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  چکيده
ها توليد آنها روش متالورز پودر به  شوند. يکي از راه ا در صنايع برخوردار هستند و با روش ها مختلفي تهيه مي کامپوزيت ها تيتانيمي از اهميت ويژه

از روش توليد درجا  TiBا منظور توليد کامپوزيت زمينه تيتانيمي تقويت شده با ويسکره کننده است. در اين تحقيق به صورت تشکيل درجا فازها تقويت
 نتر پالسماين روش زينتر در خال) و همچنيپودر معمول (پرس سرد و ز روش متالورژ به  Ti-6Al-4V/TiB درجا از نوعتهايکامپوزاستفاده شد. بنابراين، 

(SPS)  ميتانياژ تياز پودر آل يه شامل مخلوطيه شدند. مواد اوليته Ti-6Al-4V يو پودر افزودنB4C  ندينتر در فرآيز ر دمايد. در ادامه، تاثودنب SPS ل يبر تشک
ند، ين است که در هر دو فرآينشانگر اها نور و الکتروني  با ميکروسکوپد شده يتول تهايکامپوز زساختارير ها يج بررسيد. نتايگرد يکننده بررس تيفاز تقو

همانند  ييتهايپودر معمول مز سه با متالورژيدر مقا SPS نديفرآهمچنين مشخص گرديد که  ت.اس کننده صورت گرفته تيتقو سکرهايل ويتشک واکنش درجا
عالوه مشخص شد که با افزايش  . بهباشد  ميکننده را دارا  تيتقو سکرهايکننده و حذف مناطق تجمع و تيع مناسب فاز تقويجاد توزيها، ا حذف بخش غالب حفره

  است. صورت کامل انجام شده کننده به ، واکنش تشکيل درجا فاز تقويتoC 1100به  900دما از 
  .رپود ، متالورژTi-6Al-4V ميتانياژ تيت شده درجا، آليت تقويکامپوز :کلمات کليد

  مقدمه - 1
 ياست ول يي) هنوز در مراحل ابتداTMCsم (يتانيت تهايکاربرد کامپوز

م يتانيه تيپا تهاياژها و کامپوزيدارد. آل يع و درحال گسترشيوس دورنما
داشته  ا گسترده کاربردها ينيهم در صنعت هوافضا و هم در موارد زم

ان ير شايم در کاهش مصرف سوخت تاثيتانياند. در صنعت خودرو، کاربرد ت
ازمند ين دسته از مواد در صنعت خودرو، نيدارد. گسترش کاربرد ا يتوجه

پودر  متالورژ ندهايل فرآين دليباشد. به هم   ميد يتول نه هايکاهش هز
  .[1]را به خود جلب کرده اند  اديتوجه ز

ا هردو همراه هم، ي TiCpو  TiBwي عني يکيکننده سرام تيدو نوع تقو
ل يبه دل TiB سکر درجاياند. و شده ين بررسياز محقق کسريتوسط 

قرار دارد.  اديمورد توجه ز Tiبا  ييايميش باال و سازگار يمدول و سخت
کم و خلوص  ، مصرف انرژديتول يت از جهات سادگيکامپوز د درجايتول

  .[2]ت است يمز دارا يکيسرام کننده هات يباالتر تقو
 B حاو هاين افزودنيت کننده درجا، واکنش بيتقو ل فازهاياساس تشک

تواند در   مين واکنش يباشد. ا  ميد يا کاربيد يل بورينه و تشکيبا فلز زم Cو 
 نتر مخلوط پودرهاين زيا در حيو انجماد، و  خته گريات رين عمليح
از جمله  TiBسکر شکل يت کننده ويفاز تقو رد.يصورت پذ ينه و افزودنيزم

و  B4Cبر مانند  و مواد حاو Tiن يمحصول واکنش درجا ب فازها
TiB2باشد. فاز   ميTiB وند ين پيدارد و همچن زيدرجا فصل مشترک تم
ب انبساط يعالوه ضر د. بهيآ  ميبه وجود  TiBو فاز  Tiنه ين زميب يمحکم
) 8.2 * 10-6 /oC( Tiنه ي) و زمTiB )7.2 * 10-6 /oCفاز  يحرارت

