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  چکيده
 با استفاده از روش آلياژسازي مکانيکي مخلوط Ni-Al2O3 توليد کامپوزيت نانوساختار پژوهشدر اين 

د شده در حين آسياکاري در اثر گرماي آزا.  مورد مطالعه قرار گرفته استNiO و Ni, Al شامل يپودر

به منظور بررسي تأثير دماي . شود  ميMSR باعث انجام واکنش به صورت Al توسط NiOاحياي 

 بر چگونگي انجام واکنش سه گروه نمونه با دماي آدياباتيک Al توسط NiOآدياباتيک واکنش احياي 

نتايج .  مورد بررسي قرار گرفت(XRD)ساختار پودر آسيا شده توسط آناليز فازي . مختلف انتخاب شد

ن دهد در صورتي که دماي آدياباتيک واکنش به اندازه کافي باال باشد، واکنش مکانوشيمي بي نشان مي

NiO و Alپيشرونده  به صورت خود (MSR) تر واکنش تدريجي انجام   پايين آدياباتيکو در دماي

هايي که واکنش به صورت خود   در نمونه،مشخص شدنيکل همچنين با محاسبه اندازه دانه . شود مي

شود بسيار   واکنش تدريجي انجام مي کههايي شود، اندازه دانه نيکل نسبت به نمونه پيشرونده انجام مي

  .دياب کاهش مي  با افزايش زمان آسياکاري نيز اندازه دانه نيکل.تر است بزرگ

  

  ي، واکنش خود پيشروندهکي مکانيازاژسي ، آلNi-Al2O3ت نانوساختار يکامپوز: يدي کليها واژه
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  دهيچک
 مخلوط يکي مکانياژسازي با استفاده از روش آلNi-Al2O3ت نانوساختار يد کامپوزي تولپژوهشن يدر ا

گرماي آزاد شده در حين آسياکاري در اثر . ورد مطالعه قرار گرفته است مNiO و Ni, Al شامل يپودر

 ي دماير تأثيبه منظور بررس. شود  ميMSR باعث انجام واکنش به صورت Al توسط NiOاحياي 

ک ياباتي آديه گروه نمونه با دماسانجام واکنش چگونگي  بر Al توسط NiO يايک واکنش احياباتيآد

ج ينتا.  قرار گرفتي مورد بررس(XRD) يز فازيا شده توسط آنالير پودر آسساختا. مختلف انتخاب شد

ن ي بيمي باال باشد، واکنش مکانوشيک واکنش به اندازه کافياباتي آدي که دمايدهد در صورت ينشان م

NiO و Alشروندهيپ  به صورت خود (MSR) انجام يجيتر واکنش تدر نيي پا آدياباتيکيو در دما 

 که واکنش به صورت خود ييها  در نمونه،مشخص شدنيکل  با محاسبه اندازه دانه نيهمچن. شود يم

شود بسيار   واکنش تدريجي انجام مي کههايي ، اندازه دانه نيکل نسبت به نمونهشود يشرونده انجام ميپ

  .دياب کاهش مي اندازه دانه نيکل با افزايش زمان آسياکاري نيز .تر است بزرگ

  

  ، واکنش خود پيشروندهيکي مکانياژسازي ، آلNi-Al2O3ت نانوساختار يامپوزک: يدي کليها واژه

 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   مشهدي مواد، دنشگاه فردوسي ارشد مهندسي کارشناسي دانشجو‐١

   موادي کارشناس مهندس‐٢

   مشهديدانشگاه فردوساستاد گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندسی  ‐٣

 

 



رانيخته گران ايان و جامعه رري اين متالورژيش مشترک انجمن مهندسين همايدوم  

 3

  مقدمه

فلزی مستحکم و نه يکل به عنوان زمين.  دارديا  گستردهي کاربرد مهندسNi-Al2O3 ينه فلزي زم کامپوزت

کرو يم استحکام و يز داراي نAl2O3 .]۱ [ است مناسبشي و ساي مقاومت به خوردگيداراچقرمه و 

ن خواص باعث يمجموع ا. باشد ي باال ميش در دماي مقاومت به سا وي حرارتيداري باال، پايسخت

 و رشد دانه  داشته فوق العادهي و خوردگي، حرارتيشيمقاومت ساخواص  Ni-Al2O3 تيشودکامپوز يم

