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 ساختار ،هستند كه در زير دماي بحراني منظم شدن  گروه منحصر به فردي از مواد فلزييفلزنيبات بيترک

 ي مانند استحکام در دما ايهژي خواص واين ساختار كريستالي باعث.  ]۱[ كريستالي منظم بلند برد دارند

قات يتحق.  مي شود منحصر به فرديسي و مغناطيکيون و خواص الکتريداسي و اکسيباال، مقاومت خوردگ

 بر ذوب ي مبتني سنتيهاروش.  مختلف گزارش شده استيفلزنيبات بيد ترکي تول روش در مورديعيوس

ر ي نظييهاتين محدودي و همچنيفلزنيب بيترکه و ياد نقاط ذوب عناصر اوليل اختالف زيو انجماد به دل

 يها روشيي ساختار محصول نهايکنواختيو عدم ) Al-Tiستم ي مثال در سيبرا(ک يتکتيوقوع انجماد پر

له ي به وسين مواد به راحتيها نشان داده که اگزارش. باشندي نمين فلزيبات بي ساخت ترکي برايمناسب

ز و کامالً همگن ي ري ساخت بوده و به عالوه محصول ساختار قابل(MA)يکي مکانياژسازيروش آل

  .دارد
MA يك فرايند پودر حالت جامد است كه شامل تكرار تغيير فرم و شكست و دوباره جوش خوردن 

 در ابتدا در توليد سوپرآلياژهاي پايه نيكل و آهن MA. ذرات پودر در آسياكاري مكانيكي پرانرژي است

اكسيد براي كاربردهاي فضايي گسترش يافته است كه در حال حاضر توانايي مستحكم شده با توزيع 

ساخت محدوده وسيعي از فازهاي آلياژي متعادل و غير متعادل از عناصر مخلوط شده يا پودرهاي پيش 

 .]۲ [آلياژي شده را دارا مي باشد
توان ي مثال ميبوده است و برادها يسايليدها و سيناي آلومينه بر روين زمي انجام شده در ايهاعمده تالش

 , Ni-Al , Cu-Zn , Nb-Al , Ti-Al , Fe-Al , Mo-Si يهاستمي درسين فلزيبات بيد ترکيبه تول
Ni-Si , Fe-Si , ۷و ۶و۵و۴و۳[اشاره کرد[. 

ستال ي نانوکريد ساختارهاي آن در توليي توانايکي مکانياژسازي روش آليهان جنبهي از جالب تريکي

به .  باشدnm ۱۰۰ آن کوچکتر از يهاشود که اندازه دانهي اطالق ميستال به مواديد نانو کرموا. باشديم

-يها مسه با درصد آنها در داخل دانهيها قابل مقا موجود در مرز دانهيهااتم حجمي ب درصدين ترتيا
 يها جاها که در مرز دانه اتميرصد حجم د،mµ ۱۰ستال با اندازه دانه ي کريک پلي مثال در يبرا. باشد

- اتميابد درصد حجميا کمتر کاهش ي nm ۱۰ها به چنانچه اندازه دانه.  است−410رند در حدود يگيم
عت مرزدانه ين حالت ساختمان و طبي است در ايهيبد. ابدييش مي درصد افزا۵۰ موجود در مرزدانه يها

ل يستال بدليمواد نانوکر.  ماده خواهد داشتيکي و مکانيکيزي خواص فيبر رو ياديار زير بسيتاث

ار يسه با مواد دانه درشت بسي بهتر در مقاييايمي و شيکيزين خواص في باال و همچنياستحکام توام با سخت

 از آن جايي كه نظم بلند برد تركيبات بين فلزي باعث  .باشدي ميقاتي تحق‐يمورد توجه جوامع علم

اهش قابليت حركت نابجايي ها و فرايند نفوذ در دماهاي باال و بالطبع كاهش داكتيليته و چقرمگي ك

شكست مي شود ريز شدن دانه ها و افزايش حجم مرز دانه ها در اين تركيبات بسيار مطلوب مي باشد، از 

 حركت نابجايي ها ابد كه بهيطرفي با افزايش زمان آلياژسازي مكانيكي بي نظمي شبكه نيز افزايش مي 

  .كمك مي كند
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  :روش انجام آزمايش
مراه پودر آلومينيوم  هبه mµ۱۰ دانه واندازه %۵/٩٩ با خلوص (merck)پودر نيكل شركت