  .[3]دارند  يتفاوت اندک
  ؛[4]ر نوشت يتوان به صورت ز  ميدرجا را  يتيل فاز تقويواکنش تشک

5Ti + B4C → 4TiB + TiC    )1(  
  :[4] واکنش محتمل عبارت است از TiB2ا درصورت استفاده از يو 

Ti + TiB2→ 2TiB     )2(  
خود، در  B27ک يارتورمب يستاليل ساختار کري) به دلTiBم (يتانيد تيبور

شکل  ن بهيدارد و بنابرا عتر و محتملتريرشد سر [010] بلور راستا
(هگزاگونال) يوجه شش TiB يکند. شکل سطح مقطع عرض يسکر رشد ميو

شبکه در فصل  شود که کرنشها  ميفوق باعث  ل مورفولوژياست. تشک

نه حداقل باشند و فصل مشترکها يم زميتانياژ تيو آل TiBن يب مشترکها
 . ناهمسانگرد[5,6] ) باشندflat & sharpز (يز تخت و کامال متماين

مختلف  تواند باعث تفاوت خواص کشسان در جهات بلور يم يبلورشناس
 يکيناميترمود داريت کننده درجا از جنبه پايتقو ن فازهايگردد. همچن

  .[4]ت هستند يمز ) داراex situافزوده شده ( ت کننده هايبر تقو
وسته عبارت از يناپ درجا ها ت کنندهيتقو حاو TMCد يتول روشها

 گر ختهينتر اسپارک پالسما و ري، زيکيمکان اژسازينتر فعال، آليز
)ingot metallurgy.ها پودر از جنبه متالورژ ندهايفرآ ) هستند 

مورد  يميتانيخصوص ت و به نه فلزيزم تهايد کامپوزيتول برا يمختلف
ند اشاره يفرآ ن بودن دماييت پايمز توان به  مياند. از جمله  توجه قرار گرفته

ن يکننده و همچن تيتقو نه و فازهاين مساله از رشد نامطلوب زميکرد. ا
پودر متداول  کند. روش متالورژ  مي ريناخواسته جلوگ انجام واکنشها

باشد.   مينمونه فشرده  يجوش بر پرس سرد مخلوط پودر و سپس تف يمبتن
ا چند ساعت) و يک ي( يجوش بودن زمان تف ينن روش در طواليت ايمحدود
پودر  متالورژ ندهايباشد. فرآ  ميها  در حذف کامل حفره ين ناتوانيهمچن

ها و  ت حذف حفرهيکنند، قابل  ميزمان اعمال  که حرارت و فشار را هم
از  SPS1ا ينتر اسپارک پالسما يگالش کامل را دارا هستند. پرس داغ و زچ
ته باال (چندهزار يان با دانسيجر پالسها SPSند ين جمله هستند. در فرآيا

ما به يمستق V 50ه) در ولتاژ کمتر از يثان يليم  5-3آمپر با طول پالس 
-خاموش پالسهارود که   ميشود. گمان   ميپودر و ابزار پرس کننده اعمال 

جرقه  يکيه الکتريجاد تخليند، باعث اين فرآيه ايدر مرحله اول DCروشن 
ين اد بياز مقاومت ز يع  ناشيش سريصورت پالسما و پس از آن گرما به

همراه با فشار، به  يع دما به صورت موضعيش سريشود. افزا يم 2ذرات پودر
پودرها کمک  يد سطحياکس ها هيجذب شده و شکستن ال حذف گازها

 600ع (تايش سريهمچون نرخ گرما ييايمزا دارا SPSکند.   مي
oC/minسه با پرس داغ (يکوتاه در مقا ) و زمان نگهدارHP (ا پرس داغ ي

جوشي  پژوهشها نشانگر تاثير دما تف .[7 ,2]) است HIPک (يزوستاتيا

                                                
1 Spark plasma sintering 
2rapid joule heating 



 
 

   
 
 

 

ين ميزان و همچنها باقيمانده در نمونه تيتانيمي  پالسما بر ميزان حفره
  .[8,9]هستند تکميل واکنشها درجا 

