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افزایش مقاومت به سایش زیرالیۀ مسی پوششدادهشده با نانوکامپوزیت مسآلومینا بهروش احتراق محلولی
مقاله پژوهشی
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چکیده
یکی از روشهای نوین برای سنتز سریع و کمهزینۀ نانومواد ،سنتز احتراقی در محلول ا ست .در کار ارائه شده از نیتراتهای مس و آلومینیم با نقش
اکسیدکنندگی و از اوره بهعنوان سوخت و از گرافیت نیز برای مادۀ کمکی استفاده شد .آزمایشها در 5درصد وزنی مختلف فاز آلومینا (55 ،25 ،15 ،5
و  )05با نسبت سوخت به اکسیدکننده  1/25انجام شد و نمودارهای دما برحسب زمان در حین انجام سنتز رسم شد و میزان مقاومت به سایش نمونهها
مطالعه شد .نتایج ن شان داد در ن سبت 25در صد وزنی فاز آلومینا میزان مقاومت به سایش زیرالیۀ م سی پو ششداده شده تا حدود 0برابر افزایش یافت.
همچنین میکرو ساختار و فازهای ت شکیل شده این پو شش با میکرو سکوپهای  SEMمجهز به

TEM ،EDS

و آنالیز  XRDبرر سی شد که نتایج تولید

پوشش نانوکامپوزیتی مسآلومینا را در یک مرحله در اتمسفر هوا تأیید کرد.
واژههای کلیدی نانوکامپوزیت مسآلومینا ،احتراق محلولی ،مقاومت به سایش ،دمای احتراق.

The Increase in the Wear Resistance of Copper Substrate Coated by Cu-Al2O3 Nanocomposite
Through Solution Combustion Method
E. Mohammadi

H. Nasiri

Abstract
Solution Combustion is a new and low costs method in order to synthesis nanomaterials. In the presented
investigation, Copper and Aluminum nitrates, Urea and Graphite are used as oxidizer, fuel and auxiliary
materials, respectively. All experiments categorized in five groups in terms of percentage of alumina (5, 15, 25,
35 and 45 wt. %) and fuel to oxidizer ratio of 1.25. Time- Temperature diagrams are plotted during reaction and
wear tests carried out for all samples. Results showed, sample with 25 wt. % alumina can increase the wear
resistance 4 times than non-coated copper substrate. Also, the coating microstructure were investigated by SEM
equipped by EDS, TEM and XRD. The results proved synthesis of nanocomposite copper-alumina coating just in
one-step.
Key Words Copper-Alumina Nanocomposite, Solution Combustion, Wear Resistance, Combustion Temperature.
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افزایش مقاومت به سایش زیرالیۀ مسی پوششدادهشده با نانوکامپوزیت...

مقدمه

دوم ،دمای واکنش باال باعث اطمینان از خلوص و

مس دارای کاربردهای فراوانی در ساخت قطعات مهندسی

کریستالهبودن محصول میشود .این خصوصیات باعث

است .از مهمترین علل محدودکننده آن پایینبودن خواص

میشود نیاز به مراحل اضافی برطرف شود؛ یعنی کلسینه

مکانیکی در سطح آن مانند مقاومت به سایش و سختی است.

محصول در دمای باال که بهصورت متعارف در روشی همانند

استفاده از پوششهای نانوکامپوزیتی راهی مناسب برای رفع

سلژل مورد نیاز است تا محصول به ترکیب مناسب و

این عیب و از طرفی حفظ خواص ذاتی مس است .استفاده
از ذرات سرامیکی در نقش فاز تقویتکننده مانند
وAl2O3

