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 چکیده:

و هـا  بررسـی نمونـه   .ه استاستفاده شدمتالورژي پودر  فرآینداز  دار نایتینولهاي آلیاژ حافظهتولید نمونه جهت مقاله،در این 

ه صـورت گرفتـ   (DSC) اختالفـی  و کالریمتري (XRD)روش تفرق اشعه ایکس دو  به کمک هاآنساختمان کریستالی 

اسـتفاده از یـک   . با توجه به تعدد و تنوع پارامترهاي دخیل در فرآیند و بـه منظـور کـاهش زمـان و هزینـه آزمایشـات،       است

اسـتفاده   (Taguchi method) روش تـاگوچی باشد که بـدین منظـور از   ضروري می (DOE)روش طراحی آزمایشات 

در . شـد اسـتفاده  (ANOVA) از ابزار آمـاري آنـالیز واریـانس    تعیین درجه اهمیت هر پارامتر  در مرحله بعد، براي. گردید

بـه عنـوان    "درصـد اتمـی مـس   "و  "زمـان تـف جوشـی   " ،"فشـار پـرس  "، "زمـان آسـیا کـاري   "  تحقیق حاضر فاکتورهاي

) به منظور نزدیک شـدن  Afماکزیمم نمودن دماي اتمام استحاله آستنیتی (همچنین  در نظر گرفته شدند. وروديي پارامترها

و  "فشـار پـرس  "، "زمـان آسـیا کـاري   "فاکتورهـاي  . نتـایج نشـان داد کـه    گردیـد تعریـف  ابع هدف به عنوان تدماي بدن  به

فرآیند  تاثیر را در با توجه به سطوح انتخابی مربوطه کمترین "زمان تف جوشی" و پارامتربیشترین تاثیر  "درصد اتمی مس"

        سـایر ترکیبـات بـین فلـزي      بـا  همـراه  هـاي تولیـدي شـامل فـاز نـایتینول     که نمونـه  دادها نشان بررسیهمچنین  .باشنددارا می

   باشد.می مذکور سازي فرآیندکارایی روش بکار گرفته شده در بهینه مویدنتایج آزمایش تاییدي  باشند.می
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  .... متالورژي سازي پارامترهاي فرآیندبهینه

  : مقدمه -1

 مقاومـت خـوردگی،   سـوپر االستیسـیته،   داري،نظیـر حافظـه   ایمشخصـات ویـژه  بـدلیل دارا بـودن    NiTi آلیاژهاي امروزه،

مختلـف   مصـارف  در به طور گستردهبه عنوان بیو موادي موثر خواص مکانیکی خوب و زیست سازگاري  مقاومت سایشی،

هـاي اخیـر   در سـال  .گیرنـد مـی قـرار   مورد توجهاعصاب و کاربردهاي جراحی  قلبی عروقی، ارتوپدي، دندانپزشکی، شامل

  .]1-3[ هاي متالورژي پودر جهت تولید این آلیاژها صورت گرفته استبسیاري به کمک روش تحقیقات

والت نزدیـک  هاي متالورژي پودر به دلیل صرفه جویی در مواد اولیه مصرفی انتخاب خوبی جهت تولیـد محصـ  اساسا روش

  .]4-5[دباشضمن اینکه امکان کنترل دقیق ترکیب شیمیایی نیز در این روش میسر می باشندمیبه شکل نهایی 

شـوند بـه مـدول االسـتیک اسـتخوان      کـه بـا ایـن روش تولیـد مـی      1مدول االستیک قطعات کاشتنی در کاربردهاي پزشکی،

ید برطـرف  آفلزي رایج بوجود می قطعات کاشتنی هنگام استفاده از که را 2تواند پدیده سپر تنشنزدیکتر بوده و این امر می

و در نتیجـه تثبیـت بهتـر در محـل      قطعـات امکان رشد بهتر بافت استخوانی در ماتریس متخلخل در این روش  بعالوه، .نماید

