
 

 

 حضوردر میزیمن دیاکس ذرات نانو ش میزان هیدراته شدنکاه یبررس 

 هاافزودنی

 ،۴، امیرالحاجی3شهرام علیرضایی ،2مهدی رفیعایی سید، 1مهدی ذاکری

 چکیده

با  .لف استمخت عیجهت کاربرد در صنا یکیو اپت یکیمکان ،ییایمیخواص مطلوب ش یدارا  (MgO)میزیمن دیاکس

 دیتول (Mg(OH)₂) میزیمن دیدروکسی( هونیدراتاسی)ه یتحت آبپوش MgOبخارآب،  ایحال در حضور آب و  نیا

-یافزودن پژوهش نیدر ا مذکور گردد.خواص در  رییتغ نیهمچنو  یترک خوردگ ،منجر به تورم تواندیکند که میم

ذرات نانو به  (AP) ومیو فسفات آمون (CA) کیتریس دیاس، (EDTA) دیاس کیتترا است نیآم ید لنیمانند ات ییها

که  نشان داد جی. نتادیگرد یبررس هماد نیا ونیستادرایه یمهارکنندهبه عنوان  اضافه شد و اثر آناکسید منیزیم 

 دراتهیهی دیگر در کنترل تری نسبت به دو مادهدرصد وزنی عملکرد مطلوب 5/1اسید سیتریک به میزان افزودن 

 5/1از  افزایش درصد اسید سیتریک به بیشگردد، همچنین با یجاد میارد و فاز بروسیت کمتری امنیزیا د شدن

 کسیتوسط دستگاه پراش اشعه ا Mg(OH)₂ و MgO یفازها کمیت. یابدافزایش می ته شدندرصد میزان هیدرا

(XRD)  گسیل میدانیروبشی و تصاویر مورفولوژی ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی(FESEM) نجام شدا. 
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 مقدمه -1

 ییایمیو ش یکیزیف یهایژگیدارا بودن و لیبه دل یدیمواد اکس هیبر پا یهاکیسرام گذشته نانو در طول دهه

به  توانیرا م (MgO) میزیدمنیمواد، اکسدسته از  نیا نیاند. در برا به خود جلب کرده یادیفرد، توجه زمنحصربه

مورد  آن، از یباال یونی تیماه نیو همچن ژهیو ییایمیش و یکینمکا ،یحرارت ،یکیالکتر ،یعلت داشتن خواص نور

 یفلز دیاکس کی شودیم شناخته ایزیکه تحت عنوان من میزیمن دیاکس .[1]ت دانس یفلز یدهایاکس نیترتوجه

 g/cm³ 581/3 یو چگال g/mol  31/4یرنگ با جرم مولکول دیسف یاده جامد پودرم کیو  است یخاک ییایقل

 .استدرجه سانتی گراد  2827معادل یذوب باال یدما و یمکعب یساختار بلور یدارا م،یزیمن دی. اکسباشدیم

 شد هنامید 2زریکالپو  شد کشف ،هنآ کسیدا به دهلوآ معدنی دهما یک انعنو به 1سکاچیا توسط منیزیم کسیدا

 به طبیعتدر  منیزیم کسیدا که ستا هشد ارشگز. ستا منیزیم کسیدا ریساختا مفرو  لیامینر منا قعدر وا که

 که اچر ،یافت گیدسا بهآن را  اننمیتو ماا ،دارد دجوو تیرصو به مایل سفید نگر با شکل ایخامه دهما یک شکل

به هیدروکسید داده و  کنشوا تمسفردر ا دموجوآب  ربخا با سرعت به د،خو معدنی شکل حفظ یجا به دهما ینا

 .[2] دمیشو تبدیل ،)2Mg(OH)(3منیزیم

 خصوصا و هستند شده شناخته یخوببه گسترده، یصنعت یکاربردها بودندارا به توجه با یفلز یدهایاکس

 از یکی میزیمن دیاکس. اندافتهی یاالعادهفوق فناورانه تیاهم 4یکیفوتون و یکیالکترون زاتیتجه ساخت در امروزه

