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تأثیر نانوذرات رس و نانولولۀ کربنی بر خواص کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه
مقاله پژوهشی
فؤاد جاودانه

() 1

() 2

فرانک فرهادی نیا

آرمان صدقی

() 3

چکیده کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه یکی از انواع کامپوزیتها است که در سالهای اخیر بهدلیل خواص خوب و قیمت تمامشدۀ پایین مورد توجه
قرار گرفتهاست .استحکام خمشی نسبتاً پایین و احتمال برش بین الیهای باال ،از مواردی است که کاربرد کامپوزیت اپوکسی /الیاف شیشه را محدود کرده
است .تحقیقات زیادی برای شناسایی روشهای بهبود خواص این کامپوزیت و در نتیجه افزایش دامنۀ کاربردهای آن ،بهویژه از طریق ساخت کامپوزیت
هیبرید با اضافه کردن ذرات تقویتکننده به زمینه انجام شدهاست .در این میان نانوذرات رس و نانولولههای کربنی بهدلیل عملکرد مناسب در زمینۀ
اپوکسی بهعنوان تقویتکننده ،مورد توجه قرار گرفتهاند .افزودن این ذرات هرچند سبب بهبود خواص کامپوزیت شده اما عموماً روشهای تولید پیشنهادی،
سبب افزایش هزینۀ تولید این کامپوزیت شده و این تحقیقات ،عمالً نتیجهای درخور برای صنعت بههمراه نداشتهاند .در این تحقیق نانورس و نانولولۀ
کربنی بهوسیلۀ روش اختالط مکانیکی با همزن مکانیکی ساده با سرعت  300-400 rpmبه زمینۀ اپوکسی اضافه شده و تغییرات استحکام خمشی و
برشی بین الیهای کامپوزیتهای هیبرید و کامپوزیت اپوکسی /الیاف شیشه ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد ،افزایش نانوذرات رس به زمینۀ
کامپوزیت سبب افزایش استحکام خمشی میشود و بیشترین میزان افزایش استحکام خمشی حدود  %25و مربوط به نمونۀ حاوی  %0.5نانورس نسبتبه
نمونۀ بدون نانوذرات رس است .استحکام برشی بین الیهای نیز با افزودن  %2نانورس بهمیزان  %5افزایش یافتهاست .با این وجود افزودن نانولولۀ کربنی
در این روش تولید ،تأثیری معکوس بر خواص داشت.
واژههای کلیدی کامپوزیت هیبرید ،اپوکسی/الیاف شیشه ،استحکام برشی ،برش بین الیهای ،نانوذرات رس ،نانولولۀ کربنی.

مقدمه
امروزه کامپوزیتها جایگزین بسیار مناسبی برای مواد معمول
فلزی و پلیمری بهشمار میروند و حتّی در بسیاری موارد
عملکردی بهتر هم دارند .مهمترین دلیل برتری کامپوزیتها
در بسیاری موارد سبکتر ،مستحکمتر و ارزانتر بودن آنها
نسبتبه مواد معمول است .کامپوزیتها بهصورت عمومی
برای ساخت پلها ،ساختار بدنۀ قایقها ،پنلها یا استخرهای

ذرات تقویتکننده در یک زمینه از جنس پلیمر قرار گرفتهاند
و درنتیجه مادهای با خواصی فیزیکی و مکانیکی ایجاد
میشود که هیچکدام از مواد مورد استفاده بهعنوان زمینه یا
تقویتکنندهها ،بهتنهایی دارا نیستند ] .[3کامپوزیتهای زمینه
پلیمیری خواص بسیار خوب شیمیایی و مقاومت دربرابر
خوردگی را دارا هستند .استفاده از این نوع کامپوزیتها
بهدلیل وزن سبک ،استحکام باال و قابلیت ساخت شکلهای

شنا ،بدنۀ ماشینهای مسابقه ،حمامها و مخازن ذخیرهسازی،
کابردهای نیازمند مقاومت به سایش و وزن کم و ...مورد
استفاده قرار میگیرند ] .[1کامپوزیتها را میتوان به سه دستۀ
کامپوزیتهای با ذرات تقویتکننده ،کامپوزیتهای با الیاف
تقویتکننده و کامپوزیتهای ساختاری (الیهای و ساندویچ
پنل) تقسیمبندی کرد ].[2
کامپوزیتهای زمینه پلیمری موادی هستند که الیاف یا

پیچیدۀ آیرودینامیکی در صنعت حملونقل سبب کاهش
هزینههای مصرف سوخت شدهاست .همچنین مقاومت به
خوردگی خوب این نوع کامپوزیتها و هزینۀ تولید پایین
آنها سبب کاهش قیمت ماشینآالت و کاهش هزینههای
تعمیر و نگهداری بهدلیل افزایش عمر مفید قطعات شدهاست
].[4
در کامپوزیتها پیو ستگی اجزا تو سط فاز زمینه تأمین

تاریخ دریافت مقاله  1399/3/9و تاریخ پذیرش آن 1400/5/15میباشد.
( )1کارشناس ارشد مهندسی مواد ،دانشآموختۀ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه.
( )2نویسندۀ مسئول ،دانشیار ،گروه مهندسی مواد ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،تهران.
( )3کارشناس ارشد مهندسی مواد ،دانشآموختۀ دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،تهران.

Email: sedghi@eng.ikiu.ac.ir
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میشود .فاز زمینه باید ویژگیهای ذیل را دارا باشد:
 .1پایداری شکل و اندازۀ قطعه را فراهم کند.
 .2امکان توضیع مناسب تقویتکنندهها را فراهم آورد.
 .3تحت اعمال بارگذاری مکانیکی و یا اعمال حرارت تا
محدودۀ تعیینشده برای کارکرد قطعه ،پایدار بماند و
دربرابر تغییرات شکلی مقاومت کند.
 .4بااار اعمااالی در ح ین عملکرد را بااه تمااامی اجزای
تشکیلدهندۀ کامپوزیت شامل ذرات و الیاف تقویتکننده
انتقال دهد.
 .5متنا سب با محیط کاری قطعۀ ساخته شده ،دارای پایداری
شیمیایی و فیزیکی مناسب باشد.
بر این ا ساس بهمنظور انتخاب مواد مورد ا ستفاده برای
ساخت کامپوزیتها ،باید برا ساس محل ا ستفاده و شرایط
کاری مورد انتظار قطعات تولیدی ،موارد ذیل مشخص شود:
 .1سختی و ویژگیهای تکفازی.
 .2ا ستحکام باتوجه به شرایط بارگذاری حرارتی و مکانیکی
مدنظر.
 .3میزان کرنش در یک تنش مشخص.
 .4میزان پایداری مواد در شرایط کاری مورد نظر.
باتوجه به موارد مشااخصشااده در خصااوص شاارایط
کاااری ،میتوان مواد مورد نی ااز را درجهاات ساااااخاات
کامپوزیتها انتخاب نمود .یک پلیمر برای اسااتفاده بهعنوان
زمینۀ یک کامپوزیت باید ویژگیهای ذیل را دارا باشد:
 . 1در د مایی کمتر از د مای ذوب ،تجز یۀ حرارتی یا د مای
بینظم شاادن ساااختاری الیاف تقویتکننده ،میزان خیس
شدن الیاف در پلیمر زمینه مناسب باشد.
 .2زمینه نباید با ذرات یا الیاف تقویتکننده واکنش شیمیایی
بدهد.
 .3قابلیت ات صال منا سب و قوی بین تقویتکنندهها و زمینه
وجود داشته باشد.
 .4امکان قالبگیری و شکلدهی قطعات در دمایی که تجزیۀ
حرارتی و شک ست مکانیکی تقویتکنندهها رخ ندهد و
همچنین توزیع تقویتکنندهها یکنواخت باقی بماند ].[5
از میان پلیمرهای مورد استفاده بهعنوان زمینۀ
کامپوزیتهای پلیمری ،رزین اپوکسی بهدلیل خواص خود از
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

مهمترین مواد بهشمار میرود .رزین اپوکسی یک پلیمر
ترموست است که نسبت هزینه به عملکرد بسیار پایینی دارد
و لذا از این منظر در سالهای اخیر برای ساخت بسیاری از
کامپوزیتهای زمینه پلیمری از این نوع رزین استفاده
شدهاست .رزین اپوکسی بهدلیل ویژگیهای خاصی مثل
استحکام و مقاومت به خزش مناسب ،چسبندگی مناسب به
بسیاری از مواد ،ویسکوزیتۀ پایین و انقباض کم در هنگام
انجماد ،از جمله موادی است که طی سالهای اخیر برای
ساخت بسیاری از ساختارهای کامپوزینتی مورد استفاده قرار
گرفتهاست .از این جمله میتوان کاربردهایی همچون ساخت
کشتیها ،کاربردهای هوافضا و اتومبیلسازی را نام برد ].[6
تقویتکنندهها در کامپوزیتهای زمینه پلیمری
میتوانند از منابع تجدیدپذیر و طبیعی مثل الیاف گیاهی
(الیاف چوب یا برگ و ،)..الیاف حاصل از چوبهای بازیافتی
یا کاغذهای ضایعاتی ،محصوالت جانبی حاصل از تولید
غالت ،ضایعات کشاورزی و ...یا الیاف مصنوعی و دستساز
همچون آرامید ،کربن و شیشه باشد .در کامپوزیتها ،الیاف
سبب افزایش سختی و استحکام میشوند و همچنین خواص
نهایی فاز زمینه را بهبود میدهند ].[2
خواص مکانیکی کامپوزیتهای تقویتشده با الیاف
اصوالً بستگی دارد به استحکام الیاف تقویتکننده ،پایداری
شیمیایی ،استحکام زمینه و اتصال قوی و خوب بین الیاف
تقویتکننده و زمینۀ کامپوزیت که انتقالدهندۀ تنش اعمالی
بین زمینه و الیاف تقویتکننده است .ترکیب و جهتگیری
مناسب الیاف تقویتکننده میتواند سبب ایجاد خواص
مکانیکی مناسب در کامپوزیت شود و عملکرد آنها را تا
سطح فوالد افزایش دهد و سختی آن را تا سطح آلومینیوم باال
آورد ].[7
رشد استفاده از الیاف شیشهای بهدلیل قیمت و دانسیتۀ
پایین و مقاومت دمایی باالی این فیبرها ،در انواع زمینههای
پلیمیری بهعنوان تقویتکننده در سالهای اخیر باال بودهاست
] .[8الیاف شیشۀ مورد استفاده بهعنوان تقویتکنندۀ پلیمرها
به سه دسته شیشۀ نوع  ،Eالیاف شیشه با استحکام باال ()HS
و الیاف شیشۀ مقاوم در برابر خوردگی ( )CRتقسیم میشوند.
برای اولینبار از شیشۀ نوع  Eبهصورت عمده بهعنوان
تقویتکننده در زمینۀ پلیمیری و در کاربردهای نیازمند به
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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عایقهای الکتریکی استفاده شد .این نوع از الیاف شیشه
بیشترین استفاده را بهعنوان تقویتکننده داشتهاست.
مهمترین دلیل این موضوع را میتوان قیمت پایین این ماده و
توسعۀ این الیاف پیش از سایر انواع الیاف شیشه عنوان کرد
].[9
از طرفی امروزه استفاده از ذرات بسیار کوچک با توان
ای جاد تغییرات بزرگ ،ت حت عنوان تکنولوژی اسااات فاده از
نانوذرات ،علم مهند سی را ب سیار تحت تأثیر قرار دادها ست.
یکی از این مواد ،نانوذرات رس است که از لحاظ قیمتی نیز
ن سبتبه ب سیاری از مواد نانومتری دیگر ،منا سبتر ا ست و
خواص مکانیکی و مقاومت به سااایش قابل توجهی نیز دارد
].[10
تاکنون سااااخت کامپوزیتهای هیبرید شاااامل زمینۀ
اپوک سی حاوی نانوذرات رس و فیبرهای شی شه در چندین
پژوهش مورد بررساای قرار گرفتهاساات

]A. .[1,6,8,10,11

بیشترین سطح تماس است ،بهگونهای که تنش بهصورت
مؤثری از زمینۀ ضعیف به نانوذرات مستحکم منتقل شود.
انتقال مؤثر تنش بین نانوذرات /پلیمر ،مهمترین عامل در
دستیابی به خواص بهبودیافته در این نوع کامپوزیتها
است؛ لذا فرایند تولید که تأثیری تعیینکننده در نحوه و میزان
توزیع نانوذرات دارد ،از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در
خواص کامپوزیت خواهد بود.
در این پژوهش تأثیر اضافه کردن نانولولههای کربنی به
زمی نه همراه با نانوذرات رس و بدون نانوذرات رس مورد
بررساای قرار گرفتهاساات .هدف از این عمل مقایسااه بین
خواص و احتمال بهبود آنها در نتیجۀ افزودن این ذرات در
فرایند تولیدی با قیمت مناساااب (اختالط مکانیکی با همزن
ساده) است.
روش تجربی

 Thiagarjan et. Al.ن شان داد که با افزایش  3در صد وزنی

مواد اولیۀ مورد اساااتفاده در این پژوهش شاااامل اپوکسااای

نانوذرات رس ،ا ستحکام ک ش شی کامپوزیت اپوک سی/الیاف

بیساافنل  Aاز نوع گرانروی متوسااط بهعنوان رزین ،عامل

شی شه حدود  30در صد افزایش دارد ] .[12با این وجود در

پخت  HA205بهعنوان عامل ایجاد ات صاالت عر ضی ،پارچۀ

سااااخت این کامپوزیتها عمدتاً از روشهایی با قیمت باال

بافته شده ( )Woven roving or Woven clothاز شیشۀ نوع

برای مخلوط کردن ذرات نانو (همچون التراسااونیک ] [13و

 ،Eنانورس و نانولولۀ کربنی بهعنوان تقویتکنندهها اسااات.

 )[10] )HSM( High Shear Mixerدر زمینااه اساااتفاااده

مشخصات مواد مورد استفاده در

شده ا ست .این م سئله سبب شده یکی از ویژگیهای مهم
اپوکساای ،الیاف شاایشااه و نانوذرات رس که قیمت مناسااب

جدول  (1نشااان داده شاادهاساات .جدول  (2نشاااندهندۀ

آنها است ،تحت تأثیر قرار بگیرد و عمالً این ویژگی از بین

ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی پارچۀ شی شهای بافته شده و

برود.

نانوذرات رس مورد استفاده است.
نااانولولااههااای کربنی نیز بااا دارا بودن خواص ویژۀ

بهمنظور ساخت نمونهها رزین و عامل پخت به نسبت

الکتریکی ،حرارتی و مکانیکی ،امروزه بهعنوان یکی از مواد

وزنی  55به  100مخلوط میشوند ،سپس نانوذرات با

نوین مورد توجه برای سااااخت بسااایاری از کامپوزیت ها

درصدهای وزنی متفاوت به مخلوط اضافه میگردند و

ه ستند ] A. Rahaman .[14,15و  M. Imranن شان دادند که

بهمدت  1دقیقه مخلوط نهایی با همزن مکانیکی ساده با

مقاو مت بر شی کامپوزیت اپوک سی /الیاف شی شه با افزودن

سرعت  400-300 rpmهمزده میشود و به الیاف از پیش

نانولولۀ کربنی بهمیزان  0.5در صد حدود  27در صد افزایش

بریده شده و روی هم قرار گرفته مالیده میشود .سپس تمامی

خواهد یافت ].[16
مهمترین چالش در ساخت کامپوزیت زمینه اپوکسی با
نانوذرات ،پخش یکنواخت ذرات در زمینۀ پلیمری است

Kg⁄
0
نمونهها بهمدت  0/5ساعت در دمای  70 Cو با فشار m2

 26تحت فشار پخت میشوند.

] .[15پخش یکنواخت نانوذرات درجهت رسیدن به
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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جدول  1مشخصات مواد مورد استفاده برای تولید کامپوزیتها
کد تجاری

تولیدکننده

ماده

EPIKOTE 828

 Genaعربستان سعودی

EPIKURE
F205

 Genaعربستان سعودی

نانورس

Cloisite 30b

Southern Clay

الیاف شیشه

EW100

 - Hitexچین

نانولولۀ کربنی

MWCNT

پژوهشگاه صنعت نفت

اپوکسی بیسفنل
سختکننده

A

HA205

جدول  2مشخصات فیزیکی و مکانیکی پارچۀ شیشۀ بافتهشده و
نانوذرات رس مورد استفاده
خواص پارچۀ شیشۀ بافتهشده
EW100

Style

ابعاد نمونه های مورد اساااتفاده در آزمون اساااتحکام
خم شی برا ساس ا ستاندارد  ASTM D790که مورد ا ستفاده
قرار گرفت 12.7×127 ،میلیمتر و با ارتفاع  3میلیمتر بود.
همچنین براساس استاندارد  ASTM D2344که برای بررسی
اسااتحکام برشاای بین الیهای مورد اسااتفاده قرارگرفت ،ابعاد
نمونههای ساخته شده برای انجام این تست  12×40میلیمتر
و با ارتفاع  6میلیمتر بودند.
مشخصات نمونههای مورد برر سی و عالئم اختصاری
انت خابشااااده برای هر نمو نه بهمنظور ن مایش بهتر در
نمودارها ،در جدول  (3نشان داده شدهاست.
جدول  3میزان و نوع نانوذرات مورد استفاده در زمینۀ نمونههای
مختلف

Plain

Weave

20

)Warp (Ends/cm

17

)Fill (Ends/cm

درصد نانولولۀ کربنی

درصد نانورس

نام نمونه

EC9 24 1/2

Warp Yarn

0

0

0

EC9 24 1/1

Fill yarn

0

0.5

5 NC

100

)Weight (gram/m2

0

1

10 NC

0.1

Thick

0

1.5

15 NC

500

Strength N⁄5 Cm

 3/4تا 3/5

 UTSدر دمای اتاق

 4/5تا 5

کرنش شکست

 65تا 75

مدول یانگ

 28تا 32

مدول برشی

0/2000

نسبت پواسون

 3/4تا 3/5

 UTSدر دمای اتاق

600

خواص نانو ذرات رس

Packed

%10

≤ 2.00μm

%50

≤ 6.00μm

%90

≤ 13.00μm

وزن مخصوص
چگالی

Loose

اندازۀ ذرات
سختی)(Shore D

83

استحکام کششی

101 MPa

ازدیاد طول در نقطۀ شکست

8.00%

مدول االستیک

4.657 GPa

مدول خمشی

3.78 GPa

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

0

2.5

25 NC

0.5

0

5 NT

0.5

0.5

5 NC-5 NT

پس از فراآیند ساخت ،براساس استانداردهای
 D2344و  ASTMD790اساااتح کام برشااای بین ال یهای
( )Interlaminar Shear Strengthو خااواص خاامشاااای
ASTM

g
1.98 ⁄cc
g
0.2283 ⁄cc
g
0.3638 ⁄cc

-

0

2

20 NC

کامپوزیتها ،بااستفاده از دستگاه تست کشش
و مدل  Z100مورد بررسااای قرار گر فت .طبق الزا مات
ا ستاندارد  ASTM D2344باید حداقل تعداد  5ت ست روی
نمونهها انجام شااود .البته در این تحقیق بهدلیل دقت بیشااتر
روی بع ضی از نمونهها تا  7ت ست نیز انجام شد؛ لذا تعداد
 43عدد نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
در انتها سطوح شکست نمونهها نیز بهمنظور بررسی
مکانیزم و مورفولوژی شکست بااستفاده از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل CAM SCAN
 MV2300از شرکت )EOS( Electron Optic Services
Zwick/Roel

ساخت کشور کانادا ،مورد بررسی قرار گرفت.
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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فؤاد جاودانه -آرمان صدقی -فرانک فرهادینیا

نتایج و بحث

نمیدانند و کاهش خواص را به افزایش ویسکوزیته نسبت

شکل ( )1نشاندهندۀ استحکام خمشی نمونههای کامپوزیتی

میدهند ] .[18افزایش ویسکوزیته سبب خوب پخش نشدن

مورد بررسی در این پژوهش است .همانگونه که مشاهده

نانوذره در زمینۀ رزین و به دام افتادن حبابهای ایجادشده

میشود افزایش نانوذرات رس تا حد  0/5درصد وزنی سبب

از فرآیند اختالط خواهد شد .بر همین اساس نیز برخی از

بهبود مقاومت خمشی نمونه بهاندازۀ  25درصد میشود؛ اما

پژوهشها روش قالبگیری انتقالی رزین با کمک خأل را

افزایش بیشتر نانوذرات رس نتیجۀ معکوس دارد و استحکام

پیشنهاد دادهاند .در این روش بهدلیل استفاده از خأل

خمشی کاهش مییابد و پس از تقریباً  1/5درصد نانوذرات

حبابهای ایجادشده حین اختالط نانوذره و رزین حذف

رس ،تقریباً ثابت باقی میماند .دلیل این مسئله به نحوۀ پخش

میشوند و نتیجۀ بهتری بهدست میآید ] .[19تمایل به

ذرات در زمینه باز میگردد .نانوذرات بهدلیل باال بودن سطح

آگلومره شدن و افزایش ویسکوزیتۀ رزین از جمله عوامل

ویژه ( )Surface Area Specificانرژی سطحی باالیی دارند

ایجاد انحراف معیار در نتایج بهدستآمده و نشان دادهشده در

و لذا تمایل زیادی به آگلومره شدن دارند ] .[17به عبارت

شکل ( )1است .آگلومره شدن و افزایش ویسکوزیتۀ رزین

دیگر ،بهدلیل باال بودن سطح ویژۀ نانوذرات ،آنها تمایل به

سبب عدم پراکندگی یکنواخت ذرات در زمینه میشود و

آگلومره شدن و ایجاد مجموعههای متصل به همدیگر را

درنتیجه خواص مکانیکی نمونهها نیز پراکندگی نشان خواهند

دارند .نیروهای واندروالسی ذرات را به هم متصل میکند و

داد.

از خوب پخش شدن آنها (که یکی از مهمترین عوامل در

در پژوهش مشااابهی که از روش همزن التراسااونیک و

اثرگذاری حداکثری نانوذرات در کامپوزیتها است)

قالبگیری تزریقی بااستفاده از خأل انجام شده بهترین نتیجۀ

جلوگیری میکند.

بهدسااتآمده برای اسااتحکام خمشاای در  3درصااد وزنی

تمایل به آگلومره شدن سبب افزایش ویسکوزیتۀ

نانورس حدود  207مگاپا سکال بودها ست ] .[20در پژوهش

مخلوط رزین /نانوذره میشود ،که این مسئله درمورد نانولولۀ

حاضاار بهترین نتیجۀ بهدسااتآمده در  0/5درصااد وزنی و

کربنی شدت بیشتری دارد؛ بهگونهای که در برخی مقاالت،

برابر با  429مگاپاسکال بودهاست.

استفادۀ بیش از  0/5درصد وزنی نانولولۀ کربنی را مناسب
استحکام برشی بین الیهای

۲۴

۳۷۵.۵

۲۴

۲۴.۵

۳۸۱.۸

۳۶۲.۸

۲۴.۱

۴۲۹.۰

۴۲۵.۰

۳۴۱.۹

۲۴

۲۳.۸

۲۴
۲۳

۲۳.۴

۲۳

۲۳.۲

۲۳
۲.۵

۳.۰

۲.۰

۱.۵

۱.۰

۰.۵

استحکام خمشی ()MPa

استحکام برشی بین الیهای ()MPa

۲۵
۲۴

۲۴.۵

استحکام خمشی
۵۰۰
۴۵۰
۴۰۰
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰
۰.۰

درصد نانوذرات رس
*میزان میانگین انحراف معیار دادههای استحکام خمشی  ۲۰و میزان میانگین انحراف معیار دادههای استحکام برشی بینالیهای  ۱.۸است.

شکل  1استحکام خمشی و استحکام برشی بینالیهای در نمونهها با افزایش نانوذرات رس

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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افزایش استحکام برشی بین الیهای در درجۀ اول به

 0/5درصدی نانولولۀ کربنی سبب افت حدود  36درصدی

افزایش استحکام زمینه با افزودن نانوذرات مربوط است.

در استحکام خمشی نسبتبه نمونۀ بدون ذرات تقویتکننده

نانوذرات در زمینه دربرابر رشد ترک بهعنوان مانع عمل

خواهد شد .این تأثیر منفی در نمونۀ حاوی  0/5درصد

میکنند و سبب افزایش استحکام برشی خواهند شد؛ بدین

نانوذرات رس نیز مشاهده میشود و افزایش  0/5درصد

معنی که ترک در حین مسیر رشد خود با نانوذره برخورد

نانولولۀ کربنی سبب کاهش حدود  19درصدی استحکام

میکند و مجبور به تغییر جهت و یا توقف تا زمان رسیدن به

خمشی نمونۀ  5NT5NCنسبتبه نمونۀ  5NCخواهد شد.

سد انرژی الزم میشود .در درجۀ دوم ایجاد فصل مشترک

با این وجود ،استحکام برشی بینالیهای شکل ) )3در

بهتر بین نانوذرات و الیاف شیشه نیز میتواند سبب بهبود

کامپوزیت اپوکسی/شیشه با افزودن  0/5درصد نانولولۀ کربنی

خواص شود .چسبندگی نانوذره به الیاف ،انرژی الزم برای

اندکی افزایش مییابد ،اما در نمونۀ  5NT5NCافت خواص

شکست را افزایش خواهدداد.

(نسبتبه نمونههای  5NC ،5NTو نمونۀ بدون تقویتکننده)

نکتۀ قابل توجه در این تحقیق اثر معکوس افزایش

همچنان بهصورت قابل توجهی قابل مشاهده است بهگونهای

نانولولۀ کربنی به کامپوزیت اپوکسی/شیشه برروی استحکام

که استحکام برشی بینالیهای بیش از  11درصد ،نسبتبه

خمشی این کامپوزیت و کاهش آن است (شکل  .)2افزایش

نمونۀ  5NCکمتر است.

۴۲۹.۰

۴۵۰

۳۴۸.۴

۳۴۱.۹

۲۱۹.۳

۱۵۰

استحکام خمشی ()MPa

۳۰۰

۰
5NT5NC

5NC

5NT

بدون ذرات تقویت کننده

شکل  2استحکام خمشی نمونههای  5NT5NC ،5NC ،5NTدر مقایسه با نمونۀ بدون تقویتکننده

۲۳.۴

۲۳.۷

۲۴
۲۳
۲۲

۲۰.۷

۲۱
۲۰

استحکام برشی بین الیهای ()MPa

۲۳.۲

۱۹
5NT5NC

5NC

5NT

بدون ذرات تقویت کننده

شکل  3استحکام برشی بین الیهای نمونههای  5NT5NC ،5NC ،5NTدر مقایسه با نمونۀ بدون تقویتکننده

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،
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شکل ( )4تا شکل ( )6نشاندهندۀ ریزساختار سطح

پایین رزین و الیاف سبب میشود استحکام الیاف به زمینه

شکست نمونههای کامپوزیتی  5NC ،0و  5NTاست.

منتقل نشود و به عبارتی کارکرد اصلی کامپوزیت که استفادۀ

همانگونه که مشخص است فاصلۀ بین زمینه و الیاف بعد از

همزمان از خواص خوب تقویتکننده و زمینه در آن واحد

شکست در این نمونهها متفاوت است ،بهگونهای که در نمونۀ

است ،رخ نخواهد داد (یا به اندازۀ کافی رخ نخواهد داد) .به

بدون نانوذرات شکل( ) 4بیشترین مقدار و در نمونۀ حاوی

همین دلیل چسبندگی مناسب و بهینۀ زمینه و الیاف میتواند

 0/5درصد نانولولۀ کربنی شکل( ،)5کمترین مقدار است.

بهترین نتایج را ارائه دهد .این مسئله بهخوبی درمورد نمونۀ

فاصلۀ باالی بین زمینه و الیاف در نمونۀ بدون ذرات

 5NCقابل مشاهده است (فلشهای نشان دادهشده در شکل

تقویتکننده ،که از چسبندگی پایین رزین و الیاف شیشه ناشی

 -6الف).

میشود ،سبب افت استحکام کامپوزیت خواهد شد .از طرف

در الیاف شکستهشدۀ نمونههای بدون نانورس ،سطح

دیگر همانگونه که درشکل ( )5مالحظه میشود در نمونۀ

الیاف کامالً تمیز و عاری از ذرات پلیمر و الیاف خردشده

 5NTمیزان چسبندگی رزین حاوی نانولولههای کربنی

هستند و الیاف جداشده از کامپوزیت آغشته به رزین نیستند؛

چندالیه به الیاف بسیار باال است ،بهگونهای که فاصله بین

اما در نمونههای حاوی نانوذرات رس ،سطح الیاف با الیهای

الیاف و رزین (فلشهای نشان دادهشده درشکل ( )5در سطح

از رزین مخلوطشده با نانورس پوشیده شدهاست و رزین

شکست ،بسیار اندک است.

بهطور محکم به الیاف چسبیدهاست شکل ( -6ب) و سطح

چسبندگی باالی رزین به الیاف سبب میشود در حین

شکست نیز زبرتر است .این موضوع یکی از دالیل بهبود در

خم شدن ،زمینۀ اطراف الیاف اجازۀ هیچ تغییر فرمی نداشته

خواص کامپوزیت است .این نکته توسط  Yuan Xuو

باشد و دچار شکست ترد شود .از طرف دیگر چسبندگی

همکارانش نیز تأیید شدهاست ].[21

شکل  4سطح مقطع شکست نمونۀ بدون ذرات تقویتکننده

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،
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شکل  5سطح مقطع شکست نمونۀ حاوی  0/5درصد نانولولۀ کربنی

شکل ( 6الف) سطح مقطع شکست( ،ب) الیاف شکستهشده در نمونۀ حاوی  0/5درصد نانوذرات رس

همچنین عیبی مانند پوک بودن نانولولههای کربنی نیز
در نتایج بسیار مؤثر است .بهدلیل ضعیف بودن جاذبه بین
الیهای (پیوندهای واندروالس) بین صفحات تشکیلدهندۀ
نانولولۀ کربنی ،فقط الیۀ خارجی نانوله نقش تقویتکنندۀ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

مکانیکی را بازی میکند که با شرایط شبیهسازی تئوری بسیار
متفاوت است.
براساس استاندارد  ،ASTM D790مدول االستیک
خمشی طبق فرمول زیر بهدست میآید:
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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فؤاد جاودانه -آرمان صدقی -فرانک فرهادینیا
EB = L3 m/4bd3

این مسئله امکان ساخت ارزان قیمت این نوع کامپوزیت در

که در آن  EBمدول االستیک خمشی ) L ،(MPaفاصلۀ

کنار بهبود خواص آن را بهصورت همزمان ،تأیید میکند.

دو تکیهگاه زیرین نمونه حین تساات ) b ،(mmعرض نمونه

اتصال خوب بین ذرات نانورس با زمینۀ اپوکسی دلیل این

) d ،(mmضااخامت نمونه ) m ،(mmشاایب قساامت صاااف

افزایش در مدول االستیک خمشی است .در حالت کلی نیز

نمودار نیرو -جابهجایی) (N/mmکه از دساااتگاه اساااتخرا

افزودن ذرات سبب میشود ،بخشی از بار اعمالی توسط آنها

میشااود .نتایج این محاساابات برای تمامی نمونههای مورد

تحمل شود و لذا مدول االستیک در تمام کامپوزیتهای

بررسی در شکل ( )7ارائه شدهاست.

هیبرید تولیدی از کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه بیشتر

افزایش مقدار نانوذرات همراه با پخششوندگی مناسب

باشد .این مسئله در نتایج بهدستآمده توسط  Olusanyaو

باعث افزایش پیوند و چسبندگی بین سطحی ذرات نانو و

همکاران ] [11نیز مشاهده شدهاست .براساس نظر Olusanya

زمینۀ پلیمیریشده که موجب محدود شدن جنبش و تحرک

و همکاران در هر گروه از نانوکامپوزیتها که فقط از یک

زنجیرهای پلیمیری هنگام بارگذاری میشود .نتیجۀ این امر

نوع نانوذره استفاده شدهاست ،خواص مکانیکی پس از درصد

افزایش مدول االستیک نانو کامپوزیت هیبرید است.

وزنی مشخصی کاهش مییابد .این موضوع در پژوهش

باتوجه نتایج بهدستآمده در این حالت نیز نمونۀ 5NC

حاضر نیز با افزودن نانورس بیش از  0/5درصد وزنی رخ داد

بهترین ویژگی را از خود نشان میدهد(شکل  .)7باید توجه

که بهدلیل آگلومره شدن و ایجاد ناخواستۀ کلوخههای

داشت بهبود مدول االستیک از جمله مهمترین مواردی است

میکرومتری است .ذرات آگلومره برهم کنش کمتری با زمینۀ

که سبب توسعۀ کاربردهای یک ماده خواهد شد .با افزایش

پلیمیری دارند و قابلیت کمتری برای انتقال تنش دارند.

 0/5درصد وزنی نانوذرات رس به اپوکسی و تنها بهوسیلۀ

همچنین افزایش همزمان دو نوع نانوذره امکان ایجاد

اختالط مکانیکی ساده ،حدود  42درصد افزایش در مدول

آگلومره را افزایش مید هد و ب نابراین کاهش در مدول

االستیک خمشی کامپوزیت (اپوکسی +نانورس) /الیاف شیشه

االستیک خمشی نیز رخ خواهد داد.

نسبتبه کامپوزیت اپوکسی /الیاف شیشه ،مشاهده میشود.
۲۷۸۵۹
۲۴۲۰۹

۲۳۳۸۵

۲۲۹۷۷

۲۵۰۰۰

۲۱۸۱۸

۱۹۶۲۹

۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰

5NT5NC

5NT

25NC

20NC

15NC

10NC

5NC

بدون ذرات تقویت کننده

۰

مدول االستیک خمشی ()MPa

۲۴۹۷۴

۲۳۶۳۴

۳۰۰۰۰

شکل  7مدول االستیک خمشی محاسبهشده برای نمونههای مختلف

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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نتیجهگیری

بیشتر به آگلومره شدن پخششوندگی مناسبی را باتوجه

 .1افزودن  %0/5وزنی نانورس به زمینۀ اپوکسی در کامپوزیت

به روش اختالط استفادهشده در این پژوهش ندارند و

اپوکسی/الیاف شیشه ،استحکام خمشی را بهمیزان %25

همچنین سبب افزایش ویسکوزیتۀ زمینه خواهند شد.

افزایش داد و از  342به  429مگاپاسکال رساند؛ اما افزایش

 .3افزودن همزمان نانورس و نانولولۀ کربنی نیز تا حدی سبب

بیشتر نانورس نتیجۀ معکوس دارد بهطوریکه استحکام

افزایش خواص مکانیکی کامپوزیت میشود؛ اما بهدلیل

خمشی کاهش مییابد و پس از حدود  1/5درصد تقریباً

تمایل دو نانوذره به جذب سطحی و آگلومره شدن ،این

ثابت باقی میماند .افزودن نانولولۀ کربنی به کامپوزیت

افزایش بسیار کمتر از نمونۀ حاوی نانوذرات رس است.

اپوکسی/الیاف شیشه یا اضافهکردن نانولولۀ کربنی و

 .4استفاده از روش تولید مورد بررسی در این پژوهش

نانورس بهصورت همزمان اثر منفی برروی استحکام

بهعنوان روشی ارزان و در دسترس برای تولید در مقیاس

خمشی دارد .این مسئله ناشی از تغییر میزان چسبندگی

باال ،نتایج خوبی را بههمراه داشت؛ لذا میتوان با بهینه

زمینه به الیاف شیشه و ویسکوزیتۀ رزین است که نهایتاً

کردن برخی شرایط (همچون قدرت و سرعت همزن

سبب تغییر فاصلۀ بهینه بین زمینه و الیاف میشود.

مکانیکی ،فشار پرس ،زمان و )...بااستفاده از این روش،

 .2استحکام برشی بین الیهای با افزودن نانوذره افزایش

خواص کامپوزیتهای اپوکسی /شیشۀ مورد نیاز برای

مییابد .استحکام برشی بین الیهای نمونۀ حاوی  %2نانو

بسیاری از صنایع را با قیمت مناسب و تنها با افزودن

رس بیشترین مقدار است و حدود  %5افزایش نشان

اندکی ذرات نانوذرات رس بهبود داد و این کامپوزیتها

میدهد و به  24.5مگاپاسکال رسید؛ اما با افزودن نانولوله

را در مقیاس باال تولید نمود .با این وجود استفاده از این

افزایش جزئی ( )2%مشاهده میشود .این مسئله بهدلیل

روش برای پخش کردن نانولولههای کربنی در زمینۀ

پخششوندگی بهتر ذرات نانورس در زمینه نسبتبه

اپوکسی بهدلیل تمایل باالی این مواد به آگلومره شدن و

نانولولههای کربنی است .نانولولههای کربنی بهدلیل تمایل

در نتیجه باالرفتن ویسکوزیتۀ زمینه ،توصیه نمیشود.
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Effect of nano clay and carbon nano-tube
on the mechanical properties of glass
fiber- epoxy hybrid composites
Foad Javdane1 Arman Sedghi2
Faranak Farhadinia3

1- Introduction
In recent years epoxy/fiberglass composite has
attracted much attention, due to its good properties and
low production cost. Relatively low flexural and
interlaminar shear strength are the two most important
weaknesses of this composite, which limit its uses.
One way to improve these properties is producing
hybrid composites by adding reinforcing particles to
the matrix. Carbon nanotube and nanoparticles of clay,
based on their good function as reinforcements have
attracted much attention for such purpose. Although,
adding these kinds of particles will improve the
properties of epoxy/fiberglass composite, generally
will increase its production cost, as well. The most
important challenge in the fabrication of epoxy-based
composites with nanoparticles is reaching the uniform
distribution of particles in the polymer matrix. The
uniform distribution of nanoparticles leads to achieve
the highest contact surface so that the stress is
effectively transferred from the weak matrix to the
strong nanoparticles. Effective stress transfer between
nanoparticles/polymers is the most important factor in
achieving improved properties in these types of
composites. Therefore, the production process, which
has a decisive effect on the structure and amount of
distribution of nanoparticles, will be one of the most
important factors affecting the properties of the
composite.
2- Exprimental Study
In this research, the effect of adding carbon nanotubes
to the matrix with and without clay nanoparticles has
been investigated. The raw materials used in this study
include epoxy bisphenol-A of medium viscosity type
as resin, baking agent HA205 as a crosslinking agent,
woven roving of type E glass, as well as, nano clay
and carbon nanotube as the reinforcements.
To make the samples, the resin and baking agent
were mixed in a weight ratio of 55 to 100, then
nanoparticles with different weight percentages were
added to the mixture. The final mixture was mixed
with a simple mechanical mixer at the speed of 400300 rpm for 1 minute. Then it is scrubbed on woven
roving of glass fibers which were placed on top of each
other. All samples were then baked for 0.5 hours at 70
° C at a pressure of 26 Kg⁄m2.

1

Table 1- Sample coding
Sample name
0
5 NC
10 NC
15 NC
20 NC
25 NC
5 NT
5 NC-5 NT

Nano clay
(w.t. %)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.5

Carbon nanotube
(w.t. %)
0
0
0
0
0
0
0.5
0.5

According to the ASTM D790 standard, The
dimensions of the specimens which were used in the
flexural strength tests were 12.7 * 12.7 * 3 mm. Also,
according to the ASTM D2344 standard, which was
used to evaluate the shear strength between layers, the
dimensions of the samples made for this test were 12
x 40 x 6 mm.
3-Result and discussion
The results show that adding 0.5% by weight of nano
clay to the epoxy matrix in the epoxy/glass fiber
composite increased the flexural strength by 25% from
342 to 429 MPa. However, further increase of nano
clay has a negative effect, and flexural strength
decreases then remain almost constant. Also, adding
carbon nanotubes to the epoxy/glass fiber composite
or adding carbon nanotubes and nano clay both had a
negative effect on the flexural strength (Fig 1). It
shows that changing the adhesion of the substrate to
the glass fibers and the viscosity of the resin, will
change the optimal distance between the matrix and
the fibers.

Figure 1. Flexural strength of samples

The interlaminar shear strength also increases with
adding nanoparticles. The interlaminar shear strength
of the sample containing 2% wt.% nano clay is the
highest and shows an increase of about 5% and

Holder of master degree in material engineering, Saveh Azad University.
Corresponding Author: Associate Professor of Imam Khomeini International University. sedghi@eng.ikiu.ac.ir
3 Holder of master degree in material engineering, Imam Khomeini International University.
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reached 24.5 MPa. But with the addition of nanotubes,
a slight increase (2%) is observed due to the better
dispersion of nano clay particles in the matrix than
carbon nanotubes (Fig 2). Due to a greater tendency
to agglomerate, carbon nanotubes have bad dispersion
in the mixing method that used in this study, and they
will also increase the viscosity of the matrix.

Figure 2- Interlaminar shear strength

In addition, the simultaneous adding of nano clay
and carbon nanotubes increases the mechanical
properties of the composite to some extent. However,
due to the tendency of the nanoparticles to
agglomerate, this increase is much smaller than the
sample only containing clay nanoparticles.
The sample with 5 w.t.% of nano clay shows better
elastic module (Fig 3).

Figure 3- Elastic module of samples

The high adhesion of the matrix to the fibers causes
the deformation of the matrix around the fibers will
not happen during bending and prevent brittle
breaking. On the other hand, the low adhesion of the
resin and fibers means that the strength of the fibers is
not transferred to the matrix, in other words, the main
function of the composite, which is the simultaneous
use of good reinforcement properties and the matrix at
the same time, will not occur (or will not occur
enough). For this reason, proper and optimal adhesion
of the matrix and fibers can provide the best results.
This can be seen in the case of the 5NC sample (Fig
4).

Figure 4- Fracture cross section shows distance between
field and sample fibers 5NC

4- Conclusion
The present study shows that the production method
studied in this research as an available and low-cost
method for large-scale production led to good
mechanical results. Therefore, by optimizing some
conditions (such as power and speed of mechanical
mixing, press pressure, time, etc.), the properties of
epoxy/glass composites are provided for many
industries with a reasonable price and only with a
slight addition of clay nanoparticles.
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سنتز و مطالعۀ اثر  pHبر فعالیت آنتی باکتریال نانوذرات  ZnSeروی باکتریهای گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس


آئروژینوزا بااستفاده از زیست-آزمون انتشار دیسک
مقاله پژوهشي
()1

داریوش سوری

()2

سعید محققنژاد

مهدی قبولی

()3

چکیده در پژوهش حاضر ،نانوذرات سلنید روی ( )ZnSeبهروش آبی در pHهای  11/2 ،10/2 ،8و  12/2سنتز شده و توسط تابش امواج مایکروویو
در مدت زمانهای تابش صفر و شش دقیقه رشد یافتند .در فرایند سنتز ،منابع یونهای سلنیم و روی تهیه و در حضور تیوگلیکولیک اسید بهعنوان عامل
پوششی به هم افزوده شدند .خاصیت آنتی باکتریال این نانوذرات بااستفاده از زی ست آزمون انتشار دی سک (در محیط کشت جامد مولر-هینتون -آگار)
علیه باکتریهای گرم منفی ا شری شیا کولی و سودوموناس آئروژینوزا در حجم بارگذاری  140میکرولیتر از نانوذرات انجام شدها ست؛ نتایج ن شان دادند
که بهطور کلی با افزایش زمان تابش از صفر به شش دقیقه منطقۀ مهار رشد باکتری توسط نانوذرات در باکتری سودوموناس آئروژینوزا نسبتبه باکتری
اشررریشرریا کولی افزایش یافتهاسررت؛ بیشررترین فعالیت آنتی باکتریال به حاالت  11/2و  pH=10/2اختصرراد دارد و این نمونهها را میتوان بهعنوان
مؤلفههای جدیدی در زمینۀ کاربردهای نانو زیست -فناوری معرفی نمود.
واژههای کلیدی باکتری گرم منفی ،نانوذرات  ،ZnSeتابش مایکروویو ،روش انتشاردیسک ،خاصیت آنتی باکتریال.

مقدمه

یونهای آزادشده از نانومواد با گروههای تیول ( )SHپروتئین-

فناوری نانو بهدلیل قرارگیری در ابعاد و اندازههای نانومتری

های سطحی سلولهای باکتریایی واکنش دهند .تعدادی از

قادر به مطالعۀ پدیدهها ،مشخصهنگاری ،طراحی و مهندسی

این پروتئینهای غشای سلولهای باکتریایی عمل انتقال مواد

نانوابزارها است .همچنین بااستفاده از نانو بیوتکنولوژی امکان

معدنی از سطح دیوارۀ سلول را بهعهده دارند ،که نانو مواد با

مطالعۀ عملی روی نانوذرات مطالعهشده در سیستمهای

اثر برروی این پروتئینها باعث غیرفعال شدن و نفوذناپذیری

بیولوژیکی فراهم شدهاست و بهدلیل اهمیت باالی آن همواره

غشا میشوند ] .[2غیرفعال شدن تراوایی غشا درنهایت باعث

در حال گسترش میباشد ] .[1مطالعات گستردهای منبیبر

مرگ سلول میشود ] .[3نانوذرات در دنیای فناوری امروزه

واکنشهای احتمالی بین نانوذرات با میکروارگانیسمهای

و در حوزههای مختلف نقشهای کاربردی فراوانی را کسب

موجودات زنده انجام گرفتهاست .با جذب نانوذرات به سطح

نمودهاند .نقاط کوانتومی سلنید روی از جمله مهمترین نقاط

دیوارۀ سلولی میکروارگانیسم ،واکنش بین نانوذرات و

کوانتومی نیمرسانا است که دارای گاف انرژی پهن و مستقیم

میکروارگانیسمها صورت میگیرد و باعث مرگ سلولهای

 2/72الکترون ولت در حالت تودهای ،و شعاع بوهر  8نانومتر

میکروارگانیسم میگردد .همچنین احتمال داده میشود که

در دمای اتاق میباشد .عالوهبر این نانوذرات سلنید روی
بهدلیل سمیت کمتر نسبتبه نانوساختارهای کادمیومی ،در

 تاریخ دریافت مقاله  1399/4/2و تاریخ پذیرش آن  1400/7/3میباشد.
( )1نویسندۀ مسئول ،استاد ،فیزیک ماده چگال ،گروه فیزیک ،دانشگاه مالیر.
( )2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فیزیک ،دانشگاه مالیر.

( )3استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه مالیر.
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سنتز و مطالعۀ اثر  pHبر فعالیت آنتی باکتریال نانوذرات  ZnSeروی...

برچسبهای زیستی کاربرد ویژهای دارند [ .]4از اصلیترین

سودوموناس آئروژینوزا ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.

چالشهای استفاده از نیمرساناهای تودهای ،هزینۀ باالی تهیۀ
مواد اولیه و همچنین کارایی پایین آنهاست .باتوجه به قابلیت

روش تجربي

تنظیم گاف انرژی در نانوذرات نیمرسانا ،تاحدودی میتوان

بهمنظور سنتز نانوذرات سلنید روی بهروش آبی ،ابتدا

بر این مشکالت غلبه کرد؛ بنابراین روش فراوری این مواد از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .روشهای مختلفی
ازجمله روش قوس الکتریکی ،سل -ژل ،احیای شیمایی،
سونو شیمی ،هیدروترمال و ...برای سنتز

نانوذرات ZnSe

وجود دارد ] .[5بهتازگی ،نانوذرات نیمرسانا بااستفاده از
روش آبی مایکروویو -همراه که یک روش جدید ،سریع و
کمهزینه ،و جزء روشهای پایین به باالی ترموشیمیایی
محسوب میشود ،سنتز میگردد .در این روش بااستفاده از
گرمادهی مایکروویو امواج الکترومغناطیس بهطور مستقیم با
مولکولهای موجود در محلولها جفت میشود و منجر به
افزایش سرعت انتقال حرارت و رشد نانوذرات میشود
].[6,7
یک روش معمول مورد اسرررتفاده که در بسررریاری از
آزمایشرررگاههای میکروبیولوژیکی برای تسرررت قابلیت آنتی
باکتریال مواد ا ستفاده می شود ،روش زی ست سنجی انت شار
دیسرررک ( )Disc diffusionدر آگار اسرررت که در عین کم
هزی نه بودن بهراحتی میتوا ند در آز مایشررر گاه ها مورد
بهرهبرداری قرار گیرد ] .[8در خصرررود خاصررر یت آنتی
بررا ک تریررال نررا نوذرا تی از ق بیررل ،]9[ ZnS

[10] ZnO

و.....گررزارشهررایرری وجررود دارد ،امررا درمررورد خررواد
آنتی باکتر یال نانوذرات  ZnSeگزارش مدونی وجود ندارد.
الزم به ذکر اسررت که در کار حاضررر نانوذرات سررلنید روی
بهروش آبی در 12/2و pH=8 ،10/2 ،11/2سرررنتز و ت حت
تابش مایکروویو (در زمانهای مختلف صفر و شش دقیقه)
رشررد یافتهاند و سرر س با درنظر گرفتن مالحظات نوری و
ساختاری آنها ،خواد آنتی باکتریال این نانوذرات بهروش
انت شار دی سک روی باکتریهای گرم منفی ا شری شیاکولی و
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

بااستفاده از واکنش بین پودر سلنیوم و پودر سدیم
بوروهیدرید ،منبع یون  Seتهیه میشود و س س بااستفاده از
پودر استات روی حلشده در حجم  150میلیلیتر آب
دیونیزه ،محلول حاوی منبع یون روی تهیه میشود .در این
مرحله از تیوگلیکولیک اسید ( )TGAبهعنوان عامل پوششی
و محلول سدیم هیدروکسید بهعنوان تنظیم کنندۀ  pHاستفاده
میگردد .در نهایت محلول حاوی منبع یون روی (،)Zn
قطرهقطره به منبع یون سلنیوم ( )Seتزریق میشود و نانوذرات
سلنید روی ساخته میشوند .جزئیات بیشتر سنتز نانوذرات
در مراجع [ ]4و ] [5آمدهاست.
در مرحلۀ بعد ،برای آ شکار سازی فعالیت آنتیباکتریال
نانوذرات سررلنید روی روش انتشررار دیسررک در آگار انجام
می شود .در روش انت شار دی سک در آگار ،ابتدا برای ایجاد
ب ستر ک شت جامد ،مقدار  4/2گرم پودر مولر -هینتون براث
( )MHBبا  3گرم پودر آگار در  200میلیلیتر آب مقطر حل
می شود و محلول حاصل پس از استریل شدن در اتوکالو به
داخل پتریدیشهایی با اندازههای مسررراوی و به تعداد مورد
نیاز در حجمهای مساوی ریخته می شود .تمامی مقادیر طبق
پروتکل شرررکت سررازنده اندازهگیری شرردهاند .س ر س برای
ایجاد نیم مک برای تلقیح پلیت آگار ،مقدار  1/05گرم پودر
 MHBرا در 50میلیلیتر آب مقطر حل میکن ند و در ادا مه
برای تهیۀ سوس انسون میکروبی بااستفاده از لوپ یک کولنی
از هر سررویه میکروبی به  5میلیلیتر محیط کشررت

(MHB

+آب مقطر) اضافه میگردد .برای ایجاد نیم مک از استاندارد
مک فارل ند ( )Mc Farlandتنظیمشررررده با دسرررت گاه
اسررر کتروفتومتر در طول موج  630نانومتر و میزان جذب
باکتریها در بازۀ  0/08-0/13اسررتفاده شررد .در ادامه سررطح
حاوی کشت جامد آگار استریل را با سوس انسیون نیم مک
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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(اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا) بااستفاده از سواب

( )1آمدهاست .گزارش شدهاست که افزایش  pHو زمان تابش

کشررت چمنی داده میشررود و سرر س دیسررکهای کاغذیِِ

مایکروویو روی ساختار کلی بلوری نانوذرات سلنید روی

حاوی نانوذرات مورد بررسرری (با حجم بارگذاری )µ140L

اثری ندارد و صرفاً تغییر اندازۀ نانوذرات با تغییر شرایط سنتز

برروی سطح محیط ک شت جامد آگار قرار داده می شود .در

هر نمونه مشهود است .همچنین بااستفاده از رابطۀ شرر ][11

بخش آنتی باکتریال از نانوذراتی که در اب تدای کار بهروش

میتوان اندازۀ نانوذرات را بهدست آورد و باتوجه به دادههای

آبی در 12/2و pH=8 ،10/2 ،11/2سررنتز شرردند و در داخل
مایکروویو در زمانهای 0و  6دقیقه رشرررد یافتند ،اسرررتفاده
میشررود .الزم به ذکر اسررت هر آزمایش نانوذره  3بار تکرار
میشرررود تا روند منطقی و قابل قبولی از منظر آماری وجود
داشررته باشررد .همچنین پلیتها بهمدت  18سرراعت در دمای
 37درجۀ سرررانتیگراد انکوبه گردید .درنهایت میزان اثر

pH

محلول نانوذرات سرررلنید روی در زمان تابش های مختلف
مایکروویو صفر و شش دقیقه بر قطر هالۀ ممانعت از ر شد
باکتری های گرم منفی مشخص گردید.

گزارششده در جدول ( )1مشاهده میشود با افزایش زمان
تابش ،اندازۀ نانوذرات بزرگتر میشود ولی با افزایش

pH

نمیتوان روندی را برای اندازۀ نانوذرات تعریف کرد.
همچنین طیف جذب الکترومغناطیس در گسترۀ
فرابنفش -مرئی برای نانوذرات نیمرسانای سلنید روی
بهمنظور مطالعۀ خواد نوری استفاده شدهاست .جدول ()1
دادههای گزارششدۀ قبلی [ ]4را برای گاف انرژی و اندازۀ
نانوذرات با بهرهگیری از تقریب جرم مؤثر ] [12برای
نمونههای با شرایط سنتز و رشددهی مختلف نشان میدهد.
باتوجه به جدول ( ،)1مشاهده میگردد که با افزایش مقدار
 ،pHلبۀ جذب بهسمت طول موجهای بلندتر جابهجا میشود.

بحث و نتایج
نتایج مشخصهنگاری نوری و ساختاری نانوذرات سلنید

همچنین باتوجه به گزارشهای موجود [ ،]4این روند برای

روی

افزایش زمان تابش مایکروویو نیز صادق است .نتایج اندازۀ

باتوجه به گزارشهای قبلی [ ]4و ] ،[5اطالعات کامل اندازۀ

نانوذرات با بهرهگیری از دادههای گاف انرژی تودهای سلنید

نانوذرات سلنید روی بهدستآمده از طیف پراش پرتو ایکس

روی و گاف نانوذرات (گزارششده در جدول  ،)1مؤید روند

نمونههای مورد بررسی در  12/2و  11/2و  10/2و  pH=8و

معکوس آن نسبتبه گاف نانوذرات میباشد و این اندازهها

در زمانهای تابش مایکروویو صفر و شش دقیقه در جدول

در مرتبۀ اندازههای گزارششده از رابطۀ شرر میباشند.

جدول  1نتایج مربوط به مالحظات نوری و اندازۀ ذرات نانوبلورهای سلنیدروی سنتزشده در این پژوهش []4
زمان تابش مایکروویو صفر دقیقه

زمان تابش مایکروویو شش دقیقه

نمونۀ

ZnSe

pH=12/2

pH=11/2

pH=10/2

pH=8

pH=12/2

pH=11/2

pH=10/2

pH=8

2/180

2/142

1/993

2/048

1/773

1/942

1/496

1/736

اندازۀ ذرات از رابطۀ شرر

3/488

3/500

3/529

3/577

3/720

3/652

3/655

3/721

𝐹𝑆𝐴𝐷
𝑝𝑎𝑔𝐸
)𝑉𝑒(

1/751

1/738

1/707

1/651

1/539

1/593

1/591

1/539

اندازۀ نانوذرات (نانومتر) در تقریب جرم مؤثر

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

18

سنتز و مطالعه اثر  pHبر فعالیت آنتی باکتریال نانو ذرات  ZnSeروی...

زیستآزمون خاصیت آنتيباکتریایي نانوذرات سلنید

از رشد باکتری اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا را در

روی علیه باکتریهای گرم منفي اشرشیا کولي و

اطراف دیسکهای بارگذاریشده از نانوذرات سلنید روی با

سودوموناس آئروژینوزا بهروش انتشار دیسک

حجم  140میکرولیتر در 11/2و pH=10/2و زمان تابش 6

قبل از تلقیح باکتری و انجام زیستآزمون نانوذرات،

دقیقه نشان میدهد ،که مؤید ایجاد هالۀ واضح ممانعت از

تستهای کنترل مثبت و منفی بهترتیب بهمنظور اعتبارسنجی

رشد برروی محیط کشت مولر -هینتون آگار در اطراف

صحت عملکرد باکتری و استریل بودن نانوذرات انجام

دیسک واتمن میباشد.

شدهاست .شکل ( -1الف و ب) بهصورت نوعی هالۀ ممانعت

دیسک بارگذاریشده با غلظت  Lµ140از
نانوذرات  ZnSeدر  pH=10/2و زمان تابش 6
دقیقه
روی محیط کشت تلقیحشده از باکتری
اشرشیاکولی
دیسک بارگذاریشده با غلظت  Lµ140از
نانوذرات  ZnSeدر  pH=11/2و زمان تابش 6
دقیقه
روی محیط کشت تلقیحشده از باکتری
اشرشیاکولی
(الف)

دیسک بارگذاریشده با غلظت  Lµ140از
نانوذرات  ZnSeدر  pH=10/2و زمان تابش 6
دقیقه
روی محیط کشت تلقیحشده از باکتری
سودوموناس آئروژینوزا

دیسک بارگذاریشده با غلظت  Lµ140از
نانوذرات  ZnSeدر  pH=11/2و زمان تابش 6
دقیقه
روی محیط کشت تلقیح شده از باکتری
سودوموناس آئروژینوزا
(ب)
شکل ( 1الف) تصویر نوعی منطقۀ مهار رشد باکتری اشرشیاکولی در اطراف دیسکهای بارگذاریشده با غلظت  140میکرولیتر از حجم نانوذرات
سلنید روی با 11/2و pH=10/2در زمان تابش  6دقیقه( ،ب) تصویر نوعی منطقۀ مهار رشد باکتری سودوموناس آئروژینوزا در اطراف دیسکهای
بارگذاری شده با غلظت  140میکرولیتر از حجم نانوذرات سلنید روی با 11/2و pH=10/2در زمان تابش  6دقیقه

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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جدول ( )2جزئ یات نمو نه ها ،باکتری ها و ا ندازه های

این در حالی اسرررت که با افزایش مقدار  pHبه  ،12/2این

قطر هالههای ممانعت از رشد را نشان میدهد .طبق دادههای

رونررد ادامرره نمییررابررد .همچنین بررا افزایش زمرران تررابش

این جدول ،شکل ( )2نمودار هیستوگرام فعالیت ضد باکتری

مایکروویو از صفر به شش دقیقه ،طبق نمودار  B-2شاهد

نانوذرات علیه باکتری اشرررشرریاکولی را نشرران میدهد .طبق

کاهش مقدار نفوذپذیری نانوذرات با افزایش مقدار  pHاز 8

نمودار  ،A-2با افزایش م قدار  pHاز  8تا  11/2و در زمان

تا  12/2میباشیم .میتوان نتیجه گرفت که با رشد نانوذرات

تابش مایکروویو صرررفر دقی قه ،خاصررر یت آنتی باکتر یال

و افزایش م قادیر  ،pHمیزان نفوذ پذیری آن ها به دیوارۀ

نانوذرات نیز افزایش می یابد و بیشرررترین هالۀ ممانعت از

سلولی باکتری اشرشیاکولی کاهش یافتهاست.