  .]6[دگردمی میسرمورد نظر نیز 

 NiTiگیـري  شـکل  ،بـه علـت شـرایط ترمودینـامیکی نامناسـب      ،Tiو  Ni یند متالورژي پودر در واکـنش اولیـه بـین   آدر فر

   هـاي ثانویـه کـه محصـوالت     اما این امـر از طریـق واکـنش    استمشکل  NiTiگیرد و لذا دستیابی به فاز تنهاي صورت نمی

   .]7[باشدپذیر میامکان دهند) را مورد استفاده قرار میNiTi2و  Ni3Ti( هاي اولیهواکنش

. ]8[ گـردد استفاده از مس به عنوان عنصـر سـوم باعـث افـزایش دمـاي اسـتحاله مـارتنزیتی مـی        تحقیقات اخیر نشان داده که 

) بـه ترکیـب شـیمیایی و    MSحساسیت کمتر دمـاي شـروع اسـتحاله مـارتنزیتی(     ،همچنین باعث مقاومت به خوردگی خوب

       باعـث کـاهش   خـود  % 10افـزایش مـس بـه میـزان بـیش از       اگرچـه  .شـود مـی  بـاریکتر  )د(پـس مانـ   ایجاد حلقه هیسـترزیس 

  .]8[خواهد شدپذیري آلیاژ شکل

زمـان و سـرعت    اندازه و درصد خلوص پودرهاي اولیـه،  پارامترهاي بسیاري نظیر ترکیب ماده، شاملیند متالورژي پودر آفر

بـه دلیـل وجـود    دهنـد.  تـاثیر قـرار مـی    تحتباشد که هر یک به نحوي آن را میزمان تف جوشی و فشار پرس  آسیاکاري،

تواند منجـر بـه کـاهش چشـمگیر زمـان و هزینـه       زمایشات تاگوچی میآپارامترهاي ورودي متعدد استفاده از روش طراحی 

داري این آلیاژ به منظور استفاده از ویژگی حافظه NiTiاز سوي دیگر در کاربردهاي پزشکی آلیاژ  .انجام آزمایشات گردد

لذا هدف ایـن تحقیـق بـا توجـه بـه       بایستی حتی االمکان دماي استحاله آستنیتی نزدیک به دماي بدن انتخاب گردد، ،در بدن

از پارامترهـاي  درجه اهمیـت هریـک    بعالوه، .باشد) می Afنتایج اتخاذ شده ماکزیمم نمودن دماي خاتمه استحاله آستنیتی (

  گردیده است. مشخصتوسط روش آماري آنالیز واریانس نیز فرآیند 

  

 : روش تحقیق مواد و -2

 �m	650~متوسـط ذرات  انـدازه  ( پودر عنصري تیتانیوماز ترکیب  ،Ni50-xTi50Cuxهاي تولید نمونه در این تحقیق، براي

%) و مـس بـا درصـدهاي    99.5و درصـد خلـوص    	10�m~متوسـط ذرات  انـدازه  ( %) و پودر نیکل98.5و درصد خلوص 

  .استفاده شد %) در دماي اطاق98و درصد خلوص  60�m~متوسط ذراتاندازه درصد  ( 10و  5، 0مختلف 

                                                             
1-Implants  
2-Stress shielding  
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ــه  اي شــکل از جــنس فــوالد ضــد زنــگ اي و در یــک ظــرف اســتوانهعملیــات اخــتالط بوســیله یــک آســیاب مــاهواره  (ب

در طـی فرآینـد    .صـورت گرفـت   mm10و  mm 8قطـر شـامل   فـوالدي  يهـا مختلف ساچمه هاي) با اندازهml1500حجم

بـا  سـپس  از هوا تخلیـه و  ابتدا هیچگونه ماده دیگري به عنوان عامل کنترل فرآیند مورد استفاده قرار نگرفت. محفظه فوالدي 