  
  روش پژوهش - 2

م که يتانيد تيبور سکرهايت شده با ويتقو Ti-6Al-4Vنه يت زميکامپوز
ه يجاد شده اند، مدنظر قرار دارد. مواد اولينتر اين زيبه صورت درجا درح

 63 >( 230با مش  Ti-6Al-4Vاژياستفاده شده عبارت از پودر آل
µmيافزودن ) و پودرB4C  20با اندازه متوسط µm  هستند. پودر

به پودر  با فواصل مساو %.wt 0.48-0.12در محدوده  B4Cيافزودن
ک ساعت يمدت  به ا نه افزوده شد و توسط مخلوط کن گلولهيزم اژيآل

حالت  ان درربا دوا  د.اختالط پودرها در يک محفظه استوانهيمخلوط گرد
  .فترگها کوارتز انجام  چمهافقي، با استفاده از سا

ات چگالش قرار گرفت. روش يشده سپس به دو روش تحت عمل پودر مخلوط
صورت که مخلوط پودر  نيبد بر اساس متالورژ پودر متداول اعمال شد؛اول 
با  له سنبه فوالديوس شده و به ختهير شده درون قالب فوالد ساز آماده

 يشد. محفظه داخل ط فشردهيمح در دما MPa 420 فشار تک محور
 60ب يقطر و ارتفاع به ترت فشرده شده دارا ها و نمونه ا قالب استوانه

mm   10و mm 2-10فشرده شده، در کوره با خال  ها باشند. نمونه  مي 
Pa 1250و دما oC نتر شدند.يساعت ز 5/2مدت  به  

صورت که  نياعمال شد؛ بد SPSزات ياز تجه ريروش دوم با بهره گ
به قطر  يتيروش مشابه، درون قالب گراف شده به ساز مخلوط پودر آماده

50 mm  45و ارتفاع mm سپس  د.يپرس سرد گرد ريخته شد و پيش
قرار  SPS(در باال و پايين)، تحت فرآيند  قالب در ميان دو سنبه گرافيتي

و  oC 900بر رو مخلوط پودرها، در دو دما نهايي  SPS. فرآيند فتگر
1100 oC ند در يفرآ دمادقيقه اعمال گرديد.  10با زمان نگهدار  و

ر دارد؛ يم تاثيتانيو ت ين ماده افزودنيل واکنش بيو تکم شرويزان پيم
ل يصرف تشک B4Cشود که در آن تمام   مينه لحاظ يبه ييکه دما ا گونه به

کامپوزيتي و روش  ها نمونهشرايط فرآيند  ت کننده درجا شود.يتقو فازها
  .است ارائه شده 1در جدول  گذار آنها نام
  

  ديط توليه شده به همراه شرايته نمونه ها نامگذار - 1جدول 

 کد نمونه
درصد 

 TiBحجمي
 *درجا

فرآيند 
 توليد

دما 
فرآيند 

)oC( 

زمان 
نگهدار در 
 دما زينتر

PM1 1 a**  1250 2 h 
PM2 2 a**  1250 2 h 

L-SPS 2 SPS  900 10 min 
H-SPS1 0.5 SPS 1100 10 min 
H-SPS2 1 SPS 1100 10 min 
H-SPS3 2 SPS 1100 10 min 

 ومترياستوک ينيش بيپ *
a** پرس سرد + زينتر در خال  

  
، جوشي درحين سيکل تفها، حاو مخلوط پودر،  مجموعه قالب و سنبه

  ند.دش قرار داده Mpa 10تحت فشار محور ثابت معادل 

 يجوش تف و سپس تا دما oC750 ط تا يمح ش از دمايگرماسرعت 
  د.ياعمال گرد oC/min 25و  100ب معادل يبه ترت يينها

 ساز آماده  بررسي ريزساختارها فوق، نمونه هانتر به روشيپس از ز
ش و اچ ي، پوليزن مراحل سنبادهبرش با وايرکات، شامل  ساز شدند. آماده