 مخلوط ۱ به ۳با نسبت اتمي mµ ۱۶۰ و اندازه دانه كمتر از   ≤%٩٩ با خلوص بيش از (merck)شركت

  ساخت ۱۰۵۶آلومينيوم با كد پودر  اتمسفر آلياژسازي از شده اند، در اين پروژه براي بررسي دقيق تاثير

 واكنش پذيري   موجود، چربيچربي سطحي است% ۲ المان استفاده شده است كه داراي merckشركت 

مخلوط پودرها . از اكسيداسيون پودرها جلوگيري مي كند سطحي پودرها را به شدت كاهش مي دهد و

  . آلياژسازي شده اند۱شده در جدول در آسياب ماهواره اي با شرايط ذكر 

 براي بررسي اندازه cu(kα) و تابش اشعهBruker:Advance-D8 به وسيله ديفراكتومتر XRD آناليز 

روش . يرفته استذدانه و پارامتر شبكه و عيوب ايجاد شده در اثر آلياژسازي در زمان هاي متفاوت انجام پ

  .شده مورد استفاده قرار گرفته استجهت محاسبه پارامترهاي ذكر ويليامسون هال 

   
  شرايط آلياژسازي مكانيكي. 1جدول

  
  ۵۵و۳۰و۲۵و۲۰و۱۵و۱۰و۵و۳و۱  )ساعت(زمان آسيابكاري

 rpm۵۵۰  سرعت آسيابكاري

  ۱/۱۵  نسبت گلوله به پودر

 mm ۲۰  قطر گلوله ها

  )كروم دار تمپر شده(فوالد زنگ نزن   جنس گلوله ها

PCA وزني%۲(اسيد اسِتاريك(  

  آرگون و هوا  اتمسفر

 
  

  :هالروش ويليامسون 

در .   باشداساس اين روش تغيير عرض انتگرالي پيك ها با تغيير اندازه دانه و كرنش هاي شبكه اي مي 

اين روش نمودار عرض انتگرالي بر حسب بردار پراش رسم شده و از شيب و عرض از مبدا اين نمودار به 

اين بردار به   به دست مي آيد،۱ از رابطه Qبردار پراش  .سبه مي شودترتيب اندازه دانه و كرنش محا

  .زاويه پراش و طول موج اشعه ايكس بستگي دارد

  
λ  طول موج اشعه ايكس و εكرنش شبكه اي مي باشد .  

 برابر نسبت سطح زير پيك به شدت پيك تعريف مي شود كه از مجموع دو عبارت βعرض انتگرالي

  به دست ميdβ   و افزايش كرنش شبكه اي sβناي حاصل از كاهش اندازه دانه ها مبتني بر افزايش په

 عرض انتگرالي حاصل از كاهش اندازه دانه ها و ۴در رابطه .  نشان داده شده است۳ و ۲آيد كه در روابط 

  .افزايش كرنش هاي شبكه اي نشان داده شده است كه به رابطه ويليامسون هال معروف مي باشد
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D مطابق رابطه ويليامسون هال در نمودار . اندازه دانه مورد نظر استβ بر حسب Q معكوس عرض از، 

  .مبدا، اندازه دانه ها و شيب منحني دو برابر كرنش را تعيين مي كند

  رسم شده و سطح زير منحني پيكQنمودار شدت بر حسب بردار پراش  ،پراش اشعه ايكسبر اساس 

  .محاسبه گرديد) ۳۱۱( و )۲۲۰( و )۲۰۰( و )۱۱۱(هاي 

سپس عرض . ي تعيين مي شودلاز تقسيم سطح زير منحني هر پيك به شدت حداكثر آن ، عرض انتگرا

 استخراج مي ا رسم شده و مقادير عرض از مبدا و شيب منحني هQانتگرالي بر حسب بردار پراش 

  .]۸ [    دنگردكه به ترتيب اندازه دانه و ميكروكرنش را مشخص مي كن

  

  :نتايج و بحث
 L1,B2اي دهنده ساختار فوق شبكههاي مشخص تشكيلهاي نيكل و آلومينيوم تمايل دارند كه مكاناتم

