
  

  

  ييايميبه روش مکانوش Cu-Al2O3  نانو ساختارتيکامپوز يدرجا ديتول

  ٢ي خاکيل وحدتي دکتر جل‐١احسان محمدپور

  ي دانشکده مهندس‐ مشهديدانشگاه فردوس

  دهيچک

ه ي و از مخلوط اولييايمي به روش مکانوشAl2O3 ي متفاوتي درصدهاي حاوCu-Al2O3ت يق، کامپوزين تحقيدر ا

CuO ، Alو Cuه، امکان کنترل ي در مخلوط اولياستفاده از مس فلز. د شدي تولي کم انرژياکاري استفاده از آس با

مطالعات .  فراهم کرده استيديت تولي آن را در کامپوزييزان نهاي  و مAl2O3ک، کنترل اندازه ذرات ياباتي آديدما

 شده نشان  داد در ياکاري آسي هاکس نمونهي پراش اشعه اي الگوهاي و بررسSEMکروسکوپ ي با ميز ساختارير

 به شکل ي در شبکه مس محلول جامدAl افتد وبا انحالل ي آگلومره شدن ذرات اتفاق مياکاريمرحله اول آس

Cu(Al)ن ي واکنش بيدر مرحله بعد.  شوديل مي تشکAl حل شده  و CuOل ذرات ي به تشکAl2O3 منجر شده و 

ت ي از آن است که در کامپوزيکس حاکي پراش اشعه اي الگوهايرسبر.  شوديز شدن آنها ميشکست ذرات باعث ر

 ساعت ۷۲که پس از يبه طور.  باشدي مي ساختار نانومترينه دارايز بوده و مس زميار ري بسAl2O3حاصل ذرات 

  .ابدي ي نانومتر کاهش م۳۰ مس به کمتر از يت هايستالي اندازه کرياکاريآس

  :يديلغات کل

 ، نانوساختارييايميسنتز مکانوش ، Cu-Al2O3ت، يکامپوز
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  ييايميبه روش مکانوش Cu-Al2O3  نانو ساختارتيکامپوز يدرجا ديتول

  ٤ي خاکيل وحدتي دکتر جل‐٣احسان محمدپور

  ي دانشکده مهندس‐ مشهديدانشگاه فردوس

  دهيچک

ه ياز مخلوط اول و ييايمي مکانوشروش به Al2O3 ي متفاوتي درصدهاي حاوCu-Al2O3ت يق، کامپوزين تحقيدر ا

CuO ، Alو Cu ه، امکان کنترل ي در مخلوط اولياستفاده از مس فلز. د شدي تولي کم انرژياکاريآس با استفاده از

مطالعات . کرده است فراهم يديت تولي آن را در کامپوزييزان نهاي  و مAl2O3ک، کنترل اندازه ذرات ياباتي آديدما

در  شده نشان  داد ياکاري آسي نمونه هاکسي پراش اشعه ايهاگولا يبررس و SEMکروسکوپ ي مبا يساختارز ير

 به شکل ي در شبکه مس محلول جامدAl افتد وبا انحالل ياتفاق م  ذراته شدن آگلومرياکاري اول آسهحلمر

Cu(Al)ن ي واکنش بيمرحله بعددر .  شوديل مي تشکAl حل شده  و CuO ذراتليبه تشک  Al2O3 منجر شده و 

ت يکامپوزدر  از آن است که يکس حاکي پراش اشعه اي الگوهايبررس.  شوديز شدن آنها ميت باعث رشکست ذرا

 ساعت ۷۲که پس از يبه طور.  باشديم ي ساختار نانومترينه دارايز بوده و مس زميار ري بسAl2O3ذرات حاصل 

  .ابدي ي نانومتر کاهش م۳۰ مس به کمتر از يت هايستالياندازه کر ياکاريآس

  :يديت کللغا

 ، نانوساختارييايمي ، سنتز مکانوشCu-Al2O3ت، يکامپوز

                                                 
  دانشجوی کارشناسی ارشد 3

  استاد  4
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  مقدمه ‐۱

 گسترده يس مورد برري مهندسمواد  فراوان دريک به علت کاربردهاي سرام‐ فلزيت هايکامپوز ري اخي    در سالها

