

  
  
  

احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهاي مس و روي در حضور کربن و آلومینیوم و 
  بررسی امکان افزایش حد حاللیت روي در شبکه مس

  
  2، جلیل وحدتی خاکی1مریم السادات مرعشی

  
  چکیده

-رنج به منظور تشیکل کامپوزیت ب  Cو Alبه وسیله   ZnO و CuOدر این تحقیق احیاء مکانوشیمیایی مخلوط پودرهاي 
مخلوط پودرها به منظور تولید . آلومینا و همچنین افزایش حد حالیت روي در شبکه مس مورد بررسی قرار گرفته است

و  (XRD)و با استفاده از دستگاه هاي پراش اشعه ایکس . درصد اتمی روي آسیاکاري شده اند 45و  40، 30برنج حاوي 
ساعت  3تا  2نشان دادند که بین   TGAو  XRDنتایج . سی شده اندنتایج حاصل برر  TGA)(آنالیز وزن سنجی حرارتی 

آسیاکاري واکنش هاي احیاء به طور کامل انجام می شوند به طوري که پیک هاي مربوط به مواد اولیه به طور کامل حذف 
د حاللیت روي نشان می دهند که می توان ح XRDهمچنین نتایج . می گردند و پیک هاي برنج و آلومینا ظاهر می گردند

درصد اتمی روي  40درصد اتمی افزایش یافت و به کمک آسیاکاري برنج تک فاز آلفا حاوي  40در شبکه مس را تا 
  .درصد اتمی می باشد 30این در حالیست که حد حاللیت تعادلی روي در شبکه برنج آلفا در دماي محیط . تولید کرد
    

 .آلومینا،  پراش اشعه ایکس، آنالیز وزن سنجی حرارتی –پوزیت برنج احیاء مکانوشیمیایی، کام  :واژه هاي کلیدي

  
  
    
  
  
  
  
  


1دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد
2استاد دانشگاه فردوسی مشهد  



...احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهاي مس وروي

  مقدمه
روش هاي نسبتا جدیدي هستند که براي تولید مواد با  (MCS) 2و سنتز مکانوشیمیایی (MA) 1آلیاژسازي مکانیکی

ر است که شامل جوش سرد و آلیاژسازي مکانیکی یکی از روش هاي فرآوري پود. ساختار نانومتري به کار برده می شوند
سنتز مکانوشیمیایی یکی از کاربردهاي آلیاژسازي مکانیکی است . شکست پی در پی ذرات در طول آسیاکاري می شود

تغییر ]. 4-1[که بر مبناي وقوع واکنش هاي شیمیایی در اثر فعال سازي مکانیکی در طول آسیا کاري بنا نهاده شده است 
و  5[طول آسیاکاري بوجود می آید معموال منجر به تولید محصوالت نانوساختار می گردد فرم پالستیک شدیدي که در 

6.[  
از جمله واکنش هاي شیمیایی که در طول آلیاژسازي مکانیکی می تواند رخ دهد احیاء اکسیدهاي فلزي در حضور عامل 

از آسیاکاري براي انجام  McCormickو   Schaffer، 1989براي اولین بار در سال . احیاء کننده فلزي یا غیر فلزي است
آنها نشان دادند که به وسیله آسیا کاري اکسید مس با یک فلز فعال مثل کلسیم یا منیزیم . واکنش شیمیایی استفاده کردند

الوترمی استفاده از فلزات به منظور وقوع واکنش احیاء، احیاء مت]. 8و  7[در دماي اتاق می توان آن را به فلز مس احیاء کرد 
اکسید فلزات نیز در طول آسیاکاري در ) احیاء به وسیله کربن(عالوه بر احیاء متالوترمی، احیاء کربوترمی. نامیده می شود

از آنجا که احیاء کربوترمی فرایندي گرما گیر است، بنابراین انرژي مکانیکی ]. 9و  4[دماي محیط می تواند انجام شود 
از . ع آن در دماي محیط تنها در زمان هاي طوالنی آسیاکاري و در شرایط خاصی وجود داردزیادي الزم دارد و امکان وقو

طرف دیگر واکنش احیاء متالوترمی واکنشی به شدت گرمازا است بنابراین می توان از این فرایند به منظور تسریع واکنش 
ش احیاء متالوترمی فعال شده و در زمان هاي احیاء کربوترمی استفاده کرد، به طوري که این واکنش نیز همزمان با واکن

  ].10[کوتاه آسیاکاري به وقوع بپیوندد 
با تشکیل محلول هاي . گسترش حد حاللیت در محلول هاي جامد یکی دیگر از کاربردهاي آلیاژسازي مکانیکی می باشد

