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 چکیده 
در علم مواد بخاطر کاربردشان در رنگ دانه های ترمولومینسانس و فوتو لومینسانس با دوام  AlوSrاکسید های دوتایی حاوی 
به عنوان یکی از نوید بخش ترین فسفر ها لومینسانس قوی و به ویژه   Eu+2 دوپ شده با 4O2SrAl.  طوالنی مورد توجه هستند

با روش سل ژل  4O2SrAl ی سبز را از خود نشان می دهد . در این پروژه نانوپودرهای لومینسانس با دوام طوالنی در ناحیه
درجه ی سانتی گراد قرار گرفتند . مشخصات  1000و 700،800،900سنتز گردیدند و مورد عملیات حرارتی در دماهای 

، انعکاسات قوی ای  XRD الگوهایمورد ارزیابی قرار گرفتند . XRDو DTA- TGپودرهای سنتز شده به وسیله ی آنالیزهای  
داللت  4O2SrAl درجه ی سانتی گراد را نشان می دهد که بر فاز مونوکلینیک 1000تا  900از نمونه های کلسینه شده از 

 منظور احیای یون سنتز گردید و به )Eu  )2+:0.03Eu4O2Al97.0Sr+2 دوپ شده با 4O2SrAlیک پودر   بر همین اساسدارد . 
3+Eu  2به+Eu  نانومتر تعیین گردید 37فسفر بوسیله ی معادله ی شرر ، حدود  بلورکدر مایکروویو قرار گرفت . اندازه ی  .

ظاهر می شوند به همراه یک پیک انتشار در  339و  238نتایج اسپکتروفوتومتری فلوئورسنت دو پیک برانگیختگی را که در 
 .فولوژی پودر نهایی استفاده گردیده ی موربه منظور مطالع FESEM.  نانومتر را فاش ساخت 515

 ( ، فاز مونوکلینیک ، نانو پودر ، فسفرسانس ، یون یوروپیوم و روش سل ژل 4O2SrAlآلومینات استرانسیم ) :کلمات کلیدی

 مقدمه   
در علم مواد بخاطر کاربردشان در رنگ دانه های ترمولومینسانس و فوتو لومینسانس با دوام  AlوSrاکسید های دوتایی حاوی 
دوپ شده اند که بازده Eu+2،شش  فاز آلومینات استرانسیم  با یون های 3O2Al-SrOدر سیستم ( .1)طوالنی مورد توجه هستند

از .می باشند  6O2Al3Srو 4O2SrAl،11Al6O2Sr،7O4SrAl ،25O14Al4Sr ،,19O12SrAlپس تابی آنها گزارش شده است .این فازها 
توجهات زیادی را در سال های اخیر  بخاطر خواص خیلی خوبی نظیر درخشش باال،  4O2SrAlمیان این فسفر های تولید شده 

در . استخود جلب کرده ه ،راندمان کوانتومی باال،پایداری شیمیایی،مالحظات زیست محیطی بنورتابی  مدت زمان طوالنی
از نظر شمیایی پایدار ترند و خواص خیلی خوبی  4O2SrAlمقایسه با فسفرهای سنتی بر پایه سولفید ، مواد فسفرسانس بر پایه 

مواد با خاصیت .  نظیر عدم تششع رادیو اکتیو،پس تابی با شدت باال و سازگاری با محیط زیست را از خود نشان می دهد
وز مره تبدیل شده اند و کاربردهائی در زمینه های  مختلفی از جمله رنگ های لومینسانس به بخشی از زندگی ر

لومینسانس،ایمنی عبور و مرور، رنگ امیزی دیوارها، فیلم ها ،فیبرهای مصنوعی،الستیک ها،پارچه ها ، سرامیک ،صنایع المپ 



 دهمین کنگره دوساالنه سرامیک ایران
و اولین همایش بین المللی سرامیک های پیشرفته

1086  انجمن سرامیک ایران

که 4AlOه بعدی از چهاروجهی ها ی متشکل از یک شبکه ی س   4O2SrAlساختار  ( .8-2)سازی ،تششع سنجی و غیره دارند
از گوشه ها با یکدیگر مشترک اند ،می باشند . هر اکسیژن در اشتراک با دو یون آلومینیم می باشد به طوری که هر 
چهاروجهی دارای یک بار منفی خواهد بود که بوسیله ی کاتیون های بزرگ دو ظرفیتی متعادل می گردد. این کاتیون ها دو 

