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تاثیرعوامل گاززاي کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتی 

TiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی   

  

  3، احد ضابط2خاکی وحدتی جلیل ، 1شمس فاطمه سیده

 

  چکیده

) از روش افزودن 80با تخلخل باال (حدود % TiC/Al2O3در این پژوهش براي بدست آوردن فوم کامپوزیتی 

عوامل گاززا به مخلوط پودرهاي واکنش دهنده و سپس سنتز احتراقی نمونه هاي خام استفاده شده است. 

پودرهاي اکسید تیتانیم (رتیل)، آلومینیوم فلزي و گرافیت به عنوان مواد اولیه به کار گرفته شده اند. پس از تهیه 

به  به عنوان عوامل گاززا   ز این مواد، مقادیر مختلفی از دو ماده کربنات کلسیم یا سلولزترکیب استکیومتري ا

این مخلوط پودري افزوده شده و در فشارهاي مختلف تحت پرس هیدرولیک قرار داده شده است. قرص هاي 

قی فعال شده با شده است تا تحت سنتز احتراداده ) قرار W900خام تهیه شده در فر مایکروویو خانگی (توان

مشاهده شد با افزایش میزان هر دو نوع ماده گاززا در  .مایکروویو، فوم هاي کامپوزیتی مورد نظر حاصل شوند

یک فشار پرس ثابت، درصد تخلخل نمونه هاي سنتز شده افزایش یافته است. از طرفی با افزایش فشار پرس 

ز شده کاهش پیدا کرده است. همچنین در یک فشار روي نمونه هاي خام اولیه، درصد تخلخل نمونه هاي سنت

پرس ثابت، مقادیر تخلخل فوم هاي حاصل شده در حضور عامل گاززاي سلولز بیشتر از کربنات کلسیم بوده 

در حین   TiC/Al2O3، نشان دهنده تولید کامپوزیت هاي  )XRD(است. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس 

زیابی میکروسکوپی نمونه هاي سنتز شده حاوي کربنات کلسیم با آنالیز انجام آزمایشات بوده است. در ار

SEM ،به این نتیجه رسیدیم که با افزایش میزان این ماده گاززا عالوه بر افزایش درصد تخلخل نمونه ها ،

  مورفولوژي حفرات به تدریج از حالت بسته به باز تغییر می یابند.

  ، سنتز احتراقی، مواد گاززا، کربنات کلسیم، سلولزبا تخلخل باال TiC/Al2O3 واژه هاي کلیدي: کامپوزیت

                                                             
   hanie.shams@yahoo.com مشهد فردوسی دانشگاه ،متالورژي و مواد مهندسی ، گروهارشد کارشناسی دانشجوي 1 

  مشهد فردوسی دانشگاه متالورژي، و مواد مهندسی گروه استاد،  2
  مشهد فردوسی دانشگاه متالورژي، و مواد مهندسی گروه استادیار،  3



کلسیم... کربنات گاززاي تاثیرعوامل  

 

  مقدمه

سنتز احتراقی یا سنتز دماي باالي خود پیش رونده یک روش پیشنهادي براي تولید سرامیک هاي پیش رفته، کامپوزیت هاي 

از اعمال یک پالس کوتاه  سرامیکی و ترکیبات بین فلزي است و به یک واکنش شیمیایی بسیار گرمازا بستگی دارد که پس

  انرژي براي شروع واکنش خود پیش رونده می شود. تخلخل در محصوالت سنتز شده معموال توسط این عوامل تعیین می شود:

 دانسیته اولیه یا دانسیته خام قرص پودري )1

 تغییر در حجم بین مواد اولیه و محصوالت )2

 تبخیر ناخالصی ها در دماهاي باال در طی فرایند )3

 مهاجرت الکترونی    )4

%) می توانند با بکارگیري سنتز احراقی هنگامی که مواد اولیه و محصوالت در حالت جامد باقی 60مواد با تخلخل باال (بیشتر از  

