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 چكيده
 یماده ها شیپ شدند. سنتز C 066°در دمای  ژل اصالح شده -شده به روش سل CexZr1-xO2  (x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0)یپودرهانانو مقاله نیدر ا

پراش  لهیودرها به وسپ یساختار بلور و تثبیت کننده.  ونیزاسیمریبه عنوان عامل پل نیو ژالت ومیرکونیز تراتین یاکس ،میسر تراتین مورد استفاده عبارت بودند از 

ویر میکروسکوپ اتص .دی( محاسبه گردSSPکرنش ) -قرار گرفت و اندازه بلورک ها با استفاده از دو روش شرر و نمودار اندازه ی( مورد بررسXRD) کسیپرتو ا
 نشان می دهد.را  8.91nmو  12.30nmدر حدود  ذرات متوسط اندازه به ترتیب ،از اکسید سریم و اکسید زیرکونیوم( TEMالکترونی عبوری )
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Abstract 
 

In this paper, CexZr1-xO2 nanopowders (x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) were synthesized at 600°C by a 

modified sol-gel method. The starting materials were cerium nitrate, zirconium nitrate and gelatin as the 

polymerization and stabilizer agent. The crystalline structure of the synthesized powders were investigated by 

X-ray diffraction (XRD) and Their crystallite size were  determined from Scherrer formula and also the size-

strain plot (SSP) method. TEM images of the cerium oxide and zirconium oxide showed that the average 

particle size is about 12.30nm and 8.91nm, respectively. 
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 دمهقم
از جمله صنایع  گوناگون یها نهینانو در زم یامروزه فناور     

که در نتیجه آن  شش های سطح ورود پیدا کرده استپورنگ و 

در این صنایع همگام با سایر صنایع در حال تغییر و تحول است و 

مورد بسیار رنگدانه ها ویژه و به ،  2، پرکننده ها 1ها یافزودن نهیزم

                                                 
1 addetives 
2 fillers 

به این  توجه زیاد به نانو رنگدانه ها[. 2-1است] توجه قرار گرفته

[ از جمله 3] یصنعت یاز کاربردها یعیوس فیکه در ط علت است

[، 5]ی[، صنعت نساج4]یسطح یدر صنعت رنگ و پوشش ها

و  یشیجوهر، لوازم آرا ،یمعدن -یمواد آل یدیبریه ستمیس

 یمورد استفاده قرار م کیخودرو و صنعت سرام ،یبهداشت

ازجمله خواص عمومی نانوذرات در صنایع رنگ و  .[0]دنریگ

بهبود خواص مکانیکی، پایداری گرمایی  می توان بهپوشش سطوح 

و شیمیایی، افزایش سختی الیه، جذب امواج مایکروویو، خواص 
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و جذب امواج فروسرخ  تمیزشوندگی ضدباکتریایی، خاصیت خود

 و فعالیت های تقاضا ریاخ یدر سال ها [.1]و فرابنفش اشاره کرد

که  دیزرد جد یمعدن یرنگدانه ها در مورد توسعه و بهبود یادیز

 ه منظورب عالوه بر ویژگی های فیزیکی خاص، غیرسمی نیز هستند

از جمله سرب، ی فلزات هیکه بر پا یصنعت یبا رنگدانه ها ینیگزیجا

شده انجام مضر هستند،  ستیز طیمح یکه برا [7و کروم] ومیکادم

 مربوط به دهنده خواص هبودبه عنوان ب ZrO2 ذراتانون [.8]است

 ه طور چشمگیری سببماده ب نیو افزودن ا اندمورد توجه  یسخت

 ییدر پوشش ها کهشود  یم تیکامپوز های ستمیس یسخت شیافزا

شود.  یاستفاده م ،دندبازتاب مدنظرکه خواص ضدخش و ض

و  یزوریکاتال یها نهیدر زم یبه طور گسترده ا CeO2ذرات نانو

نسبت به د و نکاربرد دار یکیو مکان ییایمیش یها صیقل دهندهدر 

TiO2   لتریفدر ساخت   هستند. همچنین یشتریب تیشفافدارای 

عالوه بر این، نانوذرات  ند.به کار گرفته می شو زین UVنور  های

CeO2 می  هیال یو کشسان یزیباعث بهبود خواص خش، آبگر

 xبا  CexZr1-xO2 ینانو رنگدانه ها در این پژوهش[. 109-گردد]

