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در این مقاله براا ارا ت فرهایرا تو رال  SiO2از فرهایرا نبهره

ااتفاده کادیم .به ایرن ورورک کره اواساونرروو از نرودر  SiO2و

آب دیوورزه درات کاده و مقدار از نبهره را در ایرن اواساونررو

رناوده و اسس شک م کبرم .آ این ماحله وررز کلنرربه کراد

در دمایررا برراا ،جهررت ارروزاود نبهررهیررا ااررت .جهررت بارارر

ریختشباا فرهایا تو ال تولررد شرده چهرار آزمرای
شد .در آزمای

رااحر

اول اه ومووره را در  40درجره اراوتراااد بره مردک

 1ااعت شک کاده و در دمایا مختلف  600 ،500و  700درجه
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ارراوتراااد و برره مرردک  6ارراعت کلنررربه کررادیم .در آزمررای

دو

ومووهیا در دمایا  50 ،40و  60درجه ااوتراااد شک کاده و در

دما  600درجه ااوتراااد کلنربه کرادیم .در آزمرای

ارو نرودر

 SiO2در دو زمررا  30 ،دقرقرره و  1ارراعت را اررا،رده ،در  50درجرره

ارراوتراااد شررک و در دمررا  600ارراوتراااد کلنررربه کررادیم .در

آزمای

چهار ونهتیا وزور بررن نرودر  SiO2و آب دیروورزه را

تغررا داده ،در  50درجه ااوتراااد شک و در دما  600ااوتراااد

کلنربه کادیم .بارا ریخت شباار فرهایرا ارا ته شرده ،وشرا

م دید وموورها کره اواساونررو آ در ونرهت وزور  1:100تهرره

شده ،در دمرا  50درجره اراوتراااد شرک شرده و در دمرا 600
درجه ااوتراااد کلنربه شده اات ،ومووه بهربه اات .فرهایای که بره

این روش آماده شدود ،ارا تار نبهره را حفر کراده و از تخلخر و

مناحت ارحی ونرهتا براای با روردار ینرتبد .در شراا ،بهربره،

فرهایا تو ال به رول در حدود  30مرکاومتا ،قحا  3مرکاومترا و
ضخامت دیواره  300 nmم باشبد .در اوتها در اواساونرو به جرا

آب دیوورزه با الک ااتفاده شد .وتایج ما به وب وشا م دیرد کره

الک (به عبوا حرلل) بره جردا کراد فرهایرا نبهره برشرتا کمرک

م کبد و فرهایا تو ال اا ته شده حت به رول چبدین ااوترمتا،

قحا  3/5 µmو ضخامت دیواره  200 nmیم م رابد و در بعض

از فرهایا نرچ وردگ یا که به رور رهرع در فرهایا نبهه وجرود

دارد ورز ،دیده م شوود.

واژههایکلیدی :فرهایرا تو رال  ،نبهره ،SiO2 ،اواساونررو ،
کلنربه.
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 -1مقدمه

فنآور واوو م تواود ویژگ یا اا تار مواد که در یا اه بعد و یا حرداق در یرک
بعد ،اودازه شا در برازه  1-100وراوومتا داشرته باشربد را توضرر دیرد [ .]1واووارا تاریا
تو ال گاوه ویژها از این مواد ینرتبد کره صوورراک فرزیکر و شررمرای متفراوت از
ود وشا م دیبد .این صووراک به وارله شک  ،اودازه و تاکرب آ یا تعررن م شروود.
در مقاینه با ذراک یکسارچه با اودازه مشابه ،واوو اا تاریا تو ال به دلر داشتن فضرایا
تو ال در درو

ود ،ویژگ یا مبیصا به فاد دارورد ،از جملره :چارال نرایرن ،ارح

فعال زیاد ،ضایب اوهناط حاارت کم ،ضایب شکنرت کرم ،ونرهت ارح بره حجرم براا،
یزیبه کم و روشیا اا ت متبوع .واووفرهایا یک از اوواع واوواا تاریا تو ال ینتبد.
واووفرهایا اکثاا از وظا ضخامت قحرا یکبوا رت بروده و بره ورورک اوهروه مر تروا آوهرا را
اا ت .در مرا روشیا مختلف که شام الکتاوچا ش  ،جدای فاز و روشیا قراله
م شود ،در روش قالب قاباو شووده ،قالب ود به عبوا واکب دیبده در فاایبرد ارا ت
مواد وارد م شود .مشابه قالب یا اخت ،قالبیا قاباو شووده منرتقرما شرک و اوردازه
تقایه اا تاریا تو رال حاورله را تعرررن مر کببرد .امرا قالرب بره ررور یمزمرا وقر
چررارچوب اررا تار و نررر ارراز را برراا نواررته برراز م ر کبررد .ببررابااین ،قالرربیررا
قاباو شووده در ر فاایبد تشکر نواته بره ررورکامر حرف