بمانند تولید شوند و این به طور وسیعی نتیجه تخلخل اولیه در قرص پودري واکنش نکرده است. اگر دماي احتراق از دماي 

تعدادي از مواد اولیه یا محصوالت تجاوز کند، منجر به شدت باالي چگالش می شود. جریان مواد اولیه و/یا   ذوب یکی یا

محصوالت مذاب به خاطر اثر مویینگی و جاذبه مخصوصا اگر تفاوت چشمگیري در دانسیته قسمت هاي مذاب و جامد باشد، 

اب پر می شوند. یک عامل گاززا می تواند با ورود به جبهه احتراق منجر به چگالش نمونه می شود به این معنا که حفرات با مذ

به طور طبیعی بر وقوع چگالش براي چنین سیستم هایی غلبه کند. براي اینکه عامل گاززا در افزایش تخلخل محصول موثر واقع 

برابر انتقال گاز درون فاز مایع باشد. شود، باید ویسکوزیته مذاب تولید شده در موج احتراق داراي مقدار بهینه اي از مقاومت در 

مقاومت زیادي مواجه می شود و در حین انجماد در مایع گیر می افتد. این باعث ایجاد با اگر ویسکوزیته بسیار باال باشد، گاز 

باشد، شود. بالعکس اگر ویسکوزیته بسیار پایین  حفرات کشیده یا خیلی بزرگ و حفرات در هم ریخته نامطلوب در محصول می

یابد. این باعث ایجاد افزایش ناچیز یا صفر در تخلخل  شود و به آسانی در میان مایع جریان می گاز با یک مقاومت کم مواجه می

اي براي میزان مایع تولید شده در جبهه واکنش وجود دارد که باعث افزایش مؤثر در تخلخل  شود. مقدار بهینه محصول می

شود در صورتی که مقدار  ي مایع تولید شده در جبهه واکنش منجر به چگالش شدید محصول میشود. مقدار باال محصوالت می

. در برخی موارد، در حین سنتز احتراقی تولید گاز به طور چشمگیري اتفاق ]1[ کم مایع، گاز روان را به دام نخواهد انداخت

سطحی شده به پودر واکنش دهنده یعنی مخلوط تیتانیم و  هاي بسیار فرار و گازهاي جذب افتد که ناشی از گاززایی ناخالصی می

شوند. عوامل گاززاي  کربن سیاه است. در موارد دیگر عوامل گاززاي جدید به طور هدفمند به مخلوط واکنش دهنده اضافه می

واکنش آزاد  اي در حدود دماي احتراق واکنش هستند، در نتیجه گازها به داخل جبهه ویسکوز آل داراي دماي تجزیه ایده

شوند تا به تشکیل حفرات کمک کنند. اگر گاز تولید شده جلوي جبهه واکنش به خاطر تفاوت چشمگیر دماي تجزیه و  می

احتراق باشد، افزایش ناچیز یا صفر در تخلخل محصول خواهیم داشت. از آن جا که تجزیه معموالً یک فرایند گرماگیر است 

ر چشمگیري در واکنش سنتز احتراقی دخالت کند یا آن را به تعویق بیندازد به این معنا که عامل گاززاي انتخابی نباید به طو

گرماي تولید شده از واکنش سنتز احتراقی گرمازا باید خیلی بیشتر از گرماي مورد نیاز براي تجزیه عامل گاززا باشد. واکنش در 

تواند قبل از رسیدن به تبدیل  کند می حرارت قابل توجه عمل میمواردي که عامل گاززا به عنوان یک رقیق کننده یا فروبرنده 

اي و پایدار) پیشروي کند تا اثرات  کامل کوئنچ شود. سیستم واکنش باید با یک سرعت سوختن نسبتاً باال (موج احتراق صفحه

