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 چكيده

هدف اصلي در تحقيق جاري بررسي اثر نسبت سوخت به اكسيد كننده بر روي شرايط سنتز نانوكامپوزيت

و براي اين منظور از نيترات. يد شده به روش سنتز احتراقي در محلول استآلومينا تول-مس هاي مس

و از اوره به عنوان سوخت استفاده شد نسبت سوخت به اكسيد كننده. آلومينيوم به عنوان اكسيد كننده

(F/O)محصوالت سنتز بوسيله آزمايش. تغيير كرد75/1الي9/0ازXRD هاي الكترونيو ميكروسكوپ 

SEM وTEM تغييرات دمايي به صورت تابعي از زمان در حين انجام سنتز ثبت. مورد بررسي قرار گرفتند

نتايج نشان داد كه با افزايش نسبت سوخت به اكسيد كننده حداكثر تا نسبت استوكيومتري باعث. گرديد

از. افزايش دماي احتراق گرديد ارزيابي. كاهش يافت75/1الي1دماي احتراق با افزايش اين نسبت

مس TEMو SEMهاي ميكروسكوپ آلومينا را از طريق اين روش اثبات-توليد موفق نانوكامپوزيت

.نمود

.آلومينا-سوخت، اكسيد كننده، سنتز احتراقي در محلول، نانوكامپوزيت مس: هاي كليدي واژه

 مقدمه.1
و نانو كامپوزيتسنتز احتراقي در محلول روشي جديد به منظور توليد ان ميواع نانو مواد در. باشدها

و از يك يا چند تركيب مواد حاوي نمك اين روش يك محلول آبي هاي فلزات به عنوان اكسيدكننده
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و يا احيا كننده استفاده مي ها در اين روش به دو منظور در حقيقت از سوخت. شودآلي به عنوان سوخت

ا: شود، الفمهم استفاده مي بعامل و كربن به عنوان عناصر احيايي: يجاد حرارت، .منبع توليد هيدروژن

ميهاي فلزات داراي انحاللنيترات شود تا پذيري بااليي در آب هستند كه همين مسئله موجب آن

انواع آلياژها، اكسيدها،.[1,2]محلول حاوي مواد اوليه به سطح بااليي از همگن بودن دست پيدا كند 

و تركيبكاربي مي هايدها، پروسيكايدها - اكسيدي پيچيده با كاربردهاي مختلف به اين روش توليد

توليد مواد نانو كه داراي خواص بهتري نسبت به مواد ميكرو هستند، در اين روش متداول.[3,4]شوند

روهاي فلزي همچون كامپوزيتهمچنين، نانوكامپوزيت.[5]باشدمي و آلومينا در اين ش قابل هاي مس

.[6,7]باشند توليد مي

نسبت: توان به عنوان فاكتورهاي تاثير گذار در اين روش نام برد، از جملهاز پارامترهاي متفاوتي مي

و ميزان آب مصرفي يكد. سوخت به اكسيد كننده، نوع سوخت، دماي احتراق ر مجموع، در مورد

و توليد گازهاي مضر توان گفت كه نبايد به صورت انفجاسوخت خوب مي ري واكنش كرده

به (F/O)نسبت سوخت به اكسيد كننده.[8,9]نمايد برابر يك به اين معنا است كه مواد اوليه نيازي

و فقير F/O<1و F/O>1.اكسيژن اتمسفر براي انجام واكنش ندارند به ترتيب نشان دهنده محلول غني

هاي مختلف سوخت به اكسيد كننده در نا است كه نسبتاين مسئله بدان مع. [10]باشند از سوخت مي

. محلول منجر به توليد محصوالت متفاوت خواهد شد

آلومينا به روش-، نويسندگان به ارائه روشي نوين در توليد نانوكامپوزيت مس [11]در كار پيشين

و تنها در يك مرحله پرداختند  ن. سنتز احتراقي در محلول ميدر تحقيق جاري كنند تا به ويسندگان تالش

و دماي احتراق نانوكامپوزيت  ارزيابي تاثير تغيير نسبت سوخت به اكسيد كننده بر روي محصوالت