الستیک، تغییر در چگالی و حذف جامد و افزایش حد حاللیت می توان به خواص مطلوبی مانند افزایش استحکام و مدول ا
تا کنون تحقیقات گسترده اي در زمینه افزایش حاللیت عناصر مختلف در شبکه ].  11[ فازهاي ثانویه نامطلوب دست یافت

عناصري مانند نقره و کبالت که در حالت عادي حاللیت بسیار کمی در شبکه مس دارند می توانند به . مس انجام شده است
  ]. 1[به طور کامل در شبکه مس حل شوند کمک آسیاکاري 

در طول آسیاکاري و در مرحله  Cو  Alهدف از این تحقیق در مرحله اول احیاء همزمان اکسیدهاي مس و روي به کمک 
  .دوم افزایش حد حاللیت روي در شبکه مس می باشد

  
  
  
  
  
  


1 Mechanical Alloying 
2 Mechanochemical Synthesis  



  ی و انجمن علمی ریخته گري ایران متالورژ نسومین همایش مشترك انجمن مهندسی


  مواد و روش تحقیق
به عنوان پودرهاي  (ZnO,Fluka,99%)و اکسید روي  (CuO,Merck,96%)مواد اولیه شامل پودرهاي اکسید مس 

تهیه شده از شرکت متالورژي پودر مشهد به عنوان عوامل  (C,99.5%)و گرافیت   (Al,99.5%)اکسیدي و  آلومینیوم 
-Cuبدین ترتیب برنج . اتخاب شده اند 1در قسمت اول آزمایشات نسبت پودرها بر اساس واکنش . احیاء کننده می باشند

30at% Zn  تقویت شده با%wt25.04 آلومینا بدست می آید.  
0.7CuO + 0.3ZnO + 0.37C + 0.42Al → 0.3Zn + 0.7Cu + 0.37CO + 0.21Al2O3  

گلوله . انجام شد rpm260آلیاژسازي مکانیکی توسط آسیاي سیاره اي در دماي اتاق، تحت اتمسفر آرگون و با سرعت 
با پودر    40:1بودند که با نسبت وزنی گلوله به پودر  mm12و  10و با قطرهاي هاي مورد استفاده از جنس فوالد ابزار

  .پودر اولیه استفاده شده است gr7.5در هر آزمایش از . مورد نظر مخلوط شدند
با  (XRD)به منظور بررسی تغییرات فازي و بررسی میزان پیشروي فرایند احیاء از دستگاه پراش اشعه ایکس

به منظور بررسی واکنش   1TGAآنالیز وزن سنجی حرارتی . آنگستروم استفاده شد 1.5405وج و طول م CuKαپرتوي
این دستگاه یک ترازوي گرمایی است که تغییرات جرم . احیاء کربوترمی که با کاهش وزن همراه است، انجام شده است

با نرخ دمایی  C1000°یط تا از دماي مح TGA-50آزمایشات به کمک دستگاه .  نمونه را اندازه گیري می نماید
°C/min10 در اتمسفر هوا انجام شده است.  

در دیاگرام فازي و افزایش حد حاللیت  αدر قسمت دوم آزمایشات به منظور بررسی امکان گسترش منطقه مربوط به فاز 
قرار  ’α+βزي به طور تعادلی در ناحیه دو فا 1که مطابق شکل  Cu-45Znو  Cu-40Znروي در این ساختار دو ترکیب 

شرایط آسیا کاري . مقایسه گردیدند Cu-30Znدارند به روش مکانوشیمیایی تهیه شدند و نتایج حاصل با نتایج مربوط به 
  .قرار گرفتند XRDساعت آسیاکاري مورد آزمایش  3نمونه ها پس از . مطابق آزمایشات پیشین برقرار شد

  
  .Cu –Znنمودار فازي : : 1شکل 


1Thermo Gravimetric Analyzer  



...احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهاي مس وروي

  نتایج و بحث
  حیاء مکانوشیمیاییا

همان طور که در این شکل مشاهده می شود . نمونه هاي آسیاکاري شده نشان داده شده است XRDتصاویر  2در شکل 
ساعت  3به دست آمده رخ نداده است، اما پس از   XRDساعت اولیه آسیاکاري تغییر محسوسی در الگوي  2تا 

این . ظاهر می شوند α-Al2O3و  α-brassف می شوند و پیک هاي آسیاکاري تمام پیک هاي مربوط به مواد اولیه حذ
وقوع این واکنش ها را می توان این گونه . امر بیانگر این مطلب است که واکنش هاي احیاء به طور کامل فعال شده اند

