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توليد نانو پودر کامپوزيتي نيکل-کاربيد واناديم از مواد اوليه اکسيدي به
روش مکانوشيميايي
3

سيد کمال حسيني ،1سيداميرحسين امامي ،*2دانيال داودي

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مرکزتحقيقات مواد پيشرفته ،دانشكده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
نجف آباد ،ایران
 -2استادیار ،مرکزتحقيقات مواد پيشرفته ،دانشكده مهندسی مواد ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد،
اصفهان ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
*عهده دار مكاتباتs_a_h_emami@pmt.iaun.ac.ir :
(تاریخ دریافت ،1395/06/08 :تاریخ پذیرش)1395/08/03 :
چکيده :هدف از این پژوهش توليد نانو پودر کامپوزیت نيكل-کاربيد وانادیم که به عنوان یک هارد متال شناخته میشود از
مواد اوليه اکسيدی و عامل احيایی منيزیم به روش مكانوشيميایی میباشد .با توجه به دمای آدیاباتيک واکنش (،)T=3964 K
این واکنش از نوع سنتز خود پيشرونده یا  MSRمیباشد .مواد اوليه طبق واکنش استوکيومتری با نسبت ( )1:1:6:2به ترتيب برای
اکسيد نيكل ،اکسيد وانادیم ،منيزیم و گرافيت مخلوط شدند .آسيا کاری نمونهها در یک آسيا سيارهای پر انرژی با نسبت وزنی
پودر به گلوله  1:20تحت آتمسفر گاز آرگون انجام شد .پس از  40دقيقه آسيا کاری احتراق در محفظه آسيا اتفاق افتاد .با توجه
به نتایج پراش پرتو ایكس پس از احتراق محصوالت مورد نظر یعنی نيكل ،کاربيد وانادیم و اکسيد منيزیم که یک محصول
جانبی واکنش میباشد به طور کامل توليد شده است .جهت حذف فاز اکسيد منيزیم از  HClبا غلظت  %9استفاده گردید .اندازه
بلورک و کرنش از روش ویليامسون -هال محاسبه و به ترتيب برای نيكل و کاربيد وانادیم اندازه بلورک و کرنش شبكه  40نانو
متر 0/00595 ،و  54نانو متر 0/00615 ،به دست آمد.

واژه هاي کليدي:
نانو کامپوزیت ،نيكل ،کاربيد وانادیم ،مكانوشيميایی ،سنتز خود پيشرونده.

 -1مقدمه
سرمتها 1مخلوطی از مواد سراميكی و فلزی هستند که یكی از

باید مقاومت حرارتی مناسب (نقطه ذوب باال) و همچنين

روشهای توليد آن متالورژی پودر میباشد .جزء سراميكی

مقاومت خوب در مقابل خزش ،که برای مواد سراميكی معمول

سرمتها را عموما مواد معدنی ،ترکيبات غير فلزی کریستالی و

است ،را داشته باشند و هم قابليت هدایت حرارتی خوب فلزات

بيش از همه عمال ترکيبات اکسيدی ،نيتریدی و کاربيدی تشكيل

و شكلپذیری آنها را دارا باشند] .[4-1فلزات سخت 2گروهی

میدهند .سرمتها خواص مشترک بين فلز و سراميک را دارا

از سرمتهای صنعتی هستند که از ترکيب کاربيدهای فلزات

میباشند .بهطور مثال در راکتورهای اتمی مواد سوخت هستهای

(مانند،Mo2C ،WC ،NbC ،VC ،ZrC

واسطه از گروه آهن
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 )HfCتوليد میشوند .این مواد در مرز بين فلزات و سراميکها