 ،(J/mol.K8/37 ) نییپا  ییگرما تیظرف با همراه باال اریسب ذوب نقطه بودن دارا با که است مهم یفلز یدهایاکس

 .[3] تاس کرده مناسب رگدازید ای و قیعا ماده عنوان به ییکاربردها یبرا را آن

 یآب، حت یهامولکول .است 5شدن هدراتیهآب و  تمایل شدید به واکنش با میزیمن دیاکس مشکالت از یکی

[. 4] دهند لیرا تشک 2Mg(OH)دهند تا الیه سطحی یآب واکنش نشان میب MgOاز فاز بخار، به سرعت با سطح 

 معرض در یمعدن ماده یریقرارگ اثر در که است عیشا و یعیطب دهیپد کی ،آبیب یمعدن مواد شدن دراتهیه

 یچگال در کاهش و یکل حجم شیافزا باعث ،ه شدندراتیه واکنش وقوع معموال. دیآیم وجودهب آب ای و رطوبت

 فاز جادیا به منجر ،1 واکنش یط کالز،یپر هیاول فاز با میزیمن دیاکس در دهیپد نیا وقوع. [5] دگردیم یتئور

 .شودیم تیبروس

 2Mg(OH) → O2MgO + H                                                                                                                         (      1)واکنش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Scacchi 
2 Periclase 
3 Magnesium Hydroxide 
4 Photonic Devices 
5 Hydration 



 

 

برابر  5/2این افزایش که  ته شدن با افزایش حجم همراه استفاز بروسیت تشکیل شده در ادامه فرآینده هیدرا

 توانیم نیشود. بنابرا ایزیترک در من ادجیمنجر به ا تواندیم یانبساط حجم این .[6] دباشحجم اصلی و اولیه می

 باشدیماده م نیمختلف استفاده از ا یهاندیدر فرا مشکالت نیتراز مهم یکیشدن  دراتهیاز ه یریگفت که جلوگ

 .[8]است  مختلف عیدر صنا عوامل نیاز مهمتر یکی ایزیشدن من دراتهیکنترل نسبت ه .[7]

 MgO ییایقل دیاکس و شودیم پوشانده بآ انحالل از حاصل H+ یهاونی توسط ایزیمن سطح اول مرحله در 

جذب  یکالکترواستاتی صورت به OH⁻ ونی ن،آبعد از (، 2)واکنش  دکنیم یباز را الکترون یدهنده نقش

 زادآب آ در محلول صورت به بایتقر OH⁻ و ²Mg⁺ انحالل یمرحله در بعدا،(، 3)واکنش  شودمی MgOH+ سطح

انحالل  رسوب کند، میزیمن دیدروکسیه ا به نقطه اشباع شدن برسد ونهآ که غلظت یتا زمان و (4نش )واک شوندیم

 (.5)واکنش ابدییم ادامه

MgO + H₂O → MgOH⁺(surface) + OH(Aqueous)    (   2)واکنش                                                                 

MgOH+
(surface) + OH⁻

(Aqueous) → MgOH+.OH⁻(surface)                                                    )3 واکنش( 

MgOH+⸳OH⁻(surface) → Mg2+
(Aqueous) + 2OH⁻(Aqueous)                                                                       )4 واکنش(

Mg2+ (Aqueous) + 2OH⁻
(Aqueous) → Mg(OH)₂(solid)                                                              )5 واکنش( 

کار ممکن است  نیا .دارا کاهش د MgOانحالل  زانیاست م یضرور دیدروکسیه لیاز تشک یریجلوگ یبرا

 یمرحله از مانع و کندمی محافظ پوشش کی جادیا شوند، جذب ایزینم سطح بر توانندیم که ییهامولکول افزودن با

 .هستند هدف نیا یبرا یخوب ینهیگز 1ها تیل یک. شودمی انحالل

 واکنش کینتیس ریتاث و مختلف یهاکننده 3تیلیک حضور یبررس به 2011 سال در همکارانش و 2امارال