باشند  9جهی ها اشغال می کند تا هر دو موقعیت دارای عدد همسایگی رومتفاوت را در شبکه ی چها فضای بین نشین
درجه( صورت گرفته است که 1600-1400خالص با واکنش در حالت جامد در دمای باال ) 4O2SrAlسنتز فاز ( .20و19)

باعث ایجاد محصوالت ناهمگن با توزیع دانه بندی وسیع می شود .بنابراین جست و جو برای روش های جدید برای کنترل 
کار ه ی برای سنتز این ماده می توان ببه همین خاطر روش های زیاد. ( 8)اندازه ی دانه و مورفولوژی آنها ضروری می باشد 
هم ( ،16) هالیدی( ،15)،میکروامولوسیون معکوس(13)ژل-، سل(12)گرفت. از جمله این روش ها  پچینی 

وروش سنتز ( 23و6)،مایکروویو ( 22)تکنیک منطقه ی ذوب  ، (21)،انفجاری (5) ،روش شیمیایی نرم(18و17)رسوبی
 می باشد .(24)احتراقی 

به منظور  Eu+2در دمای مناسب و سپس افزودن با روش سل ژل   4O2SrAlهدف از انجام این پژوهش سنتز ساختار میزبان 
از مایکرویو استفاده گردید .  Eu+2به  Eu+3تهیه پودر فسفر می باشد . الزم به ذکر می باشد جهت انجام  احیا و تبدیل یون 

 ممی باشد که بوسیله ی خان Dy2+:Eu4O2SrAl ,+3تاه استفاده از آن در سنتز فسفر مزیت استفاده از مایکروویو مدت زمان کو
 .(6)الصاق و همکارانش گزارش شده است 

 های تجربی فعالیت
به روش سیترات سل ژل، نیترات های آلومینیم و استرانسیم به همراه اسید سیتریک  4O2SrAlبه منظور سنتز ساختار میزبان 

در نظر (Al2+Cit/Sr3H++2.53=) 2.5در داخل آب مقطر حل گردیدند . نسبت سوخت اسید سیتریک به کاتیون های فلزی 
به صورت  pH=4 تا رسیدن به به آن %25 محلول تشکیل شده ، افزودن آمونیاک  pHگرفته شد . همچنین به منظور تنظیم 

ی سانتی گراد ، محلول شفاف تبدیل به  درجه 75سپس با تبخیر آهسته  و اختالط مداوم در دمای  قطره قطره ادامه یافت .
ساعت قرار  3درجه ی سانتی گراد به مدت  130ژلی ویسکوز گردید . ژل ویسکوز بعد از خشکایش در خشک کن با دمای 

قرار گرفت . فوم متخلخل ساعت  2و به مدت درجه ی سانتی گراد  250ل شده در کوره با دمای سپس رزین تشکی گرفت .
 کوره با در در بوته هایی  به طور جداگانه آن سپس مقادیری از  سیاه رنگ تشکیل شده بعد مورد سایش با هاون قرار گرفت . 

،  0.03Eu4O2Al0.97Sr:+2  به منظور سنتز فسفر . قرار گرفتند ساعت  2به مدت درجه ی سانتی گراد  1000-700دماهای 
مجددا محلولی به وسیله ی نیترات های آلومینیم و استرانسیم و اسید سیتریک تهیه گردید و سپس به محلول حاصل نیترات 

ردید  . یوروپیوم)که از افزودن اسید نیتریک رقیق شده به اکسید یوروپیوم محلول در آب مقطر بدست آمده بود ( افزوده گ
 در خشک کن، تنظیم گردید و سپس همانند قبل ژل تشکیل شده حاصل از تبخیر و اختالط آهسته  4محلول در  pHسپس 

درجه ی سانتی گراد قرار گرفت . در این مرحله فوم  250و بعد از آن در کوره با دمای   درجه ی سانتی گراد 130با دمای 
 2درجه ی سانتی گراد و به به مدت  900ملیات حرارتی درکوره با دمای  متخلخل سیاه رنگ تشکیل شده جهت انجام ع

به صورت  بعد از سایش با هاون ، ، پودر حاصل از عملیات حرارتی Eu+2به  Eu+3به منظور احیای یون  ساعت   قرار گرفت .
میلی متر ( پرس گردید . سپس به منظور ایجاد شرایط احیایی در بوته حاوی  5و ضخامت  15قرصی با ابعاد مشخص )قطر 

 9وات به مدت  720کربن اکتیو قرار گرفت و سپس درب بوته با در پوشی بسته شد . سپس بوته در مایکروویو و با توان 
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( و توان Eu+2)، نسبت سوخت استفاده شده ، میزان یون فعال کننده  pHدقیقه قرار گرفت . الزم به ذکر می باشد میزان  
 . (6) به روش مایکروویو می باشد Dy2+:Eu4O2SrAl ,+3 فسفر مایکروویو ، حاصل نتایج خانم الصاق و همکارانش در سنتز