ر شد باکتری ا شر شیاکولی در  pH=11/2م شاهده میگردد.
جدول  2شعاع هالۀ عدم رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس در حضور نانوذرات سلنید روی با غلظت بارگذاری برابر140
میکرولیتر در  12/2و  pH=8 ،10/2 ،11/2و زمانهای تابش مایکروویو صفر و شش دقیقه
شعاع هالۀ عدم رشد باکتریهای گرم مثبت مورد آزمون ((mm
زمان تابش مایکروویو صفر دقیقه

نمونۀ

زمان تابش مایکروویو صفر دقیقه

ZnSe

pH=12/2

pH=11/2

pH=10/2

7/52

8/84

9/56

8/98

7/05

-

7/42

8/06

9/48

7/30

7/15

7/90

8/30

8/81

10/15

7/29

7/99

8/29

8/44

8/52

10/43

8/57

-

13/09

14/63

7/68

7/62

9/85

10/74

9/47

-

-

12/31

8/05

9/54

11/32

8/81

7/92

تکرار دوم

10/88

10/07

11/72

7/72

7/57

8/87

8/83

7/42

تکرار سوم

10/88

11/58

12/88

7/81

8/24

10/01

9/46

8/27

pH=8

pH=12/2

pH=11/2

pH=10/2

pH=8

7/29

10/40

8/16

7/16

تکرار اول

10/76

8/30

8/66

تکرار دوم

9/25

6/69

تکرار سوم

7/50

تکرار اول

)(A

7.503

8
6
4
2
0

pH =12.2
Average

Third Repeat

pH =8

Second Repeat

First Test

)Diameter of the zone of inhibiton (mm

10.43

10

8.57

pH = 11.2

میانگین قطر هالۀ عدم رشد
باکتری
سودوموناس آئروژینوزا

میانگین قطر هاله عدم رشد

MWIR time= 6 min
Volume of loaded sample on disc = 140µL
Escherichia coli

12
7.29

7.99

8.44

8.29

10
8
6
4

2
0
pH =12.2
Average

pH =11.2
Third Repaet

pH =10.2

)Diameter of the zone of inhibiton (mm

12

pH =10.2

اشرشیاکولی

)(B

MWIR time= 0 min
Volume of loaded sample on disc = 140µL
Escherichia coli

8.52

باکتری

pH =8

Second repeat

First Test

شکل  2نمودار مقایسهای میزان حساسیت آنتی باکتریایی نانوذرات رشدیافته در 12/2و pH=8 ،10/2 ،11/2در حجم بارگذاری نانوذرات 140
میکرومتر علیه باکتری اشرشیاکولی )A( ،برای زمان تابش مایکروویو صفر دقیقه )B( ،برای زمان تابش مایکروویو شش دقیقه
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)(B

)(A

12.88
10.88

14

11.58

12
7.81

10
8
6
4
2

)Diameter of the zone of inhibiton (mm

16

MWIR time= 0 min
Volume of loaded sample on disc = 140µL
Pseudomonas aeruginosa

10.01

12

9.46
8.27

8.24

8
6
4
2

0
pH =12.2
Average

pH =11.2
Third Repeat

pH =10.2

pH =8

Second Repeat

0
pH =12.2

First Test

10

)Diameter of the zone of inhibiton (mm

MWIR time= 6 min
Volume of loaded sample on disc = 140µL
Pseudomonas aeruginosa

Average

pH =11.2
Third Repeat

pH =10.2

pH =8

Second Repeat

First Test

شکل  3نمودار مقایسهای میزان حساسیت آنتی باکتریایی نانوذرات رشدیافته در 12/2و pH=8 ،10/2 ،11/2در حجم بارگذاری نانوذرات 140
میکرومتر علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا )A( ،برای زمان تابش مایکروویو صفر دقیقه )B( ،برای زمان تابش مایکروویو شش دقیقه

طبق شکل ( A -3و  ،)Bدر زمان تابش مایکروویو صفر

است ].[13-16

دقیقه با افزایش مقدار  pHاز  8تا  ،11/2خاصیت
آنتیباکتریایی نانوذرات در ممانعت از رشد باکتری

نتیجهگیری

سودوموناس آئروژینوزا نیز افزایش یافتهاست اما این روند با

ارزیابی نتایج زیستآزمون انتشار دیسک نانوذرات سلنید
روی سنتزشده در pHهای مختلف و در دو زمان تابش
مایکروویو صفر و شش دقیقه علیه باکتریهای گرم منفی
اشرشیاکولی ،سودوموناس آئروژینوزا حاکی از حساسیت به
قطر نانوذرات است .همچنین اثر خواد آنتی باکتریایی
نانوذرات برروی هر دو باکتری مورد بررسی متفاوت بوده و
بهطور کلی خاصیت آنتی باکتریال نانوذرات روی باکتری
سودوموناس آئروژینوزا بیشتر بودهاست که این موضوع را
میتوان باتوجه به ساختار دیوارۀ سلولی باکتریهای مورد
آزمایش توجیه کرد .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که

افزایش  pHبه مقدار  12/2دیده نمیشود .با افزایش زمان
تابش مایکروویو از صفر به شش دقیقه ،بهطور کلی خواد
آنتی باکتریایی نانوذرات سلنید روی در 12/2و،11/2
 pH=10/2نسبتبه زمان تابش صفر دقیقه افزایش یافتهاست.
میتوان نتیجه گرفت خواد آنتی باکتریال نانوذرات سلنید
روی در غلظت  140میکرولیتر علیه مقاومت باکتری
سودوموناس آئروژینوزا عموماً با افزایش اندازۀ نانوذرات
افزایش مییابد و بیشترین تأثیر باکتریکشی مربوط به
 pH=10/2و زمان تابش  6دقیقه با شعاع هالۀ 12/88میلیمتر
میباشد که بهتدریج با افزایش اندازۀ نانوذرات خاصیت آنتی
باکتریایی نانوذرات علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا
کاهش یافتهاست .الزم به ذکر است که انتظار میرود با
افزایش اندازۀ نانوذرات و کاهش احتمال نفوذ آنها به دیوارۀ
سلولی باکتریها ،قطر هالههای عدم رشد باکتری کاهش یابد؛
اما باید توجه داشت که رشد باکتریها به  pHمحیط کشت
مولر -هینتون -آگار و شرایط محیطی نیز بهشدت وابسته

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

ویژگی ضد باکتری نانوذرات مطالعهشده ،آنها را بهعنوان
گزینههای مناسبی در کاربردهای زیستی و پزشکی معرفی
میکند.
قدرداني
از حمایتهای دان شگاه مالیر و همچنین از سرکار خانم دکتر
حدیث طوافی به پاس در اختیار قراردادن باکتری های مورد
استفاده در این آزمایش تشکر و قدردانی میگردد.
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Synthesis and Study of the pH Effect on
the Antibacterial Activity of ZnSe
Nanoparticles Against the Escherichia
Coli and Pseudomonas Aeruginosa
Gram-Negative Bacteria by Using
Disc-Diffusion Bioassay
Dariush Souri1 Saeid Mohaghegh Nejad 2
Mehdi Ghabooli3

1. Introduction
Zinc Selenide (ZnSe) nanoparticles are II-IV
semiconductors owing a direct bulk band gap energy
(~2.72 eV) and beneficial in several applications such
as lighting technology of LEDs, solar cells, sensors
and biological applications. Several preparation
methods such as sol-gel, co-precipitation,
sonochemical, hydrothermal methods have been
introduced to synthesis of ZnSe nanoparticles.
Recently, aqueous microwave-assisted method which
employs the microwave irradiation (MWIR) as up to
down mechanism, is an eco-friendly synthesis
method, rapid, and tunable to narrow size distribution.
The present work aims to synthesis the ZnSe
nanoparticles by aqueous method at pHs of 8, 10.2,
11.2 and 12.2 and investigate their growth by
microwave irradiation at the times of 0 and 6 minutes;
also, to detect and discuss their antibacterial potential.
Antibacterial properties of nanoparticles were
investigated by using disc diffusion method (in solid
Muller-Hinton-Agar culture) against the Escherichia
coli and Pseudomonas aeruginosa gram-negative
bacteria in the loading volume of 140 µL of
nanoparticles.
2. Experimental procedure
To synthesis ZnSe NCs by aqueous method, at first,
Se ions source is prepared from the reaction between
NaBH4 and Selenium powder. Besides, zinc acetate
was dissolved in 150 ml of DI water and solution of
Zn ions source is prepared. At this stage, thioglycolic
acid (TGA) and NaOH solutions are used as capping
agent and pH regulator, respectively. Finally, Zn ions
source solution is added (injected) drop by drop to Se
ions source, and so the zinc selenide nanoparticles are
fabricated. Next, in order to detect the antibacterial
activity of ZnSe nanoparticles, Agar disc-diffusion
bio-assay is employed. In Agar disc-diffusion method,
to provide the solid culture, 4.2 g Mueller-Hinton1
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Broth powder (MHB) with 3g of agar powder have
been dissolved in 200 ml of DI water; the obtained
solution was poured on the same petri-dishes at same
volumes. then, petri-dishes containing agar plates are
swabbed with a standardized inoculum of the test
bacteria of E. coli and P. aureginosa. Then, Wattman
filter paper discs feed with the desired volume (140
𝜇L) of nanomaterial samples (ZnSe nanoparticles
fabricated at pH’s of 8.0, 10.2, 11.2 and 12.2) as
antibacterial candidates, are added on the agar surface.
Generally, antibacterial agent can penetrates into the
agar and inhibits spread and growth of the test
bacteria, resulting to a zone of inhabitation and
probably bactericidal effect with an obvious diameter;
then the diameters of inhibition zones are measured
and discussed. Inoculated petri-dishes were incubated
at 37 °C for 18 h. After incubation, the diameter of
inhibition zones around the discs were measured in
millimeter scale. Nanomaterial samples were tested
three times and the results were averaged. Finally, the
effect of pH of soultions containing ZnSe
nanoparticles on the diameter of inhibition zone was
investigated.
3. Results
In the present research, ZnSe nanoparticles were
synthesized by aqueous method at pHs of 8, 10.2, 11.2
and 12.2 and were grown by microwave irradiation at
the times of 0 and 6 minutes. Antibacterial properties
of these nanoparticles have been carried out by using
disc diffusion method (in solid Muller-Hinton-Agar
culture) against the Escherichia coli and Pseudomonas
aeruginosa gram-negative bacteria in the loading
volume of 140 µL of nanoparticles.
As shown in Figs. 1 and 2, by increasing the
radiation time from 0 to 6 min, bacterial growth
inhibition zone increased for Pseudomonas aeruginosa
bacteria in compare with Escherichia coli bacteria; the
highest antibacterial activity is devoted to the cases of
pH=10.2 and 11.2, and these samples can be
introduced as new agents in the field of nanobiotechnology applications.
4. Conclusions
Results of antibacterial tests on the ZnSe nanoparticles
synthesized at pHs of 8, 10.2, 11.2 and 12.2 under the
MWIR times of 0 and 6 min showed that by
increasing the radiation time from 0 to 6 min, bacterial
growth inhibition zone increased for Pseudomonas
aeruginosa bacteria in compare with Escherichia coli
bacteria; the highest antibacterial activity is devoted to
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Figure. 1. Antibacterial sensitivity comparative plot of
nanoparticles grown at pH= 8, 10.2, 11.2 and 12.2 for
140 μl nanoparticle loading volume against E. coli, (A)
for MWIR time = 0 min and , (B) for for MWIR time =
6 min .

Figure. 2. Antibacterial sensitivity comparative plot of
nanoparticles grown at pH= 8, 10.2, 11.2 and 12.2 for
140 μl nanoparticle loading volume against P.
aueroginosa, (A) for MWIR time = 0 min and , (B) for
for MWIR time = 6 min .
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تغییر انتخابی استحکام فوم سلولبستۀ آلیاژ  Al-Si-Cuو مقایسۀ آن با استحکام استخوان تازۀ گوسفند
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آذین آلصفر

چکیده هدف از پژوهش حا ضر تهیۀ ا ستخوان م صنوعی از فوم سلولب ستۀ فلزی با ا ستحکامی نزدیک به ا ستخوان طبیعی ا ست .فوم فلزی از آلیاژ
 A356آمریکایی با مقادیری مشخص از فلز مس تهیه شد .با عملیات حرارتی پیرسازی روی این فوم آلومینیم آلیاژی میتوان به استحکامهای فشاری و
جذب انرژی شک ست موردنظر طراح ،ر سید .نتایج آنالیز میکرو سکوپ الکترونی ن شان داد طی عملیات پیر سازی در دمای  165درجۀ سل سیوس و
زمانهای مختلف  15 ،7 ،2و  24ساعت ،ذرات مس حلشده در دیوارههای نازک حبابهای جامد فوم  ،Al-Si-Cuتوانستهاند با تجزیه مناطق  GPغنی
از مس ،فازهای شبهپایدار و بسیار ریز  𝜃 ′و  𝜃 ″را ایجاد نمایند .تعداد این فازهای شبهپایدار در واحد سطح ،با عملیات پیرسازی افزایش مییابد و سبب
باال رفتن شدید ا ستحکام ا ستخوان م صنوعی می شود .برای صحت سنجی مقادیر ا ستحکام ف شاری و مقای سه باا ستخوان تازۀ ساق ،نمونههای ا ستخوان
م صنوعی در زمانهای پیر سازی فوق ،تهیه شدند و همراه باا ستخوان تازۀ یک ساق کامل گو سفند ،مقاومت به بارگذاری ف شاری آنها در کنار یکدیگر
اندازهگیری شد و مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که نمونۀ مربوط به سیکل پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس به مدتزمان  15ساعت،
بهترتیب دارای استحکام االستیک و انرژی شکست  31 MPaو  13/60MJ/m3نزدیک به استحکام استخوان طبیعی 23 MPa ،و 12/00 MJ/m3است
و با افزایش زمان پیرسازی بیشتر ،استحکام مجدداً افت میکند.

واژههای کلیدی فوم آلومینیم سلول بسته ،استخوان مصنوعی ،آلیاژ  ،Al-Si-Cuعملیات پیرسازی ،استحکام.

مقدمه

دربرابر تنش فشاری مقاومت باال ،دربرابر تنش کششی

بافت استخوان ،بافتی پویا و پر عروق است ] .[1استخوانها

مقاومت کمتر و دربرابر تنشهای برشی مقاومت بسیار کمی

وظیفۀ ایجاد استحکام مکانیکی و تسهیل حرکت جاندار را

از خود نشان میدهد .بخش آلی استخوان شامل فیبرهای

برعهده دارند ] [2این استحکام تابع عناصری همچون منیزیم،

کالژن نوع یک ،استئوپُنتین ( )Osteopontinو استئوکلسین

کلسیم و فسفر هست ] .[3بافت استخوان از ماتریکس خارج

( )Osteocalcinاست ] .[4بااینکه استخوانها بهطورکلی

سلولی و سلولهای استخوانی تشکیل شدهاست .ماتریکس

شکننده هستند اما بهدلیل وجود کالژن ،االستیسیتۀ خوبی از

خارج سلولی نیز از دو بخش آلی و غیر آلی تشکیلشده است.

خود نشان میدهند .فیبرهای کالژن نوع یک به ماتریکس

حدود  %2استخوان از آب % 88 ،از پروتئین و  % 71از مواد

استخوان االستیسیتی ،انعطافپذیری و استحکام کششی

معدنی تشکیلشدهاست .بخش معدنی شامل یونهای کلسیم،

میبخشند ] .[5استحکام بافت استخوان وابسته به حضور

کربنات کلسیم و فسفات است .این بخش استخوان ،تحت

کالژن و هیدروکسی آپاتیت در کنار یکدیگر است ].[6

شیمیایی

استحکام استخوان ،وابسته به چگالی مواد معدنی آن

عنوان

هیدروکسی

آپاتیت

با

فرمول

 Ca10(PO4)6(OH)2شناخته میشود .این ماده حدوداً % 64

است که به آن  )Bone Mineral Density( BMDگفته

وزن استخوان را تشکیل میدهد به همین دلیل قدرت و

میشود .فاکتورهای دیگری مانند ساختار خود استخوان،

سختی استخوان به وجود آن وابسته است ] .[4استخوان

بازسازی استخوان ( )Bone Remodelingو همچنین کیفیت

 تاریخ دریافت مقاله  1400/2/15و تاریخ پذیرش آن  1400/8/18میباشد.
( )1دانشآموختۀ دانشکدۀ مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه امیرکبیر تهران.
( )2نویسندۀ مسئول ،دانشیار دانشکدۀ مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه امیرکبیر تهران.
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استخوان بر استحکام آن تأثیرگذار است .امروزه اندازهگیری

].[10-13

 BMDامکانپذیر است و همچنین برای کمی کردن مفهوم

بهطورکلی برای تول ید ایمپل نت های اورتو پدی که

ساختار استخوان از روشهایی از قبیل Peripheral ( PQCT

توانایی تحمل بار را داشتتته باشتتند ،فومهای با تخلخل باال،

MRI

نستبتبه فومهای فلزی ستفت ارجحیت دارند .بیشتتر بودن

( )Magnetic Resonance Imagingاستفاده میشود .همچنین

چقرمگی فلزهای زیستتتتفعالی چون تیتانیوم ،آلومینیوم و

مفهوم کیفیت استخوان ( )Bone Qualityمفهوم دقیقی نیست

فوالد زنگنزن نستتبتبه استتتخوان طبیعی ،از دالیل اصتتلی

و به مواردی چون هندسه و خواص مواد تشکیلدهندۀ

استفاده از این فلزها برای تولید ایمپلنت است .تفاوت باالی

استخوان وابسته است .به همین خاطر محققان همچنان

چقرمگی ایمپلنتهای فلزی و استتتتخوان طبیعیط اطراف آن،

بهدنبال راهی برای کمی کردن این مفهومها هستند ].[7

باعث کاهش توزیع بار در قستتمتی میشتتود که استتتخوان

بهصورت کلی ،شکستن استخوان ،سه دلیل اصلی دارد)1 :

وجود دارد ] [14و این مهم ،باز جذب استتتتخوان پس از

وارد شدن تنش بهطور مداوم در طی زمان طوالنی )2 ،وارد

کاشتتتتن ایمپلنت را بهدنبال دارد .دلیل دیگر این استتتت که

شدن تنش بهطور ناگهانی و  )3شکستن استخوان بهدلیل

فومهای فلزی ساخته شده از مواد زی ستفعال ،باعث حفظِ

بیماری ] .[8,9عموماً در مواردی که شکست استخوان منجر

بیشتتتر خواص فیزیولوژیط فلز موردنظر (مانند زیستتتفعال

به تعویض استخوان شود ،حوزۀ مهندسی مواد و بیو مواد

بودن و م قاو مت به خوردگی باال هن گام مواج هه با مایع

بهعنوان ایمپلنتهای فلزی ،مطرح میشود .از اینرو مهندسان

داخلی بدن) میشود.

 )Quantitative Computed Tomographyو

مواد با تکیه بر علم مواد و مهندسی پزشکی با تکیه بر

همچنین وجود حفرههای نیمهباز روی ستتطح خارجی

شناسایی ویژگیهای مهندسی استخوان ،تالش دارند

ایمپلنت ساخته شده از فومهای سلولبسته ،مکانهای خوبی

ایمپلنتهای استخوانی را توسعه دهند که به خواص استخوان

برای رشتتد دوبارۀ استتتخوان خواهند بود و گردش خون و

طبیعی بسیار نزدیک باشد ][9؛ بنابراین درزمینۀ تولید

عبور مایع داخلی بدن به داخل ایمپلنت را ممکن می سازند.

استخوان مصنوعی بهعنوان یک جایگزین برای استخوانهای

یکی از مزایای اصتتلی فومهای ستتلولبستتته در مقایستته با

شکسته ،تالشهای زیاد شدهاست و امروزه ایمپلنتهای پایه

فومهای ستتتلولباز ،چقرمگی بیشتتتتر آنها هنگام بارگذاری

تیتانیم ،در جراحیهای ترمیم استخوانهای شکسته و فرسوده

ضربهای است .ایمپلنتها تحت تأثیر بارگذاریهای ضربهایط

بسیار رایج هستند؛ ولی در مواردی همچون قسمت میانی

متفاوتی مانند تصتتادف ،لیز خوردن ،افتادن ،ضتتربههای وارد

ساق پای خردشده ،که نیاز به یک اتصال میانی بین دو طرف

بر پا هنگام دویدن و ...قرار میگیرند .فومهای ستتلولبستتته،

ساق کورتیکال ( )Corticalپا باشد ،هنوز تحقیقات ادامه دارد.

بهطورکلی جذب انرژی و مقاومت به ضتتتربۀ بهتری را از

جدا از جنبههای پزشکی ،از دیدگاه مهندسی ،تهیۀ اتصالی

خود نشان میدهند ].[14,15

استخوانی که بتواند تنشهای ایجادشده در ساق پا را بین دو

برای استتتفاده از فومهای ستتلولبستتتۀ پایه آلومینیومی

طرف استخوان مفصلی تحمل کند ،هنوز درحال توسعه است.

بهعنوان ایمپل نت های استتتتخوان ،خصتتتوصتتتاً از ج هت

امروزه یکی از موارد جایگزین این اتصال مصنوعی ،فومهای

زی ست سازگاری با محیط بدن ،به سالها تحقیق و پژوهش

فلزی پایه منیزیم آلومینیم منیزیم و فوالد زنگنزن ،تیتان و

نیاز است .بدون شک ،یکی از مراحل این بررسیها ،مطالعۀ

امثال آنها هستند .این فومهای آلیاژهای فلزی که عموماً

خواص مکانیکی این نوع فوم ها و همچنین مقایستتتۀ آن با

بهصورت تخلخل باز یا بسته هستند ،بهعلت تخلخل و سبکی

خواص م کانیکی استتتتخوان طبیعی استتتت .تا به امروز،

وزن و همچنین نسبت استحکام به دانسیتۀ باال ،توجه بسیاری

پژوهشهای زیادی در این خصتتتوص انجامشتتتدهاستتتت.

از محققان را بهعنوان مواد پیشرفته به خود جلب کردهاند

کلوشانی و همکاران ] [16پاسخ بیومتریالهای ساختهشده از
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فومهای سلولب ستۀ آلومینیومی را دربرابر ضربههای سرعت

تهیهشتتده و  )3تهیۀ استتتخوان طبیعی و تازه از ستتاق پای

پایین بررستتی کردند .میرزاعلی و همکاران ] [17برای تقلیدِ

گوسفند.

نحوۀ ستتازگاری ریزستتاختارط استتتخوان در اثر اعمال نیرو،

در قدم اول برای تهیۀ فوم فلزی ستتلولبستتته از آلیاژ

بهعلت تشتتابه استتتخوان تورتیغه با فومهای ستتلولبستتته ،از

موردنظر بهصتتتورت بلوک ستتتهب عدی  25در  25در 15

فومهای ستتلولبستتتۀ آلومینیومی استتتفاده کردند .در تحقیقی

ستتانتیمتر ،مطابق تصتتاویر شتتکل ( ،)1بهترتیب ابتدا مذاب

دیگر ،میرزاعلی و همکاران ] [18تأثیر توزیع حفرات داخلی

 A356با افزودن  1درصتتتد وزنی گرانولهای فلز کلستتتیم،

برروی خواص اال ستیک فومهای سلولب ستۀ آلومینیومی را

بهطور قابلتوجهی ویسکوز می شود .سپس مقادیر مشخص

بررسی کردند و نتایج را با استخوان تورتیغه مقایسه کردند.

مس خالص (مس کا بل برق با خلوص  99/98درصتتتد)

فومهتتای فلزی بر پتتای تۀ آ لومینیم امروزه بتته ن حو

بهصورت تکههای کوچک به مذاب افزوده می شود و توسط

شتتگفتانگیزی درحال توستتعه هستتتند و یکی از زمینههای

یک همزن گرافیتی با دور  700دور بر دقیقه همزده می شود.

تحقیقاتی در این مورد ،زمینۀ تولید استخوان مصنوعی از این

پس از  10دقیقه همزدن ،مس کامالً در مذاب حل میشتتود.

فومها در بافت بدن ا ست .چراکه باتوجه به دان سیتۀ پایین و

سپس بالفا صله پودر  ،TiH2با اندازۀ ذرات  45-50میکرون

پوششدهی توسط سرامیکهای پزشکی بهراحتی به دانسیتۀ

با خلوص باالی  99درصد ،به مذاب آلیاژ موردنظر در دمای

استتتخوان طبیعی میرستتند و تخلخل موجود در آنها باعث

 680درجۀ سلسیوس اضافه می شود و با سرعت  1400دور

جذب انرژی االستتتیک باالیی میشتتود که از ترک برداشتتتن

بر دقیقه ،مذاب بهمدت  50ثانیه همزده میشتتود تا این پودر

آن ها جلوگیری میک ند .فوم های فلزی با تغییر ترک یب

حبابزا قبل از آزاد شدن گاز خود ،در سرتاسر مذاب پخش

شتتیمیایی و عناصتتر آلیاژی میتوانند به استتتحکام استتتخوان

شود .در قدم بعدی مذاب ،قبل از پف نمودن ،از بوتۀ همزن

طبیعی نزدیک شتتوند و حتی مقدار استتتحکام فشتتاری آنها

بالفاصتتله به قالب مکعبی زیر آن منتقل میشتتود و با کاهش

بهگونهای طراحی شتتود که نزدیک و یا اندکی کمتر از بافت

 30درجهای حرارت ،بهمدت  8دقیقه زمان داده میشتتتود تا

متخلخل استخوان طبیعی باشد؛ تا در حوادث فقط استخوان

مذاب ( مان ند ک یک) پف ک ند .هن گامی که ارت فاع مذاب در

مصتتنوعی تخریب شتتود و استتتخوان طبیعی ستتالم بماند

قالب به بیش از  2/5برابر برستتتد ،قالب فلزی حاوی فوم

] .[19,20ازاینرو در کار پیش رو سعی شدها ست با انحالل

فلزی مذاب ،بدون اینکه حبابها بترکند یا از بین بروند ،به

مس در آلیاژ پایه آلومینیم و ایجاد ساختار متخلخل سلول یا

اتاقک خنککننده منتقل و ستتتریع ستتترد میشتتتود .در این

حبابب سته ،فوم فلزی تهیه شود که تو سط عملیات حرارتی

صتتتورت ،تمام حبابهای مذاب فلزی به حبابهای جامد

روی آن بتوان م قدار استتتتحکام فشتتتاری و جذب انرژی

فلزی تبدیل میشتتتود و درنهایت بلوک فوم فلزی از قالب

شکست آن را به استخوان طبیعی نزدیک نمود.

خارج و با رستتیدن به دمای محیط ،توستتط اره به ابعاد الزم
برش داده میشود.

روش پژوهش

در مرحل تۀ دوم از پژوهش حتتاضتتتر ،پس از تهی تۀ

بهمنظور ستتاخت استتتخوان مصتتنوعی از فوم فلزی متخلخل

بلوکهای بزرگ فوم  ،A356-xwt.%Cuمن شورهایی به ابعاد

ستتلولبستتته ،در قدم اول از آلیاژ  A356با ترکیب شتتیمیایی

نزدیک به ابعاد ق سمت ساق ا ستخوان گو سفند ،بر شکاری

جدول ( )1استفاده شده و به آن بین  3الی  6درصد مس زده

میشتتوند و در کورۀ عملیات حرارتی قرار داده میشتتوند و

شتتدهاستتت .آلیاژ جدید که در اثر افزودن این مقدار کلیدی

مطابق ستتیکل شتتکل ( )2تحت عملیات پیرستتازی در دمای

مس تهیه شتتتدهاستتتت ،بهراحتی قابلیت عملیات حرارتی

 165درجۀ ستتلستتیوس و زمانهای  15 ،7 ،2و  24ستتاعت

پیرسازی را دارد؛ لذا این تحقیق در سه مرحله انجام گرفت:

قرار میگیرند.

 )1ته یۀ فوم فلز ستتتلولبستتت ته )2 ،عمل یات حرارتی فوم
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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تغییر انتخابی استحکام فوم سلولبستۀ آلیاژ  Al-Si-Cuو مقایسۀ آن...

در مرحلۀ سوم ،برای تهیۀ نمونه از استخوان ساق پای

پایین ساق ،مقطع برش ،بیشتر به هندسۀ بیضی نزدیک است.

گوستتتف ند باید مالح ظاتی را در نظر گرفت .چون ستتتاق

طول ساق برشخورده حدود  72میلیمتر است؛ لذا ساق از

استخوان طبیعی کامالً استوانهای شکل با مقطع دایره نیست،

پایین به باال با یک شیب ب سیار کوچکی باریک شدها ست

باید دقیقاً ابعاد مقاطع و شیب ا ستخوان م شخص شود؛ لذا

ولی این کاهش مقطع ب سیار اندک ا ست .این مطلب با ن شان

ابتدا ق سمت صاف ا ستخوان تازۀ پای گو سفند بریده شد و

دادن مقطعهای مذکور دررا ستای محور ا ستخوان ،در شکل

مقطع برش استخوان در باال و پایین ساق ،اندازهگذاری شد.

( )4بهخوبی مشتتتخص استتتت .بنابراین در ستتتاخت نمونۀ

شکل ( )3نمایی از برش عر ضی ا ستخوان را ن شان میدهد.

استخوان مصنوعی از فوم فلزی موردنظر ،سعی شدهاست تا

مشاهده می شود در قسمت باالی ساق منشوری (استوانهای)

این تغییر سطح مقطع با شیب اندک لحاظ شود.

گوستتفند ،مقطع برش به هندستتۀ دایره نزدیک استتت و در
جدول  1آنالیز ترکیب شیمیایی آلیاژ پایه آلومینیم آمریکایی  A356برحسب درصد وزنی
ترکیب

Si

Mg

Mn

Ti

*Cu

Fe

Zn

Al

درصد وزنی

6/55

0/11

0/50

0/02

0/10

0/12

0/05

مابقی

*)قبل از تولید فوم مقدار مس به حدود  4/2درصد وزنی میرسد و سپس عملیات فومسازی شروع میشود

شکل  1مراحل تهیۀ بلوک فوم آلیاژ  A356+xwt%Cuبهروش ریختهگری

شکل  2سیکل عملیات حرارتی انیل انحاللی و پیرسازی برای فوم سلولبسته آلیاژ

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  3نمایی از مقطع برش استخوان تازۀ ساق پای گوسفند در پایین و باالی ساق( ،الف) مقطع باالی ساق که به دایره نزدیک است( ،ب) مقطع
پایین ساق که به بیضی نزدیک است

الزم به ذکر است برای برش مقطع عرضی استخوان ،از
ارۀ نواری مجهز به لیزر استتتفاده شتتد تا مستتیر برش کامالً
عمودی با شد .در این صورت ،هر دو سطح برش عر ضی
کامالً موازی و نستتبتبه محور ستتاق استتتخوان ،کامالً عمود
هستند .این مطلب پس از قرارگیری استخوان ساق گوسفند
برشخورده در فک د ستگاه ف شار ،م شخص می شود .شکل
( )5نمایی را از قرارگیری استتتتخوان برشخورده که کامالً
عمودی درراستای اعمال نیروی فکها قرارگرفتهاست ،نشان

شکل  5نمایی از قرارگیری کامالً عمودی استخوان تازۀ ساق پای
گوسفند درراستای محور فک دستگاه فشار

در انتها ا ستخوان م صنوعی مت شکل از نمونههای فومی
آلومینیم  A356-x wt.% Cuخام و عملیات حرارتیشتتتده،
متنا سب با ابعاد ا ستخوان طبیعی گو سفند ترا شکاری شد.
ستتتپس همۀ نمونه های فوم فلزی (نمایندۀ استتتتخوان های
مصتتتنوعی) و همچنین استتتتخوان تازۀ گوستتتفند (نمایندۀ

میدهد.

ا ستخوان طبیعی) تحت آزمون ف شار مطابق ا ستاندارد
 )21( 13314-2011که مخ صوص مواد متخلخل ا ست ،قرار
گرفت .در این آزمون فشار تکمحوری ،سرعت حرکت فک
 20میلیمتر بر دقیقه در نظر گرفته شد.
ISO

نتایج و بحث
شکل  4نمایی از مقطع استخوان تازۀ ساق پای گوسفند درراستای
محور ساق ،برای تشخیص شیب استخوان

شتتتکل ( )6تصتتتاویری از مقطع فوم آلیاژی موردنظر را در
مقیاس ماکروسکوپی و میکروسکوپی نشان میدهد .دانسیتۀ
فومهای ستلول بستتته ،تابع تعداد حفرهها در واحد ستتطح و
ضخامت دیوارۀ حفرهها است .ازاینرو با اندازهگیری وزن و

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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تغییر انتخابی استحکام فوم سلولبستۀ آلیاژ  Al-Si-Cuو مقایسۀ آن...

ستتتپس تعیین حجم فوم ها ،دانستتتی تۀ ظاهری فوم آل یاژ
آلومینیومی ته یهشتتتده در پژوهش حاضتتتر 0/67 ،گرم بر
ستتتانتیمترمکعب (با خطای حدود  )%2تعیینشتتتدهاستتتت.
بررسی آنالیز تصویری از مقطع فومها نشان میدهد که تعداد
حبابها باتوجه به قطر آن ها متفاوت استتتت .لذا ابتدا باید
توزیع حبابها بهصتتورت آماری مشتتخص شتتود و تعداد
حفره یا حباب بر واحد اینچ (برای خرید و انتخاب مهندسی
فوم ،دو معیار دانسیته و تعداد حفره بر واحد اینچ موردتوجه

محاستبه نمود .در قدم بعدی با تشتخیص تعداد حبابها در
ستتتطح مقطع و تعیین قطر متوستتتط آن ها ،میتوان توزیع
حباب ها با محدودۀ قطر مشتتتخص (بین کمترین قطر 0/5
میلیمتر تتتا بیشترین  6میلیمتر) را بتتهراحتی توستتتط
محاستتتبات آماری تعیین کرد .شتتتکل ( )8توزیع و تعداد
حبابهای جامد در واحد سطح را  ،ب سته بهاندازۀ حبابها
(قطر متوسط حباب) برای فوم تولیدشده در پژوهش حاضر
ن شان دادها ست .بنابراین با تحلیل آماری که روی اندازۀ قطر

قرار میگیرد) مشخص شود .ازاینرو مقادیر عددی استحکام
استتتخوان مصتتنوعی تهیهشتتده از فومهای فلزی ،کامالً تابع
تعداد حفره بر واحد اینچ و دانسیته است.
در یک آزمون آماری بهکمک تصتتتویربرداری از مقطع
فوم های فلزی و قرائت آنها در نرمافزار  J-Imageمیتوان با
حذف مناطق داخلی حبابها ،مطابق شتتکل ( ،)7فقط یالها
و ن قاط ت ماستتتی ح باب های جا مد (برش مقطع آن ها) را
بهخوبی تفکیک نمود و مساحت و قطر حبابها را تکبهتک

حبابها شتتتد ،میتوان در یک برآورد کلی ،قطرهای غالب
ح باب ها را بین  2/5الی  3/5میلیمتر ،برای آل یاژ A356-
 xCu wt.%توسعه داده شده در پژوهش حاضر ،برآورد کرد.
همچنین ت عداد حفره ها بر وا حد اینچ یا  PPIدر م حدودۀ
 8-9 PPIاستتت و دانستتیتۀ نمونههای فومی مختلف نشتتان
میدهد که دان سیتۀ بین  0/ 6الی  0/7گرم بر سانتمتر مربع
متغیر است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  6مشاهدۀ مقطع فوم آلیاژ سلولبستۀ تهیهشده در پژوهش حاضر( :الف و ب) تصاویر ماکروسکوپی( ،ج و د) تصاویر میکروسکوپی که در
آن ،مناطق برخورد حبابها (فالت) و برش دیوارۀ حبابهای جامدِ تقریباً کروی مشخص است
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شکل  7تبدیل تصاویر واقعی از مقطع برش فوم فلزی (تصاویر سمت چپ) به تصاویر مجازی (تصاویر سمت راست) بکمک نرمافزار
 J-Imageبرای تعیین تعداد و اندازۀ حبابها و تعیین توزیع آماری آنها

(الف)

(ب)

شکل  8توزیع آماری حبابها در سطح مقطع فومهای فلزی تهیه شده در پژوهش حاضر برای استفاده در استخوان مصنوعی
(الف) توزیع نرمال حبابها برحسب تعداد تکرار هر حباب( ،ب) تعداد تجمعی و مجزای حبابها برحسب قطر تقریبی هر حباب

پس از مشخص شدن متغیرهای مهندسی ساختار

درجۀ سلسیوس ،فرصت برای ایجاد فازهای شبهپایدار بسیار

تخلخل فوم آلیاژ  A356-xwt.%Cuو باتوجه به تکرارپذیری

ریز نانومتری در دیوارههای حبابهای فوم فلزی فراهم

مراحل ریختهگری و قرارگیری ویژگیهای ساختار

خواهد آمد .این فازها در دیوارههای حبابهای جامد و

حبابهای فلزی این فوم در بازههای بهدستآمده برای

همچنین مناطق فالتی از برخورد چند حباب فلزی ،میتوانند

دانسیته و  ،PPIمیتوان با اطمینان ،طراحی آزمونهای

با قفل نمودن صفحات اتمی پر دانسیته ،مزاحم حرکت یا

مکانیکی را روی این فوم اجرا کرد؛ لذا همانطور که در بخش

لغزش صفحات اتمی شوند .لذا مقاومت به تغییر فرم

آزمونها اشاره شد ،نمونههای استخوان فومی با ابعاد ذکرشده

پالستیک را خودبهخود افزایش میدهند .به این منظور چهار

(متناسب با ابعاد قسمت مستقیم و صاف استخوان گوسفند)

سیکل پیرسازی مطابق شکل ( ،)2یعنی بهترتیب سیکلهای:

طبق سیکل مندرج در شکل ( ،)2تحت عملیات حرارتی

 abcd )1بهمدت  2ساعت در دمای  165درجۀ سلسیوس و

پیرسازی قرار گرفتند تا اثر زمان پیرسازی در ساختار فازی

سرد شدن سریع در دمش هوا abef )2 ،بهمدت  7ساعت در

فوم مشخص شود .با اعمال زمانهای مختلف در دمای 165

دمای  165درجۀ سلسیوس abgh )3 ،بهمدت  15ساعت در
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دمای  165درجۀ سلسیوس و  abkm )4بهمدت  24ساعت

نتایج عملیات پیرسازی طبق سیکلهای شکل ( ،)2نشان داد

در دمای  165درجۀ سلسیوس ،انتخاب شد و انجام گرفت.

که با افزایش زمان پیرسازی تا  15ساعت میتوان بهراحتی

الزم به ذکر است در انتهای سیکلهای  1الی  ،3نمونههای

استحکام استخوان مصنوعی ساختهشده از فوم فلزی

استخوان فومی فلزی سریعاً در دمش هوا ،سرد میشدند ولی

 xwt.%Cuرا افزایش داد و به حد استخوان مصنوعی یا کمی

نمونۀ سیکل  4در داخل کوره بهآرامی سرد شد.

باالتر از آن ،ارتقا داد .در یک قضاوت ساده از مقایسۀ تنش

A356-

تسلیم ،در انتهای ناحیۀ االستیک که تقریباً اولین پیک منحنی
تنش -کرنش نمونهها در شکل ( )9است ،میتوان ادعا کرد
نمونۀ فوم بدون عملیات حرارتی حدود  9مگاپاسکال و نمونۀ
 S1دارای استحکام تسلیم حدود  11مگاپاسکال است.
نمونههای  S2و  S4هر دو تقریباً دارای استحکام تسلیم 20
مگاپاسکال هستند .اما نمونۀ منتخب  S3دارای تنش تسلیم
حدود  31مگاپاسکال است که از همۀ نمونههای قبلی باالتر
است.

شکل  9منحنیهای تنش -کرنش نمونههای استخوان مصنوعی با
سیکلهای مندرج در شکل ()2

در مرحله بعد ،مطابق شرایط و استاندارد بیانشده در
قسمت آزمونها ،آزمون فشار روی نمونههای استخوان فومی
خام (بدون عملیات حرارتی) و هر  4نمونۀ عملیات
حرارتیشدۀ فوق انجام گرفت .باتوجه به سطح مقطع و طول
بعد از له شدن کامل نمونههای فومی ،منحنیهای تنش-

شکل  10مقایسۀ استحکام استخوان تازۀ ساق گوسفند ،استخوان

کرنش برای هر  4نمونۀ عملیات حرارتیشده در شکل ( )9با

مصنوعی منتخب عملیات حرارتیشده )  S3(abghو استخوان مصنوعی

کدهای  S1الی  S4بهترتیب برای  4سیکل عملیات حرارتی

بدون عملیات حرارتی پیرسازی

پیرسازی فوق ،رسم شد .مقایسۀ منحنیها نشان میدهد که
زمان  15ساعت در دمای  165درجۀ سلسیوس ،استحکام

در شکل ( )10منحنیهای تنش -کرنش برای سه نمونۀ

استخوان مصنوعی فومی را بسیار نزدیک به نمونۀ استخوان

خام فومی ،نمونۀ عملیات حرارتیشدۀ منتخب ( S3سیکل

طبیعی کردهاست (اندکی از آن بیشتر است) .اما با ادامۀ

 )abghو نمونۀ استخوان تازۀ گوسفند ،در کنار یکدیگر رسم

عملیات پیرسازی به  24ساعت در این دما ،استحکام مجدداً

شدهاند .با مقایسۀ این منحنیها ،اثر سیکل عملیات حرارتی

افت کردهاست .این مطلب باتوجه به پدیدهشناسی پیر سختی،

روی افزایش استحکام استخوانهای مصنوعی بهخوبی دیده

مربوط به ایجاد فازهای پایدار سختی رسوبی است که از

میشود .ازاینرو در صورت استفاده از پوششهای سرامیکی

حالت شبهپایدار با سختی حداکثری به فاز پایدار (رسوب

استخوانی مانند هیدوکسی آپاتایت روی استخوان مصنوعی

درشتتر) با استحکام پایینتر تبدیلشدهاند ] .[22,23بنابراین

فومی بهخوبی میتوان با تراشکاری فوم فلزی

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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 xwt.%Cuو روکشکاری با مواد استخوانی سازگار با بافت

مصتتتنوعیط  S3و طبیعی نشتتتان میدهد که تغییر فرم هر دو

بدن ،استخوانی مصنوعی با استحکامی دقیقاً مشابه استحکام

استتتخوان مصتتنوعی و طبیعی از فک پایین دستتتگاه فشتتار

نمونۀ استخوان طبیعی ،تهیه کرد.

شروع میشود اما اینیک الزام نیست و در بعضی نمونههای

شتتکل ( )11مراحلی از آزمون فشتتار طبق استتتاندارد

مصتتنوعی از فک باال شتتروع شتتد .لذا شتتروع تغییر فرم در

A356-xwt.%Cu

استتتتخوان مصتتتنوعی به ناهمگنی و وجود حبابها در دو

نشتتان میدهد .در زیر هر تصتتویر ،زمان بارگذاری فشتتاری

طرف فک دستتتت گاه برمیگردد .هر طرف که ستتتتاخ تار

تکمحوره ارائهشتتدهاستتت تا روند تغیر فرم و شتتکستتت

ح باب های فلزی ناهمگنتر و تح مل بار کمتری دار ند ،از

ا ستخوان م صنوعی با ا ستخوان تازۀ ساق گو سفند در شکل

آنطرف ،سازۀ استخوان مصنوعی تسلیم میشود و شروع به

( )12قابلمقای سه باشد .چند نکتۀ بسیار مهم در شکل ()12

تغییر فرم میکند.

 ISO 13314را روی استتتخوان مصتتنوعی

نکتۀ قابلتأمل ،نوع کامالً متفاوت رفتار تغییر فرم و

وجود دارد:
ابتدا اینکه آزمون فشاری طبق استاندارد مواد متخلخل

شکست دو سازۀ استخوان مصنوعی و طبیعی در شکلهای

(نه مواد چگال) روی بافت کامل ساق استخوان تازۀ گوسفند

( )11و ( )12است .بهعلت تازه بودن استخوان طبیعی ،بافت

انجامشدهاست ] .[11در داخل استخوان کورتیکتال ساق

استخوانی به ذرات ریز شکسته نمیشود بلکه بهصورت طولی

گوسفند که بیشتر شبیه به یک لولۀ جدارهنازک با مقطع بیضی

درراستای استخوان ،ترکهای طولی برمیدارد و از قسمت

مانند است (شکل  -3ب) ،مغز استخوان با بافت نرمط

پایین شروع به پیچ خوردن میکند و بهصورت فنری دور

چربیمانند وجود دارد؛ لذا تراکم بافت چربیط مغز استخوان

خود میچرخد (مانند تراشههای فنری و مارپیچ هنگام

طی آزمون فشار ،باعث نفوذپذیری چربی در بافت متخلخل

تراشکاری) .لذا این مطلب بهعلت چرب بودن مغز استخوان

استخوان میشود و با گذر از ضخامت لوله مانند استخوان ،از

و تازه بودن بافت تخلخل استخوان ،امری طبیعی است .اما

سطح بیرونی استخوان ،بهصورت قطرات چربی تراوش

در نمونۀ فوم فلزی یا همان استخوان مصنوعی ،بهعلت ترد

میکند .این نفوذ چربی در بافت سخت استخوانی ،شدیداً

بودن ساختار سلولبستۀ (حبابهای جامد) فوم فلزی،

روی مکانیزم تغییر فرم و شکست استخوان (نسبتبه

ساختار فوم از پایین فک شروع به له شدن و سپس خرد شدن

استخوان غیر تازه و فاقد مغز استخوان) تأثیر میگذارد .دوم

و در هم ریختن ساختار متخلخل میکند و این حالت تخریب

اینکه این آزمون روی کل قسمت کورتیکال استخوان تازه

از پایین به باال با اعمال نیروی فشاری در مراحل بعدی فشرده

انجام شدهاست؛ یعنی درست برخالف بسیاری از مقاالت که

شدن ،بهطور مداوم رخ میدهد .لذا وجود خود خردههای

برش کوچکی (کوپن) از جدارۀ ساق کورتیکال را جدا

حاصل از تخریب حبابهای فلزی ،و گیرکردن آنها در

ASTM

همدیگر ،تغییر مقاومت طی فشرده شدن را سبب میشود.

 )E9انجام میدهند .در این صورت بهعلت مقیاس کوچک

این مطلب توسط پیکهای منحنیهای شکل ( )10بهخوبی

نمونه ،بههیچوجه اثر هندسۀ استخوان در رفتار بارگذاری

مشخص میشود .زیرا در مراحل له شدن ،نرخ کارسختی فوم

ظاهر نخواهد شد و دادههای بهدستآمده از آزمونها با نتایج

فلزی بهصورت ناگهانی باال میرود و دوباره در مراحل بعدی

واقعی استحکام استخوان در بدن تفاوت خواهد داشت .الزم

افت میکند .از خصوصیات بارز ساختارهای فوم ترد وجود

به ذکر است در تهیۀ استخوان مصنوعی از فوم فلزی

نوسانات کارسختی در محدودۀ پالستیک منحنی تنش-

سلولبسته ،اثر هندسه و تغییر سطح مقطع ساق استخوان در

کرنش آنها است ] [10,20که با نتایج دیگر محققان همخوانی

ارتفاع  72میلیمتر آن درنظر گرفتهشدهاست.

دارد.

میکنند و آزمون فشار را (طبق استاندارد مواد چگال

مقایسۀ دو شکل ( )11و ( )12بهترتیب برای استخوان
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شکل  11روند تحمل بارگذاری فشاری روی استخوان مصنوعی در پژوهش حاضر در زمانهای مختلف آزمون فشار
تکمحوره
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شکل  12روند تحمل بارگذاری فشاری روی نمونۀ استخوان تازۀ ساق گوسفند در زمانهای مختلف آزمون فشار تکمحوره

برای اثبات این ادعا ،نمونهای از مقطع لهشدۀ استخوان

مشخص میشود.

مصنوعی تهیه شد و آزمون متالوگرافی روی آن انجام گرفت.

در شکل ( )14ساختار متالوگرافی همین نمونه بعد از

شکل ( )13نمایی از ساختار فوم لهشده را بعد از  28درصد

 55%کرنش نشان دادهشدهاست .حالت تغییر فرم و سیالن

کرنش روی نمونۀ  S3نشان میدهد .تصاویر از باال به پایین

متریال فلزی تا حدودی نسبتبه شکل ( )13مشخصتر

بزرگنمایی شدهاند و بهخوبی مشخص است که دیوارههای

است .بهعبارتدیگر در این مرحله بعد از خرد شدن حبابها

حبابهای فلزی که خردشدهاند در داخل هم رفتهاند و به

و در هم قفل شدن ذرات خردشده ،فرایند له شدن و تغییر

همفشار وارد میکنند .بنابراین متراکم شدن فوم فلزی و

فرم پالستیک رخدادهاست .ازاینرو در انتهای منحنی تنش-

افزایش دانسیتۀ آن در طی تغییر فرم با این تصاویر بهخوبی

کرنشط نمونههای استخوان مصنوعی ،مقدار تنش با شیب
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زیادی باال میرود (کارسختی شدید در مراحل نهایی تغییر

این تفاوت اصلی رفتار استخوان طبیعی و مصنوعی توسعه

فرم).

دادهشده در پژوهش حاضر است.
از طرف دیگر ،افزودن نزدیک به  5درصد مس به آلیاژ
 A356و انجام عملیات پیرسازی طبق سیکلهای مندرج در
شکل ( ،)2نشان داد که نمونۀ  S3نزدیکترین استحکام و
رفتار منحنی تنش -کرنش را به نمونۀ استخوان طبیعی دارد
و در نمونۀ بدون عملیات حرارتی اگرچه میزان کارسختی
قسمت انتهای منحنی تنش -کرنش آن صعودی نیست و
بسیار شبیه استخوان طبیعی است؛ ولی استحکام آن پایینتر
از نمونههای پیرسازی شدهاست.

شکل  13متالوگرافی ساختار استخوان مصنوعی پس از آزمون فشار و
خرد شدن حبابهای استخوان مصنوعی ( 28%کرنش)

لذا الگوی تغییر فرم در متریال استخوان مصنوعی بهعلت
فلزی بودن و وجود ذرات سیلیس که سبب ترد شدن همراه
با استحکامبخشی میشود ،بهمراتب با نمونۀ استخوان طبیعی
تفاوت دارد .همانطور که در نمودار شکل ( )10نیز مشاهده
میشود؛ استخوان طبیعی ،اصالً فرایند کارسختی را (قسمت

شکل  14متالوگرافی ساختار استخوان مصنوعی پس از آزمون فشار و

افزایش شیب تنش در انتهای منحنی تنش -کرنش) ندارد و

له شدن حبابهای استخوان مصنوعی ( 55%کرنش)

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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برای بررسی استحکامط نمونۀ  S3نسبتبه سایر نمونهها
و همچنین نمونۀ بدون عملیات حرارتی ،بهکمک
میکروسکوپ الکترونی از نمونههای متالوگرافیط استخوان
مصنوعی (بعد از پوششدهی با طال) تصاویر  SEMگرفته
شد .این تصاویر از منطقۀ فالتی بین حبابها ،همانند شکل
(-6د) ،در مد تفرق اشعۀ  Xتهیه شدهاست تا بتوان توزیع
عنصری را درزمینۀ و فازهایی که در محل برخورد حبابها
یا جدارۀ حبابها وجود دارند ،بهدست آورد .شکل ()15
نمایی از این آنالیز عنصری را برای نمونۀه استخوان مصنوعی
بدون عملیات حرارتی (در ناحیۀ فالتی برخورد حبابها)
نشان میدهد .باتوجه به اینکه طی فرایند ریختهگری ،از پودر
 TiH2بهعنوان عمل حبابزا استفادهشدهاست ،در تصویر
( -15الف و ب) ،بهخوبی مشخص است که لکۀ سفیدرنگ،
اثر پودر  TiH2است و آنالیز عنصری در تصویر( -15د)
بهخوبی این مطلب را اثبات میکند .مقدار توزیع عنصر مس،
در تصویر (-15ی) ،بهعلت عدم تشکیل فازهای شبهپایدار
به نام مناطق  GPبسیار جزئی است [ .[23-28ازاینرو با

فازهای شبهپایدار و پایدار ب ستگی دارد و با پیو ستن مس به
فاز پایدار  ، θاستتتتحکام فلز بهعلت رخ دادن پدیدۀ Over
 ageافت میکند؛ زیرا توزیع عن صر مس در شبکۀ کریستالی
فازهای شتتتبهپایدار  θ″ ،GPو  θ′بستتتیار متفاوت از شتتتبکه
کریستالی  CuAl2یا فاز تتا است ].[22,25
برای این منظور در شکل ( )15ت صاویر توزیع عن صر
مس بهترتیب برای نمونۀ خام و ستتتیکل های

abcd, abef,

( abgh, abkmشکل  )2مشاهده می شود که برای یک نمونه
با یک ترکیب اولیۀ ثابت ،ارائه شتتدهاستتت .در این شتتکل به
توزیع نقاط سفیدرنگ که نمایندۀ مناطق فازی شبهپایدار تا
پایدار ،طی فرایند عملیات حرارتی فوق در دمای  165درجۀ
سلسیوس هستند ،دقت کنید .در تصویر ( -16ی) ،بهخوبی
دیده میشتتود که نقاط ستتفید (نقش تۀ عنصتتری مس) تجمع
یافتهاند و نشتتانۀ رستتوبات درشتتت  ،CuAl2که فازی پایدار
ا ست ،ه ستند و بهعلت پیر سازی بیشازحد به وجود میآید
[ .[26-28ازاینرو سیکل ماقبل آنکه زمان عملیات حرارتی
 15ساعت است مناسبترین نمونه برای استحکام حداکثری

انجام عملیات حرارتی و ایجاد رسوبات بسیار کوچک در
مقیاس نانومتری انتظار میرود که توزیع عنصری مس بیشتر
مشهود شود.
ازاینرو سعی شد یک نمونۀ شاهد از فوم فلزی A356-
 xwt.%Cuبهعنوان نمونهای از استخوان مصنوعی ،بعد از
متالوگرافی همراه با نمونههایی که عملیات حرارتی شدهاند،
در کوره قرار داده شود و بهترتیب بعد از زمانهای  2و  7و
 15و  24ساعت ،این نمونه پولیش و بهکمک میکروسکوپ
الکترونی ،آنالیز عنصری شود .توزیع عنصر مس در این نمونه

در معادلۀ ( Ea )1انرژی بر واحد حجم ،سطح مقطع
نمونه hd ،ارتفاع نمونه F ،نیرو و  dxمقدار جابهجایی در هر

مشخص میشود و باحالت اول (بدون عملیات حرارتی یا
تصویر  -15ی) مقایسه میشود تا ایجاد فازهای شبهپایدار یا
مناطق  GPطی فرایند پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس
بهخوبی مشخص شود.
بتتهعبتتارتد یگر ،اگر نقتتاط توزیع و فراوانی نقتتاط
ستتفیدرنگ در تصتتویر ( -15ی) ،که مربوط به نمونۀ بدون
عملیات حرارتی پیرسازی است ،مبنای مقایسۀ توزیع عنصر
مس درزمینه قرار گیرد؛ طی عملیات حرارتی پیرستتازی باید
با تشکیل فازهای شبهپایدار ،ابتدا مناطق  GPسپس به ترتیب

لحظه طی آزمون فشار تکمحوره است .عموماً براساس منابع
معتبر ،مقدار جذب انرژی ) (Eaتا کرنش چگالش (جایی که
دانسیتۀ فوم تقریباً به دانسیتۀ مادۀ چگال نزدیک میشود و
عموماً زیر  %75کرنش است) اندازهگیری و مقایسه میشوند.
اگرچه میتوان این انرژی را باتوجه به حد انتگرال معادلۀ ()1
تا هر محدودهای حساب نمود .در پژوهش حاضر ،مقدار
انرژی جذبشده باتوجه به منحنی تنش -کرنش استخوان
طبیعی ،برابر  65درصد کل کرنش انتخاب شد .رفتار جذب
انرژی تمام نمونههای استخوان مصنوعی و طبیعی در شکل

CuAl2

( -17الف) ارائهشدهاست .مشاهده میشود که رفتار جذب
انرژی نمونۀ  S3و نمونۀ استخوان طبیعی بسیار نزدیک به هم

م ناطق  θ″و  θ′و ن های تاً فاز پایدار  θبا ترک یب فلزی
رستتتوب کند ] .[24,25لذا توزیع عنصتتتر مس دقیقاً به این
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

است.
بهکمک معادلۀ ( )1میتوان رفتار جذب انرژی فوم و
ا ستخوان را طی بارگذاری ف شاری ر سم نمود و بهراحتی در
هر بازۀ کرنشی مقایسه نمود.
()1

ε F.dx

Ea = ∫ε d A.h

d

0
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هستند ،درصورتیکه برای سایر نمونهها اختالف انرژی  Eaبا
استخوان طبیعی بسیار زیاد و غیرقابلقبول است،حتی اگر
تنش تسلیمی نزدیک به نمونۀ استخوان طبیعی داشته باشند.
با دقت در رفتار نمونۀ  S3و استخوان طبیعی مشخص میشود
که تا کرنشهای  %30رفتار هر دوی آنها در جذب انرژی

یکسان بودهاست و از  30%تا  % 45کرنش ،اختالف در رفتار
جذب انرژی ظاهر میشود و از  % 35کرنش به باال ،جذب
انرژی استخوان مصنوعی  S3باالتر از استخوان مصنوعی قرار
میگیرد .ازاینرو در هنگام تصادف در ریز  30درصد کرنش،
رفتار این نمونۀ  S3مشابه نمونۀ استخوان طبیعی خواهد بود.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هت)

(ی)

شکل  15توزیع عنصری بهکمک میکروسکوپ الکترونی در مد  ،x-rayدر منطقۀ فالتی حبابهای استخوان مصنوعی بدون عملیات
حرارتی (شکل  -6د)
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هت)

(ی)

شکل  16تغییرات توزیع عنصر مس به کمک میکروسکوپ الکترونی در مد  ،x-rayدر یک نمونه با ترکیب شیمیایی ثابت طی عملیات
پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس( :الف) نمونۀ مورد آزمون( ،ب) نمونۀ بدون عملیات حرارتی( ،ج) نمونۀ  S1دو ساعت( ،د)
نمونۀ  S2هفت ساعت( ،هت) نمونۀ  S3پانزده ساعت (نمونۀ منتخب)( ،ی) نمونۀ  S4بیست و چهار ساعت

)(Over age

برای صتتحهگذاری نمونۀ منتخب در قدم بعدی تالش

( )10مشتتاهده شتتود) مقدار انرژی جذبشتتدۀ نمونهها طی

شد که در یک میزان کرنش ثابت ( % 60نمودار شکل ( )9و

بارگذاری فشتتاری ،اندازهگیری و با نمونۀ استتتخوان طبیعی

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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مقای سه شود .شکل ( )17نتایج این اندازهگیری را برح سب

] ،[20,25استحکام در نمونۀ  S4و به تابعیت آن ،انرژی جذب

ژول بر مترمکعب ،نشان میدهد.

(سطح زیر منحنی تنش -کرنش) شدیداً افت میکند (از

همانطور که در متون علمی ذکر شدهاست مقدار انرژی

 13/65به  6/98مگا ژول بر مترمکعب میرسد) و تقریباً

جذبشده در آزمون فشار برای فومهای فلزی به ناحیۀ فالتی

همانند نمونۀ  S1میشود .این افت انرژیط جذب همانطور

پس از تسلیم فوم تا مقدار کرنش چگالش وابسته است و

که قبالً بیان شد بهعلت پدیدۀ بیشازحد پیرسازی یا

هرچه این تنش در بین این دو نقطه (کرنش تسلیم تا کرنش

 ageاست که از تبدیل رسوبات پراکندۀ شبهپایدار نانومتری

چگالش) تغییر نکند و همراه با کار سختی نباشد ،برای

به رسوبات پایدار میکرونی (درشت شدن رسوبات) بهوجود

استفاده در جذب انرژی مطلوبتر است .منتهی فومهای مورد

میآید .ازاینرو تأیید میشود که نمونۀ استخوان مصنوعی

مصرف در پژوهش حاضر ،همانند سایر فومهای آلومینیم با

منتخب ،نمونۀ  S3با  15ساعت عملیات حرارتی در دمای

ساختار کریستالی  ،FCCرفتار ترد دارند و طی کرنش

 165درجۀ سلسیوس است.

Over

پالستیک ،دچار کار سختی همراه با شکست ساختار سلولی

برای اطمینان از این مطلب ،یکبار دیگر نمونۀ استخوان

بهصورت مداوم یا سیکلی میشوند و عمالً تنش در این

مصنوعی تهیه شد و سیکل  abghاز شکل ( )2روی نمونۀ

ناحیۀ فالتی نوسان میکند .این رفتار مشابه رفتار استخوان

جدید انجام شد .سپس نمونۀ جدید  S3تحت آزمون فشار

طبیعی تازه است؛ لذا برای دقت بیشتر و اعتبارسنجی این

در شرایطی همانند شرایط قبل قرار گرفت .منحنی تنش-

ادعا ،مقدار انرژی این ناحیه براساس معادلۀ ( )1محاسبه و

کرنش مهندسی بهدستآمده تا  %70کرنش ،مجدداً با نمونۀ

مقدار عددی این جذب انرژی برای استخوانهای مصنوعی

 S3قبلی مقایسه شد .شکل (-18الف) مقایسۀ این دو منحنی

و استخوان تازۀ گوسفندی ،در شکل ( )17مقایسه شد .مطابق

را در کنار یکدیگر نشان میدهد .مشخص است که رفتار این

شکل ( -17الف) از مقایسۀ جذب انرژی بین نمونههای

دو منحنی  S3قبلی و جدید بسیار به همدیگر نزدیک است

مختلف عملیات حرارتی و نمونۀ خام با نمونۀ استخوان

و نتایج تکرارپذیری کمتر از  8درصد ،اختالف دارند .بنابراین

طبیعی مشخص میشود که نمونۀ  S3بیشترین جذب انرژی

بار دیگر شرایط عملیات حرارتی پیرسازی فوم آلیاژ

را دارد و نسبتبه نمونۀ استخوان طبیعی  %23جذب انرژی

 xwt.%Cuدر دمای  165درجۀ سلسیوس بهمدت  15ساعت

بیشتری طی تغییر فرم در یک کرنش ثابت داشتهاست (13/60

بهعنوان نمونۀ منتخب برای جایگزینی بهجای استخوان

در مقابل  11/85مگاژول بر مترمکعب) .درعینحال تنش

طبیعی تأیید میشود .در شکل ( -18ب) مقایسۀ استخوان

متوسط پایا برای استخوان مصنوعی  S3برابر 22/10

مصنوعی پیرسازی شده در کنار استخوان طبیعی گوسفند

مگاپاسکال و استخوان تازۀ ساق پای گوسفند  19/41است

نشان دادهشدهاست و تأییدی بر طراحی مناسب سیکل

که بسیار به هم نزدیک هستند .در شکل ( )17دیده میشود

عملیات طراحی استخوان مصنوعی است.

A356-

که با افزایش زمان پیرسازی بهعلت تشکیل فازهای

بهکمک انرژی جذبشده طی تغییر فرم استخوانهای

شبهپایداری که قبالً بیان شد؛ تعداد رسوبات نانومتری

مصنوعی و طبیعی در شکل ( )17میتوان مقدار تنش پایا یا

شبهپایدار ،تا زمان  15ساعت بهصورت مداوم افزایش مییابد

فالتی ( )Plateau Stressرا که از ویژگیهای ساختاری

و بعدازآن ،بهعلت پیوستن رسوبات نانومتری به همدیگر و

متخلخل است ،محاسبه نمود .ازاینرو اگر معیار کرنشط 60

تبدیل به فاز کامالً پایدار تتا با ترکیب  CuAl2در حد میکرون،

درصد برای جذب انرژی مورد تأیید قرار گیرد ،بهکمک

بهعلت کاهش تعداد رسوبات شبهپایداری که وظیفۀ قفلکردن

انرژی میتوان مقدار تنش پایا را که از تقسیم سطح زیر

صفحات اتمی را طی لغزش ناشی از بار فشاری دارند

منحنی تنش -کرنش بر طول ناحیۀ کرنش  60درصد است،
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بهدست آورد ( .)29نتیجۀ این محاسبات در شکل (-19الف)
ارائهشدهاست .در این نمودار نیز بهخوبی دیده میشود نمونۀ
 S3ازلحاظ تنش پایا به نمونۀ استخوان تازۀ طبیعی نزدیکتر
است .در شکل (-19ب) همچنین تنش تسلیم با مشخصۀ
اولین پیک انتهای ناحیۀ االستیک از نمودارهای تنش -کرنش
شکلهای ( )9و ( )10استخراج و در کنار تنش پایا
ارائهشدهاست.

(الف)

(الف)

(ب)
شکل  18تکرارپذیری نمونۀ  S3که تا کرنش  %70رسم شدهاست:
(الف) تکرارپذیری نمونۀ ( ،S3ب) مقایسۀ  S3بااستخوان طبیعی

(ب)
شکل ( 17الف) مقایسۀ رفتار جذب انرژی  SAEفشاری تا کرنش ثابت
 %60برای استخوانهای طبیعی و مصنوعی( ،ب) مقایسۀ انرژی کل
جذبشده طی بارگذاری فشاری از کرنش تسلیم تا کرنش ثابت %60
(منطقه فالتی) برای استخوانهای طبیعی و مصنوعی
(الف)

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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مکانیکی بااستخوان طبیعی تازه است که طی فرایند
بارگذاری فشاری قرار گرفتهاست.
 .3تنش پایا و تنش تسلیم برای نمونۀ  S3بهترتیب برابر 22/7
و  30/7مگاپاسکال هستند درحالیکه برای استخوان
طبیعی و تازۀ ساق گوسفند بهترتیب  19/8و 33/5
مگاپاسکال است و این اختالفِ خواص کمتر از  %8است.
 .4انرژی جذب شکست تا کرنش  %60طی بارگذاری فشاریط
شبهاستاتیکیط تکمحوره ،با سرعت فک  20میلیمتر بر
(ب)
شکل  19مقایسۀ تنشها بین استخوانهای مصنوعی و طبیعی بر اساس
انرژی جذب تا کرنش ثابت ( ،%60الف) تنش پایا یا

فالت (Plateau)T

(ب) تنش تسلیم

نتیجهگیری
در این پژوهش با افزودن فلز مس به مذاب آلیاژ آلومینیم-
سیلیسیم ( A356آمریکایی) و استفاده از مادۀ حبابزای
 ،TiH2فوم فلزی سلول (حباب) بسته بهصورت موفقیتآمیز

دقیقه طبق استاندارد بینالمللی  ISO 13314برای مواد
متخلخل ،برای استخوان طبیعی موردنظر  11/9 MJ/m3و
برای استخوان مصنوعی منتخب  ،S3برابر 13/6 MJ/m3
است.
 .5مکانیزم افزایش استحکام استخوانهای مصنوعی در دمای
 165درجۀ سلسیوس با زمان پیرسازی ،تبدیل شبهرسوب
(مناطق نانومتری  )GPبا غلظت باالی مس ،به فازهای
شبهپایدار  θ″و  θ′رقیق از مس است.
 .6ادامۀ زمان پیرسازی در استخوانهای مصنوعی ،به باالی

تهیه شد .از این فومها ،استخوانهای مصنوعی با ابعاد کامالً
مشابه با ساق استخوان تازۀ گوسفندی تهیه شد و هرکدام
تحت عملیات حرارتی پیرسازی در دمای  165درجۀ
سلسیوس در زمانهای مختلف قرار گرفتند .استحکام فشاری
و جذب انرژی شکست استخوانهای مصنوعی ،طی
بارگذاری فشاریط تکمحوره ،اندازهگیری شد و مقایسۀ آنها
بااستخوان تازۀ ساق گوسفند به شرح زیر است:
 .1استخوان مصنوعی تهیهشده ،بدون داشتن سیکل عملیات
حرارتی پیرسازی ،دارای استحکام بسیار پایینتری

 15ساعت ،بهعلت تجمع و رشد رسوبات نانومتری فوق
و تبدیل به رسوبات پایدار میکرومتری مانند  ،CuAl2سبب
کاهش ناگهانی استحکام استخوانهای مصنوعی میشود.
 .7بهکمک درصد مس در فوم فلزی سلول بسته
 A356+xwt.%Cuو تکنیک عملیات حرارتی پیرسازی
میتوان به استخوانهای مصنوعی با استحکام موردنظر
طراحان و مهندسان پزشک ،در جایگذاری استخوان
مصنوعی بهجای استخوان طبیعی رسید.