 یظاهر حجم و ونیدراتاسیه زانیم ،دما، HP ،یونی تیهدا زانیم ،4زتا لیپتانستغیرات  با MgO ونیدراتاسیه

 ،یگرید قیدر تحق .[9] دشدن مشاهده کردن ها برمیزان کاهش هیدراتهو تاثیر افزودنی پرداختند )AVE(5ابعاد

 ریاستفاده از تصاو ارا ب نییپا یشده با دما پخته یایزیمن شدن دراتهیاثر ه 1420درسال و همکارانش  6توماس

 ونیدراتاسیار دادند و مشاهده کردند که وقوع واکنش هقر سهیمورد مقا (TEM)یعبور یالکترون یکروسکوپیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 chelants 
2 Amaral 
3 chelants 
4 Zeta potential 
5 Apparent volumetric expansion 
6 Thomas 



 

 

 نشراهمکاو  1نگژا .[10] دگردیم زیت یهابا گوشه لشک یابه ذرات صفحه یشکل ذرات از حالت کرو لیباعث تبد

 ممونیوآ و (EDTA) 2سیدا ستیکا اتتر یامیند تیلنا ترکیباز دو  دهستفاا تأثیر سیربررا از  شیارگز 2015 لسادر 

 تحقیق ینادر  .نددنمو منتشر پایین یماد با هشد پخته یمنیزیا نشد تهراهیدمیزان  کاهش بر (AP)3تفافس

دور ذرات  به کمپلکس تشکیل لیلد به EDTA همچنینو  تفسفا ممونیوآ ترکیباز  دهستفاا که شد مشخص

های انجام شده و از پژوهش به تعدادی 1در جدول .[7] دباش شتهدا نتاسیوراهید کاهشدر  مثبتی تأثیر ندامیتو

مختلف بر کاهش میزان هیدراته شدن  هایهدف از انجام آن اشاره شده است. هدف از تحقیق حاضر تاثیر افزودنی

 است که تاکنون پژوهشی در خصوص نانو ذرات آن انجام نشده است. MgOنانو ذرات 

 های پیشینپژوهش -1جدول 

 نتایج تکنیک هدف مرجع

 رانشوهمکا 4ساالمو

2006[8] 

ررسی هیدراسیون تک ب

کریستال کریستال و پلی

 اکسید منیزیم

قرار دان منیزیا در معرض 

بخار آب و بررسی میزان 

 هیدراسیون هردو ماده

تعیین مسیر هیدراته شدن و 

 برآنزمان و دما  تاثیر

 و همکارانش کوماری

2009[11] 

ومقایسه خواص نوری  سنتز

 اکسید و هیدروکسید منیزیم
 سنتز هیدروترمال
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دوماده و تعیین خواص نوری 

 متفاوت
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2011[9] 

لیت بر کاهش  تاثیر کی
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 هیدراسیون و پتانسیل زتا

 شو همکاران ژانگ

2015[9] 

 بهبود مقامت اکسید منیزیم
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 فسفات آمونیوم
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 اکسید منیزیم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wenzheng Zhang 
2 Ethylene Diamine Tetraacetic Acid 
3 Ammonium Phosphate 
4 Salomão 



 

 

 مواد و روش تحقیق -2
 اولیهمواد  -1-2

. آورده شده است 2دراین پژوهش به همراه مشخصات شرکت سازنده آن در جدول مورد استفاده، اولیه مواد 

 نانومتر گزارش شده است. 50وی تولید کننده اندازه متوسط ذرات پودر منیزیای اولیه ازس

 مواد مورد استفاده در پژوهش -2جدول 

 شرکت سازنده نام ماده ردیف

 نانو پودر منیزیا 1
US Research Nanomaterials 

 آمریکا

 اتیلن دی آمین استیک اسید 2
(EDTA) 

Merck 
 آلمان

 اسید سیتریک 3
(CA) 

Merck 

 آلمان

 فسفات آمونیوم 4
(AP) 

