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بررسی فعالیت کاتالیزوری نانوذرات اکسید سریم بر تجزیه گرمایی آمونیوم
پرکلرات
اسماعیل ایومن* ،1شهرداد ارسطو ،2مرجان تحریری ،3مژگان تحریری

4

 -1کارشناس ارشد مهندسی تسلیحات-مهمات ،مجتمع شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ،تهران،
ایران
 -2کارشناس ارشد میکروبیولوژی ،دانشکده علوم زیست شناسی ،مجتمع میکروبیولوژی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم،
ایران
 -3دانشجوی دکتری شیمی معدنی ،گروه آموزشی شیمی ،دانشکده علوم کاربردی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان،
اصفهان ،ایران
 -4دانشجوی دکتری شیمی معدنی ،دانشکده علوم پایه شیمی ،واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
*عهده دار مکاتباتesmaeilauman@gmail.com :
(تاریخ دریافت ،1395/03/02 :تاریخ پذیرش)1395/05/10 :
چكیده :در این تحقیق ،تجزیه گرمایی نانوکامپوزیتهای حاوی آمونیوم پرکلرات و نانوذرات  CeO2تجاری بررسی شده
است .مشخصات نانوذرات  CeO2با روشهای مشخصهیابی  XRDو  TEMبررسی شده است .آنالیز  TEMنشان میدهد که
اندازه بیشتر نانوذرات  CeO2در محدوده  30-10nmاست .فعالیت کاتالیزوری نانوذرات  CeO2بر تجزیه گرمایی آمونیوم
پرکلرات با آنالیزهای گرمایی  DSCو  TGAبررسی شده است .نتایج داللت بر این دارند که فعالیت کاتالیزوری نانوذرات
 CeO2قابل توجه است و دمای تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات را کاهش و گرمایی حاصل از تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات
را افزایش میدهند .به طوری که با اضافه کردن  %2وزنی از نانوذرات  CeO2دمای تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات از
 423/89°Cبه  330/89°Cکاهش پیدا میکند .همچنین ،با اضافه کردن  %2وزنی از نانوذرات  CeO2به آمونیوم پرکلرات،
گرمای حاصل از تجزیه از  835J/gبه  1517/22J/gافزایش پیدا میکند.

واژههای کلیدی:
نانوذرات  ،CeO2فعالیت کاتالیزوری ،آمونیوم پرکلرات ،تجزیه گرمایی.

 -1مقدمه
یکیییی از سیییو تهای پرکیییاربرد در راکتهیییا و موشیییکها،

ییواآ آنهییا بسیییار مهییم و کییاربردی میییباشیید .یکییی از

پیشرانههای جامید کیامپوزیتی هسیتند و اکسییدکنندهها یکیی از

اکسییییدکنندههایی کیییه در فرموالسییییون پیشیییرانههیییای جامییید

اجییزا اصییلی در فرموالسیییون پیشییرانههییای جامیید کییامپوزیتی

کییامپوزیتی تییاکنون مییورد اسییتفاده قییرار گرفتییه اسییت ،آمونیییوم

میباشند .با توجه به این که اکسیدکنندهها درصد بیاالیی از وزن

پرکلرات ( )NH4ClO4 ،AP1است .پیشرانههای جامد کامپوزیتی

پیشرانه را تشکیل میدهنید از اینیرو یواآ آنهیا و ییا اصیال

بر پایه  APبه دلیل محیدوده بیاالی دمیا و گرمیای پیایین تجزییه
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واآ تجزیهای برای رسیدن به سرعت سیو تن

بییاالتر میباشییند .یکییی از روشهییای بهبییود و اصییال

ییواآ

گرمای حاصل از تجزیه گزارش نشده اسیت امیا در ایین تحقییق
این پارامتر مهم نیز مورد بررسی قرار داده شده است.