. آلومينا بپردازند-مس

و روش تحقيق.2  مواد

مسنيترات و و سوخت)%5/98(و اوره)%5/99(هاي آلومينيوم به ترتيب به عنوان اكسيدكننده

 يعني( هاي مختلف سوخت به اكسيد كننده تمام مواد اوليه به منظور دستيابي به نسبت.استفاده شد

و بر روي هات پليت تا حداقل مقداردر)75/1و9/0،0/1،25/1،5/1هاي نسبت آب مقطر حل شدند

 ها با اضافه كردن گرافيت در سه نسبت وزني مختلف نسبتآزمايش. گرم شدند C°300دماي حداكثر 

5/1به محلولي با نسبت سوخت به اكسيد كننده)25/0و8/0مقدار استوكيومتري،( به مقدار استوكيومتري

مس. به عنوان ماده كمكي ادامه يافت دليل اضافه كردن گرافيت جلوگيري كردن از اكسيداسيون

و همكارانشان محاسبه گرديد.است .[12]نسبت سوخت به اكسيد كننده از روش آقاي جين
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و آلومينا به عنوان محصول نهايي سنتز تنظيم گرديد، معادله تعادلي واكنش بر حسب توليد مس فلزي

شد3به1و نيز نسبت وزني آلومينا به مس در محصول نهايي  معادله تعادلي ياد شده در زير نشان. محاسبه

).1فرمول( داده شده است 
4.4 Al (NO3)3.9H2O+ 10.5Cu (NO3)2.3H2O+ 32(NH2)2 CO � 10.5Cu+ 2.2Al2O3+ 32CO2+
135.1H2O+ 49.1N2 (1)

با استفاده Philips X’Pertه منظور آناليز محصول سنتز از آزمايش تفرق اشعه ايكس توسط دستگاهب

و اشعه  2θدر رنج=nm)15406/0(λمسKαاز فيلتر نيكل = °0.5و سرعت اسكن02/0با گام4-80°

مدل( data acquisitionبوسيله دستگاه(TTD)زمان-همچنين، نمودارهاي دما. بر دقيقه بهره برده شد

Advantech USB4718 (به منظور نشان دادن رفتار محلول )و دماي احتراق هاي در نسبت) دماي اشتعال

به منظور ارزيابي ميكروسكوپي محصول. مختلف سوخت به اكسيد كننده در حين سنتز ترسيم گرديد

ساخت شركت( AB 912مدل TEMو VP 1450مدل SEMهاي الكتروني سنتز از ميكروسكوپ

Germany–LEO (شد .استفاده

و بحث.3  نتايج

هاي مختلف سوخت به اكسيد كننده در شكل الگوي تفرق اشعه ايكس محصوالت سنتز براي نسبت

.نشان داده شده است1

ب9/0:الگوي تفرق اشعه ايكس براي نسبت هاي سوخت به اكسيد كننده، الف-1شكل ج0/1:، د25/1:، و5/1:، ،:75/1.
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هاي مس اكسيدي به مراتب الف نشان داده شده است، پيك1كه در شكل9/0در نمونه با نسبت

متر از پيكقوي بهعهاي مس فلزي است، اين مسئله بدان نا است كه بيشتر محصول توليدي در اين نسبت

مي. صورت اكسيدهاي مس است .[4]سوخت در اين نسبت دانست توان مربوط به محتواياين رفتار را

مياز آنجاييكه يكي از نقش ميهاي سوخت در اين روش، احيا توان گفت كه در محلول باشد، بنابراين

. ميزان سوخت كمتر از ميزان الزم براي انجام واكنش به صورت كامل بوده است9/0واكنشي با نسبت 

از1در شكل و نوع اكسيد شدت0/1به9/0ب با افزايش اين نسبت پيك مس فلزي افزايش يافته است

و كربن. تغيير كرده استCu2Oبه CuOمس از  از آنجاييكه، عمده عناصر تشكيل دهنده اوره، هيدروژن

و باعث افزايش ميزان  هستند، ميزان باالتر سوخت در محلول سبب افزايش قابليت احيايي محلول شده

وه بر تغييرات ذكر شده در محلول با نسبت استوكيومتري فازعال. مس فلزي در محصول سنتز شده است