Merck 
 آلمان

 یابیمشخصه هایروش -2-2

 ایکس پرتو پراش 1-2-2

 استفاده اب(XRD,X'Pert Pro,Panalytical,Holland)  ایکس پرتو پراش دستگاه توسط هانمونه فازی آنالیز

 mAو جریان  kV 40، با ولتاژ Ni، فیلتر شده با Cu-Kαمربوط به  nm 15406/0 معین موج طول با پرتونگاری از

 تشخیصبه منظور  02/0 (2θ/sec) و نرخ روبش 02/0  (2θ)درجه و اندازه گام 80 تا 10از  2θزاویه پراش  ،30

 افزار نرم از استفاده با ایکس پرتو سنجی پراش الگوهای فازشناسی .شد استفاده منیزیا، مختلف بلوری ساختارهای

X’Pert HighScore  به روش  ایکس پرتو الگوهای پراش سنجی ی بدست آمده درفازها کمیتانجام شد. همچنین

 انجام شد.برای مقایسه با نتایج توزین  Maudریتولد با استفاده از نرم افزار 

 
 میدانی گسیل روبشی الکترونی پومیکروسکارزیابی توسط  2-2-2

 مرکز در رمستقها از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی و نمونه هیاز پودر اول ریتصاو هیمنظور ته به

 استفاده شد.  (FE-SEM, MIRA3 LMU, TESCAN, Czech Republic) رازی متالورژی پژوهش

 .شد گرفته نظر در کیلوولت 25 و 60 شده ذکر دستگاه در استفاده مورد ولتاژ



 

 

 ایند هیدراته شدنفر 3-2-2

ذرات اکسید منیزیم و  درصد ماده خشک با استفاده از نانو 40در این پژوهش سوسپانسیون منیزیا برمبنای 

قرار  سوسپانسیونو همگن شدن جهت یکنواختی  rpm 600سرعت دوران  بر روی همزن مغناطیسی با آب مقطر

بر مبنای  3نیز طبق جدول  ی اتیلن دی آمین استیک اسید، اسید سیتریک و فسفات آمونیومهاافزودنی .گرفت

هایی دقیقه سوسپانسیون به داخل قالب 30و پس ازیون درحال چرخش اضافه شد به سوسپانسدرصد ماده خشک 

 .درصد به مدت یک هفته نگهداری گردید 30و در دمای محیط با رطوبت  (1)شکل ریخته شد پلیمراز جنس 

گرم از  1ها مقدار بعد از خشک شدن کامل نمونه ها یکسان درنظر گرفته شد.سازی برای تمام نمونهرایط آمادهش

ساعت و با سرعت  2 درجه سانتی گراد به مدت 500ه منظورکلسیناسیون داخل کوره با دمای هر نمونه را وزن و ب

، [9] 1ن گردید و با استفاده از رابطه درجه بر دقیقه قرار داده شد، بعد از اتمام زمان کلسیناسیون نمونه وز 5

 .شدها بررسی راته شدن نمونهدرصد هید

 افزودنیدرصد نوع و  -3جدول 

 آمین استیک اسیداتیلن دی 
EDTA 

 اسید سیتریک
CA 

 فسفات آمونیوم
AP 

 کد نمونه % افزودنی کد نمونه % افزودنی کد نمونه % افزودنی

5/0 1E 5/0 1C 5/0 1P 

75/0 2E 75/0 2C 75/0 2P 

1 3E 1 3C 1 3P 

25/1 4E 25/1 4C 25/1 4P 

5/1 5E 5/1 5C 5/1 5P 

75/1 6E 75/1 6C 75/1 6P 

2 7E 2 7C 2 7P 

 



 

 

 
 جهت نگهداری سوسپانسیون پلیمریقالب  -1شکل 

 

𝐻𝐷 (1)رابطه  = 100 ×
𝑀𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 −  𝑀𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

0.69 ×  𝑀𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
 

HD = میزان هیدراته شدن 

InitialM  =قبل از کلسیناسیون( وزن اولیه( 

FinalM بعد از کلسیناسیون( = وزن نهایی( 

 2Mg(OH)و  MgO زن مولکولی بیننسبت و=  0.69

 