   .را اشغال كنند

  
  نمودار پراش پرتو ايكس در زمان هاي متفاوت. 1شكل

ه در فرايند فلزي منظم است كهاي آلياژي بينفلزي نيكل و آلومينيوم يكي از سيستمتركيبات بين

آلياژسازي مكانيكي با نفوذ اتم هاي آلومينيوم به داخل شبكه نيكل ابتدا محلول جامدي از اين تركيب 

 . مشاهده مي شودNi3Alتشكيل مي شود كه مرحله گذرا ناميده مي شود و سپس تركيب نهايي 
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اده شده است، همان  نشان د۱ ساعت در شكل ۵۵ تا ۱نمودار پراش پرتو ايكس نمونه ها در زمان هاي 

پيك ها  در ساعات اوليه بسيار تيز هستند ولي با افزايش زمان آسيابكاري به طور كه مشاهده مي شود 

  ).٢شكل (صورت واضحي از شدت پيك ها كاسته مي شود

 پيك هاي آلومينيوم حذفنرخ . ها است در نتيجه كرنشهاي داخلي و ريز شدن دانهپهن شدن پيك ها

هاي  شدت پيك، ساعت٥ در زمان آسيابكاري ي كهطوراز پيك هاي نيكل است به بسيار شديدتر 

 از آن جايي كه پودر آلومينيوم به شدت نرم است و .شوندآلومينيوم بسيار كم مي شود و سپس ناپديد مي

 پهن شدن و ناپديد شدن پيك ،در حين آلياژسازي دچار تغيير شكل سريع و شديدي مي شود در نتيجه

 پيك هاي مربوط به پودر نيكل كه ، در مقابل. در ساعات ابتدايي آسيابكاري رخ مي دهد ومينيومهاي آل

 .از سختي بيشتري برخوردارند تا مدت زمان بيشتري قابل رويت هستند
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  در زمان هاي آلياژسازي متفاوت )111(مقايسه شدت پيك هاي مربوط به صفحات . 2شكل 

 
 Ni-Al ساعت مربوط به تركيب ۱۰كه بعد از )۱۱۱ (اتصفحوط به  مرب هاي شدت پيك٢در شكل 

 كاهش شديد شدت پيك ، به صورت واضح.در زمان هاي آلياژسازي متفاوت نشان داده شده است است

 .مشاهده مي شود)  ساعت۵۵(در ساعات ابتدايي و تداوم اين كاهش تا بيشترين زمان آلياژسازي
 وارده از طرف گلوله ها به ذرات پودر، اتم هاي آلومينيوم با شعاع اتمي با ادامه آسيابكاري، در اثر نيروي

Åبه داخل شبكه نيكل با شعاع اتمي ٤٣/١ Åنفوذ مي كنند و به علت اين تفاوت در شعاع هاي ٢٤/١ 

اتمي، شبكه نيكل دچار انبساط مي شود و پيك هاي نيكل به زواياي كمتر جابجا مي شوند و محلول 

شود و با افزايش  معرفي مي Ni3Al ساعت، اين تركيب به عنوان١٠در  .يل مي شود تشكNi-Alجامد 

  .يابدها كاهش ميشود و تنها اندازه دانهزمان آسيابكاري تغييرات ساختاري بيشتري مشاهده نمي
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زمان هاي درصد بازدهي پودر پس از آلياژسازي در . 4شكل  اندازه دانه در زمانهاي متفاوت آلياژسازي. 3شكل
  متفاوت

  

د ذرات پودر ذکر شده يک شدير شکل پالستيي تغ،يکي مکانياژسازيند آلي فرا درعلت کاهش اندازه دانه

شود، در يها مها درون دانهيي نابجايش چگاليد ذرات پودر باعث افزايک شدير شکل پالستيي تغ.است

 يهاوارهيشود که ديل مي تشکيسلولک ساختمان يها و سپس مرتب شدن آنها ييجه با لغزش نابجاينت

-  به دانهين ساختمان سلولي ايکي مکانياژسازيند آليبا ادامه فرا. باشديه مي کم زاوي آن مرزهايهاسلول
ن يله تعادل بيند قابل حصول است به وسين فراي که با اياحداقل اندازه دانه. گردديل مي تبدي نانومتريها

کوچک شدن اندازه . شودين ميي و تبلور مجدد ماده تعيابيها و سرعت بازييسرعت به وجود آمدن نابجا