ژل اصالح شده -به روش سل 1.0 ,0.8 ,0.6 ,0.4 ,0.2 ,0.0 =

 قرار گرفته است. یآن مورد بررس یو خواص ساختارز سنت

 

 روش آزمایش
-CexZr1 یپودره ا س نتز نانو  ایرمواد آغازین مورد استفاده ب       

xO2  ،x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0  ژل  -س ل  ، ب ه روش

 ت  راتین یو اکس   میس  ر ت  راتین ن  د ازبود عب  ارت اص  الح ش  ده

ب ه عن وان    (2:1ب ا نس بت   ) نیژالت ،ماده شیبه عنوان پ ومیرکونیز

 .و آب مقطر به عنوان حاللو تثبیت کننده  ونیزاسیمریعامل پل

را ب ه   ومیرکونیز تراتین یو اکس میسر تراتین یآب یها محلول     

که ب ه ج ز نمون ه     میاضافه کرد C°80 یدمادر  نیژالت یمحلول آب

x= 1.0 نیب ه ژل ش دند و در هم     لینمونه ها به سرعت تبد ریسا 

سپس به  ساعت در حمام روغن همزده شد. 16حدود ت مد بهدما 

در آون خش ک ش ده و پ س از     C°60 یساعت در دم ا  25مدت 

ساعت  4به مدت  C°600 یبا دما ن در هاون، نمونه هاساییده شد

  شدند. ستکلی

ه س ایید ش ده مج ددا در ه اون     نهیکلس   ینمونه ه ا  تینها در     

زرد رنگ  یپودرها x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 که برای و ندشد

 حاصل شد.  یرنگ یپودر قهوه ا x = 0.0و 

 

 جیاتن
در ژل  -سنتز شده به روش سل ینمونه ها X طرح پراش پرتو     

هم ه  ش ان داده ش ده اس ت.    ن 1در ش کل   2θ = 10 - 90°گستره 

 چیب دون ه    را حاصل از نمونه ها، فاز مورد نظر XRD یها فیط

س اختار پودره ا    مشخص شد ک ه  نیز و نشان می دهند یاضاف قله

ساختار تتراگون ال و   x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6 یارو ب یکامال بلور

 باشد.  یم یمکعب x = 0.8, 1.0رای ب

روش نیز و   3فرمول شرر ستفاده ازا نانو بلورک ها با اندازه     

ایکس  حاصل از پراش پرتو یاز داده ها  4کرنش-نمودار اندازه

(XRD) .محاسبه شد 

 

 
 

 . C °600 یسنتز شده در دما ینمونه ها X طرح پراش پرتو:  1شکل

 Ce0.4Zr0.6O2، )ت(Ce0.6Zr0.4O2)پ( ،Ce0.8Zr0.2O2، )ب( CeO2)الف(

 .ZrO2، )د( Ce0.2Zr0.8O2، )ج(

 

                                                 
3 Scherrer formula 
4 Size-strain plot method (SSP) 
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 فرمول شرر
به  و با استفاده از رابطه زیر از فرمول شرر اندازه بلورک ها     

 دیآ یدست م

(1)   

 یثابت k،  (nm)اندازه بلورک ها برحسب نانومتر  Dدر آن  که

رفته گبه کار  ایکس طول موج پرتو λ،  6994با  یمساو

(Ǻ195460 یبرا CuKα) ،θ گ و زاویه برβ مپهنای متوسط در نی 

 است. انیبر حسب راد بیشینهارتفاع 

  

 کرنش-روش نمودار اندازه
توان از  یباشد م همسانگرد یخط یکه پهن شدگ یدر موارد     

 برای محاسبه اندازه بلورک ها و کرنش موجود در نمونه روش نیا

اندازه بلورک ها به صورت  عیروش شکل توز نیاستفاده کرد. در ا

در نظر گرفته  یو شکل کرنش به صورت تابع گاوس یتابع لورنتز

  [11]و از رابطه زیر استفاده می شود می شود

(2                           ) 