مطالعات صورت گرفته تاکنون نانو کامپوزیت نيكل-کاربيد

قرار دارند .از ویژگی های این مواد میتوان به نقطه ذوب باال و

وانادیم به روش مكانوشيميایی از مواد اوليه اکسيدی توليد نشده

سختی و مقاومت به سایش عالی اشاره کرد ،زیرا قسمتی از

است .هدف از این پژوهش ابتدا بررسی رفتار ترمودیناميكی و

پيوندهای موجود در آنها از نوع پيوند کوواالنسی قوی می-

پيش بينی نوع واکنش از لحاظ سنتز خود پيشرونده و یا نياز

باشد] .[8-5روشهای متنوعی از جمله هم رسوبی،

داشتن به زمانهای طوالنی آسيا کاری و عمليات حرارتی و

کربوریزاسيون مستقيم بين اکسيد فلزی و کربن و واکنشهای

سپس توليد این نانو کامپوزیت به روش مكانوشيميایی و بدون

شيميایی متوالی برای توليد این مواد وجود دارد] .[11-9در اکثر

انجام عمليات حرارتی میباشد.

روشهای نام برده یک مرحله عمليات حرارتی روی ماده
توليدی صورت میگيرد که باعث رشد کریستالها میشود.

 -2مواد و روش انجام تحقيق

اندازه کریستالها رابطه مستقيمی با خواص فيزیكی و مكانيكی

در این پژوهش از مواد اوليه اکسيدی به همراه منيزیم به عنوان

ماده دارد و هرچه قدر که اندازه بلورکها کوچكتر باشد،

عامل احيا و گرافيت به عنوان عامل کاربيدزا استفاده شد.

خواص مكانيكی نيز مطلوب تر میباشد] .[12در سالهای اخير

جزیيات مواد اوليه مورد استفاده در جدول ( )1آورده شده است.

روش مكانوشيميایی توجه بسياری از محققين را جهت توليد این

عمليات مكانوشيميایی مخلوط پودری اکسيد نيكل ،اکسيد

مواد به خود جلب نموده است .سنتز مكانوشيميایی  MCS3یكی

وانادیم ،منيزیم و گرافيت طبق واکنش استوکيومتری با نسبت

از مهمترین کاربردهای آلياژسازی مكانيكی است که قابليت

مولی ( )1:1:6:2در یک آسيا سيارهای پرانرژی تحت آتمسفر

توليد بسياری از مواد پيشرفته از جمله کاربيدها ،نيتریدها،

گاز آرگون (خلوص  )%99/99با نسبت وزنی پودر به گلوله

بورایدها و نانو کامپوزیتها را دارد[ .]13آسيا کاری تنها روشی

 1:20صورت گرفت .در جدول ( )2جزیيات فرآیند آسيا کاری

است که منجر به ایجاد مكرر سطوح تازه در هر زمانی گردیده و

آورده شده است .جهت بررسی رفتار ترمودیناميكی و محاسبات

سطوح تازه ایجاد شده باعث تسریع در واکنشهای شيميایی می-

مربوط به انرژی آزاد ،آنتالپی تشكيل و دمای آدیاباتيک واکنش

شوند زیرا این سطوح جدید و پر انرژی از مواد واکنش دهنده،

های صورت گرفته در سيستم ،از نرم افزار  HSC Chemistry5و

در تماس با یكدیگر بوده و فرآوردههای واکنش ،مانعی برای

معادله ( )1استفاده شد.

پيشرفت نبوده و سرعت واکنش افزایش مییابد[ .]14با توجه به
جدول ( :)1مشخصات مواد اوليه مصرفی
اندازه

ردیف

نام ماده

نماد شيميایی

شرکت سازنده

خلوص

1

اکسيد نيكل

NiO

Merck

99.0%

200

2

اکسيد وانادیم

V2O5

Merck

99.7%

250

3

منيزیم

Mg

Merck

99.8%

300

4

گرافيت

C

Merck

95%

0.3

5

اسيد کلریدریک

HCl

Merck

37%

-

ذرات

پودر ()μm
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جدول ( :)2جزیيات و مشخصات فرآیند آسيا کاری
مدل دستگاه