  % پرشد.99.99گاز آرگن با درصد خلوص 

 54حداکثر زمـان آسـیاکاري    انتخاب گردید. rpm 300و  40:1نسبت وزنی ساچمه به پودر و سرعت آسیاکاري به ترتیب 

-نمونه هـاي اسـتوانه   )MPa 900و  MPa600، MPa 750( . با پرس نمودن در فشارهاي مختلفدر نظر گرفته شدساعت 

 سـاعت  10و 4،7 هـاي مختلـف  زمان و  oC 1050در دماي  در مرحله بعد. بدست آمد mm20و ارتفاع  mm 10اي به قطر

سـاعت در اتمسـفر    0.5بـه مـدت    oC 500 مـاي دها درنمونه در نهایت .صورت گرفتها بر روي نمونهعملیات تف جوشی 

  شدند. 1گاز آرگن پیر سازي

بـه منظـور تعیـین دمـاي اسـتحاله از روش       بررسی گردیـد.  )XRDبه روش تفرق اشعه ( ،هافازهاي حاصله در ساختار نمونه

  استفاده شد. oC/min 10و نرخ گرمایش/سرمایش  oC 250 ) با دماي پیشگرم DSCکالریمتري اختالفی(

  

  روش تاگوچی :معرفی  -3

توانـد بـا کمتـرین    این روش مـی گردید.  معرفی 2توسط پروفسور تاگوچی 1960روش طراحی آزمایشات تاگوچی در سال 

              و باعــث کــاهش چشــمگیر زمــان و هزینــه انجــام آزمایشــات مــورد نیــاز    تعــداد آزمایشــات ، شــرایط بهینــه را تعیــین کنــد 

  .]9[ گرددمی

 مختلفـی بـه عنـوان مـاتریس     3هـاي متعامـد  از آرایهبا توجه به تعداد پارامترهاي انتخابی و سطوح مربوطه، در روش تاگوچی 

د و شـرایط آزمایشـی   گـرد معرفی می 4نسبت سیگنال به نویزدر این روش تغییرات با عاملی به نام  .شودمی آزمایشات استفاده

در ادامه براي توضـیح بهتـر فرآینـد     .]9[ دشومی انتخابباشد به عنوان شرایط بهینه  سیگنال به نویزکه داراي بیشترین مقدار 

  .است آورده شدهبه اختصار تاگوچی روش اجرایی مراحل طراحی آزمایشات، 

  مربوطه.سطوح به همراه  6غیر کنترلیو  5عوامل کنترلی انتخاب  -1

طـول آزمایشـات بـر حسـب     در بهینـه  شـرایط  بـه   رسیدنهستند که بمنظور در واقع پارامترهاي ورودي مسئله عوامل کنترلی 

کـه باعـث   شـود  مـی  اطـالق  فاکتورهـایی  یتمامنیز به  عوامل غیرکنترلیکنند. سطوح انتخابی و ماتریس آزمایشات تغییر می

  .گردندثابت فرض میدر طی آزمایشات شوند اما بر حسب شرایط یرات میایجاد تغی

و با توجه به شرایط مسئله  این تابع مطلوب.ر یداو مقآزمایشات تغییرات موجود بین نتایج  جهت تعیین 7تابع زیان محاسبه -2

  گردد.محاسبه می 3-1هاي به کمک فرمول

  است:حالت اول: مقدار کوچکتر معرف حالت بهینه 
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�  

                                                             
1- Aging 
2- Taguchi  
3- Orthogonal Array 
4- Signal to noise (S/N ratio) 
5- Signal factor 
6- Noise factor 
7- Loss function 



  .... متالورژي سازي پارامترهاي فرآیندبهینه

  حالت دوم: مقدار بزرگتر معرف حالت بهینه است:
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  حالت سوم: اندازه اسمی مطلوب است:

)3(  �� =
�

�
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�  

   است.اندازه اسمی مطلوب  ��و گیري شده هاي اندازهخروجیها  ��تعداد تکرارها و  n آنهادر که 