ده به عنوان تجهیزات پزشکی . مواد سنتز احتراقی شده متخلخل کاندیداي استفا]1[ اتالف حرارتی از جبهه واکنش مینیمم شود
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هاي  هاي جانشین مفاصل و همچنین کاربردهاي دیگري چون مبدل هاي دندانی تا استخوانی و ایمپلنت در محدوده ایمپلنت

جا یک  در این. ]1[ هاي نگهدارنده کاتالیستی، میکروفیلترها و مواد استحکام باالي خیلی سبک وزن هستند حرارتی، سیستم

است که شامل افزودن مقادیر خاصی مواد گاززا  است. مواد گاززا به هدف  تز احتراقی مورد بررسی قرار گرفتهکاربرد نوین سن

شوند. پس از افزودن مواد گاززا ، یک  افزوده می SHSهاي متصل بهم محصوالت واکنش  افزایش بیشتر تخلخل کلی و تخلخل

% باشد، بدست 80تواند حدود  هاي آن می با تخلخل باال که تخلخل  با تخلخل بسیار بیشتر یعنی سرامیک SHSمحصول واکنش 

  خواهد آمد.

  

  مواد و روش تحقیق

 m μ<%) است. مواد اولیه شامل پودرهاي گرافیت (80حدودبا تخلخل باال (  TiC/Al2O3هدف این تحقیق تولید کامپوزیت 

) و اکسید تیتانیوم (رتیل) هستند که در کنار آن ها در برخی نمونه ها از mμ 45 <% و 9/99)، آلومینیوم فلزي (خلوص45

ترکیبات تشکیل دهنده ان عوامل گاززا استفاده شده است. به عنو )mμ 53 <کربنات کلسیم و در برخی دیگر از  خاك اره (

کربوهیدرات هاي موجود در چوب : کربوهیدرات ها، لیگنین، مواد استخراجی و ترکیبات معدنی هستند. شامل سلول چوب

عمدتاً از  سلولز و همی سلولزها تشکیل شده اند. دیواره سلولی اولیه گیاهان سبز عمدتاً از سلولز ساخته شده و دیواره ثانویه 

 % چوب45تا  40شامل سلولز با مقادیر متغیري از لیگنین است. بنابراین سلولز جزء اصلی چوب است. در اغلب گونه ها حدود 

]. بنابراین در محاسبات 2است[ C6H10O5سلولز یک ترکیب آلی است که داراي فرمول شیمیایی . خشک، سلولز است

به  اتنجام آزمایشالزم به ذکر است قبل از اایی سلولز در نظر گرفته شده است. ترمودینامیکی، براي خاك اره فرمول شیمی

پس بر اساس آن چه  ].2درجه سانتیگراد قرار داده شده است[ 103دماي ساعت در  72خاك اره به مدت منظور رطوبت زدایی، 

به نسبت هاي استکیومتري واکنش  .شده استگرفته ه همان سلولز در نظر خاك ار ، از مروري بر منابع مطالعاتی حاصل شد

وزن کرده و در یک  از پودرهاي گرافیت، آلومینیوم و اکسید تیتانیوم   3TiO2 + 3C + 4Al → 3TiC + 2Al2O3مقابل 

میلی متر قرار داده و به صورت دستی آنقدر هم زده شد تا مخلوط  5ساچمه فوالدي با قطر  10محفظه پالستیکی به همراه 

پودري همگن حاصل شده است. مخلوط هاي پودري شامل مقادیر  مختلف از مواد گاززاي کربنات کلسیم یا خاك اره تهیه 

از این مخلوط هاي پودري که شامل یکی از عوامل گاززاي کربنات کلسیم و خاك اره  گرمی 3شده است. سپس مقادیر 

هر  پسسبودند، توسط دستگاه پرس هیدرولیک تحت چندین فشار پرس مختلف به قرص هایی از مواد اولیه تبدیل شده اند. 

و میخ فوالدي خمیده اي روي سطح نمونه قرار داده شده  W900نمونه  جداگانه در مرکز فر مایکروویو خانگی و در توان ثابت 

پس از آن که نمونه مشتعل شده و سنتز احتراقی شروع شده، فر  جاسازي شده است تا به ایجاد جرقه در سطح نمونه کمک کند.