SiC ،TiO2

در میان فاز زمینۀ مسی از مهمترین این

پوششهاست .آلومینا بهدلیل ارزان بودن و پایداری در
دماهای باال و برخورداری از استحکام مناسب مادهای مطلوب
در نقش فاز تقویتکننده است ].[1-2
روشهای فراوانی در علم مهندسی سطح برای تولید
این پوششهای نانوکامپوزیتی موجود است؛ از مهمترین آنها
میتوان از صنعت آبکاری ،پوششهای پاششی ،سلژل،
رسوب همزمان و آسیابکاری نام برد .معایبی در روشهای
ذکرشده موجود است که استفاده از آنها را محدود میکند؛
از مهمترین عوامل میتوان به کنترل سخت فرایند پوشش،
هزینهبربودن ،زمانبربودن ،نیاز به تکنولوژی پیچیده و
عملیاتهای تکمیلی این روشها اشاره کرد .بنابراین تولید
روشهای جدید با راندمان باال و هزینه پایین ذهن بسیاری
از پژوهشگران عالقهمند در این زمینه را به خود مشغول کرده
است ] .[3-7روش سنتز احتراقی در محلول ترکیبی از احتراق
و محلول واکنشپذیر است .معموال سنتز احتراقی در محلول
شامل واکنش خودپیشرونده در یک محلول از نیترات فلزات
و سوختهای مختلف است که ممکن است براساس نحوۀ
انجام سنتز دستهبندی شود .بعد از پیشحرارتدهی تا
دماهای مطلوب ( 154تا 044درجه سانتیگراد) ،شعله
خودبهخود تمام حجم را دربرمیگیرد (حالت حجمی) و به
تشکیل محصوالت جامد ریز با ترکیب مناسب و همگن منجر
میشود .ابتدا محیط واکنش اولیه در یک حالت مایع قرار

کریستاله برسد .سوم ،زمان کوتاه فرایند و تشکیل میزان باالیی
از گازها در حین انجام واکنش از رشد اندازۀ ذرات ممانعت
میکند و شرایط را برای تولید پودرهای نانواندازه با مساحت
سطح ویژه باال مطلوب میکند .تمام خصوصیاتی که در باال
برای فرایند سنتز احتراقی در محلول بیان شد ،برای
کاربردهای متنوعی از جمله کاتالیستها ،سلولهای سوختی
و بیولوژی مطلوب است ] .[3,8اصول سنتز نانومواد به این
روش مبتنی بر واکنشهای اکسایشاحیایی است که بین
نیترات فلزات و سوختها رخ میدهد .گرمای آزادشده بر
اثر این واکنشها نیاز به منبع حرارتی خارجی برای ادامه
واکنش را از بین میبرد ].[9-11
سوختهایی که تاکنون برای فرایند سنتز احتراقی
مصرف شدهاند ،عبارتاند از :اوره ،گالیسین،CH ،ODH ،
 DFH ،TFTAو . ...با بهکاربردن این سوختها تعداد زیادی
از اکسیدهای فلزات تاکنون سنتز یافتهاند .بهاستثنای اوره و
گالیسین ،اغلب سوختهای دیگر استفادهشده در فرایند
سنتز احتراقی در محلول از مشتقات هیدرازین هستند که
بهوسیلۀ هیدرات هیدرازین تهیه میشوند ،که سرطانزا هستند
].[2
در این تحقیق برای اولینبار از روش سنتز احتراقی در
محلول برای تولید پوششهای نانوکامپوزیتی مسآلومینا با
باالترین مقدار مقاومت به سایشی ممکن استفاده شده
است .عالوه بر این تالش شده است پوشش مدنظر در یک
مرحله و در اتمسفر هوا روی زیرالیۀ مسی اعمال شود.

میگیرد تا امکان مخلوطشدن در سطح مولکولی را فراهم
کند .بدینترتیب اجازه میدهد محصول بهصورت دقیق و
فرمولبندی یکنواخت ترکیبات و در مقیاس نانو سنتز شود.
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جدول  1ضرایب مربوط به رابطۀ ( )1برای تولید پوشش با درصدهای وزنی متفاوت فاز تقویتکنندۀ آلومینا
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مواد و روش تحقیق