ها با اندازه  که دانهيرا در صورتيها است، زشتر دانهيزتر شدن بي ري براياها خود عامل محدود کنندهدانه

ها دن دانهزتر شيده منجر به رين پديها انجام شده و اق لغزش مرزدانهير شکل از طرييد تغينانومتر بدست آ

بيانگر  ۳ل سون هال نشان داده شده در شكم اندازه كريستاليتهاي اندازه گيري شده به روش ويليا.شودينم

البته نشان داده شده است .  ساعت آسيابكاري است۱۵ نانومتر در ۸۱/۴هش قابل توجه اندازه دانه ها تا كا

ه ها در مواد نانوساختار شناسايي نمي شوند كه در روش ويليامسون هال مناطق كرنش يافته مجاور مرزدان

 با .]۹ [نها تعيين مي گرددآو به علت وجود كرنش هاي مرزدانه اي اندازه دانه ها كوچكتر از اندازه واقعي 

در اثر .  ديده مي شودها فزايش جزيي در اندازه دانها ، ساعت۲۰افزايش زمان آلياژسازي به بيش از 

ديواره ظرف وگلوله به   پودر، ذرات در آسيابكاري طوالني مدت پودرذرات ضربات متوالي گلوله ها به 

تا اينكه   مشاهده مي شود بازدهي فرايند به شدت كاهش مي يابد۴مي چسبند و همان طور كه در شكل 

 ست آمدهدالزم به ذكر است بازدهي فرايند از تقسيم جرم پودر به .مي رسد% ۵۰ كمتر از  ساعت به۵۵در 
 .]۱۰[  قبل از آسيابكاري به دست مي آيد(مان به مقدار پودر اوليهدر هر ز

در زمان هاي چسبيدن بيش از حد ذرات پودر به يكديگر و به وسايل آسيابكاري   در اثرممكن است

 از طرفي هم ممكن است .باشدتوقف شود و ادامه فرايند تنها باعث رشد دانه ها شده  آلياژسازي م،طوالني

توليد  مقدار نابجايي ها و به طور كلي عيوب خيلي زياد شده باشد كه باعث ياد آسيابكاري،زدر اثر زمان 
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  به يكديگربيش از حد مرز هاي فرعي در ماده مي شود كه در اين حالت با نزديك شدن مرزهاي فرعي

  .افزايش اندازه دانه موثر مي شوندمرز دانه و   كاهشاين مرزها به هم مي پيوندند و باعث
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 ديده مي شود با افزايش زمان آلياژسازي ميكروكرنش هاي موجود در شبكه ۵همان طور كه در شكل 

 كه چنين مشاهده مي شوند  ساعت آسيابكاري۲۰نظير كرنش در هر چند كه استثناهايي .افزايش مي يابد

گزارش در منابع ديگر نيز ين فلزي توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي رفتاري در مورد پودرهاي ب

 . ]۱۱[شده است
اتمسفر آسيابكاري يكي ديگر از عوامل موثر بر مورفولوژي پودرها و اندازه دانه آنها است كه كمتر مورد 

  .توجه قرار گرفته است
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  )MA ساعت 15(پراش پرتو ايكس در هوا و آرگون . 6شكل 

 
 ساعت تحت اتمسفر گاز ١٥ الگوي پراش پرتو ايكس نمونه آسيابكاري شده به مدت ٦كل ش

در پراش پرتو ايكس اين دو نمونه اختالف بارزي وجود ندارد و  .و هوا را نشان مي دهد) آرگون(خنثي

 در وري فرايند مشخصات شبكه آنها مانند اندازه دانه، كرنش داخلي شبكه، پارامتر شبكه و ميزان بهره

 . آورده شده است٢شرايط گاز آرگون و هوا در جدول 
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  مشخصات شبكه در اتمسفرهاي متفاوت. 2جدول
  درصد بهره وري  (nm)پارامتر شبكه  %كرنش شبكه (nm) اندازه دانه  

  %٩/٨٢  ٣٥٨١٣٢/٠ ٠/٠٠٥ ٤٠/٤  آرگون

٣٧٥/٠  ٤٨/٤  هوا  ٧٠  ٣٥٨٦٢٤/٠%  

  