نسبتبه استخوان طبیعی تازه است .استحکام تسلیم
استخوان مصنوعی تهیهشده از فوم A356+xwt.%Cu
بدون پیرسازی ،برابر  9 MPaو استحکام تسلیم استخوان
تازه  33 MPaاست.
 .2استخوان مصنوعی عملیات حرارتیشده با مشخصۀ ،S3
مربوط به عملیات پیرسازی در دمای  165درجۀ سلسیوس
و زمان  15ساعت ،بهترین نمونه از لحاظ مشابهت رفتار
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The Desired Strength of Al-Si-Cu Alloy
Closed Cell Foam and Its Comparing
with the Strength of Ship’s Fresh Bone
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1- Introduction
High porosity foams are superior to hard metal
foams when it comes to orthopedic implant
production which needs to withstand load. One of
the reasons that some metals such as Titanium,
Aluminum and Stainless Steel are commonly
used to produce implants is the higher toughness
of these bioactive metals than that of natural
bone. The large difference between the toughness
of metal implants and its surrounding natural
bone results in the reduction of load distribution
in the part where the bone is present and this
causes the bone to be reabsorbed after implant
placement. Another reason is that, metal foams
made of bioactive materials make the
physiological properties of the metal more stable
(such as bioactivity and high corrosion resistance
when exposed to body fluid). In addition, the
presence of semi-open porosities on the outer
surface of an implant made of closed cell foams
provides proper places for the bone regrowth. It
also allows blood circulation and the passage of
internal body fluid into the implant. One of the
main benefits of closed cell foams compared to
open cell foams is the higher toughness of them
as they undergo impact loading. Various impact
loads caused by accidents, falling, running, etc.,
affect implants. Closed cell foams typically,
show better energy absorption and impact
resistance. Nowadays, Aluminum-based metal
foams are amazingly evolving. One of the
research domains in this regard is the production
of artificial bone from these foams. Due to their
low density and by the means of medical
ceramics coating, they can easily reach natural
bone density and the porosities highly absorb
elastic energy, which prevents crack initiation.
Changing the chemical composition and alloying
elements of metal foams enables them to have
strength close to that of natural bone. Their
compressive strength can also be designed in a
way that values close to or slightly less than that
of the porous tissue of natural bone so that the
1

artificial bone damages and the natural bone stays
safe during an accident. Therefore, this study
aims to create metal foam with a compressive
strength and toughness close to those of natural
bone. These mechanical properties were achieved
due to the dissolution of Copper in Aluminumbased alloy, which made the construction of a
closed-call metal foam and the proceeding heattreatment possible.
2- Experimental Procedure
The first step to make an artificial bone from
closed cell metal foam is to use A356 alloy to
which, 3 to 6% Copper has been added. Closed
cell metal foam was formed by adding Copper
metal to the molten alloy and using TiH2 as
foaming agent. This new alloy, which is made by
adding this critical amount of Copper, is capable
of experiencing aging heat treatment. Next,
blocks composed of the aforementioned alloy,
with the dimensions of 25*25*15 centimeter
were prepared. Thus this research was conducted
in three stages: i-Formation of closed cell metal
foam, ii-Heat treatment of the prepared foam, and
iii-Prepare fresh and natural bone from sheep’s
shin.
After the provision of large blocks made of
A356-xwt. %Cu foam, prisms were cut with the
size close to that of sheep’s shinbone. These
prisms were then put inside the heat treatment
furnace and underwent aging treatments at a
temperature of 165 ° C and durations of 2, 7, 15,
24 hours.
In the third stage, the sample made of fresh sheep
shinbone was prepared. The artificial bone,
composed of both non-heat treated A356-x wt.%
Cu foam samples and heat treated samples, were
turned to fit the dimensions of a natural sheep
bone. All samples of metal foam (figure1)- as
representatives of artificial bones- and also fresh
sheep bones (figure2)- as representatives of
natural bones- were subjected to compression test
according to the ISO 13314-2011 standard,
which is specific to porous materials. Mechanical
data resulted from different sample tests were
reported and compared with each other.
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temperature of 165 ° C. These phases present in
the walls of solid bubbles, as well as the plateau
regions (resulted from several metal bubble
collisions) can interfere the atomic plane
movements by locking the high-density atomic
planes. As a result, the hardness increases. For
this purpose, four aging cycles were conducted
(Figure 3):
1- abcd for 2 hours at a temperature of 165 ° C
and rapid cooling by blowing air.
2- abef for 7 hours at a temperature of 165 ° C
3- abgh for 15 hours at a temperature of 165 ° C
4- abkm for 24 hours at a temperature of 165 ° C
It should be noted that at the end of cycles 1 to 3,
artificial bone samples were rapidly cooled by
blowing air, but samples related to the fourth
cycle were slowly cooled inside the furnace.

Figure1- The process of compressive load barring of the
artificial bone used in the present study, during
different durations of uniaxial compression test

Figure3- Solution annealing heat treatment and aging
cycle for closed cell A356+xwt%Cu alloy foam

Figure2- The process of compressive load barring of the
natural sheep shinbone used in the present study,
during different durations of uniaxial compression test

Results and Discussion: To determine the effect
of aging time on the foam morphology, the
metallic foam bone samples (with the size similar
to that of the straight and smooth part of a sheep
shinbone) underwent aging heat treatment based
on the cycles represented in figure3. The creation
of metastable and very small (nanoscale) phases
in the walls of the metal foam bubbles became
possible within different durations, at a

In the next step, according to the
aforementioned conditions and standards,
compression test was conducted both on nonheat-treated metallic foam bones and on the 4
other samples that were heat treated. For all the
samples, the stress-strain curves were plotted.
The comparison between the curves shows that
the strength of the sample which underwent a 15hour aging cycle (at 165 Celsius degrees) is very
much close to the strength of the natural bone
sample (slightly more). However, the sample’s
strength declines again as the aging process is
further
prolonged.
According
to
the
phenomenology of aging process, this is due to
the creation of stable phases of precipitates,
which have been converted from a metastable
phase with the maximum hardness, to a stable
phase with lower hardness. Based on this strainstress curve, the yield stress of the non-heat
treated sample is 9 MPa and 31 MPa for S3 (The
yield stress of S3 is highest among all).

Journal of Metallurgical and Materials Engineering, Vol.33, No.1, 2021

Figure4- Stress-strain curves of artificial bone samples
under the heat-treatment cycles shown in Figure 3

The Mechanism of increasing the strength of
artificial bones at the temperature of 165 ° C as
the aging time increases, is related to the
conversion of nanoscale copper-rich GP zones, to
metastable
of
𝜃 ′ 𝑎𝑛𝑑 𝜃"
(with
lower
concentration of Copper(. In non-heat treated
artificial bones, the distribution of Copper is so
low due to the absence of GP zones. During the
aging process, first GP zones then   and  
regions and finally the stable phase of  (CuAl2)
precipitates due to the creation of metastable
phases. Consequently, the distribution of Copper,
highly depends on these metastable and stable
phases. As Copper joins the stable phase of  ,
the strength of the metal decreases due to the
overage phenomenon. This is because the
distribution of Copper in the crystal lattice of GP
phase,   ,   are far different from that of CuAl2
or  phase.
With the help of absorbed energy during the
deformation of artificial and natural bones,
plateau stress as an important characteristic of
porous structures, can be calculated. This
calculation showed that the S3 sample (22.7
MPa) was closer to the fresh natural bone sample
(19.8 MPa) in terms of plateau stress. Moreover,
the yield stress of the S3 sample and natural bone,
equate to30.7 MPa and 33.5 MPa respectively
3- Conclusion
In this study, closed cell metal foam was
successfully prepared by adding Copper metal to
the melted Aluminum-Silicon alloy (American
A356) using TiH2 as foaming agent. Artificial
bones were constructed from these foams having
the exact same size of fresh sheep shinbone. All
the samples underwent heat treatment at the
temperature of 165 ° C at different durations.
Compressive strength and toughness of artificial
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bones were measured during uniaxial
compressive loading. The comparison of the
obtained quantities is as follows:
1- The non-heat treated artificial bone, has
a lower strength than the fresh natural
bone. The yield stress of metal foam
bone made of A356+ xwt. %Cu without
the aging process and that of the fresh
bone were 9MPa and 33MPa
respectively.
2- S3 sample (15 hours of aging at the
temperature of 165° C), is the best
sample in terms of similarity of
mechanical behavior to the fresh natural
bone under compressive loading.
3- Plateau stress and yield stress for S3
sample are 22.7 and 30.7 MPa
respectively and 19.8 and 33.5 MPa for
natural fresh bone. This difference in
mechanical properties is less than 8%.
4- Toughness up to 60% strain during
uniaxial compressive loading, with a jaw
speed of 20 mm/min according to the
international standard ISO 13314 for
porous materials, is 11.9 MJ/m3 for
natural bone and 13.6 MJ/m3 for S3
sample the selected artificial bone.
5- The Mechanism of increasing the
strength of artificial bones at the
temperature of 165 ° C as the aging time
increases, is related to the conversion of
nanometer Copper-rich GP zones, to
metastable of 𝜃 ′ 𝑎𝑛𝑑 𝜃" (with lower
concentration of Copper(.
6- Sample’s strength declines again as the
aging process is further prolonged. This
is due to the growth of nanoscale
precipitates converted to micro and
stable precipitates such as CuAl2.
7- The presence of Copper in closed cell
metallic foam of A356+xwt. %Cu and
the aging process, provide this
opportunity to design artificial bones,
with the desired strength of medical
engineers. These artificial bones can be
suitable for bone replacements.
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تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیم  AZ91بهروش رگرسیون
مقاله پژوهشی
احمد یوسفی پرچین علیا

()1

()2

محمد آزادی

()3

مهدی مختاری شیرازآباد

چکیده در این مقاله ،به برر سی تأثیر دما و زمان پیر سختی در عملیات حرارتی بر سختی و ریز ساختار آلیاژهای منیزیم  AZ91و ،AZ91+1%RE
باا ستفاده از تحلیل ح سا سیت در نرمافزار مینیتب پرداخته شدها ست .بدین منظور  8فرایند پیر سختی با دما و زمانهای مختلف برروی آلیاژهای منیزیم
 AZ91و  AZ91+1%REانجام شد و سپس نتایج مربوط به سختی برینل و ریزساختارهای آنها با میکروسکوپ نوری با هم مقایسه گردید .بر اساس
نتایج تحلیل رگر سیون ،تأثیر دمای پیر سختی بر افزایش سختی ن سبتبه زمان پیر سختی بیشتر بود .از طرفی ،پیر سختی در دمای  215 ˚Cو زمان 3
ساعت ،سختی آلیاژ  AZ91را حدود  57در صد و پیر سختی در دمای  215 ˚Cو زمان  5ساعت ،سختی آلیاژ  AZ91+1%REرا حدود  47در صد
افزایش دادها ست .همچنین پیر سختی باعث تبدیل شدن بخش زیادی از ر سوبات پیو سته به ر سوبات سوزنی شکل برروی فاز زمینۀ آلفا و همچنین
کاهش میزان رسوبات در اطراف فاز  Mg17Al12در ریزساختار هر دو آلیاژ مذکور شدهاست.
واژههای کلیدی سختی ،دمای پیرسختی ،زمان پیرسختی ،ریزساختار ،آلیاژ منیزیم.

مقدمه

استفاده از آلیاژهای منیزیم برای مدیریت ارتعاشات به-

افزایش قیمت سوخت و مباحث راجعبه انتشار گازهای

خصوص در صنعت خودرو را بسیار باال بردهاست .از میان

گلخانهای ،شرکتهای خودروسازی را وادار به اتخاذ

آلیاژهای منیزیم ،آلیاژهای گروه  AMو  90 ،ZMدرصد

تدابیری بهمنظور کاهش مصرف سوخت کردهاست .برای این

آلیاژهای کاربردی منیزیم را در صنعت خودرو تشکیل می-

منظور راههای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها ،کاهش

دهند ] .]2,1منیزیم در مقایسه با آلومینیوم ،سیالیت

وزن خودرو ،با تغییر در طراحی و یا جایگزینی اجزای سنگین

( )Fluidityباال در ریختهگری ،نیاز به فشار کمتر در

فوالدی یا چدنی با آلیاژ سبکتر است [.]1

ریختهگری تحت فشار و عدم واکنش با فوالد در بوته و قالب

آلیاژ منیزیم ،سبکترین فلز با قابلیت تولید قطعات

داشتهاست ] .[3اما همچنان بهدلیل نیاز به خأل ،آلیاژهای

صنعتی است .چگالی منیزیم  30درصد از آلومینیوم کمتر و

منیزیم دارای فرایند ریختهگری دشوارتری هستند .بهعالوه،

تنها  20درصد چگالی آهن است .این ویژگی منحصر بهفرد

خواص مکانیکی این مواد نسبتبه آلیاژهای آلومینیوم

جذابیت فراوانی برای استفاده از این فلز در تولید قطعات

ضعیفتر است؛ لذا این گونه معایب باعث شدهاست تا

متحرک و صنعت حملونقل ایجاد کردهاست .بهعلت نسبت

امروزه استفاده از انواع مکانیزمهای استحکامبخشی مثل

باالی استحکام به وزن منیزیم ،در بسیاری از قطعات مختلف

عملیات حرارتی ،پاشش سرد و سخت کردن سطح آلیاژ ،در

صنایع هوایی و خودروسازی استفاده شدهاست .از

حوزههای مختلف پژوهشی و صنعتی ،بهطور چشمگیری

ویژگیهای دیگر آلیاژهای منیزیم میتوان به قابلیت جذب

درحال افزایش باشد ] .]2,1هر چند بررسی اثر اعمال انواع

ارتعاشات باال توسط این فلز اشاره کرد .این ویژگی ،میزان

مکانیزمهای استحکامبخشی مختلف از جمله عملیات

 تاریخ دریافت مقاله  1400/3/3و تاریخ پذیرش آن  1400/6/8میباشد.
( )1دانش آموختهای کارشناسی ارشد ،پردیس علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه سمنان.
( )2نویسندۀ مسئول ،دانشیار ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،دانشگاه سمنان.
( )3پژوهشگر ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،دانشگاه بریستول ،لندن ،انگلستان.

Email: m_azadi@semnan.ac.ir
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حرارتی بر بهبود خواص مکانیکی بهوفور در تحقیقات دیده

 ،AZ91Dمورد ارزیابی قرار دادند .آنها گزارش کردند که

میشود اما برای مبحث خستگی ،بهندرت مقالهای یافت می-

فرایند محلولسازی ،باعث بهبود استحکام کششی ،افزایش

شود .در ادامه ،به ارائۀ جزئیاتی از برخی از آنها پرداخته

ازدیاد طول ( )Elongationو تغییر نوع مکانیزم شکست

شدهاست.

شدهاست .افزایش دمای فرایند محلولسازی ،نه تنها باعث

تیجان ( )Tijunو همکاران ] [2به بررسی تأثیر عملیات

باریکتر و یکنواختتر شدن پراکندگی فاز  Mg2Siدر

حرارتی بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ منیزیم

ریزساختار شده ،بلکه باعث شده تا این فاز در مرحلۀ اول در

 AZ91Dپرداختند .نتایج آنها نشان داد که با افزایش دمای

فاز زمینۀ آلفا حل شده ،بعد شکسته شده و نهایتاً به یک فاز

فرایند محلولسازی ( ، )Solutionاندازۀ دانه کاهش و ضریب

کرویشکل تبدیل شدهاست .همچنین با افزایش دمای فرایند

ابعاد افزایش یافتهاست .فرایند پیرسختی باعث تغییر ساختار

محلولسازی ،میزان ازدیاد طول و استحکام تسلیم هم افزایش

دندریتی ( )Dendriteبه یک ساختار یکنواخت شامل تعداد

یافتهاست .مختاری و همکاران ] [6تأثیر عملیات حرارتی را

کمی دانههای چندضلعی مجزا ،دانههای کروی زمخت و مرز

بر سختی و طول عمر خستگی آلیاژ منیزیم  AZ91Dبررسی

دانهها شدهاست .از طرفی با افزایش زمان پیرسختی ،اندازۀ

کردند .آنها گزارش کردند که در دمای کم آزمون (،)25 ˚C

دانهها و سختی افزایش یافتهاست .وانگ ( )Wangو همکاران

فرایند محلولسازی باعث بهبود چشمگیر سختی ،عمر

] [3به بررسی تأثیر دمای فرایند محلولسازی در عملیات

خستگی کمچرخه و عمر خستگی ترمومکانیکی

حرارتی بر ریزساختار و مکانیزم شکست آلیاژ منیزیم ریخته-

( )Thermomicanicalشده و فرایند پیرسختی باعث تنزل این

گریشده  AZ91Dپرداختند .آنها اثبات کردند که فرایند

خواص شدهاست .درحالیکه در دمای باالی آزمون (˚C

محلولسازی ،بهطور قابل توجهی باعث بهبود چشمگیر

 ،)200هر دو فرایند محلولسازی و پیرسختی باعث بهبود

استحکام و شکلپذیری آلیاژ شدهاست .همچنین این فرایند

سختی ،عمر خستگی کمچرخه و عمر خستگی ترمومکانیکی

باعث انحالل جزئی نامتعادل فاز بتا ( )Mg17Al12و تجزیۀ

شدهاند .البته تأثیر فرایند پیرسختی نسبتبه فرایند محلول-

شبکههای فاز بتا شده که نتیجۀ آن پیدایش یک ساختار

سازی بیشتر بودهاست .علت این تأثیرات به میزان تغییرات

ترکیبی بودهاست .شانتهی ( )Shanthiو همکاران ] [4تأثیر

شکلپذیری توسط انحالل و تشکیل رسوبات ایجادشده

فرایند محلولسازی و همچنین تأثیر افزودن  1/5درصد

توسط فرایندهای محلولسازی و پیرسختی و همچنین دمای

نانوذرات  Al2O3را بر شکلپذیری و استحکام آلیاژ منیزیم

محیط آزمون بر میگردد .ون ( )Wunو همکاران ] ،[7تأثیر

 ،AZ91Dمورد ارزیابی قرار دادند .آنها دریافتند که فرایند

عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم  AZ91Dرا

پیرسختی باعث افزایش اندازۀ دانۀ آلیاژهای  AZ91Dو

مورد بررسی قرار دادند و دو عملیات حرارتی شامل چهار

 AZ91D+1.5%Al2O3و کاهش استحکام تسلیم این آلیاژها

مرحلۀ نورد گرم ( ، )Hot-Rollingفرایند محلولسازی،

شدهاست .همچنین فرایند محلولسازی باعث کاهش میزان

متبلورسازی ( )Recrystallizationو پیرسختی در دما و

شکلپذیری برای آلیاژ  AZ91Dو افزایش میزان شکلپذیری

زمانهای متفاوت انجام دادند .آنها گزارش کردند که در

برای آلیاژ  AZ91D+1.5%Al2O3شدهاست .از طرفی افزایش

برخی از شرایط ،فرایندهای فوق باعث بهبود قابل توجه

اندازۀ دانهها تحت تأثیر عملیات حرارتی باعث کاهش جزئی

استحکام کششی و فشاری آلیاژ شدهاست .پیرسختی در دمای

سختی هر دو آلیاژ مورد مطالعه گردیدهاست.

 200 ˚Cنسبتبه پیرسختی در دمای  ،170 ˚Cباعث افزایش

لی ( )Leiو همکاران ] [5به بررسی تأثیر عملیات

بیشتر سختی شدهاست .همچنین پیرسختیها باعث حضور

حرارتی پرداختند و همچنین تأثیر افزودن  1/5درصد نانو

میزان زیادی از دوقلوییهای تغییر شکل یافته بههمراه

ذرات  SiO2را بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ منیزیم

صفحات لغزشی و کاهش شدید اندازۀ دانهها در ریزساختار

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شدهاند .آنها افزایش سختی را بهعلت رسوبگذاری فاز بتا

شدهاست .تان ( )Tanو همکاران [ ]9تأثیر فرایندهای

درراستای مرز دانهها و برروی ماتریکس زمینه ،همراه با

پیرسختی و محلولسازی در عملیات حرارتی و فرایند

افزایش دمای پیرسختی میدانند .نحوۀ تبدیل رسوبات پیوسته

اکستروژن داغ ( )Hot-Extrusionبر خواص مکانیکی و

به ناپیوسته یا تشکیل رسوبات ناپیوسته با افزایش دمای

ریزساختار آلیاژ منیزیم  AZ91را بررسی کردند و گزارش

پیرسختی به این صورت است که رشد تناوبی رسوبات

کردند که فرایند محلولسازی بیشترین تأثیر را بر میزان

پیوستۀ اطراف فازهای زمینۀ آلفا و بتا در پشت یک جابهجایی

ازدیاد طول داشتهاست .پیرسختی بیشترین تأثیر را بر تنش

مرز دانه (یعنی همان محل تجمع و رشد رسوبات پیوسته در

نهایی داشتهاست .گایاد ( )Ghayadو همکاران ] [10تأثیر

داخل دانههای فاز زمینۀ آلفا) ،بهجایی میرسد که شروع به

عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی ،ریزساختار و سختی

حرکت کردن و پخش شدن میکند که نهایتا باعث تجزیه یا

آلیاژهای منیزیم  AZ91و  ZM60را بررسی کردند و دریافتند

تبدیل شدن به رسوبات ناپیوسته برمیگردد .همچنین آنها بر

که عملیات حرارتی با فرایند محلولسازی و پیرسختی ،باعث

این باورند که دمای پیرسختی دو تأثیر مهم بر سختی آلیاژ

بهبود استحکام به خوردگی و کاهش اندازۀ دانههای هر دو

داشتهاست .اول ،در هر دمای پیرسختی زمان رسیدن به پیک

آلیاژ شدهاست.

سختی متفاوت بودهاست .دوم ،در دماهای مختلف پیرسختی،

کفووا ( )Koffuvaو همکاران ] [11تأثیرات فرایندهای
پیرسختی ( )T6و محلولسازی ( )T4را بر سختی آلیاژ AZ91
مقایسه کردند .آنها گزارش کردند که فرایند پیرسختی ()T6
خواص خستگی بهتری را نسبتبه فرایند محلولسازی ()T4
برای آلیاژ  AZ91نشان دادهاست .فرایند محلولسازی ()T4
باعث بروز پدیدۀ سختی چرخهای آلیاژ شده ،که این امر

میزان پیک سختیها خیلی متفاوت نیستند ،مثالً در سه
دماهای مختلف پیرسختی  300 ،250و  350درجۀ
سانتیگراد ،میزان پیک سختی بهترتیب  87 ،91و  85ویکرز
بودهاست ،که خیلی اختالف ندارند (اختالف ،بین  3الی 6
ویکرز است) ،ولی بین دماهای پیرسختی ،بین  50الی 100
درجۀ سانتیگراد ،اختالف وجود دارد .درواقع ،زمان
پیرسختی نسبتبه دمای پیرسختی ،تأثیر بیشتری بر سختی
آلیاژ  AZ91داشتهاست .آنها دماهای پیرسختی را  180و 200
درجۀ سانتیگراد در نظر گرفتهاند ،در نتیجه اختالف دمایی
کوچک  20درجۀ سانتیگرادی در پیرسختی برای نمونههای
 ،AZ91با افزایش زمان پیرسختی و در هر نقطه از آن ،تأثیر
خیلی زیادی بر میزان سختی آنها نداشتهاست.
وو ( )Wuو همکاران ] [8تأثیر عملیات حرارتی بر
ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم  AZ91Dرا بررسی
و گزارش کردند که با افزایش زمان پیرسختی ،استحکام
کششی در دمای پیرسختی  ،170 ˚Cافزایش ولی در دمای
پیرسختی  ،215 ˚Cکاهش یافته و از طرفی با افزایش زمان
پیرسختی ،میزان ازدیاد طول در دماهای پیرسختی مختلف،
کاهش یافتهاست .بهطور کلی پیرسختیهای در دماهای باالتر
از  ،170 ˚Cباعث پیدایش ساختارهای رخبرگی و صفحات
لغزشی در ریزساختار شدهاند ،که منجر به کاهش استحکام

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

موجب افزایش شدت نابهجاییها در طول تغییر شکل
میکروپالستیک ( )Microplasticشدهاست .اما پیرسختی
( )T6ممکن است باعث شود ،تا آلیاژ تحت بارگذاری
چرخهای سختتر و یا نرمتر شود ،که این بستگی به نوع
رسوبگذاریِ ایجادشده در طول عملیات حرارتی دارد .در
صورتی ،پیرسختی باعث نرمتر شدن آلیاژ  AZ91میشود ،که
رسوبات منسجم در ریزساختار مشاهده شود .که این نوع
رسوبات بهراحتی میتوانند توسط نابهجاییها بریده شوند و
از این رو اندازۀ آنها کاهش بیابد که این امر باعث نرمتر
شدن ساختار آلیاژ شدهاست .درحالیکه اگر این رسوبات در
آلیاژ  AZ91بهصورت غی منسجم باشند ،رسوبات بهسختی
توسط نابهجاییها بریده خواهند شد ،که باعث پایداری
استحکام آلیاژ در آزمون خستگی شدهاست .لی ( )Leaو
همکاران ] [12تأثیر دمای پیرسختی را بر سختی آلیاژهای
 AZ91+Nd ،AZ91+Y ،AZ91و  AZ91+Srمورد بررسی
قرار دادند و اظهار داشتند که نمیتوان با قاطعیت بیان کرد
که تأثیرات دمایی پیرسختی مبنی بر بهبود سختی آلیاژهای
مذکور یکسان است ،چون پیرسختی در دمای  170درجۀ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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سانتیگراد و در زمان  30ساعت ،اگر چه باعث افزایش
چشمگیر سختی آلیاژهای  AZ91-Nd ،AZ91-Y ،AZ91به-
ترتیب از  66به  78ویکرز ( 18درصد بهبود) ،از  68به 84
ویکرز ( 23درصد بهبود) و از  64به  88ویکرز ( 38درصد
بهبود) شدهاست ،اما همین پیرسختی ،سختی آلیاژ AZ91-Sr
را حدود  15درصد کاهش دادهاست ،بهطوریکه از  69به 60
ویکرز رسیدهاست .در حالیکه تأثیرات زمان پیرسختی بر
سختی کامالً مشخص است .چون با افزایش زمان پیرسختی،
سختی در ابتدا تا یک زمان مشخص و خاص افزایش یافته

شدهاست و بیشتر این رسوبات جدید سوزنیشکل ،در

که پیک سختی در آن اتفاق افتاده و نهایتاً بعد از این زمان،
کاهش سختی اتفاق افتادهاست .گووینداراجو
( )Govindarajuو همکاران ] [13گزارش کردند که افزایش
دمای فرایند پیرسختی ،باعث زمخت شدن دانههای فاز بتا
شدهاست .قبل از عملیات حرارتی (یا پیرسختی) ،سختی آلیاژ
 AZ91حدود  65ویکرز بوده که با افزایش دمای پیرسختی،
حرکت جداسازی رسوبات فاز بتا با سرعت بیشتری آغاز
شدهاست ،تا جاییکه سختی به بیشترین مقدار خود ،یعنی
 84ویکرز رسیده ،که همان پیک سختی است .با افزایش دما

آرایشهای مایل و عمود با دانههای فاز زمینۀ آلفا قرار گرفته-
اند و همچنین میزان خیلی کمی از آنها ،با حالت موازی،
برروی دانههای فاز زمینۀ آلفا ظاهر شدهاند که دلیل آن،
افزایش زمان پیرسختی بودهاست .آذرافرا و همکاران [ ]15به
بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و
ارتعاشی آلیاژ منیزیم  AZ91پرداختند .آنها گزارش کردند
که ابتدا نمونههای یکسانی از لحاظ وزن و شکل از آلیاژ
منیزیم  AZ91ساخته شدند .سپس عملیات  )1محلولسازی،
 )2محلولسازی و سپس پیرسختی )3 ،اعمال فرایند اکسترود
و سپس عملیات تنشزدایی )4 ،اعمال فرایند نورد و سپس
عملیات تنشزدایی انجام گردید .نتایج نشان داد که عملیات
حرارتی محلولسازی و سپس پیرسختی ،موجب رسوب
فازهای ثانویه در مرز دانهها شده و با افزایش نفوذ رسوب به
مرز دانهها ،قدرت قفلشوندگی در مرزها افزایش یافتهاست.
در نتیجه ،این فرایند سبب افزایش خواص مکانیکی ،از جمله
بهبود تنش نهایی از  125به  223مگاپاسکال ( 78درصد
افزایش) و همچنین بهبود سختی از  56به  67برینل (20

به بیش از  200درجۀ سانتیگراد (مثالً  225و  250درجۀ
سانتیگراد) ،کاهش شدید سختی مبنیبر افزایش اندازۀ
دانههای فاز بتا ،حاصل شدهاست.

نوردشده دارای بهترین پاسخ فرکانسی و بیشترین نسبت

کوماران

میرایی بود .افزایش خواص مکانیکی نمونۀ پیرسختی شده،

( [14] )Kumaranاظهار داشتند که با افزایش زمان پیرسختی،

نسبت میرایی را کاهش داد .حق سیرت و همکاران []16

طول رسوبات افزایش پیدا کردهاست ،بنابراین ساختار

گزارش کردند که انجام عملیات  FSPباعث بهبود ریزساختار

رسوبات در طول فرایند پیرسختی ،مهمترین نقش را در بهبود

و خواص مکانیکی آلیاژ  AZ91شدهاست .از طرفی انجام

سختی و استحکام داشتهاست .کاهش انعطافپذیری با

عملیات محلولسازی و پیرسختی نیز خواص این آلیاژ را

افزایش استحکام رابطۀ مستقیمی دارد ،بدین صورت که

خیلی بیشتر بهبود بخشید .بنابراین در ابتدا نمونهها محلول-

تبدیل رسوبات پیوسته و ناپیوسته به رسوبات سوزنیشکل

سازی شدند و بعد فرایند  FSPانجام شد و در آخر تحت

برروی فاز زمینۀ آلفا ،البته تحت تأثیر پیرسختی ،عامل اصلی

عملیات پیرسختی قرار گرفتند .برای رسیدن به این هدف،

افزایش سختی و استحکام و کاهش انعطافپذیری بودهاست.

ابتدا نمونهها در دمای  140درجۀ سانتیگراد بهمدت 11

 3فاکتور مهم ،تأثیرات رسوبات سوزنیشکل جدید را برروی

ساعت ،محلولسازی شدند و بعد تحت فرایند  FSPبا سرعت

تیروموروجان

()Thirumurugan

و

درصد افزایش) و نهایتاً کاهش خواص ارتعاشی گردید .نمونّ

فاز زمینۀ آلفا آشکار ساختهاست .این  3فاکتور شامل حالت-

دورانی  440دور در دقیقه و سرعت خطی 40میلیمتر بر

های قرار گفتن رسوبات ،ابعاد یا طول و عرض رسوبات و

دقیقه قرار گرفتند و در آخر نیز در حرارت  170درجۀ

فاصلۀ قرار گرفتن این رسوبات با هر ابعادی از یکدیگر

سانتیگراد بهمدت  14ساعت ،پیرسختی شدند .نتایج نشان

بودهاست .همچنین فرایند پیرسختی باعث تبدیل بخش

داد که در اثر عملیات پیرسختی ،حجم زیادی از دوقلوییهای

زیادی از رسوبات پیوسته و ناپیوسته به رسوبات سوزنیشکل
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

53

احمد یوسفی پرچین علیا -محمد آزادی -مهدی مختاری شیرازآباد

مکانیکی در مناطق  TMAZو  HAZو نیز هر دو نوع رسوب

ریزساختار ،خواص مکانیکی ،رفتار شکست در آلیاژ

پیوسته و غیرپیوسته در مناطق مختلف نمونههای تحت

آلومینیوم -سیلیسیوم -مس سرسیلندر را بررسی کردند.

فرایند  FSPبهوجود آمدهاند .از طرفی دیگر ،در منطقۀ اختالط

تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی (سختی و استحکام

تا حدی حجم رسوبات ناپیوسته زیاد شد که در این منطقه،

کششی) آلیاژ آلومینیوم -سیلیسیوم -مس

(آلیاژ A380

دیگر دوقلویی مشاهده نگردید .با انجام آزمایشهای سختی

استفادهشده در سرسیلندر موتور خودرو) در اثر عملیات

و میکروسختی ،بیشترین سختی در منطقۀ اختالط نمونۀ

حرارتی  T4و  T6ارزیابی و مقایسه شد .به این منظور ،آنیل

محلولسازی  FSPپیرسختیشده ،مشاهده گردید که این

انحاللی (محلولسازی  )T4در دمای  490درجۀ سانتیگراد

افزایش سختی بهعلت ریزدانه شدن در این منطقه و خرد

بهمدت  5ساعت انجام شد .عملیات حرارتی پیرسختی ،T6

شدن فاز بتا بودهاست.

در دماهای  220 ،200 ،180و  240درجۀ سانتیگراد بهمدت

حسنی و همکاران [ ]17در رابطه با تأثیر فرایند

 5 ،3 ،1و  7ساعت انجام شد .درنهایت باتوجه به سختی

اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتی  T6بر سختی،

نمونهها ،عمل پیرسختی بهینه در دمای  200درجۀ سانتیگراد

ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ ریختهگری ،AZ91C

بهمدت  3ساعت بهدست آمد .عملیات حرارتی  T6باعث

اینطور ادعا کردند که نتایج ریزسختیسنجی گویای افزایش

افزایش استحکام کششی از  245به  255مگاپاسکال و سختی

میانگین سختی با فرایند روکشکاری و سپس افزایش بیشتر

از  88به  95ویکرز شد .با انجام فرایند  T6در دما و زمان

سختی با فرایند اصطکاکی اغتشاشی و درنهایت افزایش

مشخصشده ،سختی و استحکام کششی آلیاژ آلومینیوم-

بیشینۀ میانگین سختی پس از اعمال عملیات حرارتی  T6بود.

سیلیسیوم -مس بهمقدار  5.10درصد نسبتبه فرایند ،T4

پس از اعمال فرایند اصـطکاکی اغتشاشـی ،بهبود بیشتری

بهبود یافت .برای تعیین اثر متغیرهای مختلف بر سختی و

در مقاومت سایش ناحیۀ روکشکاری شده حاصل شد.

همچنین بهینهسازی آن ،از طراحی آزمایشها استفاده شد.

درنهایت ،بهترین خواص سایشـی بـا اعمـال عملیـات

تحلیل حساسیت متغیرها نیز نشاندهندۀ تأثیر محسوس دمای

عملیــات

پیرسختی نسبتبه سایر متغیرها (زمان انحالل (محلولسازی)

حرارتــی  ،T6نمونــههــا بــهمــدت  16ساعت در دمـای

و اثر متقابل دما و زمان) است .شریفی و همکاران [ ]19به

 413درجـۀ سانتیگراد در کـوره تحـت محافظت گاز آرگون

تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ

مورد عملیات آنیـل انحاللـی (محلولسازی) و سـپس در

آلومینیم سرسیلندر بهروش رگرسیون پرداختند .توابع هدف،

دمای  216درجۀ سانتیگراد و بهمدت  4ساعت تحت

سختی ،اندازۀ فازها و میزان کروی بودن و متغیرها در

عملیـات پیرسختی قرار گرفتند .در ریزساختار این آلیاژ،

آزمایشهای تجربی شامل دما و زمان محلولسازی و

رسوبات فاز بتا بهطور چشمگیری حل شـدهانـد و در پـی

پیرسختی انتخاب شدند .نتایج نشان داد که بیشینۀ سختی

رخداد تبلور مجدد در حین عملیات حرارتی  ،T6اندازۀ

( 164ویکرز) زمانی بهدست میآید که نمونه در  300دقیقه

دانههای آن بهشدت کاهش یافتهاست ،که بهطور میـانگین 50

و در دمای  510درجۀ سانتیگراد قرار گیرد و سپس در دمای

میکرومتـر تخمین زده شد .رسـوب و توزیـع یکنواخـت

 175درجۀ سانتیگراد بهمدت  360دقیقه پیرسخت شود.

انـواع فـازهـای ثانویـۀ سـختتـر بتا ( )Mg17Al12در

همچنین ،عملیات حرارتی بهینه برای دستیابی به کمترین

سرتاسر مـاده توسـط مرحلـۀ پیرسـختی در عملیـات

اندازۀ مساحت فازها و کرویتر بودن فازها مشخص شد.

حرارتـی  T6میتواند دلیل اصلی افزایش قابل توجـه سـختی

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که زمان پیرسختی مؤثرتر از

در فلـز پایـه باشد ،بهطوریکه سختی از  63به  91ویکرز

دما در تغییرات سختی است و دمای انحالل نسبتبه دمای

برسد .خیشه و همکاران [ ]18تأثیر عملیات حرارتی بر

پیرسختی ،فاکتور مهمتری محسوب میشود.

حرارتی

بهدست

آمد.

بــرای
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باتوجه به مراجع م طال عهشـــده ،میتوان دریافت که

فوالدی بود [ .]20شــایان ذکر اســت که ریختهگری در این

پژوهشـــگران مختلف ،روشهــای مختلفی را برای بهبود

پژوهش انجام نشــدهاســت و فقط از مواد ریختهگریشــده،

خواص مکانیکی آلیاژهای مختلف منیزیم ،مورد بررسی قرار

اسـتفاده گردیدهاسـت؛ لذا توضـیحات بیشتر برای جزئیات

دادهاند .بررســی اثر عملیات حرارتی بهصــورت کمی (و نه

فرایند ریختهگری در مرجع [ ]20آمدهاست.

فقط کیفی) بهروش رگر سیون ،بر سختی آلیاژ خاص منیزیم

ترکیب شیمیایی نمونههای تولید شده تو سط د ستگاه

مورد م طال عه ،به ندرت یا فت میشـــود که این امر ،از

پالسمای جفتشدۀ القایی ()Plasma Coupled Inductively

نوآوریهای پژوهش حاضــر محســوب میشــود .لذا در این

(نام دســتگاه  ،ICP-OESمدل  ،ES-700ســاخت شــرکت

مقاله ،به بررســـی تأثیر دما و زمان پیرســـختی در عمل یات

 Varian-BVاســـترال یا) تعیین گردید که ع بارت از  8تا 9

حرارتی بر ســختی و ریزســاختار آلیاژهای منیزیم  AZ91و

درصد آلومینیوم 0/8 ،تا  0/9درصد روی 0/1 ،تا  0/2درصد

 ،AZ91+1%REپرداخته شـــدهاســـت .برای این منظور8 ،

منگنز و باقیمانده عن صر منیزیم میبا شد [ .]20در ضمن از

فرایند پیرسختی با دما و زمانهای مختلف برروی مواد مورد

میشمتال پایۀ ســریم ،شــامل  0/64درصــد ســریم و 0/33

مطالعه ،انجام پذیرفتهاســـت .ســـپس ،ریزســـاختارها با هم

درصـــد النتانیوم ،بهمنظور تولید ریزســـاختار آل یاژ منیزیم

مقای سه شدند و نتایج آزمون سختی بهروش برینل بااستفاده

 ،AZ91+1%REاستفاده شدهاست [.]20

از تحلیل حساسیت (بهروش رگرسیون) در نرمافزار مینیتب
ارائه شدهاست و تأثیر متغیرهای ورودی مشخص شدند.
روش تحقیق
در این تحقیق ،برای ســــا خت نمو نه های

منیزیم AZ91

عناصری همچون آلومینیوم ،منیزیم و روی خالص تجاری با
خلوص بیشتر از  99/9در صد ا ستفاده گردید .عن صر منگنز
بهصـــورت ترکیبی ( )Al-8%Mnمدنظر قرار گرفتهاســـت.
نمونهها در بوتۀ ساختهشده از فوالد سادۀ کربنی (ساختمانی)
و در کورۀ مقاومتی با اتمســـفر کنترلشـــده

شکل  .1طرحوارۀه قالب برای ریختهگری آلیاژ منیزیم ]20[ AZ91

(CO2+HFC-

 )134aذوب گردید [.]20
مذاب در دمای  720 ˚Cدر قالب ماسه -فلزی پیشگرم

آزمون ســختی برینل در قبل و بعد از عملیات حرارتی
برروی نمونههای تولیدشده براساس استاندارد

ASTM-E10

شــده تا دمای  ،150 ˚Cریخته شــد .طرحوارۀ این قالب در

انجام شـــدند .آزمون ســـختی بهروش برینل (( )Brinellبا

شــکل ( )1نشــان داده شــدهاســت .قالب ریختهگری مورد

دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا) ،با گلولۀ الماسی با بار

ا ستفاده از دو بخش فلزی و ما سهای و همچنین شامل یک

 150کیلوگرم و در دمای محیط تا  4بار تکرار انجام گردید

فیلتر سرامیکی بود .برای ساخت قالب ما سهای از مخلوط

و میانگین مقادیر ســختی برحســب برینل و میزان درصــد

ماســۀ ســیلیســی و چســب ســیلیکات ســدیم (بهعنوان

بهبود ســختی گزارش شــدهاســت .بعد از فرایند متالوگرافی

اســـتح کامده نده) اســـت فاده شـــد و این مخلوط ،پس از

نمونهها ،ریزســاختارهای ماده توســط میکروســکوپ نوری

قا لبگیری با مدل صـــف حهای ،توســـط اع مال گاز

( )Optical Microscopyبررســی شــدند .این فرایند شــامل

دیاکســیدکربن ،مقاوم شــد .درضــمن جنس قالب فلزی،

مانت ســـرد ،ســـمبادهزنی ،پولیشزنی و اچ کردن با محلول

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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حکاکی گلیکول استیک بود [.]20

منیزیم  AZ91+1%REبا عملیات حرارتی از مقادیر میانگین

تمامی مراحل عملیات حرارتی در کورۀ تیوبی ()Tube

سختی برینل در آلیاژ منیزیم  AZ91با عملیات حرارتی بیشتر

تحت کنترل گاز  CO2انجام شـــدهاســـت .کورۀ عمل یات

است .به عبارت دیگر ،وجود عناصر نادر خاکی (سریم و

حرارتی فوق از نوع تیوبی یا لو لهای ،مدل ،ATE1100L

النتانیوم) در ریزساختار آلیاژ منیزیم ،باعث افزایش مقدار

ساخت شرکت  Excionآلمان میباشد .ماکزیمم دمای کاری

سختی برینل شدهاست .البته عملیات حرارتی با فرایند

این کوره  1200درجۀ سانتیگراد و ابعاد منطقۀ کاری (لوله)
شامل قطر  10سانتیمتر و عمق  90سانتیمتر است [.]20
در کنار تحلیل کیفی ،برای تحلیل کمی از روش
رگرسیون ( )Regressionاستفاده شدهاست که یک فرایند
آماری برای تخمین روابط بین متغیرها میباشد .تحلیل

محلولسازی در دمای  415 ˚Cو زمان  5ساعت و پیرسختی
در دمای  185 ˚Cو زمان  1ساعت ،باعث کاهش سختی برینل
بهمیزان  16و  10درصد ،بهترتیب در آلیاژهای منیزیم

AZ91

و  ،AZ91+1%REشدهاست.
اصلیترین دالیل بهبود چشمگیر سختی برای آلیاژهای

رگرسیون کمک میکند به فهم بهتر اینکه چگونه مقدار متغیر

منیزیم  AZ91و  AZE91+1%REکه در تحقیقات پیشـــین

وابسته با تغییر هر کدام از متغیرهای مستقل و با ثابت بودن

[ ]23 ، 22، 10 ،2به آن اشاره شدهاست و در ادامۀ مقاله نیز،

دیگر متغیرهای مستقل تغییر میکند .در تحلیلهای کمی،

بحث و بررسی میشود ،میتواند شامل موارد زیر باشد:

مقدار انحراف معیار گزارش شدهاست که نشان میدهد بهطور

 .1کاهش شدید اندازۀ دانهها در هر دو آلیاژ.

میانگین ،دادهها چه میزان از مقدار متوسط فاصله دارند.

 .2باقی ماندن رســوبات پیوســته و ناپیوســته در اطراف مرز

انحراف معیار برابر ریشۀ دوم واریانس ( )Varianceاست.

دانههای آلیاژهای منیزیم.

انحراف معیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیلهای

 .3وجود رسوبات فاز  Al11RE3در آلیاژ منیزیم.

آماری بهکار میرود ] .[21اگر انحراف معیار مجموعهای از

 .4تبدیل بخش اعظمی از رســوبات پیوســته و ناپیوســته به

دادهها ،نزدیک به صفر باشد ،نشانۀ آن است که دادهها نزدیک

رسوبات تیغهایشکل برروی دانههای فاز زمینۀ آلفا و فاز

به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند ،درحالیکه
انحراف معیار بزرگ ،بیانگر پراکندگی قابل توجه دادهها
میباشد .مزیت آن نسبتبه واریانس ،این است که همبعد با
دادهها است ].[21

بتا ،که مثل یک الیۀ جدید مقاوم برروی فاز زمینۀ آلفا
عمل میکند.
 .5افزایش میزان فاز یوتکتیک آلفای ثانویه (فاز آلفا غنی از
آلومینیوم) در مجاورت یا همسایگی فاز بتا.
 .6همگن شــدن بازوهای کوچک جداشــدۀ دندریتی بهعلت

نتایج و بحث
نتایج آزمون سختیسنجی در جدول ( )1ارائه داده شدهاست.
طبق جدول ( )1تأثیر پیرسختیها بر سختی نمونهها کامالً
متفاوت بودهاست ،بهطوریکه سختیها بعد از عملیات
حرارتی بین محدودۀ  9تا  57درصد برای هر دو ماده ،افزایش
پیدا کردهاست .این درصدهای افزایش سختی برینل در آلیاژ
منیزیم  AZ91بهصورت کلی بیشتر از آلیاژ منیزیم
 AZ91+1%REبود .این در حالی است که بهطور کلی
مشاهده میشود که مقادیر میانگین سختی برینل برای آلیاژ
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

حضور فاز بتای ناپیوسته برروی مرز دانهها.
 .7حضــور رســوبات پیوســته برروی دانهها و رســوبات
ناپیوسته در اطراف مرز دانهها.
دالیل کاهش ســـختی نیز در هر دو آلیاژ منیزیم تحت
تأثیر پیر سختی با شرایط دمایی  185 ˚Cو زمان  1ساعت،
شامل موارد زیر خواهد بود ]:[12,24
 .1کاهش بیش از حد رســـو بات اول یۀ موجود در اطراف
دانهها یا مرز دانهها.
 .2کاهش میزان مرز دانهها که ناشــی از افزایش اندازۀ دانهها
بودهاست.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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در ادامه ،بهمنظور ارائۀ گزارش تحلیل کمی ،در جدول

 .3نرسیدن به مرحلۀ رسوبگذاری مجدد.
 .4کوچکتر شــدن بیش از حد اندازه یا ابعاد رســوبات بر
روی فاز زمینۀ آلفا.

( ،)2دقت تحلیل رگرسیون مشخص شدهاست که نشاندهندۀ
مقادیر قابل قبولی از ضریب تعیین

 .5مناســـب نبودن متغیرهای دما و زمان انتخابشـــده برای

( Coefficient of

 )Determinationو بیشتر از  95درصد است.

فرایند پیرسختی.
جدول  1نتایج سختی (برینل) آلیاژهای منیزیم  AZ91و  AZ91+1%REپس از عملیات حرارتی

فرایند پیرسختی

میانگین سختی بعد از

درصد بهبود

شرایط فرایند

میانگین سختی قبل از

دما ()˚C

زمان (ساعت)

عملیات حرارتی (برینل)

سختی

محلولسازی

عملیات حرارتی (برینل)

AZ91

215

7

76/72

30/00

AZ91

215

3

92/77

57/24

AZ91

215

5

86/82

47/16

AZ91

170

1

73/90

25/29

AZ91

215

1

79/50

34/75

AZ91

185

1

49/50

( 16/00کاهش)

AZ91

200

1

69/80

18/30

AZ91

230

1

66/00

11/80

AZE911

215

1

90/72

35/40

AZE911

215

3

96/95

44/70

AZE911

215

5

98/55

47/00

AZE911

215

7

84/97

26/82

AZE911

170

1

80/47

20/00

AZE911

185

1

60/37

( 9/80کاهش)

AZE911

200

1

75/33

12/42

AZE911

230

1

72/00

8/50

نمونهها

415 ˚C-5 hr

415 ˚C-5 hr

59

67

جدول  2مربعات خطا ،ضریب تعیین و  F-Valueدر تحلیل رگرسیون
)R-sq (pred

)R-sq (adj

R-sq

S

95.83%

96.31%

96.66%

2.52975

عناصر نادر خاکی

زمان پیرسختی

دمای پیرسختی

165

112

598
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مطابق با جدول ( )2اثر دمای پیرسختی بیشتر از زمان

دلیل اصلی افزایش سختی و استحکام بودهاست [.]25

آن بر ســختی آلیاژهای منیزیم میباشــد چراکه  F-Valueدر
تحلیل رگر سیون ،برای متغیر دمای پیر سختی ،بیشتر ا ست.
هر چه این مقدار بیشتر باشد ،تأثیر متغیر فوق بر تابع هدف
(ســختی) ،بیشتر خواهد بود ] .[21نکتۀ حائز اهمیت دیگر
این اســت که اثر عناصــر نادر خاکی نیز ،بیشتر از اثر زمان
پیرسختی بر سختی ماده است.
مطابق شکل ( )2تأثیر سه متغیر دمای پیرسختی ،زمان
پیرسختی و افزودن عنصر نادر خاکی (سریم و النتانیوم) بر
سختی آلیاژ منیزیم  AZ91Dدر نمودار تأثیرات استاندارد

شکل  2نمودار تأثیر دمای پیرسختی ،زمان پیرسختی و افزودن عنصر

بررسی شدهاست .بنابراین بهترتیب دمای پیرسختی ،افزودن

نادر  AZ91خاکی بر سختی آلیاژ منیزیم

عنصر نادر خاکی و زمان پیرسختی ،بیشترین تأثیر بر افزایش
سختی آلیاژ منیزیم  AZ91داشتهاند .البته قابل ذکر است که

در خصـوص اثر دمای پیرسـختی نیز میتوان گفت که

مطابق شکل ( ،)2تأثیر دمای پیرسختی بر سختی نسبتبه

افزایش دمای پیرسختی ،باعث تجمع رسوبات در مرز دانهها

زمان پیرسختی بیشتر بودهاست .افزودن عنصر نادر خاکی بر

می شود که بهطور مستقیم در استحکام مؤثر بودهاست [.]25

آلیاژ منیزیم  AZ91در دمای محیط نیز ،تأثیرات قابل توجهی

این مطلب در تصاویر ریزساختار در ادامه ،بررسی شدهاست.

بر خواص مکانیکی دارد .این تأثیرات شامل کاهش استحکام

همچنین تجمع ر سوبات در مرز دانهها ،موجب کاهش

تسلیم و افزایش استحکام کششی هر کدام تا  4درصد،

میزان ر سوبات در فاز زمینۀ آلفا شدها ست [ .]25با افزایش

افزایش سختی تا  3درصد و افزایش درصد ازدیاد شکست تا

دمای پیرسختی ،طول رسوبات افزایش یافته ولی فاصلۀ بین

 38درصد میشود [ .]20بنابراین بهطور مشخص افزودن

آنها بهعلت ر شد ر سوبات کاهش یافته که این امر موجب

عنصر نادر خاکی باعث بهبود جزئی سختی شدهاست .از

افزایش سختی و استحکام شدهاست.

طرفی آلیاژ پیرسختشونده بهشدت تابع دما و زمان پیرسختی
است.

در شکل ( )3اثر زمان پیرسختی بر سختی آلیاژهای
مختلف منیزیم براساس نتایج تحقیقات پیشین [،]22-24

تشکیل رسوبات ناپیوسته موجب ایجاد و رشد ترک در

مشاهده میشود .لو ( )Louو همکاران [ ]22گزارش کردند

مرز دانهها و تضعیف آنها میشود که دلیل اصلی کاهش

که با افزایش زمان پیرسختی در دماهای مختلف فرایند

استحکام تسلیم در زمانهای اولیۀ فرایند پیرسختی است
[ .]25فرایند تشکیل رسوبات شامل سه مرحلۀ زمانی میباشد.
مرحلۀ اول شامل زمانهای اولیۀ فرایند است که سختی تغییر
نمیکند .سپس در مرحلۀ دوم ،افزایش سختی آغاز میشود و
تا آنجایی ادامه مییابد که مرحلۀ سوم آغاز و پیک ()Peak
سختی یا فراپیری ( )Over-ageingایجاد میشود که بعد از
این مرحله با افزایش زمان پیرسختی ،کاهش سختی مشاهده
میشود .همچنین با افزایش زمان پیرسختی ،طول رسوبات
افزایش مییابد و باعث آرایش نامناسب رسوبات میشود ،که

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

پیرسختی ،سختی آلیاژ  AZ91Dدر ابتدا تا یک زمان خاص
( 20ساعت) افزایش یافته ولی بعد از آن کاهش سختی
مشاهده شدهاست .آلیاژ  AZ91Dدر زمان  20ساعت،
بیشترین سختی ( 57برینل) را داشتهاست ،درحالیکه با
افزودن  1درصد ایتریم (( )Itriumعنصر نادر خاکی) بر آلیاژ
 ،AZ91Dسختی آلیاژ  )AZ91D+1%Y( AZYدر همان زمان
( 20ساعت) ،حدود  3درصد افزایش یافته و به  63برینل
رسیدهاست ،اما با افزایش زمان پیرسختی از  20ساعت به
بعد ،سختی آلیاژ  ،AZYنیز بهطور مشابه کاهش مییابد.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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همچنین فنگ ( )Fengو همکاران ] [24گزارش کردند
که در زمان پیرسختی  18ساعت آلیاژهای  AZ91Dو
 AZ91D+1%Ceبیشترین سختی خود را داشتهاند که به-
ترتیب برابر  70و  75برینل بودهاست ،درحالیکه بعد از زمان
 18ساعت ،سختی آنها کاهش یافتهاست .همچنین آنها ادعا
کردند که افزودن سریم ( )Ceriumبیشتر از  1درصد (مثالً
 1/5درصد) ،باعث شدهاست تا سختی آلیاژ  AZ91Dحتی
بعد از زمان  18ساعت ،کاهش نیابد و حالت صعودی خود
مبنیبر افزایش سختی را حفظ کند .در مقایسه با کار حاضر،

شکل  3نمودار تأثیر زمان پیرسختی برسختی آلیاژهای منیزیم

][22-24

آلیاژ منیزیم با افزودن عناصر خاکی سریم و النتانیوم ،سختی
بیشتری نسبتبه مادۀ پایه دارد و زمان پیرسختی نیز ،بهشدت
نسبتبه مرجع [( ]16از  18ساعت به  5ساعت) ،البته در
دمای ( 215 ˚Cنسبتبه دمای  175 ˚Cدر مرجع [)]24
کاهش یافتهاست.
کیم ( )Kimو همکاران [ ]15مشابه این گزارشها در
تحقیقات را ،البته این بار تحت تأثیر افزودن  5درصد قلع به
آلیاژ  ،)AZ91D+5%Sn( AZ91Dاشاره کردهاند ].[22-24
باتوجه به شکل ( )2و نتایج تحلیل حساسیت در این تحقیق،
میتوان دریافت که با افزایش دمای پیرسختی ،سختی نمونهها
در ابتدا کاهش ،سپس افزایش یافته و درنهایت دوباره کاهش
یافتهاست ،درحالیکه با افزایش زمان پیرسختی ،سختی
نمونهها در ابتدا افزایش و درنهایت کاهش یافته ،که مشابه
نتایج گزارششده در مراجع ] [22-24بودهاست.
مطابق گزارشها و نتایج تحقیقات قبلی میتوان گفت،
اثر دما و زمان فرایند پیرسختی نسبتبه دما و زمان فرایند
محلولسازی ،بر سختی و سایر خواص مکانیکی بهطور کلی
بیشتر بودهاست .افزایش سختی همراه با افزایش دما یا زمان
پیرسختی تا زمان و یا دمای معین یا خاص اتفاق افتاده ولی
بعد از آن زمان و یا دمای معین ،کاهش سختی مشاهده
شدهاست .افزایش همزمان دما و زمان پیرسختی ،باعث
پیوستگی و پراکندگی یکنواخت فاز  Mg17Al12و رسوبات
آن شده و با کاهش همزمان دما و زمان پیرسختی ،باعث
ناپیوستگی و پراکندگی غیر یکنواخت فاز

Mg17Al12

میزان بیشترین سختی پس از عملیات حرارتی مطابق
جدول ( ،)1برای آلیاژ منیزیم  ،AZ91در شرایط پیرسختی با
دمای  215 ˚Cو زمان  3ساعت ،بودهاست .همچنین بااستفاده
از نتایج تحلیل حساسیت در نرمافزار مینیتب (، )Minitab
بیشترین میزان کانتور ( )Contoureسختی پیشبینیشده
برای این آلیاژ ،در دماهای  215الی  220 ˚Cو در زمانهای
 3الی  5ساعت بوده که در نمودار دما -زمان کانتور و رویۀ
سختی شکل ( )4مشخص شدهاست.
همچنین بهطور مشابه میزان بیشترین سختی پس از
عملیات حرارتی مطابق جدول ( ،)1برای آلیاژ منیزیم
 AZ91+1%REدر شرایط پیرسختی با دمای  215 ˚Cو زمان
 5ساعت بوده و مقادیر بیشترین کانتور سختی پیشبینیشده
برای این آلیاژ ،در دماهای  210الی  225 ˚Cو در زمانهای
 1الی  6ساعت بوده که در نمودار دما -زمان نمودار کانتور و
رویۀ سختی شکل ( )5مشخص شدهاست.
بهینهسازی ( )Optimazationسختی به برگزیدن
بهترین مقدار سختی برینل ،اشاره میکند؛ لذا با گزینش
هدفمند از مجموعۀ سختیهای قابل دستیابی و محاسبۀ
مقدار یک تابع حقیقی مقدار بیشینه و کمینۀ آن توسط
نرمافزار مینیتب بهدست آمد .همچنین هدف از یافتن سختی
بهینه ،دستیابی به مفیدترین و مؤثرترین مقدار سختی،
براساس دما و زمان پیرسختی بودهاست.

شدهاست ].[22-24
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با اســتفاده از نرمافزار مینیتب ،ســه پیرســختی بهینه با
دما و زمانهای مختلف در ســه ســطح باال ،متوســط و پایین
برای آل یاژ های منیزیم  AZ91و  AZ91+1%REم حاســـ به
شدها ست .مطابق شکل ( )6پیر سختی بهینه در سطح باال
برای هر دو آل یاژ ،در د مای  230 ˚Cو ز مان  7ســـا عت،
Surface Plot of Hardness (Brinell) vs Ageing Time (hrs), Ageing Temper
Hol d Val ues
Mat eri al s AZ9 1

(الف)

پیرســختی بهینه در ســطح پایین برای هر دو آلیاژ ،در دمای
 170 ˚Cو در زمان  1ســاعت و پیرســختی بهینه در ســطح
متوســـط برای هر دو آل یاژ ،در دمای  217 ˚Cو زمان 3/6
ساعت بوده که در این شرایط ،سختی تقریباً برابر  100برینل
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شکل  4نمودار تأثیر دمای پیرسختی و زمان پیرسختی بر سختی آلیاژ
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شکل  5نمودار تأثیر دمای پیرسختی و زمان پیرسختی بر سختی آلیاژ
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بودهاست.
شکلهای ( )7و ( )8تصویر میکروسکوپ نوری از
ریزساختار آلیاژهای منیزیم قبل از عملیات حرارتی است و
شکلهای ( )9و ( )10شامل تصاویر مشابه اما بعد از عملیات
حرارتی هستند .زیهانگ ( )Zhongو همکاران ] [26تأثیر
عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص خستگی پرچرخۀ
آلیاژ  AZ91Dرا در دو حالت بارگذاری کنترل -تنش و
کنترل -کرنش بررسی کردند .فرایند محلولسازی در دمای
 420 ˚Cو زمان  10ساعت و فرایند پیرسختی در دمای ˚C
 180و زمان  20ساعت انجام شدهاست .مطابق گزارشهای
آنها ،اندازۀ دانههای  AZ91Dبعد از عملیات حرارتی ،به μm
 135رسیدهاست .پیرسختی ،عالوهبر استحکام فاز زمینۀ آلفا
و مرز دانهها ،باعث مستحکمتر شدن رسوبات فاز بتا ،که
مهمترین متغیر تأثیرگذار بر رفتار سختی آلیاژ AZ91D
هستند ،شدهاست.
یوآن ( )Yuanو همکاران ] [27به بررسی تأثیر فرایند
محلولسازی ( )T4و پیرسختی ( )T6بر اندازۀ دانۀ آلیاژ
 AZ91پرداختند و گزارش کردند که تأثیر فرایند پیرسختی
نسبتبه فرایند محلولسازی بر کاهش اندازۀ دانهها و افزایش
تعداد دانهها و درنتیجه افزایش سختی بیشتر بودهاست.
براساس گزارش فن ( )Fanو همکارانش ] [28فعل و انفعال
نابهجاییها همراه با کاهش میزان مرز دانهها ،منجر به کاهش
احتمال شکلگیری ریزترکها شدهاست .رشد صفحات
لغزشی میتواند توسط مرز دانهها به تعویق بیفتد .از طرفی
مکانیزم آغازش ترک (بهعنوان مثال صفحات لغزشی) که عمر
خستگی به آن وابسته است ،به مشخصههای دانه ،مثل مرز
دانه ،اندازۀ دانه و تعداد دانه بستگی دارد.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیم  AZ91به...

60

شکل  6نمودار پاسخ بهینهشده برای سختی در آلیاژهای منیزیم

شکل  7تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار آلیاژ منیزیم  AZ91قبل از عملیات حرارتی

شکل  8تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار آلیاژ منیزیم  AZ91+1%REقبل از عملیات حرارتی
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در نمونـههای عملیـات حرارتینشده مطابق با شکل-
های ( )7و ( )8مرز دانههـا بـهخـوبی مشـخص نیست و

خستگی نمونه ،اندازۀ بزرگترین آخال یا ترک و همچنین
میزان پخـش شـدن ایـن عیـوب در نمونه است.

تجمــع و درشــت شــدن رســوبات ،اثــر مخربــی بر
سختی و استحکام آلیـاژ خواهـد داشـت؛ اما مطابق با شکل-
های ( )9و ( )10بررســی و مقایســۀ تصــاویر
میکروســکوپی نــوری نشاندهندۀ این است که مرز دانهها
در نمونـۀ عملیات حرارتیشده واضحتر و برجستهتر هستند.
این نتایج در تحقیقات پیشین ] [29,30نیز ارائه شدهاند .پخش
شدن رســوبات مرز دانهها از اطراف مرز دانهها به فاز زمینـه
و وجـود رســوبات بیشتر در فاز زمینه در نمونۀ عملیـات
حرارتـیشده ،نشاندهندۀ اعمـال عملیـات حرارتــی
مناســب روی آن اســت .بنــابراین قطعــۀ عملیات
حرارتـیشـده بایـد سختی بیشتری داشته باشد .هنگ
( ،[31] )Hongبابی ( [32] )Bobyو همکارانشان گزارش
کردند

که

میکروساختار

رسوبات

(مورفولـوژی

شکل  9تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار آلیاژ منیزیم

AZ91

بعد از عملیات حرارتی

( ،)Morphologyکسـر حجمـی و توزیع رسوبات) عامل
تعیینکنندۀ خـواص مکـانیکی اســت .بدین منظور مـی-
تـوان از عملیـات حرارتی رسوب سختی مجدد استفاده کرد.
تجمع رسـوبات در مرز دانـه در اسـتحکام قطعـه خیلی
مـؤثر است که موجب میشود فاز زمینۀ آلیاژ از رســوبات
فقیـر شود و میزان آن در فاز زمینه کاهش یابد .تجمع
رســوبات در مرز دانه انعطافپذیری را افزایش میدهد .این
پدیده بر اثر پیرسختی بـیش از حـد در نمونه ایجاد میگردد
و بـا عملیـات حرارتـی مناسـب برطرف میشود .همانگونه
که قبالً گفته شد ،افزایش دمای پیرسختی ،باعث تجمع
رسوبات در مرز دانهها میشود [ .]25در دمای ،215 ˚C

شکل  10تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار آلیاژ منیزیم

رسوبات باریک -بلند و پهن -بلند ،با عنوان رسوبات پیوسته

 AZ91+1%REبعد از عملیات حرارتی

و رسوبات باریک -کوتاه و پهن -کوتاه ،با عنوان رسوبات
ناپیوسته ،هر دو با عالمت پیکان سفیدرنگ ،در اطراف مرز

با گذ شت زمان پیر سختی طول ر سوبات افزایش پیدا

دانهها یا دانهها ،در شکلهای ( )9و ( )10مشخص شدهاند و

میکند ،بنابراین سازوکار رسوبات در طول فرایند پیرسختی

قابل مشاهده هستند.

مهمترین نقش را در بهبود سختی و ا ستحکام دا شتها ست.

