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چکیده
در این پژوهش ،سینتیک واکنش انحالل کنسانتره مولیبدنیت فعالسازیشده بهروش مکانیکی بررسی میشود .ابتدا کنسانترۀ مدنظر در 2حالت حضور و
عدم حضور آلومینا بهعنوان افزودنی خنثی آسیاکاری شد و پس از آن آزمونهای انحالل در اسیدنیتریک انجام شد .بهمنظور بررسی سینتیک انحالل
اصالحاتی در چند مرحله روی مدل معمول هسته کوچکشونده انجام شد .در هر مرحله مدل بهدستآمده برازش بهتری بر دادهها نشان داد و در پایان
مدلی جامع بهدست آمد که اثر عوامل مؤثر بر میزان انحالل مولیبدنیت آسیاکاریشده را در خود دارد .مقادیر انرژی فعالسازی محاسبهشده نشان داد که
در عدم حضور افزودنی ،میزان اثر فعالسازی مکانیکی بر مولیبدنیت بیشتر است و حداقل میزان کاهش در مقدار انرژی فعالسازی انحالل برابر 22درصد
و 65درصد بهترتیب برای نمونههای آسیاکاریشده بهمدت  4و 24ساعت بهدست آمد .درحالیکه حداقل میزان کاهش در مقدار انرژی فعالسازی انحالل
برای مولیبدنیت فعالسازیشده در حضور آلومینا ،حدود 9درصد و 5درصد بهترتیب برای نمونههای آسیاکاریشده بهمدت  2و 92ساعت بهدست آمد.
واژههای کلیدی :مولیبدنیت ،فعالسازی مکانیکی ،انحالل ،سینتیک ،مدلسازی.

Development of a Kinetic Model for Predicting the Dissolution Behavior of Activated
Molybdenite by Mechanical Activation
H. Nasiri A. Babakhani M. Torabi Parizi

H. Shalchian

Abstract
In this research, leaching kinetic of activated molybdenite was studied. Mechanical activation of molybdenite
concentrate was carried out at different conditions of milling and presence of alumina. Leaching experiments were
performed in nitric acid media. The classic shrinking core model was modified, in order to study the leaching
kinetic of activated molybdenite. The model was developed step by step. Finally, a comprehensive model was
obtained which contains the effect of important parameters on the leaching rate of activated molybdenite. The
calculated values of activation energy revealed that the activated molybdenite without additive is more reactive
with the minimum of 20% and 56% reduction in activation energy value after 4 and 24 hours of milling,
respectively. The minimum of 3% and 6% reduction in activation energy value was obtained for the activated
molybdenite in presence of alumina after 2 and 12 hours of milling, respectively.
Key Words: Molybdenite, Mechanical Activation, Leaching, Kinetic, Modeling.
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توسعۀ مدل سینتیکی برای پیشبینی رفتار انحالل مولیبدنیت فعالسازی...

مقدمه
مولیبدن در طبیعت بهطور متداول بهشکل کانی مولیبدنیت

سینتیک انحالل اهمیت پیدا میکند .از اینرو در این تحقیق
سینتیک انحالل مولیبدنیت فعالسازی شده در دو حالت

 MoS2یافت میشود .این ترکیب مادۀ اولیه اصلی برای تولید
سایر ترکیبات مولیبدن است .فرایند متداول دراینزمینه ابتدا
تشویه و تولید اکسید مولیبدن و سپس تولید سایر ترکیبات
است .فرایند تشویه باعث تولید گازهای آالیندۀ محیط زیست
مانند  SO2میشود .همچنین ،در این فرایند بعضی فلزات
خاص که در مقادیر کم در کنسانترۀ مولیبدنیت وجود دارند،
همراه گازهای گوگردی خارج میشوند .بهعنوان مثال اکسید
رنیوم و اکسید سلنیوم را میتوان نام برد که بازیابی اولی
بهلحاظ اقتصادی و بازیابی دومی بهلحاظ جلوگیری از
آسیبهای زیستمحیطی دارای اهمیت است ] .[1برای رفع
این مشکالت فرایند پیرومتالورژیکی تشویه ،میتوان از
فرایندهای هیدرومتالورژیکی استفاده کرد که عالوه بر حذف
تصاعد گازهای آالینده گوگردی ،اجازۀ بازیابی بیشتر فلزات
موجود در کنسانتره را نیز میدهد .اما پایداری زیاد سولفید
مولیبدن مشکالتی را در این فرایند ایجاد میکند ،زیرا انحالل

حضور و عدم حضور آلومینا بهعنوان افزودنی بررسی شد تا
عالوه بر بررسی تأثیر زمان آسیاکاری ،اثر حضور افزودنی
اکسیدی و خنثی نیز بر میزان فعالسازی مکانیکی و بهدنبال
آن نرخ انحالل مولیبدنیت بررسی شود .زیرا نتایج یکی از
تحقیقات نشان داد که حضور افزودنی اکسیدی باعث کاهش
زمان واکنش مکانوشیمیایی احیای مولیبدنیت میشود ].[16
بنابراین بررسی اثر حضور این نوع افزودنی در فرایند
فعالسازی مکانیکی و انحالل مولیبدنیت نیز اهمیت پیدا کرد.
در منابع معموال از مدل سینتیکی هستۀ کوچکشونده برای
بررسی سینتیک انحالل استفاده میشود اما این مدل
محدودیتهایی دارد ][17؛ از جمله اینکه این مدل برای
ذرات کروی بهخوبی استفاده میشود ] ،[18حال آنکه دربارۀ
مولیبدنیت چنین نیست و ذرات الیهای میباشند ].[19
همچنین در این مدل غلظت اسید در طول واکنش ثابت فرض
شده است اما در واقعیت چنین نیست و غلظت با زمان تغییر

آن دشوار است و به شرایط خاص نیاز دارد ] .[2در این راستا
مطالعاتی برای بهبود انحالل مولیبدنت انجام شده است که
میتوان به انحالل اکسیدان تحت فشار ( Pressure oxidative
 ،[3-5] )leachingانحالل در حضور عاملی اکسیدان
( [6,7] )Oxidizing agentو انحالل باکتریایی ( Bio
 [8-10] )leachingاشاره کرد .در کنار این روشها،
فعالسازی مکانیکی کانی نیز از روشهای متداول برای بهبود
انحالل است ] .[11فرایند شامل انجام آسیاکاری است که
عالوه بر تولید ذرات ریز ،با اعمال انرژی مکانیکی باعث
افزایش کرنش و عیوب شبکه میشود .این تغییرات در ماده
باعث افزایش انرژی آزاد گیبس ذرات و در نتیجه بهبود
سرعت واکنش میشود ] .[12,13فعالسازی دارای چندین
اثر مفید بر انحالل است که میتوان به افزایش انحالل
انتخابی ،بهبود سینتیک بازیابی فلز و بهبود شرایط انحالل

میکند .از طرف دیگر خواص فیزیکی و فاکتورهای
مینرالوژیکی نیز میتواند پیچیدگیهایی را در واکنشهای
تحت کنترل شیمیایی بهوجود آورد و نرخ واکنش را
تحتتأثیر قرار دهد .این موارد شامل ساختار بلوری،
جهتگیری صفحهای ،آخالها ،نابجاییها و ناخالصیهای
محلول در ماده میباشد که باعث تغییر در فعالیت ماده و در
نتیجه تغییر در نرخ واکنش می شود که معموال در بررسی
واکنشهای متالورژیکی از آنها چشمپوشی میشود ].[18
بهخصوص درباره کانی فعالسازیشده بهدلیل ایجاد عیوب
در ساختار بلوری ،این موارد تشدید میشود .از اینرو ،سد
انرژی در مقابل انجام واکنش با گذشت زمان تغییر میکند.
بهعبارت دیگر انرژی فعالسازی با گذشت زمان افزایش
مییابد ].[18,20
وجود چنین محدودیتهایی اهمیت مطالعه عمیقتر

اشاره کرد ] .[13بررسی اثر فعالسازی مکانیکی بر میزان
انحالل مولیبدنیت توسط محققان دیگر نیز انجام شده است
[ ،[14,96اما مطالعات انجامشده دراینزمینه محدود است.
بهخصوص اگر هدف ایجاد فرایندی صنعتی برای فراوری
هیدرومتالورژیکی مولیبدنیت باشد ،در این حالت مطالعه

سینتیک انحالل مولیبدنیت فعالسازیشده را که دارای ذراتی
با شکل نامتعارف (غیرکروی) است ،آشکار میکند .بنابراین،
هدف این تحقیق توسعۀ مدلی مناسب و بهبود مدل سینتیکی
هسته کوچکشونده است ،بهطوریکه بتوان با استفاده از آن
رفتار انحالل مولیبدنیت آسیاکاریشده را بهدرستی پیشبینی
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کرد .در پژوهش قبلی نویسندگان ] [21بهصورت مختصر
مدل انرژی فعالسازی لحظهای برای بیان سینتیک انحالل

موقعیتهای  2962 ،9456 ،976و  2192حذف شدهاند که
بیانگر حذف روغن موجود در کنسانتره است.

مولیبدنیت فعالسازیشده آمده است ،اما در این تحقیق
بهصورت جامع و با جزئیات بیشتر با توسعۀ مدلهای مختلف
نحوه رسیدن به مدل انرژی فعالسازی لحظهای از مدل
معمول هستۀ کوچکشونده بهصورت مرحلهبهمرحله بیان
میشود.

آلومینای استفادهشده در آزمونهای فعالسازی ،با درجۀ

مواد و روش تحقیق
مواد اولیه .کنسانتره مولیبدنیت استفادهشده در این تحقیق از
معدن مس سرچشمه تهیه شد .آنالیز شیمیایی این کنسانتره
نشان داد که حاوی بیش از  66درصد مولیبدن است (جدول
 .)9برای انجام این آنالیز از روش حملۀ شیمیایی ( Chemical

خلوص آزمایشگاهی تهیه شد ( Sigma Aldrichبا خلوص
بیشتر از 19درصد) .آنالیز  XRDاز طریق دستگاه Philips

 Panalyticalبا آندی از جنس مس و تابش  K-αانجام شد و
نشان داد که اکسید آلومینیوم مدنظر از نوع کوراندوم است.
الگوی پراش همراه با تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
( (SEM) )Scanning Electron Microscopyآن در شکل 2
آمده است.

 )attackاستفاده شد .در این روش مقدار مشخصی از کنسانتره
در مخلوطی از اسید کلریدریک و اسیدنیتریک به نسبت  9به
 9حل شد .پس از آنالیز محلول و تعیین غلظت عناصر در
آن ،با استفاده از موازنه جرم درصد وزنی عناصر بهدست آمد.
الگوی پراش پرتو ایکس کنسانتره در شکل -9الف آمده
است.
جدول  9آنالیز شیمیایی کنسانتره مولیبدنیت استفادهشده در این تحقیق
جزء

Mo

Fe

Cu

S

نامحلول

درصد وزنی

66/5

2/15

2/69

99/29

4/59

برای حذف روغن ناشی از فلوتاسیون بر سطح ذرات
ابتدا مقداری از کنسانترۀ مولیبدنیت در استون (با خلوص
آزمایشگاهی) و در شرایط نسبت جامد به مایع 22درصد و
زمان 96دقیقه با همزن مغناطیسی ()Steroglass company
شستوشو شد و پس از آن با استفاده از فیلتر خأل
( ،)Milipore-vaccum pump and filterعمل فیلتراسیون
انجام شد .پس از  9مرحله شستوشو با استون ،کیک فیلتر
حاصل در شرایطی مشابه با آب مقطر شستوشو شد .این
مرحله نیز  9بار انجام شد و پس از آن کیک فیلتر نهایی در
دمای  926 °Cخشک شد .طیفهای  FT-IRموجود شکل
-9ب نشان میدهند که پیوندهای مربوط به ترکیبات آلی در
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بررسیهای میکروسکوپی ( )SEM-TEMبا دستگاههای
ساخت شرکت  Philipsبا ولتاژ کاری  22kvو  922kvانجام
شد .نمونههای  TEMابتدا در اتانول توزیع شدند ،سپس روی
گرید قرار گرفتند و بررسی شدند.
آزمونهای انحالل
برای بررسی سینتیک انحالل ،آزمونهای انحالل نمونههای
فعالشده در شرایط مختلف (در حضور و عدم حضور
آلومینا) انجام شد .در این آزمونها از اسیدنیتریک
آزمایشگاهی برای تهیه محلولهای با غلظت مدنظر استفاده
شد .از روش طراحی مرکب مرکزی ( Central Composite

 (CCD) )Designکه یک روش آماری شناختهشده است،
برای طراحی فضای آزمونهای انحالل استفاده شد ].[22
بدین منظور محدودۀ دمای بررسیشده بین  72-92 °Cو
غلظت اسید  2تا 5برابر مقدار استوکیومتری مورد نیاز برای
انحالل مولیبدنیت در اسیدنیتریک انتخاب شد .سطوح مدنظر
همراه با آزمونهای طراحیشده با 2متغیر دما و غلظت اسید،
شکل ( 2الف) الگوی پراش و (ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی

بهترتیب در جدول  9و  4آمده است .الزم به ذکر است

روبشی آلومینای استفادهشده در این تحقیق

طراحی فوق با نرمافزار  Design Expert 7.0انجام شد و
مقادیر +αو  −αنیز با نرمافزار مشخص شدند.

آزمونهای فعالسازی مکانیکی

تعیین مقدار اسید در این آزمونها براساس واکنش

پس از حذف روغن ،آزمون های فعالساااازی مکانیکی در

انحالل مولیبدنیت در اسیدنیتریک انتخاب شد که در یکی از

آسااایای گلولهای ماهوارهای با ظرفها و گلولههای فوالدی

منابع بهصورت زیر پیشنهاد شده است ]:[23

( )Tempered chrome steelبا شاااماره سااافارش 62/721
ساخت شرکت  FRITSCHو در 2گروه (در ح ضور و عدم
ح ضور آلومینا) انجام شد که شرایط آنها در جدول  2آمده
است.

MoS2 + 6HNO3 → MoO3.nH2O + 2H2SO4 + 6NO +
(1-n) H2O

()9
اطالعات مربوط به میزان انحالل اکساااید مولیبدیک و
هیدراتهای آن ن شان میدهد که انحالل آن کم و در حدود

جدول  2شرایط انجام آزمونهای فعالسازی مکانیکی

 9/92گرم بر لیتر برای  MoO3.2H2Oو  2/59گرم بر لیتر

شماره

زمان

نسبت گلوله

سرعت (دور

درصد وزنی

آزمون

(ساعت)

به پودر

بر دقیقه)

آلومینا

9

4

42

922

2

2

24

42

922

2

مولیبدن آبدار پس از انحالل ،از 9/9گرم بر لیتر کنساااانترۀ

9

2

42

922

62

مولیبدنیت در هر آزمون انحالل ا ستفاده شد .آزمونها طبق

4

92

42

922

62

فضااای طراحیشااده (جدول  )4انجام شاادند .الزم به ذکر

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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اسااات که بهمنظور انجام مطالعات ساااینتیکی ،آزمون های

برای انجام اختالط در محلول ،از همزن مغناطیسی استفاده

جدول  4در زمانهای مختلف ( 2تا 5ساعت) انجام شدند.

شد .نتایج برخی آزمونهای ابتدایی نشان داد که در

آزمونهای انحالل در رآکتور شیشهای دوجداره با حجم

محدودهای از سرعت که ذرات کامال در محلول معلقاند،

 9لیتر ،با پوشش دارای آبگرد ( Water jacketed glass

سرعت همزدن اثری بر میزان انحالل ندارد .بنابراین ،سرعت

 )reactorانجام شدند .بهمنظور کنترل دمای رآکتور و آب در

همزدن در تمام آزمونها ) 622 (rpmانتخاب شد .پس از

گردش نیز از حمام آبگرم مجهز به پمپ و با قابلیت تنظیم

گذشت زمان مشخص ،محلول حاصل بهمدت 6دقیقه در

دما استفاده شد .در هر آزمون پس از تهیه محلول با غلظت

سرعت ) 4222 (rpmسانتریفیوژ شد و پس از تعیین غلظت

مشخص ،دمای رآکتور در مقدار مدنظر تنظیم و پس از آن

مولیبدن در محلول ،درصد انحالل محاسبه شد.

کنسانترۀ مولیبدنیت به محلول موجود در رآکتور اضافه شد.
جدول  9سطوح مربوط به دما و غلظت اسید در طراحی آزمایش مدنظر
سطوح متغیرها
متغیرها

+α

9

2

-9

−α

دما

79

72

62

92

22

مقدار اسید* ()M

(5/99 )2/996

(5 )2/214

(4 )2/915

(2 )2/219

(9/97 )2/267

* مقدار اسید برحسب ضریبی از مقدار استوکیومتری گزارش شده است .همچنین اعداد موجود در پرانتزها غلظت محلول مدنظر را برحسب موالر
نشان میدهند.
جدول  4آزمونهای طراحیشده براساس روش  CCDو با استفاده از 2متغیر دما و غلظت اسید
شماره آزمون

دما ()°C

مقدار اسید* ()M

9

92

(2 )2/219

2

92

(5 )2/214

9

72

(2 )2/219

4

72

(5 )2/214

6

22

(4 )2/915

5

79

(4 )2/915

7

62

(9/97 )2/267

9

62

(5/99 )2/996

1

62

(4 )2/915

92

62

(4 )2/915

99

62

(4 )2/915

* مقدار اسید برحسب ضریبی از مقدار استوکیومتری گزارش شده است .همچنین اعداد موجود در پرانتزها غلظت محلول مدنظر را برحسب موالر
نشان میدهند.
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نتایج و بحث

در م طال عات ساااینتیکی معموال از مدل های هسااا تۀ

ت صویر  SEMمولیبدنیت قبل از فعال سازی همراه با ت صویر

کوچکشااونده و برازش آنها بر دادههای انحالل اسااتفاده

 TEMنمونۀ فعالشااده در عدم حضااور آلومینا در شااکل 9

میشود و فرض بر این است که ذرات کرویاند ]2 .[17مدل

آمده است .این شکل نشان میدهد که در اثر فعال سازی هم

معمول هستۀ کوچکشونده بهصورت زیر هستند:

الیه های بسااایار نازو مولیبدنیت ایجاد میشاااوند و هم
کلوخههایی از ذرات ریز ت شکیل می شوند .بنابراین ،توزیعی
از ذرات با ابعاد مختلف وجود دارد .نتایج تحقیقات پیشااین
نویسااندگان نشااان داد که در حضااور آلومینا ،فعالسااازی
مکانیکی مولیبدنیت اثر کمتری بر ساااختار آن دارد و در این
حالت کانی کمتر فعال میشود که نتایج آن در پژوهش دیگر
آمده ا ست ] .[19بنابراین ،پس از انجام فعال سازی مکانیکی
انتظار بر این ا ست که میزان انحالل نمونههای فعال شده در
حضااور آلومینا کمتر از 2حالت فعالشااده در عدم حضااور
آلومینا باشد که نتایج انحالل نیز آن را اثبات کرد که در ادامه
آمده است (نقاط تجربی شکل  – 4الف تا د).

2
3

1 − (1 − X) = kt

()2
()9

1
3

1 − (1 − X) = kt

که  Xکساار انجام واکنش و  tزمان اساات .روابط ( )2و ()9
بهترتیب معادالت سااارعت مربوط به کنترل نفوذی از فیلم
سیال و کنترل شیمیایی را ن شان میدهند .نحوۀ تو سعۀ این
2رابطه در مرجع مربوطه آمده است ].[17
در منابع ذکر شده که در سیستمهایی که غلظت
واکنشدهندهها زیاد بوده است و ذرات از شکل هندسی
متعارفی برخوردارند (ذرات کروی) ،برای مطالعۀ سرعت
واکنش و بیان آن بهصورت ریاضی مشکل چندانی وجود
ندارد ] .[18درصورتیکه در این تحقیق ،عالوه بر اینکه
غلظت محلولها نسبتا پایین است ،هندسۀ ذرات نیز نامتعارف
بوده و فرایند فعالسازی با الیهایکردن ذرات این اثر را
تشدید کرده است و نیز باعث افزایش میزان عیوب بلوری در
کانی میشود ] .[19بنابراین ،در حین انجام واکنش ،نواحی با
فعالیت شیمیایی بیشتر سریعتر واکنش میدهند و نواحی با
فعالیت شیمیایی کمتر باقی میمانند و بهمرور واکنش نشان
میدهند .از اینرو ،سد انرژی در مقابل انجام واکنش با
گذشت زمان تغییر میکند .بهعبارت دیگر انرژی فعالسازی
با گذشت زمان افزایش مییابد ] .[18,20بنابراین ،باتوجهبه
اینکه سطوح قاعدۀ مولیبدنیت بهلحاظ شیمیایی غیرفعال بوده
و گوشهها و لبهها مکانهای فعال واکنشی است ]،[24,25
انتظار میرود ذرات دارای ابعاد مختلف ،در هر  2حالت
حضور و عدم حضور آلومینا ،نرخ انحالل متفاوتی ایجاد کنند.
ذرات ریزتر و نازوتر سریعتر حل میشوند و از بین

شکل ( 9الف) تصویر  SEMمولیبدنیت قبل از فعالسازی( ،ب)

میروند ،درحالیکه ذرات درشتتر باقی میمانند .همچنین،

تصویر  TEMنمونه فعالسازیشده در عدم حضور آلومینا (پیکانهای

با پیشروی واکنش ،غلظت اسید نیز تغییر خواهد کرد که در

زردرنگ نشاندهنده الیههای بسیار نازو مولیبدنیت و پیکان قرمز

مدلهای معمول هستۀ کوچکشونده از جمله مدل کنترل

نشاندهنده کلوخهای از ذرات ریز است)

شیمیایی ،غلظت اسید در سطح ذره در حین فرایند ثابت

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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فرض میشود ] .[17اما در واقعیت چنین نیست و با انجام

شکل متغیر ب سیار سخت خواهد بود .اما میتوان اثر عوامل

واکنش ،غلظت اسید کاهش مییابد که این اثر نیز بر

را مرحلهبهمرحله در مدل معمول ه ستۀ کوچک شونده وارد

پیچیدگیهای مربوط به توسعۀ مدل مناسب میافزاید .وجود

کرد .به عنوان م ثال می توان فرض کرد که پیچ یدگی های

این پیچیدگیها باعث میشود که مدلهای معمول هستۀ

مربوط به فعالسااازی مکانیکی بهصااورت یک مقاومت کلی

کوچکشونده قادر به پیشبینی رفتار انحالل نباشند.

در برابر واکنش و بهعنوان ساااد انرژی فعالساااازی عمل

بررسیهای نویسندگان نیز نشان داد که هیچکدام از این

میکند که میتواند با پیشروی واکنش تغییر کند .بدین طریق

مدلها برازش مناسبی بر دادههای تجربی نداشتند که نتایج

اثر تغییرات در میزان فعالیت ماده بهطور ضااامنی در مدل

در تحقیق پیشین نویسندگان آمده است ].[21

به دساااتآمده وجود خواهد داشااات ،زیرا م حدودهای از

توصااایف این شااارایط پویا ( )Dynamicبهصاااورت
ریاضااای با درنظرگرفتن توزیعی از ذرات با میزان فعالیت و

مقاومت در برابر واکنش یا انرژی فعالساااازی برای انحالل
ذرات مختلف در نظر گرفته شده است ].[18,26,27

شکل  4برازش مدل توسعه یافتۀ متأثر از دما و غلظت اسید (رابطه  ،)4بر دادههای حاصل از انحالل نمونههای فعالشده در شرایط مختلف:
(الف) 4ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ب) 24ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ج) 2ساعت فعالسازی در حضور آلومینا،
(د) 92ساعت فعالسازی در حضور آلومینا
(راهنمای نمودار :عدد اول بیانگر دمای انحالل و عدد دوم مقدار اسید برحسب ضریبی از مقدار استوکیومتری مورد نیاز)
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بنابراین ،برای توسااعۀ مدل مناسااب و بهدسااتآوردن
رابطۀ سااارعت با درنظرگرفتن پیچیدگی های فوق ،میتوان
حاالت مختلف را بهصااورت مجزا و درنهایت همراه هم در
نظر گرفت که بهصورت زیر است:

رابطۀ آرنیوس (رابطۀ  )5در رابطۀ ( )4جاگذاری شد:
−E

) ( k = A ∙ exp

()5

RT

که  kثابت فرکانس و  Eانرژی فعالسازی واکنش است.

 .9رابطۀ سرعت فقط متأثر از دما و غلظت اسید باشد؛

پس از آن با انجام برازش بهوسیلۀ روش حداقل مربعات،

 .2رابطۀ سرعت فقط متأثر از دما و کسر انجام واکنش باشد؛

متغیرهای  E ،Aو  mکه متغیرهای آزاد این مدلاند ،تعیین

 .9رابطۀ ساارعت متأثر از دما ،غلظت اسااید و کساار انجام

شدند که مقادیر آنها برای  4حالت فعالسازی در جدول 6

واکنش باشد؛

آمده است .پس از آن برای حل معادله و رسم منحنی X

 .4رابطۀ سرعت عالوه بر متأثربودن از دما ،غلظت اسید و

برحسب  ،tاین معادله بهصورت عددی و با استفاده از روش

کسر انجام واکنش ،شامل اثر سایر پیچیدگیهای یادشده

رانجه-کوتا ( )Runge-Kuttaمرتبه  4حل شد.

(اثرات فعالسازی مکانیکی) نیز باشد.
جدول  6متغیرهای آزاد (ثوابت) محاسبهشده پس از برازش رابطۀ ()4

در ادامه این حاالت بهترتیب بررسی میشوند.

بر دادههای تجربی  4حالت فعالسازی

بررسی رابطۀ سرعت متأثر از دما و غلظت اسید

ثوابت

A

E
)(kJ/mol

m

برای بررساای اثر غلظت اسااید بر ساارعت واکنش انحالل

4ساعت فعالسازی بدون آلومینا

92/1

42/9

2/5

1/9

96/4

2/6

2ساعت فعالسازی با آلومینا

1/1

42/2

2/5

92ساعت فعالسازی با آلومینا

1/2

91/9

2/5

میتوان از رابطۀ زیر استفاده کرد:

24ساعت فعالسازی بدون
= k ∙ Cm

()4

dX
dt

آلومینا

=r

که در آن  kثابت سرعت بوده که طبق رابطۀ آرنیوس
تابعی از دماست C ،غلظت لحظهای اسید و  mدرجۀ واکنش
است .بهعبارت دیگر سرعت واکنش انحالل عالوه بر دما
متأثر از غلظت اسید نیز هست .غلظت لحظهای اسید را
میتوان از اختالف میزان اسید اولیه و اسید مصرفشده
محاسبه کرد .بهعبارت دیگر در هر لحظه ،بهاندازه کسر انجام
واکنش از مقدار استوکیومتری اولیه اسید مصرف میشود.
بنابراین ،مقدار اسید مصرفی تا زمان مدنظر از حاصلضرب
کسر انجام واکنش در مقدار استوکیومتری اسید بهدست
میآید .با کمکردن این مقدار اسید مصرفی از کل اسید اولیه،
غلظت لحظهای اسید طبق رابطۀ زیر محاسبه میشود:
C = C0 − XCS

()6

کااه در آن  C0غلظاات اولیااه محلول CS ،غلظاات
ا ستوکیومتری طبق رابطۀ ( )9و  Xک سر انجام واکنش ا ست.
برای برازش این مدل بر داده های تجربی از روش حدا قل
مربعات اسااتفاده شااد .بدین صااورت که ابتدا مقدار  kطبق

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

در دادههای مربوط به انحالل در عدم حضور آلومینا
نتایج نشان داد که کلوخهایشدن باعث ایجاد نوعی تعویق در
انحالل یا رفتاری شبیه به زمان نهفتگی میشود که این حالت
در آزمونهای انحالل در دماها و غلظتهای اسید کمتر
بهوضوح دیده میشود ] .[21همچنین نتایج نشان داد که با
وجود انتخاب نسبت جامد به مایع کم ،بازهم در دماهای باال
مقداری از مولیبدن محلول بهشکل ترکیبات اکسیدی رسوب
میکند ].[21
بنابراین ،برای انجام برازش در حالت 24ساعت بدون
آلومینا ،الزم است ابتدا اثر کلوخهایشدن و رسوبدهی از
منحنی مدنظر حذف شود .بههمین دلیل فقط از آزمونهای
 72-5 ،72-4 ،62–5/99و ( 79-4برای حذف اثر
کلوخهایشدن) و زمانهای ابتدایی استفاده شد و نیز  2منحنی
 62 - 5/99و  72-4بهترتیب به مقدار  29و 92دقیقه بهسمت
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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چپ منتقل شدند تا اثر کلوخهایشدن از 2منحنی حذف شود

میتوان فرض کرد که سرعت واکنش متناسب با مقدار

(شکل  - 4ب) .بنابراین ،برای انجام برازش در این حالت،

مولیبدنیت باقیمانده در محلول و به بیان بهتر ،متناسب با

فقط از تعداد محدودی از نقاط استفاده شد (فقط از

سطح باقیمانده است .پس با کاهش مقدار مولیبدنیت در

آزمونهای  72-5 ،72-4 ،62 – 5/99و  79-4و زمان انحالل

محفظه واکنش ،سطح کل کاهش و درنتیجه سرعت انحالل

تا 12دقیقه) .الزم به ذکر است که در نامگذاری آزمونها عدد
اول بیانگر دما و عدد دوم بیانگر مقدار اسید است.
نتایج حاصل از برازش مدل رابطۀ  4بر دادههای تجربی
انحالل در 4حالت فعالساااازی مکانیکی نشاااان میدهد که
برازش در همۀ حاالت نامناسب است (شکل .)4
بررسی رابطۀ سرعت متأثر از دما و کسر انجام واکنش
در بررسی رابطۀ سرعت در حالت قبل شاید یکی از دالیل
برازش نامناسب این است که اثر سطح انجام واکنش در رابطه
در نظر گرفته نشده است .در واکنشهای جامد-مایع هستۀ
کوچکشونده ،در حاالتی که ذرات از شکل متعارفی
برخوردارند (کروی) ،میتوان بهراحتی از توابع ریاضی برای
درنظرگرفتن تغییرات حجم و بهتبع آن تغییرات سطح در حین
انجام واکنش استفاده کرد .اما دربارۀ مولیبدنیت با ساختار
نامتعارف الیهای ،بهویژه پس از انجام فعالسازی مکانیکی،
درنظرگرفتن چنین رابطهای بسیار دشوار و شاید غیرممکن
است .زیرا نمیتوان روند مشخصی برای تغییرات اندازۀ
ذرات و بهدنبال آن تغییرات سطح در نظر گرفت و نوشتن
چنین رابطهای در صورت امکان ،نیازمند درنظرگرفتن
فرضیات زیادی برای سادهسازی خواهد بود .برای حل این

نیز کاهش مییابد .اگر کسر انجام واکنش  Xدر نظر گرفته
شود ،مقدار مولیبدنیت باقیمانده متناسب با ) (1-Xاست.
بنابراین ،میتوان نوشت:
= k ∙ (1 − X)n

()7

dX
dt

=r

که  nدرجه واکنش نسبت به مقدار مولیبدنیت باقیمانده
است .مقادیر مربوط به متغیرهای آزاد  E ،Aو  nبرای 4حالت
فعالسازی مکانیکی در جدول  5آمده است .نتایج حاصل از
برازش این مدل بر دادههای تجربی انحالل در این حالت نیز
در 4حالت فعالسازی مکانیکی در شکل  6آمده است .در
اینجا نیز شکل نشان میدهد که برازش نامناسب است ،زیرا
بهدلیل نبود اثر غلظت اسید در رابطۀ فوق ،منحنی برازشیافته
در حاالت با دمای یکسان و غلظتهای اسید متفاوت روی
هم افتادهاند ،حال آنکه در واقع چنین نیست .بهعنوان مثال
میتوان به آزمونهای  62-4و  62 - 5/99یا آزمونهای -4
 72و  72-5در تمام حاالت فعالسازی اشاره کرد که در دمای
ثابت ولی غلظتهای متفاوت انجام شدهاند و میزان انحالل
در آنها متفاوت است ،ولی مدل برازشیافته (رابطه  )7روند
یکسانی برای هر 2حالت پیشبینی کرده و منحنیهای آنها
دوبهدو روی هم افتادهاند (شکل .)6

مشکل میتوان فقط به این حد بسنده کرد که کسر انجام

جدول  5متغیرهای آزاد (ثوابت) محاسبه شده پس از برازش رابطه ()7

واکنش تابعی از مقدار سطح درگیر در واکنش است و با

بر دادههای تجربی  4حالت فعالسازی

پیشروی واکنش مقدار سطح کاهش مییابد .بنابراین ،بررسی
اثر کسر انجام واکنش بر سرعت انحالل ،بهنوعی بررسی اثر
سطح بر نرخ انحالل است .بدین منظور میتوان از رابطهای

ثوابت

A

E
)(kJ/mol

n

4ساعت فعالسازی بدون آلومینا

99/4

59/5

9/99

24ساعت فعالسازی بدون

96/6

69

9/2

اسید ،سرعت واکنش با کسر انجام واکنش در ارتباط باشد.

2ساعت فعالسازی با آلومینا

29/9

76/9

9/1

براساس مشاهدات (نقاط تجربی انحالل در نمودارها)

92ساعت فعالسازی با آلومینا

29/7

79/6

9/9

مانند رابطۀ ( )4استفاده کرد ،با این تفاوت که بهجای غلظت

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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شکل  6برازش مدل توسعه یافته متأثر از دما و کسر انجام واکنش (رابطه  ،)7بر دادههای حاصل از انحالل نمونههای فعالشده در شرایط مختلف:
(الف) 4ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ب) 24ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ج) 2ساعت فعالسازی در حضور آلومینا،
(د) 92ساعت فعالسازی در حضور آلومینا
(راهنمای نمودار :عدد اول بیانگر دمای انحالل و عدد دوم مقدار اسید برحسب ضریبی از مقدار استوکیومتری مورد نیاز)

بررسی رابطۀ سرعت متأثر از دما ،غلظت اسید و کسر

 m ،Eو  nپس از برازش تعیین شده و در جدول  7آمده

انجام واکنش

است .نتایج حاصل از برازش این مدل بر دادههای تجربی

برای بررسی اثر همزمان غلظت اسید و کسر انجام واکنش

انحالل در این حالت نیز در 4حالت فعالسازی مکانیکی در

میتوان رابطۀ سرعت را بهشکل زیر در نظر گرفت:

شکل  5آمده است .بررسی این شکل نشان میدهد که در

= k ∙ C m ∙ (1 − X)n

()9

dX
dt

=r

این حالت برازش بهتری نسبت به حاالت قبل بهدست آمده
است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که برای پیشبینی بهتر

که در آن سرعت انجام واکنش انحالل متناسب با غلظت

رفتار انحالل مولیبدنیت فعالسازی شده در اسیدنیتریک ،در

لحظهای اسید و مقدار مولیبدنیت باقیمانده در محفظه واکنش

نظرگرفتن اثر همزمان مقدار واکنشدهندهها (غلظت اسید و

است .در این حالت نیز مقادیر مربوط به متغیرهای آزاد ،A

مقدار مولیبدنیت باقیمانده) در رابطۀ سرعت الزم است.

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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جدول  7متغیرهای آزاد (ثوابت) محاسبه شده پس از برازش رابطه ( )9بر دادههای تجربی  4حالت فعالسازی
ثوابت

A

4ساعت فعالسازی بدون آلومینا

24/6

E
)(kJ/mol
76/7

9/9

24ساعت فعالسازی بدون آلومینا

29/9

59/1

9

2

2ساعت فعالسازی با آلومینا

24/6

79/7

9

9/1

92ساعت فعالسازی با آلومینا

24/4

77/5

9

9/9

m

n
9/1

شکل  5برازش مدل توسعه یافته متأثر از دما ،غلظت اسید و کسر انجام واکنش (رابطه  ،)9بر دادههای حاصل از انحالل نمونههای فعالشده در شرایط
مختلف( :الف) 4ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ب) 24ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ج) 2ساعت فعالسازی در حضور
آلومینا( ،د) 92ساعت فعالسازی در حضور آلومینا
(راهنمای نمودار :عدد اول بیانگر دمای انحالل و عدد دوم مقدار اسید برحسب ضریبی از مقدار استوکیومتری مورد نیاز)

توسعۀ مدل سینتیکی انرژی فعالسازی لحظهای

دارد ،بنابراین ،انرژی فعالسازی واکنش انحالل برای هرکدام

باتوجه به اینکه ذرات مختلف مولیبدنیت در حین فعالسازی

از آنها با یکدیگر متفاوت است .پس در محفظه واکنش

مکانیکی هرکدام به مقدار متفاوتی فعال شدهاند و در محصول

مجموعهای از ذرات با مقادیر انرژی فعالسازی انحالل

فعالشده توزیعی از ذرات با میزان فعالیت متفاوت وجود

متفاوت حضور دارند که هرکدام با سرعت متفاوتی در حال

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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حلشدن است.
بدین ترتیب ،انرژی فعالسازی کلی واکنش انحالل
(مجموعه ذرات) متغیر بوده است و در هر لحظه میتواند
تابعی از مقدار مولیبدنیت باقیمانده در نظر گرفته شود .در
فرایند انحالل مولیبدنیت فعالشده ابتدا ذرات فعالتر با
سرعت بیشتر واکنش میدهند تا حذف شوند و ذرات با

انحالل تابعی از کسر انجام واکنش بوده باشد و با پیشروی
واکنش و حذف ذرات فعالتر افزایش یابد .سادهترین و
مناسبترین رابطۀ بین ایندو بهلحاظ محاسباتی میتواند یک
رابطۀ خطی باشد ،بهطوری که کاهش مقدار مولیبدنیت در
محفظۀ واکنش ،همراه با افزایش انرژی فعالسازی باشد.
بدین منظور میتوان رابطهای به شکل زیر نوشت:

)

()99

T

( k = A ∙ exp
= b1

()92

E0 α
R
E0

()99

= b2

()94

A = eb3

فعالیت کمتر بهمرور و با سرعت کمتری به واکنش خود ادامه
میدهند .بنابراین ،انتظار میرود که مقدار انرژی فعالسازی

E0
E0 α
()−
)))∙(1−X
R
R

((−

R

با جاگذاری روابط فوق در رابطۀ ساارعت (رابطۀ ،)92
معادله نهایی بهشکل زیر نوشته میشود:
dX
b1 (1 − X) − b2
( = exp
+ b3 ) (1 − X)n (C0 − XCs )m
dt
T

()96
درنهایت رابطۀ خطی بین انرژی فعالسااازی و کساار
انجام واکنش بهصورت زیر خواهد بود:
()95

) E = −R(b1 (1 − X) − b2

))E = E0 (1 − α(1 − X

()1

که در آن  αثابت X ،کسر انجام واکنش (عددی بین
صفر و یک) E0 ،انرژی فعالسازی انحالل آخرین ذرات
مولیبدنیت (مراحل نهایی انحالل) و  Eانرژی فعالسازی در
هر لحظه از واکنش است که همواره کمتر یا مساوی با انرژی
فعالسازی مراحل نهایی است:

0

{X < 1 → E < E 0
X=1 → E=E

از طرف دیگر ،براساس نتایج قبل مشخص شد که نرخ
پیشروی واکنش عالوه بر دما ،متناسااب با مقدار مولیبدنیت
باقی مانده و غلظت اساااید موجود در محلول در هر لحظه
است:
()92

= k ∙ C m ∙ (1 − X)n

dX
dt

=r

طبق رابطۀ ( )96میتوان دریافت که این رابطه برای
تمام حاالت دما و غلظت اسید استفاده میشود .در اینجا
میتوان این رابطه را بر همۀ آزمونهای انحالل برازش کرد و
بدین طریق مدلی جامع بهدست میآید که نرخ واکنش را در
همۀ شرایط دمایی و غلظتی (در محدوده طراحیشده)
پیشبینی خواهد کرد.
نتایج حاصل از برازش مدل فوق (رابطۀ  )96بر دادههای
تجربی انحالل در  4حالت فعالسازی مکانیکی در شکل 7
آمده است .بهدلیل وجود اثرات کلوخهایشدن و اشباعشدن
محلول ،برازش در 2حالت فعالسازی بدون آلومینا بهسختی
انجام شد (شکل  - 7الف و ب) ،بهطوریکه در حالت
24ساعت فعالسازی مانند حاالت قبل همچنان غیرممکن

که در آن  kثابت سرعت C ،غلظت لحظهای ا سید و

بود .بهدلیل وجود اثر کلوخهایشدن ،در حالت 4ساعت

 nو  mدرجه واکنش نسااابت به مقدار مولیبدنیت و غلظت

فعالسازی در عدم حضور آلومینا ،برازش فقط بر دادههای

اسید میباشند .غلظت لحظهای اسید نیز طبق رابطۀ ( )6قابل

مربوط به دماها و غلظتهای زیاد انجام شد که برازش مقبولی

محا سبه ا ست .مقدار  kنیز طبق رابطۀ آرنیوس (رابطۀ  )5در

بهدست آمد .با استفاده از مدل برازششده میتوان میزان

این رابطه جاگذاری شد.

انحالل در عدم حضور اثرات کلوخهایشدن و اشباع محلول

با جاگذاری  Eاز رابطۀ ( )1میتوان نوشت:

را پیشبینی کرد .بهطوریکه مثال با حذف دادههای قبل از
2ساعت مربوط به حالت انحالل ( 62-4نقاط سبزرنگ) و

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

99

حسین شالچیان -هادی نصیری -ابوالفضل باباخانی -معصومه ترابی پاریزی

انتقال سایر دادهها به مقدار تقریبی 2ساعت بهسمت چپ،

بهترتیب به مقدار  29و 92دقیقه بهسمت چپ منتقل شدند تا

این نقاط روی منحنی پیشبینیشدۀ مدل (منحنی سبزرنگ)

اثر کلوخهایشدن از 2منحنی حذف شود (شکل  - 7ب).

قرار خواهند گرفت (شکل  - 7الف) .به بیان دیگر،

الزم به ذکر است بهدلیل انجام اصالحات فوق ،انتظار میرود

کلوخهایشدن حدود 2ساعت انحالل را به تعویق انداخته

مقدار خطای برازش در این حالت بیشتر از سایر حاالت

است.

باشد .زیرا برازش فقط با استفاده از دادههای مربوط به دماهای

برای انجام برازش در حالت 24ساعت بدون آلومینا نیز

باال و زمانهای اولیه انحالل انجام شد .برازش تمام

اصالحات مربوط به حذف اثر کلوخهایشدن و رسوبدهی

آزمونهای این حالت در شکل  9آمده است .با فرض

انجام شد .بههمین دلیل فقط از آزمونهای -4 ،62–5 /99

صحیحبودن برازش ،در این حالت نیز میتوان درصد انحالل

 72-5 ،72و ( 79-4برای حذف اثر کلوخهایشدن) و

پیشبینیشده برای سایر حاالت (دماهای پایین) در عدم

زمانهای ابتدایی استفاده شد و 2منحنی  62-5/99و 72-4

حضور اثرات کلوخهایشدن و اشباع محلول را مشاهده کرد.

شکل  7برازش مدل توسعه یافته انرژی فعالسازی لحظهای (رابطۀ  ،)96بر دادههای حاصل از انحالل نمونههای فعالشده در شرایط مختلف( :الف)
4ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ب) 24ساعت فعالسازی در عدم حضور آلومینا( ،ج) 2ساعت فعالسازی در حضور آلومینا( ،د) 92ساعت
فعالسازی در حضور آلومینا (راهنمای نمودار :عدد اول بیانگر دمای انحالل و عدد دوم مقدار اسید برحسب ضریبی از مقدار
استوکیومتری مورد نیاز)
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خوبی برخوردار است .مقادیر  R2مربوط به هر حالت برازش
در جدول  9آمده است .نتایج این جدول نیز بیانگر برازش
بهتر در آزمونهای فعالسازی در حضور آلومیناست .ثوابت
مدل برازشیافته در هر حالت همراه با مقادیر انرژی
فعالسازی محاسبهشده پس از برازش در جدول  1آمده
است .الزم به ذکر است که مقدار انرژی فعالسازی مولیبدنیت
بدون فعالسازی مکانیکی از روش معمول هستۀ
کوچکشونده محاسبه شده که نتایج در پژوهش پیشین
نویسندگان آمده است ] .[21مقایسه مقادیر انرژی فعالسازی
محاسبهشده نمونههای آسیاکاریشده با انرژی فعالسازی
شکل  9برازش مدل توسعهیافته انرژی فعالسازی لحظهای (رابطۀ ،)96

مولیبدنیت قبل از آسیاکاری نشان میدهد که در مورد حالت

بر تمام دادههای حاصل از انحالل نمونه 24ساعت فعالسازی در عدم

فعالسازی بدون آلومینا ،مقدار کاهش انرژی فعالسازی بین

حضور آلومینا (راهنمای نمودار :عدد اول بیانگر دمای انحالل و عدد

 22تا  99درصد و  65تا  59درصد بهترتیب برای نمونههای

دوم مقدار اسید برحسب ضریبی از مقدار استوکیومتری مورد نیاز)

 4و  24ساعت فعالسازیشده و در حضور آلومینا بین  9تا
91درصد و  6تا  22درصد بهترتیب برای نمونههای  2و

شکل ( - 7ج و د) نشان میدهد که برای نمونههای

92ساعت فعالسازیشده است که بیانگر میزان فعالشدن

فعالشده در حضور آلومینا بهدلیل نبود اثرات کلوخهایشدن

کمتر مولیبدنیت در حضور آلومینا و اثر کمتر زمان فعالسازی

و اشباع محلول ،برازش مدل در تمام آزمونها از کیفیت بسیار

در حضور آلومیناست.

جدول  9مقدار  R2حاصل از برازش مدل توسعهیافته انرژی فعالسازی لحظهای بر آزمونهای انحالل در حاالت مختلف فعالسازی مکانیکی
مقدار R2

4ساعت فعالسازی

24ساعت فعالسازی بدون

2ساعت فعالسازی در

92ساعت فعالسازی در

بدون آلومینا

آلومینا

حضور آلومینا

حضور آلومینا

4-22

-

-

2/9562

2/7299

2-92

-

-

2/1224

2/9166

5-92

-

-

2/1714

2/1129

62- 9/97

-

-

2/7949

2/1775

4-62

2/7757

-

2/1915

2/1929

62- 5/99

2/1979

2/1799

2/1196

2/1194

2-72

-

-

2/1792

2/1964

4-72

2/1656

2/1699

2/1116

2/1172

5-72

2/1999

2/1972

2/1192

2/1194

4-79

2/1967

2/1756

2/1155

2/1195

آزمون انحالل
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جدول  1ثوابت مدل برازششده بر آزمونهای انحالل همراه با محدوده انرژی فعالسازی در هر حالت
4ساعت فعالسازی

24ساعت فعالسازی

2ساعت فعالسازی

92ساعت فعالسازی

بدون آلومینا

بدون آلومینا

در حضور آلومینا

در حضور آلومینا

722

2922

2222

92692

92912
27/2

ثوابت

بدون فعالسازی

b1

-

9722

b2

-

92922

6512

b3

-

24/9

99/9

29/9

n

-

2/7

2/6

9

2/7

m

-

9

2/7

9/2

9

927

79 – 96

49 – 47

95 – 924

99 – 929

انرژی فعالسازی
)(kJ/mole

نتیجهگیری

بر میزان فعالشدن ذرات مختلف نیز در مدل وارد شد و مدلی

در این تحقیق سعی شد با اعمال تغییراتی در مدل معمول

جامع بهدست آمد که نتایج برازش نشان داد این مدل بهخوبی

هستۀ کوچکشونده ،مدلی سینتیکی توسعه یابد تا بتواند

میتواند میزان انحالل مولیبدنیت فعالشده را پیشبینی کند.

میزان انحالل مولیبدنیت فعالسازیشده به روش مکانیکی در

بر طبق این مدل محدودۀ تغییرات انرژی فعالسازی واکنش

شرایط مختلف حضور و عدم حضور افزودنی را پیشبینی

انحالل برای مولیبدنیت فعالشده بهمدت  4و 24ساعت در

کند .بدین منظور ابتدا رابطهای بهدست آمد که با استفاده از

عدم حضور افزودنی بهترتیب بین  79تا  96و  49تا 47

آن میتوان اثر غلظت لحظهای اسید را در نرخ انحالل وارد

کیلوژول بر مول و برای مولیبدنیت فعالشده بهمدت  2و

کرد .پس از آن ،با ارتباطدادن نرخ انحالل به کسر انجام

92ساعت در حضور آلومینا بهترتیب بین  95تا  924و  99تا

واکنش ،ارتباط بین مقدار مولیبدنیت باقیمانده یا سطح درگیر

 929کیلوژول بر مول بهدست آمد.

در واکنش با نرخ انحالل برقرار شد .پس از آن ،با
درنظرگرفتن ایندو اثر (غلظت لحظهای اسید و مقدار

تشکر و قدردانی

مولیبدنیت باقیمانده) مدلی با برازش نسبتا خوب بهدست

نویسندگان برخود الزم میدانند از دانشگاه فردوسی مشهد و

آمد .درنهایت با ایجاد رابطهای بین انرژی فعالسازی و کسر

مجتمع مس سرچشمه بهدلیل حمایت مالی برای انجام این

انجام واکنش ،پیچیدگیهای ناشی از اثر فعالسازی مکانیکی

پژوهش قدردانی کنند.
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 و میکروسختی در نواحی مغزدندریت و بین دندریت سوپرآلیاژγ′ تأثیر عملیات حرارتی انحالل بر رفتار رسوبات


)4(

مهدی کالنتر

)9(

GTD-111 ریختگی

مسعود مصالیی پور

)2(

علیرضا مشرقی

)9(

سارا جعفرپور

چکیده
 تا9911℃  عملیا انحالل در محدودۀ دمای، تدین منظور. تررسووی شوودGTD-111  در سوووپریلیاژ ریگت یγ′ در این تحقیق روند انحالل رسوووتا
 در نواحی تین د ندر یت و مغزد ندر یت تر رویγ′  تا هدف تعیین اثر د ما و ز مان انحالل تر رف تار انحالل رسوووو های،ز مان مگتلف4  در9291℃
 تررسیهای کمی تصاویر. مطالعه شدFESEM  وSEM  ریزساختار نمونهها تا میکروسکوپ الکترونی.نمونههای تهیه شده از شمش یادشده انجام شد
 در9911℃/024min  در نواحی تین دندریت و در شوورای9291℃/04min  اولیه در شوورایγ′ میکروسووکوپی نشووان داد انحالل کامل رسووو های
 ترر سی میکرو سگتی نمونهها نیز در ناحیۀ مغزدندریت و تین دندریت ن شان داد که میکرو سگتی در این نواحی متنا سب تا.مغزدندریت رخ داده ا ست
. در هردو ناحیه تهدست یمده است9921℃  و9211℃  تیشترین و کمترین مقدار سگتی تهترتیب در دمای،افزایش دما تغییر نمیکند
. میکروسگتی،γ′

 رسوتا، دمای انحالل،GTD-111 واژه های کلیدی سوپریلیاژ پایه نیکل

Influence of the solution heat treatment on the behavior of γ′ precipitates and
microhardness of dendrite core and inter-dendritic regions of cast superalloy GTD-111.
S. Jaffarpoor
A.R. Mashreghi
M. Mosallaee poor
M. Kalantar
Abstract
In this research, the process of dissolution of γ' precipitates in GTD-111 casting superalloy was investigated. For
this purpose, the dissolution operation was carried out at a temperature of 1100°C to 1230°C in 4 different times
on samples prepared from the ingot with the aim of determining the effect of temperature and time on the behavior
of the dissolution of the γ′ precipitates in the dendrite core and inter-dendritic regions. The microstructure of the
samples was studied using the SEM and FESEM electron microscopes. Quantitative studies of microscopic images
showed that complete dissolution of the initial γ′ precipitates occurred at 1230°C/40min for dendrite core regions
and 1180°C/120min in the inter-dendritic regions. Investigating the micro-hardness of samples in the dendrite
core and inter-dendritic regions of the specimens showed that the microhardness in these regions does not change
with increasing temperature. Also the highest and lowest hardness was obtained at 1200℃ and 1120℃ in both
regions respectively.
Key Words Superalloy Ni-base GTD-111, Solution Temperature, γ′ Precipitate, Microhardness.
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

 γ′و میکروسگتی در…

یلیاژ از اهمیت زیادی ترخوردار است که این امر از طریق

مقدمه
کار در دمای تاال ،در تسیاری از تگشهای مهم صنعت از قبیل

انحالل و رسو

تولید و فراوری مواد ،مهندسی شیمی ،تولید ترق ،حملونقل

میشود ] .[10تا وقوع ریزجدایشها پساز انجماد،

و هوافضا اهمیتی ویژه دارد؛ تناتراین قاتلیت انجام کار در دمای

محدودهای از ترکیبا

مگتلف که از طریق دیاگرام فازی

تاال یک عامل حیاتی در رقاتتپذیری صنعتی است ].[1

مرتوط ته سوپریلیاژ پیشتینیپذیر است ،در مناطق مگتلف

تارگذاری

ریزساختار تشکیل میشود .این ریزجدایشها اثر منفی تر

استاتیکی و دینامیکی در دمای تاال نیاز است ،سوپریلیاژهای

دارد ،تناتراین ترای رفع ینها میتاید

هن امیکه مقاومت درخورتوجهی در شرای

مجدد این فاز تا عملیا

اندازه و توزیع رسوتا

حرارتی موسوم ته عملیا

پایه نیکل تهعنوان مواد انتگاتی ترای این منظور از اهمیت

از عملیا

زیادی ترخوردار میشوند ].[2-4

یا انحالل کامل استفاده کرد ] .[9عملیا

حرارتی حاصل

حرارتی هم نسازی
حرارتی انحالل

افزایش دمای کاری تورتینهای گازی تهدلیل تهبود

کامل معموال در پژوهشهای مگتلف ترای تهبود

را

ریزساختارهای مگتلف ازجمله ریزساختار پره مستعمل نیز

اجتنا ناپذیر کرده است .ازجمله قطعاتی که در دمای تاال

صور

میگیرد؛ تناتراین اطالع از رفتار انحاللی رسو های

سرویسدهی میکنند ،پرههای تورتینها هستند که از جنس

فاز  γ′میتواند ترای تهبود این نوع از عملیا های حرارتی

سوپریلیاژهای پایه نیکل ،نیکل یهن یا کبالت هستند .ازجمله

که نیاز ته انحالل کامل دارند نیز تسیار مؤثر تاشد.

راندمان ینها ،استفاده از یلیاژهای مقاوم ته حرار

معروفترین یلیاژهای پایه نیکل که ترای ساخت پرههای
تککریستال نیز استفاده میشود ،سوپریلیاژ  GTD-111است.
این یلیاژ تهوسیله رسو فاز  γ′تا ترکیب ) Ni3(Al,Tiکه یک

در تحقیقا

انجامشوووده در زمینۀ تررسوووی تأثیر دما و

زمان در سیکلهای مگتلف عملیا
سوپریلیاژها میتوان ته تحقیقا

حرارتی تر ریز ساختار

تالیکی ( )Balikiو همکاران

فاز همسیما در زمینۀ فاز گاما ( )γغنی از  Niاست ،رسو

او ] [11تر ریزساختار سوپریلیاژ  IN738LCاشاره کرد .نتایج

سگت میشود .ریزساختار این یلیاژها شامل مجموعهای از

این تحقیق نشووان داد که دسووتیاتی ته سوواختار هم ن و رفع

فازهای زمینه ( ،)γفاز استحکامتگش گاماپرایم (،)γ′

ریزجدایش ها می تواند تحت عملیا

حرارتی 9291℃/4h

کارتیدها و فاز یوتکتیک  γ/γ′است که وجود هر یک از این

حاصووول شوووود .همچنین م نا جاتی و هم کارانش ] [12در

ضروری است [.[5-1

خود تر سووووپریل یاژ  ،U720د مای انحالل کا مل

فازها ترای رسیدن ته خواص مطلو

تحقی قا

استحکام سوپریلیاژها تهاندازه ،شکل و کسر حجمی

رسووو های  γ′را ℃ 9911را تهدسووت یوردهاند .مقاالتی که

رسو های  γ′تست ی دارد .عالوه تر این موضوع انرژی

حرارتی سوپریلیاژ  GTD-111را

کرنشی االستیک تین رسو

ته صور

م ستقیم عملیا

و زمینه و همچنین نرخ

تررسووی کردهاند ،اندک اسووت .ون( ( )Wangو همکارانش

جوانهزنی که تاتع عواملی مانند دمای انحالل و سرعت

] [13د ما ها و ز مان های مگتلف عمل یا

حرارتی را ترای

سردشدن است ،تر شکل و تعداد رسو ها تأثیر میگذارد؛

نمونوۀ  GTD-111کووه در اتتوودا تحووت عملیووا

تناتراین اطالع از دمای انحالل و رسو گذاری رسو های

اسوووتاندارد قرارگرفته اسوووت ،تررسوووی کردند .ینها دما و

حرارتی مناسب در

زمان های  9221℃/6hو  9211℃/2hرا ترای انحالل کامل

 γ′ترای طراحی سیکلهای عملیا
شرای

مگتلف ضروری است ] .[9دراینتین ،ذرا

فاز

حرارتی

 γ′تا این شورای اولیه گزارش کردند .ترکسولر ( )Trexlerو

رسوتی ترحسب اندازه ،درصد حجمی و دمای تغییر شکل،

همکارانش ] [14نیز نشوووان دادند که در سووووپریلیاژ GTD-

ممکن است در اثر حرکت ناتجاییها ترش تگورند یا تهعنوان

 ،111عمل یا

محلهای جوانهزنی ترای حلقههای اوروان ) (Orowanعمل
کنند و ته همین علت ایجاد و توزیع یکنواختی از این فاز در

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

حرارتی در د مای ℃ ،9211منجر ته انحالل

کامل رسووو های  γ′شووده و ریزسوواختار هم ن میشووود.
سجادی و همکارانش نیز ته ترر سی دما و زمان پیر سازی و

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

سارا جعفرپور -علیرضا مشرقی -مسعود مصالیی پور -مهدی کالنتر

سرعت سردشدن تر ساختار نهایی این یلیاژ پرداختهاند ].[4
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 21℃/minانجام شد .تاتوجهته نتایج تهدستیمده از این

تاتوجهته ریگت یتودن یلیاژ  GTD-111و وجود سوواختاری

یزمون ،دماهای مگتلفی ترای انجام عملیا

شدیدا دندریتی که موجب یکنواختن شدن ترکیب شیمیایی

شدند .نمونههای ریگت ی تهیهشده از سوپریلیاژ GTD-111

مغزدندریت و تین دندریت میشوووود ،هدف این مقاله نیز

حرارتی طراحیشده در جدول  2در

طبق سیکلهای عملیا

حرارتی انتگا

انحالل کامل  γ′اولیه در سوپریلیاژ

کورۀ مقاومتی الکتریکی تا نام تجاری  CARBOLITEمدل

پلیکریسوووتال ریگت ی  GTD-111تا تمرکز ته رفتار انحالل

 CWF1300حرار دهی شدند .کوره تا دمای مدنظر گرم شد

تعیین دما و زمان مطلو

ر سو های  γ′اولیه در مغزدندریت و تین دندریت ا ست که

و سپس نمونه در ین قرار گرفت و تهمد

دادههای مؤثری را ترای هم نسووازی این سوووپریلیاژ ارا ه

شد .نمونههای متالوگرافی پس از یمادهسازی سطح تهروش

خواهد کرد.

