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چکیده
فرایند تف جوشی واکنش پذیر ،گونهاي از روشهاي سنتز احتراقی براي سنتز مواد جدید است .در این تحقیق از این روش جهت تولید
کامپوزیت آلومیناید تیتانیم /آلومینا از مواد اولیه دي اکسید تیتانیم و آلومینا استفاده شد .مطابق با نتایج به دست آمده ،آسیاکاري
مکانیکی مخلوط پودري اولیه به مدت  22ساعت موجب تولید ذرات کامپوزیتی مرکب از  TiO2/Alبا ابعاد حدود  122نانومتر میشود.
عملیات چگالش اولیه پودر مذکور به وسیله پرس ایزواستاتیک سرد شده و به دنبال آن اجراي فرایند تف جوشی منجر به تولید یک بدنه
کامپوزیتی میگردد .کامپوزیت مزبور از دو فاز پیوسته آلومیناید تیتانیم و آلومینا تشکیل شده است.

کلمات کلیدي :تف جوشی واکنش پذیر -کامپوزیت -آلومیناید تیتانیم/آلومینا -چگالش -پرس ایزواستاتیک  -سنتز احتراقی

 -1مقدمه
واکنشهاي میان فلزات واکنشگر و اکسیدهاي فلزي منجر
به تولید فازهاي فلزي یا بین فلزي و دیگر اکسیدهاي فلزي
میشود .این فرایند به طرز گستردهاي در سنتز ،جاي مواد
کامپوزیتی استفاده میشوند [ .]9-1آلومینیوم به عنوان فلز
واکنشگر از کاربرد گستردهاي در این زمینه برخوردار است.
با توجه به هزینه نسبتاً پایین آلومینیوم و اکسیدهاي فلزي،
این روش سنتز مواد کامپوزیتی از جذابیت فزایندهاي در
تولید مواد کامپوزیتی برخوردار است [ .]5اخیراً اثر عملیات
آسیاکاري مکانیکی بر روي مخلوط فلز واکنشگر و اکسید
فلزي مورد توجه محققان قرار گرفته است .استفاده از
آسیاکاري مکانیکی پرانرژي به عنوان یک فرایند مؤثر جهت
تولید پودر کامپوزیتی Al/TiO2گزارش شده است .همچنین
به خوبی مشخص گردیده است هنگامی که یک مخلوط
پودري (دو جزئی یا بیشتر) در یک آسیاي مکانیکی پر
انـرژي ،آسیاکاري شـود ذرات پودري با یـک مقدار کرنـش

زیاد به طور پالستیکی تغییر شکل داده ،شکسته شده و به
طور پیوسته دچار جوش سرد میشوند .تکرار این فرایند
منجر به ایجاد یک ساختار کامپوزیتی در هر یک از ذرات
پودر میشود [ .]6امروزه ،سنتز کامپوزیتهاي در جاي
 )TixAly=Ti3Al, TiAl( TixAly(O)/Al2O3به صورت بالک
یا پودر ،با استفاده از پودرهاي ارزان قیمت  TiO2و  Alمورد
اقبال تحقیقاتی میباشد [ .]6براي تولید کامپوزیت
 TiAl/Al2O3واکنش زیر مورد استفاده قرار میگیرد [.]1
()1
3TiO2+7Al=3TiAl+2Al2O3

در این تحقیق ،نانوکامپوزیت آلومیناید تیتانیم/آلومینا به
وسیله آسیاکاري گلولهاي پرانرژي مخلوط پودرهاي اولیه
 TiO2و  Alو سپس پرس سرد ایزواستاتیک مخلوط پودر
کامپوزیتی و تف جوشی واکنش پذیر محصول پرس سرد
شده در دماهاي متفاوت تولید شد.

مقاله در تاریخ  77/7/2دریافت و در تاریخ 77/12/22به تصویب
نهایی رسید.
 1استادیار ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اصفهان -شاهین شهر
 2کارشناسی ارشد مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان-
Javad.fahim@gmail.com
شاهین شهر -پست الکترونیکی

 -2مواد و روش تحقيق
در این تحقیق از پودر دي اکسید تیتانیم (خلوص 44/45
درصد ،اندازه دانه کمتر از  ،111µmمرک) و پودر آلومینیوم
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(خلوص 44/43درصد ،اندازه دانه کمتر از  ،151µmمرک)
به عنوان مواد اولیه استفاده شد .در مرحله بعد عملیات

آسیاکاري شده نشان داده شده است .یک پیک گرماگیر در
دماي  653درجه سانتی گراد و یک پیک گرمازا در دماي

آسیاکاري گلولهاي پر انرژي با استفاده از دستگاه فریتسچ
مدل  p6در محیط تر(هگزان) تحت دمش گاز خنثی آرگون
بر روي پودرهاي اولی ه مذکور با نسبت گلوله به پودر  5به1
در مدت زمان 21ساعت انجام شد .سپس پودر به دست
آمده با فشاري معادل  ،511Mpaبه مدت زمان  31ثانیه،
تحت فرایند پرس کاري ایزواستاتیک سرد قرار گرفت.
سپس بدنه پرس سرد شده به قطر و ارتفاع 2سانتی متر در
یک کوره عملیات حرارتی همراه با دمش گاز خنثی آرگون
و با نرخ گرمایش  ، 15 C/minدر دماهاي  411و 1311

 633درجه سانتی گراد در آنالیز مزبور مشاهده میشود.
پیک گرماگیر اول مربوط به ذوب فلز آلومینیوم و پیک
گرمازاي دوم به واکنش میان آلومینیوم مذاب و دي اکسید
تیتانیم مربوط است .این در حالی است که محققان دماي
واکنش گرما زاي مزبور را حدود  1111درجه سانتی گراد
گزارش کردهاند [ .]3کاهش دماي مزبور ،به واسطه انجام
عملیات آسیاکاري گلولهاي و حصول ذرات نانومتري است.