FP2

شرکت سازنده

فراپژوهش سپاهان

سرعت چرخش آسيا

(600 )rpm

جنس محفظه آسيا

فوالد پر کروم

حجم محفظه ()ml

125

جنس گلولهها

فوالد پر کربن

تعداد گلولهها

5

قطر گلوله ها ()mm

20

نسبت وزنی پودر به گلوله

20:1

وزن کل پودر ()gr

6.6

آتمسفر محيط آسيا کاری

Ar

()1

0

C  Liquid  .dT
P

در این رابطه  ΔQ ،ΔH˚298 ،Cpو  ΔHmبه ترتيب ظرفيت گرمایی
ویژه ،تغيير آنتالپی استاندارد تشكيل در دمای  298کلوین،
گرمای کلی واکنش و تغييرات گرمای نهان ذوب میباشد
[.]16-15
برای بررسی روند تغييرات فازی در زمانهای مختلف آسيا
کاری و بررسی ميزان پيشروی احيا از دستگاه پراش پرتو ایكس
مدل  Philips- PW30-40استفاده شد .ولتاژ مورد استفاده در
دستگاه  30کيلو وات و جریان اعمالی  30ميلی آمپر بود .در تمام

T ad

 H m  

Tm

C P  Solid  .dT

Tm

Q  H 298  

298

0.98
 2A  Sin 
d

()2

 Cos  

در این رابطه  λطول موج اشعه ایكس بر حسب نانومتر d ،اندازه
بلورک بر حسب نانومتر A ،عدد ثابتی است که در بيشتر مواقع
برابر با  1میباشد β .پهنای پيک در نيمه ارتفاع آن بر حسب
رادیان ε ،کرنش شبكه و  θزاویه براگ میباشد .با رسم نمودار
 βCosθبر حسب  Sinθبرای پيکهای مختلف ،از روی شيب
خط ترسيمی از نقاط ،کرنش شبكه و با استفاده از عرض از مبداء
بلورک 4بهدست میآید ].[17

آزمایشها از اشعه ایكس تک موج  CuKαبا طول موج

آن اندازه

1.5405آنگسترم استفاده گردید .جهت شناسایی فازها از نرم-

جهت بررسی حذف شدن اکسيد منيزیم از نمونه توليدی پس از

افزار  ،X’Pert-MPDاستفاده گردید .جهت حذف فاز اکسيد

فرآیند اسيد شویی از تصویر  SEMاستفاده شد که بهوسيله

منيزیم که به عنوان یک محصول جانبی این واکنش محسوب

ميكروسكوپ الكترونی روبشی مدل ( MIRA3شرکت سازنده

میگردد از محلول  HClبا غلظت  %9در مدت زمان  30دقيقه و

 )TESCANانجام شد.

دمای  70 ˚Cاستفاده گردید .جهت بدست آوردن اندازه

جهت بررسی اندازه و مورفولوژی ذرات پودر کامپوزیتی از

بلورکها و همچنين مقدار کرنش شبكه از رابطه ویليامسون-

نمونه توليدی پس از فرآیند اسيد شویی تصویر  TEMگرفته

هال یعنی رابطه ( )2استفاده شد.

شد .این آناليز بهوسيله ميكروسكوپ الكترونی عبوری مدل
( CM120شرکت سازنده  )Philipsانجام شد.
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 - 3نتايج و بحث

این واکنشها از نظر ترمودیناميكی به دليل منفی بودن مقدار

 – 1-3بررسي ترموديناميکي سيستم

انرژی آزاد ،شرایط مناسبی برای انجام شدن دارند و همچنين

از نظر ترمودیناميكی توليد نانو کامپوزیت  Ni/VCتوسط فرآیند

همراه با آزاد شدن گرمای زیادی میباشند .شكل های ( )1و ()2

مكانوشيميایی از مواد اوليه اکسيدی را میتوان شامل واکنش

به ترتيب نمودار تغييرات گرمای تشكيل و انرژی آزاد تشكيل

های ذیل دانست ] .[18البته می بایستی گفت که کليه این

واکنشهای مختلف این سيستم را نشان میدهد .با توجه این

واکنش ها در عمل در کسری از ثانيه بهطور همزمان پس از

نمودارها ،مشاهده می شود که مقادیر تغييرات گرمای تشكيل و

اینكه احتراق در در محفظه آسيا رخ میدهد ،صورت میپذیرد.