الکتروشیمیایی حکاکی شدند .در حکاکی الکتروشیمیایی

الزم حرار دهی

نمونهها در محلول حاوی 991میلیلیتر 91 ،H3PO4میلیلیتر
مواد و روش تحقیق

 H2SO4و 96گرم  CuCrO3قرار گرفتند .ترای انجام حکاکی

نمونههای یزمایش اهی تهکار گرفتهشده در این تحقیق از یک

الکتروشیمیایی از یک دست اه مولد جریان مستقیم

شمش ریگتهگریشده از جنس سوپریلیاژ پایه نیکل GTD-

یزمایش اهی تا نام تجاری  Megatakمدل  MP-9111تا دقت

 111تهیه شد .این شمش در خأل تا استفاده از کورۀ ذو
القایی ( )VIMذو

و ریگتهگری شده است .از شمش

یادشده تعد از ریگت ی ،تدون انجام هرگونه عملیاتی ،مستقیما
ترای انجام عملیا

حرارتی انحاللی استفاده شد و نمونههای

مورد نیاز تا اتعاد تقریبا یکسان ( 91×91×1میلیمتر) تا
استفاده از دست اه وایرکا

تنظیم ولتاژ  ±1/9Vو یمپر  ±1/19 Aاستفاده شد.
جدول  2سیکلهای عملیا

حرارتی اعمالشده تر سوپریلیاژ

GTD-111

محی

دمای انحالل

زمان انحالل ( دقیقه)

سردکننده

()˚C

جدا شد .ترکیب شیمیایی شمش

AC

241

911

921

61

9911

ریگت ی  GTD-111تا استفاده از دست اه کوانتومتر یزموده

AC

241

911

921

61

9921

شد .ترکیب شیمیایی سوپریلیاژ استفادهشده در این تحقیق در

AC

241

911

921

61

9911

AC

241

911

921

61

9911

AC

241

911

921

61

9211

AC

-

-

-
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جدول  9یورده شده است.
جدول  9ترکیب شیمیایی سوپریلیاژ ( GTD-111درصد وزنی)
عنصر یلیاژی

درصد

عنصر یلیاژی

Cr

99/1

Al

Co

1/1

Ti

Mo

درصد

نمونهها پس از حکاکی ،تا استفاده از میکروسکوپ

9/2

الکترونی روتشی ) (SEMتهنام تجاری  VEGA TESCANو

4/1

9/9

Ta

2/1

میکروسکوپ الکترونی روتشی گسیل میدانی )(FESEM

W

9/1

C

1/9

تهنام  MIRA3 TESCANتررسی شدند .همچنین ترای

Ni

ماتقی

B

1/19

 γ′از

ترای تعیین دمای شروع و پایان انحالل رسو

اندازهگیری کسر حجمی ،دانسیته و اندازه رسوتا
 γ′در

نرمافزار ینالیز تصویر کلمکس ( )Clemexاستفاده شد.
ترای تررسی تغییرا

سگتی نمونههای عملیا

نمونه ریگت ی سوپریلیاژ  ،GTD-111یزمون ینالیز حرارتی

حرارتیشده ،یزمایشهای سگتیسنجی ته روش ویکرز و در

همزمان ( )STAتا استفاده از دست اه  Bahrیلمان مدل

مقیاس میکرو تا نیروی 11گرم و مد

تارگذاری 91ثانیه

 STA504از دمای محی

انجام شد.

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

تا دمای ℃ 9911تا سرعت

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

 γ′و میکروسگتی در…

مشگصشده است .در این شکل همچنین رسوتا

نتایج و بحث
ریزساختار اولیه سوپرآلیاژ ریختگی GTD_111

ریزساختار اولیه سوپریلیاژ ریگت ی  GTD-111تهشد

سفیدرن ی دیده میشود که کارتید است و تاتوجهته
مرفولوژی ینها و اینکه نمونه ریگت ی است ،از نوع کارتید
رسوتا

غیریکنواخت و متشکل از ال وهای جدایش دندریتی تود و

 MCاست .شکل -9

جدایشهای مغزهای زیادی نیز در ین وجود داشت .اندازۀ

-9ج رسوتا ناحیۀ مغزدندریت تا تزرگنمایی تیشتر را نشان

میان ین رسو های  γ′در نواحی تین دندریت درشتتر از

میدهد .در نمونۀ یلیاژ ریگت ی اندازۀ رسو های ׳ γاولیه در

رسو های نواحی مغزدندریت تود .شکل  9تصویر

نواحی تین دندریت 129نانومتر و دانسیته ین 1/1رسو

در

میکروسکوپ الکترونی  FESEMریزساختار یلیاژ ریگت ی

یک میکرومترمرتع از سطح (/μm2رسو ) و در نواحی

استفادهشده را نشان میدهد .در شکل  -9الف ناحیۀ تین

مغزدندریت اندازۀ 964نانومتر و دانسیته (/μm2رسو ) 6/9

دندریت تا شمارۀ  4و ناحیۀ مغزدندریت تا شمارۀ 1

محاسبه شدند.

شکل  9تصویر  FESEMاز ریزساختار اولیه سوپریلیاژ ریگت ی ( ،GTD-111الف) ساختار دندریتی ) ( ،رسوتا
تا شماره  4و (ج) رسوتا

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

ناحیۀ تین دندریت و شکل

 γ′ناحیه تین دندریت مشگصشده

 γ′ناحیه مغزدندریت تا شماره  1مشگصشده است

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

سارا جعفرپور -علیرضا مشرقی -مسعود مصالیی پور -مهدی کالنتر
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بررسی تأثیر دما و زمان انحالل بررفتار رسوب γ′

 911nmافزایش و دانسیتۀ ینها ته (/μm2رسو )  9در

ریزساختار اولیه سوپریلیاژ ریگت ی ،ساختاری دندریتی است،

مقایسه تا نمونۀ اولیه کاهش یافته است .تهطورکلی در

رسوتا  γ′اولیه در حین انجماد ایجادشده و تحتتأثیر نحوۀ

عملیا

سرمایش از مذا

حرارتی  9911℃/2h/ACتغییر مورفولوژی

است γ′ .در ساختار ریگت ی تهدلیل

رسو های ׳ γدر هردو ناحیۀ مغزدندریت و تین دندریت

را

مکعبی و درحال درشت و نامنظمشدن است و در

انجماد غیرتعادلی ،مورفولوژی و کسرحجمی مطلو

ندارد ] .[15ازاینرو تأثیر افزایش دمای انحالل تر رفتار
رسو های  ،γ′تغییرا

اندازۀ رسو های  ،γ′تغییر

تهصور

ترخی نواحی در یک راستا مرتبشدهاند .همچنین کاهش
دانسیتۀ رسو های ׳ γنیز در این شرای

مشاهده میشود.

مورفولوژی و دانسیته ینها در نواحی مغزدندریت و تین

افزایش فاصله تین رسو های ׳ γیا همان افزایش نواحی

دندریت تررسی شدند .تصاویر میکروسکوپ الکترونی

انحاللیافته ׳ γرا میتوان ناشی از تاالترتودن این دما از دمای

حرارتی در دماهای

شروع انحالل ׳ γدانست .همچنین تهدلیل پایینتودن دما از

روتشی از نمونههای تحت عملیا

مگتلف و زمان ثاتت 2ساعت از نواحی تین دندریت و
مغزدندریت تهترتیب در شکلهای  2و  9نشان داده شدهاند.
تمام نمونهها پس از عملیا

دمای انحالل کامل رسو های ׳ ،γرسو های تاقیمانده

تهطور جز ی انحالل یافتهاند ].[13

حرارتی در هوا سرد شدند.

همانطور که در شکلهای  2و  9مالحظه میشود ،تا

حرارتی تا اندازه،

افزایش پیوستۀ دمای انحالل ،نواحی انحاللیافتۀ ׳γهای اولیه

مورفولوژی و توزیع متفاو نسبت ته حالت اولیه در ساختار

در تین دندریت و مغزدندریت افزایش یافته است .در شکل

رسو های ׳ γاولیه پس از عملیا

تا افزایش دمای انحالل تا 9921℃/2h/AC

مشاهده شده است که ته ینها رسو های ׳ γتاقیمانده گفته

-2

میشود ].[16

تهترتیب در ناحیۀ تین دندریت و مغزدندریت یگلومرهشدن

و -9

در ریزساختار شکل -2الف مورفولوژی رسو های γ′

رسو های  γ′و درنتیجه تغییر مورفولوژی این رسو ها از

حرارتی

مکعبی ته تیضی مشاهده میشود .فاصله تین رسو های γ′

ناحیۀ تین دندریتی نمونه پس از عملیا

 9911℃/2h/ACدیده میشود .رسو های ׳ γتاقیمانده در

تیشتر میشود و این ناشی از تاالترتودن دما از دمای شروع

نواحی تین دندریت نسبت ته نمونۀ اولیه درشت شدهاند .در

انحالل  γ′است .درنتیجه حلشدن رسو های کوچکتر،

این تصویر دیده میشود که رسو های׳ γتاقیمانده ،در یک

غلظت اتمهای حلشونده نیز در زمینه افزایش مییاتد .پس

امتداد منظم شدهاند ،این رسو ها مورفولوژی مکعبی تینظم

از عملیا

ته خود میگیرند .متوس اندازۀ رسو های ׳ γتاقیمانده در

׳ γتاقیمانده در ناحیه مغزدندریت  911nmنسبت ته نمونۀ

ناحیه تین دندریت نسبت ته نمونۀ اولیۀ ریگت ی تا 191nm

اولیۀ ریگت ی درشتتر شده و دانسیتۀ این رسو های  γ′ته

افزایش ،و دانسیتۀ ینها نیز ته (/μm2رسو )  9کاهش

(/μm2رسو ) 9کاهش یافته است .در این شرای

 9921℃/2h/ACاندازه متوس قطر رسو های

نیز

 γ′دیده میشود ،اما کاهش دانسیتۀ

مییاتد .تاتوجهته افزایش اندازه رسو های  γ′و کاهش

درشتشدن رسو

دانسیتۀ ینها ،رفتار درشتشدن و انحالل رسو ها در ناحیه

رسو های  γ′تاقیمانده حاکی از انحالل در مغزدندریت

تین دندریت اتفاق میافتد.

است .رسو های  γ′در ناحیه تین دندریت تا اندازۀ 111nm

رسو های  γ′تاقیمانده در ناحیۀ مغزدندریت نیز

درشتتر شده و دانسیتۀ ینها نسبت ته نمونۀ اولیه تا

شروع ته درشتشدن میکنند و مورفولوژی ینها مانند

(/μm2رسو ) 2/9کاهش یافته است .تدین ترتیب

رسو های تین دندریتی ته مکعبی تینظم تغییر میکند .از

درشتشدن رسو های  γ′در ناحیه تین دندریت نیز مشاهده

شکل -9الف و دادههای اندازهگیریشده میتوان دریافت که

میشود.

متوس

اندازۀ رسو های ׳ γتاقیمانده در مغزدندریت تا

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

 γ′و میکروسگتی در…

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی رسو های  γ′در تین دندریت
پس از عملیا

حرارتی در زمان 2ساعت در دماهای( :الف) ℃،9911

( ) ℃( ،9921ج) ℃( ،9911د) ℃ 9911و (ه) ℃9211

در شکلهای -2

و -9

رسو های تسیار ریز ׳γ

نانومتری در اطراف رسو های ׳ γتاقیمانده مشاهده
میشوند .در طی حرار دهی و انحالل رسو های ׳،γ
عناصر یلیاژی حلشده وارد زمینه میشوند .هرچه دمای
انحالل تیشتر تاشد ،عناصر یلیاژی حلشده در زمینه تیشتر و
غلظت جاهای خالی اتم در زمینه تیشتر و امکان جوانهزنی
رسو های جدید تیشتر میشود .تا سردشدن در هوا امکان

جوانهزنی رسو های  γ′تیشتر از رشد ینها میشود ،تناتراین
رسو های  γ′ریزکروی تشکیل میشوند [ .]99،18همانطور
که محققان دی ر نیز ته این نکته اشاره کردهاند ،تعداد جاهای
خالی میتواند در سینتیک نفوذ مؤثر تاشد و ین را افزایش
دهد؛ از طرفی ترای تشکیل یک جوانۀ رسو

مثل رسو

 γ′الزم است عناصر یلیاژی مرتوطه تا نفوذ کنارهم قرار گیرند.
همچنین جاهای خالی تاعث افزایش انرژی میشود ،تناتراین
افزایش تعداد جاهای خالی تر تشکیل و رشد رسوتا

مؤثر

است [ .]99،18انحالل جز ی رسو های ׳ γاولیه در دماهای
کمتر از دمای انحالل کامل تاعث ورود حجم زیادی از عناصر
ته زمینه و فوقاشباعشدن ین نمیشود ،ازاینرو رسو های
׳ γامکان رسو
و تهصور

در اندازۀ تزرگتر را در حین سردشدن ندارند

رسو های ׳ γتسیار ریزنانومتری تشکیل

میشوند .رسو های ׳ γکروی ریزنانومتری ،رسو های
تشکیلشده در حین سردشدن ()Cooling Precipitation
نامیده میشوند ] .[16دور این رسوتا

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

در شکلهای -2

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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خ سفیدرن( کشیده شده است.

شکل  9تصویر میکروسکوپ الکترونی رسو های  γ′در مغزدندریت
پس از عملیا

حرارتی در زمان 2ساعت در دماهای( :الف)℃،9911

( ) ℃( ،9921ج) ℃( ،9911د) ℃ 9911و (ه) ℃9211

در شکلهای -2ج و -9ج ریزساختار پس از عملیا
 9911℃/2h/ACنشان داده شده است .تعد از افزایش دما تا
دمای ℃ ،9911رسو های ׳ γتاقیمانده در ناحیه مغزدندریت
تا مورفولوژی کروی تا  411nmنسبت ته نمونۀ ریگت ی و
نمونههای قرارگرفته در دماهای کمتر ،درشت شدهاند.
همچنین فاصلۀ تین رسو های ׳ γتاقیمانده افزایش یافته
است .دانسیتۀ رسو های ׳ γتاقیمانده ته (/μm2رسو ) 2
کاهش یافته است که تیان ر حاکمتودن رفتار انحالل
رسو های ׳ γدر مغزدندریت است .مطاتق شکل -2ج ،در
نواحی تین دندریت ،رسو های ׳ γدارای مورفولوژی
گلمانند ( )Flower-Like Morphologyهستند .در حین
عملیا انحالل در دماهای کمتر از دمای انحالل کامل ،ترخی
رسو ها کامل و ترخی تهطور جز ی حل میشوند و از
مورفولوژی مکعبی ته مورفولوژی پیچیده تغییر میکنند.
همانطور که در حین سردشدن ،دما از دمای کمتر از انحالل
کامل کاهش مییاتد ،رسو های ׳ γکامال حل نمیشوند ولی
غلظت عناصر حلشده در زمینه تیشتر میشود و از طریق
مکانیزم نفوذ جریان جرم ( Diffusion Mass Flow

 )Mechanismرسو ها شروع ته رشد میکند .مورفولوژی
گلمانند در اثر جوانهزنی رسو های ׳ γتشکیلشده در حین
سردشدن تر روی سطح رسو های ׳ γتاقیمانده شکل
میگیرد .تهطوریکه سطح رسو های ׳ γتاقیمانده پوشیده

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

از جوانههای جدید میشود ] .[13,19محاسبا

 γ′و میکروسگتی در…

کمی در این

زمینه حل شدهاند و تهواسطۀ افزایش فوقاشباعیت زمینه،

دما نشان میدهد که در نواحی تین دندریت ،اندازۀ

رسو های ׳ γتشکیلشده در حین سردشدن نسبت ته

رسو های  γ′تاقیمانده  692nmو دانسیتۀ (/μm2رسو )2/9

رسو های تشکیلشده در نمونۀ  9911℃/2h/ACتزرگتر

است که این موضوع حاکی از درشتشدن رسو های γ′

شده و مورفولوژی شبهکروی ته خود گرفته است ،اما در

تاقیمانده در این شرای است.

نواحی تین دندریت اندازۀ رسو های ׳ γتاقیمانده تا

حرارتی  9911℃/2h/ACرسو های

 691nmکوچک شده و دانسیتۀ ینها نیز ته (/μm2رسو ) 9

׳ γاولیه در نواحی مغزدندریت تهطور کامل حل شدهاند و

کاهش یافته است .درنتیجه میتوان گفت که انحالل رسو ها

رسو های ׳ γتشکیلشده در حین سردشدن در

در نواحی تین دندریت نیز حاکم توده است .تا افزایش دمای

ریزساختار این نواحی حضور دارند .انحالل کامل رسو های

انحالل ،رسو های ׳ γتاقیمانده تین دندریتی تهعلت

׳ γاولیه در نواحی مغزدندریت در این دما در شکل -9د نشان

جدایش عناصر یلیاژی و تغییر در ال وی انجمادی درشتتر

تعد از عملیا
فق

داده شده است ،اما در ناحیه تین دندریت رسو های ׳γ

و خشنتر میشوند.

تاقیمانده تا تیشترین اندازه ،111nm ،نسبت ته نمونۀ اولیه و
نمونههای قرارگرفته در عملیا

انحالل در دماهای پایینتر

و تا دانسیتۀ (/μm2رسو )  9/9هنوز حضور دارند .دمای

شکل -4الف ریزساختار سوپریلیاژ  GTD-111پس از
عملیا

حرارتی  9211℃/4h/ACرا نشان میدهد .در این

شکل حضور فاز  γ′تاقیمانده نشانۀ ناتوانایی انحالل کامل γ′

 9911℃/2h/ACتوانایی انحالل کامل رسو های  γ′اولیه در

اولیه در دمای ℃9211است .همانطور که مطالعا

ناحیۀ تین دندریت را ندارد .تاتوجهته اینکه در حین انجماد

صفری ] [20تر روی  Rene80نشان میدهد ،دمای ℃9214

پدیده مغزهایشدن اتفاق میافتد ،تدیهی است که ترکیب

رسوتا مکعبی ریگت ی کامال حل نشدهاند .تحقیق رحیمی و

تاشد.

همکارانش [ ]29نیز تر روی  IN100نشان داد که دمای

در ترکیب شیمیایی این  2موضع میتواند تر

℃ 9291توانایی انحالل کامل γ′های ریگت ی را ندارد .علت

شیمیایی در مغزدندریت و نواحی تین دندریت متفاو
این تفاو

حاللیت رسوتا
انحالل رسوتا
شود.

مؤثر تاشد ،تناتراین موجب تسریع در
مغزدندریت نسبت ته رسوتا

تین دندریت

ناطق و

حلنشدن کامل در نواحی تین دندریت ،درحالیکه رسوتا
مغزدندریت حل شدهاند ،میتواند نگست تهعلت ریزترتودن
رسوتا

׳ γاولیه در مغزدندریت و سپس تهدلیل اختالف در

تاوجود افزایش اندازۀ رسوووو های  γ′در نواحی تین

ترکیب شیمیایی زمینه در مغزدندریت و تین دندریت تهعلت

انحالل در دمای ℃ ،9911کاهش

مغزهایشدن تاشد .تناتراین ترای انحالل کاملتر ،نمونهها در

دندریت پس از عملیا

دانسوویتۀ رسووو های  γ′نیز مالحظه میشووود .تاتوجهته این

دمای تاالتر (دمای ℃  )9291تهمد

 41دقیقه قرار گرفتند

کاهش چشووم یر دانسوویتۀ رسووو های  γ′تاقیمانده ،رفتار

تا هم نسازی یلیاژ از لحاظ دستیاتی ته میزان تاالتر انحالل

انحالل تر رسو های ׳ γدر ناحیه تین دندریت حاکم است.

فازهای ׳ γاولیه و یوتکتیک حاصل شود .نتایج این عملیا

انحالل  ،γ′پیوسووته موجب افزایش فوق اشووباعیت زمینه و

در شکل  -4نشاندهنده این است که پس از اعمال عملیا

کاهش م یدان کرنش االسوووت یک میشوووود ] .[13درنتی جه

حرارتی  ،9291℃/41min/ACیلیاژ ساختار یکنواخت

رسو گذاری و جوانهزنی رسو های جدید تا مورفولوژی

درخورتوجهتری نسبت ته سیکلهای قبلی حاصل کرده

کروی زیاد است.

است .همچنین تاتوجهته تصویر شکل -4

مشگص شد که

شکلهای -2ه و -9ه ریزساختار نمونۀ پس از عملیا

ذرا ׳ γاولیه کامال در زمینه حل شده و تعداد و اندازۀ فازهای

در دمای ℃ 9211را نشان میدهند .در عملیا

یوتکتیک نیز در این شرای تهدلیل انحالل تیشتر در این دما

 9211℃/2h/ACدر مغزدندریت رسو های درشت کامال در

تا حد زیادی کاهش یافتهاند.

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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تاتوجهته اینکه در زمانهای 4ساعت نیز روند انحالل

تاقیمانده در دمای ℃ 9911تعد از 2ساعت ته صفر میرسد.

مثل 2ساعت توده است ،تصاویر زمانهای تیش از

مشاهده میشود ،در نواحی تین

رسوتا

2ساعت در دماهای کمتر از  9211حذف شدهاند .البته ترای
دمای  9211تهمد

4ساعت نتایج یورده شده است که تاز

تیان ر حلنشدن کامل تود .در دماهای تاالتر از  9211نیز فق
در عملیا

دندریت نیز رسو ها روند کاهش تعداد در سطح  9µm2را
نشان میدهند.
الف
دانسیتۀ رسوتا

یزمایش در دمای ℃  9291و در زمانهای 41دقیقه و 61دقیقه

همانطور که در شکل -1

حرارتی قرار گرفت و تعد از تررسی تصاویر

6

 FESEMنتایج نشان داد که در دمای ℃  9291و زمان
 γ′اولیهای در ساختار مشاهده نشده است؛

از این رو که دما و زمان تهینه مدنظر توده است ،زمان 41دقیقه
تهعنوان زمان مطلو

׳ γتاقیمانده ( )1/µm2

41دقیقه رسو

4
2

پیشنهاد میشود.

1
241

911

921

1

61

زمان (دقیقه)

6

2
1
241

911

921

زمان (دقیقه)

1120
1200

1150
1230
شکل  1تغییرا

1

61

׳ γتاقیمانده ( )1/µm2

4

دانسیتۀ رسوتا

ب

1100
1180

دانسیتۀ رسو های  γ′اولیه ترحسب زمان:

(الف) مغزدندریت ) ( ،تین دندریت
شکل  1نشان میدهد تا 9ساعت دانسیتۀ رسو های ׳γ

شکل  4تصویر ( FESEMالف) نمونۀ تعد از ،9211℃/4h
( )9291℃/41 min

تاقیمانده ته کمترین مقدار میرسد و تعد از ین ثاتت میماند.
میتوان دریافت که سرعت انحالل رسو های ׳ γاولیه در
در سطح واحد

زمینه تا 9ساعت سریع توده است و رسو های تیشتری در

حرارتی

زمینه حل شدهاند و پس از 9ساعت انحالل رسو ها ثاتت

׳γ

میماند .درواقع فرایند انحالل رسو ها ،تعادل ترمودینامیکی

تاقیمانده در سطح واحد  9µm2تا افزایش زمان کاهش

تین انحالل و رسو گذاری است که در یک سمت این

شکل  1نمودار تغییرا

دانسیتۀ ذرا

 9µm2ترحسب زمان (دقیقه) در دماهای عملیا

مگتلف را نشان میدهد .مالحظه میشود که مقدار ذرا
مییاتد .مطاتق شکل -1الف ،در مغزدندریت تعداد ذرا
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

׳γ

تعادل ،انحالل رسو های ׳ γاولیۀ کوچک رخ میدهد و در
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

سمت دی ر رسو گذاری ׳ γاز طریق مهاجر

و پیوستن

 γ′و میکروسگتی در…

بررسی تأثیر دما و زمان انحالل بر میکروسختی

عناصر یلیاژی رسو های ریز ته ׳ γاولیۀ تزرگ قرار گرفته

رسوووو

است .این فرایند تا جایی پیش میرود که تعادل تین این اجزا

ه ستند .ا ستحکام حا صل از ر سو های ׳ γتهاندازه ،ک سر

ترمودینامیکی موجود ترقرار میشود و پسازین

وزنی ،مورفولوژی و توزیع ین هووا تسوووت ی دارد [.]22

در شرای

تقریبا تغییر محسوسی در مقدار این اجزا و اندازه ینها
مشاهده نمیشود .در شکل  6تغییرا

اندازۀ رسو های ׳γ

تاقیمانده ترحسب دما در زمانهای ثاتت در نواحی
مغزدندریت (شکل -6الف) و تین دندریت (شکل ) -6
رسم شده است .در نمودار مرتوط ته دادههای مغزدندریت
قاتلمالحظه است که در زمان ثاتت تا افزایش دما تا ℃9911
رسو های ׳ γتاقیمانده درشت و پسازین نیز حل میشوند.
در عملیا

حرارتی  9911℃/2h/ACنهایت درشتشدن

رسو های ׳ γتاقیمانده اتفاق میافتد .در نواحی تین
دندریت نیز تا دمای ℃ 9911درشتشدن ادامه دارد و
پسازین در ℃ 9211رسو ها حل میشوند.
611

اندازه رسوتا

911

411

911
1
9911 9921 9941 9961 9911 9211
دما ((oC

افزایش ا ستحکام زمینه می شوند .ا صوال 2مکانیزم عمده در
ترخورد ناتجاییها ته رسو های ׳ γحاکم است:
 .9مکانیزم ترش ذرا
 .2مکانیزم دورزدن ذرا

911

411
911

׳ γاولیه)(nm

611

9911 9921 9941 9961 9911 9211
دما )(°C
1ساعت
2ساعت
3ساعت
4ساعت
اندازۀ رسو های ׳ γاولیه ترحسب دما( :الف)
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׳ γدر ترخورد ناتجایی تا ینها.

و زمینه ناهمسیمایی کمی وجود دارد .ترخورد ناتجایی تا ینها
همراه تا ترش رسو ها است .ازینجاییکه ترش رسو ها ته
انرژی تیشتری نسبت ته دورزدن و مکانیزم حلقه نیاز دارد،
استحکام نمونه تیشتر میشود .تررسی تأثیر دما تر تغییر
انحالل ،مورفولوژی ینها ته مکعبی تینظم و تیضی تغییر کرد.
تناتراین انتظار میرود تا افزایش دما میکروسگتی در نواحی
مغزدندریت و تین دندریت کاهش یاتد.
شکل  9تغییرا

سگتی ویکرز در مقیاس میکرو در

نواحی مغزدندریت و تین دندریت را نشان میدهد.
میکروسگتی در نواحی مغزدندریت و تین دندریتی از نواحی
تجمع رسو های  γ′گرفته شده است .همانطور که در شکل

اندازه رسوتا

111

مغزدندریت ) ( ،تین دندریت

׳ γدر زمان عبور ناتجایی از ینها؛

وقتی رسو ها مورفولوژی مکعبی دارند ،تین رسو

 9دیده میشود ،تغییرا

ب

شکل  6تغییرا

رسووو های مکعبی ׳ γتا توزیع یکنواخت در زمینه  γتاعث

مورفولوژی رسو ها نشان داد که تا افزایش دمای عملیا

׳ γتاقیمانده )(nm

الف

های ׳ γمهم ترین عامل اسوووتحکام تگش زمینه γ

سگتی متناسب تا افزایش دما تغییر

نمیکند .تیشترین سگتی در دمای ℃ 9211و کمترین سگتی
نیز در دمای ℃ 9921در هر 2ناحیه تهدست یمده است.
همچنین در شکل  1نیز کسرحجمی رسو های ( γ′تاقیمانده
و تشکیلشده طی سردشدن) در این نواحی مشاهده میشود.
از تررسی و مقایسه میکروسگتی و کسر حجمی
رسو های ׳( γتهترتیب شکلهای  9و  )1میتوان دریافت
که انحالل تیشتر رسو های ׳ γاولیه و درنتیجه افزایش
کسرحجمی رسو های تشکیلشده طی سردشدن و کاهش
فاصله تین رسو های موجود در زمینه تاعث افزایش
میکروسگتی رسو های ׳ γمیشود .دمای ℃ 9921دمای
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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انحالل جز ی رسو های ׳ γاست و در این دما رسو های
اولیه تهطور جز ی حل میشوند .فاصله تین رسو ها نسبت

یمده است.
 9211℃/4hو

الزمتهذکر است تعد از عملیا

ته دمای ℃ 9911که رسو ها اندک انحالل یافتهاند ،تیشتر

 9291℃/41minتفکیک ناحیه مغزدندریت و تیندندریت تا

میشود و غلظت عناصر حلشونده تهحدی نیست که در

میکروسکوپ نوری دست اه میکروسگتی تسیار مشکل است.

زمینه رسو

کنند .در این دما کمترین میکروسگتی تهدست
ب

الف

111
191

میکروسگتی ویکرز ()HV

691

691
111
191
411

241

411
241

921

911

61

1150

زمان(دقیقه)

شکل  9منحنی تغییرا

میکروسگتی ویکرز ()HV

611

611

911

61

921

زمان (دقیقه)

1100
1180

1120
1200

سگتی ویکرز در مقیاس میکرو در( :الف) مغزدندریت ) ( ،تین دندریت

ب

الف

911

زمان (دقیقه)

شکل  1تغییرا

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

11

کسرحجمی

241

921

61

911

11

کسرحجمی

911
11
11
11
11
91
91
61
61
11
11

91
61
241
1150

911

921

زمان (دقیقه)
1120
1200

61
1100
1180

کسرحجمی رسو های  γ′در نواحی( :الف) مغزدندریت ) ( ،تین دندریت
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

نتیجهگیری
حرارتی انحالل در سوپریلیاژ  GTD-111ن شان داد

عملیا

 γ′و میکروسگتی در…

حل میشوند.
 .9انحالل کامل رسو های  γ′اولیه ریگت ی در مغزدندریت
در د مای ℃  9911و در نواحی تین د ندر یت در د مای

که:
 .9طی عمل یا

حرارتی انحالل در ز مان ثا تت تا افزایش

℃ 9291رخ میدهد.

پیو ستۀ دمای انحالل ،مورفولوژی ر سو های ׳ γاولیه از

 .4دما و زمان تهینه و مناسب ترای انحالل کامل رسو های

مکعبی ته تینظم و سپس تیضی تغییر میکند.

 γ′اولیه در سوپریلیاژ  GTD-111دمای ℃ 9291تهمد

تا افزایش دما و افزایش نفوذ عناصر یلیاژی در زمینه،

41دقیقه و سردشدن در هواست که سبب محوشدن

انحالل رسو های׳ γدر زمینۀ  γتیشتر میشود و نیز

جدایشهای دندریتی و انحالل کامل رسو های  γ′اولیه و

رسو های ׳ γتاقیمانده در اثر پیوستن رسو های کوچکتر

هم ن و یکنواختشدن رسو های زمینه شده است.

ته رسو های تزرگتر یا جوانهزنی رسو های جدید تر

 .1نتایج میکروسگتی نشان داد که میکروسگتی متناسب تا

روی سطح رسو های تزرگتر ،اندازۀ ینها درشتتر و

دما تغییر نمیکند ،تلکه متناسب تا کسرحجمی رسو های

تعداد ینها در واحد سطح کمتر میشود .همچنین تا افزایش

 γ′تاقیمانده و تشکیلشده در حین سردشدن در

دما ،رسو های تشکیلشده در حین سردشدن نیز افزایش

مغزدندریت و تین دندریت تغییر میکند .تیشترین سگتی

مییاتند.

در دمای ℃ 9211و کمترین در دمای ℃ 9921تهدست

 .2رسو های  γ′درشتتر در تین دندریت در دمای تاالتری

یمد.
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 ذرهای و ویسکرSiC  تقویتشده باZrB2 تفجوشی پالسمای جرقهای سرامیک
)2(

زهره احمدی

)9(

مهدی شاهدیاصل

چکیده
 سرامیک دیبورید.تأثیر مورفولوژی فاز ثانویه کاربید سیلیسیم بر چگالش و خواص مکانیکی کامپوزیتهای فوق دماباالی دیبورید زیرکونیم بررسی شد
 درصد حجمی کاربید سیلیسیم در مورفولوژیهای متفاوت22 زیرکونیم خالص (بهعنوان نمونه شاهد) و کامپوزیتهای دیبورید زیرکونیم تقویتشده با
 دقیقه با فشار7  درجه سانتیگراد بهمدت9111  فرایند تفجوشی در دمای. ویسکر و مخلوط) بهروش تفجوشی پالسمای جرقهای تولید شد،(ذرهای
 سختی و چقرمگی. ولی نمونههای کامپوزیتی به چگالی نظری رسیدند، درصد بهدست آمد19  چگالی نسبی نمونه شاهد حدود. مگاپاسکال انجام شد01
 اثرگذاری، افزودن توأمان ذرات و ویسکرهای کاربید سیلیسیم.شکست نمونههای تقویتشده با کاربید سیلیسیم بیشتر از نمونۀ شاهد سرامیکی حاصل شد
.بهتری در ارتقای خواص مکانیکی کامپوزیت داشت
. خواص مکانیکی، چگالش، مورفولوژی، کاربید سیلیسیم، دیبورید زیرکونیم:واژههای کلیدی

Spark Plasma Sintering of ZrB2-Based Ceramic Reinforced with SiC Particles and Whiskers
M. Shahedi Asl

Z. Ahmadi

Abstract
Effects of silicon carbide as the reinforcement on densification and mechanical properties of zirconium diboridebased ultra-high temperature composites were studied. A monolithic ZrB2 ceramic (as the baseline) and three
ZrB2-based composites reinforced with 25 vol% SiC in different morphologies (particulate, whisker and
particulate/whisker mixture) were fabricated by spark plasma sintering route. The sintering process was
conducted at 1900 °C for 7 min under 40 MPa. A relative density of ~96% was obtained for the ZrB2 ceramic but
the other composites approached their theoretical densities. The hardness and fracture toughness values of SiC
reinforced samples were higher than those for the monolithic one. The simultaneous addition of SiC
particulates/whiskers showed a synergistic effect on the enhancement of mechanical performance of composite.
Key Words: Zirconium diboride, Silicon carbide, Morphology, Densification, Mechanical properties.
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تفجوشی پالسمای جرقهای سرامیک  ZrB2تقویت شده با  SiCذرهای و ویسکر

مقدمه

در خأل به چگالی کامل میرسد ] .[15با پرس گرم مخلوط

ترکیبهایی همچون بوریدها ،کاربیدها و نیتریدهای

پودر دیبورید زیرکونیم و 91درصد حجمی کاربید سیلیسیم

فلزهای واسطۀ گروه چهارم و پنجم جدول تناوبی که دمای

(با اندازۀ 1/2میکرومتر) میتوان به چگالی نسبی 17درصد در

ذوب بیش از 9111درجه سانتیگراد دارند ،با نام

دمای 9111درجه سانتیگراد رسید ] .[9افزونبراین ،افزودن

سرامیکهای فوق دماباال شناخته میشوند .دیبوریدهای
فلزهای واسطه مانند دیبورید زیرکونیم برای کاربردهای
هوافضایی ،اجزای کورهها ،الکترودهای دماباال ،آسترهای
نسوز ،بوتههای دیرگداز ،سامانههای الکترونیکی و ابزارهای
برشکاری نامزد شدهاند .دیبورید زیرکونیم ویژگیهای
ساختاری ،مکانیکی و فیزیکی جالبی از جمله دمای ذوب باال
(9202درجه سانتیگراد) ،رسانش الکتریکی و گرمایی باال،
پایداری خوب در برابر مذاب فلزات و مقاومت به شوک
گرمایی باال دارد و گزینۀ مطلوبی برای کاربردهای سازهای
دماباال به شمار میرود ] .[1-6باوجوداین ،دیبورید زیرکونیم
با 2چالش جدی و اساسی روبهروست :این ماده از یکسو
بهعلت پیوند اشتراکی قوی و ضریب خودنفوذی پایین،

22/0درصد حجمی کاربید سیلیسیم نانواندازه بهطور
چشمگیری دمای پرس گرم الزم برای رسیدن به چگالی کامل
را تا 9921درجه سانتیگراد کاهش میدهد ] .[8ساخت
کامپوزیت دیبورید زیرکونیم با 21درصد حجمی کاربید
سیلیسیم (91نانومتر) به روش پرس گرم در دمای 9111درجه
سانتیگراد نشان داد که حضور ذرههای کاربید سیلیسیم
بهگونه چشمگیری از رشد دانههای دیبورید زیرکونیم
جلوگیری میکند .افزونبراین ،خواص مکانیکی در مقایسه با
کامپوزیتهای تقویتشده با کاربید سیلیسیم (در اندازۀ
میکرومتر) بهبود بسیاری یافت .تشکیل نانوساختارهای
دروندانهای ،نقش کلیدی در استحکامبخشی و چقرمهشدن

تفجوشیپذیری خوبی ندارد و چگالشدن آن نیازمند دما و

کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم دارد ] .[16مقدار و

فشار بسیار زیادی است .از سوی دیگر ،مقاومت به اکسایش

اندازۀ ذرات کاربید سیلیسیم ،تأثیر چشمگیری بر چگالی

دماباالی دیبورید زیرکونیم (در دماهای باالی 9111درجه

نسبی و چقرمگی شکست کامپوزیتهای پایهدیبورید

سانتیگراد) و ویژگیهای مکانیکی آن (همچون چقرمگی

زیرکونیم ساختهشده بهروش تفجوشی پالسمای جرقهای

شکست) چندان جالب نیست .ازاینرو ،پژوهشهای

دارد .هر چه اندازۀ ذرۀ کاربید سیلیسیم کوچکتر باشد ،بهبود

گستردهای در راستای بهبود این ویژگیها به انجام رسیده و

بیشتری بر چقرمگی شکست دارد ] .[17برای بهبود چقرمگی

امروزه نیز درحال انجام است ].[7-11

شکست کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم ،از الیاف

بیشتر افزودنیها در سرامیکهای پایهدیبورید

کاربید سیلیسیم نیز بهره جستهاند .با پرس گرم در دمای 9921

زیرکونیم به 2گروه فازهای تقویتکننده همچون مواد

تا 9791درجه سانتیگراد ،چگالی نسبی باالی 12درصد

کاربیدی (بهبود خواصی و بازدارندۀ رشد دانه) و

بهدست آمد .افزودن 21درصد حجمی الیاف کاربید سیلیسیم،

کمکزینترها همچون مواد کربنی ،نیتریدی و فلزی (افزایش

چقرمگی شکست کامپوزیت را  91تا 21درصد نسبت به مادۀ

تفجوشیپذیری و چگالشدن) دستهبندی میشوند .استفاده

زمینه افزایش داد ،ولی استحکام خمشی کاهش یافت ].[18

از کاربید سیلیسیم در کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم

کامپوزیتهای دیبورید زیرکونیم با فاز تقویتکنندۀ ویسکر

به بهبود رفتار چگالشدن ،افزایش مقاومت به اکسایش و

کاربید سیلیسیم در دمای 9911درجه سانتیگراد بهروش

پیشگیری از رشد دانه کمک میکند ] .[12-14دیبورید

تفجوشی پالسمای جرقهای و در دمای 9811درجه

زیرکونیم با افزودن 21درصد حجمی کاربید سیلیسیم بسیار

سانتیگراد بهروش پرس گرم تولید شدهاند .در هر 2روش،

ریز (با اندازۀ 1/8میکرومتر) به روش پرس گرم در دمای

ویژگیهای مکانیکی خوبی حاصل شد ،بهگونهای که

9111درجه سانتیگراد بهمدت 21دقیقه با فشار 01مگاپاسکال

استحکام خمشی به باالی 711مگاپاسکال و چقرمگی
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شکست به بیش از 9مگاپاسکال جذر متر رسید .دلیل

7دقیقه و با اعمال فشار 01مگاپاسکال انجام خواهد شد.

چقرمگی باالی این کامپوزیتها ،فعالشدن سازوکارهای
روش پژوهش

پلزدن ویسکر ،انحراف ترک در پیرامون ویسکر و بیرونزدن
ویسکر گزارش شده است ] .[19بررسیها نشان داده است
که ویسکر کاربید سیلیسیم در دمای باالی 9111درجه
سانتیگراد پایدار نیست و بهشکل ذرات کاربید سیلیسیم
درمیآید .ازاینرو ،باالبودن بیش از حد دمای تفجوشی از
کارآیی کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم تقویتشده با
ویسکر کاربید سیلیسیم میکاهد ] .[20,21بهدلیل زمان کوتاه
مورد نیاز برای دستیابی به چگالی کامل در فرایند تفجوشی
پالسمای جرقهای ،رشد دانه میتواند بهطور چشمگیری
کاهش یابد و به ویژگیهای بهتری منجر شود .برخی
برتریهای تفجوشی پالسمای جرقهای در مقایسه با پرس
گرم یا پرس ایزواستاتیک گرم ،برتریهای فنی آن است.
بهعنوان نمونه میتوان زمان کوتاه فرایند و استفاده از نرخهای

مواد اولیۀ بهکاررفته در این طرح پژوهشی عبارتاند از
پودرهای ذرات  ،ZrB2ذرات  SiCو ویسکر  SiCکه از
شرکت چینی  Xuzhou Hongwuخریداری شده و
مشخصات آنها برپایه اطالعات ارائهشدۀ فروشنده که در
جدول  9آورده شده است .پودرهای مواد اولیه برپایه درصد
حجمی تعریفشده برای هر نمونه که در جدول  2آورده شده
است ،توزین شدند .سپس پودرها بهمدت 9ساعت و جداگانه
در اتانول به روش فراصوتی پراکندهسازی شدند .اختالط این
مواد با همدیگر نیز 91دقیقه در حمام فراصوتی انجام شد.
مخلوط همگن بهدستآمده ،نخست روی یک همزن
مغناطیسی برای تبخیر اتانول و سپس در یک خشککن ساده
برای خشکشدن کامل قرار داده شد .مخلوط پودر خشک
بهدستآمده ،خرد و از یک الک با مش  911عبور داده شد.

گرمایشی باال که رشد دانه را کمینه میکند ،نام برد .این موارد
بیشتر به ویژگیهای فیزیکی ،مکانیکی یا نوری خوبی منجر
میشود و نیاز به کمکزینتر را از بین میبرد ].[22-24
تاکنون بررسیهای اندکی درباره اثر مورفولوژی فاز
تقویتکننده کاربید سیلیسیم بر ریزساختار ،چگالش و
خواص مکانیکی کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم

جدول  9ویژگیهای مواد اولیه (با اخذ مجوز از ناشر مرجع ])[24
خلوص

نام ماده

متوسط اندازۀ مواد

 ZrB2ذرهای

<2 μm

11/1

 SiCذرهای

<211 nm

11/1

 SiCویسکر

قطر ،9111-211 nm :طول21 μm :

11/1

()%

ساختهشده به روش نوین تفجوشی پالسمای جرقهای انجام
شده است .درواقع بیشتر پژوهشها بر روشهای تفجوشی
بدون فشار و پرس گرم متمرکز بوده است و فرایند

جدول  2ترکیب (درصد حجمی) نمونههای کامپوزیتی

تفجوشی پالسمای جرقهای به بررسیهای بیشتری نیاز

نامگذاری

درصد حجمی افزودنی SiC

سرامیک یکپارچه ZrB2

صفر

دارد .بنابراین هدف این طرح پژوهشی ،بررسی دقیقتر این

 ZrB2تقویت شده با  SiCذرهای

( 22فقط ذرهای)

مسئله است .در این راستا یک نمونۀ سرامیکی از جنس

 ZrB2تقویت شده با  SiCویسکر

( 22فقط ویسکر)

دیبورید زیرکونیم بهعنوان نمونۀ شاهد ساخته خواهد شد.

 ZrB2تقویت شده با  SiCمخلوط

( 22مخلوط برابر از هر دو نوع)

نمونههای کامپوزیتی پایهدیبورید زیرکونیم نیز با فاز
تقویتشده کاربید سیلیسیم به مقدار 22درصد حجمی در

مخلوط پودر حاصل از مرحله قبل ،درون یک قالب

مورفولوژیهای متفاوت (ذرهای ،ویسکر و مخلوط) تولید

گرافیتی پوشیدهشده با فویل گرافیتی ریخته شد و فرایند

خواهند شد .فرایند ساخت نمونهها به روش تفجوشی

تفجوشی پالسمای جرقهای در یک کوره پرس گرم (شکل

پالسمای جرقهای در دمای 9111درجه سانتیگراد بهمدت

 )9به انجام رسید .چرخۀ گرمایش همۀ نمونهها از دمای اتاق
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تا 9111درجه سانتیگراد تعیین شد که فشار اولیۀ

پایۀ قانون مخلوطها که مقادیر چگالی فازهای خالص ZrB2

91مگاپاسکال (حین فرایند تفجوشی) و فشار نهایی

و  SiCبهترتیب  9/9و 9/2گرم بر سانتیمترمکعب است،

01مگاپاسکال (حین مرحله تفجوشی نهایی) بهمدت 7دقیقه

محاسبه شد .چگالی نسبی نمونههای تفجوشی پالسمای

اعمال شد .در پایان فرایند گرمایش ،کوره خاموش شد و پس

جرقهایشده بهصورت نسبت بین چگالی حجمی و چگالی

از رسیدن به دمای اتاق ،نمونههای تفجوشی پالسمای

نظری تعیین میشود .سختی نمونهها با استفاده از دستگاه

جرقهایشده از قالب خارج شدند.

سختیسنج ویکرز اندازهگیری شد .چقرمگی شکست نمونهها
نیز با اندازهگیری مستقیم طول ترک بهوجودآمده ناشی از
فروروندۀ ویکرز تعیین شد .ریزساختار مواد اولیه و همچنین
سطوح شکست و پولیششدۀ نمونههای تفجوشی پالسمای
جرقهایشده با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
بررسی شد .شناسایی فازی نیز بهروش پراش پرتوایکس
انجام شد.
نتایج و تحلیل
در شکل  2چگالی نسبی نمونههای ساختهشده بهروش
تفجوشی پالسمای جرقهای گزارش شده است .نمونه
سرامیکی دیبورید زیرکونیم (فاقد فاز تقویتکننده کاربید
سیلیسیم) به چگالی نسبی حدود 19درصد رسیده است.
نمونههای کامپوزیتی پایهدیبورید زیرکونیم تقویتشده با
ذرات کاربید سیلیسیم و ویسکر کاربید سیلیسیم به چگالی
نسبی 11/1درصد دست یافتهاند و تقریباً میتوان ادعا کرد که
شرایط فراوری برای رسیدن به نمونههای کامالً چگال تأمین
شده است .نمونهای که با مخلوطی از ذرات و ویسکرهای
کاربید سیلیسیم تقویت شده است ،به چگالی نظری

شکل  9کوره تفجوشی پالسمای جرقهای مستقر در پژوهشگاه مواد و
انرژی و شیوۀ جاسازی قالب در آن

(911درصد) خود رسیده است .باید خاطرنشان کرد که دقت
دهم درصدی در آزمون چگالیسنجی چندان مهم نیست و
هر 9نمونۀ کامپوزیتی را میتوان کامالً چگال (عاری از

پس از پایان فرایند تفجوشی پالسمای جرقهای،

هرگونه تخلخل) در نظر گرفت .در شرایط آزمایش

نمونههای قرصیشکل بهقطر 9سانتیمتر ساخته شد .برای

طراحیشده برای این پژوهش ،متغیرهای فرایند تفجوشی

حذف الیههای گرافیت از روی سطوح نمونهها ،از سنگ

بهگونهای بوده است که امکان دستیابی به چگالی کامل را

الماسه استفاده شد و سپس با استفاده از سنباده پرداخت

برای کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم تقویتشده با

شدند .چگالی حجمی نمونههای تفجوشی پالسمای

کاربید سیلیسیم (مستقل از مورفولوژی آن) فراهم کند.

جرقهایشده بهروش ارشمیدس و با استفاده از آب مقطر
بهعنوان واسطه غوطهوری اندازهگیری شد .چگالی نظری بر
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شکل  2چگالی نسبی نمونههای ساختهشده بهروش تفجوشی
پالسمای جرقهای (با اخذ مجوز از ناشر مرجع ])[24

در شکل  ،9الگوهای پراش پرتوایکس نمونههای
کامپوزیتی بهنمایش درآمده است .در کامپوزیت دیبورید
زیرکونیم تقویتشده با ذرات کاربید سیلیسیم ،پیکهای فاز
زمینۀ دیبورید زیرکونیم و افزودنی کاربید سیلیسیم (از نوع
 α–SiCبا ساختاری بلوری هگزاگونال) شناسایی شدند .این
مشاهده بیانگر آن است که در فرایند تفجوشی پالسمای
جرقهای فاز جدیدی بهوجود نیامده است و فقط فازهایی
شناسایی شدهاند که بهعنوان مادۀ اولیه در مخلوط پودر
کامپوزیت به کار رفته بودند .ازاینرو ،فرایند ساخت
کامپوزیت یادشده را میتوان از نوع تفجوشی غیرواکنشی
برشمرد.
در نمونۀ کامپوزیت پایهدیبورید زیرکونیم تقویتشده

شکل  9الگوهای پراش پرتوایکس کامپوزیتهای تقویت شده با کاربید
سیلیسیم (الف) ذرهای( ،ب) ویسکر و (پ) مخلوط (با اخذ مجوز از
ناشر مرجع ])[24

با ویسکر کاربید سیلیسیم ،بهجز پیکهای فاز زمینه ،پیکهای

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح

فاز کاربید سیلیسیم (از نوع  β–SiCبا ساختاری

پرداختشده و مقطع شکست سرامیک  Zدر شکل 0

بلوریمکعبی) دیده میشود که بهنوعی گویای ویسکربودن

بهنمایش درآمده است .پیشزمینۀ روشن ،نمایانگر فاز زمینه

این افزودنی نیز هست .در الگوی پراش پرتوایکس کامپوزیت
پایهدیبورید زیرکونیم تقویتشده با مخلوطی از ذرات و
ویسکر کاربید سیلیسیم ،افزون بر پیکهای فاز زمینه،
پیکهای مربوط به هر 2نوع مورفولوژی کاربید سیلیسیم (–α

 SiCو  )β–SiCشناسایی شدند .غیرواکنشیبودن فرایند
تفجوشی برای این موارد نیز صادق است ،زیرا ترکیب فازی
کامپوزیتهای حاصل مانند ترکیب مخلوط پودر اولیه است.

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

دیبورید زیرکونیم و مناطق تیرهرنگ نشاندهنده تخلخلهای
باقیمانده در ساختار نمونۀ تفجوشیشده است .وجود این
تخلخلها در سطح مقطع شکست سرامیک نیز آشکارا دیده
میشود .این نمونه به چگالی نظری خود نرسیده است
(باتوجهبه چگالی نسبی 19درصد) ،ولی سطح مقطع شکست
نمونه بهخوبی بیان میکند که فرایند تفجوشی پیشرفت
مناسبی داشته است .این امر را میتوان از شکلگیری دانههای
چندوجهی در مقطع شکست تشخیص داد ،بهطوریکه با
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ساختار بلوری هگزاگونال دیبورید زیرکونیم سازگاری دارد.

شکل  2تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از

دلیل دستنیافتن به چگالی 911درصد را (با وجود

سطح پرداختشده و سطح مقطع شکست نمونۀ کامپوزیتی

پیشرفت مناسب رخداد تفجوشی) میتوان به رشد بیرویۀ
دانهها هنگام فرایند زینترینگ ارتباط داد .رشد بیرویۀ دانهها
را میتوان در مقطع شکست نمونۀ سرامیکی نیز مالحظه کرد
که در مقایسه با اندازۀ اولیۀ پودر دیبورید زیرکونیم
(2میکرومتر) ،مقدار درخورتوجهی دارد .دلیل این رخداد
نامطلوب را میتوان به حضور ناخالصیهای اکسیدی سطحی
(ازجمله زیرکونیا و بوریا) نسبت داد .اکسید بور (بوریا) فاز
زودگدازی است که بههنگام فرایند تفجوشی بهحالت مذاب
درمیآید و بستری برای رشد دانهها فراهم میکند .بنابراین
ازبینبردن این الیههای اکسیدی سطحی برای جلوگیری از
رشد بیرویۀ دانههای دیبورید زیرکونیم (بهعنوان یک

تقویت شده با کاربید سیلیسیم ذرهای را نشان میدهد .فاز

سرامیک دیرگداز غیراکسیدی) بسیار ضروری بهنظر میرسد.

دیبورید زیرکونیم به رنگ روشن و فاز کاربید سیلیسیم به
رنگ تیره در این تصاویر از یکدیگر تفکیک شده است .نمونۀ
کامپوزیتی پایهدیبورید زیرکونیم که با 22درصد حجمی
ذرات کاربید سیلیسیم تقویت شده است ،تقریباً به چگالی
نظری خود دست یافته است .اندازۀ میانگین دانههای
دیبورید زیرکونیم در ریزساختار نمونه ،رشد چندانی نسبت
به اندازۀ پودر اولیه خود نداشته است .بهعبارت دیگر ،حضور
ذرات کاربید سیلیسیم بهعنوان فاز ثانویه در مرزدانههای زمینۀ
دیبورید زیرکونیم ،از رشد افراطی دانهها جلوگیری کرده
است .ازاینرو ،فاز کاربید سیلیسیم ،نقش بسیار مثبتی در
دستیابی به کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم (با ساختار
ریزدانه) بازی میکند .بهنظر میرسد که افزودنی کاربید
سیلیسیم توانسته است به پیشبرد فرایند تفجوشی و چگالش
دیبورید زیرکونیم یاری برساند .عدد محاسبهشده برای
چگالی نسبی این نمونۀ کامپوزیتی (11/1درصد) ،با
مشاهدات ریزساختاری سازگار است ،زیرا هیچگونه تخلخل
و حفرۀ مشهودی در تصاویر مربوط دیده نمیشود.
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از کامپوزیت

(الف)

تقویت شده با کاربید سیلیسیم ویسکر در شکل  9به نمایش
درآمده است .ریزساختار مشاهدهشده برای این کامپوزیت با
مقدار گزارششده برای چگالی نسبی آن (11/1درصد)
مطابقت خوبی دارد .تخلخل مشهودی در این ریزساختار
وجود ندارد و موارد شبهتخلخلی که دیده میشود ،درواقع
فازهای کاربیدی هستند که هنگام فرایند پرداختکاری از
ریزساختار کامپوزیت کنده شدهاند .فازهای تیرهرنگ کاربید
سیلیسیم در قیاس با کاربیدهای مشاهدهشده در سطح
پرداختشده کامپوزیت تقویت شده با کاربید سیلیسیم ذرهای

(ب)
شکل  0تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از (الف) سطح
پرداختشده و (ب) مقطع شکست سرامیک یکپارچه

کشیدهتر (دارای نسبت ظاهری بیشتر) هستند که نشاندهندۀ
مورفولوژی خاص ویسکرهاست .باوجوداین ،بهنظر میرسد
بهدلیل دمای باالی فرایند تفجوشی ،شماری از ویسکرها
دچار گسستگی شده و بهشکل ذرهای درآمدهاند.

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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درهرصورت ،بهدلیل کوتاهبودن زمان فرایند تفجوشی
پالسمای جرقهای ،همچنان تعدادی از ویسکرهای کاربید
سیلیسیم مورفولوژی خود را حفظ کردهاند .در تصویر
بزرگنماییشده از سطح مقطع شکست کامپوزیت تقویت
شده با کاربید سیلیسیم ذرهای 2 ،ویسکر دیده میشود که
مورفولوژی رشتهمانند خود را حفظ کردهاند.

(الف)

(الف)
(ب)
شکل  9تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از (الف) سطح
پرداختشده و (ب) مقطع شکست کامپوزیت تقویت شده با کاربید
سیلیسیم ویسکر

شکل  7تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از
سطح پرداختشده و سطح مقطع شکست نمونۀ کامپوزیتی
تقویت شده با کاربید سیلیسیم مخلوط را نشان میدهد .این
ریزساختارها نیز بهخوبی گویای آن است که نمونه کامپوزیت
(ب)

پایهدیبورید زیرکونیم تقویتشده با مخلوطی از ذرات و
ویسکرهای کاربید سیلیسیم به چگالی کامل رسیده است.

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از( :الف) سطح

همانگونه که پیشتر نیز گزارش شد ،چگالی نسبی نمونۀ

پرداختشده و (ب) مقطع شکست کامپوزیت تقویت شده با کاربید

یادشده حدود 911درصد است و هیچگونه تخلخلی در

سیلیسیم ذرهای

ریزساختار نمونۀ تفجوشیشده وجود ندارد .در اینجا نیز
باید یادآور شد مناطقی که ظاهری تخلخلمانند دارند ،در
حقیقت حفره و تخلخل نیستند ،بلکه آثار فازهای کاربیدی با
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سختی باالی کندهشده در اثر فرایند پرداختکاری با خمیر

چگالی نسبی هر مادهای ،یکی از پارامترهای تعیینکننده

الماسه هستند .در این تصاویر که فازهای تیرهرنگ نشاندهندۀ

خواص مکانیکی (برای نمونه :سختی و استحکام) آن ماده

کاربید سیلیسیم است ،هردو مورفولوژی ذرهای و ویسکری

است .در بحث سختی ،تخلخلهای موجود در یک نمونه،

دیده میشود .ویسکرهای کاربید سیلیسیم گهگاه بهصورت

هیچگونه مقاومتی در برابر فشار واردشده ناشی از فرورونده

انفرادی دیده میشوند ،ولی در بیشتر موارد بهنظر میرسد که

از خود نشان نمیدهند و تغییر شکل در سطح قطعه در

ویسکرهای کاربید سیلیسیم به فازهای ذرهای کاربید سیلیسیم

معرض آزمون سختیسنجی ،آسانتر بهوجود میآید.

متصل شدهاند .حتی در برخی مناطق شبکههای پیوسته و

ازهمینرو ،سختی نمونههای دارای تخلخل باال ،پایینتر از

درهمتنیدهای از ویسکرها و ذرات کاربید سیلیسیم در زمینهای

نمونههای همجنس چگال است .در نمودار شکل  ،8سختی

از دیبورید زیرکونیم تشکیل شدهاند.