درجه سانتی گراد به مدت 1ساعت تحت فرایند تف جوشی
واکنش پذیر قرار گرفت .به منظور تعیین دماي واکنش از
روش آنالیز حرارتی استفاده شد .بدین منظور ،آنالیز حرارتی
 1DTAتحت دمش گاز خنثی آرگون ،نرخ گرمایش
 21 C/minبا استفاده از یک دستگاه  DTAمدل
 NETZSCH STA 409 PC/PGانجام شد .همچنین
بررسیهاي الگوي پراش اشعه ایکس بر روي پودرهاي
آسیاکاري شده و همچنین نمونههاي کامپوزیتی بالک تولید
شده به عمل آمد .در انتها نیز بررسیهاي میکروسکوپ
نوري از محصوالت تف جوشی شده و همچنین
میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودرهاي آسیاکاري شده و
همچنین بدنههاي کامپوزیتی تولید شده در طی تف
جوشی واکنش پذیر انجام شد.

شکل  1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر
 22ساعت آسیاکاري شده

 -3نتايج و بحث
آسياکاری گلوله ای پرانرژی

در شکل  ،1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مخلوط
پودري  TiO2-Alآسیاکاري شده به مدت زمان  21ساعت
مالحظه میگردد .همان طور که مشاهده میشود طی مدت
زمان 21ساعت آسیاکاري ،اندازه ذرات پودر به حدود
 111نانومتر کاهش یافته است .در شکل  ،2الگوي پراش
اشعه ایکس از پودر مزبور به همراه مخلوط پودر خام اولیه
نشان داده شده است .مالحظه میگردد که  21ساعت
آسیاکاري موجب تشکیل هیچ ترکیب جدیدي نمیشود .در
شکل  ،3نتایج آنالیز حرارتی به عمل آمده از مخلوط پودري
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شکل  2آنالیز پراش اشعه ایکس از پودر  22ساعت
آسیاکاري شده در مقایسه با مخلوط پودري اولیه
آسیاکاري نشده
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متشکل از  2فاز تیره و روشن میباشد مطابق با نتایج آنالیز
 EDXفاز روشن از جنس آلومیناید تیتانیم و فاز تیره از
جنس آلومینا میباشد.

شکل  2آنالیز حرارتی بعمل آمده از مخلوط
 22 ،TiO2-Alساعت آسیا شده

فرايند پرس سرد ايزواستاتيک و تف جوشي واکنش پذير

در این مرحله ،جهت تولید نانوکامپوزیت آلومیناید
تیتانیم/آلومینا  ،پودر  21ساعت آسیاکاري و پرس شده در
دماي  411و  1311 Cتحت تف جوشی واکنش پذیر قرار
گرفت .در شکل ،9نتایج آنالیز  XRDاز نمونههاي استوانهاي
تف جوشی شده در دماهاي  411 Cو  1311 Cمالحظه
میگردد .نتایج مذکور گویاي تشکیل کامپوزیتی متشکل از
فازهاي آلومیناید تیتانیم ( TiAlو  )Ti3Alو آلومینا
( )Al2O3و همچنین ترکیب سه تایی  Al2Ti7O15میباشد.
ترکیب سه تایی اخیر احتماالً در فصل مشترک دو فاز
آلومیناید تیتانیم و آلومینا تشکیل گردیده است.

شکل  4نتایج الگوي پراش اشعه ایکس از نمونه هاي
استوانهاي تف جوشی شده در دماهاي  022 Cو 1222 C

در شکل  ،5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از
نمونههاي استوانهاي تف جوشی شده در دماي  411 Cارایه

شکل  5تصویر  SEMاز کامپوزیت تولیدي و آنالیز  EDXاز
فازهاي موجود

 -4نتيجه گيری
در این تحقیق تولید کامپوزیت آلومیناید تیتانیم/آلومینا به
وسیله واکنش گرمازاي بین مخلوط  TiO2/Alآسیاکاري
شده مد نظر قرار گرفت .نتایج زیر ماحصل این تحقیق
است:
 -1انجام  21ساعت آسیاکاري مکانیکی بر روي پودر اولیه
 TiO2و  Alدر محیط تر ،منجر به تشکیل هیچ فاز جدیدي
نمیگردد.
 -2انجام  21ساعت آسیاکاري مکانیکی ،منجر به تولید
پودري با ابعادي در حدود  111نانومتر میگردد.
 -3با استفاده از آنالیز  DTAدماي واکنش میان  TiO2و Al
پس از  21ساعت آسیاکاري در حدود 631درجه سانتیگراد
تعیین شد.
 -9فرایند تف جوشی پودر  21ساعت آسیاکاري شده منجر
به تشکیل کامپوزیتی متشکل از فازهاي آلومیناید تیتانیم و
آلومینا میگردد.

شده است .همان طور که مالحظه میگردد ،ماده مذکور
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آلومینا با استفاده از تف جوشی واکنش پذیر/تولید کامپوزیت آلومیناید تیتانیم

1

Differential Thermal Analysis
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