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Abstract 

  The  objective of this work was to obtain the nanocrystalline Cu - 5 vol.% Al2O3 powder 
material by modification of the original mechanical-chemical preparation procedure of nanocrystalline 
Cu powder. This procedure  is based on the combination of milling of powders  and reduction of CuO 
during preparation process.  

 The initial raw material was a prehomogenized CuO powder with the corresponding amount 
of aqueous solution of Al(NO3)3 . 9 H2O and  addition of ammonia. The initial mixture was  annealed  
at the  temperature  of 400°C for 1 h. In  the  annealing process, the γ Al2O3 secondary phase, was 
formed from aluminium nitrate directly in the CuO matrix. The formation of γ Al2O3 by phase 
transformation of Al(NO3)3.9H2O was confirmed by infrared spectroscopy (IR) of samples, 
thermogravimetric analysis (TG) and differential thermal analysis (DTA). The reduction of CuO to Cu 
took place subsequently in hydrogen at the temperature of 300°C for 2 h.  

 The crystallite size of the CuO and Cu matrix were evaluated on the base of X-ray 
measurements. The linear dimensions of Cu crystallites in the individual crystallographic directions 
after reduction are in range from 37 to 55 nm. Since Cu particles retained their nanocrystallic structure 
even at relatively high temperatures during reduction, it can be stated that fine and uniformly 
distributed Al2O3 particles inhibited the interface migration. 

 The Cu - 5 vol.% Al2O3 mixture was then wet-milled in the attritor for 8 h. The purpose of 
the wet-milling was to refine the structure of  Cu matrix and make a distribution of the Al2O3 
secondary particles more homogeneous. The most significant refinement of the structure of Cu 
particles was achieved after the first 4.5 hours of milling. When milling is further prolonged, the 
refinement of the structure of Cu particles is insignificant. After 8 hours of milling the average Cu 
crystallite size was 17 nm. The final nanocrystalline structure of Cu particles was achieved under the 
given conditions after 8 hours of milling.  

 The particles of Al2O3 secondary phase, formed by the "in situ" reaction directly in the 
matrix, efficiently inhibit the grain boundary migration and maintain the nanocrystalline structure of 
the matrix particles in the individual stages of preparation of the nanocrystalline Cu - 5 vol.% Al2O3 
mixture.  
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Abstrakt 

 Cieľom danej práce bol vývoj spôsobu prípravy nanokryštalickej práškovej sústavy Cu - 5 
obj.% Al2O3 modifikáciou mechanicko-chemickej metódy. Táto metóda bola vyvinutá na prípravu 
nanokryštalickej práškovej Cu a je založená na kombinácii mechanického mletia a chemickej redukcie 
CuO prekurzora. Požadovaný práškový systém bol získaný fázovou transformáciou prekurzorov, 
práškového CuO a Al(NO3)3.9H2O, a jeho následným intenzívnym mletím. Tvorba sekundárnych 
častíc Al2O3 z Al(NO3)3.9H2O bola potvrdená infračervenou spektroskopiou, diferenciálnou 
termickou analýzou a termogravimetrickou metódou.  Tvorba častíc Cu matrice z CuO a vývoj 
mikroštruktúry Cu častíc v celom procese prípravy bol skúmaný rtg. difrakčnou analýzou.  

 

 

1. Úvod 

 Nanokryštalické materiály patria medzi progresívne materiály. Mikroštruktúra týchto 
materiálov je charakterizovaná malým zrnom (do 100 nm) a veľkým objemovým podielom hraníc zŕn 
(v závislosti od veľkosti zrna, napr. pri veľkosti zrna 10 nm predstavuje objemový podiel hraníc zŕn 30 
%),  čo podmieňuje špeciálne vlastnosti týchto materiálov [1-3]. Rozhrania nanomateriálov predstavujú 
oblasti s vysokou neusporiadanosťou a sú teda vo vysokoenergetickom stave. Entalpia sústavy je preto 
vysoká a tieto materiály majú  vysokú hybnú silu migrácie rozhraní, čo vedie k rastu zrna už pri 
nízkych teplotách. Mobilitu hraníc zŕn je možné potlačiť disperzným spevnením, t.z. prítomnosťou 
častíc sekundárnej fázy v matrici [4,5]. Komponenty disperzne spevneného materiálu sa vyberajú s 
ohľadom na ich technologické, termodynamické a fyzikálno-chemické vlastnosti. Disperzne spevnené 
systémy charakterizuje stabilita štruktúry až do teplôt blízkych bodu tavenia  [6]. 