  مایکروویو خاموش شده تا سنتز به صورت خود پیش رونده کل نمونه ها را در بر گیرد.

  

  نتایج و بحث

نوان درصد تخلخل، از میانگین داده هاي دو بار آزمایش حاصل شده است. در مورد ماده گاززاي اعداد گزارش شده به ع

مول  15/0و  1/0، 05/0، 0مگاپاسکال نمونه هایی را با مقادیر محافظه کارانه  176و  132، 88، 44خاك اره ابتدا در فشارهاي 
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ن ماده گاززا بر روي درصد تخلخل، نمونه هایی با مقادیر خیلی خاك اره تهیه کردیم سپس براي مشاهده تأثیر مقادیر باالي ای

مول خاك اره بود. اما از آنجا که نمونه هایی  5/1و  1، 5/0، 35/0بیش تر خاك اره را آماده سازي کردیم. این مقادیر شامل: 

تگی الزم را دارا نبود، تصمیم با این مقادیر باال از ماده خاك اره پس از فشرده شدن در فشارهاي پرس ذکر شده، بهم پیوس

مگاپاسکال را انتخاب کردیم. در مورد  352و  264گرفتیم از فشارهاي پرس باالتر استفاده کنیم که پس از سعی و خطا دو فشار 

 ،0مگاپاسکال نمونه هایی را با مقادیر محافظه کارانه  176و  132، 88، 44ماده گاززاي کربنات کلسیم هم ابتدا در فشارهاي 

مول کربنات کلسیم تهیه کردیم و سپس براي مشاهده دقیق تأثیر مقادیر باالي این ماده گاززا بر روي  24/0و  16/0، 08/0

 5/1و  1، 5/0درصد تخلخل، نمونه هایی با مقادیر خیلی بیش تر کربنات کلسیم را مورد بررسی قرار دادیم. این مقادیر شامل: 

مگاپاسکال، پرس شدند. پس از  352و  264، 176، 88ماده سازي نمونه ها در چهار فشار  مول کربنات کلسیم بود که پس از آ

  سرد شدن قرص هاي کامپوزیتی حاصل، تخلخل نمونه ها را به کمک این رابطه محاسبه کردیم:     

                                                                                        100 ×=
��������

���
 	%��������                          

  ، دانسیته تجربی است. expρدانسیته تئوري و  ،thρکه در آن 

  
   .مول خاك اره در فشارهاي پرس مختلف 15/0: منحنی هاي تغییرات درصد تخلخل بر حسب مقدارهاي کمتر از 1شکل

 
  مختلفپرس  يفشارها درمول خاك اره  5/0مقدارهاي بیشتر از  حسب بر تخلخل درصد راتییتغ يها یمنحن: 2شکل
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.مختلفپرس  يفشارها در کربنات کلسیم مول 25/0مقدارهاي کمتر از  حسب بر تخلخل درصد راتییتغ يها یمنحن: 3شکل  

  
.مختلف ي پرسفشارها در کربنات کلسیم مول 5/0مقدارهاي بیشتر از  حسب بر تخلخل درصد راتییتغ يها یمنحن: 4شکل  

 

به وضوح می بینیم که در یک فشار ثابت با افزایش میزان ماده گاززاي کربنات کلسیم و خاك اره ، درصد تخلخل افزایش مـی  

  هاي گازي آزاد شده در طی واکنش، بر طبق روابط زیر : یابد. در واقع افزایش در مقدار مول ماده گاززا منطبق با افزایش مول

  

3TiO2 + 3C + 4Al + x CaCO3 → 3TiC + 2Al2O3 + x CaO + x CO2 (g)                                        

  )1رابطه (

 
3TiO2 + 3C + 4Al + x C6H10O5 → 3TiC + 2Al2O3 + 6x C + 5x H2O (g)                             