و با توجه به نمودارهاي دما. نيز مشاهده شده استCuAlO2اسپينل  -دليل حضور اين اسپينل در ادامه

به. شودزمان بيان مي در شكل اج الگوي تفرق اشعه ايكس براي محصول سنتز با نسبت سوخت

اس25/1اكسيدكننده  به.تآورده شده تنها تفاوت نوع محصول در اين نسبت افزايش مجدد پيك متعلق

تا1شكل(75/1الي9/0هاي مس فلزي از نسبت تفاوت بين شدت پيك. باشدمس فلزي مي )و1الف

نشان دهنده اين مسئله است كه افزايش نسبت سوخت به اكسيد كننده به صورت قابل توجهي بر روي

م هاي سوختي نسبتي كليهزمان برا-نمودارهاي دما2در شكل.[4,5]گذارديمحصول نهايي سنتز اثر

مي.آورده شده است1كننده در شكل به اكسيد توان مشاهده نمود، بعد از همانطور كه از اين نمودارها

و هنگامي ازتبخير آخرين قطرات آب مي C°100 كه دما ميفراتر . شودرود واكنش سنتز احتراقي آغاز

راي بهفتار براي تمامي نسبتن كه. اكسيد كننده تكرار شده است هاي سوخت اين مسئله بدان علت است،

و اشتعال پس از تبخير آب موجود در محلول، دما مي و محلول به صورت ژل در آمده تواند افزايش يابد

.گرددفورا آغاز 

ب9/0:، الفهزمان براي نسبت هاي سوخت به اكسيد كنند-نمودار دما-2شكل ج0/1:، د25/1:، و5/1:، ،:75/1.
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مي2همانطور كه در شكل دماي اشتعال)9/0(شود براي تنها نسبت زير مقدار استوكيومتري الف ديده

0/1ب در محلولي با نسبت2در شكل. باشد، زيرا كه ميزان سوخت در اين نسبت كم استبسيار پايين مي

دماي احتراق به تدريج با افزايش نسبت سوخت به اكسيد كننده. ثبت شده استباالترين دماي احتراق

كه اين مسئله وابستگي شديد دماي احتراق)و2ج الي2شكل( يابد بعد از ميزان استوكيومتري كاهش مي

مي. [13] دهدبه ميزان سوخت موجود در واكنش را نشان مي از توان به توليد ميزان بيشتري اين رفتار را

,CO2گازهايي همچون  H2OوN2نسبت داد كه اين مسئله منجر به خروج ميزان بيشتري از حرارت به

ميهمراه اين گازها مي هاي مختلف داراي اما سوخت. گرددشود كه به كاهش دماي احتراق منجر

سوخت به گاليسين افزايش نسبت-به عنوان مثال، در سيستم نيترات آهن. رفتارهاي متفاوتي هستند

و اگر در همين سيستم از هيدرازين به عنوان سوخت اكسيد كننده باعث كاهش دماي احتراق مي گردد

با. يابداستفاده گردد، دماي احتراق با افزايش اين نسبت افزايش مي در صورتي كه در هر دو سيستم

مي دليل.يابدافزايش نسبت سوخت به اكسيد كننده، ميزان گاز خروجي افزايش مي توان ديگري را كه

به عنوان عامل تاثير گذار در كاهش دماي احتراق در حضور سوخت بيشتر از ميزان استوكيومتري 

ميدانست، نقش رقيق . [15-13] تواند باعث اتالف حرارت گرددكنندگي سوخت اضافي است كه

سو2ها در شكل يكي از مهمترين يافته خت به اكسيد كننده است كه بدست آوردن باالترين نسبت

مي5/1در حقيقت شعله سنتز در نسبت. دهدسنتز در آن به صورت پايدار رخ مي باشد به صورت پايدار

مي75/1ولي با افزايش اين مقدار به  مي. گردداين شعله ناپايدار توان به همان نقش رقيق اين مسئله را

ب باعث75/1يش از حد دماي احتراق در نسبت كنندگي سوخت اضافي نسبت داد كه به علت كاهش

در-به منظور درك بهتر مشتق نمودار دما. گرددعدم انجام سنتز به صورت پايدار مي زمان برحسب زمان