تجزیهای آن استفاده از نانوذرات مختلف است ].[4-1

در این تحقیق هید

در مقیاس نانو ،مشخصات فیزیکی و شیمیایی مواد بیه طیور قابیل

اکسیدهای فلزی نادر است .نانوذرات اکسییدهای فلیزی نیادر از

تییوجهی نسییبت بییه مییواد در حالییت حجیییم تفییاوت دارن ید ].[5

موادی میباشیند کیه بیه علیت دارا بیودن یواآ کاتیالیزوری،

نانوذرات واآ قابل توجهی را به علت اندازه کوچک و سطح

نوری ،مغناطیسی و الکتریکی و کاربردهای بالقوه در بسییاری از

ویژه بیاال دارنید ] .[6عالقیه فزاینیدهای بیه اسیتفاده از نیانوذرات

حوزه های مهندسی و علمی ،در دهه گذشته بسیار مورد اسیتفاده

فلزات و اکسیدهای فلزی به علت سیطح وییژه و عملکیرد بسییار

قرار گرفتهاند و به همین دالیل در این تحقییق نیانوذرات اکسیید

باالی آنها در اغلب فرآیندهای کاتالیزوری ،وجود دارد ].[8-7

سیییریم ( )CeO2میییورد اسیییتفاده قیییرار داده شیییدهاند ].[18-17

باید به این موضوع توجه نمود که نانوذرات تنهیا بیر فرآینیدهای

نییانوذرات  CeO2یکییی از اکسیییدهای فلییزی نییادر اسییت کییه در

کاتالیزوری نظیر گاز-جامد ،گاز-مایع-جامد یا مایع-جامد ،کیه

تحقیقی توسط سین

 5و همکارانش به دلیل فعالیت کاتالیزوری

نانوذرات در آنها به عنوان کاتالیزور در فاز جامد عمل میکنند،

باال و قیمت مناسیب آن بیرای بهبیود تجزییه گرمیایی  APمیورد

استفاده نمیشوند بلکه آنها در فرآیندهای کاتیالیزوری جامید-

اسییتفاده قییرار داده شییده اسییت .در آن تحقیییق نییانوذرات ،CeO2

جامد نیز بسیار موثر میباشند ].[9

 Pr2O3و  Nd2O3بییه ترتیییب بییا انییدازههای  34 ،30و  37 nmبییه

تاکنون در تحقیقات بسیاری نانو اکسیدهای فلزی مختلفیی نظییر

مقدار  %1وزنی به آمونیوم پرکلرات افزوده شیده بیود کیه نتیایج

 Fe2O3 ،CuOبرای بهبود تجزیه گرمایی  APمورد اسیتفاده قیرار

نشیان میییداد نیانوذرات  CeO2نسییبت بیه نییانوذرات دیگیر تییاثیر

داده شده است ] .[16-13 ،12-10 ،8در یکی از ایین تحقیقیات

باالتری را بیر سیرعت سیو

تن و در نتیجیه تجزییه گرمیایی AP

جاشی 2و همکارانش برای بهبود واآ تجزییه گرمیایی  APاز

دارند و دمای پیک گرمازای اول و دوم را به ترتیب  21و 23°C

نییانوذرات  Fe2O3اسییتفاده کردهانیید .نتییایج اییین تحقیییق نشییان

نسبت به  APالس ،کاهش میدهند ].[19

میدهند که نانوذرات  Fe2O3با اندازه  3/5 nmو درصد وزنی %5

بنابراین در این تحقیق تاثیر درصد وزنیهای مختلف از نانوذرات

دمای تجزیه  APرا  77 ˚Cکاهش میدهد ] .[8در تحقیقی دیگر

 CeO2بر تجزیه گرمایی  APمورد بررسی دقیقتر قرار داده شیده

علیزاده و همکارانش از نانوذرات  CuOبا سطح ویژه 61/3 m2/g

اسییت .بییدین منظییور ،ابتییدا نانوکامپوزیتهییای حییاوی  APو

و اندازه  16/5 nmبا مورفولوژی میلهای اسیتفاده کردهانید .نتیایج

نانوذرات  CeO2با روش حالل-ناحالل تهیه شدهاند ،سپس اندازه

نشان میدهند که ایین نیانوذرات دمیای تجزییه  APرا 90/47 ˚C

و کیفیت پوششدهی این نانوکامپوزیتها با اسیتفاده از دسیتگاه

کاهش میدهد ] .[13در تحقیقیی دیگیر چین 3و همکیارانش از

 FESEMمیییورد بررسیییی قیییرار داده شییید و در آ یییر فعالییییت

نانوذرات  CuOبا سیطح وییژه  76/5 m2/gو مورفولیوژی میلیهای

کاتالیزوری نانوذرات  CeO2بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

استفاده کردهاند .نتایج نشان میدهنید کیه ایین نیانوذرات دمیای

با آنالیزهای گرمایی  DSCو  TGAبررسی شده است.