د ياس ml 2ک و يتريد نياس ml 6آب مقطر،  kroll ) 92 mlتوسط محلول 
و  کروسکوپ نوريتوسط م زساختارير مطالعهباشد.   ميک) يدروفلوريه
  ) صورت گرفت.SEM( يروبش يکروسکوپ الکترونيم
  
  نتايج و بحث - 3
روش پرس سرد و زينتر در  د شده بهيتول ها زساختار نمونهيربررسي  -1- 3

  خال
و  PM1 زينتر شده - و -کامپوزيتي پرس ها نمونهزساختار ير OMر يتصاو

PM2 و  1ترتيب دارا  که بهvol.% 2  ويسکرTiB  ،1در شکل هستند 
کند که فاز  يد مييها، تا ن نمونهيزساختار اير يبررس است. ارائه شده

 کننده درجا تياست. فاز تقو ل شدهيتشک TiBسکرشکل يکننده و تيتقو
TiB ده ينه ديدرون زم شکل و به رنگ خاکستر يصورت فاز سوزن به

ريزساختار زمينه . (الف) و (ب))- 1در شکلها  Bو  A(فازها  شود يم
را  نهيمناطق روشن زم αفاز ا که  گونه باشد؛ به مي α+βصورت دوفاز  به

 .است قرار گرفته ا بين دانه مناطقعمدتا در  βفاز تيره و است  دربر گرفته
نتر يمانده پس از زيباق ها ده، نشانگر حفرهيا کشي ره کرويمناطق ت
ها، مشابه با  مورفولوژ ويسکرها تشکيل شده در اين نمونه هستند.

 منابع پژوهشي شده در  گر شده گزارش ها کامپوزيتي ريخته نمونه
  .[10 , 6] باشد مي

پرس  )،1شود (شکل  گونه که در تصاوير ريزساختار نور مشاهده مي همان
ها کامپوزيتي  و نمونهرا حذف  ها نمونه ها نتر نتوانسته حفرهيد و زسر

نمونه  زساختاريت ريعنوان محدود ن مساله بهيا .کندکامال چگالي توليد 
 يکيمتداول مطرح است و باعث افت خواص مکان P/Mروش  شده به هيته

، باعث افت يينها يها عالوه بر کاهش چگال گردد. وجود حفره يقطعه م
  گردد.  ميز يو خواص ضربه ن ياستحکام کشش

حضور نيز  PM2تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي نمونه کامپوزيتي 
به  (الف)2شکل در  A؛ از جمله نقاط کنند ها باقيمانده را تاييد مي  حفره

 α+β)، ريزساختار دوفاز 2در اين تصاوير (شکل . ها اشاره دارند اين حفره
ا توزيع  در مناطق بين دانه βشود که فاز  تي مشاهده ميها کامپوزي نمونه
ها مختلف  نيز در بزرگنماييشده  درجا تشکيل TiBويسکرها . است شده

 Cقابل مشاهده هستند. مقطع طولي اين ويسکرها (نقاط (الف) و (ب))  2(
مطابق  اند. صورت فازها سوزني شکل ظاهر شده (ب)) به2در شکل 

رود، ويسکرها  کننده مي انتظار که از شرايط تشکيل درجا فازها تقويت
دارا فصل مشترک تميز و عار از تخلخل و فازها ناخواسته در محل 

اين امر تاييد بر قابليت انتقال نيرو  زمينه هستند.-فصل مشترک ويسکر
  باشد. کننده در محل فصل مشترک مي بهينه از زمينه به فاز تقويت



 
 

   
 
 

 

شده در  ) ارائهL-SPS(نمونه  oC 900نتر شده در ينمونه ز SEMر يتصاو
ل يافزوده شده صرف تشک B4Cاز  يکند که بخش  ميد ييز تاين 7شکل 

 ينه باقياز آن بدون انجام واکنش درون زم يو بخش TiB سکرهايو
مانده با يباق ها حفره يتعداد اندک SEMر ين در تصاوياست. همچن مانده

اژ يآل نه دوفازيزساختار زميشوند. ر  ميمشاهده  µm 15-10 يبياندازه تقر
Ti-6Al-4V شود. فاز   ميمشاهده  7ز در شکل ينα با مورفولوژ 