ویکرز نمونههای سرامیکی ساختهشده بهروش تفجوشی
پالسمای جرقهای گزارش شده است .سختی نمونۀ Z

(سرامیک دیبورید زیرکونیم خالص) برابر 99/9گیگاپاسکال
بهدست آمد .نمونههای کامپوزیتی تقویتشده با کاربید
سیلیسیم ،سختی بیشتری نسبت به نمونۀ سرامیکی بدون
افزودنی دارد .این امر را میتوان به وجود 0درصد تخلخل در
سرامیک یکپارچه و همچنین سختی ذاتی باالتر کاربید
سیلیسیم در قیاس با دیبورید زیرکونیم نسبت داد .سختی
کامپوزیتهای تقویت شده با کاربید سیلیسیم ذرهای ،ویسکر
و مخلوط بهترتیب برابر با  29/1 ،91/2و 29گیگاپاسکال
(الف)

اندازهگیری شد .از یکسو ،هر 9نمونۀ کامپوزیتی ترکیب و
چگالی یکسانی دارند و از سوی دیگر ،کاربیدهای سیلیسیم
با ساختارهای بلوری هگزاگونال و مکعبی سختی همانند
هستند .باوجوداین ،بهنظر میرسد که حضور کاربید سیلیسیم
بهشکل ویسکر ،سختی باالتری را نسبت به کاربید سیلیسیم
ذرهای فراهم کند .اثر افزودن همزمان ذرات و ویسکرهای
کاربید سیلیسیم بر افزایش سختی کامپوزیت پایهدیبورید
زیرکونیم نیز جالب توجه است ،بهطوریکه نمونۀ تقویت
شده با کاربید سیلیسیم مخلوط سختی بیشتری نسبت به
نمونههای دیگر دارد .چنین مشاهدهای را شاید بتوان به

(ب)

بازدارندگی بیشتر و مؤثرتر ویسکرهای کاربید سیلیسیم (در
قیاس با ذرات کاربید سیلیسیم) در مقابل حرکت نابجاییها

شکل  7تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از (الف) سطح

نسبت داد .هرچه حرکت نابجاییها دشوارتر شود ،تغییر

پرداختشده (با اخذ مجوز از ناشر مرجع ] )[24و (ب) مقطع شکست

شکل پالستیک ناشی از فروروندۀ دستگاه سختیسنج ویکرز

کامپوزیت تقویت شده با کاربید سیلیسیم مخلوط

نیز مشکلتر خواهد شد و چهبسا حضور فازهای با نسبت
ظاهری باالتر (کشیدهتر) چنین شرایطی را فراهم میکند.
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همچنین سختی باالتر نمونۀ تقویتشده با مخلوطی از فازهای

میشود ،مسیر پیشروی این ترکها کمابیش بهصورت

تقویتکننده ویسکری /ذرهای را میتوان به تشکیل شبکههای

مستقیماند ،بیآنکه دچار انحراف ،انشعاب یا پدیدۀ خاص

درهمتنیدۀ ذرات و ویسکرهای کاربید سیلیسیم مرتبط دانست

دیگری شوند .درواقع حرکت و پیشروی مستقیم این ترکها

که در برابر حرکت نابجاییها مانع ایجاد میکنند.

نشان تردبودن نمونه است که با مقدار چقرمگی شکست پایین
آن منطبق است.

شکل  8سختی ویکرز نمونههای ساختهشده بهروش تفجوشی
پالسمای جرقهای (با اخذ مجوز از ناشر مرجع ])[24

شکل  1چقرمگی شکست نمونههای ساختهشده بهروش تفجوشی
پالسمای جرقهای (با اخذ مجوز از ناشر مرجع ])[24

نتایج برآوردهای چقرمگی شکست نمونههای سرامیکی
و کامپوزیتی ساختهشده بهروش تفجوشی پالسمای
جرقهای در نمودار شکل  1ارائه شده است .روند مشاهدهشده
برای چقرمگی شکست نمونهها تقریباً مشابه روندی است که
برای سختی نمونهها بهدست آمد .به بیان دیگر چقرمگی
شکست نمونههای تقویتشده با کاربید سیلیسیم بیشتر از
نمونۀ سرامیکی دیبورید زیرکونیم بدون افزودنی کاربیدی
است.
البته بهنظر میرسد که اثر همافزاینده مخلوط ذرات و
ویسکرهای کاربید سیلیسیم بر بهبود چقرمگی شکست
کامپوزیت پایهدیبورید زیرکونیم بیشتر از تأثیر آن بر سختی
نمونۀ کامپوزیتی بوده است .چقرمگی شکست نمونۀ سرامیک
یکپارچه برابر 9/2مگاپاسکال جذرمتر تخمین زده شد .این

شکل  91تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از محل اثر فروروندۀ
ویکرز در سطح پرداختشده سرامیک

Z

تخمین با اندازهگیری مستقیم طول ترکهای ایجادشده ناشی
از فروروندۀ ویکرز هنگام آزمون سختیسنجی بهدست آمده

چقرمگی شکست نمونههای کامپوزیتی تقویت شده با

است .در شکل  ،91تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

کاربید سیلیسیم ذرهای و ویسکر بهترتیب برابر  0/9و

از محل اثر فروروندۀ ویکرز در سطح پرداختشده سرامیک

0/7مگاپاسکال جذرمتر اندازهگیری شد .این مقادیر افزایش

 Zو ترکهای ایجادشده در چهارگوشۀ اثر لوزی ویکرز به

چشمگیری نسبت به چقرمگی شکست نمونۀ سرامیک

نمایش درآمده است .همانگونه که در این شکل دیده

یکپارچه (9/2مگاپاسکال جذرمتر) دارد که بیانگر نقش
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چقرمهکنندگی فاز تقویتکنندۀ کاربید سیلیسیم است .مسیر

کاربید سیلیسیم مخلوط را نشان میدهد .این نمونه ،چقرمگی

گسترش ترک ناشی از فروروندۀ ویکرز در نمونۀ کامپوزیت

شکست 9/2مگاپاسکال جذرمتر دارد که تقریباً دو برابر

تقویت شده با کاربید سیلیسیم ذرهای در شکل  99نشان داده

چقرمگی شکست نمونۀ بدون افزودنی کاربیدی است و از

شده است .ترک ایجادشده در این نمونه ،با فازهای کاربید

مقادیر مربوط به نمونههای تقویتشده با کاربید سیلیسیم

سیلیسیم برهمکنش داشته و منحرف شده است .افزون بر

ذرهای یا ویسکر بیشتر است .چهبسا که وجود همزمان این

انحراف ترک ،سازوکارهای چقرمهسازی دیگری همچون

فازهای تقویتکننده با مورفولوژیهای متفاوت به فعالشدن

انشعاب ترک ،پلزدن ترک و شکستهشدن ذرات کاربید

هرچه بهتر و بیشتر سازوکارهای چقرمهسازی انجامیده باشد.

سیلیسیم نیز در کامپوزیتهای یادشده دیده شده است.

هنگام سرمایش نمونهها از دمای تفجوشی و بهدلیل اختالف

بنابراین بهبود چقرمگی شکست کامپوزیت تقویت شده با

ضرایب انبساط گرمایی دیبورید زیرکونیم و کاربید سیلیسیم،

کاربید سیلیسیم ذرهای را میتوان به فعالشدن سازوکارهای

پیدایش تنشهای پسماند در فصل مشترکهای میان فازها

یادشده نسبت داد .در کامپوزیت تقویت شده با کاربید

اجتنابناپذیر است .برهمکنشهای ترک با ریزساختار ،تحت

سیلیسیم ویسکر که چقرمگی شکست آن اندکی بیشتر از

کنترل تنشهای پسماندی است که بهسبب ناسازگاری در

نمونۀ تقویت شده با کاربید سیلیسیم ذرهای است ،بهنظر

ویژگیهای گرمایی (همچون ضرایب انبساط گرمایی) و

میرسد مورفولوژی ویسکری کاربید سیلیسیم کارکرد بهتری

مکانیکی (مدولهای کشسان) فازها بهوجود میآیند .در

نسبت به مورفولوژی ذرهای آن داشته است .شاید بتوان گفت

حالت کلی ،سهم مشارکت سازوکار انحراف ترک در بهبود

که ویسکرها سازوکارهای چقرمهسازی را بهتر فعال میکنند

چقرمگی شکست یک کامپوزیت به تعداد انحرافهای

و چهبسا بیرونزدن ویسکرهای کاربید سیلیسیم هنگام پدیدۀ

رویداده و زاویۀ هر انحراف بستگی دارد؛ هرچه مسیر

شکست نیز تا حدودی بتواند انرژی ترک را مستهلک کند و

پیشروی ترک پرپیچوخم باشد ،شاخصی کیفی از جذب بیشتر

به افزایش چقرمگی نمونه کمک کند.

انرژی ترک است.

شکل  99تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مسیر ترک ناشی از

شکل  92تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مسیر ترک ناشی از

فروروندۀ ویکرز در کامپوزیت تقویت شده با کاربید سیلیسیم ذرهای

فروروندۀ ویکرز در کامپوزیت تقویت شده با کاربید سیلیسیم مخلوط

شکل  92تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از
مسیر ترک فروروندۀ ویکرز در کامپوزیت تقویت شده با
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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 زهره احمدی-مهدی شاهدی اصل

(سختی و چقرمگی شکست) کامپوزیت پایهدیبورید

،کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم تأثیر مشهودی نداشت

در

زیرکونیم

.زیرا همۀ نمونههای تقویتشده به چگالی نظری رسیدند

کامپوزیتهای پایهدیبورید زیرکونیم در حضور فاز

بهنظر میرسد شرایط انتخابشده برای فرایند تفجوشی

 بهدلیل.تقویتکننده کاربید سیلیسیم شناسایی و بحث شد

دقیقه و فشار اعمالی7  زمان،درجه سانتیگراد9111 (دمای

فعالشدن سازوکارهای چقرمهسازی متنوع با افزودن همزمان

 افزودن کاربید سیلیسیم.مگاپاسکال) مناسب بوده است01

،هردو مورفولوژی ذرات و ویسکرهای کاربید سیلیسیم

(فارغ از نوع مورفولوژی آن) کارکرد مناسبی در جلوگیری از

.چقرمگی شکست باالتری بهدست آمد

.رشد دانهها در ریزساختار نمونههای تفجوشیشده داشت

چقرمهسازی

سازوکارهای

.داشت

 زیرا،فرایند تفجوشی در همه موارد از نوع غیرواکنشی بود
تشکر و قدردانی

 سختی.ترکیب کامپوزیت نهایی مشابه مخلوط پودر اولیه بود

این پژوهش با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی

و چقرمگی شکست نمونههای تقویتشده با کاربید سیلیسیم

 اجازه استفاده مجدد.دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شده است

بیشتر از نمونه سرامیکی بدون افزودنی کاربید سیلیسیم

از برخی دادهها از انتشارات الزویر (مجوز شماره

 افزودن همزمان ذرات و ویسکرهای کاربید.بهدست آمد

.) اخذ شده است2192181918999

 تأثیر چشمگیرتری در بهبود خواص مکانیکی،سیلیسیم

مراجع
1. Kaufman, L. and Clougherty, E.V., "Investigation of boride compounds for very high temperature
applications", RTD-TRD-N69-73497, Part XXXVII, ManLabs Inc., Cambridge, MA, (1963).
2. Clougherty, E. V., Kalish, D. and Peters, E. T., "Research and development of refractory oxidaton resistant
diborides", RTD-TRD-N63-4096, Part III, ManLabs Inc., Cambridge, MA, (1966).
3. Gangler, J., "NASA research on refractory compounds", High Temp. High Press, Vol. 3, pp. 487-502, (1971).
4. Cutler, R. A., "Engineering properties of borides, in Engineered materials handbook", Materials Park, OH,
ASM International, Vol. 4, pp. 787-801, (1991).
5. Mroz, C., "Annual mineral review; Zirconium diboride", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 74,
pp. 165-166, (1995).
6. Gasch, M. J., Ellerby, D. T. and Johnson, S. M., "Ultra High Temperature Ceramic Composites", in Handbook
of Ceramic Composites, Edited by N. P. Bansal. Kluwer Academic Publishers, Boston, pp. 198-199, (2005).
7. Monteverde, F., Bellosi, A. and Scatteia, L., "Processing and properties of ultra high temperature ceramics for
space applications", Materials Science and Engineering, Vol. 485, No. 1-2, pp. 415-421, (2008).
8. Chamberlain, A. L., Fahrenholtz, W. G., Hilmas, G. E. and Ellerby, D. T., "High-strength zirconium diboridebased ceramics", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 87, No. 6, pp. 1170-1172, (2004).
9. Henderson, S., Fehrenholtz, W. G., Hilmas, G. E. and Marschail, J., "High-velocity impact resistance of ZrB2SiC, in Mechanical Properties and Performance of Engineering Ceramics II", Ceramic Engineering and
Science Proceedings, Vol. 27, pp. 3-10, (2008).

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

9911 ، شماره یک،سال سیودوم

00

 ذرهای و ویسکرSiC  تقویت شده باZrB2 تفجوشی پالسمای جرقهای سرامیک

10. Zhang, H., Yan, Y., Liu, X. and Jiang, D., "Properties of ZrB2–SiC Ceramics by pressureless sintering",
Journal of the American Ceramic Society, Vol. 92, No. 7, pp. 1599-1602, (2009).
11. Tripp, W. C., Davis, H. H. and Graham, H. C., "Effect of an SiC addition on the oxidation of ZrB2", American
Ceramic Society Bulletin, Vol. 52, No. 8, pp. 612-616, (1973).
12. Fahrenholtz, W. G., Hilmas, G. E., Talmy, I. G. and Zaykoski, J. A., "Refractory Diborides of Zirconium and
Hafnium", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 90, No. 5, pp. 1347-1364, (2007).
13. Loehman, R., Corral, E., Dumm, H. P., Kotula, P. and Tandon, R., "Ultrahigh temperature ceramics for
hypersonic vehicle applications", Sandia National Laboratories Report, California, pp. 2006–2925 (2006).
14. Shugart, K. and Opila E., " SiC Depletion in ZrB2–30 vol% SiC at Ultrahigh Temperatures", Journal of the
American Ceramic Society, Vol. 98, No. 5, pp. 1673-1683, (2015).
15. Guo, S. Q., "Densification of ZrB2-based composites and their mechanical and physical properties: A review",
Journal of the European Ceramic Society, Vol. 29, No. 6, pp. 995-1011, (2009).
16. Liu, Q., Han, W., Zhang, X., Wang, S. and Han, J., "Microstructure and mechanical properties of ZrB2-SiC
composites", Materials Letters, Vol. 63, pp. 1323-1325, (2009).
17. Cao, M., Wang, S. and Han, W., "Influence of nanosized SiC particle on the fracture toughness of ZrB2-based
nanocomposite", Materials Science and Engineering A, Vol. 527, pp. 2925–2928, (2010).
18. Silvestroni, L., Sciti, D., Melandri, C., Guicciardi, S., "Toughened ZrB2-based ceramics through SiC whisker
or SiC chopped fiber additions", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 30, pp. 2155–2164, (2010).
19. Zhang, X., Xu, L., Du, S., Han, W. and Han, J., "Crack-healing behavior of zirconium diboride composite
reinforced with silicon carbide whiskers", Scripta Materialia, Vol. 59, pp. 1222–1225, (2008).
20. Zhang, P., Hu, P., Zhang, X., Han, J. and Meng, S., "Processing and characterization of ZrB2–SiCw ultra-high
temperature ceramics", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 472, pp. 358–362, (2009).
21. Xiao, K., Guo, Q., Liu, Z., Zhao, S. and Liu, L., "Microstructure and mechanical properties of silicon carbide
monofilament reinforced zirconium diboride matrix composites", Ceramics International, Vol. 39, pp. 21072110, (2013).
22. Hulbert, D. M., Jiang, D., Dudina, D. V. and Mukeherjee, A. K., "The synthesis and consolidation of hard
materials by spark plasma sintering", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol.
27, No. 2, pp. 367-375, (2009).
23. Bellosi, A., Monteverde, F. and Sciti, D., "Fast densification of ultra‐high‐temperature ceramics by spark
plasma sintering", International Journal of Applied Ceramic Technology, Vol. 3, No. 1, pp. 32-40, (2006).
24. Pazhouhanfar, Y., Sabahi Namini, A., Shaddel, S., Ahmadi, Z. and Shahedi Asl, M., "Combined role of SiC
particles and SiC whiskers on the characteristics of spark plasma sintered ZrB2 ceramics", Ceramics
International, Vol. 46, pp. 5773-5778, (2020).

9911 ، شماره یک،سال سیودوم

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

ارزیابی رفتار فشاری فومهای فوالدی تولیدشده بهروش متالورژی پودر

حمید سازگاران

()9

علیمحمد ناصریاننیک

()2

محمدرضا اکبری

()9



علی اکبرینژاد فوق

()4

چکیده
فومهای فلزی و فلزات سلولی د ستهای از مواد مهند سی نوظهور ه ستند که بهدلیل دا شتن رفتار و ویژگیهای منح صربهفرد میتوانند در ب سیاری از
کاربردهای صنعتی به صورت موفقیتآمیز ا ستفاده شوند .در این پژوهش ،فومهای فوالدی بهروش متالورژی پودر و با ا ستفاده از اوره بهعنوان پرکنندۀ
ف ضا یا ف ضا ساز تولید شدند و در صد تخلخل ،ریز ساختار و رفتار ف شاری آنها مطالعه شد .عالوهبراین ،رفتار ف شاری فومهای تولیدی به کمک روش
اجزای محدود و برپایه مدل گارسووون-تورگارد-نیدلمن شووبیهسووازی و اثر پارامترهای مؤثر در مدل یادشووده برای پیشبینی بهتر رفتار فومهای فوالدی
بررسی شد .نتایج حاکی از آن است که میانگین میزان تخلخل در فومهای فوالدی برابر 91/9درصد است که شامل سلولهای تشکیلشده در اثر انحالل
دانههای اوره و حفرات باقیمانده در بین ذرات آهن تفجوشوویشووده اسووت .منحنیهای تنش-کرنش فشوواری فومهای فوالدی تولیدشووده بیانگر رفتار
مر سوم فومهای فلزی ا ست و دارای نواحی تغییر شکل ک ش سان و پالتو دندانه ارهای ن سبتاً طوالنی و درنهایت ،نقطه شک ست ا ست .نتایج شبیه سازی
پیشبینی میکند که اندازۀ مش q1 ،fn ،و  q2بر روی منحنیهای تنش-کرنش فشاری مؤثرند ،اما  q1بیشترین تأثیر و  fnکمترین تأثیر را دارند.
واژههای کلیدی فوم فوالدی ،رفتار فشاری ،مدل گارسون-تورگارد-نیدلمن ،پالتو دندانه ارهای ،پارامترهای شبیهسازی.

Investigation on the Compressive Behavior of Steel Foams Manufactured by
Powder Metallurgy Route
A. Akbar-Nejad Fogh

M.R. Akbari

A.M. Naserian-Nik

H. Sazegaran

Abstract
Metallic foams and cellular metals are a type of new-advanced engineering materials which can be successfully
used in various industrial applications due to their unique behavior and properties. In this work, steel foams were
produced through powder metallurgy route using urea granules as a space holder, and porosity percentage,
microstructure, and compressive behavior of them were investigated. In addition, the compressive behavior of
manufactured foams was simulated using finite element method by the Gurson–Tvergaard–Needleman model and
the effects of operational parameters in this model were investigated due to better prediction of mechanical
behavior of steel foams. The results indicated that the average of porosity in the steel foam is 79.3 percent, which
consists of cells formed by the dissolution of urea granules and remained pores between the sintered iron particles.
Stress vs. strain curves of the manufactured steel foams showed the conventional behavior of metal foams, with
elastic deformation region and a relatively longitudinal plateau region and, a fracture point, finally. Mesh sizes,
fn, q1 and q2 have the significant effect on stress vs. strain curves, but q1 and fn have the most and the least effects,
respectively.
Key Words Steel foam, Compressional behavior, Gurson–Tvergaard–Needleman model, Saw-tooth plateau,
Simulation parameter.
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مقدمه

متنوعی بر روی رفتار مکانیکی و عملکرد فومهای فلزی

فومهای فلزی متخلخل یا فلزات سلولی دستهای جدید از

دارند ،تخمین رفتار مکانیکی فومهای تولیدی حائز اهمیت

مواد مهندسی پیشرفته هستند که بهدلیل داشتن ویژگیهای

است .استفاده از روش اجزای محدود( Finite element

منحصربهفرد مانند چگالی پایین ،جذب انرژی و مقاومت به

) )method (FEMبیشتر میتواند ابزاری مفید برای تعیین

ضربه باال ،ویژگیهای صوتی و حرارتی جالب توجه،

دیدا به
رفتار مکانیکی مواد باشد .البته نتایج شبیهسازی ش ً

بهصورت گسترده در ساخت و تولید عایقهای حرارتی و

نحوۀ مدلکردن مواد وابسته است .تا امروز مدلهای مختلفی

صوتی ،سازههای سبک ،ضربهگیرها ،مبدلهای حرارتی،

از جمله مدلهای سلول مکعبی ( ،)Cubic cellگیبسون-اشبی

فیلتراسیون و ...استفاده میشود .عالوهبراین ،فومهای فلزی

( ،)Gibson-Ashbyهشتوجهی ،کلوین ( ،)Kelvinورونویی

در کاربردهای پزشکی مانند پروتزهای دندانی و استخوانی

( )Voronoiو کرات اتفاقی سهبعدی ()3D random spheres

نیز بهصورت موفقیتآمیز عمل میکنند ] .[1-4فومهای فلزی

برای توصیف رفتار میکروساختار فومهای فلزی توسعه داده

از فلزات و آلیاژهای مختلفی تولید میشوند که به آلومینیم

شدهاند .از مدلهای یادشده برای پیشبینی رفتار فومهای

بهدلیل چگالی پایین بهشدت توجه شده است .البته فومهای

فلزی ،همچون ویژگیهای کشسانی و مومسانی ،کمانش،

فوالد ،تیتانیم ،منیزیم ،نیکل ،طال و ...نیز درحال تولید و

رفتار ضربهای ،انتقال حرارت ،هدایت الکتریکی و ...استفاده

توسعه هستند ].[5-7

شده است ].[19

رفتار و ویژگیهای جالب توجه فومهای فلزی به درصد

محمدی و همکاران ] [20از طریق عکسبرداری سی-

تخلخل ،مورفولوژی سلولها (باز یا بستهبودن ،اندازه ،شکل

تیاسکن از فوم آلومینیم ،پردازش تصویر و انتقال هندسه

و نحوۀ توزیع سلولها) ،جنس دیوارۀ سلولها ،ضخامت و

بهدستآمده به نرمافزار  ،ANSYSرفتار فشاری فوم آلومینیم

میزان عیوب دیوارهها وابسته است که بیشتر این عوامل

را بهروش اجزای محدود مطالعه کردند .رامیرز و همکاران

تحتتأثیر فرایند تولید است ] .[8,9فرایندهای اصلی تولید

] [21با استفاده از تصاویر ریزپرتونگاری رایانهای و نرمافزار

فومهای فلزی شامل تولید بهروش متالورژی ذوبی و تولید

 ،MIMICSهندسه سهبعدی نمونههای فوم آلومینیمی را

بهروش متالورژی پودر است ] .[1,2در تولید فومهای فوالدی

ایجاد کردند ،سپس به کمک نرمافزار  3-Maticشبکهبندی و

بهعلت باالبودن دمای سالیدوس و همچنین دیگر مشکالت

نهایتا با انتقال مدل به نرمافزار  ،ABAQUSرفتار مکانیکی
ً

مرتبط با فرایندهای ذوب و ریختهگری ،معموالً فرایندهای

فشاری فومهای آلومینیمی سلول باز شبیهسازی شد.

مبتنی بر متالورژی پودر به کار برده میشود ].[10-12

عالوهبراین ،مدلهای میکروساختاری مدل گارسون

فرایندهای متالورژی پودر امکان تولید سلولهای باز با شکل

( [22] )Gursonو لمایتره ( [23] )Lemaitreرفتار مواد را

و اندازۀ یکسان و توزیع نسبتاً یکنواخت را فراهم میکنند

برپایۀ تأثیرات آسیب در ریزساختار همانند تشکیل ترکها،

] .[13-15در میان این روشها ،استفاده از فضاساز یا پرکنندۀ

حفرات و آخالها پیشبینی میکنند .مدل گارسون-تورگارد-

فضا روشی پرکاربرد است که مورفولوژی یکنواخت

نیدلمن ،مدل توسعهیافته گارسون است که از معادالت و

سلولهای باز را به ارمغان میآورد .در این روش ،پودرهای

پارامترهای متنوعی استفاده میکند ] .[24این مدل میتواند

آهن و دیگر افزودنیها بر روی مواد فضاساز بهصورت دانه،

آسیب در مواد و همچنین نرمشدن ماده را تشریح کند.

پودر یا ذرات قرار میگیرند و پس از فشردن و تولید

مدل گارسون-تورگارد-نیدلمن ( Gurson–Tvergaard

نمونههای اولیه ،خروج فضاساز صورت میگیرد و در انتها،

 )–Needleman modelبهصورت گسترده برای پیشبینی رفتار

تفجوشی منجر به تولید فوم فوالدی میشود ].[15-18

و ویژگیهای مکانیکی مواد مهندسی گوناگون مانند

باتوجهبه اینکه روشهای تولید مختلف ،تأثیرات
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

فوالدهای  [25] StE 690و  [26] A48-APبهکار برده شده
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است .اما استفاده از این مدل در تخمین و پیشبینی رفتار

است .فرایند مخلوطکردن پودرها با یک مخلوطکن

مکانیکی فومهای فلزی بهویژه فومهای فوالدی میتواند مفید

مخصوص پودر با سرعت  950 rpmبهمدت 90دقیقه انجام

واقع شود .در این پژوهش ،هدف تولید فومهای فوالدی

شد .عالوهبراین ،دانههای اورۀ کرویشکل با قطر بین  9تا

بهروش متالورژی پودر با استفاده از دانههای اوره بهعنوان

9/5میلیمتر برای فضاساز بهکار گرفته شد (شکل -9ب).

فضاساز و همچنین ارزیابی رفتار فشاری فومهای تولیدی

در فرایند پوششدهی ،مخلوط پودری و دانههای اوره

بهروش تجربی و با استفاده از مدل گارسون-تورگارد-نیدلمن

همراه با 2درصد وزنی آب درون یک محفظه پلیاتیلن قرار

است .عالوهبراین ،تأثیر پارامترهای مؤثر در معادالت

داده شدند و محفظه با سرعت  200rpmبهمدت 4دقیقه به

گارسون-تورگارد-نیدلمن نیز مطالعه شده است.

چرخش در آمد .سپس ،آب با سطوح دانههای اوره واکنش
میدهد و سطوح چسبنده ایجاد میکند که درنتیجه ،مخلوط

روش انجام آزمایشات

پودری به سطوح دانههای اوره میچسبد .سپس ،فرایند

تولید فومهای فوالدی

فشردن درون یک قالب استوانهای با قطر داخلی  92mmاز

برای تولید فومهای فوالدی ،از روش متالورژی پودر مبتنی

جنس فوالد زنگنزن با فشار اعمالی  900MPaانجام شد و

بر بهکارگیری دانههای اوره بهعنوان فضاساز استفاده شد .در

نمونههای اولیه تولید شدند .نمونهای از قطعات اولیۀ تولیدی،

این روش ،ابتدا پودرهای استفادهشده برای پوششدهی

در شکل  2به تصویر کشیده شده است .سپس ،نمونههای

دانههای اوره مخلوط شدند .مخلوط پودر استفادهشده شامل

اولیه بهمدت 5دقیقه درون آبمقطر قرار داده شدند و انحالل

0/5درصد وزنی کربن (گرافیت بسیار ریز)2 ،درصد وزنی

دانههای اوره صورت گرفت .پس از انجام فرایند انحالل،

فسفر و بقیه پودر آهن میباشد .در شکل -9الف ،تصویر

فرایند تفجوشی درون یک کورۀ مخصوص متالورژی پودر

میکروسکوپ الکترونی روبشی پودر آهن استفادهشده نمایش

(شرکت متالورژی پودر مشهد) ساختهشده توسط Mahler

داده شده است .توزیع ذرات آهن به اینگونه است که

مدل  ME542با اتمسفر آمونیاک شکسته صورت گرفت و

90درصد وزنی بین  900تا 940میکرون99 ،درصد وزنی بین

25نمونه از فومهای فوالدی تولید شد.

 49تا 900میکرون و 99درصد وزنی کوچکتر از 49میکرون

شکل ( 9الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر آهن استفادهشده و (ب) تصویر دانههای اوره استفادهشده
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میکروسکوپ نوری ،نمونههای تهیهشده با آلیاژ  Au-Pdو با
دستگاه  Sputter Coater SC7620پوششدهی شدند و
سپس مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی با دستگاه
 LEO 1450VPانجام شد.
رفتار فشاری
برای تعیین رفتار مکانیکی فومهای فوالدی تولیدشده ،از
آزمون فشار استفاده شد .این آزمون با دستگاه  Zwickمدل
 Z250انجام شد .نمونههای آزمون فشار از فومهای
تفجوشیشده تهیه شدند .فومهای تولیدی ،با وایرکات برش

شکل  2نمونه تولیدشده اولیه بعد از مرحله فشردن

داده شدند و نمونههای آزمون فشار بهصورت استوانهای با
تعیین درصد تخلخل

قطر  92mmو ارتفاع  98mmتولید شدند .در انجام آزمون

پس از انجام فرایند تفجوشی فومهای فوالدی ،نمونههای

فشار ،از روغن بهعنوان روانکار در بین سطوح نمونه و

تولیدی توزین شدند و سپس ،میزان چگالی و درصد تخلخل

فکهای دستگاه استفاده شد .الزم به ذکر است که نتایج

هر کدام از نمونهها تعیین شد .چگالی فومهای تولیدی برپایه

ارائهشده برپایۀ میانگین دستکم  9آزمون است .سرعت

معادله ( )9اندازهگیری شد و درصد تخلخل آنها با معادله

اعمال بار فشاری در این آزمون برابر  0/9mm/minدر نظر

( )2محاسبه شد ].[1,2

گرفته شد.
m

()9

V

=ρ

ρ

Pm % = [9 − ( F)] × 900

()2

ρS

که در م عادالت فوق ρ ،چ گالی m ،جرم V ،حجم،
 Pm %درصد تخلخل تعیینشده براساس اندازهگیری چگالی،
 ρFچگالی فومهای فوالدی تولید شده و  ρSچگالی جامد یا
چگالی فوالد بدون تخلخل و برابر  9800 kg/m3است.

مدل گارسون-تورگارد-نیدلمن
در مدل گارسون ] ،[27از یک گوی توخالی و معیار تسلیم
فون-میزز استفاده شد .سپس ،تورگارد این مدل را اصالح
کرد و ضرایب تناسب در آن اعمال شد .بهدلیل اینکه مدل
گارسون-تورگارد معیاری مناسب برای تخریب ماده نداشت،
تأثیرات تخریب حفرات را بهخوبی تشریح نمیکرد .نیدلمن
براساس نتایج آزمایشگاهی بیان کرد که اگر کسر حجمی
حفرات به مقدار بحرانی (  )fcبرسد ،رشد شتابیافته (ادغام)

ارزیابی ریزساختار دیواره سلولها

حفرات آغاز و بهتبع آن تخریب ماده رخ میدهد.

بررسیهای ریزساختاری بر روی دیواره سلولهای فومهای

برایناساس ،نیدلمن مدل گارسون-تورگارد را اصالح کرد و

تولیدی شامل مطالعات میکروسکوپ نوری ( )OMو

معادله زیر استخراج شد ]:[26,28

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاست .فومهای
تولیدشده ابتدا در جهت عمود به محور اصلی بریده شدند و

2

σeq
3σm
Φ = ( ) + 2q1 f ∗ cosh (−q2
) − 1 − (q1 f ∗ )2
σy
2σy

سپس ،فرایندهای مانتگرم ،سمبادهزنی و پولیشکاری بر
روی آنها انجام شد .فرایند حکاکی با محلول نایتال 2درصد
و بهمدت 5دقیقه انجام شد .بعد از انجام ارزیابیهای
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که در این معادله Φ ،تابع تسلیم σeq ،تنش معادل فون-
میزز σy ،تنش تسلیم ماده σm ،تنش میانگین یا تنش

مدل اجزای محدود

هیدرواستاتیک q1 ،و  q2ضرایب تابع تسلیم (یا ضرایب

برای شبیه سازی رفتار ف شاری فومهای فوالدی از نرمافزار

تورگارد) و ∗  fکسر حجمی مؤثر حفرات است و اثر ادغام

 Abaqus 6.13.1ا ستفاده شد که بخش  Porousاین نرمافزار

حفرات را بر رفتار ماده منظور میکند ] [29که ∗  fبهصورت

قابلیت بهکارگیری مدل گارسووون-تورگارد-نیدلمن را دارد.

زیر تعیین میشود:

باید در نظر داشت که در فرایند مدل سازی ،نمونههای فشار

f ≤ fc
}

()4

f
1
−fc
{ = ∗f
q
) fc + 1 (f − fc

f > fc

ff −fc

که در معادله فوق f ،کسوور حجمی حفرات و  ffکسوور
حجمی حفرات در هنگام شووکسووت نهایی اسووت .گسووترش
عیب در یک فلز نرم نا شی از ر شد و ادغام حفرات ا ست.
درنتیجه ،معادله گسووترش برای متغیر عیب به این صووورت

مطابق با نمونههای واقعی و بهصوووورت اسوووتوانهای با قطر
 92mmو ارتفاع  98mmدرنظر گرفته شدند و تأثیرات اندازۀ
مش  0/002 ،0/009 ،0/0009( Lو  )0/009و پارامتر های
مؤثر در مدل گارسون-تورگارد-نیدلمن ،0/002 ،0/009( fn
 0/004 ،0/004و  9/95 ،9/5 ،9/25( q9 ،)0/008و  )2و q2

( 9/95 ،9/5 ،9/25و  )2بر رفتار فشووواری فوم های فوالدی
تحلیل شد.

نوشته میشود و در این رابطه عالمت «˙» نشانه مشتق نسبت
به زمان است.

ریزساختار و درصد تخلخل

ḟ = ḟgrowth + ḟnucleation

()5

شکل  9تصاویر میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ
برپایۀ تئوری مواد متخلخل متشوووکل از ماده بسوووتر با

رفتار مومسووان غیرقابل تراکم ،نرخ رشوود حفره با رابطه زیر
بیان میشود:

) ḟgrowth = (1 − f)trace(ε̇ p

()4

که در آن  ε̇ pتان سور م شتق کرنش موم سان ن سبت به
زمان ا ست .ادغام حفرات یک فرایند فیزیکی ب سیار پیچیده
است که به ریز ساختار ماده وابسته است .چو و نیدلمن ][30

یک مکانیزم کنترلشوودۀ کرنشووی برای ادغام حفرات جدید
پیشنهاد کردهاند:
()9

نتایج و بحث

p

الکترونی روبشی از سلولها و دیوارۀ سلولهای فومهای
فوالدی تولیدی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ،سلولها براساس انحالل دانههای اوره در زمینۀ
فوالدی تشکیل شدهاند و زمینۀ فوالدی دیوارۀ سلولها را
ایجاد کرده است .توزیع سلولها تقریباً یکنواخت است و
درنتیجه ،رفتار مکانیکی و عمکلرد تقریباً یکنواخت در همۀ
قسمتهای فومهای تولیدی قابل انتظار است ].[11,12
عالوهبراین ،سلولهای ایجادشده در بخشهای مشخصی با
یکدیگر اتصال دارند که دلیل آن میتواند به اعمال فشار در
فرایند فشردن و همچنین انحالل و خروج دانههای اوره با

p 2

) /2] ε̇ 0 .

εn −ε0
sn

( exp [−

fn
sn √2π

= ḟnucleation

آب باشد ] .[14,15تشکیل محلهای اتصال در بین سلولها
منجر به ایجاد سلولهای باز در ساختار فومهای تولیدی شده
است.

در رابطه فوق fn ،کسر حجمی مربوط به حفرات

ادغامشونده εp0 ،کرنش مومسان که بهازای آن ادغام رخ می-

در شکل  ،4تصاویر میکروسکوپ نوری و
میکروسکوپ الکترونی روبشی از دیوارۀ سلولها نمایش داده

دهد εn ،کرنش متوسط برای ادغام و  snانحراف استاندارد

شده است .همانطور که مشاهده میشود ،حفراتی در میان

متناظر آن است.

دیوارۀ سلولها تشکیل شده است .تشکیل حفرات در ساختار
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قطعات تولیدشده بهروش متالورژی پودر مرسوم است و

تشکیلشده براساس انحالل دانههای اوره و نوع دوم ،حفرات

بیشتر چگالی فوالدهای تولیدی بهروش متالورژی پودر از

تشکیلشده در بین ذرات آهن بههم متصل شده است.

فوالدهای ریختگی پایینتر است ] ،[31اما تشکیل این حفرات

میانگین میزان تخلخل اندازهگیریشده (براساس معادله  )2در

با مقادیر نسبتاً زیاد ،احتماالً به اعمال فشار پایین در مرحله

فومهای فوالدی برابر 91/9درصد است .این مقدار نسبتاً باالی

فشردن ارتباط پیدا میکند ] .[7,32بنابراین2 ،نوع تخلخل در

تخلخل به تشکیل سلولها و باقیمانده حفرات در بین ذرات

فومهای فوالدی تولیدشده وجود دارد که نوع اول ،سلولهای

آهن مربوط میشود.

شکل  9نمایش سلولها و دیوارۀ سلولها در فومهای تولیدی( ،الف) تصویر میکروسکوپ نوری و
(ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

شکل  4تصاویر دیوارۀ سلولها( ،الف) میکروسکوپ نوری و
(ب) میکروسکوپ الکترونی روبشی
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شووکل  5تصووویر میکروسووکوپ الکترونی روبشووی از

واقعی دارد .بنابراین ،نتایج شبیهسازی در ناحیه کشسان بسیار

ریزسوواختار دیوارۀ سوولولها را در فومهای تولیدی نمایش

نزدیک به نتایج واقعی است و اندازۀ مش در شرایط

میدهد .همانطور که مشاهده می شود9 ،نوع فاز متفاوت در

مطالعهشده تأثیر چندانی ندارد .منحنی تجربی نشان میدهد

ریزساختار تشکیل شده است که الیههای فریت و سمانتیت

در ابتدای ناحیه مومسان ،تقریباً بهصورت ناگهانی افت

منجر به ت شکیل پرلیت می شود و در مرز بین دانههای آهن،

شدیدی داشته و حدوداً به نصف مقدار بیشینه خود در ناحیه

فاز فسفردار کشیده شده است .نفوذ کربن (0/5درصد وزنی)

کشسان میرسد .دلیل این پدیده میتواند فرو پاشیدن الیه یا

سبب ت شکیل کاربید آهن به صورت الیهای شده ا ست و

الیههایی از سلولها در نمونۀ آزمایششده باشد .ناحیۀ تغییر

درنتیجه ،سووواختار پرلیتی بهوجود آمده اسوووت .عالوهبراین،

شکل مومسان شامل یک ناحیه پالتو دندانه ارهای نسبتاً

فسووفر افزودنی (2درصوود وزنی) در شوورایط تفجوشووی

طوالنی است .در منحنی تنش-کرنش فشاری واقعی ،ناحیه

( )9920˚Cموجب ت شکیل فاز مذاب ف سفردار می شود که در

پالتو نسبتاً طوالنی منجر به جذب انرژی بسیار زیاد در فوم

بین ذرات آهن ک شیده می شود .ک شیده شدن فاز ف سفردار

فوالدی میشود .عالوهبراین ،تشکیل قلهها و درهها در ناحیه

ذوب شده در بین ذرات آهن و سپس جامد شدن آن موجب

پالتو دندانه ارهای به تخریب الیهای از سلولها در اثر فشار

بهبود ات صال بین ذرات آهن می شود .درنتیجه ،با ا ستفاده از

اعمالی و سپس ،مقاومت مجدد فوم در برابر تنش اعمالی

فسووفر در مخلوط پودری و بروز تفجوشووی حالت مذاب،

وابسته است ] .[13,16ارتفاع قلهها و عمق درهها در

اتصال ذرات به یکدیگر بهبود پیدا میکند ].[33

منحنیهای شبیهسازیشده در مقایسه با منحنی واقعی بیشتر
است .مشاهده میشود که کاهش اندازۀ مش موجب میشود
منحنیهای شبیهسازیشده به منحنی واقعی نزدیکتر شوند.
کاهش اندازۀ مش این امکان را فراهم میکند که محاسبات
بیشتری انجام شود و درنتیجه ،دقت نتایج افزایش مییابد
].[26-28

شکل  5تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ریزساختار
دیوارۀ سلول

اثر اندازۀ شبکهبندی
اثر تغییرات اندازۀ مش بر روی منحنی تنش-کرنش فشاری
همراه با منحنی تنش-کرنش بهدستآمده از آزمون فشار ،در

شکل  4اثر اندازۀ مش بر منحنیهای تنش-کرنش فشاری در 0/004
= q1= 9/25 ،fnو 9/95

=q2

شکل  4نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود،
تغییر شکل کشسان بهصورت خطی در ابتدای منحنیها

اثر fn

مشاهده میشود .قسمت خطی منحنیهای شبیهسازیشده

در شکل  ،9نتایج بهدستآمده از تغییر در مقادیر  fnبر روی

کامالً منطبق بر یکدیگر است و اختالفی بسیار جزئی با منحنی

منحنیهای تنش-کرنش فشاری در کنار منحنی تنشکرنش
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واقعی به تصویر کشیده شده است .مشاهده میشود

نزولی کاهش مییابد و در مقدار  ،q1=2اصالً دندانهای

منحنیهای تنش-کرنش فشاری شبیهسازیشده در ناحیۀ

مشاهده نمیشود .تأثیر شدید  q1بر روی تخمین رفتار

کشسانی کامالً و در ناحیۀ مومسان تا حد زیادی بر روی

مکانیکی و شکل منحنیهای تنش-کرنش قبالً نیز گزارش

یکدیگر منطبق شدهاند و تغییر در مقدار  fnتأثیر چندانی بر

شده است ] .[24,26انتظار میرود که مقادیر بزرگتر ،q1

روی منحنیهای تنش-کرنش فشاری ندارد .البته ،در 0/009

بدون اثر چشمگیر بر فرایند رشد حفرات ،منجر به ظاهرشدن

= ،fnمنحنی تنش-کرنش در مقادیر کرنش کمتری قطع

نرمی بیشتری در رفتار ماده شود ] .[35درواقع ،افزایش مقدار

میشود .الزم به ذکر است اسلیمان و همکاران ] [26در مطالعه

پارامترهای  q1و  ،q2اثر کسر حجمی حفرات را بیشتر میکند

رفتار کششی فوالد کربنی نتایج مشابهی گزارش کردهاند.

که نتیجه آن کاهش شدیدتر مقاومت کششی پیشبینیشده در
مدل گارسون-تورگارد-نیدلمن است .این موضوع بهروشنی
در شکل  8مشاهده میشود .در برخی مطالعات ،مقدار
 q1=9/5بهعنوان مقدار بهینه برای بسیاری از مواد جامد
متخلخل ازجمله فلزات سلولی پیشنهاد شده است ].[36,37
مطالعه حاضر نشان میدهد که مقدار  q1=9/25در مدل
گارسون-تورگارد-نیدلمن میتواند رفتار فوم فوالدی
بررسیشده را بهتر پیشبینی کند.

شکل  9اثر  fnبر منحنیهای تنش-کرنش فشاری بهازای ،L= 0/009
 q1= 9/25و 9/95

=q2

اثر q1

مقادیر ضرایب  q1و  q2به ویژگیهای کشسانی-مومسانی
ماده ،نسبت تنش تسلیم به ضریب کشسانی و کرنش سختی
ارتباط دارند ] .[34ثابت  q1تابع تسلیم را با اصالح پارامتر
کسر حجمی حفرات واقعی تحتتأثیر قرار میدهد .اثر  q1بر
روی منحنیهای تنش-کرنش فشاری در کنار منحنی تنش-
کرنش واقعی در شکل  8نمایش داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود q1 ،برخالف  fnتأثیر شدیدی بر روی
منحنیهای تنش-کرنش فشاری دارد .افزایش مقدار  q1منجر
به کاهش تعداد نقاط شبیهسازیشده میشود و شکل منحنی
از حالت دندانه ارهای خارج میشود .در مقدار  ،q1=9/25ابتدا
ناحیۀ کشسان خطی و سپس ناحیۀ پالتو بهصورت کامالً
دندانه ارهای مشاهده میشود .این درحالی است که در مقادیر
 q1=9/5و  ،q1=9/95تعداد دندانهها در ناحیۀ پالتو بهصورت
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

شکل  8اثر  q1بر منحنیهای تنش-کرنش فشاری در ،L= 0/009
 fn= 0/004و 9/95

=q2

اثر q2

اثر تغییر در مقووادیر  q2بر روی منحنی هووای تنش-کرنش
فشووواری در کنار منحنی تنش-کرنش واقعی در شوووکل 1
نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده می شود ،رفتار
منحنیهای تنش-کرنش شووبیهسووازیشووده بسوویار نزدیک به
یکدیگر ا ست .در همه منحنیها ،پس از ناحیۀ ک ش سان ،که
به صورت خطی م شاهده می شود ،ناحیۀ پالتو دندانه ارهای
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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تشکیل شده است که نسبتاً طوالنی است .ذخیره مقدار زیاد

مییابد ].[35

انرژی بر پایۀ این که مسووواحت زیر منحنی تنش-کرنش در

نتیجهگیری

ناحیۀ پالتو دندانه ارهای بسووویار زیاد اسوووت ،در فوم های

در این پژوهش ،نمونههای آزمایشگاهی فومهای فوالدی

فوالدی تولید شده بهروش متالورژی پودر امکانپذیر ا ست.

بهروش متالورژی پودر و با استفاده از اوره بهعنوان فضاساز

عالوهبراین ،م شاهده می شود که در منحنیهای تنش-کرنش

تولید شدند و میزان تخلخل ،ریزساختار و رفتار فشاری آنها

فشاری شبیهسازیشده ،اثر  q1در مقایسه با  q2شدیدتر است
(با مقایسۀ اشکال  8و  .)1تأثیر بیشتر  q1در مقایسه با  q2در
شبیهسازی رفتار کششی نیز گزارش شده است ].[26

مطالعه شد .عالوهبراین ،تأثیر پارامترهای شبیهسازی بر
منحنیهای تنش-کرنش فشاری براساس معادله گارسون-
تورگارد-نیدلمن ارزیابی شد و نتایج کلی زیر بهدست آمد:
 .9میزان تخلخل در فومهای فوالدی 91/9درصد اندازهگیری
شد؛
 .2تخلخل فومهای فوالدی از سلولهای تشکیلشده براساس
خروج دانههای اوره و حفرات باقیمانده در بین ذرات
آهن تفجوشیشده تشکیل شده است؛
 .9ریزساختار دیوارۀ فومهای فوالدی بهصورت پرلیتی است
که فاز فسفردار در مزر ذرات آهن تشکیل شده است؛
 .4تشکیل فاز فسفردار در مرز ذرات آهن منجر به تفجوشی
حالت ذوبی و بهبود اتصال ذرات به یکدیگر میشود؛
 .5نتایج بهدستآمده از شبیهسازی و آزمون فشار بهویژه در

شکل  1اثر  q2بر منحنیهای تنش-کرنش فشاری در ،L= 0/009
 fn= 0/004و 9/25

ناحیۀ کشسانی و محدودۀ میانی ناحیۀ مومسانی فوم

=q1

فوالدی بررسیشده ،تطابق مقبولی دارند؛
براساس معادله ( ،)9پارامتر  q2بهعنوان یک فاکتور
اصالحکننده مؤلفه تنش هیدرواستاتیک در محدودۀ کشسانی
جاری عمل میکند .بهازای مقادیر باالی  ،q2حد تسلیم بهطور
درخور مالحظهای کاهش مییابد .عالوهبراین ،مقادیر بزرگ
 ،q2بهدلیل رشد حفرات ،منجر به نرمی نسبتاً شدید در مادۀ
بستر میشوند و این موضوع پدیدۀ کرنش سختی را تقریب ًا
بهطور کامل از میان میبرد .بهتبع آن ،ویژگیهای مکانیکی
پیشبینیشده در مدل گارسون-تورگارد-نیدلمن کاهش

 .4ا ندازۀ مش و م قادیر  q1 ،fnو  q2بر روی منحنی های
تنش-کرنش فشاری شبیهسازیشده مؤثرند.
 .9اثر  fnو  q2نسبت به  q1درخور توجه نیست .باوجوداین،
تغییر م قدار  fnکمترین تأثیر را بر روی منحنی تنش-کرنش
فشاری دارد؛
 .8کاهش مقدار  q1باعث بهبود نتایج حا صل از شبیه سازی
میشووود .بهطوریکه بهازای  q1=9/25بهترین تطابق با نتایج
تجربی بهدست میآید.
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تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم سرسیلندر بهروش رگرسیون
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چكیده
 اندازۀ، سختی، توابع هدف. الگوهای مناسبی برای سختی و ریزساختار آلیاژ آلومینیم سرسیلندر ارائه شده است،در این مقاله بهروش تحلیل رگرسیون
 نتاین نشااان داد که بیشااینه سااختی.فازها و میزان کرویبودن و متغیرها در آزمایشهای تجربی شااامل دما و زمان انح ل و ریرسااازی انتخاب شاادند
.دقیقه ریرسااخت شااود963  بهمدت970 °C  در دمای،

 قرار گیرد و ساا093 °C دقیقه در دمای933 ویکرز) زمانی بهدساات میآید که نمونه961(

 نتاین تحلیل رگر سیون ن شان داد که. عملیات حرارتی بهینه برای د ستیابی به کمترین اندازۀ م ساحت فازها و کرویتربودن فازها م شخص شد،همچنین
.زمان ریرسختی مؤثرتر از دما در تغییرات سختی است و دمای انح ل نسبت به دمای ریرسختی فاکتور مهمتری محسوب میشود
. سختی، ریزساختار، عملیات حرارتی، تحلیل حساسیت، آلیاژ آلومینیم:واژههای كلیدی

Sensitivity Analysis of Heat Treatment Parameters on Cylinder-head Aluminum Alloy
Properties by Regression Method
M. Jafar Sharifi

M. Azadi

M. Azadi

Abstract
In this article, by the regression analysis, suitable patterns for the hardness and the microstructure of the cylinderhead aluminum alloy have been presented. Objective functions were the hardness, the phase size and the spherical
degree and variables were selected as the temperature and the time for the solution and ageing, in experiments.
Results showed that the highest hardness (164 VHN) obtained when the sample was heated at 510°C for 300
minutes; then, aged for 360 minutes at 175°C. The optimal heat treatment was determined to achieve the smallest
value of the phase area, as well as a higher amount of spherical phases. Results of the regression analysis
demonstrated that the ageing time was more effective than the temperature in hardness variations, and the solution
temperature was more important than the ageing temperature.
Key Words Aluminum Alloy, Sensitivity Analysis, Heat Treatment, Microstructure, Hardness.
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تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم...

مقدمه

 7N01بررسی کردند .آنها نشان دادند که عملیات حرارتی

امروزه آلیاژهای آلومینیم بهطور گسترده در ساخت قطعات

 T6باعث افزایش استحکام آلیاژ میشود ،ولی چقرمگی

موتور استفاده میشوند ،ازاینرو ،تحقیقات زیادی برای بهبود

شکست ماده را کاهش میدهد .لونا ( )Lunaو همکارانش

خواص مکانیکی این آلیاژها انجام شده است .از مهمترین

] ،[7گزارش کردند که با انجام یک عملیات حرارتی

قطعاتی که در خودروهای سواری با آلیاژهای آلومینیم ساخته
میشود ،سرسیلندر است .از آنجا که سرسیلندر زیر بارهای
مختلف مکانیکی و حرارتی قرار دارد ،به بررسی استحکام آن
بسیار توجه شده است که در ذیل به برخی از این بررسیها
ررداخته میشود.
لی ( )Liو همکارانش ] ،[1به بررسی تأثیر میزان آهن
موجود در آلیاژ آلومینیم  991ررداختند .این آلیاژ برای ساخت
سرسیلندر در شرکت خودروسازی رژو سیتروئن فرانسه
استفاده میشود .نتاین بررسی آنها نشان داد که افزایش میزان
آهن ،باعث کاهش استحکام ماده در برابر ایجاد و رشد ترک
شده است .منرگ

( )Menarguesو همکارانش ]،[2

عملیات حرارتی انح ل را برای کاهش اندازۀ فاز سیلیسیم و
همچنین فازهای غیرقابل حل در آلیاژهای  A356و A357

ارائه کردند که شامل زمان 93دقیقه و دمای  013 °Cاست که
موجب ایجاد فازهای ریزتری نسبت به روشهای عملیات
حرارتی مرسوم میشود و بر خواص مکانیکی تأثیرگذار
است .آزادی و همکارانش ] ،[3عملیاتهای ریرسازی
مختلفی را روی آلیاژ آلومینیمی ریستون انجام و نشان دادند
که در این عملیات حرارتی اندازۀ فاز سیلیسیم و سختی
افزایش ریدا میکند .بیرل ( )Beroualو همکارانش ] ،[4به
بررسی تأثیر عملیات حرارتی روی آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-
م

و آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-منیزیم ررداختند .نتاین نشان

داد برای دستیابی به بیشترین استحکام آلیاژ حاوی منیزیم،
زمان انح ل و ریرسازی باید افزایش یابد .لیو ( )Liuو
همکارانش ] ،[5نشان دادند که با انجام عملیات حرارتی T6

میتوان استحکام برشی نمونههای آلومینیمی از جن

A356

و آلیاژ  6939را که بهروش ریختهگری کوبشی ساخته شده
است ،افزایش داد .لی و همکارانش ] ،[6اثر عملیاتهای
حرارتی مختلف را بر استحکام و چقرمگی شکست آلیاژ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

چندمرحلهای روی آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-م -منیزیم می-
توان خواص مکانیکی ماده را به میزان چشمگیری افزایش
داد ،همچنین نشان دادند که با انجام عملیات انح ل
چندمرحلهای میتوان به خواص مکانیکی بهتر در زمان
کمتری نسبت به عملیاتهای حرارتی مرسوم دست یافت.
یو ( )Yuو همکارانش ] ،[8اثر عملیات حرارتی  T6را بر
رفتار شکست آلیاژ  A390مطالعه کردند .نتاین آنها نشان داد
که نمونههای عملیات حرارتیشده دارای فازهای گردتری
نسبت به نمونههای بدون عملیات حرارتی بوده و همچنین
چقرمگی شکست آنها بیشتر است .سچیل ( )Cecchelو
همکارانش ] ،[9اثر عملیات حرارتی بر آلیاژ آلومینیم-
سیلیسیم-م

را بررسی و گزارش کردند که انتخاب عملیات

حرارتی مناسب میتواند تا 03درصد استحکام تسلیم و تا
13درصد میزان چکشخواری آلیاژ را افزایش دهد .بهمنی و
همکارانش ] ،[10نشان دادند که با افزودن ذرات کاربید
سیلیسیم به مقدار 9درصد وزنی به آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم،
بیشترین سختی و همچنین با افزودن 9/0درصد وزنی به آلیاژ،
بیشترین مقدار مقاومت سایشی را میتوان بهدست آورد.
وندرلوی

( )Vandersluisو همکارانش ] ،[11ر

از

بررسی 2نوع عملیات حرارتی بر سرسیلندرهای خودرو
سواری و مقایسه ریزساختار آنها ،گزارش کردند که بهترین
عملیات حرارتی برای آلیاژ استفادهشده آنها عملیات T7

است ،زیرا باعث کوچکترشدن اندازۀ فاز  Al2Cuمیشود.
کای ( )Caiو همکارانش ] ،[12اثر مقدار متفاوت نیکل
موجود در آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم را در عملیات حرارتی T6

بررسی کردهاند .آنها نشان دادند که بیشترین استحکام
خستگی زمانی بهوجود خواهد آمد که 2/0درصد نیکل در
آلیاژ موجود باشد .هوآنگ ( )Huangو همکارانش ] ،[13در
تحقیق خود به اثر افزودن عناصر هافنیم و زیرکونیم روی
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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استحکام آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم ررداختند .آنها ابتدا

اصل اساسی ترمودینامیکی ( Thermodynamic Extremal

نمونههای خود را در عملیات حرارتی  T6قرار دادند و ر

 )Principleبرای محاسبۀ خواص مکانیکی مواد استفاده

از انجام آزمونهای کشش و استحکام ،مشخص شد که

میشود ] .[24-26در روش تحلیل فاکتور انح ل خواص

افزودن همزمان هردو عنصر به آلیاژ باعث افزایش استحکام

مکانیکی آلومینیم بررایۀ نحوۀ سردسازی قابل محاسبه است

میشود .نتاین تحقیق لی ( )Liو همکارانش ] ،[14نشان داد

] .[27-29در این روش سختی ماده براساس یک رابطۀ ریاضی

که نمونههای عملیات حرارتیشدۀ دارای فازهای کوچکتر،

محاسبه میشود و به متغیرهایی همچون نرخ سردسازی ،دما

سختی بیشتر و استحکام کششی بیشتر نسبت به نمونههای

و زمان ریرسازی توجه میشود ،ولی درباره تأثیر فازها ،سایر

بدون عملیات حرارتی دارند .گرت ( )Garatو همکارش

متغیرهای عملیات حرارتی و ارتباط آن با تابع هدف ،یعنی

و

سختی ،تحلیل مستقیمی انجام نمیشود که این عامل یکی از

آلومینیم  A356را که در ساخت سرسیلندر استفاده میشوند،

محدودیتهای این روش محسوب می شود ] .[30همچنین

بررسی کردند .نتاین نشان داد که افزودن مقدار خاصی از

بیشتر روشهای موجود برای تحلیل خواص مکانیکی معموال

منگنز و زیرکونیم همراه عملیات حرارتی  T7میتواند موجب

محدود به فرایند خاصی هستند .ازاینرو ،استفاده از روش

افزایش عمر قطعه در برابر خزش ،بدون کاهش خاصیت

رگرسیون میتواند به طراحان و رژوهشگران اجازه دهد که

چکشخواری شود .رزدا ( ،[16] )Pezdaبه بررسی تأثیر

بدون وجود محدودیت خاصی ،همۀ متغیرهای مدنظر را بر

عملیات حرارتی بر آلیاژ  A320ررداخت و گزارش کرد که

توابع هدف بررسی کنند .بهطورکلی در استفادۀ صنعتی از

عملیات حرارتی بر مقدار سختی ماده اثر بسیار زیادی دارد و

آلومینیم ،همواره نیاز است که رابطۀ مستقیمی میان زمان و

با انتخاب عملیات حرارتی مناسب میتوان سختی این آلیاژ

دما ،عملیات حرارتی و خواص مکانیکی آن همواره مشخص

را تا 9/7برابر افزایش داد .دیجیوانی ( )Di Giovanniو

باشد ] .[31بنابراین استفاده از روش رگرسیون میتواند نسبت

به

به روشهای دیگر برای مقاصد صنعتی مناسبتر و سریعتر

آلیاژ  A356و انجام عملیات حرارتی میتوان خواص

باشد ] .[32-34روش رگرسیون نسبت به روشهای دیگر

مکانیکی و حرارتی آن را به میزان چشمگیری افزایش داد.