 يک محسوب ميسرام ‐ فلزيت هاي از کامپوزير شاخه ايز زيد فلز نياکس‐ فلزيت هاي کامپوز.ن قرار گرفته انديمحقق

 در يمقاومت عال،  باالييايمي شيداريمت ارزان ، پايل قي به دلAl2O3د فلز از ياکس ‐ فلزيت هايد کامپوزي در تول.شوند

 Cu-Al2O3ت ي شود که کامپوزياستفاده م يطور گسترده ا فوق العاده به ي بااليون و مقاومت دمايداسيمقابل اکس

،  اندپخش شدهدر آن  Al2O3ذرات سخت از جنس مس که  ينه فلزي زم با داشتنتيکامپوزن يا . از آنها استيکي

 ي دارا م Al2O3 ي و حرارتييايمي شيداري استحکام و پاه همراه مس را بي عاليکي و الکتري حرارتتي خواص هداتواما

 مطلوب يکياص الکترخو ويشي مقاومت سا، بااليدر دماها استحکام فوق العادهل يبه دل Cu-Al2O3ت يکامپوز .باشد

  .]۳و۲و۱[ دا نموده استي پيعيکاربرد وس

ع يتوز و تا حد ممکنيديذرات اکسز بودن ير  ها،تيکامپوزن نوع يد ايتول ندي فرادر ي مهم و اصلي از جنبه هايکي      

به طور از را ي نني بر آورده کردن ايي توانايخته گري متداول ذوب و ريروش ها.  باشديم ي فلزنهيدر زمآنها  کنواختي

در ن مرحله ياول . شوديم کمک گرفته   هاتين کامپوزيد اي تولي برا پودرين رو از روش متالورژي از ا.کامل ندارند

 ذرات يحاو يتي کامپوزيهاپودر . استيتيه پودر کامپوزي ته، پودري به روش متالورژت هاين گروه از کامپوزيد ايتول

ن روش يز اد شده اي تولCu-Al2O3 يتي کامپوزاما پودر. نمودد يتول يون داخليداسياکسبه روش  توان  ي را ميدياکس

ع و ي انجماد سريل روش هاين دليبه هم .خواهد بود همراهت يمحدودبا ز ين  Al2O3 يدرصد حجم کنواخت نبوده وي

شنهاد ي پيتيز کامپويپودرهان نوع ياد ي توليبرا  (Mechanochemical Synthesis)ييايميش‐مکانو يروش ها

  .]۴و۳[ شده اند

  مختلفيگزارش ها يه بوده است ولي از عناصر اوليياژهايد آلي تولي برايکي مکانياژ سازيک آلياگرچه کاربرد کالس

 را به انجام ييايمي شي از واکنش هايعي وسمحدوده توان ي ميکي مکانياژ سازي دهد که با کمک آليمتعدد نشان م

شامل  اياح/شي اکساي واکنش هاي فعال سازي برايکي مکانياژ سازيز از آلي نياريققان بسمحن راستا ي در هم.رساند

‐مکانو  به روش  Cu-Al2O3ت يد کامپوزي تول .]۴[ت استفاده کرده اندي مناسب با موفقا کنندهياحد و يک اکسي

 : شودير انجام مي واکنش زي بر مبناييايميش

32323 OAlCuAlCuO milling +⎯⎯ →⎯+  (1)  
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 با توجه به تفاوت .خواهد بود Al2O3 پراکندهت کننده ينه مس و ذرات تقويا زم بيتياکنش فوق کامپوز ومحصول

 در گروه  وبودهبه شدت گرمازا  CuOو  Alن فلز فعال ي ، واکنش بCuOو  Al2O3 يدهايل اکسي تشکيبزرگ گرما

 ي مي طبقه بندSHS (Self-propagating High-temperature Synthesis)ش رونده ي خود پيواکنش ها

 بصورت ي در موارديکي مکانياژ سازيستم آلي در سيياين واکنش احيا  دهد که ي نشان م مختلفيگزارش ها .شود

انجام شده  MSR (Mechanically induced Self-propagating Reaction) ا ي  ي و احتراقيخودبخود