  افته حضور دارد.ياستحاله  βنه ياشتتن درون زم دمنيو
 متعدد سکرهايکه در اطراف آن و B4Cک ذره ي (ب)-7در شکل 

 ).C(نقطه  اند، مشهود است ل شدهيتشک

  
حفره  ؛ (الف) تعدادL-SPSنمونه  SEM زساختارير ريتصاو -7شکل 

يل تشک  درجاسکرهاين ويافته و همچنياستحاله ن B4Cمانده، ذرات يباق
 B4C ذره Cل شده و نقطه يتشک سکرهايو Bو  A ) نقاطب؛ (شده

  دهند. يافته را نشان مياستحاله ن
  

در مسير که از يک ويسکر و دو  L-SPS1نمونه  EDS ا ز نقطهيآنال
ا در  نتايج آناليز نقطهاست.  ارائه شده 8در شکل کند  محور عبور مي ذره هم

-8(ب) و -8ها  شده، در منحني نقطه مشخص 20طول اين مسير، بر رو 
در محل ذرات  Tiو کاهش مقدار  Bش مقدار يافزااست.  (ج) ارائه شده

همچنين افزايش نسبي  است. حظهسکر قابل مالين ويمحور و همچن هم
 (ذره 15و  14) و Aمحور  (ذره هم 6تا  4درصد وزني کربن در نقاط 

استحاله نيافته  B4C(ج) تاييد بر حضور ذرات -8) در شکل Bمحور  هم
  دارد.

  

  

  
. که نشانگر دو ذره هم محور L-SPSنمونه  SEM(الف) تصوير  -8شکل 

، Ti ،Vعناصر  EDSز يجه آنالينتباشد؛ (ب) و (ج)   در کنار يک ويسکر مي
Al ،B  وC  در شکل (الف) نقطه رو مسير مشخص شده 20در.  
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شتر از يمحور ب ن، درصد کربن ذرات هميانگيصورت م بهشود که   ميمشاهده 
  باشد.  ميسکرها يو

شده در  SPSي ب مشابه وليترک دارا H-SPS1نمونه  SEMر يوتص
ل يدرجا تشک TiB سکرهاي. واست ارائه شده 9در شکل  oC 1100 دما

ع يتوز يصورت تصادف نه بهيدرون زم يکنواختينسبتا  يشده با پراکندگ
  شود. يز مشاهده نميافته نياستحاله ن B4Cها و ذرات  از حفره اثراند.  شده

  باشد. اين امر نشانگر تکميل واکنش تشکيل ويسکرها درجا مي
  

  
درجا با  سکرهاي؛ وH-SPS1نمونه  SEMزساختار ير ريتصو -9شکل 

  شوند. ينه مشاهده ميدرون زم يکنواختينسبتا  يپراکندگ
 
  گير هنتيج - 4

ها کامپوزيت تيتانيم توليد شده با استفاده از  ريزساختار نمونهمطالعه 
  نشانگر اين است که: B4Cو افزودني  Ti-6Al-4Vمخلوط پودر آلياژ 

منجر  oC 1250ها پرس سرد شده در دما  تف جوشي در خال نمونه - 1
  شده است. TiBبه تشکيل درجا ويسکرها 

ا ذرات  ها بين دانه نتوانسته حفره ها جوشي نمونه پرس سرد و تف - 2
هايي از  ها نشانگر کلوخه پودر را کامال برطرف نمايد. همچنين بررسي حفره

  ويسکرها درجا و ذرات اوليه استحاله نيافته هستند.
ها کامپوزيت توليد  در نمونه TiBواکنش درجا تشکيل ويسکرها  - 3

جوشي شده در  ها تف ها نمونهاست. منت نيز انجام شده SPSشده با فرآيند 
ها باقيمانده هستند و استحاله  دارا مقادير اندکي حفره oC 900دما 

جوشي  است. افزايش دما تف نيز انجام نشده B4Cبخشي از ذرات افزودني 
ها و همچنين تکميل واکنش تشکيل درجا  باعث حذف حفره oC 1100تا 

  است. ويسکرها گرديده
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