انرژی آزاد واکنش توليد کامپوزیت نيكل-کاربيد وانادیم در

ابتدا طی واکنش های ( )1و ( )2اکسيد نيكل ( )NiOو اکسيد

قسمت منفیتر نمودار قرار گرفته است .به همين دليل از لحاظ

وانادیم ( )V2O5توسط منيزیم احيا شده و توليد نيكل و وانادیم

ترمودیناميكی شرایط آن مناسبتر و مقدمتر نسبت به دو واکنش

فلزی میکند ،که حاصل این واکنشها آزاد شدن به ترتيب

دیگر است.

 361900 j/molو  1456998 j/molگرما میباشد.
()1

NiO+Mg=Ni+MgO
∆H˚298= -361900 j/mol,
∆G˚298= -357769 j/mol

()2

V2O5+5Mg=2V+5MgO
∆H˚298= -1456998 j/mol,
∆G˚298= -1428200 j/mol

سپس طی واکنش ( )3وانادیم فلزی با گرافيتی که در محيط
آسيا وجود دارد توليد فاز کاربيد وانادیم میدهد .حاصل این
واکنش آزاد شدن  201668 j/molگرما میباشد.
()3

شكل ( :)1نمودار تغييرات گرمای تشكيل نسبت به تغييرات دما
2V+2C=2VC

∆H˚298= -201668 j/mol,
∆G˚298= -196295 j/mol

شكل کلی واکنش انجام شده در این فرآیند به صورت واکنش
( )4میباشد ،که با آزاد شدن  2020566 j/molگرما همراه است.
()4

NiO+V2O5+6Mg+2C=Ni+2VC+6MgO
∆H˚298= -2020566 j/mol,
∆G˚298= -1982264 j/mol
شكل ( :)2نمودار تغييرات انرزی آزاد تشكيل نسبت به تغييرات دما
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با استفاده از معادله ( )1دمای آدیاباتيک واکنش ( )4برابر با

محصول در کمترین زمان و بهصورت ناگهانی را فراهم میآورد

 Tad =3100.6 Kمحاسبه گردید .با استفاده از این دمای

که منجر به سنتز مواد به روش  MSRمیشود] .[22 ،12این

آدیاباتيک و همچنين مقدار گرمای آزاد شده ،می توان پيش

روش را میتوان ترکيبی از فرآیندهای سنتز خود پيشرونده دما

بينی کرد که این واکنشها به صورت ( MSR5سنتز خود پيش

باال  SHS6و مكانوشيميایی دانست[.]4

رونده دمای باال بهطور مكانيكی تحریک شده) بوده و همراه با
احتراق صورت میگيرد] .[19اصوال واکنشهای مكانوشيميایی
را میتوان بر اساس آنتالپی واکنش و دمای آدیاباتيک به دو
گروه کلی تقسيم کرد .الف) واکنشهایی که آنتالپی باالیی
دارند و در حين انجام آسيا کاری رخ میدهند (.)Tad>1800 K
البته این مقدار در بعضی از مقاالت  2100 Kگزارش شده است.
ب) واکنشهایی که آنتالپی کمی دارند و در حين انجام آسيا
کاری به آسانی رخ نمیدهند و نياز به عمليات بعدی و یا زمان-
های بسيار طوالنی آسيا کاری دارند ( .)Tad<1800 Kواکنش-
های گروه اول به دو صورت تدریجی واحتراقی میتوانند انجام
شوند .اگر آنتالپی واکنش به اندازه کافی زیاد باشد واکنشها به-
صورت احتراقی انجام میشوند[ .]21-20انجام واکنشهای
احتراقی در حين فرآیند آسيا کاری شرایط الزم برای سنتز

