
 

 

 

 

 م تشکیل کوردیریت از بررسی مکانیس

 آلومینای اکتیو-کلرید منیزیم-نانوذرات سیلیس

 3فریده طباطبایی، 2صفورا پاکدامن تهرانی، 1احمدرضا عباسیان

 چکیده

های کوردیریتی به علت داشتن ضریب انبساط حرارتی کم، مقاومت شیمیایی زیاد در برابر خوردگی و یکسرام

دارد. هدف پژوهش  باال دمای در مصرفی لوازم و کوره ابزارمقاومت باال در برابر شوک حرارتی کاربردهای زیادی در 

سنتز به روش  سیلیس، کلرید منیزیم و آلومینای اکتیو است. نانوذراتحاضر سنتز کوردیریت با استفاده از 

( همراه با آزمون STA) زمانهمم تشکیل کوردیریت با استفاده از آنالیز حرارتی مکانیسگردد. یمانجام  جامدحالت

( SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) توسطگیرد. همچنین یم( مورد بررسی قرار XRDپراش اشعه ایکس )

م تشکیل که مکانیس دهدیمار پودرهای سنتز شده در دماهای مختلف بررسی شده است. نتایج نشان ریزساخت

که تاکنون برای تشکیل کوردیریت با استفاده از مواد اولیه دیگر  هایییسممکاناز مواد اولیه ذکر شده با کوردیریت 

ی احتمالی در مسیر تشکیل کوردیریت در دماهای مختلف پیشنهاد داده هاواکنشگزارش شده، متفاوت است. 

تعیین  C°0731شده است. دمای تشکیل کوردیریت از مواد اولیه نانوذرات سیلیس، کلرید منیزیم و آلومینای اکتیو 

 راه است. و فورستریت هم کریستوبالیتهای آلومینا، یناخالصخالص نبوده و با  صورتبهسنتز شده  یریتکوردشد. 
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 مقدمه -1

 ₂SiO-₃O₂Al-MgOیی تاسهین فازهای سیستم ترمهمیکی از  18O5Si4Al2Mgکوردیریت با ترکیب شیمیایی 

های کوردیریتی به علت داشتن ضریب انبساط حرارتی کم، دیرگدازی و مقاومت شیمیایی باال یکسرام. [0]است

-0]الکتریک پایین و مقاومت عالی در برابر شوک حرارتی کاربردهای زیادی دارندیددر برابر خوردگی، ضریب 

، پایه [4]یهای الکتریک، چینی[2]فیلتر گاز داغ و مذاب فلزات ،[4, 2]باال دمای در مصرفی لوازم و کوره . ابزار[7

، [2]های گازت پیچیده مشعلقطعا [6, 5]، فیلتر موتورهای دیزلی[0]کاتالیستهای النه زنبوری اگزوز خودرو

و بستر مدارهای  [3]های دیرگداز، پوشش[5, 4]، مبدل کاتالیستی[4]های گازیمبدل حرارتی موتور توربین

 کاربردهای مهم کوردیریت هستند. [4, 2]های حرارتی، عایق[4, 0]مجتمع

طورکلی به .[8]گرددیممصنوعی سنتز  صورتبهبه دلیل اینکه کوردیریت در طبیعت بسیار کمیاب است، 

یا مواد شامل این اکسیدها تشکیل  Al₂O₃و  MgO ،SiO₂های جامد اکسیدهای ریت از واکنش حالتکوردی

شود. دمای تشکیل کوردیریت به نوع مواد اولیه مصرفی بستگی زیادی دارد. به همین علت مکانیسم و مسیر می

ه . بررسی مکانیسم تشکیل کوردیریت با استفاده از مواد اولی[9]سنتز با توجه به نوع مواد اولیه متفاوت است

کرونرت و همکارانش با استفاده از مواد جامد را سنتز کوردیریت در حالتمختلف موضوع تحقیقات زیادی است. 

( 4( تا )0های )ها مکانیسم تشکیل کوردیریت را مطابق با انجام واکنشاولیه کائولن و تالک مطالعه نمودند. آن

زمان تالک طور همشود. بهبه متاکائولن تبدیل می C°811( کائولن در دمای 0. طبق واکنش )[01]گزارش نمودند

متاکائولن به فاز  C°0111شود. با افزایش دما به ( به انستاتیت و سیلیس آمورف تجزیه می2نیز طبق واکنش )

یابد. سیلیس آمورف نیز در این دما به کریستوبالیت موالیت و سیلیس کریستالی )کریستوبالیت( استحاله می

کوردیریت از واکنش بین موالیت، کریستوبالیت و انستاتیت تشکیل  C°0051شود. سرانجام در دمای تبدیل می

گزارش  C°0711نیز این مکانیسم را پیشنهاد کردند ولی دمای تشکیل کوردیریت را  [00]شود. المار و وارنرمی

 نمودند.