شد ] .[12در این حالت گرافیت باقیمانده در محصول نهایی

آمادهسازی محلول

وجود نخواهد داشت .محاسبۀ نسبت سوخت به اکسیدکننده

در این پژوهش از نیترات مس ،نیترات آلومینیم بهعنوان اکسید

برگرفته از روش آقای جین و همکارانش بوده است ].[13

کنندهها و از اوره نیز بهعنوان سوخت برای تولید پوشش

مواد اولیۀ آمادهشده در حداقل مقدار آبمقطر (2سیسی) حل

نانوکامپوزیتی مسآلومینا استفاده شد ،بهطوریکه مس در
نقش زمینه و آلومینا در نقش فاز تقویتکننده باشند .از
گرافیت نیز بهعنوان مادۀ کمکی برای جلوگیری از
اکسیداسیون مس فلزی سنتزشده در اتمسفر هوا استفاده شد
] [12گرافیت با نیتراتهای مس و آلومینیم و اوره قبل از
اضافهکردن آبمقطر مخلوط شد .در حین حرارتدهی،
محلول همواره درحال همزدهشدن با مگنت با سرعت
104دور بر دقیقه بود .محاسبۀ نیترات مس و نیترات آلومینیم
برای سنتز محصولی حاوی  55 ،25 ،15 ،5و 05درصد وزنی
فاز تقویتکنندۀ آلومینا طبق معادلۀ ( )1محاسبه شد .در
جدول ( )1ضرایب استوکیومتری رابطۀ ( )1برای تولید
پوششی با نسبتهای متفاوت فاز تقویتکنندۀ آلومینا نشان
داده شده است.

شدند
آمادهسازی زیرالیۀ مسی
زیرالیۀ مسی در ابعاد 5×14×14میلیمتر برش داده شد.
قطعات بعد از دستیابی به ابعاد مدنظر با کاغذ سمباده حاوی
 SiCپولیش داده شدند .برای چربیزدایی و زدودن هرگونه
آلودگی زیرالیههای مسی ،در ابتدا با آبمقطر و صابون
شستوشو داده شدند و سپس 14دقیقه در بشر حاوی استون
در حمام اولتراسونیک شستوشوی نهایی شدند.
فرایند پوششدهی
محلول حاوی مواد اولیه روی هاتپلت با دمای 544درجه
سانتیگراد قرار میگیرد .زیرالیۀ مسی درون ظرف حاوی
محلول گذاشته میشود ،پس از تبخیر آب و تشکیل ژل،

aAl(NO3)3 + bCu(NO3)2 + cCO(NH2)2 = dCu + eAl2O3

احتراق بعد از حدود 0دقیقه با سرعت و بهصورت حجمی و

+fCO2 + gH2O +hN2

ناگهانی انجام میشود و پوشش روی زیرالیه مینشیند .از

() 1

ابزار  Data Acquzationمدل  Advantech USB4718برای
میزان گرافیت اضافهشده براساس رابطۀ ( )2محاسبه

شد.

ترسیم نمودار دمازمان و تحلیل رفتار دمایی نمونهها از زمانی
که محلول روی هاتپلت گذاشته میشود تا زمانی که سنتز

()2

CuO+C=Cu+CO

انجام شود و نمونۀ پوششدادهشده به دمای محیط برسد،

استفاده از 25درصد میزان استوکیومتری گرافیت

استفاده شد .این دستگاه از طریق کابل  USBبه کامپیوتر

بهعنوان بهینهترین مقدار آن براساس آزمایشها در نظر گرفته

متصل میشود و بهوسیلۀ یک سیم ترموکوپل نوع  Kبه
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محلول متصل میشود .این دستگاه قادر است تا 14داده دمایی

نسبتهای متفاوت فاز تقویتکننده ،پوششدهی در

را در هر ثانیه از محیط واکنش به کامپیوتر منتقل و منحنیهای

نسبتهای  55 ، 25 ، 15 ، 5و 05درصد وزنی فاز آلومینا با

دمازمان را رسم کند.

نسبت سوخت به اکسیدکننده  1/25انجام شد .برای درک بهتر
رفتار سایشی نمونههای پوششدادهشده با درصدهای متفاوت
آزمونها

فاز تقویتکننده آلومینا ،ابتدا رفتار دمایی حین سنتز بررسی

از دستگاه آزمون سایش ساختهشده در آزمایشگاه طبق روش

میشود .شکل ( )1منحنی دمازمان پوششهای تشکیلشده با

 Pin On Diskآزمون سایش انجام شد .نرخ سایش

نسبتهای متفاوت فاز تقویتکننده آلومینا را نشان میدهد.