مر شروود [ .]2ایرن روش،

اادهتاین و ارزا تاین روش اارت و موجرب تولررد فهرایرا بنررار متخلخر برا منراحت
احی باا م شود.
د اکنرد ارلرکا یا ارلرکا یک تاکرب شرمرای با فامول  SiO2اات .ارلرکا یک از
فااوا تاین مواد در اح زمرن اات که یم در مواد معدو موجود اات و یم بره ورورک
شرمرا ،تولرد م شود .شک یرا قابر توجره د اکنررد اررلرکا شرام کروارتز مرفاب،
بلور  ،ارلرکا گامازا ،3ارلرکا ژل و آ،اوژل اات .اا تار رایج ارلرکا ،آمور

بروده و

اغلب به وورک شرشه اات .د اکنرد اررلرکا دارا نایردار گامرای و گرا

اوراژ

انترکر برراای ( )9 eVااررت [ .]3شرشررها از جرربس د اکنرررد ارررلرکا ونررهت برره مررواد
1. Fumed silica
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شرمرای مقاو اات و در تجهرزاک آزمایشاای و در نواته امر
یمچبررن یرک نوشر

کرارباد فااواور دارد.

میراف بررا رو مرداریا یکسارچره ااررت .وقحره ذوب د اکنرررد

ارلرکا در حدود  1710Cاات.
ل و یمکاراو

[ ،]4با ااتفاده از قالب یا زینت (گ یا در ت وبوبا فرها ماوبرد)

تواونتبد مرکاولولهیا تو ال دوهاله دار  SiO2را تهره کببرد .مرکاولولرهیرا تو رال بره

کمک روش ا -ژل آماده شدود و از  TEOS4به عبوا مبهع  ،SiO2اارتفاده کادورد [.]4
گا،و و یمکراراو

[ ]5برا اارتفاده از کاغرف ارلولز واوولولرهیرا تو رال  SiOxرا تهرره

کادود .زیراا اارتفاده از مرواد ارلولز (کاغرف فرلترا) بره عبروا قالرب براا آمرادهاراز
واوولولهیا  SiOxبه عبوا آود باا باتا لرتروم روش مرثرا اارت [ .]5در ایرن مقالره
اررع شررده ااررت فرهایررا تررو ررال د اکنرررد ارررلرکا بررا ااررتفاده از قالررب نبهرره و
اواساونروو از نودر  SiO2و آب دیوورزه اا ته شوود و در شاای ارا ت متفراوک وظررا
دما کلنربه ،دما

شک ،ونهتیا وزور و ارای

نرودر مرورد بارار قراار گراورد.

یمچبرن در آزمایش به جا آب دیوورزه در اواساونرو از الک ااتفاده کادیم که وشرا
داد فرهایا نبهه به راحت جدا شده و فرهایا تو ال به رول چبدین ااوترمتا و ضرخامت
دیواره  200 nmاا ته شدود .ید

اول این نژوی  ،اا ت فرهایا تو ال  SiO2بره

ضخامت دیواره واوومتا از میلول اواساونرو بود که تیقرقاک بنررار کمر برا رو آ
اوجا شده اات.
 -2ساخت نمونه

 -1-2مرحله آمادهسازی فیبرهای پنبه :ابتردا  0/25 gد اکنررد اررلرکا را دا ر
یک بشا ریخته و اسس  25 mLآب دیوورزه را به آ اضافه م کبررم و بره مردک  20دقرقره
تیت یم زو شدید قاار م دیرم تا اواساونرو د اکنرد اررلرکا حاور شرود .ارسس
حدود  0/05 gنبهه شک و تمرز را درو اواساونرو قاار مر دیررم .در ایرن حالرت بشرا
حاو اواساونرو و نبهه را به مدک  30دقرقه در دما آزمایشااه قراار مر دیررم .نرس از
1. Si(OC2H5)4
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ر کاد این مااح  ،نبهره را از اواساونررو