(0) Al2Si2O7.2H2O+
800℃
→   Al2SiO7+H2O 

(2) Mg3Si4O11.H2O+
800℃
→   3MgSiO3 + SiO2 (amorphous)+H2O 

(7) Al2Si2O7+
1000℃
→    Al2SiO5 + SiO2 (cristobaelit) 

(4) 2Al2SiO5+5SiO2+6MgSiO3
1150℃
→    3Mg2Al4Si5O18 



 

 

 

 

جامد با استفاده از مواد اولیه کربنات منیزیم، آلومینا و سیلیس آمورف )فیلینت( سنتز کوردیریت در حالت

 . [01]( گزارش شده است8( تا )5های )طبق واکنش

(5) MgCO3
800℃
→   MgO+CO2  

(6) MgO+Al2O3
900℃
→   MgAl2O4 

(3) SiO2(amorphous)
1100℃
→    SiO2 (cristobaelit) 

(8) 2MgAl2O4+5SiO2
1200℃
→    Mg2Al4Si5O18 

برای سنتز کوردیریت از مواد اولیه نانوذرات آلومینا، نانوذرات اکسید منیزیم و  [5]پارسینلو و همکارانش

از واکنش  C°0111ها گزارش نمودند اسپینل آلومینات منیزیم در دمای رزین سیلیکونی استفاده نمودند. آن

طور به C°0251پایدار است. در دمای  C°0251نانوذرات آلومینا و نانوذرات اکسید منیزیم تشکیل شده و تا دمای 

واکنش  C°0751شود. در دمای زمان کریستوبالیت تشکیل شده و با واکنش با اسپینل به کوردیریت تبدیل میهم

 شود. خالصی دیگری تشکیل میگونه ناکامل شده و صرفاً کوردیریت بدون هیچ

اکسی کربنات منیزیم و  سنتز کوردیریت از مواد اولیه کائولن و همچنین هیدروبرای  [9]بنیتو و همکارانش

ها محصول نهایی استفاده نمودند. طبق مکانیسم پیشنهادی آنعنوان منبع منیزیم زمان بهطور همتالک به

نخست از واکنش انستاتیت با موالیت،  آید.دست می کوردیریت همراه با اسپینل است که از طریق دو واکنش به

(، کوردیریت و اسپینل تشکیل MgOشود. دوم از واکنش موالیت با پریکالس )کوردیریت و اسپینل تشکیل می

 .شودمی

استفاده نمودند. سنتز کوردیریت از مواد اولیه کائولن و اکسید منیزیم سنتزی برای  [8]ردائویی و همکارانش

فازهای سافرین  C°951ها در دمای ت. طبق نظر آنها محصول نهایی کوردیریت اسطبق مکانیسم پیشنهادی آن

فاز انستاتیت کامالً ناپدید شده و از مقدار  C°0111شود. در دمای و انستاتیت در کنار فاز کوارتز تشکیل می

بر مقدار فاز  C°0011شود. با افزایش دما به زمان موالیت تشکیل میفازهای سافرین و کوارتز کاسته شده و هم

ناپدید  C°0211در دمای  شدت کاسته واز مقدار آن به C°0051 افزوده شده ولی با افزایش بیشتر دما بهموالیت 

یابد. این در حالی است در عوض فاز کوردیریت شروع به تشکیل شدن کرده و مقدار آن افزایش می است. شده

دارند. سرانجام در دمای حضور  C°0211و  0051صورت کریستوبالیت در دماهای که سافرین و سیلیس به

C°0251 شوندکریستوبالیت و سافرین نیز به کوردیریت تبدیل می. 



 

 

 

 

طور که مالحظه شد بسته به نوع مواد اولیه، مکانیسم تشکیل کوردیریت شامل دمای تشکیل، فازهای همان

کوردیریت از مواد میانی تشکیل شده و ترکیب محصول نهایی، متفاوت است. در پژوهش حاضر مکانیسم تشکیل 

 گیرد.اولیه شامل نانوذرات سیلیس، کلرید منیزیم و آلومینای اکتیو برای اولین بار مورد مطالعه قرار می

 

 مواد و روش تحقیق -2

 : مواد اولیه2-1

 nm 21-05درصد و محدوده اندازه ذرات  6/98پودرهای نانوذرات سیلیس تجاری با خلوص در این پژوهش از 

محدوده اندازه ذرات درصد و  8/99با خلوص  PFR 20شده با نام تجاری آلومینای فعالتولید شرکت فدک ایران، 