 Sú známe mnohé metódy prípravy nanokryštalických práškov [7]. Väčšina z týchto metód 
však umožňuje pripraviť iba limitované množstvá, čo predstavuje spravidla iba niekoľko gramov za 
deň a nie je vhodná na produkciu väčších množstiev nanokryštalických práškov [8].  

 Cieľom tejto práce bolo pripraviť nanokryštalický disperzne spevnený systém Cu - 5 obj.% 
Al2O3 modifikáciou mechanicko-chemického spôsobu prípravy nanokryštalickej Cu [9]. Táto pôvodná 
metóda umožňuje produkovať pomerne veľké množstvá práškov. 

 

 

2. Materiály a použité experimentálne metodiky 

 Experimentálnym materiálom bola nanokryštalická disperzne spevnená prášková zmes Cu - 5 
obj.% γ Al2O3. Východiskovou surovinou pri príprave predmetnej zmesi bol práškový CuO 
prehomogenizovaný s odpovedajúcim množstvom vodného roztoku Al(NO3)3.9H2O a prídavkom 
NH3. Pôsobením amoniaku na soľ hliníka vzniká amorfný hydroxid hliníka, ktorý sa žíhaním 
transformuje na γAl2O3 a pri teplote nad 1000°C sa mení na αAl2O3. Experimentálna zmes bola 
žíhaná pri teplote 400°C po dobu 1h. V procese žíhania sa teda uskutočnila transformácia 
Al(NO3)3.9H2O na γAl2O3. Vzniknutá zmes CuO - γAl2O3 bola mletá v attritore za sucha po dobu 
3h. Následnou redukciou vo vodíku pri teplote 300°C počas 2h došlo ku chemickej redukcii CuO na 
Cu a získala sa zmes Cu - 5 obj.% γAl2O3, ktorá bola ešte mletá v attritore za mokra (v 
benzínalkohole) po dobu 8h. 

 Mletie vo všetkých prípadoch bolo realizované v attritore zn. Netzsch pri 400 ot./min. s 
oceľovými gulôčkami s priemerom 2 mm, pričom pomer meliva a guľôčiek bol 1:5.  

 Fázová transformácia prekurzorov bola skúmaná pomocou rtg. difrakcie, infračervenej 
spektroskopie (IR) na zariadení SPECORD 80 (Carl-Zeiss Jena), diferenciálnej termickej analýzy 
(DTA) a termogravimetrickej analýzy (TG) s rýchlosťou ohrevu 10°C/min, do teploty 620°C. Veľkosť 
a tvar častíc prášku CuO, resp. Cu v jednotlivých stupňoch prípravy práškovej zmesi bol študovaný 
rastrovacou elektrónovou mikroskópiou (REM). Štruktúra častíc prášku (veľkosť kryštalitov) CuO, 



resp. Cu matrice bola skúmaná rtg. difrakciou. Rtg. difrakčné analýzy  boli realizované na 
difraktometri s Bragg-Brentanovým parafokusačným usporiadaním, pri použití Cu katódy, napätia 30 
kV, prúdu 20 mA, Ni filtra a rýchlosti zberu údajov 0.5°2θ/min. Veľkosť kryštalitov CuO a Cu častíc 
bola vyhodnocovaná metódou podľa Scherrera [10]. Veľkosť kryštalitov CuO matrice  bola hodnotená 
na základe rtg. meraní v rozsahu 2θ ~ 20°- 80°. Reflexia  so 100%-nou  intenzitou, od roviny (11) sa 
prekrýva s reflexiou od roviny (002), ktorá je 49%-ná a reflexia s 96 %-nou intenzitou, od roviny (111) 
sa prekrýva s reflexiou od roviny (200) s 30 %-nou intenzitou, obr.1. Rozloženie týchto reflexií je 
veľmi zložité a preto boli veľkosti kryštalitov vyhodnocované iba z reflexií rovín (110) a (02). Rtg. 
merania práškových zmesí Cu - 5 obj.% Al2O3 boli realizované v rozsahu 2θ ~ 42°-76°. Veľkosť 
kryštalitov Cu po redukcii bola vyhodnocovaná na prvých troch reflexných uhloch od rovín (111), 
(200) a (220). 