جه درشت شدن ذرات يک واکنش باعث ذوب شدن و در نتياتابي آديک دماي تا نزدياکارين آسيباال رفتن دما ح. است

Al2O3قات ين رو تحقياز ا. ]۳و۵[ دهدير قرار ميت را تحت تاثي کامپوزيکيزي و فيکي شود که خواص مکاني م

 ييايمي کنترل واکنش شي براي به روشيابيدست  و ]۷و۶[ن واکنشي حاکم بر ايزمهايشناخت مکان ي در راستايفراوان

   .]۸ و۳[انجام شده استCuO  وAlن يب

 ار مرزانوفيو از معبوده  ي کم انرژياي با استفاده از آسيتين کامپوزيد چني امکان توليبررسحاضر ق يهدف از تحق

 استفاده شده و Cu-CuO-Alاز مخلوط  قيتحقن يدر ا . استفاده شده است ها انجام واکنشيچگونگ ينيش بيپجهت 

 ييايميش ‐به روش مکانو ) درصدAl2O3) ۱۶‐۲۳ذرات از  متفاوت ي حجميا درصد هيحاو Cu-Al2O3ت يامپوزک

جه کنترل يک و در نتياباتي آدي در مخلوط فوق امکان کنترل دماير مختلف مس فلزياستفاده ازمقاد .د شده استيتول

ز قابل يننه يشده در زمخش پ يديزان فاز اکسي م،ن روشيبعالوه با استفاده از ا. دي نماي را فراهم ميدياندازه ذرات اکس

 و (SEM) يروبش يکروسکوپ الکترونيله مي به وس،د شدهي توليتي کامپوزيهاپودرمشخصات . کنترل خواهد بود

  . قرار گرفته استيمورد بررس (XRD) کسيپراش اشعه از يآنال

  ستمي سيکيناميترمود يبررس ‐۲

  : ي با فرم کليني جانشياي احيواکنش ها      

OBxAyBOA yx +⎯→⎯+    (2)     

موارد مهم  از يکي. دارند ي فراوانيکاربردهاک يسرام ‐ فلزيت هايه کامپوزيبه خصوص در تهو  يه مواد مهندسيدر ته

 Al2O3ا شده و ي احAlک فلز کمتر فعال با فلز يد ي آن اکسي که طاست ت يترمواکنش ن دسته واکنش ها، ي ادر

 داشته باشد، Al2O3 با ييمتوسط به باالل ي تشکياختالف انتالپ ، مورد نظريد فلزيکه اکسيدر صورت.  دهديل ميتشک

 مورد ي فعال سازيانرژبتوان اگر  . ردي گيقرار م SHS يو در گروه واکنش هابوده  گرمازا يني جانشيايواکنش اح

 در  واکنشکرد،ن يم تايکارا يتوسط آسرا  شروع واکنش الزم است يکه برا) Tig( اشتعال يدن به دماي رسياز براين

 (Tad>1800 K)ار مرزانوف يواکنش ها از معن نوع ي ا آسان تري دسته بندي برا. شودي ميطبقه بند MSRگروه 

 ي را ميي هايواکنشار مرزانوف يبا توجه به مع.  رودي به کار مSHS ي واکنش هاي شود که در اصل براياستفاده م
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ز ي نيار مشابهيالزم به ذکر است که مع.  باشدK ۱۸۰۰شتر از يک آنها بياتابي آديکه دما انجام داد MSRتوان به روش 

K  تر  را به شکل سادهMSR انجام واکنش ها به فرم يالزم برا وجود دارد که شرط
C
H 2000

298

298 >
∆

 ي ميمعرف ٥  

 در باره احظه يد کليار دين معيااند،  واکنش در نظر گرفته نشدهي اجزاي باالي دمايت حرارتيار دوم ظرفيدر مع. دينما

  . ]۹[دهد يشروع واکنش م

  :است    گرمازادايشد Al توسط CuO يايواکنش احهمانطور که اشاره شد 

KTOAlCuAlCuO ad 5151,323 32 =+⎯→⎯+   (3) 

 قهي دق۲ تا ۱ ،ي احتراقواکنش دهد که ي نشان مSPEX يپر انرژ  ياي با آسCuO-Alستم ي سيقات بر رويج تحقينتا