ب براي دو نسبت سوخت به اكسيد كننده3شكل  و در. آورده شده است75/1و5/1الف همانطور كه

مي3شكل  مي5/1 شود، سنتز در نسبتالف مشاهده و در كسري از ثانيه رخ و به صورت ناگهاني دهد

75/1ب مربوط به نسبت3در صورتيكه نمودار. دهدنمودار براي اين سنتز تنها يك پيك را نشان مي

ميداراي پيك ميهاي متعدد و سنتز در زمان نسبتا زيادي رخ .دهدباشد
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ب5/1: دو نسبت سوخت به اكسيدكننده، الفزمان بر حسب زمان براي-مشتق نمودار دما-3شكل ،:75/1.

وCuAlO2حضور اسپينل با25/1در دو نسبت استوكيومتري الي احتراق در اين دو نسبت به دماي

و حدود. گرددميباز  را C°1000 چرا كه اسپينل مذكور تنها در دماهاي باال قابليت تشكيل شدن

ميهمچنين اين اسپين.[16]دارد طرل و اكسيدتواند از آلومينيوم در دماي باال يق واكنش نفوذي مابين مس

.[17])3و2هاي معادله( تشكيل شود 

Cu2O + Al2O3� 2CuAlO2 (2)

CuO + Al2O3 � CuAl2O4 (3)

و بررسي نحوه انجام سنتز-يكي از مهمترين نتايج بدست آمده از نمودارهاي دما الف3شكل( زمان

ب ميبدست آوردن باالترين نسبتي از سوخت به اكس)و تواند در آن به يدكننده است كه سنتز احتراقي

اهميت اين نسبت بدان علت است كه در حضور سوخت اضافي بخش. صورت پايدار واكنش كند

.باشدمي5/1همانطور كه در باال ذكر شد اين نسبت، نسبت. باالتري از محصول سنتز مس فلزي است

ن هاي سوخت به اكسيدكننده، اكسيدهاي مس در الگوي سبتاما همانطور كه مشاهده شد، در تمامي

به. تفرق اشعه ايكس مشاهده گرديد به منظور حذف اكسيدهاي مس از محصول نهايي سنتز گرافيت

از آنجاييكه، گرافيت در دماي باال داراي قابليت اكسيداسيون. عنوان عامل كمكي به محلول اضافه شد

ميباشدباالتري نسبت به مس فلزي مي تواند با اكسيد شدن خودش توسط اكسيژن اتمسفر مانع،

و هنگامي. اكسيداسيون مس فلزي توليد شده شود كه محصوالت در حقيقت گرافيت پس از دماي اشتعال

و در عين حال احيا كنندگي قابل قبولي از خود نشان سنتز در دماي باال هستند، مي تواند نقش محافظتي

. دهد

مياز دي و در دسترس بودن آن اشاره كردگر مزاياي گرافيت در ضمن محصول. توان به ارزان بودن

مي،گرافيت پس از واكنش با اكسيژن هوا باشد كه به راحتي از محيط واكنشي گاز مونوكسيد كربن
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و تاثيري بر روي محصول سنتز ندارد بدست4ميزان گرافيت اضافه شده به محلول از معادله. خارج شده

و از اين ميزان گرافيت به عنوان گرافيت استوكيومتري نام برده مي .شودآمده است

CuO+ C � Cu+ CO         (4)

ار گرافيت، گرافيت بايد به محلولي اضافه گردد كه باالترين ميزان به منظور استفاده از حداقل مقد

و تكرار پذير واكنش نمايد و بتواند به صورت پايدار .مس فلزي را به عنوان محصول سنتز توليد نمايد

سو4شكل را5/1خت به اكسيدكننده تاثير اضافه شدن مقدارهاي مختلف گرافيت به محلولي با نسبت

.دهدمينشان

مي4الگوي تفرق اشعه ايكس در شكل دهد، همراه الف تنها مس فلزي را به عنوان محصول سنتز نشان

الف نشان دهنده آن است كه ميزان گرافيت اضافه شده4حضور پيك گرافيت در شكل. با پيك گرافيت

مي)4ميزان استوكيومتري گرافيت، بدست آمده از معادله( به محلول  زان الزم براي جلوگيري از بيشتر از