افزايش   Ni پارامتر شبكه وم را در طي فرايند نشان مي دهد و آلومينيپارامتر شبكه نيكلتغييرات  ٧شكل 

 مي رسد و بعد از آن با افزايش زمان Ni3Al ساعت به مقدار پارامتر شبكه ١٠مي يابد تا اينكه در 

  .آسيابكاري ثابت باقي مي ماند

ختلف كه  است كه در اثر فرايند نفوذ بين دو عنصر مNi3Alتغيير در پارامتر شبكه يك نشانه تشكيل 

 AlوNiشود چون پودرهاي پارامتر شبكه متفاوت دارند درابتدا هيچ تغييري در پارامتر شبكه ديده نمي

در طي فرايند . هاي نفوذي وجود ندارند يا بسيار ريز هستنداند اليهتنها به صورت مكانيكي پيوند خورده

MAيرد كه در اين حالت الزم است كه  نفوذ با جابجايي اتمي به وسيله مكانيزم جاي خالي صورت مي گ

خالي باشد و همچنين اتم بايد انرژي حرارتي كافي  AlوNiيكي از مكانهاي همسايه نزديك بين عناصر 

 MAدر . براي غلبه بر انرژي اكتيواسيون مورد نياز براي مهاجرت به مكان هاي خالي را داشته باشد

هاي  كريستالي و كوپلاندازهابجايي ها و جاهاي خالي ،چندين فاكتور مثل دماي پودرها ، دانسيته عيوب ن

 .توانند تاثير عميقي بر فرايند نفوذ داشته باشندنفوذي مي
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   در طي آلياژسازيNi ,Alپارامتر شبكه . 7شكل

  

هاي جاي خالي ميشود كه كنند كه باعث ايجاد لولهاي زيادي را توليد مي طوالني عيوب شبكهMAزمان 

همچنين ضخامت . هاي نفوذي مداري كوتاه را در پي دارد نرخ واكنش به وسيله تامين راهافزايش در

 .شوديابد كه باعث كاهش فاصله نفوذي ميها كاهش مياليه
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  :جمع بندي و نتيجه گيري
 Ni3Alدر اين تحقبق تاثير متغير هايي نظير زمان و محيط آسيابكاري روي فرايند توليد پودر نانو ساختار 

  :به روش آلياژسازي مكانيكي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد

  

با گذشت زمان آسيابكاري و نفوذ اتم هاي آلومينيوم به داخل شبكه نيكل، ابتدا محلول جامدي  .1

 .به وجود مي آيد Ni3Alاز اين تركيب تشكيل و سپس فاز بين فلزي 
هاي پراش آلومينيوم و نيكل كاهش مي يابد و پيك ها با افزايش زمان آسيابكاري شدت پيك  .2

 .در اثر كرنش هاي داخلي و ريز شدن دانه ها پهن تر مي شوند
 . تشكيل مي شودNi3Al ساعت آسيابكاري به بعد تركيب بين فلزي ۱۰از حدود  .3
ر و كاهش اندازه دانه ها در فرايند آلياژسازي مكانيكي مربوط به تغيير پالستيك شديد ذرات پود .4

افزايش چگالي نابجايي ها درون دانه ها و تشكيل ديواره هاي سلولهاي نابجايي مي باشد كه با 

 .ادامه فرايند، اين ساختار سلولي به دانه هاي نانو متري تبديل مي گردند
 .با افزايش زمان آسيابكاري بازدهي فرايند به شدت كاهش مي يابد .5
صه هاي ساختاري محصول آسيابكاري شده تاثير روي مشخ) آرگون يا هوا(محيط آسيابكاري  .6
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Influence of mechanical alloying condition on properties of  
Nanostructure Ni3Al powders  
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The Ni3Al intermetallics have been extensively studied as candidate materials for high-
temperature applications due to their remarkable high strength, good oxidation and corrosion 
resistance at elevated temperature. The present work attempts to reveal the nature of 
microstructure in the intermediate to final stages of milling of elemental powders of Ni and Al 
mixed in the nominal composition of Ni3Al and effect of milling condition (time of milling, 
atmosphere,…) on morphology of powders. 
Continuous milling of Ni75Al25 causes the gradual formation of Ni3Al intermetallic. Crystallite 
size of elemental Ni–Al powders and intermetallic powders decrease with milling time and led 
to nanocrystalline / amorphous structure.  
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