تجزیه  APرا  96/2 °Cکاهش میدهد ] .[15همچنیین وانی

بررسیی فعالییت کاتیالیزوری یکیی از نیانو

4و

همکییارانش  %2از نییانوذرات  CuOبییا مورفولوژیهییای گلییی و

 -2مواد و روش انجام تحقیق

برگی شکل استفاده کردهاند و نتایج این تحقیق نشان میدهند که

از پودر  APبا اندازه  ،80-µ100mاستون و اتیل استات همگی با

اییین نییانوذرات دمییای تجزیییه  APرا بییه ترتی یب  43 ˚Cو 51 ˚C

لوآ آنیالیزی تهییه شیده از میرم آلمیان و نیانوذرات CeO2

کاهش میدهند ] .[16با توجه به ایین نتیایج مشیخس اسیت کیه

تجاری ریداری شده از شرکت پیشگامان مشهد ،ایران اسیتفاده
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شده است.

 -3نتایج و بحث

برای تأیید سا تار نانوذرات  CeO2از دستگاه پراش پرتو ایکیس

 -1-3بررسییی سییا،تار ،مورفولییوژی و متوسیی

( )XRDمدل ( Philips PW1800آمستردام هلند) با المپ مسی،

نانوذرات CeO2

پتانسیل  ،40kVجرییان  30mAو طیول میوب برابیر بیا 1/5406Å
استفاده شیده اسیت .تصیویر از نیانوذرات توسیط میکروسیکو
الکترونییی عبییوری ( )TEMمییدل ( Philipsآمسییتردام هلنیید) بییا
عملکرد ولتاژ شتابگیرنده  100kVانجام شده است .دستگاههای
میکروسکو

الکترونی روبشی گسیل مییدانی ( )FESEMمیدل

انییدا ه

طیف  XRDدر شکل ( )1به وبی فاز الس کریستال  CeO2را
نشان میدهد .مکان اغلیب پیکهیا در مقیادیر  2θبیین  25تیا 70
درجه واقع شده است که به طور واضح نشان میدهند نیانوذرات
 CeO2یک فاز الس میباشند و هیی نا الصیی در ایین نمونیه
وجود ندارد.

 ،EIGMA/VPسا ت شیرکت  Zeissآلمیان بیه منظیور بررسیی
کیفیت پوششدهی نانوکامپوزیتها استفاده شد .تجزیه گرمیایی
نانوکامپوزیتهییای  AP+CeO2بییا تجزیییه وزنسیینجی گرمییایی
( )TGAو گرمییا سیینجی روبییش تفاضییلی ( )DSCبییا اسییتفاده از
دسییتگاه تجزیییه گرمییایی مییدل  TGA/DSC1سییا ت شییرکت
 Mettler toledoبا سرعت گرمادهی  10°C/minدر اتمسفر هیوا
در محییدوده دمییایی  25تییا  600°Cو وزن نمونییه  5-2mgانجییام
گردیده است.
نانوکامپوزیتهای  AP+CeO2به روش حالل-ناحالل بیا درصید
وزنیهای مختلف از نیانوذرات ( %3 ،%2 ،%1و  )%4تهییه شیدند.
در این فرآیند از اتیل استات و استون به ترتیب ،به عنوان ناحالل
و حالل استفاده شد .در ابتیدا بیرای هیر صید وزنیی از نیانوذرات

شکل ( :)1طیف  XRDاز نانوذرات CeO2

 ،CeO2آمونیوم پرکلرات را در اسیتون حیل کیرده کیه نیام ایین
محلول ،محلول شماره  1نامیده شده اسیت .پیس از تهییه محلیول

در شیییکل ( )2تصیییویر  TEMاز نیییانوذرات  CeO2کیییه دارای

شماره  ،1محلول حاوی این نانوذرات که مخلوط شماره  2نامیده

مورفولوژی چند وجهی نامنظم و لوآ  %99/97هسیتند ،نشیان

شده است ،تهیه میشود .برای ایین منظیور ابتیدا نیانوذرات درون

داده شده است .در جدول ()1

واآ فیزیکیی نیانوذرات CeO2

حالل اتیل استات پراکنده میشوند .در مرحله بعد محلول شماره

نظیر چگالی حجمی ،چگالی واقعی ،سطح ویژه و متوسط انیدازه

 1به مخلیوط شیماره  2در حیالی کیه روی ییک هیتیر بیا همیزن

ذرات ارائه شده است.