منیزیم کلراید شش و  فرانسه Alteoمیکرومتر تولید شرکت  2/2متوسط اندازه ذرات میکرومتر با  01کوچکتر از 

نسبت اولیه استفاده شد. همه مواد اولیه مطابق با  عنوان موادبه 015877با کد  آلمان مرکآبه تولید شرکت 

فناور پارس  ایآس نیساخت شرکت ام( توسط یک همزن توربو Mg2Al4Si5O18استوکیومتری ترکیب کوردیریت )

دور بر  61مخلوط کردن با سرعت  اتیعمل خوبی با یکدیگر مخلوط شدند.در حالت خشک به تریل 2به حجم 

نسبت ترکیب  انجام شد. بود،پنجم از حجم همزن با پودر پر  کی حداکثردر حالتی که  ساعت 2به مدت  قهیدق

درصد  78/22(، 2SiO-nanoدرصد نانوذرات سیلیس ) 98/72صورت مخلوط مواد اولیه برحسب درصد وزنی به

 ( است.O2.6H2MgClدرصد منیزیم کلراید شش آبه ) 64/44( و 3O2Alشده )آلومینای فعال

 

 های تجربیآزمون: 2-2

( و DTAزمان آنالیز حرارتی افتراقی )طور همها در مسیر تشکیل کوردیریت بهجهت تعیین مکانیسم واکنش

ساخت کشور آمریکا روی مخلوط پودری اولیه انجام شد. بر اساس  TAدستگاه  ( توسطTGآنالیز توزین حرارتی )

های پودرهای اولیه تهیه شده بدون اعمال هرگونه فشار زمان حرارتی، مخلوطتغییرات حرارتی و وزنی آنالیز هم

، 911، 351، 525، 751ساعت در دماهای مختلف شامل  7در یک بوته آلومینایی ریخته شده و هرکدام به مدت 

های پودری در کوره خاموش، کلسینه شدند. پس از سرد شدن مخلوط C°0791و  0771، 0291، 0051، 1015

ساخت شرکت بروکر آلمان قرار  D8 Advanceتوسط دستگاه مدل  (XRDها تحت آزمون پراش اشعه ایکس )آن

رونی روبشی کلسینه شده در دماهای مختلف توسط میکروسکوپ الکتگرفتند. ریزساختار مخلوط پودرهای 



 

 

 

 

(SEM) مجهز به آنالیزور تفکیک( کننده انرژیEDS )فناوری  ساخت شرکتKYKY  چین مدلEM3900M  مورد

 مطالعه قرار گرفت.

 نتایج و بحث

در اتمسفر هوا روی  C min°01-1با نرخ گرمایش  TG-DTAزمان آمده از آنالیزهای همدستهای بهمنحنی

 64/44شده و آلومینای فعالدرصد وزنی  78/22درصد وزنی نانوذرات سیلیس،  98/72مخلوط پودری شامل 

به  DTAنشان داده شده است. سه پیک گرماگیر در منحنی  0در شکل  درصد وزنی منیزیم کلراید شش آبه،

شود. این مشاهده می C°046بزرگ در دمای  و یک پیک C°008و  015ترتیب شامل دو پیک کوچک در دماهای 

های ، پیک[07, 02]هستند. با توجه به مراجع  TGدرصد در منحنی  3/09سه پیک متناظر با کاهش وزن حدود 

های متوالی است طی واکنش O2.6H2MgClگرماگیر و کاهش وزن متناظر مربوط به کاهش آب ساختاری ترکیب 

 شود.( بیان می9صورت واکنش )بهمجموعاً که 

(9) MgCl2. 6H2O(s) → MgCl2. nH2O (s) + (6 − n)H2O (g) 

دهد. این پیک متناظر با کاهش وزن رخ می C°039چهارمین پیک مشاهده شده بصورت گرماگیر در دمای 

پیک گرماگیر مشاهده شده مربوط به تشکیل  [07, 02]است. با توجه به مراجع TGدرصد در منحنی  3/4حدود 

صورت گاز و بخشی از آب ساختاری به HCl( است. علت کاهش وزن، خروج 01بق واکنش )ط Mg(OH)Clترکیب 

 است.