همچنین باید در نظر داشـت کـه عملیـات حرارتـی

کاهش م قدار انع طاف پذیری با افزایش اســـتح کام راب طۀ

رسوب سختی مجدد یک راه حل اصلی برای افزایش عمر

مستقیمی دارد ،بدین صورت که تشکیل رسوبات پیوسته یا

خستگی نیست .متغیرهای کلیدی تعیینکننـدۀ سختی و عمر

ناپیوســـته کامالً جدا در مرز دانه ها و همچنین رســـوبات

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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تیغهایشکل برروی فاز زمینۀ آلفا ،عامل اصلی کاهش سختی

میشود .بهطور کلی افزایش یا کاهش میزان رسوبات اطراف

و استحکام و افزایش انعطافپذیری بودهاست ].[31

فاز  Mg17Al12باعث تغییر خواص مکانیکی از جمله استحکام

فرایند پیرســـختی باعث تبدیل بخشـــی از رســـوبات
پیوســته و ناپیوســته به رســوبات تیغهایشــکل میشــود که
بیشترین میزان از این رســوبات جدید در دو حالت موازی

و مقدار سختی شدهاست که این امر کامالً مشابه با نتایج
ارائهشده در تحقیقات قبلی [ ]18و ] [28,29بودهاست.
تحلیل طیف سنجی پراش انرژی پرتو

ایکس ( Energy

و غیرموازی با فاز زمینۀ آلفا شده ،ظاهر می شود و همچنین

 ]20[ )Dispersive spectrometryو ] ،[38از حا لت های

میزان خیلی کمی از آنها با آرایشهای مایل و عمود برروی

موجود ،صـــحت تشـــخیص حالتهای آلفا و بتا را قبل از

صفحۀ فاز زمینۀ آلفا ظاهر شدهاند که دلیل آن افزایش زمان

عملیات حرارتی نشان میدهد .همچنین بر اساس این نتایج،

پیرســختی بودهاســت .قرارگیری رســوبات برروی صــفحۀ

فاز  Al11RE3بهصورت تیغهای یا سوزنی شکل ،فاز

ا صلی (مثل ر سوباتی که موازی قرار میگیرند) برای حرکت

بهصــورت کروی شــکل ،فاز بتا هم به چهار صــورت فاز

نابه جایی ها مانع زیادی ایجاد نمیکند ،ولی اگر رســـوبات

یوتکتیک ( )Eutecticجدا ،فاز یوتکتیک نیمهجدا ،رســوبات

چندین صفحۀ لغزش را قطع کنند (مثل رسوباتی که مایل یا

پیوسته و رسوبات ناپیوسته بودهاند.

Al8Mn5

عمودی قرار می گیرنــد) موانع بیش تری در راه ل غزش

از طرفی بر اسـاس گزارشهای محققان ،میزان درصـد

نا به جایی ها ای جاد میکن ند ] .[32,33نوع آرایش و ج هت

فازهای مذکور موجود در ریزســاختار آلیاژ منیزیم  AZ91با

A

آلیاژ منیزیم  AZ91+1%REمتفاوت ا ست .بهطور م شخص

قرارگیری این ر سوبات تیغهای شکل جدید که با عالمت

در شکل ( )9برروی فاز زمینۀ آلفا مشخص شدهاند ،درواقع

میزان درصــد فازهای آلفا Al8Mn5 ،Mg17Al12 ،و

یکی از مهمترین دالیل افزایش ســختی و اســتحکام اســت.

در ریزســـاخ تار آل یاژ منیزیم  AZ91بهترت یب برابر ،83/9

قابل ذکر ا ست که فرایند محلول سازی باعث ایجاد و ر شد

 0/3 ،15/8و صــفر درصــد بودهاند ،درحالیکه میزان همین

ترک به صورت بین دانهای و فرایند پیر سختی باعث ایجاد و

فازها در ریزســـاختار آلیاژ منیزیم  AZ91+1%REبهترتیب

ر شد ترک به صورت مرز دانهای شدها ست .علت این امر به

برابر  0/3 ،11/3 ،82/7و  5/7درصد بودهاند ].[12,30

ضعیف بودن فصل مشترک و انرژی باالی فصل مشترک فاز
زمینۀ آلفا و فاز بتا برمیگردد [ ]25و ].[34,35

Al11RE3

در ریزســـاختار آلیاژ  AZ91عملیات حرارتی تأثیرات
زیادی بر میزان درصـــد فازهای موجود در ریزســـاختار ،از

عملیات حرارتی با کاهش اندازۀ دانه ،کاهش میزان

جمله فاز  Mg17Al12داشـــتهاســـت ،بهطوریکه بخش قابل

رسوبات پیوسته و ناپیوسته در فاز زمینۀ آلفا و افزایش

توجهی از رسـوبات پیوسـته یا ناپیوسـته در اطراف این فاز،

استحکام هر کدام از فازها ،باعث کاهش تأثیرگذاری منفی

تحت تأثیر عملیات حرارتی به رســـوبات تیغهایشـــکل با

صفحات لغزشی و درنتیجه باعث افزایش عمر خستگی

ج هت های موازی ،غیرموازی ،عمودی و مایل با فاز زمی نۀ

شدهاست .همچنین سختی چرخهای توسط لغزش نابهجایی-

آلفا که با عالمت  Aدر شکل ( )9مشخص شده ،برروی فاز

ها که عمدتاً تحت تأثیر مرز دانهها و رسوبات ناپیوستۀ بزرگ

زمینۀ آلفا تبدیل شـــدهاند؛ درحالیکه در ریزســـاختار آلیاژ

هستند ،قابل کنترلاند .افزایش اندازۀ دانه بهطور مستقیم باعث

 ،AZ91+1%REمیزان کمتری از رسوبات پیوسته یا ناپیوسته

کاهش عمر خستگی میشود ،درحالیکه عملیات حرارتی

در اطراف فاز  ،Mg17Al12ت حت تأثیر عمل یات حرارتی به

باعث کاهش اندازۀ دانه و درنتیجه باعث افزایش عمرخستگی

رسوبات تیغهایشکل و بخشی جزئی هم به رسوبات پیوسته

شدهاست ] .[26,36,37بهطور مشابه ،این تغییرات در

یا ناپیوســتۀ کامالً جدا برروی فاز زمینۀ آلفا که با عالمت

ریزساختار آلیاژ منیزیم  ،AZ91+1%REتحت تأثیر پیرسختی

در شکل ( )10م شخص شدها ست ،تبدیل شده و همچنان

B

در دمای  215 ˚Cو زمان  5ساعت ،در شکل ( )10مشاهده

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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میزان قابل توجهی از رسوبات پیوسته یا ناپیوسته در اطراف

دانهها بودهاست ،اتفاق میافتد .کاهش سختی با افزایش زمان

این فاز ،بعد از عملیات حرارتی بدون تغییر باقی ماندهاست.

پیرسختی بعد از زمان پیک سختی ،معموالً بهعلت افزایش

تغییرات درصد فازهایی مثل  Al8Mn5و  Al11RE3بعد

اندازۀ دانهها و از بین رفتن رسوبات اطراف دانهها و روی فاز

از عملیات حرارتی ،بهعلت تعداد دانۀ خیلی کم و اندازۀ دانه

زمینۀ آلفا اتفاق میافتد ] .[12آلیاژهای  AZ91و ،AZE911

خیلی کوچک آنها ،کامالً محدود و کم بودهاست .به همین

بهترتیب در زمانهای  3و  5ساعت ،به پیک سختی خود یعنی

علت است که تغییرات سختی و استحکام بهطور عمده به فاز

بهترتیب  108و  115ویکرز رسیدهاند .هر دو آلیاژ در مقایسه

بتا یا  Mg17Al12برمیگردد .چون این فاز بین  11الی 16

با سایر منابع ،در همان دمای پیرسختی ( 215درجۀ

درصد ریزساختار هر دو آلیاژ را در چهار حالت فاز یوتکتیک

سانتیگراد) ،ولی در زمانهای خیلی کمتر به پیک سختی

جدا ،فاز یوتکتیک نیمهجدا ،رسوبات پیوسته و رسوبات

خود رسیدهاند ،که نوآوری این پژوهش محسوب میشود و

ناپیوسته تشکیل میدهد .تعداد دانههای این فاز بعد از

دو دلیل اصلی داشتهاست .اولین دلیل ،تفاوت در دما و زمان

عملیات حرارتی افزایش و اندازۀ دانههای آن کاهش یافته که

فرایند محلولسازی بودهاست؛ مثالً آلیاژ  AZ91در دمای

علت اصلی افزایش سختی و استحکام بودهاست .همانطور

پیرسختی  200درجۀ سانتیگراد و در زمانهای  3ساعت ]،[7

که گفته شد آلیاژ  ،AZ91با پیرسختی در دمای  215درجۀ

 10ساعت ] [39و  14ساعت ] [40به پیک سختی خود ،یعنی

سانتیگراد و زمان  3ساعت و آلیاژ  ،AZE911با پیرسختی

 74.5 ،71و  82.5ویکرز رسیدهاند؛ درحالیکه شرایط فرایند

در  215درجۀ سانتیگراد و زمان  5ساعت ،بیشترین سختی

محلولسازی آنها بهترتیب ،در دمای  420درجۀ سانتیگراد

را داشتهاند .بنابراین تأثیر هر کدام از این پیرسختیها بر

بهمدت  2ساعت ] ،[7در دمای  430درجۀ سانتیگراد بهمدت

سختی هر آلیاژ ،متفاوت بودهاست .از یک طرف ،تغییرات

 12ساعت ] [39و در دمای  413درجۀ سانتیگراد بهمدت 19

رسوبات پیوسته و ناپیوسته فاز بتا ( )Mg17Al12در هر کدام

ساعت ] [40بودهاست .همانطور که مشخص شد ،تفاوت

از آلیاژها متفاوت بودهاست ،به این صورت که کاهش

قابل توجهی در شرایط فرایند محلولسازی ،مخصوصاً در

رسوبات در آلیاژ  AZ91زیاد ،ولی در آلیاژ  AZE911کمتر

زمان آنها مشاهده میشود .قابل ذکر است که شرایط فرایند

بودهاست .از طرفی دیگر ،میزان حضور رسوبات پیوستۀ

محلولسازی در این تحقیق ،در دمای  415درجۀ سانتیگراد

AZ91

و زمان  5ساعت ،بودهاست .دومین دلیل ،تفاوت در نوع

تحت تأثیر پیرسختی در دمای  215درجۀ سانتیگراد و زمان

خنککاری بودهاست .نوع خنککاری ،تأثیرات خیلی مهمی

 3ساعت ،نسبتبه آلیاژ  AZE911تحت تأثیر پیرسختی در

بر میزان رسوبات ،ابعاد رسوبات و شکل رسوبات،

 215درجۀ سانتیگراد و زمان  5ساعت ،کمتر بودهاست.

داشتهاست .مثالً خنککاری میتواند در هوا [ ،[9,19آب سرد

عالوهبر تغییرات رسوبات پیوسته و ناپیوستۀ فاز بتا

(با دمای  25درجۀ سانتیگراد) ] ،[23,24آب داغ (با دمای 80

( ،)Mg17Al12حضور فاز  Al11RE3در آلیاژ  ،AZE911تأثیر

درجۀ سانتیگراد) ] [14,16,30و روغن ] [2باشد .نوع خنک-

بیشتری بر سختی ،از جمله پیک سختی داشتهاست .همچنین

کاری در این تحقیق ،خنککاری در هوای محیط بودهاست.

پیرسختیدر دمای  185درجۀ سانتیگراد و زمان  1ساعت،

شــایان ذکر اســت که فاز بتا ( )Mg17Al12بهصــورت

سختی هر دو آلیاژ را بهمیزان متفاوتی کاهش دادهاست .هدف

جزایری شکل در تمامی ریز ساختارها م شخص شدها ست.

اصلی از انجام عملیات حرارتی ،معموالً افزایش سختی است،

منظور از فاز  ،Mg17Al12همان فاز یوتکتیک بتا بهصـــورت

اما کاهش سختی تحت تأثیر عملیات حرارتی ،بهعلت کاهش

کامالً جدا و نیمهجدا میباشـــد .رســـوبات اطراف این فاز

بیش از حد رسوبات اولیۀ موجود در اطراف دانهها یا مرز

بهشــکل پیوســته و ناپیوســته هســتند .این فاز براســاس

دانهها و کاهش میزان مرز دانهها که ناشی از افزایش اندازۀ

گزارشهای قبلی ] ،[22,23,34بیشترین میکرو سختی را در

باقیمانده بعد از پیرسختی در اطراف دانهها ،در آلیاژ

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیم  AZ91به...

میان ســایر فازها داشــتهاســت که دلیل اصــلی آن حضــور

صــنعت ریختهگری و عملیات حرارتی بعد از آن اســت .در

رسوبات پیوسته در اطراف این فاز می باشد .فرایند عملیات

فرایند پیرســختی ،مرحلۀ رســوبی که عامل اصــلی افزایش

حرارتی یا پیرســـختی چند تأثیر مهم بر فاز یوتکتیک بتا و

استحکام و سختی است ،معموالً به شکل تعادلی خود ،پدید

رسوبات آن داشتهاست:

نمیآید و بی شتر باتوجه به شرایط دمایی و زمان پیر سختی،

 .1فرایند پیرســختی باعث تبدیل شــدن فاز یوتکتیک بتای

پس از گذشـــت چند مرحلۀ میانی ،ســـاختار پایدار نهایی

نیمهجدا بهصورت کامالً جدا شدهاست.

پدیدار میشود [ .]18قابل ذکر است که آلیاژ منیزیم ،AZ91

 .2ابعاد و شــکل کلی رســوبات قبل از فرایند پیرســختی،

از نظر مشــخصــههای متالورژیکی مثل نحوۀ شــکلگیری و

بهصــورت پهن و چســبیده بههم و متقاطع با مرز دانهها

حضــور رســوبات پیوســته یا ناپیوســته و اندازۀ دانهها در

بودهاند ،درحالیکه بعد از فرایند پیرسختی ،این رسوبات،

ریزســـاختار ،خواص مکانیکی مثل ســـختی ،تنش نهایی و

بار یک و نی مهچســـب یده بههم و در ام تداد مرز دا نه ها

تســلیم و خواص خســتگی مثل حد اســتحکام ،جایگزینی

بودهاند.

مناســـب برای آلیاژهای آلومینیوم  A380و  ،A356-T7برای

 .3هر چه قدر میزان تبدیل رســـوبات فاز بتا ()Mg17Al12

ساخت سر سیلندر موتور خودرو ،بعد از عملیات حرارتی،

ناپیوســته تحت تأثیر فرایند پیرســختی برروی مرز دانهها

بودهاســـت؛ زیرا که این خواص م تالورژیکی و م کانیکی،

به رســوبات تیغهایشــکل بیشتر باشــد ،بههمان اندازه

تقریباً در یک ســطح از خواص مشــابه و نزدیک به هم قرار

سختی هم بیشتر میشود.

دار ند .در تحقی قات و م نابع مختلف ،د ما ها و ز مان های

 .4تن ها فازی که تا حد ز یادی ت حت تأثیر نوع و نرخ

پیرسختی انتخاب شده برای آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر

A380

خنککاری بودهاست ،فاز بتا ( )Mg17Al12است؛ طوریکه

 220 ،200 ،180و  240درجۀ سانتیگراد و بهمدت 5 ،3 ،1

افزایش نرخ خنک کاری باعث کاهش میزان این فاز در

و  7ســـاعت [ ]18و همچنین برای دیگر آلیاژهای آلومینیوم

ریزساختار میشود.

سر سیلندر مثل  ،A356دماها  200 ،180 ،175و  250درجۀ

بهمنظور افزایش دقت و کیفیت در بررسیهای صورت

ســانتیگراد و زمانها  4.5 ،3 ،2و  6ســاعت [ ]19گزارش

گرف ته در این پژوهش ،پیشـــن هاد میگردد که در ادا مۀ

شدهاست و در این تحقیق ،دماها و زمانهای پیرسختی برای

فعالیتها ،بااســـتفاده از نقشـــۀ  EDXو با میکروســـکوپ

آلیاژ منیزیم سر سیلندر  215 ،200 ،185 ،170 AZ91و 230

الکترونی روبشـــی ،ت مامی فاز های هر دو آل یاژ منیزیم،

درجۀ ســـانتیگراد و بهمدت  5 ،3 ،1و  7ســـاعت بودهاند.

به صورت دقیقتری م شخص گردند .ضمناً نتایج و دادههای

بنابراین دماها و زمانهای انتخابشده برای پیرسختی هر سه

اجرای آزمونهای خستگی ،باتوجه به ارتباط مستقیم سختی

آلیاژ مذکور ،کامالً نزدیک به هم و حتی یکســان بودهاســت.

ماده با خواص خســـتگی پرچرخۀ آن ،برای هر دو آلیاژها

پیک سختی یا بیشترین سختی آلیاژهای سرسیلندر ،A380

بهینهشـــده با عملیات حرارتی ،در تحقیقات بعدی منتشـــر

 A356و  ،AZ91بهترتیب  95ویکرز [ 164 ،]18ویکرز []19

خواهند شد.

و  115ویکرز (در این تحقیق) بودهاســــت؛ حتی زمــان

آل یاژ های آلومینیوم  A380و  A356بهدل یل نســـ بت

پیر سختی به پیک سختی یا بیشترین سختی ر سیدن هر دو

اســتحکام بهوزن مخصــوص قوی ،شــکلپذیری مناســب،

آلیاژ  ]18[ A380و  3( AZ91ســاعت) یکســان بودهاســت.

چقرمگی و م قاو مت به خســـتگی خوب ،در بخش های

همچنین مســـاحت و یا اندازۀ دانه های فازهای آلیاژهای

مختلف خودرو کاربرد دارد .از جمله کاربردهای این آل یاژ

ســـرســـیلندر  ]18[ A356و ( AZ91در این تحقیق) قبل از

میتوان به سرسیلندر موتور خودروی ملی ( )EF7اشاره کرد

عملیات حرارتی ،میانگین  350میکرومتر و بعد از عملیات

[ .]18گســترش این آلیاژها در صــنایع ،نیازمند بهبود کیفیت

حرارتی ،میانگین  150میکرومتر بودهاست.
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همچنین با استناد به گزارشهای سایر منابع درمورد تغییرات

عدد ســـختی بودهاســـت (مثالً اگر ســـختی بعد از عملیات

اســتحکام نهایی و تســلیم آلیاژهای  A380-T6 ،A356-T6و

حرارتی ،بین  30الی  40در صد افزایش بیابد ،حد ا ستحکام

 AZ91-T6بعد از عملیات حرارتی میتوان گفت که اگر چه

هم تقریباً به همان میزان ،بهبود خواهد یافت) .درنتیجه ،با

در این پژوهش ،به بررسی تغییرات استحکام نهایی و تسلیم

بهبود میزان ســـختی توســـط عمل یات حرارتی ،این هدف

آلیاژ  ،AZ91تحت تأثیر عملیات حرارتی پرداخته نشدهاست

بهراحتی قابل دستیابی است.

ولی محققان زیادی به برر سی این مو ضوع پرداختهاند ،مثالً
جاویدان و همکاران [ ]25گزارش کردند که ا ستحکام نهایی

نتیجهگیری

و تســـلیم آلیاژ  AZ91بعد از عملیات حرارتی ،بهترتیب از

در این مقاله ،تحلیل ح سا سیت اثرات دما و زمان پیر سختی

 210به  285مگاپاســـکال و از  100به  160مگاپاســـکال

در عملیات حرارتی بر ریز ساختار و سختی آلیاژهای منیزیم

ر سیدها ست .همچنین در رابطه با تغییرات ا ستحکام نهایی و

 AZ91و  AZ91+1%REانجام شـــد .براســـاس داده های

تسلیم آلیاژهای  A356-T6و  ،A380-T6تحت تأثیر عملیات

تجربی بهدستآمده ،میتوان به نتایج زیر اشاره نمود:

حرارتی ،تحقیقات فراوانی انجام شــدهاســت؛ مثالً خیشــه و

 .1پیرســختی در دمای  215 ˚Cو زمان  3ســاعت ،ســختی

همکاران [ ]18گزارش کردند که اســتحکام نهایی و تســلیم

آلیاژ  AZ91را حدود  60درصــد و پیرســختی در دمای

آل یاژ  A380-T6ت حت تأثیر عمل یات حرارتی ،بهترت یب از
 245به  255مگاپاســـکال و از  171به  174مگاپاســـکال

 215˚Cو زمان  5ساعت ،سختی آلیاژ  AZ91+1%REرا
حدود  50درصد افزایش دادهاست.

رســـیدهاســـت و همچنین ویجایکومار ( )Vijay Kumarو

 .2فرایند پیر سختی باعث تبدیل شدن ر سوبات پیو سته و

پراکراتهی ( [41] )Prakrathiاظهار داشـــتند که اســـتحکام

ناپیوسته به رسوبات سوزنی شکل برروی فاز زمینۀ آلفا و

نهایی و ت سلیم آلیاژ  A356-T6تحت تأثیر عملیات حرارتی،

همچنین کاهش میزان رسوبات اطراف فاز بتا شدهاست.

بهترت یب از  233به  238م گا پاســـ کال و از  120به 160
مگاپاسکال رسیدهاست .پس بهبود استحکام نهایی و تسلیم
آلیاژ  AZ91-T6بهاندازۀ بهبود آلیاژهای  A356-T6و

A380-

 .3پیرســختی در دمای  180˚Cو زمان  1ســاعت ،ســختی
آلیاژهای  AZ91و  AZ91+1%REرا بهترتیب حدود 16
و  10درصد کاهش دادهاست.

 T6بعد از عملیات حرارتی ،بودهاســت .مهمترین متغییرهای

 .4بهینهترین شــرایط پیرســختی برای هر دو آلیاژ  AZ91و

تعیینکننــده یعنی خواص مکــانیکی ،از جملــه ســـختی،

 ،AZ91+1%REبااســتفاده از نرمافزار مینیتب ،در دمای

ا ستحکام نهایی و ا ستحکام ت سلیم ،از خواص متالورژیکی،

 217˚Cو زمان  3/6ساعت ،تخمین زده شدهاست.

اندازۀ دانه و همچنین از شرایط عملیات حرارتی ،دما و زمان

 .5در تحلیل حســاســیت با آنالیز رگرســیون ،میتوان نتیجه

پیرسختی آلیاژ سرسیلندر منیزیم  AZ91با آلیاژهای آلومینیوم

گرفت که اثر دمای پیر سختی از اثرات زمان پیر سختی و

سر سیلندر  A380و  ،A356بعد از عملیات حرارتی ،در یک

عناصـــر نادر خاکی ،بر ســـختی آلیاژهای منیزیم بیشتر

م حدودۀ تقری باً یکســـان و نزد یک به هم قرار گرف تها ند.

است.

درنتی جه ،جدیترین و قویترین رق یب آل یاژ های آلومینیوم

 .6شرایط دما و زمان پیرسختی و میزان بهبود سختی ،کاهش

AZ91

ا ندازۀ دا نه ،اســـتح کام ن هایی و تســـلیم آل یاژ منیزیم

بودهاســـت .جایگزینی آلیاژ ســـرســـیلندر منیزیم  AZ91با

ســرســیلندر  AZ91-T6بهاندازۀ بهبود همین خواص در

آلیاژهای آلومینیوم ســرســیلندر  A380و  ،A356با بررســی

آلیاژهای آلومینیوم ســرســیلندر  A356-T6و

خواص خســتگی پرچرخۀ این آلیاژها امکانپذیر میشــود و

ب عد از عمل یات حرارتی بودهاســــت و از نظر خواص

از طرفی ،خواص خستگی پرچرخه ،کامالً وابسته به تغییرات

مکانیکی ،در یک محدودۀ تقریباً یکســان و نزدیک به هم

سر سیلندر  A380و  ،A356آلیاژ سر سیلندر منیزیم

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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 مهمترین نک ته در ان جام این، درنتی جه.قرار گرف تها ند

. به این امر پرداخته شدهاست،که در این پژوهش

AZ91

جایگزینی برای ساخت سر سیلندر از آلیاژ منیزیم

 بهبود،A356  وA380 بــهجــای آلیــاژهــای آلومینیوم
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1. Introduction
According to the literature review, it can be seen that
different researchers have studied different methods to
improve the mechanical properties of various
magnesium alloys. The effect of heat treatment
quantitatively (and not just qualitatively) by
regression method on the hardness of the specific
magnesium alloy under study is rarely found, which is
one of the innovations of the present study. Therefore,
in this paper, the effect of temperature and hardening
time in heat treatment on the hardness and
microstructure of AZ91 and AZ91+1%RE magnesium
alloys is investigated. For this purpose, 8 ageing
processes with different temperatures and times have
been performed on the studied materials. Then, the
microstructures were compared with each other and
the hardness test results were presented by the Brinell
method using sensitivity analysis (regression method)
in Minitab software and the effect of input variables
was determined.
2. Materials and Experiments
Brinell hardness tests were performed before and after
heat treatment on samples produced according to the
ASTM-E10 standard. Hardness test was performed by
Brinell method (with Copa universal hardness tester),
with a diamond ball with a load of 150 kg and repeated
up to 4 times at room temperature. The average
hardness values in terms of Brinell and the percentage
of hardness improvement were reported. After the
metallographic process of the samples, the
microstructures of the material were examined by light
microscopy. This process included cold mounting,
sanding, polishing, and etching with a glycol-stick
etchant.
All heat treatment steps are performed in a CO2
gas-controlled tube furnace. The above heat treatment
furnace is of tube or tube type, model ATE1100L,
made by Excion company in Germany. The maximum
working temperature of this furnace is 1200°C and the
dimensions of the working area (pipe) include a
diameter of 10 cm and a depth of 90 cm.
1

3. Results
According to Figure 1, the effect of three variables of
ageing temperature, ageing time, and addition of rare
earth elements (cerium and lanthanum) on the
hardness of AZ91D magnesium alloy is investigated
in the standard effects diagram. Therefore, the
hardening temperature, the addition of rare earth
elements, and the ageing time, respectively, had the
greatest effect on increasing the hardness of AZ91
magnesium alloy. Moreover, it should be noted that
according to Figure 1, the effect of ageing temperature
on hardness was greater than the ageing time. The
addition of a rare earth element to the AZ91
magnesium alloy at ambient temperature also has
significant effects on mechanical properties. These
effects include a decrease in yield strength and an
increase in tensile strength of up to 4% each, an
increase in stiffness of up to 3%, and an increase in a
failure rate of up to 38%. Therefore, it is clear that the
addition of a rare earth element has slightly improved
the hardness. On the other hand, the curing alloy is
highly dependent on the temperature and the ageing
time.

Figure 1: Diagram of the effect of hardening
temperature, hardening time, and addition of rare
earth element AZ91 on the hardness of magnesium
alloy

The formation of discontinuous sediments causes the
formation and growth of cracks at the grain boundaries
and their weakening, which is the main reason for the
decrease in yield strength in the early stages of the
ageing process. The process of sediment formation
consists of three-time stages. The first stage involves
the initial times of the process that the difficulty does
not change. Then, in the second stage, the increase in
hardness begins and continues until the third stage
begins and the peak of hardness or overexposure
occurs, after which, with increasing ageing time, a
decrease in hardness is observed. Also, with
increasing ageing time, the length of sediments
increased and caused improper arrangement of
sediments, which was the main reason for the increase
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in hardness and strength. Regarding the effect of
ageing temperature, it can be said that increasing the
ageing temperature has caused the accumulation of
sediments at the grain boundaries, which has been
directly effective in strength.
4- Conclusions
In this article, the effects of the ageing temperature and
the ageing time in the heat treatment have been
investigated on the hardness and the microstructure of
AZ91 and AZ91+1%RE magnesium alloys, using the
sensitivity analysis with the Minitab software. For this
purpose, 8 ageing treatments with different
temperatures and times were performed on AZ91 and
AZ91+1%RE magnesium alloys and then, results
related to the Brinell hardness and the microstructure
of the optical microscopy were compared. Based on
the results of the sensitivity analysis, the influence of
the ageing temperature on hardness increasing was
more than the ageing time. Moreover, ageing at 215°C
for 3 hours enhanced the hardness of the AZ91
magnesium alloy about 57% and ageing at 215°C for
5 hours increased the hardness of the AZ91+1%RE
magnesium alloy about 47%. In addition, ageing
converted a large part of continuous precipitations to
needle-shaped precipitations on the alpha phase and
also reduced the number of precipitations around the
Mg17Al12 phase in the microstructure of both alloys.
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بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس فوالد زنگنزن  321به فوالد کمآلیاژ استحکام باالی
API X65

مقاله پژوهشی
()1

سحر خواجه محمودی

محمود شریفی تبار

()2

چکیده در این پژوهش ات صال غیرهمجنس فوالد کمآلیاژ ا ستحکام باالی  X65به فوالد زنگنزن آ ستنیتی  321باا ستفاده از فرایند جوشکاری قو سی
دستی با دو الکترود  308و  309انجام شد .در ادامه ،ساختار ،ریزساختار ،سختی و استحکام کششی اتصاالت مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که ساختار هر دو ات صال در ناحیۀ جوش حاوی فازهای آ ستنیت و دلتا فریت بود .برر سیهای ریز ساختاری ن شان داد که در صد فاز فریت در جوش
الکترود  309باالتر از مقدار این فاز در جوش الکترود  308بود .در هر دو ات صال یک الیۀ وا سط حاوی فازهای فریت و مارتنزیت در ف صلم شترک فلز
جوش و فوالد کمآلیاژ استحکام باالی  X65تشکیل شد .نتایج آزمون سختی نشان داد که مقدار سختی فلز جوش دو الکترود  308و  309بهترتیب  30و
 38درصد بیشتر از فوالد کمآلیاژ بود .نتایج آزمون کشش بیانگر آن بود که استحکام کششی جوش تولیدشده با الکترود  309در حدود  1/5درصد باالتر
از الکترود  308و مقدار قابلیت تغییر طول  26درصد کمتر بود .شکست نهایی در تمامی نمونهها در فصلمشترک فلز جوش و فوالد کمآلیاژ اتفاق افتاد.
بررسی سطوح شکست نمونهها بیانگر ترکیب مکانیزم شکست نرم و ترد در نمونههای آزمون کشش بود.
واژههای کلیدی فوالد زنگنزن ،اتصال غیر همجنس ،استحکام ،سختی ،ریزساختار.

مقدمه

خواهد بود .فوالد میکروآلیاژی  API 5L-X65با دارا بودن

انتخاب مواد مهندسیییی برای سیییاخت قط ات در صییینای

اسییتحکام مکانیکی قابل توجه در تولید لولههای انتقال نفت

مختلف به شرایط کاری و ویژگیهای فلزات در د سترس

وگاز بهکار برده میشود .این فوالد دارای ریزساختار فریتی-

و همچنین جنبههای اقت صادی ب ستگی دارد .در برخی موارد

پرلیتی اسیییت که حضیییور عناصیییر میکروآلیاژی تیتانیم،

ساخت تمامی بخشهای یک سازه بااستفاده از فلزات دارای

آلومینیوم ،نیوبیوم و وانادیوم سیییبب دگرگونی آسیییتنیت به

ویژگی های خاص مانند فوالدهای زنگنزن سیییبب افزایش

فریت ریز دانه میشود ]1و .[2از سوی دیگر ،فوالد زنگنزن

هزینۀ مواد اولیه میگردد؛ ازاینرو ،بهمنظور صییرفهجویی در

 321جزو فوالدهای زنگنزن آسییتنیتی اسییت که حضییور

هزی نه ها ،میتوان مواضییی ی را که وجود فوالد ز نگنزن

م قادیر ا ندک تی تانیم در ترک یب آن سییی بب م قاو مت عالی

ضرورتی ندارد ،با فوالد سادۀ کربنی و یا کمآلیاژ جایگزین

دربرابر خوردگی بین دا نه های در محدودۀ دمایی رسیییوب

کرد .در این گونه موارد لزوم ایجاد ات صال منا سب بین آنها

کاربید کرم ( 550تا  790سییانتیگراد) شییدهاسییت .ازاینرو،

بسیییار مهم اسییت .از آنجا که ترکیب شیییمیایی فوالدهای

اتصیییال غیرمشیییابه این دو فوالد میتواند راهحل برخی از

کمآلیاژ در مقایسه با فوالدهای زنگنزن بسیار متفاوت است،

مشییک ت انتخاب مواد در صیینای مختلف نظیر نفت ،گاز،

کنترل واکنشها در فصییلمشییترک آنها و بررسییی تغییرات

پترو شیمی ،نیروگاههای حرارتی و صنای غذایی با شد [،]1

سییاختاری و ریزسییاختاری در ناحیۀ جوش و همچنین تأثیر

[.]3-9

این تغییرات بر خواص اتصییال از اهمیت ویژهای برخوردار
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( )1نویسندۀ مسئول ،دانشیار ،گروه مهندسی مواد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
( ) 2کارشناسی مهندسی مواد ،گروه مهندسی مواد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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تاکنون درزمینۀ اتصال غیرهمجنس فوالدهای زنگنزن

فلز پرکننده برای اتصییال غیرمشییابه فلزات به جنس فلز پایه

 321و  X65به سایر آلیاژهای مهندسی تحقیقاتی انجام

وابسته است و در هر مورد باید فلز پرکنندۀ مناسب انتخاب

][10-12

شیییود .از آن جا که تاکنون در م ناب تحقی قاتی داخلی و

ریزساختار و خواص خوردگی جوش ورقهای دوالیۀ فوالد

خارجی قابل د سترس ،مطال ۀ عمیق و علمی درخ صوص

زنگنزن دوفازی /2205فوالد  X65را مورد بررسی قرار

اتصیال غیرمشیابه فوالد زنگنزن  321و فوالد  X65بهروش

دادند .همچنین آنها روشی ترکیبی از جوشکاری لیزر/

جوشکاری الکترود د ستی بهعنوان یکی از روشهای ارزان

جوشکاری قوسی فلز -گاز محافظ خنثی ( )MIGرا برای

و در دسترس اتصال مواد انجام نشدهاست ،ازاینرو هدف

جوشکاری این ورقها پیشنهاد دادند .نتایج آنها نشان داد

از این تحقیق برر سی تأثیر نوع فلز پرکننده بر ریز ساختار و

که توان حرارتی ترکیبی دو فرایند یکی از پارامترهای مؤثر بر

خواص مکانیکی این ات صال غیرم شابه ا ست .بدین منظور،

اندازۀ دانه و توزی عناصر آلیاژی در فازهای فریت و آستنیت

الکترود های فوالد ز نگنزن  308و  309بهعنوان دو فلز

است ] .[12سایرام ( )Sayiramو آریواژاگان ()Arivazhagan

پرکنندۀ رایج ات صال فوالدهای زنگنزن به فوالد کربنی برای

] [13تغییرات ریزساختاری در ناحیۀ اتصال غیرهمجنس آلیاژ

برقراری اتصال انتخاب شدند .سپس ،ساختار ،ریزساختار و

اینکونل  800و فوالد زنگنزن  321را مورد بررسی قرار

خواص مکانیکی اتصییاالت ایجادشییده مورد بررسییی قرار

دادند .دو فلز پرکننده از جنس آلیاژ اینکونل  82و اینکونل

گرفت تا الکترود مناسییب از بین این دو گزینه برای اتصییال

 617برای اتصال این قط ات بهروش جوشکاری قوسی با

فوالدهای مذکور انتخاب شود. .

شدهاست .بهعنوان مثال ژانگ ( )Zhangو همکاران

الکترود تنگستنی و گاز محافظ ( )GTAWاستفاده شد .نتایج
بررسیهای ریزساختاری نشان داد که تغییر در نوع فلز

مواد و روش تحقیق

پرکننده تأثیر قابل توجهی بر نوع فازهای تشکیلشده در ناحیۀ

بهمنظور اتصال فوالد زنگنزن آستنیتی  321به فوالد کمآلیاژ
استحکام باالی  ،X65ورقهایی با اب اد  12×100×300میلی-
متر مک ب از هر آلیاژ تهیه شد .ترکیب شیمیایی این روقها
که توسط آنالیز طیفسنج نشر اتمی اندازهگیری شد ،در
جدول ( )1ارائه شدهاست .پیش از انجام فرایند جوشکاری
تمامی سطوح ورقهای مذکور بهمنظور حذف آلودگیهای
سطحی و اکسیدها بهطور کامل سنگ زده شد و درنهایت
توسط استون شستشو داده شد.

جوش و نحوۀ توزی عناصر آلیاژی دارد .درنهایت فلز پر-
کننده اینکونل  617بهعنوان فلز مناسب برای این اتصال
غیرمشابه پیشنهاد شد .در تحقیق دیگری شارما ( )Sharmaو
همکارانش ] [14تأثیر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده بر خواص
اتصال غیرهمجنس ایجادشده بین آلیاژ پایه نیکل  C-276و
فوالد زنگنزن  321را بهروش جوشکاری قوسی با الکترود
تنگستنی و گاز محافظ ( )GTAWمورد بررسی قرار دادند.
در این تحقیق تأثیر تغییر ریزساختار بر خواص مکانیکی و
خوردگی ناحیۀ جوش مورد بررسی قرار گرفت .سه فلز پر-
کنندۀ متفاوت از جنس آلیاژهای پایه نیکل و یک فلز پرکننده
از جنس فوالد زنگنزن  347انتخاب شد .نتایج بررسیهای
آنها نیز نشان داد که تغییر ترکیب شیمیایی فلز پرکننده می-
تواند تأثیر قابلتوجهی بر خواص ناحیۀ اتصال داشته باشد.
درنهایت فلز پرکننده  ER-NiCrMo-4بهعنوان فلز پرکنندۀ
مناسب برای اتصال این فلزات غیرمشابه پیشنهاد گردید.
نتایج برر سیهای پی شین ن شان میدهد که انتخاب نوع

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

جوشکاری قط ات بااستفاده از روش جوشکاری
قوسی دستی انجام شد .بدین منظور از دو نوع الکترود
جوشکاری با کدهای  E308Hو  E309Lساخت شرکت
الکترودسازی یزد و قطر  4میلیمتر استفاده شد .این دو
الکترود بهعنوان فلز پرکنندۀ رایج برای اتصال فوالدهای
زنگنزن به فوالدهای کربنی مورد استفاده قرار میگیرند.
جدول ( )2ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص حاصل از این
الکترودها را که توسط شرکت سازنده ارائه شدهاست نشان
میدهد ].[15

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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جدول  1ترکیب شیمیایی مواد اولیه
ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)
فوالد زنگنزن 321
فوالد

X65

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Ti

V

Nb

Fe

0/03

0/41

1/13

17/20

0/28

9/68

0/32

0/10

0/02

مابقی

0/10

0/20

1/20

0/08

0/01

0/04

0/01

0/06

0/02

مابقی

جدول  2ترکیب شیمیایی الکترودهای جوشکاری (گزارششده توسط شرکت الکترودسازی یزد)

][15

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)
C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Mo

Cu

Nb

Fe

الکترود E308H

0/07

0/5

1/5

19/0

0/05

10/0

>0/5

>0/5

0/01

مابقی

الکترود E309L

>0/03

0/7

0/9

24/0

0/08

13/0

>0/3

>0/3

0/02

مابقی

براسییاس طراحی انجامشییده ،جوشکاری بااسییتفاده از

( )Scan step timeدر محدودۀ زاویۀ  20تا  80درجه انجام

طراحی اتصال جناقی دوطرفه انجام شد .در مجموع از چهار

شد .بدین منظور نمونههای مدنظر بهطور کامل از فلز جوش

پاس برای پرکردن درز ات صال ا ستفاده شد .دمای بین پا سی

ا ستخراج شد .ترکیب شیمیایی فلز جوش تو سط د ستگاه

نیز در حدود  150درجۀ سل سیوس انتخاب شد .همچنین،

کوانتومتری  PMI MASTER SMARTا ندازهگیری شییید.

برای هر دو نوع الکترود ،محدودۀ جریان جوشکاری و نوع

برای بررسیییی ریزسیییاختار ناحیۀ جوش و منطقۀ متأثر از

قطبیت برا ساس پی شنهاد سازنده مطابق جدول ( )3انتخاب

حرارت ،نمونههای مختلف از نواحی متفاوت سیییطق مقط

شد.

جوش تهیه شد و پس از آماده سازی اولیه توسط سنبادههای

جدول  3مشخصات فرایند جوشکاری مورداستفاده برای اتصال فوالد
زنگنزن  321به فوالد

X65

نانومتر پولیش کاری شیییدند .بهدلیل مقاومت به خوردگی
متفاوت فوالد زنگنزن با فوالد کمآلیاژ اسییتحکام باال ،از دو

الکترود

الکترود

308

309

جریان جوشکاری (آمپر)

135

145

ولتاژ جوشکاری (ولت)

26

30

سرعت جوشکاری (سانتیمتر بر دقیقه)

17-16

17-16

قطر الکترود (میلیمتر)

4

4

نوع قطبیت

DC+

DC+

متغیر جوشکاری

 180تا  1500بااسیییتفاده از نمد و ذرات آلومینا با اندازۀ 50

نوع محلول حکاکی متفاوت برای آ شکار سازی ریز ساختار
استفاده شد .نایتال ( 3 )Nitalدرصد ( 3درصد اسید نیتریک
و  97درصییید م تانول) بهعنوان محلول ح کاکی پا یه برای
آشیییکارسیییازی ریزسیییاختار فوالد  X65و محلول کالینگ
( 33( )Kalling’s reagentمیلیلیتر آب 1/5 ،گرم ،CuCl2
 33میلیلیتر متانول و  33میلیلیتر  )HClبرای آ شکار سازی
ریز ساختار و فازهای موجود در فلز جوش و منطقۀ متأثر از

بهمنظور شنا سایی نوع فازهای ت شکیل شده در ناحیۀ

حرارت فوالد زنگنزن مورد اسیییتفاده قرار گرفت .در ادامه،

جوش ،آنالیز پراش اشیی ۀ ایکس با طول موج تکرنگ مس

ریز ساختار نواحی مختلف باا ستفاده از میکرو سکوپ نوری

روبش ( Scan step

ساخت شرکت  Olympusو میکروسکوپ الکترونی روبشی

 0/02 )sizeدر جه و ز مان روبش  1ثان یه در هر فاصییی له

نشیییر می یدا نی  TESCAN MIRA3 FESEMم جهز بییه

( 1/541874انگسییتروم) ،اندازۀ فاصییلۀ

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،
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آشیییکارسیییاز طیفسییینجی انرژی  ،(EDS) SAMXبرای

درصیید حضییور فلز پایه در فلز مذاب توسییط متغیری بهنام

اندازهگیری ترکیب شییییمیایی فازها ،مطال ه شییید .بهمنظور

درصد رقت ( )Dilutionسنجیده میشود .هرچه درصد رقت

بررسییی خواص مکانیکی اتصییاالت از دو آزمون کشییش و

بیشتر باشد میزان مذاب حاصل از فلز پایه در ترکیب مذاب

سختی سنجی ا ستفاده شد .آزمون ک شش برروی نمونههای

کل بیشییتر اسییت .رقت سییبب میشییود تا ترکیب فلز مذاب

عرضی توسط دستگاه آزمون کشش  Universalشرکت کوپا

تغییر کند و ازاینرو سبب ایجاد ریز ساختارهای متفاوت در

( )Koopaبا سرعت  1میلیمتر بر دقیقه انجام شد .نمونههای

فلز جوش خواهد شییید .بهمنظور بررسیییی دقیقتر ترکیب

آزمون بهصیییورت عمود بر درز اتصیییال و بهنحوی که فلز

شیمیایی فلز جوش پس از جوشکاری از آنالیز کوانتومتری

جوش در مرکز نمونه قرار دا شت ،آماده سازی شد .برای هر

اسییتفاده شیید که نتایج آن در جدول ( )4ارائه شییدهاسییت.

اتصییال سییه نمونه مورد آزمون قرار گرفت .همچنین ،برای

همانگونه که م شاهده می شود در صد عنا صر آلیاژی کرم و

ت یین مکانیزم شک ست ،سطق شک ست نمونههای آزمون

نیکل در فلز جوش حاصیییل از الکترود  309بیشیییتر از فلز

( SEM

جوش الکترود  308اسیییت .نکتۀ دیگر آن اسیییت که مقدار

 )KYKY EM2900بررسی شد .مقدار سختی نقاط مختلف

عنصییر نیکل از  10درصیید وزنی در ترکیب الکترود  308به

جوش نیز بااسییتفاده از دسییتگاه سییختیسیینج ویکرز با بار

 9/3درصیید در فلز جوش کاهش یافتهاسییت .درخصییوص

اع مالی  500گرم برای مدت ز مان  10ثان یه ا ندازهگیری

الکترود  309نیز در صد نیکل از  13در صد وزنی در ترکیب

شیید و منحنی تغییرات سییختی بر حسییب فاصییله از سییمت

الکترود به  12/7درصییید وزنی در فلز جوش کاهش یافت.

فوالد زنگنزن  321تا فوالد  X65برای هر اتصیییال رسیییم

اگر درصیید بازیابی نیکل بهعنوان یک فلز نجیب حدود 100

شد.

درصد در نظر گرفته شود ،م حظه می شود که میزان کاهش

کشییش توسییط میکروسییکوپ الکترونی روبشییی

درصیید نیکل در هر دو جوش کمتر از  10درصیید اسییت.
نتایج و بحث

واضق است که درصد نیکل در فوالد کم آلیاز استحکام باال

ترکیب شیمیایی فلز جوش

کمتر از  0/1در صد ا ست .بنابر این میتوان نتیجه گرفت که

در روش جوشکاری قوسییی دسییتی ذوب شییدن همزمان

میزان رقت در هر دو ات صال در مرکز حو ضچۀ مذاب اندک

الکترود و فلز پا یه و اخت ط این دو مذاب سییی بب تغییر

و ناچیز است.

ترکیب شییییمیایی فلز جوش حاصیییل از الکترود میشیییود.
جدول  4نتایج آنالیز کوانتومتری ترکیب شیمیایی فلز جوش حاصل از الکترودهای
 308و 309
ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)
C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Ti

V

Nb

Fe

الکترود 308

0/06

0/21

1/56

18/84

0/05

9/3

0/02

0/15

0/01

مابقی

الکترود 309

0/03

0/36

0/85

23/3

0/08

12/70

0/01

0/06

0/02

مابقی

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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بررسی ریزساختار و فازهای تشکیلشده در فلز جوش

در شییکل ( -2ب) از نوع اسییکلتی اسییت .همچنین میزان

شکل ( )1الگوی پراش اش ۀ ایکس فلز جوش حاصل از دو

پیوسییتگی این فاز در فلز جوش الکترود  309بسیییار بیشییتر

الکترود  309و  308در اتصیییال غیرمشیییابه فوالد زنگنزن

است.

آ ستنیتی  321به فوالد کمآلیاژ ا ستحکام باالی  X65را ن شان
میدهد.

در جوشهای چند پا سه ،حرارت حا صل از یک پاس
جوشکاری میتواند سیییبب بازگرمایش پاسهای زیرین و
تغییر ریزسییاختار آنها گردد .شییکلهای ( -2ج) و ( -2د)
بهترتیب تصییاویر میکروسییکوپی ناحیۀ بازگرمایش سییاختار
جوش الکترودهای  308و  309را نشان میدهد .درخصوص
الکترود  ،308ه مانگو نه که در شییی کل ( -2ج) م ح ظه
می شود ،در اثر بازگرمایش در صد فاز ثانویه کاهش مییابد
و مورفولوژی آن در برخی از نقاط از کرمیشییکل به کروی
تغییر کردهاست .در سوی مقابل شکل ( -2د) نشان میدهد
که حرارت سیییبب کاهش پیوسیییتگی فاز ثانویه در ناحیۀ
بازگرمایش جوش الکترود  309شدهاست.
بهمنظور بررسییی دقیقتر این فازها ،ترکیب شیییمیایی

شکل  1الگوی پراش اش ۀ ایکس فلز جوش حاصل از دو الکترود،

آنها باا ستفاده از آنالیز طیف سنج انرژی به صورت نیمهکمی

(الف)  308و (ب)  309پس از اتصال غیرمشابه فوالد زنگنزن آستنیتی

ت یین شییید .با مقایسی یۀ نتایج آنالیز شییییمیایی نیمهکمی در

 321به فوالد کمآلیاژ استحکام باالی

X65

ساختار جوش حاصل از هر دو الکترود شامل فازهای
آستنیت ( شمارۀ کارت  )00-03-0297و دلتا فریت ( شمارۀ
کارت  )00-034-0396اسییت .نکتۀ قابلتوجه آن اسییت که
شیییدت پیکهای مشیییخصی یۀ فاز دلتا فریت در فلز جوش
الکترود  309در مقایسه با الکترود  308باالتر است .از آنجا

جدول ( )5مشاهده می شود که درصد کرم و مولیبدن در فاز
کرمی شکل (نقطۀ  )Aو ا سکلتی (نقطۀ  )Cدر مقای سه با فاز
زمینه بهمیزان قابلتوجهی افزایش یافته و درصیید نیکل کمتر
شدهاست.
جدول  5ترکیب شیمیایی فازهای نشان دادهشده در شکل 2

که شدت پیک م شخ صۀ فازها در آنالیز پراش ا ش ۀ ایکس

کرم

نیکل

مولیبدن

سیلسیم

آهن

مکان آنالیز
نقطۀ

A

24/7

3/2

3/3

0/9

مابقی

متناسب با مقدار فاز است ،ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که

نقطۀ

B

19/3

8/1

1/2

0/4

مابقی

در صد فاز دلتا فریت در فلز جوش الکترود  309در مقای سه

نقطۀ

C

29/3

7/9

0/7

0/3

مابقی

با الکترود  308باالتر خواهد بود.

نقطۀ

D

22/7

13/6

0/9

0/8

مابقی

شییی کل ( -2الف) و ( -2ب) بهترت یب تصیی یاویر
میکروسکوپی الکترونی روبشی فلز جوش الکترودهای 308
و  309در پاس آخر را نشییان میدهد .در شییکل ( -2الف)
ت صویر یک فاز تیره با دو مورفولوژی کرمی شکل و الیهای
در درون زمینه قابلت شخیص ا ست؛ اما ،مورفولوژی این فاز
سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،

در سییاختار فوالدهای زنگنزن کرم و مولیبدن عناصییر
پایدارکنندۀ فاز فریت و نیکل عن صر پایدارکنندۀ فاز آ ستنیت
اسییت ] .[16بهعبارت دیگر ،عنصییر کرم و مولیبدن تمایل به
رسیییوب در فاز فریت را دار ند .ازاینرو با در نظر گرفتن
نتایج آنالیز پراش اشیی ۀ ایکس در شییکل ( )2و نتایج آنالیز
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شییییمیایی میتوان نتیجه گرفت که سیییاختار ناحیۀ جوش
ایجاد شده تو سط هر دو فلز پرکنندۀ  308و  309حاوی فاز
دلتا فریت توزی شییده درزمینۀ آسییتنیتی اسییت .با بررسییی
دقیقتر ت صاویر میکرو سکوپی ساختار این نمونهها میتوان
دریافت که درصییید فاز دلتا فریت در سیییاختار فلز جوش
الکترود  309باالتر اسیییت .اندازهگیری درصییید فازها در
ت صاویر متالوگرافی باا ستفاده از نرمافزار  Image Jن شان داد
که درصیید فاز فریت در سییاختار جوش الکترودهای  308و
 309بهترتیب برابر با  6/5و  13/5درصیید میباشیید که این
نتایج با شدت ن سبی پیکهای م شخ صۀ فاز دلتا فریت در
الگوی پراش اش ۀ ایکس مطابقت دارد.

فوالدها مطرح میباشد .امروزه بهطورکلی پذیرفته شدهاست
که برای جلوگیری از ترکخوردگی انجمادی ،سیییاختار فلز
جوش فوالد های ز نگنزن با ید حاوی م قداری ( 5تا 10
درصد) فاز دلتا فریت باشد .درصد فاز دلتا فریت و همچنین
شیییکل آن بهمیزان کرم م ادل ( )Creqو نیکل م ادل ()Nieq
فوالد و پارامتری تحت عنوان نسیییبت کرم م ادل به نیکل
م ادل ( )Creq/Nieqبسیییتگی دارد .مقدار کرم م ادل و نیکل
م ادل را میتوان بااستفاده از روابط زیر محاسبه کرد ]:[16
[Cr]eq % = WCr % + WMo % + 1.5WSi % + 0.5WNb %
+2WTi %

در هنگام جوشکاری فوالدهای زنگنزن ،تشکیل ترک

()1

انجمادی بهعنوان یکی از مهمترین مشیییک ت فرایندی این

()2

[Ni]eq % = WNi % + 0.5WMn % + 30WC %

شکل  2اشکال مختلف فاز فریت در (الف) ریزساختار پاس آخر در الکترود ( ،308ب) ریزساختار پاس آخر در الکترود ( ،309ج) ریزساختار ناحیۀ
بازگرمایش فلز جوش الکترود ( ،308د) ریزساختار ناحیۀ بازگرمایش فلز جوش الکترود 309
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شکل  3وابستگی نحوۀ انجماد مذاب فوالدهای زنگنزن به ترکیب شیمیایی

][17

شیییکل ( )3وابسیییتگی نحوۀ انجماد جوش فوالدهای

آ ستنیت کامل نمی شود و ازاینرو مقداری فاز دلتا فریت در

زنگنزن را به مقدار  Creq/Nieqدرشییرایط ت ادلی بهصییورت
طرحواره نشیییان میدهد .انجماد اولیه درحین جوش کاری
میتواند با ایجاد فاز فریت و یا آستنیت آغاز شود .همانگونه
که در این شکل مشاهده میشود ،در مقادیر  Creq/Nieqپایین،

سییاختار جوش باقی خواهد ماند .نکتۀ دیگری که در شییکل
( )3ن شان داده شدها ست ،واب ستگی ظاهر فریت به ن سبت
 Creq/Nieqاست .ازآنجاکه این نسبت برای هر دو فلز مذاب
حا صل از الکترودهای  308و  309نزدیک به هم و بین 1/5

شییروع انجماد با تشییکیل فاز آسییتنیت خواهد بود ،اما در
نسیییبت های باالی  Creq/Nieqنحۀ انجماد تغییر میکند و با
ت شکیل فاز فریت آغاز خواهد شد .البته باید به این نکته نیز
توجه داشییت که در مقدار  Creq/Nieqثابت ،افزایش درصیید
آهن سیییبب باریکشیییدن منطقۀ دوفازی فریت +آسیییتنیت
میشیییود و میتواند بر میزان و مورفولوژی فریت تأثیرگذار
باشییید ] .[17مقدار کرم م ادل و نیکل م ادل برای جوش
حاصیییل از الکترود  308بهترت یب برابر  19/23و 11/87
درصییید وزنی و برای الکترود  309برابر با  23/95و 14/02

و  2قرار داشیییت ،انتظار میرفت که فاز فریت باقیمانده در
سیاختار دارای مورفولوژی اسیکلتی (کرمیشیکل) و الیهای
باشییید که با ن تایج تجربی همخوانی داشیییت .همچنین،
بازگرمایش جوش چندپاسیییه سیییبب انح ل جزیی فریت،
ت شکیل موفولوژی فریت کروی و کاهش پیو ستگی این فاز
شد.
م قدار فاز دل تا فر یت موجود در سییییاخ تار جوش
فوالد های ز نگنزن آسیییتنیتی را میتوان با در نظر گرفتن
مقادیر کرم م ادل و نیکل م ادل بااسییتفاده از نمودار شییافلر

درصییید وزنی م حاسییی به شییید .با در نظر گرفتن م قادیر

( )Schaeffler diagramتخمین زد ] .[17شییکل ( )4نمودار

محا سبه شده ،ن سبت  Creq/Nieqبرای فلز جوش حا صل از
الکترود  308و  309بهترتیب برابر با  1/62و  1/70خواهد
بود .مقادیر محاسبه شده بیانگر آن است که انجماد مذاب هر
دو الکترود با فریت آغاز شدها ست .در ادامه سرد شدن و
کاهش دما آلیاژ منجمدشیییده وارد ناحیۀ دوفازی فریت و
آ ستنیت شدها ست .چنانچه سرعت سرد شدن به صورت
ت ادلی و آهسیییته باشییید ،با ادامۀ کاهش دما فاز فریت به
آ ستنیت تبدیل می شود ،اما در فرایندهایی مانند جوشکاری

شییافلر را نشییان میدهد .ترکیب فلز جوش حاصییل از دو
الکترود  308و  309روی این نمودار ن شان داده شدها ست.
همانگونه که م حظه میشیییود مقدار فریت در فلز جوش
الکترود  308در حدود  6درصد و در الکترود  309در حدود
 9درصیید تخمین زده میشییود .با جم بندی نتایج بیانشییده
میتوان دریافت که مقدار فاز دلتا فریت در سیییاختار جوش
هر دو الکترود  308و  309بهمیزان الزم برای جلوگیری از
ایجاد ترک انجمادی میباشد.

که سیرعت سیردشیدن غیرت ادلی اسیت دگرگونی فریت به
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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شکل  4نمودار شافلر

][17

ریزساختار فصل مشترک فلز جوش و ناحیۀ متأثر از
حرارت
الکترود  .308تصییویر میکروسییکوپی نوری ناحیۀ متأثر از

فصییلمشییترک فلز جوش و فوالد  X65متفاوت اسییت و از
سیییمت فوالد  X65بهسیییمت فلز جوش در عرف فصیییل
م شترک به صورت تدریجی افزایش یافتها ست .در مرکز این

حرارت فوالد  X65جوش کاریشیییده با الکترود  308در
شکل ( -5الف) نشان داده شدهاست .مرز ذوب یکنواخت
و عاری از عیب اسیییت .تصیییویر میکروسیییکوپی الکترونی
روبشیییی مرز ذوب و ناحیۀ متأثر از حرارت در پاس آخر و
ناحیۀ بازگرمایش بهترتیب در شکلهای ( -5ب) و ( -5ج)
نشان داده شدهاست.
شییایان ذکر اسییت که در پاس نهایی ،فصییل مشییترک
ناحیۀ ذوب و فلز پایه به صورت وا ضق قابل تفکیک ا ست؛
اما در ناحیۀ بازگرمایش ،همانطور که در شیییکل ( -5ج)

الیۀ وا سط غلظت عنا صر آهن ،کرم و نیکل بهترتیب برابر با
 7/6 ،84/5و  2/9در صد وزنی ا ست .باتوجه به در صد این
عناصیییر و محاسیییبۀ کرم م ادل و نیکل م ادل ،نوع فازهای
موجود در فصلمشترک بااستفاده از نمودار شافلر ترکیبی از
فریت و مارتنزیت ت یین شییید .این نتایج نشیییان میدهد که
اتصییال فلز جوش فوالد  308با فوالد  X65توسییط یک الیۀ
واسط حاوی فازهای فریت و مارتنزیت برقرار شدهاست.
ت صویر میکرو سکوپی الکترونی روب شی ناحیۀ متأثر از
حرارت فوالد زنگنزن  321شیییکل ( -5د) نشیییاندهندۀ

ن شان داده شدها ست ،گرمایش مجدد منجر به ت شکیل یک
الیۀ واسط بین فلز پایه و حوضچۀ مذاب شدهاست .بهمنظور
شنا سایی فازهای ت شکیل شده در ف صلم شترک ،تغییرات
غلظت عناصییر آهن ،کرم و نیکل در عرف فصییلمشییترک
جوش و فوالد  X65به صورت خطی اندازهگیری شد .نتایج
این اندازهگیری در شکل ( -5ج) به صورت منحنی تغییرات
غلظت عناصییر (درصیید وزنی) برحسییب فاصییله رسییم
شیییدهاسیییت .فوالد  X65غنی از آهن و فلز جوش ع وهبر
آهن ،حاوی عناصیییر نیکل (حدود  8درصییید وزنی) و کرم

حضیییور ذرات تیرهر نگ با مورفولوژی مک بی و فاز دل تا
فریت در ناحیۀ متأثر از حرارت است .نتایج آنالیز طیف سنج
انرژی نشیییان داد که ذرات تیره حاوی  84درصییید وزنی
تیتانیم 11 ،درصیید وزنی کربن و حدود  3درصیید مولیبدن
ا ست .در صد سایر عنا صر نیز کمتر از یک در صد ا ست.
ازاینرو میتوان نتی جه گر فت که ذرات تیرۀ فاز کارب ید
تیتانیم اسیییت که در فوالد  321با افزودن تیتانیم به ترکیب
فوالد برای پایداری کربن و جلوگیری از خوردگی مرزدانهها
تشکیل میشوند.

(حدود  18درصیید وزنی) اسییت .اما ،غلظت این عناصییر در
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل ( 5الف) تصویر میکروسکوپی نوری فصل مشترک جوش الکترود  308و ناحیۀ متأثر از حرارت( ،ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی
ناحیۀ متأثر از حرارت فوالد  X65در پاس نهایی( ،ج) تشکیل الیۀ واسط در فصل مشترک فلز جوش و ناحیۀ متأثر از حرارت در اثر بازگرمایش و
تغییرات درصد وزنی عناصر آلیاژی در عرف این الیه( ،د) حضور ذرات کاربید تیتانیم و تشکیل فاز دلتا در ناحیۀ متأثر از حرارت فوالد زنگنزن 321

الکترود  .309تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی ناحیۀ

ترکیب شییییمیایی نیمهکمی این نواحی در جدول ( )6ارائه

متأثر از حرارت فوالد  X65جوشکاری شده با الکترود 309

شدهاست.

در شیکل ( -6الف) و ( -6ب) نشیان داده شیدهاسیت .مرز

با محاسیییبۀ مقدار کرم م ادل و نیکل م ادل در این دو

ذوب عاری از هر گونه عیب جوشکاری مانند حفره و ترک

الیه و مراج ه به نمودار شافلر م شخص شد که الیۀ اول با

میباشیید .بهع وه ،دو الیۀ متفاوت در فصییلمشییترک فلز

مورفولوژی تی غهای حاوی فاز مارتنز یت و ال یۀ دوم نیز

جوش الکترود  309و فلز پایه فوالد  X65تشکیل شدهاست.

حاوی ترکیبی از فازهای آ ستنیت ،مارتنزیت و فریت ا ست.

الیۀ اول دارای فازی با شکل تیغهای ا ست که ضخامت آن

این نتایج نشییان داد که در هنگام جوشکاری فوالد  X65با

X65

هر دو الکترود  308و  ،309ال یۀ حاوی فاز مارتنز یت در

میباشییید .الیۀ دوم نیز با ضیییخامت تقریبی  3میکرومتر در

فصییلمشییترک فوالد  X65و فلز جوش تشییکیل میشییود.

تماس با فلز جوش ا ست و تو سط یک مرز سیاهرنگ از آن

فصییلمشییترک فلز جوش الکترود  309با فوالد  321مشییابه

جدا شدهاست .بهمنظور شناسایی دقیقتر فازهای موجود در

الکترود  308ا ست و همانگونه که در شکل ( -6ج) ن شان

الیههای واسط ،منحنی توزی خطی عناصر آلیاژی که توسط

داده شییدهاسییت ،دانههای آسییتنیت بهصییورت همبافته در

آنالیز  EDSاندازهگیری شدها ست ،در شکل ( -6ب) ن شان

فصیییلمشیییترک رشییید کردهاند .همچنین ،شیییکل ( -6د)

داده شدهاست .م حظه می شود که درصد عناصر آهن ،کرم

نشاندهندۀ حضور ذرات کاربید تیتانیم با مورفولوژی مک بی

و نی کل در این دو الیه با ی کدیگر مت فاوت اسیییت .م قدار

و فاز دلتا فریت در ناحیۀ متأثر از حرارت است.