راری مر کبررم و چبرد دقرقره ا بره ررور

عمررود قرراار م ر دیرررم تررا اواساونرررو اضرراف از فرهایررا نبهرره رراری شررده و ماحلرره
شکشد بهتا اوجا گراد.
مرحله خشک :اسس ومووهیا را تیت شاایح کره در آزمرای یرا وایرد آمرد ،توار
دما وور چااغ محالعه شک م کبرم .در این ماحله ومووهیا را باا

شرک کراد رو

بوته آلومربا قاار م دیرم .نس از ر ماحله شک کاد  SiO2 ،به شک مبااه برا رو
فرهایا نبهه روک

م شود.

مرحله کلسینه :در ماحله کلنربه کاد فرهایا نبهه شک شده با حف

فرهایا نبهره و

بدات آورد فرهایا تو رال  SiO2آغراز مر شرود .در تمرام آزمرای یرا ،در ماحلره
کلنربه فرهایا

شک شده در بوتهیا آلومربا قاار داده م شوود .کلنربهکاد فرهایرا در

کوره تیت یوا اتمنفا (بدو عهور یرچ ووع گاز حام ) و در دمایرا  600 ،500و 700
درجه ااوتراااد به مدک  6ااعت اوجا م شرود .آیبر

افرزای

کلنربه  20درجه ااوتراااد با دقرقه اات .کوره را با این آیب

دمرا کروره در ماحلره
تبظرم م کبرم ترا از دمرا

آزمایشااه به دما مورد وظا رارده و اسس  6ااعت در آ دما باق بماود .نس از کلنرربه
شد و اتما  6ااعت ،اجازه م دیرم که ومووهیا دا

کوره باق ماورده و کروره بره ررور

رهرع ااد شده و به دما آزمایشااه باابد.
 -2-2فرآیند آزمایش :جهت بارا ریختشباا فرهایا تو ال تولرد شرده ،چهرار
آزمای

رااح شد.

آزمایش اول (دمای کلسینه) :فرهایرا نبهره در دمرا  40درجره اراوتراااد بره مردک
 1ااعت شک م شروود و در اره دمرا  600 ،500و  700درجره اراوتراااد بره مردک 6
ااعت ،تیت یوا اتمنفا و با شاای گفته شده ،در کوره کلنربه م شوود.
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آزمایش دوم (دماای خشاک) :در ایرن آزمرای

نرارامتا کره تغرررا آ برا کرفررت

فرهایا تو ال  SiO2مورد بارا قاار م گراد ،دما
با ل

آزمای

اول که در آ دما

شک کاد فرهایا نبهه اارت.

شک کراد فرهایرا نبهره یکنرا برود ایرن برار

فرهایا نبهه به مبظور تهرره فرهایرا تو رال در اره دمرا  50 ،40و  60درجره اراوتراااد
شک م شوود و در دما  600درجه ااوتراااد به مدک  6ااعت ،تیت یوا اتمنفا در
کوره کلنربه م شوود.
آزمایش سوم (نسبت وزنی پودر  SiO2و آب دیونیزه) :در این آزمای

نرارامتا

که تغررا آ با کرفرت فرهایا تو ال  SiO2مرورد بارار قراار مر گرراد ،ونرهت وزور
نودر  SiO2و آب دیوورزه مورد ااتفاده در اواساونررو اارت .ونرهتیرا وزور ،1:100
 1:50 ،1:75و  1:25در این آزمای

مورد بارا قاار گافتبد .الهته ومووهیرا در ایرن ماحلره

در دما  50درجه ااوتراااد شک و در دما  600درجه ااوتراااد کلنربه م شوود.
آزمایش چهارم (سایش پودر  :)SiO2در این آزمای

نارامتا که تغررا آ با کرفرت

فرهایررا تو ررال  SiO2مررورد بارار قرراار مر گررراد ،اررای
 1ااعت و  30دقرقه اات .ومووهیرا یماوبرد آزمرای

