
  چكيده

 هاي مورد توجه است اما سميرنگدانه آلومينات كبالت با داشتن رنگ آبي ويژه يكي از رنگدانه
با به . و گراني كبالت به كار گرفته شده در اين تركيب استفاده اين ماده را محدود كرده است بودن

در اين پژوهش . توان مشكالت موجود را تاحد زيادي كاهش دادهاي مناسب ميجايگزين كارگيري
رد با استفاده از روش ژل احتراقي مو (CoxZn1-xAl2O4)روي  -سنتز نانو رنگدانه آلومينات كبالت

اسيد  ،كربنات سديممحلول روي،  آلومينيوم و ،كبالت هايدر اين روش كلريد. بررسي قرار گرفت
پارامترهاي مورد بررسي در اين پروژه  .قرار گرفت مورد استفادهبه عنوان مواد اوليه و اوره  نيتريك

خواص نهايي كه اثر هركدام از اين عوامل بر روي  بودندو نسبت سوخت  )xمقدار ( دما، تركيب
دماهاي مورد  .مورد بررسي قرار گرفتو اندازه ذرات شامل خصوصيات رنگي و انعكاسي محصول 
، x، 0 ،2/0 ،4/0ر پارامتر ديامق. درجه سانتيگراد بود 1100 و 1000، 900، 800، 700استفاده 

خصات مش. در نظر گرفته شد 5/1و  1، 5/0 )اوره(مورد نظر  بود و نسبت سوخت 1و  8/0، 6/0
نشان داد كه فاز مورد  DTA آناليز .مطالعه شد SEMو  XRDها توسط فازي و ريز ساختار نمونه

تشكيل فاز  XRDنتايج به دست آمده از  .شوددرجه سانتيگراد تشكيل مي 700در باالتر از  نظر
همچنين ديده شد كه با افزايش دما ميزان . دادها نشان روي را در كليه نمونه - آلومينات كبالت

. به دست آمد x=6/0در تركيب  تبلوردر بررسي اثر تركيب بيشترين ميزان . افزايش يافت تبلور
با نتايج به دست آمده  هايبلوركاندازه  .نداشت تبلورنسبت سوخت اثر قابل توجهي بر روي ميزان 

XRD همچنين ديده شد كه اندازه ذرات با افزايش . داد ها را نشانبودن تمامي نمونه ساختارنوان
ها در تركيب نمونهسنجي نتايج رنگبهترين  .دما، افزايش و با افزايش ميزان كبالت كاهش يافت

6/0=x  ها تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي نمونه .درجه سانتيگراد به دست آمد 900و دماي
ها را آننانوسايز بودن ه صورت شبه كروي نشان داد و مورفولوژي سطح پودرهاي به دست آمده را ب
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