در حدود  3میکرومتر اسیییت و در ت ماس با فوالد

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،
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شکل ( 6الف) و (ب) تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی فصل مشترک فلز جوش الکترود  309و فوالد  X65در بزرگنماییهای مختلف بههمراه
توزی خطی عناصر آلیاژی در عرف این الیه( ،ج) تصویر میکروسکوپی نوری فصل مشترک فلز جوش و فوالد زنگنزن ( ،321د) حضور ذرات
کاربید تیتانیم و دلتا فریت در ناحیۀ متأثر از حرارت فوالد زنگنزن 321
جدول  6ترکیب شیمیایی فازهای نشاندادهشده در شکل ()6
ترکیب شیمیایی

Fe

Cr

Ni

Si

Mn

Ti

Mo

X65

مابقی

0/1

0/1

0/3

1/2

0/1

0/1

فلز جوش

مابقی

19/6

9/4

0/9

0/0

0/1

0/1

الیۀ اول (فاز تیغهای)

مابقی

10/5

3/4

0/5

0/4

0/1

0/2

الیۀ دوم

مابقی

17/2

7/0

0/8

0/0

0/1

0/1

فوالد

خواص مکانیکی

یکی از دالیل باالتر بودن سختی ،در صد باالتر فاز دلتا

سختی

فریت در ریزساختار فلز جوش حاصل از این الکترود است

شیییکییل ( )7منحنی تغییرات سیییختی در عرف جوش

که سبب افزایش ف صل م شترک دو فاز فریت و آ ستنیت و

الکترودهای  308و  309را ن شان میدهد .مقدار سختی فلز

افزایش سختی شدها ست .باالتر بودن در صد عنا صر آلیاژی

جوش دو الکترود  308و  309بهترتیب  30درصییید و 38

در ترکیب فلز جوش حاصییل از الکترود  309نیز یکی دیگر

درصیید بیشییتر از فوالد کمآلیاژ اسییت .ع وهبر این ،مقدار

از عوامل سختی باالتر فلز جوش است .زیرا حضور عناصر

میانگین سیییختی فلز جوش حاصیییل از الکترود  309اندکی

در ترکیب فازهای آ ستنیت و فریت سبب افزایش ا ستحکام

باالتر از الکترود  308میباشد.

و سختی این فازها با مکانیزم محلول جامد میشود.
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محمود شریفی تبار -سحر خواجه محمودی

ا ستحکام فلز جوش شدها ست .از سوی دیگر ،باالتر بودن
در صد عنا صر آلیاژی محلول در ترکیب فازهای آ ستنیت و
فریت در اتصال الکترود  309میتواند سبب بهبود استحکام
اتصییال با مکانیسییم محلول جامد شییود .حضییور این عوامل
سبب شدهاست تا استحکام کششی فلز جوش با دو مکانیزم
اسیییتحکامدهی محلول جامد و اسیییتحکامدهی مرز دانهای
افزایش یابد؛ اما باید توجه دا شت که ح ضور فاز دلتا فریت
در ریزسییاختار سییبب کاهش چقرمگی جوش میشییود ].[6

شکل  7منحنی تغییرات سختی برحسب فاصله در عرف جوش
الکترودهای  308و 309

خواص کششی
به منظور برر سی ا ستحکام ک ش شی ات صال غیرم شابه فوالد
ز نگنزن آسیییتنیتی  321به فوالد  X65که بااسیییت فاده از
الکترودهای  308و  309جوشکاری شدهاند ،آزمون ک شش
انجام شیید .اط عات حاصییل از این آزمون بههمراه خواص
مکانیکی فلزات پایه و فلز جوش خالص در جدول ( )7ارائه
شدهاست.
مقدار میانگین اسییتحکام کشییشییی جوش الکترود 309
باالتر از جوش الکترود  308است .اما ،قابلیت تغییر طول در
جوش الکترود  308بیشیییتر اسیییت .باالتر بودن اسیییتحکام
ک ش شی برای الکترود  309بهدلیل در صد باالتر فاز فریت و
درنتیجه بی شتر بودن ف صلم شترک فریت -آ ستنیت ا ست .به
عبارت دیگر ،افزایش ف صل م شترکها ت داد موان در مقابل

ازاینرو ،باالتر بودن در صد فاز فریت در فلز جوش الکترود
 309سبب کاهش قابلیت تغییر طول آن شدهاست.
تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی سطق شکست
نمونه های آزمون کشیییش برای هر دو الکترود  308و 309
بهترتیب در شیییکل های ( -8الف) و ( -8ب) نشیییان داده
شییدهاسییت .م حظه میشییود که ع وهبر حضییور حفرات
( )Dimpleدر سطق شکست که نشاندهندۀ مکانیزم شکست
نرم و داکتیل اسییت ،سییطوح صییاف نیز در برخی از نواحی
تشکیل شدهاند .این نواحی بیانگر مکانیزم شکست ترد است
و میتواند بهدلیل رشیید ترکها درراسییتای فصییلمشییترک
حاوی فاز مارتنزیت ایجاد شده با شد .البته شایانذکر ا ست
که فصییلمشییترک فریت و آسییتنیت در فلز جوش نیز جزو
نواحی مسیت د به رشید ترک مطرح میباشید؛ اما ،ازآنجاکه
شک ست در هر دو ات صال در ف صل م شترک فلز جوش و
فوالد  X65اتفاق افتادهاست ،ازاینرو به احتمال زیاد مکانیزم
شک ست ترد بهدلیل ح ضور الیۀ وا سط حاوی فاز مارتنزیت
صورت گرفتهاست.

حر کت نا به جایی ها را افزایش داده و منجر به افزایش
جدول  7خواص مکانیکی فلزات پایه و اتصاالت جوشکاریشده با الکترودهای  308و 309
خواص مکانیکی
استحکام تسلیم ()MPa

استحکام کششی ()MPa

قابلیت تغییر طول (درصد)

فوالد 321

>205

>515

>40

X65

>448

>530

18

الکترود ( 308Hسازنده)

430

600

45

الکترود ( 309Lسازنده)

470

580

35

جوش الکترود 308

---

10±553

25/0±5/3

جوش الکترود 309

---

21±562

18/0±7/4

فوالد
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شکل  8تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی سطق شکست نمونههای آزمون کشش برای (الف) الکترود  308و (ب) الکترود 309

نتیجهگیری

آزمون ک شش بیانگر آن بود که ا ستحکام ک ش شی جوش

در این پژوهش ات صال غیرهمجنس فوالد کمآلیاژ ا ستحکام

تولید شده با الکترود  309در حدود  1/5در صد باالتر از

باالی  X65به فوالد زنگنزن آسیییتنیتی  321بااسیییتفاده از

الکترود  308و مقدار قابلیت تغییر طول  26درصیید کمتر

فرایند جوشکاری قوسییی دسییتی با دو الکترود  308و 309

بود .باتوجه به این نتایج میتوان از هر دو الکترود برای

انجام شیید .سییپس سییاختار ،ریزسییاختار ،سییختی و خواص

اتصیییال غیرهمجنس فوالدهای مذکور اسیییتفاده کرد؛ اما

ک ش شی ات صاالت مورد برر سی قرار گرفت .مهمترین نتایج

الکترود  308بهعلت درصییید باالتر قابلیت تغییر طول و

بهدستآمده را میتوان بهصورت زیر مطرح کرد:

استحکام مشابه با الکترود  309گزینۀ بهتری خواهد بود.

 .1سیییاختار هر دو اتصیییال در ناحیۀ جوش حاوی فازهای

 .3شیکسیت نهایی در تمامی نمونهها در فصیلمشیترک فلز

آستنیت و دلتا فریت بود .بررسیهای ریزساختاری نشان

جوش و فوالد کمآل یاژ ات فاق اف تاد .بررسیییی سیییطوح

داد که درصییید فاز فریت در جوش الکترود  309باالتر

شکست نمونهها بیانگر نوع شکست نرم و ترد در تمامی

( 13/5درصد حجمی) از مقدار این فاز در جوش الکترود

نمونهها بود.

 6/5( 308درصد حجمی) بود .همچنین در هر دو اتصال
یک الیۀ واسیییط حاوی فازهای فریت و مارتنزیت در

تقدیر و تشکر

ف صلم شترک فلز جوش و فوالد کمآلیاژ ا ستحکام باالی

این پژوهش از حمایت مالی شرکت گاز ا ستان سی ستان و

 X65تشکیل شد.

بلوچ ستان برخوردار بودها ست و نوی سندگان مقاله بر خود

 .2مقدار سختی فلز جوش دو الکترود  308و  309بهترتیب
 30در صد و  38در صد بی شتر از فوالد کمآلیاژ بود .نتایج

الزم میدان ند تا از این شیییر کت برای ته یۀ فوالد  X65و
حمایت مالی صورتگرفته تشکر کنند.
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Investigation of microstructure and
mechanical properties of dissimilar joints
between AISI 321 stainless steel and X65
high-strength low-alloy steel
Mahmood Sharifitabar1

Sahar Khajeh Mahmodi 2

1. Introduction
The chemical compositions of high strength lowalloy steels (HSLA) and stainless steels are
completely different. So, controlling the reactions at
their dissimilar joint interface and evaluation of
microstructure and mechanical properties of the joints
has a great importance from technical point of view.
API 5L-X65 micro alloy steel is used to make oil and
gas transportation pipelines thanks to its outstanding
high strength. This alloy has a ferritic-pearlitic
microstructure and the presence of minor constituents
of Ti, Al, Nb, and V in its composition results in the
transformation of austenite to fine-grained ferrite. On
the other hand, 321 stainless steel belongs to the
austenitic stainless steel group. The addition of small
concentration of Ti to the composition leads to the
stabilization of carbon and eliminates the grain
boundary corrosion at high temperatures between 550
and 790 °C. The dissimilar joining of these steels will
be a solution to overcome some limitations in
selection of engineering materials in chemical,
petrochemical, oil and gas, industries.
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the last welding pass are illustrated in Fig. 2(a) and
(b), respectively. A dark gray phase with worm-like
and layer morphologies was distributed in the light
gray matrix as shown in Fig. 2(a). Fig. 2(b) shows that
this phase has a skeletal morphology in the case of
309 electrode weld metal. Moreover, the volume
fraction of this phase was considerably higher. The
EDS results confirmed that the concentration of Cr
was higher in the dark gray phase than the matrix.
Since Cr is a ferrite stabilizer element, it was
concluded that the dark gray phase was ferrite
distributed in the austenite matrix. Figs. 2(c) and (d)
show that reheating significantly altered the
morphology and the volume fraction of delta ferrite
in the weld microstructure.

Figure. 1 X-ray diffraction patterns of dissimilar joints
between X65 HSLA steel and 321 stainless steel welded
with 308 and 309 electrodes.

2. Materials and methods
In order to join 321 stainless steel to X65 HSLA steel,
plates with the dimensions of 12×100×300 mm3 were
cut. Then they were cleaned and joined together by
shielded metal arc welding process using E308H and
E309L stainless steel electrodes with 4 mm diameter
as the filler materials. Finally, optical emission
spectroscopy, X-ray diffraction analysis, optical
microscope, scanning electron microscope equipped
with energy dispersive analysis and hardness and
tensile tests were employed to characterize the
welded joints.
3. Results and discussion
X-ray diffraction patterns of weld metals extracted
from dissimilar joints between X65 HSLA steel and
321 stainless steel made by 308 and 309 electrodes
are shown in Fig. 1. Austenite and ferrite were
identified in the structure of both joints. However, the
peak intensity of delta ferrite is higher for 309
electrode weld metal that indicated the higher volume
fraction of this phase in the microstructure of the
joint.
The micrographs of 308 and 309 weld metals in
1

Figure. 2 Different morphologies of ferrite at the
microstructure of the joints for the last pass and the
reheated region made by (a) and (c) 309 electrode and
(b) and (d) 308 electrode.
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The interfaces between 309 electrode weld metal
with both X65 HSLA steel and 321 stainless steel are
shown in Fig. 3. An interface layer was detected
between the weld metal and X65 steel as shown in
Fig. 3(a). The distribution of alloying elements across
the interface is shown in Fig. 3(b). Putting the
composition of the interface layer on the Schaeffer
diagram proposed the formation of martensite phase
in this layer. On the other side, the interface between
the weld metal and 321 stainless steel was free from
any defect in Fig. 3(c) and the TiC particles were
detected at the heat affected zone of stainless steel as
illustrated in Fig. 3(d).
Figure. 3 Distribution of hardness across the dissimilar
joints between X65 HSLA steel and 321 stainless steel
made by 308 and 309 electrodes.

Tensile test results showed that the strength of the
joint set up using 309 electrode reached 562 MPa that
was 1.5% higher and its maximum elongation was
18.7% that was 26% lower than the joint made by 308
electrode. In all specimens fractured occurred at the
interface between the weld metal and the low alloy
steel. A mixed ductile-brittle facture mode was
observed on the fracture surface of tensile test
specimens.

Figure. 3 Micrograph of the joint interface (a) between
309 weld metal and HSLA steel, (b) distribution of
elements across the interface, (c) joint interface
between 321 stainless steel and 309 weld metal, and (d)
heat affected zone of 321 stainless steel.

The distribution of hardness across the welded joints
are shown in Fig. 3. The weld metal hardness values
for 308 and 309 electrodes were respectively 30% and
38 % higher that the HSLA steel. Moreover, the mean
hardness of 309 electrode weld metal was slightly
higher than the 308 electrode weld metal.

4. Conclusion
In the present study, dissimilar joints were established
between X65 HSLA steel and 321 stainless steel by
shielded metal arc welding. 308 and 309 stainless
steel electrodes were selected as the filler materials.
Then, structure, microstructure and mechanical
properties of the joints were investigated. Results
showed that the formation of higher delta ferrite
content in the 309 electrode weld metal increased its
strength, while decreased elongation considerably.
Meanwhile, the formation of a martensitic interlayer
at the weld metal/HSLA steel interface concentrated
the fracture to this region. Finally, 308 electrode was
proposed as the proper electrode to joint these
materials.
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سنتز و مشخصهیابی نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسید قلع در محیط آب فوقبحرانی
مقاله پژوهشی
()2

()1

هادی نصیری

مرتضی گلمحمدی

چکیده در این تحقیق امکان نشاااندن نانوذرات دیاکس اید قلع برروی پایۀ معدنی بنتونیت در محیط آب فوقبحرانی مورد بررس ای قرار گرفتهاساات.
فرایند تولید نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسید قلع در یک راکتور از جنس فوالد زنگنزن  316 Lبه حجم  20میلیلیتر انجام شد .دمای سنتز  480 ºCو
مدتزمان آن دو ساعت بود .نانوکامپوزیت تولیدی سپس بهمنظور تأیید ن شانده شدن نانوذرات دیاک سید قلع برروی پایه تو سط آنالیزهای مختلف نظیر
پراش پرتو ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو میکروسکوپ الکترونی عبوری ( )TEMمورد ارزیابی قرار گرفت .همچنین سطح
ویژه ،اندازه و حجم حفرات نانوکامپوزیت نیز بااستفاده از آنالیز  BETتعیین شد .ظهور پیکهای مربوط به دیاکسید قلع در طیف  XRDنانوکامپوزیت،
مؤید سنتز موفق نانوذرات برروی بنتونیت ا ست .ن ش سته شدن نانوذرات دیاک سید قلع با اندازۀ کمتر از  15نانومتر برروی صفحات بنتونیت باتوجه به
تصاویر  SEMو  TEMتأیید شد .نانوکامپوزیت تولیدی بهدلیل داشتن بنتونیت در ساختار خود دارای سطح ویژۀ  50/36 m2/gو حجم حفرات cm3/g

 0/13بود که آن را مستعد استفاده بهعنوان کاتالیست در واکنشهای مختلف میکند.
واژههای کلیدی آب فوقبحرانی ،نانوکامپوزیت ،بنتونیت ،دیاکسید قلع ،مشخصهیابی.

مورد توجه محققان قرارگرفتهاست.

مقدمه
اکسیدهای فلزی بهدلیل کاربردهای فراوان آنها از جمله

اگر دما و فشار آب به باالتر از حالت بحرانی خود

استفاده در طیف وسیعی از واکنشهای کاتالیستی ،جاذب

برسد ( Tc = 374 °Cو  )Pc = 221 bargآب فوقبحرانی

برای جذب انواع آالیندهها ،تصفیۀ آب و فاضالب ،تولید و

ایجاد میشود .آب فوقبحرانی خواص متفاوتی نسبتبه آب

ذخیرۀ انرژی و  ...بسیار مورد توجه هستند ] .[1کاهش اندازۀ

مایع یا بخار آب دارد و این خواص را میتوان با تغییر فشار

ذرات تا مقیاس نانو میتواند با افزایش سطح ویژۀ آن موجب

و دما تغییر داد؛ بهعنوان مثال ،چگالی و ویسکوزیته در

بهبود عملکرد ذرات در کاربردهای مختلف شود .در طول

شرایط نزدیک به نقطۀ بحرانی بهشدت تغییر میکند ] .[8آب

دهههای گذشته روشهای مختلفی برای تولید نانوذرات

فوقبحرانی بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود ،یک سری

ارائه شدهاست که مهمترین آنها عبارتاند از روشهای

مزایای فنی ازجمله استفاده از آن بهعنوان محیط مناسب برای

][4

تولید ذرات و همچنین طیف وسیعی از واکنشهای شیمیایی

روشهای فیزیکی نظیر آسیاب توپی ] [5و روشهای سبز

ازجمله واکنشهای تخریب مواد شیمیایی سمی ،ارتقای نفت

مانند سنتز در حضور عصارۀ استخراجشده از گیاهان ]،[6

سنگین ،تولید هیدروژن از طریق گازیسازی زیستتوده و

روش هیدروترمال و هیدروترمال در آب فوقبحرانی ].[7

غیره ارائه میدهد .یکی از کاربردهای جذاب آب

دراین بین روش آب فوقبحرانی بهدلیل سادگی ،سرعت

فوقبحرانی ،استفاده از آن بهعنوان بستری برای تولید

سنتز باال و استفادۀ حداقلی از مواد شیمیایی در دهههای اخیر

نانوذرات مختلف است .سرعت باالی واکنشها و دوستدار

شیمیایی نظیر سل -ژل ] ،[2همرسوبی ] [3و احتراقی

 تاریخ دریافت مقاله  1400/7/17و تاریخ پذیرش آن 1400/8/17میباشد.
( )1نویسندۀ مسئول ،استادیار گروه مهندسی شیمی ،دانشکدۀ مهندسی معدن ،عمران و شیمی ،دانشگاه صنعتی بیرجند.
Email: golmohammadi@birjandut.ac.ir

( )2استادیار گروه مهندسی مواد ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک و مواد ،دانشگاه صنعتی بیرجند.
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محیطزیست بودن این روش بهدلیل استفاده حداقلی از مواد

معدنی نظیر بنتونیت و کائولن اشاااره کرد ] .[14در بین این

شیمیایی مهمترین مزایای استفاده از آب فوقبحرانی است

پایه کاتالیساتها ،بنتونیت بهدلیل فراوانی ،ارزانی و خواص

] .[9در دمای معمولی بهدلیل باال بودن ثابت دیالکتریک

مورفولوژی قابلقبول نظیر سااطح ویژۀ باال و قابلیت جذب

آب ،نمکهای معدنی بهراحتی در آن حل میشوند .با

بساایار باالی محلولهای آبی در سااالهای اخیر مورد توجه

افزایش دما ثابت تفکیک آب باال میرود و پیشمادۀ فلزی

محققان قرارگرفتها ست .نانوذرات گوناگون نظیر دیاک سید

محلول در آب ،آبکافت میشود که منجر به تولید

قلع ] ،[15اکسااید روی ] ،[16اکسااید نقره ] [17و غیره به

هیدروکسید فلزی میشود .با افزایش بیشتر دما و تغییر حالت

روشهای مختلف برروی بنتونیت نشاااندهشااده و عملکرد

آب به آب فوقبحرانی بهدلیل کاهش شدید ثابت

آنها در واکنشهای مختلف مورد برر سی قرارگرفتها ست.

دیالکتریک ،این نمکها دیگر محلول نمیشوند ،درجۀ

براسااااس یافتههای این محققان اساااتفاده از نانوکامپوزیت

فوقاشباع محلول افزایش مییابد و درنتیجه نرخ هستهزایی

شاااامل نانوذرات اکساااید فلزی و بنتونیت در مقایساااه با

نیز بهشکل قابلتوجهی باال میرود .درنهایت نانوذرات

نانوذرات بهتنهایی موجب بهبود عملکرد کاتالیستی می شود

اکسید فلزی طی یک واکنش آبزدایی بهسرعت و بهطور

و بازیابی کاتالیساااتها را تساااهیل میکند .آنها این بهبود

مداوم تشکیل میشوند .همچنین انجام واکنشهای شیمیایی

عملکرد را به خواص بنتونیت نظیر قابلیت جذب ساااطحی

در شرایط فوقبحرانی امکان تغییر محیط واکنش را از طریق

بنتونیت و همچنین تخلخل و سااطح ویژۀ باالی آن نساابت

تغییر در خواص حالل با تغییر فشار فراهم میکند ].[10

میدهند .این ویژگیها باعث میشود که اوالً در حین فرایند

افزایش فشار موجب افزایش حاللیت واکنشدهندهها و

سنتز ،نانوذرات بهخوبی در خلل و فرج بن شینند و درنتیجه

محصوالت و حذف محدودیتهای انتقال بین فازی میشود.

مکانهای فعال فراوان با درجۀ پخش منا سب ایجاد شود و

عالوهبر این ،سیاالت فوقبحرانی میتوانند مخلوطهای

ثان یاً بهدلیل خواص جذب ساااطحی بنتونیت ،مولکولهای

تکفاز و همگن از واکنشدهندهها را تشکیل دهند که هیچ

واکنشدهنده در حین انجام واکنش های موردنظر ،بهخوبی

مانعی برای محدود کردن سرعت انتقال جرم ایجاد نمیکند

برروی مکان های فعال جذب شاااوند و احتمال واکنش و

و از این طریق سرعت واکنش افزایش مییابد ].[11

درنتیجه کارایی کاتالیست افزایش یابد.

یکی از م شکالت ا ستفاده از نانوذرات در واکنشهای

در تحقیق حاضاار ،نانوذرات دیاکسااید قلع در محیط

کاتالیستی ناهمگن مختلف پخش شدن آنها در واکنش پس

آب فوق بحرانی برروی بنتون یت نشااااا نده شااااد ند تا

از واکنش و د شواری بازیابی آنها ا ست .برای غلبه بر این

نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسااید قلع تولید شااود .سااپس

مشکل معموالً نانوذرات را برروی یک پایه مینشانند ].[12

نانوکامپوزیت ساخته شده ،تو سط آنالیزهای م شخ صهیابی

موادی برای پایۀ کاتالیست مناسب هستند که از سطح ویژه،

شد تا خواص مختلف آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

پا یداری شااایم یایی و فیزیکی باالیی برخوردار باشاااند و
همچنین قابلیت پراکندگی نانوذرات در سااطح زیادی را از

مواد و روش تحقیق

خود ن شان دهند .عالوهبر این ،خواص شیمیایی و فیزیکی

مواد اولیه

سااطح پایه میتواند بر فعال شاادن نانوذرات تأثیر بگذارد و

نمک کلراید قلع ( )Sncl4.5H2Oبا خلوص باالی  98درصد

از آن طریق خصوصیات کاتالیستهای نشاندهشده را بهبود

از شرکت مرک تهیه شد .بنتونیت ا صالح شده با خلوص

دهد ] .[13در مطالعات آزمایشااگاهی و صاانعتی ،پایههای

باال از یکی از معادن شهر ستان بیرجند خریداری شد .آب

کاتالیست مختلفی بررسی و استفاده شدهاند که از مهمترین

دو بار تقطیرشااده در تمامی آزمایشها مورد اسااتفاده قرار

آنها میتوان به سااایلیکا ،آلومینا ،تیتانیا و برخی خاکهای

گرفت.
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مرتضی گلمحمدی-هادی نصیری

روش تولید نانوذرات

مشخصهیابی

برای ساانتز نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسااید قلع بهروش
آب فوقبحران ی ،از یک راکتور ناپیوسااا ته با حجم 20
میلیلیتر اساااتفاده شاااد .جنس بدنۀ راکتور از آلیاژ فوالد
زنگنزن  316 Lبود که طرح شاااماتیک آن در شاااکل ()1
نشااان داده شاادهاساات .این راکتور از قساامتهای مختلف
شااامل محفظه ،مخروط آببندی ،کلّهگی و واشاار تشااکیل
شااادهاسااات .برای ان جام آز مایش ها پس از بار گذاری

در این تحقیق برای آزمون پراش اشااعۀ ایکس از دسااتگاه

واکنشده نده ها درون محف ظۀ راکتور ،مخروط آبب ندی
برروی خروجی محفظه قرار داده می شود و روی آن وا شر
قرار میگیرد .ساااپس راکتور با محکم کردن کلّهگی برروی
مخروط ،کامالً آببندی می شود .برای تولید نانوذرات ،ابتدا
محلول  0/1موالر کلراید قلع تهیه شد .سپس  6میلیلیتر از
این محلول بههمراه با  1گرم پودر بنتونیت درون یک بشاار
ریخته شد و بهمدت  15دقیقه برروی یک همزن مغناطیسی
ت حت اختالط قرار گرفت ند .ساااپس مخلوط برای ان جام
واکنش درون راکتور ریخته و درب محفظه راکتور بهصورت
کامل بساااته شاااد .راکتور حاوی مخلوط فوق به مدت 2
ساااعت درون کورهای با دمای  480درجۀ سااانتیگراد قرار
داده شد .پس از اتمام زمان ذکرشده ،مواد داخل راکتور پس
از ریختهشادن داخل یک بشار ،برای ده دقیقه و با سارعت
 10هزار دور بر دقیقه ساااانتریفیوژ شاااد تا نانوکامپوزیت
تولید شده که درون محلول پخش ا ست ،جمع آوری شود.
محصول تولیدشده سه مرتبۀ متوالی با آب مقطر شسته شد
و مجدد تحت ساااانتریفیوژ قرار گرفت تا احتمال حضااور
ناخالصی برروی سطح ذرات از بین برود .مواد تهنشین شدۀ
نهایی روی شی شۀ ساعت ریخته شد و برای خ شک شدن
در دمای محیط به آن  24ساعت زمان داده شد.

 Philipsمدل  ،PW 1800از زاویۀ  5الی  70درجه و اشااعۀ
) Cu (Kαبا طول موج  /15406نانومتر با طول گام0/02°

اساتفاده شاد .همچنین بررسایهای میکروساکوپی توسااط
میکرو سکوپ الکترونی روب شی ساخت شرکت

KYKY

مدل  EM-3200در دو بزرگن مایی  5و  10هزار برابر و
همچنین میکروسااکوپ الکترونی عبوری با

دسااتگاه LEO

 912ABبا مق یاس  100نانومتر ان جام شاااد ند .دسااات گاه
 Quantachrome instru-ments Nova-2000eبرای برر سی
میزان مساحت سطح ویژه (آزمون  )BETمورد استفاده قرار
گرفت .در این آزمون برای پاک سازی سطح نمونه ،ابتدا از
دمای  150درجۀ سانتیگراد ا ستفاده شد و سپس در دمای
 -196درجۀ سانتیگراد ،تو سط گاز نیتروژن آزمایش انجام
شد.
نتایج و بحث
نتایج مشخصهیابی نانوکامپوزیت
الگوی  XRDبنتونیت و نانوکامپوزیت بنتونیت-دیاکسیدقلع
در شکل ( )2نشان داده شدهاست .باتوجه به الگوی مربوط
به بنتونیت خالص ،میتوان نتیجه گرفت که کوارتز،
کریستوبالیت و مونتموریلونیت اجزای اصلی بنتونیت مورد
استفاده را تشکیل میدهند ] .[18برای نمونۀ بنتونیت ،پیک
های پراش واقعشده در حدود 2θهای  20 ،7و  62درجه
بهترتیب مربوط به صفحات ( )110( ،)001و ()061
مونتموریلونیت است .عالوهبر این ،پیکهای ظاهرشده در
حدود 2θهای  28 ، 22و  32درجه مربوط به کریستوبالیت
با شمارۀ ( )111( ، )101و ( )102است .پیک مربوط به
کوارتز نیز در حدود  27و  36درجه با شمارۀ ( )011و ()200
قابل مشاهده است .همانطور که در طیف مربوط به
نانوکامپوزیت مشخص است عالوهبر اینکه شدت برخی
پیکها افزایش یافتهاست (2θهای  27و  62درجه) ،برخی
پیکهای جدید نیز ظاهر شدهاست (2θهای  52 ،34و 55

شکل  1طرح شماتیک راکتور مورد استفاده برای تولید نانوذرات

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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برروی بنتونیت است ].[6

اتفاق افتادهاساات .احتمال میرود همین مساائله برای ذرات

مشاااهدۀ پیکهای مربوط به دیاکسااید قلع در طیف

دی اک سیدقلع نیز رخ داده با شد .برای برر سی این مو ضوع

مربوط به نانوکامپوزیت ،نشاااندهشاادن نانوذرات دیاکسااید

تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از این نانوکامپوزیت

قلع برروی بنتونیت را به نوبۀ خود تأیید میکند.

در شکل ( )4آورده شدهاست.

در شکل ( )3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

در شکل ( )4باتوجه به مقیاس ت صویر ( 100نانومتر)

از نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکساایدقلع در دو بزرگنمایی

و کوچکتر بودن اندازۀ ذرات موجود ،سااانتز موفق ذرات

 5و  10هزار برابر نشاااان داده شااادهاند .همانطورکه این

دیاکسید قلع به صورت نانوذرات و نشستن آن برروی پایۀ

تصاااویر نشااان میدهد ،ذرات بزرگ بنتونیت با ساااختار

بنتون یت در محیط آب فوقبحرانی مشااااا هده میشاااود.

ورقهای بهعنوان بستر نانوکامپوزیت عمل کرده و برروی آن

همچنین در این تصویر باتوجه به تفاوت رنگ مشاهدهشده،

نانوذرات دیاک سید قلع به صورت پراکنده قرار گرفتهاند .با

میتوان تأیید کرد که فرایند کلوخهای شدن بهمنظور کاهش

وجود این که بنتون یت ا ندازۀ بزرگتری نسااا بت به ذرات

انرژی سطح نانوذرات سنتز شده در ذرات دیاک سیدقلع

دیاکساایدقلع دارد ،فرایند کلوخهای شاادن برای این ذرات

برروی بستر بنتونیت نیز رخ دادهاست.
SnO2

M: Montmorillonite
C: Cristobalite
Q: Quartz

)Intensity (a.u.

SnO2
SnO2
SnO2

SnO2
M

C

Q
M
Q
M

65

C
C

55

45

35

2θ

25

15

5

شکل  2الگو ( : XRDالف) بنتونیت خالص( ،ب) نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع

شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع( :الف) بزرگنمایی  5هزار برابر،
(ب) بزرگنمایی  10هزار برابر
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شکل  4تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری از نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع

آنالیز  BETبهمنظور تعیین سااطح ویژه ،اندازه و حجم
حفرات نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسااایدقلع انجام شاااد.
ایزوترمهااای جااذب -واجااذب نیتروژن مربوط بااه این
نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکساایدقلع در شااکل ( )5نشااان
داده شدها ست .این ایزوترم برگ شتپذیر ،دارای یک حلقه
هی ستر سیس و ن سبتبه محور ف شار ن سبی محدب ا ست .بر
این اسااااس این ایزوترم ،براسااااس طب قهب ندی ات حاد یۀ
بینالمللی شااایمی محض و کاربردی ) (IUPACدر زمرۀ
ایزوترم های نوع دوم قرار میگیرد ] .[19این نوع ایزوترم
بیشاااتر مربوط به مواد غیرمتخلل یا جاذب های ماکروحفره

شکل  5ایزوترم جذب و واجذب نیتروژن مربوط به نانوکامپوزیت

است .خالصۀ نتایج مربوط به این آنالیز در جدول ( )1آورده

بنتونیت -دیاکسیدقلع

شدهاست.
بر اساااس نتایج بهدسااتآمده از آزمون  BETمیتوان

جدول  1خواص تخلخلی نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع
تولیدشده در محیط آب فوقبحرانی

گ فت که این نانوکامپوزیت قابلیت باالیی برای اسااات فاده
بهعنوان کاتالی ست در طیف و سیعی از واکنشهای شیمیایی
بهخصااوص تخریب فوتوکاتالیسااتی ترکیبات آلی در محیط
آبی دارد؛ چرا که دیاکسید قلع دارای خواص فوتوکاتالیستی

مساحت سطح ویژه

کل حجم حفرات

اندازۀ قطر حفرات

)(cm3/g

)(nm

2

)BET (m /g

0/13

9/30

50/36

بساایار خوبی اساات و همچنین پایۀ بنتونیت در محیط آبی

از آنجایی که اولین و مهمترین مرحله در انجام هر

متورم میشااود و خاصاایت جذب سااطحی باالیی را فراهم

واکنش شیمیایی جذب شدن مولکولهای واکنشدهنده

خواهد آورد.

برروی سطح کاتالیست است ،استفاده از کاتالیستها با
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سنتز و مشخصهیابی نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسید قلع در محیط...

قابلیت جذبسطحی باال بسیار موردتوجه است .بنتونیت

نشاندن نانوذرات دیاکسیدقلع برروی یک پایۀ معدنی یعنی

بهدلیل داشتن ظرفیت جذبسطحی باال میتواند این مرحله

بنتونیت در محیط آب فوقبحرانی مورد برر سی قرار گرفت.

از واکنش را تسریع نماید .همانطور که قبالً ذکر شد یکی از

سنتز نانوکامپوزیت بنتونیت -دیاکسیدقلع درون یک راکتور

ویژگیهای مهم آب فوقبحرانی این است که در این محیط،

ناپیوساااته  20میلیلیتری ،در دمای  480 °Cو در مدت دو

محدودیتهای انتقال جرمی بین فازها از بین میرود .این

سااااعت انجام شاااد .نتایج آنالیزهای مختلف نظیر پراش

بدان معنا است که هستههای اولیۀ دیاکسیدقلع تشکیلشده،

پرتوایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ الکترونی روبشی

مقاومتهای انتقال جرمی بسیار کمی پیش روی خود میبیند

و میکروسااکوپ الکترونی عبوری ( )TEMنشاااندهشاادن

و بهراحتی در خلل و فرج بنتونیت نفوذ میکند و با نشستن

نانوذرات دیاکساااید قلع برروی بنتونیت را در محیط آب

در آن ،مکانهای فعال را فراوان با درجۀ پخش عالی فراهم

فوقبحرانی تااأیی اد کرد .نااانوکااامپوزیاات تولیاادی دارای

میآورد .در مقابل در روشهای متداول دیگر نظیر

ویژگیهای کاتالیساااتی مناساااب نظیر اندازۀ ذرات و توزیع

هیدروترمال در دمای معمولی ،وجود مقاومتهای انتقال

منا سب آنها برروی پایه و سطح ویژه و حجم حفرات باال

جرمی مانعی دربرابر پخش مناسب نانوذرات برروی پایه

بود .براسااااس ن تایج آ نالیز  BETنانو کامپوز یت بنتون یت-

میشود و تعداد مکانهای فعال کاهش مییابد.

دیاکساایدقلع بهترتیب دارای سااطح ویژه و حجم حفرات

)(SEM

بهم قدار  50/36 m2/gو  0/13 cm3/gبود ،که آن را یک
نتیجهگیری

گزینۀ مناساااب برای اساااتفاده بهعنوان کاتالیسااات در انواع

باتوجه به خواص خارقالعادۀ آب فوقبحرانی ،اساااتفاده از

واکنشهای شاایمیایی مطرح میکند .درمجموع نتایج نشااان

آن ،چه بهعنوان محیطی سااابز برای تولید نانوذرات و چه

داد که روش آب فوقبحرانی ،رو شی منا سب و ساده برای

بهعنوان ب ستری برای انجام انواع واکنشهای شیمیایی مورد

تولید و ن شاندن نانوذرات برروی پایه و تولید نانوکامپوزیت

توجه محققان مختلف قرار گرفتهاسااات .در این مقاله امکان

است.

مراجع
1. Chavali, M. S., Nikolova, M. P., "Metal Oxide Nanoparticles and Their Applications in Nanotechnology”, SN
Applied Sciences, Vol.1, No. 6, pp. 1-30. (2019).
2. Dastan, D., "Effect of Preparation Methods on the Properties of Titania Nanoparticles: Solvothermal Versus
Sol–Gel", Applied Physics A, Vol. 123, No. 11, pp. 1-13, (2017).
3. Nkurikiyimfura, I., Wang, Y., Safari, B., Nshingabigwi, E., "Temperature-Dependent Magnetic Properties of
Magnetite Nanoparticles Synthesized Via Coprecipitation Method", Journal of Alloys and Compounds, Vol.
846, pp. 156344, (2020).
4. Nasiri, H., Khaki, J. V., Sabzevar, M. H., "Fast Prepared Ni-Al2O3 Nanocomposite through Solution
Combustion Synthesis", Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry,
Vol. 45, No. 8, pp. 1241-1244, (2015).
5. Petrović, S., Rožić, L., Jović, V., Stojadinović, S., Grbić, B., Radić, N., Lamovec, J., Vasilić, R., "Optimization
of a nanoparticle ball milling process parameters using the response surface method", Advanced Powder
Technology, Vol.29, No. 9, pp. 2129-2139, (2018).

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

93

هادی نصیری-مرتضی گلمحمدی

6. Golmohammadi, M., Hassankiadeh, M. N., Zhang, L., "Facile Biosynthesis of SnO2/ZnO Nanocomposite
Using Acroptilon Repens Flower Extract and Evaluation of Their Photocatalytic Activity", Ceramics
International, Vol.47, No. 20, pp. 29303-29308, (2021)
7. Golmohammadi, M., Rahmati-Abkenar, M., Ghanbari, S., "A Facile Method for the Synthesis of Metal Oxide
Nanoparticles in Supercritical Water: Optimized Procedure for Cerium Oxide", Journal of Cluster Science, In
press, (2021).
8. Li, X., Wu, Z., Wang, H., Jin, H., "Numerical Investigation of Heat Transfer Characteristics Between Two
Particles and Supercritical Water", The Journal of Supercritical Fluids, Vol. 177, pp. 105327, (2021).
9. Yoko, A., Aida, T., Aoki, N., Hojo, D., Koshimizu, M., Ohara, S., Seong, G., Takami, S., Togashi, T., Tomai,
T., "Supercritical Hydrothermal Synthesis of Nanoparticles", Elsevier, Amesteram, pp. 683-689, ( 2018).
10. Golmohammadi, M, Nasiri, H., "Synthesis and Characterization of CexZr1-xO2 Using Supercritical Water",
Journal of Applied Research of Chemical-Polymer Engineering, Vol.3, No. 4, pp.3-12, (2020).
11. Yang, X., Feng, Y., Xu, J., Jin, J., Liu, Y., Cao, B., "Numerical Study on Transport Properties of the Working
Mixtures for Coal Supercritical Water Gasification Based Power Generation Systems", Applied Thermal
Engineering, Vol. 162, pp. 114228, (2019).
12. Sankar, M., He, Q., Engel, R. V., Sainna, M. A., Logsdail, A. J., Roldan, A., Willock, D. J., Agarwal, N.,
Kiely, C. J., Hutchings, G. J., "Role of the Support in Gold-Containing Nanoparticles as Heterogeneous
Catalysts", Chemical reviews, Vol. 120, No. 8, pp. 3890-3938, (2020).
13. Ndolomingo, M. J., Bingwa, N., Meijboom, R., "Review of Supported Metal Nanoparticles: Synthesis
Methodologies, Advantages and Application as Catalysts", Journal of Materials Science, Vol. 55, No. 15, pp.
6195-6241, (2020).
14. Mehrabadi, B. A., Eskandari, S., Khan, U., White, R. D., Regalbuto, J. R., "A Review of Preparation Methods
for Supported Metal Catalysts", Advances in catalysis, Vol. 61, pp. 1-35, (2107).
15. Ranjani, M., Al-Sehemi, A. G., Pannipara, M., Aziz, M. A., Phang, S.-M., Ng, F.-L., "SnO2
Nanocubes/Bentonite Modified SPEEK Nanocomposite Composite Membrane for High Performance and
Durable Direct Methanol Fuel Cells", Solid State Ionics, Vol. 353, pp. 115318, (2020).
16. Farias, A. F. F., Torres, S. M., Longo, E., Jaber, M., Fonseca, M. G., Pontes, L. F. B. L., dos Santos, I. M. G.,
"ZnO/Bentonite Hybrids Obtained by a Simple Method of Synthesis and Applied as Catalyst for Biodiesel
Production, Springer, Cham, pp. 1-25, (2021).
17. Ameur, N., Ferouani, G., Belkadi, Z., Bachir, R., Calvino, J. J., Hakkoum, A., "A Novel Approach for the
Preparation of Silver Nanoparticles Supported on Titanate Nanotubes and Bentonite-Application in the
Synthesis of Heterocyclic Compound Derivatives", Materials Research Express, Vol. 6, No.12, pp. 125051,
(2019).
18. Zhirong, L., Uddin, M. A., Zhanxue, S., "FT-IR and XRD Analysis of Natural Na-Bentonite and Cu (II)-

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

1400 ، شمارۀ یک،سال سی و سوم

... دیاکسید قلع در محیط-سنتز و مشخصهیابی نانوکامپوزیت بنتونیت

94

Loaded Na-Bentonite", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol. 79, No.
5, pp.1013-1016, (2011).
19. Donohue, M., Aranovich G., "Classification of Gibbs Adsorption Isotherms", Advances in Colloid and
Interface Science, Vol. 76, pp. 137-152, (1998).

1400 ، شمارۀ یک،سال سی و سوم

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

Journal of Metallurgical and Materials Engineering, Vol.33, No.1, 2021

Synthesis and Characterization of
Bentonite-SnO2 Nanocomposite in
Supercritical Water Environment
Morteza Golmohammadi 1

Hadi Nasiri 2

1. Introduction
Metal oxides are very popular due to their many
applications, including catalyst for a wide range of
catalytic reactions, adsorbents for adsorption of
various pollutants, water and wastewater treatment,
energy production and storage, and etc. Reducing
particle size to nanoscale can improve particles
performance in various applications by increasing their
specific surface area. Over the past decades, various
methods for the production of nanoparticles have been
implemented, including chemical methods such as solgel, co-precipitation and combustion. Green methods
like synthesis in the presence of plants’ extracts, and
hydrothermal methods in supercritical water. Among
these methods, supercritical water has been considered
by researchers in recent decades due to its simplicity,
high synthesis rate and minimal use of chemicals.
If the temperature and pressure of the water exceed
its critical state (Tc = 374 °C and Pc = 221 barg), it
becomes a supercritical fluid. Supercritical water has
different properties than liquid water or steam. These
properties can be differed by changing pressure and
temperature. For example, density and viscosity
change near the critical point, intensely. Due to its
unique properties, supercritical water has a number of
technical advantages. it uses as a suitable environment
for the production of nanoparticles, as well as a wide
range of chemical reactions, for example reactions for
the destruction of toxic chemicals, upgrading of heavy
oil, hydrogen production by biomass gasification, and
etc. One of the attractive applications of supercritical
water is its use as a medium for the production of
various nanoparticles. The high reaction rates and
environmental friendliness are the most important
advantages of using supercritical water.
One of the challenges of using nanoparticles in
different heterogeneous catalytic reactions is their
dispersion in the reaction medium and the difficulty of
recovering them. To overcome this problem,
nanoparticles are usually immobilized on a support.
Materials are suitable for catalyst support that possess
a large surface area, high chemical and physical
stability. In addition, the chemical and physical
properties of the support’s surface can affect the
performance of nanoparticles and thereby improve the
properties of the supported catalysts. In laboratory and
industrial studies, various catalyst supports have been
1Corresponding

95

studied and used, the most important are silica,
alumina, titania and some mineral soils like bentonite
and kaolin.
Among these supports, bentonite has attracted
many attentions in recent years due to its abundance,
cheapness and satisfactory morphological properties.
Various nanoparticles such as tin dioxide, zinc oxide,
silver oxide, and etc. have been immobilized on
bentonite by different methods. Moreover, their
performance in different reactions has been
investigated. According to the researchers, the use of
nanocomposites including metal oxide nanoparticles
and bentonite compared to solitary nanoparticles
improves catalytic performance and facilitates the
recovery of catalysts. They attribute this performance
improvement to the properties of bentonite.
2. Materials and Method
Tin (II) chloride (Sncl4.5H2O) with high purity of 98%
was prepared by Merck. High purity modified
bentonite was purchased from one of the mines of
Birjand, South Khorasan province. Double distilled
water was used in all experiments.
A batch reactor with capacity of 20 ml was used to
synthesize bentonite-tin dioxide nanocomposite. In
order to synthesize nanoparticles, a solution of 0.1 M
tin (II) chloride was first prepared. Then 6 ml of this
solution together with 1 g of bentonite powder was
poured into a beaker and mixed for 15 minutes on a
magnetic stirrer. The reactor was loaded with mixture
and placed in a furnace with temperature of 480 ° C for
2 h. After reaction time, the reactor was removed from
the furnace, submerged in cold water and the
precipitated nanoparticles were separated from the
solution by using a high speed centrifugation.
Afterward, the nanoparticles were washed three times
with distilled water to eliminate any impurities on the
surface of the nanoparticles. The final precipitates
were dried at the room temperature for 24 hours.
3. Results and Discussion
The XRD pattern of bentonite and bentonite-tin
dioxide nanocomposites is shown in Fig. 1. According
to the pattern of pure bentonite, it can be concluded
that quartz, cristobalite and montmorillonite are the
main components of the bentonite.

Author, Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Mining, Civil and Chemical
Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran. Email: golmohammadi@birjandut.ac.ir
2 Assistant Professor, Department of Materials Engineering, Mechanics and Materials Engineering Faculty, Birjand University
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Figure. 1- XRD pattern of: (a) pure bentonite, (b)
bentonite-tin dioxide nanocomposite.

Fig. 2 shows SEM images of bentonite-tin dioxide
nanocomposites at two magnifications of 5000 and
10000.

Figure. 2- SEM images of bentonite-tin dioxide
nanocomposite: (A) 5x magnification, (b) 10,000x
magnification.

From these images, large bentonite particles with a
sheet structure act as a nanocomposite support on
which tin dioxide nanoparticles were dispersed. TEM
image of the nanocomposite is displayed in Fig. 3. In
this figure, due to the image scale (100 nm) and the
smaller tin dioxide nanoparticle size, the successful
synthesis of tin dioxide nanoparticles and their
immobilization on a bentonite support in the
supercritical water environment is observed.

Figure. 3- TEM images of bentonite-tin dioxide
nanocomposite.

4- Conclusion
In this paper, the possibility of synthesizing bentonitetin dioxide nanocomposite in supercritical water
environment was investigated. The results of various
analyses such as X-ray diffraction (XRD), scanning
electron microscopy (SEM) and transmission electron
microscopy (TEM) confirmed the immobilization of
tin dioxide nanoparticles on bentonite in the
supercritical water medium. The synthesized
nanocomposite had suitable catalytic properties such
as proper particle size and high specific surface area
and pore volume. Overall, the results showed that the
supercritical water method is a suitable and simple
method for synthesizing of various nanoparticles and
nanocomposites.
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ارزیابی مورفولوژی و مکانیزمهای شکلگیری نانوذرات اکسیدروی و اکسیدمس ساختهشده بهروش همرسوبی
مقاله پژوهشي
نرگس جوهری

()1

()2

فائزه زهری

()3

فاطمه رفعتی

چکیده یکی از عوامل مهم در تعیین خواص متنوع نانوذرات ،مانند خواص مکانیکی ،فیزیکی ،نوری ،مغناطی سی ،الکتریکی و بیولوژیکی ،مورفولوژی
آنها ست .در این پژوهش ،نانوذرات اک سیدروی ) (ZnOو اک سیدمس ) (CuOبهروش همر سوبی با پروتکلهای یک سان ساخته شدند .نیترات روی و
سولفات مس بهترتیب بهعنوان پیش سازههای اک سیدروی و اک سیدمس انتخاب شدند .ساختار بلوری و فازهای شکلگرفته و مورفولوژی نانوذرات
ایجاد شده بهترتیب با پراش پرتو ایکس ( )XRDو میکرو سکوپ الکترونی روب شی ( )SEMمورد ارزیابی قرار گرفتند .برر سی ساختار بلوری ،فازهای
شکلیافته و مورفولوژی هر دو نانوذره ن شان داد که اک سیدروی و اک سیدمس بدون هیچگونه ناخال صی و با مورفورلوژیهای متفاوت ساخته شدند.
نانوذرات اک سیدروی و اک سیدمس بهد ستآمده بهترتیب ساختارهای کروی -الما سی شکل و سل سلهمراتبی گلمانند دا شتند که این مورفولوژیهای
متفاوت ناشییی از سییاختارهای بلورین متفاوت و برهمکنشهای الکترواسییتاتیکی مختلف بین آنیونها و سییحو قحبی آنها اسییت که درنهایت منجر به
ساختارهای متفاوت آنها میشود.
واژههای کلیدی نانوذرات اکسیدروی ،نانوذرات اکسیدمس ،مورفولوژی ،مکانیزم.

مقدمه

عالوهبر این ،روی ،یک عنصیییر کم یاب و یییروری در

در سییالهای اخیر ،نانو مواد بهدلیل نسییبت سییح به جم

بافتهای اسییتخوان ،پوسییت ،ماهیمه ،مغز و سیییسییتمهای

باالیی که ایجاد میکنند ،بسییییار مورد توجه محق قان قرار

مختلف آنزیمی میباشیید ] .[9,10به همین دلیل از نانوذرات

گرفتهاند ،چرا که این ویژگی منجر به تعیین خواص متفاوت

اکسیدروی بهعنوان افزودنی در غذا و دارو استفاده می شود

این مواد از جمله خواص الکتریکی ،شییییم یایی ،م کانیکی،

] .[11از سوی دیگر ،اکسیدمس یک اکسید فلزی نیمهرسانای

فیزیکی ،نوری و مغ ناطیسیییی آن ها میشیییود ] .[1در بین

نوع  Pبا شکاف انرژی باریک میبا شد ] .[12اک سیدمس در

نانوذرات ،نانوذرات اکسییییدروی یک اکسیییید فلزی مهم با

دسییتگاههای الکترونیکی ] ،[13سییلولهای الکتروشیییمیایی

خواص فیزیکی و شیمیایی خاص میبا شد که در زمینههای

] ،[14سیییگر ها ] ،[15سیییلول های خورشییی یدی ]،[16

مختلف ] ،[2,3مانند سییاخت کامپوزیتهای السییتیکی یید

کاتالیزورها ] [17و غیره ا ستفاده می شود .عالوهبر این ،مس

سییایش ،پلیمرهای مقاوم به پیر شییدن ،چقرمه کردن پلیمرها

و ترکیبات آن بهعنوان عوامل

د میکروبی در ت صفیۀ آب،

] ،[4جاذب قوی پرتو فرابنفش در لوازم آرایشیییی و ییید

نسییاجی و تجهیزات پزشییکی مورد اسییتفاده قرار میگیرند

آفتابها ] ،[5الیاف افزودنی در صنایع نساجی برای مقاومت

].[18-20

در برابر پرتو فرابنفش و نور مرئی ] ،[6فوتو کا تالیزور ها

مورفولوژی نانوسییییاخ تار ها عا مل مهمی در تعیین
خواص مواد می باشیییید؛ مورفولوژی های مختلف مان ند

] ،[7بتن پر بازده ] [8و غیره مورد اسیییت فاده قرار میگیرد.
تاریخ دریافت مقاله  1400/6/12و تاریخ پذیرش آن  1400/8/23میباشد.

( )1نویسندۀ مسئول ،استادیار ،گروه مهندسی مواد ،دانشکدۀ فنی مهندسی گلپایگان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،گلپایگان.
Email: n.johari@iut.ac.ir

( )2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مواد ،دانشکدۀ فنی مهندسی گلپایگان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،گلپایگان.
( )3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مواد ،دانشکدۀ فنی مهندسی گلپایگان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،گلپایگان.
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نانومیلهها ] ،[21نانوکره ] ،[22نانوصییفحه ] ،[23نانوویسییکر
] [24و ...مورفولوژیهییای متنوع مواد نییانو در تحقیقییات
بسییییاری مورد محالعه قرار گرفتهاند و نشیییان دادهاند که
خواص مت فاوتی در این مواد ای جاد میکن ند .عواملی مان ند
روش آمادهسیییازی ] ،[25دما ] ،[26فشیییار ] [27و غلظت
پیشسییازه ] [28مهمترین نقش را در ایجاد مورفولوژیهای
مختلف در نانومواد ایفا میکند.
در پژوهش ا ر ،نانوذرات اک سیدمس و اک سیدروی
بهروش همرسیییوبی سیییاخ ته شییید ند .هر دو نانوذره با
پروت کل های یکسیییان سیییاخ ته شییید ند .تن ها ت فاوت در
پروتکلهای ساخت نانوذرات اک سیدروی و اک سیدمس در
انتخاب پیشسییازههای نمک آنها میباشیید .پیشسییازههای
اکسیدروی و اکسیدمس بهترتیب نیتراتروی و سولفاتمس
انتخاب شدند .از آنجایی که ساختار کریستالوگرافی روی و
مس ا ز نظر ف شردگی ساختار ،شباهت ن سبی با هم دارند،
هدف از انتخاب پیشسیییازههای مختلف بررسیییی تأثیر این
پیش سازهها روی مورفولوژی نهایی نانوذرات اک سیدی این
دو فلز می باشیییید .از اینرو ،در این پژوهش ،مورفولوژی
ن هایی هر دو نانوذره و م کانیزم های شییی کلگیری این
مورفولوژیهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند.
مواد و روش آزمایش
تولید نانوذرات اکسیدروی
نانوذرات اک سیدروی بهروش همر سوبی ساخته شدند .بر
این ا ساس ،دو محلول مختلف به نام محلول  Aو محلول B
ته یه شیییید .برای آ مادهسییییازی محلول  ،Aنیتراتروی
( ،Zn(NO3)2سییییگما -آلدریچ) با غلظت  0/5موالر به آب
مقحر ا ییافه شیید و در دمای  60درجۀ سییانتیگراد هم زده
شییید .محلول  ،Bمحلول  2موالر ه یدروکسییی ید سیییدیم
( ،NaOH3مرک) می باشییید .سیییپس محلول  Bبهآرامی با
سیییرعت  15قحره در دقی قه به محلول  Aکه در دمای 60
درجۀ سانتیگراد هم زده شدها ست ،ا افه شد .در ین
چکاندن pH ،محلول بهدسییتآمده بهطور مکرر اندازهگیری
شیید .با افزایش  pHمحلول ،رسییوبات سییفید معلک تشییکیل
شییدند و بهتدریج افزایش یافتند .وقتی  pHسییوسییپانسیییون
بهد ستآمده به دود  14ر سید ،عمل تیترا سیون محلول
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

B

متوقف شد .سپس ،چندین بار سو سپان سیون با آب مقحر
شستشو داده شد تا  pHنهایی سوسپانسیون به عدد  7رسید.
درنهایت ،رسوبات سفید بهدستآمده فیلتر شدند و در دمای
 100درجۀ سییانتیگراد بهمدت  12سییاعت در آون خشییک
شدند.
تولید نانوذرات اکسیدمس
برای سیییاخت نانوذرات اکسییییدمس بااسیییتفاده از روش
همرسییوبی ،دو محلول  Cو  Dتهیه شییدند .محلول  Cو ،D
بهترتیب ،محلول  0/5موالر سییولفات مس ( ،CuSO4مرک)
و محلول  2موالر هیدروکسیید سیدیم بودند .برای بهدسیت
آوردن نانوذرات اکسییی یدمس ،محلول  Dدقی قاً مشیییابه با
پروتکل مورد استفاده برای سنتز نانوذرات اکسیدروی که در
بخش قبل شییر داده شیید به محلول  Cا ییافه شیید .رن
نانوذرات اکسیدمس خشک شده قهوهای تیره متمایل به سیاه
بود.
بررسي ساختار فازی نانوذرات ساختهشده
بلورینگی و ساختار فازی نانوذرات اکسیدروی و اکسیدمس
ساخته شده باا ستفاده از الگوی پراش

ایکس ( XRD, PAN

 )analytical, The Netherlandsمورد ارز یابی قرار گرفت ند
که از طریک پرتو  CuKαبا طول موج  1/54آنگسیییتروم در
محدودۀ زاویهای  10-90درجه اندازهگیری شد.
مطالعۀ مورفولوژی نانوذرات ساختهشده
مورفولوژی نانوذرات اکسییییدروی و اکسییییدمس از طریک
میدانی ( FESEM,

میکرو سکوپ الکترونی روب شی گ سیل
 )TESCAN, Czech Republicمورد برر سی قرار گرفت و
برای بررسی دقیکتر فازهای ایجادشده ،با طیفسنجی پراش
انرژی پرتو ایکس ()EDS, TESCAN, Czech Republic
مورد ارزیابی آنالیز عنصری واقع شدند.
نتایج و بحث
الگوی پراش ایکس نانوذرات اکسیدروی ساختهشده در
شکل ( )1نشان داده شدهاست .شکل ( -1الف) فاز

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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مونوکلینیک اکسیدروی است با پیکهای نسبتاً پهن که محابک
با کارت استاندارد فاز بهشمارۀ  96-101-1195میباشد.
عالوهبر این ،پهنای پیکهای الگوی پراش ایکس،
نشاندهندۀ وجود کریستالیتهایی با اندازۀ نانو میباشد .از
طرف دیگر ،در طیف بهدستآمده ،هیچگونه پیک ا افه که
معرف ناخالصی در نانوذرات ساختهشده باشد در الگوی
پراش ایکس بهدستآمده مشاهده نشد .همچنین همانطور
که در شکل ( -1ب) نشان داده شدهاست ،آنالیز عنصری
نانوذرات ساختهشده ،نشاندهندۀ وجود مس و اکسیژن
میباشد.

نانوصفحات بااستفاده از نرمافزار  Image Jدود 65 ± 25
نانومتر اندازهگیری شد .همچنین قحر ذرات گلمانند
اکسیدمس دود  500 ± 112نانومتر اندازهگیری شد .باتوجه
به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ابتدا نانوصفحات
اکسیدمس شکل گرفتند ،سپس بههم پیوستند و ذرات
اکسیدروی گلمانند ،ایجاد شدند .به گفتۀ یو ( )Yuو
همکارانش ] [29شکلگیری ذرات گلمانند اکسیدروی در
چند مر له انجام میشود که به شر زیر میباشد:
 )1رشد برخی از نانوصفحات نوک تیز اکسیدروی)2 ،
جوانهزنی و رشد بیشتر نانوصفحات با ابعاد کوچکتر و )3
ایجاد رسوبات جدید اکسیدروی که نسبتبه مرکز قبلی
جهتگیری کردهاند .بر این اساس ،واکنشهایی که منجر به
شکلگیری و رشد ذرات گلمانند اکسیدروی میشود به شر
زیر میباشد ]:[29
 )1ل شدن یون مس و تبدیل شدن به ] [Cu(OH)4که در
واکنش ( )1نشان داده شدهاست.
 )2جوانهزنی ذرات اک سیدمس که در واکنش ( )2ن شان داده
2-

شدهاست.
 )3رشد نانوصفحات اکسیدمس روی دانههای اکسیدمس.
 )4ر شد دانههای بزرگتر اک سیدمس و ل شدن دانههای
کوچکتر.
()1

Cu2+ + 4OH − → [Cu(OH)4 ]2−

()2

[Cu(OH)4 ]2− → CuO + H2 O + 2OH −

شکل ( 1الف) الگوی پراش ایکس ،و (ب) آنالیز عنصری طیفسنجی
پراش انرژی پرتو ایکس نانوذرات اکسیدمس ساختهشده

شکل ( )2تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
گسیل میدانی نانوذرات اکسیدمس ساختهشده با ساختار
سلسلهمراتبی متشکل از نانوصفحات را نشان میدهد که
ذرات نهایی اکسیدمس شبیه به گل میباشند.
سی و سوم ،شمارۀ یک 1400 ،سال

خامت

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نانوذرات
اکسیدمس ساختهشده

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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عالوهبر این ،همانطور که در شییکل ( -1الف) نشییان
داده شدها ست ،پیکهای پر شدت ،متعلک به صفحات (1 1
) 1و )̅ (1 1 1میباش یند که اولین صییفحات رشیید جهتدار
اکسییییییدروی را تشیییکیییل میدهنیید .در واقع ،یونهییای
 [Cu(OH)4]2جهتگیری شده و در امتداد صفحات )(1 1 1و ) ̅ (1 1 1رشد کردهاند [ .]30،31گروه آنیون [Cu(OH)4]2-
یک پیشسازۀ معدنی برای تشکیل ذرات اکسیدروی میباشد
] .[32درواقع دو گروه  OH-به دو گروه کاتیون  Cu2+مت صل

نرمافزار  Image Jنیز این ادعا را ثابت کرد و اندازۀ متوس ی
نانوذرات اکسییییدروی سیییاختهشیییده را دود 88 ± 35
اندازهگیری نمود.

می شود و یک مولکول  H2Oت شکیل می شود و دو کاتیون
 Cu2+به  O2متصیییل میشیییو ند ،درنتی جه زنجیره هایی از
گروههای  CuO4تشییکیلشییده و درنتیجه رسییوبات CuO
شیییکل میگیرند .تمایل گروه های آنیونی  [Cu(OH)4]2-به
تشیییکیل خوشیییههای کروی میباشییید ،درنتیجه جوانهزنی
نانوصفحات اکسیدمس بعد از چگالش رخ میدهد ].[33,34
با کاهش غل ظت  [Cu(OH)4]2-ا تمال ایجاد  CuOکاهش
مییابد و منجر به جوانهزنی آهسیییتۀ  CuOبا سیییاختارهای
الیهای و صیییفحهایشیییکل میشیییود .در الیکه با افزایش
غلظت  ،OH-اک سیدروی تمایل به آگلومره شدن پیدا میکند
بدون آن که سیییاخ تار ال یهای ای جاد ک ند ] .[33,35بهدل یل
مکانیزم اسیییتوالد رایپنین ( )Ostwald ripeningو اختالف
ن سبت سح به جم ،نانو صفحات و کری ستالهای کوچک
ناپدید می شوند و ذرات بزرگتر بیشتر رشد میکنند ،سپس
ساختار به شکل گل در میآید ].[29,36
شیییکییل ( -3الف) الگوی پراش ایکس نییانوذرات
اک سیدروی ساخته شده با ساختار فاز هگزاگونال را ن شان
میدهد که محابک با کارت مرجع اسیییتاندارد فاز بهشیییمارۀ
 1663-901-96میبییاشیییید .آنییالیز عنصیییری نییانوذرات
اک سیدروی ساخته شده ،در شکل ( -3ب) ن شان میدهد که
روی و اکسیییژن تنها عناصییری هسییتند که در ترکیب این
نانوذرات وجود دارند .عالوهبر این ،شییکل ( -3ج) مقایسییۀ
الگوی پراش ایکس هر دو نانوذرۀ اک سیدروی و اک سیدمس
سییاختهشییده را نشییان میدهد که پیکهای بهدسییتآمدۀ
اکسییییدمس از اکسییییدروی پهنتر می باشییید؛ یعنی ابعاد
نانوذرات اکسییییدمس سیییاختهشیییده ،نسیییبتبه نانوذرات

شکل ( 3الف) الگوی پراش ایکس( ،ب) آنالیز عنصری طیفسنجی

اکسییییدروی ریزتر هسیییتند .ارزیابی اب عاد ذرات بهکمک

پراش انرژی پرتو ایکس نانوذرات اکسیدروی ساختهشده و (ج) الگوی

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  4تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات اکسیدروی ساختهشده با بزرگنماییهای الف)  75برابر و ب)  150برابر

شکل ( )4ت صاویر میکرو سکوپ الکترونی روب شی و

نانوذرات اکسییی یدروی و اکسییی یدمس به برهمکنش های

مورفولوژی نانوذرات اکسیدروی ساختهشده را نشان میدهد

الکترواسییتاتیکی مختلف بین آنیونها و سییحو قحبی آنها

که نانوذراتی با سییاختار کروی -الماسیییشییکل میباشییند.

مربوط میشییود که درنهایت منجر به سییاختارهای متفاوت

درواقع ،شییی کلگیری نانوذرات کروی -ال ماسییییشییی کل

آنها میشود.

اکسیییدروی تحت تأثیر برهمکنشهای الکترواسییتاتیکی بین
 [Zn(OH)4]2-و سییحو قحبی میباشیید و این پدیده باع

نتیجهگیری

جوانهزنی اکسیدروی میشود .در ضور سدیم هیدروکسید،

در پژوهش ا ییر ،نانوذرات اکسیییدروی و اکسیییدمس به

آنیون  [Zn(OH)4]2-از واکنش زیر بهدست میآید:

روش همرسییوبی با پروتکلهای یکسییان سییاخته شییدند.