نررودر  SiO2در دو زمررا

قهلر در دمرا  50درجره اراوتراااد

شک و در دما  600درجه ااوتراااد کلنربه م شوود.
 -3نتایج و بحث

فرهایا نبهه عمدتا از الولز تشکر شدهاود .بدیه اات که مواد غرا ارلولز بره فرهایرا
نبهه متص شده و در آوها حضور دارود ،ماوبد قبد ،وشااته ،ناوتئرن و تعداد مواد غراآلر .
الولز تبها نلرما اات که به وفور در رهرعت یافت م شرود و در شرک نبهره ارح مرثرا

بنرار وب به مقدار  1 m2g-1دارد .ببابااین باا ید

ما بنرار مبااب بروده و یرم چبررن

بنرار مقاو به وافه و اازگار با میر زینت اات [ .]6در ایرن نرژوی

از نبهره ،بره ایرن

دلر ااتفاده کادهایم که یک قالب رهرع و اازگار با میر زینت اات .یمچبرن نبهره از
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مواد رهرع  ،ارزا  ،فااوا و تجدیدنفیا اات .نبههیا ااتفاده شده ،معمول و قاب تهره از
دارو اوهیا م باشبد.
در تشکر فرها تو ال ارلرکا ،نبههیای که به عبوا قالب اارتفاده شرده برود ،بره علرت
حاارک در ماحله کلنربه از برن م روود .فاآیبد تجزیه نبهه تقایهأ از  270درجه اراوتراااد
شاوع م شود و در  450درجه ااوتراااد کام م شود [ .]7اوم کام [ ]8به تفنرا ررف
 EDSعباوا موجود در اکنتا نبهه را مورد بارا قاار داده و وشرا دادورد در رر ایرن
فاایبد نبهه به رور کل او ته و از برن رفته و فق فرهایا تو ال باق م ماود.
 -1-3آنالیز EDS

در ابتدا باا ایبکه وشا دیررم فرهایرا تو رال ارا ته شرده و دارا ارا تار د اکنررد

ارلرکا اات از ومووهیا اا ته شده ررف  EDSتهره شد (شک .)1

شکل  :1طیف  EDXیکی از نمونهها.

یما رورکه در شک دیده م شود قلهیرا گروگاد ،آلومربررو  ،نتااررم ،کلرا ،آیرن،
رو و مس که در اکنتا نبهه وجود دارود ،به اخت قاب تشخرص ینتبد ،بره ایرن علرت
که این قلهیا ناشبدگ ضعرف دارود و بوارله قلهیا ناشبدگ قو د اکنرد اررلرکا
نوش

داده م شوود .ضمبا در این ررف فق اودک کلنرم مشایده م شود کره مر تروا

فهمرد ومووهیا د اکنرد ارلرکا تو ال تهره شده دارا

لوص باای ینتبد.
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 -2-3مشاهدات SEM

شررررک یررررا  3 ،2و  ،4بزرگبمررررای یررررا متفرررراوک از ریزواررررار یررررا SEM

( )ZEISS, Germanyفرهایا تو ال تهره شده از آزمرای

اول وشرا مر دیرد .از ایرن

شک یا درم یابرم که رول فرهایرا در حردود  20مرکاومترا مر باشرد و فرهایرا تو رال
تقایها یکبوا ت شک گافتهاود .از شک  3اا تار تو ال فرها مشخص اارت و قحرا فرهرا
در حدود  2-4مرکاومتا اات .شک  3مابوط به ومووها که تیرت دمرا  600Cکلرنربه
شده اات .رشد یکبوا ت  SiO2رو فرها نبهه مشایده م شود .شک  4مابوط به ومووها
که تیت دما  700Cکلنربه شده اات.

شکل  :2تصویر  SEMمربوط به فیبرهای  SiO2خشک شده در 40C
و کلسینه شده در .500C

شکل :3تصویر  SEMمربوط به فیبرهای  SiO2خشک شده در 40C
و کلسینه شده در .600 C
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شکل  :4تصویر  SEMمربوط به فیبرهای  SiO2خشک شده در 40C
و کلسینه شده در .700C

تصویا  SEMومووه کلنربه شرده در  500درجره اراوتراااد مرارنرچ بروده و فرهایرا
تو ال دوهالهدار را وم تواود ایجاد کبد .در ومووه کلنرربه شرده در  700درجره اراوتراااد،
ضخامت کمتا دارد اما ااتیکا فرهایا بنرار نایرن اات با یمرن اااس دما  600درجره
ااوتراااد را به عبوا دما بهربه کلنربه به دات آمد.
 -3-3بررسی طیف های عبوری  FTIRنمونههای تهیه شده در آزمایش اول