لندر موتور، ي سدربه عنوان پوشش  يا ر گسترده به طوNi-Al2O3ت يکامپوز .]۳‐۱[ دباي نه بهبوديدر زم

 يها  روش.]۲‐۵[ شود  يم استفاده LIGA ي و در تکنولوژيقيها، ابزار موس  فشار، قالبيها سوپاپ

 .]۲،۵،۷،۸ [استشنهاد شده يت پين کامپوزيد اي تولي برايکي مکانياژسازي، سل ژل و آلييايميرسوب ش

 زاتي تجهيسادگ و يمصرف انرژکاهش ل ي به دليکي مکانيازساژي روش آل،دي توليها ن روشيان اياز م

با استفاده از واکنش ها  بات و نانوکامپوزتي سنتز ترکي برايا شده روش شناخته ي اقتصادي و جنبه

 .]۱۰،۹،۸،۶ [است يميمکانوش

 مخلوط کردن يا کردن براي که در آن از آس منحصر به فرد استيندي فرايکي مکانياژسازيآلقت يدر حق

 يکي مکانياژسازي جالب توجه آليها يژگي از و.شود ي مورد نظر استفاده ماژيه و ساخت آليپودر اول

 حيندر  .است واکنش باال ي با گرماي پودر در مخلوط (MSR1) شروندهيامکان انجام واکنش خود پ

باعث کاهش اندازه ها با پودر  در اثر برخورد گلولهشکستن و جوش خوردن مداوم ذرات  ياکاريآس

واکنش ر نفوذ يکاهش مس د ويجاد سطوح جدي ا باجهي در نت.شود يوب ميته عيسش دانيذرات و افزا

 علت انجام شدن به .]۹،۶[شود  انجام يط و بدون حرارت خارجيمح يدر دماتواند  ي ميميمکانوش

ع ذرات فاز ي توزياکاري آسحيندر ) يکار سخت(ک پودر ير فرم پالستييط و تغي محيواکنش در دما

 .بود ار کوچک خواهدياندازه دانه محصول بس  وکنواختيکامالً  به صورت ينه فلزيمت کننده در زيتقو

  .]۱۱،۸[ ابدي يم بهبود يريت به مقدار چشمگيخواص کامپوزجه يدر نت

 در حضور Al و NiOن ي بيميق واکنش مکانوشي از طرNi-Al2O3  نانوساختارتي کامپوزپژوهشن يدر ا

Niاستفاده از . استهد شدي تول Ni ير دماين تأثي همچن.به منظور کنترل دماي فرايند انجام گرفته است 

 .مورد مطالعه قرار گرفته استشرفت واکنش يزان پي بر مياکاريک و مدت زمان آسياباتيآد
 

  قيمواد و روش تحق

  . آورده شده است۱ن پژوهش در جدول يمشخصات مواد استفاده شده در ا

                                                 
1- mechanically induced self-propagating reaction 
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   اوليهادومشخصات م: ١جدول 

 
  محصول شرکت (µm) اندازه ذره  وصخل  ماده

 Merck  ۱۰  %۹۹,۵۵  کلين

 Merck  ۱۰  %۹۰  ومينيآلوم

 Merck  ۰,۵‐۶  %۹۶  کليد نياکس

  

 يها ب نمونهيترک.  مختلف انتخاب شدNi با مقدار NiO و Alک يومتريسه گروه نمونه با نسبت استوک

  . آورده شده است۲جدول در  شيمازمورد آ

  

  ش ي مورد آزمايها ب نمونهيترک: ۲جدول 

  
 (wt%) ها  نمونهييب نهايترک (wt%) ها ه نمونهيب اوليترک  

 Ni NiO Al Ni Al2O3  عنصر

 A ۸۸,۸۱ ۹,۰۱ ۲,۱۸ ۹۵,۸۹ ۴,۱۱گروه 

 B ۶۴,۲۶ ۲۸,۸۱ ۶,۹۳ ۸۶,۸۹ ۱۳,۱۱گروه 

 C ۳۸,۳۲ ۴۹,۷ ۱۱,۹۸ ۷۷,۴ ۲۲,۶گروه 

  

 مدت به و ۳۰:۱ گلوله به پودر ي، با نسبت وزنيا  ماهوارهيا  گلولهياي در آسيکي مکانياژسازيات آليعمل