()3

Zn2+ + 4OH − → [ZN(OH)4 ]2−

سییاختار فازی و مورفولوژی نانوذرات سییاختهشییده مورد
ارزیابی قرار گرفت و م شخص شد که نانوذرات مورد نظر،

به گفتۀ ون ( )Wenو همکارانش ] [37محالعۀ

بدون هیچگونه ناخالصییی ا ییافهای سییاخته شییدهاند؛ اما

غلظتهای مختلف  NaOHنشان دادهاست که چه مقدار

ال با یکدیگر متفاوت بود.
مورفولوژی های این نانوذرات کام ً

 [Zn(OH)4]2-برای رشد  ZnOکافی است .در پژوهش ا ر،

نانوذرات اک سیدروی ساختار کروی شکل -الما سی شکل

محلول  2موالر هیدروکسید سدیم ) (NaOHباع

داشتند ،اما نانوذرات اکسیدمس ساختار سلسلهمراتبی شبیه

عیف بین  [Zn(OH)4]2-و

بییه گییل پیییدا کرده بودنیید کییه از کنییار هم قرار گرفتن

قحبی میشود ،درنتیجه نانوذرات کرویشکل

نانوصفحات ،تشکیل شده بود .بهطور خالصه میتوان گفت

اکسیدروی و نانوذرات اکسیدروی با جهتگیری ترجیحی

که تفاوت بین ساختارهای کریستالی نانوذرات اکسیدروی و

در ساختار الماسی ایجاد شدهاست ] .[28,37از طرفی میتوان

اکسییییییدمس نییاشیییی از اختالف بین برهم کنشهییای

ساختار الماسیشکل نانوذرات اکسیدروی را به ساختار

الکترواستاتیکی بین آنیونها و سحو قحبی آنها میباشد و

بلوری هگزاگونال عنصر روی مرتب دانست.

منجر به ایجاد ساختارهای متفاوت در آنها میگردد.

برهمکنشهای الکترواستاتیکی
سحو

درواقع ،این اختالف بین سیییاخ تار های کریسییی تالی

سی و سوم ،شماره یک 1400 ،سال
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Evaluation of the morphologies and
formation mechanisms of ZnO and CuO
nanoparticles synthesized via the coprecipitation method
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1- Introduction
One of the crucial parameters to tune the various
properties of nanoparticles, such as mechanical,
physical, optical, magnetic, electrical, and biological
properties is their structure and morphologies. In
recent years, nanomaterials have received much
attention due to the high surface-to-volume ratio they
have, as this property has led to the determination of
the different properties of these materials, including
their electrical, chemical, mechanical, physical,
optical, and magnetic properties. Zinc oxide
nanoparticles are used as additives in food and
medicine. In the present study, zinc oxide (ZnO) and
cupric oxide (CuO) nanoparticles were synthesized
via the co-precipitation method with the same
protocols. The phase structures and morphologies of
the prepared nanoparticles were investigated using an
X-ray diffractometer (XRD) and scanning electron
microscopy (SEM), respectively.
2- Experimental
2-1 Production of zinc oxide nanoparticles. Zinc
oxide nanoparticles were fabricated by the coprecipitation method. Based on this, two different
solutions called solution A and solution B were
prepared. To prepare solution A, zinc nitrate (Zn
(NO3)2, Sigma-Aldrich) at a concentration of 0.5 M
was added to distilled water and mixed at 60 ° C.
Solution B is a 2 M solution of sodium hydroxide
(NaOH, Merck). Solution B was then slowly added to
solution A, mixed at 60 ° C, at a rate of 15 drops per
minute.
2-2 Production of copper oxide nanoparticles. Two
solutions, C and D, were prepared to make copper
oxide nanoparticles using the co-precipitation method.
Solution C and D were 0.5 M copper sulfate solution
(CuSO4, Merck) and 2 M sodium hydroxide solution,
respectively.
To
synthesis,
copper
oxide
nanoparticles, solution D were added to solution C the
same as the protocol used to synthesize zinc oxide
nanoparticles described in Section 2-1. The color of
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the dried copper oxide nanoparticles was dark brown
to black.
3- Results and discussion
The X-ray diffraction pattern of the nanoparticles of
copper oxide has been shown in Figure 1. CuO
monoclinic phase with relatively wide peaks was
detected in mentioned XRD pattern, which is in
accordance with the standard phase card number of
96-101-1195. On the other hand, no additional peaks
representing impurities in the nanoparticles were
observed in the obtained X- ray diffraction pattern.
Figure 1 shows the X-ray diffraction pattern of ZnO
nanoparticles made with hexagonal phase structure,
which is in accordance with the standard phase
reference card number of 96-901-1663. Figure 1
shows the comparison of the X-diffraction pattern of
both ZnO and CuO nanoparticles that the resulting
peaks of CuO are wider than ZnO. That is, the
dimensions of the synthesized CuO nanoparticles are
smaller than the ZnO nanoparticles.

Figure 1: X-diffraction patterns of CuO and ZnO
nanoparticles.

Figure 2(a) shows the SEM image and morphology of
ZnO nanoparticles with a diamond-spherical-like
structure. Further, figure 2(b) shows the SEM and the
morphology of CuO nanoparticles with a flower-like
structure. The difference between the crystal
structures of zinc oxide and copper oxide
nanoparticles is related to the different electrostatic
interactions between the anions and their polar
surfaces, which ultimately lead to their different
structures.
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4- Conclusion
In the present study, ZnO and CuO nanoparticles were
fabricated by co-precipitation method with the same
protocols. The phase structure and morphology of the
fabricated nanoparticles were evaluated and it was
found that the nanoparticles were fabricated without
any additional impurities. The morphologies of these
nanoparticles were completely different. The ZnO
nanoparticles had a diamond-spherical- like structure,
however, CuO nanoparticles had a flower-like
structure which was consisted of nano-sheets stacked
together.

Figure 2: Scanning electron microscope images of a)
ZnO nanoparticles, b) CuO nanoparticles.
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بررسی دقت روابط تحلیلی مرسوم درجهت پیشبینی خواص نانوکامپوزیتهای تقویتشده با نانوذرات مختلف
مقاله پژوهشي
()1

سینا مسلمان

سامرند رشاحمدی

()2

چک یده بهمنظور پیشبینی رف تار و خواص م کانیکی نانو کامپوز یت های پلیمری تقو یتشدددد با نانوذرات مختلف مدل های مختلف تحلیلی
میکرومکانیکی و ماکرومکانیکی ارائه شددد اسددت .نوع ،ابعاد و مشددختددات مکانیکی مادۀ پایه و تقویتکنند از جمله مواردی هسددتند که در مدلهای
تحلیلی مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند .در برخی از مدلها فرضها و ساد سازیهایی انجام شد است که نتیجۀ آن ارائۀ روابطی ا ست که پارامترهای
کمتری را درگیر میکند .در برخی موارد این سدداد سددازیها منجر به عدم دقت در پیشبینی نتایج میشددوند .هدف از پژوهش پیشرو مقایسددۀ نتایج
آزمای شگاهی با مدلهای مطرح شد و برر سی دقت آنها و درنتیجه ارائۀ منا سبترین مدل برای پیشبینی خواص نانوکامپوزیتهای مورد مطالعه ا ست.
به این منظور پلیمر پلیمتیلمتاکریالت ( )PMMAبهعنوان مادۀ پایه و نانوذرات  SiO2 ،TiO2و  Al2O3بهعنوان تقویتکنند انتخاب شد .در این مطالعه
مدول اال ستی سیتۀ مواد در بی شترین حالت بهترتیب حدود  4 ،7و  4در صد ن سبتبه نمونۀ پایه افزایش ن شان دادند .نتایج حا صل از آزمایش ا ستخراج
گردید و با مدلهای تحلیلی مطرحشددد مورد مقایسدده قرار گرفت .مقایسددهها نشددان داد که مدل سددهبعدی پن نتایج را با دقت مناسددبی نسددبتبه نتایج
آزمایشگاهی برای اکثریت نمونهها پیشبینی میکند.

واژههای کلیدی نانوکامپوزیت ،خواص مکانیکی ،مدلهای تحلیلی ،نانوذرات ،مدول یانگ.

مقدمه
از زمانهای گذشته افزودن ماد ای بهعنوان فاز دوم به ماد -
پایه ،یکی از اصلیترین را ها برای بهبود خواص مکانیکی
محسوب میشود [ .]1-3در سالهای اخیر ،مواد مرکب یا
کامپوزیتها در صنایع مختلف بهدلیل خواص ترمودینامیکی
مناسب ،دوام و وزن پایین و توانایی باال در تحمل بار بسیار
مورد توجه و استقبال قرار گرفتهاند و روز به روز بر کاربرد
آنها در حوز های مختلف افزود میشود .اخیراً افزودن
تقویتکنند هایی در ابعاد نانو منجر به تولید
نانوکامپوزیتهایی شد است که بهخاطر خواص فوقالعادۀ

حرارتی [ ،]6-7مدول و استحکام خمشی [ ،]7قابلیت
برشکاری [ ،]8چقرمگی شکست [ ]9و رسانایی الکتریکی و
حرارتی [ ]10امکان بهبود توسط نانوذرات تقویتکنند را
دارند .درواقع ،برای تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری با
خواص مطلوب ،انواع مختلفی از نانوذرات میتوانند به مادۀ
پایه افزود شوند [ .]11-12در همین راستا ،محققان درمورد
محتوالت فعلی و آیند مرتبط با علوم نانو مطالعات زیادی
انجام داد اند؛ آنها پیشبینی میکنند که نانومواد ،ابعاد
جدیدی در کاربردهای صنعتی بگشایند.
درراستای بهبود رفتار مکانیکی مواد با افزودن

مکانیکی ازجمله نسبت استحکام به وزن باال ،توجهات
فراوانی را به خود جلب کرد اند [.]4-5
در مقایسه با فناوری میکرو ،نانوتکنولوژی عملکرد و
نمودی کامالً متفاوت نشان میدهد .محتوالت نانوکامپوزیتی
حاوی تقویتکنند هایی در ابعاد نانو (کمتر از  100نانومتر)
هستند .اکثر خواص مکانیکی ازجمله مدول یانگ و پایداری

تقویتکنند های مختلف ،مطالعات متعددی انجام
گرفتهاست .در این ارتباط میتوان به بررسی رفتار مکانیکی
کامپوزیتهای دندانپزشکی برپایۀ رزین تقویتشد با ،TiO2
مورد مطالعۀ هُوا و همکارانش [ ]13اشار کرد .در این بررسی
عملی اثرات نسبت حجمی ،نسبت ابعادی و دیگر
شاخصهای بین مادۀ پایه و تقویتکنند مورد بررسی قرار
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گرفتهاست .نتایج حاصل ،برتری آشکار خواص مکانیکی
کامپوزیت تقویتشد با نانوذرات در مقایسه با
کامپوزیتهای تقویتشد با میکروالیاف را نشان میدهد .در
کنار مطالعات عملی ،بررسیهای تحلیلی نیز مورد توجه قرار
گرفتهاند .در این بررسیها تمرکز برروی مدلهای تئوری
است که بهکمک آنها میتوان رفتار مواد مرکب با درصدهای
مختلف از تقویتکنند را پیشبینی کرد .این مدلها با در نظر
گرفتن پارامترهایی از قبیل شکل ،انداز و نوع ذرات مادۀ پایه
و پرکنند ارائه شد اند .استفاد از این روابط درجهت کاهش

مدلهای تئوری
مدلهایی که برای توضیح وضعیت کلی و یا بیان رفتار یک

الیاف کوتا همجهت را بااستفاد از مدلهای میکرومکانیکی،
پیشبینی کنند .مدلهای مختلف مطرح و مورد مقایسه قرار
گرفتهاند و نهایتاً مدل موری تاناکا بهعنوان مناسبترین مدل
برای پیشبینی سفتی مادهۀ حاصل انتخاب شد است.
سیفاالسالم و همکارانش [ ]15اثرات ترکیب درصدها و

ماد طراحی شد اند ،به نام مدلهای تئوری شناخته میشوند.
هدف از ارائۀ این مدلها ،استخراج رابطهای است که درنهایت
بتوان با کمک آنها رفتار ماد را بهراحتی و بدون نیاز به
آزمایشهای عملی پیشبینی کرد .در ادامه تعدادی از
پرکاربردترین مدلهای ماکرومکانیکی و میکرومکانیکی []17
درجهت پیشبینی رفتار کششی کامپوزیتها مطرح شد و
مورد بررسی قرار گرفتهاند .اساب این روابط برپایۀ قانون
اختالط کامپوزیتها (رابطۀ  )1استوار است .در ادامه همۀ
مدلها تشریح و پارامترهای استفاد شد در این روابط و خود

آزمایشهای عملی و کاهش اتالف زمان و متعاقباً هزینههای
مالی ناشی از آن است .از پژوهشهای صورتگرفته در این
زمینه میتوان به کار تاکر و لیانگ [ ]14اشار کرد .در این
مطالعه سعی شد است سفتی کامپوزیتهای تقویتشد با

انداز های مختلف از نانوذرات اکسیدسیلیسیوم با اپوکسی را
مورد مطالعۀ آزمایشگاهی و تحلیلی قرار داد اند .در این
بررسی نشان داد شد است که مدول یانگ ،تنش نهایی و
تنش تسلیم نانوکامپوزیت حاصل با افزایش ذرات
تقویتکنند بهصورت خطی افزایش مییابد .از دیگر کارهای
پیشین درزمینۀ نانوکامپوزیتها میتوان به تحقیق فریدون و
همکارانش [ ]16اشار کرد .در این مطالعه اثرات افزودن
درصدهای مختلف نانولولههای کربنی به پلیپروپلین مورد
مطالعه قرار گرفته و نتایج آزمایش برای ارائۀ مدلی درجهت
پیشبینی رفتار نانوکامپوزیت حاصل با روابط تحلیلی مقایسه

مکددا ن ی کی پ ل ی مر پ لی م تی دل متدداکر یالت

( Poly methyl

) )methacrylate (PMMAمورد م طال عه قرار میگیرد و در
انتها نتایج آزمایشدددگاهی با نتایج حاصدددل از روابط تحلیلی
مذکور مقایسددده میشدددوند تا دقیقترین مدل یا مدلها در
تخمین خواص مکددانیکی نددانوکددامپوزی دتهددای پلیمری
تقویتشد با نانوذرات اکسیدی ذکرشد  ،انتخاب شود.

روابط در قالب جدول ( )1و جدول ( )2مطرح شد اند.
جدول  1پارامترهای استفاد شد در روابط مدلهای تحلیلی
شرح

نماد

مدول یانگ کامپوزیت

Ec

مدول یانگ تقویتکنند

Ef

مدول یانگ ماتریس

Em

مدول برشی کامپوزیت

Gc

مدول برشی تقویتکنند

Gf

مدول برشی ماتریس

Gm

درصد حجمی تقویتکنند

Vf

مدول بالک کامپوزیت

Kc

روابط تحلیلی موجود صورت نگرفته بود ،تتمیم به بررسی

مدول بالک تقویتکنند

Kf

مدول بالک ماتریس

Km

و انجام این مهم و کاراییسددنجی روابط موجود در قیاب با

نسبت پواسون ماتریس

νm

یکدیگر گرفته شدددد .ابتدا مدل های مختلف تحلیلی معرفی

نسبت پواسون تقویتکنند

νf

می شوند .سپس اثرات درصدهای مختلف حجمی نانوذرات

طول ذرات تقویتکنند

l

اکسددیدی تیتانیوم ،سددیلیسددیوم و آلومینیوم برروی خواص

قطر ذرات تقویتکنند

d

شد است.
از آنجایی که در مطالعات گذ شته مقای سۀ جامعی بین

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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 روابط ارائهشد برای مدلهای تحلیلی2 جدول
رابطه

شمارۀ رابطه

Ec =Vf Ef + (1-Vf )Em
16

Ec ≈ V f (
Gc ≈ Vf (
Ec,2D =
νc,2D =
Ec,3D =
νc,3D =

Vf
π
Vf

45
2
15

Ec,3D =

3
Vf
6

9

3

)2(

1

Ef + Em ) + Em
4
Vf

)3(

3

)4(

+ (1- ) νm

)5(

Ef + (1- ) Em

)6(

+ (1- ) νm

)7(

Ef + (1+Vf )Em

)8(

Ef + [1+(1+νm )Vf ]Em

)9(

ν
2π f
Vf

Ec,2D =

8

Ef + 2Em) + Em

Ef + (1- ) Em

ν
π f
Vf

2π
Vf

)1(

π
Vf
π
Vf

2π
Vf
2π

3
5
Ef Em
Ec = [Vf Ef + (1-Vf ) Em ] + [
]
8
8 Em Vf + (1-Vf ) Ef
l
Ec 3 1 + d n l V f
5 1 + 2n T Vf
= [
]+ [
]
Em 8 1 - nl Vf
8 1 - n T Vf

)الف-11(

Ef
- 1)
Em
nl =
⁄E
l
( f -2 )
Em
d
(

nT =

(

)10(

)ب-11(

Ef
- 1)
Em
⁄E
( f + 2)
Em

)ج-11(

l
Ec 1 1 + d n l V f
4 1 + 2n T Vf
= [
]+ [
]
Em 2 1 - nl Vf
5 1 - n T Vf

)12(

Ec
=1+2.5 Vf
Em

)13(

1 Vf 1-Vf
= +
EcT Ef Em

)14(

Ec,L =Vf Ef + (1-Vf )Em

)15(
-1

1
3Vf
Kc,upper =Kf +(1-Vf ) [
+
]
Km -Kf 3Kf +4Gf

)16(

1
3(1-Vf ) -1
+
]
Kf -Km 3Km +4Gm

)17(

Kc,lower =Km +Vf [

Gc,upper =Gf +(1-Vf ) [
Gc,lower =Gm +Vf [
E=
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9K
1+3K/G

1
6Vf (Kf +2Gf )
+
]
Gm -Gf 5Gf (3Kf +4Gf )

-1

1
6(1-Vf )(Km +2Gm )
+
]
Gf -Gm 5Gm (3Km+4Gm )

)18(
-1

)19(
)20(

1400 ، شمار یک،سال سی و سوم

110

بررسی دقت روابط تحلیلی مرسوم جهت پیشبینی خواص نانوکامپوزیتهای...

مدل تقریب

مانرا )(Manera Approximation Model

مانرا [ ]18رابطهای تقریبی برای پیشبینی خواص االستیک
کامپوزیتهای شکلگرفته با تقویتکنند های طولکوتا و با
چینش تتادفی پیشنهاد داد است .خواص تغییرناپذیر
کامپوزیتها که توسط تسای ( )Tsaiو پاگانو (]19[ )Pagano
مطرح شد بودند ،در کنار فرموالسیون میکرومکانیکی پاک
( ]18[ )Puckبرای این رابطه مورد استفاد قرار گرفتهاند .مانرا
تعدادی فرض در نظر گرفته و رابطۀ نامتغیرهای پاک را ساد -
سازی کرد است .این فرضها شامل نسبت ابعادی باالی
فیبرها (بیشتر از  ،)300فیبرهای دوبعدی با توزیع تتادفی و
رفتار فیبرهای ناپیوسته با توزیع تتادفی بهعنوان ورقههایی

سیستم دوبعدی و سهبعدی در نظر گرفتهاند .در این مدل
بااستفاد از بررسی برهمکنش بین ماتریس و ذرات تقویت-
کنند  ،و در نظر گرفتن این فرض که درصد حجمی تقویت-
کنند باید کمتر از  0/2باشد ،مدول یانگ در حالت دوبعدی
و سهبعدی به شکل روابط ( )8و ( )9مطرح میشود .بین
نتایج رابطۀ ( )8و نتایج حاصل از آزمایش ،مقایسۀ دیگری
توسط لی ( ]22[ )Leeانجام شد است .در این بررسی نشان
داد شد است که گاهی در نسبتهای حجمی پایین تقویت-
کنند  ،نتایج با اختالف در حدود  0تا  %15بیشتر از

خروجیهای آزمایش هستند .این اختالف به پیوندهای غیر-
مؤثر و اثر انتهایی الیاف ریز نسبت داد شد است.

با تعداد الیههای نامحدود که در همه جهات چید شد اند،
است .در نتیجه رابطۀ تقریب مانرا برای مدول یانگ و برشی
بهترتیب بهشکل رابطۀ ( )2و رابطۀ ( )3مطرح شد است .از
روابط ( )2و ( )3استنتاج میشود که نتایج بهدستآمد ،
E
) G= 2(1+νرا تتدیق میکنند که در آن𝜈 ضریب
رابطۀ

پواسون E ،مدول یانگ و  Gمدول برشی است .برای حتول
نتدایج با دقت مناسدب ،مانرا پیشنهاد داد که  Emدر محدودۀ

مدل هیرش ()Hirsch’s Model
هیرش [ ]23با ان جام م طال عاتی ،مدول یا نگ کامپوز یت را
بددهصدددورت ترک ی بی از مدددول طولی و عمودی در نظر
گرفتهاست .رابطهای هم که ارائه شد (رابطۀ  ،)10متشکل از
دو ق سمت ا ست که بخش اول آن ضریبی از مدول طولی و
بخش دوم آن ضریبی از مدول عمودی کامپوزیت است.

 2 GPa ≥ Em ≥4 GPaانتخاب شود.

مدل پن یا رابطۀ چگالي الیاف
()Modified Density Function-Pan’s Model
اسددداب ا یدۀ تئوری پن [ ]20ای جاد راب طهای بین نسدددبت
حجمی و نسددبت سددطحی تقویتکنند در حالتی اسددت که
تقویتکنند ها در یک جهت چید نشدد باشدند .پن در این
مدل بااسددتفاد از بسددط قانون سددادۀ اختالط کامپوزیتها و
بهر گیری از یک معادلۀ چگالی فرضددی ،رابطهای را برمبنای
جهتگیری نامنظم الیاف در فضای دوبعدی و سهبعدی ارائه
داد اسدددت (روابط  4تا  .)7این مدل برای کامپوزیتهای با
جهتگیری منظم و با طول بلند نیز معتبر است.
مدل کریستینسن و وال
()Christensen and Waal’s Model
کریستسن و وال [ ]21برای بررسی رفتار یک کامپوزیت با
جهتگیری تتادفی الیاف تقویتکنند همانند مدل پن ،دو
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

رابطۀ اصالحشدۀ هالپین -تسای
()Modified Halpin-Tsai relation
این راب طه با اعمال م قادیر مربوط به تنش طولی و عمودی
کامپوز یت از راب طۀ هالپین -تسدددای [ ]24در مدل هیرش
(رابطۀ  )10ت شکیل می شود و به رابطۀ ا صالح شدۀ هالپین-
ت سای [ ]25معروف ا ست .مدل مذکور برای مواد کامپوزیتی
تقویت شد با الیاف کوتا و جهتگیری تتادفی ،پاسخهای
بسددیار مناسددبی را پیشبینی میکند (روابط  -11الف تا -11
ج).
رابطۀ لیونگود و گوتلر
()Lavengood and Goettler relation
لیونگود و گوتلر [ ]22با انجام مطالعات و اصالح ضرایب
عددی رابطۀ تغییریافتۀ هالپین -تسای ،مدلی دیگر برای
پیشبینی رفتار کامپوزیتها پیشنهاد دادند .در این رابطه،
3

5

1

بهجای ضرایب  8و  8از رابطۀ ( -11الف) ،بهترتیب  2و

4
5
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قرار داد میشود تا مدل جدید حاصل شود (رابطۀ .)12

مدل کران باال و پایین هاشین ( )Hashinو اشتریکمن
()Shtirkman

مدل اینشتین ()Einstein’s Model

هاشدددین و اشدددتریکمن [ ]30-31کامپوزیت را بهصدددورت

اینشدتین [ ]26-27برای توصدیف ارتباط بین نسدبت حجمی

میکرو سکوپی هم سان و شبههمگن در نظر گرفتند .در این

ذرات صلب کروی تقویتکنند و مدول یانگ کامپوزیتها،

مدل شددد کل تقویتکن ند عامل م حدودکن ند محسدددوب

یک مدل خطی پی شنهاد داد ا ست .با فرض چ سبندگی کامل

نمیشدددود؛ با این فرض کران باال و پایین کامپوز یت را

بین ذرات تقو یتکنند و مادۀ پایه و نبود عکسالعمل بین

براساب اصول متغیر االستیسیته تخمین زدند .بسته به اینکه

ذرات ،رابطۀ حا صل از این مدل به شکل رابطۀ ( )13ا ست.

سددفتی فاز زمینه بیشتر یا کمتر از تقویتکنند باشددد ،کران

این راب طه فقط برای بار گذاری های کم معتبر اسددددت و

باال و پایین مدول بالک ( Kc,upperو  )Kc,lowerو مدول برشددی

برهمکنشهای زیرذر ای را در نظر نمیگیرد.

( Gc,upperو  )Gc,lowerکدامپوزیدت از روابط ( )16الی ()19
حاصددل میشددود .کران باال و پایین مدول یانگ نیز از رابطۀ

مدل کران باالی وویگت ( )Voigtو کران پایین رئوس

( )20قابل محاسبه خواهد

بود.

()Reuss
در این مدل فرض شدد اسدت که تقویتکنند ها و فاز زمینه

مراحل تجربي

تحت کرنش یکنواخت مشابهی درجهت الیاف قرار بگیرند.

آماد سازی نمونهها طبق شرح در ادامه در چندین مرحله
صورت گرفت .در گام اول نانوذرات تقویتکنند در
درصدهای جرمی موردنظر با پلیمر (که از قبل بهمنظور
رطوبتزدایی در دستگاهی مجزا خشک شد بود) ترکیب و

باتوجه به همین فرض ،وویگت [ ]28مدول مؤثر در امتداد
تقویتکنند ها را بهشددکل رابطۀ ( )1اسددتخراج کرد اسددت.
رئوب [ ]29نیز رابطددۀ ذکرشددددد را برای حددالددت تنش
یکنوا خت درج هت عمود بر ام تداد ال یاف تقویتی اع مال
کرد و راب طۀ مدول یا نگ مؤثر بهشددد کل راب طۀ ()14
درآمد اسددت .در این رابطه زیرنویسهای  Lو  Tبهترتیب به
جهت های طولی و عمود بر طولی در تقویتکنند اشدددار
دارند .معادلۀ ( )1یک رابطه با کوپلینگ موازی اسدددت که به
نام قانون اختالط نیز شناخته می شود؛ درحالیکه معادلههای
( )14و ( )15راب طه هایی با کوپلی نگ معکوبا ند و با نام
قانون اختالط معکوب شناخته

میشوند.

معادالت ( )14( ،)1و ( )15میتوانند برای همۀ
کامپوزیتهای دوفازی فارغ از شکل تقویتکنند تعمیم داد
شوند .در روابط ( )14و ( EcL ،)15و  EcTبهترتیب کرانهای
باال و پایین مدول یانگ کامپوزیتها را بیان میکنند .همچنین
در این روابط ،فقط سه پارامتر درگیر هستند که عبارتند از
مدول یانگ تقویتکنند  ،ماتریس و نسبت حجمی
تقویتکنند .

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

تبدیل به گرانول شدند .پلیمتیلمتاکریالت بهعنوان فاز زمینه
و نانوذرات اکسیدی تیتانیوم ،سیلیسیوم و آلومینیوم با اندازۀ
ذرات تقریباً  20نانومتر بهعنوان تقویتکنند انتخاب شدند.
در این مرحله از دستگا اکسترودر دومادورنه ZSK-25
(ساخت شرکت آلمانی کپریون ورنر و فالیدرر ( Coperion
 ))Werner & Pfleidererبرای اختالط ذوبی مواد استفاد گردید و
گرانولهای نانوکامپوزیتی در درصدهای جرمی مدنظر
حاصل گردیدند .پیش از تزریق در قالب ،برای دومین بار
خشک کردن گرانولها صورت گرفت .در گام بعدی
گرانولها بهروش قالبگیری تزریقی در قالبهای نمونۀ
استاندارد کشش تزریق و نمونههای مورد نیاز آزمایش مطابق
شکل ( )1آماد شدند .برای انجام تست کشش از دستگا
تست کشش ( )SANTAM STM-150طبق استاندارد
 ASTM-D638استفاد شد .همچنین بهمنظور بررسی ساختار
نمونههای ساختهشد  ،از نمونهها تست  SEMگرفته شد.
همانگونه که در شکل ( )2مشخص است ،ناحیۀ کلوخهای
در خروجی تستها مشاهد نمیشود و توزیع ذرات
تقویتکنند بهشکل مناسب و یکنواخت صورت
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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گرفتهاست.

نتایج و بحث
برای انجام محا سبات ،اولین گام تبدیل ن سبتهای جرمی به
حجمی ا ست .در جدول ( )3برای تمام نمونهها ،ن سبتهای
حجمی ،باتوجه به درصدددد وزنی نانوکامپوزیتها و چگالی
آنها ،به تفکیک محاسبه شد است.
جدول  3چگالی و کسر حجمی نمونههای مورد بررسی

شکل  1نمونههای ساختهشد برای تست کشش

ماد

چگالی ()gr/cm3

Vf

Pure PMMA

1/180

---

PMMA + TiO2 0.5 wt %

1/189

0/0015

PMMA + TiO2 1.0 wt %

1/193

0/0030

PMMA + TiO2 2.0 wt %

1/202

0/0060

PMMA + SiO2 0.5 wt %

1/183

0/0025

PMMA + SiO2 1.0 wt %

1/186

0/0050

PMMA + SiO2 2.0 wt %

1/192

0/0100

PMMA + Al2O3 0.5 wt %

1/184

0/0015

PMMA + Al2O3 1.0 wt %

1/188

0/0030

نتایج بهدستآمد در جدول ( )4نشان میدهد که تأثیر
نانوذرات تیتانیومدیاکسید برروی پلیمر مورد مطالعه بیشتر
از دیگر تقویتکنند ها بود است .این تقویتکنند در هر سه
درصد وزنی در ترکیب با مادۀ پایه منجر به افزایش مدول
یانگ کامپوزیت حاصل شد است .این نتایج در هماهنگی با
نتایج ترکیب اکسید تیتانیوم و رزین اپوکسی هستند [ .]32در
پژوهش معرفیشد نیز افزودن درصدهای بیشتر تقویتکنند
موجب بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت حاصلشد بود.
همچنین از نتایج چنان برمیآید که این روند افزایشی
مدول یانگ درمورد تقویتکنندۀ اکسید سیلیسیم نیز حفظ
شد است؛ اما نکته قابل توجه به نمونۀ حاوی  0/5درصد
وزنی برمیگردد که مدول یانگ در ابتدا کاهش را نشان
میدهد ،اما در درصدهای باالتر منجر به بهبود آن میشود .در
شکل  2تتویر  SEMاز سطح مقطع نمونههای حاوی  2% )aوزنی
 2% )b ،TiO2وزنی  SiO2و  1% )cوزنی

AL2O3

مورد اکسید آلومینیوم روند رشد برعکس اکسید تیتانیوم و
سیلیسیم نزولی بود است و نشان از این دارد که  1/0درصد
وزنی از تقویتکنند اکسید آلومینیوم منجر به کاهش مدول
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یانگ نانوکامپوزیت تولیدشد میگردد .این کاهش را میتوان

نظر به خواص مکانیکی نانوکامپوزیت و مادۀ پایه و همچنین

به این موضوع نسبت داد که در مقادیر بیشتر از  0/5درصد

درصددد حجمی نانوکامپوزیت بسددتگی دارد .مشددختدداً با

وزنی از تقویتکنند  ،پیوند بین ذرات بهخوبی شکل نگرفته

افزایش در صد حجمی ،باز نیز بزرگتر می شود و خطا هم

و استحکام بین پیوندهای تشکیلیافته کاهش داشتهاست.

افزایش مییابد .درنتیجه درصدددد اختالف باالی مدول یانگ

جدول  4نتایج حاصل از تست نمونههای مورد بررسی

کامپوزیت حاصدددل با کران باالی وویگت و یا کران باالی
ا شتریکمن کامالً قابل توجیه ا ست و با صحت مدلها و یا
نتایج حاصل از آزمایش متناقض نیست.

مدول االستیک

تغییر نسبتبه

()MPa

نمونه خالص ()%

Pure PMMA

2913/77

---

بیشددتر مدلهای سددهبعدی پن و کریسددتین و وال نسددبتبه

PMMA + TiO2 0.5 wt %

2949/00

1/21

مدل های دو بعدی آن ها اسدددت .خطای بیشدددتر مدل های

PMMA + TiO2 1.0 wt %

3022/90

3/75

دوبعدی ن سبتبه امثال سهبعدی آنها ،به فرضهای موجود

PMMA + TiO2 2.0 wt %

3111/50

79/6

PMMA + SiO2 0.5 wt %

2860/90

-1/81

در آنها برمیگردد .در مدلهای دوبعدی ،فرض بر این است

PMMA + SiO2 1.0 wt %

2964/60

1/74

PMMA + SiO2 2.0 wt %

3024/20

3/79

PMMA + Al2O3 0.5 wt %

3032/60

4/08

PMMA + Al2O3 1.0 wt %

2698/90

-7/37

ماد

نهایتاً نتایج حاصدددل از آزمایش های تحلیلی با نتایج
حا صل از رابطههای ( )2-20مقای سه شد و در جداول ()6
تا ( )8آورد شدددد اسدددت .برای حتدددول نتایج هر کدام از
مدل ها ،از پارامتر های موجود در جدول ( )5اسدددت فاد
شد است .در ضمن توجه شود که در انجام محاسبات روابط
هالپین-تسدددای و لیونگود -گوتلر نسدددبت منظر یا نسدددبت
ابعادی ( )l/dبا فرض کروی بودن نانوذرات 1 ،در نظر گرفته
شد ا ست .در صد اختالف نتایج هر کدام از مدلها با نمونۀ
آزمایششد نیز محاسبه شد و در جداول ارائه شد است.
همانگونه که در نتایج موجود در جداول هم م شخص
اسدددت ،نتایج حاصدددل از آزمایش و مدلهای تحلیلی باهم
سازگارند .هرچند باید توجه کرد که هدف مدل کران باالی

مورد حائز اهمیت دیگر در نتایج بهدسدددتآمد  ،دقت

که الیاف نانوکامپوزیتی در امتداد صفحه پراکند شد ا ست.
این فرض درمورد کامپوز یت ها با ال یاف طولبل ند که با
روش هایی از قبیدل تزریق در امتدداد محور طولی تول ید
شدددد اند صدددحت بیشدددتری دارد .درضدددمن ،خطای باالی
بهد ستآمد از مدل لیونگود و گوتلر را میتوان به این نکته
ارتباط داد که این مدل بیشدددتر برای کامپوزیتها با نسدددبت
حجمی باالی فیلر طراحی شد ا ست .در نتیجه خطای باالی
این مدل در نمونه هایی با نسدددبت حجمی پایین ( 0/01و
کمتر) کامالً قابل توجیه اسدددت .همانگونه که در جداول
مشددخص اسددت ،با باالتر رفتن نسددبت حجمی ،خطای این
مدل کمتر و کمتر شد است.
رفتار کامپوزیت در دو مورد اضافه کردن اکسید
سیلیسیم با  0/5درصد وزنی و اکسید آلومینیوم با  1/0درصد
وزنی با مدلهای تحلیلی در تناقض است .در مورد اکسید
سیلیسیم که تنها در درصد وزنی پایین ،این رفتار را از خود
نشان میدهد ،میتوان دلیل این ناسازگازی را به عدم
پراکندگی یکنواخت نانوکامپوزیتها ربط داد .درحالیکه در
مورد اکسید آلومینیوم با درصد وزنی باالتر میتوان این

ووی گت و کران پایین رئوب و همچنین مدل کران باال و

موضوع را به پیوند نامناسب بین ذرات تقویتکنند و مادۀ

پایین هاشین و اشتریکمن بیشتر مشخص کردن باز ای برای

پایه و یا عدم سازگاری بین اکسید آلومینیوم و پلیمتیل-

خواص مکانیکی کامپوزیت حاصددل اسددت .اندازۀ بازۀ مورد

متاکریالت در درصدهای وزنی باال ارتباط داد.
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بررسی دقت روابط تحلیلی مرسوم درجهت پیشبینی خواص نانوکامپوزیتهای...
جدول  5خواص مکانیکی مواد استفاد شد
ماد

مدول یانگ ()MPa

مدول برشی ()MPa

مدول بالک ()MPa

ضریب پواسون

پلیمتیلمتاکریالت ()PMMA

2913/77

1049/6

3398

0/375

اکسید تیتانیم ()TiO2

237250

92750

210200

0/28

اکسید سیلسیم ()SiO2

67360

28450

33910

0/17

اکسید آلومینیوم ()Al2O3

239750

97630

160380

0/27

جدول  6مدول یانگ حاصل از نتایج تحلیلی و مقایسه با مقادیر آزمایششد برای نمونههای حاوی نانوذرات

TiO2

مدل

)PMMA + TiO2 0.5 wt % (MPa

)PMMA + TiO2 1.0 wt % (MPa

)PMMA + TiO2 2.0 wt % (MPa

نتیجۀ آزمایش

2949/00

3022/90

3111/50

مدل تقریب مانرا

2725/29

2860/57

3131/12

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-7/58

-5/37

0/63

مدل پن دوبعدی

3025/66

3137/54

3361/32

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/60

3/79

8/03

مدل پن سهبعدی

2969/71

3025/66

3137/54

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/70

0/09

0/84

مدل کریستین و وال دوبعدی

3036/77

3159/76

3405/75

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/98

4/53

9/46

مدل کریستین و وال سهبعدی

2979/09

3044/41

3175/06

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

1/02

0/71

2/04

مدل هیرش

3048/29

3182/81

3451/88

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

3/37

5/29

10/94

مدل اصالح شد هالپین -تسای

2925

2936/27

2958/91

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-0/81

-2/87

-4/90

مدل لیونگود و گوتلر

3802/46

3817/06

3846/40

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

28/94

26/27

23/62

مدل اینشتین

2924/70

2935/62

2957/48

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-0/82

-2/89

-4/95

مدل وویگت

3265/27

3616/78

4319/79

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

10/72

19/64

38/83

مدل رئوب

2918/09

2922/43

2931/14

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-1/05

-3/32

-5/80

3044/1819

3233/25

3610/82

3/23

6/96

16/04

2863/68

2872/54

2890/32

-2/89

-4/97

-7/11

مدل کران باالی هاشین و
اشتریکمن

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
مدل کران پایین هاشین و
اشتریکمن
تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
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جدول  7مدول یانگ حاصل از نتایج تحلیلی و مقایسه با مقادیر آزمایششد برای نمونههای حاوی نانوذرات

SiO2

مدل

)PMMA + SiO2 0.5 wt % (MPa

)PMMA + SiO2 1.0 wt % (MPa

)PMMA + SiO2 2.0 wt % (MPa

نتیجۀ آزمایش

2860/90

2964/60

3024/20

مدل تقریب مانرا

2664/47

2738/92

2887/83

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-6/68

-7/61

-4/51

مدل پن دوبعدی

2965/06

3016/35

3118/94

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

3/64

1/75

3/13

مدل پن سهبعدی

2939/42

2965/06

3016/35

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/74

0/02

-0/26

مدل کریستین و وال دوبعدی

2977/20

3040/62

3167/47

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

4/06

2/56

4/74

مدل کریستین و وال سهبعدی

2951/86

2989/94

3066/12

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

3/18

0/85

1/39

مدل هیرش

2978/56

3043/38

3173/07

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

4/11

2/66

4/92

مدل اصالح شد هالپین -تسای

2931/56

2949/43

2985/44

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/47

-0/51

-1/28

مدل لیونگود و گوتلر

3810/98

3834/17

3880/87

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

33/21

29/33

28/33

مدل اینشتین

2931/98

2950/19

2986/61

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/48

-0/49

-1/24

مدل وویگت

3074/91

3236/051

3558/33

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

7/48

9/16

17/66

مدل رئوب

2920/76

2927/77

2941/92

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/09

-1/24

-2/72

2944/97

3035/12

3215/49

2/94

2/38

6/32

2868/69

2882/66

2910/72

0/27

-2/76

-3/75

مدل کران باالی هاشین و
اشتریکمن
تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
مدل کران پایین هاشین و
اشتریکمن
تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
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جدول  8مدول یانگ حاصل از نتایج تحلیلی و مقایسه با مقادیر آزمایششد برای نمونههای حاوی نانوذرات

Al2O3

مدل

)PMMA + Al2O3 0.5 wt % (MPa

)PMMA + Al2O3 1.0 wt % (MPa

نتیجۀ آزمایش

3032/60

2698/90

مدل تقریب مانرا

2726/63

2863/23

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-10/09

6/09

مدل پن دوبعدی

3026/85

3139/93

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-0/19

16/34

مدل پن سهبعدی

2970/31

3026/85

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-2/05

12/15

مدل کریستین و وال دوبعدی

3038/02

3162/26

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/18

17/17

مدل کریستین و وال سهبعدی

2979/72

3045/66

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-1/74

12/85

مدل هیرش

3049/69

3185/62

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/56

18/03

مدل اصالحشدۀ هالپین -تسای

2925/01

2936/28

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-3/55

8/79

مدل لیونگود و گوتلر

3802/46

3817/07

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

25/38

41/43

مدل اینشتین

2924/70

2935/62

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-3/55

8/77

مدل وویگت

3269/02

3624/28

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

7/80

34/29

مدل رئوب

2918/09

2922/43

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-3/77

8/28

مدل کران باالی هاشین و اشتریکمن

3047/34

3239/43

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/49

20/03

مدل کران پایین هاشین و اشتریکمن

2863/69

2872/55

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-5/57

6/43

در ادامه ،برای درک و مقایسدددۀ بهتر ،نتایج در قالب

وزنی ،نتایج حاصددل از آزمایش در بازۀ مدلهای کران باالی

شدددکل های ( )3تا ( )10نیز مطرح و مقایسددده شدددد اند.

وویگت و کران پایین رئوب و مدل کران باال و پایین هاشین

همانطوری که مشددخص اسددت در همۀ موارد بهجز اکسددید

و اشتریکمن قرار گرفتهاست.

سیلیسیم با 0.5درصد وزنی و اکسید آلومینیوم با  1/0درصد
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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بهترتیب  2 ،-2و  4درصد و برای  0.5و  1درصد وزنی
 Al2O3بهترتیب  4و  -7/5درصد تغییر را گزارش داد .بهجز
دو مورد ( 0/5درصد وزنی اکسیدسیلیسیم و  1/0درصد وزنی
اکسیدآلومینیوم) ،در بقیۀ موارد افزایش درصد وزنی تقویت-
کنند منجر به افزایش مدول یانگ مادۀ حاصل شد .کاهش
مدول یانگ برای کامپوزیت با  0/5درصد وزنی
اکسیدسیلیسیم هم میتواند بهدلیل عدم پراکندگی یکنواخت
نانوکامپوزیتها باشد .در پژوهش آریماتیا و همکارانش ][33

شکل  9مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ
مورد آزمایش حاوی  0.5%وزنی

هم در  1درصد وزنی از نانوذرات آلومینا تغییری در مدول
االستیک ایجاد نگردید و حتی برخی از خواص مکانیکی

Al2O3

دیگر نیز با کاهش همرا بود .در این پژوهش نیز کاهش مدول
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میتوان به اثر پیوند نامناسب بین ذرات تقویتکنند و مادۀ
پایه و یا ناسازگاری این دو ماد بهختوص در نسبتهای
حجمی باالتر نسبت داد .این اثر از انتقال یکنواخت نیرو بین
مادۀ پایه و تقویتکنند جلوگیری میکند و عاملی برای
کاهش در مدول یانگ بهشمار میرود.
نتایج بهدستآمد از روابط تحلیلی نشان میدهد که

0

)E (MPa

مدلهای تئوری ،برای تمامی نمونهها بهجز نمونۀ با 1.0

شکل  10مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ
مورد آزمایش حاوی  1.0%وزنی

یانگ برای کامپوزیت با  1/0درصد وزنی اکسیدآلومینیوم را

Al2O3

درصد وزنی اکسیدآلومینیوم ،روند را به درستی پیشبینی
کرد است و در برخی مدلها نتیجه را با دقت باالیی نسبتبه
نتایج تجربی ارائه میدهند .در واقع ،میتوان گفت رابطۀ

نتیجهگیری

لیونگود و گوتلر تمامی نتایج را با اختالف تقریبی  23تا 33

در مطالعۀ حاضدددر ،اثرات افزودن مقادیر مختلف نانوذرات

درصد نسبتبه نتایج آزمایشگاهی تخمین میزند که دلیل آن

اکسیدی تیتانیوم ،سیلیسیم و آلومینیوم به پلیمتیلمتاکریالت

درصد پایین وزنی نانوکامپوزیتها در این مطالعه است.

برروی خواص مکانیکی و مقایسۀ نتایج آن با روابط تحلیلی

مدلهای کران باال و پایین وویگت و رئوب و یا هاشین و

بررسی گردید.

اشتریکمن بازۀ مناسبی را برای تخمین مدول یانگ

بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای تجربی و مقایسۀ

کامپوزیتها ارائه میدهند .مدلهای سهبعدی پن و کریستین

آنها با نتایج استخراجشد از روابط تحلیلی نتایج جالب

و وال هم مدول یانگ را با دقت بیشتری از مدلهای دوبعدی

توجهی را آشکار کرد .نانوذرات  TiO2در هر سه درصد وزنی

آنها پیشبینی میکنند .با بررسی خروجی مدلها و مقایسۀ

منجر به بهبود مدول االستیسیتۀ پلیمر پایه شدند .با افزودن

آنها با مقادیر آزمایشگاهی میتوان گفت که مدل سهبعدی

 1 ،0/5و  2درصد وزنی از نانوذرات  TiO2به

پن با اختالفی کم برای اکثریت نتایج ،مقادیر دقیقی را

پلیمتیلمتاکریالت مدول االستیسیته بهترتیب حدود 4 ،1.5

پیشبینی میکند .مورد قابل ذکر در انتها که با افزایش درصد

و  7درصد افزایش یافت .مقدار مدول االستیسیته برای سه

وزنی تقویتکنند پیش میآید ،صحت نتایج برای مقادیر

SiO2

بیشتر از  2/0درصد وزنی از تقویتکنند است .در این حالت

درصد وزنی  1 ،0.5و  2درصد از نانوتقویتکنند های
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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با افزایش مقادیر تقویتکنند  ،اثر کلوخه شدن پیش میآید

تیتانیم اکسید مدل سهبعدی پن (دارای کمترین میانگین

که بهدلیل عدم دخالت این اثر در روابط تحلیلی مذکور،

اختالف و کمترین انحراف معیار) مناسبترین مدل

نمیتوان با قطعیت به نتایج فوق استناد کرد.

معرفی میشود.

بهطور کلی میتوان مناسبترین مدلها را به تفکیک

 .4مدل تحلیلی که دقیقترین پیشبینی را برای تقویتکنندۀ

ذرات تقویتکنند در چند جمله خالصه کرد:

سیلیسیم اکسید ارائه کند مدل پن سهبعدی (دارای کمترین

 .1استفاد از درصدهای مختلف وزنی نانو ذرات تقویتکنند

میانگین اختالف) و مدل دوبعدی پن (دارای کمترین

بهمنظور بهبود خواص مکانیکی پلیمتیلمتاکریالت عموماً
منجر به افزایش مدول االستیسیته شد .این افزایش وابسته
به جنس ذرات تقویتکنند میباشد.

انحراف معیار) است.
 .5مدل تحلیلی که مناسب برای تقویتکنندۀ آلومینیوم اکسید
باشد مدل هاشین کران پایین (دارای کمترین میانگین

 .2اگر مقدار ذرات تقویتکنند از درصدی بیشتر شود منجر

اختالف و کمترین انحراف معیار) معرفی میگردد.

به ایجاد عیوب ساختاری میشود و به طبع آن موجب

البته ذکر این نکته الزامی است که در صورت لزوم به

ثابت ماندن و حتی کاهش خواص مکانیکی مادۀ مرکب

انتخاب یک مدل برای کامپوزیتهای تقویتشد با هر سه

حاصل میشود .در مطالعۀ حاضر این مورد برای نانوذرات

نوع نانوکامپوزیتهای اکسی تیتانیم ،اکسیدسیلیسیم و

 Al2O3در  1درصد وزنی آشکار شد.

اکسیدآلومینیوم ،بهترین گزینه مدل پن سهبعدی است که در

 .3از بین مدلهای تحلیلی مطرحشد برای تقویتکنندۀ

هر سه نوع کامپوزیت نتایج نسبتاً دقیقی را ارائه میدهد.
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1- Introduction
In order to improve the mechanical behavior of
materials by adding different reinforcements, several
studies have been performed. Beside experimental
studies, analytical studies also have gotten attentions.
In these studies, the focus is on analytical models
which can predict behavior of composite with
different percentage of reinforcements. These models
are presented by considering parameters such as
shape, size and type of particles of base and filler
material. The use of these relationships is to reduce
practical experiments and to reduce waste of time and
consequently financial costs.
Since in previous studies there was no
comprehensive comparison between the existing
analytical relationships, it was decided to study and
evaluate the effectiveness of the existing relationships
in comparison with each other. At first, different
analytical models are introduced. Then the effects of
different volumetric percentages of titanium dioxide,
silicon dioxide and aluminum oxide nanoparticles on
the mechanical properties of polymethyl methacrylate
polymer are studied. Finally, the experimental results
are compared with the results of the analytical
relationships to determine the most accurate model or
models in estimating the mechanical properties of
reinforced polymer nanocomposites with the
mentioned oxide nanoparticles (Table 1).
Table. 1. Density, volume fraction & results obtained
from experimental tests samples

Specimens

Density
(gr/cm3)

Vf

Pure PMMA
PMMA + TiO2 0.5 wt %
PMMA + TiO2 1.0 wt %
PMMA + TiO2 2.0 wt %
PMMA + SiO2 0.5 wt %
PMMA + SiO2 1.0 wt %
PMMA + SiO2 2.0 wt %
PMMA + Al2O3 0.5 wt %
PMMA + Al2O3 1.0 wt %

1.180
1.189
1.193
1.202
1.183
1.186
1.192
1.184
1.188

--0.0015
0.0030
0.0060
0.0025
0.0050
0.0100
0.0015
0.0030

1
2

Modulus
Change
of
compared
Elasticity
to pure
(MPa) sample (%)
2913.77
2949.00
3022.90
3111.50
2860.90
2964.60
3024.20
3032.60
2698.90

--1.21
3.75
6.79
-1.81
1.74
3.79
4.08
-7.37
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2-Analytical Models
Models designed to explain the behavior of a
substance are known as theoretical models. The
purpose of presenting these models is to derive a
relationship that can be used to predict the behavior of
materials without requirement of practical
experiments.
The models studied in this study are: Manera
Approximation Model, Modified Density FunctionPan’s Model, Christensen and Waal’s Model, Hirsch’s
Model, Modified Halpin-Tsai relation, Lavengood
and Goettler relation, Einstein’s Model, Voigt and
Reuss bounds, Hashin and Shtrikman bounds.
3-Experimental Steps
The samples were prepared in several steps as
described below. In the first step, the reinforcing
nanoparticles were combined with the polymer (which
had already been dried in a separate device for
dehumidification) at the desired mass percentages and
turned into granules. Polymethyl methacrylate was
selected as the base matrix and titanium dioxide,
silicon dioxide and aluminum oxide nanoparticles
with a particle size of approximately 20 nm were
selected as reinforcement. Next, the ZSK-25 twinscrew extruder (manufactured by the German
company Caprion Werner and Floider) was used to
melt and combine the material. The nanocomposite
granules were obtained in the desired mass
percentages. The specimens were prepared by
injection molding of granules into molds.
4-Results & Discussions
The results obtained from experimental tests indicates
that the effect of titanium dioxide nanoparticles on the
base matrix was more than other nanoparticles.
Examining the results of experimental experiments
and comparing them with the results extracted from
the analytical relations revealed interesting results. All
specimens containing TiO2 nanoparticles improved
the modulus of elasticity of the base polymer. By
adding 0.5, 1 and 2 weight percentage of TiO2
nanoparticles to polymethyl methacrylate, the
modulus of elasticity increased by about 1.5, 4 and
7%, respectively. The modulus of elasticity for 0.5, 1
and 2 weight percentage of SiO2 nanoparticles
reported -2, 2% and 4%, respectively, and for 0.5 and
1 weight percentage of Al2O3, reported 4% and -7.5%.
Except for two cases (0.5 wt.% of silicon oxide and
0.1 wt.% of aluminum oxide), in all other cases,
increasing the weight percentage of the nanofillers
resulted an increase in the modulus of elasticity of the
material. The reduction of the Young's modulus for
composites with 0.5 wt.% silicon oxide can also be
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due to the lack of uniform dispersion of the
nanocomposites.
The results obtained from the analytical relations
(FIG.1 to 3 for TiO2 2.0 wt.%, SiO2 2.0 wt.% & Al2O3
1.0 wt.%) show that the theoretical models correctly
predict the trend for all samples except the sample
with 1 wt.% of aluminum oxide, and in some models,
they present the result with high accuracy. In fact, it
can be said that the relationship between Lavengood
and Goettler estimates all the results with an
approximate difference of 23 to 33% compared to the
experimental results, due to the low weight percentage
of nanocomposites in this study. The upper and lower
bound models of Voigt and Reuss or Hashin and
Shtrikman provide a suitable interval for estimating
the Young's modulus of composites. Pan's 3D model
and Christensen and Waal's 3D models predict the
Young's modulus more accurately rather than their 2D
models. With examining the output of the models and
comparing them with the experimental results, it can
be said that the Pan's three-dimensional model
predicts accurate values with a small difference for the
majority of results. Noteworthy, which occurs with
increasing the weight percentage of the amplifier, the
accuracy of the results for values greater than 0.2 wt.%
of the amplifier. In this case, with increasing the
amount of amplifier, the clumping effect occurs,
which due to the lack of this effect in the analytical
relations, the above results cannot be invoked with
certainty. With increasing amounts of nanoparticles,
the clumping effect occurs. Due to the lack of this
effect in the analytical relationships, for a higher
percentage of weight of the reinforcing nanoparticles
the results cannot be cited with certainty.
Voigt
L&G
H.S Upper
Hiesch
CW-2D
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Fig. 5 Comparison of analytical results of young’s modulus with
experimental results (for samples containing 2.0 wt % TiO2)
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Fig. 8 Comparison of analytical results of young’s modulus with
experimental results (for samples containing 2.0 wt % SiO2)
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Fig. 10 Comparison of analytical results of young’s modulus with
experimental results (for samples containing 1.0 wt. % Al2O3)

Finally, the most suitable models can be
summarized in terms of reinforcing particles as
follow:
1) The use of different weight percentages of
reinforcing nanoparticles to improve the
mechanical properties of polymethyl
methacrylate generally led to an increase in
the modulus of elasticity. This increase
depends on the type of reinforcing particles.
2) If the number of reinforcing particles is more
than a certain percentage, it leads to structural
defects. This causes to mechanical properties
of material remain constant and even reduce
rather to base matrix. In the present study, this
was revealed for Al2O3 nanoparticles at 1
wt.%.
3) Among the proposed analytical models, the
Pan's 3D model (with the lowest mean
difference and the least standard deviation) is
the most suitable model for titanium dioxide
reinforcement nanoparticles.
4) The analytical model that provides the most
accurate prediction for the silicon dioxide
nanoparticles is the Pan's 3D model (with the
lowest mean difference) and the Pan's 2D
model (with the lowest standard deviation).
5) The analytical model that is suitable for
aluminum oxide nanoparticles is introduced
as the Hashin and Shtrikman's low bound
(with the lowest mean difference and the
lowest standard deviation).
As the final result, to choose a model for composites
reinforced with all three types of nanocomposites of
titanium dioxide, silicon dioxide and aluminum oxide,
the best option is Pan's 3D model which provides best
results for all nanocomposites.
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ریزساختار و خواص مکانیکی فوالد  A283رویهکاریشده توسط اینکونل  625و فوالد  347بهروش GTAW



مقاله پژوهشي
فرهاد استوان

()1

چکیده در این تحقيق ،تأثير الیهنشانی پوششی دوگانه برروی خواص ریزساختاری و مکانيکی زیرالیههای فوالد  A283مورد مطالعه قرار گرفتهاست.
از دو نوع فلز پرکنندۀ مختلف از جنس فوالد زنگنزن  347و اینکونل  625بهمنظور پوششدهی با بهکارگيری فرایند جوش قوسی تنگستن -گاز ( Gas

 )GTAW( )Tungsten Arc Weldingا ستفاده شد و بهکمک آزمونهای ميکرو سکوپی و مکانيکی خواص روکش حا صل مورد برر سی قرار گرفت.
م شاهدات ميکرو سکوپی ن شان داد ،در جایی که یک الیه روکش اعمال شد ،بهدليل نرخ انجماد باال ،ریز ساختار به شکل دندریتهای ستونی در آمد .با
اعمال الیۀ دوم ،مورفولوژی دندریتی ستونی در الیۀ اول تغيير یافت و به حالت دندریتهای سوزنی و جزیرهای درآمد .طيف سنجی پراکندگی انرژی
پرتو ایکس ( )EDS( )Energy Disperse X-ray Spectroscopyح ضور ر سوبات کاربيدی را در هر دو نوع پو شش تأیيد کرد .آزمون ا سکن خطی
نشااان داد ،تغييرات ظلظت شاايميایی عناصاار از زیرالیه بهساامت پوشااش  347و س ا س پوشااش  625با شاايم ممیمی صااورت گرفت و در مقابل ،با
بهکارگيری آلياژ  625برروی زیرالیه و بدون الیۀ واسط  ،347تغييرات ظلظت عناصر زیاد بود .نتایج آزمون سختیسنجی و سایش نشان داد که بيشترین
ميزان سااختی و مقاومت به سااایش متعلق به روکش اینکونل  625اساات .در قياس با سااختی و مقاومت به سااایش زیرالیۀ فوالد  ،A283اعمال روکش
اینکونل  625س ا م افزایش سااختی در حدود  %41و به ود مقاومت به سااایش تا حدود  3/5برابر زیرالیۀ فوالد  A283گردید .همچنين اعمال یک الیه
روکش  347برروی زیرالیه س م به ود سختی بهميزان حدود  %18و مقاومت به سایش تا حدود  1/7برابر گردید.
واژههای کلیدی جوشکاری  ،GTAWفوالد  ،A283روکشکاری ،اینکونل  ،625فوالد زنگنزن .347

مقدمه

و ترموشيميایی و  )3ایجاد یک روکش در سطح ماده .برای

آلياژ  A283یک نوع فوالد کمکربن میباشد که عمدۀ مصرف

ایجاد یک روکش مناسم از روشهای مختلفی نظير

آن در مخازن تحت فشار و برجهای خنککننده در صنایع

پوششدهی با ليزر ] ،[3پوششدهی با پرتو الکترونی ]،[4

پاالیشگاهی و صنایع نيروگاهی میباشد .این فوالدها در طول

رسوبدهی شيميایی از فاز بخار

( Chemical Vapor

عمر کاری خود ،بهخصوص در نواحی پر تنش ،بهمرور دچار

 ،[5] )CVD( )Depositionپوششدهی از طریق اس ری کردن

سایيدگی و کاهش ضخامت میگردند و از آنجایی که این

] [6و یا پوششدهی از طریق جوش قوسی تنگستن-گاز ][7

آلياژها بهطور معمول دارای مقاومت به سایش باالیی نيستند،

استفاده میشود .یکی از فرایندهای متداول برای پوششدهی

کاربردشان در مواردی با محدودیت مواجه میشوند و از این

سطوح فوالدها ،استفاده از روش  GTAWبهدليل ارزانی،

رو عمليات مقاومسازی سطحی برروی این فوالدها از اهميت

قابليت ایجاد ضخامت پوشش مناسم ،چس ندگی خوب

فراوانی برخوردار است ].[1

پوشش به زیرالیه و نرخ رسوبگذاری باال میباشد ].[8

بهطور کلی در مهندسی سطح از سه روش کلی برای

از طرفی خواص مکانيکی ،مقاومت به خوردگی و

به ود شرایط سطحی استفاده میشود ] [2که ع ارتند از )1

حساسيت به ترک گرم اتصال یا پوشش ،به ترکيم شيميایی

اصمح خواص سطحی بدون تغيير ترکيم شيميایی مادۀ پایه،

و نحوۀ انجماد فلز جوش بستگی دارد .به هنگام طراحی یک

 )2تغيير ترکيم شيميایی سطح با انجام عمليات نفوذ شيميایی

اتصال جوشکاری ،موارد اساسی همچون رقت ،خواص

 تاریخ دریافت مقاله  1399/12/16و تاریخ پذیرش آن  1400/9/7میباشد.
( )1نویسندۀ مسئول،استادیار گروه مهندسی مواد -متالورژی ،واحد بندرع اس ،دانشگاه آزاد اسممی ،بندرع اس ،ایران.
Email: F.ostovan@gmail.com
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متالورژیکی فلزجوش و خواص فيزیکی و مکانيکی آن ،باید

نواحی بين دندریتی ریزساختار پوشش گزارش کردند.

در نظر گرفته شود .زمانیکه دو فلز در یکدیگر ذوب و با هم

جدایش مولي دن و نيکل در تحقيقی دیگر توسط فریاس و

مخلوط میشوند ،فازهای کم لکس یا ترکي ات بين فلزی

همکاران ( [13] )Farias et al.نيز گزارش شد .آنها توسط

تشکيل میگردند؛ در این حالت یک روکشکاری ذوبی موفق

فرایند جوش قوس پمسمای پودری انتقالی یک الیه اینکونل

در گرو انتخاب یک فلز پرکنندۀ مناسم برای جلوگيری از

 625را برروی سطح لولۀ فوالدی (حاوی  9درصد نيکل)

ایجاد چنين فازهایی میباشد ] .[9آلياژ اینکونل ( 625بهعنوان

رسوبگذاری کرده بودند.

یک فلز پرکنندۀ پرکاربرد) یکی از آلياژهای پایه نيکل است

اگرچه آلياژ اینکونل  625در بسياری از مطالعات

که بهخاطر استحکام خزشی باال ،مقاومت به اکسيداسيون باال

بهعنوان یک انتخاب مؤثر در به ود خواص مکانيکی و

تا دمای  ،1800 °Cمقاومت به خستگی مناسم ،مقاومت به

خوردگی معرفی شدهاست ] ،[14,15با اینحال جوشپذیری

خوردگی باال و ...کاربردهای زیادی در صنایع پيشرفته پيدا

آلياژهای اینکونل بهدليل جدایش رسوبات در منطقۀ فلز

کردهاست .تاکنون تحقيقاتی بسياری در زمينۀ پوششدهی

جوش و منطقۀ متأثر از حرارت چالش برانگيز میباشد .تحت

آلياژ اینکونل  625برروی زیرالیههای متفاوتی صورت

چنين شرایطی احتمال بروز ترکهای انجمادی بسيار باال

گرفتهاست که اکثر آنها کارامدی و توانمندی این آلياژ را در

میباشد .همچنين جدایش نيوبيوم نيز محتمل میباشد که

ایجاد یک پوشش مناسم با خواص ذکرشده تأیيد میکنند.