و به همين دليل گرافيت اضافي خود را در آزمايش  اكسيداسيون مس فلزي به اكسيد مس بوده است

XRD به. نشان داده است ميزان استوكيومتري كاهش8/0بنابراين ميزان گرافيت اضافه شده به محلول

در. مس فلزي استت عالوه بر حضور مجدد پيك گرافيب نشان دهنده4در شكل XRDنتايج. يافت

با4شكل .ميزان استوكيومتري گرافيت آورده شده است25/0ج نتايج اين تست براي محلولي

مقدار استوكيومتري: در حضور گرافيت، الف5/1الگوي تفرق اشعه ايكس براي نسبت سوخت به اكسيد كننده-4شكل
ب ج8/0: گرافيت، .مقدار استوكيومتري گرافيت25/0: مقدار استوكيومتري گرافيت،
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و آناليز-5شكل .آلومينا-نانوكامپوزيتمس EDSتصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي

مي4همانطور كه در شكل شود، تنها مس فلزي به عنوان محصول نهايي سنتز شناخته شدهج مشاهده

.است

مس( براي محصول سنتز تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي5در شكل ) آلومينا-نانو كامپوزيت

و اكسيديكپ5در شكل EDSآناليز. آورده شده است آلومينيوم را به صورت هاي مربوط به مس فلزي

حد EDSاين مسئله بدان علت است كه، قطر اشعه مورد استفاده در آناليز. دهدهمزمان نشان مي در

و از آنجاييكه آلومينا ي توليد شده در اين روش در حد نانو متر است، اين مسئله باعث شده ميكرون است

به منظور مشاهده دقيق محصول توليد شده. است تا پيك مربوط به هر دو ماده در يك آناليز مشاهده شود

. آورده شده است6در شكلآن تصوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري

ه آن است كه اندازه ذره آلوميناي توليد شده تقريبا برابر محصول سنتز نشان دهند TEMتصوير

توان به مدت زمان كم واكنش كه اين مسئله را مي، [11]اندازه محاسبه شده از طريق معادله شرر است

مياحتراقي نسبت داد، كه اجازه رشد دانه را نمي و امكان توليد مواد با اندازه نانو را فراهم .آورددهد

مستص-6شكل .آلومينا-وير ميكروسكوپ الكتروني عبوري از نانوكامپوزيت
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 گيرينتيجه.4

و دماي سنتز نتايج زير در تحقيق انجام شده بر روي تاثير نسبت سوخت به اكسيد كننده بر محصول

.گرددبدست آمد، كه به صورت زير بيان مي

و با افزايش محصول نهايي سنتز به صورت قابل توجهي به ميزان سوخت مصرفي واب• سته است

.هاي مس به سمت مس فلزي تغيير كردميزان سوخت نوع محصول نهايي از اكسيد

و به علت دماي باالي احتراق در اين دو نسبت25/1و0/1تنها در دو نسبتCuAlO2اسپينل•

.توليد شده است

.راق كاهش يافتبا افزايش ميزان سوخت در محلول به باالتر از نسبت استوكيومتري دماي احت•

و همچنين از اكسيداسيون• در حضور گرافيت به عنوان ماده كمكي دماي احتراق كاهش يافت

.مس فلزي جلوگيري شد
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Abstract  

The main goal of the current research is to clarify the Role of fuel/oxidizer ratio on the synthesis 
condition of Cu-Al2O3 Nanocomposite fabricated using the solution combustion synthesis method. For 
this purpose copper, aluminum nitrates and urea as are used as oxidizer and fuel respectively. The 
fuel/oxidizer (F/O) ratios were selected between 0.9 to 1.75. The products were analyzed using X-ray 
diffraction, SEM and TEM techniques. The change in temperature during the process was recorded as a 
fuction of time. The Results showed that increasing the F/O upto the stoichiometric ratio caused an 
increase in the combustion temperature and a deacrese in combustion temperature observed as F/O ratio 
incresed from 1 to 1.75. Microscopic evaluations using SEM and TEM proved the production of Cu-
Al2O3 nanocomposite via this method. 
Keywords: Fuel, Oxidizer, Solution Combustion Synthesis, Cu-Al2O3 nanocomposite.