 

 
Fig.1 The X-ray diffraction patterns of CuO - 5 vol.% Al2O3 powder mixtures after annealing and after milling 

 

 

3. Analýza výsledkov 

 Prášková zmes CuO - γAl2O3, vytvorená žíhaním východiskovej zmesi CuO - 
Al(NO3)3.9H2O bola skúmaná rtg. difrakčnou analýzou. V rtg. difrakčnom zázname predmetnej 
zmesi, obr.1, sú  iba reflexie od CuO. Reflexie od sekundárnej fázy γ Al2O3 nie sú v danom zázname 
zachytené. Pravdepodobne je to zapríčinené veľmi malým rozmerom častíc γ Al2O3, ako aj 
rovnomernosťou ich rozloženia v CuO matrici. Vznik  γ Al2O3 v CuO matrici fázovou transformáciou 
Al(NO3)3.9H2O bol potvrdený infračervenou spektroskópiou vzoriek (IR), diferenciálnou termickou 
analýzou (DTA) a termogravimetrickou analýzou (TG). Obr.2 dokumentuje IR spektrá východiskovej 
zmesi CuO + Al(NO3)3 . 9H2O v rôznych etapách jej spracovania. IR spektrum CuO po pôsobení 
NH3 (aq., konc.) a vysušení na vzduchu pri izbovej teplote charakterizuje krivka a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V IR spektre nie sú pozorovateľné žiadne výraznejšie píky, ktoré by zodpovedali tvorbe zlúčeniny 
medi s amoniakom. Pridaním Al(NO3)3.9H2O k CuO a následne NH3 (aq., konc.) sa spektrum 
výrazne mení, krivka b. V tomto IR spektre je možné pozorovať prítomnosť NO3 - skupín v oblasti 

vlnočtov 1200 - 1400 cm-1, aminických skupín pri vlnočte 3350 cm-1 a hydroxylových skupín v 
oblasti 3200 - 3500 cm-1 [11]. Zmes CuO + Al(NO3)3 + NH3 (aq., konc.) po žíhaní na vzduchu pri 
teplote 400°C charakterizuje IR spektrum - krivka c. V zmesi po žíhaní je evidentná prítomnosť Al2O3 
(viď spektrum - krivka d), vzniknutého rozkladom Al(NO3)3.9H2O, ako aj CuO, ktorým odpovedajú 

píky s maximami pri vlnočtoch 800 a 540 cm-1. Všetky ďalšie pôvodne prítomné skupiny zo spektra 
vymizli. Tieto výsledky potvrdzuje aj DTA a TG analýza, obr.3. Po exotermickom efekte pri teplote 
235°C nie je ani na DTA krivke, ani na TG krivke pozorovaná  ďalšia  zmena (tepelný efekt, resp. 
úbytok hmotnosti až do teploty 620°C), z čoho vyplýva, že pri tejto teplote bol rozklad východiskovej 
zmesi úplný. 



 Morfológia častíc CuO v zmesi CuO - 5 obj. % γ Al2O3 je nepravidelná, hranatá a veľkosť 
častíc sa pohybuje v  intervale od niekoľkých desatín µm po ca 6 µm, pričom je evidentná prevaha 
väčších častíc, obr.4a. Kryštality CuO častíc sú nanometrické, ich lineárne rozmery v smeroch kolmých 
na jednotlivé reflektujúce roviny sú uvedené v tab.1. 

 Zmes CuO - γ Al2O3 bola následne mletá po dobu 3 h. V procese intenzívneho mletia 
dochádza k  zjemňovaniu častíc prášku CuO, ako aj k zmenšovaniu veľkosti kryštalitov CuO a 
eliminovaniu prípadných zhlukov častíc Al2O3, čo sa prejaví zrovnomernením rozloženia sekundárnej 
fázy [12]. V prípade nerovnomernej distribúcie častíc disperzoidu by v priebehu ďalšieho spracovania 
dochádzalo k hrubnutiu štruktúry v oblastiach bez, resp. s minimálnym množstvom sekundárnych 
častíc [13, 14].  