  )2رابطه(

درصد تخلخل نهایی محصول سنتز احتراقـی شـده بسـتگی بـه دو عامـل       ].1و در نتیجه افزایش تخلخل محصول سنتز شده است[

مشروط بر اینکه زمان  SHS در طی واکنش CO2 ،O H2  درصد تخلخل پیش ماده خام و تخلخل ناشی از آزاد شدن گازهاي

ار پرس، درصد تخلخل همچنین مشاهده کردیم با افزایش فش ].3زیادي براي فرار از مذاب قبل از انجمادش نداشته باشند، دارد [

پس از واکنش احتراق، کاهش پیدا کرده است که این مسئله ناشـی از ایـن واقعیـت اسـت کـه تحـت فشـارهاي بـاالتر، تخلخـل          

]. اما در مـورد نمونـه هـاي بـدون مـاده گـاززا مشـاهده مـی شـود کـه درصـد تخلخـل در             3ابتدایی پیش ماده کم تر خواهد بود[
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) از فشارهاي پایین بیش تر است. باید دانست که افزایش فشار پـرس در یـک مقـدار ثابـت     اسکالمگاپ 352و 264فشارهاي باال (

ها است. این عامل از یک طرف درصد تخلخل پیش مـاده خـام    ماده گاززا داراي دو اثر مخالف روي درصد تخلخل نهایی نمونه

شـود. از طـرف دیگـر منجـر بـه       احتراقـی شـده مـی   را کاهش داده که به نوبه خود منجر به کاهش درصد تخلخل محصول سـنتز  

هاي پودري پیش ماده اسـت،   شود که ناشی از افزایش درجه تماس بین دانه افزایش نرخ بیرون روي حرارت از منطقه واکنش می

راي فـرار گازهـا از اسـتخر مـذاب کـاهش یافتـه و بنـا          براین در نتیجه زمان انجماد موضعی فاز مایع کاهش یافته و زمان موجـود ـب

مول خاك اره و پرس شـده در فشـار    15/0حاوي نمونه سنتز شده ، 5در شکل ].3یابد[ درصد تخلخل محصول نهایی افزایش می

%) است به نمایش گذاشته شده اسـت. در ایـن شـکل بـه      7/75که در زمره نمونه هاي با باالترین درصد تخلخل ( مگاپاسکال 44

ن نمونه و سطح مقطع شکست آن قابل مشاهده می باشد. حضور نوعی از ترك ها وضوح تخلخل هاي ماکروسکوپی در سطح ای

دلیـل بـراي    تـرین  محتمـل در سطح این نمونه و اکثر نمونه هاي سنتز شده حاوي مقادیر باالي ماده گاززا قابل مشاهده است کـه  

اال  دماهـاي  ا هسـتند در عمدتا ناشی از حضور عوامل گـازز  که شده تولید گازهاي ناخالص که اینست حضور آن ها  جلـو  در ـب

د،  می قرار زیاد فشار در وقتی که شوند  می حفراتی ایجاد سبب احتراق جبهه  صـفحه  راسـتاي  در نمونـه  شکسـت  سـبب  گیرـن

   .]4[می شوند احتراق موج جلویی

 
 44 تحت فشار مول خاك اره و پرس شده 15/0حاوي  در سطوح مختلف نمونه موجود : تخلخل هاي ماکروسکوپی5شکل

 مگاپاسکال.