منجر  Al2O3 از مس و ذوب ير مقداري است که به تبخي آزاد شده به حدي گرماوشده  انجام ي کاراي شروع آسبعد از

تم مورد مطالعه در سيس درن مشکل، ي رفع ايبرا .]۵[  سازديم مشکل يا کاريند آسين فراي کنترل واکنش را حو شده

ه اضافه شده يب مواد اوليبه ترکو کنترل کننده واکنش  ق کنندهيبه عنوان رق يفلزمس  از ير متفاوتياد مق،حاضرق يتحق

 .د شده استي توليا کارين آسير در حيمطابق واکنش ز Cu-Al2O3   تيو کامپوز

QOAlCuxCuOAlxCu milling +++⎯⎯ →⎯++ 32)3(32     (4) 

 واکنش  انجام حاصل ازيدما شي افزايب پودري ترکيت حرارتيش ظرفيبا افزا ،فوق ستمياضافه شده به س يفلزمس 

 . کندي را کنترل مسرعت  انجام واکنش ،Al و CuO  ذراتنيم بي مستقيبا کاهش تماس ها را کاهش داده و يقاحترا

ن اثر ي ايجهت بررس. دهدي را کاهش مMSRستم به يل سيتمامس، ش از حد يبد توجه داشت که اضافه کردن يالبته با

ار يمع و بر اساس محاسبه شدهر يمطابق ز ياف مس اضمختلفري مقاديستم برايک سياباتي آديدمااضافه کردن مس، 

ر نشان داده شده يمطابق مسستم يک سياباتي آديمحاسبه دما. ده استيگرد مشخص MSR واکنش يمرزانوف حد مرز

 .استانجام گرفته  ريز
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⎜⎜
⎝
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⇒⎟⎟
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⎜⎜
⎝

⎛
⇒⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Al2O3+3)Cu+(x

            Tad Products,
Q+Al2O3+3)Cu+(x

        298K       Products,
3CuO+2Al+xCu

298K   Reactants, 

 :تتوان نوشيمک فرض شده است، ياباتياز آنجا که واکنش آد

                                                 
5 :298H∆   کلوين٢٩٨در دمای ) ٢(آنتالپی واکنش 

298C :  کلوين٢٩٨در دمای ) ٢(ظرفيت حرارتی اجزای واکنش   
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(6) 

به  adT  کهياردمودر الزم به ذکر است، .شودي مريتبخواکنش انجام ن ي از مس است که حي کسرm ،)۶ (رابطهدر 

ک را بر ياباتي آدير محاسبه شده دماي مقاد۱شکل .  صفر در نظر گرفته شده است برابرm مقدار ،هدير مس نرسي تبخيدما

ق يند را به طريه که امکان انجام فرايب مخلوط اولي از ترکين شکل محدوده ايا در .دهدي مس نشان ميحسب مول اضاف

MSRسه شده يگر مقايکدين مورد با يموجود در اار يز دو معي ن۲شکل در . خص شده است سازد با هاشور مشي فراهم م

ش يک را افزاياباتي آدي دماه،يمخلوط اولش گرم کردن يپ توان با ي، مهيمخلوط اولبا اضافه کردن مس به زمان هم .اند

ب يش گرم کردن ترکيا پتوان بي م،رديقرار نگ) (MSR Tad>1800K محدوده در يب اگر واکنشين ترتيبه ا .داد

ک ياباتي آديه بر دمايش گرم کردن اولي اثر پ۳شکل  در .را فراهم آورد MSR به صورت ندي فرا انجامامکانه ياول

   . ستم نشان داده شده استيس

  مواد و روش تحقيق  ‐۳

 درصد، ۷۸/۹۹وص شامل پودر مس با خل و ه شدهي پودرخراسان تهيشرکت متالورژ از قين تحقيمواد استفاده شده در ا

 يوزن کل مخلوط پودر. باشدي م۹۹ %شتر ازيبد مس با خلوص يو پودر اکسدرصد  ۱۵/۹۹وم با خلوص ينيپودر آلوم

 در يکي ،هاشي انجام آزمايب انتخاب شده براياز سه ترک . گرم بوده است۸۴/۹ش يآزما در هر Cu-Al-CuO شامل