 نتایج و بحث -3
 تغییرات کاهش هیدراته شدن -1-3

را  1بعد از کلسیناسیون، حاصل از رابطه  نمونه مرجعو  افزودنیها با درصد هیدراته شدن نمونه ،4 جدول 

اضافه کردن با د شمشاهده  بصورت مقایسه هر سه افزودنی آورده شده است. 2 شکلنتایج در  دهد.نشان می

درصد افزودنی میزان مقدار با افزایش که  ه نمونه مرجع کاهش پیدا کرد،ها درصد هیدراته شدن نسبت بافزودنی

ی مشخص مربوط به هر افزودنی ادامه دارد ، اما این کاهش تا نقطهنانو ذرات منیزیا کاهش پیدا کرد هیدراته شدن

ی نشان دهنده ،5جدول  ست.ا هاکند که بیانگر کاهش عملکرد نقش افزودنیو بعد از آن روند صعودی پیدا می

نیز با نرم افزار   2Mg(OH)و  MgOکمیت فازهای  باشد.در این تحقیق میهای مورد بررسی افزودنیبهینه  درصد



 

 

Maud .رک اسید سیت ،گرددهمانطور که مشاهده می 5و همچنین جدول  2شکل توجه به  با محاسبه شده است

در کاهش میزان هیدراته شدن دارد.  EDTAتری نسبت به فسفات آمونیم و درصد عملکرد مطلوب 5/1با مقدار 

 باشد.مشهود می FESEMو تصاویر  XRDاین برتری در نتایج آنالیز 

 هادرصد هیدراته شدن نمونه -4جدول 

 % هیدراته شدن کد نمونه افزودنی%  افزودنی

EDTA 

5/0 1E 57/40 

75/0 2E 78/34 

1 3E 98/28 

25/1 4E 53/27 

5/1 5E 64/24 

75/1 6E 98/28 

2 7E 64/32 

CA 

5/0 1C 98/28 

75/0 2C 04/13 

1 3C 59/11 

25/1 4C 59/11 

5/1 5C 5/6 

75/1 6C 49/14 

2 7C 54/18 

AP 

5/0 1P 98/28 

75/0 2P 63/24 

1 3P 94/15 

25/1 4P 49/14 

5/1 5P 84/18 

75/1 6P 28/20 

2 7P 32/25 

 R 47/43 ---- نمونه مرجع



 

 

 

 

 هانمودار تغیرات درصد هیدراته شدن نسبت به مقدار افزودنی -2شکل 

 هادرصد بهینه افزودنی – 5جدول 

 MgO  %2Mg(OH)%  شدن% هیدراته  % افزودنی کد نمونه افزودنی

EDTA 5E 5/1 64/24 75 25 

AP 4P 25/1 49/14 85 15 

A 5C 5/1 5/6 93 7 

 



 

 

 بررسی آنالیز پراش اشعه ایکس -2-3

شکل گرفته شد که  XRDآنالیز  ،ابتدا از نانو ذرات منیزیا تهیه شده جهت اطمینان از عدم هیدراته بودن پودر

 نظراز  دروپ ینا ،ددمیگر مالحظه شکل یندر ا که نطورهما دهد.نمایش میرا نانو ذرات منیزیا  XRDآنالیز  3

در  ضافیا پیک ز،پریکال زفا بهجزو  ستا منیزیا شاخص یپیکهادارد و دارای  مطلوبی ربسیا یطاشر زیفا صخلو

های نیی افزودی درصد بهینهکه نشان دهنده 5ی موجود در جدول هاهمچنین از نمونه .دنمیشو همشاهدآن 

 واکنش با مطابق نشان داده شده است. 4در شکل تهیه شد، که  XRD، آنالیز است استفاده شده در این تحقیق

-تبدیل می منیزیم هیدروکسید به هیدراتاسیون، فرایند طی منیزیم اکسید پودر (،5تا  2)واکنش  هیدراتاسیون