ي احیاء ساعت آسیاکاري، واکنش ها 3تا  2در فاصله زمانی ] K 1800>Tad] (12(توصیف کرد که طبق معیار مرزانف 
بوسیله آلومینیوم به طور ناگهانی فعال می شوند و گرماي آزاد شده از این واکنش ها  انرژي الزم براي وقوع واکنش هاي 

ساعت آسیاکاري تمام اکسیدهاي اولیه به کمک آلومینیوم  3احیاء بوسیله کربن را نیز فراهم می کند، به طوري که پس از 
  . و کربن احیاء می شوند

مشاهده نمی شود، می توان ادعا کرد  1ساعت آسیاکاري در شکل  3ا که پیک مربوط به روي تشکیل شده پس از از آنج
که همزمان با وقوع واکنش هاي احیاء مکانوشیمیایی، آلیاژسازي مکانیکی نیز اتفاق می افتد و اتم هاي روي تشکیل شده 

  .هندوارد شبکه مس می شوند و آلیاژ برنج آلفا را تشکیل می د
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  .نمونه هاي آسیاکاري شده در زمان هاي مختلف XRDالگوي :  2شکل 

  
از  .بر روي نمونه ها انجام شده است  TGAبه منظور بررسی تأثیر کار مکانیکی بر فعال سازي واکنش هاي احیاء آزمایش 

وزن کل سیستم کاهش می  خارج می شود و COآنجا که در اثر احیاء کربوترمی، کربن موجود در سیستم به صورت گاز 



  ی و انجمن علمی ریخته گري ایران متالورژ نسومین همایش مشترك انجمن مهندسی


می تواند نشان دهنده کینتیک واکنش هاي احیاء ) TGAمنحنی هاي (یابد، تغییرات وزن نمونه در طول حرارت دادن 
همان . نمونه هاي آسیاکاري شده در دماهاي مختلف نشان داده شده است TGAنتایج  3در شکل]. 13[ کربوترمی باشد

تغییر محسوسی در جرم رخ نمی دهد که بیانگر  C °517آسیاکاري نشده، تا دماي طور که مشاهده می شود در نمونه ي 
وزن نمونه به میزان   C °641.94تا  C °517در فاصله دمایی . فعال نشدن واکنش هاي احیاء کربوترمی تا این دما است

یعنی ) wt.% 4.44(بیشتر از مقدار استوکیومتري  wt.% 10مقدار کربن اولیه در این نمونه ها . کاهش پیدا می کند% 4.76
wt.% 4.88 بنابراین با در نظر گرفتن خطاي آزمایش می توان بیان کرد که در این بازه دمایی تمام کربن . بوده است

 قسمتی از این خطا مربوط. موجود از سیستم حذف شده است و واکنش هاي احیاء کربوترمی به طور کامل انجام شده اند
دماي . و افزایش وزن می گردد Alاکسیژن در محیط باعث اکسیداسیون قسمتی از  وجود. می شود TGAبه اتمسفر انجام 

C° 517  را می توان دماي اشتعال)Tig (همچنین مشاهده می شود که در نمونه آسیاکاري نشده، از دماي . این نمونه دانست
از آنجا که این آزمایشات در اتمسفر هوا انجام شده است چنین امري . وزن نمونه شروع به افزایش می کند C° 750حدود 

  .به دلیل اکسیدایسون نمونه و وارد شدن اکسیژن به سیستم حاصل گردیده است
  

  
  .مربوط به نمونه هاي آسیاکاري شده در زمان هاي مختلف TGAنتایج : :  3شکل 

  
ناشی از احیاء کربوترمی از همان ابتداي آزمایش مشاهده می ساعت آسیاکاري شده، کاهش وزن  3و  2در نمونه هاي  

بنابراین می توان نتیجه گرفت که کار مکانیکی باعث فعال شدن واکنش هاي احیاء کربوترمی همزمان با واکنش . گردد
بر همچنین مشاهده می شود که . شده است TGAهاي احیاء آلومینوترمی  در زمان هاي کوتاهی پس از آغاز آزمایش 

خالف نمونه بدون کار مکانیکی که واکنش ها در یک بازه زمانی کوتاه در دماهاي باال به صورت ناگهانی رخ داد، در این 
این امر بیانگر این حقیقت است که هرچند . نمونه ها واکنش ها از همان ابتداي آزمایش به صورت تدریجی آغاز می شوند



...احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهاي مس وروي

در دماهاي کمتر نشده است ولی تأثیر خود را بر افزایش انرژي کل سیستم ساعت آسیاکاري باعث وقوع احتراق  2و  1
  .به صورت تدریجی گردد TGAگذاشته و توانسته است باعث فعال سازي واکنش هاي احیاء از همان آغاز آزمایش 