باا به دات آورد ررفیا  FTIRوموورهیرا مرورد وظرا از رررفاربج BRUKER

مدل  TENSOR 27استفاده کادیم .شک  5ررفیا عهور  FTIRفرهایا  SiO2کره
در دما  40درجه ااوتراااد شک و در دما  500درجه ااوتراااد کلنربه شدود را وشا

م ر دیررد .قلرره در  3448 cm-1مابرروط برره ارتعرراشیررا کشش ر در مولکررولیررا آب و

یردروکنررر یررا ارررلرکا ااررت .قلرره در  1635 cm-1مابرروط برره ارتعرراش یررا

مش ر

مولکولیا آب اات .قله قو و گنتاده در  1109 cm-1مابوط به ارتعاش یا کششر
وامتقار  Si-O-Siاات .قله  807 cm-1را م توا به کشر

ارتعاشر در اتصرال متقرار

 Si-O-Siونهت داد ،درحال که قله  472 cm-1مابوط بره ارتعراشیرا

مشر O-Si-O

ااررت [ .]9یمچبرررن وتررایج مررا وشررا داد ررررف یررا عهررور  FTIRفرهایررا  SiO2در
آزمای یا بعد ورز ،ررف مشابه شک  5را دارود.
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شکل  :5طیف های عبوری  FTIRفیبرهای  SiO2که در دمای  40درجه سانتیگراد
خشک و در دمای  500درجه سانتیگراد کلسینه شدند.

 -4-3آنالیز  XRDو نتایج آن

الاویا  XRDفرهایا  SiO2آزمای

اول و دو در شک  6آمده اارت .نهبرا قلرهیرا

ود حاو ارلعات از ومووه م باشد .اودازه حوزه بلور و مرکاوکاو

(کراو

کوتراه

باد که در ارا عروب شهکه ایجاد م شود) عوام مثرا در نهبا قله م باشبد .بردیه اارت
یا چه حوزه بلور بزرگتا و عروب شهکه کمتا باشد نهبا قلهیا کمترا اارت .حروزهیرا
آمور

قلهیا نهن و حوزهیا بلور  ،قلهیا ترز در الاو تشکر م دیبد .شرک  6یرا

نبج الاو ومووهیا را جهت مقاینه وشا م دید .یما رورکه مشرایده مر شرود ،یرا نربج
الاو دارا روود یکنا ینتبد و تفاوک واضی برن الاو نبج ومووه دیده ومر شرود .در
این نژوی  ،قله آمرور

در  2θ= 21/7مشرایده شرد کره برا دادهیرا کرارک اارتاودارد

 00-029-0085محابقت دارد .بدین تاتررب در شرک  6قلره نهبر کره در 2θ= 20-35
قاار دارد و مشخص م کبد که میصول بدات آمرده آمرور
دارد [.]5

بروده یرا بلروریبا نرایرب
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شکل  :6الگوهای  XRDفیبرهای  SiO2آزمایش اول و دوم.

 5-3مشاهدات  SEMدر آزمایش سوم و چهارم

نودر  SiO2تهره شده از شاکت ماک ذرات با اودازه حدود  0/5 mmاات .آزمای

او

به بارا تأررا اودازه ذراک نودر  SiO2با فرهایا تهره شده ،مر نرادازد .نودریرا رر دو
زما  30دقرقه و  1ااعت در یک یاو چرب اایرده شدود و در دما  50درجه اراوتراااد
شک شرده و در دمرا  600درجره اراوت گرااد کلنرربه شردود .شرک  7تصراویا SEM
نودریا اایرده شده را وشا م دید .این شک وشا مر دیرد ،اوردازه ذراک نرودر SiO2

که  30دقرقه اایرده شرده تقایهرا  30 nmو نرودر  SiO2کره  1اراعت ارایرده شرده تقایهرا
 20 nmاات.

شکل :7تصاویر  SEMپودر  SiO2ساییده شده،

(الف) پودر با  1ساعت سایش و (ب) پودر با  30دقیقه سایش.
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شک  8تصاویا  SEMفرهایا تو ال  SiO2که با نودر که  30دقرقه ارای

داشرته

را وشا م دید .ایرن فرهایرا تو رال دارا ررول تقایهر  60-70مرکاومترا و قحرا 3/4
مرکاومتا ینتبد.