  :ها طبق رابطه ذیلخروجییک از براي هر ر سیگنال به نویزکل یدامحاسبه مق -3

)4(  �� =	−10log	(��)  

بیشـترین  داراي کـه  از پارامترهـا  حی وسـط در روش تـاگوچی   .محاسبه مقدار سیگنال به نویز براي هر سطح از پارامترهـا  -4

  .گردندعنوان سطوح بهینه معرفی می) به بدون توجه به نوع تابع زیان( هستندسیگنال به نویز ر یدامق

  تعیین میزان اهمیت هر یک از پارامترها با استفاده از ابزار آماري آنالیز واریانس -5

  .ها و پیش بینی خروجی در حالت بهینهآنالیز داده -6

  نتایج بدست آمده و تصدیقگذاري به منظور صحه آزمایش تاییديانجام  -7

  

  : طراحی آزمایشات -4

  تعیین عوامل کنترلی و غیر کنترلی -4-1

ي، فشار پرس، زمان تف جوشی و درصد اتمی مس بـه عنـوان عوامـل کنترلـی در     هاي زمان آسیاکارپارامتر در این تحقیق،

سـایر   .سـطوح انتخـابی فاکتورهـاي کنترلـی طبـق تجربیـات قبلـی نویسـندگان اتخـاذ گردیدنـد          . )1(جدولنظر گرفته شدند 

عوامل سیا کاري و دماي تف جوشی به عنوان آسرعت  اندازه ذرات پودرهاي عنصري اولیه، خلوص، پارامترها نظیر درصد

  .گرفته شدندشدند و لذا در طی انجام آزمایشات ثابت  لحاظ غیرکنترلی

  

  پارامترهاي ورودي و سطوح مربوطه - 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  : تعیین شرایط بهینه - 4-2

پس . به عنوان ماتریس آزمایشات انتخاب گردید L9با توجه به عوامل و سطوح انتخابی پارامترهاي ورودي، آرایه متعامد 

) DSCاز روش کالریمتري اختالفی( به منظور تعیین دماي استحالهاز انجام آزمایشات بر طبق ماتریس پیشنهادي تاگوچی، 

با  ،طهوپس از استخراج نمودارهاي مرب استفاده شد. oC/min 10و نرخ گرمایش/سرمایش  oC 250 با دماي پیشگرم 

 یکل گرمایش مقادیر دقیق استحاله آستنیتی براي هر نمونه محاسبه شد.و با توجه به س XY Extractاستفاده از نرم افزار 

         دهد.، ماتریس آزمایشات و مقادیر بدست آمده براي خروجی مذکور را نشان می2جدول 

 

 پارامترهاي فرآیند  واحد سمبل 1سطح 2سطح  3سطح

54  20 36 A H  کاريزمان آسیا 

900  750 600 B Mpa فشار پرس 

4  10 7 C H زمان تف جوشی 

10  5 0 D at % درصد مس 
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  L9 طراحی آزمایشات با استفاده از آرایه هاي متعامد -2جدول

سیگنال به 

 )SNنویز(

شماره  پارامترهاي ورودي  پارامتر خروجی

Af دماي  آزمایش
  

(oC)  

 درصد مس

)at%( 

زمان تف 

 )hجوشی(

فشار 

 )MPaپرس(

زمان آسیا 

 )hکاري(

24.0824 16 0 7 600 36 1 

26.8485 22 5 10 750 36 2 

30.8814 35 10 4 900 36 3 

30.1030 32 10 10 600 20 4 

27.2346 23 0 4 750 20 5 

30.3703 33 5 7 900 20 6 

27.9588 25 5 4 600 54 7 

30.6296 34 10 7 750 54 8 

27.6042 24 0 10 900 54 9 

  