بلکه از ساعت آسیاکاري شده برخالف نمونه هاي دیگر هیچ گونه کاهش وزنی را نشان نمی دهد  3نمونه  TGAنتیجه 
 XRDاین نتیجه تأیید کننده نتایج . همان ابتداي آزمایش افزایش وزن ناشی از واکنش هاي اکسیداسیون مشاهده می گردد

واکنش هاي احیاء در طول آسیاکاري کامل شده است و کربن اولیه از  TGAاست و ثابت می کند که قبل از انجام 
این نمونه باعث کاهش دماي اشتعال تا حد ماکزیمم دماي حاصل در در واقع کار مکانیکی در . سیستم حذف شده است

  .طول آسیاکاري و وقوع سنتز احتراقی شده است
  

  افزایش حد حاللیت
که به طور  Cu-45Znو  Cu-40Znبه منظور بررسی امکان افزایش حد حاللیت روي در شبکه برنج آلفا دو ترکیب 

آن ها با نتایج مربوط  XRDر دارند به روش مکانوشیمیایی تهیه شدند و نتایج قرا ’α+βتعادلی در دیاگرام فازي در ناحیه 
مشاهده می شود با وجود  4همان طور که در شکل . قرار دارد مقایسه گردید αکه در ناحیه تک فاز  Cu-30Znبه نمونه 

اري اکسیدهاي مس و روي، ساعت آسیاک 3در دیاگرام فازي در منطقه دو فازي قرار دارد پس از  Cu-40Znآنکه آلیاژ 
به وضوح ’β پیک هاي مربوط به فاز  Cu-45Znاین آلیاز به صورت تک فاز تشکیل شده است در حالی که در نمونه 

درصد اتمی به  40در دماي محیط می تواند تا  αبنابراین می توان نتیجه گرفت که حد حاللیت روي در فاز . دیده می شود
حد حاللیت روي در مس در دماي محیط در ) 1شکل (در حالی که طبق دیاگرام فازي کمک آسیاکاري افزایش یابد، 

 C°200خط چین ها نشان می دهند که تعادل به کندي حاصل می شود و بنابراین حد حاللیت در حدود (است % 35حدود 
  ). براي دماي محیط نیز معتبر است
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  .اتمی روي درصد 45و  40، 30نمونه هاي حاوي  XRDالگوي :  4شکل 
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به منظور . به زوایاي کمتر منتقل شده است Cu-40Znپیک مربوط به این فاز در نمونه  αبا افزایش حاللیت روي در فاز 
بررسی دقیق تر تغییرات صورت گرفته در اثر افزایش میزان روي موجود در آلیاژ، پارامتر شبکه فاز آلفا بر اساس زاویه 

براي تعیین دقیق زاویه و یکسان بودن شرایط براي تمامی . محاسبه گردید) 200(و  )111(پیک هاي مربوط به صفحات 
همان طور که در این شکل  . نشان داده شده اند  5نتایج حاصل در شکل . پیک ها، از تابع لورنتس استفاده شده است

ش یافته است که این امر بیانگر حل درصد اتمی پارامتر شبکه برنج آلفا افزای 40مشاهده می شود با افزایش درصد روي تا 
در  45تا  40شدن روي در شبکه برنج آلفا و تشکیل محلول فوق اشباع روي در مس می باشد، ولی با افزایش میزان روي از

افزوده شده در  Znبنابراین می توان نتیجه گرفت که . صد وزنی تغییر زیادي در پارامتر شبکه برنج آلفا بوجود نمی آید
  . ظاهر شده است) ’β(نج آلفا حل نشده است و به صورت یک فاز دوم شبکه بر
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  ).200(، )111(اتمی روي محاسبه شده بر اساس پیک هاي 

3.64

3.65

3.66

3.67

3.68

3.69

3.7

3.71

20 30 40 50
at % Zn

Lattice Parameter (?)

(111)
(200)



...احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهاي مس وروي

  نتیجه گیري
نشان می  XRDنتایج . با موفقیت انجام شد Cو  Alدر این تحقیق احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهاي مس و روي به کمک 

ساعت  3م می شود، به طوري که در نهایت پس از دهند که همزمان با وقوع واکنش هاي احیاء آلیاژسازي نیز انجا
. آسیاکاري پیک هاي مربوط به مواد اولیه به طور کامل حذف می شوند و پیک هاي برنج آلفا و آلومینا ظاهر می گردند

ن همچنی. می باشند XRDنیز نشانده تأثیر کار مکانیکی بر فعال سازي واکنش هاي احیاء و تأیید کننده نتایج  TGAنتایج 
  . درصد اتمی افزایش یابد 40نشان دادند که  با کمک آسیاکاري حد حاللیت روي در شبکه مس می تواند تا  XRDنتایج 
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