- 2-3بررسي روند تغييرات فازي

شكل ( )3تغييرات پراش پرتو ایكس مخلوط پودری مواد اوليه و
نيز مخلوط پودری آسيا شده ،قبل و بعد از انجام واکنش را نشان
میدهد .با توجه به الگوی پراش پرتو ایكس در زمان  30دقيقه
هيچ محصولی توليد نشده و همچنان مواد اوليه بهصورت
اکسيدی میباشند و تنها از شدت پيکهای مواد اوليه کاسته
شده و پهنای پيکها به دليل فرآیند آسيا کاری افزایش یافته
است .دليل این امر آن است که در حين فرآیند آسيا کاری به
دليل برخورد مكرر گلولهها به ذرات پودر ،تغيير فرم پالستيک و
انجام کار سرد ،چگالی نواقص کریستالی در ساختار افزایش
مییابد .این نواقص میتواند شامل نابجاییها ،جاهای خالی و
مرز دانهها باشد].[14

شكل ( :)3تغييرات پراش پرتو ایكس مخلوط پودری  NiO/V2O5/Mg/Cدر زمانهای مختلف آسيا کاری

افزایش این عيوب از جمله نابجاییها ،باعث میشود که این

شود .این مسئله باعث میگردد بر اثر برخورد گلوله به ذرات

عيوب در یكدیگر قفل شده و اصطالحا پودر دچار کار سختی

پودری ،شكست مرز دانهای اتفاق افتاده و اندازه بلورکها
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کاهش پيدا کند و سطوح جدیدی به وجود آید که در پراش

گرمای باالی آزاد شده ناشی از واکنش صورت گرفته ،باعث

پرتو ایكس بهصورت کاهش در شدت و پهن شدگی پيک خود

احتراق در محفظه شده و این موج احتراق باعث احياء شدن

را نشان میدهد .با افزایش زمان آسيا کاری سطوح جدیدی

ذرات مجاور در کسری از زمان میگردد که همراه با توليد

همچنان در حال توليد بوده و باعث میگردد که دائما سطح

صدای انفجار ،ناشی از سنتز صورت میپذیرد].[19

تماس عامل احيا (منيزیم) با مواد اوليه اکسيدی ()NiO ،V2O5

از آنجا که فاز  MgOیک محصول جانبی مواد توليدی است و

افزایش یابد .تمامی نواقص به وجود آمده ناشی از آسيا کاری از

هدف توليد نانو پودر کامپوزیتی  Ni/VCمیباشد ،جهت حذف

ساختار بازتری برخوردار بوده و همچنين این نواقص باعث ایجاد

این فاز ،از محلول اسيد کلریدریک ( [20 ،12] )HClبا غلظت

فصل مشترکهایی جدید در ساختار میشوند و بنابراین باعث

 %9استفاده گردید .شكل ( )4الگوی پراش پرتو ایكس پودر

کاهش مسافتهای نفوذ میشود ] .[13از آنجایی که در فصل

توليدی قبل و بعد از فرآیند اسيد شویی را نشان میدهد .همان

مشترکها ،اتمها از حالت تعادل انحراف دارند و برای خارج

گونه که مالحظه میشود طی فرآیند اسيد شویی پيکهای

کردن اتمها از حالت تعادل انرژی مصرف میشود لذا فصل

مربوط به اکسيد منيزیم به طور کامل حذف شده و بيانگر این

مشترکها از سطح انرژی باالتری برخوردار هستند .از طرفی از

است که اسيد کلریدریک توانسته فاز اکسيد منيزیم را در خود

لحاظ ترمودیناميكی هر سيستم تمایل دارد به حداقل انرژی آزاد

حل کند و در نتيجه اسيد شویی با موفقيت انجام شده است .در

خود برسد ،با توجه به مهيا بودن شرایط احيا و حضور منيزیم در

نهایت با توجه به الگوی پراش پرتو ایكس بعد از فرآیند اسيد

سيستم در زمان  40دقيقه آسيا کاری واکنش جابجایی بين

شویی پودر کامپوزیتی نيكل-کاربيد وانادیم در سيستم باقی

اکسيدها ( V2O5و  )NiOو عامل احيا ( )Mgصورت میپذیرد و

بماند.

شكل ( :)4الگوی پراش پرتو ایكس بعد از  40دقيقه آسيا کاری ،قبل از اسيد شویی و بعد از اسيد شویی با غلظت %9

همچنين شكل های ( )5و ( )6تصویر ميكروسكوپ الكترونی

تایيدی می باشد بر حذف کامل اکسيد منيزیم از نمونه پس از

روبشی و آناليز  EDAXنمونه وار آن را نشان می دهد که مجددا

ليچينگ.