تعداد  با يا کاريآس.  ن محدوده واقع شده اندي سوم درخارج از ابي و ترکMSR در محدوده يکي ،ار مرزانفيمرز مع

 گلوله به پودر ينسبت وزن.  در بسته انجام شده استي فوالدياي در محفظه آسmm۱۰ گلوله فوالد زنگ نزن با قطر ۲۴

ر ي ساعت متغ۷۲ تا ۱از  ي کاراي زمان آس.بدون توقف انجام شده است  وي کم انرژيياي در آسيکارا يآسو  بوده ۱۰:۱

قرار  يمورد بررس XRD يز فازيآنالو  EDX مجهز به SEM کروسکوپي مبا يکارا يسآنمونه ها بعد از . استبوده 

ش ي مورد آزمايهادر نمونهل واکنش يکم پس از تييب محصول نهايه و ترکيب مخلوط اولي ترک۱ در جدول .اندگرفته

   .نشان داده شده است
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   و بحثجينتا ‐۴

همان گونه که .  نشان داده شده است۵ و ۴ ي در شکلها،مورد استفادهوم ينيمس و آلومه ياول يپودرهااز SEMر يتصاو

ت ذرا کرون داشته وي م۲۵ با اندازه متوسط ير کروي و غ گرد ساختار Al ذرات پودر ،شودير مشاهده مين تصاويدر ا

 قبل و C2ب ي با ترکياز مخلوط پودر SEMر يوتصا. کرون دارنديم۲۰‐۵/۳ در رنج اندازه يپودر مس ساختار کرو

ه ي اوليدهد که در زمانهاير نشان مين تصاوي ايبررس. اندنشان داده شده ۶شکل  در يا کاري مختلف آسيبعد از زمان ها

اندازه  که يبه طور. شوديو درشت شدن آنها مدن ذرات ي باعث به هم چسبوسته وي به وقوع پجوش سرد ،يا کاريآس

با ادامه . ابدييش مي افزاکروني م۵۰‐ ۲۰در محدوده ) b‐۶شکل  (ياکاري ساعت آس۵ شده پس از ذرات اگلومره

کاهش . انجامديمز شدن ذرات يرو شکست  اتفاق افتاده و به يکار سخت  ذرات  و گستردهرفرم مداومييتغو يکارايآس

 اندازه )c,d,e‐۶شکل  ( شدهياکاري ساعت آس۲۴ و در نمونه ]۱۰[ ن مدعا استي بر ايليدلقابل مالحظه اندازه ذرات 

 يکرون مي م۱۰زتر از ي از ذرات ريار قابل مالحظهي مقادي حاصل حاويکرون بوده و مخلوط پودري م۲۰ذرات کمتر از 

  .باشد

. استه شده  نشان داد۷ در شکل ، شدهياکاري متفاوت آسي مدت زمانهاي که براC2کس نمونه ي پراش اشعه ايالگوها

ک ي کوتاه شدن پ،ده قابل مالحظهيتنها پدشود و يده نميب فازها دي در ترکيريي تغ، شدهياکاريساعت آس ۱ نمونه يبرا

د شدن يناپد. شونديد ميا شده ناپدي ساعت آس۵ در نمونه Al يکهايپ . استيکي در اثر کار مکانCu وCuO،  Al يها

 آن نسبت به فلز مس با درصد ي از کوچک بودن عدد اتمي توان ناشيرا م ياکاريه آسي در مراحل اولAl يک هايپ

 و در نمونه شدهف يج ضعي به تدرCu2O و CuO يک هاي پيکارايبا ادامه آس ].۱۱[  دانستب نمونهي باال در ترکيوزن

ه در اثر اند کض و کوتاه شدهي عريکاراي آسهنگام Cu{200}  وCu{111} يکهايپ. شوندي ساعت کامال محو م۲۴

  .افتديره شدن کرنش در ساختار و کاهش اندازه ذرات اتفاق ميذخ

 ساعت ۲۴ کوچکتر تا ياي به سمت زوايين جابجايا.  استياکاري آسي ط مسيکهايحرکت پگر يده قابل توجه ديپد