به منظور بررسی واکنش های استفاده گردید .  X'Pertبرای بررسی و تعیین فاز از دستگاه پراش اشعه ی ایکس فیلیپس مدل 
استفاده گردید . برای بررسی  Perkin Elemerشرکت  DTA/TG Diamondانجام گرفته در حین حرارتی دهی از دستگاه  

استفاده گردید . جهت بررسی  Perkin Elmer LS55رفتار تهییج و انتشار نمونه ی فسفر سنتز شده از دستگاه اسپکتروفوتومتر 
 مدل     1FESEM ،VEGAمیکروسکوپ الکترونی روبشی   احتراق ، کلسیناسیون و احیا از دستگاه شکل ذرات حاصل از 

TESCAN-XMU  . استفاده گردید . نمونه ها جهت بررسی با طال پوشش دهی شدند 

 نتایج و بحث 
 

 

 DTA-TG درجه سانتی گراد بر دقیقه (10.  منحنی از ژل خشک شده مواد اولیه ) نرخ گرمایش  1تصویر 

بعد از خشکایش در خشک کن را نشان می دهد . طبق تصویر  (2.5و نسبت سوخت  pH=4)با  ، آنالیز حرارتی ژل 1تصویر  
درجه ی سانتی گراد و  100-80وبت در دمای ، یک واکنش گرماگیر ناشی از رط (DTA) مذکور منحنی آنالیز گرمایی تفرقی

درجه سانتی  540-230درجه سانتی گراد نشان می دهد . در محدوده ی دمایی  220دیگری را در دمای  اگیرواکنش گرم
گراد یک پیک گرمازا را نشان می دهد که نشان دهنده ی انرژی اکتیواسیون الزم برای واکنش احتراقی می باشد . این انرژی 

واسیون احتماال ناشی از خروج مواد آلی و تجزیه مواد کربنی می باشد . در این محدوده ی دمایی) در نمودار تغییرات وزن اکتی
. این امر می تواند به تغییر فاز مونوکلینیک به  ( TG)منحنی درصد از مواد از سیستم خارج می گردد 40با دما( حدودا 

 .(11)سانتی گراد  نسبت داده شود  درجه ی 680در دمای  4O2SrAlهگزاگونال 

                                                           
1 - Field emittion electron microscopy 
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درجه ی سانتی گراد  1000-700در دماهای  (2.5و نسبت سوخت  pH=4)با  نمونه های سنتز شده XRD، الگوی  2تصویر 
درجه ی سانتی گراد باعث  800و  700همانطور که مشاهده می شود انجام عملیات حرارتی در دماهای  را نشان می دهد .

گفت ، توان  را نشان می دهد . در واقع می 3SrCOآنها ترکیب کربن دار  XRDتشکیل پودری آمورف گردیده است و الگوی 
مونوکلینیک و همچنین خروج ترکیبات  4O2SrAl درجه ی سانتی گراد مانع از تشکیل فاز 800عملیات حرارتی تا دمای 

درجه   600ا و همکارانش در روش سنتز احتراقی توانستند با استفاده از سوخت اوره و در دمای عآقای شفی کربن دار می شود .
تشکیل . علت عدم (11)مونوکلینیک بدون انجام عملیات حرارتی برسند  4O2SrAlسانتی گراد و در عرض چند دقیقه به فاز 

درجه ی سانتی گراد را می توان به گرمای آزاد شده ناشی از سوختن  800مونوکلینیک در این پژوهش تا دمای  4O2SrAlفاز 
 کمتر اسید سیتریک  احتراق، مشخص می باشد گرمای ناشی از  1همانطور که از جدول چرا که   اسید سیتریک نسبت داد .

  . (9)می باشدو گالیسین  از گرمای آزاد شده ناشی از سوختن اوره 

 . میزان گرمای آزاد شده حاصل از احتراق در سوخت های مختلف1جدول 

 

 

 نمونه های سنتز شده در دماهای مختلف (XRD) پراش اشعه ی ایکس الگوی. 2تصویر 

 

مونوکلینیک گردیده است که انطباق خوبی را با کارت شماره  4O2SrAlدر ادامه می توان دید افزایش دما باعث تشکیل فاز 
درجه ی سانتی گراد نشان می دهد که پیک ها تیزتر و قوی تر می گردد و  1000نشان می دهد و افزایش دما تا  34-379