س م تشکيل فازهای شکننده (ترد) ظنی از نيوبيوم در مناطق

بهعنوان مثال در تحقيق اخيری که توسط استوان و

بين دندریتی در حين انجماد فلز جوش میشود .فازهای ظنی

همکاران ] [10صورت گرفت ،یک الیه روکش اینکونل 625

از نيوبيوم تأثير قابل توجهی بر خواص مکانيکی ،خوردگی و

GTAW

جوشپذیری قطعات خواهند داشت .همچنين ميزان باالی

رسوبگذاری شد .نتایج آنها نشان داد که مقاومت به

کروم در ترکيم شيميایی این آلياژ س م کاهش هدایت

خوردگی پوشش در حدود  170برابر بيشتر از زیر الیۀ بدون

حرارتی در حين جوشکاری میشود که این میتواند منجر

پوشش بود و همچنين ميزان سختی روکش در حدود 240

به ایجاد ترک ،اعوجاج و یا جوش سطحی در ل ههای اتصال

ویکرز بهدست آمد که بسيار باالتر از زیرالیه بود .ژو و

شود ].[16

برروی سطح فوالد کربنی  A517توسط روش

همکاران ( [11] )Xu et al.با بهکارگيری فرایند پوششدهی

فوالد زنگنزن آستنيتی  ،347یکی دیگر از پرمصرف-

با ليزر ،یک الیه آلياژ اینکونل  625را برروی سطح فوالد ضد

ترین فوالدهای زنگنزن در صنعت و در فرایند پوششدهی

زنگ  316رسوبگذاری کردند .نتایج این تحقيق نشاندهندۀ

میباشد که بهميزان گستردهای در کاربردهای دما باال ،جایی

مقاومت به خوردگی و استحکام فوقالعادۀ پوشش در مقایسه

که مقاومت به خوردگی در محيطهای آبی اهميت دارد ،مورد

با زیرالیه بود .با اینحال وجود یک ناحيۀ امتزاجنيافته در

استفاده قرار میگيرد .این فوالد در صنایع نفت و گاز،

نزدیکی مرز اتصال پوشش و زیرالیه س م کاهش مدول

پاالیشگاه و نيروگاههای توليد برق کاربرد فراوان دارد ].[17

یانگ و سختی در آن ناحيه شده بود .پروین کومار و همکاران

وجه تمایز این آلياژ با دیگر آلياژهای فوالد زنگنزن

( )Parvin Kumar et al.در تحقيقی دیگر ] [12ریزساختار و

حضور عنصر نيوبيوم در ترکيم شيميایی آن میباشد .عنصر

خواص مکانيکی پوشش اینکونل  625ایجادشده توسط

کربن در د مای باال با کروم که نقش ح فا ظتکن ندگی دارد

 GTAWرا برروی فوالد ضدزنگ  316Lمورد بررسی قرار

واکنش دارد و در نواحی مجاااور مرزدانااه ،کاااربياادکروم

دادند .نتایج این تحقيق ،نشاندهندۀ مقاومت به سایش عالی

) (Cr23C6را تشکيل میدهد که س م کاهش شدید مقاومت

و افزایش استحکام نهایی بهميزان  17.8درصد بود .آنها

به خوردگی آلياژ می شود .ح ضور نيوبيوم میتواند ت شکيل

همچنين ،وجود رسوبات ظنی از مولي دن و نيوبيوم را در

کارب يدکروم را با تشاااک يل کارب يد نيوبيوم )) (Nb(C, Nبه
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تعویق ا ندازد و درنتي جه م قاومت بهخوردگی در دمای باال

سطح فوالد  A283از دو نوع فلز پرکنندۀ مختلف شامل آلياژ

حفظ خواهد شد .اگرچه این فوالدها دارای استحکام کششی

فوالد زنگنزن  347و سوپرآلياژ اینکونل  625ا ستفاده شد.

مناسا ی هسااتند ،ليکن بهدليل حرارت ورودی باال در فرایند

جدول ( )1ترکيم شاايميایی فلز پایه و فلزات پرکنندۀ مورد

روکشکاری ،ترکهای داغ حاصاال از روکشکاری این آلياژ

استفاده را نشان میدهد.
عمليات سن ادهزنی سطوح بهمنظور حذف الیههای

چالشبرانگيز است ].[18
براساااس اطمعات نویسااندگان درمورد پوشااشدهی

اکسيدی و دیگر آلودگیها تا سن ادۀ شمارۀ  1000برروی کليۀ

سااطح فوالد  A283بهوساايلۀ دو الیه پوشااش ظيرهمجنس

ورقها انجام شد و س س سطح حاصل توسط استون چربی

تول يدشااااده بهروش  GTAWهيچ پژوهشااای صاااورت

زدایی گردید .باتوجه به اینکه هدف از این تحقيق بررسی

نگرفتهاسااات .باتوجه به کارایی باالی پوشاااشهای دو الیه

تأثير نوع پوشش بر به ود خواص زیرالیۀ فوالد کربنی بود،

] [19,20و همچنين باتوجه به اینکه فوالد زنگنزن آ ستنيتی

تغييرات نوع فيلرراد و همچنين ترتيم قرارگيری هریک از

 347و همچنين سوپرآلياژ اینکونل  625قابليت بسيار باالیی

الیهها ،بهعنوان متغير اصلی تحقيق در نظر گرفته شد .نمونۀ

را در ارا ئۀ یک پوشاااش با خواص م کانيکی ،م قاومت به

اول شامل زیرالیۀ اوليه بدون پوشش (شکل  -1الف) است

سایش و خوردگی منا سم دارد ] ،[21-23در تحقيق حا ضر

که بهعنوان نمونۀ مرجع شناخته میشود و خواص

خواص مکانيکی و ریزساااختاری پوشااش دوالیه از جنس

بهدستآمده از دیگر نمونهها با این نمونه مقایسه میگردد.

فوالد ز نگنزن  347و اینکو نل  625برروی زیرالیه هایی از

در نمونۀ دوم (شکل  -1ب) از یک الیه پوشش از جنس

جنس فوالد کربنی A283مورد آزمااایش و بررسااای قرار

فوالد زنگنزن  347استفاده شد .در نمونۀ سوم (شکل  -1ج)

میگيرد.

نيز پس از اعمال یک الیه پوشش از جنس آلياژ  ،347یک
الیه آلياژ  625اعمال گردید .برای تهيۀ نمونۀ چهارم (شکل
 -1د) از یک الیه سوپرآلياژ اینکونل  625استفاده گردید.

مواد و روش تحقیق
برای انجام این پژوهش ،ورقهای با ابعاد  15×10سانتیمتر و

جوش کاری  ،GTAWتوساااط دساااتگاه جوش کاری

با ضااخامت  8mmاز جنس آلياژ  A283مورد اسااتفاده قرار

 MILLERبا قط يت  ،DCENو بااساااتفاده از یک الکترود

گرفت .ترکيم شاايميایی آلياژ بهوساايلۀ روش طيفساانجی

تنگسااتن  %2توریوم (قطر  )2/4mmانجام شااد .پارامترهای

نشری نوری ()Optical Emission Spectrometry Analysis

جوشکاری مورد اساااتفاده در نمونهها بهصاااورت کامل در

بهوساايلۀ دسااتگاه  Foundry Masterبراساااس اسااتاندارد

جدول ( )2ذکر شدهاست.

 ASTM E1086-08آناليز شدها ست .برای ایجاد پو شش در
جدول  1ترکيم شيميایی فلز پایه و فلزات پرکنندۀ  347و اینکونل 625
ترکيم شيميایی (درصد وزنی)
Fe

Nb

Cu

Ni

Mo

Cr

Si

P

Si

Mn

C

فلز پایه /فلز پرکننده

باقیمانده

0/004

0/18

0/05

0/004

0/09

0/025

0/002

0/025

0/89

0/28

A283

باقیمانده

0/78

0/005

9/64

-

18/88

0/43

0/001

0/43

1/58

0/07

ER347

0/91

3/02

0/47

63/87

8/33

22/12

0/3

0/007

0/3

0/38

0/08

ERNiCrMo3
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شکل  1الف) فلز پایه  A283بدون پوشش و ب ،ج ،د) نمونههای تهيهشده پس از فرایند روکشکاری
جدول  2جزئيات فرایند جوشکاری

گاز محافظ

Argon
)(15 L/min

دمای بين

تعداد

)(°C

پاسها

پاسی

110-100

7

ميانگين حرارت
ورودی در هر
پاس)(KJ/mm

0/955

جریان

ولتاژ

)(A

)(V

150

15-12

سرعت
جوشکاری

قطر
قط يت

)(mm/s

0/1-9

الکترود

جزئيات نمونه

)(mm

DCEN

2/4

شمارۀ
نمونه

A283

1

A283+347

2

A283+347+Inc 625

3

A283+Inc 625

4

پس از جوشکاااری ،ن مون اههااا برای مطااا لعااات

محلول گليساارژیا بهترتيم برای اچ کردن زیرالیه ،پوشااش

ميکرو سکوپی تو سط سن اده (تا شمارۀ  )3000آماده سازی

حاصااال از بهکارگيری فيلرراد  347و پوشاااش حاصااال از

سااطحی گردید؛ ساا س عمليات پوليش بااسااتفاده از خمير

بااهکااار گيری فيلرراد اینکوناال  625بودنااد .تصاااااویر

الماسااه انجام شااد .محلولهای حکاکی مورد اسااتفاده برای

ميکروسکوپی نوری توسط ميکروسکوپ

مطالعات ميکروسک ی شامل محلول نایتال ،محلول کالينگ و

تهيه شد .همچنين ت صاویر ميکرو سکوپ الکترونی و آناليز

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

Metallux 3Leitz

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

129

فرهاد استوان

عنصااری  EDSنمونهها ،در نواحی مختلف جوش ،توسااط

 ،)HAZ( ) Zoneعاری از ترک میباشند .همچنين روکشها

( Scanning Electron

عاری از حفرۀ گازی ،ناخالصاای ساارباره ،حفرۀ انق اضاای و

MIRA3/

سایر عيوب جوش میباشد .نکتۀ قابل توجه در نمونۀ سوم،

 Tescanبرر سی شد .همچنين صحت و سممت قطعات

دفرم شدن زیرالیه بهدليل تمرکز حرارتی م ضاعف در حين

جوشکاریشااده توسااط تکنيک تصااویرنگاری ماکروگرافی

رسوبدهی پوشش الیۀ دوم ،در این نمونه میباشد.

ميکرو سکوپهای الکترونی روب شی

 VEGA/ Tescan-LMU )SEM( )Microscopeو

بهو سيلۀ ميکرو سکپ ا ستریو مجهز به فيلتر تکفام برر سی

ریزساااختار زیرالیه ( A283نمونۀ اول) در شااکل ()3

شاااد .الزم به ذکر اسااات که تمامی نمونهها پيش از ساااایر

نمایش داده شاادهاساات .ساااختار فریتی -پرليتی بهصااورت

آزمون ها به لحاظ بررسااای عيوب ناشااای از روکش کاری،

یک نواخت در کل ریزسااااختار قابل مشااااهده میباشاااد.

توسط آزمون ظيرمخرب فراصوتی مورد بررسی قرار گرفت

کشيدگی دانهها در یک جهت بهدليل بهکارگيری فرایند نورد

و هيچگونه عي ی مشاهده نگردید.

در توليد ورقهای استفادهشده میباشد.

آزمایش سختی سنجی براساس سختی ویکرز و توسط

شکل ( -4الف) ریزساختار ناحيۀ زیرالیه را در نمونۀ

دستگاه  ،MICROMETط ق استاندارد  E384-89انجام شد.

دوم نشان میدهد .سمت راست تصویر ،نزدیک به پوشش ،و

م قادیر ساااختی در نيروی  300grو در ز مان  15ثان يه

سمت چپ آن دور از حرارت ناشی از جوشکاری بودهاست.

اندازهگيری شد .آزمایشهای ميکرو سختی برای هر نمونه و

با حرکت از منطقۀ دور از حرارت جوشکاری بهسمت

در هر ناحيۀ جوش ،شااامل زیرالیه ،الیۀ اول پوشااش و الیۀ

پوشش ،میتوان کاهش ميزان ساختار پرليتی را در ریزساختار

دوم پوشاااش ،حدا قل در  3نق طه ان جام گر فت و م يانگين

مشاهده نمود .شکل ( -4ب) ریزساختار ناحيۀ اتصال زیرالیه

مقادیر بهدستآمده بهعنوان عدد سختی ث ت

گردید.

آزمون سااایش رفت و برگشااتی مطابق با اسااتاندارد

به روکش فوالد زنگنزن  347را نمایش میدهد .همانگونه
که مشاهده میگردد خط اتصال یا ناحيۀ اختمط نشده

(Un-

 ASTM G 133و با نيروی  10نيوتن در دمای محيط و در

 )UZ( )mixed Zoneبهصورت یکنواخت و باریک و بدون

م سافت  500mانجام شد .پينهای سای شی از جنس فوالد

هرگونه عيم ،انجماد یافتهاست .ناحيۀ اختمطنشده بهدليل

بل رینگ  AISI 52100بودند .سطح نمونهها تو سط د ستگاه

عدم تطابق ترکيم شيميایی دو آلياژ ایجاد شدهاست .در

سنگ مغناطيس صاف شدند و س س برای زدودن چربیها

مقایسه با ریزساختار بهدستآمده از فلز پایه ،میتوان مشاهده

و آلودگیها با استون تميز شدند.

کرد که ساختار پرليتی در نمونۀ دوم به مقدار کمتری قابل

در ا بتاادای هر آزمااا یش ،وزن ن مونااه توسااااط

مشاهده میباشد .بهس م افزایش دمای زیرالیه در نزدیکی

تاارازوی  GIBERTINI E42S-Bبااا دقاات 0/0001g

مرز پوشش ،ساختار پرليتی در زمينۀ فریت بهمرور حل

اندازهگيری شاااد و در انتها ،کاهش وزن نمونه پس از طی

میشود و پرليتها بهصورت باریکههایی در مرزدانههای

مسااافت  500متر محاساا ه شااد .برای هر آزمایش ،تعداد 3

فریت آلفا ظاهر میگردند ] .[21الزم به ذکر است که باتوجه

نمونۀ م شابه در نظر گرفته شد و ميانگين مقدار کاهش وزن

به صعود دما به باالتر از خط  A1در دیاگرام فازی آهن -کربن

نمونهها پس از سایش گزارش شد.

و ورود به منطقۀ  ،γ+αباتوجه به سرعت انجماد باال و
سردشدن ظيرتعادلی ساختار ،احتمال تشکيل ساختار

نتایج و بحث

مارتنزیت نيز در نواحی متأثر از حرارت وجود دارد ].[24

تصاااویر ماکروگرافی نمونههای جوشکاریشااده در شااکل

بااستفاده از منحنیهای ( WRCشکل  -4د) و باتوجه به

( )2ارائه شدها ست .همانطور که م شاهده می شود ،ری شۀ

درصد کروم و نيکل معادل آلياژ ( 347بهترتيم حدود  19و

جوش ،فلزجوش و مناطق متأثر از حرارت ( Heat Affected

 12درصد) میتوان دریافت که ریزساختار الیۀ روکش 347
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بهصورت آستنيتی -فریتی انجماد یافتهاست که ناحيۀ آستنيتی

یک کاربيد آهن ظنی از نيکل و کروم اساات .همچنين آناليز

پوشش بهدليل انجماد ظيرتعادلی آن ،بهصورت دندریتی

 EDSنقطۀ ( Aذرات ریز پخششاااده در پوشاااش) نشاااان

کشيده درآمدهاست.

میدهد که ذره تحت برر سی یک کاربيد کم لکس ا ست که

در شکل ( -4ج) تصویر ميکروسکوپ الکترونی ناحيۀ

در اثر انج ماد نامت عادل و ترک يم ع ناصاااری نظير منيزیم،

اتصال زیرالیه و روکش در نمونۀ دوم نمایش داده شدهاست.

نيوبيم ،مولي دن ،کروم و نيکل و کربن بهوجود آمدهاسااات

سااااختار پرليتی -فریتی فلز پایه در این تصاااویر نيز هویدا

] .[10,11,13همچنين آناليز پراش پرتو اشااعۀ ایکس روکش

اساات .آناليز  EDSنقطۀ ( Bذرات ریز پخششااده در زمينه

در نمونۀ دوم (شااکل  -4ه) نشاااندهندۀ تشااکيل فازهای

که در شکل ( -4ب) نيز مشاهده میشوند) نشان میدهد که

کاربيدی ذکرشده در باال در ریزساختار روکش میباشد.

بهدليل ظلظت باالی عنصااار کربن و آهن ،ذرۀ تحت آزمون

شکل  2الف ،ب ،ج) بهترتيم تصاویر ماکروگراف از مقطع عرضی نمونههای دوم ،سوم و چهارم

شکل  3ریزساختار زیرالیۀ آلياژ

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  4الف) ناحيۀ زیرالیه ،ب و ج)  HAZدر مرز اتصال فلز پایه و فلز جوش در نمونۀ دوم ،د) نمودار  WRCمورد استفاده برای فوالدهای
ضدزنگ آستنيتی و ه) نتایج پراش پرتو اشعۀ ایکس روکش ایجادشده در نمونۀ دوم

بهمنظور بررسااای تغييرات ظلظت شااايميایی از ناحيۀ

ظلظت کمتر آن در فلز پایه میباشااد .تغييرات دیگر عناصاار

زیرالیه بهطرف پو شش نيز ،از آزمون ا سکن خطی ا ستفاده

نيز بهدليل ظلظت اندک آنها در ترکيم شيميایی ،چ شمگير

گردید .همانطور که در شکل ( )5مشاهده می شود ،با ورود

ن ودهاست.

به ناحيۀ زیرالیه ( سمت را ست) ظلظت عن صر آهن افزایش

در شکل ( -6الف) ریز ساختار بهد ستآمده از ناحيۀ

یافتهاست .در مقابل ،ظلظت عنصر کروم کاهش قابل توجهی

ف صل م شترک زیرالیه و الیۀ اول روکش (فلز پرکنندۀ )347

داشتهاست که بهدليل ظلظت بيشتر عنصر کروم در پوشش و

در نمونۀ سوم نمایش داده شدهاست .همانگونه که مشاهده

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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می شود ،ریزساختار بهدستآمده مشابه ریز ساختار بهدست

ميکرو سکوپ الکترونی ا ستفاده شد .گفتنی ا ست ،عنا صر

آمده از ناحيۀ متناظر در نمونۀ دوم اساات .ریزساااختار ناحيۀ

سنگين بهدليل جرم اتمی بيشتر ،تفرقی با انرژی باالتر ایجاد

ات صال پو شش الیۀ اول به الیۀ دوم در شکل ( -6ب) ارائه

خواهند کرد که پس از تابش پرتو الکترون ثانویه و برگ شت

شاادهاساات .ساااختار پوشااش در الیۀ دوم (اینکونل )625

آن ،آ شکار ساز پرتو پرانرژیتری دریافت میکند و درنتيجه

به صورت آ ستنيتی در شکل دندریتهای ک شيده ( شکل -6

کاربيدها (حاوی عنا صر سنگين) در ت صویر حا صل ،دارای

ج) میباشااد که حضااور این دندریتهای کشاايده بهدليل

کنترا ست رنگ باالتری ه ستند و با رنگ رو شنتر ن س تبه

ساارعت انجماد باال در الیۀ آخر پوشااش میباشااد که باعث

زمينه مشااااهده میگردند .باتوجه به آناليز  EDSنقطۀ  ،Aو

میشااود دندریتها در یک جهت رشااد کنند و بهصااورت

باتوجه به ظلظت عنا صر نيوبيوم و آهن در این نقطه میتوان

کشااايده در آیند ] .[22,23همچنين براسااااس مشااااهدات

گفت این رساااوب نوعی کاربيد کم لکس یا فاز ʹ [25] γو

ميکروسک ی در شکل ( -6د) ،ساختار پوشش الیۀ اول (فلز

یا کاربيدهای  MCمانند  NbCمیباشاااد .ترکيم شااايميایی

پرکنندۀ  )347بهصااورت آسااتنيتی میباشااد که با مقایسااه با

اینکو نل  625حاوی نيوبيوم و مولي دن می باشاااد .این دو

شااکل ( -4ب) میتوان دریافت که با اعمال الیۀ پوشااشاای

عن صر ازجمله عنا صری ه ستند که ميل به جدایش شدیدی

دوم ،در ناح يۀ م تأثر از حرارت این پوشاااش ،د ندریت ها

در حين انجماد فلز جوش دارند که این رفتار را میتوان به

بهدليل عمليات حرارتی شااادن این ناحيه کوتاهتر شااادهاند

مقدار ضاااریم توزیع تعادلی  Kنسا ا ت داد که ميزان  Kاز

].[24

رابطۀ  K=CS/CLبهد ست میآید که در آن  CSو  CLبهترتيم
ریزساااختار روکش اینکونل  625در بزرگنمایی باالتر

ترکيم شاايميایی فازهای جامد و مذاب در فصاال مشااترک

در شااکل (-6ه) بررساای شاادهاساات .در تصااویر مربوط از

جامد /مذاب میبا شد .نيوبيوم و مولي دن در بي شتر آلياژهای

تکنيااک الکترون برگشاااتی حين پراش پرتو ایکس در

پایه نيکل ضریم توزیع تعادلی کمتر از یک دارند ].[26

شکل  5نتایج آزمون اسکن خطی و نمودار تغيير ظلظت عناصر در ناحيۀ برخورد پوشش و فلز پایه در نمونۀ دوم
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شکل  6ریزساختار :الف) فصل مشترک زیرالیه و الیۀ اول روکش ،ب) ناحيۀ اتصال پوشش الیۀ اول به الیۀ دوم ،ج ،ه) پوشش اینکونل در الیۀ آخر و
د) پوشش ميانی  S.S 347در نمونۀ سوم

مطالعات داپونت و همکاران
نشان میدهد که ضریم تعادلی نيوبيوم و مولي دن در آستنيت

بررسی متالوگرافی نشان دادهاست که تشکيل فازهای ثانویه
در روکش های جوش آل ياژ اینکو نل به حرارت ورودی

([27] )Dupont et al.

وابسته به مقدار آهن موجود در ترکيم آلياژ است .بهنحویکه
افزایش مقدار آهن مترادف با کاهش حد حمليت نيوبيوم در
آلياژهای پایه نيکل میباشد .در طی انجماد فلز جوش
اینکونل ،بهعلت حد حمليت پایين نيوبيوم در آستنيت ناشی
از حضور آهن در ترکيم شيميایی فلز پرکننده ،و وارد شدن
مقادیر دیگر توسط فوالد  ،A283این عنصر از فاز جامد
بهسمت فاز مذاب جدایش میکند .روند مشابهی برای
مولي دن در آلياژهای پایه نيکل ،زمانیکه در جوش ظيرمشابه
با آلياژهای حاوی درصد آهن باال استفاده میشوند نيز

ب ستگی دارد .سرد شدن سریع ،باعث ميزان جدایشِ کمتر
اجزای آلياژ ،فوا صل بين دندریتی کوتاهتر و پراکندگی ریزترِ
فاز نهایی میشود ].[10
تغييرات ظلظت عناصر آلياژی در طول خط اتصال نيز
در ناحيۀ اتصال پوشش الیۀ اول ( )347بهسمت پوشش دوم
(اینکونل  )625نيز بهکمک آزمون اسکن خطی در شکل ()7
بررسی گردید .همانگونه که مشاهده میشود ،ظلظت عنصر
آهن تا اندازهای با ورود به ناحيۀ آلياژ  347افزایش یافتهاست.
کروم نيز تا اندازهای کاهش داشتهاست و بهطور کلی میتوان

مشاهده شدهاست .مولي دن نيز اولين فاز جامد ایجادشده را
برای تشکيل نواحی فقير از مولي دن ترک میکند و یک
جدایش ترجيحی از مذاب انجام میدهد .بهدليل نرخ نفوذ
پایين مولي دن در آستنيت ،انجام نفوذ برگشتی بهسمت
هستههای دندریت برای حذف شيم ظلظتی بهوجودآمده
امکانپذیر نيست و به همين دليل نواحی ظنی از مولي دن و
نيوبيوم در طول مراحل مختلف انجماد پيدایش یافتهاند.
جالم توجه اساات که در یک ساااختار روکش جوش،
حرارت ورودی در طول جوش کاری نيز یک پارامتر مهم

اینگونه برداشت کرد که تغييرات ظلظت شيميایی عناصر از
زیرالیه بهسمت پوشش اول ( )347و س س پوشش دوم
( )625بهمرور ،و با شيم اندکی صورت گرفتهاست و
تغييرات شدیدی در ميزان ظلظت عناصر ایجاد نشدهاست.
برای بررسی تأثير کاربيدها در تغييرات ظلظت عناصر ،آزمون
اسکن خطی برروی دو کاربيد نزدیک بههم انجام گرفتهاست
(به شکل  -6ه مراجعه شود) .همانطور که در شکل ()8
مشاهده میشود در نواحی شامل کاربيد ،ظلظت عنصر آهن
در مقایسه با ق ل کاهشی نس ی داشتهاست؛ درمقابل عنصر

اساات که میتواند روی ریزساااختار حاصاال تأثير بگذارد و

کروم یک تغيير ظلظت لحظهای از خود نشان دادهاست .با
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هدف ارزیابی دقيقتر ،در نموداری جداگانه در شکل (،)8
تغيير ظلظت عناصر مولي دن و نيوبيوم ،بهعنوان
کاربيدسازهای فعال به نمایش درآمدهاست .کاممً مشهود
است که در نواحی شامل کاربيد ،ظلظت هر دو عنصر نيوبيوم
و مولي دن بهیکباره افزایش یافتهاست .مشاهدۀ این رفتار جدا

از شناسایی کاربيد ،نشان میدهد که در نواحی تشکيل کاربيد،
ظلظت سایر عناصر نيز دستخوش تغيير میگردد که این
تغييرات بدون شک منجر به ایجاد طيفی از خواص متفاوت
در طول خط اتصال خواهد شد.

شکل  7نتایج آزمون اسکن خطی و نمودار تغيير ظلظت عناصر در نمونۀ سوم

شکل  8تغيير ظلظت عناصر در نزدیکی مناطق تشکيل کاربيد در نمونۀ سوم

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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فرهاد استوان
در ادامه ریزساختار نمونۀ چهارم که در آن فوالد A283

تنها با فيلرراد اینکونل  625پوشش داده شده بود ،تحت
بررسی قرار گرفت .شکل ( -9الف) ریزساختار بهدستآمده
از ناحيۀ اتصال زیرالیه به پوشش را نمایش میدهد .در سمت
راست شکل ( -9الف) ریزساختار دندریتی اینکونل 625
ناشی از انجماد ظيرتعادلی نمایش داده شدهاست .همانطور
که مشاهده میشود ،با دور شدن از ل ۀ اتصال و در مرکز
پوشش ریزساختار تا اندازهای تغيير یافتهاست .شکل ( -9ب)
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 NbCمیباشند .از طرفی آناليز پراش پرتوی اشعۀ ایکس
روکش اینکونل  625در نمونۀ چهارم (شکل -9و) در تطابق
مناس ی با سایر نتایج در نشان دادن تشکيل فازهای کاربيدی
ذکرشده در ریزساختار روکش میباشد .الزم به ذکر است که
حضور این رسوبات در زمينه و توزیع مناسم آنها س م
به ود خواص مکانيکی خواهد شد ].[25,26
شکل ( )10نتایج آزمون اسکن خطی در ناحيۀ برخورد
زیرالیه به پوشش اینکونل  625را نمایش میدهد .در نمودار

ریزساختار ناحيۀ مرکزی فلز روکش دادهشده را نمایش می-
دهد .همانگونه که مشاهده میگردد ،از سمت چپ تصویر
(مرز اتصال زیرالیه) ،بهطرف سمت راست تصویر،
مورفولوژی ساختار از حالت ستونی خارج شده و بهحالت
سلولی و دندریتی ستونی با بازوهای ثانویه در آمدهاست.

تغيير ظلظت بهد ستآمده کاممً م شهود ا ست که عن صر آهن
باتوجه به خط اساااکن ،و ورود به ناح يۀ زیرالیه افزایش
ظلظت شاادیدی داشااتهاساات و یا به ع ارت دیگر از ظلظت
عنصر آهن در الیۀ پوشش کاسته شدهاست که این میتواند
بهدليل عدم امتزاج کافی پوشااش و زیرالیه در مرز اتصااال

همچنين وجود جزایر منفرد در ریزساختار ،میتواند بهدليل
نحوۀ برخورد سلولها و بازوهای ثانویۀ دندریتها با سطوح
پوليششده باشد .با حرکت بهسمت ل ۀ قطعه دوباره
مورفولوژی دندریتها تغيير یافت و به حالت ستونی مشاهده

با شد .همچنين میتوان م شاهده کرد که عنا صر آلياژی دیگر
نيز نظير نيکل ،کروم ،مولي دن و نيوبيوم از سااامت زیرالیه
بهسااامت روکش با افزایش ظلظت همراه بودهاند که ط يعتاً
بهدليل حضااور این عناصاار در ترکيم شاايميایی اوليۀ آلياژ

گردید .شکل ( -9ج) ریزساختار بهدستآمده از ناحيۀ ل ۀ
پوشش را نمایش میدهد .کاممً مشهود است که تقری اً کليۀ
ساختار ،بهس م سرعت انجماد باالتر این ناحيه نس تبه مرکز
انجماد ،بهصورت دندریتهای ستونی انجماد یافتهاست
].[10,24,27
همچنين تصویر ميکروسکپ الکترونی از ناحيۀ پوشش
اینکونل  625نشاندهندۀ توزیع وسيع رسوبات در پوشش
نمونۀ چهارم میباشد (شکل  -9د) .باتوجه به ظلظت عناصر
بهدستآمده از نقطۀ  Aو باتوجه به مطالعات ق لی صورت

اینکونل  625میباشد.
بهمنظور ارزیابی سختی ،از هر نمونه در نواحی مختلف
شامل زیرالیه ،پوشش الیۀ اول و پوشش الیۀ دوم آزمون
سختیسنجی بهعمل آمد و نتایج آن در جدول ( )3ارائه
شدند .همانگونه که در نتایج مشاهده میگردد ،سختی ناحيۀ
زیرالیه در هر چهار نمونه بهدليل شرایط یکسان آنها تقری اً
برابر بهدست آمدهاست .الزم به ذکر است که سختی فلز پایه
در نواحی مجاور جوش بهدليل تغيير در دانهبندی مطابق
آنچه که در تغييرات ریزساختاری بررسی شد ،اندکی دچار

گرفته در این زمينه میتوان گفت که این رسوبات شامل
فازهای الوۀ ظنی از نيوبيوم میباشند ] [10,13,22,25که ال ته
در فرمی دیگر بهصورت کاربيدهای ظنی از مولي دن و نيوبيم
نيز ظاهر میشوند .همانطور که گفته شد ميل شدید به
جدایش عناصری نظير مولي دن و نيوبيوم در حين انجماد
روکش اینکونل  ،625س م تشکيل این فازهای الوه در مناطق
عمدتاً بين دندریتی خواهد شد .باتوجه به نمودار فازی سوپر
آلياژهای پایه نيکل و نيوبيوم (شکل  -9ه) و باتوجه به درصد
نيوبيوم موجود در اینکونل  625مورد استفاده در این تحقيق،

تغييرات شد .در نمونۀ دوم با اعمال روکش آلياژ  347سختی
افزایشی چشمگير داشتهاست که نشاندهندۀ کارامدی
بهکارگيری این نوع پوشش برروی زیرالیۀ فوالد کربنی در
به ود ميزان سختی بودهاست .وجود کاربيدهای کم لکس
ناشی از حضور کروم و نيوبيوم در زمينۀ آستنيتی آلياژ 347
س م افزایش سختی این نمونه تا مقادیر حدود  169ویکرز
شدهاست .در نمونۀ سوم ،با اعمال الیۀ دوم پوشش از جنس
اینکونل  625سختی به شکل قابل توجهی نس تبه زیرالیه و
الیۀ اول افزایش یافتهاست .حضور فاز آستنيت با ساختار

میتوان دریافت که کاربيدهای گزارششده ،عمدتاً از نوع

دندریتی و همچنين حضور کاربيدهای ظنی از نيوبيوم در
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پوشش اینکونل  625س م این افزایش چشمگير سختی
شدهاست .الزم به ذکر است که مقادیر سختی الیۀ اول در
نمونۀ سوم ،تا اندازهای نس تبه سختی پوشش نمونۀ دوم
افزایش یافتهاست؛ حال آنکه فيلرراد بهکار گرفتهشده در هر
دو نمونه مشابه و از یک جنس است (آلياژ  .)347همانگونه
که در تصاویر ميکروسکوپ نوری مشاهده شد ،با اعمال
پوشش اینکونل برروی نمونۀ سوم ،مورفولوژی دانههای الیۀ
اول تغيير یافته بود و از حالت دندریتی ستونی و کشيده به

دوم ایجاد شده ،با تغيير مورفولوژی دانهها و افزایش مرزدانه-
ها منجربه افزایش ميزان سختی در ناحيۀ پوشش  347در این
نمونه در مقایسه با نمونۀ ق لی شدهاست .در نمونۀ چهارم نيز
با بهکارگيری یک الیه اینکونل  625برروی زیرالیه ،سختی
افزایش داشتهاست .اعداد بهدستآمده بسيار ش يه به الیۀ دوم
در نمونۀ سوم است؛ازاینرو میتوان گفت اگر هدف سختی
الیۀ ثانویه باشد ،نمونۀ چهارم نس تبه نمونۀ دوم و سوم
اولویت دارد.

حالت جزیرهای ت دیل شده بود .این تغيير ریزساختار که
ناشی از حرارت القاشده به الیۀ اول در حين رسوبدهی الیۀ

شکل  9ریزساختار الف) فصل مشترک زیرالیه و روکش اینکونل  ،625ب) ریزساختار ناحيۀ مرکزی فلز روکش ،ج) ریزساختار ناحيۀ مرکزی بهسمت
ل ۀ پوشش ،د) ریزساختار فلز روکش و نحوۀ توزیع رسوبات در نمونۀ چهارم ،ه) نمودار فازی سوپرآلياژهای پایه نيکل و نيوبيوم ] ،[28و) نتایج پراش
پرتو اشعۀ ایکس روکش ایجادشده در نمونۀ دوم
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شکل  10نتایج آزمون اسکن خطی شامل ناحيۀ تحت آزمون ،طيف  EDSو نمودار تغيير ظلظت عناصر در نمونۀ چهارم
جدول  3مقادیر سختی در نواحی مختلف نمونهها
سختی (ویکرز)

نمونه

نوع پوشش

1

زیرالیۀ اوليه (بدون پوشش)

143 ± 3

2

یک الیه آلياژ 347

142 ± 4

169 ± 3

3

الیۀ اول آلياژ  ، 347الیۀ دوم آلياژ 625

143 ± 2/5

179 ± 1/3

202 ± 2/2

4

یک الیه آلياژ 625

142 ± 2/8

202 ± 1/9

-

زیرالیه

الیۀ اول پوشش

الیۀ دوم پوشش

-

-

در ادامه خواص مکانيکی نمونهها توسط آزمون سایش
تحت بررسی قرار گرفت .پدیدۀ سایش یکی از مهمترین
عوامل تخریم قطعات صنعتی است .برای کاهش این پدیده،
انتخاب جنس قطعات درگير با یکدیگر و نيز انتخاب پوشش
سطحی مناسم ،بسيار حائز اهميت است .نتایج کاهش وزن
حاصل از آزمون سایش نمونهها در شکل ( )11نشان داده
شدهاست .همانگونه که مشاهده میشود ،نمونۀ اول دارای
بيشترین مقدار کاهش وزن شدهاست که نشاندهندۀ این
است که کمترین مقاومت به سایش را در بين نمونهها

خوبی دارد.
کاهش وزن نمونۀ دوم نيز تقری اً نصف کاهش وزن
بهدستآمده از نمونۀ اول است که از این طریق نيز میتوان
تأثير وجود ساختار آستنيتی بههمراه رسوبات کاربيدی را در
افزایش مقاومت به سایش آلياژ درک کرد .همانگونه که در
نتایج سختی نمونهها نيز ذکر شد ،سختی در اثر افزایش
ظلظت عناصر کاربيدزا به ود خواهد یافت .در نمونۀ سوم نيز
کاهش وزن بهمراتم کاسته شده و درنتيجه مقاومت به سایش
به ود چشمگيری یافتهاست .این روند تأثير بهکارگيری

داشتهاست .این رفتار با نتایج آزمون سختیسنجی مطابقت

سوپرآلياژ اینکونل  625را در به ود مقاومت به سایش نشان
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میدهد .همانگونه که در نتایج ميکروسکوپی این نمونه
نمایش داده شد ،وجود ساختار مملو از کاربيدهای کم لکس
در ریزساختار آلياژ  625دليل افزایش مقاومت به سایش بوده-
است .در نمونۀ چهارم مقدار کاهش وزن و مقاومت بهسایش
تقری اً مشابه با نمونۀ سوم ،بهدليل اعمال پوشش اینکونل 625
در الیۀ خارجی قطعه بهدست آمدهاست.

3.26

3
2

1.86
0.95

0.97

1
0

)(mgکاهش وزن

4

نمونه ی نمونه ی نمونه ی نمونه ی
1
2
3
4

سطح سایش نمونۀ دوم نمایش داده شدها ست .با مقای سه با
ت صاویر بهد ستآمده از نمونۀ اول ،میتوان م شاهده کرد که
سااطح سااایش در نمونۀ دوم بهطور کامل تغيير کردهاساات.
مسير صاف و خطی پين سایش محو گشته و آثار کندگی و
خوردایش شادیدی برروی ساطح ایجاد شادهاسات .بهدليل
سختی باالتر این نمونه و م شاهدات حا صل میتوان گفت،
مکانيزم سایش تا حدی سایش خراشان سه جسمی و از نوع
پرتنش اساات .در این حالت یک جساام سااوم (که معموالً
محصااوالت سااایش اساات) ،بهصااورت یک ذرۀ کوچک
سااااینده ،ميان دو ساااطح دیگر دارای حرکت نسااا ی قرار
میگيرد و یک یا هر دوی آنها را میساید ].[29
شااکل ( -12ج) سااطح سااایش نمونۀ سااوم را نمایش
میدهد .همانگونه که قابل مشااااهدهاسااات ،و در تطابق با
نتایج سختیسنجی ،تخریم سطحی و خوردایش محصوالت

شکل  11مقادیر کاهش وزن نمونهها پس از آزمون سایش

با بررسی سطوح سایش بهکمک ميکروسکوپ
الکترونی روبشی ،مکانيزم سایش در نمونهها مورد مطالعه
قرار گرفت .شکل ( -12الف) تصویر ميکروسکوپ الکترونی
از ناحيۀ سایش نمونۀ اول را نمایش میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود ،مسير پين سایش کاممً واضح و هویدا است.
آثار خش ایجادشده برروی مسير سایش نمایانگر این موضوع
است که مکانيزم سایش در این نمونه بهصورت سایش
خراشان است .همچنين میتوان مشاهده کرد که مسير سایش
بهصورت مسيرهای خراشان همراه با لهيدگی سطحی میباشد
که نشان از داکتيليتۀ باال در نمونه میباشد .در سایش خراشان،
سطح ماده بهصورت مسيرهای خراشيدۀ موازی درآمده که با
ادامهدار شدن فرآیند سایش ،این مسيرها عميقتر و لهيدگی
در عمق بيشتری ایجاد میگردد ] .[29سایش خراشان زمانی
رخ میدهد که سطح سخت و زبر (پين سایش) در مقابل یک
سطح نرمتر (نمونه) میلغزد .ساینده یا همان پين سایش ،با
ایجاد شيار در سطح نمونه باعث تخریم سطح و جداشدن
ذرات از سطح آن خواهد شد.
در شااکل ( -12ب) ،تصااویر  SEMبهدسااتآمده از

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سااایش نسا تبه نمونۀ دوم کاهش یافتهاساات .این روند در
مقادیر کاهش وزن نمونهها نيز کاممً م شهود ا ست .ت صویر
بهدسااتآمده شااامل آثار الیهای در خمل یک مسااير صاااف
میبا شد که در آ ستانۀ کندگی ه ستند ،ليکن از سطح نمونه
جدا نشاادهاند .آثار الیهای ایجادشااده نشااان از مقاومت به
سایش باالتر این نمونه ن س تبه نمونۀ دوم دارد که مکانيزم
سااایش را تا حدودی به سااایش چساا ان سااوق میدهد.
همچنين ساااختی زیاد و زبری قابل توجه در نقاط تماس با
پين سایش ،س م ایجاد تنش و بالط ع تغيير شکل پمستيک
و نهایتاً آثار کندگی و پولک شکل شدها ست ] .[29در شکل
( -12د) نيز ت صویر سطح سایش نمونۀ چهارم نمایش داده
شدهاست .تصویر بهدستآمده ش يه به سطح سایش حاصل
از نمونۀ سااوم اساات که بهدليل سااختی سااطحی یکسااان و
همچنين مقاومت به سااایش برابر این دو نمونه بودهاساات.
کاممً مشااهود اساات که سااطح سااایش ترکي ی از خراشها
است که در اثر حرکت مکرر پين سایش برروی سطح ایجاد
شده و بهجای له شدن ،آثار تورقی را بهجا گذا شتها ست .با
ادامهدار شدن فرایند سایش ،صفحات تورقی نيز بهمرور از
سطح جدا میشوند و نرخ سایش افزایش مییابد.
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شکل  12تصویر ميکروسکوپ الکترونی از مسير سایش ایجادشده بهترتيم (الف ،ب ،ج ،د) در نمونههای اول تا چهارم

نتیجهگیری

در حين ذوب فيلرراد ،سااااختار پرليتی در زمينۀ فریت

در تحقيق حا ضر ،تأثير الیهن شانی پو ش شی دوگانه از جنس

بهمرور حل شد و پرليتها به صورت ر شتهای و باریک

فوالد ز نگنزن  347و اینکو نل  625برروی زیرالیه هایی از

در مرزدانههای فریت آلفا ظاهر شد .بدین ترتيم در مرز

جنس فوالد  A283مورد م طال عه قرار گر فت .ن تایج مهم

اتصال روکش به زیرالیه ،سهم فریت آلفا نس تبه پرليت

تحقيق بهصورت خمصه ع ارتند از:

افزایش چشمگيری داشت.

 .1بررسیهای ریزساختاری نشان داد که با اعمال هر یک از

 .2همچنين نتایج مشاااهدات ميکروسااکوپی نشااان داد ،با

پوششها برروی زیرالیه ،و بهس م افزایش دمای زیرالیه

بهکارگيری یک الیه روکش و فارغ از نوع آن ،ریزساختار

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

140

ریزساختار و خواص مکانيکی فوالد  A283رویهکاریشده توسط...

بهشااکل دندریتهای سااتونی و کشاايده در خواهد آمد.

 .4نتایج آزمون سختی سنجی و سایش ن شان داد ،بيشترین

میتوان گفت ،حصااول دندریتهای سااتونی در آخرین

ميزان ساااختی و مقاومت به ساااایش متعلق به روکش

الیه بهدليل سرعت انجماد باال در حين سرد شدن ا ست

اینکونل  625اساات .مقدار سااختی روکش اینکونل 625

که منجر شدها ست دندریتها در یک جهت ر شد کند و

بهميزان  60ویکرز از زیرال یه بيشتر بود .م قاو مت به

بهصاااورت کشااايده درآید .با اعمال روکش الیۀ دوم و

سایش این روکش نيز بيش از  3/5برابر بيشتر از زیرالیۀ

به س م حرارت القا شده به پو شش الیۀ اول ،مورفولوژی

فوالد  A283بود که بهسااا م حضاااور رساااوبات در

دندریتی ساااتونی تغيير یافت و به حالت دندریت های

ریزساااختار آلياژ بود .اعمال آلياژ  347برروی زیرالیه نيز

سوزنی و جزیرهای درآمد.

بهميزان حدود  25ویکرز سختی زیرالیه را به ود بخشيد.

 .3بررساایهای انجامشااده بهکمک آزمون  ،EDSحضااور

مقاومت به سایش نيز به نصف کاهش یافت.

رسوبات ،عمدتاً از نوع کاربيدی را در ریزساختار روکش

 .5نتایج رفتار خواص مکانيکی نشااان میدهد که آلياژ 347

اینکو نل  625و آل ياژ  347تأی يد کرد .همچنين آزمون

بهلحاظ در دساااترس بودن و ارزانتر بودن در قياس با

اسکن خطی نشان داد که تغييرات ظلظت شيميایی عناصر

اینکو نل  625میتوا ند بهعنوان یک گزی نه برای به ود

از زیرالیه بهساامت پوشااش  347و سا س پوشااش 625

خواص مکانيکی زیر الیه مورد اسااتفاده قرار گيرد .ليکن

بهمرور ،و با شااايم ممیمی صاااورت گرفته و تغييرات

برای حصااول خواص سااایشاای و سااختی باالتر ،آلياژ

شادیدی در ظلظت عناصار پایه ایجاد نشاد .در مقابل ،با

اینکونل  625بر آلياژ  347برتری دارد.

بهکارگيری آلياژ  625برروی زیرالیه و بدون الیۀ واسااط
 ،347تغييرات ظلظت عناصاار بهشاادت زیاد بود .میتوان

تشکر و سپاسگزاری

گفت ،همگرایی ترکيم شااايميایی بين زیرالیه و روکش

نوی سنده از آقای مهندس محمد صفرزاده بابت همکاری در

 347بيشتر بودهاست.

ساخت نمونهها و انجام پژوهش ،صميمانه تشکر میکند.
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Microstructure and Mechanical
Properties of A283 Steel Coated by
Inconel 625 and 347 Steel Using GTAW
Farhad Ostovan1
1- Introduction
A283 alloy is a low carbon steel alloy which needs to
be surface treated due to its low wear resistance,
especially in the presence of high stresses.
Accordingly, increasing the surface resistance against
wear and dimensional reduction is of interest [1]. One
of the most common method for the surface coating of
steels, is GTAW [8]. A successful coating by the use
of GTAW demands an appropriate selection of filler
metal in order to reach the highest mechanical
properties and corrosion resistant [9]. As a Nickel
based alloy, Inconel 625 alloy has been used in
different applications. However, due to the
segregation of alloying elements at the weld metal and
HAZ zone, welding and coating of this alloy has been
found out to be challenging. 347 austenitic stainless
steel is also one of the most widely used materials in
the industry as the coating. Considering the high
efficiency of multilayer coatings [19,20] and
according to the fact that Inconel 625 and 347 stainless
steel are able to produce a high corrosion and wear
resistant coating layer [21,22,23], this paper aims to
investigate the microstructure and mechanical
properties of double-layered coating including Inconel
625 and 347 stainless steel on the A283 steel
substrates.
2-Exprimental
The base metal employed in this study was 10 mm ×
15 mm × 8 mm plates of A283. 347 stainless steel as
well as Inconel 625 were selected as coating materials.
Type of filler material and the order of coatings layer
were the variables. Welding equipment of MILLER
was employed for GTAW with an electrode of
tungsten+2%thorium (2.4 mm in diameter) and in
DCEN mode. The microstructure of the weld joints
was evaluated by Metallux 3Leitz optical microscope,
MIRA3/Tescan and VEGA/Tescan-LMU SEM
equipped with EDS. The microhardness test was
performed for Vickers hardness by the use of
MICROMET machine according to E384-89 standard.
Wear test was performed according to ASTM G133
standard procedure.
3-Results and Discussion
The microstructure of the A283 base metal (the first
sample) is presented in Figure 1. A homogenous
ferrite-pearlite structure can be seen throughout the
microstructure.

1

Figure 1: Microstructure of A283 substrate steel.

By moving from the zone far from the welding
heat towards the coating layer in second sample
(including a single layer of 347 coating), a decrease in
the concentration of pearlite microstructure can be
seen. Due to an increase in the temperature of substrate
in the regions close to the coating layer, the pearlite
microstructure gradually dissolves in the ferrite matrix
and pearlites can appear as narrow lines in α ferrite
grain boundaries [21].
Microstructure of the coating in the third sample
(including a layer of 347 and a layer on Inconel 625)
is austenitic with a dendrite morphology. Dendrites
are short in the first coating layer (347 stainless steel)
and are long in the second coating layer (Inconel 625).
The microstructure of the fourth sample (coated with
a single layer of Inconel 625) is austenitic with a
dendritic morphology, in the center of the weld zone,
along with carbide precipitates throughout the
microstructure.
The hardness test results are presented in Table 1.
A significant increase in the hardness of both coating
layers (in different samples) can be seen due to the
presence of complex carbides of Cr and Nb.
The weight loss results after wear test showed that the
first sample owned the highest weight loss. The weight
loss in the second sample was almost half of the first
sample, indicating a higher wear resistance of this
sample due to the austenitic microstructure and
carbide precipitates in the coating layer. The third and
fourth sample showed the less weight loss, indicating
the higher efficiency of Inconel 625 as coating layer in
increasing the wear resistance.
Table 1: hardness values at different coating layers.
Hardness (Vickers)
Sample

substrate

First layer

Second layer

1

143±3

-

-

2

142±4

169±3

-

3

143±2.5

179±1.3

202±2.2

4

142±2.8

202±1.9

-

Figure 2 presents the worn surfaces of the samples.
The wear mechanism in the first sample is abrasive. It

Assistant, Department of Material Science and Engineering, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University,
Bandar Abbas, Iran. Email: F.ostovan@gmail.com

144

can be seen that the wear paths are like abrasive paths
accompanied with squeezed surfaces which is
contributed to the ductile-like behavior of the material.

Figure 2: SEM micrographs of the worn surfaces of the
first to fourth sample respectively.

The straight path of the wear pin has been
disappeared in the second sample and a drastic effect
of detachments can be seen on the worn surface. The
wear mechanism is almost high stress three-body
abrasive wear. In the third sample, surface destruction
and wear products have been decreased, when
compared to the second sample. Finally, in the fourth
sample, the worn surface includes different scratches
which were resulted from the frequent effects of the
wear pin on the surface. Instead of squeezed areas, the
lamination of the worn surface can be seen in this
sample.
4- Conclusion
In this research, the effects of double layer coating
consisted of 347 stainless steel and Inconel 625 have
been investigated on the microstructure and
mechanical properties of A283 carbon steel substrate.
The results of this study are briefly as follow:
- Microstructural studies showed that after coating
process, during the filler rod melting, due to an
increase in the temperature of the substrate, the
pearlite structure was gradually dissolved in the
ferrite matrix and appeared as narrow lines in the
ferrite grain boundaries.
- EDS and XRD analysis confirmed the presence of
precipitates, mostly carbides, in the microstructure
of the both 347 and Inconel 625 coating layers.
These precipitates had then a significant effect on
the mechanical properties of the coating.

Farhad. Ostovan

- Hardness and wear test results showed that, the
Inconel 625 has the highest hardness. By applying
Inconel 625 coating, the hardness of substrate
increased by 60 Vickers. Also, by applying the 347
stainless coating layer, the hardness increased by
~25 Vickers. Wear resistance of the Inconel
coating was almost 3.5 times greater than that of
A283 substrate due to the presence of the
precipitates in the microstructure of the coating.
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بررسی اثر نوع سوخت بر سنتز اکسید روی نانوساختار بهروش احتراق محلولی
مقاله پژوهشی
هادی نصیری

()1

مرتضی گلمحمدی

()2

میالد قربانزاده

()3

چکیده سنتز احتراق محلولی بر واکنشهای اک سایش -احیای مواد اولیه ا ستوار ا ست .در این تحقیق از دو سوخت اوره و گالی سین بهمنظور سنتز
اک سید روی نانو ساختار ا ستفاده شدها ست .نیترات فلز روی بهعنوان یکی از مواد اولیه نقش اک سیدکننده و دو سوخت ذکر شده نقش احیاکننده را بر
عهده دارند .از آنجاییکه این روش در سرررعتهای باالی حرارتدهی رخ میدهد ،بهمنظور بررسرری اثر نوع سرروخت مصرررفی بر چگونگی تشررکیل
نانوساختارهای اکسید روی ،آزمون توزین حرارتی بههمراه گرماسنجی روبشی تفاضلی ) (TGA-DSCبرای اوره و گالیسین و همچنین نیترات روی در
نرخهای  20 ،10و  30درجه بر دقیقه انجام شررد .نتایج این آزمونها نشرران داد که دمای تجزیۀ نیترات روی و سرروخت گالیسرین تقریباً در یک محدوه
ه ستند .سپس نانوذرات اک سید روی تولید شده با ا ستفاده از این دو سوخت بهکمک آزمونهای پراش ا شعۀ ایکس ) (XRDمورد برر سی قرار گرفت.
نتایج این آزمون ،سنتز موفق اک سید روی نانو ساختار را با هر دو سوخت ن شان داد .هرچند نتایج ن شان داد که نانوذرات تولید شده با سوخت گالی سین
دارای اندازۀ ریزتری نسرربتبه نانوذرات تولیدی در حضررور اوره هسررتند .عملکرد بهتر گالیس رین در تولید نانوذرات با ابعاد کمتر را میتوان به نزدیکی
دمای تجزیۀ نیترات روی و سوخت گالی سین و نقش این همزمانی در جلوگیری از ر شد بلورهای اک سید روی ن سبت داد .درنهایت نانوذرات تولیدی
بااستفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMو پراش انرژی اشعۀ ایکس ) (EDXمورد بررسی قرار گرفت.
واژههای کلیدی سنتز احتراقی در محلول ،نیترات روی ،سوخت ،آزمون توزین حرارتی ،میکروسکوپ الکترونی روبشی.

مقدمه

زیستسازگار و ایمن است و میتواند در پزشکی بهراحتی

ذرات اکسید روی ( )ZnOیکی از ذرات معدنی پرکاربرد

بهکار رود .نانوذرات اکسید روی از نظر جذب اشعۀ فرابنفش

هستند که بهدلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب مورد

نیز دارای کاربردهای ویژهای هستند که از جملۀ آن میتوان

توجه صنعتگران قرار گرفتهاند .ازجمله خواص ویژۀ

به کاربرد آنها در پماد سوختگی و کرمهای ضد آفتاب

نانوذرات  ZnOمیتوان به پایداری شیمیایی باال ،ثابت دی

بهعنوان جذبکنندۀ قوی پرتو فرابنفش و فتوکاتالیزور برای

الکتریک پایین ،فعالیت کاتالیزوری و فتوکاتالیزوری باال،

حذف آلودگیهای محیط زیست اشاره کرد .در پزشکی و

جذب نور فرو سرخ و فرابنفش و از همه مهمتر خاصیت ضد

بهداشت این ترکیب با نام زینک اکساید در پودر بچه،

باکتری اشاره کرد ] .[1-3در سالهای اخیر اکسید روی عمدتاً

پمادهای پوستی ،کرم ضد آفتاب و سایر موارد استفاده

بهدلیل خواص نوری ،الکترونیکی و پیزوالکتریکی

میشود .پماد زینک اکساید در درمان ضایعات پوستی مستعد

منحصربهفرد ،همچنین کاربرد بالقوه در سلولهای

عفونت مانند سوختگی ،اگزما ،سوختگی پای نوزادان و

خورشیدی ،دیودهای نشر نور آبی ،حسگرها و کاهندهها

خراشیدگی کاربرد دارد ].[6,7

توجه زیادی را به خود جلب کرده است ] .[3-5اکسید روی،

باتوجه به اهمیتهای ذکر شده برای اکسید روی در

 تاریخ دریافت مقاله 1400/7/21و تاریخ پذیرش آن  1400/8/23میباشد.

( )1نویسندۀ مسئول ،استادیار ،گروه مهندسی مواد ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک و مواد ،دانشگاه صنعتی بیرجند.
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ابعاد نانو ،محققان تاکنون از روشهای مختلفی از جمله

درمحلول بهوجود آمد ].[12-14

هیدروترمال ،میکروامولسیون ،سل -ژل و آسیابکاری این

سنتز احتراقی در محلول ( )SCSروش نسبتاً جدیدی

ماده را تولید کردهاند .اگرچه هرکدام از این روشها مزایای

است که در محیط آبی صورت میگیرد .قرارگیری مواد اولیه

منحصربهفرد خود را دارند اما تمامی آنها دارای نقاط ضعفی

در یک محلول سبب توزیع بسیار همگن مواد در کنار یکدیگر

هستند که شاید برای کابرد در مقیاس وسیع مناسب نباشند.

میشود و همگن بودن ساختار نهایی بهخوبی تضمین می-

روش سل -ژل اگرچه منجر به ذرات همگن با اندازۀه نانو

شود .همچنین توزیع در مقیاس مولکولی سبب میشود تا

میشود ،اما مادۀ اولیه در این روش گران و مدت زمان الزم

دمای شروع واکنش احتراقی که اصطالحاً دمای اشتعال نام-

برای انجام این روش زیاد است و معموالً ذرات نیاز به یک

گذاری میشود بهشدت کاهش یابد و در موارد نادر به باالتر

مرحله کلسینه شدن برای رسیدن به حالت بلورین دارند.

از  300درجۀ سانتیگراد برسد .این مسئله نیاز به تجهیزات

روش هیدروترمال یکی از روشهای مقرون به صرفه و از

حرارتدهی همچون کوره را حذف میکند و تنها بااستفاده

نوع پایین به باال است که برای این منظور نیاز به تجهیزاتی

از یک هاتپلیت میتوان واکنش را انجام داد .مواد اولیه در

از جمله راکتور حرارتی و شرایط کنترلی دقیق هست .در

این روش به دو دستۀ نیترات فلزات که نقش اکسیدکنندگی

میکروامولسیون برای داشتن مخلوطهای شفاف و پایدار نیاز

را دارند و انواع مواد آلی همچون اوره ،گالیسین ،هیدرازین

به فعالساز سطحی هست زیرا که کنترل نسبت ترکیبات

که نقش سوخت و احیاکنندگی را بر عهده دارند ،تقسیم می-

نیمه-

شوند .باتوجه به قیمت ارزان مواد اولیه و همچنین گرماگیر

صنعتی محسوب میشود که بر مبنای شکستن و خردایش

بودن حل شدن نیتراتها در آب از این روش میتوان

مواد درشت به ابعاد ریز استوار است .این روش بهعلت تماس

بهراحتی و با کمترین امکانات در سنتز نانوساختارهای

گلولههای فلزی با مواد اولیه و محصوالت برای ایجاد ضربه

اکسیدی استفاده کرد .پس از حرارتدهی تا نقطۀ اشتعال مواد

بهصورت مکانیکی معموالً ناخالصی و آلودگی در محصول

اولیه واکنشهای حرارتی را انجام میدهند و در مدت زمان

نهایی ایجاد میکند ].[8-11

کم (چند ثانیه) دما بهشدت افزایش مییابد .این مسئله سبب

بسیار مهم است .روش آسیابکاری یک روش

باتوجه به موارد ذکر شده ،در سالهای اخیر محققان
تمرکز خود را برروی روشی جدید که دارای عیوب معمول

سنتز محصول نهایی در زمان کم ،بدون ناخالصی و بهصورت
بلوره میشود ].[15-17

نباشد قرار دادند .روش سنتز احتراقی دمای باال یک روش

تابهحال نانوذرات اکسید روی بهروش سنتز احتراقی در

نسبتاً قدیمی است که سالها در تولید مواد مختلف از آن

محلول توسط محققان دیگر تولید شدهاست .در این تحقیقات

استفاده شدهاست .اساس این روش بر مخلوط و فشرده

از تکسوختها و مخلوط آنها استفاده شدهاست ،اما تاکنون

نمودن پودر مواد اولیه استوار است .نحوۀ انتخاب مواد اولیه

به بررسی جدی علت تفاوت رفتار سوختها در نوع سنتز

بهگونهای است که با افزایش دمای واکنش بهصورت خودبه-
خودی انجام شود .در نتیجه ،به حضور یک منبع انرژی
خارجی برای انجام واکنش نیاز نیست .این روش دارای
مزایای زیادی است ،اما چون مواد اولیه بهصورت پودر جامد
در کنار یکدیگر قرار میگیرند ،امکان غیرهمگن بودن
محصول نهایی وجود دارد ،همچنین دمای آغاز واکنش
معموالً به باالتر از  500درجۀ سانتیگراد میرسد .به همین

این ماده اشاره نشده است .[18,19] .در این تحقیق نانوذرات
اکسیدروی در حضور دو سوخت متفاوت ،اوره و گالیسین،
سنتز شد .بااستفاده از آزمونهای مختلف کیفیت نانوذرات
تولیدی در حضور هر کدام از سوختها مورد بررسی قرار
گرفت و سوخت بهینه باتوجه به بررسی رفتار تجزیۀ نیترات
فلز و سوخت برای فرآیند سنتز معرفی شد.

منظور شاخهای جدید در این روش با نام سنتز احتراقی
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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مواد و روش تحقیق

مرحلۀ بعد محلول واکنشی در داخل کوره با دمای  500درجۀ

مواد

سانتیگراد قرار داده شد .بهدلیل باز شدن درب و میزان اتالف

در این تحقیق از نیترات روی ششآبه ()Zn(NO₃)₂•6H₂O

حرارت دمای آن به  400درجه براساس ترموکوپل کوره

با خلوص  %99ساخت شرکت مرک آلمان بهعنوان پیشمادۀ

کاهش یافت پس از مدت زمان کمتر از  5دقیقه ،آب موجود

تولید اکسید روی و از دو سوخت اوره ( )CH₄N₂Oتهیهشده

در محلول تبخیر شد و همزمان با خارج شدن کف از درون

از شرکت پانراک با خلوص باالی  98درصد و گالیسین

بوته ،فرایند احتراق همراه با شعله انجام شد .پس از خارج

( )C₂H₅NO₂تهیهشده از شرکت مرک با خلوص باالی 99

کردن بوته از کوره و زمان دادن به آن تا سرد شدن ،مادۀ

بهعنوان سوخت استفاده شد .در تمامی آزمایشها آب دوبار

بهدستآمده حالت پفکی و متخلخل داشت که با ضربهای

تقطیر استفاده شد.

آرام به پودرهای بسیار ریز تبدیل شد (شکل شمارۀ .)1
برای انجام واکنش براساس معادلۀ واکنشی ( )2و
روش سنتز

بااستفاده از سوخت گالیسین ،میزان مواد مصرفی بهصورت

در دو معادلۀ زیر واکنش احتراقی در حضررور دو سرروخت

مقابل بود :وزن نیترات روی همانند واکنش اول در حضور

اوره ( واکنش  )1و گالیسین ( واکنش  ) 2آورده شدهاست.

اوره برابر  2/5گرم در نظر گرفته شد .میزان گالیسین برای

ن سبت سوخت به اک سیدکننده برای هر دو واکنش یک برابر

داشتن نسبت سوخت به اکسیدکننده یک برحسب معادلۀ ()2

( نسبت استوکیومتری) تعیین شدهاست.

برابر  0/84گرم محاسبه شد .میزان آب مصرفی مجدداً همان

= 5(NH2)2CO + 3Zn(NO3)2

 2سیسی و در حد داشتن محلول یکنواخت در نظر گرفته

10H2O + 8N2 + 5CO2 + 3ZnO

شد .سایر مراحل همانند انجام واکنش در حضور اوره ادامه
یافت؛ با این تفاوت که در این محلول واکنشی ،احتراق بر

()1
10C2H5NO2 + 9Zn(NO3)2 = 25H2O + 14N2 + 20CO2 +

روی هاتپلیت با دمای اولیۀ  300درجۀ سانتیگراد بهخوبی

9ZnO

و با شعلۀ شدید (شکل  )2انجام شد و دیگر نیاز به استفاده
از کوره نبود .این نمونه برخالف نمونۀ سنتزشده با اوره نیاز

()2
پس از انجام محاسبات وزن اورۀ مصرفی  3/03گرم
برای  2/5گرم نیترات روی بود .الزم به ذکر است ،مقدار آب

به هیچگونه خردایش حداقلی هم نداشت و ذرات بهصورت
کامالً ریز تولید شده بودند.

مصرفی باید در حداقل مقدار خود و تنها برای داشتن محیط
آبی و همگن از مواد اولیه باشد ( 2سیسی) ] .[20اوره و
نیترات روی پس از وزن شدن ،مخلوط شدند و سپس آب به
آنها اضافه شد .برای انحالل کامل مواد در آب ،مخلوط با
شدت زیاد هم زده شد تا محلولی کامالً همگن بهدست آید.
پس از آن محلول حاصل داخل بوتۀ چینی  50سیسی ریخته
شد .برای حرارتدهی اولیه از یک هاتپلیت استفاده شد .در
ابتدا هاتپلیت برروی دمای اولیۀ  300درجۀ سانتیگراد
تنظیم شد و بعد از رسیدن به دمای مورد نظر بوتۀ حاوی

شکل  1مادۀ متخلخل تولیدشده با سوخت اوره

محلول برروی آن قرار داده شد .در این مرحله سنتز اکسید

(اکسید روی نانوساختار)

روی نانوساختار در حضور سوخت اوره انجام نشد .در
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

148

بررسی اثر نوع سوخت بر سنتز اکسید روی نانوساختار به روش احتراق...