ربوط به مس را  ميکهاي پييده جابجايپد. گرددي ساعت به محل مس خالص بر م۷۲ابد و در نمونه يي ادامه مياکاريآس

توان مشاهده يم Cu-Al ي تعادلياگرام فازي ددرطور که  همانرا يز. وم در مس نسبت دادينيتوان به انحالل آلوميم

ش ثابت يل افزايدل .]۱۲[  در شبکه مس به صورت محلول جامد قابل حل استي درصد اتم۸وم تا حدود يني، آلومنمود

به سلول واحد مس  ينين انحالل جانشي ح بزرگتر نسبت به مسي شعاع اتماب Al ي است که اتم هاي اعوجاج،شبکه مس

 ي را مCu به صورت محلول جامد در شبکه Al حل شدن  ني بنابرا.دن دهيش مي و ثابت شبکه را افزا کننديل ميتحم

 يري اندازه گيو توان از ريش ثابت شبکه را ميافزا. ]۱۴و۱۳[ق نموديتحق مس يک هاي پيي جابجايريبا اندازه گتوان 
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پراش اشعه  يالگو ياز رو) ۸(و) ۷(ابط و رکمک  با)a( و ثابت شبکهdن يو استفاده از ارتباط ب d ياهين اليفاصله ب

  .]۱۵ [ نمود يريکس اندازه گيا

θ
λ

sin2
=d ) ٧       (  

222 lkhda ++=     )۸(                                                      

 يايک به سمت زواي پييش ثابت شبکه منجر به جابجاي کرد که افزايريجه گين نتين چني توان اي م۸و۷از روابط 

 ي برا2θ=43.32 از Cu{111}ک يپت يموقع ،۷کس در شکل ير پراش اشعه ايبا توجه به تصاو.  خواهد شدکوچکتر

ر ثابت ييتغت نشان دهنده ين وضعيا. استر نموده يي تغياکاري ساعت آس۲۴ بعد از 2θ=43.12ا نشده به ينمونه آس

 يبرا %0.45 زانيش ثابت شبکه به ميافزا. باشديم  شده يکاراي ساعت آس۲۴نمونه  يبرا 3.630 به 3.614شبکه از 

ل يتشک ينيلول جامد جانشو مححل شده  Cu در شبکه Al نکهي بر اي مبن است يليدل،  شدهياکاري ساعت آس۲۴نمونه 

 نشان دهنده 2θ=43.33 شده به يکاراي ساعت آس۷۲ در نمونه Cu{111}ک يت پيبرگشتن موقعدر مقابل . شده است

  . باشديه مي و بازگشت ثابت شبکه به مقدار اولCu از شبکه Alخارج شدن 

 Cu يک هاي پييو در نظر گرفتن جابجا شده ياکاري آسيکس نمونه هاي پراش اشعه ايج حاصل از بررسي نتاتوجه بهبا 

 ،يکارايه آسي ساعت اول۲۴جه گرفت که در ين نتي توان چني مCu2O و Al  ،CuO مربوط به يک هايد شدن پيو ناپد

Alشود و محلول جامد ي حل ميني در شبکه مس به صورت جانش Cu(Al)و به موازات آن خرد شدن ردي گي شکل م 

ز شدن ذرات و ي ريکي مکانياژ سازي آلادامه .شودي مربوطه ميک هايف شدن پي باعث ضعيديو شکست ذرات اکس

 ساعت ۲۴ بعد از يعنين مرحله يدر ا. دهنديش ميستم را به مرور افزاي سي را به دنبال دارد که انرژيساختار وبيتجمع ع

-يل مي تشکAl2O3ز يار ري و ذرات بسشودي شروع ميني جانشيايواکنش اح يکيناميط ترموديا شدن شرايا با مهيآس

 با انجام واکنش . شونديد مس وارد واکنش مي و با اکسه خارج شدCu از شبکه Al ين صورت که اتم هاي به ا.شوند

ارائه شده زم يبا توجه به مکان . گردندي مس خالص باز ميکهاي به محل پمس يکهايپ و مس، ينوم اتمين آلومي بيياياح

