن  SiO2و  Cدر حد مولکاولی طای

به کمک دستگاه جد و دفع  Micrometric tristar2تهیه و

فرآینااد ساال-ژل اساات .در روش ساال-ژل مساایر دیفوزیااون

آنااالیز شااد .بااه منرااور بررساای اناادازه و شااکل نااانوذرات از

اتمها در مقایسه با واکنشهای حالت جامد که در آن اتمهای

روبشی گسیل میادانی (دساتگاه FE-

 Siو  Cبایااد از طریااا یااه  SiCبوجودآمااده باار روی سااطح

 SEMمدل  )VEGA\\TESCANو میکروساکو الکترونای

ذرات  SiO2و  Cنفوذ کنند خیلی کوتااهتر اسات .پیاکهاای

عبوری (دستگاه  TEMمدل  )Philips CM30استفاده شد.

پراش شار  SiCبا شدت باا اشااره باه سانتز پاودر  SiCباا

دقیقه انجام شد .به منرور بررسی و تشاخی

میکروسکو الکترونی
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بلورنیگی با در ابعاد نانومتری دارد .پیک های پاراش اصالی
نانوپودر  SiCسنتزشده در زاویههاای ،59/97 ،41/35 ،35/62
 70/72و  75/5درجاه باه ترتیا

باا صافحات (،)200( ،)111

( )311( ،)220و ( )222فاز  β-SiCباا سااختار مکعبای منطباا
است [.]22
بدین ترتی

نانوپودر سنتز شده اساسا شامل فاز  β-SiCاسات.

عالوه باراین مشااهده ناانوپودر سابز رناگ بدسات آماده در
دماهای مختلف واکنش نشان داد که با افزایش دمای واکنش
 SPCRرنگ پودر حاصل تیره تر شده است .بدین ترتیا

 800 °Cمخلوط اولیه شامل  SiO2و  Cبدست آمد.
اساسا واکنش زیر در سنتز ناانوپودر  SiCباین  SiO2و  Cطای
واکنش احیا کربوترمی در دمای با تر رخ میدهد []35

در

تحقیا حاضار در مقایساه باا روش احیاا کرباوترمی در روش
 SPCRبطور مشاخ

در ادامااه بااا عملیااات حرارتاای شاابکه ژل حاصاال در دمااای

(SiO2 (s) + 3C(s) = SiC(s) + 2CO(g) 2
(∆G° = 598/18 – 0/3278T )kJ

زماان و دماای واکانش کااهش یافتاه

است .یکی از د یل اصلی این موضوپ مکانیزم واکنش احیا

واکنش با به شدت گرماگیر بوده ()∆H°298 = 618/5 kJ/mol

کربوترمی در سیستم  SPSاست.

و از نرر سینتیکی باا سارعت بسایار کمای پیشارفت مایکناد.

تمام مراحل فرآیند سل-ژل و بدنبال آن احیاا کرباوترمی را

بنابراین در عمال واکانش ( )2در دو مرحلاه جداگاناه اتفااق

مطابا واکنشهای زیر می توان بیان کارد .ابتادا طای واکانش

می افتد .در مرحله اول مطابا واکنش زیار  SiOگاازی تولیاد

زیاار الکوکسااید ساایلیکون هیاادرولیز شااده و گااروههااای OR

میشود []36

توسو یونهای  OHجایگزین میشوند []3
()3

)SiO2(s) + C(s) = SiO(g) + CO(g
(∆G° = 668/07– 0/3288T )kJ

واکنش ( )3نیز گرماگیر بوده و ایل

نیاز باه درجاه حارارت

با دارد .مرحلاه دوم واکانش جاماد-گااز اسات کاه مطاابا
معادله واکنش زیر اتفاق میافتد
()4
در مرحله بعاد طای واکانش چگاالش یاک شابکه ژل شاامل
 SiO2و  Cتشکیل میشود []3

)SiO(g) + 2C(s) = SiC(s) + CO(g
(∆G° = -78/89– 0/0010T )kJ

این واکنش گرماازا باوده و مهمتارین واکانش بارای تشاکیل
نانوپودر  β-SiCاست .انارژی آزاد واکانش ( )4منفای اسات.
بنابراین تمام واکنش تشکیل  β-SiCبوسیله واکنش تشکیل
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 SiOکنترل می شود .البته بایستی توجاه داشات کاه گااز CO