و مقادیر سیگنال به نویز به  تابع زیان ،باشد) میAfهدف ماکزیمم نمودن دماي اتمام استحاله آستنیتی(از آنجاکه تابع 

   .)3(جدول  دنشومحاسبه می 4و  2 هايمعادله با استفاده ازترتیب 

     

  مقادیر سیگنال به نویز میانگین براي سطوح مختلف - 3جدول 

 پارامترهاي فرآیند 1سطح 2سطح 3سطح

 زمان آسیا کاري(ساعت) 27.27 29.24 28.73

 فشار پرس(مگا پاسکال) 27.38 28.24 29.62

 زمان تف جوشی(ساعت) 28.36 28.19 28.69

  درصد مس(درصد اتمی) 26.3 28.39 30.54

  

  باشد. می A2B3C3D3و مقادیر ماکزیمم سیگنال به نویز، حالت بهینه فرآیند  1با توجه به شکل 

  

  
  مقادیرمربوط به سیگنال به نویز متوسط جهت سطوح مختلف پارامترها - 1شکل

  



  .... متالورژي سازي پارامترهاي فرآیندبهینه

  آنالیز واریانس : - 4-3

 شده است.استفاده  1آنالیز واریانسآماري  تکنیکها از براي پیدا کردن اهمیت نسبی پارامترها بر روي هر کدام از خروجی

نشـان دهنـده تاثیرگـذاري یـا عـدم تاثیرگـذاري پارامترهـاي مـورد آزمـایش در سـطح            F آزمون، آنالیز واریانسدر جدول 

نیز بـه درك بهتـر تـاثیر هـر پارامترنسـبت بـه پارامترهـاي         3همچنین پارامتر آماري درصد توزیع. مورد نظر می باشد 2اطمینان

کند. براي پارامترهاي با درصد توزیع باال تغییراتی هرچند کوچک باعـث تـاثیر   دیگر و نیز تاثیر بر روي خروجی کمک می

  آیند.بدست می 6و  5و درصد توزیع به ترتیب از روابط  F نسبی مقادیر توزیع زیادي بر خروجی می شود.

)5( F� =
���

���
  

)6( ρ(%) =
�������(���)

��
× 100  

 5درجـات آزادي  �DFمیـانگین مجمـوع مربعـات بـراي هـر پـارامتر،        ���هـر پـارامتر،    4مجمـوع مربعـات   ��� که در آن

  مجموع مربعات کل است. �Sفاکتورها و 

آن مقـادیر میـانگین    مجمـوع مربعـات خطـا و بـه تبـع      به دلیل صفر شدن درجه آزادي خطا امکان محاسـبه   ،4جدول  مطابق

اسـتفاده           6در اینگونـه مـوارد در روش تـاگوچی از فرآینـد ادغـام      .باشـد میسـر نمـی   Fمجموع مربعات خطـا و توزیـع نسـبی    

برخـوردار   بوده و لذا از اهمیت کمتـري مجموع مربعات مقدار  نکمتریداراي یکی از متغیرها که . در این راستا ]9[شود می

نتـایج   5جـدول   آیـد. و تغییرات ناشی از آن جزء خطـا بـه حسـاب مـی    گردد با سایر پارامترها ادغام می هشدباشد حذف می

  دهد. محاسبات را پس از ادغام نشان می

  

  نتایج آنالیز واریانس داده ها - 4جدول 

 پارامترهاي فرآیند  )DFدرجه آزادي(  )ssمجموع مربعات(  )Msمیانگین مربعاتρ(  F )درصد توزیع(

 زمان آسیا کاري(ساعت) 2 6.2491 3.1246 *  *

 فشار پرس(مگا پاسکال) 2 7.6455 3.8228 *  *

 زمان تف جوشی(ساعت) 2 0.3966 0.1983 *  *

 درصد مس(درصد اتمی) 2 26.8528 13.4264 *  *

 خطا 0 * *   

 مجموع 8 41.1441    

  