طراحی آزمونها دارای محدودیت کمتری است .بهعنوان مثال

کارس ( )Koresو همکارانش ] ،[18گزارش کردند که تأثیر

در روش تاگوچی نمیتوان اثرات متقابل برخی متغیرها را

عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ سرسیلندر بسیار زیاد است،

بررسی کرد و فقط یک تابع خطی (درجه اول) برای تحلیل

بهنحوی که میتواند استحکام آلیاژ را تا دوبرابر مقدار اولیه

لحاظ میکند ] .[35در روش طراحی کام وزیت مرکزی

آن افزایش دهد.

( )Central Composite Designکه از روشهای متداول

] ،[15استحکام خزشی  2آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-م

همکارانش ] ،[17نشان دادند که با افزودن مقداری م

الزم به ذکر است که روشهای مختلفی برای ریشبینی

طراحی آزمونهاست ،به  1سطح برای انجام تحلیل نیاز است

خواص مکانیکی مواد براساس ریزساختار وجود دارد .در

که باعث افزایش تعداد آزمونها میشود ] ،[36حال آنکه در

]،[19-20

روش تحلیل رگرسیون هیچگونه محدودیتی در تعداد سطوح

رراش ررتونوترون زاویه کوچک ] [21و روش گرماسنجی

آزمون وجود ندارد و بدون طراحی اولیۀ آزمون ،میتوان بر

روبشی تفاضلی ] ،[22,23خواص شیمیایی و میزان حضور

روی هرگونه خروجیای تحلیل انجام داد .روش سیستم

فازها مشخص میشود .از روشهای تحلیلی مانند تحلیل

استنتاج فازی -عصبی تلفیقی ( Adaptive Neuro-fuzzy

فاکتور انح ل ( )Quench Factor Analysisیا حتی روش

 )Inference Systemبرای ریشبینی و تحلیل آزمونها با دقت

ابتدا به کمک روشهایی مانند رراش ررتوایک

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم...

زیاد نیز وجود دارد که در این روش تحلیلها در  0سطح

ساخت قطعه سرسیلندر خودروهای سواری است .درصد

انجام میشود ،همچنین در این روش تعداد نمونههای آزمون

عناصر موجود در این آلیاژ در جدول  9بهوسیلۀ آزمون

و فرایند حل نسبت به روش رگرسیون بیشتر است ].[37

کوانتومتری نشان داده شده است .نمونهها بهروش ریختهگری

بنابراین محققان بسیاری از روش رگرسیون برای تحلیل

گردابی ساخته شدند و همچنین برای افزایش کیفیت نمونهها،

خواص مکانیکی مواد بهره گرفتند که در ذیل به برخی از
آنها اشاره میشود.

فرایند گاززدایی و ریشگرمسازی قالب انجام شد .دمای
ریختهگری براساس نتاین منابع ] 710 °C ،[42انتخاب شد.

آزادی و همکارانش ] ،[38در تحقیقی به کمک روش

جدول  9درصد عناصر آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-م

طراحی آزمونها ،میزان تأثیر متغیرهای نرخ جابهجایی و

نام عنصر

درصد عنصر

نام عنصر

درصد عنصر

تنش ماده مرکب بررسی کردند .نتاین رژوهش آنها نشان داد

Al

Bal.

Zn

3/37

Si

که فقط نرخ جابهجایی بر هردو متغیر مدنظر تأثیرگذار است.

7/2

Sn

3/39

Cu

ویمبو ( )Vembuو گانسن ( ،[39] )Ganesanاز روش

9/0

Ti

3/39

Mg

رگرسیون برای بررسی تأثیر متغیرهای عملیات حرارتی بر

3/26

Ni

3/39

Mn

3/97

Fe

3/12

بارگذاری را بر عمر خستگی کم چرخه و بیشینه

فرکان

خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم استفاده کردند .نتاین تحلیل
آنها نشان داد که زمان انح ل تأثیر بیشتری بر خواص
مکانیکی نسبت به متغیرهای دیگر دارد .کرسیکیان
( )Karthikeyanو کومار( ،[40] )Kumarگزارش کردند که
میتوان با استفاده از روش رگرسیون تأثیر متغیرهای مرتبط
با ریختهگری را روی خواص آلیاژ آلومینیمی بهخوبی ریش-
بینی کرد .صفرلو و همکارانش ] ،[41در تحقیقی نشان دادند
که میتوان بهروش رگرسیون میزان سختی سوررآلیاژ
رایهنیکل را با دقت زیادی ریشبینی کرد و براساس آن
عملیات حرارتی بهینه را مشخص کرد.
ر

از برر سی تحقیقات دراینزمینه ،م شخص شد که

به اسااتفاده از روش طراحی آزمایشها (تحلیل رگرساایون)
برای رسیدن به یک مدل ریاضی برای بهینهسازی و همچنین

باتوجهبه نمودار همدما فازی آلومینیم-سیلیسیم-م

که

برای آلیاژهای حاوی 6درصد سیلیسیم است ،مشخص
میشود که دمای نقطۀ یوتکتیک یا آغاز شروع فاز مایع نزدیک
به دمای  020 °Cاست ] .[43ازاینرو ،بازهایی گسترده برای
اعمال حرارت بر نمونهها تا نزدیک به نقطۀ یوتکتیک برای
آزمایشهای تجربی تعیین شد .دماهای انح ل براساس
تاریخچه تحقیق و نمودار فازی از  113تا  093 °Cانتخاب
شد و برای بررسی تأثیر ریرسازی بر سختی و ریزساختار ،دما
از  970تا  203 °Cانتخاب شد که در جدول  2نشان داده شده
است .الزم به ذکر است که نمونههای شمارۀ  9و  7برخ ف
نمونههای دیگر در آب ( 13 °Cآب داغ) سرد شدند .همچنین

ن شاندادن تأثیر عملیات حرارتی روی آلیاژ سر سیلندر کمتر

زمانهای انتخابی برای گرمایش قطعات نیز در جدول  2نشان

توجه شااده اساات .ازاینرو ،در این مقاله 2متغیر دما و زمان

داده شده است.

عملیات حرارتی (انح ل و ریرسازی) ،با تابع هدف سختی،

برای بررساای تأثیر زمان انح ل و ریرسااازی در برخی

اندازۀ فاز سیلی سیم و  Al2Cuدر آلیاژ آلومینیم -سیلی سیم-

نمونهها ،از زمان ریر سازی یا انح ل یک سانی ا ستفاده شده

و همچنین میزان کرویبودن آنها بهینه شده است.

ا ست و علت این کار بی شترکردن دقت نمودارها و توابع در

م

این نواحی اسااات که بهروش طراحی آزمون ها بهدسااات
مواد و آزمونها

میآید.

آلیاژ مطالعهشده در این مقاله ،از متداولترین آلیاژها برای
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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جدول  2نحوۀ شمارهگذاری نمونهها در شرایط مختلف
عملیات حرارتی

مستقل تعریف شوند .تحلیل رگرسیون بهطور ویژه مشخص
میک ند که هر متغیر چگو نه و به چه میزان در تابع هدف

شمارۀ

دمای

زمان

دمای

زمان

تأثیرگذار ا ست .همچنین در صورت تغییر یکی از متغیرها،

نمونه

انح ل

انح ل

ریرسازی

ریرسازی

()°C

(دقیقه)

()°C

متغیر های دیگر چ قدر تغییر میکن ند و این تغییر چه تأثیری

(دقیقه)

9

-

-

-

-

بر تابع هدف نهایی خواهد دا شت .تحلیل رگر سیون توانایی

2

093

933

-

-

9

033

993

-

-

1

033

933

-

-

مناسبی در ارائه ریشبینی از رفتار ماده دارد ].[44
ر

از بهدستآوردن اط عات حاصل از آزمونهای

تجربی ،تحلیل صحیح و استفاده حداکثری از نتاین
بهدستآمده ،از مهمترین بخشهای هر تحقیق است .با روش

0

113

933

-

-

6

093

933

970

963

طراحی آزمونها میتوان تأثیر هر یک از متغیرهای دخیل در

7

033

993

203

273

آزمون را بر نتیجه آزمون ریدا کرد .ع وهبراین ،بهکمک این

9

033

933

993

923

روش میتوان بهینهترین حالتهای ممکن را در آزمونهای

1

033

933

993

993

مختلف مشخص کرد .روش استفادهشده در این تحقیق

93

033

933

233

923

تحلیل حساسیت با استفاده از تحلیلهای آماری است .در این

99

113

933

233

993

روش ،ابتدا میانگین مربعات ( )MSاثر شامل متغیر مدنظر
( )MStreatmentو خطا ( )MSerrorاندازهگیری میشود .هدف

برای بررسی تصاویر میکروسکوری ،ابتدا نمونهها با

نهایی در این روش بهدستآوردن حساسیت اثر باتوجهبه

سنبادۀ  2333صیقلی و با رودر آلومینا با ذرات 3/9میکرومتر

روابط ( )9و ( )2است .درنهایت مقدار بهدستآمده با مقدار

رولیش شدند .از محلول کلر نیز برای حکاکی نمونهها استفاده

مرجع ( )Fa,a-1,N-aمقایسه خواهد شد ].[44

شد ] .[13,14همچنین برای بررسی دقیقتر تصاویر

()9

شد .متغیرهای مطالعهشده به کمک این نرمافزار شامل اندازۀ

()2

میکروسکوری ،از نرمافزار تحلیل تصویر ( )ImageJاستفاده
فازهای مدنظر و همچنین میزان کرویبودن آنهاست .برای
بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر سختی نمونهها ،آزمون
سختیسنجی ویکرز انجام شد .نیروی اعمالی دستگاه معادل
93کیلوگرم انتخاب شد .تکراررذیری آزمون سختی برای هر
نمونه0 ،بار بوده است .این نقاط بهصورت تصادفی در مناطق
مختلف سطح هر نمونه انتخاب شده است.
تحلیل حساسیت با تحلیل رگرسیون
تحلیل رگر سیون شامل روشهای مختلفی برای مدل سازی
و ریشبینی توابع هدف براساس متغیرهای ورودی است .در
این روش متغیرها میتوانند بهصاااورت متغیرهای خاص و
منح صربهفرد یا به صورت متغیر واب سته و یک یا چند متغیر

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

MStratment
MSerror

= F0

F0 > Fa,a−1,N−a

برای م شخص شدن مقدار  ،Fa,a-1,N-aباید از جدولهای
آماری ا ستفاده شود .در این تحقیق مقدار سطح ری سک ،a
برابر  3/30در نظر گرفته شاااده اسااات .همچنین ضاااریب
اطمینان طراحی آزمونها نیز 10درصااد در نظر گرفته شااده
است .مقدارهای  a-1و  N-aنیز نشاندهنده درجه آزادی اثر
و خطا هسااات ند .روابط فوق برای یک اثر قابل اجراسااات.
همچنین الزم بااه ذکر اساااات کااه این روابط قااابلیاات
گسااترشدادن برای بررساای چندین اثر را نیز دارا هسااتند
] .[44تمام تحلیلهای اساااتفادهشاااده در این مقاله بهکمک
نرمافزار تحلیل آماری ( )MINITABانجام شده ا ست .ر
از تحلیل حساااساایت ،با اسااتفاده بعد از تحلیل رگرساایون
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بهکمک نرمافزار ،تابعی برا ساس متغیرهای مدنظر ( P1, P2 ,

 )...برای تخمین میزان سختی ( )Hارائه شده است.
⋯ H = C0 + C1 P1 + C2 P2 + C3 P1 P2 +

()9
ر

از تطبیق رابطۀ فوق با نتاین تجربی بهدستآمده،

ضرایب ثابت رابطۀ ( )C0 , C1 , ….( ،)9مشخص خواهند شد.
در این تحقیق ،ضریب ثابت ،توان اول و همچنین توان دوم
و اثرات متقابل آنها (بهصورت ضرب در یکدیگر) در نظر
گرفته شدهاند.

دمای ثابت ،رفتار بسیار متفاوت و متغیر از خود نشان میدهد
] .[47ر

از انجام سختیسنجی نمونههای ریرسازیشده،

مشخص شد که بیشترین سختی متعلق به نمونۀ شمارۀ 6
است .این نمونه در دمای  970 °Cبهمدت 963دقیقه قرار
گرفته بود .کمترین مقدار سختی نیز ،در دمای 203 °C
بهمدت 273دقیقه (نمونۀ شمارۀ  )7گزارش میشود.
در مطالعات دیگر محققان ] [48-49نیز م شخص شده
ا ست که با انجام عملیات حرارتی  T6در بازه دمایی  900تا
 223 °Cهمواره بی شترین مقدار سختی در نزدیکی 993 °C

نتایج و بحث
نتایج آزمایش سختیسنجی
نتاین حاصل از آزمون سختیسنجی در شکل  9نشان داده

م شاهده خواهد شد .همچنین گزارش شده ا ست افزایش
دمای ریرساااازی و کاهش دمای انح ل باعث کاهش میزان
ساااختی خوا هد شااااد .ع لت افزایش ساااختی ،تغییرات
ریزساااختاری ماده همچون افزایش انسااجام فازها ،افزایش

شده است .بیشترین میزان سختی در مرحله انح ل زمانی رخ

میزان کرویبودن آنها و تغییر اندازۀ فاز سااایلیسااایم در اثر

میدهد که آلیاژ استفادهشده در دمای  033 °Cبهمدت

تغییر روند عملیاتهای حرارتی است ].[16

933دقیقه (نمونۀ شمارۀ  )1قرار داشته باشد که در آن زمان و
دمای عملیات انح ل کمینه بوده است .نتاین مشابهی از سوی
مرجع ] [45نیز گزارش شده است که با افزایش زمان عملیات
حرارتی در دمای  ،033 °Cمیزان سختی کاهش خواهد یافت
که علت این رویداد کاهش مقدار فاز سیلیسیم است .کمترین
مقدار سختی در مرحلۀ انح ل هنگامی رخ میدهد که نمونۀ
بررسیشده در دمای  033 °Cبهمدت 993دقیقه (نمونۀ
شمارۀ  )9قرار داده شده باشد .همچنین گزارش شده است
زمان بیشتر عملیات حرارتی انح ل ،موجب حلشدن بیشتر

شکل  9نمودار سختی میانگین برای همۀ نمونهها

رسوبات همچون فازهای بینفلزی در زمینه آلومینیمی خواهد
شد ] ،[46البته دما نسبت به زمان عامل مؤثریتری است که

تحلیل حساسیت برای سختی

وابسته به نوع عناصر موجود در آلیاژ است .به عبارتی دیگر،

گفتنی اساات که چون هدف تحقیق بررساای اثرات عملیات

ممکن است با تغییر نوع و درصد عناصر آلیاژی موجود در

حرارتی روی خواص نمونه ها بوده اسااات ،تأثیرات انح ل

زمینه ،تغییر در فازهای حاصل رخ دهد که همین عامل

به صورت جداگانه نیز در کنار تأثیر انح ل و ریرسازی روی

موجب تغییر تأثیر دمای عملیات بر رفتار آلیاژ شود .بهعنوان

همۀ آزمونها برر سی شده ا ست .در اولین بخش از تحلیل

آلیاژ آلومینیم افزایش یابد ،فاز

نتاین رگرسیون ،نتاین باقیمانده شامل احتمال نرمال انحراف

 Al2Cuدر زمینۀ آلیاژ بیشتر مشاهده میشود که در نتیجه آن،

نتاین شبیهسازی براساس تابع رگرسیون انتخابشده با نتاین

سختی و خواص مکانیکی آلیاژ در اثر عملیات حرارتی در

تجربی حاصاال از آزمون سااختی برای عملیات حرارتی در

مثال هنگامی که میزان م

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شااکل  2آورده شااده اساات که میزان سااختی بر اثر انجام

روابط رگرسیون بهدستآمده برای سختی بررایۀ

عملیات حرارتی افزایش ریدا کرده اساات .در نمونههایی که

متغیرهای دمای انح ل ( ،)Tsدمای ریرسازی ( )Taو زمان

در آب  13 °Cسارد شادهاند ،ساختی بهشادت کاهش یافته

ریرسازی ( ،)taبرای نمونههای تحت فرایند انح ل قرارگرفته

اسااات  ،ب نابراین این ن تاین با عث ای جاد ناریوساااتگی در

در رابطۀ ( )1و برای نمونههایی که تحت انح ل و ریرسازی

نمودارهای رگر سیون می شوند .برای حل این م شکل ،نتاین

قرار گرفتهاند در رابطۀ ( )0نشان داده شدهاند:

مربوط به این نمونه ها جداگانه در جدول  9گزارش شاااده
است.

(H 2 = −0.1706 + 0.000674Ts − 0.000001 Ts2 )1
H 2 = −19074106 + 75799 Ts + 120.5Ta
+ 97.3t a − 75.4Ts2

()0
در ادامه ،میزان دقت ،میزان تأثیر ( )T-Valueو
حساسیت ( )P-Valueهر متغیر در روابط بهدستآمده از
تحلیل رگرسیون (روابط  1و  )0در جدولهای  1و  0نشان
داده شده است .با مدنظر قراردادن توضیحات مرجع ]،[50
مقدار  P-Valueباید کمتر از  3/30باشد تا آن اثر در تابع
هدف ،مؤثرتر و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

(الف)

جدول  1مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون
برای انح ل
R2

92/66

P-Value

T-Value

Part

3/330

91/93

Regression

3/339

29/11

Ts

3/360

0/93

Ts2

جدول  0مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون برای
ریرسازی

(ب)
شکل  2نحوۀ توزیع نرمال دادههای اندازهگیری براساس

R2

مقدار سختی شامل (الف) انح ل و (ب) انح ل و ریرسازی
جدول  9مقادیر میانگین سختی و انحراف معیار برای انح ل
سردسازیشده در آب داغ
میانگین سختی

انحراف

شمارۀ

(ویکرز)

معیار

9

انح ل

06/1

0/2

7

انح ل و ریرسازی

27

3/3

نمونه

نوع عملیات

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

19/13

P-Value

T-Value

Part

3/333

09/96

Regression

3/369

1/37

Ts

3/901

2/27

Ta

3/339

99/29

ta

3/366

9/11

Ts2

از مقایسۀ مقادیر  P-Valueبرای 2تابع رگرسیون
رسمشده مشخص شد که با درنظرگرفتن عملیات ریرسازی،
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میزان حساسیت به دمای انح ل در تابع مربوط به ریرسازی
کم میشود .در ادامه ،با بررسی مقادیر  T-Valueبهدستآمده
مشخص شد که در تابع مربوط به انح ل ،بیشترین
تأثیرگذاری مربوط به توان اول درجه حرارت است،
درحالیکه برای تابع ریرسازی ،بیشترین تأثیرگذاری مربوط
به متغیر توان اول دمای ریرسازی و بعد از آن با اخت ف نسبتاً
زیادی متغیر توان اول دمای انح ل است .همچنین با
اضافهشدن عملیات ریرسازی به نمونهها ،میزان دقت
اندازهگیری ( )R2تابع رگرسیون بهشدت افزایش ریدا کرد و
مقدار آن به عدد  9نزدیکتر شده است .براساس تابع
رگرسیون انح ل ،متغیر توان اول دمای انح ل مؤثر تشخیص
داده شده است و برای تابع رگرسیون ریرسازی ،فقط دمای
ریرسازی مؤثر است.

در ادامه این بخش ،نحوه تغییر مقادیر سختی براساس
دما و زمان فرایندهای انح ل و ریرسازی در شکلهای  9و
 1نشان داده شدهاند .این نمودارها بررایۀ ریشبینی رگرسیون
رسم شده است ،ولی با استفاده از دادههای تجربی میتوان
مشخص کرد که مقادیر ریشبینیشده در این شکلها دقت
زیادی دارند .باتوجهبه تصاویر برای سختی ،دمای 093 °C
دمای مناسبی برای عملیات انح ل است .همچنین ،دمای °C

 970برای ریرسختی درراستای دستیابی به سختی بیشتر
مناسب است ،زیرا در این دماها مساحت فاز سیلیسیم کمتر
شده است و بهصورت همگنتری در کل زمینه رخش شده
است.

شکل  9تغییرات مقدار سختی براساس دمای انح ل و ریرسازی

شکل  1تغییرات مقدار سختی براساس دمای انح ل و زمان ریرسازی
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اکنون بهکمک تابع رگرسیون بهدستآمده بررایۀ نتاین
تجربی ،مقدار بیشینه و کمینۀ سختی ریشبینیرذیر است .این
نتاین در جدول  6برای مقادیر سختی بیشینه 993ویکرز و
سختی کمینه 27ویکرز گردآوری شده است که مقدار سختی
کمینه به مقدار محاسبهشده برای نمونۀ شمارۀ  7نزدیک است.
این نتاین نشان میدهند که تأثیر عملیات ریرسازی در دمای
 970 °Cبر افزایش سختی درست بوده است و این نتاین
مطمئناند .همچنین ریشبینی میشود که با افزایش زمان
قرارگرفتن در این دما ،میزان سختی نیز افزایش بیشتری داشته
باشد .کمترین میزان سختی در دمای  033 °Cبرای نمونهای
که در آب داغ سرد شده است ،مطابق نتاین تجربی در
ریشبینی تئوری نیز کمترین میزان سختی را خواهد داشت.
علت آن هم کاهش سختی در این دما بهدلیل سردکردن در
آب داغ است .در اثر این نوع سردکردن ،امکان رشد فازها
همچون فاز آلومینیم-م وجود دارد که از یک ارچگی
رسوبات جلوگیری میکند .الزم به ذکر است که سختی این

عملیات ریرسازی تأثیر بیشتری بر مقادیر بهدستآمده برای
سختی قطعات دارد .این بدین معنی است که توابع
بهدستآمده براساس دادههای تجربی انح ل ،نسبت به
ریرسازی حساسیت بیشتری دارند.
بررسی ریزساختار
در شکل  0میتوان تصاویر ریزساختار برخی نمونهها را
مشاهده کرد .نمونههای مشخصشده در این تصاویر ،دارای
فازهای سیلیسیم و آلومینیم-م اند که در زمینه آلومینیم
رراکنده شدهاند .مشابه چنین ریزساختاری در مطالعات دیگر
محققان نیز گزارش شده است ].[14,17
از بررسی تصاویر میکروسکوری مشخص شد که فاز
سیلیسیم در حالت بدون عملیات حرارتی بهصورت شاخهای
در آلیاژ وجود دارد ،ازاینرو ،برای افزایش استحکام مکانیکی،
باید فاز یادشده به حالت گرد و با کمترین اندازه تبدیل شود
] .[12,15همچنین فاز آلومینیم-م

( )Al2Cuکه کاهش آن

فاز از سختی فاز سیلیسیم کمتر بوده است و موجب کاهش
سختی میشود.

بر عمر قطعات تأثیر مستقیمی دارد ] ،[51,16باید بهصورت

جدول  6ریشبینی بیشینه و کمینۀ سختی

کمینه در آلیاژ درآید .همۀ موارد یادشده با انتخاب یک

متغیر

)Ts)°C

)ts (min

)Ta)°C

)ta (min

بیشینۀ مقدار تجربی

093

993

203

963

بیشینۀ مقدار تئوری

032

933

233

963

کمینۀ مقدار تجربی

119

933

970

923

کمینۀ مقدار تئوری

119

999

211

909

عملیات حرارتی مناسب قابل دستیابی است .با کاهش اندازۀ
این فازها ،تنشهای ریزساختاری در اطراف آنها کاهش
محسوسی ریدا میکند .با انجام عملیات حرارتی انح ل ،فاز
آلومینیم-م

در زمینه انح ل ریدا میکند و در عملیات

ریرسختی این فاز دوباره در زمینه رسوب ریدا میکند که
باتوجهبه زمان و دمای عملیات ریرسازی ،اندازه و شکل این

در انتها میتوان از نتاین حاصااال از دادههای تجربی و
رگرسااایون نتیجه گرفت که افزایش دمای ریرساااازی باعث
کاهش سختی خواهد شد ،درحالیکه افزایش زمان ریرسازی
باعث افزایش مقدار سختی نمونهها خواهد شد.
همچنین تابع رگرسیون رسمشده برای نمونههایی که
فقط تحت انح ل قرار گرفتهاند نیز مقادیر بیشینه و کمینه
محاسبه شد .بیشترین مقدار سختی در اثر انح ل در دمای °C

 030و زمان 933دقیقه برابر با 999ویکرز بهدست آمد.
همچنین کمترین مقدار سختی ویکرز در دمای  113 °Cو
زمان 993دقیقه برابر 91ویکرز محاسبه شد .ر  ،انجام
سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

فاز متفاوت خواهد شد.
الزم به ذکر اساات که نتاین حاصاال از نرمافزار تحلیل
ت صویری شامل اندازه و میزان کرویبودن 2فاز سیلی سیم و
آلومینیم-م  ،در شااکلهای  6و  7گردآوری شااده اساات.
نتاین نشاااان میدهد که در همۀ عملیات های حرارتی ،فاز
سیلی سیم ن سبت به آلیاژ اولیه کاهش یافته ا ست ،ولی درباره
فاز آلومینیم-م

نمیتوان با قطع یت ز یادی نتی جهگیری

مشخصی انجام داد .علت این موضوع هم وجود م

در این

فاز اساات که این فاز را بهشاادت نساابت به هرگونه تغییر
دمایی حساس میکند.
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  0ریزساختار میکروسکوپ نوری ماده برای (الف) نمونۀ شمارۀ ( ،9ب) نمونۀ شمارۀ ( ،1ج) نمونۀ شمارۀ ( ،6د) نمونۀ شمارۀ  7و
(ه) نمونۀ شمارۀ 1

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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شکل  6مساحت میانگین فازهای سیلیسیم و آلومینیم-م

شکل  7میانگین فاکتور کرویبودن فازهای سیلیسیم و آلومینیم-م

باتوجهبه شکل  ،6نمونه شماره  7دارای بزرگترین

بزرگترین اندازۀ مساحت میانگین هردو فاز بررسیشده در

است .زمانی تأثیر

میان نمونههای عملیات حرارتیشده هستند (نمونههای

این اندازه بر خواص مکانیکی ماده مشخص میشود که از

شمارۀ  9و  .)7از مقایسۀ اط عات شکل  6میتوان دریافت

بخش قبل برای این نمونه سختی 27ویکرز یا همان سختی

که با عملیات ریرسازی در دمای  203 °Cروی نمونۀ شمارۀ

کمینه که محاسبه و اندازهگیری شده است ،توجه شود.

 9میتوان آن را به نمونۀ شمارۀ  7تبدیل کرد .این عمل باعث

درنتیجه افزایش مساحت این فاز باعث کاهش میزان سختی

کاهش اندازه فاز سیلیسیم شده است ،درحالیکه این عملیات،

مقدار میانگین مساحت فاز آلومینیم-م

نمونه خواهد شد .همچنین نمونۀ سردشده در آب داغ دارای
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

مساحت فاز آلومینیم-م

را بهشدت افزایش داده است.
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نمونۀ شمارۀ  0ر

از قرارگرفتن در دمای 233 °C

سیلیسیم و آلومینیم-م

ایجاد می شود .نحوۀ میزان حضور

بهمدت 923دقیقه به نمونۀ شمارۀ  93تبدیل شده است که

این فازها تأثیر بسزایی در مسیر رشد ترک دارد .ازاینرو ،از

حاصل این فرایند ریرسازی ،کاهش بسیار زیاد اندازۀ فازها و

نمونههای بررساایشااده در این رژوهش میتوان نمونههای

در طرف مقابل افزایش شدید میزان کرویبودن هریک از

شاامارۀ  93و  99را مناسااب برای آزمون کشااش و نمونۀ

فازهای مطالعهشده است .بنابراین ،این فرایند ازجمله

شمارۀ  6را منا سب برای آزمون خ ستگی ررچرخه ری شنهاد

مطلوبترین فرایندهای بررسیشده در این تحقیق است.

کرد .همچنین ری شنهاد می شود که نمونۀ شمارۀ  0در مقابل

نتاین تحلیل تصاویر نشان میدهد که کوچکترین

ایجاد و رشد ترک رفتار مناسبتری داشته باشد.

اندازۀ فازها در نمونههای شمارۀ  93و  99ایجاد شدهاند .این
نتاین در تحقیقات دیگر محققان ] [49نیز برای آلیاژ آلومینیم-
سیلیسیم مشاهده شده است .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت
که در این دما فاز سیلیسیم ،ساختار ریزتر و کرویتری ریدا
میکند .درنتیجه ،عملیات ریرسازی در دمای  233 °Cدر
کاهش میانگین اندازۀ فازها مؤثرتر از بقیۀ دماهای اعمالی بوده
است .نمونۀ شمارۀ  6که حاصل انجام عملیات ریرسازی بر
نمونۀ شمارۀ  2است ،نشان میدهد که با اعمال ریرسازی در
دمای  970 °Cمساحت فازها و همچنین میزان کرویبودن
آنها کاهش مییابد .الزم به یادآوری است که این نمونه

(الف)

دارای بیشترین سختی اندازهگیریشده است .همچنین
باتوجهبه اهمیت فراوان میزان کرویبودن فازها در مباحث
شکست و خستگی ،بیشترین درصد میانگین کرویبودن فازها
در نمونۀ شمارۀ  9مشاهده شد .تصویر میکروسکوری این
فازها در شکل  9برای نمونههای شمارۀ  93و  99نشان داده
شده است.
کسچینی ( )Ceschiniو همکاران ] ،[52در تحقیق خود
به بررسای اندازۀ ریزسااختار آلومینیم بر خواص مکانیکی و
خستگی آن ررداختهاند .نتاین کار آنها نشان داده است که با
افزایش میزان سااختی نمونهها ،عمر خسااتگی ررچرخه آنها

(ب)

افزایش می یابد .همچنین نمونه هایی که دارای ریزسااااختار

شکل  9ریزساختار ماده برای (الف) نمونۀ شمارۀ  93و

ریزتری ن سبت به نمونههای دیگر بودهاند ،خواص مکانیکی

(ب) نمونۀ شمارۀ 99

مطلوبتری از خود نشااان میدهند .علت این رخداد کاهش
تنش ها در فاز زمی نۀ آلومینیمی و در م جاور فاز های بین

تحلیل حساسیت برای ریزساختار

فلزی اساات .نتاین تحلیلهای شااکساات نشااان میدهد که

در این بخش از این تحقیق مانند بخش قبل برای اندازۀ

بیشااتر ترکهای ریزساااختار در نواحی مجاور فاز یوتکتیک

فازهای محاسبهشده و همچنین میزان کرویبودن آنها از
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روش طراحی آزمونها استفاده شده است .در ادامه ،روابط
بهدستآمده براساس توابع هدف اندازۀ فاز سیلیسیم و میزان

جدول  9مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون برای
ریرسازی با تابع هدف مساحت فاز آلومینیم-م
کرویبودن آن

کرویبودن آن در روابط ( )6و ( )7نشان داده شده است.
AreaSi = −0.1706 + 0.48 Ts − 0.00682 Ta −
0.000007 t a − 0.00048 Ts2

()6
CircularitySi = −589 + 2.35 Ts − 0.00298 Ta +
0.000881 t a − 0.00235 Ts2

()7
همچنین ،توابع رگرسیون برای اندازۀ فاز آلومینیم-م
و میزان کرویبودن آن در روابط ( )9و ( )1مشاهده میشود.
AreaAl2Cu = 8357 + 33.5Ts − 0.0609 Ta −
0.0179t a + 0.0337Ts2 − 0.00001t 2a

و درصد

CircularityAl2 Cu

AreaAl2 Cu

Part

P-Value

T-Value

P-Value

T-Value

0/533

3/00

0/000

3/33

Regression

0/303

0/53

0/000

3/63

Ts

0/530

0/03

0/003

35/60

Ta

0/360

3/36

0/033

3/50

ta

0/303

0/53

0/005

3/66

Ts2

0/350

0/53

0/036

0/00

ta2

33/60

50/33

R2

از بررسی مقادیر ،میزان تأثیر ،حساسیت و دقت
محاسبهشده برای توابع ،اندازۀ فاز و درصد کرویبودن آنها
مشخص شد که در تابع اندازۀ فاز سیلیسیم فقط متغیر توان

()9
CircularityAl2Cu = 1535 − 6.19 Ts + 0.00241 Ta +
0.00338 t a + 0.00625 Ts2 − 0.00001 t 2a

اول دمای ریرسازی تأثیر داشت ،ولی برای درصد کرویبودن
آن متغیرهای توان اول دمای انح ل و توان دوم آن تأثیر دارند
و بیشترین تأثیر مربوط به توان اول دمای انح ل است.

()1
دقت ،میزان تأثیر و حساسیت هر یک از متغیرهای توابع
بهدستآمده را میتوان در جدولهای  7و  9مشاهده کرد.

همچنین میزان دقت توابع رسمشده برای فاز سیلیسیم مقادیر
کوچکی است که نشان میدهد رفتار این فاز از ماده را نمی-
توان بهصورت تابع ریاضی نشان داد .در ادامه نتاین تحلیل
نشان داد که اندازۀ این فاز

جدول  7مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون برای

رگرسیون برای فاز آلومینیم-م

ریرسازی با تابع هدف مساحت فاز سیلیسیم و درصد کرویبودن

مانند فاز سیلیسیم فقط به توان اول دمای ریرسازی حساسیت
دارد ،درحالیکه تابع میزان کرویبودن این فاز به متغیر

CircularitySi

خاصی حساسیت ندارد و بیشترین تأثیرگذاری در این تابع

AreaSi
Part

P-Value

T-Value

P-Value

T-Value

مربوط به متغیر توان اول دمای انح ل است .این رفتار می-

0/000

6/53

0/000

6/66

Regression

تواند به این دلیل باشد که دمای انح ل ،محدودههای باالتری

0/050

6/53

0/305

0/35

Ts

نسبت به دمای ریرسختی دارد و در این حالت چون نفوذ

0/366

3/36

0/003

3/03

Ta

بیشتری رخ میدهد ،تغییرات فازی از قبیل انح ل برخی

0/003

3/33

0/336

0/00

ta

0/053

6/56

0/306

0/35

فازها مشهودتر است .بیشترین دقت بهدستآمده در توابع

Ts2

35/30

30/05

2

R

ریزساختاری مربوط به اندازۀ فاز آلومینیم-م

است ،ولی

بهطورکلی نتاین بهدستآمده از تحلیلهای ریزساختاری
نشان میدهد که رفتار ریزساختار ماده توانایی زیادی مانند
سختی برای مدلسازی ریاضی ندارد.
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 .9کمترین مقدار ساااختی بهدلیل افزایش مساااا حت فاز

نتیجهگیری
در این تحقیق ،اثر عملیات حرارتی با متغیرهای دمای انح ل،

آلومینیم-م  ،در نمونهای که در دمای  033 °Cانح ل

زمان انح ل ،دمای ریرسازی و زمان ریرسازی روی آلیاژ

و در  203 °Cریرسااازی شااده بود ،اندازهگیری شااد که

آلومینیمی سرسیلندر خودروهای سواری (آلیاژ آلومینیم-

این نتاین با ریشبینی توابع رگرسااایون با دقت ز یادی

سیلیسیم-م ) ،با توابع هدف سختی و ریزساختار مطالعه

مطابقت دارد؛
 .1همۀ عملیاتهای حرارتی انجام شده باعث کاهش اندازۀ

شده است:
 .9نتاین تحلیل حساسیت و اندازهگیری تجربی نشان داد که

میانگین مسااااحت فاز سااایلیسااایم در آلیاژ شااادند.

تأثیر فرایند ریرسازی بر افزایش سختی بسیار بیشتر از

کوچکترین میزان مساااحت اندازهگیریشااده در نمونهها،

فرایند انح ل است .توابع رگرسیون بهدستآمده بهکمک

مربوط به نمو نه هایی بود که دما و زمان انح ل آن ها

نرمافزار تحلیل آماری دقت خوبی را در ریشبینی میزان

مت فاوت بود ،ولی د مای ریرساااازی آن ها 233در جه

سختی نشان دادند؛

سانتیگراد بوده است؛

 .2بیشااترین مقدار سااختی در نمونهای حاصاال شااد که در

 .0تحلیلهای ریزساااختاری و مدلسااازی ریاضاای نشااان

دمای  093 °Cانح ل و در  970 °Cریر سازی شده بود

میدهد که رفتار ریزسااااختار ماده ،همچون کرویبودن

و اندازهگیری شد؛

فازها ،قابلیت ریشبینی دقیق نسبت به خواص مکانیکی
مانند سختی از طریق مدلسازی ریاضی را ندارد.
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مقایسۀ رفتار زیستفعالی داربستهای نانوکامپوزیتی فیبرویین  /نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و فیبرویین  /نانوذرات


دیاکسیدتیتانیم حاوی یون فلوئور برای مهندسی بافت استخوان
نرگس جوهری

()9

حمیدرضا مداح حسینی

()2

علی صمدی کوچکسرایی

()9

چکیده
افزایش شمار آ سیبهای ا ستخوانی و تو سعۀ جراحیهای با کمترین آ سیب ،تحقیقات را به سمت طراحی و ساخت کامپوزیتهای مت شکل از پلیمر
زی ستتخریبپذیر و سرامیک زی ستفعال بهعنوان دارب ست زی ست سازگار در مهند سی بافت ا ستخوان هدایت کرده ا ست .هدف از پژوهش حا ضر،
ارزیابی و مقایسۀ رفتار زیستفعالی داربستهای نانوکامپوزیتی و زیستفعال فیبرویین /نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و فیبرویین /نانوذرات دیاکسیدتیتانیم
عاملدارشده با فلوراید است .به این منظور ،ابتدا نانوذرات دیاکسیدتیتانیم با یون فلوئور عاملدار شدند .سپس داربستها در 2گروه فیبرویین /نانوذرات
دیاک سیدتیتانیم  /فیبرویین و نانوذرات دیاک سیدتیتانیم حاوی یون فلوئور ساخته شدند و رفتار زی ستفعالی و ر سوب آپاتیت بر سطح دارب ستها با
غوطهوری دارب ستها در بازه زمانی  9تا 22روز در محلول شبیه سازی شده بدن ان سان ( )SBFمطالعه شد .نتایج ن شان داد که دارب ستهای فیبرویین/
نانوذرات دیاکسییدتیتانیم عاملدارشیده با فلوئور در مقایسیه با داربسیتهای فیبرویین /نانوذرات دیاکسییدتیتانیم ،رفتار زیسیتفعالی بهتری داشیتند،
بهطوریکه بعد از 29روز غوطهوری در محلول شبیهسازیشده بدن انسان تا حدود 04درصد از سطح این داربستها با رسوب آپاتیت پوشش یافت.
واژههای کلیدی :داربست زیستفعال ،فیبرویین ،نانوذرات دیاکسیدتیتانیم ،یون فلوئور.

Bioactivity Comparison of Silk Fibroin/Nano-Titanium Dioxide and Silk Fibroin/Nano-Titanium
Dioxide Containing Flour Ions for Bone Tissue Engineering
N. Johari
H. R. Madaah Hosseini
A. Samadikuchaksaraei
Abstract
Bone defects and developed surgery with low injuries have conducted researches to design and produce
composites containing biodegradable polymer and bioactive ceramic, introducing as a biocompatible scaffold for
bone tissue engineering. In the present study, bioactive nanocomposite scaffolds of silk fibroin/titanium dioxide
nanoparticles (SF/TiO2) and silk fibroin/titanium dioxide nanoparticles which contain flour ions (SF/TiO2-F) were
prepared. Accordingly, flour ions were bound to TiO2 nanoparticles and both SF/TiO2 and SF/TiO2-F scaffolds
were produced. Then, the bioactivity and apatite formation on the surface of prepared scaffolds were evaluated
by immersing in simulated body fluid (SBF) for 28 days. As a resultant, SF/TiO2-F scaffolds showed improved
bioactivity in comparison with SF/TiO2 ones, as such, after 12 days of immersion in SBF, apatite precipitations
covered around 40 % of surface of prepared scaffolds.

Key Words: Bioactive scaffold, Fibroin, Titanium dioxide nanoparticles, Flour ion
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مقدمه

ا ستخوان میگذارند و ثابت شده ا ست که ح ضور یونهای

از مسائل مهم در بحث سالمت انسان ،ازکارافتادن اندام یا

 F-1در حد خیلی کم در بافت دندان و اسییتخوان ضییروری

بافت بخشی از بدن است که مشکالت بسیاری را برای بیمار

است ].[2,5,7

به بار میآورد .برای درمان اینگونه معضالت ،بخشی از بدن

در بین سرامیکهای زیستفعال ،دیاکسیدتیتانیم

خود بیمار یا فرد دیگری را به محل آسیبدیده پیوند میزنند

( ،)TiO2ترکیبی زیستسازگار است که عالوهبر خواص

و گاهی نیز از ساختارهای مصنوعی که از مواد غیرزنده

زیستفعالی ،خواص ضدباکتریایی مطلوبی دارد ].[8

ساخته شدهاند ،استفاده میشود .این روشها ممکن است

همچنین بهعلت خواص استخوانسازی خوب این ماده،

موجب درمان بیمار شود ،ولی گاهی با محدودیتها و

میتوان از آن بهعنوان مادۀ سازندۀ داربست برای تحریک

عوارضی از جمله عفونت در محل پیوند و پسزدهشدن بافت

شکلگیری استخوان از بافت اطراف کمک گرفت ].[9

همراه است .امروزه ،در رویکرد مهندسی بافت ،یک داربست

عالوهبر موارد یادشده ،توانایی حمایت از شکلگیری

متخلخل و زیستتخریبپذیر ساخته و سپس سلولهای

استخوان روی سطح کاشتنی ،از فاکتورهای ضروری برای

بافت مدنظر بر روی آن کشت داده میشود .با کنترل شرایط

یک داربست استخوانی است ] .[10شکلگیری یک فصل

فیزیولوژیکی در خارج از بدن ،بافت اولیه بر روی داربست

مشترک مستقیم بین استخوان و کاشتنی ،بهشدت تحتتأثیر

تشکیل میشود و پس از کاشت در داخل بدن ،با تشکیل

شیمی و توپوگرافی سطح است ].[11

بافت جدید ،داربست تخریب میشود ].[1

در بین مواد زی ست سازگار ،پلیمرهای زی ست سازگار

از آنجایی که اسیییتخوان شیییامل 2بخش معدنی و آلی

معموالً انعطافپذیرند ،اما در مقای سه با استخوان از استحکام

اسییت و یک سییاختار نانوکامپوزیتی را تشییکیل میدهد ،در

کافی برخوردار نیسییتند .بنابراین ،سییاخت کامپوزیتهایی از

مهندسی بافت استخوان الزم است یک ساختار نانوکامپوزیتی

پلیمر همراه با بیوسیییرام یک های زیسییییت ف عال مان ند

آلی/معدنی طراحی شود ] .[2تحقیقات ن شان داده ا ست در

هیدروکسییییآپاتیت میتواند باعث ایجاد ترکیب بهینهای با

مواردی که کامپوزیتها با پلیمرهای زیسیییتتخریبپذیر و

خواص بیولوژیکی و مکانیکی 2ماده شود .پلیمرهای طبیعی

میکروذرات شیییشییۀ زیسییتفعالسییاخته شییدهاند ،خواص

در مقایسییه با پلیمرهای مصیینوعی ،از چسییبندگی سییلولی،

زی ستفعالی در حد انتظار از خود نشان ندادهاند .این مسئله

مهاجرت و تکثیر سلولی منا سبتری برخوردارند ،ازاینرو،

بهدلیل ابعاد میکرونی ذرات و سییطح ویژه پایین آنهاسییت

در سییاخت داربسییت جذابیت دارند ] .[12در بین پلیمرهای

] .[3محققییان نشییییان داده انیید کییه حضیییور نییانوذرات

طبیعی ،از کالژن و فیبرویین برای سیییاخت داربسیییت های

تریکلسییمفسییفات در زمینۀ پلیمری پلیالکتیکگالیکولیک

مهندسی بافت استفاده شده است ،زیرا زیستسازگاری عالی

اسییید ،باعث بهبود رفتار زیسییتفعالی و تخریبپذیری این

دارند و اسییتحکام کشییشییی و انعطافپذیری خوبی از خود

نانوکامپوزیت ،در مقایسیییه با کامپوزیت حاوی میکروذرات

ن شان میدهند ] .[13فیبرویین ابری شم پلیمری طبیعی ا ست

می شیییود ] .[4عالوهبراین ،اسیییتفاده از نانوذرات در زمی نۀ

که در داروسازی و جراحی نیز استفاده می شود ،زیرا سمیت

پلیمری میتواند الگوبرداری از سییاختمان اسییتخوان طبیعی

سلولی ندارد و شباهت نزدیکی به بافت بدن دارد .تحقیقات

باشییید ،زیرا اسیییتخوان نانوکامپوزیتی شیییامل نانوبلورهای

ن شان دادهاند که فیبرویین ابری شم بهعنوان مادهای زی ستی در

هیدروکسیییآپاتیت در زمینۀ پلیمری کالژن اسییت [ .[5،7از

مهند سی بافت ا ستفاده می شود .از طرفی ،این پلیمر طبیعی

سوی دیگر ،در ساختار بافت استخوان یونهایی چون ،Na+

خواص مکانیکی ،چ سبندگی سلولی و م شخ صههای ر شد

 CO32- ،Mg2+ ،K+و  F-1وجود دارند که از بین این یون ها،

مناسبی دارد ].[14
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نرگس جوهری -حمیدرضا مداح حسینی -علی صمدی کوچکسرایی

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ خواص زیستفعالی

(شرکت سیگما-آلدریچ) با ضریب خروج 92444دالتون در

داربستهای نانو کامپوزیتی فیبرویین /نانوذرات دیاکسید

یک لیتر آب دیونیزه قرار گرفت .آب دیونیزۀ موجود در ظرف

تیتانیم و فیبرویین/نانوذرات دیاکسیدتیتانیم حاوی یون

محتوی کیسۀ دیالیز7 ،بار ،بهطور منظم در فاصلۀ 72ساعت

فلوئور است .فیبرویین بهعنوان پلیمری طبیعی با خواص

تخلیه و مجدداً پر میشد .محلول باقیمانده در غشای دیالیز،

زیستسازگاری عالی از ابریشم طبیعی استخراج شده است

فیبرویین خالص بود ].[15

و با نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و نانوذرات دیاکسیدتیتانیم که

در مرحلۀ بعد ،سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم آناتاز

با یون فلوئور عاملدار شدهاند ،کامپوزیت میشود تا بهعنوان

(شرکت نانوایمور) با اندازۀ ذرۀ  24تا 94نانومتر با محلول

داربستی برای مهندسی بافت استخوان ارزیابی شود .نانوذرات

2درصد حجمی اسید هیدروفلوریک (شرکت مرک) با یون

دیاکسیدتیتانیم خواص ضدباکتریایی و زیستفعالی نسبتاً

فلوئور عاملدار شد.

خوبی از خود نشان میدهند ،اما در مقابل سلولهای

داربستهای نانوکامپوزیتی فیبرویین/دیاکسیدتیتانیم

استخوانی ،زیستسازگاری مناسبی ندارند .درحالیکه یون

در 2گروه ساخته شدند .در گروه اول از نانوذرات

فلوئور باعث بهبود زیستسازگاری و ترویج رشد استخوان

دیاکسیدتیتانیم خالص ( )SF/TiO2و در گروه دوم از

در بافت زنده میشود و در بدن اثر ضدباکتریایی دارد.

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم عاملدارشده با یون فلوئور

ازاینرو ،انتظار میرود داربست بررسیشده در این پژوهش

( )SF/TiO2-Fاستفاده شد .برای این منظور ،ابتدا نانوذرات

در مهندسی بافت استخوان منجر به ارتقای خاصیت ترویج

دیاکسیدتیتانیم در 2میلیلیتر آب 2بار تقطیر پراکنده شدند.

رشد استخوان و بهبود رفتار زیستفعالی در مقایسه با

سپس به محلول آبی ،فیبرویین اضافه شد و یک سوسپانسیون

داربستهای بدون فلوراید شود.

نسبتاً پایدار از محلول فیبرویین تهیه شد .سپس ،برای ساخت
داربستهای ذکرشده ،سوسپانسیون حاصل در پلیت کشت

مواد و روش آزمایش

سلول (شرکت سیگما-آلدریچ) ریخته شد .از پلیت کشت

برای تهیۀ فیبرویین ابریشم ابتدا باید سریسین (صمغ ابریشم)

سلول بهعنوان قالب استوانهای برای ساخت داربستها

حذف شود .برای صمغزدایی الیاف ابریشم9 ،پیله کرم ابریشم

استفاده شد .قالبها در دمای  -24و  -24درجه سانتیگراد

بومبیکس موری (هدیه تحقیقاتی از مرکز تحقیقات ابریشم

منجمد و سپس بهمدت 9شب در خشککن انجمادی

ایران ،گیالن) ،باز و شفیرۀ آنها خارج شد .سپس پیلهها

(شرکت ادواردز) خشک شدند .تا این مرحله داربستهای

9ساعت در 754میلیلیتر محلول کربناتسدیم (شرکت

بهدستآمده ،قابل انحالل در آب بودند .زیرا در فرایند

سیگما-آلدریچ) 4/42موالر جوشان قرار گرفتند .سپس الیاف

استحصال ،پروتئین فیبرویین بهدلیل ایجاد ساختار ،α-helix

بهدستآمده چندینبار و بهتناوب با آب 2بار تقطیر سرد و

ساختار بلورین خود را از دست میدهد .برای بازیابی ساختار

گرم بهخوبی آبکشی و یک شب در شرایط محیط خشک

فیبرویین ،از متانول (شرکت مرک) با خلوص 11/2درصد

شدند .برای تهیۀ فیبرویین محلول در آب ،الیاف

استفاده شد .هر داربست بهمدت 9ساعت در متانول غوطهور

صمغزداییشدۀ ابریشم بهنسبت 94درصد وزنی در محلول

ماند .سپس 2بار با آب دیونیزه شستوشو داده شد تا متانول

1/9موالر لیتیمبروماید (شرکت وی.دابلیو.آر .پروالبو) بهمدت

از محیط خارج شود .درنهایت برای خشکشدن ،داربستها

5ساعت در دمای 55درجه سانتیگراد حل شدند .محلول

بهمدت 9شب در خشککن انجمادی قرار داده شدند.

غلیظ نمک و فیبرویین بهمدت 72ساعت در کیسۀ دیالیز

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

72
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برای ارزیابی رفتار زیستفعالی داربستهای SF/TiO2

و  SF/TiO2-Fدر شرایط آزمایشگاهی ،از محلول

شکل  9نمودار تغییرات  pHمحلول  SBFکه حاوی این
داربستها بوده است را نشان میدهد.

شبیهسازیشده بدن انسان ( )SBFاستفاده شد .برای ساخت
محلول  SBFاز روش ارائهشده کوکوبو و تاکاداما ][16

استفاده شد .در اثر پدیدۀ رسوب از محلول فوقاشباع ،در
فصل مشترک محلول  SBFو داربست غوطهورشده در آن،
آپاتیتهای بیولوژیک بر سطح داربست تشکیل میشوند.
سطح داربست غوطهورشده در محلول  ،SBFبرای بررسی
میزان و مورفولوژی آپاتیتهای بیولوژیک شکلگرفته بر
سطح آن ،در زمانهای متفاوت غوطهوری داربست در محلول
یادشده ،با میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMارزیابی
شد.
برای

ارزیابی

رفتار

زیستفعالی

داربستهای

شکل  9تغییرات  pHمحلول  SBFحاوی داربستهای نانوکامپوزیتی
 SF/TiO2و

SF/TiO2-F

نانوکامپوزیتی زیستفعال ساختهشده ،تغییرات غلظت
یونهای کلسیم و فسفر در محلول  SBFکه در تماس با

تغییرات  pHمحلول  SBFبه میزان رسیییوب یا انحالل

داربستهای تهیهشده قرار گرفته بود ،بعد از زمانهای

آپاتیت بسییتگی دارد .وقتی میزان انحالل آپاتیت افزایش پیدا

مختلف غوطهوری و پس از خارجکردن داربستهای

میکند ،مقدار  pHنیز کم میشیییود ،زیرا انحالل آپاتیت اثر

غوطهورشده از محلول ،با روش یونسنجی پالسمای زوج

قلیایی روی  pHمحلول  SBFدارد و زمانی که روی نمونه

القایی ( )ICP-OESاندازهگیری شد .همچنین تغییرات غلظت

غوطهور شده در محلول  ،SBFآپاتیت ر سوب میکند ،مقدار

یون فلوئور در محلول  SBFبا الکترود اختصاصی یون فلوئور

 pHمحلول افزایش مییابد ] .[17تغییرات  pHدر شیییکل 9

دستگاه یونسنج ،بعد از زمانهای مختلف غوطهوری و پس

در مدت 22روز ،روند افزایشییی را نشییان میدهد .یعنی در

از خارجکردن داربست غوطهورشده از محلول سنجیده شد.

این مدت بر سطح نمونهها آپاتیت رسوب کرده است.

تغییرات  pHمحلول  SBFهم هر 2روز یکبار با دستگاه
سنجش  pHاندازهگیری شد.

غوطهوری را نشان میدهد.

همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،برای بررسی اثر
نانوذرات

بر

خواص

زیستفعالی

داربستهای نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و  ،SF/TiO2-Fاین
داربستها بهمدت 22روز در محلول شبیهسازیشده بدن انسان
( )SBFغوطهور شدند .تغییرات رفتار این محلول در شرایط
فیزیولوژیکی بدن ،یعنی دمای 97درجه سانتیگراد و  pHبرابر
با  7/0ارزیابی شد.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

و فسیییفر در محلول های  SBFحاوی داربسییییت های
نانو کامپوزیتی  SF/TiO2و  ،SF/TiO2-Fدر مدت 22روز

نتایج و بحث
دیاکسیدتیتانیم

شکل  2و  9بهترتیب تغییرات غلظت یونهای کل سیم

مشاهده میشود که غلظت یونهای کلسیم و فسفر در
محلول  SBFبرای هر 2نمونه ،در مدت 22روز غوطهوری
کاهش پیدا کرده است .قبل از غوطهوری نمونهها در محلول
 ،SBFاین محلول حاوی غلظت مشخصی از یونهای کلسیم
و فسفر بوده است .کاهش غلظت یونهای کلسیم و فسفر
محلول  SBFدر مدت غوطهوری ،مؤید مصرفشدن این
یونها در این مدت است .یعنی ترکیبات کلسیمفسفات بر
سطح نمونههای غوطهورشده ،رسوب کرده و جوانههای
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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آپاتیت ،پس از 22روز بر روی سطح نمونهها شکل گرفته
است .به بیان بهتر ،جوانههای آپاتیت با مصرفکردن یونهای
کلسیم و فسفر موجود در محلول  SBFشکل میگیرند ].[18
اما همانطور که در شکل  2و  9دیده میشود ،بعد از روز
 ،29غلظت کلسیم و فسفر در داربست  SF/TiO2-Fکمتر از
داربست  SF/TiO2است ،یعنی از روز  29آپاتیت بیشتری
روی داربست  SF/TiO2-Fرسوب کرده است و این داربست
در مقایسه با داربست  SF/TiO2زیستفعالتر است.

شکل  9تغییرات غلظت یون فسفر در محلول  SBFحاوی داربستهای
نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و

SF/TiO2-F

مورفولوژی آپاتیت شکلگرفته بر سطح داربستهای
نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و  SF/TiO2-Fپس از 29روز
غوطهوری در محلول  ،SBFبا میکروسکوپ الکترونی
روبشی بررسی شد .شکل  0تصاویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی مربوط به سطوح داربستهای نانوکامپوزیتی
شکل  2تغییرات غلظت یون کلسیم در محلول  SBFحاوی
داربستهای نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و

SF/TiO2-F

 SF/TiO2و  SF/TiO2-Fرا پس از 29روز غوطهوری در
محلول نشان میدهد.

شکل  0تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی داربستهای( :الف)  SF/TiO2و (ب)  SF/TiO2-Fپس از 29روز غوطهوری در محلول

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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در این شکل مشاهده میشود که داربست SF/TiO2-F

کلسیمفسفات بر سطح داربست شکل گیرد ] .[21با
مصرفشدن یونهای کلسیم و فسفر موجود در محلول ،SBF

 SF/TiO2است که بدون یون فلوئور است ،زیرا سطح
داربست نانوکامپوزیتی  SF/TiO2-Fبعد از 29روز بهشکل
درخور توجهی با ذرات کروی آپاتیت پوشیده شده است ،اما
روی سطح داربست نانوکامپوزیتی  SF/TiO2که بدون یون
فلوئور است ،بعد از 29روز تعداد بسیار کمی از ذرات آپاتیت
شکل گرفته است .زیرا بهدلیل وجود فلوئور در داربست ،بار
منفی داربست  SF/TiO2-Fدر مقایسه با داربست SF/TiO2
افزایش یافته است .درنتیجه تمایل جذب  Ca2+بر روی سطح
این داربست بیشتر شده است .بنابراین آپاتیت سریعتر روی
این داربست شکل میگیرد.
حضور گروههای  Ti-OHروی سطح ذرات
دیاکسیدتیتانیم موجود در داربست  SF/TiO2بهعنوان
مکانهای مستعد برای جوانهزنی آپاتیت عمل میکنند
] .[16,19بار سطحی داربست  SF/TiO2بهدلیل حضور گروه
 Ti-OHروی سطح آن ،منفی است ] .[20وقتی که این
داربست با بار سطحی منفی در محلول  SBFغوطهور

ذرات آپاتیت رشد میکنند و با یونهای کوچکی مانند سدیم،
منیزم و کربنات هم پیوند برقرار میکنند و ترکیبی مشابه
استخوان شکل میگیرد ] .[22اما در داربستهای SF/TiO2-
 Fبهدلیل اینکه عالوه بر گروه  Ti-OHیون الکترونگاتیو
فلوئور نیز روی سطح ذرات داربست وجود دارد ،بار سطحی
منفی بیشتری روی سطح ایجاد میشود و یونهای کلسیم
بیشتری روی سطح داربست رسوب میکند.
شکل  5آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی
( )EDSذرات شکلگرفته بر سطح داربست  SF/TiO2را پس
از 29روز غوطهوری در محلول  SBFنشان میدهد .مشاهده
میشود که بخش عمدۀ ذرات رسوبیافته روی داربست
 SF/TiO2را کلسیم و فسفر با نسبت کلسیم به فسفر 9/51
تشکیل میدهد .این نسبت نزدیک به نسبت کلسیم به فسفر
هیدروکسیآپاتیت یعنی  9/77و نشاندهنده شکلگیری
هیدروکسیآپاتیت کمکلسیم ( )CDHAاست ].[23
مورفولوژی مشابه در تحقیقات دیگر هم مشاهده شده است

میشود ،گروه  Ti-OHموجود روی سطح آن ،یونهای Ca2+

] .[24مطالعات قبلی نشان دادهاند که این ساختار پیشسازۀ
آپاتیت بیولوژیک است ،زیرا شباهت ساختاری بین
هیدروکسیآپاتیت کمکلسیم و هیدروکسیآپاتیت وجود دارد
].[25

حاوی یون فلوئور ،زیستفعالتر از داربست نانوکامپوزیتی

موجود در محلول  SBFرا که بار مثبت دارند ،جذب میکند
و باعث میشود که بار سطحی داربست مثبت و مستعد به
ترکیبشدن با یونهای منفی  PO43-شود و درنهایت ترکیبی

شکل  5آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی ( )EDSذرات شکلگرفته بر سطح داربست  SF/TiO2پس از 29روز غوطهوری در محلول
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شکل  7آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی
( )EDXذرات رسوبیافته روی داربست  SF/TiO2-Fرا پس
از 29روز غوطهوری در محلول  SBFنشان میدهد .این شکل
پیکهای واضح کلسیم و فسفر را نشان میدهد .نسبت کلسیم
به فسفر در این آنالیز  9/70بود .این مقدار در مقایسه با آنالیز
عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی داربست  SF/TiO2به
نسبت کلسیم به فسفر در هیدروکسیآپاتیت ( )9/77نزدیکتر

است.
شکل  7طیفسنجی فروسرخ با تبدیل فوریه ()FTIR
این داربست  SF/TiO2-Fرا پس از 29روز غوطهوری در
محلول  SBFنشان میدهد .نتایج این طیفسنجی نیز
شکلگیری گروههای عاملی هیدروکسیآپاتیت را بر سطح
این داربست تأیید میکند.