پودر تاثیرات سودمند بر واکانش حالات گااز-جاماد بوجاود

تولید شاده طای واکانش ( )3و ( )4مایتواناد  SiO2را احیاا

میآورد [.]34

کرده و مطابا معادله واکنش ( )5گااز  SiOتولیاد کناد .ایان
واکنش به عنوان منبع دیگر تولید  SiOگاازی در نرار گرفتاه
میشود
()5

)SiO2(s) + CO(g) = SiO(g) + CO2(g

گاااز تولیااد شااده در واکاانش ( )5بااا کااربن آزاد موجااود در
سیسااتم واکاانش کاارده و مطااابا واکاانش ( CO ،)6گااازی را

شكل :2طیفهای  XRDنانوپودر سنتز شده با نسبت مولي
 C/Si =3در دماهای مختلف به مدت  15دقیقه.

تولید میکند
()6

)CO2(g)+C(s)=2CO(g
(∆G° =170/700– 174/5T )kJ

انرژی آزاد این واکنش منفی بوده و نشاان مایدهاد واکانش
( )6بطور خودبخود رخ میدهد .در این واکنش یک ماول C

یک مول گاز  CO2را م ر

میکند تاا دو ماول  COبارای

احیا  SiO2در سیستم تولید کند .در ادامه مطابا واکانش ()4
به کمک مکانیزم جامد-گاز ذرات ناانوپودر  β-SiCبار روی
سطح کربن ب ورت هتروژن جوانه میزنند [.]37

بدین ترتی

با عبور جریاان از قالا

گرافیتای و پاودر کاربن

انرژی گرمایی زیادی تولید میشود .به هماین دلیال مایتاوان
پودر اولیه را با سرعت گرمایش با حرارت داده و در نتیجاه
انتقال حرارت با و خود گرمایش ناشای از دشاارژ جرقاه در
میان ذرات پودر ضری

دیفوزیون افزایش یافتاه و در نهایات

دیفوزیون اتمها تساریع مایشاود .عاالوه بار ایان میادانهاای
الکتریکاای تماساای و ییاار تماساای تاااثیر بساازایی باار اناارژی
فعال سازی تشکیل فازهای جدید داشته که با افزایش جریاان،
انرژی زم برای تشکیل این فازها کاهش ماییاباد .همچناین
عالوه بر مکاانیزم واکانش در حاین فرآیناد  ،SPCRکرباوره
شدن رزین فنولیاک نیاز در ایان پدیاده ماوثر اسات [ .]22در
فرآینااد  SPCRدر اثاار کربااوره شاادن رزیاان فنولیااک کااربن
آمور

تشکیل مای شاود .واکانش احیاا کرباوترمی ابتادا در

ف ل مشتر

بین منبع کاربن و  SiO2رخ مایدهاد .کرباوره

کردن رزین فنولیک نقش مهمی در سنتز نانوپودر  SiCباازی
شكل  :1طیفهای  XRDنانوپودر سنتز شده در دمای  1300 °Cبه
مدت  15دقیقه با نسبتهای مولي مختلف .C/Si

میکند .در اثار کرباوره کاردن رزیان فنولیاک زنجیارهای از
ذرات بیشمار کربن به ذرات  Siبطور محکم مت ل میشاوند.
در نتیجااه تشااکیل و رشااد ذرات  SiCحااین واکاانش احیااا

روش حاارارت دهاای در فرآینااد  SPCRدر مقایسااه بااا روش

کربوترمی بهبود یافته و سنتز نانوپودر  SiCبا رانادمان باا یی

مرسوم احیا کربوترمی متفاوت است .در روش  SPCRماواد

انجام می شود .در کار حاضار بادلیل یکناواختی باا ی روش

اولیه با عبور جریان مساتقیم حارارت داده مایشاوند .جریاان

سال-ژل و حاال شادن مااواد در حاد مولکااولی ساطح تمااا

عبوری از پودر اولیه با ایجاد پالسمای ضعیف و اثر دشارژ در

واکنش دهنده ها افزایش یافته و بادلیل فشاار و جریاان باا ی
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موجود در سیساتم  SPSدیفوزیاون اتامهاا تساریع شاده و در

شکل -4الف منحنی  BETنانوپودر  SiCسنتز شاده در دماای

نهایت نانوپودر  SiCدر دمای نسبتا پایین و با سرعت با سنتز

 1300 °Cرا نشان میدهد .با توجه باه شاکل مایتاوان گفات

شد.