 گالیسین اوره اسید سیتریک نام ماده
 گرمای احتراق

(kcal/g) 
2.76 2.98 3.24 
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نکته ی  می باشد . درجه ی سانتی گراد ( 900با افزایش دما ) باالتر از  4O2SrAlاین امر نشان دهنده افزایش تبلور پودرهای 
 4O2SrAlبه عنوان فاز های میانی در کنار تشکیل فاز   3SrCOو  3O2Alمهم دیگر نیز , عدم مشاهده ی هیچ گونه انعکاسی از 

 ( در پیش ماده ی پودری می باشد . AlوSr)اصلی مونوکلینیک می باشد . و این امر نشان دهنده ی اختالط خوب کاتیون های 

یون یوروپیوم نمونه ای از یک دوپانت با حساسیت باالست که در بسیاری از مواد لومینسنت استفاده شده است . این یون می 
 جا بگیرد . 4O2SrAlتواند در حالت دو ظرفیتی ، سه ظرفیتی یا ترکیبی از این دو در داخل ساختار 

انجام  Eu4O2SrAl:+2پایدار  و فتولومینسانس فسفرهای  اخیرا پژوهشگران بسیاری بررسی هایی بر روی خواص لومینسانس
داده اند . و  این موضوع ،که مالحظات غلظت دوپینگ  نقش مهمی را در جستجو برای ترکیب بهینه فسفرهای دوپ شده با 

 یوروپیوم دوتایی بازی می کند ، به خوبی پذیرفته شده است .

( و شرایط عملیات Dy( و کمک فعال کننده )Euش تهیه ، میزان فعال کننده )متاسفانه سنتز آلومینات استرانسیم بسته به رو
حرارتی منجر به ایجاد مخلوط های فازی می گردد . جدا از فاز های مختلف ایجاد مخلوطی از پلی مورف های هگزاگونال و 

 Dy2+:Eu4O2SrAl,+3ر رابطه با فسفر نیز وجود دارد . در مقوله های کاربردی داسترانسیم مونوکلینیک در سنتز آلومینات های 
یون یوروپیوم دو ظرفیتی در دمای  %3شکل مونوکلینیک بهترین عملکرد را نشان می دهد  . به همین خاطر نمونه ای حاوی 

به  Eu+3احیای اما از آن جایی که  عملیات حرارتی قرار گرفت . تحت ساعت در کوره 2به مدت  درجه ی سانتی گراد 900
2+Eu نمونه ی بعد از عملیات  زرد سبز ضروری می باشد به منظور تهیه ماده ی حالت جامد برای انتشارات در ناحیه ی

 . (25 ) (10 ) (2)قرار گرفت  مایکروویودر داخل  Eu+2به  Eu+3حرارتی در کوره ، برای احیای 

همانطور که  ( را نشان می دهد . Eu+2)نمونه پودر های حاوی و فاقد یون کمک فعال کننده  XRD، الگوهای  3تصویر 
 نگذاشته است .  4O2SrAlمشخص می باشد  افزودن یون یوروپیوم تاثیری بر تشکیل ساختار میزبان 

دلیل این امر را می توان در تشابه ظرفیت  و  شعاع های یونی دو یون استرانسیوم و یوروپیوم جستجو کرد . چرا که شعاع یون 
نانومتر ازشعاع یونی یون یوروپیوم کوچکتر می باشد . بنابراین یون  1نانومتر  می باشد تنها  0.116استرانسیوم که تنها 

 ( .27)گزین یون استرانسیوم گردد یوروپیوم می تواند به آسانی جای

، نیز می تواند به مقدار بسیار کم استفاده از شده یون یوروپیوم  XRDعلت عدم وجود انعکاسات از یون یوروپیوم در الگوی 
.  تنها با انجام آنالیز نورتابی مشخص می گردد 4O2SrAlنسبت داده شود . تاثیرحضور و یا عدم حضور یون یوروپیوم در ساختار 

در نمونه ی حاوی یون یوروپیوم بعد از قرار گیری در معرض منبع برانگیختگی نورتابی مشاهده گردید در حالی که در نمونه 
 فاقد یون یوروپیوم )یون فعال کننده ( نورتابی مشاهده نگردید .



 دهمین کنگره دوساالنه سرامیک ایران
و اولین همایش بین المللی سرامیک های پیشرفته

1090  انجمن سرامیک ایران

 

  نمونه حاوی و فاقد یون فعال کننده XRD . الگوی 3تصویر 

 

که باعث تغییر محدوده را نشان می دهد)  74f→15d64Fدر یک تر کیب حالت جامد همیشه باند مشخصی از انتقال  Eu+2یون 
.این روش آسان ترین راه برای شناسایی حضور یون های دوتائی و سه تائی  ی پیک ها از محدوده ی آبی تا سبز می گردد .(

و  برانگیختگیطیف های  0.03Eu4O2Al0.97Sr:+2. بنابراین برای بررسی خواص فسفر  (2)در ترکیبات حالت جامد می باشد
 انتشار اندازه گیری شدند .