بدست  Fو لذا با توجه به مقادیر  باشدمی 52/8 برابر از جداول استاندارد مربوطه %90 اطمیناندر سطح  Fمقدار توزیع نسبی 

  شوند.کلیه پارامترها به عنوان پارامترهاي موثر در فرآیند در نظر گرفته می ،5آمده جدول 

  

  

                                                             
1-ANOVA 
2-Confidence level 
3-Percent Contribution 
4-Sum of Square 
5
-Degree of freedom 

6-Pool  
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 دغامنتایج آنالیز واریانس داده ها پس از ا - 5جدول 

 پارامترهاي فرآیند )DFدرجه آزادي( )ssمجموع مربعات( )Msمیانگین مربعاتρ( F )درصد توزیع(

 زمان آسیا کاري(ساعت) 2 6.2491 3.1246 15.76 14.22%

 فشار پرس(مگا پاسکال) 2 7.6455 3.8228 19.28 17.61%

 درصد مس(درصد اتمی) 2 26.8528 13.4264 67.70 64.30%

 خطا 2 0.3966 0.1983  

 مجموع 8 41.1441   

  

  : انجام آزمایش تاییدي - 4-4

هدف از آزمایش تاییدي اعتبار بخشـیدن  آخرین مرحله از روش طراحی آزمایشات تاگوچی، انجام آزمایش تاییدي است. 

بـا اسـتفاده از ترکیـب     معموال یـک آزمـون  به این منظور باشد. هاي انجام شده در قسمت تجزیه و تحلیل میبه نتایج و بحث

گردد. اگر مقدار سیگنال به نویز نمونه آزمـایش در داخـل   و سپس بازه اطمینان براي آن تعیین می شودحالت بهینه انجام می

در برخی موارد نظیر تحقیق حاضـر   ن بود.ئهاي انجام شده مطمتوان بر صحت تحلیلبازه اطمینان بدست آمده قرار گیرد می

    ذا دیگـر نیـازي بـه انجـام آزمـایش جدیـد       مطابقـت دارد لـ   2با توجه به اینکه ترکیب سطوح بهینه با آزمـایش سـوم جـدول    

  محاسبه نمود. 7توان از فرمول را می تاگوچیبینی شده مقدار سسیگنال به نویز پیشباشد. نمی

)7( η� = η� + ∑ (η�� − η�)
�
���   

مقدار سیگنال به نـویز هـر پـارامتر در     ��ηمیانگین سیگنال به نویزها،  �ηمقدار سیگنال به نویز در حالت بهینه،  �ηکه در آن 

 محاسبه نمود. 8توان از فرمول مقدار بازه اطمینان را می تعداد فاکتوراي موثر است. pسطح بهینه و 

)8( C. I. = ±�
�(�,�)×���

����
  

عـدد   ���nمیانگین مجموع مربعات خطـا و   �MSو خطا،  1براي درجه آزادي  Fمقدار توزیع استاندارد  (�,�)Fکه در آن 

در بازه اطمینان مجاز  )88/30( %، سیگنال به نویز بدست آمده از آزمایش90و در سطح اطمینان  6مطابق جدول  موثر است.

  گردد. قرار دارد و لذا صحت محاسبات انجام شده اثبات می) 57/30- 11/35(

  

  نتایج پیش بینی مدل تاگوچی -6جدول

  پیش بینی  آزمایش
  سطح

A2B3C3D3 A2B3C3D3  

  سیگنال به نویز  84/32  88/30

  پاسخ  40  35

  بازه اطمینان  )57/30-  11/35(

  



  .... متالورژي سازي پارامترهاي فرآیندبهینه

  : نتایج و بحث -5

) نشان داد 2(شکل  مخلوط پودر نیکل و تیتانیوم آسیاکاري شده در زمان هاي مختلفصورت گرفته بر روي  XRD آنالیز

ي موجـود  شود که مقـدار پـودر عنصـر   باعث می داده وها افزایش نول را در نمونهیافزایش زمان آسیاکاري مقدار فاز نایتکه 