مغناطیسییی بییرای ثابییت نگییه داشییتن دمییا و جلییوگیری از تجمییع
جدول (:)1

نانوذرات قرار دارد ،بیه صیورت یکبیاره اضیافه میشیود .بعید از
اضافه کردن حالل شماره  1به مخلوط شماره  2بعد از مدتی AP

چگالی حجمی

واآ فیزیکی نانوذرات CeO2

سطح ویژه

متوسط اندازه

که در اتیل استات حل نمیشوند بر روی نیانوذرات رسیوب داده

( )g/cm

( )g/cm

2

()m /g

ذرات ()nm

و به وبی نانوذرات را پوشش میدهد.

0/1-8/1

7/132

50-30

30-10

3

چگالی واقعی
3
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شکل ( :)2تصویر  TEMاز نانوذرات CeO2

 -2-3بررسی کیفیت نانوکامپو یتهای تهیه شده

بیییییا اسیییییتفاده از دسیییییتگاه  FESEMمیتیییییوان از سیییییطح
نانوکامپوزیتهای عکسبرداری نمود و به این ترتیب میتوان به
کیفیت پوششدهی (پوشش آمونیوم پرکلرات بر روی نانوذرات
 )CeO2و انییدازه نانوکامپوزیتهیییا دسیییت پییییدا کیییرد .انیییدازه
کریستالهای  APاز جمله پارامترهای موثر بر تجزیه گرمایی AP

است .به طوری که با کاهش انیدازه ذرات  ،APپییک گرمیازای
اول در دمای پایینتر تشکیل میشود .اما به دلیل این که کیاهش
ذرات  APیییک فرآینیید طرنییام اسییت و آن را بییه یییک مییاده

شکل ( :)3تصاویر  FESEMاز( :الف) :ذرات APالس( ،ب):

منفجره تبدیل میکند از این کار اجتناب میشود .بنابراین تخمین

نانوکامپوزیتهای  AP+2%CeO2و (ب)AP+4%CeO2 :

اندازه نانوکامپوزیتهای تهیه شده بسیار مهم میباشد ].[9
در بین چهار نانوکامپوزیت تهیه شده ،کیفیت نانوکامپوزیتهای

همچنین به وبی مشخس است که ذرات  APالس ذراتیی بیا

 AP+2%CeO2و  AP+4%CeO2توسط دستگاه  FESEMمیورد

لبههای تیز میباشند که این مسئله نشان دهنده تفاوت اصلی ایین

بررسی قرار داده شیدهاند .در شیکل ( 3الیف-ب-ب) بیه ترتییب

ذرات با ذرات نانوکامپوزیت اسیت .بیه طیور کلیی هنگیام تهییه

تصییییییییاویر تجزیییییییییه  FESEMاز ذرات  APییییییییالس و

نانوکامپوزیتها ابتدا  APبه طور کامل در استون حل میشیود و

نانوکامپوزیتهییای  AP+2%CeO2و  AP+4%CeO2نشییان داده

بعد از افزودن این محلول به مخلوط حاوی نیانوذرات  CeO2کیه

شده است .از شکل ( 3الف) مشخس اسیت کیه متوسیط انیدازه

در حالل اتیل استات پراکنده شدهاند به آرامی گرما داده میشود

ذرات  APالس حدود  80میکرومتر است.

کییه اییین موضییوع باعییک رسییوب یکنوا ییت ذرات  APبییر روی
نانوذرات  CeO2میشود و به همین دلیل ذرات بیا لبیههای تییز و
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غیر یکنوا یت در تصیاویر مربیوط بیه نانوکامپوزیتهیا مشیاهده

از نانوذرات بر تجزیه گرمایی  APبسیار بیشتر از تشعشیع اسیت و

نمیشود و تمام ذرات تقریباً به شکل کروی میباشند.

به همین دلیل بیه جیای ایجیاد تغیییر در تشعشیع ایین میاده بیرای
تجزیه گرمیایی ،در ایین تحقییق نییز از نیانوذرات CeO2

از شیییکل ( 3ب) مشیییخس اسیییت کیییه متوسیییط انیییدازه ذرات

اصال

نانوکامپوزییییت  AP+2%CeO2حیییدود  70میکرومتیییر اسیییت.