شکل  7آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی ( )EDSذرات شکلگرفته بر سطح داربست  SF/TiO2-Fپس از 29روز غوطهوری در محلول
شبیهسازیشده بدن انسان

شکل  7طیفسنجی فروسرخ با تبدیل فوریه ( )FTIRداربست نانوکامپوزیتی ( SF/TiO2-Fالف) قبل از غوطهوری و (ب) پس از 29روز غوطهوری در
محلول

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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...نانوذرات/مقایسه رفتار زیستفعالی داربستهای نانوکامپوزیتی فیبرویین

دیاکسیدتیتانیم حاوی یون فلوئور در محلول شبیهسازیشده

نتیجهگیری

 با وجود نبود عامل کلسیمفسفاتی در ساختار،بدن انسان

 درSF/TiO2-F  وSF/TiO2 رفتار زیستفعالی داربستهای

 از طرفی مشاهده شد که رفتار.داربستها تأیید شد

.روز بررسی شد22 محلول شبیهسازیشده بدن انسان در بازه

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم حاوی یون/زیستفعالی فیبرویین

درنتیجه مشاهده شد که رفتار زیستفعالی داربستهای

نانوذرات/فلوئور در مقایسه با داربستهای فیبرویین

نانوذرات/نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و فیبرویین/فیبرویین

 بهطوریکه رسوب کلسیمفسفات،دیاکسیدتیتانیم بیشتر است

دیاکسیدتیتانیم حاوی یون فلوئور با افزایش زمان غوطهوری

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم/بر سطح داربستهای فیبرویین

 همچنین.در محلول شبیهسازیشده بدن انسان افزایش یافت

 حدود،SBF روز غوطهوری در29 حاوی یون فلوئور بعد از

/رسوب کلسیمفسفات بر سطح داربستهای فیبرویین

.درصد سطح داربستها را پوشش داد04

نانوذرات

/فیبرویین

و

دیاکسیدتیتانیم

نانوذرات
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پلیوینیل الکل بهروش الکتروریسی و بررسی مورفولوژی آن/کیتوسان/ساخت کامپوزیت الیافی پلیسولفون
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مریم رسولی

)9(

ساناز رضایی سولگانی

چکیده
، پلیوینیل الکل بهروش الکتروریسرری تولید ش رده اسررتب بدیم منرور ابتدا ارانولهای پلیسررولنو- کیتوسررا- در تحقیق حاضررر اشررای پلیسررولنو
 و محلولهای پلیوینیل الکل و کیتو سا با ن سبهای مختلف باهم مخلوط،پلیوینیل الکل و پودر کیتو سا به صورت جدااانه در حالل منا سب حل
 سرنگ مجزا به صورت همزما الکتروریسی شدندب مورفولوژی2 شدندب سپس محلول پلی سولنو و محلول مخلوط پلیوینیل الکل و کیتوسا از طریق
 پلیوینیل الکل با هر نسبتی از کیتوسا/  نشا داد که امکا الکتروریسی محلول کیتوساSEM  ارزیابی شدب نتایج بررسی تصاویرSEM اشا با آزمو
 م شخص شد که نمونۀ الیاف کامپوزیتی با ن سبت کیتو سا بهSEM وجود ندارد و فقط در مقادیر پاییم کیتو سا امکا پذیر ا ستب با مقای سه ت صاویر
 دارای یکنواختی در مورفولوژی و درعیمحال حاوی بیشتریم میزا کیتوسا استب به عالوه نرخ تغذیۀ محلول نیز تأثیر07:97 پلیوینیل الک ل برابر با
 ن شا داد که مورفولوژی الیاف حا صل از الکتروری سی محلولSEM ب سزایی بر مورفولوژی مح صول الکتروری سی ایم محلول داردب همچنیم ت صاویر
 مورفولوژی حا صل به صورت ترکیبی از الیاف و مهره،در صد وزنی27 پلی سولنو به الرت اولیۀ ایم محلول واب سته ا ست و در الرتهای کمتر از
استب
 اشاب،  کیتوسا، پلیوینیل الکل،  پلیسولنو، الکتروریسی:واژههای کلیدی

Fabrication of Polysulfone/Chitosan/Polyvinyl Alcohol Composite by Electrospinning Method
and Investigation of Its Morphology
S. Rezaei Soulegani
M. Rasouli
Z. Sherafat
Abstract
In the present study, a polysulfone-chitosan-polyvinyl alcohol membrane was prepared through electrospinning.
For this purpose, each of the polysulfone, polyvinyl alcohol and chitosan powders were dissolved in a suitable
solvent. The polyvinyl alcohol and chitosan solutions were then mixed in different proportions. Subsequently, two
separate syringes were used to simultaneously electrospin polysulfone and polyvinyl alcohol/chitosan solutions
two . The morphology of the prepared membrane was evaluated using SEM micrographs. From the SEM images,
it was clear that the chitosan-polyvinyl alcohol solution can only be electrospun at low chitosan content. Higher
chitosan concentrations do not lead to proper fiber formation. The optimum sample with uniform fibers and
adaptable chitosan content was obtained when the chitosan to polyvinyl alcohol ratio was fixed at 30:70. It was
found that the feed rate has a significant impact on the morphology of the membrane. Moreover, it was concluded
that for a uniform and beadless morphology of polysulfone fibers, a minimum concentration of the initial solution
is required. According to the fibers morphology, the threshold concentration of polysulfone was 20 wt%.,
Key Words Electrospinning, Polysulfone, Chitosan, Polyvinyl alcohol, Membrane.
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ساخت کامپوزیت الیافی پلیسولنو  /کیتوسا  /پلیوینیل الکل به ببب

مقدمه

از مادهای آبدو ست در ساختار آ ا ستب در ایم پژوهش

اشاهای پلیمری از جمله پرطرفدارتریم انواع اشا در

اولیمبار ساخت اشای کامپوزیتی با ساختار الیاف دواانه از

کاربردهای تصنیۀ آب محسوب میشوندب امروزه روشهای

جنس الیاف پلیسولنو و الیاف کیتوسا بررسی شده استب

متنوعی برای ساخت اشاهای پلیمری وجود دارد که از آ

کیتوسا یک پلیمر کاتیونی طبیعی است که بهدلیل

جمله میتوا به کشش از قالب ،جدایش فاز و روش نویم

خواص ویژهای مانند آبدوستی ،خاصیت ضدباکتریایی و

الکتروریسی اشاره کردب در میا روشهای یادشده ،فرایند

همچنیم خاصیت ضدارفتگی باال ،در برخی صنایع

الکتروریسی روشی سریع و درعیمحال ساده برای تولید

فیلتراسیو توجه محققا را به خود جلب کرده است ][4ب

اشاهای پلیمری است که در سالهای اذشته به آ توجه

الزم به ذکر است که تولید الیاف ایم پلیمر بهصورت خالص

شده است ][1ب در ایم فرایند از یک میدا الکتریکی قوی

و با استناده از روش الکتروریسی همواره با دشواریهایی

استناده میشود تا بهوسیلۀ نیروهای الکترواستاتیکی بر کشش

روبهرو بوده است ][6ب ازایمرو ،تحقیقات محدودی در زمینۀ

سطحی محلول پلیمری البه و آ را به رشتههای بسیار باریک

الکتروریسی کیتوسا انجام شده است ][6ب پلیوینیل الکل

تبدیل کندب تجهیزات مورد نیاز برای ایم فرایند معموالً شامل

یک پلیمر سازاار با کیتوسا است که برخالف کیتوسا از

یک منبع تغذیه ولتاژ باال برای ایجاد میدا الکتریکی ،پمپ

قابلیت الکتروریسی زیادی برخوردار است ][7ب در ایم

سرنگ برای تزریق محلول پلیمری با نرخ مشخص و

پژوهش نیز سعی شده است با افزود پلیوینیل الکل به

کنترلپذیر و همچنیم درام چرخا برای جمعآوری الیاف

محلول حاوی کیتوسا و ایجاد اختالط ایم 2پلیمر ،الیاف

است ][2ب شکل  9تصویر شماتیک فرایند و تجهیزات مورد

یکنواخت کامپوزیتی شامل کیتوسا  /پلیوینیل الکل و

نیاز در فرایند الکتروریسی را نشا میدهدب

درعیمحال حاوی کمتریم میزا پلیوینیل الکل تولید شودب
سپس شبکهای الیافی از جنس  2الیاف مختلف (الیاف
پلیسولنو و الیاف کامپوزیتی کیتوسا  /پلیوینیل الکل)
تولید شد و مورفولوژی آ ارزیابی شدب
مواد و روش تحقیق
از آ جا که مهمتریم عامل در تعییم مورفولوژی و خواص
الیاف الکتروریسی ،الرت محلول است ،در ایم راستا ابتدا
بهطور جدااانه الرت مناسب برای الکتروریسی محلول
پلیسولنو و همچنیم محلول اختالط کیتوسا  /پلیوینیل

شکل  9تصویر شماتیک از فرایند الکتروریسی ][3

الکل تعییم شد و سپس 2محلول تهیهشده در 2سرنگ
جدااانه و در 2پمپ دستگاه قرار داده شدند و فرایند

پلی سولنو یک پلیمر ارمانرم با خواص منحصربهفرد

الکتروریسی انجام شدب

مانند پایداری شیمیایی در کنار استحکام مکانیکی و حرارتی
باالست که بهطور استرده در صنایع اشایی کاربرد دارد ][4ب

محلولسازی و الکتروریسی الیاف پلیسولفون

با وجود مزیتهای یادشده ،ماهیت آباریز ایم پلیمر ،عیبی

بهمنرور تعییم الرت مناسب برای الکتروریسی محلول

بزرگ برای اشاهای تصنیه آب محسوب می شود که سبب

پلیسولنو  ،محلولهایی با 9الرت  27 ،91و 21درصد

ارفتگی ا شا می شود و کاهش عمر آ را بهدنبال دارد ][5ب

وزنی آماده شدندب بدیم صورت که مقادیر  7/99و  9/99و

راهحلی برای حل ایم مشکل ،کامپوزیتیکرد اشا و استناده
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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9/109ارم از پلیسولنو (ساخت شرکت  )BASFبا وز

1میلیلیتری تغذیه شدندب یک فویل آلومینیمی برای

مولکولی 27777ارم بر مول ،به 1میلیلیتر دیمتیلفرمآمید

جمعآوری الیاف روی درام پیچیده شدب در ایم پژوهش

(ساخت  )Merckبهعنوا حالل اضافه شدندب محلولهای

فرایند الکتروریسی در ولتاژ ثابت 91کیلوولت و نرخ تغذیه

حاصلشده 22ساعت با همز مغناطیسی هم زده شدند تا

9میلیلیتر بر ساعت انجام شدب ضمناً فاصلۀ نوک سوز تا

محلولهای همگنی حاصل شودب سپس هر یک از 9محلول
تهیهشده در سرنگ 1میلیلیتری تغذیه شد و در پمپ
تعبیهشده درو دستگاه الکتروریسی قرار ارفتب فرایند
الکتروریسی برای هر 9نمونۀ تحت ولتاژ ثابت 91کیلوولت و
نرخ تغذیۀ 9/1میلیلیتر بر ساعت انجام شدب فاصلۀ نوک
سوز تا جمعآورندۀ الیاف نیز برای هر 9نمونه 91سانتیمتر
در نرر ارفته شدب مورفولوژی نمونههای الکتروریسیشده ،با
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل Cambridge-S320

بررسی شدب

جمعآورندۀ الیاف برای همۀ نمونهها ثابت و برابر با
91سانتیمتر در نرر ارفته شدب مورفولوژی نمونههای
الکتروریسیشده ،با میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل
 Cambridge-S320بررسی شدب در تحلیل تصاویر نیز از
نرمافزار  Image-Jاستناده شدب پس از مشخصشد الرت
مناسب برای الکتروریسی ،محلول کیتوسا  /پلیوینیل الکل
تهیهشده در 9سطح نرخ تغذیۀ مختلف شامل  7/1 ،7/1و
9/1میلیلیتر بر ساعت و ولتاژ ثابت 91کیلوولت الکتروریسی
شد تا نرخ تغذیه مناسبی برای الکتروریسی ایم محلول
مشخص شودب

محلولسازی و الکتروریسی الیاف کامپوزیتی

جدول  9ترکیب نمونههای الیاف کامپوزیتی حاوی نسبتهای متناوت

کیتوسان /پلیوینیل الکل

کیتوسا به پلیوینیل الکل

برای تولید الیاف کامپوزیتی کیتوسا  /پلیوینیل الکل ،از

کد نمونه

نسبت وزنی کیتوسا به پلیوینیل الکل

 )Aldrichو پلیوینیل الکل با وز مولکولی 02777ارم بر

R1

977 :7

R2

مول (ساخت شرکت  )Merckاستناده شدب همچنیم از

97:27

R3

آبمقطر (زالل طب شیمی) و استیک اسید (ساخت شرکت

07:97

R4

27:27

 )Carl Rothبهعنوا حالل استناده شدب محلولسازی در

R5

17:17

2مرحله انجام شدب ابتدا محلول پلیوینیل الکل با الرت

R6

27:27

کیتوسا با وز مولکولی متوسط (ساخت شرکت Sigma

1درصد وزنی از طریق حلکرد 7/21ارم پلیوینیل الکل در
1میلیلیتر آبمقطر تهیه شدب بهطور جدااانه محلول کیتوسا
با الرت 0درصد وزنی از طریق حلکرد 7/91ارم کیتوسا
در استیک اسید 17درصد حجمی تهیه شدب سپس ایم
2محلول با نسبتهای مختلف با یکدیگر مخلوط شدند تا
محلولهایی با نسبتهای وزنی متناوت کیتوسا به پلیوینیل
الکل شامل  17:17 ،27:27 ،07:97 ،97:27 ،977:7و
27:27درصد حاصل شودب جدول  9ترکیب محلولهای
پلیمری تهیهشده در ایم تحقیق و کد تخصیصدادهشده به هر
نمونه را نشا

میدهدب

محلولهای تهیهشده حاوی

نسبتهای مختلف کیتوسا به پلیوینیل الکل ،درو سرنگ
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

الکتروریسی کامپوزیت الیافی
پس از ارزیابی تصرراویر میکروسررکوپی و مشررخصشررد
الرت مناسررب برای الکتروریسرری محلول پلیسررولنو و
همچنیم محلول کیتوسرررا  /پلیوینیل الکل ،هر 2محلول با
الرت مناسررب درو 2پمپ دسررتگاه قرار ارفتندب محلول
پلیسرررولنو با الرت 27درصرررد وزنی و در 9نرخ تغذیۀ
مختلف شررامل  9/2 ،7/9و 9/2میلیلیتر بر سرراعت و ولتاژ
ثابت 91کیلوولت الکتروریسرری شرردب همچنیم برای محلول
پلیوینیل الکل/کیتوسرررا نیز با نرخ تغذیۀ 7/1میلیلیتر بر
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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سرراعت و ولتاژ 91کیلوولت الکتروریسرری شرردب الزم به ذکر

الیاف میشودب

اسررت که انتخاب ایم نرخ تغذیه برای الکتروریسرری محلول
پلیوینیل الکل/کیتوسررا براسررا

تصرراویر  SEMصررورت

ار فت و همچنیم انت خاب 9سرررطح مختلف از نرخ ت غذ یه
برای پلیسررولنو برایماسررا

بود که درنهایت در شرربکه

کامپوزیت الیافی حاصررل (پلیسررولنو /کیتوسررا /پلیوینیل
الکل) نسبت الیاف پلی سولنو به الیاف کیتوسا  /پلیوینیل
الکل در شررربکه الیافی حاصرررل بهترتیب برابر با  97:07و
 27:97و  97:17باشدب

(الف)

نتایج و بحث
شکل  2تصاویر  SEMمربوط به نمونههای تهیهشده از
محلولهای پلیسولنو با 9الرت  27 ،91و 21درصد وزنی
را نشا میدهدب هما طور که مشاهده میشود ،در شکل -2
الف ،در الرت 91درصد وزنی ،مورفولوژی نمونه بهصورت
مهرههای کروی است و الیاف بسیار باریکی در بیم مهرهها
مشاهده میشودب علت ایجاد ایم مورفولوژی را میتوا به
پاییمبود الرت و درایرنشد کافی بیم زنجیرههای پلیمری
نسبت داد که موجب اننصال جت پلیمری در حیم
کشیدهشد شده و ایجاد مهرهها را بهدنبال داشته استب اما با
افزایش الرت به 27درصد وزنی (شکل -2ب) ،مهرهها
کامالً از بیم رفتهاندب دلیل ایم پدیده آ است که با افزایش
الرت محلول ،درایری بیم زنجیرههای پلیمری پلیسولنو
افزایش یافته است و از اننصال جت پلیمری در حیم فرایند
الکتروریسی ممانعت شده استب مطابق شکل -2ج که مربوط
به نمونۀ تهیهشده از الرت 21درصد است ،الیاف با قطر
بیشتر نسبت به الرت 27درصد حاصل شده استب نتایج
حاصل از آنالیز تصاویر با نرمافزار  Image Jنیز نشا داد که
میانگیم قطر الیاف برای نمونۀ تهیهشده از الرت 27درصد
وزنی برابر با 7/112میکرومتر و برای نمونۀ تهیهشده از
محلول پلیسولنو با الرت 21درصد وزنی ،برابر با
9/112میکرومتر استب افزایش قطر الیاف در اثر افزایش
الرت محلول پلیسولنو بدیم صورت توجیهپذیر است که
در اثر افزایش الرت ،درایری زنجیرههای پلیمری افزایش
مییابد و ایم مانع از کشیدهشد جت پلیمری و کاهش قطر
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

(ب)

(ج)
شکل  2تصاویر  SEMاز نمونههای پلیسولنو مربوط به محلولهای
باالرت( :الف) 91درصد وزنی( ،ب) 27درصد وزنی( ،ج) 21درصد
وزنی ،الکتروریسیشده در نرخ تغذیۀ 9/1میلیلیتر بر ساعت و ولتاژ
ثابت 91کیلوولت و فاصله 91سانتیمتر

شکل  9تصاویر  SEMتهیهشده از سطح نمونههای
الیاف کامپوزیتی با نسبتهای مختلف کیتوسا به پلیوینیل
الکل را نشا میدهدب بررسی تصاویر حاصل از
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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میکروسکوپ الکترونی روبشی نشا میدهد که تشکیل
الیاف کیتوسا بهشدت وابسته به میزا پلیوینیل الکل استب

بارهای همنام موجود در جت پلیمری شده و چند
شاخهایشد و کاهش قطر جت و درنهایت کاهش قطر

هما طور که مشاهده میشود ،در نمونۀ شماره ،R1الیاف
الکتروریسی پلیوینیل الکل خالص از مورفولوژی یکنواختی
برخوردار استب با افزودهشد درصد کیتوسا به محلول،
یعنی در نمونۀ شماره  R2مشاهده میشود که همچنا
یکنواختی الیاف الکتروریسی حنظ شده است و شبکه الیاف
کامپوزیتی عاری از عیوب الکتروریسی استب همچنیم
مشاهده میشود که قطر الیاف کامپوزیتی در اثر افزودهشد
کیتوسا به محلول در مقایسه با قطر الیاف پلیوینیل الکل
خالص کاهش یافته است و الیاف باریکتری ایجاد شدهاندب
ایم روند در شکل  R3نیز مشاهده میشودب دلیل کاهش قطر
الیاف کامپوزیتی در اثر افزایش درصد کیتوسا به ساختار ایم
پلیمر برمیارددب کیتوسا یک پلیمر کاتیونی است که
اروههای آمینی در ساختار خود داردب ایم اروههای آمینی
قابلیت یونیزهشد در محیط اسیدی را دارند و میتوانند
رسانایی محلول پلیمری را افزایش دهندب بنابرایم ،در ایمجا
افزایش رسانایی محلول در اثر حضور اروههای عاملی

الیاف را بهدنبال داشته است ][6ب

موجود در ساختار کیتوسا  ،باعث ایجاد دافعه بیشتر در بیم

اما هما طور که مالحره میشود ،در نمونههای  R4و
 R5یکنواختی الیاف تا حدی از بیم رفته است و حاوی عیوب
دانهای در مورفولوژی آ است که با بزرگنمایی کمتر درو
تصاویر نشا داده شده استب همچنیم در نمونۀ  R6نیز که
دارای بیشتریم مقدار کیتوسا نسبت به دیگر نمونههاست،
امکا تشکیل الیاف بهکلی از بیم رفته استب دلیل ایم پدیده
احتماالً آ است که در نسبتهای باالی کیتوسا  ،بهقدری
نیروهای دافعه بیم اروههای یونی افزایش مییابد که امکا
تشکیل الیاف پیوسته و عاری از عیوب وجود نداردب با مقایسه
تصاویر  SEMدر شکل  9مشخص شد که نمونه الیاف
کامپوزیتی با نسبت کیتوسا به پلیوینیل الکل برابر با 07:97
دارای یکنواختی در مورفولوژی و درعیمحال حاوی بیشتریم
میزا کیتوسا استب بنابرایم ،ایم الرت بهعنوا الرت
مناسب برای ساخت محلول کیتوسا  /پلیوینیل الکل انتخاب
شدب

شکل  9تصاویر  SEMاز سطح الیاف کامپوزیتی کیتوسا  /پلیوینیل الکل با نسبت وزنی مختلف
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سپس برای تعییم نرخ تغذیۀ مناسب برای الکتروریسی
ایم محلول ،محلولهایی با نسبت وزنی کیتوسا به پلیوینیل
الکل برابر با  07:97تهیه شدند و در 9سطح مختلف نرخ
تغذیه (شامل 7/1 ،7/1و 9/1میلیلیتر بر ساعت) و در ولتاژ و
ولتاژ ثابت 91کیلوولت و فاصله 91سانتیمتر الکتروریسی
شدندب تصاویر  SEMاز سطح ایم نمونهها در شکل  2نشا
داده شده استب هما طور که در ایم شکل مشاهده میشود،
نرخهای تغذیه باال (9/1میلیلیتر بر ساعت) برای الکتروریسی
ایم محلول مناسب نیست و مورفولوژی یکنواختی ایجاد
نشده استب دلیل ایم پدیده آ است که همواره در هر سطح

(الف)

ولتاژ باید نرخ تغذیۀ متناسب با آ ولتاژ اعمال شود تا
پایداری مخروط تیلور در نوک سوز حنظ شود و امکا
ایجاد یک جت پیوسته وجود داشته باشد ][8ب بنابرایم ،نرخ
تغذیههای  7/1و  7/1بهعنوا نرخ تغذیۀ مناسب برای
الکتروریسی محلول کیتوسا  /پلیوینیل الکل (با نسبت
 )07:97انتخاب شدندب
درنهایت برای سرراخت شرربکۀ الیافی دواانۀ کامپوزیتی
از جنس الیاف پلیسررولنو و الیاف کیتوسررا و پلیوینیل
الکل ،ابتدا محلول پلیسررولنو در دیمتیلفرمامید با الرت
27درصرررد وزنی که مطابق شرررکل  9دارای کمتریم قطر با

(ب)

الیاف یکنواخت بود ،تهیه شررد و در یک پمپ دسررتگاه قرار
ارفتب همچنیم محلول کیتوسررا /پلیوینیل الکل با نسرربت
 07:97نیز در پمپ مقابل قرار ارفتب نرخ های تغذیۀ ،7/9
 9/2و 9/2میلیلیتر بر سررراعت برای الکتروریسررری محلول
پلی سرررولنو و نرخ ت غذ یۀ 7/1میلیلیتر بر سرررا عت برای
کیتوسا  /پلیوینیل الکل اتخاذ شد تا درنهایت در شبکههای
کامپوزیتی نهایی بهترتیب ن سبت وزنی الیاف پلی سولنو به
کیتوسرررا  /پلیوینیل الکل برابر با  27:97 97:07و 97:17
حاصل شودب تصویر  SEMاز سطح ایم 9نمونه در شکل 1
نشا داده شده استب هما اونه در شکل  1مشاهده میشود،
الیاف کامپوزیتی کیتوسررا  /پلیوینیل الکل بهصررورت الیاف
بسیار باریک و با قطر بسیار کمتر نسبت به الیاف پلیسولنو
در شبکه الیافی ظاهر شدهاندب

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

(ج)
شکل  2تصاویر  SEMاز نمونههای الکتروریسیشده با نرخ
تغذیههای( :الف) ( ،7/1ب)  7/1و (ج) 9/1میلیلیتر بر ساعت برای
محلول اختالط کیتوسا  /پلیوینیل الکل با نسبت 07:97
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شکل  1تصویر  SEMاز سطح شبکه کامپوزیت الیافی از جنس پلیسولنو -کیتوسا  /پلیوینیل الکل با بزرگنماییهای مختلف و نسبتهای مختلف
پلیسولنو به کیتوسا  /پلیوینیل الکل( :الف) نسبت ( ،97:07ب) نسبت  27:97و (ج) نسبت 97:17

وزنی پلیسولنو در دیمتیلفرمامید امکا ایجاد الیاف

نتیجهگیری
بهروش الکتروریسی

وجود نداردب همچنیم الیاف کامپوزیتی کیتوسا  /پلیوینیل

در ایم پژوهش الیاف پلیسولنو

داد که

الکل با نسبتهای وزنی مختلف نیز از محلول اختالط ایم

مورفولوژی محصول الکتروریسی به الرت اولیۀ محلول

2پلیمر بهروش الکتروریسی ساخته شدب بررسی تصاویر

پلیسولنو وابسته بوده و در الرتهای کمتر از 27درصد

 SEMنیز نشا داد که در محلولهای ترکیبی نسبت جرمی

ساخته شدب نتایج بررسی تصاویر  SEMنشا
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در ایم تحقیق همچنیم محلول پلیسررولنو و محلول

اختالط تأثیر بسزایی بر مورفولوژی الیاف حاصل از

سرررنگ مجزا2 مخلوط پلیوینیل الکل و کیتوسررا از طریق

الکتروریسی داردب در ایم تحقیق مشاهده شد که بهتریم الیاف

 نشاSEM به صورت همزما الکتروریسی شدندب تصاویر

 پلیوینیل الکل (با بیشتریم مقدار/ کامپوزیتی کیتوسا

/  کیتوسررا/ داد که امکا سرراخت اشررای پلیسررولنو

کیتوسا ممکم) و درعیمحال عاری از عیوب الکتروریسی

پلی وینیل الکل با مورفولوژی منا سب بهروش الکتروری سی

07:97 در نسبت وزنی کیتوسا به پلیوینیل الکل برابر با
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تأثیر عملیات نیتراسیون گازی بر رفتار خوردگی پوشش  TiO2ایجادشده بهروش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی
حسن بختیاریزمانی

()9

احسان صائبنوری

()2

سیدعلی حسنزاده تبریزی

()9

فاطمه سلحشوری

()4

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رفتار خوردگی پوشش دوپلکس  TiO2-Nایجادشده بهروش اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی و نیتراسیون گازی است .در
مرحله اول ،عملیات پوششدهی بهروش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی در الکترولیت حاوی ترکیبات سدیم کربنات و سدیم هیدروکسید برای تشکیل
 TiO2انجام شد .در فرایند دوم پوششدهی ،فلز تیتانیم همراه با پوشش اکسید تیتانیم درون کورۀ تیوبی با دمای ℃  9111بهمدت 6ساعت نیتروره شدند
تا خواص خوردگی پوششهای بهدستآمده باهم مقایسه شود .از آزمونهای تفرق اشعهایکس برای فازیابی ،میکروسکوپ الکترونی روبشی برای ارزیابی
مورفولوژی و ساختار سطح و مقطع پوششها و پالریزاسیون پتانسیودینامیک همراه با طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز برای بررسی رفتار خوردگی
استفاده شد .نتایج آزمون پراش اشعهایکس نشان داد که پوشش اکسید تیتانیم از فاز روتیل و نمونههای نیترورهشده از فازهای نیترید تیتانیم و TiO0.34N0.74

تشکیل شدهاند .مورفولوژی پوششها نشان داد که پوشش نمونۀ اکسید تیتانیم دارای میکرو حفراتی مشهور به ساختار پنکیکی با قطر  4/9میکرون بر
روی سطح است .همچنین مورفولوژی سطحی پوشش اکسید تیتانیم نیترورهشده حاکی از تغییر جزئی در سطح و کاهش قطر حفرات به اندازۀ 2/8
میکرون است که دلیل آن نفوذ نیتروژن در پوشش اکسید تیتانیم است .در پایان نیز نتایج امپدانس و پالریزاسیون مشخص کرد که نمونه اکسید تیتانیم
بهدلیل ساختار عایق و متراکم اکسیدی مانع از انتقال بیشتر یون خورنده به سطح فلز شده و مقاومت آن نسبت به دیگر نمونهها تا 91برابر بهبود یافته
است.
واژههای کلیدی :اکسیداسیون الکترولیتی پالسما ،نیتراسیون گازی ،اکسید تیتانیم ،نیترید تیتانیم ،ساختار پنکیکی ،رفتار خوردگی.
The effect of gas nitriding process on the corrosion behavior of TiO2 coating formed by plasma electrolytic
oxidation
F. Salahshouri

H. Bakhtiari-Zamani E. Saebnoori S.A. Hassanzadeh-Tabrizi

Abstract
This study aimed to investigate the corrosion behavior of TiO2-N duplex coating formed by Plasma Electrolytic
Oxidation (PEO) and gas nitriding. A TiO2 film formed on the titanium substrate by PEO in electrolyte containing
sodium carbonate and sodium hydroxide in the first step. In the second coating process, the titanium substrate and the
titanium oxide coated substrate was nitrided in a tube furnace at 1000 oC for 6 hours to compare the corrosion properties
of the obtained coatings. X-ray diffraction, scanning electron microscopy of top-surface and cross-sectional structure
of the layers, and potentiodynamic polarization along with electrochemical impedance spectroscopy was used to
investigate the properties of the coatings. The XRD results showed that the titanium oxide coating consisted of a rutile
phase, and the nitrified samples consisted of titanium nitride and TiO0.34N0.74 phases. The morphology of the coatings
showed that the titanium oxide sample coating had micropores known as the pancake structure with a diameter of 4.1
microns on the surface. Also, the surface morphology of nitrided oxide-coated titanium indicates a slight change in the
surface and a reduction in pore diameter of 2.8 microns due to the penetration of nitrogen in the titanium oxide coating.
Finally, the results of impedance and polarization showed that the titanium oxide sample, due to its insulating and dense
oxide structure, prevented the transfer of more corrosive ions to the metal surface, and its resistance was improved up
to 10 times compared to other samples.
Keywords Plasma electrolytic oxidation, Gas nitration, Titanium oxide, Titanium nitride, Pancake structure,

Corrosion behavior.
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مقدمه

سرعت فرایند نسبتاد زیاد و از لحاظ اقتصادی مقرونبه صرفه

تیتانیم بهواسطه ترکیبی از ویژگیها مانند نسبت استحکام به

ا ست و این امکان وجود دارد که برای قطعاتی به هر شکل

وزن و د مای ذوب باال ،م قاو مت به خوردگی خوب برای

و اندازه استفاده شود ].[14-19

قطعات با کاربریهای مکانیکی یا بهو سیله مهند سی سطح

امروزه از نیتروژندهی بهعنوان روشی بسیار مهم در
صنعت استفاده میشود .اولینبار نیتروژندهی بهطور صنعتی
در سال 9121استفاده شد .نیتراسیون سطحی باعث افزایش
مقاومت سایشی ،استحکام خستگی ،سختی سطحی و
مقاومت خوردگی میشود ] .[21تشکیل الیۀ نیتریدی در
تیتانیم و آلیاژهای تیتانیم یک فرایند پیچیده و متشکل از
چندین واکنش است که همزمان در مرز بین گاز و فلز و نیز
سطح نمونه درحال رخداد است .اگر دمای عملیات نیتراسیون
از ℃  611بیشتر شود ،میزان ترکیبشدن نیتروژن در اکسید
تیتانیم افزایش مییابد و از میزان اکسیژن سیستم کاسته
میشود تا جایی که ترکیب غیراستوکیومتری TiOxNy
بهحالت استوکیومتری و پایدار  TiNتبدیل میشود ].[21,22
در تحقیق ملکی و همکاران ] ،[23مشاهده شد که کمترین
دانسیتۀ جریان خوردگی مربوط به نمونۀ عملیات حرارتیشده

است که میتوان به پاشش پالسمایی ] ،[8اکسیداسیون آندی

در اتمسفر نیتروژن است .همچنین پتانسیل خوردگی این
نمونه نیز نسبت به نمونۀ عملیات حرارتیشده در اتمسفر
آرگون مثبتتر است که تأییدکننده تمایل کمتر به خوردگی
است؛ دلیل این امر کاهش سرعت انتقال یونهای مخرب Cl-
به سطح فلز ذکر شده است.

کاربرد زیادی داشته است و در صنایع هوافضا ،دریانوردی و
نیز زمینههای زیست پزشکی و بایومدیکال بهطور گستردهای
استفاده میشود ].[9,2
تیتانیم مقاومت بسیار خوبی به خوردگی در محیطهای
اسیدی ،قلیایی و آلی و ...دارد .این خاصیت چشمگیر ناشی
از تشکیل آنی الیه رویین اکسیدی بسیار چسبنده ،محافظ و
پایدار دیاکسید تیتانیم روی سطح تیتانیم در تماس با هوا و
بسیاری از محلولهای آبی است ] . [9-6بهعبارت دیگر تیتانیم
در شرایط معمولی اکسید میشود ،بهطوریکه در مجاورت
هوا و بهطور معمول الیهای از اکسید به ضخامت
1/19میکرون و بهصورت ناهموار بر روی سطوح قطعات
تیتانیمی تشکیل میشود که از سطح فلز محافظت میکند ].[7
روشهای متفاوتی برای پو ششدهی تیتانیم ارائه شده
] ،[9س ُل -ژل ( ،[10] )Sol- Gelرس وبدهی از فاز بخار
( [11] )Chemical Vapor(gas) Depositionو ...ا شاره کرد.
پوش شدهی بهروش اکس یداس یون الکترولیتی پالس مایی
( )Plasma Electrolytic Oxidationروش نس بتاد جدیدی
بوده اس ت که با نامهای دیگری مانند میکروقوس الکتریکی
( )Micro- Arc Oxidationو رسوب جرقۀ آندی نیز شناخته
می شود ] .[92پو ششهای اعمال شده بهروش  PEOدارای

هدف از انجام این پژوهش تأثیر عملیات نیتراس یون
گازی بر رفتار خوردگی پوش ش اکس ید تیتانیم ایجادش ده
بهروش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی است.

یک ساختار دوالیه شامل یک الیه عایق و یک الیه متخلخل
ا ست .پو ششهای اعمال شده با این روش دارای چ سبندگی
مناسب به زیرالیه بوده است که کارایی آن را افزایش میدهد
].[99
بهطورکلی روش اک سیدا سیون الکترولیتی پال سمایی بر
پایۀ پالریزاس یون آندی مواد تحت فرایند در یک الکترولیت
آبی ،در شرایط تخلیۀ پالسمایی روی سطح آند استوار است.
این فرای ند برای فلزاتی چون آلومینیم ،تی تانیم و منیزیم و
آل یاژ های آن ها به کار برده می ش ود .امروزه ت ما یل
رو بهافزایش ی در زمی نۀ کاربرد این پوش ش وجود دارد،
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

مواد و روش تحقیق
نمونههای آزمایششده در این تحقیق از جنس تیتانیم خالص
تجاری گرید  2است که ترکیب شیمیایی آنها در جدول 9
ذکر شده است.
نمونهها از یک ورق تیتانیم خالص تجاری گرید 2به
ضخامت 9میلیمتر با ابعاد 99×99میلیمتر انتخاب شد.
نمونهها با استفاده از سنبادههای  SiCتا شمارۀ 9211
پرداخت و سپس با پودر آلومینای 1/1میکرون پولیش شدند.
عملیات حکاکی برای حذف اکسیدهای سطحی ،حذف
سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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چربی آالیندههای سطح در محلول هیدروفلوئوریک اسید،

گونههای شیمیایی استفاده شد .آنالیز  FTIRبر روی پوشش
 TiO2-Nبهدستآمده با استفاده از دستگاه طیفسنجی مادون

بهمدت 11ثانیه بهصورت غوطهور انجام شد.

قرمز مدل  Thermo scientificبرای شناسایی پیوندهای
ایجادشده در طول موج  411تا  4111 cm-1انجام شد .برای
بررسیهای مورفولوژی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی
گسیل میدانی مدل  Mira 3 TESCAN- XMUبا بزرگنمایی
تا بیش از 711111برابر استفاده شد .همچنین از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل  LEO 435VPبا
رزولوشن 4نانومتر و بزرگنمایی  91تا 921111برابر برای
تصویربرداری از مقطع استفاده شد .ارزیابی رفتار خوردگی
نمونهها در محلول کلرید سدیم 9/1درصد در دمای محیط
انجام شد .نمونهها در این آزمایش بهوسیله دستگاه
پتانسیواستات/گالوانواستات  EG&Gمدل PARSTAT 2273
ارزیابی شدند .نمونههای آزمایششده ،قبل از انجام تست
برای پایداری پتانسیل 91 ،دقیقه درون محلول یادشده قرار
داده شدند .از الکترود مرجع کالومل اشباع ،الکترود کمکی
گرافیت و الکترود کاری بهعنوان مجموعه سل الکتروشیمیایی
استفاده شد .میزان سرعت روبش 9میلیولت بر ثانیه بود.

اسیدنیتریک و آبمقطر با نسبت ( 9191191درصد حجمی)
فرایند پوششدهی در مرحلۀ اول بهروش اکسیداسیون
پالسمای الکترولیتی برای ایجاد اکسید تیتانیم صورت
پذیرفت .از ترکیب 1/2موالر سدیم کربنات با 1گرم بر لیتر
هیدروکسید سدیم برای ایجاد پوشش اکسید تیتانیم استفاده
شد .شرایط عملیات پوششدهی با فرایند  PEOمطابق جدول
 2در نظر گرفته شد.
عملیات پوششدهی تکمیلی در مرحلۀ دوم بهروش
نیتراسیون گازی در کورۀ تیوبی همراه با دمش گاز
11/11(N2درصد) انجام شد .در این مرحله ،یک نمونۀ
تیتانیمی( )TiNهمراه با نمونۀ پوششدادهشده اکسید تیتانیم
( )TiO2-Nدرون کوره قرار داده شدند .عملیات نیتراسیون با
دمای 9111درجه سانتیگراد و فشار نیتروژن  9/1 barدر
مدت 6ساعت انجام شد.
برای شناسایی فازهای موجود در سطح نمونههای

شاخه کاتدی تقریبا از 1/21ولت منفیتر از پتانسیل مدار باز
نمونه شروع میشد و تا حدود 2ولت بهسمت مقادیر نجیب
در شاخۀ آندی ادامه مییافت .از نرمافزار  Corr Viewبرای
تحلیل نتایج بهدستآمده استفاده شد .آزمون طیفسنجی
امپدانس الکتروشیمیایی در 91نقطه در محدوده  91 mHzتا
 911 kHzدر پتانسیل مدار باز  ±91 mVانجام و نتایج آن با
نرمافزار  Z Viewتحلیل شد.

پوششدادهشده ،آزمایش پراشسنجی پرتو  Xبر روی آنها
انجام شد .پراشسنج پرتو ایکس استفادهشده ،ساخت شرکت
Philipsمدل  PW 1730و مجهز به تکفامساز بلوری پرتو
 Kα-Cuبا طول موج  9/14آنگستروم بوده است .در همۀ
آزمایشها گام پراشسنج 1/11درجه و زمان هر گام 9ثانیه
انتخاب شد .از اسپکتروسکوپی مادون قرمز بهعنوان روشی
پرقدرت و توسعهیافته برای تعیین ساختار و اندازهگیری

جدول  9ترکیب شیمیایی اسمی تیتانیم خالص تجاری گرید ( 2درصد)Wt
Ti

Residual

O

N

C

H

Fe

Balance

>0/4

>0/52

>0/00

>0/00

>0/012

>0/0

جدول  2شرایط سیستماتیک دستگاهی در فرایند پوششدهی
زمان فرایند ()Min
91

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

سیکلکاری
(درصد)
91

TiO2

فرکانس ()Hz

دانسیتۀ جریان ()mA/Cm2

نوع جریان

نمونه

9111

911

پالسی تک قطبی

TiO2

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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نتایج و بحث
شکل  9الگوهای پراش پرتو  ،Xپس از انجام فرایندهای
اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی و نیتراسیون گازی را در

تولید  TiN ،TiO2و ) Ti(O2-xNxوجود دارد ،عبارتاند از1
Ti = Ti4+ + 4 e()9
2-

+

()2

Na2CO3 = 2 Na + CO3

()9

NaOH = Na+ + OH-

تتراگونال است .در این الگو تعدادی پیک تیتانیم دیده میشود

()4

H2O = H+ + OH-

شرایط پوششدهی برای این نمونه طوری بوده که میزان فاز

()1

مقایسه با یکدیگر و فلز زیرالیه نشان میدهد .الگوی پراش
پرتو  Xنمونۀ  TiO2مربوط به نمونۀ پوششدادهشده بهروش
 PEOاست که شامل اکسید تیتانیم کریستالی روتیل با ساختار
که بهدلیل نفوذ باالی اشعهایکس در حفرات پوشش است.

2 OH- = O2- + H2O

آناتاز بسیار کم است؛ دلیل این امر اثرات گرمایشی جرقههای
پالسما در طول عملیات پوششدهی و ایجاد دمای باالی
℃ 411است ،بهعبارت دیگر مکانیزم غالب تشکیل این الیۀ
اکسیدی ،اکسیداسیون حرارتی بوده است ] .[24,25الگوی
 XRDنمونۀ  TiNمربوط به نمونۀ پوششدهیشده بهروش
نیتراسیون گازی است .تشکیل الیۀ نیتریدی در جریان گاز
نیتروژن بر روی سطح تیتانیم خالص تجاری در دمای باال

()6

Ti4+ + 2 OH- + H2O = TiO2 + 2 H3O+

()7

Ti4+ + 2 H2O = TiO2 + 4 H+

()8

Ti4+ + 2 O2- = TiO2

()1

N2 = TiN

سبب جذب نیتروژن در سطح و نفوذ آن به داخل تیتانیم
میشود؛ بهعبارت دیگر در نتیجه واکنش نیتروژن یک الیۀ
نیترورهشده تشکیل میشود که شامل یک الیۀ ترکیبی بر روی
سطح فلز است که عمدتاد شامل نیتریدهای تیتانیم با ساختار
مکعبی همچون  TiNو  Ti2Nاست و بهدنبال آن یک منطقۀ
نفوذی متشکل از یک محلول جامد در فاز  HCP 𝛼-Tiاست.
همانطور که در الگوهای نمونههای نیتراسیون گازی مشاهده
میشود ،پیکهای  Ti2N ،TiNو گاهی ) 𝛼-)Nبا پیک تیتانیم
همپوشانی دارند که دلیل آن وجود محلول جامد  𝛼-Tiبا
نیتروژن است ] .[26,27در الگوی نمونۀ  TiO2-Nعالوه بر
فازهای یادشدۀ  ε-Ti2N ،δ-TiNو  ،N2فاز  TiO0.34N0.74با
ساختار منوکلینیک همراه با  TiO2روتیل نیز مشاهده میشود.
فاز  TiO0.34N0.74ناشی از وجود نیتروژن در ساختار TiO2

است که سبب شده است از میزان اکسیژن اکسید تیتانیم کاسته
شود و بر میزان نفوذ و تشکیل فاز یادشده افزوده شود و
ترکیبی غیراستوکیومتری بهوجود آورد .پیکهای حاصلشده
از این نمونه پهنتر از دیگر نمونههای  TiO2و  TiNاست که
حاکی از کوچکترشدن اندازۀ کریستالهاست.

1
2

Ti +

1

()91

2 Ti + N2 = Ti2N

()99

TiO2 + N2 = TiOxNy

()92

2 Ti + N2 = 2 TiN + 2 O2

2

در راستای تأیید آنالیز  XRDو مشخصشدن پیوند بین
اکسیژن و نیتروژن در پوشش  ،TiO2-Nاز نمونه یادشده آنالیز
 FTIRگرفته شد که در شکل  2مالحظه میشود.
در طیف  ،FTIRباندهای جذب در عددهای موج حدود
 9182 ،9996 ،9244 ،9171 ،661و  2961 cm-1مشخص
شده که در تحقیق احمدپور و همکاران ] [28نیز تأیید شده
است .باند جذب در عدد  661 cm-1به وضعیتهای کششی
 Ti-Oو  Ti-O-Tiنسبت داده میشود .همچنین پیکهای باند
 9182 ،9996 ،9244و  2961 cm-1متناظر با ارتعاشات
کششی پیوندهای  N-Oو  N=Oاست .پیک در عدد موج cm-

 9171 1نیز به ارتعاش باند  Ti-Nنسبت داده شده است.

بهطورکلی واکنش هایی که ام کان رخدادن آن ها برای
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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شکل  9نمودار  XRDنمونههای بدون پوشش و پوششدادهشده بهروش  PEOو نیتراسیون گازی

شکل  2نمودار  FTIRنمونه پوششدار دوالیه

TiO2-N

شکل  9تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح
نمونههای پوششدادهشده بهروش  PEOو نیتراسیون گازی
را نشان میدهد .ساختار نمونۀ -9(TiO2الف) شامل دانههایی
با سایزهای مختلف و میکرو حفراتی روی این دانههاست

متراکم را نشان میدهد که الیۀ نیترورهشده ،کامل روی سطح
تشکیل شده است .نمونۀ یادشده دارای نقایص زیادی از
جمله چالههای کوچک و میکرو شکافهایی در سطح است.
مطابقتنداشتن انقباض حرارتی بین فازهای بهدستآمده

(ساختار پنکیکی) ] .[21سطح خارجی این پوشش ،ظاهری
مشخص دارد ،یعنی سطح پوشش شامل تعداد زیادی تخلخل
با اندازههای مختلف است .نمونۀ -9( TiNب) ظاهری

میتواند به تولید تنش حرارتی باقیمانده در طول خنکشدن
از دمای نیتراسیون به دمای اتاق منجر شود؛ از طرفی هم
نقصهای موجود ساختارهای نیتریدی و اکسیدی میتوانند

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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سبب ایجاد تنش باقیمانده شود ] .[30بهطورکلی ،تنش
باقیمانده باال میتواند باعث ایجاد ترک و کندگی در پوشش

نیتروژندهی بوده که باعث تبلور ذرات سطحی  TiO2شده
است .توزیع عناصر بر روی سطح پوششهای  TiN ،TiO2و

و تغییر مورفولوژی شود .مورفولوژی سطح نمونۀ TiO2-N

 TiO2-Nدر شکل  9مالحظه میشود ،بهطوریکه در نمونۀ
 TiO2میزان اکسیژن حدود 46/1درصد وزنی است و در نمونۀ
 TiNمیزان توزیع نیتروژن حدود 99/7درصد وزنی است .در
نمونۀ  TiO2-Nنیتروژن به درون پوشش اکسید تیتانیم و فلز
تیتانیم بهصورت یکنواخت نفوذ کرده است ،بهطوریکه میزان
اکسیژن و نیتروژن بهترتیب  26/2و  22/4درصد وزنی
مشخص شد.

(-9ج) مشابه ساختار نمونۀ  TiO2است ،با این تفاوت که در
کنار حفرات موجود ذرات کرویشکل پدید آمده است که
اصطالحاد به آن ساختار گلکلمی گفته میشود .حفرات نمونۀ
 TiO2-Nنسبت به نمونۀ  TiO2کوچکتر و گاهی محو شده
که علت آن نفوذ نیتروژن در ساختار اکسید تیتانیم است (قطر
تخلخلها از 4/9میکرون به  2/8کاهش یافته است) .دلیل
وجود این ساختار نیز تأثیر حرارت ناشی از عملیات

شکل  9تصاویر ( 1SEMالف)  TiO2پوششدادهشده بهروش ( ،PEOب)  TiNپوششدادهشده بهروش نیتراسیون گازی و
(ج) پوشش  TiO2نیترورهشده (دوپلکس)

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  4تصاویر سطح مقطع نمونههای پوششدادهشده

شکل  1تصویر  SEMالکترون برگشتی و آنالیز خطی

 TiN ،TiO2و  TiO2-Nرا نشان میدهد .باتوجهبه تصاویر

پوشش  TiO2-Nاست .باتوجهبه تصویر  SEMالکترون

مالحظه میشود که ضخامت نمونهها بهترتیب 9/9 ،7/1

برگشتی منطقه نفوذی و الیۀ ترکیبی  Ti2N ،TiNو  TiO2و

(9/9میکرون الیه ترکیبی  TiNو  ،Ti2Nحدود 21میکرون الیه

گاهی  TiOxNyمالحظه میشود .آنالیز اسکن خطی نمونۀ

نفوذی) و 8/7میکرومتر است .همانطور که مالحظه میشود،

یادشده نشان داد که از سطح تا عمق 91میکرومتر میزان

پس از انجام عملیات نیتراسیون گازی بر روی پوشش TiO2

نیتروژن ثابت است ،در صورتی که تا عمق حدود 1میکرون

اکسیداسیون پالسمای الکترولیتی ،شاهد پرشدن منافذ و

میزان اکسیژن که مربوط به پوشش اکسیدی است ،زیاد بوده

تخلخلهای مقطع هستیم که بهمعنای نفوذ نیتروژن در پوشش

است ،درحالیکه میزان تیتانیم ،رفتاری برعکس اکسیژن دارد.

اکسید تیتانیم است.

TiN+Ti2N
TiO2
TiO2+TiN+Ti2N

)α(N
)α(N

شکل  4تصاویر سطح مقطع نمونههای پوششدادهشده( 1الف) ( ،TiO2ب)  TiNو (ج)

TiO2-N

رزین

الیه نفوذی )𝑁(α

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

الیه ترکیبی TiN + Ti2N + TiO2

شکل  1تصویر آنالیز خطی سطح مقطع نمونۀ پوششدادهشده

TiO2-N
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شکل  ،6نمودار تغییرات پتانسیل مدار باز ()OCP

پتانسیل خوردگی برحسب زمان چنین گفته میشود که نبود

( )Open Circuit potentialبا گذشت زمان را در محیط

تعادل میان واکنشهای شیمیایی خوردگی موجب چنین

3.5درصد Wt NaClنشان میدهد .پتانسیل مدار باز یک

نوساناتی میشود و اینکه یک نمونه از نوساناتی برخوردار

پارامتر مناسب برای ارزیابی تمایل به خوردگی ماده در یک

است که میتواند با زبری سطح آن رابطه داشته باشد،

محیط خاص است و هر قدر این مقدار منفیتر باشد ،تمایل

بهگونهای که میزان نوسانات یک نمودار پتانسیل خوردگی

به خوردگی بیشتر است .بنابراین از ارزیابی پتانسیل مدار باز

برحسب زمان نسبت مستقیمی با میزان حفرات و چالهها در

برای پیشبینی تمایل به خوردگی پوشش استفاده میشود

سطح نمونه دارد ] .[99گفتنی است که نمونۀ  TiO2-Nدارای

].[99

پتانسیل مثبتتری( )+91 mVنسبت به 2نمونۀ پوششدار
همانگونه که در این ش کل مش اهده میش ود ،مقدار

 TiNو  TiO2است.

پ تانس یل مدار باز زیرال یه در لح ظات اول یۀ غو طه وری

شکل  7و جدول  9بهترتیب نمودار پالریزاسیون پتانسیو

به سرعت افزایش مییابد .این امر بیانگر پایداری الیۀ اک سید

دینامیک و دادههای منحنی پالریزاسیون را نشان میدهند .این

تیتانیم طبیعی تش کیلش ده روی س طح در ش رایط آزمایش

آزمون برای مقایسۀ رفتار خوردگی نمونههای بدون پوشش

است .پس از 91دقیقه ،مقدار پتانسیل مدار باز تیتانیم به یک

و پوششدار در محلول 9/1درصد وزنی سدیم کلرید پس از

مقدار شبهپایدار میر سد که بیانگر حل شدن فعال تیتانیم در

91دقیقه غوطهوری انجام شد.

محیط خورنده و ت شکیل الیۀ اک سیدی بر روی سطح ا ست
].[32

شیب منحنیهای کاتدی نمونههای بررسیشده نشان
میدهد که روند افزایشی شیب آنها بهصورت > TiN > Ti

مقدار پتانس یل مدار باز نمونۀ  TiO2نس بت به زیرالیه

 TiO2-N > TiO2تغییر یافته است؛ از افزایش تغییر شیب

در اب تدای ز مان غو طه وری کاهش چش مگیری داش ته،

مشخص میشود که مکانیزم واکنش انجامشده تحت کنترل

درحالی که اختالف این مقدار برابر  + 1/9 mVاس ت؛ این

مکانیزم کاتدی است ،زیرا وقتی مکانیزم کنترل کاتدی باشد،

امر بیانگر کاهش نس بی پایداری ترمودینامیکی در اثر ایجاد

میل پتانسیل خوردگی در جهت فعالترشدن بوده که نشانگر

الیۀ اکسیدی حاوی فاز روتیل و آناتاز است.

افزایش سرعت خوردگی است ] .[94دربارۀ نمونههای

نمونۀ نیترورهشده  TiNدارای نوساناتی در زمانهای

پوششدادهشده مشاهده میشود که اولین اثر در آنها این

ابتدایی غوطهوری است که پس از حدود 4دقیقه ناگهان

است که شاخه آندی نمودار بهسمت چپ کشیده میشود ،اما

کاهش شدیدی در پتانسیل از خود نشان میدهد که این امر

بهدلیل وجود حفرات و ترکها ،سطح قطعه تحت تهاجم یون

بهدلیل وجود چالهها و بستهشدن سریع آنها در اثر حضور

خورنده قرار میگیرد .در نتیجه این شاخهها شکسته و

محصوالت خوردگی در داخل حفرات خوردگی است.

بهسمت چگالی جریان باال متمایل میشوند .شیب آندی

بهعبارت دیگر بهمحض پرشدن یک حفره بهوسیله

پوششها و نمونه بدون پوشش دارای تغییر زیادی بوده است

محصوالت خوردگی ،حفره دیگری وارد عمل و موجب

که در تحلیل آن میتوان گفت در نمونۀ بدون پوشش سطح

آزادشدن یونها در محلول میشود که خود پتانسیل خوردگی

بالفاصله بعد از پالریزهشدن و طیکردن دانسیتۀ جریانی در
+2

را به مقادیر منفیتر سوق میدهد ] 99و  .[99الزم به ذکر

حدود  91شروع به پسیوشدن میکند و الیۀ مقاوم اکسیدی

است که نمونۀ  TiO2-Nنیز دارای رفتاری مشابه نمونۀ TiN

بر روی سطح فلز بهوجود میآورد و تا پتانسیل حدود 2 V

است با این تفاوت که میزان نوسان ایجادشده در نمونۀ

ادامه دارد (در پتانسیل حدود  1/1 Vو دانسیتۀ جریان A/I2

یادشده بسیار کمتر است ،زیرا بیشتر حفرات پوشش اکسیدی

 91-1یک نویز بهوجود آمده است که احتماالد ناشی از

ایجادشده بهروش اکسیداسیون الکترولیتی پالسمایی در

آزادشدن حباب اکسیژن بر روی سطح فلز است) .تغییرات

عملیات نیتراسیون گازی پر شده است .دربارۀ نوسانات

در شاخۀ نمونۀ  TiNشامل 9مرحله است 1در مرحله اول و

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شروع ناحیۀ آندی اندکی سطح دچار خوردگی شده است و

] .)[35تفاوت شاخههای آندی نمونههای  TiO2و TiO2-N

پس از آن در مرحله دوم سطح پسیوشده و در پتانسیل 9/1 V

بهدلیل وجود نیتروژن در ساختار پوشش اکسیدی است .در

این الیه محافظ ایجادشده بر روی پوشش نیترورهشده

بحث کلی برای این نمونهها میتوان گفت که میزان خوردگی

شکسته میشود (مرحله سوم) .ایجادشدن الیۀ محافظ

اولیه در نمونۀ  TiO2-Nکمتر از نمونۀ  TiO2است و بالفاصله

اکسیدی در  TiNناشی از نفوذ یون کلر در حفرات و ترک-

بعد از شروع شاخۀ آندی مانند نمونۀ  TiNرفتار کرده است،

های سطحی این پوشش است که پس از تماس با سطح فلز

اما بهدلیل واکنشهای احتمالی رخدادۀ ناشی از وجود نیتروژن

در ناحیۀ فصل مشترک فلز/پوشش ،اندکی سطح فلز دچار

در  TiO2این فیلم شکسته و مجدد در پتانسیل باالتر رفتار

خوردگی شده و نهایتاد بهدلیل رفتار اکتیو-پسیو  Tiاین ناحیه

اکسیدی پیدا کرده و شروع به پسیوشدن کرده است .بهعبارت

روئین و باعث ایجاد ناحیۀ دوم شده است که با افزایش

بهتر میتوان گفت که نمونۀ  TiO2-Nیک رفتار دوگانه مشابه

پتانسیل این فیلم شکسته میشود و خوردگی را تشدید میکند

نمونههای  TiO2و  TiNرا ایفا میکند .بهطورکلی هنگامی که

(همۀ نمونهها ،ناحیۀ فعالی را در ابتدای شاخۀ آندی خود

دانسیتۀ جریان بحرانی پسیو کم باشد ،الیۀ محافظ بهراحتی

نشان میدهند که در آن دانسیتۀ جریان بهسرعت افزایش

تشکیل میشود و هرچه دانسیتۀ جریان پسیو کمتر و پتانسیل

مییابد .این افزایش سریع دانسیتۀ جریان در ناحیۀ فعال اساساد

ترنس پسیو بیشتر باشد ،این الیۀ محافظ پایدارتر خواهد بود

ناشی از فرایند اکسیداسیون فلز در فصل مشترک فلز/اکسید

].[35

است و دوباره الیه غیرفعال ضعیفتری تشکیل میشود
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شکل  7نمودار پالریزاسیون پتانسی و دینامیک نمونههای بدون پوشش و پوششدادهشده بهروش  PEOو نیتراسیون گازی
جدول  9نتایج نمودار پالریزاسیون پتانسیو دینامیک نمونههای بدون پوشش و پوششدادهشده بهروش  PEOو نیتراسیون گازی
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نتایج نشان میدهد که پتانسیل خوردگی بهعنوان

که تمایل به خوردگی نمونۀ  TiO2کمتر از 2نمونۀ  TiNو

معیاری از تمایل ترمودینامیکی به خوردگی پوشش در مقایسه

 TiO2-Nاست که احتماالد دلیل آن نفوذ زیاد نیتروژن در شبکۀ

با نمونۀ بدون پوشش ،افزایش مییابد که این بهمعنای

اکسید تیتانیم است .بهعبارت بهتر وجود نیتروژن در ساختار

پایداری شیمیایی بیشتر و تمایل به خوردگی کمتر است.