 که پس به نحوی است، همراه نیز فاز تغییر با فیزیکی خواص و شیمیایی ترکیب یرتغی بر عالوه تبدیل گردد. این

ایکس  پرتو پراش الگوهای روی از توانمی بنابراینشود. می تبدیل بروسیت فاز به پریکالز فاز ،هیدراتاسیون از

 دمیشو همشاهد 4- الف شکل در که گونهنهما. داد ارقر سیربر ردمو را نتاسیوراهید کنشوا عقوو معد یا عقوو

 منیزیم کسیدروهید تشکیل زی،فا سیربر از حاصل نتیجه و داده زفا تغییر آب، در یگیرارقر از پس منیزیا درپو نانو

  .هددمی ننشا را

 
 US Nanoشده از شرکت  هیته یایزیپودر من از نانو کسیپراش پرتو ا یالگو -3شکل 

 



 

 

های مربوط به هیدروکسید منیزیم کاهش پیدا کرده و شدت پیک فازهای ها، شدت پیکبا اضافه شدن افزودنی

. کاهش است EDTAدرصد  5/1با  ینمونهالیز نآمربوط به ، 4 -ب است. شکل  پریکالز یا منیزیا درحال افزایش

-دارای مکان EDTAباشد، زیرا با سطح منیزیا می EDTAی واکنش شدت پیک هیدروکسید منیزیم نشان دهنده

ه فسفات در حالی ک. تواند با سطح منیزیا با بار مثبت جذب شودو به همین دلیل می استمنفی مختلفی هایی با بار

 ینمونهآنالیز که مربوط به  4 -ج در شکل  .[7د]نهای منیزیم واکنش دهد با یوننتوانمی و اسید سیتریک آمونیوم

با کاهش شدت  بشدن، نسبت به نمونه باشد، کاهش میزان هیدراته درصد افزودنی فسفات آمونیوم می 25/1با 

 5/1با  یمربوط به آنالیز نمونه 4 -د شکل  ایان است.پیک هیدروکسید منیزیم و افزایش شدت پیک منیزیا نم

و در مقایسه با شکل  دهدعملکرد بهتری را نشان می (ج)و  (ب)های ید سیتریک است، که نسبت به نمونهدرصد اس

باشد که نشان هیدروکسید منیزیم می ، تنها داری یک پیک مربوط بهاستتهیه شده اولیه پودر به که مربوط  4 -ه 

هیدراته شدن در این میزان )اسید سیتریک( نسبت به دو افزودنی دیگر در کاهش  ده برتری این افزودنیدهن

 باشد.تحقیق می

 
 د(  APدرصد  25/1 ج( EDTAدرصد  5/1 ب(بدون افزودنی الف(  کسیپراش پرتو ا یالگو -4شکل 

 نانو ذرات منیزیا ه( CAدرصد  5/1



 

 

 یک عنوان به ایکس پرتو پراش آنالیز که است این گیرد قرار مالحظه مورد بایستی اینجا در که ایهنکت اما

 ات نیز دقتحساسیت و  نظر از و شودمی گرفته به کار باشد داده رخ تغییر فاز که صورتی در تنها فازی، آنالیز

شده  هیدراتاسیون دچار پودراز  درصدی است ممکن . لذاردشناسایی دا توانایی را فاز تغییر درصد 5مقدار  حداقل

. بنابراین مورفولوژی پودر بعد از باشد نکرده شناسایی آنرا کم، به علت حساسیت ایکس پرتو پراش آنالیز اما باشد

 میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. گسیل روبشی الکترونی هیدراته شدن توسط میکروسکوپ
 

 میدانی لگسی روبشی الکترونی ارزیابی مورفولوژی توسط میکروسکوپ -3-3
 علت. است ذرات شکل تغییر واکنش، این اثر در فاز ریتغ آن دنبال به و منیزیا هیدراتاسیون اثرات از یکی

 ساختاری منیزیم هیدروکسید .است منیزیم هیدروکسید و منیزیم اکسید بلوری ساختار در تفاوت پدیده این