(01) MgCl2. nH2O (s) → Mg(OH)Cl.mH2O (s) + HCl (g) + xH2O (g) 

درصد در  7/4متناظر با کاهش وزن حدود  C°273صورت گرماگیر در دمای پیک مشاهده شده بهپنجمین 

پیک گرماگیر مشاهده شده و کاهش وزن متناظر مربوط به از  [04, 02]است. با توجه به مراجع  TGمنحنی 

 ست.( ا00مطابق واکنش ) Mg(OH)Clدست دادن آب ساختاری ترکیب 

(00) Mg(OH)Cl.mH2O (s) → MgOHCl (s) + mH2O (g) 

 



 

 

 

 

 
درصد وزنی نانوذرات سیلیس،  89/32در اتمسفر هوا از مخلوط پودری شامل  C min° 11-1با نرخ گرمایش  TG-DTAزمان : آنالیزهای هم1شکل 

 درصد وزنی منیزیم کلراید شش آبه. 46/66شده و آلومینای فعالدرصد وزنی  39/22

 

شود. این پیک متناظر با مجموع کاهش وزن مشاهده می C°453صورت گرماگیر در دمای پیک به ششمین

درصدی انجام  4/9و  1/2است که کاهش وزن طی دو مرحله به ترتیب  TGدرصد در منحنی  4/00به میزان 

 دهد.های اولیه که در دماهای مختلف کلسینه شده است را نشان میمخلوط XRDآنالیز  2شود. شکل می

( و 10-135-0862منطبق بر کارت ) 3O2Alترکیب شامل  C°751شود در دمای طور که مشاهده میهمان

MgOHCl ( است. الزم به ذکر است که 11-117-1011منطبق بر کارت )2SiO  به دلیل آمورف بودن مشاهده

که بدون  3O2Alهای شود و در کنار پیکمشاهده نمی MgOHClهای اثری از پیک C°525دمای شود. در نمی

توان گفت شود. بنابراین می( مشاهده می10-189-3346منطبق بر شماره کارت ) MgOهای اند، پیکتغییر مانده

است.  C°453مای در دشده (، علت پیک گرماگیر مشاهده 02طبق واکنش ) MgOHClاز  MgOاستحاله تشکیل 



 

 

 

 

به ترتیب علت کاهش وزن دو  HCl( و خروج گاز 00مانده از واکنش )همچنین خروج آب ساختاری باقی

 همخوانی دارد. [04, 02]های مراجع ای مشاهده است. این مشاهدات با گزارشمرحله

(02) MgOHCl (s) → MgO (s) + HCl (g) 

 
درصد وزنی(  46/66و ) 3O2Alدرصد وزنی2SiO-nano( ،39/22  )درصد وزنی(  89/32از مخلوط پودری شامل ) XRD: آنالیز 2شکل 

O2.6H2MgCl  و  1331، 1281، 1151، 1151، 811، 051، 525، 351که در دماهایC°1381  اند.ساعت حرارت دهی شده 3به مدت 

 

مشاهده  TGتوجهی در نمودار یک پیک پهن گرمازا بدون تغییر وزن قابل C°0111-811در محدوده دمایی 

دهد. نشان نمی C°551گونه تغییری نسبت به دمای هیچ XRDالگوی  C°351در دمای  2شود. طبق شکل می

( 96-911-2972شاهد تشکیل فاز انستاتیت منطبق بر کارت ) C°911در دمای  XRDکه در الگوی درحالی

مربوط به تشکیل فاز  C°0111-811توان گفت پیک مشاهده شده در محدوده دمای هستیم. بنابراین می

الف ریزساختار مخلوط پودری کلسینه شده در دمای  7( است. در شکل 07انستاتیت از طریق واکنش گرمازای )

C°911  در الگوی  2نشان داده شده است. با توجه شکلXRD  نمونه کلسینه شده در دمایC°0151  نسبت به

مربوط به پودر کلسینه شده در دمای  SEMصویر شود. ولی در تتغییری چندانی مشاهده نمی C°911دمای 

C°0151  محور هستیم.صورت همب( شاهد رشد ذرات انستاتیت به7)شکل 

(07) MgO (s) + SiO2 (s) → MgSiO3 (s) 



 

 

 

 

 C°0051شود. در دمای پیک بسیار ضعیف گرمازا مشاهده می C°0211تا  0011در محدوده دمایی بین 

های هستیم. همچنین پیک XRD( در الگوی 10-136-1979شاهد تشکیل کریستوبالیت منطبق بر کارت )

توان گفت پیک گرمازای شود. بنابراین می( مشاهده می10-189-5071ضعیفی از فورستریت منطبق بر کارت )

کریستوبالیت( و همچنین به علت استحاله فاز سلیس آمورف به فاز کریستالی ) DSCمشاهده شده در منحنی 

( است. ریزساختار مخلوط پودری کلسینه شده در دمای 04تشکیل فاز فورستریت از طریق واکنش گرمازای )

C°0051  های فورستریت با ابعاد توان مشاهده کرد دانهطور که میج نشان داده شده است. همان 7در شکل

 نانومتری تشکیل شده است.