 محيط آسياکاري محيط خشک، دماي آن دماي محيط و سرعت آن . ساعت انجام شد۵و  ۳، ۱ يها زمان

به منظور  . بودند۱۰ و mm ۸ دو قطر باها فوالد سخت شده و  جنس گلوله. انتخاب شد rpm ۲۵۰سرعت 

 استفاده nm ۰,۱۵۴ و طول موج Cu Kα با اشعه (XRD)زي شرفت واکنش از آناليز فاي پي چگونگيبررس

  .هال محاسبه شد‐امسونيلياده از روش وفز با استياندازه دانه ن. شد

 
   ج و بحثينتا

ن واکنش به صورت خود ي باشد، اK ۱۸۰۰شتر از ي بيک واکنشياباتي آديار مرزانوف اگر دمايطبق مع بر

 راي بررسيبدماي آدياباتيک يک واکنش معيار تقريبي مناسبي بنابراين . تواند انجام شود يشرونده ميپ

  .]۹،۶ [ت اسK ۱۳۱۰ در حدود )۱(دماي آدياباتيک واکنش . واکنش استچگونگي انجام 
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)۱(                                                                      32OAlNi3NiO2Al +→+  

در  .ر استيپذ  امکانياکاري آسحيندر شرونده يبه صورت خود پ Al  توسطNiO يايواکنش احن يابنابر

واکنش  (Ni در حضور) ۱( انجام واکنش Ni-Al2O3ت نانوساختار يد کامپوزيهش به منظور تولون پژيا

   . شده استيبررس)) ۲(

)۲(                                                  32OAlx)Ni(3xNi3NiO2Al ++→++  

 با نيکل عالوه بر اينکه. شود ي محسوب مق کنندهي رق واست  اثري بکل در انجام واکنشين) ۲(در واکنش 

  دهندهشود، در بين ذرات پودر واکنش  با عث کاهش دماي آدياباتيک واکنش ميييگرمات يش ظرفيافزا

ک ياباتيد آي دما)۱( در شکل .]۹[ است گيرد و مانعي در برابر تماس ذرات پودر واکنش دهنده قرار مي

ز در ينش ي آزمايها ک نمونهياباتي آديب و دماي ترکرسم شده است،مول نيکل بر حسب ) ۲(واکنش 

 انجام واکنش يک بر چگونگياباتي آدير دماي تأثيبررسها بر اساس  انتخاب نمونه. شده است  آوردهشکل

   .باشد ي ميکي مکانياژسازيبا آل

  

  

  

 
  

  

  

 
  

  

 
 
 
  

  

  

 نمودار دماي آدياباتيک واکنش بر حسب مقدار نيکل اضافي:۱       شکل

 گروه
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CKTOAlNiNiNiOAlگروه ad :250095.595.232 32 =+→++

BKTOAlNiNiNiOAl ad :180051.1151.832 32 =+→++

AKTOAlNiNiNiOAl ad :100058.4058.3732 32 =+→++
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 همانطور که در . آورده شده استB و Aگروه  يها نمونه XRD پراش ي الگو٣ و٢ يها در شکل

 و در A ا شده گروهياعت آسس ۳ و۱ يها  نمونهXRD پراش ي الگودرشود،  ي مشاهده م۳ و۲ يها شکل

 NiO يها کي شدت پياکاريش زمان آسيبا افزا . وجود دارد NiOک ي پB گروه يها  نمونهي همه

  :ل داشته باشديتواند دو دل يم NiO ياه کيکاهش شدت پ. ابدي يکاهش م

 .دابي يم  کاهشها و ذرا ت پودر  در اثر برخورد گلولهياکاري آسحيندر  NiO اندازه دانه ‐

 جه شدتيدر نت مصرف شده باشد، NiO ي انجام شده باشد و مقداريممکن است واکنش تا حد ‐

 آن يها کي پ،ار کم استيل شده بسيشک تAl2O3که يياز آنجاگر ياز طرف د. ابدي کاهش آن  يها کيپ

   .ستيص ني قابل تشخXRD  پراشيدر الگو

را ي کمتر است، زNiO يها کي تعداد و شدت پBسه با گروه ي در مقاA گروه يها  پراش نمونهيدر الگو