سرررانتیگراد افزایش می یابد .پ یک اول گرماگیر در نمودار
 DSCدر این تجزیه مربوط به از د ست دادن آب ساختاری
نیترات روی است .در این حالت برحسب میزان افزایش دما
و کاهش وزن ،بهترتیب تعداد بی شتری از شش مول مولکول
آب ساختاری در نیترات روی بهصورت بخار آب از آن جدا
میشرروند؛ درصررورتیکه برای شررروع انجام واکنش احتراقی
ن یاز به تجز یۀ خود نیترات روی و آزادسرررازی گاز هایی
شکل  2واکنش در حضور سوخت گالیسین با دمای هات پلیت 300
درجۀ سانتیگراد

مشخصهیابی
محصوالت سنتزشده در حضور اوره و گالیسین ،پس از
خنک شدن برای آزمون پراش اشعۀ ایکس ارسال شدند .از
دستگاه  Philips X’pertبا اشعۀ ) Cu (Kαبا طول موج
 0 /015406نانومتر در بازۀ  4-80°با طول گام 0/02 °برای
این منظور استفاده شد .همچنین از تمام مواد اولیۀ آزمون
 DSC-TGAتوسط دستگاه مدل
 SETARAMگرفته شد .براساس نتایج آزمون تفرق اشعۀ
ایکس نمونهای که دارای شرایط ریزدانگی بهتری بود ،برای
تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز
 EDXتوسط میکروسکوپ مدل  LEO VP 1450ارسال شد.
SETYS Evolution-175 -

همچون اکسررریررد نیتروژن اسررررت ] .[21د نتیجرره برای
درنظرگیری دمای تجزیۀ مؤثر در واکنش احتراقی پیک دوم
تجزیه مورد برر سی قرار میگیرد .شروع این پیک برای هر
سه نرخ حرارتدهی در حدود  250درجۀ سانتیگراد است.
بهمنظور بررسی رفتار حرارتی دو سوخت مورد استفاده،
نمودار  DSC-TGAاوره و گالیسین نیز بهترتیب در شکل
( -4الف) و ( -4ب) با نرخ حرارتدهی  10درجۀ سانتی-
گراد بر دقیقه آورده شدهاست .برای تجزیۀ اوره سه پیک در
دماهای  240 ،138و  374درجۀ سانتیگراد مشاهده میشود
در صورتیکه برای گالسین (شکل  -4ب) دو پیک تجزیه
در دماهای  251و  265درجۀ سانتیگراد مشاهده شد.
واکنش سنتز احتراقی در محلول ،انرژی حاصل از
واکنش خود را از مجموع واکنشهای اکسایش و احیایی
بهدست میآورد که در مدت زمان بسیار کم ( 4-2ثانیه)
توسط اکسیدکننده (نیترات فلز) و سوخت آزاد میکند .به

نتایج و بحث
در ابتدا با توجه به آنکه روش سنتز احتراقی در محلول برپایۀ
حرارتدهی سریع مواد اولیه تا نقطۀ اشتعال آنها استوار
است و پس از رسیدن به نقطۀ اشتعال انرژی مورد نیاز برای
انجام واکنش توسط واکنشهای حرارتزا توسط خود مواد
اولیه تأمین میشود ] ،[18برای بررسی اثر سرعت گرم شدن
برروی دمای شروع تجزیۀ نیترات روی از این ماده در سه
سرعت حرارتدهی  20 ،10و  30درجۀ سانتیگراد بر دقیقه
آزمون  DSC-TGAگرفته شد ،که نتایج آن در شکل (- 3
الف -ج) نشان داده شدهاست.
همانطور که در شررکل ( )3دیده میشررود ،با افزایش
نرخ حرارتدهی به نیترات روی شرررش آبه دمای شرررروع
تجزیه و کاهش وزن آن از حدود  132به  158و  160درجۀ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

همین منظور داشتن اکسیدکننده و سوختی که دمای تجزیۀ
آنها نزدیک به هم باشد در این روش ضروری است ].[22
باتوجه به نمودار تجزیۀ اوره مشاهده میشود این سوخت
یک تجزیه را در دمای  138آغاز میکند که طی آن بیش از
 40درصد وزنی خود را تا قبل از پیک دوم گرماگیر از دست
میدهد .پیک گرماگیر مشخصشده در نمودار  DSCدر این
محدودۀ دمایی ،مربوط به تجزیۀ اوره به مادۀ بیورت ()Biuret
با ترکیب  C2H5N3O2است ،که این مرحله همراه با آزادسازی
گاز آمونیاک است .باتوجه به آنکه نیترات روی در این حالت
هنوز تجزیۀ خود را آغاز نکردهاست (دمای  250درجۀ
سانتیگراد) ،در نتیجه این میزان از اوره قبل از واکنش آزاد
شدهاست که بهصورت گاز از محیط واکنش خارج میشود.
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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این مسئله بهمعنای کاهش قدرت محصول باقیمانده از اوره

و روش تحقیق عنوان شد که واکنش نیترات روی و اوره

برای انجام واکنش احتراقی است .این مسئله در قسمت مواد

برروی هاتپلیت با دمای  300درجه انجام نشد.
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شکل  3نتایج آنالیز  DSC-TGAبرای نیترات روی در اتمسفر هوا در نرخهای حرارتدهی:
الف)  ،10ب) 20و ج)  30درجه بر دقیقه
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شکل  4نتایج آنالیز  DSC-TGAبرای :الف) اوره و ب) گالیسین در اتمسفر هوا در نرخ حرارتدهی  10درجه بر دقیقه

دلیل این مسئله همین تجزیۀ زود هنگام اوره است؛ اما

در محدودۀ تجزیۀ نیترات روی (پیک دوم) قرار دارد .همین

هنگامیکه محلول واکن شی بین این سوخت و نیترات روی

مسررئله سرربب میشررود تا تجزیۀ سرروخت و نیترات تقریباً

در داخل کوره با دمای تنظیمشرردۀ  500درجه (دمای واقعی

بهصرررورت همز مان و در دمای کمتر از  300درجه (دمای

 )400قرار داده شد ،سنتز انجام شد و مح صول پفکی شکل

هات پلیت) رخ دهد و این مسرررئله منجر به ان جام واکنش

شررد (شررکل )1؛ چرا که در این حالت هم نرخ حرارتدهی

برروی هاتپلیت با شدت باال (شکل  )2شد.

نسررربتبه هاتپلیت باالتر بودهاسرررت و هم دمای کوره که

برای هر دو نمونۀ سنتز شده ،محصول سنتز برای آزمون

توان سته اوره را به صورت کامل تجزیه کند (پیک سوم اوره

 XRDارسال شد که نتایج آن در شکل ( -5الف) برای اوره

در دمای  374درجۀ سررانتیگراد و باالتر از دمای هاتپلیت

و ( -5ب) برای گالیسین نشان داده شدهاست .در هر دو

واقع شدها ست ] .[23در خ صوص سوخت گالی سین شکل

نمونۀ سنتز شده ،آزمون  XRDسنتز موفق اکسید روی را

( -4ب) ن شان میدهد که محدودۀ تجزیۀ اولیۀ این سوخت

نشان میدهد .برای بررسی بیشتر الگویهای پراش در جدول

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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( )1جزئیات مربوط به این آزمون آورده شدهاست .بر اساس

شده در حضور سوخت اوره است .علت این مسئله را می-

دادههای جدول ( )1و همچنین استفاده از معادلۀ شرر ( معادلۀ

توان به عوامل زیر نسبت داد )1 :باتوجه به کمتر بودن دمای

 )3اندازۀ بلورهای سنتزشده توسط این دو سوخت محاسبه

آغاز واکنش در سیستم نیترات روی -گالیسین و همچنین

و در جدول ( )2آورده شدهاست.

انجام واکنش با شعلۀ شدید و در مدت زمان کم ،زمان در
D=0.9λ/βcosθ

()3

دسترس برای رشد بلورهای ابتدایی و درشت شدن
نانوذرات سنتزشده کمتر از سیستم نیترات و اوره است)2 .

در این معادله  Dاندازۀ کریستالیتها به نانومتر λ ،طول

باتوجه به نزدیک بودن دمای تجزیۀ گالیسین و نیترات روی،

موج ) β ،(Cu Kα1, 0.15406 nmپهنای پیک  100در ن صف

بیشتر تجزیه در هنگام آغاز واکنش و در حین سنتز رخ می-

ارتفاع و  θزاویۀ براگ برحسب رادیان است ].[24

دهد و این مسئله حجم بیشتری از گازها را در مدت زمان

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که اکسید روی

واکنش آزاد میکند (معادلۀ  .)2خروج گازها سبب اتالف

نانوساختار سنتزشده با سوخت گالیسین دارای اندازۀ

حرارت با سرعت بیشتر میشوند و در نتیجه رشد کریستالها

کریستالیت کوچکتری نسبتبه اکسید روی نانوساختار سنتز

را محدود میکند.

شکل  5اکسید روی سنتزشده در اتمسفر هوا بهوسیلۀ دو سوخت :الف) اوره و ب) گالیسین
جدول  1جزئیات پیک اصلی اکسید روی سنترشده توسط دو سوخت اوره و گالیسین
]Rel. Int. [%

]d-spacing [A

] FWHM Left [2Ɵ

]Height [cts

] Pos [2Ɵ

Fuel

100/00

2/47856

0/342

76853

36/2441

Urea

100/00

2/48394

0/432

61004

36/16129

Glycine

جدول  2اندازۀ کریستالیتها براساس پیک اصلی اکسید روی سنتزشده با دو سوخت اوره و گالیسین
)Crystallite size(nm

B struct.

Peak pos.

B std.

B obs

No.

Fuel

25/5

0/283

36/244

0

0/283

1

Urea

20/2

0/354

36/163

0

0/354

1

Glycine
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درنهایت ،اثر دوم خروج گازها در حین انجام واکنش

سررنتزشررده دارای تخلخلهای بسرریار زیادی اسررت که این

ایجاد تخلخل در ساختار مادۀ سنتز شده و جلوگیری از رشد

م سئله به خروج حجم ب سیار باالیی از گازها در حین انجام

ذرات است .این مسئله باتوجه به کمتر بودن شدت پیکهای

واکنش باز میگردد .همچنین تخل خل باال با عث خردایش

اکسید روی سنتز شده در آزمون ( XRDشکل  )5نیز قابل

بسیار راحت محصول سنتزشده می شود .آنالیز  EDXدر این

پیشبینی بود .چرا که با کاهش اندازۀ کریستالیتها از ارتفاع

شررکل براسرراس منطقهای که  Spectrum 1نشرران میدهد از

پیک ماده کاسته میشود و پهنای پیک افزایش مییابد ،که این

نمونه گرفته شد .نتیجه ن شان میدهد مادۀ سنتز شده اک سید

مسئله در جدول ( )1قابل مشاهده است .باتوجه به شرایط

روی اسرررت و پیک مربوط به طال به پوشرررش اعمالشرررده

مطلوبتر اکسید روی سنتزشده توسط سوخت گالیسین،

برروی نمونه برای ایجاد امکان تصویربرداری باز میگردد.

محصول این سنتز برای تصویربرداری توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی مجهز به آنالیز  EDXارسال شد (شکل .)6

نتیجهگیری
در این پژوهش از نیترات روی بهعنوان اکسیدکننده و از دو
سوخت اوره و گالیسین بهعنوان سوخت استفاده شد .نتایج
حاصل از سنتز بهروش احتراقی محلولی را میتوان بهصورت
زیر بیان کرد:
 .1بهعلت اختالف دمایی تجزیۀ اوره و نیترات روی ،واکنش
سنتز در دمای  300درجۀ سانتیگراد انجام نشد و برای
افزایش نرخ حرارتدهی و باالبردن حرارت آزادشده
بهمنظور انجام واکنش دمای این سیستم واکنشی به 400
درجه افزایش یافت.
 .2سیستم واکنشی نیترات روی -گالیسین در دمای اولیه 300
درجۀ سانتیگراد توانست بهخوبی اکسیدروی نانوساختار
را سنتز کند.
 .3اندازۀ کریستالیتهای سنتزشده توسط سوخت گالیسین
براساس معادلۀ شرر  20/2نانومتر بودند.
 .4تصویر  SEMاز نمونۀ سنتزشده با گالیسین تخلخل بسیار
زیادی را نشان میدهد که این مسئله را میتوان به خروج
گاز در حین انجام واکنش نسبت داد.
 .5باتوجه به نتایج آزمون  XRDو همچنین آنالیز  EDXکه

شکل  6تصویر  SEMو انالیز  EDXاز اکسید روی نانوساختار

از یک محدوده گرفته شدهاست ،عدم وجود پیک

سنتزشده توسط سوخت گالیسین

ناخالصی در این دو آنالیز را میتوان بهمعنای باال بودن
خلوص مادۀ سنتزشده در نظر گرفت.

همانطور که در شررکل ( )6مشرراهده میشررود ،نمونۀ
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Investigation of Fuel Type on
synthesis of ZnO nanostructure
by solution combustion method
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Morteza Golmohammadi2
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1. Introduction
ZnO particles are one of the most widely used mineral
particles that have been considered by industries due
to their suitable physical and chemical properties.
Among the special properties of ZnO nanoparticles, It
can be mentioned that high chemical stability, low
dielectric constant, high catalytic and photocatalytic
activity, absorption of infrared and ultraviolet light
and, most importantly, antibacterial properties. In
recent years, zinc oxide has attracted much attention
mainly due to its unique optical, electronic and
piezoelectric properties, and also its potential
application in solar cells, blue light emitting diodes,
sensors and dimmers.
Zinc oxide is biocompatible, safe and can be easily
used in medicine. ZnO nanoparticles have special
applications in UV absorption applications, including
burn ointments and sunscreens. In medicine and
health, it is used in baby powder, skin ointments,
sunscreen and other items.
Due to the mentioned importance for zinc oxide in
nanoscale, researchers have produced this material
through various methods such as: hydrothermal,
microemulsion, sol-gel and milling. Although each of
these methods have their own unique advantages, they
all have weaknesses that may not be suitable for largescale use. The sol-gel method results in homogeneous
nanoscale particles, but the raw material in this
method is expensive and takes a long time to
complete. The hydrothermal method is one of the costeffective methods from bottom to top, which requires
equipment such as a thermal reactor. This method
needs precise conditions control.
Solution Combustion synthesis (SCS) is a
relatively new method that takes place in aqueous
medium. The raw materials are solved in a solution
resulting in forming a very homogeneous distribution
of the materials, which ensures the homogeneity of the
structures. Also, the distribution at the molecular scale
causes the starting temperature of the combustion
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reaction, which is called the ignition temperature,
decreases sharply less than 350 °C.
2. Materials and Method.
In this research, zinc nitrate (Zn (NO₃ ) ₂ • 6H₂ O)
with 99% purity, made by Merck Company of
Germany as a precursor for the production of zinc
oxide and from two urea fuels (CH₄ N₂ O) prepared
by Panrak Company with a purity of over 98% and
glycine (C₂ H₅ NO₂ ) prepared from Merck
Company with a purity of over 99% were used as fuel.
Double distillation water was used in all experiments.
The following two equations show the combustion
reaction in the presence of two fuels, urea (reaction 1)
and glycine (reaction 2). The fuel stoichiometric ratio
for the both reactions.
5(NH2)2CO + 3Zn(NO3)2 =10H2O + 8N2 + 5CO2 +
3ZnO
(1)
10C2H5NO2 + 9Zn(NO3)2 = 25H2O + 14N2 + 20CO2
+ 9ZnO
(2)
Urea and zinc nitrate were mixed after weighing
and then water was added to them. To completely
dissolve the material in water, the mixture was stirred
vigorously to obtain a perfect homogeneous solution.
The resulting solution was then poured into a 50 cc
container. A hotplate was used for initial heating.
Initially, the hotplate was set at initial temperature of
300 °C. After reaching the desired temperature, the
container was placed on hotplate. At this stage, the
synthesis of zinc oxide nanostructure was not
performed in the presence of urea fuel. In the next step,
the reaction solution was placed in a furnace at a
temperature of 500 °C.
3. Results and Discussion
First, considering that the method of solution
combustion synthesis is based on rapid heating of raw
materials to their ignition temperature, and after that,
the energy required to perform the reaction is supplied
by the redox reactions of raw materials. To investigate
the effect of heating rate on the zinc nitrate
decomposition temperature, the DSC-TGA test was
taken at three heating rates of 10, 20 and 30 °C per
minute. The results are shown in Fig. 1 (a-c).
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Figure. 3 SEM image and EDX analysis of
nanostructured zinc oxide synthesized
by glycine fuel.

4- Conclusion
Figure. 1 Results of DSC-TGA analysis for zinc nitrate
in air atmosphere at heating rates: (a) 10, (b) 20 and (c)
30 degrees per minute.

For both synthesized samples, the synthesis product
was sent for XRD test. The results are shown in Fig. 2
(a) for urea and 2 (b) for glycine. In both synthesized
samples, the XRD test showed successful synthesis of
zinc oxide.

Figure. 2 Zinc oxide synthesized in the air by two fuels:
(a) urea and (b) glycine.

As shown in Fig. 3, the synthesized sample has high
porosity, which is due to the release of a very large
volume of gases during the reaction.

1- Due to the difference between decomposition
temperatures of urea and zinc nitrate, the
synthesis reaction was not performed at 300
°C. So, for this reaction system, the initial
temperature was increased to 400 °C.
2- The reaction system of zinc nitrate-glycine at
the initial temperature of 300 °C was able to
synthesize zinc oxide nanostructure.
3- The size of crystals synthesized by glycine
fuel according to Scherer equation was 20.2
nm.
4- The SEM image of the synthesized sample
with glycine showed very high porosity,
which can be attributed to the release of gases
during the reaction.
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چکیده تولید نانو ذرات  NiO-Niبه روش سنتز احتراقی در محلول با دو نوع سوخت مختلف اوره و گالیسین در نسبتهای مختلف مولی سوخت به
اکسید کننده سنتز شد .با کمک محاسبات ترمودینامیکی دمای آدیاباتیک برای نسبتهای مختلف سوخت به اکسید کننده محاسبه شد .سپس محصول
نهایی در هر نسببت سبوخت به اکسبید کننده ،با پیش بینی حاصبل از محاسببات ترمودینامیکی مورد مقایسبه قرار گرفت .ارر دو نوع سبوخت مختلف
گالی سین و اوره و نیز ا ستفاده همزمان از هر دو نوع سوخت مورد برر سی قرار گرفت .م شخ صههای فیزیکی مح صوالت تولیدی به کمک آنالیزهای
 PSA ،XRDو  FESEMارزیابی شد .در نسبتهای سوخت به اکسید کنندهی پایین ،محصول نهایی اکسید نیکل در هر دو سوخت گالیسین و اوره
بود .با افزایش این نسبت ذرات نیکل در کنار اکسید نیکل تشکیل شد .به طور کلی اندازه ذرات نمونههای سنتز شده با گالیسین کمتر از نمونههای سنتز
شده با اوره است .با افزایش نسبت سوخت به اکسید کننده در هر دو نوع سوخت ،اندازه ذرات به علت تغییر ترکیب شیمیایی و کاهش دمای آدیاباتیک
افزایش مییابد .کمترین اندازه ذره بدسبت آمده در نمونهی سبنتز شبده با نسببت  75گالیسبین و  25اوره بدسبت آمد که مقدار آن برابر  35نانومتر
میرسد .مورفولوژی اکسید نیکل و نیکل در نسبتهای مختلف با یک دیگر مورد مقایسه قرار گرفت .ذرات اکسید نیکل به نسبت نیکل ریزتر و دارای
تخلخل بیشتری هستند.
واژههای کلیدی سنتز احتراقی در محلول ،نیکل ،اکسید نیکل ،ترمودینامیک ،اوره ،گالیسین.

مقدمه

مادههای نیکل ف سفات و سدیم هیپوف سفات به کمک روش

الکتروکاتالیستهای نیکل و اکسید نیکل با توجه به پایداری

هیدروترمال و اسببتفاده از حالل دی متیل فرمامید و عملیات

باالی آنها در محیطهای قلیایی و سرعت باالی واکنشها ،از

حرارتی ،ساختار گل شکل با سطح ویژهی باال بد ست آمده

جمله کاتالیستهای مناسب برای پیلهای سوختی میباشند.

است که خواص الکتروکاتالسیت خوبی دارد ].[4

روشهای مختلفی برای سنتز نیکل و اکسید نیکل وجود دارد.

تولید کاتالیست نیکل -اکید نیکل به سه صورت اتفاق
میافتد ،تولید یک مرحلهای نیکل-اکسید نیکل ،تولید اکسید
نیکل و سپس احیاء آن به نیکل ،تولید نیکل و سپس اک سید
کردن آن برای تولید اکسبببید نیکل .روشهای متعدد سبببنتز

سبب تغییر مورفولوژی و به تبع آن تغییر خواص فیزیکی و

مانند سببل ژل ،احتراقی ،تجزیه حرارتی ،ماکرویو و رسببوب

این کاتایستها معموالً به کمک روشهای رسوب همزمانی
و رسوب شیمیایی بر روی زیرالیههای کربنی ،گرافیتی،
پلیمری و ...مینشینند چگونگی روش سنتز این کاتالیست
تغییر فعالیت الکتروکاتالیستی آن میگردد ].[1-3
به عنوان مثال تولید الکتروکاتالیسببت  Ni-NiOاز پیش

دهی از جمله روشهای مورر در تولید الکتروکاتالیسببتهای
نیکل -اکسید نیکل است که در هرکدام یکی از مکانیزمهای
گفته شببده به کار گرفته شببده اسببت .به طور مثال در روش
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تجریه حرارتی ،نیترات نیکل به همراه پیش مادههای پلیمری
ت حت فرآی ند کلسبببی نه کردن در د مای باال فرار گرف ته و
محصبببول نهببایی فوم نیکببل مورد اسبببتفبباده ب به عنوان
الکتروکاتالیست در اپلیکیشنهای مختلف است ].[5

از این روش برای تولید اکسیدها ،فلزات و سولفیدها به
کار گرفته میشود .تولید مقدار زیادی مول گازی تشکیل شده
بر ارر انجام واکنش ،یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این
روش سنتز است .از این روش سنتز برای تولید مواد پیشرفته
مورد نیاز در صنعت انرژی مانند ابر خازنها ،باتریها
سلولهای سوختی استفاده میشود .از طرفی مواد بدست
آمده از این روش به عنوان کاتالیستهای مورد استفاده در
اصالح هیدروکربنها استفاده میشود .از طرفی این مواد

یکی از روشهای سنتز نیکل و اکسید آن استفاده از
روش رفالکس و رسوبدهی است که در آن با استفاده از دو
ماده کاهنده برای رسوب دهی نیکل از پیش ماده نیترات نیکل
استفاده شده است ] .[7در روش دیگر ،کامپوزیت نیکل-
اکسید نیکل-کربن با کمک سنتز احتراقی تولید شده است.
در این روش از پیش ماده کلرید نیکل آبدار ()NiCL6.6H2O
استفاده شده است .این پیش ماده داخل اتانول ریخته میشود
و با مگنت هم زده میشود .سپس داخل مخزن چراغ سوز
ریخته شده و میسوزد .در نهایت محصول سیاه رنگ تولید

میتواند خاصیت نوری خوبی داشته باشد و در زمره
کاربردهای مواد نیمه رسانا قرار بگیرد .همچنین میتوان از
این روش برای تولید فاز با ترکیب مشخص بدون انجام
فرآیند کلسینه کردن استفاده کرد .محصوالت نهایی بدست
آمده از این روش سنتز ،معموالً در ابعاد نانو هستند .پس از
اضافه کردن پیشمادهها به نسبتهای مشخص ،مقدار زیادی
گاز ،نظیر کربن دی اکسید ،نیتروژن و بخار آب تولید میشود
که سبب نانو شدت ذرات میگردد ].[8-10
از جمله عوامل مورر در این روش سنتز ،نوع سوخت

از دیگر روشهای تولید  Ni-NiO-Cاسببتفاده از روش
هیدروترمال و کلسببینه کردن در محیط حاوی گاز هیدروژن
اسببت که منجر به تشببکیل سبباختار پوسببته-هسببته ای این
کامپوزیت میگردد ].[6

شده را با اتانول و آب چند مرتبه شست و شو داده و خشک
میگردد .برای کنترل بیشتر شرایط سنتز از اتیلن گلیکول
استفاده شده است که به حالل اضافه میشود .برای تولید
اکسید نیکل ،محصول باید کلسینه شود .محصول این سنتز
کامپوزیت  Ni-NiO-Cخواهد بود .در ارر سوختن اتانول در
دمای باال Ni+2 ،به  Niاحیا میشود .هنگامی که  Niتشکیل
میشود ،دمای احتراق نیز کاهش مییابد .در این مرحله به
جای تبدیل  Ni+2به  ،Niاکسید نیکل تولید میشود .همچنین
بر ارر سوخت ناقص اتانول مقداری کربن در نمونه به وجود

خواهد آمد که در نهایت کامپوزیت  Ni-NiO-Cبدست می-
آید .در این کامپوزیت ریز بودن اندازه حفرات و باال بودن
سطح ذرات منجر به افزایش خاصیت الکتروکاتالیستی شده
است ].[8
روش دیگر تولید کاتالیست نیکل و اکسید نیکل سنتز
احتراقی در محلول است .در این روش واکنش هتروژن
گرمازایی که سبب تولید انواع مختلف مواد در مقایس نانو
میشود ،رخ میدهد .در واقع سنتز احتراقی در محلول یک
واکنش خود به خودی است که بین اکسید کننده و سوخت
در دمای باال و در زمانی کوتاه صورت میگیرد ].[9
سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،

ا ست که از انواع مختلف آن میتوان به سوخت گالی سین،
اوره و سیتریک اسید اشاره کرد .اکسید کننده در این روش
سنتز نیترات آبدار فلزات است .انرژی محرکهی این سیستم
در واقع کاهش انرژی آزاد گیبس اسبببت که از طریب تبدیل
انرژی شیمیایی به گرما تأمین میشود ].[9
با توجه به نوع نیترات و مقدار و نوع سوخت ،دما و
سرعت احتراق واکنش تغییر میکند که تاریر مستقیمی در نوع
مورفولوژی و اندازه ذرات خواهد داشت .آنتالپی تشکیل مواد
یکی از عوامل تاریر گذار در اندازه ذرات در روش سنتز
احتراقی در محلول است .منفی تر بودن آنتالپی تشکیل سبب
کاهش اندازه ذرات میگردد .آنتالپی تشکیل سوخت گالیسین
( )-566 KJ/molبه نسبت سوخت اوره ()-333 KJ/mol
کمتر است و لذا دمای آدیاباتیک بیشتری هم خواهد داشت.
لذا اندازه ذرات تولید شده با گالیسین از اندازه ذرات تولید
شده با اوره کمتر خواهد بود ].[11
از جمله عوامل مورر دیگر در اندازه ذرات در متد سنتز
احتراقی در محلول طول زنجیره پلیمری است .با افزایش
طول زنجیرهی پلیمری ،مقدار گاز تولید شده حین احتراق
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بیشتر بوده و گرمای خارج شده از سیستم به واسطهی

 98به عنوان پیش مادهی اکسید کننده استفاده شده است .از

خروج گاز بیشتر زیادتر خواهد بود لذا اندازه ذرات تولیدی

دو نوع متفاوت سوخت ،گالیسین و اوره ،خریداری شده از

کمتر خواهد بود .البته طول زنجیرهی گالیسین و اوره تقریباً

شرکتهای  SAMCHUNو  Neutronبا خلوص  99به

برابر است و لذا ارری در اندازه ذرات نخواهد داشت ].[11

عنوان عامل احیاء کننده ،استفاده شده است.

در این روش برای تهیهی پودر نیکل-نیکل اکساید،

برای محاسبهی مقادیر مشخص سوخت و اکسید کننده،

پیش ماده نیترات نیکل به همراه گالیسین در نسبتهای

ابتدا با کمک نمودارهای ترمودینامیکی (نمودار تغییرات دمای

مختلف سوخت به اکسید کننده ،در آب دیونیزه حل شده و

آدیاباتیک با نسبت سوخت به اکسید کننده) ،مناطب پایداری

همزده میشود .در نهایت با حرارت دادن و خشک شدن

اکسید نیکل و نیکل را مشخص کرده و سپس مقادیر مناسب

رطوبت ،واکنش سنتز شروع شده که همراه با احتراق است.

سوخت به اکسید کننده انتخاب شده است .نسبتهای

ساختار حاصله از این روش پر از تخلخل است و اندازه ذرات

انتخابی در شرایط آزمایش در جدول ( )1مشخص شده است.

در آن به کمتر از  50نانومتر میرسد .در نسبتهای سوخت

جدول  1شرایط و کدگذاری نمونهها

به اکسید کنندهی پایین اکسید نیکل تولید میشود و هرچقدر
این نسبت افزایش پیدا کند مقدار فاز نیکل نیز افزایش پیدا

نام سوخت

میکند ].[12

نسبت مولی سوخت به
اکسید کننده

کد نمونه

تولید نیکل و اکسببید نیکل به روش سببنتز احتراقی در

0/25

G -0/25

0/5

G -0/5

محلول ،با دو نوع سبببوخت مختلف اوره و گالیسبببین در

0/83

G -0/83

1/11

G -1/11

و اک سید نیکل به شکل جداگانه تولید شده ا ست و اندازه

1/33

G -1/33

2/66

G -2/66

ذرات پودر تولید شبده به  35نانومتر میرسبد .این در حالی

3/325

G -3/325

اسببت که با سببوخت اوره هر فازها به صببورت مجزا تولید

0/5

U -0/5

1/667

U -1/667

2

U -2

2/5

U -2/5

3

U -3

4

U -4

5

U -5

6

U -6

7

U -7

1/5

Gly50 +U50

1/58

Gly75 +U25

1/41

Gly25 +U75

اتمسفر هوا سنتز شده است .در سوخت گالیسین فاز نیکل

گالیسین

نشده است ].[13
در کار حاضر تالش شده است تا با کمک روش سنتز
احتراقی در محلول ،مخلوط پودری نیکل-اکسید نیکل سنتز

اوره

شود .بدین منظور از دو نوع سوخت اوره و گالیسین در
نسبتهای مختلف سوخت به اکسید کننده استفاده شده
است .همچنین تاریر استفاده همزمان از هر دو سوخت مورد
بررسی قرار گرفته است .رسیدن به مخلوط پودری نیکل و
اکسید نیکل با ابعاد نانومتری و سطح ویژه باال ،بررسی ارر
تغییر دمای آدیاباتیک بر اندازه ذرات و ترکیب شیمیایی
محصوالت نهایی از جمله اهداف و نوآوریهای کار حاضر
بوده است.
روش انجام پژوهش
برای تولید پودرهای نیکل و اکسید نیکل از نیترات نیکل آبدار
( )Ni(NO3)2*6H2Oخریداری شده از Alfa Aesarبا خلوص

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

گالیسین و اوره

حال برای انجام سبببنتز ،ابتدا مقادیر مشبببخص نیترات
نیکل ،در  5سی سی آب دیونیزه ریخته شده و به مدت 10
دقیب هم زده می شود .سپس مقدار م شخص سوخت به آن
اضافه شده و  10دقیقه دیگر هم زده می شود .سپس محلول
روی هات پلیت قرار داده شببده تا آب آن تبخیر شببده و به
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صورت ژل درآید .در این شرایط دمای ژل تا حدود 300˚C

ΔG° = −1482.302 kJ

افزایش مییابد که منجر به شبببروع واکنش میگردد .پس از

()2

انجام واکنش و ای جاد احتراق ،پودر های تول ید شبببده ،جمع

واکنش تولید نیکل با سوخت اوره:

آوری شده و با آب مقطر ش ست و شو می شوند تا کامال

Ni(NO3 )2 . 6H2 O + 2CH4 N2 O

نیتراتهای واکنش داده ن شده ،در آب حل شوند و از پودر

)= Ni + 2CO2(g) + 3N2(g) + 10H2 O(g

جدا شببوند و رنگ محلول باقی مانده کامالً بی رنگ باشببد.
سپس پودرها را در آون در دمای  60 ˚Cبه مدت  1ساعت
قرار داده تا پودرها خشک شوند.
برای بررسببی خواص فیزیکی و الکتروشببیمیایی پودر
های تولید شبببده ،پودرها نرم سببباب شبببدهاند .آزمونهای
م شخ صهیابی  )Philips X’pert( XRDبا ا شعه ( ،Cu (Kαو

ΔG° = −1572.530 kJ

()3
واکنش تولید اکسید نیکل با سوخت اوره:
Ni(NO3 )2 . 6H2 O + 1.667CH4 N2 O
)= NiO + 1.667CO2(g) + 2.667N2(g) + 9.333H2 O(g
ΔG° = −1507.154 kJ

آنالیز اندازه ذرات با د ستگاه  Cordouanمدل  Vasco3انجام
()4

شده است.

شکل( )1تغییرات دمای آدیاباتیک با نسبت سوخت به
نتایج و بحث

اکسید کننده را برای دو نوع سوخت گالیسین و اوره نشان

بررسیهای ترمودینامیکی

میدهد .همانطور که مشاهده میشود دمای آدیاباتیک

به منظور بهینهسازی متغیرهای سنتز احتراقی در محلول برای

تشکیل اکسید نیکل بیشتر از نیکل است .علت این امر ،به

تولید پودرهای نیکل و اکسید نیکل ،از جمله نسبت سوخت

مقادیر منفی آنتالپی تشکیل اکسید نیکل برمیگردد .مقدار

به اکسیدکننده ( ،)F/Oمحاسبات ترمودینامیکی با هدف

آنتالپی تشکیل اکسید نیکل از نرم افزار  HSCمستخرج شده

محاسبه مقادیر استوکیومتری و محاسبه دمای آدیاباتیک

است که برابر  -240 kJ/molاست و آنتالپی تشکیل نیکل

سیستم صورت گرفت .برای این منظور ،ابتدا واکنشها را

چون فلز خالص است برابر صفر میباشد .با توجه به منفی

نوشته و سپس محاسابات ترمودینامیکی برای بررسی دمای

تر بودن آنتالپی تشکیل اکسید نیکل نسبت به نیکل فلزی،

آدیاباتیک به کمک نرم افزار  HSCنسخه ششم صورت گرفته

دمای آدیاباتیک اکسید نیکل بیشتر خواهد بود .محاسابات

است .رابطههای زیر واکنشهای انجام شده حین سنتز

دمای آدیاباتیک با کمک نرم افزار  HSCانجام شده است.
همانگونه که مالحظه میشود با افزایش نسبت سوخت

احتراقی را نشان میدهد.

به اکسیدکننده در منطقهی پایداری اکسید نیکل +نیترات

واکنش تولید نیکل با گالیسین:
Ni(NO3 )2 . 6H2 O + 1.333C2 H5 NO2
)= Ni + 2.667CO2(g) + 1.667N2(g) + 9.333H2 O(g
ΔG° = −1543.280 kJ

()1
واکنش تولید اکسید نیکل با گالیسین:
Ni(NO3 )2 . 6H2 O + 1.111C2 H5 NO2

اضافه ،در هر دو نوع سوخت ،میزان دمای آدیاباتیک به شکل
تدریجی افزایش پیدا میکند .در واقع وجود نیترات اضافه در
این منطقه منجر به مصرف گرمای آزاد شده سیستم میشود
و در نتیجه دمای نهایی سیستم را کاهش میدهد .لذا هرچقدر
میزان سوخت به اکسید کننده کمتر باشد و میزان نیترات
اضافه بیشتر باشد (حرکت به سمت چپ نمودار) دمای
آدیاباتیک کمتر خواهد بود .در این منطقه با افزایش نسبت

)= NiO + 2.222CO2(g) + 1.556N2(g) + 8.77H2 O(g

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،
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سوخت به اکسید کننده ،از درصد اکسید نیکل در محصول
نهایی کاسته و به درصد نیکل افزوده میشود.
بیشببینه دمای آدیاباتیک در نسبببت سببوخت به اکسببید
کننده متناظر با اسببتوکیومتری واکنش تشببکیل اکسببید نیکل
ا ست .این ن سبت ا ستوکیومتری برای سوختهای گالی سین
و اوره به ترتیب  1/11و  1/67اسببت .پس از آن وارد منطقه
پایداری همزمان نیکل و اکسببید نیکل میشببویم که همراه با
کاهش دمای آدیاباتیک سببیسببتم اسببت .با توجه به منفی تر
بودن آنتالپی تشکیل اکسید نیکل نسبت به نیکل فلزی ،دمای
آدیاباتیک واکنش سبنتز اکسبید نیکل بیشتر خواهد بود .لذا
در منطقه ی مابین اکسبببید نیکل و نیکل که طبیعت ًا هردوی

شکل  1نمودار ترمودینامیکی تغییرات دمای آدیاباتیک بر حسب نسبت

آنها در کنار هم تشببکیل میشببود ،انتظار میرود با فاصببله

سوخت به اکسید کننده در سیستم سنتز نیکل و اکسید نیکل با کمک دو

گرفتن از اکسببید نیکل و نزدیک شببدن به نیکل فلزی رفته

نوع سوخت گالیسین و اوره.

رفته دمای آدیاباتیک کاهش یابد.
در نسبت های استوکیومتری  1/33و  2به ترتیب برای
سوختهای گالی سین و اوره ،به صد در صد نیکل فلزی
میرسببد .پس از آن ،با افزایش نسبببت سببوخت به اکسببید
کننده ،وارد منطقه پایداری نیکل و سوخت ا ضافه می شود.
ح ضور سوخت ا ضافه م شابه نیترات نیکل ا ضافه به منزلهی
رقیب کننده عمل کرده و دمای آدیاباتیک سببیسببتم را کاهش
میدهد؛ لذا دمای آدیاباتیک با افزایش میزان سوخت ا ضافه
در هر دو نوع سوخت رو به کاهش میگذارد.
در واقع دمای آدیاباتیک یک تخمین تئوری از دمای
واقعی سیستم حین انجام واکنش است .البته قابل ذکر است
که شرایط آزمایش هرگز آدیاباتیک نیست و لذا دمای واقعی

بررسیهای پراش پرتو )XRD( X
نتایج آزمونهای  XRDاز محصوالت پودری به دست آمده
در نسبتهای مختلف سوخت گالیسین به اکسید کننده
درشکل ( )2نشان داده شده است .در نسبتهای سوخت به
اکسید کننده کم ،محصول نهایی اکسید نیکل است که با
کاهش بیشتر این نسبت به  0/5پیکها قدری پهنتر میشوند
که احتماال ناشی از ریزشدن اندازه کریستالیتهاست.
همانگونه که مالحظه میشود در نسبت استوکیومتری تشکیل
اکسید نیکل ( ،)F/O=1/11محصول غالباً نیکل است ،که
خالف انتظار است .علت این اتفاق میتواند به دلیل عدم
واکنش همه مقادیر نیترات نیکل و یا تجزیه حرارتی بخشی
از آن باشد که سبب شده است نسبت سوخت به اکسید کننده

سیستم از دمای محاسبه شده کمتر است .تلفات گرما از طریب

در عمل به اندازه الزم برای تولید نیکل فلزی برسد .برای

خروج گازهای احتراقی ،و جدارههای ظرف ،سبب کاهش

بررسی ارر نسبت سوخت به اکسید کنندههای باالتر ،نسبت-

دمای واقعی سیستم نسبت به مقادیر محاسبه شده خواهد بود.

های سوخت به اکسید کننده  2/66و  3/325نیز مورد بررسی

با این وجود ،میتوان انتظار داشت که ارتباط معناداری بین

قرار گرفته است .در این نسبتهای سوخت به اکسید کننده

دمای آدیاباتیک سیستم و دمای واقعی آن وجود داشته باشد.

محصول نهایی نیکل است .از طرفی با افزایش نسبت سوخت
به اکسید کننده به علت کند سوزی واکنش ،اکسید نیکل
مشاهده میشود .این در حالی است که در نسبت 3/325
مدت زمان بیشتری نمونه بر روی هیتر باقی میماند و
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واکنش کامل میشود و نیکل خالص تولید میگردد .در

با مقایسه مقادیر  G°برای روابط مربوط به واکنشها،

نسبتهای سوخت به اکسید کننده باالتر از  1/33که نسبت

مشاهده میشود مقادیر  G°بسیار نزدیک به هم هستند؛ لذا

استوکیومتری تشکیل نیکل فلزی است ،به دلیل زیاد بودن

ت ما یل ترمودی نامیکی واکنش ها برای ان جام شبببدن تقری باً

مقدار سوخت که خاصیت احیائی دارد انتظار میرود محصول

یکسببان اسببت .بنابراین به نظر میرسببد تفاوت عملکرد دو

نهایی نیکل باشد .اما با توجه به اینکه ممکن است مقداری از
سوخت به طور کامل وارد واکنش با نیترات نشود مالحظه
میشود که در این نسبت و حتی نسبتهای باالتر ()2/66
همچنان مقادیری اکسید نیکل تشکیل شده است .البته در
نسبت  3/325فقط نیکل قابل تشخیص است.

نوع سوخت عمدتاً به انرژی فعال سازی و سینتیک سوختن
آنها برگردد که نا شی از ساختار شیمیایی و نوع پیوندهای
آنها است.
سوخت گالیسین در واقع یک نوع آمینو اسید است که
از یک گروه کربوکسیل ( )-COOHو یک گروه آمینو ()-NH2
تشکیل شده است .در حالی که سوخت اوره در واقع نوعی
آمید است که از دو گروه ( )-NH2متصل شده به یک کربونیل
( )C=Oتشکیل شده است .همانطور که از ساختار این
سوختها پیدا است ،مقدار قطبیت و واکنش پذیری این
سوختها به دلیل نوع گروههای عاملی و ساختار شیمیایی
کامالً متفاوت است .لذا میزان احیاکنندگی گالیسین برابر
( )-9اوره برابر ( )-6است و سینتیک متفاوت آنها در انجام
واکنش ،میتواند در عملکرد آنها حین سنتز مؤرر باشد.
همانگونه که در شکل  )3مالحظه میشود ،با افزایش
نسبت سوخت اوره به اکسید کننده ،از نسبت  3به باالتر،

شکل  2نمودار  XRDبرای نمونههای پودری سنتز شده با نسبتهای

مقادیری نیکل فلزی در کنار اکسید نیکل به دست آمده است؛

مختلف سوخت گالیسین به اکسید کننده

به طوری که در نسبت  5تقریباً همه محصول به صورت نیکل
فلزی ظاهر شده است.

شکل( )3نتایج  XRDحاصل از سنتز پودر با سوخت

برای بررسی تأریر استفاده همزمان از هر دو نوع سوخت

اوره را نشان میدهد .همانطور که مشخص است ،اوره نسبت

بر خواص پودر به دست آمده ،فرایند سنتز در سه حالت

به گالیسین خاصیت احیاء کنندگی کمتری از خود نشان داده

مختلف با نسبتهای مساوی از هر دو سوخت گالیسین و

است؛ به طوری که در نسبتهای استوکیومتری تشکیل نیکل

اوره ،نسبت  25گالیسین 75 -اوره ،و نسبت  25اوره-

( )F/O=2و حتی نسبتهای باالتر از آن ( 2/5و ،)F/O= 3

 75گالیسین نیز انجام گرفت .برای این منظور،

مقدار نیکل تولید شده کم است .این پدیده میتواند ناشی از

استوکیومتری واکنشها به منظور تولید نیکل فلزی در نظر

آن باشد که سوخت اوره نسبت به گالیسین در واکنشهای

گرفته شد.

سنتز به صورت ناقص مشارکت میکند .هر چند تفاوت آنها
در میزان واکنش با اکسیژن هوا نیز ممکن است در این پدیده
مؤرر باشد.
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استوکیومتری واکنش برای تولید نیکل است .این پدیده
همانگونه که قبال نیز در نتایج حاصل از سنتز با سوخت اوره
مشاهده شد ،میتواند به واکنش پذیری ضعیفتر سوخت
اوره برگردد .در حالی که با افزایش مقدار سوخت گالیسین
به  75درصد ،پیکهای نیکل نمایان میشوند و ذرات نیکل
و اکسید نیکل در کنار هم حضور خواهند داشت.

شکل  3نمودار  XRDبرای نمونههای پودری سنتز شده با نسبتهای
مختلف سوخت اوره به اکسید کننده

واکنشهای انجام شده در ن سبت ا ستوکیومتری نیکل
برای هر دو سوخت اوره و گالی سین با در صدهای مختلف
از هر سوخت در زیر نوشته شده است:
 50درصد گالیسین و  50درصد اوره:
Ni(NO3 )2 . 6H2 O + CH4 N2 O + 0.665C2 H5 NO2

شکل  4نمودار  XRDبرای نمونههای پودری سنتز

شده با

مخلوط سوختهای گالیسین و اوره.

)= Ni + 2.33CO2(g) + 2.33N2(g) + 9.665H2 O(g

محاسبه اندازه کریستالیت پودر سنتز شده

()5
 25درصد گالیسین و  75درصد اوره:
Ni(NO3 )2 . 6H2 O + 1.5CH4 N2 O + 0.33C2 H5 NO2
)= Ni + 2.16CO2(g) + 2.66N2(g) + 9.83 H2 O(g

()6
 75درصد گالیسین و  25درصد اوره:
Ni(NO3 )2 . 6H2 O + 0.5CH4 N2 O + 0.99C2 H5 NO2
)= Ni + 2.5CO2(g) + 2.00 gfN2(g) + 9.4 H2 O(g

()7
شکل ( )4نتایج آزمون  XRDاین نمونهها را نشان می-

برای محاسبببه اندازه کریسببتالیت پودرهای مختلف نیکل و
اک سید نیکل سنتز شده در ن سبتهای مختلف سوخت به
اکسید کننده از روشهای ویلیامسون-هال و ریتویلد استفاده
شد .رابطه زیر که به رابطهی ویلیامسون-هال معروف است،
برای تعیین اندازه کری ستالیت و کرنش شبکه مورد ا ستفاده
قرار میگیرد .در این رابطه پهنای پیک ( )βtotناشبببی از ریز
شدن اندازه کری ستالیت (  )βLو کرنش شبکه (  )βeا ست که
با زاویه پراش و شببدت پراش ،اندازه کرنش شبببکه و اندازه
ذرات مرتبط اسببت .مطابب رابطه زیر تغییرات  βtot cosϴبر
حسب  Sinϴخطی است .در این رابطه θ ،زاویه براگ،

Kλ
L

دهد .همانطور که مشخص است در مخلوط سوختها در

عرض از مبدا و  Cԑشببیب خط  βtot cosϴبر حسببب

نسبتهای مساوی و نیز نسبت  25درصد گالیسین75-

میبا شد که به کمک آنها مقدار اندازه کری ستالیت و کرنش

اوره ،تنها اکسید نیکل تولید شده است که بر خالف

شبکه محاسبه میگردد ].[14

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

sinϴ

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،

173

مهال سرفراز  -مصطفی میرجلیلی  -عبدالکریم سجادی -جلیل وحدتی خاکی  -حمیدرضا عظیمایی

Kλ

()8

L cosϴ

βtot = βe + βL = Cԑ tanϴ +
Kλ

()9

L

βtot cosϴ = Cԑ sinϴ +

همچنین در هر دو سوخت ،پودر نیکل نسبت به اکسید نیکل
اندازه کریستالیت بیشتری دارد .این در حالی است که اندازه
کریستالیتهای نیکل سنتز شده با هر دو سوخت تقریباً

در این روابط ،L ،اندازه کریسبببتالیت ها 𝜆 ،طول موج

یکسان است .همچنین با افزایش نسبت سوخت به اکسید

ا شعه تابیده شده و  ،Kفاکتور شکل ذرات ا ست که معموالً

کننده تا نسبت  5در سوخت اوره ،اندازه کریستالیت هم در

 0/89در نظر گرفته میشبببود .رابطهی باال ،خطی اسبببت با

اکسید نیکل و هم نیکل افزایش پیدا میکند؛ هر چند به نظر

 .Kλحال با رسبببم این خط و
شبببیب  𝐶ԑو عرض از مبدا
L

میرسد در مقادیر باالی نسبت سوخت به اکسید کننده ،اندازه

محاسبببهی عرض از مبدا ،میتوان مقدار اندازه کریسببتالیت

کریستالیت پودر اکسید نیکل رو به کاهش گذاشته است .به

( )Lرا محاسبه کرد.

طور کلی میتوان گفت ،در نسبتهای سوخت به اکسید

در روش ریتویلد نیز ،اساس محاسبات استفاده از روش

کننده که همراه با بیشترین دمای آدیاباتیک بوده است ،در

کمترین مربعات غیر خطی است که نتایج آن با کمک نرم

سوخت گالیسین نسبت  0/83و سوخت اوره نسبت  ،2اندازه

افزار  XPertمحاسبه شده است.

کریستالیت پودر سنتز شده کمینه و برابر  5نانومتر است .در

شکل ( 5و )6تغییرات اندازه کریستالیتهای نیکل و

شرایطی که دمای آدیاباتیک بیشتر است ،احتراق گرمازایی

اکسید نیکل به دست آمده به کمک روش ویلیامسون-هال و

بیشتری داشته و سرعت انجام واکنش و کامل شدن واکنش

ریتویلد را نشان میدهد که بر حسب نسبت سوخت به اکسید

باالتر است .لذا افزایش دمای آدیاباتیک منجر به کاهش زمان

کننده رسم شده است .اندازه کریستالیت اکسید نیکل در

فرآیند میگردد .در نتیجه محصوالت زمان کمتری را در دمای

نمونههای سنتز شده با سوخت گالیسین در نسبتهای باالتر

باال تجربه میکنند و فرصت رشد کمتری مییابند.

کمتر از نمونهها اکسید نیکل سنتز شده با سوخت اوره است؛

شکل  5تغییرات اندازه کریستالیت نیکل و اکسید نیکل برای سوخت گالیسین که به دو روش ویلیامسون-هال و ریتویلد محاسبه شده است )a) .اندازه
کریستالیت پودر نیکل با تغییر نسبت سوخت به اکسید کننده در سوخت گالیسین (b) ،اندازه کریستالیت پودر اکسید نیکل با تغییر نسبت سوخت به
اکسید کننده در سوخت گالیسین
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شکل  6تغییرات اندازه کریستالیت نیکل و اکسید نیکل برای سوخت اوره که به دو روش ویلیامسون-هال و ریتویلد محاسبه شده است )a) .اندازه
کریستالیت پودر نیکل با تغییر نسبت سوخت به اکسید کننده در سوخت اوره )b( ،اندازه کریستالیت پودر اکسید نیکل با تغییر نسبت سوخت به اکسید
کننده در سوخت اوره

اندازه ذرات پودر سنتز شده به روش آنالیز اندازه ذرات

(شببکل  ،)3مالحظه میشببود که تا نسبببتهای سببوخت به

()PSA

اک سید کننده  2و  2/5هنوز ارری از نیکل وجود ندارد و این

شببکل ( 7و  )8اندازه ذرات را با تغییرات نسبببت سببوخت

بدان معناسبت که تشبکیل کامل اکسبید نیکل تا نسببتهای

اوره و گالی سین به اک سید کننده ن شان میدهد .کمینه اندازه

باالتر ادامه پیدا کرده است .این امر ممکن است به دلیل عدم

ذره تولید شده به کمک سوخت گالی سین کمتر از کمینهی

واکنش مقادیری از سوخت و یا مداخله اکسیژن هوا در حین

اندازه ذره تولید شده با سوخت اوره ا ست .علت این پدیده

سنتز با شد .به هر حال ،به نظر میر سد با توجه به ت شکیل

به بیشتر بودن دمای آدیاباتیک در سنتزهای صورت گرفته

کامل اکسید نیکل در نسبتهای سوخت به اکسید کننده  2و

با سببوخت گالیسببین برمیگردد .همانگونه که اشبباره شببد،

 ،2/5دمای عملی احتراق در این نسببببتها بیشبببتر از دیگر

افزایش دمای آدیاباتیک میتواند منجر به افزایش سبببرعت

حالتها باشد .لذا انتظار میرود اندازه ذرات پودر سنتز شده

احتراق و نیز افزایش سرعت آزاد شدن گازهای احتراقی و

در این نسبتها کمتر باشد.

در نتیجه پراکنده شدن ذرات پودری گردد .لذا در این شرایط

در پودرهای سنتز شده با کمک سوخت گالیسین،

زمان برای رشد و به هم پیوستن و اگلومره شدن ذرات کمتر

مالحظه میشود که کمترین اندازه ذرات مربوط به نمونه با

است.

نسبت سوخت به اکسید کننده  0/83است؛ در حالی که به

همانگونه که مالحظه می شود ،کمترین اندازه ذرات در

لحاظ تئوری بیشترین دمای آدیاباتیک مربوط به نسبت 1/11

سوخت اوره به ن سبت سوخت به اک سید کننده  1/667تا 3

است .با توجه به نتایج  XRDپودر سنتز شده با سوخت

بر میگردد؛ در حالی که در حا لت تئوری بیشترین د مای

گالیسین ،مالحظه میشود که نسبت  1/11همراه با تولید

XRD

نیکل فلزی بوده است که خالف استوکیومتری واکنش در این

آدیاباتیک برای ن سبت  1/667ا ست .با توجه به نتایج
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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نسبت است .علت آن میتواند به مشارکت ناقص نیترات

جدول ( )2تغییر اندازه ذرات با تغییر درصد سوخت

نیکل در واکنش و یا تجزیه حرارتی آن برگردد .به هر حال،

گالیسین و اوره را نشان میدهد .در استفاده هم زمان از هر

این بدان معناست که در عمل بیشترین دمای احتراق در این

دو سوخت ،نمونهی سنتز شده با ترکیب  75گالیسین و

نسبت حاصل نشده است .با توجه به این که در نسبت ،0/83

 25اوره ( )75 G+25 Uدارای کمترین اندازه ذره است که

محصول سنتز کامالً اکسید نیکل است ،میتوان نتیجه گرفت
بیشترین دمای احتراق نیز مربوط به این نسبت بوده است .لذا
در این نسبت ،کمترین اندازه ذرات پودر حاصل شده است.

به دلیل باال بودن درصد گالیسین و به تبع آن باال بودن دمای
آدیاباتیک است.
جدول  2تغییر اندازه ذرات برای نمونههای سنتز شده با دو سوخت
گالیسین و اوره به صورت هم زمان
اندازه ذرات ()nm

کد نمونه

73/89 ± 21/1

50G+ 50U

54/01 ± 4/5

25G+ 75U

28/54 ± 2/79

75G+ 25U

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی
()FESEM
شکل ( -9الف) نشان دهندهی ریزساختار بههم پیوسته و
شکل  7تغییر اندازه ذرات پودرهای سنتز شده با تغییر نسبت سوخت
به اکسید کننده برای دو نوع سوخت اوره.

شبکهای نمونهی  G-0/83است .این نمونه متشکل از اکسید
نیکل و مقدار محدودی نیکل است که رنگ نیکل به علت
سنگینتر بودن این فلز ،سفید رنگ است .همانطور که
مشاهده میشود به علت باال بودن دمای احتراق در این روش
سنتز ،ذرات اگلومره شده و به یکدیگر چسبیدهاند .وجود
حفرات زیاد به علت خروج گازهای احتراقی است که
مورفولوژی آنها را متخلخل کرده است.
شکل (-9ب) ساختار نمونهی  G-3/325را نشان
میدهد .نتایج حاصل از  XRDنشان داد این نمونه حاوی
 100نیکل است .مورفولوژی این ذرات به نسبت نمونهی
 G-0/83کامالً متفاوت است .اندازه ذرات نیکل درشت است
و ذرات به یکدیگر زینتر شدهاند .علت بزرگ بودن ذرات در
نسبتهای سوخت به اکسید کنندهی باال ،کم بودن دمای

شکل  8تغییر اندازه ذرات پودرهای سنتز شده با تغییر نسبت سوخت

آدیاباتیک است که منجر به افزایش زمان احتراق و درشت

به اکسید کننده برای دو نوع سوخت گالیسین

شدن اندازه ذرات شده است .در واقع هنگامی که دمای
آدیاباتیک کم است ،سرعت انجام واکنش کندتر است و لذا
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ذرات تشکیل شده زمان بیشتری را در دمای باال تجربه

میدهد که ذرات اگلومره شببده و بسببیار متخلخل را نشببان

میکنند که این امر منجر به رشد ذرات و درشت شدن آنها

میدهد.

و همچنین اگلومره شدن آنها میگردد .پایین بودن نقطهی
ذوب نیکل ( )1455˚Cنسبت به اکسید نیکل ( )600˚Cباعث
شده است ذرات پودر سنتز شده در این حالت بیش از
نمونههای اکسید نیکل زینتر گردند .مضافاً با کند شدن انجام
واکنش ،سرعت تولید گازهای احتراق کاهش یافته که به
نوبهی خود تخلخل محصول را کاهش میدهد .لذا حجم
حفرات در این نمونه به نسبت نمونهی  G-0/83بسیار کمتر
است.
شکل (-10الف) ت صاویر میکرو سکوپی نمونهی

U-2

را ن شان میدهد .نتایج  XRDاین ذرات ن شان داد مح صول
نهایی این نمونه اک سید نیکل ا ست .اندازه ذرات سنتز شده
در این نمونه نسبببت به نمونهی  G-0/83قدری درشببتتر
است (شکل .)7با این وجود تصاویر میکروسکوپ الکترونی

(الف)

نشبببان میدهد که میزان تخل خل در نمو نهی  U-2بیشتر
اسببببت کببه منجر بببه افزایش سبببطح ویژه آن میگردد.
ع لت تخل خل باالتر موجود در این نمو نه ،ز یادتر بودن
مول گازهای احتراقی تشببکیل شببده در حین سببنتز با اوره
است.
شبببکل ( -10ب) تصببباویر میکروسبببکوپ الکترونی
نمونهی  U-4را نشببان میدهد .نتایج آنالیز  XRDاین نمونه
نشان داده است که این نمونه از نیکل و اکسید نیکل در کنار
هم تشکیل شده است..
شکل (-10ج) ساختار نمونهی  U-6را ن شان میدهد.
این نمونه با مقدار باالیی از سببوخت سببنتز شببده اسببت.
مورفولوژی ذرات نیکل در این نمونه ،کامالً با ذرات نیکل
در نمونههای  G-3/325و  U-4متفاوت است.
شببکل ( )11نمونهی سببنتز شببده با هر دو سببوخت
گالیسین با نسبت  75و اوره  ) 25 G- 75U( 25را نشان

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

(ب)
شکل  9تصاویر  FESEMنمونهی سنتز شده با گالیسین (الف) نمونهی
 G-0/83و (ب)

G-3/325

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،

تولید پودر نانو کامپوزیت  Ni-NiOبه روش سنتز احتراقی در محلول و...

177

الف

ب

ج

شکل  10تصاویر  FESEMنمونهی سنتز شده با اوره (الف) نمونهی( ، U-2ب)  U-4و (ج)

U -6

شکل  11تصاویر  FESEMنمونهی سنتز شده برای استوکیومتری نیکل با نسبت  75گالیسین و  25اوره
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و  U-3دارای کمترین اندازه ذره بوده است که کمینه آن

نتیجهگیری

به  41 nmرسیده است.

مخلوط پودری نانو ذرهی  Ni-NiOبه روش سبببنتز احتراقی
در محلول با کمک دو نوع سببوخت گالیسببین و اوره تولید

 .3در هر نمونه با افزایش نسبت سوخت به اکسید کننده،

شببد .پودر به دسببت آمده از لحاظ فیزیکی و مورفولوژیکی

نسبت نیکل به اکسید نیکل در محصول سنتز شده افزایش

مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر

مییابد .در استفاده از سوخت گالیسین ،نیکل تا

میباشد:

نسبتهای سوخت به اکسید کنندهی پایینتر از مقدار

 .1تأریر دو نوع سوخت مختلف اوره و گالیسین و نسبت

استوکیومتری تشکیل شده است .در حالی که در استفاده

سوخت به اکسید کننده که از عوامل مؤرر در سنتز احتراقی

از سوخت اوره ،تشکیل اکسید نیکل تا نسبتهای سوخت

در محلول است ،مورد بررسی قرار گرفت .با انجام

به اکسید کنندهی باالتر از مقدار استوکیومتری مشاهده

محاسابات ترمودینامیکی و مقایسهی آن با نتایج اندازه

شده است.

ذرات ،مشاهده شد با افزایش دمای آدیاباتیک ،اندازه ذرات

 .4برای بررسی ارر استفاده هم زمان از هر دو نوع سوخت

پودر حاصله کاهش یافته است .پودرهای سنتز شده با

اوره و گالیسین ،نسبتهای مساوی سوخت گالیسین و

سوخت گالیسین نسبت به سوخت اوره ،دمای آدیاباتیک

اوره 75 ،اوره و

 25گالیسین و نیز  75گالیسین و

بیشتری داشته و لذا اندازه ذرات کمتری از خود نشان

 25اوره مورد استفاده قرار گرفت .اندازه ذرات بدست

داده است.

آمده از این شرایط به ترتیب  54 ،73و  28 nmبود .در
نسبتهای مساوی و نیز  75اوره و

 .2نتایج نشان داد از بین نمونههای سنتز شده در نسبتهای

 25گالیسین ،

مختلف سوخت گالیسین به اکسید کننده ،نمونهی -0/83

محصول نهایی اکسید نیکل است .این در حالی است که

nm

در نسبت  75گالیسین و  25اوره ،محصول کامپوزیت

 Gدارای کمترین اندازه ذره است که مقدار آن برابر

 24میباشد .همچنین در نسبتهای مختلف سوخت اوره
به اکسید کننده ،مشاهده شد نمونههای

نیکل -اکسید نیکل است.

U-2 ،U-1/667
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The morphology of nano-composite
powder of Ni-NiO produced by solution
combustion synthesis method
Mahla Sarfaraz1 Mostafa Mirjalili2
Abdolkarim Sajjadi3 Jalil Vahdati-Khaki4
Hamid-Reza Azimaee5
1- Introduction:
The Ni-NiO electrocatalysts are widely used for fuel
cells applications. The morphology, physical, and
electrochemical properties of the mentioned
electrocatalysts are highly influenced by the synthesis
method. Solution combustion synthesis (SCS)
technique is one of the specific synthesis methods in
which the occurrence of an exothermic and selfpropagating reaction during synthesis procedure
leading to the production of nanoscale powder(s). In
fact, this reaction happens between an oxidizer and a
fuel in a short period of time. In this work, the
synthesis of Ni and NiO via SCS was carried out with
two different fuels of glycine and urea, and the effect
of fuel to oxidizer (F/O) ratio on the properties of
synthesized powders was investigated. In addition, the
effect of adiabatic temperature on the particle size of
powders and composition of the final product was
assessed.
2- Experimental
To synthesize the Ni and NiO powders, the certain
amounts of Ni (NO3)2.6H2O and fuel (glycine and
urea) were dissolved in 5 mL distilled water and
stirred for 20 min. Afterwards, the solution was placed
on a hot plate to form a gel. After water was
evaporated completely, the combustion process was
ignited. When the combustion process was completed,
the final powder was rinsed with distilled water for
several times. Finally, the powder was dried at 60 °C
in the oven for 1 h.
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F/O=1.667 for samples synthesized by glycine and
urea, respectively.
Figure. 2 shows the XRD patterns of the samples
synthesized by glycine in different F/O ratios. As
illustrated, the final product is Ni at F/O=1.11. The
reductive condition of synthesis by urea is less than
glycine resulting in the formation of NiO at F/O=2, 2.5
and 3. At F/O=3, Ni particles have formed. The
quantity of Ni increases by increasing F/O ratio.
Figure. 3 shows the particle size of samples
synthesized by glycine and urea at different F/O ratios.
As indicated, the minimum particle size has achieved
when the adiabatic temperature is increased. The
higher adiabatic temperature causes the higher rate of
combustion and thus the produced particles do not
expose to the enhanced temperatures for long time and
do not grow. Moreover, the rate of gas production
increases when the adiabatic temperature is high
enough. As a result, the particles are scattered and do
not agglomerate.
4-Conclusion
The powder mixture of Ni-NiO was produced by
solution combustion synthesis method using glycine
and urea as fuels. The composition and morphology of
the product was investigated. Calculation of the
adiabatic temperature and comparison of it with the
particle size results revealed that the particle size
decreases when the adiabatic temperature is increased.
Particle size of the samples synthesized by glycine
was measured to be less than the specimens
synthesized by urea, due to the relatively higher
adiabatic temperature. Increasing the fuel to oxidizer
ratio resulted in the formation of Ni particles due to
the more reductive condition.

3- Results and discussion
Fig. 1 shows the variation of adiabatic temperature
versus the F/O ratio for two different fuels of glycine
and urea. As it can be seen, the adiabatic formation
temperature of NiO is higher than Ni because of its
more negative enthalpy of formation. The maximum
adiabatic temperature is obtained at the F/O=1.11 and
1

M.Sc. Student, Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of
Mashhad.
2 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering,
Ferdowsi University of Mashhad. Email:mirjalili@um.ac.ir.
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Figure. 1 The variation of adiabatic temperature
versus F/O ratio for the synthesis process conducted by
glycine and urea as fuels

Figure. 3 The particle size of samples synthesized by (a)
glycine and (b) urea at various F/O ratios.

Figure. 2 XRD patterns for samples synthesized by (a)
glycine and (b) urea in various F/O ratios.
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