امکـان   همچنین آسیاکاري با دو مکانیزم کاهش فاصله نفوذ و افزایش مسیرهاي نفوذ سریع، گردد.کمتر در مرحله تفجوشی

 ییهـا در نمونه .دهدکاهش میرا  مورد نیاز براي تفجوشیزمان   و لذا دادهرا افزایش  تفجوشینیکل و تیانیوم در زمان  نفوذ

تقریبا یکسان و قابـل مقایسـه    مقدار نایتنول تولید شدهتفجوشی، از زمان نظر صرف ،دارند یکسان آسیاکاريمدت زمان که 

این موضوع قابل مشاهده است ولی در نمونـه هـاي حـاوي      7-9و  4-6 ،1-3در نمونه هاي  به عنوان مثال، .)3شکل ( است

وجود مقدار زیاد مـس  این پدیده به علت  .کمتر است شرایط زمانی مشابهمقدار نایتنول نسبت به دو نمونه دیگر با  مس 10%

و نایتینول را در نظـر   B19تر بایستی مجموع فازهاي در واقع جهت بررسی دقیق. گرددمی B19است که باعث تشکیل فاز 

 لـذا  و شـود بیشـتر مـی  ذرات پـودر  فشردگی ، این پارامتربا افزایش د که گردمینیز مالحظه  فشار پرسدر خصوص  گرفت.

و افزایش سرعت تشکیل منـاطق  تفجوشی باعث بهبود پدیده نفوذ در هنگام  کهیابد میسطح تماس بین ذرات پودر افزایش 

فشـار نسـبت بـه     تغییرات تاثیرباعث افزایش  مذکورکه عوامل  گفتتوان شود. در حقیقت میگلویی در بین ذرات پودر می

  شود. میتفجوشی تغییرات زمان 

  

  
  مخلوط پودر نیکل و تیتانیوم آسیاکاري شده در زمان هاي مختلف XRDنمودار  -2 شکل

  

پیـک   که شودمالحظه می )B19'-R-B2( ايآزمایش اول طی سیکل گرمایش یک استحاله دو مرحله در، 4شکل  مطابق

 .باشـد مـی  R-B2 پیـک  بـاالتر از  ،سـتنیت آبـه فـاز    Rانرژي فـاز میـانی مارتنزیـت    بدلیل نزدیکتر بودن  ،B19'-Rاستحاله 

در منـاطق   Ni4Ti3سه پیک در این نمودار قابل مشاهده است کـه ناشـی از تجمـع رسـوبات      همچنین طی سیکل سرمایش،

در مناطق بـدون  که  این درحالی است.باشدداراي بی نظمی(نظیر مرزدانه ها) و ایجاد استحاله دو مرحله اي در این مناطق می

و به علت اختالف ترکیـب بـین ایـن دو منطقـه، دمـاي اسـتحاله آنهـا متفـاوت          بودهاستحاله همچنان یک مرحله اي  ،رسوب

و در  شـده  Ni4Ti3و رسـوب بیشـتر    ه کـاهش شـدید دمـاي اسـتحاله    بـ ماتریس منجر  نیکل بیشتر در همچنین  وجود است.

  .]10[گردد نهایت سبب تسهیل استحاله مارتنزیتی می
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  نمونه هاي آزمایشگاهی آلیاژ نایتینول تولید شده XRDالگوي  -3شکل 

  

% اثر خاصـی  5حضور مس به میزان کمتر از . نمایداي را تجربه مییک مرحله ياستحاله ،نمونه)  4شکل ( در آزمایش دوم

دماي اسـتحاله  و افزایش دوقلویی شدن تسهیل فرآیند بر روي فرآیند استحاله ندارد اما وجود مس در ساختار آستنیت باعث 