 شدت ياکاريش زمان آسين با افزاي همچن. وجود داردي کمترNiO مقدار A گروه يها در نمونه

با توجه به .  استياکاري آسحين در Ni، که علت آن کاهش اندازه دانه ابدي يش م کاهNi يها کيپ

 B و A گروه يها  نمونهيب براي به ترتK ۱۸۰۰ و K ۱۰۰۰ن ييک پاياباتي آديج به دست آمده و دماينتا

 يجي و واکنش تدرشود يشرونده انجام نميها واکنش به صورت خود پ ن نمونهي در ا،جه گرفتيتوان نت يم

 .است

 مشاهده ۴همانطور که در شکل .  آورده شده استC گروه يها  نمونهXRD ش پراي الگو۴در شکل 

ن يدر ا.  وجود داردAl2O3 و Ni يها کيتنها پن گروه ي ايها  نمونهXRD پراش يدر الگو شود، مي

راش  پي موجود در الگوAl2O3ک يپ. شود  ي مشاهده مAl2O3ک ي پياکاري ساعت آس۱ عد ازگروه ب

 در B و Aگروه  يها مانند نمونه. ]۷ [باشد ي باال ميدار در دماهاي، که فاز پاباشد ي مα-Al2O3متعلق به فاز 

 کاهش Al2O3 يها کي و تعداد پAl2O3 و Ni يها کي شدت پياکاريش زمان آسيز با افزاين گروه نيا

ن ي ا،باشد ي ترد مAl2O3که يياز آنجا. باشد ي مAl2O3 و Ni ي ل کاهش اندازه دانهي، که به دلافته استي

 که در مدت ي به طور،شود يم زي و دانه ر کارسخترعتس به ياکاري آسحينل در يفاز بعد از تشک

 پراش يج الگويبا توجه به نتا. ستيص نيقابل تشخ XRD پراش يدر الگو ياکاريتر آس ي طوالنيها زمان

XRD ي باالکياباتي آديدما و K ۲۵۰۰ن گروه واکنشيجه گرفت در ايتوان نت ي م،ن گروهي ايها  نمونه 

  .شرنده انجام شده استيبه صورت خود پ
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  .اند  آسيا شدههاي مختلف  که براي مدت زمانAهاي گروه   نمونه XRDالگوي پراش : ۲شکل 
 (a) ۱،ساعت  (b) ۳،ساعت  (c) ۵  ساعت  

Ni    
NiO   

Ni    
NiO   

2θ 
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  .اند  آسيا شدههاي مختلف  که براي مدت زمانBهاي گروه   نمونهXRDالگوي پراش : ۳شکل 
(a) ۱ ،ساعت (b) ۳ ،ساعت (c) ۵ ساعت   
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 يش کرنش داخلياندازه دانه و افزا ل کاهشي به دلياکاريزمان آس شي با افزاNi يها کيپهن شدن پ

  .]۱۳،۱۲ [استهال قابل محاسبه ‐امسونيلي وي ا استفاده از رابطهاندازه دانه پودر ب. شبکه است

) ۳(  

 η،  براگي هي زاوθان، يک برحسب راديمم شدت پيک در نصف ماکزي پي پهناβن معادله يکه در ا

 ثابت شرر است، که به شکل ۰,۹۱عدد .  است اندازه دانهd و X ي  اشعه طول موجλ ،کرنش شبکه

کل محاسبه شده ي اندازه دانه ن . دانه وابسته استي  اندازهي و پراکندگي خطيستال، شاخص پراکندگيکر

 در هر سه شود، يبا توجه به شکل مشاهده م.  نشان داده شده است۵در شکل ) ۳ (ي با استفاده از رابطه

 B و A  گروهيها  اندازه دانه نمونه.ابدي يکل کاهش مي اندازه دانه نياکاريش زمان آسي با افزاگروه نمونه

گر يسه با دو گروه دي در مقاC گروه يها  نمونهکلي اندازه دانه ن.ار کوچک و در محدوده نانو استيبس

 باال  پودر به شدتيشرونده دمايل انجام واکنش خود پين گروه به دليرا در ايز, تر است ار بزرگيبس

محصول نانوساختار مورد نظر  که يجه در صورتي در نت.شود ي باال باعث رشد دانه مين دمايا. رود يم