استفاده شده است که در ادامه فعالیت کاتالیزوری آنها بر تجزیه

همچنین از شکل ( 3ب) مشخس است که متوسیط انیدازه ذرات

گرمایی  APبررسی شده است ].[22-20

نانوکامپوزییییت  AP+4%CeO2حیییدود  85میکرومتیییر اسیییت.

آنالیز گرماییهای  DSCو  TGAبیرای بررسیی تجزییه گرمیایی

برجستگیهای روی سطح نانوکامپوزیتها مربوط به  APرسوب

 APالس و نانوکامپوزیتهای  APحاوی نیانوذرات  CeO2بیه

داده بر روی سطح نانوذرات  CeO2است .با توجه به اندازه ذرات

کار برده شیدند .منحنیهیای آنیالیز گرمیایی  DSCبیرای تجزییه

آمونیوم پرکلرات الس و نانوکامپوزیتهای حاوی  CeO2تهیه

گرمایی  APالس و نانوکامپوزیتهای حاوی درصد وزنیهای

شده ،مشخس است که اندازه ذرات نانوکامپوزیتهیا نسیبت بیه

مختلف از نانوذرات  CeO2در شکل ( )4نشیان داده شیده اسیت.

ذرات آمونیییوم پرکلییرات تغییییرات نسییبتاً کمییی داشییته اسییت و

منحنییی  DSCتجزیییه گرمییایی  APییالس سییه مرحلییه را نشییان

نانوکامپوزیتهای مورد نظر در اندازههای میکرومتری میباشند.

میدهد .در مرحله اول ،یک پیک گرمیاگیر در دمیای 244/1°C

بنییییابراین تغییییییرات احتمییییالی در رفتییییار تجزیییییه گرمییییایی

مشاهده میشود ،که به تغیییر سیا تار از ارتورمبییک بیه مکعیب

نانوکامپوزیتهیییا مربیییوط بیییه کوچیییک شیییدن انیییدازه ذرات

مربوط میباشید .در مرحلیه دوم ،پییک گرمیازای اول در دمیای

نانوکامپوزیت ها نخواهد بود ،بلکه به دلییل اسیتفاده از نیانوذرات

 290/86°Cتشییکیل میشییود کییه بییه تجزیییه جزئییی  APمربییوط

 CeO2است .همچنین به وبی از شکل ( 3ب-ب) مشخس است

میباشد و محصوالت واسطه و ثانویه تشکیل میشوند .در مرحله

کییه اییین نانوکامپوزیتهییا دارای ذراتییی تقریب یاً کییروی و بییدون

سوم ،پیک اصلی گرمازا در دمای  423/89°Cتشکیل میشود که

لبههای تیز میباشند که این مسئله گواه پوشش مناسب نانوذرات

در این مرحله تجزییه حید واسیطهها و محصیوالت ثانوییه کامیل

توسط  APاست.

میشود و به محصوالت گازی و فرار تبدیل میشوند .با توجه به
نتایج بیه دسیت آمیده از آنیالیز  DSCبیرای تجزییه گرمیایی AP

 -3-3بررسی فعالیت کاتالیزوری نانوذرات  CeO2بر تجزیه
گرمایی AP

تشعشع 6از جمله پارامترهای موثر بیر تجزییه گرمیایی  APاسیت.
مکانیسییمی کییه در طییی فرآینیید رادیییولیز  APرخ میدهیید ،در
بسیاری از تحقیقات مورد بررسی قرار داده شیده اسیت .براسیاس
نتایج این تحقیقات ،برانگیختگی هر دو ییون کیاتیون ( )NH4+و
آنیون ( )ClO4-در شبکهها تحت عملیات تشعشع رخ میدهد که
این مسئله باعک تجمع یونهای کلرات ( )ClO3-در کریستالهای
 APمیشود؛ این یونهای به دام افتیاده بسییار میوثر بیرای احییا
رادیکال آمونیام ( )NH3+طی فرآیند تجزیه گرمیایی میباشیند
که این مسئله فرآیند تجزیه گرمایی  APرا بهبود میدهد .بیا ایین
حال از تحقیقات مختلف مشخس شده است که تاثیرات استفاده