گزارششده از تقسیم اختالف جرم بر مصافت طیشده حین
سایش 54متر بهدست میآید .این آزمون برای بررسی اثر
مقدار درصد وزنی فاز تقویتکنندۀ آلومینا بر مقاومت به
سایش پوشش ایجادشده انجام گرفت .این آزمون با
درصدهای وزنی مختلف فاز تقویتکننده آلومینای
محاسبهشده طبق معادلۀ ( 55 ،25 ،15 ،5 ،)1و 05درصد با
نسبت سوخت به اکسیدکنندۀ  1/25انجام شد .برای تعیین
فازهای تشکیلشده ،آزمایش  XRDروی نمونهها انجام شد.
برای این آزمون دستگاه ( )Philips X`pertبا طیف  Kαمس

با طول موج  ،λ=0.15406 nmگام  ،4/42 °سرعت اسکن نیم
تا یک درجه بر دقیقه و از زاویۀ  0-74بررسی شد.
میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمدل

شکل  1منحنیهای دما برحسب زمان در نسبتهای مختلف فاز
تقویتکنندۀ آلومینا

VP1450

محصول کمپانی  LEO-Germanyبرای بررسی ساختار و

همانطور که در منحنیهای شکل ( )1نشان داده شده،

مورفولوژی پوشش ایجادشده استفاده شد .میکروسکوپ

مشخص است با افزایش آلومینا از  5تا 05درصد دمای احتراق

الکترونی عبوری ( )TEMمدل  CM120محصول کمپانی

واکنش از حداقل مقدار  544°Cبرای نمونه با 5درصد وزنی

 Philipsبرای بررسی نانوذرات آلومینا استفاده شد.

آلومینا تا دمای  795 °Cبرای نمونه با 25درصد وزنی آلومینا

پوشش تشکیلشده روی زیرالیۀ مسی با محلول

افزایش مییابد .واکنشهای اکسایش و احیای پیدرپی در

واکنشی با نسبت سوخت به اکسیدکننده  1/25از سطح

زمان بسیار کوتاه (حدود  2تا 5ثانیه) سبب افزایش دمای

زیرالیۀ تراشیده شد و در حالل شامل اسیدنیتریک و آبمقطر

احتراق واکنش در سیستم سهتایی نیترات مس ،نیترات

با نسبت  1-1روی همزن مغناطیسی بهمدت نیمساعت در

آلومینیم و اوره به دماهای باالی  744°Cمیشود ].[14

دمای محیط قرار گرفت تا مس موجود حل شود .پس از

همانطور که در شکل ( )1نشان داده شده است ،میزان دمای

حلشدن مس موجود محلول بهدستآمده از کاغذ صافی

احتراق روندی افزایشی تا  25درصد وزنی فاز آلومینا از خود

عبور داده میشود .محصول باقیمانده روی کاغذ صافی یک

نشان میدهد .از طرفی دیگر با افزایش مقدار نیترات آلومینیم

ساعت در آون در دمای 94درجه سانتیگراد قرار گرفت.

مصرفی برای تولید آلومینای بیشتر از 25درصد وزنی در

سپس برای آنالیز  TEMفرستاده شد.

محصول ،مقدار نیترات مس در محلول کاهش مییابد
بهطوریکه کاستهشدن نیترات مس سبب میشود این

نتایج و بحث

اکسیدکننده توان فراهمکردن حرارت مورد نیاز برای واکنش

برای بررسی مقاومت به سایش پوشش ایجادشده در

نیترات آلومینیم و اوره را نداشته باشد ،زیرا در ابتدا واکنش
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بین نیترات مس و اوره شروع میشود و حرارت آزادشده

سایشی پوششهای تولیدی در 25درصد وزنی فاز

بهوسیلۀ آن سیستم واکنشی نیترات آلومینیم و اوره را فعال

تقویتکنندۀ آلومینا بهدست آمده است ،بنابراین با بررسی

میکند .بهاینترتیب دمای احتراق محلول در نسبتهای بیشتر

رفتار سایشی و ریزساختار ،فازهای تشکیلشده در این مقدار

از  25درصد کاهش مییابد.