 V prípade CuO, ktoré je krehké a chemicky stabilné, bolo aplikované mletie za sucha. Obr.4b 
charakterizuje tvar a veľkosť častíc CuO po mletí. Je  evidentné, že mletím sa zmenil tvar i veľkosť 
častíc CuO. Veľkosť častíc sa zrovnomernila, je rádovo len niekoľko desatín µm. Pozorovania prášku  
na rastrovacom elektrónovom mikroskope pri 70000 násobnom zväčšení preukázali, že častice sú 
sférické a majú tendenciu k zhlukovaniu. Iba ojedinele sa vyskytujú väčšie nepravidelné častice s 
veľkosťou ca 2 µm. Vývoj morfológie a veľkosti častíc prášku v procese mletia je ovplyvnený 
deformáciou častíc prášku zachytených medzi mlecími guľôčkami a ich následnou koalescenciou, 
alebo fragmentáciou.  

 

 
  Fig.3 a) The differential thermal analysis curve of CuO + Al(NO3)3.9H2 + NH3 material 

            b) The thermogravimetric analysis curve of CuO + Al(NO3)3.9H2 + NH3 material 

 

 
 

 
Table 1 The linear dimension of CuO crystallites (D) in the direction perpendicular to individual 

 crystallographic planes 

 

 

 

 

 Opakovaná deformácia, zváranie a lámanie častíc počas mletia má za následok aj výrazné 
štruktúrne zjemňovanie [15]. Kryštality CuO sa mletím zjemnili. Svedčí o tom aj rozšírenie dirakčných 
línií mletej zmesi v porovnaní so zmesou v stave po žíhaní, obr.1.  Priemerná veľkosť kryštalitov CuO 
po mletí je 23 nm, tab.1.  

 Redukciou zmesi CuO - γ Al2O3 vo vodíku pri teplote 300°C počas 2 h došlo k redukcii CuO na Cu. Veľkosť 
častíc Cu a ich štruktúra je podmienená jednak podmienkami redukčného procesu, jednak východiskovou veľkosťou častíc  CuO 
a ich štruktúrou. Tvar a veľkosť častíc Cu prášku po redukcii charakterizuje obr.4c. Všetky častice sú submikrónové a vyznačujú 
sa výraznou tendenciou k zhlukovaniu. Štruktúra častíc Cu je nanometrická, lineárne rozmery kryštalitov v jednotlivých 
kryštalografických smeroch sa pohybujú v rozmedzí od 37 do 55 nm, tab.2. Častice prášku Cu si zachovali nanokryštalickú 
štruktúru aj pri pomerne vysokých teplotách počas redukcie (teplota redukcie je navyšovaná uvoľňujúcim sa teplom silne 
exotermickej reakcie CuO + H2 → Cu + H2O, ∆HR = -86,6kJmol-1). Pretože jednofázové nanokryštalické materiály sa 
vyznačujú výrazným rastom zrna už pri nízkych teplotách [3], je možné  predpokladať, že jemné a rovnomerne rozložené častice 
Al2O3 účinne bránili rastu Cu zárodkov, ktoré vznikali v procese redukcie CuO na Cu. 
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Fig.4 a) SEM micrograph of CuO - 5 vol.% Al2O3 powder mixtures after annealing 

    b) SEM micrograph of CuO - 5 vol.% Al2O3 powder mixtures after milling 

    c) SEM micrograph of Cu - 5 vol.% Al2O3 powder mixtures after reduction 

    d) SEM micrograph of Cu - 5 vol.% Al2O3 powder mixtures after milling 

 

 
 

 
Table 2  The linear dimension of Cu crystallites (D) in the direction perpendicular to individual crystallographic planes 

 

 