شکل  :8تصاویر  SEMمربوط به نانوفیبرهای توخالی  SiO2با پودری که  30دقیقه
سایش داشته و در  600Cکلسینه شده و در  50Cخشک شده.

شک  9تصاویا  SEMواووفرهایا تو ال  SiO2که برا نرودر کره  1اراعت ارای
داشته را وشا م دید .اوردازه ررول فرهایرا در ایرن ومووره  60-70مرکاومترا و قحرا فرهایرا
 1/46 µmاات.

شکل  : 9تصاویر  SEMمربوط به نانوفیبرهای توخالی  SiO2با پودری که  1ساعت سایش
داشته و در  600Cکلسینه شده و در  50Cخشک شده.
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وتایج ما وشا م دید نودر د اکنرد ارلرکا که  1ااعت اایرده شرده برود ،بره دلرر
کوچک شد اودازه ذراک ،رشد مباابتا رو فرهایا نبهه دارد.
در آزمای یا اول و دو ونهت وزو  1:100برن  SiO2و آب مقحرا باقراار برود .در
این ماحله با تغررا در ونهتیا که در جدول  1به رور کام مشایده م کبرد ،روود تغررا در
فرهایا تو ال بدات آمده مورد بارا قاار م گرراد .الهتره وموورهیرا در ایرن ماحلره در
شاای بهربه تهره م شوود .مبظور از شاای بهربه ،شک کاد ومووهیا در دما  50درجره
ااوتراااد و کلنربه کاد در دما  600درجه ااوتراااد اات.
جدول :1مشخصات نمونههای تهیه شده در آزمایش چهارم.

ونهت وزو

دما

زما

دما

شک
0

کلنربه)(C

کلنربه)(h

کاد )( C

زما
شک
کاد )(h

شماره
ومووهیا

1:100

600

6

50

1

S-3-1

1:75

600

6

50

1

S-3-2

1:50

600

6

50

1

S-3-3

1:25

600

6

50

1

S-3-4

یما رور در شک  10مشایده مر شرود ،در ونرهت وزور  1:25رشرد ورایماوو رو
فرهایا نبهه مشرایده مر شرود و درورد براای از نرودر  SiO2رو نبهره مراوع از تشرکر
فرهایا تو ال شده اات و تبها ریخرتشباار فرهایرا نبهره حفر شرده و ررول فرهایرا
 40-50مرکاومتا اات.
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شکل  :10تصاویر  SEMمربوط به فیبرهای  SiO2با نسبت وزنی ،1:25
کلسینه شده در  600Cو خشک شده در .50C

فرهایررا آمرراده شررده بررا ونررهت وزور  ،1:50رشررد یکبرروا ت از ذراک  SiO2در رو
فرهایا نبهه مشایده وشد .رول فرها که در شک  11مشایده م کبررم 50-60 ،مرکاومترا
اات .این فرها از یک او تو ال شده اات اما در اوتها تو ال بود مشایده وم شود.

شکل  :11تصاویر  SEMمربوط به فیبرهای  SiO2با نسبت وزنی ،1:50
کلسینه شده در  600Cو خشک شده در .50C
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یما رورکه در شک  12مشایده م شرود ،در ونرهت وزور  1:75بره راحتر مر تروا
تو ال بود فرهایا  SiO2را مشایده کاد .فرهایا تو رال کره در ایرن ماحلره بدارت
آمده ریختشباا نبهه را حف کاده اات .فرهایا تو ال با رول  50مرکاومتا ،قحرا در
حدود  4مرکاومتا و ضخامت دیواره  500 nmدرات شدهاود.