نانومتر را نشان می دهد که دارای دو پیک با شدت باال به ترتیب در طول موج  460-230طیف برانگیزش  یک باند وسیع از 
نفش ابجه می توان گفت فسفر تهیه شده به طور موثری توسط نور فرنانومتر می باشد . در نتی 339نانومتر و  278های 

 ( . 4برانگیخته شده است )تصویر 
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 تهیه شده  0.03Eu4O2Al97.0Sr:+2. طیف برانگیزش فسفر 4تصویر 

 

در مقایسه با فسفرهای تهیه شده به روش حالت جامد طیف تهییج هنگامی که ذرات ریز تر می شوند به سمت طول موج آبی 
انتقال پیدا می کنند . این انتقال را می توان به به اثر اندازه ی کوانتومی فسفر هنگامی که انرژی کینتیک الکترون افزایش می 

بزرگتر می شود و در نتیجه نیاز به انرژی باالتر برای برانگیختگی پودرهای لومینسنت می یابد و باعث ایجاد باند ممنوعه ی 
 . ( 4)نسبت داد،  گردد 

نانومتر را  610-415( یک باند وسیع در محدوده ی تقریبی 5)تصویر 0.03Eu4O2Al0.97Sr:+2همچنین طیف انتشار فسفر  
آزادسازی انرژی بصورت  )سبز رنگ( نانومتر 515باند وسیع انتشار در . نانومتر را نشان می دهد339 تحت طول موج تحریک 

همچنین هیچ گونه انتشار قرمز رنگی مشاهده  را نشان می دهد . ، می باشدEu+2 یون که مربوط به7/2S8(7→4f15d64f(انتقال 
( 3احیا گردیده اند ) Eu+2به به طور کامل  Eu+3نمی شود . این امر نشان دهنده ی این موضوع می باشد که تمام یون های 

(26()14). 
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 تهیه شده +Sr0.97Al2O4:0.03Eu2 . طیف انتشار فسفر 5تصویر 
 

                                                  نانومتر تعیین شد . 37فسفر نهایی بر اساس محاسبات شرر ، حدود  بلورکاندازه متوسط 
، فسفر نهایی بعد از احیا در مایکروویو را نشان می دهد که حاوی حفراتی می باشد که در نتیجه ی FESEM، تصویر  6تصویر 

نانومتر را می توان 50خروج گازها در حین فرآیند کلسیناسیون در کوره ایجاد گردیده اند و همچنین ذرات ریز با ابعاد کمتر از 
ی موجود در تصویر را می توان به انبساط سریع ، توزیع غیر یکنواخت حرارت در حین عملیات گلومره هاآمشاهده کرد . وجود 

 حرارتی در کوره و یا تشکیل مذاب در محلول مذاب پیش ماده پیش از سوختن اسید سیتریک نسبت داد .

 

 تهیه شده   0.03Eu4O2Al0.97Sr:+2فسفر FESEM . تصویر 6تصویر 
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 نتیجه گیری 
درجه ی سانتی گراد  900با موفقیت با روش سل ژل سنتز گردید و مشخص گردید تا قبل از دمای  4O2SrAlفاز مونوکلینیک 

نشان  Eu+2دوپ شده با 4O2SrAlوجود ندارد . سنتزپودر 4O2SrAlامکان خروج ترکیبات کربن دار و تشکیل فاز مونوکلینیک 
)پیش از  در کوره مایکروویو برای ایجاد خاصیت نورتابی ضروری است و پودر حاصل از عملیات حرارتیداد که انجام احیا در 

نانومتر متمرکز می باشد . انتقال طیف برانگیزش به سمت طول  515احیا(  فاقد نورتابی است . طیف نشر فسفر سنتز شده در 
نانومتر به همراه  37متوسط بلورک سنتز شده دارای اندازه ی ذرات  ی ذرات نسبت داده شد . موج آبی به کوچک بودن اندازه

 ترک ها و حفرات ریز می باشند .

 تشکر و قدردانی 
بابت همکاری های صورت گرفته در  )ره( از خانم مهندس عسگری مسئول آزمایشگاه سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی

 ، تشکر و قدردانی می شود . این پروژهطول انجام 
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