 .[10د]شونمی دیده شکل پولکی صورت به یا و هکشید و اردلبه شکل به آن ذراتمعموال  و دارد شکل ایصفحه

تصاویری از مورفولوژی  2-2-2با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ذکر شده در بخش 

پودر تجاری  7 -الف شکل  (.7)شکل  تهیه شدجهت مقایسه مرجع  یو نمونه 5های موجود در جدول ذرات نمونه

 .باشدوجهی میچند که دارای ذرات با اشکال مختلفی نظیر مکعبی، کروی و  ،دهدرا نشان میتهیه شده 

است.  داده آگلومره تشکیل شدت به ریز، بسیار ذرات بودن دارابدلیل  استفاده مورد اولیه منیزیای پودر نانو 

شود اهده میمش 7 - ببعد از قرار گرفتن پودر منیزیا در معرض آب بدون حضور افزودنی همانطور که در شکل 

بارز هیدراته شدن ی گردد که نشانهر کرده و بصورت ساختار صفحه ای و سوزنی ظاهر مییمورفولوژی پودر تغی

ای هیدراته شدن و حالت سوزنی و صفحه ( شدت7- ج )شکلEDTA درصد  5/1با افزودن  کامل پودر است.

درصد  25/1ی دارای یدا کرده است. نمونه( کاهش پ7 - ب نسبت به ذرات بدون افزودنی)شکلمورفولوژی ذرات 

AP  ی حاوی مورفولوژی منظم تر نسبت به نمونهدارایEDTA ای و سوزنی دیده هیچگونه ساختار صفحه و است

است. همانطور که مشاهده  CA درصد 5/1ی با ی مورفولوژی نمونهنشان دهنده 7- ه(. شکل 7-د )شکل  نشد

باشد و بسیار نزدیک و میوجهی چندکروی، مکعبی و با اشکال ر و دارای ساختار تمنظم مورفولوژی شود دارایمی

ی ای که مشخصهو هیچگونه ساختار سوزنی و یا صفحه (7 -)شکل الف  شبیه به مورفولوژی پودر اولیه مصرفی است

 ر این تحقیق است.بیانگر حداقل میزان هیدراته شدن دشود و این نتیجه وجود فاز بروسیت باشد در آن دیده نمی

 همراه میگردد.ر فاز و مورفولوژی یغیبا تبه بروسیت بدیل منیزیا طور که ذکر شد تنزیرا هما

 

 



 

 

  

  

 
پودر  الف(افزودنی تصاویر میکروسکوپی الکترونی گسیل میدانی پودر منیزیا با درصد بهینه  -7شکل 

 CAدصد  5/1 ه( APدرصد  25/1 د(  EDTAدرصد  5/1 (جبدون افزودنی  ب(تجاری تهیه شده 



 

 

 نتیجه گیری

معرض آب بررسی در ن منیزیا ر جلوگیری از واکنش هیدراته شدمنظوها به نوع از افزودنیسه ، در این پژوهش

به پودر منیزیا و قرار  CAدرصد  5/1ا اضافه کردن بمشخص شد  ،های مربوط به هیدراته شدنشد. پس از ارزیابی

عملکرد بهتری از نسبت به دو افزودنی دیگر،  ماندگاری یک هفتهگرفتن در معرض آب بصورت سوسپانسیون و 

بعد از کلسیناسیون  درصد( 5/6) درصد هیدراته شدن ،که این برتری را با توجه به مورفولوژی ذراتداد خود نشان

عدم  یکه این تشابه نشان دهندهاست، اولیه توان تشخیص داد. ذرات دارای مورفولوژی شبیه به پودر مصرفی می

با افزایش درصد افزودنی از حد بهینه همچنین  باشد.و سطحی میدن و یا هیدراته شدن بصورت جزیی هیدراته ش

، که باعث افزایش هیدراته شدن گردید ،(درصد CA 5/1درصد و  AP 25/1درصد،  EDTA 5/1) در این تحقیق

 .ها استنیی کاهش عملکرد واکنش بین سطح منیزیا با افزودنشان دهنده
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