سطح نانوپودر  SiCسنتز شده مشخ ه یک ماده مزو متخلخل

شکل  -3الف طیف  FT-IRاز ماده پودر ژل خشک شاده در

را دارد .فشردگی مویینگی در ساطح ذرات از فشارنسابی 0/1

دمای  120 °Cرا نشان میدهد .همانگونه که مشااده مایشاود

شروپ شده و تا  0/95افزایش مییابد .این نشان میدهد اندازه

در عاادد مااووهااای  850و  1026 cm-1ات ااا ت ()Si-O-Si

تخلخل در نمونه مورد برسی در یک محدوه معین قرار گرفته

مشاهده میشود [ .]18که این پیونادها از واکانش آبکافات و

است .نمودار  BJHنانوپودر  SiCسانتز شاده در شاکل -4

چگالش کامل الکوکسید سیلیسیم بدسات آماده اسات .ناوار

بیانگر دو نکته است .ابتادا اینکاه انادزه تخلخال در محادوده

جببی در عدد مووهاای  960 cm-1و  3424 cm-1مرباوط باه

باریکی تغییر کرده و دیگر آنکه متوسو اندازه تخلخل حدود

تشکیل پیونادهای  Si–OHاسات [ .]19پیونادهای مرباوط باه

 2 nmاست .همچنین نتایج آنالیز  BETنشان میدهد نانوپودر

رزین فنولیک شامل پیوند  C-Hمربوط به باند اتایلن در عادد

 SiCساانتز شااده دارای سااطح ویااژه بااا حاادود 162 m2/g

ماااوو  ،]27[ 2935 cm-1پیوناااادهای  C-Cو  C-Oدر عاااادد

میباشد.

مووهای 1229 cm-1و  1454 cm-1و پیوناد دوگاناه  C=Cدر
عادد مااووهااای  1514cm-1و  1602 cm-1مشاااهده ماایشااود
[ .]19ات ااال  Si-O-Cدر عاادد مااوو  ]27[ 784 cm-1بیااانگر
ات

ال اتم های کربن موجود رزین فنولیک با پیوندهای Si-O

موجود در الکوکسید سیلیسیم در عدد موو  1157 cm-1است
[ .]19شکل -3

نشاان مایدهاد تقریباا ماواد فارار در حاین

عملیات حرارتی پیرولیز از رزین فنولیک خاارو شاده و تنهاا
فاز کربن باقیمانده است (ات اال  C-Cموجاود در عادد ماوو
 .]22[ )1630 cm-1همچنین گروههای  OHنیاز تقریباا خاارو
شده و یک پیک ضعیف در عادد ماوو  3441 cm-1مشااهده
میشود [ .]23پیکهای مربوط به ات ا ت  Si-O-Siدر عادد
مووهای  470/93 cm-1و  1094 cm-1مشاهده مایشاود [.]23
در عدد موو  799 cm-1پیک مربوط به ات ا ت  Si-O-Cدر
نمودار مشاهده میشود [ .]23پیونادهای موجاود در ناانوپودر
 SiCسنتز شده بعد از عملیات حرارتای در شاکل -3و نشاان
داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود یک پیک قوی
مربوط به ات ا ت  Si-Cدر عدد موو  830 cm-1وجاود دارد
که مربوط به  β-SiCاسات [ .]22در ایان نماودار پیاکهاای
ضعیف در محادوده عادد ماووهاای باین 1200-1000 cm-1
مربااوط بااه ات ااا ت  Si-Oاساات کااه ماایتوانااد ناشاای از
اکسیداسیون جزئی نانوذرات  SiCباشد [.]22

شكل  :3طیف  FT-IRنانوپودر  SiCسنتز شده با نسبت مولي C/Si =3

در دمای الف)  120 °Cبه مدت  1ساعت ،ب)  800 °Cبه مدت 1
ساعت و ج)  1300 °Cبه مدت  15دقیقه.
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(الف)

( )

شكل  :4الف) منحني  BETو ب) آنالیز  BJHنانوپودر  SiCسنتز شده
با نسبت مولي  C/Si =3در دمای  1300 °Cبه مدت  15دقیقه.