 Prášková zmes Cu - 5 obj.% Al2O3 bola po redukcii mletá 8 h v attritore. Mletie po redukcii 
je proces veľmi dôležitý z hľadiska jeho rozhodujúceho významu na fyzikálne a štruktúrne 
charakteristiky prášku, ktoré zasa určujú výsledné vlastnosti hotových výrobkov, resp. materiálov [15]. 
Mletie práškovej zmesi Cu - 5 obj.% Al2O3 bolo realizované za mokra, v benzínalkohole, aby sa 
zamedzilo oxidácii častíc Cu, ktorých merný povrch je v dôsledku jemnosti častíc veľmi veľký. 
Vytváranie oxidických filmov na povrchu častíc sa negatívne odráža  na technologických vlastnostiach 
prášku, predovšetkým lisovateľnosti a spekateľnosti, a tým aj na mechanických vlastnostiach hotových 
výrobkov. Mletím za mokra by sa malo zamedziť aj tvorbe aglomerátov častíc a následnému zváraniu 
jednotlivých častíc v mieste kontaktu kov - kov. Táto kontaktná plocha je redukovaná aj prítomnosťou 
disperzoidu Al2O3. Veľkosť a tvar častíc Cu po mletí dokumentuje obr.4d. Tvar častíc Cu matrice je 
jednak lístkovitý, jednak guľovitý. Intenzívne mletie danej zmesi bolo aplikované s cieľom zjemnenia 
Cu matrice. Mechanizmus zjemňovania zrna v procese mletia je možné vysvetliť nasledovne. 
Intenzívnym spracovaním za studena sa znižuje termodynamická stabilita materiálu pri súčasnom 
zvýšení tvorby bodových, čiarových a plošných porúch (interstícií, vakancií, dislokácií a rozhraní). 
Dominantným procesom pri vyšších rýchlostiach deformácie je tvorba sklzových pásov 
pozostávajúcich z hustej siete dislokácií. Pri určitej hustote dislokácií sa začína kryštál rozdeľovať na 
subzrná a začína sa formovať nová subzrnová štruktúra. Finálne materiály získané mletím v attritoroch 
sú tvorené zrnami s nanometrickou veľkosťou a s neusporiadanou vzájomnou orientáciou [16]. 

 Mikroštruktúra Cu častíc po mletí je jemnejšia v porovnaní so stavom po redukcii, čo potvrdili 
rtg. merania. Vzorky na rtg. analýzu boli odobrané po troj,  po štyri a pol, po šesť a po osem 
hodinovom mletí - ukončenie mletia. Lineárne rozmery kryštalitov v jednotlivých kryštalografických 
smeroch sú uvedené v tab. 1. Priemerná veľkosť kryštalitov po 3 h mletia je 23 nm, po 4,5 h je 18 nm, 
po 6 h je 18 nm a po 8 h je 17 nm.  Najvýraznejšie zjemnenie štruktúry Cu častíc sa dosiahlo po 4,5 
hodinovom mletí. Predlžovaním mletia je už zjemňovanie štruktúry častíc Cu menej výrazné, čo 
potvrdzuje aj priebeh difrakčných línií, obr.5.  

 

 



 

 
Fig.5 The X - ray diffraction patterns of Cu - 5 vol.% Al2O3 powder mixtures after reduction and after milling 

 Mechanickým legovaním nie je možné neobmedzene redukovať veľkosť kryštalitov. Je to 
možné vysvetliť Hall-Petchovým vzťahom, ktorý popisuje závislosť medze sklzu od veľkosti zrna. Čím 
je zrno menšie, tým väčšie napätie je potrebné na dosiahnutie plastickej deformácie cestou pohybu 
dislokácií. V prípade veľmi malých zŕn prebieha deformácia sklzovými mechanizmami a ďalšie 
zjemňovanie mikroštruktúry už nie je možné dosiahnuť [17]. Je teda možné povedať, že 8 h. mletím sa 
v daných podmienkach dosiahla definitívna nanokryštalická štruktúra. 

 

 

4. Záver 

 Modifikáciou mechanicko-chemického spôsobu prípravy nanokryštalickej práškovej medi je 
možné pripraviť nanokryštalickú disperzne spevnenú práškovú zmes Cu - 5obj.% Al2O3. Využitím 
fázových premien prekurzorov CuO a Al(NO3)3.9H2O v kombinácii s intenzívnym mletím sa získa Cu 
matrica s priemernou veľkosťou kryštalitov 17 nm. Častice sekundárnej fázy vytvorené reakciou "in 
situ" priamo v matrici účinne bránia migrácii hraníc matrice a udržujú nanokryštalickú stavbu častíc 
matrice v jednotlivých stupňoch prípravy danej práškovej zmesi. 
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