  .]8[نمایدجلوگیري مینیز   Ni4Ti3 عالوه بر این حضور مس از تشکیلگردد. می

ارتفـاع   کـه  اسـت  'B2-B19-B19اي یک استحاله دو مرحلـه نشان دهنده  )4شکل  – % مس10نمونه با (آزمایش چهارم 

تر نیز ذکر شـد  همانگونه که پیش کوچکتر از ارتفاع پیک مرحله دوم است. ودرهمانگونه که انتظار میآن پیک مرحله اول 

 ، بـدلیل طـی فرآینـد پیرسـازي    همچنـین  نمایـد. جلوگیري مـی  Ni4Ti3مس در ترکیب شیمیایی از تشکیل فاز  %10حضور 

    اسـتحاله مـارتنزیتی  تسـهیل   موجـب  کـه د گـرد تشکیل مـی  Ti2Cuتنها فاز  ،این فاز براي جوانه زنی مارتنزیتمناسب بودن 

  د.شومی

  

  
،نرخ oC 250آزمایشگاهی آلیاژ نایتینول تولید شده (پیش گرمایش در  نمونه هاي DSCمنحنی هاي  -4شکل 

  ساعت) 0.5به مدت  oC 500 و پیر سازي شده در oC/min 10گرمایش/سرمایش 



  .... متالورژي سازي پارامترهاي فرآیندبهینه

  : نتیجه گیري -6

به  آنپارامترهاي فرآیند متالورژي پودر و بدست آوردن سطوح بهینه دقیق  کنترل ،NiTiدر تولید آلیاژ ل مهم ائمسیکی از 

بـا   حاضـر  در تحقیـق اسـت.  ) دماي بدننزدیک نمودن آن به ، (Af ،ماکزیمم دماي خاتمه استحاله آستنیتیمنظور رسیدن به 

تایج محاسبات نشان داد که بهتـرین  ن پرداخته شد. سازي فرآیند مذکوربهینهاستفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی به 

 فشـار پـرس   "و  "سـاعت  20زمـان آسـیا کـاري    "با انتخاب  مطلوبترکیب سطوح پارامترهاي ورودي براي حصول نتیجه 

MPa 900"  حالـت  ایـن  بینـی شـده در   مـاکزیمم دمـاي قابـل حصـول پـیش      گـردد. حاصـل مـی   "درصد اتمی مس 10"و                  

درصد اتمـی   "مشخص شد که پارامترهايصورت گرفته . همچنین با توجه به آنالیز واریانس شد بینیپیش Af  ،℃40 براي

بـا توجـه بـه     ،"زمـان تـف جوشـی   "پارامترهـا بـوده و پـارامتر    مهمترین به ترتیب  "فشار پرس"و  "زمان آسیا کاري"، "مس

مخلـوط پـودر نیکـل و    انجـام شـده بـر روي     XRD آنـالیز  د.رداخروجـی   بر رويرا  تاثیر نکمتری ،سطوح انتخابی مربوطه

مقـدار پـودر   دن شـ  کمترها افزایش داده و باعث نول را در نمونهیمقدار فاز نایت ،افزایش زمان آسیاکارينشان داد که  تیتانیوم

نظـر  صرف، شتندیکسان دا آسیاکاريکه مدت زمان  ییهادر نمونه. به عالوه، گرددمی ي موجود در مرحله تفجوشیعنصر

م کاهش فاصـله  همچنین آسیاکاري با دو مکانیز .بودقابل مقایسه  وتقریبا یکسان  مقدار نایتنول تولید شدهتفجوشی، از زمان 

مورد نیـاز  زمان   افزایش داده و لذارا تفجوشی  در حین انیومتنیکل و تی بهتر نفوذ سریع، امکان نفوذنفوذ و افزایش مسیرهاي 

سـازي  نتایج آزمایش تاییدي مبین صحت محاسـبات و کـارایی روش پیشـنهادي در بهینـه     .دهدکاهش میرا  براي تفجوشی

 باشد.فرآیند می
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