  ].۹،۸[ن نگه داشته شود ييک پاياباتي آدي االمکان دمايه و حتد شيري جلوگيد از واکنش احتراقيباشد، با

  

  

2θ
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b 

a 

Ni      
Al2O3   
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 .اند هاي مختلف آسيا شده  که براي مدت زمانCهاي گروه  ه نمونXRDالگوي پراش : ۴شکل 
(a) ۱ ،ساعت (b) ۳ ،ساعت (c) ۵ ساعت   

θηλθβ sin91.0cos +=
d
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  ياکاريمان آسهال بر حسب مدت ز‐امسونيلي وي کل محاسبه شده با استفاده از رابطهياندازه دانه ن: ۵شکل 

  

   

  
  
  
  
   

  
  
   

 
  
  يريگ جهينت

و  Al, Ni  شاملي مخلوط پودريکي مکانياژسازي با استفاده از روش آلNi-Al2O3ت نانوساختار يکامپوز

NiOر به دست آمديج زي و نتاد شدهي تول.    

 باشند، واکنش به صورت تدريجي انجام       ي م K ۱۰۰۰ک  ياباتي آد ي دما ي كه دارا  Aهاي گروه     در نمونه  ‐

ن يک واکـنش و قـرار گـرفتن در بـ          يـ اباتي آد يبا کـاهش دمـا    ها مقدار نيکل اضافي      در اين نمونه  . مي شود 

 . شود  ميمانع انجام واکنش احتراقيدهنده   واکنشيذرات پودرها

باشند و براساس معيار مرزانوف در دمـاي      مي K ۱۸۰۰ كه داراي دماي آدياباتيك      Bهاي گروه     در نمونه  ‐

اسـت و واكـنش     رونده قـرار دارنـد، بـاز هـم واكـنش بـه صـورت تـدريجي                   هاي خود پيش   مرزي واكنش 

   .افتد ينم اتفاق ياحتراق

رونـده    پـيش   واكنش به صورت خود    ،باشند مي K ۲۵۰۰ كه داراي دماي آدياباتيك      Cهاي گروه    در نمونه  ‐

و بـا ادامـه     افتـد    يمـ  اتفـاق    ياحتراقـ  آسـياكاري واكـنش    سـاعت    ۱ بعـد از  ن گروه   يدر ا . اتفاق افتاده است  

  . ابدي ي اندازه دانه کاهش مياکاريآس

  بـه دليـل  و پايدار در دماهاي باالسـت   كه فازاست، αفاز  Cهاي گروهشاهده شده در نمونه مAl2O3 فاز ‐

  .باشد يمانجام واكنش در دماي باال 

در . ابـد ي ي م كه با افزايش زمان آسياكاري اندازه دانه كاهش         مشاهده شد   نيكل يدازه دانه ي ان  با محاسبه  ‐

، در  تر است  بزرگ B و   A سبت به گروه   ن افتد، اندازه دانه   ي اتفاق م  يکه واکنش احتراق   Cهاي گروه   نمونه

 . هستندساختار نانو يدارا B و Aهاي كه گروهحالي
 

   :A هگرو

   :B هگرو

   :C گروه



 Ni-Al2O3 …  نانوسختارت يد کامپوزيتول
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Fabrication of Ni-Al2O3 nanostructure composite via MSR 
 

A. Rasouli1, M. Roshanali2, J. Vahdati Khaki3 
 
 
 
 

This study investigated the fabrication of Ni-Al2O3 nanostructure composite by 
mechanical alloying of Al, NiO and Ni powder mixtures with various composition of 
Nix(Al2O3)100-x. Also the effect of adiabatic temperature reduction reaction of NiO by Al 
was studied on mechanically induced self-propagating reactions (MSR). The as-milled 
powder was examined by X-ray diffraction. Composite powder (Ni-Al2O3) were prepared 
successfully for Nix(Al2O3)100-x (x=77.4) specimens and in this specimens MSR took place. 
But no alumina was detected for Nix(Al2O3)100-x (x=95.89) and (x=86.89). In this specimens 
because of low adiabatic temperature reaction remained gradual. It is also observed 
higher adiabatic temperature resulted in larger grain size. With increasing milling time, 
grain size decreased.  

 
Keywords: Ni-Al2O3 Nanostructure composite, Mechanical alloying, MSR  
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