شکل  5ت ویر  FESEMنانوپودر  SiCعملیات حرارتی شاده
در درجه حرارت های مختلف را نشان میدهد .هماانطور کاه
در شکل  -5الف مشاهده مایشاود در دماای  800 °Cبعاد از
پیرولیز نانوپودر سنتز شده عمدتا شاامل ذرات کاروی شاکل
 SiO2است .چنانچه در شکل شکل  -5مشاهده میشاود باا
افزایش دما و تکمیل فرآیند  SPCRناانوذرات  SiCباا شاکل
مقطااع یکسااان و یااک توزیااع باریااک ذرات ساانتز شاادهانااد.
همچنین اندازه آگلومره های تشاکیل شاده کمتار از 100 nm
اسااات .طیاااف  EDXناااانوپودر  SiCسااانتز شاااده در دماااای

عنصر

درصد وزني ()wt.%

درصد اتمي ()at.%

C

40/06

47/65

Si

59/94

52/35

( 1300 °Cشکل  ) -5نشان میدهد که نانوذرات سنتز شده

شكل  :5تصویر  FE-SEMالف) نانو پودر  SiCبا نسبت مولي C/Si =3

اساسا شامل عناصر کربن و سیلیسیم با نسبت اتمی حدودا 1 1

حرارت داده شده در دمای  800 °Cبه مدت  1ساعت و ب) پودر

میباشند.

سنتز شده در دمای  1300 °Cبه مدت  15دقیقه.
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شکل  6ت ویر  TEMو در عین حاال طیاف پاراش ناانوپودر

ساختار مکعبی است که در توافاا باا نتاایج حاصال از آناالیز

 SiCسنتز شده در دمای  1300 °Cبه مدت  15دقیقاه را نشاان

 XRDاست.

میدهد .در شکل  -6الف نانوذرات  β-SiCبا متوساو انادازه

 Johnsonو همکارانش در بررسی ساینتیک دیفوزیاون سانتز

ذره کمتاار از  45 nmو مورفولااوژی شاابه کااروی مشاااهده

 SiCبه روش احیا

کربوترمی نشان دادند به محض آنکه SiC

میشوند.

بر روی سطح ذرات اولیه کربن تشاکیل مایشاود ایان ذرات
شروپ به رشد میکنند [ .]38بدین ترتی

بدنبال کاهش دما و

زمان سنتز پودر  SiCبه کماک ترکیا

دو روش سال-ژل و

 SPSاندازه ذرات کاهش یافتاه و یاک توزیاع باریاک ذرات
بدست آمد.

 -4نتیجهگیری
نانوپودر  SiCبه روشی جدید باا اساتفاده از روش سال-ژل و
احیا کربوترمی به کمک  SPSبرای نحستین بار سنتز شد .در
مقایسااه بااا روش مرسااوم احیااا کربااوترمی ،در ایاان روش
نانوپودر  SiCدر دما و زمان واکنش کوتاهتری بدسات آماد.
نسبت مولی بهینه  C/Siدر ماواد اولیاه و دماای مناسا

بارای

عملیات حرارتی به منرور سانتز ناانوپودر  SiCباه ترتیا

3و

 1300 °Cتعیین شد .آنالیز  FT-IRات ا ت  Si-Cمرباوط باه
نانوذرات  β-SiCدر پودر سنتز شاده را نشاان داد .ناانوذرات
 SiCبا اندازه کمتار از  45 nmباا مورفولاوژی شابه کاروی و
سطح ویژه  162 m2/gبدست آمدند.

شكل  :6تصویر  TEMنانوپودر  SiCسنتز شده در دمای 1300 °C
به مدت  15دقیقه الف) نانوذرات و ب) طیف پراش.

شکل  -6طیف پراش ( )SAEDنانوذرات را نشان میدهد.
چنانچه در طیف پراش مشاهده میشاود ناانوذرات  SiCسانتز
شده کامال کریستاله شده و شاامل ذرات بسایار ریاز در ابعااد
نااانومتری هسااتند .همچنااین طیااف  SAEDپااودر بااا تاییااد
میکند کاه ناانوپودر  SiCسانتز شاده پلایکریساتالی باوده و
حلقههای به هم پیوسته با لکههای روشن داخلی بیانگر ساختار
نانومتری بلور

ها هستند .عالوه براین سه حلقه طیف کامال

مربوط به صفحات ( )220( ،)311و ( )111در نانوپودر  SiCبا
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