(04) 2MgO (s) + SiO2 (s) → Mg2SiO4 (s) 

های از یک طرف شاهد افزایش شدت نسبی پیک XRD، در الگوی C°0291با افزایش دمای کلسیناسیون به 

و انستاتیت  MgOهای مربوط به و عدم مشاهده پیک 3O2Alهای آلومینا فورستریت، کاهش شدت نسبی پیک

-911-2011منطبق بر کارت شماره ) 4O2MgAlهای مربوط به اسپینل هستیم. از طرف دیگر شاهد تشکیل پیک

موجود در  3O2Alبا بخشی از  MgO، بخشی از C°0291توان گفت در محدوده دمایی ( هستیم. بنابراین می96

با واکنش با  MgOشود. همچنین بخش دیگر می 4O2MgAl( سبب تشکیل اسپینل 05ترکیب از طریق واکنش )

شود. ریزساختار مخلوط پودری کلسینه ( می06ق واکنش )انستاتیت سبب افزایش تشکیل فورستریت از طری

 د نشان داده شده است.  7در شکل  C°0291شده در دمای 

(05) MgO (s) + Al2O3 (s) → MgAl2O4 (s) 

(06) MgO (s) + MgSiO3 (s) → Mg2SiO4 (s) 

های فازهای آلومینا فورستریت و اسپینل، شاهد عالوه بر حضور پیک XRDدر الگوی  C°0771در دمای 

(، همچنین فاز موالیت 10-184-0020( منطبق بر کارت شماره )18O5Si4Al2Mgتشکیل فاز کوردیریت )

(5SiO2Al( منطبق بر کارت شماره )هستیم. با افزایش دما به96-911-0568 ) C°0791  شاهد افزایش شدت

های آلومینا، فورستریت و کریستوبالیت هستیم. وط به کوردیریت و کاهش شدت نسبی پیکهای مربنسبی پیک

که شروع آن از دمای  DTAدر منحنی آنالیز  C°0731توان پیک گرمازای مشاهده شده در دمای بنابراین می

C°0771 ( 09و )( 08(، )03های )است را مربوط به تشکیل فازهای موالیت و کوردیریت مطابق با واکنش

در محدوده دمایی متناظر  TGدرصد وزنی در منحنی آنالیز  6/2تشخیص داد. الزم به ذکر است افزایش وزن 

 .( مربوط به جذب اکسیژن محیط برای تشکیل کوردیریت است0)شکل 



 

 

 

 

(03) SiO2 (s) + Al2O3 (s) → Al2SiO5 (s) 

(08) 2SiO2 (s) + 2Al2SiO5 (s) + Mg2SiO4 → Mg2Al4Si5O18 (s) 

(09) 5SiO2 (s) + 2MgAl2O4 (s) → Mg2Al4Si5O18 (s) 

نشان داده شده  C°0791از ریزساختار مخلوط پودری کلسینه شده در دمای  SEMد تصویر  7در شکل 

های محور و همچنین تشکیل دانهصورت همهای کوردیریت ریزدانه بهتوان تشکیل دانهاست. در این تصویر می

 است. 2ریزساختار مشاهده شده در تطبیق با نتایج آنالیز فازی شکل صورت ستونی را مشاهده نمود. موالیت به

 
و  3O2Alدرصد وزنی2SiO-nano( ،39/22  )درصد وزنی(  89/32: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مخلوط پودری شامل )3شکل 

 ساعت حرارت دهی شده است. 3به مدت  C°1381و  1151، 1151، 811که در دماهای  O2.6H2MgClدرصد وزنی(  46/66)
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Abstract 

Cordierite ceramic due to a very low coefficient of thermal expansion, high corrosion resistance and excellent 

thermal shock resistance used as refractory materials and kiln furnaces. The aim of the present work was synthesis of 

cordierite with raw materials including nano silica, magnesium chloride and reactive alumina. The synthesis 

procedure is done at solid state. Mechanism of cordierite formation was studied by simultaneous thermal analysis 

(STA) and x-ray diffraction (XRD). The microstructure of synthesized powder at various temperature was observed 

by a scanning electron microscope (SEM). The results showed the mechanism of cordierite formation from the 

mentioned materials was different from mechanisms for the formation of cordierite using other raw materials. 

Probable reactions on the way to form the cordierite were proposed at various temperature. Cordierite formation 

temperature from raw materials including nano silica, magnesium chloride and reactive alumina determined as 

1370°C. The synthesized cordierite was not pure and alumina, cristobalite and forsterite were present as impurities.  
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