 TiO2سبب شد پوشش دارای هدایت الکتریکی شود و از

بهعبارت بهتر پتانسیل خوردگی پوششها نیز نسبت به

حالت عایق به یک نیمۀ هادی تبدیل شود که این امر سبب

پتانسیل خوردگی نمونۀ بدون پوشش به مقادیر مثبتتر تغییر

واکنشپذیری (انتقال الکترون و تبادل بار الکتریکی) بیشتر در

پیدا کرده که بیانگر کنترل آندی فرایند خوردگی بهوسیلۀ این

سطح پوشش و نهایتاد افزایش سرعت خوردگی شده است.

پوششهاست .پتانسیل خوردگی نمونهها بهصورت > TiO2

تغییر شیب چشمگیر در نمونهها رخ داده است که نقطۀ عطف

 TiO2-N > TiN > Tiتغییر کرده است؛ این بدین معنی است

آن بر پتانسیلهایی داللت دارد که عمالد سینتیک تشکیل

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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الیههای سطحی را تغییر داده است.
دانسیتۀ جریان خوردگی به کمک برونیابی تافل و از
برخورد خطوط مماس بر ناحیۀ خطی شاخۀ آندی و کاتدی
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مالحظه شد که کمترین سرعت خوردگی مربوط به نمونۀ
 TiO2با  2/1 µm/yearو کاهش 28برابری نسبت به نمونۀ
بدون پوشش است.

بهدست آمد .تغییر دانسیتۀ جریان خوردگی نمونههای

شکل  8نمودارهای نایکوئیست ( )Nyquistو باد ( )Bodeرا

پوششدادهشده حاکی از محدودشدن واکنشهای آندی و

برای نمونههای بدون پوشش و پوششدهیشده پس از

پایداری شیمیایی باالتر نسبت به تیتانیم است؛ بهعبارت دیگر

91دقیقه غوطهوری در محلول 9/1 NaClدرصد مشخص

کاهش دانسیتۀ جریان بیانگر کاهش نرخ واکنشهای

میکند .همچنین شکل  1مدار معادل و جدول  1اطالعات

الکتروشیمیایی یا مهارشدن واکنشهای خوردگی است.

استخراجشده از نمودارها و مدار معادل معرفیشده را نشان

باتوجهبه دادههای جدول  4مالحظه میشود که دانسیتۀ

میدهد .مکانیزم عملکرد مقاومت به خوردگی پوششهای

جریان خوردگی برای نمونههای  TiO2-N ،TiO2و TiN

ایجادشده با طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد

بهترتیب  8 ،91و  2برابر نسبت به نمونۀ بدون پوشش کاهش

که روش قدرتمندی در ارزیابی رفتار خوردگی

یافته است.

پوششهاست.

مقاومت پالریزاسیون براساس رفتار پالریزه خطی در

منحنیهای نایکویست زیر الیۀ تیتانیم بدون پوشش و

نزدیکی پتانسیل مدار باز یا همان برونیابی تافلی شیب

پوشش  TiNدارای یک نیمه حلقۀ خازنی در همۀ

خطوط محاسبه میشود .بهطورکلی پوششها میتوانند

فرکانسهاست .این رفتار بهدلیل تشکیل یک الیۀ الکتریکی

مقاومت به خوردگی را با افزایش مقاومت انتقال بار در فصل

بر روی سطح نمونه و ظاهرشدن یک ثابت زمانی در مدار

مشترک فلز-الکترولیت ،محدودکردن جذب یونهای مهاجم

معادل ارائه شده است .با اندازهگیری قطر نیمۀ حلقه در

و افزایش پتانسیل زیر الیه ،افزایش دهند ] .[96در تحلیل

منحنی نایکویست زیر الیه ،مقاومت به خوردگی آن بهدست

کلی مقاومت به خوردگی نمونهها ،میتوان گفت که پوشش

آمد .در مقابل ،منحنی نایکویست نمونۀ دارای پوشش TiO2

 TiO2با افزایش ضخامت و تراکم ،راه نفوذ محلول خورنده

دارای یک نیمۀ حلقۀ خازنی همراه با ثابت واربرگ باز

به زیر الیه را محدود کرده و باعث بهبود مقاومت به خوردگی

( )Warburg Open terminusاست .در این مدار معادل،

شده است .همچنین پوشش نمونۀ  TiNبا ایجاد یک الیۀ

2نیمۀ حلقۀ خازنی رفتار امپدانس پوشش را در فرکانسهای

محافظ نیتریدی ،مقاومت پالریزاسیون تیتانیم را افزایش

باال برای 2الیه متخلخل و متراکم نشان میدهد ،همچنین

میدهد ،اما بهدلیل فعالتربودن نسبت به اکسید تیتانیم،

عنصر واربرگ پدیده نفوذ را بر اثر سرعت تبادل بار بین فلز

مقاومت آن کمتر است .پوشش دوپلکس  TiO2-Nمقاومتی

و گونههای الکترواکتیو حفرات راه به در را در فرکانسهای کم

بین نمونههای  TiO2و  TiNدارد ،زیرا دارای رفتاری دوگانه

نمایان میکند .رفتار امپدانس واربرگ چیزی بین یک مقاومت

است؛ یعنی ایجاد پوشش اکسیدی روی تیتانیم ،سطح مؤثر

ایدئال و یک خازن ایدئال است ] .[37منحنی نایکوئیست

برای رویدادن مکانیزمهای خوردگی را کاهش میدهد ،اما

نمونۀ دوپلکس  TiO2-Nدارای 2ثابت زمانی در مدار معادل

وجود نیتروژن اضافهشده در ساختار سبب افزایش

پیشنهادی است که حلقه کوچکتر در فرکانسهای باال

واکنشپذیری این نمونه در مواجهه با یونهای خورنده

مربوط به الیۀ نیترورهشده و متخلخل خارجی بوده و در مقابل

میشود و مقاومت به خوردگی را کاهش میدهد .باتوجهبه

حلقۀ بزرگتر در فرکانسهای پایین مربوط به پوشش متراکم

جدول دادهها میتوان گفت که مقاومت به خوردگی

 TiO2و الیۀ دوگانه است .بهطورکلی رفتار خازنی در فرکانس

نمونههای پوششدار  TiN ،TiO2و  TiO2-Nبهترتیب 9 ،91

باال نمایانگر فعالیت پوشش است و درواقع افزایش آن نشان

و 6برابر نسبت به نمونۀ بدون پوشش افزایش یافته است.

از اشباعشدن پوشش از محصول خورنده دارد و حلقه موجود

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

914

تأثیر عملیات نیتراسیون گازی بر رفتار خوردگی پوشش  TiO2ایجادشده...

در فرکانس پایین واکنشهای انتقال بار و طبیعت خازنی الیۀ
دوگانه الکتریکی را نشان میدهد.
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جدول  1نتایج نمودار طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی نمونههای بدون پوشش و پوششدادهشده
W
)(KΩ.cm2

Wo-P

Wo-T

Rtc
()KΩ.cm2

Cdl –P

Cdl –T
()µF/cm2

Rb
()KΩ.cm2

Cb –P

Cb –T
()µF/cm2

Rp&c
()Ω.cm2

Cp&c–P

Cp&c –T
()µF/cm2

Rs
()Ω.cm2

نمونه

-

-

-

918

1/191

99/291

-

-

-

-

-

-

6/46

بدون پوشش

-

-

-

919

1/814

91/176

-

-

-

-

-

-

29/8

TiN

189

1/1

1/186

-

-

-

7

1/119

9/712

199

1/612

8/971

69/81

TiO2

-

-

-

187

1/192

1/767

-

-

-

111

1/697

6/421

41/2

TiO2-N

در مدارهای ارائهشدۀ  Rsبهمعنی مقاومت محلول بین

خوردگی است .از مهمترین منحنیهای  ،EISمنحنی تغییرات

الکترود کار و الکترود مرجع Rp ،Rc ،Rct ،و  Rbبهترتیب

لگاریتم امپدانس برحسب لگاریتم فرکانس است .سمت

مقاومت انتقال بار ،الیۀ نیتریدی ،الیۀ متخلخل خارجی و

راست نمودار (امپدانس در بیشترین فرکانس) بیانگر مقاومت

مقاومت الیۀ متراکم داخلی هستند Wo .نیز امپدانس واربرگ

محلول  Rsاست .بهدلیل اینکه اگر فرکانس سینوسی واردشده

باز است که بهصورت موازی با نیمحلقۀ خازنی الیۀ متراکم

به مدار بسیار زیاد باشد ،عمالد خان (عنصر فاز ثابت)

بسته شده است .بهدلیل ناهمگونیهای الیههای نیتریدی،

بهسرعت پر میشود و عمالد مانند یک اتصال کوتاه عمل

متخلخل و متراکم برای نمونههای پوششدار و ناهمواریهای

میکند .بنابراین ،جریان بهطور کامل از شاخه مربوط به خازن

سطح نمونۀ بدون پوشش ،واکنشهای الکتروشیمیایی این

عبور میکند و اصالد مقاومت انتقال شارژ را در برابر خود

الیهها با تعریف عنصر فاز ثابت (constant phase ( )CPE

نمیبیند ،بنابراین یگانه مقاومتی که در برابر عبور جریان

 )elementمشخص شده است .از عنصر فاز ثابت بهجای

است ،مقاومت محلول است .سمت چپ (امپدانس در

خازن ایدئال استفاده میشود که تفاوت این 2عنصر در فرمول

کمترین فرکانس) بیانگر مجموع مقاومتهاست که عمالد

امپدانس خودش را نشان میدهد1

بهدلیل اینکه مقاومت محلول در برابر مقاومت الیه اکسیدی

امپدانس خازن برابر ا ست با Z = 1/jωc 1و این مقدار

سطح و مقاومت پالریزاسیون خوردگی قابل اغماض است،

برای  CPEبرابر اس ت با Z = 1/(Y0 jω)n 1که در این

این مقدار را میتوان به مقاومت کل سیستم نسبت داد .بهدلیل

فرمول ها  Cبهمعنی ظرف یت خازن ω ،فاز Y0 ،ادمی تانس

اینکه اگر در مدار الکتروشیمیایی فرض کنیم فرکانس آنقدر

(برعکس امپدانس و معادل پارامتر ظرفیت در خازن ایدئال)

کم باشد که عمالد بتوان جریان را  DCفرض کرد (سینوسی

و  jعبارت موهومی  √−1است .همانطور که دیده می شود،

نباشد) ،در این صورت در همان میکرو ثانیۀ ابتدایی خازن پر

اختالف ایندو فقط در یک توان  nاست که این مقدار عددی

میشود و دیگر اجازه عبور جریان از شاخه خود را نمیدهد.

بین ص فر و یک اس ت ،مقدار ص فر آن مقاومت ایدئال و

پس جریان از مقاومتها (بهصورت سری) عبور میکند و

مقدار یک آن خازن ایدئال را تداعی میکند ] .[98نمودارهای

مجموع مقاومتها را در برابر خود میبیند ،پس هر چقدر

باد حاصل از آزمون  EISبه قرار زیر است1

سمت چپ نمودار باالتر باشد ،بیانگر مقاومت بیشتر است

نمودارها شامل 2حالت مجزا هستند ،یکی مربوط به

] .[39نکتۀ مهم دیگری را باید درباره امپدانس واربرگ مدنظر

تغییرات فاز برحسب لگاریتم فرکانس (عموماد گنبدیشکل)

داشت ،در مدل فیزیکی استفادهشده برای بهدستآوردن

و دیگری تغییرات لگاریتم امپدانس برحسب لگاریتم فرکانس

روابط مربوط به این عنصر امپدانس از فرض بینهایتبودن

است .انتقال ماکزیمم نمودار زاویه فاز بهسمت راست در

ضخامت الیۀ نفوذی استفاده میشود .یعنی فرض بر این است

منحنی مربوط به نمونۀ  TiO2نسبت به دیگر نمونهها مشهود

که گونۀ نفوذکننده از فواصل کامالد دور و از بطن محلول به

است .هر چقدر که نقطه ماکزیمم این نمودار بهسمت راست

سطح الکترود نفوذ میکند .با استفاده از این فرض و

میل پیدا کند ،بیانگر باالتربودن خواص حفاظتی سطح در برابر

همانطور که بر روی نمودار نایکوئیست برای امپدانس

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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واربرگ مشخص است ،در حد جریان  DCاز لحاظ نظری

بهطورکلی برای نمونه های  TiO2و  ،TiO2-Nمیتوان گفت

امپدانس واربرگ بهسمت بینهایت میل میکند و این از نظر

بهدلیل نفوذ آس ان محلول خورنده به حفرات الیۀ خارجی،

فیزیکی با مقاومت بینهایت برای سیستم الکتروشیمی در حد

این الیه اثر چندانی در طیف سنجی امپدانس الکترو شیمیایی

 DCمتناظر است ،ولی درعمل فرض بینهایتبودن ضخامت

از خود نش ان نداده اس ت .بنابراین ،این الیه نقش ی در

الیۀ نفوذ جای خود را به ضخامت محدود و مقاومت سیستم

مقاومت به خوردگی ندارد .ازاینرو منطقی اس ت که الیۀ

میدهد ].[41

داخلی پو شش را بهعنوان سدی در برابر حمالت خوردگی

در نمودارهای امپدانس الکتروش یمیایی ،افزودهش دن
مقادیر المان خازنی نش ان از ورود یونها و محلول خورنده

بپذیریم .این الیه س دی فیزیکی در برابر محلول خورنده
ایجاد میکند و سبب افزایش مقاومت به خوردگی میشود.

به پو شش دارد و بهطورکلی کاهش مقاومت پو شش ا ست
که با کاهش مقاومت مربوط به این المانها همراه میش ود.

نتیجهگیری

همچنین همانطور که دیده می شود ،برای نشاندادن ظرفیت

 .9انجام فرایند نیتراسیون گازی بر روی سطح تیتانیم و اکسید

خازنی پوششها از المانهای فاز ثابت استفاده شده است که

تیتانیم مشخص کرد که نیتروژن در سطح نمونهها نفوذ

علت آن ایدئالنبودن پوش ش ها بهعلت نقایص س طحی

کرده و باعث ایجاد فازهای  TiO2-N ،TiNو TiO0.34N0.74

موجود ا ست یا بهعبارتی ترکها و حفرات تخلیۀ برجامانده

شده است .همچنین در راستای تأیید آنالیز پراش پرتو

روی سطح پوشش موجب خارج شدن این ظرفیت از حالت

ایکس ،آنالیز  FTIRانجام شد و نشان داد که در نمونۀ

ایدئال میش ود .باتوجهبه جدول  ،1نمونههای پوش شدار

اکسید تیتانیم نیترورهشده پیوندهای نیتروژن با اکسیژن

نس بت به زیرالیۀ بدون پوش ش مقدار مقاومت بیش تری را

بهوجود آمده است؛

نش ان میدهند که این امر بیانگر مقاومت بیش تر در برابر

 .2بررسی مورفولوژی ساختار نمونههای  TiNو TiO2-N

خوردگی اس ت .بهعالوه هر 2پوش ش متراکم داخلی و

نشان داد که ساختار نمونۀ  TiNدارای ظاهری متراکم

متخلخل خارجی ،ظرفیت خازنی بهمراتب پایینتری دارند

همراه با چالههایی در سطح است ،درحالیکه ساختار نمونۀ

که این امر نیز بیانگر مقاومت بی شتر نمونۀ پو ششدار PEO

 TiO2-Nمشابه نمونۀ  TiO2است ،با این تفاوت که در کنار

و دوپلکس در برابر خوردگی است .برای توجیه مقدار پایین

حفرات موجود ذرات کرویشکل پدید آمده است .ساختار

ظرف یت خازنی در افزایش م قاو مت به خوردگی میتوان

نمونههای یادشده در این مرحله بهترتیب  9/9و

گفت که هرچه مقدار ظرفیت خازن کمتر باش د ،با مص رف

8/7میکرون اندازهگیری شد ،بهطوریکه نمونۀ TiO2-N

جریان کمتر ش ارژ میش ود و از مدار خارج میش ود .با

عالوه بر الیۀ اکسیدی یک الیۀ نازک  TiNروی سطح

خارج شدن خازن از مدار دیگر جریان برقرار نی ست ،زیرا با

تشکیل شده است که این تحلیل در آنالیز اسکن خطی

ش ارژش دن خازن ،جریان از آن عبور نمیکند و مدار قطع

مقطع این نمونه کامالد مشهود است؛

می شود .الیۀ اکسیدی متراکم بر روی سطح تیتانیم نیز چنین

 .9رفتار خوردگی نمونههای پوششدار  TiN ،TiO2و TiO2-

حالتی دارد و مانند یک خازن پس از ش ارژش دن کامل ،با

 Nنشان داد که بیشترین مقاومت به خوردگی مربوط به

خارج شدن از مدار ،مدار الکتریکی را قطع میکند و درنتیجه

نمونۀ  TiO2است که دلیل آن عایقبودن پوشش و درنتیجه

نرخ خوردگی فلز را کاهش مید هد ] .[98با مش ا هدۀ

انتقال الکترون و تبادل بار الکتریکی کمتر گمانه زده شده

نمودار های  EISو داده های بهدس تآ مده میتوان نتی جه

است.

گرفت که مقاومت به خوردگی نمونه با پوش ش اکس ایش
الکترولیتی پالس مایی بهتر از نمونۀ بدون پوش ش اس ت.
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بررسی اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوشش روی ( )Znآبکاریشده بر زیرالیۀ فوالدی st21
سمیرا عالئی

()9

بهروز شایق بروجنی

()2

احسان اکبری خراجی



()9

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رفتار خوردگی پوشش نانوکریستالی روی ( )Znایجادشده بر زیرالیۀ فوالدی  st12بهروش عملیات مکانیکی سطحی تدریجی
( )SMATو آبکاری الکتریکی از طریق حمام کلریدی در حضووور و عدم حضووور ژالتین بوده اسو ب برای مشووه ووهیابی سوواختار و رفتار پوشووشها از
آزمونهای تفرق اشعۀ ایکس ،میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،طیفسنجی توزیع انرژی اشعۀ ایکس ( ،)EDSآزمونهای پالریزاسیون تافل
و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول 9/5درصد سدیمکلرید و آزمون میکروسهتی استفاده شدب نتایج نشان داد عملیات  SMATباعث کاهش
اندازۀ بلورکها شده و از طرفی حضور ژالتین سبب ایجاد جه گیری ترجیحی در رسوب  Znشده اس  ،بهطوریکه اندازۀ دانه برای نمونۀ ساده نسب
به نمونۀ در حضووور ژالتین و عملیات  ،SMATاز  55به 21نانومتر و جریان خوردگی آن بهترتیب از  88/8به 28/9میکروآمپر بر سووانتیمتر مربع رسوویده
اس ب
واژههای کلیدی :آبکاری الکتریکی روی ،عملیات مکانیکی تدریجی سطحی ( ،)SMATمقاوم

خوردگیب

Investigation of the Effect of Chemical and Mechanical Parameters on the Electroplated Zinc
Coating on Steel Substrate of st12
E. Akbari Kharaji

B. Shayegh Boroujeny

S. Alaei

Abstract
This study aimed to investigate the corrosion behavior of zinc nano-crystalline coating on st12 steel substrate by
surface mechanical attrition treatment (SMAT) and electroplating process into chloride bath with and without of
gelatin. To study the behavior of coatings, they were characterized by using X-ray diffraction, field emission
scanning electron microscopy, EDS, potentiodynamic polarization and EIS tests in 3.5 wt. % NaCl solution. The
results showed that SMAT process reduced the size of the crystallites and the presence of gelatin caused the
induced orientation of Zn deposition so that the grain size in the presence of gelatin and SMAT reached from 55
to 29 nm and the rate of its corrosion reached from 80.8 to 20.1 µA.cm-2.
Key Words Zinc electroplating, Surface mechanical attrition treatment (SMAT), Corrosion resistance.
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بررسی اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوشش روی ( )Znآبکاری شده ...

اس  ،اصالح ریزساختار سطح بهوسیله ایجاد یک الیۀ

مقدمه
فوالدهای پوششدادهشده با روی ( )Znو آلیاژهای آن ،بهطور

سطحی نانوساختار سودمند اس

وسیعی در صنایع ساختمان ،خودروسازی ،تأسیسات عمومی

نانوکریستالی میتوان از عوامل ریزکننده دانه نیز استفاده کردب

و ابزارهای صنعتی استفاده میشودب تقریبا نیمی از تولیدات

امروزه از روشهای جدیدی مانند عملیات مکانیکی سطحی

روی در جهان صرف پوششدهی ورقهای فوالدی میشودب

تدریجی ( )SMATبرای ایجاد یک الیۀ سطحی نانو کریستالی

نرخ خوردگی روی در بیشتر اتمسفرها دس کم 98برابر از

در سطح مواد فلزی استفاده میشودب عملیات مکانیکی

فوالد کمتر اس ب پوششهای روی باعث بهبود رنگپذیری

سطحی تدریجی یک روش نوین و مؤثر برای بهوجودآوردن

به خوردگی میشودب بدینترتیب

][6ب نکتۀ اصلی در

سطح و افزایش مقاوم

][4,5ب برای ایجاد سطوح

این الیۀ نانوکریستالی بر روی سطح اس

استفاده از این پوششها برای جلوگیری از خوردگی فوالد از

این فرایند ،ایجاد یک الیۀ سطحی نانوکریستالی در سطح ماده

بیشترین کاربرد برخوردار اس ب

از طریق ایجاد تعداد زیادی از عیوب یا ف ل مشترکهاس

به حفاظ

که در این صورت ریزساختار به بلورهایی با اندازه نانومتر

از فوالد با پوشش روی ،بهعل

ارزانقیم بودن روی و پوششدهی آسان و همچنین بهبود
مؤثر حفاظ

تبدیل میشودب

گالوانیک در برابر خوردگی بسیار توجه

اکنون در حمامهای آبکاری روی از افزودنیهای

مؤثر

شیمیایی برای اصالح ساختار سطح پوششهای روی استفاده

فوالد در محیطهای خورنده استفاده میشودب پوشش روی

میشود و درنتیجه مطالعات عمدتا روی بررسی اثر این مواد

عالوه بر نرخ خوردگی کمتر و باتوجهبه فعالتربودن آن

بر ساختار سطح پوشش متمرکز بوده و تأثیر ساختار سطح

به فوالد ،میتواند بهصورت گالوانیکی مانع از

زیرالیه بر ساختار و خواص پوششهای روی کمتر مطالعه

خوردگی فوالد شودب خوردگی پوششهای روی وابستگی

شده اس ب از آنجاییکه عملیات مکانیکی سطحی تدریجی

و مورفولوژی پوشش دارد ،ازاینرو میتوان

( )SMATبهعنوان روشی نوین و ارزانقیم

قادر به اصالح

و

سطح زیرالیه بوده و درنتیجه ممکن اس

بر ساختار و

میشود ،بهطوریکه عموما از پوشش روی برای حفاظ

نسب

زیادی به باف

با تغییر روش پوششدهی و بهدس آوردن باف

مورفولوژی مناسب ،نرخ خوردگی ورقهای گالوانیزه را
کاهش داد []9ب

ویژگیهای پوشش آبکاریشده روی بسیار مؤثر باشد ،در این
پژوهش کوشش شده اس

با استفاده از روشهای

رسوب الکتروشیمیایی روشی نسبتا ساده و کمهزینه

ارزانقیم

که بهطور گستردهای برای اعمال پوششهای فلزی

آبکاری الکتریکی ،الیۀ نانوکریستالی سطحی برای بهبود

استفاده میشودب در این روش محدودیتی در شکل هندسی

مقاوم

به خوردگی بر سطح زیرالیۀ فوالدی ایجاد شودب به

زیرالیه وجود ندارد و جوانهزنی رسوب روی نمونهها با

این منظور ،ابتدا سطح نمونهها تح

اس

سرع

مانند عملیات مکانیکی سطحی تدریجی و

عملیات  SMATقرار

زیادی انجام میشود و میتوان بهآسانی به فیلمهایی

گرفته اس  ،سپس با استفاده از حمام کلریدی در حضور و

یاف ب عالوه بر موارد

عدم حضور ژالتین یک الیۀ نانوکریستالی روی ( )Znبر

ذکرشده ،در این روش میتوان بهآسانی با تغییر در پتانسیل

زیرالیۀ فوالدی رسوب داده شدب سپس رفتار خوردگی

کاری یا دانسیتۀ جریان اعمالی در حین رشد فیلم ،ترکیب

نمونههای عملیات سطحیشده پوششدار و بدون پوشش و

آلیاژی دقیقی را متناسب با خواص مکانیکی ،مغناطیسی و

همچنین

و

خوردگی مدنظر ایجاد کرد ][2,3ب

پوششدادهشده در حضور و عدم حضور ژالتین در محلول

با ضهام

چند میکرومتر دس

رفتار

نمونههای

عملیات

سطحیشده

از آنجایی که بهبود ریزساختار و خواص سطحی یک

9/5درصد سدیمکلرید ( )NaClبا یکدیگر مقایسه شدب برای

راه مؤثر برای افزایش عمر قطعات در حین سرویسدهی

مشه هیابی پوششهای نانوکریستالی  Znایجادشده از

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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آزمونهای تفرق اشعۀ ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ

برای نامگذاری بهتر نمونهها ،هرکدام بهصورت

الکترونی روبشی گسیل میدانی ( )FESEMو آزمون

اخت اری نامگذاری شده اس  ،بهطوریکه بهترتیب

طیفسنجی توزیع انرژی اشعۀ ایکس ( )EDSاستفاده شدب

پوششهای بدون ژالتین بر زیرالیۀ ساده ،حاوی ژالتین-

به خوردگی پوششهای نانوکریستال  Znبا

زیرالیۀ ساده ،بدون ژالتین-زیرالیۀ SMATشده و نمونۀ

استفاده از آزمونهای پالریزاسیون تافل و طیفسنجی

حاوی ژالتین-زیرالیۀ  SMATشده بهصورت نمونههای ،S

امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISدر محلول 9/5درصد

 S-SMAT ،GSو  G-SMATنامگذاری شدندب

همچنین مقاوم

در همۀ اندازهگیریهای الکتروشیمیایی ،از یک سل

سدیمکلرید بررسی شدب

سهالکترودی استفاده شد ،بهطوریکه از نمونههای فوالدی
بهعنوان الکترود کار با ابعاد سطح 98×98میلیمتر ،از الکترود

مواد و روش تحقیق
برای آماده سازی نمونهها ،از ورق فوالدی  st12با ضهام

 Ag/AgClبهعنوان الکترود مرجع و از پالتین با ابعاد

2میلی متر به اب عاد 98×98میلی متر بهعنوان زیرال یه برای

28×28میلیمتر بهعنوان الکترود کمکی استفاده شدب فاصله
بین الکترودها در تمام آزمونها ثاب

رسوب پوشش روی استفاده شدب
با هدف دستیابی به یک ساختار درش
زیرالیهها در دمای  288 ºCبهمدت 2ساع

و همگن،
تح

عملیات

حرارتی آنیل قرار گرفتند و پس از سردشدن بهمدت 98دقیقه
تح

برای بررسی پتانسیل نشس
اسکن 98میلیول

و برابر 9سانتیمتر بودب

از آزمون ولتامتری با سرع

بر ثانیه در محدوده  -9/5تا 8/5ول

استفاده شدب

عملیات  SMATقرار گرفتندب فرکانس لرزش دستگاه

برای بررسی مورفولوژی سطح و مقطع پوششها از

58هرتز ،فاصله نمونهها از کف محفظه 9سانتیمتر بود و از

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM, MIRA3

گلولههای فوالدی با قطر 9میلیمتر استفاده شدب برای انجام

 )TESCAN - XMUاستفاده شدب ترکیب شیمیایی پوششها،

شد تا لبههای تیز و سطح پش

فرایند آبکاری ،نمونهها مان

از طریق آزمون طیفسنجی تفکیک انرژی ( )EDSتعیین شدب

نمونه پوشیده شود و توزیع جریان الکتریکی در همۀ

ارزیابی سهتی پوششها با آزمون میکروسهتی با

قسم ها یکسان باشدب سطح الکترود کار (زیرالیه) برای

دستگاه  Microhardness-tester HVS-1000انجام شد،

افزایش بازدهی پوششدهی ،افزایش چسبندگی پوشش به

بهطوریکه از هر نمونه  9آزمون گرفته شد و در هر مرحله

زیرالیه و بهبود خواص نهایی پوشش ،با سمباده از شماره

از نیروی 58گرمی و مدت 98ثانیه استفاده شدب ساختار

مشهای  288تا  888آمادهسازی شدب 2حمام استفادهشده از

کریستالی و اندازۀ بلورک نمونهها با استفاده از دستگاه

نوع کلریدی بوده که ترکیب شیمیایی هرکدام در جدول 9

پراشسنج اشعۀ ایکس  X’pert Pro MPDشرک

آمده اس ب در حمامهای یادشده ،ژالتین بهعنوان افزودنی

 Panalyticalبا هدف مسی ( )Cuka = 0.154 nmدر محدوده

مؤثر در کاهش اندازۀ دانههای پوشش استفاده شدب زمان

( 5 )2θتا 88درجه با اندازۀ گام (8/822 )step sizeدرجه

پوششدهی 5دقیقه در نظر گرفته شد و اسیدیتۀ محلول

بررسی شدب برای تحلیل اطالعات آزمون اشعۀ ایکس از

بهکمک  pHمتر دیجیتالی ،مقدار  5تعیین شدب

نرمافزار  Xpert Highscoreاستفاده شدب محاسبه اندازۀ

جدول  9ترکیب شیمیایی الکترولی

آبکاری (گرم بر لیتر)

بلورکها با استفاده از روش ویلیامسون-هال انجام شدب
رفتار خوردگی نمونهها با آزمونهای پالریزاسیون تافل

محلول

ZnCl2

NH4Cl

H3BO3

Gelatin

و ام پدانس الکتروشوووی مایی( )EISدر محلول9/5درصوووود

9

28

978

28

-

2

28

978

28

8/5

سدیمکلرید و بهو سیلۀ د ستگاه پتان سیوا ستات  Parstatمدل

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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بررسی اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوشش روی ( )Znآبکاریشده ...

دمای اتاق در نظر گرفته شوودب زمان طوطهوری هر نمونه در

افزودنی که این مکانها را پوشانیده اس  ،انجام شودب به

تعادل98 ،دقیقه

همین دلیل در حضور افزودنی به پتانسیلهای بیشتری برای

پتانسووویل مدار باز برای رسووویدن به حال

انت هاب شووودب برای تحل یل نمودار ها و برون یابی تافلی

احیای فلز  Znبر روی سطح نیاز اس ب

منحنیهای پالریزاسیون از نرمافزار  CorrViewاستفاده شدب
برای بررسیهای دقیقتر رفتار پوششها ،روش طیف سنجی
امپدانس الکتروشیمیایی ( )EISبه کار گرفته شدب آزمون EIS
در مقدار پتانسیل مدار باز ( )OCPو با بهکارگیری دامنۀ mV

به  OCPدر م حدودۀ فر کانسوووی 988میلی تا

 98نسووو ب

988کیلو هرتز انجام شووودب برای انجام این آزمون ابتدا هر
نمو نه در پ تانسووو یل مدار باز به مدت 98دقی قه در محلول
نگهداری شووود .انتهاب مدل تئوری مناسوووب برای تحلیل
منحنیهای آزمون  EISبا نرمافزار  Zviewانجام شدب راندمان
حفاظ

نمونه های پوشوووشدادهشوووده بهکمک رابطۀ ()9

محاسووبه شووده اس و

که در آن  Rtو  Rt0بهترتیب مقاوم

پالریزا سیون نمونه در حال

پو ششهای مهتلف و پو شش

شکل  9ولتاگرام سیکلی از محلول آبکاری بر زیرالیۀ فوالدی در
حال های مهتلف در محدودۀ پتانسیل  8/5تا -9/5ول

ساده اس ب
×)988

() 9

Rt
Rt8

نسب

به الکترود مرجع

Ag/AgCl

IE=(-9

برای نمونۀ  ،S-SMATپتانسیل احیای  Znبه مقادیر
نتایج و بحث
آزمون ولتامتری سیکلی

مثب تر ( )-9/88انتقال پیدا کردب این بدان معنی اس

که به

پتانسیل کمتری برای احیای فلز  Znبر روی سطح الکترود

شکل  9نمودارهای آزمون ولتامتری در محدوده  -9/5تا

نیاز اس ب مطابق تحقیقات ،با انجام فرایند  SMATزبری

به الکترود مرجع  Ag/AgClدرون

سطح افزایش مییابد و ناهمواری ایجاد میشودب بهعبارتی

محلولهای آبکاری  Znبر سطح زیرالیۀ ساده و  SMAشده

دانسیتۀ مناطق مستعد برای احیا از جمله عیوب یا لبهها زیاد

با و بدون ژالتین را نشان میدهدب باتوجهبه نتایج ،هنگام

میشوند و بهاینترتیب احیای فلز  Znراح تر صورت

آبکاری نمونۀ  ،Sجریان کاتدی  Znاز پتانسیل تقریبی -9/9

میپذیردب از طرفی باتوجهبه شکل  ،9دانسیتۀ جریان کاتدی

شروع شده اس ب با اضافهشدن ژالتین به محلول (نمونۀ

این امر میتواند تغییر سطح

8/5ول

ول

نسب

فلز  Znکاهش مییابد که عل

مقادیر منفیتر ()-9/97

باشدب با وجود یکسانبودن سطح ظاهری ،سطح اصلی با

انتقال پیدا کردب براساس مطالعات انجامشده ] [8زمانی که

وجود پستیوبلندیهای زیاد میتواند بیشتر از سطح ظاهری

افزودنی به محلول اضافه میشود ،قبل از اینکه پتانسیل به

باشدب باتوجهبه افزایش سطح ،دانسیتۀ جریان کاهش یافته

پتانسیل احیای فلز  Znبر سطح نزدیک شود ،سطح الکترود

اس  ،اما کاهش دانسیتۀ جریان را نمیتوان دلیلی بر تمایل

از افزودنی پوشیده میشود و سطح مکانهای فعال برای

کمتر برای احیای یون  Znبر سطح الکترود دانس ب برای

جوانهزنی را اشغال میکندب در این شرایط ،انتقال بار بین

نمونۀ  G-SMATپتانسیل احیای  Znنزدیک به پتانسیل احیای

و سطح الکترود باید از بین الیۀ

که

 ،)GSپتانسیل احیای  Znبهسم

یونهای  Znدرون الکترولی

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

حال

اول (نمونۀ  )Sبوده اس ب ازاینرو ،میتوان گف
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بهدلیل تأثیر عملکرد همزمان و معکوس ژالتین و عملیات
 ،SMATمقدار پتانسیل تغییر چندانی نداشته اس ب

باتوجهبه نتایج ،پوشش آبکاریشده  Sدارای بزرگترین
اندازۀ کریستالی

(55نانومتر) و پوشش آبکاریشده G-

(21نانومتر) بوده

 ،SMATدارای کمترین اندازۀ کریستالی
اس ب

بررسی ساختار فازی
شکل  2الگوی  XRDپوششهای  Znدر حضور و عدم

باتوجهبه طیف -2ب بر اثر اضافهشدن ژالتین به

حضور ژالتین بر روی زیرالیۀ ساده و SMATشده را نشان

محلول ،رشد ترجیحی ایجاد میشود و میتوان گف

ژالتین

میدهدب پیکهای تفرق در زوایای پراکندگی (،92/21( )2θ

نقش ریزدانهکننده را داردب بهصورتی که در حضور ژالتین،

 )77/898 ،78/229 ،78/85 ،51/99 ،19/29 ،98/11بهترتیب

رشد در صفحههای ( )989( )982( ،)989( ،)882کاهش

مربوط به صفحات (،)989( ،)982( ،)989( ،)988( ،)882

یافته ،درحالیکه رشد در صفحههای ( )988و ( )989بهطرز

( )998و ( )881هستندب جدول  2مقادیر محاسبهشده اندازۀ

چشمگیری افزایش یافته اس ب همچنین میتوان مشاهده کرد

بلورک پوششها را با استفاده از روش ویلیامسون-هال نشان

که پهنای پیکها نسب

به طیف -2الف افزایش یافته که

میدهدب

نشاندهنده کاهش اندازۀ بلورکهاس ب در طیف -2ج
مشاهده میشود که بر اثر انجام عملیات  ،SMATشدت
پیکها کاهش یافته اس

و پیکها پهنتر شدهاند که این

موضوع بهدلیل کاهش اندازۀ بلورک در اثر انجام عملیات
 SMATاس ب مقایسۀ طیفهای -2الف و -2ج نشان
میدهد عملیات  SMATبر سطح زیرالیه تأثیر زیادی بر
جه

رشد نداشته و فقط باعث کاهش اندازۀ کریستالی ها

شده اس ب در طیف -2د مشاهده میشود که شدت همۀ
پیکها کاهش یافته و پیکها پهنتر شده اس

که نشاندهنده

کاهش اندازۀ کریستالی هاس ب همچنین همزمان با کاهش
رشد در صفحات کریستالی ( )989( )982( ،)882رشد در
صفحه ( )988افزایش یافته اس ب
شکل  2الگوهای پراش اشعۀ ایکس پوشش  Znآبکاریشده از محلول:
(الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)
جدول  2اندازه کریستالی

G-SMAT

شکل  9ت اویر  FESEMمورفولوژی پوششهای روی در

و میزان میکروکرنش برای پوششهای

نمونه

اندازۀ کریستالی

S

55

GS

19

S-SMAT

18

G-SMAT

21

Zn

حضور و عدم حضور ژالتین روی زیرالیۀ ساده و
SMATشده را نشان میدهدب باتوجهبه شکل  ،9الیههای

آبکاریشده
)(nm

بررسی مورفولوژی سطح

میکروکرنش
1

9×98

9×985
1

9/5×98
5

5×98

متراکمی از  Znدر همۀ نمونهها ایجاد شده اس ب ت ویر -9
الف مورفولوژی پوشش نمونۀ  Sرا نشان میدهدب این ساختار
متشکل از بلورهای هگزاگونال اس

بر روی یکدیگر چیده شدهاند و یک دانه را ایجاد میکنندب
در ت ویر -9ب ،یعنی برای نمونۀ  ،GSاندازۀ دانهها
کاهش یافته اس ب عل

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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پوشش ،ژالتین خود را به سطح کاتد میرساند و مکانهای

کوچکتر شوووده اسووو ب درواقع از آنجایی که در عملیات

متوقف

 SMATا ندازۀ دا نه های زیرال یه کاهش و ناهمواری های

میکندب از طرفی بهدلیل حضور ژالتین روی سطح کاتد ،نفوذ

سووطح افزایش یافتهاند ،دانسوویتۀ مناطق مسووتعد برای احیا

کاتیونهای  Znنیز دشوارتر میشود و درنتیجه کاتیونهای

افزایش می یا بد و باعث تشوووکیل جوانه های  Znبیشوووتری

فلزی کمتری توانایی رسیدن به مکانهای رشد را دارند و

نسوووب

به حالتی که زیرالیه سووواده اسوو  ،میشوووودب این

دراینصورت تشکیل جوانههای جدید بهجای رشد

مورفولوژی نیز شوووبیه مورفولوژی پوشوووش در حال

جوانههای قبلی ترجیح داده میشودب از طرفی اندازۀ صفحات

بوده ،با این ت فاوت که ا ندازۀ دا نه ها بهطرز چشووومگیری

و در هر

کاهش یافته اسو ب همچنین اندازۀ الیهها بسوویار کمتر شووده

دانه ،جهات مهتلفی از چیدهشدن بلورکها را میتوان

موازی

فعال روی سطح را میپوشاند و رشد را در یک جه

بلوری کاهش یافته و بر تعدادشان اضافه شده اس
مشاهده کردب عل

اسو  ،اما حال

منظم و یکنواخ

خود را در جه

الف

بههمریهتگی و رشد ت ادفی را نیز

یکدیگر حفظ کردندب طبق نتایج آزمون اشووعۀ ایکس در این

میتوان به مکانیزم اثر ژالتین در آبکاری ،یعنی جذب بر

دا شته ا س ب

سطوح پرانرژی و رسوب روی مکانهای رشد و بهموجب
آن اثر منفی یا بازدارنده بر مکانهای فعال رشد دانس

پو شش ،ر شد در صفحات ( )882ارجحی
مطالعات نشووان داده اسوو

که بین جه گیری کریسووتالی

][10ب

بلورهای  Znو زیرالیۀ فوالدی ارتباط وجود داردب مطالعات

طبق نتایج آزمون  XRDدر این پوشش ،رشد در صفحات

که ب سته به نوع صفحه بلوری

( )988و ( )989ارجحی

داشته اس

که میتوان گف

باتوجهبه افزایش پالریزاسیون کاتدی در حضور ژالتین ،رشد

پی شین نیز ن شان داده ا س

زیرالیوه ،روی نحوۀ قرارگرفتن بلورهوای هگزاگونوال Zn

بهشدت تأثیرگذار اس

به بیرون صورت گرفته و رشد در صفحات زاویهدار و
منشوری افزایش یافته اس

][11,12ب

][13ب

بوواتوجووه بووه نتووایج الگوی  XRDزیرالی وۀ فوالدی
نمایشدادهشووده در شووکل  ،1جه گیری طالبا در صووفحۀ
( )998بوده اس

و بر روی صفحات ( )998زیرالیۀ فوالدی،

بلورهایی که صفحات آنها به موازات سطح زیرالیه ه ستند
تشوووک یل خوا هد شووودب می توان گ ف

باتو جه به کاهش

پالریزاسووویون کا تدی در اثر ان جام عمل یات  SMATروی
زیرال یه ،رشووود جانبی ترجیح داده می شوووود که ع ل

آن

کوچکتربودن انرژی الزم برای ر شد در صفحات پردان سیتۀ
( )882به موازات سوووطح فوالد بهع ل

قویتربودن انرژی

پیوند بین اتمهای صووفحات پردانسوویته با زمینۀ فوالد اس و
][12ب

شکل  9ت اویر  FESEMاز مورفولوژی پوشش  Znآبکاریشده از
محلول(:الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)

G-SMAT

در ت وووویر -9ج برای نمونۀ  ،S-SMATاندازۀ دانهها

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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ت ویر -9د مورفولوژی پوشش  G-SMATرا نشان

کمتر پوشش نسب

میدهدب این پوشش بیشتر دارای بلورکهای نازک  Znاس
که هر دانه دارای جه گیری خاصی اس

دادب

شکل  2ت اویر  FESEMپوششهای  Znآبکاری شده

که همچنین

در حال های مهتلف را نشوووان میدهدب باتوجهبه ت وووویر

میتواند متفاوت با دیگر دانهها باشدب باتوجهبه وجود مناطق

ناحیهای از عدم چ سبندگی در نمونۀ الف ،م شاهده می شود

مستعد جوانهزنی روی زیرالیۀ SMATشده ،تعداد زیادی

که همانطور که در نتایج مربوط به  EDSمشووواهده شووود،

جوانه تشکیل خواهد شدب در ادامه ژالتین با جذب بر سطوح

امکان جداشوودن این پوشووش از روی سووطح وجود دارد و

پرانرژی و رسوب روی مکانهای رشد مانع رشد میشود و

بدینترتیب آهن دیده شده در نتایج  EDSقابل توجیه اس ب

مجددا جوانههای جدید تشکیل میشودب بهاینترتیب ساختار

همانطور که مشهص اس  ،ضهام

پوشش  Znدر

محلولهای حاوی ژالتین افزایش یافته اس

آن را

کامال بههم ریهته اس

و رسوبات ریزدانه شدهاندب

که عل

میتوان باالبودن پتانسیل اضافی  Znیا بهعبارتی باالبودن
ترکیب شیمیایی پوششها

سرع

نشس

یونها در محلول حاوی ژالتین دانس ب
پوشش

ترکیب شیمیایی پوششهای آبکاریشده از طریق آزمون

بهطوریکه در شکل نیز مشاهده میشود ،ضهام

طیفسنجی توزیع انرژی اشعۀ ایکس ( )EDSبررسی شد و

برای پوششهای  S-SMAT ،GS ،Sو  G-SMATبهترتیب

نتایج آن در شکل  5نشان داده شده اس ب

 22/85 ،98/99 ،29/19و 21/97میکرون اندازهگیری شدندب

باتوجهبه شکل ،در همۀ پو ششها بهجز پو شش نمونۀ

باتوجهبه ت اویر -2ج و -2د میتوان مشاهده کرد که فاصلۀ

 ،Sفقط عن ر روی شناسایی شده اس ب در پوشش یادشده،

بین پوشش و زیرالیه کمتر میشود ،بهطوریکه مرزی بین

عالوه بر روی ،آهن و اکسیژن نیز شناسایی شدهاند که عل

زیرالیه و پوشش مشاهده نمیشودب بهنظر میرسد انجام

آن را میتوان باالبودن پتانسووویل اضوووافی هیدروژن بهعنوان

عملیات  SMATبر سطح زیرالیه سبب ات ال بهتر پوشش به

مانعی برای احیای  Znبر سطح کاتد ] [9و همچنین ضهام

زیرالیه شده باشدب

شکل  5نتایج آزمون  EDSپوشش  Znآبکاریشده از محلول( :الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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شکل  2ت

اویرFESEM

از ضهام

پوشش  Znآبکاریشده از محلول( :الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)

ارزیابی رفتار خوردگی
شکل  7نمودار پالریزاسیون نمونههای پوشش Zn

آبکاریشده را نشان میدهدب نتایج این آزمون در جدول 9
آمده اس ب مقاوم

پالریزاسیون در همۀ حال ها نسب

به

پوشش نمونۀ  Sافزایش یافته اس ب باتوجهبه نتایج

G-SMAT

تغییر کرده و از مکانهای کاتدی بهشدت کاسته شده اس ب
در این صورت فرایند خوردگی دچار کنترل کاتدی میشود،
به این معنی که چون مکانهای انجام واکنش کاتدی کاهش
یافته اس  ،بهدنبال آن از سرع واکنشهای آندی نیز کم و
درنهای منجر به کاهش سرع خوردگی میشود ][14ب

پالریزاسیون و ت اویر  FESEMپوششها میتوان مشاهده
کرد که با ریزترشدن دانههای پوشش ،دانسیتۀ جریان
خوردگی کمتر شده اس ب بهعبارت دیگر ،دانسیتۀ جریان
خوردگی بهترتیب از پوشش نمونۀ  ،Sنمونۀ  ،GSنمونۀ S-

 SMATتا پوشش نمونۀ  G-SMATکاهش یافته اس ب
مرزدانهها بهعنوان مکانهای آندی مرجح شناخته
میشوند و بنابراین نقش آند ،و دانه نقش کاتد را ایفا میکندب
در این حال نسب مساح آند به کاتد بر میزان شدت
خوردگی بسیار مؤثر اس ب سطح کاتد بزرگ واکنش احیا را
تسهیل میکند و بنابراین انحالل آندی مطابق اصل خنثایی
الکتریکی باید کاهش یابدب بهعبارت دیگر زمانی که سطح دانه
بزرگتر از مرزدانه باشد ،سرع خوردگی در مرزدانهها
افزایش خواهد یاف ب با ریزشدن دانهها در ابعاد نانو میتوان
اینگونه ت ور کرد که نسب آند به کاتد بهنفع مرز دانهها
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

شکل  7منحنی پالریزاسیون نمونههای پوشش  Znآبکاریشده در
حال های مهتلف در محلول 9/5درصد سدیمکلرید
نسب

به الکترود مرجع

Ag/AgCl
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از طرفی پوششها پتانسیل پسیو متفاوتی از خود نشان
دادندب در پوشش نمونۀ  ،Sپتانسیل پسیو کمتر از سایر
نمک محدود اس ،

پوششهاس ب از آنجایی که حاللی

تراکم بیش از حد یونهای فلزی در نزدیکی سطح الکترود
باعث خواهد شد نمک روی سطح الکترود رسوب کند و
بهش چشمگیری از سطح را بپوشاند ،ولی جریان در
قسم های پوشیدهنشده بهشدت افزایش مییابدب بهمحض
هیدرولیزشدن سدیمکلرید و آب ،یونهایی که ایجاد میشوند
توانایی تشکیل فیلم پسیو را بر روی ( )Znدارند و بهدنبال آن
از

مهاجرت یا نفوذ کاتیونها از شبکه فلز به درون الکترولی

میان چنین الیۀ پسیوی مشکلتر خواهد بودب همچنین اگرچه

شکل  8ت ویر  SEMسطح پوشش  G-SMATپس از انجام آزمون
پالریزاسیون تافل

واکنش اکسیداسیون الکترود بهوسیلۀ یونهای هیدروکسیل،
کلر یا اکسیژن بهطور همزمان شدت مییابد ،ضهام

فیلم

پسیو افزایش پیدا میکندب این موضوع باعث میشود حرک
کاتیونهای فلزی از شبکه به الکترولی

باز هم سه تر شود،

پس درنتیجه تغییرات جریان آندی کاهش پیدا میکند و با
افزایش پتانسیل ،جریان ثاب

میماندب

طبق تحقیقات ،مح والت خوردگی  Znدر محلول
سدیمکلرید

شامل

منحنی پالریزاسیون نمونههای پوشش  Znآبکاریشده در حال های
مهتلف در محلول 9/5درصد سدیمکلرید

،ZnO

 Zn5(OH)8Cl2.2H2Oو  Zn5(OH)6CO3.H2Oاس ب طبق
بررسیها درصد هیدروکسید روی  Zn(OH)2تشکیلشده در
الیۀ پسیو کم اس

جدول  9پارامترهای الکتروشیمیایی بهدس آمده از برونیابی تافل

و میتوان گف

نمونه

Icorr
)(µA.cm-2

)Ecorr (V

S

88/8

-9/2

917/8

GS

71/5

-9/9

292/8

S-SMAT

28/2

-9/9

299/2

G-SMAT

28/9

-9/9

828/9

هیدروکسید روی در

ابتدای تشکیل طبق واکنشهای ( )2و ( )9زیر بهسرع

به

سایر مح والت تبدیل میشودب
+ 2OH− = Zn(OH)2

()2

Rp
)(ohm.cm-2

،Zn(OH)2

،ZnCl2

2+

Zn

Zn(OH) = ZnO + H2 O

()9

بهدلیل حضور یونهای کلر درون محلول مطابق با
واکنش ( ،)1هیدروکسید کلرید روی تشکیل خواهد شدب
5Zn(OH)2 + 2Cl− + H2 O = Zn5 (OH)8 Cl2 . H2 O +

2OH−

()1
شکل  8ت ویر  SEMسطح پوشش  G-SMATرا پس

در صورت حضور دیاکسیدکربن در اتمسفر و جذب

از انجام آزمون پالریزاسیون تافل نشان میدهدب بهدلیل

آن بر روی سطح الکترولی

طبق واکنش ( )2( ،)5و ()7

مشابه  ،از آوردن ت اویر سطح پوششهای دیگر خودداری

هیدروکسید کربنات روی تشکیل میشود:

شده اس ب آنالیز  EDSسطح نمونۀ وجود عناصر  O ،Znو
 Clرا تأیید کردب

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

()5
()2

CO2 + 2OH − = CO2−
3 + H2 O

+ H2 O = HCO9− + OH−

2−

CO

9
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5Zn(OH)2 + 2HCO9− + 2H+ = Zn5 (OH)2 CO9 +
1H2 O

() 7

همانطور که دیده میشود ،اختالف ایندو فقط در یک توان
 nاس

که این مقدار عددی بین صفر و یک اس ب مقدار

صفر آن مقاوم
مطالعات نشان داده اس

درنهای

که هیدروکسید

کربنات روی  Zn5(OH)6CO3و هیدروکسید کلرید روی

ایدئال و مقدار یک آن خازن ایدئال را تداعی

میکند ،بهطوریکه هرچه این مقدار به مقدار  9نزدیکتر
باشد ،سطحی یکنواخ تر و ایدئالتر خواهیم داش ب

 Zn5(OH)8Cl2.2H2Oمح والت اصلی خوردگی  ،Znدر

مقادیر بهدس آمده از مدار معادل و انطباق آنها با

محلول سدیمکلرید هستند ][15,16ب بااینحال ،هیدروکسید

شدب باتوجهبه

کربنات روی ،یک الیۀ متهلهل اس

و طی پالریزاسیون

در محلول 9/5درصد سدیمکلرید

برای پوششهای  Znآبکاریشده در حال های مهتلف در
شکل  1نشان داده شده اس ب باتوجهبه منحنی نایکوئیس
برای تفسیر الکتروشیمیایی این سیستمها و محاسبۀ
پارامترهای الکتروشیمیایی  Cdl ،Rsو  Rctاز مدار معادل شکل
-1ب استفاده شده اس ب در این مدار Rs ،مقاوم
جبراننشده محلول بین الکترود مرجع و الکترود کاری (نمونۀ
پوششدادهشده) Rct ،مقاوم

پالریزاسیون در ف ل مشترک

محلول و الکترود که همان مقاوم
ظرفی

انتقال بار اس

و )Cdl( Q

فیلم پسیو اس ب درواقع بهدلیل آنکه صفحات الیۀ

دوگانه ایجادشده بین سطح الکترود و الکترولی
باهم نیس

اینکه  Rctمقاوم

انتقال بار بوده و سرع

خوردگی را مشهص میکند ،هرچه این کمی

آندی رفتار شبهپسیو دارد ][17ب
منحنی نایکوئیس

طیفهای حاصل از آزمون ،در جدول  1ثب

مقاوم

واکنشهای
بزرگتر باشد،

به خوردگی بیشتر اس ب همانگونه که از جدول 1

مشهص اس  ،پوشش نمونۀ  G-SMATبیشترین مقاوم
لهشده

پالریزاسیون و بازده حفاظتی را داردب همچنین طبیع

و شبهدایره نمودارها با مرکز زیر محور افقی ،بیانگر افزایش
ناهمواریهای سطحی و طیریکنواختی الکترود جامد در حین
خوردگی و توزیع طیریکنواخ

جریان روی سطح اس ب این

مسئله را میتوان با پارامتر  nنیز بیان کردب با مقایسه مقادیر n

مالحظه میشود که این پارامتر بهترتیب به  9نزدیک میشود
که بیانگر یکنواختی باالی پوشش نسب

به دیگر

پوششهاس ب

دقیقا موازی

و همچنین صفحه الکترود زبر و ناهمگون اس ،

از المان فاز ثاب

بهجای خازن ایدئال استفاده میشود ][14ب

تفاوت این 2عن ر در فرمول امپدانس خودش را نشان
میدهدب امپدانس خازن با معادله ( )8برابر اس :
9

() 8

jωC

=Z

و این مقدار برای  CPEبا معادله ( )1برابر اس :
() 1

𝑛

9
)(𝑌 jω
8

جایی که  Cبهمعنی ظرفی

=Z

خازنی ω ،فرکانس زاویهای (ω-

) Y0 ،=2πfادمیتانس (برعکس امپدانس و معادل پارامتر
ظرفی

در خازن ایدئال) و  jعبارت موهومی  √−9اس ب
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سمیرا عالئی -بهروز شایق بروجنی -احسان اکبری خراجی
جدول  1نتایج آزمون امپدانس نمونههای پوشش  Znآبکاریشده در حال های مهتلف در محلول 9/5درصد سدیمکلرید
نوع پوشش

Rs
)(ohm.cm-2

Rt
)(ohm.cm-2

Cdl
)F(×5-98

n

درصد تهلهل

IE

S

7

9/25

92/1

8/89

28/9

91/8

GS

1

921/1

28/8

8/12

19/2

58/1

S-SMAT

2

529/5

29/1

8/18

27/2

72/1

G-SMAT

1

792/5

22/8

9

28/8

71/9

باتوجهبه آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک در رابطه

دادههای بهدس آمده از آزمون پالریزاسیون پتانسیودینامیک

با تشکیل فیلم پسیو میتوان مشاهده کرد که برای پوشش

و همچنین امپدانس الکتروشیمیایی و اطالعات حاصل،

حاصل از نمونۀ  ،Sسریعتر فیلم پسیو تشکیل شده اس ب

مشاهده شد که نتایج این  2آزمون از تطابق خوبی برخوردار

درحالیکه در حال های دیگر ،فیلم پسیو در پتانسیلهای

اس ب همچنین باتوجهبه نتایج آزمون ولتامتری انجامشده که

باالتر تشکیل شده اس ب باتوجهبه مقدار  nمیتوان گف

در شکل  9نشان داده شد ،میتوان مشاهده کرد که در

نمونۀ یادشده بیشترین زبری سطح را در مقایسه با

پوششهای اعمالی بر زیرالیۀ SMATشده ،جریان آندی

پوششهای دیگر دارد و افزایش زبری سطح سبب میشود

به خوردگی

کاهش یافته اس

تابع کار الکترون کاهش پیدا کند و بهاینترتیب واکنشهای

اس

الکتروشیمیایی مربوط به تشکیل الیۀ پسیو راح تر انجام

میشودب

که نشاندهنده افزایش مقاوم

][20ب باتوجهبه نتایج یادشده تطابق هر  9آزمون تأیید

میشودب برای محاسبه درصد تهلهل (درصد )Fبرای هر
نمونه ،از رابطه ( )98استفاده شد ][18ب
ΔECorr
)
βa

ارزیابی میکروسختی

(−

×988

()98

8
RP

F= ( ) 9×8درصد
R
P

8

که در این راب طه  R Pو  R Pبهترت یب م قاو م

های

پالریزا سیون زیرالیه و پو شش و  ΔECorrاختالف پتان سیل
خوردگی و  βaشووویب ناحیۀ آندی نمودار پالریزاسووویون
هستندب
با مقایسه نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی مشاهده
شد که میزان تهلهل ،بهترتیب از پوشش حاصل از نمونۀ S

تا درنهای

پوشش آبکاری حاصل از نمونۀ G-SMAT

روبهکاهش بوده که این کاهش تهلهل و متراکمشدن پوشش
بهخوبی در ت اویر  FESEMنشان داده شده اس ب کاهش
تهلهل پوشش نشاندهنده افزایش مقاوم

از آنجاییکه آزمون اندازهگیری میکروسهتی یکی از
آزمونهای سنجش و مشه هیابی برای پوششهاس  ،از آن
برای بررسی خواص پوشش اعمالشده کمک گرفته شدب
شکل  98نتایج آزمون میکروسهتی پوششها را نشان میدهدب
باتوجهبه نتایج ،پوشش حاصل از نمونۀ  G-SMATبیشترین
میکروسهتی ( 18/1ویکرز) را داراس ب میتوان گف

از

آنجاییکه  Znساختار هگزاگونال بوده ،دارای خواص
مکانیکی ناهمسان اس

و جه گیری کریستالوگرافی به

میزان چشمگیری روی خواص مکانیکی تأثیر میگذارد و با
تغییر در جه گیری و محدودشدن صفحات لغزشی پوشش،
میکروسهتی نیز تغییر مییابد ][21ب

به خوردگی

اس ب درواقع کاهش تهلهلهای پوشش موجب کاهش نفوذ
محلول خورنده ،افزایش بازده حفاظ

از خوردگی و درنتیجه

کاهش خوردهشدن زیرالیه میشود ][19ب درنهای
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بررسی اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوشش روی ( )Znآبکاریشده ...