الس و مقایسه آنها با نتایج تحقیقات دیگر مشخس است کیه
این نتایج مطابقت وبی با هم دارنید ،بنیابراین ایین نتیایج میورد
قبول میباشند ].[16-13 ،12-10 ،8
شییکل ( )4فعالیییت کاتییالیزوری نییانوذرات  CeO2بییا درصیید
وزنیهای مختلف را بیر دمیای تجزییه  APنشیان میدهید .پییک
گرمییاگیر نانوکامپوزیتهییا در دمییای حییدود  244°Cتشییکیل
میشود که این نتیجه نشان میدهد نانوذرات بیر پییک گرمیاگیر
اثری ندارند .با این وجود نانوذرات بر مراحل تجزیه دما پیایین و
باالی  APبه شدت موثر میباشند .به طور کلی در پیک گرماگیر
بییه دلیییل تغییییر سییا تار یییک تغییییر فیزیکییی رخ میدهیید ،پییس
نانوذرات که به عنوان یک کاتالیزور در فرآینید تجزییه گرمیایی
عمییل میکننیید سییطح تمییاس را در واکیینش افییزایش میدهنیید و
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باعک انجام سریع واکنش میشوند ،بنابراین بیر ایین پییک تیاثیر

اندازههای کوچکتر مورد استفاده قیرار داده شیدهاند بیه مقیدار

کمی دارنید .امیا در پیکهیای گرمیازا ییک تغیییر شییمیایی رخ

بیشتری کاهش پیدا کرده است .بنابراین اندازه نانوذرات یکیی از

میدهد ،بنابراین نیانوذرات بیر آنهیا تیاثیر بسییاری دارنید ،زییرا

عوامل موثر بر تجزیه گرمایی  APاست .همچنین با اضافه کیردن

افزایش سطح تماس بر تغییرات شیمیایی بسیار موثر است.

 3% ،2% ،1%و ( %4وزنی) از نیانوذرات  CeO2گرمیای حاصیل از
تجزییه بیه ترتییب حیدود  473/19J/g ،682/22J/g ،359/96J/gو
 660/94J/gافزایش پیدا میکند .بنابراین زمیانی کیه  %2وزنیی از
نییانوذرات  CeO2بییه  APافییزوده شییود نسییبت بییه سییایر درصیید
وزنیهای نانوذرات  CeO2تاثیر بیاالتری بیر دمیا و گرمیای آزاد
شده حاصل از تجزیه دارد.
زمانی کیه از  %1وزنیی از نیانوذرات  CeO2اسیتفاده شیود سیطح
تماس در واکنش به مقدار مطلوبی در مقایسه با  %2وزنی افزایش
پیدا نخواهد کرد و به همین دلیل تیاثیر  %1وزنیی از  %2وزنیی از
نانوذرات  CeO2کمتر واهد است.
زمانی کیه از  %3و  %4وزنیی از نیانوذرات  CeO2اسیتفاده شیود،
شاید ابتدا به نظر برسد که سطح تماس در واکینش افیزایش پییدا
واهد کرد و به تبیع آن تیاثیر کاتیالیزوری نیانوذرات  CeO2بیر
تجزیه گرمایی  APافزایش پیدا میکند ،اما با توجه به این مسیئله
که افزایش بیش از حد نیانوذرات در مجیاورت یکیدیگر ممکین
است باعک ،به هم چسبیدن آنها به یکدیگر شود و کارایی آنها
را به میزان چشمگیری کاهش دهد ،میتوان دریافت کیه همیشیه

شکل ( :)4منحنیهای تجزیه گرمایی ( DSCبا سرعت گرمادهی
 10°C/minدر اتمسفر هوا)

افزایش درصد نانوکاتالیزورها منجیر بیه افیزایش تیاثیر آنهیا بیر
تجزیه گرمیایی  APنخواهید شید .همچنیین مشیخس اسیت کیه
نیییانوذرات  CeO2انیییرژیزا نمیباشیییند و انیییرژی حاصیییل از