عدم . ستي نيابيکس قابل ردياشعه ا پراش يالگوهاو در ز خواهد بود يار ريه بسل شديتشک Al2O3واکنش،  يبرا

   ].۸و۳[ ه استي قابل توجل مشابهي به داليينمونه نهادر  Al2O3 يک هايحضور پ

 در ياکاري مختلف آسيزمان ها پس از    C1و C3 ه يب اولي با ترکيکس مربوط به نمونه هاي پراش اشعه اي الگو

 يهادر نمونهشرفت واکنش ي در نحوه پيتفاوت چندان، ۹ و ۸، ۷ يسه شکلهايبا مقا.  نشان داده شده است ۹و ۸ يشکلها

روند سد که  ي، به نظر مي مس اضافمتفاوت ي درصدها با در هر سه نمونه. شوديب متفاوت مشاهده نمي ترکيدارا

انجام   ازيز اثرينن يدرجه کلو ۲۱۰۷ کياباتي آديبا دما C3 در نمونه ي و حتبوده يجيانجام واکنش به صورت تدر
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 ستم وي رفتار سينيش بيپدهد که دريج نشان مين نتايا. شدباينمص يقابل تشخ MSR و به فرم يبه طور ناگهانواکنش 

ل ي در آن دخياديز يرهايمتغ و بوده يذات يهايده گيچي پيکه دارا ،يکاراي آسنيحدرها  انجام واکنشزميمکانن ييتع

 ي الزم برايار فقط شرطين معي او قضاوت نمود) Tad>1800 K( مرزانفاري مع بر اساسي به سادگتواني نم،هستند

به ق کننده ي و رقي جزء اضاف هنگام اضافه کردن،ن تفاوت در رفتاريا.  استMSRک واکنش گرمازا به شکل يوقوع 

ک فاز ي شامل MSRستم ي سيهايدگيچيمورد پ در ي متعددي و گزارشهاباشديقابل مشاهده م يشتريستم با وضوح بيس

ل ي که به منظور کاهش تماهيب اولي در ترکي اضاف حضور مس،ش رويق پي در تحق.] ۹[کنديد مييقت را تاين حقي ايخنث

  ،Tigن به دي رسيالزم برازمان ش ي ها در مورد افزاينيش بيد پييعالوه بر تا  اضافه شده بود،يستم به واکنش احتراقيس

ت يه کرد که اوال مس با ظرفينگونه توجي توان اين امر را ميل ايدال .)C1نمونه (شد ياحتراقبه فرم  واکنش انجامع از مان

 نسبت وadT کاهش ستم و ي سيت حرارتيش ظرفياد خود باعث افزاي زيحرارت
C
H∆ ا حضور ذرات مس يثان.  شوديم

 واکنش کننده از سرعت ين پودر هاي و با قرار گرفتن بکاسته Al و CuO ذراتم يقه از تماس مستيب مواد اوليدر ترک

 باپودر برخورد و تماس ذرات نحوه بر  ،هي به مواد اولق کننده يماده رق اضافه کردن ي به طور کل. کاهديانجام واکنش م

امکان کنترل ق کننده يرقه استفاده از گرچ لذا، . گذاردير ميتاث...  و يت حرارتيا، ظرفيواره محفظه آسيگلوله ها و د

خارج شده  MSR شود که واکنش از فرم ي باعث مي از طرفيد ولي نمايمفراهم  ييدر محصول نها را ييايميب شيترک

   .  انجام شوديجي به صورت تدرو

  و به کمکCu(111) يهاکي پي پهناي شده از روياکاريس آيهامس در نمونه) تيستاليکر( رات اندازه دانهييتغ         

  :ن زده شده استي تخم)۱۰( هال‐اميليوو ) ۹(شرر  وابطر

θ
λ

cos.
9.0

B
d = )   ٩  (  

θηλθ sin.9.0cos. +=
d

B )١٠   (  

- ي متفاوت نشان مي مدت زمان ها بهC2ا شدهي آسي را در نمونه هاCu(111) يک هاي پيزان پهن شدگي م۲ جدول 

ه براگ ي زاوθک در نصف ارتفاع و ي پي پهناBکس ، ي طول موج اشعه اλستال ، يزه کر انداd ها،ن رابطهيادر . دهد