مییابدب درحالیکه برای زیرالیۀ SMATشده تغییری در
جه

رشد ایجاد نشده و فقط اندازه بلورک کاهش یافته

اس ب در صورت حضور ژالتین و انجام عملیاتSMAT

(نمونۀ  )G-SMATرشد ترجیحی ایجاد میشود و اندازۀ
بلورک بهطرز چشمگیری کاهش مییابد؛
9ب طبق ت اویر  ،FESEMاندازۀ دانه برای پوشش حاصل از
محلول حاوی ژالتین بر روی زیرالیۀ SMATشده (G-

 )SMATدارای کمترین اندازۀ دانه اس ب الزم به ذکر اس
شکل  98نتایج آزمون میکروسهتی پوشش  Znآبکاریشده از محلول:
(الف) ( ،Sب) ( ،GSج)  S-SMATو (د)

G-SMAT

در همۀ حال ها اندازه دانه نسب

به اندازۀ دانۀ نمونۀ

حاصل از محلول بدون ژالتین روی زیرالیۀ ساده (نمونۀ
 ،)Sکمتر اس ؛

نتیجهگیری

1ب طبق ت اویر  FESEMدر حضور ژالتین ،ضهام

پوشش

در این پژوهش اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر پوششهای

افزایش یافته اس

 Znآبکاریشده همراه با عملیات مکانیکی سطحی تدریجی

شده باشد ،ناحیه ات ال پوشش با زیرالیه بهبود یافته

روی نمونههای فوالدی بررسی شدب نمونههای نهایی از نظر

اس ؛

مورفولوژی و خواص خوردگی ارزیابی شدند که برمبنای
بررسیها ،نتایج زیر بهدس

میآید:

 Znافزایش یافته ،در صورتیکه در محلول بدون

ژالتین و زیرالیۀ SMATشده ( ،)S-SMATپتانسیل
نشس

5ب بوواتوجووه بووه آزمون هووای پالریزاسووویون و امپوودانس
الکترو شیمیایی ،مقاوم

9ب در محلول حاوی ژالتین روی زیرالیۀ ساده ( ،)Sپتانسیل
نشس

و در نمونههایی که زیرالیۀ SMAT

کاهش یافته اس ؛

2ب الگوی  XRDپوششها نشان داد که در حضور ژالتین رشد
ترجیحی ایجاد میشود و همچنین اندازه بلورکها کاهش

به خوردگی پو شش حا صل از

محلول حاوی ژالتین بر روی زیرالیۀ SMATشده (نمونۀ
 )G-SMATنسب

به پوششهای دیگر بهتر اس ؛

2ب نتایج آزمون میکروسهتی نشان داد که پوشش حاصل از
محلول حاوی ژالتین روی زیرالیۀ SMATشده (نمونۀ G-

 )SMATدارای سهتی باالتری نسب

به نمونههای دیگر

اس ب
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تأثیر مقادیر متفاوت  ZnOبر تغییرات ریزساختاری در شیشههای آلومینوسیلیکاتی
زهرا کهربایی

()9

سجاد ازغندیراد

چکیده
در تحقیققح ضا ققر تققیریر مقققادیر متوققاو
 Na2O-xZnOبررسی شده اسق

()2

جواد نعیمآبادی

( )9

مسعود توکلیان اکبری

()4

سحر مالزاده بیدختی

 ZnOبققر خققواز کیزی ققی و رکتققار تبلققور شیشقق هققای سیسققتم

()5

محمد مزینانی

()6

SiO2-Al2O3-P2O5-CaF2-CaO-K2O-

و تقیریر اکسقید روی بقر دماهقای شیشق ایشقدن و تبلقور بقا اسقتواده از  DTAمطالعق شقد نقو و شقد ویونقدها

بققا اسققتواده از  FTIRو  ،RAMANنققو کازهققای متبلورشققده بق کمققک  XRDو درنهایق

ریزسققیتی شیشق هققا بققا آزمققون وی ققرز مطالعق شقد بققرای

مطالعقۀ تققیریر عملیققا ضرارتققی بققر دمققا و نققو کازهققای متبلورشققده ،نمونق هققای تهیق شققده بق صققور جدانانق در 2دمققای  057 °Cو 9977 °C
ب مد 9ساع

عملیقا ضرارتقی شقدند نتقای  DTAنشقان داد اکقزای

مققدار اکسقید روی تقا 9درصقد وزنقی ،منجقر بق اکقزای

نسقبی دمقای

تبلور میشود نتای  FTIRضاکی از آن بقود کق اکسقید روی تقیریر چشقمییری بقر نقو ویونقدها در نمونق هقای شیشق ایقی نداشقت اسق
نرمال کردن نتای می روسقیتی وی قرز و ارزیقابی ایقا نتقای بق کمقک  ،ANOVAمشقی

وقز از

شقد در مقایسق بقا نمونقۀ بقدون اکزودنقی ،نمونق هقای

ضاوی  9و 2نرم اکسید روی از سیتی باالتری برخوردارند

واژههای کلیدی :شیش – سرامیک ،اکسید روی ،عملیا

ضرارتی ،می روسیتی

The Effect of Different Amounts of ZnO on Structural Properties of Aluminosilicate Glasses
J. Naiem abadi M. tavakolian abkari

Z. Kahrobaie S. Azghandi rad

S. Mollazadeh Beidokhti M. Mazinani
Abstarct
The effect of different amounts of ZnO on structural properties of SiO2-Al2O3-P2O5-CaF2-CaO-K2O-Na2O-xZnO
glasses was studied. The effect of ZnO addition on glass transition and crystallization temperatures were studied
by DTA. FTIR and RAMAN were used to study the characteristic bands of prepared glasses. All samples were heat
treated at two different temperatures of 750 and 1100°C. XRD analysis showed that anorthite and
calciumphosphate were the main crystalline phases. Based on DTA and XRD results, samples with higher amounts
of ZnO were crystallized at higher temperatures. No significant band changes were detected as a result of ZnO
addition as spectroscopic results showed. Vickers microhardness numbers showed that ZnO addition up to 2gr
lead to a significant (p<0.05) improvement in microhardness values.
Key Words: Glass-ceramic; Zinc Oxid; Heat-treatment; Micro-hardness.
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مقدمه

آواتی

شیش های آلومینوسیلی اتی ب عل
محیطهای شیمیایی ،قابلی

بییرند ] [10عالوهبرایا ،مطالعا

محققان نشان داد

ماندناری مقبول در

ا اک شدن اکسید روی ب ساختار شیش های سیلی اتی و

ش لوذیری باال و ریب انبساط

بوروسیلی اتی منجر ب بهبود خواز شیمیایی و م انی ی

ضرارتی کم ،ب ی ی از ورکاربردتریا مواد در ضوزۀ صنع

ایا دست از مواد میشود ] [11,12همچنیا نق

و کناوری تبدیل شدهاند ] [1,2باتوج ب ویژنیهای یادشده،

بر ساختار و خواز شیمیایی شیش های آلومینوسیلی اتی

ایا شیش ها وتانسیل درخور توجهی برای استواده در ترمیم

مانند دانسیت  ،ضجم مولی ،شاخ

ش س

نوری ،ریب

آسیبدیدۀ استیوان نیز دارند ] [3-5با نسترش

انبساط ضرارتی مطالع شده اس

و اررا

آن با ضضور

دندان و باک

اکسید روی

نیرانیهای جدید در ضوزۀ استواده از آمالیام ب دلیل آزادشدن

اکسیدهای منیزیم ،کلسیم ،استرانسیم و باریم مقایس شده

تقا ا برای ترمیمهای

] [11,12ترکیب شیمیایی وایۀ شیشۀ استوادهشده در

جیوه و همچنیا اکزای

بیارا

همرنگ دندان ،استواده از سیمانهای نالس یونومر ،توج
زیادی را ب خود معطوف ساخت اس
متش ل از 2بی

] [6,7نالس یونومرها

وودر و مایع هستند :بی

مایع سیمان،

اس

تحقیح ضا ر ب صور

 SiO2-Al2O3-P2O5-CaOانتیاب

شد و از مقادیر اندک اکسیدهای قلیایی برای کاه
ذوب و اکزای

سیالی

نقطۀ

مذاب استواده شد .با وجود تحقیقا

محلولی شامل ولیآکریلیک اسید  Polyacrylic acidو آب

انجامشده بروایۀ مطالعا

اس  ،وودر نیز عموما یک شیشۀ سیلی اتی یا آلومینوسیلی اتی

اکزودنی اکسید روی در سیستمهای آلومینوسیلی اتی ک

اس

ک با بی

مطالعا

مایع سیمان وارد واکن

میشود ] [8تاکنون

بسیار وسیعی درباره خواز و ویژنیهای

شیش هایی ک در ساخ
انجام شده اس

نالس یونومرها ب کار میروند،

در بیشتر ایا مطالعا  ،نق

نویسندنان مقال ضا ر ،تاکنون ارر

کاربردهای زیستی دارند ،بررسی نشده اس

برایااساس،

هدف تحقیح ضا ر مطالعۀ تیریر ا اک کردن اکسید روی بر
برخی خواز ساختاری شیش های آلومینوسیلی اتی اس

تغییر و

بدیا منظور درباره ترکیب نهایی SiO2-Al2O3-P2O5-CaF2-

بهین سازی ترکیب شیمیایی شیشۀ وای بر خواز کیزی ی،

 CaO-K2O-Na2O-xZnOتحقیح شد تیریر اکسید روی بر

][8,9

خواز و ساختار شیش با استواده از آزمونهایی همچون

نتای ایا تحقیقا نشان میدهد ک اکزودن اکسیدهای قلیایی

آنالیز ضرارتی اکتراقی ( ،)DTAطیفسنجی مادون قرمز

و قلیایی خاکی ب ترکیب شیش  ،خواز م انی ی ترکیب

( ،)FTIRطیفسنجی رامان و سیتیسنجی می رو وی رز

سیمانی نهایی را بهبود میبیشد ] [8,9عالوهبرایا ،محققان

بررسی شد

م انی ی و وایداری شیمیایی شیش ها مطالع شده اس

دریاکتند ک اکزودن شیش های زیس کعال (شیش هایی با
ترکیب وایۀ  )CaO-SiO2-P2O5ب سیمانهای دندانی ،منجر
ب بازسازی عاج دندان میشود ] [10نتای تحقیقیا محققان
نشان داده اس

ک ضضور ( CaF2کلوریا) در ترکیب شیش

فعالیتهای تجربی
برای تولید کری

شیش  ،ترکیب وودر ک شامل مواد اکسیدی

ذکر شقققده در جدول  9اسق ق  ،تهی و میلوط شقققد برای

نیز تیریر مثبتی در تعدیل خواز آن داشت و منجر ب کاه

کدنذاری نمون ها ،نمونۀ با صققور نرم اکسققید روی ب عنوان

دمای ذوب و نرانروی میشود کلوریا ساختار شیش را

نمونۀ شققاهد با عنوان  0ZnOدر نظر نرکت شققد و ب ترتیب

برهم میزند و منجر ب تش یل یونهای کلوئور و اکسیژن

کد های  2ZnO ،1ZnOو  3ZnOمربوط ب نمون های ضاوی

غیرولزن میشود یونهای کلوئور خاصی
دارند و میتوانند جلو تش یل ضورا

دباکتریال

 9،2و  9نرم اکسید روی هستند

رانوی در دندانها را از

طریح تعویض با یونهای هیدروکسیل موجود در هیدروکسی
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

زهرا کهربایی -سجاد ازغندیراد -جواد نعیمآبادی -مسعود توکلیان اکبری -سحر مالزاده بیدختی -محمد مزینانی
جدول  9مقادیر مواد اولیۀ اکسیدی استوادهشده برای تهیۀ شیش
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 IRانجام شد بررسیهای رامان با استواده از دستیاه
طیفسنجی

Almega Thermo Nicolet Dispersive

مقدار ()mol

مقدار()gr

نام ترکیب

7/92

99

Al2O3

7/47

24

SiO2

7/22

29/6

CaF2

 592 nmاس

7/99

92/0

P2O5

می روسیتی با استواده از دستیاه می روسیتی وی رز

7/90

1/2

CaO

MITECH HV-1000 Micro Vickers Hardness Tester

7-7/792-7/725-7/747

7-9-2-9

ZnO

7/792

9

انجام شد برای دستیابی ب نتای

قابل مقایس  ،نمون های

K2O

7/792

9/12

Na2O

شیش ای در قالب 4نروه دوازدهتایی آزموده شدند

 Spectrometer Ramanانجام شد طیفسنجی در محدودۀ
-1

 977-4277 cmبود لیزر استوادهشده ت وام ،و با طول موج
و وح خروجی دستیاه  4 cm-1اس

آزمون نرمالبودن توزیع متغیرها
اکسید آلومینا ،سیلیز ،کربنا

وتاسیم

کلسیم ،کربنا

و اکسید روی با خلوز  11/17درصد تهی شده از شرک
لعاب مشهد با اندازه م
اس

در ابتدا الزم اس
مناسب ،جه

سنج

دادههای جمعآوریشده تح

آزمون

نرمالبودن توزیع قرار نیرد آزمون

 477ب عنوان مواد اولیۀ استوادهشده

نرمالبودن توزیع دادهها از شایعتریا آزمونها برای تعداد

هزارم نرم ،میلوط

ک محقح ب نرمالبودن آن

همۀ مواد بعد از توزیا ،با دق

شدند برای انجام عملیا
آلومینایی استواده شد نرمای

ذوب ،از بوت های 957سیسی
با نرخ  97 °C/minتا دمای C

 9457 °انجام شد ،سپز نمون ها ب مد

در دمای

2ساع

 9457 °Cنیهداری شدند بعد آن مذاب ضاصل در
ضو چ های آب با دمای  25 ° Cکوئنچ شد و کری
تولید شد برای شناسایی تیریر مقادیر متواو

نمون ها

نمون های کم و محدود اس
مش وک اس
شامل

آزمون

آزمونهای معمول تعییا نرمالبودن متغیرها
،Shapiro-Wilk

،Anderson-Darlin

 Jorqur-Bera ،Lillieforsو  Kolmogorov–Smirnovاس
آزمون استوادهشده در تحقیح ضا ر در بیشتر موارد آزمون
کولمونروف اسمیرونف ( )Kolmogorov–Smirnovاس

اکسید روی بر

اساس ایا روش بر اختالف بیا کراوانی تجمعی نسبی

ساختار ذرا

شیش  ،وودرهای تولیدشده در قالب 4کد ،بعد

در

از آسیاب تح

آزمون ضرارتی  DTAقرار نرکتند ایا آزمون

مشاهدا

با مقدار مورد انتظار تح

کرض صور اس

کرض صور نوت میشود ک نمون انتیابشده دارای توزیع

با استواده از دستیاه  NETZSCH Geratebauبا سرع

نرمال (وواسا ،نمایی یا ی نواخ ) اس

 97 °C/minانجام شد برای مطالع تیریر اکزودن اکسید روی

اسمیرونوف یا  K-Sبرای تطابح توزیع ،اضتمالهای تجمعی

بر رکتار تبلور نمون های شیشۀ ضاوی ایا اکسید ،همۀ

مقادیر در مجموع دادهها را با اضتمالهای تجمعی همان

جدانان در 2دمای  057 °Cو 9977 °C

مقادیر در یک توزیع نظری خاز مقایس میکند انر

نمون ها ب صور
عملیا

ضرارتی شدند

عملیا

ضرارتی ب صور

دومرضل ایی انجام شد و نمون ها با سرع
 600°Cضرار
ایا دما با سرع

داده شدند و وز از 9ساع

آزمون کلمونروف

اختالف آن ب قدر کاکی بزرگ باشد ،ایا آزمون نشان خواهد

 5°/minتا دمای

داد ک دادهها با هیچکدام از توزیعهای نظری تطابح ندارد در

نیهداری در

ایا آزمون انر معیار تصمیم ( )P-valueکمتر از 5درصد

نیز

( )7/75باشد ،کرض صور رد میشود؛ یعنی دادهها نمیتوانند

 5°/minتا دمای نهایی نرم و 9ساع

در آن دما نی داشت شدند نمون های ب دس آمده با دستیاه

از یک توزیع خاز مانند نرمال ،وواسا ،نمایی یا ی نواخ

وراش ورتو ای ز (PHILIPS PW1730) Tube:Cu LFF

برخوردار باشند کر ی های آزمون در تحقیح ضا ر بدیا

) (X-ray λ=1.540598 Åمطالعۀ کازی شدند بررسیهای

شرح اس :

 FTIRبا استواده از دستیاه طیفسنجی )FT- (Avatar 370

 :H0توزیع متغیرها نرمال اس

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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 :H1توزیع متغیرها نرمال نیس

جدای

بعد از اطمینان از نرمالبودن توزیع داده ها ،میتوان از
ابزارهای دییر آماری برای بررسی دادهها استواده کرد

کازی تمایل بیشتری ب بلورینیی دارد ] [13رکتار

تبلور و استح ام ساختار شیش رکتار ع ز نشان میدهند
در شیش با رکتار تبلور

] [14بنابرایا میتوان نتیج نرک

عیفتر یا دمای بلورینیی باالتر میتوان خواز م انی ی
آزمون آنالیز واریانس یکجهتۀ ANOVA

باالتری را انتظار داش

()Analysis of variances
بعد از اطمینان از نرمالبودن دادههای استیراجشده از آزمون
می روسیتی ،برای مقایسۀ میانییا بی

از 2جامع از روش

آنالیز واریانز استواده شد ک در آن تیریر یک متغیر مستقل
بر متغیر وابست (در ایا تحقیح اکسید روی) بررسی میشود
کرضهای استوادهشده در ایا آزمون:
 :H1تواو

درک درس
مواد اس
نق

از ریزساختار و شناخ

نق

هر یون در ایا

یونهایی ک با قرارنیری در ساختار تتراهدرال

یون شب ساز را ایوا میکنند ،ب دلیل برقراری ویوند با

اکسیژنهای ولزن ،ساختار شیش را مستح متر و وایداری
میدهند برع ز یونهایی ک ب عنوان

جبرانکنندۀ بار بیا م انهای تتراهدرال قرار مینیرند ،کامل

معناداری بیا نمون ها وجود دارد

چنانچ مقدار محاسققب شققده در ایا آزمون  Fcriticاز
مقدار تعییا شدۀ  Fبی شتر با شد ،تواو

الزم تشریح رکتار ضرارتی در شیش ها ،دستیابی ب

شیمیایی را اکزای

 :H0تواو معناداری بیا نمون ها وجود ندارد

][14

معناداری د س کم

بیا میانییا 2نروه از نمون ها وجود دارد

با اکسیژنها تبادل ال ترون نمیکنند و کقط با جبران بار
ساختار را وایدار میکنند و باعث بازشدن ساختار ،کاه
وایداری شیمیایی و اک
کاه

خواز م انی ی شیش میشوند با
مییابد

وایداری شیمیایی ،تمایل ب تبلور نیز اکزای

یونهای اصالحکننده با بازکردن ساختار ،شرایط نووذ و

نتایج و بحث
ش ل  9نتای آنالیز  DTAرا نشان میدهد آنالیز ضرارتی

جدای

کازی را ایجاد میکنند و درنتیج تمایل برای

97درج در

جوان زایی و تبلور کاز جدید ضاصل میشود ] [2کاتیون روی

دقیق انجام شد ایا آزمون برای مطالع دمای تبلور شیش ها

نیز مانند آلومینیم در ساختار شیش آلومینوسیلی اتی میتواند

استواده میشود ویکهای نرماده در ایا آزمون نشاندهندۀ

ب عنوان یون واسط ایوای نق

کند ادعا میشود یون روی

استحالۀ تبلور شیش اند] [13دماهای شیش ایشدن و تبلور

در مقادیر کم وارد م انهای تتراهدرال میشود و مانند یک

اکتراقی تا دمای 9977درج سانتینراد با سرع

همۀ نمون ها در جدول  2ارائ شده اس
 ،DTAمیتوان دریاک

ک با اکزای

براساس نتای

مقدار اکسید روی از

یون شیش ساز عمل میکند؛ درضالیک در مقادیر باالتر ،ایا
یون نق

اصالحکنندۀ ساختار را خواهد داش

و بار ا اکی

مقدار صور نرم در نمونۀ  7ZnOتا مقدار 2نرم در نمونۀ

منوی در ساختار را جبران میکند ] [2برای مطالع تیریر

میتواند

اکزودن اکسید روی ،بر رکتار تبلور نمون های شیشۀ ضاوی

در ویس وزیتۀ شیش یا ساختار منسجمتر

جدانان در 2دمای 057

 ،2ZnOدمای تبلور اکزای
ناشی از اکزای

مییابد ایا اکزای

ایا اکسید ،همۀ نمون ها ب صور

ایا نمون ها درنتیجۀ تغییر در ترکیب باشد ] [13با اکزای

و 9977درج سانتینراد عملیا

بیشتر مقدار اکسید روی ،در نمونۀ  9ZnOدمای تبلور تا

در قسم های الف و ب در ش ل  2ارائ شده اس

ضدودی کاه

یاکت اس

باید در نظر داش

همواره

تیزتریا و کمتریا دمای ویک تبلور معیاری برای انتیاب
بهتریا رکتار بلورینیی اس  ،ب ایا معنا ک شیش با دمای
کمتر در ویک تبلور ،ب دالیلی همچون بازبودن ساختار و
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

ضرارتی شدند نتای XRD

ایا آنالیز نشان میدهد ک کازهای آنورتی

نتای

و آواتی

مهمتریا کازهای متبلورشده در همۀ نمون ها هستند عملیا
ضرارتی در دمای  750°Cمنجر ب تبلور آواتی
درضالیک اکزای

میشود،

دما تا  1100°Cمنجر ب تبلور کاز آنورتی
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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میشود مقایس نتای  XRDنمونۀ  7ZnOبا دییر نمون ها
نشان میدهد ک اکسید روی نقشی در تغییر نو کازهای
متبلورشده نداشت اس
وز از عملیا

هماننون ک ش ل  2نشان میدهد،

ضرارتی ب مد

 1100°Cبا اکزای

در دمای  750°Cو

9ساع

مقدار  ZnOاز شد

921

کاست میشود هماننون ک نتای
اکزای

مقدار اکسید روی ،شد

 DTAنیز نشان داد،
تبلور کازهای بلوریا را

تح تیریر قرار میدهد و ایا استحال را ب دماهای باالتر
منتقل میکند

ویکهای XRD

ش ل  9آنالیز ضرارتی اکتراقی برای  4کد نمونۀ شیش ای

جدول  2دماهای مربوط ب ویک تبلور 2کاز و دمای شیش ایشدن در شیش های تح

آزمون

)TC2(°C

)TC1(°C

)Tg (°C

کد نمون

528

087

828

0ZnO

547

008

808

1ZnO

507

058

808

2ZnO

587

008

887

3ZnO
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(الف)

(ب)
ش ل  2نتای  XRDنمون های عملیا

ضرارتیشده در( :الف)  750°Cو (ب)  1100°Cب مد

شقق ل  9نتای آنالیز  FTIRنمون های شققیشققۀ ضاوی
مقادیر متواو

اکسید روی را نشان میدهد در همۀ  4نمون

اسقق

9ساع

] [15-17ویکهای جذبی  Al-Oک در 2محدودهcm-

 577-6571و  657-177 cm-1د یده میشقققو ند ،ب ترت یب

ویک های جذبی قوی در محدودۀ  9777-9957 cm-1دیده

مربوط ب ارتعاشقققا

میشقققود ایا طول موج همراه با ویک موجود در 457cm-1

] [17هماننون ک ش ل  4ن شان میدهد ،در محدودۀ عدد

ویوندی سیلی سیم

موج  077 cm-1در نمونۀ  ZnO7وی ی مشاهده نمیشود ،اما

هسققتند ویک جذبی وسققیع در محدودۀ 277-9977 cm-1

م قدار اکسققق ید روی ،در اب تدا در نمو نۀ ZnO9

ویکهای م شی صۀ مربوط ب ارتعا شا
شامل 9ویک مشیصۀ  Si-O-Siاس
ارتعاشا

ک ایا 9باند مربوط ب

متقارن کششی و خمشیاند ویک موجود در عدد

موج  457cm-1نیز مربوط ب ارتعا شا

خم شی  Si-Oا س

] [15-17عدد همسققققاییی اکسقققیژن های غیر ولزن در
تتراهدرالهای  SiO4در ایا 2ویک جذبی باهم متواو

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

بوده

با اکزای

کشقققشقققی  AlO4و  AlO6هسقققتند

شان ای در عدد موج  005/92 cm-1م شاهده می شود ایا
شقققان در نمون های  ZnO 2و  ZnO9ب یک ویک شقققار
ب ترت یب در م حدوده  095/02cm-1و  092/99cm-1ت بد یل
میشود براساس آنچ وی
ب ارتعاشا

از ایا بیان شد ،ایا ویک مربوط

کششی  AlO4اس

ویکهای مشاهده شده در
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محدودۀ  577-657cm-1نیز همانطور ک نوت شققد ،مربوط
ب ارتعاشا

کششی آلومینیم در عدد کوردیناسیون  6اس

999

 ZnO9ویک وسقققیع موجود در محدودۀ 9777-9957 cm-1
ک ب ارتعاشققا

کشققشققی  Si-O-Siمربوط اسقق  ،ب ویک

در نمون های  9ZnOو  7ZnOدر محدودۀ  9697 cm-1ویک

شقققار

تبدیل شقققده اسققق

مربوط ب جذب آب د یده می شقققود ک ایا و یک جذبی

تغییرا

ساختاری در نمون باشد

کوچک در نمودارهای دییر قابل شنا سایی نی س
0ZnO
0%Z
nO-g
1ZnO
1%Z
nO-g
2ZnO
2%Z
nO-g

در نمون

Al-O

3%Z
nO-g
3ZnO

ک ایا امر میتواند مرتبط با

250

si-o-si

200

150

100

si-o

50

500

0

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

-1

) Wavenumber(cm

ش ل  9نتای  FTIRنمون های شیش

250

718.31

200

715.78

150

775.18

0ZnO
0%ZnO-g

100

1ZnO
1%ZnO-g
2%ZnO-g
2ZnO

50

3%ZnO-g
3ZnO
0

400

200

600

800

1000

-1

) wavenumber (cm

ش ل  4محدودۀ طول موج مربوط ب ویکهای مربوط ب  Al-Oدر ساختار شیش
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طیفسنجی رامان برای کاملکردن اطالعا

در ضوزۀ

داد نتای رامان نیز مؤید همیا مو و اس

ویوندها ،ب عنوان م مل در کنار آزمون  FTIRانجام میشود

در تشیی

ش لهای  5و  6نتای طیفسنجی رامان شیش های تهی شده

 9ZnOو همچنیا  2ZnOو  9ZnOدر ادام ب ترتیب و

را نشان میدهد تحلیل  FTIRمربوط ب نمونۀ  2ZnOو

جدانان در ش لهای  5و  6جدول  9ارائ شده

 9ZnOمشابه

در ویوندهای موجود در ایا 2نمون را نشان

ب صور

 ،نمودار و اطالعا

برای سهول

مربوط ب 2نمونۀ  7ZnOو

اس

0ZnO
0%
)(ZnO-g
1%
)(ZnO-g
1ZnO

15000

5000

Raman intensity

10000

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

-1

) Wavenumber(cm

ش ل  5نمودار طیفسنجی رامان نمون های  0ZnOو

1ZnO

)2% (ZnO-g
2ZnO
)3% (ZnO-g
3ZnO

35000
30000
25000

15000
10000

Raman intensity

20000

5000
0

0

200

400

600

)

800

1000

1200

1400

-5000
1600

-1

Wavenumber(cm

ش ل  6نمودار طیف سنجی رامان نمون های  2ZnOو9ZnO
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جدول  9ویکهای تشیی

دادهشده در طیف رامان نمون های،7ZnO

 2ZnO ، 9ZnOو 9ZnO

999

ا اک شدن آلومینا ب ساختار ،ب محدودههای کرکانز باالتر
منتقل شقققدهاند باندهای موجود در محدودۀ کرکانز های
-1

9ZnO

2ZnO

9ZnO

7ZnO

902 cm-1

924 cm-1

901 cm-1

926cm-1

952 cm-1

910 cm-1

952 cm-1

969 cm-1

9772 cm-1

9796 cm-1

--

9991 cm-1

9960 cm-1

9950 cm-1

9967 cm-1

9954 cm-1

در مطالعا

رامان ،ارتعاشققا

سققیلیسققیم در سققاختار

تتراهدرال را ب 4نروه تقسیم شده اس

و ب صور

SinQ

بیان میشققود ک  nتعداد اکسققیژنهای ولزدهنشققده در یک
سققاختار تتراهدرال را نشققان میدهد در سققاختار تتراهدرال
سیلیسیم عدد  nمیتواند از  7تا  4تغییر کند ][17

باند مشق قاهدهشقققده در محدودۀ  9777cm-1مربوط ب
ارتعاش نروههای ساختاری  SiQ4اس ضضور کاتیونهای
دوظرکیتی مم ا اسقق ب ایجاد چنیا ویوندی منجر شققده
با شد تحقیقا ن شان میدهد ض ضور یون کل سیم و منیزیم
منجر ب جا ب جایی طول موج ب سققق م ا عداد کو چکتر
می شود همچنیا یون کل سیم ب دلیل شعا باالتر ن سب ب
منیزیم در تغییر طول موج ویوند بیشققتر اررنذار بوده اسقق
] [17یون روی ب دلیل مشابه اندازۀ شعا با یون منیزیم و
مشقققابه بار اضتماال رکتار مشقققاب از خود نشقققانمیدهد،
بنابرایا با ا اک شدن یون روی در نمونۀ  9ZnOن سب ب
نمو نۀ  2ZnOشقققا هد کاه کر کانز هسقققتیم هرچ ند
ا اک شدن مقدار کمی از ایا یون تیریر کمی در جاب جایی
کرکانز ویوند دا شت ا س کرکانز موجود در محدودههای
 902cm-1و  924cm-1مرتبط با ارتعاشا مشیصۀ Si-O-Si
ا س همچنیا در شی ش های آلومینو سیلی ا میتوان ایا
کر کانز های واییا (م حدوده )977را مرتبط با ویو ند های
نا شی از ضضور کاتیون سدیم در ساختار دان س ک ب دلیل

وققاییا  277-477cmمرتبط بققا ضضقققور کققاتیون هققای
اصققالحکننده در سققاختارند و کرکانز شققناسققاییشققده در
م حدودۀ  959cm-1و  910cm-1می توا ند مربوط ب مجمو
کرکانز ارتعاشقققی شقققب ۀ  SiO4و  Ca-Oباشقققد نزارش
شدها س ک ] [18ا اک شدن  ZnOب ساختار سبب انتقال
ایا ویک ب سم اعداد کمتر می شود همانطور ک مشاهده
میشود ،با ا اک شدن اکسید روی ،باند مشی شده از cm-
 9101ب  959cm-1انتقال یاکت و شققد آن ب طور وا ققحی
کاه یاکت اسققق ویوندهای اکسقققیژن با کاتیون در ایا
کرکانز ظهور میکند ک ب دلیل ا ققاک شققدن یون روی در
ساختار ایا انتقال اتواق میاکتد ] [18کرکانز  9950cm-1و
 9960cm-9مربوط ب ارتعا شا متقارن  P-Oا س ][19,20
مشاهده می شود با ا اک شدن یون روی ،طول موج ب سم
اعداد کمتر میرود نتای می روسیتی برای نمون های شیش
در جدول  4ارائ شققده اس ق نیرو و زمان اعمالی ب ترتیب
57نرم و 27رانی بوده اس نرمالبودن نمون ها با استواده از
آزمون  K-Sمطالع شد نتای ایا آزمون در جدول  5آورده
شققده اسقق همانطور ک نتای جدولهای  4و  5نشققان
می د هد ،آزمون  K-Sبرای ه مۀ متغیر های تحقیح در ناض ی
وذیرش کرض صقققور آماری قرار نرک بنابرایا ،دادهها در
هر نروه با اضتمال 15در صد نرمال ه ستند وز دربارۀ ایا
متغیرها میتوان از روش های آماری وارامتریک مانند آنالیز
واریانز یکجهت استواده کرد
برای مقای سۀ معناداربودن تواو

سیتی در نروهها ،از

تحلیل واریانز یکراهۀ  ANOVAاستواده شده اس
ایا آزمون در جدول  6ارائ شقققده اسققق

نتای

در ایا آزمون

2کرض اولی عبار اند از:
 :H0تواو

معناداری بیا نمون ها وجود ندارد

 :H1تواو

معناداری بیا نمون ها وجود دارد

جدول  4عدد سیتی نمون های شیش ای بر مبنای سیتیسنجی وی رز

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

3ZnO

2ZnO

1ZnO

0ZnO

نمون

019 ± 17

296 ± 57

007 ± 927

600 ± 977

متوسط
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جدول  5تعییا نرمالبودن دادههای سیتیسنجی نمون های شیش
متغیر

تعداد

آماره

z

نتیج

0ZnO

2

7/762

نرمال اس

1ZnO

2

7/922

نرمال اس

2ZnO

2

7/746

نرمال اس

3ZnO

2

7/211

نرمال اس

جدول  6نتای تحلیل واریانز یکراهۀ  ANOVAبرای مقایسۀ درصدهای میتلف اکسید روی
مجمو مربعا

ANOVA

درجۀ آزادی

بیا نروهها

21799/59

9

داخل نروهها

999221/4

22

کل

277127/1

99

F

نتیج

F critic

2/14

0/49

رد کرض صور

باتوج ب جدول  6با اضتمال 15درصد ،کر ی صور

نتیجهگیری

دییر ،دس کم بیا 2نروه از

اکزودن اکسید روی تا 2نرم ب

آماری رد میشود ب عبار

نمون ها تواو معناداری وجود دارد از نظر رتب بندی در میان
نمون های تح

آزمون ،نمونۀ  2ZnOو نمونۀ 7 ZnO

ب ترتیب دارای بیشتریا و کمتریا مقادیر سیتیاند ایا نتای
با نتای آنالیزهای  DTAو  FTIRهمراستاس

سیتی و ویوند

شیمیایی در ساختار شیش رابطۀ مستقیمی با ی دییر نشان

آلومینوسیلی اتی منجر ب اکزای

ترکیب شیشۀ وایۀ

دمای تبلور کازهای بلوریا

در شیشۀ ضاوی ایا اکسید شد اکزای

دمای تبلور

نشاندهندۀ بهبود انسجام ساختار شیش و خواز م انی ی
در صورتی ک از ایا شیش در ساخ

آن اس

سیمانهای

دندانی استواده شود ،در ترکیب سیمانی نهایی ،خواز

میدهند ،ب نون ایی ک با مستح مترشدن ویوندهای شیش ای،

م انی ی و ریزسیتی بهبود خواهد یاک

ساختار مستح متری را شاهد خواهیم بود همانطور ک

ب ترتیب مهمتریا کازهای متبلورشده در شیش وز از

وی تر بیان شد ،با اکزای

مقدار  ZnOدر ساختار تا میزان

7/725مول ،تمایل ب تبلور و جوان زنی کاه
شیش ساز اکزای

مییابد و درنتیج

و ویوندهای
ساختار شیش

عملیا

آواتی

و آنورتی

ضرارتی در دماهای  077 °Cو  9977 °Cبودند با

وجود تغییرنیاکتا نو و شد
شیش  ،قدر

باندهای موجود در ترکیبا

ویوند باالتر ایا اکسید با آنیون اکسیژن بهبود

مستح متر میشود بنابرایا ،انتظار میرود مقادیر سیتی در

چشمییری در نتای ریزسیتی نمون های ضاوی 2نرم اکسید

شیش با مقادیر باالتر  ZnOمقدار باالتری را نشان دهد در

مقدار ریزسیتی وی رز شیش های

روی را ب همراه داش

اخیر ،نمون های ضاوی 9

بدون اکزودنی در ضدود  600 ± 977بود ک با اکزودن اکسید

و 2نرم اکسید روی ،مقادیر ریزسیتی باالتری در مقایس با

مقدار آن تا 2نرم ،مقدار ریزسیتی تا ± 57

نمون های مطالع شده در وژوه

نمون بدون اکزودنی داشتند ایا اکزای
ک نق

تا زمانی ادام مییابد

روی و اکزای
 295اکزای

یاک

اکزای

ریزسیتی شیش  ،ریزسیتی

اصالحکنندنی ساختار توسط یون روی بر اکزای

سیمان ضاوی آن را بهبود خواهد داد و درنتیج خواز

ویوندهای شیش سازی آلومینیم غلب کند بنابرایا ،با اکزای

یابد

بیشتر مقدار اکسید روی تا مقدار 9نرم ،ساختار کلی شیش
بازتر میشود و مقادیر سیتی کاه

مییابد

سطحی ترمیم مانند مقاوم
مطالعا

سایشی میتواند اکزای

آماری نشان داد ک بهبود صور نرکت با p< 0.05

معنادار اس
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چکیده
در اتصال ورقهای آلومینیم و پلیاتیلن با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای ،عوامل مختلفی بر استحکام اتصاالت تأثیرگذار است که در این
پژوهش ،اثر شرایط سطحی و زمان ماندگاری ابزار برر سی شد .نتایج ن شاندهنده افزایش نیروی شک ست ک شش بر شی با طوالنی شدن زمان ماندگاری
ابزار بود که این امر نا شی از گرمای ا صطکاکی بی شتر ،حجم بی شتر مذاب پلیاتیلن و درنتیجه افزایش سطح چ سبندگی آلومینیم با مذاب پلیمر ا ست.
ا ستفاده از سنبهای که خراشهای بی شتر با اندازههای کوچکتر به صورت نقطهای ایجاد کرد ،ا ستحکام را به میزان بی شتری افزایش داد ،بهگونهای که
بیشتتترین نیروی برشتتی اتصتتاالت در حدود  587 Nبهدستتت آمد .همچنین با استتتفاده از مطالتات ماکروستتکوپی و میکروستتکوپی ،مشتتخش شتتد که
مکانیزمهای اصلی اتصالدهی ایجاد قفل مکانیکی بین ورقها با ابزار و سنبهها و نیز چسبندگی مذاب پلیاتیلن به سطح آلومینیم است.
واژههای کلیدی :جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ،آلومینیم ،پلیاتیلن ،اتصال.

Dissimilar Joining of Metal/Polymer Using Friction Stir Spot Welding Method
S. Sahebian Saghi

B. Beidokhti

M. Mahmoudi

Abstract
In the joining of aluminum and polyethylene sheets with friction stir spot welding method, various factors affect
the strength of joints. In this study, the effect of surface conditions and the dwell time of tool have been investigated.
The results indicated the increased shear tension load with the prolonged dwell time due to the higher frictional
heating, more molten polyethylene formation and an increased adhesion area. The use of mandrill that created
more scratches with smaller dimensions was more effective to increase the strength. The highest shear tension
load of joints was 785 N. Macroscopic and microscopic studies revealed that the mechanical interlocking and
adhesion of molten polyethylene on the aluminum surface were the main joining mechanisms.
Key Words Friction stir welding, Aluminum, Polyethylene, Joining.
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مقدمه

اتصال با افزایش سرعت چرخشی ابزار ،بهدلیل کاهش سطح

با وجود استفاده گسترده از روشهای سنتی مانند اتصال با

ذوبنشده در قسمت میانی سوراخ و افزایش سطح

چسب و اتصال مکانیکی برای اتصال «نقطهای» فلز به پلیمر،

تحملکنندۀ نیروست .آنها همچنین مکانیزمهای اصلی اتصال

این روشها دارای نقاط ضتفی هستند .اتصال مکانیکی باعث

را ایجاد قفل مکانیکی بین پلیمر منجمدشده و رزوههای

افزایش وزن و ایجاد نقاط تمرکز تنش در سازه میشود،
هرچند بهتازگی گزارش شده است که اتصاالت هیبریدی
میتوانند استحکام مناسبی نشان دهند ] .[1نیاز به آمادهسازی
سطح و زمان طوالنی ایجاد اتصال نیز از جمله متایب اتصال
چسبی است ] .[2-4درنتیجه ،در سالهای گذشته روشهای
جدیدی برای اتصال نقطهای پلیمرها به آلیاژهای فلزی توسته
یافتهاند .یکی از این روشها ،جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
نقطهای ) (FSSWاست که بهصورتهای مختلفی از آن
استفاده میکنند ].[5-7
گوشهگیر و همکارانش ] ،[4از فرایند جوشکاری

موجود در سوراخ و نیز تشکیل الیۀ واکنشی در بین آنها
مترفی کردند.
باالکریشنان و همکارانش ] ،[10با استفاده از جوشکاری
اصطکاکی اغتشاشی نقطهای ) ،(FSSWورقهای آلیاژ
آلومینیم و نایلون را به یکدیگر متصل کردند .آنها با مقایسۀ
اتصاالت ایجادشدۀ این روش و اتصاالت ایجادشده از طریق
چسب ،برتری روش  FSSWرا اثبات کردند .آنها مکانیزم
اتصال را چسبندگی مذاب نایلون به سطح زیرین آلومینیم و
همچنین تشکیل قفل مکانیکی بین ورقها بهدلیل تغییر شکل
ایجادشده بر روی آلومینیم بهوسیله ابزار عنوان کردند .یوسف

اصطکاکی اغتشاشی نقطهای با پرکردن مجدد ) (FSpJبرای

و همکارانش ] ،[11تأثیر عمق و نرخ فروروی را بر اتصاالت

اتصال آلومینیم  AA2024به پلیفنیلن سولفید تقویتشده با

آلیاژ آلومینیم به پلیاتیلن ترفتاالت ) (PETبررسی کردند و به

50درصد حجمی فیبر کربن ) (PPS-CFاستفاده کردند .آنها به

این نتیجه رسیدند که با کاهش نرخ فروروی و افزایش عمق

این نتیجه رسیدند که با افزایش عمق نفوذ ابزار در محل

فروروی ،در منطقۀ تحتتأثیر حرارت بزرگتری ایجاد شد و

اتصال ،نیروی برشی الزم برای شکست و مقدار جابهجایی تا

در اطراف منطقۀ تماس ابزار حبابهای کمتر با اندازههای

شکست بهدلیل افزایش سطح اتصال در فصل مشترک،

کوچکتر شکل گرفت.

افزایش مییابد .استیوس و همکارانش ] ،[8آلیاژ آلومینیم

در این پژوهش ،از فرای ند جوشتتت کاری اصتتتط کاکی

 AA6181-T4و کامپوزیت زمینۀ پلیفنیلن سولفید

اغتشاشی نقطهای ) ،(FSSWبرای ایجاد اتصال بین ورقهای

تقویتشده با الیاف کربن ) (CF-PPSرا از طریق فرایند FSpJ

آلومینیم و پلیاتیلن دان سیتۀ باال ) (HDPEبهره گرفته شد و

به یکدیگر متصل کردند .نتایج بهدستآمده از پژوهش آنها

بتد از ایجاد اتصتتتال بین ورق ها ،مکانیزم های اتصتتتال و

نشان داد که سرعت چرخشی ابزار بیشترین تأثیر را بر نیروی

همچنین تأثیر شرایط سطحی و زمان ماندگاری ابزار بر رفتار

شکست جوشها دارد .عالوهبراین ،افزایش استحکام با

مکانیکی اتصال مطالته شد.

افزایش سطح اتصال بین آلومینیم و پلیمر و همچنین تشکیل
قفل مکانیکی ماکروسکوپی در فصل مشترک ورقهای پایه

روش پژوهش

ارتباط داده شد .کرمی پابندی و همکارانش ] ،[9از یک فرایند

در این پژوهش از ورقهای آلومینیم  9921و پلیاتیلن دانسیتۀ

جدید با عنوان جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای با

باال ) (HDPEبهترتیب بهعنوان بخش فلزی و پلیمری اتصال

سوراخ رزوهدار برای اتصال ورقهای آلومینیم و پلیپروپیلن

با ضخامتهای  2mmاستفاده شد .ترکیب شیمیایی آلیاژ

تقویتشده با الیاف کوتاه کربن ) (PP-SCFاستفاده کردند.

آلومینیم در جدول  9آمده است .نتایج کوانتومتری با آلیاژ

نتایج آنها نشاندهندۀ افزایش استحکام و انرژی شکست

آلومینیم  9921همخوانی دارد .مشخصات پلیاتیلن دانسیتۀ
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باال نیز در جدول  2شرح داده شده است .برای انجام

 71mmروی ورق پلیاتیلن گذاشته شد و فرایند جوشکاری

جوشکاری ،ورقهای آلومینیم و پلیاتیلن در اندازههای

در مدتهای  91 ،7و 97ثانیه انجام شد .در این پژوهش،

 911×71mmبا استفاده از گیوتین برش داده شدند.

دیگر پارامترهای فرایند از قبیل سرعت چرخشی ابزار

برای بررسی اثر شرایط سطحی بر استحکام کشش

 ،2711rpmنرخ فروروی ابزار  911mm/minو عمق فروروی

برشی نمونههای جوشدادهشده ،با استفاده از 2سنبه با

ابزار  9/2mmثابت در نظر گرفته شدند .الزم به ذکر است از

شکلهای مختلف به قطر  98mmخراشهایی با عمق متوسط

ابزاری بهشکل مخروطی با مشخصات قطر شانه ،97mm

 1/2mmروی سطح آلومینیم با هدف افزایش زبری سطح

قطرهای ته پین  4mmو نوک آن  ،2mmارتفاع پین 9/2mm

و زاویۀ تقتر ابزار حدود  9°استفاده شد .شرایط جوشکاری

ایجاد شد .در ادامه قبل از انجام جوشکاری ،سطح آلومینیم با

در جدول  9خالصه شده است.

استفاده از سنباده تمیز شد .سپس ورق آلومینیم به اندازۀ

جدول  9ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیم  9921استفادهشده در این پژوهش (برحسب درصد وزنی)
Al

Fe

Cu

Mg

Mn

Cr

Zn

Ni

Ti

Tb

11/221

1/799

1/141

1/191

1/118

1/117

1/115

1/111

1/125

1/117

Si

Ag

Ca

Co

Ga

Sb

B

Bi

V

-----

1/119

1/119

1/112

1/116

1/117

1/119

1/119

1/114

1/196

----

جدول  2مشخصات پلیاتیلن دانسیتۀ باال

دانسیته

)(gr/cm3

هدایت حرارتی

 1/14تا 1/16
ضریب انبساط حرارتی

))(W/(m.K

ظرفیت گرمایی ویژه

 1/99تا 1/79

خطی)(10 /K
-6

مدول یانگ

 211تا 271
آنتالپی ذوب

)(HDPE

 9/8تا 2/5

)(MPa

دمای تجزیۀ حرارتی

 611تا 9411
دمای

)(J/gr

219

))(J/(gr.K

)(°C

 485تا 418

ذوب )(°C

دمای انتقال شیشهای

 927تا 997

)(°C

-911

جدول  9شرایط جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای
شرایط سطحی

2711

2711

2711

)(mm

9/2

9/2

9/2

)(mm/min

911

911

911

7-91-97

7-91-97

7-91-97

سرعت چرخشی
عمق فروروی
نرخ فروروی

)(rpm

سطح صاف

S0

خراش با سنبۀ

S1،1

خراش با سنبۀ ،2

زمان ماندگاری
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برای اندازهگیری دما از ترموکوپلهای نوع  Kدر مناطق

پلیاتیلن حاصل نشد .ازاینرو ،برای انجام جوشکاری،

مختلف نمونه استفاده شد .بدین منظور 9ترموکوپل در مرکز

آلومینیم روی پلیاتیلن گذاشته شد و فرایند جوشکاری انجام

جوش ،در طرف آلومینیم با فاصلۀ  92mmاز مرکز جوش و

شد .در این حالت بهدلیل باالبودن ضریب هدایت حرارتی

در طرف پلیاتیلن با فاصلۀ  92mmاز مرکز جوش قرار

آلومینیم ،گرما از طریق ضخامت ورق به پلیاتیلن منتقل و

گرفت .باتوجهبه نحوۀ قرارگیری ورقها بهصورت

موجب ذوب سطحی آن شد .با پایانیافتن فرایند جوشکاری

لبهرویهم ،ترموکوپل طرف پلیاتیلن و مرکز جوش از سمت

و بیرونآمدن ابزار ،مذاب پلیاتیلنی که با آلومینیم در تماس

پشت و ترموکوپل طرف آلومینیم از سمت رو نصب شد.

است (پدیده ترشوندگی) ،تحت فشار گیرههای نگهدارنده در

برای ارزیابی رفتار مکانیکی نمونههای اتصالدادهشده،

دمای محیط منجمد و بهاینترتیب بین ورقها اتصال ایجاد

آزمون کشش برشی بهصورت بهینهشده شرایط استاندارد

میشود .در شکل  9بهعنوان نمونه نمای پشت جوشهای با

 DIN EN ISO 94259انجام شد .بهمنظور آمادهسازی

سطح صاف نشان داده شده است که سطح ترشوندگی

نمونهها برای آزمون کشش2 ،طرف ورقهایی با ابتاد

آلومینیم بهوسیلۀ مذاب پلیاتیلن بهشکلهای یک دایره با

 911×71mmلقمههایی با ضخامت  2mmچسبانده شد تا

قطرهای مختلف است .مقایسۀ سطح ترشوندگی در شرایط

قسمتهایی که در داخل فک دستگاه قرار میگیرند ،مانند

سطحی و زمانهای مختلف نشان داد که با تغییر شرایط

قسمت همپوشانی ضخامت  4mmداشته باشد .نرخ حرکت

سطحی میزان ترشوندگی بهصورت چشمگیری تغییر

فکهای دستگاه  1/7mm/minانتخاب و از هر حالت برای

نمیکند .با طوالنیترشدن زمان ماندگاری ،سطح ترشوندگی

کاهش خطای آزمایش 9نمونه کشیده شد .میانگین حداکثر

آلومینیم بهوسیلۀ مذاب پلیاتیلن افزایش مییابد که دلیل آن

نیروی شکست این 9نمونه بهعنوان نیروی کشش برشی

ایجاد گرمای اصطکاکی بیشتر و درنهایت تولید حجم مذاب

گزارش شد .همچنین برای تهیه نمونههای متالوگرافی،

باالتر در زمانهای طوالنیتر است .دماهای اندازهگیریشده

نمونههای جوشدادهشده با استفاده از دستگاه برش با آب

در طول فرایند نیز این قضیه را نشان میدهد که با تغییر

( )Waterjetدر اندازههای متین برش داده شدند .مزیت استفاده

شرایط سطحی تغییرات دمایی چشمگیری بهوجود نیامد .با

از این روش انجام فرایند برشکاری بهصورت سرد و

اختالفی حدود  9تا  4درجه سانتیگراد ،دماهای بهدستآمده

ایجادنشدن تنش حرارتی در ماده است .سپس نمونهها مانت

از نمونهها باهم قابل مقایسه است .با ازدیاد زمان ماندگاری،

سرد شدند و با استفاده از سنباده و نمد آغشته به ذرات

دما نیز افزایش یافت .از آنجایی که ضریب هدایت حرارتی

آلومینای  1/17 µmصیقلکاری شدند .بررسی فصل مشترک

آلومینیم در مقایسه با پلیاتیلن خیلی بیشتر است ،دما در طرف

اتصال با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی )(SEM

آلومینیم بیشتر افزایش پیدا میکند.
درت ماسبودن آلومینیم با پلی اتیلن و انت قال حرارت از

انجام شد.

طریق آن نیز باعث افزایش دمای پلیاتیلن میشود.
نتایج و بحث

در زمانهای زیاد ،حجم مذاب پلیمر بیشتر با دماهای

سطح مقطع اتصال

باالتری ایجاد میشود و چسبندگی پلیمر به فلز افزایش

در مرحلۀ ابتدایی این پژوهش تالش شد با قراردادن پلیاتیلن

مییابد .حداکثر دمای اندازهگیریشده در فرایند ،مربوط به

بر روی آلومینیم جوشکاری انجام شود ،اما باتوجهبه

نمونههایی بود که در بیشترین زمان ماندگاری (97ثانیه) قرار

پایینبودن ضریب هدایت حرارتی پلیاتیلن ،گرمای الزم از

گرفتند که نمودار آن در شکل  2آمده است.

طریق ضخامت ورق نتوانست به آلومینیم منتقل و باعث
نرمشدن آن شود .درنتیجه اتصالی بین ورقهای آلومینیم و
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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یافته ،قفل مکانیکی ایجاد میشود ] .[11ایجاد قفل
تغییرشکل
(الف)

مکانیکی در فصل مشترک اتصال توسط پاتل و همکارانش
(ب)
] [14نیز گزارش شده است .همچنین خراشهای ایجادشده
(ج)
سنبهها بر روی سطح آلومینیم نیز بهعنوان قفل مکانیکی عمل
29mm

28mm

97 mm

میکند و مذاب پلیاتیلن در این محلها میتواند به دام بیفتد
و منجمد شود .درواقع یک حالت نر و مادگی بین آلومینیم و
پلیاتیلن ایجاد میشود و بهاینترتیب 2ماده به یکدیگر متصل
میشوند .بنابراین ،مکانیزم اتصال شامل ترشوندگی سطح

شکل  9مقایسۀ سطح ترشوندگی آلومینیم بهوسیلۀ مذاب پلیاتیلن در

آلومینیم بهوسیلۀ مذاب پلیاتیلن و تشکیل مراکز قفل

شرایط سطحی یکسان صاف با زمانهای (الف) 7ثانیه( ،ب) 91ثانیه و

مکانیکی بهوسیلۀ ابزار و سنبههاست .شکل  9تصاویر

(ج) 97ثانیه

برآمدگی و خراشهای ایجادشدۀ سنبهها بهعنوان قفل
مکانیکی بر روی آلومینیم و همچنین اثر آنها بر روی
پلیاتیلن بتد از منجمدشدن را نشان میدهد.
سنبۀ  2خراشهای بیشتر با اندازههای کوچکتر
بهصورت نقطهای و سنبۀ  9خراشهای کمتر با اندازههای
بزرگتر بهصورت طولی در جهت عرض ورق ایجاد میکند.
ایجاد قفل مکانیکی همراه با چسبندگی مناسب نقش مهمی
در افزایش استحکام اتصاالت هیبریدی فلز-پلیمر دارد ].[15

شکل  2نمودار دماهای اندازهگیریشده در فرایند در زمان 97ثانیه

تصاویر  SEMگرفتهشده از نمونهها ،چسبندگی مطلوب
در فصل مشترک آلومینیم و پلیاتیلن را نشان میدهد (شکل

مکانیزمهای اتصال
عموماً در اتصال فلز-پلیمر بهروش  ،FSSWمکانیزم اتصال
چسبندگی و ترشوندگی سطح فلز بهوسیلۀ مذاب پلیمر و
همچنین قفلشدگی مکانیکی است ] .[11,12البته ممکن است
الیهای واکنشی در بین پلیمر و فلز که اتمهای هر 2ماده در
آن حضور داشته باشد نیز بهوجود آید ] [10یا تجزیه پلیمر
در نزدیکی سطح اتصال رخ دهد ] .[13در این پژوهش،
درباره اتصال آلومینیم به پلیاتیلن گرمای اصطکاکی تولیدشده
در فصل مشترک ابزار چرخشی و سطح آلومینیم از طریق
ضخامت ورق به پلیاتیلن منتقل میشود و باعث ذوب
موضتی آن در اطراف منطقه تماس ابزار و مناطق در تماس
با سطح آلومینیم میشود .همانطور که پلیاتیلن ذوب
میشود ،برآمدگی در سطح پایین آلومینیم بهشکل پین ابزار
شکل میگیرد و با منجمدشدن پلیاتیلن اطراف این آلومینیم
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

-4الف) .یکی از مشکالت جوشکاری فلزات و پلیمرها
تفاوت زیاد در ضریب انبساط حرارتی آنهاست که سبب
ایجاد شکاف در فصل مشترک بین مواد میشود .در این
پژوهش ،با منجمدشدن پلیاتیلن در دمای محیط ،فشار
گیرههای نگهدارنده مانع از جدایش پلیاتیلن از سطح
آلومینیم و ایجاد شکاف بین آنها شد؛ درنتیجه اختالف
ضریب انبساط حرارتی مواد بهصورت تنشهای حرارتی در
ماده باقی ماند .تصاویر  SEMبهدستآمده از نمونههایی که با
سنبه بر روی آنها خراش ایجاد شده است نیز نشان میدهد
که مذاب پلیاتیلن بهصورت کامل خراشها را پر کرده است
و چسبندگی مطلوبی با دیوارههای آلومینیمی آن دارد که این
خراشها بهعنوان مراکز قفل مکانیکی عمل میکنند (شکل
-4ب) .بنابراین ،با وجود مشاهدۀ نواحی کوچک عدم اتصال،
بازهم استحکام و نیروی تحملپذیر این نمونهها بیشتر از
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اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای

نمونۀ با سطح صاف بود.