 کی Kکرنش،  nm))، ɛاندازه بلورک ها برحسب نانومتر  D که

 3/4برابر با  یبیدارد و به طور تقر یثابت که به شکل ذرات بستگ

بر  بیشینهارتفاع  یممتوسط در ن یپهنا βگ و بر هیزاو θباشد،  یم

 لریم یها شاخصصفحات مجاور با  بین فاصله d ان،یحسب راد

(hkl )گ که از معادله برλ=2dsinθ 2. در شکل دیآ یبه دست م 

در ها  قلهتمام  یبرا( d²βcosθ)ب بر حس (cosθβd)² جمله

، روش نیرسم شده است. در ا 2θ = 90°تا  2θ = 10° گستره

شده و  برازش یخط یداده ها بیبلورک ها با استفاده از ش اندازه

 .می آیدکرنش با استفاده از عرض از مبدا به دست 

 

 

 

 
 

 سنتز شده. یکرنش نمونه ها-: نمودار اندازه 2شکل 

 Ce0.4Zr0.6O2، )ت(Ce0.6Zr0.4O2)پ( ،Ce0.8Zr0.2O2، )ب( CeO2)الف(

 .ZrO2، )د( Ce0.2Zr0.8O2، )ج(

 

-به دست آمده از فرمول شرر و روش نمودار اندازه جینتا     

 خالصه شده است. 1( در جدول SSPکرنش )

 
 کرنش-بدست آمده از روش شرر و اندازه یاندازه بلورک ها:  1جدول       

 ترکیب روش   

کرنش-اندازه    شرر  

ɛ×10-5 D(nm)  D(nm)  

0.25 10.50  11.483 CeO2 

1.25 6.17  6.153 Ce0.8Zr0.2O2 

2.5 4.99  4.847 Ce0.6Zr0.4O2 

7.5 4.99  5.103 Ce0.4Zr0.6O2 

5 5.72  6.136 Ce0.2Zr0.8O2 

5 7.71  8.271 ZrO2 

 

کرنش از مرتبه از نتایج به دست آمده مشاهده می شود که      

محاسبه  یاندازه بلورک هامیکرو می باشد که قابل اغماض است و 

 با یکدیگر خوبی تطابقکرنش -ازهشرر و روش اند از فرمول شده

 می باشد.  nm 11-4حدود  گستره اندازه بلورک ها درو  دارند

مربوط به  (TEM) عبوری یر میکروسکوپ الکترونیتصا     

و نمودار هیستوگرام توزیع اندازه  زیرکونیوم و اکسید سریم اکسید

. مشاهده می شود نشان داده شده است 3در شکل  آنها ذرات

D =  D =  
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و اکسید  nm12936 در حدود اندازه ذرات اکسید سریممتوسط 

  . می باشد 8.91nm زیرکونیوم

 

 
 

 
و نمودار هیستوگرام  TEM): تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری ) 3شکل 

 اندازه توزیع ذرات.

 ZrO2، )ب( CeO2)الف(
 

  نتيجه گيری
ژل اصالح شده  -به روش سل CexZr1-xO2 ینانو پودرها     

 TEMو  XRD روش های با استفاده از ساختار آنها وسنتز 

مالحظه می شود که  XRD فیط بررسی با .شدند یابیمشخصه 

 ,x = 0.0, 0.2 یارب به طوری که اختار موردنظر شکل گرفتهس

. است یمکعب x = 0.8, 1.0 برای ساختار تتراگونال و 0.6 ,0.4

روش نمودار  فرمول شرر و استفاده از ها با لورکاندازه متوسط ب

و  محاسبه Xحاصل از پراش پرتو  یکرنش از داده ها-اندازه

. ج هر دو روش تطابق خوبی با یکدیگر دارندیکه نتا مشخص شد

نشان داد که اندازه متوسط گرفته شده از نمونه ها  TEMتصاویر 

ذرات اکسید سریم واکسید زیرکونیوم، به ترتیب در حدود 

12.30nm  8.91وnm .می باشد 
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