بییر اسییاس نتییایج  DSCکییه در جییدول ( )2ارائییه شییده اسییت،

نانوکامپوزیتها تنها مربیوط بیه  APاسیت ،از اینیرو اگیر مقیدار

نانوذرات  CeO2دمای تجزیه گرمیایی  APرا بیه شیدت کیاهش

درصد وزنی  APدر نانوکامپوزیتها بییش از حید کیاهش پییدا

میدهند .از این جدول مشخس است که با اضافه کردن ،%2 ،%1

کند انرژی آزاد شده نیز کاهش پییدا میکنید ] .[21همچنیین در

 3%و ( %4وزنییی) از نییانوذرات  CeO2دمییای تجزیییه گرمییایی بییه

تحقیقی نتایج نشان میدهند زمانی که  2%-%7وزنی از نیانوذرات

ترتیییب حییدود  85/58°C ،93°C ،73/96°Cو  81/86°Cکییاهش

 Coبه  APافزوده شود نسبت به  %10وزنی از نانوذرات  Coتیاثیر

و همکارانش

بیاالتری بیر تجزییه گرمیایی دارد ] .[7بنیابراین همیواره افییزایش

] [19کییه بییه ترتیییب در اییین تحقیقییات از نییانوذرات  CeO2بییا

مقدار نانوذرات منجر به تاثیر باالتر آنها بر تجزییه گرمیایی AP

اندازههای  30-10و  30 nmاستفاده شیده اسیت ،مشیخس اسیت

نمیشود.

پیدا میکند .طبق نتایج این تحقیق و تحقیق سین

که دمای تجزیه گرمای این تحقیق به دلیل این کیه نیانوذرات بیا

بررسی فعالیت کاتالیزوری نانوذرات اکسید سریم بر تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات
جدول ( :)2نتایج تاثیر نانوذرات  CeO2بر تجزیه گرمایی AP
دما پیک گرمازا

دما پیک

()˚C

گرماگیر

نمونه

قله اول

قله دوم

()˚C

(ΔH )J/g
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میکند [ .]23-22همچنین افزایش گرمای آزاد شده ممکن است
به علت کاهش میزان کندوپاش( 7به بیرون پرتاب شیدن اتمهیای
ماده با بر ورد ذرات پرانرژی به ماده) بین ذرات در طیی تجزییه
باشد .این امر باعک کاهش اتال

انرژی مکانیکی میشود و این

Pure AP

290/86

423/89

245/1

835

AP+1%CeO2

-

349/93

246/8

1194/96

انرژی به انرژی گرمایی تبدیل میشود ،بنابراین گرمای آزاد شده

AP+2%CeO2

291/99

330/89

243/33

1517/22

در سیستم افزایش پیدا میکند [ .]21طبق نظریه دیگیری گرمیای

AP+3%CeO2

-

338/31

244/47

1308/19

آزاد شییده بییاالتر همچنییین ممکیین اسییت بییه علییت احتییرا بهتییر

AP+4%CeO2

304/08

342/03

245/64

1495/94

مولکول  NH3با اکسیدهای کلر در حضور نانوذرات  CeO2باشد
[.]8

با توجه به مطالب و نتایج ارائه شده در جدول ( )2مشخس است

منحنی  TGAمربوط بیه  APیالس در شیکل ( )5دو مرحلیه را

کییه  %2وزنییی از نییانوذرات مقییدار بهینییه اسییت .ذکیر اییین نکتییه

نشان میدهید ،بنیابراین  APدر مرحلیه اول در منحنیی  DSCکیه

ضروریسییت کییه همییواره  %2وزنییی از نییانوذرات مقییدار بهینییه

مربوط به تغییر سا تار میباشد وزنش کاهش پییدا نمیکنید .در

نمیباشد ،بلکه در این تحقییق در میورد نیانوذرات  CeO2مقیدار

منحنییی  AP ،TGAییالس در مرحلییه اول  %35/43و در مرحلییه

بهینه مورد نظر این مقدار بیه دسیت آمیده اسیت و در میورد هیر

دوم  %64/57از وزنش را که به ترتیب مربوط به تجزیه در دمیای

نانوکامپوزیت باید جداگانه بررسی شود .بنابراین تا قبل از انجیام

پایین و باال میباشند ،از دست میدهد .همچنین با توجه به شکل

آزمایشها و تجزیهها هرگز نمیتوان پیشبینی صحیحی از مقدار

( )5مشییییخس اسییییت کییییه منحنیهییییای  TGAمربییییوط بییییه

بهینه نانوذرات نمود.