شکل  :12تصاویر  SEMمربوط به فیبرهای  SiO2با نسبت وزنی ،1:75
کلسینه شده در  600Cو خشک شده در .50C

یماوحور که در شک  13ملحظه م شود در ومووها که در دما  50درجه اراوتراااد
شک شده فرهایا بدات آمده برا ونرهت وزور  1:100تو رال ینرتبد و تخلخر رو
دیواره فرهایا  SiO2مشایده م شود .در قنمت الف این شک به وب مشایده م شرود
که ریختشباا نبهه نس از کلنربه شد در دما  600درجه ااوتراااد باق ماورده اارت.
در قنمت ب تو ال بود فرهایا مشایده م شود .از این شرک یرا در مر یرابرم کره ررول
فرهایا حدود  30مرکاومتا م باشد و فرهرا کرامل یکبوا رت شرک گافترهاورد .قحرا فرهرا 3
مرکاومتا و ضخامت فرها در حدود  300 nmاات.
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شکل  :13تصاویر  SEMمربوط به فیبرهای  SiO2با نسبت وزنی ،1:100
کلسینه شده در  600Cو خشک شده در .50C

در اوتها ،باا اا ت اواساونرو از الک به جا آب دیوورزه اارتفاده کرادیم .مشرابه
قهر  ،ومووررهیرا در ایررن اواساونررو در دمررا  50Cشرک و در دمررا  600Cکلنررربه
کررادیم .بررا ااررتفاده از مرکاواررکون الکتاوو ر روبش ر ریخررتشباا ر ایررن ومووررهیررا و
واووفرهایررا تو ررال  SiO2تشررکر شررده را بارار کررادیم .شررک  14تصرراویا  SEMاز
ومووها اات که اواساونرو آ با الک اا ته شده اارت .ایرن تصراویا بره روب وشرا
م دید که ریختشباا نبهه را حفر مر کبرد .الکر (بره عبروا حرلل) بره جردا کراد
فرهایررا نبهرره کمررک م ر کبررد .رررول آوهررا چبرردین ارراوترمتا برروده و در بعض ر از فرهایررا
نرچ وردگ یا که به رور رهرع در فرهایا نبهه وجود دارد ،دیده م شرود .یمرا گووره
که در شک مشایده م کبرم فرهایا تهره شده تو ال اود و دیروارهیرا متخلخر دارورد.
نس با حضور الک در اواساونرو نودر  ،SiO2ریختشباار بهترا در ومووره یرا دیرده
م شود .از این شک یا به دات م آید که رول فرهایا تو ال حدود چبدین ااوترمتا برا
قحا تقایها  3/5 µmو ضخامت دیواره در حدود  200 nmینتبد.
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شکل  :14تصاویر  SEMاز نمونهای است که سوسپانسیون آن با الکل ساخته شده است و
در  600Cکلسینه شده و در  50Cخشک شده.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،اا ت واووفرهایا تو ال د اکنرد ارلرکا برا روشر اراده و مقراو بره
وافه با ااتفاده از اواساونرو ابداع در این آزمای  ،اوجا شد .نس از تولررد واووفرهایرا،
عوامل یمچو دمرا کلنرربه ،دمرا
ارلرکا و آب دیوورزه و اای

شرک و ونرهتیرا وزور بررن نرودر د اکنررد

نودر  ،SiO2با رو فرهایرا نبهره بارار شرد .از تمرام

ومووه یا تولرد شده باا بارا ریخت شباا ومووه یا تصاویا  SEMگافته شد .در این
تصاویا ومووهیای که در  50درجه ااوتراااد شک شده و در دما  600درجه اراوتراااد
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کلنربه شدود ،دارا اا تاریا مبظم ااتواوه ا و واوو فرهایرا تو رال ینرتبد .از رررف
 EDSوترجه گافترم که نبهه کامل در فاآیبد اا ت از برن رفته و فقر قلره یرا اررلرکا ،
اکنرژ و اودک کلنرم در آ مشایده م شوود .الاویرا  XRDبره روب برا داده یرا
کارک ااتاودارد  00-029-0085محابقرت دارد .قلره گنرتاده در الارو  XRDبره SiO2

آمررور

بررا تهلررور کررم ا تصرراص دارد .بررا جررایازیب الکرر برره جررا آب دیرروورزه در

اواساونرو تواونترم فرهایا تئخال به ررول چبردین اراوترمتا ،قحرا  3/5 μmو ضرخامت
 200 nmبنازیم.
 -5قدردانی

این کار توا داوشااه الزیاا حمایت مال شده اات .ضرمبا بدیبواررله از وظرااک ارازوده
علم یمکار میتا دکتا عهداهلل ماتض علر اارتاد فرزیرک داوشرااه الزیراا(س) تشرکا و

قدرداو م گادد.
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