فاز تقویتکنندۀ آلومینا انجام گرفت .شکل ( )5الگوی

پس از بررسی رفتار دمایی پوشش ایجادشده با
نسبتهای متفاوت آلومینا ،رفتار سایشی نمونههای
پوششدادهشده با درصدهای متفاوت فاز آلومینا مطالعه شد.
مقادیر نرخ سایش برحسب درصدهای متفاوت فاز

XRD

مربوط به نمونۀ پوششدادهشده روی زیرالیۀ مسی با نسبت
سوخت به اکسیدکننده  1/25و استفاده از 25درصد وزنی
میزان استوکیومتری گرافیت را نشان میدهد.

تقویتکننده آلومینا در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  5الگوی تفرق اشعۀ ایکس برای نمونۀ پوششدادهشده با نسبت
شکل  2منحنی تغییرات نرخ سایش با درصدهای وزنی مختلف فاز

سوخت به اکسیدکنندۀ  1/25و استفاده از 25درصد وزنی فاز

تقویتکننده آلومینا

تقویتکنندۀ آلومینا

همانطور که در منحنی نرخ سایش شکل ( )2نشان داده

شکل ( )5تشکیل فازهای مس و آلومینا را نشان میدهد.

شده است ،با افزایش درصد فاز آلومینا از  5تا 25درصد وزنی

حضور ترکیبات احیاکننده در سوخت سبب انجام واکنشهای

مقاومت به سایش نیز افزایش یافته است که بهدلیل افزایش

اکسایشکاهش حین سنتز میشود .از طرفی دیگر حضور

دمای احتراق در محلول و در نتیجه افزایش چسبندگی بین

گرافیت در محلول مانع از اکسیداسیون مس سنتزشده در

پوشش و زیرالیه است .به بیان دیگر ،افزایش دما سبب

اتمسفر هوا میشود ] .[16شکل ( )0میکروساختار از پوشش

برقراری پیوند محکمتری بین فاز تقویتکننده ،زمینه و

تشکیلشده در نسبت  1/25سوخت به اکسیدکننده و استفاده

زیرالیه میشود .همچنین در دمای باالتر از  744درجه

از  25درصد میزان استوکیومتری گرافیت را نشان میدهد.

سلسیوس فاز گاما آلومینا به آلفا تبدیل میشود که این مسئله

از خصوصیات سنتز احتراقی در محلول ،تشکیل

نیز باعث افزایش بیشتر مقاومت به سایش میشود ] .[15با

گازهای فراوان در حین احتراق است ] .[8نیترات مس،

افزایش بیشتر فاز تقویتکنندۀ آلومینا از  25تا 05درصد وزنی،

نیترات آلومینیم و اوره موجود در محلول طبق واکنش  1روی

دمای احتراق کاهش پیدا میکند و در نتیجه از چسبندگی

سطح زیرالیه باهم ترکیب شدهاند و محصول بهدستآمده

پیوند ذرات آلومینا با زمینه کاسته میشود و بهتبع آن مقاومت

حاوی گازهای  N2 ،CO2و  H2Oفراوان است که خروج این

به سایش کاهش پیدا میکند .باتوجه به نتایج ،بهترین خواص

گازها در زمان کوتاه ،خللوفرجهای فراوانی روی سطح از
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خود برجا میگذارد .با فراتررفتن نسبت سوخت به
اکسیدکننده به باالتر از نسبت استوکیومتری ،میزان خروج
گازها در هنگام سنتز بیشتر نیز میشود ] .[15,17همانطور
که شکل ( )0نشان میدهد ،سطح پوشش تشکیلشده به این
روش حاوی تخلل فراوانی است که باتوجهبه نسبت 1/25
برای سوخت به اکسیدکننده قابل تفسیر است.