شکل ( 4الف) تصویر  SEMاز سطح مقطع اتصال :الف)
نمونۀ جوشکاریشده با سطح صاف ،ب) نمونۀ
جوشکاریشده با سنبۀ شماره 2
نتایج آزمون کشش برشی
شکل  7میانگین نیروی کشش برشی نمونهها در شرایط
مختلف را نشان میدهد .مقایسۀ نتایج مربوط به نمونههای
تحت شرایط سطحی مختلف ،اثر مثبت ایجاد خراش بر روی
آلومینیم بهوسیلۀ سنبهها را تأیید میکند ،زیرا سبب افزایش
استحکام شده است .سنبۀ  2در مقایسه با سنبۀ  9استحکام را
به مقدار بیشتری افزایش داد ،زیرا خراشهای بیشتر با
شکل  9برآمدگی ناشی از آلومینیم تغییرشکلیافته بهوسیلۀ ابزار و
خراشهای ایجادشده بهوسیلۀ :الف) سنبۀ  ،9ب) سنبۀ 2

اندازههای کوچکتر بهصورت نقطهای ایجاد کرد.
سنبۀ  9نیز با ایجاد خراشهای کمتر با اندازههای
بزرگتر بهصورت طولی ،استحکام باالتری نسبت به سطح
صاف از خود نشان داد .بنابراین ،در یک زمان ثابت استفاده
از سنبۀ  2برای ایجاد خراش توصیه میشود .مقایسۀ استحکام
نمونهها در شرایط سطحی یکسان با زمانهای مختلف نیز
نشان میدهد که با زیادشدن زمان ماندگاری ،استحکام نیز
افزایش مییابد .علت افزایش سطح ترشوندگی فلز بهوسیلۀ
مذاب پلیمر بهدلیل افزایش گرمای اصطکاکی ایجادشده است.
ضمن اینکه زمانهای طوالنیتر ،مذاب با دمای باالتری ایجاد
میکند و چسبندگی محکمتری بین مواد تشکیل میدهد.
کیمورا و همکارانش ] [16نیز نشان دادهاند که عملیات
سطحی میتواند استحکام اتصاالت فلز-پلیمر را بهبود بخشد.
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نقطهای برای اتصال ورقهای آلومینیم و پلیاتیلن استفاده شد
و با ارزیابی خواص مکانیکی و فصل مشترک اتصاالت ،نتایج
زیر بهدست آمد:
 .9مکانیزمهای اصلی اتصال در این روش ،ایجاد قفل
مکانیکی بین ورقها بهوسیلۀ ابزار و سنبهها و نیز
شکل  7میانگین استحکام کشش برشی نمونههای جوشکاریشده در
شرایط مختلف ( :S0سطح صاف :S1 ،خراش ایجادشده با سنبۀ  9و
 :S2خراش ایجادشده با سنبۀ )2

چسبندگی مذاب پلیاتیلن به سطح آلومینیم است؛
 .2با افزایش زمان ماندگاری بهدلیل ایجاد گرمای اصطکاکی
بیشتر ،مذاب پلیاتیلن زیادتر و با دمای باالتری ایجاد شد
و بهتبع آن ترشوندگی و چسبندگی سطح آلومینیم افزایش

نکته شایان توجه این است که نمونۀ  S0-91در مقایسه

یافت؛

با نمونۀ  S1-7نیروی بیشتری و در مقایسه با نمونۀ S2-7

 .9استفاده از سنبهها بای ایجاد خراش موجب افزایش

نیروی کمتری را تحمل کرده است .بهنظر میرسد افزایش

استحکام شد .سنبۀ  2در مقایسه با سنبۀ  9بهدلیل ایجاد

سطح ترشوندگی و ایجاد مذاب با دمای باالتر بر قفل

خراشهای بیشتر با اندازههای کوچکتر ،نیروی شکست

مکانیکی ایجادشده بهوسیلۀ سنبۀ  9غلبه کرده و باعث افزایش

را به میزان بیشتری افزایش داد .بیشترین مقدار نیرو برابر

استحکام شده است ،زیرا چنین شرایطی در نمونۀ  S0-97نیز
مشاهده میشود که نسبت به نمونۀ  S1-91تحت نیروی
بیشتر اما نسبت به نمونۀ  S2-91بر اثر نیروی کمتری شکسته
است.

 587 Nدر 97ثانیه با خراش ایجادشده بهوسیلۀ سنبۀ 2
بهدست آمد؛
 .4تصاویر  SEMگرفتهشده از نمونهها ،چسبندگی مطلوبی را
در سراسر منطقۀ اتصال و در داخل خراشهای ایجادشده
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increase the strength. The highest shear load of joints was
785N.
4. Conclusions
The high thermal conductivity of aluminum led to the
surface melting of polymer; however, the aluminum sheet
was the hotter part during welding. The tool plunging
created a knob on the lower surface of the Al sheet. The
results indicated the increased tensile shear fracture load
with the increased dwell time due to the higher frictional
heating on FSSW. Macroscopic and microscopic studies
revealed that the mechanical interlocking and adhesion of
molten polyethylene on the aluminum surface were the
main joining mechanisms.
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Dissimilar Joining of Metal/Polymer
Using Friction Stir Spot Welding
Method

Furthermore, the temperature gradients of different
regions during welding are shown in Fig. 2.
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1. Introduction
Although mechanical bonding and adhesives are used to
join dissimilar polymer/metal connections, these methods
have some weaknesses. Mechanical bonding causes stress
concentration in the structure and increases the weight.
Adhesives needs long bonding times and proper surface
cleaning. Recently, welding methods including friction
stir spot welding (FSSW) have been developed for these
purposes. In the joining of aluminum and polyethylene
sheets with friction stir spot welding method, various
factors affect the strength of joints. In this study, the effect
of surface conditions and the dwell time of tool have been
investigated.
2. Experimental procedures
AA1120 aluminum alloy and high density polyethylene
(HDPE) sheets with the thickness of 2 mm were used as
the base materials. FSSW was done on specimens using
specimens with various surface treatments. The surface
treatment was done by three different mandrels. The tool
rotational speed and the plunge depth were fixed at 2500
rpm and 3.2 mm. The temperature gradient was measured
using type K thermocouples.
The shear tensile strength of samples was measured.
The strain rate for the shear-tensile test was 0.5 mm/min.
The optical and scanning electron microscopy techniques
were applied for more characterization of welds. The
Olympus BX60M optical microscope (OM) and a LEO
1450VP scanning electron microscope (SEM) were used
for microstructural studies.
3. Results and discussion
The major problem during dissimilar joining of aluminum
and HDPE was the large difference between thermal
expansion coefficients which could cause the failure of
joints. Also, the high thermal conductivity of aluminum
led to the surface melting of polymer; however, the
aluminum part was the hotter side during welding.
According to Fig. 1, the wetting area on the aluminum
surface was developed with the increased dwell time.

1

Figure. 1. The increased wetting surface with the dwell time
from the right to the left.

Figure. 2. The temperature gradients.

On melting of polymer, the tool plunging created a
knob on the lower surface of the metal sheet. The
mechanism of joining was wetting of the metal surface by
the molten polymer and mechanical interlocking. The
increased dwell time promoted the tensile shear strength
of joints. The tensile shear load values are presented in
Fig. 3.

Figure. 3. The tensile shear fracture loads.

The results indicated the increased shear strength with
the prolonged dwell time due to the higher frictional
heating, more molten polyethylene and adhesion
enhancement. The use of mandrill that created more
scratches with smaller dimensions was more effective to
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Table 4. The Vickers microhardness values for all glass
samples in this investigation
Sample
Average
Microhardness

0%ZnO

1%ZnO

2%ZnO

3%ZnO

677

770

816

793

4. Conclusion
Results reveal that increasing ZnO up to 1.8 wt. % in the
glass system shows a transformation in DTA extracted
peaks. The Apatite and Anorthite crystallization
temperature were increased from 750°C to 785°C and
form 825°C to 875°C respectively, which can be
contributed to a more condense glass system. Hence, a
better mechanical property was expected. Vickers micro
hardness of glass particles varied from 677 to 816 Hv
which could be a representative for the better mechanical
properties.
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1. Introduction
The demands for aesthetics have put the dentists under the
pressure to use new tooth-colored dental materials with a
more natural look. New restorative dental materials are
bioactive and biocompatible exhibiting a biological effect
in addition to their main function in restoring decayed or
fractured teeth. Aluminosilicate glasses, as a new
generation of the dental restorative materials, have
acceptable toughness and strength. Zinc oxide is known
to be helpful in culturing bone tissue and is also vital to
correct functioning of immune system. Addition of Zinc
oxide to aluminosilicate glasses can result in decreasing
their glass transition temperature, Tg. Limited number of
studies have been conducted regarding the effect of the
variation in the content of zinc oxide on the
microstructures of the aluminosilicate glasses. In this
investigation, the variation of zinc oxide content has been
examined on the physical properties of an aluminosilicate
glassy system.
2. Materials and methods
The glass samples were prepared from reagent grade
powders, i.e., alumina, quartz, calcium fluoride, mono
ammonium phosphate, calcium carbonate, zinc oxide,
potassium carbonate, and sodium carbonate. The weighed
samples were melted in an electrically heated furnace in
alumina crucibles with a heating cycle consisting of
heating from room temperature (20 °C) to 1450 °C with
the heating rate of 10 °C/min and holding for another 2
hours at 1450°C. The glass samples were labeled
according to their approximate ZnO content. Differential
thermal analysis (DTA) was conducted for all the glass
samples using NETZSCH Geratebau test machine with
the heating rate of 10 °C/min in order to evaluate the effect
of ZnO content on the structure of frits produced in the

1

process and to determine the glass transition temperature
(Tg) and crystallization temperature (Tc). Characterization
of the crystalline phases was done using X-Ray
Diffraction (XRD) analysis by means of X’ Pert PW
3040/60, Philips, and the analysis software of X'pert
Highscore plus.
3. Result and discussion
The results of DTA analysis of four glass samples are
shown in Figure 1. The first peak in all four DTA curves
represents the Tg temperature for each test sample. The
second and third peaks show the first and second critical
temperatures, i.e., Tc1 and Tc2, correspond to the
crystallization of Apatite and Anorthite phases,
respectively, according to the XRD patterns obtained for
these samples. It is assumed that the sharpest temperature
peak at lower temperatures represents a better
crystallization behavior in a glass system. As can be
observed in Figure 1, both the critical temperatures Tc1
and Tc2 have increased with increasing the ZnO content
up to 1.8 wt.% in the system, i.e., the crystallization
behavior has become less significant suggesting that glass
viscosity is higher and mechanical properties are
improved. The results in Table 4 show that the sample
with no ZnO (0%ZnO-g) has the lowest hardness value
(677 Vickers) and the hardness increases with the addition
of ZnO to the sample up to 1.8wt.% (i.e., the maximum
hardness is obtained in 2%ZnO-g sample with the
hardness value of 816 Vickers) and hardness decreases
when a greater amount of ZnO (2.6wt.%) is added to the
sample (i.e., 3%ZnO-g sample with the hardness value of
793 Vickers).

Figure 1. The results of DTA analysis for four glass samples
investigated.
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Table 2. crystallites size and micro-strain of samples.
Micro-strain

crystallite size (nm)

Sample

1×104

55

3×105
1.5×104
5×105

43
40
29

S
GS
S-SMAT
G-SMAT

Figure 3 illustrates FESEM images of the surface
morphology of the coatings. According to the EDS
results, only zinc element has been identified in all
coatings except for S sample coating that in addition to
zinc, iron, and oxygen have been characterized.

Figure. 5. Polarization curves of samples in 3.5%NaCl.
Table 3. Electrochemical data extracted from
potentiodynamic polarization curves.
Rp
(ohm.cm-2)

Ecorr
(V)

Icorr
(µA.cm-2)

197.8

-1.2

80.8

S

232.8
233.2
828.1

-1.1
-1.1
-1.1

74.5
60.6
20.1

GS
SSMAT
GSMAT

Samples

Figure 3. FESEM images of: (a) S, (b) GS, (c) SSMAT
and (d) GSMAT samples.

Figure 4 shows the cross-section of coatings and their
thicknesses (S:23.41µm, GS:30.31 µm, SSMAT: 22.85
µm, GSMAT: 29.17 µm). The results of the microhardness test shows GSMAT sample has the highest
microhardness among other coatings (98.9 Vickers).

Figure 6. EIS curves of samples in 3.5%NaCl.

Table 4. Fitting results of the EIS data in Fig. 6.
Porosity
(%)
60.3
41.2
27.2
20.8

Figure. 4 FESEM cross-section images of: (a) S, (b) GS, (c)
SSMAT and (d) GSMAT samples.

Figure 5 shows the polarization curves and table 3 lists
polarization data.
Figure 6 and table 4 show EIS plots and achieved fit
data, respectively.

n
0.83
0.96
0.98
1

Cdl
(×10-5 F)
12.4
20.0
21.9
22.0

Rt
(ohm.cm-2)
1.25
369.9
561.5
732.5

Sample
S
GS
SSMAT
GSMAT

4- Conclusion
The results showed that SMAT process reduced the size
of the crystallites and the presence of gelatin caused the
induced orientation of Zn deposition so that the grain size
in the presence of gelatin and SMAT reached from 55 to
29 nm and the rate of its corrosion reached from 80.8 to
20.1 µA.cm-2.
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Investigation the Effect of Chemical
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Electroplated Zinc Coating on Steel
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1- Introduction
Zinc coated steels (Zn) and its alloys are widely used in
industries. Approximately 50% of the zinc production in
the world is utilized for the coating of steel sheets. The
corrosion rate of zinc in most atmospheres is at least ten
times lower than steel. Zinc coatings improve surface
paintability and increase corrosion resistance. Thus, the
use of these coatings to prevent corrosion of steel is the
most widely applied. Electrochemical deposition is a
relatively simple and low-cost method that is widely used
for exerting metal coatings. Surface mechanical attrition
treatment (SMAT) is a new and effective method to
produce a nanocrystalline layer on the metals' surface.
Finer grain size can also be used to create a nanocrystalline layer on the surfaces. In this study, using
inexpensive
methods
such
as
SMAT
and
electrodeposition, a nano-crystalline layer was formed on
the substrate to improve the corrosion resistance of the
steel surface.
2- Experimental
St12 steel sheet with a thickness of 2 mm with dimensions
of 10×10 mm was used as a substrate for zinc coating
deposition. The substrates were annealed at 600 ºC for two
hours and after cooling, the SMAT was performed for 30
minutes. The vibration frequency of the device was 50 Hz.
Steel balls with a diameter of 3 mm were used for this
purpose. Samples were prepared by sanding from the
mesh number of 200 to 800. Two chloride baths (chemical
compositions are listed in Table 1) were used. Gelatin was
utilized as an effective additive in reducing the size of
coated grains. The coating time was 5 minutes and the pH
of the solution determined at 5.

dimensions as the counter electrode. To study the
behavior of coatings, they were characterized by using Xray diffraction, field emission scanning electron
microscopy, EDS, potentiodynamic polarization and EIS
tests in 3.5 wt.% NaCl solution. For further investigation
the voltammetry test was performed on the samples.
3- Result and discussion
Figure 1 shows voltagrams in the range of -1.5 to 0.5 V
compared to the reference Electrode Ag/AgCl in the Zn
coating bath for bare sample and SMATed substrate
with/without gelatin.

Figure 1. cyclic voltammograms of coated S, GS, SSMAT
and GSMAT samples.

According to the results, for the S sample, the cathode
current of Zn started from the approximate potential of 1.1 V. By adding gelatin to the solution (GS sample), the
Zn reduction potential becomes more negative (-1.17).
For the SSMAT sample, the potential of Zn reduction was
closed to more positive values (-1.08). For the GSMAT
sample, Zn reduction potential is close to the potential of
the initial sample (S sample). Figure 2 shows the XRD
patterns of samples. Table 2 shows the calculated values
of the crystallite size of coatings using the WilliamsonHall method.

Table 1: Chemical composition of electrolytes (g l-1)
Gelatin
H3BO3
NH4Cl
ZnCl2
Bath
20
170
60
1
0.5

20

170

60

2

The samples named S, GS, SSMAT and GSMAT as
coated st12 substrate without gelatin, coated st12
substrate with gelatin, and SMATed samples with and
without gelatin, respectively. A three electrodes cell was
applied for all electrochemical tests in 25 °C; Steel
samples were used as working electrodes, Ag/AgCl
electrode as a reference electrode, and platinum with
1

Figure 2. XRD patterns of coated S, GS, SSMAT and
GSMAT samples.
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A

B

C

Figure 2. SEM images: (a) TiO2 coated by PEO method, (b) TiN coated by gas nitriding, and (c) TiO2 coated nitrified (duplex)
samples by PEO method and gas nitriding

Figure 3. Cross-sectional images of coated specimens: (a) TiO2, (b) TiN and (c) TiO2-N

Figure 3 shows the cross-sectional images of the coated
samples TiO2, TiN, and TiO2-N. As can be seen, after gas
nitriding of TiO2 coating, PEO, the filling of pores and
cross-section porosity are observable, which indicates the
penetration of nitrogen in the titanium oxide coating.
According to the corrosion results, the coated samples
show a higher corrosion resistance compared to noncoated samples. Besides, both dense inner and outer
porous coatings have much lower capacitance, indicating
higher corrosion resistance of PEO and duplex coated
specimens. In general, for TiO2 and TiO2-N samples, it
can be said that due to the corrosive solution's easy
penetration into the cavities of the outer layer, this layer
has not shown much effect in electrochemical impedance
spectroscopy. Therefore, this layer has no role in
corrosion resistance. It, therefore, makes sense to accept
the inner layer of the coating as a barrier against corrosion
attacks. This layer creates a physical barrier against the
corrosive solution and increases the corrosion resistance.

4- Conclusion
During the gas nitriding process on the surface of titanium
and titanium oxide, nitrogen diffused into the surface of
the samples and caused the formation of TiN, TiO2-N, and
TiO0.34N0.74 phases. The morphology of the TiN and
TiO2-N samples showed that the structure of the TiN
sample has a dense appearance with holes in the surface,
while the structure of the TiO2-N sample is similar to the
TiO2 sample, except that the existing cavities are
spherical. The corrosion behavior of TiO2, TiN, and TiO2N coated samples showed that the highest corrosion
resistance is related to the TiO2 sample due to the coating's
insulation as a result of less probable electron transfer and
electrical charge exchange.
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1. Introduction
Titanium has excellent corrosion resistance in acidic,
alkaline, and organic environments. Different methods
have been proposed for titanium coating, referred to as
plasma spraying, anodic oxidation, sol-gel, and vapor
deposition. Plasma electrolytic oxidation (PEO) is a
relatively new method; Coatings applied by PEO have a
two-layer structure consisting of an insulation layer and a
porous layer. Coatings applied with this method have
good adhesion to the substrate, which increases its
performance. In general, the PEO is based on the anodic
polarization in an aqueous electrolyte under plasma
discharge conditions on an anode surface. Today,
nitriding is used as an essential process in the industry.
Nitriding was first used in industrially in 1920. Surface
nitriding increases wear resistance, fatigue strength,
surface hardness, and corrosion resistance. If the nitriding
temperature exceeds 600 , the rate of nitrogen
incorporation into the titanium oxide increases, and the
oxygen content of the system decreases to the point where
the non-stoichiometric TiOxNy becomes a stoichiometric
and stable TiN.
This study aimed to investigate the effect of the gas
nitriding process on the corrosion behavior of titanium
oxide coating formed by plasma electrolytic oxidation.
2- Materials and methods
The test samples in this study were selected from a grade
2 mm commercially pure titanium sheet with dimensions
of 13×13 mm. The coating process was carried out in the
first stage by PEO in electrolytes containing 0.2 M sodium
carbonate with 5 g/l sodium hydroxide to form titanium
oxide. Supplementary coating operation in the second
stage was performed by gas nitriding in a tube furnace
with N2 gas (99.99%) flow at a temperature of 1000 °C
and a nitrogen pressure of 1.5 bar for 6 hours.
1

3. Results and Discussion
Figure 1 shows the X-ray diffraction patterns after PEO
and gas nitriding processes in comparison with each other
and the substrate metal. The X-ray diffraction pattern of
the TiO2 sample is related to the sample coated by the
PEO, which contains rutile crystalline titanium oxide with
a tetragonal structure. The XRD pattern of the TiN sample
is related to the formation of a nitride layer in the flow of
nitrogen gas on the surface of the titanium at high
temperatures causing nitrogen to be adsorbed on the
surface and diffused into the titanium; It consists of a
composite layer on the metal surface consisting mainly of
titanium nitrides with a cubic structure such as TiN and
Ti2N, followed by a diffusion zone consisting of a solid
solution in the Ti-HCP α phase. In the TiO2-N, in addition
to the mentioned phases δ-TiN, ε-Ti2N, the phase of
TiO0.34N0.74 with monoclinic structure along with rutile
TiO2 is also observed. The presence of TiO0.34N0.74 phase
is due to the presence of nitrogen in the structure of TiO2,
which causes the amount of oxygen in the titanium oxide
to decrease, increasing the penetration and formation of
the mentioned phase and formation a non-stoichiometric
composition.
Figure 2 shows a scanning electron microscope image
of the surface of samples coated by PEO and gas nitriding.
TiO2 structure (2-a) consists of grains of different sizes
and micro-cavities on these grains (pancake structure).
The TiN (2-b) sample shows a dense appearance where
the nitrified layer is entirely formed on the surface. The
TiO2-N morphology (2-c) is similar to the TiO2 structure
except that spherical particles have formed next to the
existing cavities called cauliflower structure.

Figure 1. XRD pattern of uncoated and coated
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Figure 1. SEM images of PSU mats electrospun from three different concentrations.

Figure 2. SEM images of CS/PVA blend fibers with different mass ratios.
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Figure 3. SEM images of PSU-CS/PVA composite samples with different weight ratios.

4-Conclusions
A direct relationship between chitosan content and
uniformity of blend PVA/CS fibers was observed in
this study. CS/PVA sample with 30:70 mass ratio
showed a uniform morphology with maximum
chitosan content. This composition was utilized for

fabrication of a fibrocomposite membrane made of
PSU-PVA/CS Fiber.
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Fabrication of
Polysulfone/Chitosan/Polyvinyl
alcohol composite by electrospinning
method and investigation of its
morphology
Sanaz Rezaei Soulegani1

composite mat made of CS/PVA with six mass ratios
(0:100, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50 and 60:40 wt%) was
examined by SEM. Finally, according to the optimum
concentration for electrospinning of CS/PVA solution,
fibrocomposite membrane made of PSU-CS/PVA was
fabricated with three mass ratios (i.e., 90:10, 80:20 and
70:30) under co-electrospinning process.

Maryam Rasouli2

3-Results and discussion
Zahra Sherafat3

1-Introduction
Electrospinning is a versatile route for preparation of high
porous polymeric membranes. Polysulfone (PSU) is a
thermoplastic polymer with unique properties which is
mostly used in filtration applications. However, the
intrinsic hydrophobicity of this polymer makes
polysulfone membranes more susceptible to be fouled.
One approach to alter wettability of PSU membrane is
fabrication of an electrospun fibrous composite mat made
of polysulfone fibers and a distinct fibrous polymer with
inherent hydrophilicity such as chitosan (CS). Since
chitosan is not easily electrospinnanble, it was blended
with polyvinyl alcohol (PVA) to enhance its
electrospinnability. The aim of the current research is to
fabricate a fibrous composite mat consisting of
polysulfone-chitosan/polyvinyl alcohol fibers with
uniform morphology.

2-Experimental procedure
For preparation of a fibrous composite mat, PSU solution
and CS/PVA blend solution were fed into two distinct
syringes and were electrospun simultaneously under coelectrospinning condition. In the first stage, in order to
obtain a beadles polysulfone mat with minimum fiber
diameter, PSU in dimethyl formamide solutions with three
different concentrations (i.e., 15, 20, 25 wt.%) were
electrospun at fixed voltage, feed rate, and distance of 15
kV, 1.5 ml/h and 15 cm respectively. In the second stage,
PVA and CS solutions were mixed in different
proportions. The resultant blend solutions were electropun
under fixed voltage of 15 kV and feeding rate of 0.5 ml/h
to determine optimum concentration for fabrication of
CS/PVA fibers. The optimum CS/PVA concentration was
further used to prepare PSU-CS/PVA fibrous composite
mat via co-electrospinning. Morphology of the resultant

SEM observations revealed that PSU electrospun from
solution with 15wt% concentration, had bead-on-string
structure, while PSU mat electrospun from 20wt%
concentration possess beadless thin fibers with average
fiber diameter of 0.954 µm. As the concentration
increased to 25 wt.%, uniform thicker fibers with average
fiber diameter of 1.592 µm formed (Figure1). Since
thinner fibers are more favorable for membrane
applications, PSU with 20 wt.% concentration was
selected for preparation of fibro composite mats. From the
SEM images, higher chitosan concentrations did not lead
to a proper fiber formation. The composite sample made
of chitosan/polyvinyl alcohol blend fibers with 30:70 mass
ratio, showed uniform beadless morphology with
maximum chitosan content and minimum fiber diameter
(Figure2). Therefore, CS/PVA sample with 30:70 mass
ratio was considered as optimum sample for further
examinations. CS/PVA solution with optimum
concentration were electrospun at three levels of feed rate
(0.5, 0.9 and 1.5 ml/h). It was observed that as the feed
rate exceeds 0.9 ml/h, bead like defects arise. Therefore,
0.9 ml/h was considered as maximum possible feeding
rate for electrospinning of CS/PVA blend fibers.
According to the optimum concentration for
electrospinning of CS/PVA fiber which was 30:70 mass
ratio, fibrocomposite membrane made of PSU-CS/PVA
was fabricated with three mass ratios (i.e., 90:10, 80:20
and 70:30) under co-electrospinning process. For this
purpose, PSU solution (20 wt% concentration) and
CS/PVA solution (30:70 mass ratio) were fed into two
syringes separately and then placed in two adverse sides
of the collector. Next, CS/PVA blend solution was
electrospun with appropriate feed rate discussed above
(0.9 ml/h), while feeding rate of PSU solution varied from
0.8 to 3.2 ml/h to fabricate various fibrocomposite PSUCS/PVA mats with three different mass ratios. According
to the SEM observations for three fibrocomposite
samples, thicker fibers represent PSU fibers while, thinner
fibers in the composite are CS/PVA blend fibers.
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The decrease of Ca and P concentrations reveals that
these ions have been consumed and changed into apatite
and deposit on the surface of the prepared scaffolds.
Fig. 4 shows the EDS spectrum of white sphere-like
particles precipitated on the surface of SF/N-TiO2-F
nanocomposites which reveal the presence of Ca and P
ions in white sphere-like particles.

Figure 1 SEM images of a) SF/N-TiO2-F and b) SF/N-TiO2
nanocomposites immersed in SBF for 28 days.

Fig. 2 and 3 show the changes of calcium ions and
phosphorous ions of SBF solution which SF/N-TiO2 and
SF/N-TiO2-F nanocomposite scaffolds were immersed in.

Figure 4. EDS spectrum of SF/N-TiO2-F nanocomposites.

Bioactivity evaluation showed that these white spherelike particles are bonelike apatite. The presence of flour
ions in SF/N-TiO2-F nanocomposite enhanced the
bioactivity of SF.

Figure 2.The changes of Ca concentration of SBF which SF/NTiO2-F and SF/N-TiO2 nanocomposites immersed in.

Figure 3. The changes of P concentration of SBF which SF/NTiO2-F and SF/N-TiO2 nanocomposites immersed in.
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The Comparison of the Bioactivity of
Fibroin/Titanium Dioxide Nanoparticles and
Fibroin/Fluoridated Titanium Dioxide
Nanoparticles Scaffolds for Bone Tissue
Engineering
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1- Introduction
One of the most important human health issues is the
defecting of an organ or tissue. The tissue engineering
scaffold provides a means for the delivery of cells and/or
growth factors to the site of damage and an appropriate
template for new tissue formation throughout the
construct. Its function is different from traditional bone
fillers, in that the goal of tissue engineering is to entirely
replace the implanted scaffold with new bone tissue.
While for bone fillers, integration with existing bone and
equivalent mechanical strength are fundamental design
criteria, the tissue engineering scaffold should ideally
possess a three-dimensional structure that endures only as
long as necessary for replacement after new bone growth.
A scaffold for bone tissue engineering should thus
approximate the mechanical function of the callus in
natural bone repair, providing a dynamically durable–
degradable three-dimensional structure, which over time
can be replaced by cell-derived tissue function. Also, bone
is a heterogeneous composite material with constituents
including hydroxyapatite mineral (Ca10(PO4)6(OH)2), a
mixed organic component (type I collagen, lipids and
non-collagenous proteins) and water. During scaffold
manufacture it would therefore seem logical to include a
combination of materials to create a composite scaffold,
potentially allowing greater scaffold bioactivity and
structural biomimicry to be achieved. Scaffold bioactivity
is also increased by incorporating materials that possess
the ability to interact with or bind to living tissues.
Increased scaffold bioactivity can in turn improve bone
cell ingrowth, stable anchoring of scaffolds to host bone
tissue, stimulation of immature host cells to develop into
osteogenic cells, and increase vascularization.
In current study, two groups of nanocomposite scaffolds
have been prepared with silk fibroin/titanium dioxide
nanoparticles (SF/N-TiO2) and silk fibroin/fluoridated
titanium dioxide nanoparticles (SF/N-TiO2-F) and their
bioactivity have been evaluated by immersing in
simulated body fluid (SBF) up to 28 days.

1

2- Experimental study
Silk fibroin (SF) was extracted from Bombyx mori silk
cocoons (Iran Silkworm Research Center, Guilan, Iran).
Accordingly, silk cocoons were boiled in 0.02 M sodium
carbonate solution for 1 h to remove sericin. Then, they
were absolutely rinsed with consecutive immersion in
cold and hot distilled water to complete degumming
treatment. Degummed silk fibers were dried overnight at
room temperature and dissolved in 9.3 M lithium bromide
solution at 50–60 °C for 4 h. Afterward, the solution was
dialyzed for 3 days using deionized water. To prepare the
SF/TiO2 solution, the SF solution was added to the
dispersed TiO2 in DI water. The obtained mixture was
frozen at −20 °C for 4 h and at −80 °C for 12 h; eventually
the frozen mixtures were freeze-dried overnight. The
prepared SF/N-TiO2 nanocomposite scaffolds were
immersed in methanol for 1 h to treat the structure of SF.
To prepare the SF/N-TiO2-F nanocomposite scaffolds,
TiO2 nanoparticles were incubated in 2.0 vol% HF for 120
s. Thereafter, N-TiO2-F nanoparticles were uniformly
dispersed in deionized water. The SF/N-TiO2-F
nanocomposite scaffolds were prepared similar to the
SF/TiO2 nanocomposite scaffolds.
The phase structure of SF/N-TiO2 and SF/N-TiO2-F
nanocomposite was analyzed using a STEO-D 64295
diffractometer (XRD, STEO, Germany) at 40 kV and 40
mA. The functional groups of SF/N-TiO2 and SF/N-TiO2F nanocomposite were studied using a Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR, MB series, ABB Bornem,
Canada) in an IR spectrum range within the range of 400–
4000 cm-1.
In vitro bioactivity of SF/N-TiO2 and SF/N-TiO2-F
nanocomposite was evaluated by immersing the
composite in SBF with pH of 7.4 at 37 °C. The standard
SBF solution was prepared according to Kokubo’s
protocol. The apatite formation on the surface of SF/NTiO2 and SF/N-TiO2-F nanocomposite was observed by
SEM and analyzed using an energy-dispersive X-ray
spectroscopy (EDX) device (TESCAN, Czech Republic)
and X-ray diffractometer.
3- Conclusion
In this study, silk fibroin (SF) was extracted from Bombyx
mori cocoons and SF/N-TiO2 and SF/N-TiO2-F
nanocomposites were synthesized. The effects of SF,
TiO2 nanopowders and flour ions on bioactivity of SF/NTiO2 and SF/N-TiO2-F nanocomposites were
investigated. It was found that after immersing the
composite in SBF, some agglomerates of white spherelike particles were formed on the surface of SF/N-TiO2
and SF/N-TiO2-F nanocomposites (Fig. 1).
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microstructure of the aluminum alloy (Al-Si-Cu) of the
engine cylinder-heads, has been studied.
Obtained results of the sensitivity analysis and
empirical measurements indicated that the effect of the
ageing process on the increase in the hardness value was
much greater than the dissolution process. Regression
functions, which were obtained by the statistical analysis,
implied high accuracy in predicting the hardness value of
such a material.
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1. Introduction
The cylinder-head is one of most important components
of an automotive engine that is subjected to various
mechanical and thermal loading conditions. Therefore,
improving the mechanical properties, as well as
investigating the effect of the temperature on the
mechanical properties and the microstructure have always
been a topic of the interest for researchers.
In this article, by the regression analysis, suitable
patterns for the hardness and the microstructure of the
cylinder-head aluminum alloy have been presented.
Objective functions were the hardness, the phase size of
Si, Al-Cu, and their spherical degree. Furthermore, the
temperature and the time of the solution and ageing, were
selected as variables of the experiments.
2. Materials and Experiments
Standard specimens were prepared by the stir-casting
method. To enhance the quality of samples, degassing and
preheating were performed. The casting temperature was
745°C. Dissolution temperatures were selected based on
the literature, from 490 to 510°C and the ageing
temperature was considered from 175 to 250°C, in order
to investigate the effect of ageing on the hardness and the
microstructure.
For the microscopic examination, specimens were
firstly grinded to 2000 grit and polished with the alumina
powder, with 0.3 μm particles. The Keller solution was
used to etch samples. In addition, an image analysis
software (Image J) was utilized to evaluate microscopic
images. To study the influence of the heat treatment on
the hardness, specimens were subjected to the Vickers
hardness test. The applied force was 30 kg.
The statistical analysis was done using the MINITAB
software. After the sensitivity analysis and using
regression analysis, a function was fitted based on

1

variables, considering P1, P2,… to estimate the hardness
(H).
3. Results
The optimal heat treatment was determined to achieve the
smallest value of the phase area, as well as the higher
amount of the spherical phases. Results showed that the
highest hardness (164 VHN) obtained, when the sample
was heated at 510°C for 300 minutes; and then, aged for
360 minutes at 175°C. It has been reported that the longer
time of the dissolution heat treatment, the greater the
solubility of the precipitates, such as intermetallic phases
in the aluminum matrix. In addition, the temperature was
more effective than the time of the dissolution process.
Microstructural studies also implied that the sample that
dissolved at 500°C for 300 minutes and aged at 200°C for
120 minutes had the highest spherical degree factor (as
shown in Figure 1).

Figure 1. The optical microscopy image of a specimen, heated
at 500°C for 300 minutes and aged at 200 °C for 120 minutes

The lowest hardness value was measured for the
sample that was dissolved at 500°C and then, aged at
250°C due to the increase in the area of the Al-Cu phase.
Finally, the optimum heat treatment was achieved
according to the smallest phase area, as well as more
spherical degree of phases.
4- Conclusions
In this research, the effect of the heat treatment i.e., the
dissolution temperature, the dissolution time, the ageing
temperature and the ageing time on the hardness and the
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Effects of mesh size. The effects of the mesh size on the
experimental and simulated compressive stress-strain
curves are shown in Fig. 2. The elastic deformation is
linearly observed at the beginning of the curves. The
linear sections of the simulated curves are exactly the
same and are very slightly different from the experimental
curve. Therefore, the simulation results in the elastic
region are very close to the experimental results, and the
mesh size has a little effect in these conditions.

Figure. 2. Effects of mesh size on compressive stress-strain
curves at fn=0.004, q1=1.25, and q2=1.75.

Effects of fn .Fig. 3 shows the results obtained from the
change in fn values on the simulated compressive stressstrain curves. It is seen that the simulated stress-strain
curves in the elastic and plastic regions are entirely
coincident with each other, and the change in fn value has
little effect on the stress-strain curves.

Figure. 3. Effects of fn on compressive stress-strain curves for
L=0.003, q1=1.25, and q2=1.75.

Effects of q1. The effects of q1 on the compressive stressstrain curves are shown in Fig. 4. It can be observed that
unlike fn, q1 has a strong effect on the compressive stressstrain curves. Increasing the value of q1 reduces the
number of simulated points and the curved shape is out of
the saw-tooth. At q1=1/25, first the linear elastic region
and then the saw-tooth plateau region is observed. At
q1=1.5 and q1=1.75, the number of teeth in the plateau
region decreases and at q1= 2, no teeth are observed.
Effects of q2. The effects of q2 on the compressive stressstrain curves are shown in Fig. 5. As it can be seen, the
behavior of the simulated stress-strain curves is very close
to each other. In all curves, after the elastic region, the
long saw-tooth plateau region is formed.

Figure. 4. Effects of q1 on compressive stress-strain curves for
L=0.003, fn=0.004, and q2=1.75.

Figure. 5. Effects of q1 on compressive stress-strain curves for
L=0.003, fn=0.004, and q1=1.25.

4- Conclusions
In this work, experimental specimens of steel foams were
manufacture through powder metallurgical space holder
technique, and the porosity, microstructure, and
compressive properties of steel foams were investigated.
In addition, the effects of simulation parameters from the
Gurson-Tvergaard-Needleman equation on the stressstrain curves were evaluated. The following results were
obtained.
 The porosity percentage of steel foams was
measured to be 79.3%.
 The porosity of steel foams is composed of cells
formed on the basis of leaching the urea granules
and residual pores between sintered iron
particles.
 The microstructure of cell walls is pearlite,
which is a phosphorous phase formed in the
boundaries of iron particles.
 The formation of phosphorous phases at the
boundaries of iron particles leads to the liquid
phase sintering and improves the particles
bonding.
 The experimental and simulated results of stressstrain curves have an acceptable agreement,
especially in the elastic region and in the middle
of the plastic region.
 The mesh size, fn, q1, and q2 are effective on the
simulated compressive stress-strain curves.
 The effect of fn and q2 is not significant
compared to q1. However, changing the value of
fn has the least impact.
 Decreasing the values of q1 improves the
simulation results. At q1=1.25, the best
agreement with the experimental results is
observed.
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Investigation on the Compressive Behavior
of Steel Foams Manufactured by Powder
Metallurgy Route
Hamid Sazegaran1 Ali Mohammad Naserian-Nik2
Mohammad Reza Akbari3 Ali Akbar-Nejad Fogh4
1- Introduction
Metallic foams or cellular metals as a new class of
advanced engineering materials are widely used in the
manufacturing of thermal and acoustic insulation,
lightweight structures, shock absorbers, heat exchangers,
filtration, etc., due to their exclusive properties such as
low density, high energy absorption, and high impact
toughness, interesting acoustic, and thermal properties.
Also, metallic foams have been used successfully in
medical applications such as implants and prostheses [14]. These materials are successfully manufactured from
various metals and alloys. Aluminum has received a lot of
attention due to its low weight. Besides, foams of steel,
titanium, magnesium, nickel, gold, etc. are also being
manufactured and developed [5-7].
Intriguing properties of metallic foams depend on the
porosity, cell morphology (open or closed, size, shape,
and distribution of cells), the material of cell walls, the
thickness of cell walls, and defects, which are often
influenced by the manufacturing process [8,9]. The main
manufacturing processes of metallic foams include fusion
metallurgy and powder metallurgy [1,2]. In the
manufacturing of steel foams, due to the high temperature
of solidus and other challenges related to melting and
casting processes, manufacturing processes based on the
powder metallurgy are commonly used [10-12]. Powder
metallurgy allows the manufacturing of open cells with
uniform shape and size and relatively even distribution
[13-15]. Among these processes, the powder
metallurgical space holder technique is a widely used
method. In this method, iron powders and other additives
are mixed with space holder materials in the form of
granules, powders, or particles. Then, compaction and
leaching processes were sequentially carried out. Finally,
the green materials were thermally sintered in the proper
conditions [15-18].
Due to the fact that different manufacturing processes
have various effects on the mechanical behavior and
performance of metallic foams, simulating the mechanical
behavior of these materials is essential. The finite element
method is often a useful method for estimating the
mechanical behavior of metallic foams. It is noteworthy,
the simulation results are highly dependent on the way the
materials are modeled. In this work, the objective is to
manufacture the steel foams through powder metallurgy
1

using urea granules, as spacer holder materials, and to
evaluate the compressive properties of steel foams using
Gurson-Tvergaard-Needleman model. In addition, the
influences of effective parameters on the GursonTvergaard-Needleman equations have been studied.
2- Experimental method
To manufacture the steel foams, a powder metallurgy
route based on using urea granules as a space holder was
applied. The stages of manufacturing process include: 1)
blending powders and additives, 2) coating urea granules
by powder mixture, 3) compaction, 4) leaching, and 5)
sintering. The density and porosity percentage of
manufactured steel foams were determined. To
investigate the microstructure of cell walls, an optical
microscope (OM) and scanning electron microscope
(SEM) were applied. In order to find the mechanical
properties, compressive test was conducted on the steel
specimens. Also, the Gurson-Tvergaard-Needleman
model was used to simulate mechanical properties. The
effects of mesh size (L) and effective parameters of the
Gurson-Tvergaard-Needleman model (fn, q1, and q2) were
studied on the compressive properties of the steel foams.
3- Results and discussion
Morphology of cells. Fig. 1 shows OM and SEM images
of the cells and cell walls of the steel foams. It is seen that
the cells are formed based on the leaching of the urea
granules. The distribution of cells is uniform. Also, the
cells formed in some sections are interconnected to each
other. It can be related to the applied pressure during the
compression stage and the leaching and dissolution of the
urea granules by absolute water. The formation of
interconnections between the cells has led to the
formation of open cells.

Figure.1. Cells and cell walls a) OM image and b) SEM
micrograph.
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have been induced by the interaction of the initiated crack
with secondary grains as reinforcement. In addition to the
deflections, other toughening mechanisms including the
crack bridging, branching and the defragmentation of a
big SiC can also be observed. In ZrB2-SiCw, whiskers may
pull out or fracture over the propagation of cracks or
reactivate other mechanisms e.g. deflection or bridging.
In the ZrB2-SiCp/SiCw, an upgrade in the fracture
toughness is attributed to the simultaneous toughening
roles of silicon carbide particles and whiskers.

Figure 3. FESEM image of an indentation-created path of
crack in the polished section of ZrB2-SiCp composite.
Figure 2. XRD maps of ZrB2 ceramics reinforced with
(a) SiCp, (b) SiCw and (c) SiCp/SiCw (Reproduced and reused
with permission from Y. Pazhouhanfar et al., Ceramics
International 46 (2020) 5773–5778).

The result of XRD pattern for the ZrB2-SiCw sample
is a little different. In addition to the ZrB2 phases peaks,
the β-SiC peaks with cubic crystalline structure are
observed that indicates this reinforcement is whisker. The
XRD analysis of ZrB2-SiCp/SiCw, indicates the peaks of
α-SiC and ZrB2 as well as β-SiC. In all the samples, SiC
is a non-reactive additive. There is no difference between
the phase composition of SPSed samples and initial
powder mixture, therefore, the sintering process is nonreactive.
A Vickers hardness value of 13.1 GPa was measured
for the additive free ceramic. Vickers hardness of SiC
reinforced ZrB2 composite is higher than those additive
free one. Measured hardness value for ceramics
reinforced with SiCp, SiCw and SiCp/SiCw were 19.5, 21.9
and 23, respectively. The simultaneous presence of SiCp
and SiCw in the sintered microstructures, led to the
increase in the hardness value. It seems that the more
effective inhibitory role of SiCw on dislocation motion
(compered to SiCp) is a reason for such an observation.
Therefore, SiCw may resist in a great trend than the SiCp
against the deformation over the hardness testing.
Fracture toughness of ceramics reinforced with SiCp,
SiCw and SiCp/SiCw were estimated 4.3, 4.7 and 6.2 MPa
m½, respectively. These values is higher than measured
fracture toughness for Z sample (3.2 MPa m½). The
FESEM results of indentation-created cracks on the
polished ZrB2-SiCp are depicted in Figure 3. Deflections

4-Conclusion
To investigate the role of silicon carbide morphology on
densification and mechanical response of ZrB2-matrix
composites, a monolithic ZrB2 ceramic and 3 ZrB2-based
ceramics strengthened with 25 vol% silicon carbide in
several morphologies (particulate, whisker and
particulate/whisker mixture) were field assisted sintered
at 1900 °C for 7 min under 40 MPa. Compared to the
monolithic part (with a relative density of 96%), the other
materials reached their complete densities.
The mechanical performance (hardness and fracture
toughness) of carbide reinforced samples were better than
those for the monolithic one. Synergistic influence were
observed on the improvement of mechanical efficiency of
composite by the simultaneous addition of SiC
particulates/whiskers.
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Spark Plasma Sintering of ZrB2-Based
Ceramic Reinforced with SiC Particles and
Whiskers
Mehdi Shahedi Asl1

Zohre Ahmadi2

1-Introduction
Materials based on the transition metals nitride, boride,
and carbide possess immensely high melting temperatures
and are classified as ultra-high temperature ceramics.
Zirconium diboride has shown better combination of
features including moderate density, extreme melting
temperature and considerable thermal conductivity. This
summation of characteristics has converted boride
materials candidates for engineering applications such as
melted metals crucibles, furnace elements, electronics,
industrial tools, and aerospace technology. Anyway, due
to the covalent strong bondings and negligible coefficient
of self-diffusion, it is hard to densify these materials with
no applied external pressure and/or high temperature. On
the other hand, the high-temperature oxidation resistance
of ZrB2 (at >1000 °C) and its mechanical properties (such
as fracture toughness) are not suitable. Therefore, the
many studies have done to improve this limitations of
ZrB2. Various additive parts such as disilicides, carbides,
nitrides and metals are employed to upgrade the
sinterability and properties of diboride ceramics. The
introduction of SiC, as the most common phase in
zirconium diborides, not only encourage the sintering
mechanism but also increase the bending strength of
composite ceramic because of the stoppage of ZrB2
coarsening over the manufacturing processes.
Up to now, few researchers have focused on the role
of the silicon carbide phase morphology on the
microstructure,
densification
and
mechanical
performance of ZrB2-based parts manufactured by the
field assisted sintering method. For this purpose, a
baseline monolithic ZrB2 and 3 ceramics reinforced with
25 vol% silicon carbide in different morphologies
(particulate, whisker and particulate/whisker mixture)
were manufactured for 7 min at 1900 °C under 40 MPa by
spark plasma sintering process.
2-Experimental
Commercially available ZrB2 powders (purity>99.9%,
2 μm), SiC
Xuzhou Hongwu Co., particle size
particulate (SiCP: purity>99.0%, Xuzhou Hongwu Co.,
particle size
500 nm) and SiC whiskers (SiCw:
purity>99.0%, Xuzhou Hongwu Co., 500 nm D < 1000
nm, L < 20 μm) were bought as starting materials. The
powders were weighted and the slurries of mixed powders
were mixed ultrasonically, then dried by hot stirrer plate.
The dried powder mixtures were milled using agate
mortar and then passed through a sieve. After inserting the
1

mixture into the selected die with an inner diameter of 30
mm, lined with foils of graphite, the field assisted
sintering was completed at a temp. of 1900 °C for a hold
time of 7 min under a loading of 40 MPa.
The bulk density of the as-SPSed samples were
calculated by means of the Archimedes formula with
distilled water as the medium. The relative densities of the
specimens were computed as the ratio of the bulk per the
theoretical densities determined by the rules of mixtures.
Microstructures of the fractured/polished sections and the
phase investigations of the samples were done by a Mira3
field emission Tescan scanning electron microscope and
a PW1800 X–ray Philips diffractometer, respectively. The
harnesses values of the sintered samples were obtained via
a ZHV10 Zwick Roell Vickers indenter. The fracture
toughness of the composites were also estimated by the
indentation method of direct crack measurements.

3-Result and discussion
Measured relative densities of as-SPSed samples are
displayed in Figure 1. A density of 96% was measured for
monolithic ZrB2 specimen. A near fully dense ZrB2-based
composites with a relative density value of 99.9% were
achieved by field assisted sintering under 40 MPa at 1900
ºC in 7 min. It seems that the sintering conditions are
desirable to achieve a fully dense samples. The
simultaneous addition of the SiCw and SiCp leads to the
fabrication of the composites with their theoretical
densities.

Figure 1. Relative density of spark plasma sintered
samples (Reproduced and reused with permission from Y.
Pazhouhanfar et al., Ceramics International 46 (2020) 5773–
5778).

Figure 2 demonstrates the XRD results of the asSPSed ZrB2-based parts. As it can be seen for ZrB2-SiCp
sample, the detected crystalline lattice of the silicon
carbide phase is “hexagonal”, on the foundation of the
XRD test. This observation confirms that no fresh phase
has created in the SPS process. Therefore, the composite
manufacturing process can be considered as non-reactive
sintering.
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precipitated during cooling from 1200 . These
precipitated γ′ was coarse than formed γ′ in 1180
/2h/AC specimen. At the inter-dendritic regions, the
size of the remaining γ′ precipitates was reduced to 675
nm, the area-fraction of γ′ in this region was reduced also.
Therefore, it can be said that the dissolution of the
precipitates also occurred in the inter-dendritic regions.
Heat treatment at 1200 /4h/AC resulted in complete
dissolution of primary γ′ had not occurred. Therefore, for
more complete dissolution, to achieve a higher level of
homogeneity, and to dissolve initial γ′ and eutectic phases,
the samples were heat treated at 1230 for 40 minutes.
The results showed that after heat treatment at
1230 /40min/AC, the microstructure of the alloy was

significantly more uniform than previous cycles. It was
also revealed that the initial γ′ particles were dissolved
completely in the matrix and the number and size of the
eutectic phases also reduced due to the higher dissolution
rate at 1230 temperature.
Microhardness results showed that the microhardness
did not change by the heat treatment temperature of the
heat treatment process, but the hardness was affected by
the area fraction of remaining γ′ precipitates and
precipitated γ′ during cooling in the core and interdendrites regions. The highest hardness values were
obtained at 1200 and the lowest at 1120 heat treated
specimens respectively.
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Influence of the Solution Heat
Treatment on the Behavior of γ′
Precipitates and Microhardness of
Dendrite Core and Inter-Dendritic
Regions of Cast Superalloy GTD-111.
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Table 1: Heat treatment cycles applied to GTD-111 superalloy
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1- Introduction
Increasing the operating temperature of gas turbines to
improve their efficiency has been made the use of heatresistant alloys inevitable. Turbine blades are equipment
that service at high temperatures and made from nickel,
nickel–iron, and/or cobalt based superalloys. One of the
most famous nickel base superalloys that used in the
manufacturing of single crystal blades is GTD-111
superalloy. This alloy is age-hardened by precipitation of
γ′-phase, Ni3 (Al,Ti), which is a coherent precipitate in the
Ni-rich matrix phase. The microstructure of these alloys
consists of different phases such as reinforced gamma
prime (γ′), carbides and eutectic γ-γ′ phases in the gamma
(γ) matrix. Each of which is essential to achieve the
desired properties. Although the strength of the
superalloys is determined by the theses phases, but
characteristics of γ′-precipitate such as its size,
morphology and volume fraction influence the properties
of the superalloy significantly. This should be noted that
the elastic strain energy between the precipitate and
matrix and γ′ nucleation rate are dependent on factors such
as solutioning temperature and cooling rate which affects
the shape and number of precipitates. So information
about the dissolution and deposition temperature of γ′
precipitates is necessary for design suitable heat treatment
cycles in different conditions.
2- Experimental
The laboratory specimens used in this study were made
from a cast ingot of nickel-based superalloy GTD-111.
The ingot was melted by a vacuum induction melting
furnace and then casted. To determine the starting and
finishing of the γ′ solutioning temperature of γ′ precipitate
in the GTD-111 cast specimens, the thermal analysis test
was performed from ambient temperature to 1300 with
the rate of 20 / min. According to the results of this test,
different heat treatment temperatures were selected. The
cast specimens of GTD-111 superalloy heat treated
according to the heat treatment cycles designed in Table
1. Microstructure of specimens after etching was
investigated by using of a scanning electron microscopy.
1

Also, for measuring of volume fraction, density and size
of the γ′ precipitates was used from the Clemex Image
analysis software. Hardness of different heat treated
specimens was measured by using Vickers microhardness method.

solutioning
temperature (˚C)
1100
1120
1150
1180
1200
1230

solutioning time (min)
60
60
60
60
60
40

120
120
120
120
120
60

180
180
180
180
180
-

240
240
240
240
240
-

Cooling
environment
AC
AC
AC
AC
AC
AC

3- Results and Discussion
The primary microstructure of the cast superalloy is a
dendritic structure. Primary γ′ precipitates were created
during solidification and affected from cooling rate. Nonequilibrium conditions during solidification caused nonfavorable morphology and volume fraction of γ′
precipitates in the cast structure. Therefore, the effect of
solutioning temperature on the variations of shape,
morphology and volume fraction of γ′ precipitants in the
core and inter dendritic zones was evaluated, Heat
treatment according to the 1100 /2h/AC cycle results in
formation of irregular coarse cubical γ′ precipitates in
both core and inter-dendritic regions
Increasing the solution temperature up to (1120 /
2h/AC), solved areas of primary γ′-precipitate between
dendrite core and inter-dendritic regions were increased.
The agglomeration of γ′ precipitates and changing
morphology of these precipitates from cubic to oval
shape.
After heat treatment at 1150 /2h/AC, the morphology
of γ′ precipitates in the dendrite core region was spherical
and larger than the cast samples and heat treated samples
at lower temperatures. Furthermore, the morphology of
inter-dendritic γ′ precipitates was flower like.
After heat treatment at 1180 /2h/AC, primary γ′
precipitates at the dendrite core areas were completely
solved and new γ′ were precipitated during cooling to the
room temperature. In the areas of inter dendritic, γ′
precipitates was not dissolved completely. The size of the
remained γ′ precipitates was around 898nm that was
larger than the γ′ in the as-cast and heat-treated at lower
temperatures specimens.
After heat treatment at 1200 /2h/AC, large
precipitates in the dendrite core, were completely
dissolved in the matrix. Due to the supersaturation of the
matrix phase, the spherical γ′ precipitates were
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Table 2. Levels of temperature and acid concentration in design of experiments
Variables
Temperature (°C)
Acid Concentration

22
1.17* (0.057**)
*Acid value is reported as multiply stoichiometry values.
**Acid value is reported as Molar.

-1
30
2 (0.098)

Where C0 is the initial acid concentration of the
solution, CS is the stoichiometric concentration
according to (1) and X is the fraction of the progress
of reaction.
In this research, Runge-Kutta 4th order method was
used for fitting the models to the experimental data
using the least squares method and for plotting curve
X vs. t. The results showed that acceptable fit was not
achieved in the previous assumed model. In the study
of the rate reaction affected only by the temperature
and the fraction of the reaction, instead of the acid
concentration, the fraction of the reacted molybdenite
is introduced into the rate equation. The use of the
fraction of the reaction in the rate equation is
somewhat equivalent to the effect of the surface
effects on the rate equation. By reducing the amount
of molybdenite in the reaction chamber, the total
surface area is reduced and, as a result, the dissolution
rate decreases.

Levels
0
50
4 (0.196)

exp

+1
70
6 (0.294)

78
6.83 (0.335)

b

1

X

C

XC

(7)
The results of the fitting of the above model to the
empirical dissolution data in four modes of
mechanical activation experiments are shown in
Figure 1, which indicates acceptable fitting.

If X considered as the fraction of the reaction, the
remained amount of molybdenite in solution will be
proportional to (1-X). So, it can be written:
r

k∙ 1

(4)

X

There n is reaction order with respect to the residual
of the molybdenite content. In this case, acceptable fit
was not achieved. In the next step, the simultaneous
effect of the concentration of acid and the fraction of
the reaction are considered in the equation rate.
Accordingly, the final relation being as follows:
r

k∙C ∙ 1

X

(5)

Investigations showed that in this case, better fitting
than the previous ones is achieved. But in order to
introduce the effect of the complexity of the
mechanical activation process of particles, the concept
of variable activation energy was employed.
According to which the activation energy is
considered to be a linear function of the fraction of the
reaction (equation 6), and it is increased with the
advancement of the reaction.
E

E 1

α 1

X

(6)

By putting this relation in k (Arrhenius's relation),
finally, the relation between the rate of the previous
state (5) is written as follows:

Figure 1. Fitting results of the final developed model of
variable activation energy on the leaching data in nitric acid
media for mechanically activated molybdenite: (a) 4hr of
activation, (b) 24hr of activation, (c) 2hr of activation in the
presence of alumina, (d) 12hr of activation in the presence
of alumina.

4. Conclusion
In this research, it was tried to make some changes in
the shrinking core model to develop a kinetic model
for predicting the dissolution behavior of
mechanically activated molybdenite under different
conditions. Considering the effect of acid
concentration, the fraction of the reaction and the
complexities related to the activation of particles,
finally a suitable model with an acceptable fitting on
the empirical data of molybdenite dissolution in nitric
acid was obtained.
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Development of a Kinetic Model for
Predicting the Dissolution Behavior of
Activated Molybdenite by Mechanical
Activation
Hossein Shalchian1 Hadi Nasiri2
Abolfazl Babakhani3 Masumeh Torabi Parizi4
1. Introduction
Shrinking core model (SCM) is used frequently in
investigation of the rate of the dissolution reactions of
minerals. In kinetic studies the SCM fits well for spherical
particles, but it has some limitations. For instance, the
concentration of acid during the dissolution process is
considered to be fixed in this model, while it is in contrary
with the practical results. On the other hand, physical
properties and mineralogical factors may result in some
complications and affecting the reaction rate. Such
limitations show the importance of a deeper study on the
dissolution reactions mechanism of molybdenite particles
with unusual shape and geometry. As a result, this work
tries to investigate a suitable model to forecast the
dissolution behavior of milled molybdenite. Accordingly,
achieving to variable activation energy model from
shrinking core model is explained step by step.
2. Materials and Method
Molybdenite concentrate used in this research was
prepared from Sarcheshme Copper Mine. Chemical
analysis of this concentrate shows that the weight percent
of molybdenum is more than 55%. Mechanical activation
experiments were carried out in a planetary ball-milling
machine with steel cups and balls, in the presence and
absence of alumina as an additive. The milling conditions
are given in Table 1.
Table 1. Milling conditions of mechanical activation tests
No.
1
2
3
4

Time
(hour)
4
24
2
12

Ball/Powder
40
40
40
40

Speed
(rpm)
300
300
300
300

MoS2 + 6HNO3 → MoO3.nH2O + 2H2SO4 + 6NO + (1-n)
H2O
(1)
The central composite design method (CCD) was used
to design the space for dissolution experiments (Table 2).
The pulp density was kept constant at 1.3 g / l and the
stirring rate was fixed at 500 rpm in all tests. Finally, the
prepared solution was centrifuged at 4000 rpm. The
molybdenum concentration and the dissolution efficiency
were determined by ICP and mass balance, respectively.
3. Result and Discussion
In order to develop a suitable model and obtain a rate
equation, different situations can be assumed as follows:
 The rate equation is only affected by temperature and
acid concentration.
 The rate equation is only affected by the temperature
and the fraction of the reaction.
 The relationship of the rate is affected by the
temperature, acid concentration, and fraction of the
reaction.
 In addition to the effect of the temperature, acid
concentration, and fraction of the reaction, the rate
equation is also affected by the above-mentioned
complications (mechanical activation effects).
In order to investigate the effect of acid concentration on
the reaction rate of the dissolution, the following equation
can be used:
r

k∙C

(2)

In which k is the rate constant that according to the
Arrhenius equation is a function of temperature, C is the
momentary concentration of acid, and finally m is the
reaction order with respect to the acid concentration. The
momentary concentration of acid can be calculated from
the difference between the initial and final amount of acid
used:
C

C

XC

(3)

Aluminum
(Wt.%)
0
0
50
50

The dissolution experiments of the activated samples was
performed under different conditions. In these
experiments, nitric acid was used to dissolve molybdenite
(Equation 1):
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