نانوکامپوزیت هییا دارای شیییب تنییدتری نسییبت بییه منحنییی TGA

افزایش سطح تماس توسط نانوذرات  CeO2طیی انجیام واکینش

مربییوط بییه  APییالس میباشییند ،بنییابراین نمونییههای حییاوی

منجر به بهبود تجزییه گرمیایی  APمیشیود .همچنیین نیانوذرات

نانوذرات  CeO2در محدوده دمایی کمتیری و طیی ییک مرحلیه

 CeO2در طییی تجزیییه  APبییا جییذب  O2بییر روی سییطح اکسییید

کل وزنشان را از دست میدهند.

یونهای سوپر اکسیید ( )O2-تشیکیل میدهنید و یونهیای سیوپر
اکسید پروتون تشکیل شده را به دام اندا تیه کیه باعیک افیزایش
سرعت انتقال پروتون میشیوند و در نتیجیه تجزییه گرمیایی AP

بهبود پیدا میکند.
افزایش گرمای آزاد شده از تجزیه گرمیایی  APدالییل مختلفیی
دارد که به بعضی از آنها اشاره شده است .واکنش اکسیداسیون
 NH3با بر ورد بین آمونیام و اکسیژن بر روی سطح نیانوذرات
رخ میدهد .با افزایش فشار جزئی اکسییژن ،سیایتهای پوشیش
داده شده بر روی نانوذرات با تشکیل یون سیوپر اکسیید افیزایش
پیدا میکنند و سپس حضور اکسیژن بیه فرآینید تجزییه گرمیایی
 APکه در نتیجه اکسیداسیون آمونیام میباشد شتاب میدهید،
در نتیجه گرمایی آزاد شده از فرآیند تجزیه گرمایی افزایش پیدا
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شکل ( :)5منحنیهای تجزیه گرمایی ( TGAبا سرعت گرمادهی  10°C/minدر اتمسفر هوا)

 -4نتیجهگیری

تجزیییههای گرمییایی  DSCو  TGAمشییخس شیید کییه تجزیییه

طیف حاصل از تجزیه  XRDنشان میدهید کیه هیچگونیه تغیییر

گرمایی نانوکامپوزیتها در دماهای پایینتری در مقایسیه بیا AP

سیییا تاری در نیییانوذرات  CeO2رخ نیییداده اسیییت و هیچگونیییه

الس انجیام میشیود و  %2وزنیی از نیانوذرات  CeO2بیاالترین

الصی وارد آن نگردیده است .با استفاده از دسیتگاه FESEM

تاثیر را بر دمای تجزیه دارد .همچنین ایین نیانوذرات بیر گرمیای

از کیفیییت نانوکامپوزیتهییای حییاوی نییانوذرات  CeO2اطمینییان

آزاد شده از تجزییه گرمیایی میوثر میباشیند ،بیه طیوری کیه %2

حاصل شد و تصاویر گرفته شیده نانوکامپوزیتهیایی کیه شیامل

وزنی از آنها بیشترین تاثیر را بر گرمای آزاد شده دارد .همچنین

 APپوشش داده شده بر روی نانوذرات بودند را به یوبی نشیان

مشخس شد که با کاهش اندازه نانوذرات  ،CeO2تاثیر آنهیا بیر

میدهند .با توجه به اندازه ذرات  APالس و نانوکامپوزیتهای

تجزیه گرمایی  APبه میزان چشمگیری افزایش پیدا میکند.

نا

حییاوی  CeO2تهیییه شییده ،مشییخس اسییت کییه انییدازه ذرات
نانوکامپوزیتها نسبت به ذرات  APتغییرات نسیبتاً کمیی داشیته
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Abstract
This work studied on the thermal decomposition of ammonium perchlorate activated by addition of
commercial CeO2 nanoparticles. CeO2 nanoparticles were characterized by X-ray diffraction (XRD)
and transition electron microscope (TEM). The TEM study revealed that the majority of CeO 2
particles are of 10–30 nm in size. The catalytic activities of CeO2 nanoparticles on the thermal
decomposition of ammonium perchlorate were investigated by thermogravimetric analysis (TGA)
coupled with differential scanning calorimeter (DSC). The results imply that the catalytic
performance of CeO2 nanoparticles is significant and the decrease in the thermal decomposition
temperature and the increase in the heat decomposition AP .So that, adding 2 Wt.% of CeO2
nanoparticles to AP decreases the thermal decomposition temperature from 423.89 to 330.89 °C.
Also, adding 2 Wt.% of CeO2 nanoparticles to AP increases the heat decomposition from 835 to
1517.22 J/g.
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