 ي پهن شدگين فرمول تمامين است که طبق ايا نکته قابل توجه در مورد فرمول شرر.  استزان کرنش شبکهي مη و کيپ

ر ي تاثيکي مکانيوردها که برخياکاريسآ نديکه در فرآ ي در صورت. شوديستال ها مربوط ميز شدن  کريک به ريپ

. فا خواهد کرديکها اي پي در پهن شدگي ذرات پودر نقش مهمجاد شده درياکرنش   بر خواص پودر دارند،ياديز

 يتها و کرنش ذرات ناشيستاليز شدن ذرات و کري ريعني از دو عامل باال يبيدهند که ترکيمالحظات انجام شده نشان م

بر  θcos.Bحال اگر]. ۱۵[کس دارندير پراش اشعه ايکها در تصاوي پير پهن شدگ دينقش اساس ا،ين آسياز کار سرد ح
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 و عرض از مبدا آن  کرنش شبکهب خط برابريد که شي آيم به دست ميک خط مستقي رسم شود ، θsinحسب 

d
λ9.0

رات ييتغ. ]۱۱[ ستالها جدا کرديرات اندازه کرييزان کرنش شبکه را از تغيتوان ميمب ين ترتيبه ا . خواهد بود

 اثر .محاسبه شده است ۲در جدول ) ۱۰(رابطه  با استفاده از C2 نمونه يبرا ايآسبر حسب زمان کرنش زان يم و دانه اندازه

ر فرم و ييده تغي پدبر ياکارين اثر آسيتها ، همچنيستاليتار و کاهش اندازه کرز ساخي ري بر رويکي مکانياژ سازيآل

ش زمان ي با افزا. شودي مشاهده مي به خوب۲ج جدول ي شود در نتايم کرنش شبکه ذرات که منجر به  يکارسخت

 ۱۵۸/۰ تا ۰۲۷/۰ه از زان کرنش شبکي نانومتر کاهش و م۲۹ تا ۲۷۷تها از يستالي ساعت، اندازه کر۷۲ تا ۱ از ياکاريآس

 جهي در نتوشده  ي مس نانومتريتهايستالياندازه کر ياکاري آس ساعت۱۰ از پسب ين ترتيبه ا. افته استيش يافزا

 .داشت خواهد ي ساختار نانومترCu-Al2O3ت يکامپوز

  جيتان ‐۵

به کار  و Cu، CuO ،Al مخلوط با استفاده از ييايمي به روش مکانوش3O2Al-Cuت يد کامپوزيق حاضر، توليدر تحق

 : دهد که يج حاصل نشان مينتا.  قرار گرفته استي مورد بررسي کم انرژياي آسيريگ

 در شبکه مس Alن انحالل يه و همچنيون ذرات اوليده جوش سرد و آگلومراسي پدياکاريه آسيدر مراحل اول .۱

 . افتدي اتفاق ميفلز

ز يار ريدر شبکه مس اتفاق افتاده و ذرات بس حل شده Al توسط CuO ياي، واکنش احياکاريدر ادامه آس .۲

Al2O3شوديز شدن مجدد ذرات مشاهده مي و ريده کار سختين پديهمچن.  شونديل مينه تشکي در زم . 

 ساعت ۷۲پس از آنها  اندازه  کهيبه طور ارند دي ساختار نانومترياکاريآس اني پا پس از مسيتهايستاليکر .۳

 . رسدي نانومتر م۳۰ به کمتر از ياکاريآس

ستم ي در س.ستي ني اما کاف،دهديم را ارائه MSR انجام واکنش به فرم يار مرزانوف شرط الزم برايگرچه مع .۴

CuO – Al‐ Cuانتخاب شده است که شرط يب طوري آنکه ترکمغ ريعل بوده، يدگيچي پي که دارا 

 .فتد اي اتفاق مياکارين آسير حد يجيد، واکنش به فرم تدري نماارضاءمرزانوف را 

، MSR از وقوع يريش گيعالوه بر پ  توانيمه يق کننده در مخلوط اولي به عنوان رقيبا استفاده از مس فلز .۵

  .را کنترل نمود يينها در محصول 3O2Al يدرصد حجم
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