شکل  0میکروساختار حاصل از نمونۀ پوششدادهشده با نسبت
سوخت به اکسیدکنندۀ  1/25و  25درصد وزنی فاز تقویتکنندۀ

شکل  5آنالیز  EDSمربوط به نمونۀ پوششدادهشده با نسبت سوخت
به اکسیدکننده 1/25

آلومینا

شکل ( )5آنالیز  EDSاز نمونۀ پوششدادهشده را نشان
میدهد .حضور پیک مربوط به مس ،آلومینیم و اکسیژن
مربوط به فازهای تشکیلشده مس و آلومیناست.
قابل ذکر است پیک شناساییشده که عالمت ندارد ،به
عنصر پالتین مربوط است که ناشی از پوشش مربوط به
آمادهسازی برای تصویربرداری با  SEMاست .شکل (-5
الف و ب) مربوط به سطح نمونۀ بدون پوشش در
بزرگنماییهای  2444و  5444برابراست و شکل ( -5ج و
د) مربوط به سطح نمونۀ پوششدادهشده در همان
بزرگنماییهاست.
شکل  5میکروساختار مربوط به سطح نمونۀ سایش قبل و پس از
پوششدهی ،الف و ب :نمونۀ بدون پوشش ،ج و د :نمونۀ
پوششدادهشده
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همانطور که از تصاویر بدون پوشش پیداست ،سطح
فلز پایه در اثر نیروی واردشده دچار تغییر شکل پالستیک
شدیدی شده و از طرفی دیگر بر اثر جداشدن الیهها از سطح
فلز پایه و کشیدهشدن این ذرات روی سطح ،سطح حاوی
خراشهای عمیقی است .این درحالی است که در سطح
نمونههای پوششدادهشده مقدار و عمق خراشها کاهش
چشمگیری یافته است .از طرفی دیگر ،منحنیهای شکل ()5
هم رشد حدودا  0برابری مقاومت به سایش را در مقایسه با
نمونۀ بدون پوشش نشان میدهد.
نتایج تصاویر  SEMگرفتهشده بعد از تست سایش
نمونۀ پوششدادهشده و همچنین شکل ( )5همه نشان از تأثیر
مثبت فاز تقویتکننده آلومینا در پوشش نشسته شده است.
برای اندازهگیری اندازۀ ذرات آلومینای سنتزشده از

شکل  9تصویر  TEMگرفتهشده از نانوذرات آلومینا

میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد .شکل ( )9تصویر
 TEMنانوذرات آلومینا را پس از انحالل محصول سنتز در
اسیدنیتریک نشان میدهد.
همانطور که از تصویر  TEMپیداست ،ابعاد ذرات
آلومینای سنتزشده زیر  24نانومتر هستند .این مسئله بهدلیل
سرعت باالی انجام سنتز احتراقی در محلول و کمبودن زمان
ماندگاری در دمای باالست که سبب شده است محصول زمان
الزم را برای رشد نداشته باشد .از طرفی دیگر خروج میزان
زیادی گاز مانع از زینترشدن ذرات سنتزشده میشود.
باتوجهبه ابعاد ذرات آلومینای بهدستآمده از تصاویر

TEM

میتوان پوشش تولیدشده را نانوکامپوزیت نامید .تولید ذرات
آلومینا با چنین ابعادی یکی از عوامل ارتقای خواص سایشی
پوشش نانوکامپوزیت سنتزشده است.

نتیجهگیری
باتوجهبه آزمایشها و نتایج میتوان موارد زیر را بیان کرد:
 .1باالترین دمای پوششدهی و مقاومت به سایش در نسبت
25درصد وزنی فاز تقویتکنندۀ آلومینا بهدست آمد.
 .2بهترین نتیجه ،افزایش 0برابری مقاومت به سایش سطح
پوششدادهشده را نسبت به فلز پایه نشان داد.
 .5پوشش نانوکامپوزیتی مسآلومینای تشکیلشده بهروش
سنتز احتراقی در محلول در عین چسبندگی باال حاوی
خللوفرج بسیاری است.
 .0این پوشش فقط با یک مرحله سنتز و در اتمسفر هوا روی
زیرالیۀ مسی قرار گرفت.
 .5اندازۀ ذرات فاز سرامیکی آلومینای سنتزشده در این تحقیق
زیر  24نانومتر بود.
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