توليد نانو پودر کامپوزیتی نيكل-کاربيد وانادیم از مواد اوليه اکسيدی به روش مكانوشيميایی

شكل ( :)5تصویر  SEMاز نمونه قبل از اسيدشویی و  EDAXنمونه وار مربوط به آن

شكل ( :)6تصویر  SEMاز نمونه بعد از اسيدشویی و  EDAXنمونه وار مربوط به آن
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 -3-3محاسبه اندازه بلورک پودر نانو کامپوزيت
Ni/VC
شكل ( )7الگوی پراش پرتو ایكس نانو پودر کامپوزیتی Ni/VC
بعد از اسيد شویی را با مشخصات کامل پيکها نشان میدهد.
برای بدست آوردن اندازه بلورکها و کرنش شبكه ،به کمک
رابطه ویليامسون -هال و نرم افزار  Sigma Plot 12دادهای
 βCosθبر حسب  Sinθبرای پيکهای مختلف کاربيد وانادیم و
نيكل مطابق شكلهای ( )8و ( )9رسم گردید و با استفاده از
معادله خط رسم شده برای هر کدام ،به ترتيب از روی شيب خط
و عرض از مبداء ،کرنش شبكه و اندازه متوسط بلورکها
محاسبه گردید.

شكل ( :)9نمودار  β Cosθبر حسب  Sinθبرای پودر نيكل

برای کاربيد وانادیم اندازه بلورک  54نانومتر و کرنش شبكه
 0/00615و برای نيكل اندازه بلورک  40نانومتر و کرنش شبكه
 0/00595به دست آمد .با توجه به اینكه اندازه بلورکها زیر
 100نانومتر است ،پودر کامپوزیتی توليدی نانو ساختار میباشد.
 -4-3بررسي مورفولوژي و اندازه ذرات توسط
ميکروسکوپ الکتروني عبوري ()TEM

شكل ( )10تصویر ميكروسكوپ الكترونی عبوری از پودر
شكل ( :)7الگوی پراش پرتو ایكس پودر کامپوزیتی  Ni/VCشسته شده با

کامپوزیتی بعد از فرآیند اسيد شویی را نشان میدهد .با توجه به

اسيد کلریدریک با غلظت %9

تصویر میتوان گفت مورفولوژی ذرات به سمت کروی شدن
ميل پيدا کردهاند که در تحقيقات قبلی هم این نتيجه مشاهده
شده است ] .[23از طرفی ميانگين اندازه ذرات حدود  42نانومتر
میباشد که بيانگر نانو ذره بودن پودر کامپوزیتی توليدی می-
باشد.

شكل ( :)8نمودار  β Cosθبر حسب  Sinθبرای پودر کاربيد وانادیم
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 نانومتر میباشد که نشان دهنده42  حدودTEM توجه به تصویر
.نانو ذره بودن پودر میباشد
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Abstract
This research aims to produce Ni-Vanadium Carbide composite nano powder, known as a hard metal,
from oxide raw materials and magnesium as a reductant, using mechano-chemical method. With regard
to the adiabatic temperature (T=3964 K), this reaction is a mechanically induced Self-sustaining
(MSR) type. Raw materials were mixed according to stoichiometry reaction with a ratio of (1:1:6:2)
for Nickel oxide, Vanadium oxide, Magnesium and graphite respectively. Milling was carried out in a
planetary ball mill with a powder to ball ratio of 1:20 under argon gas atmosphere. After 40min of
milling, combustion occurred out in the mill chamber. With regard to the results of X-ray difraction
after the combustion, the intended products; that are, Nickel, Vanadium Carbide and Magnesium
Oxide which is by-product of the reaction, were completely produced. HCl with a concentration of 9%
was used to remove the magnesium oxide phase. The crystallite size and lattice strain were calculated
using Williamson-Hall method, and the crystallite size and lattice strain of Ni and Vanadium Carbide
were obtained 40nm, 0.00595, 54nm, 0.00615, respectively.
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