 

سـنتز  مشاهده کردیم که در یک میزان ثابت از ماده گاززا و به کار بردن یک فشار پرس ثابت براي فشردن نمونه ها، نمونه هـاي  

حاوي کربنات کلسیم باقی می مانند. شاید بتوان دلیل این امر را در تفاوت سنتز شده حاوي خاك اره سالم تر از نمونه هاي شده 

کانیزم ایجاد تخلخل در نمونه هاي سنتز شده حاوي این دو نوع ماده گاززا دانست. در مورد کربنات کلسـیم ایجـاد تخلخـل بـه     م

در حین انجام سنتز احتراقی است که به صورت انفجاري از نمونه حاوي این مـاده خـارج مـی شـود و در      CO2خاطر تولید گاز 

نمونه هایی که حاوي مقادیر خیلی باالي این ماده باشند باعث تغییر شکل هاي زیاد می شوند. اما در مورد خاك اره با گرمـایش  

اده می سوزد و بیـرون مـی رود و سـبب بـه جـاي گذاشـتن یـک سـاختار         نمونه توسط انرژي مایکروویو قبل از انجام سنتز، این م

متخلخل می شود، پس خروج عوامل گاززا در این مورد حالت انفجاري نخواهد داشت و باعث تغییر شکل هاي زیاد نمونه هاي 

ه  مقایسـه    حاوي این ماده نمی شود.  وع مـاده گـاززاي      با در نظر گرفتن فشار ثابت و مقدار مول ثابت از ماده گـاززا ـب تـأثیر دو ـن

). به روشنی می توان دید که در هر دو فشـار، بـا در   7و  6خاك اره و کربنات کلسیم بر روي درصد تخلخل می پردازیم (شکل 

یش تـر اسـت از کربنـات           ا مـاده گـاززاي خـاك اره ـب نظر گرفتن یک مقدار ثابت براي ماده گاززا، درصد تخلخل نمونه هـاي ـب
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می توان گفت در یک مقدار مول ثابت از هر دو ماده گاززا، خاك اره به علت ایجاد تعداد مـول   2و  1به روابط  کلسیم. با توجه

  گازي بیش تر نسبت به کربنات کلسیم، درصد تخلخل نمونه را بیش تر افزایش می دهد.

  
  .گاپاسکالم 246: توزیع درصد تخلخل به عنوان تابعی از مقدار ماده گاززا در فشار ثابت 6 شکل

  

  
.مگاپاسکال 352 ثابت فشار در گاززا ماده مقدار از یتابع عنوان به تخلخل درصد عیتوز: 7شکل  

 

داراي بیش ترین مگاپاسکال پرس شده است  44خاك اره که تحت فشار  مول 15/0حاوي ، نمونه  1در میان نمونه هاي شکل 

حاکی از دست ،  Al2O3و   TiCوجود پیک هاي ) 9(شکلاین نمونه پراش اشعه ایکس در آنالیز  .می باشد%) 7/75تخلخل (

در محصول سنتز شده حاکی از نقص در واکنش آلومینوترمیک   TiO2حضوراما است.  TiC/Al2O3یابی ما به کامپوزیت 

موجود در مخلوط پودري اولیه در حضور  Alسنتز در اتمسفر هوا انجام می شود، مقداري از  چوناست.  Alبا  TiO2احیاء 

حاوي  نمونه XRDآنالیز . در رت واکنش نکرده باقی خواهد ماندبه صو TiO2اکسیژن هوا اکسید شده و بنابراین مقداري از 

%) در میان 8/72داراي ماکزیمم تخلخل (و  ) 8(شکل مگاپاسکال پرس شده است 44که تحت فشار  مول کربنات کلسیم 24/0

جالب توجه است که به وضوح حضور مقادیر اندك  CaAl4O7وجود پیک هاي ضعیفی از ترکیب  ،است 3هاي شکل نمونه 

CaO  را در محصول نشان می دهد. از آن جا که اثري از حضور کربنات کلسیم افزوده شده در نمودار  1باقی مانده از رابطه

ایجاد  Al2O3حاصل از آن با   CaOحین سنتز تجزیه شده وپراش اشعه ایکس نیست، پر واضح است که کربنات کلسیم در 

  )8(شکل  مگاپاسکال 176مول کربنات کلسیم و پرس شده تحت فشار  5/1 حاوي نمونه کرده است.را  CaAl4O7 ترکیب 
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باقی  TiO2حضور در این نمونه حاکی از  CaTiO3 می باشد. پیک هاي  CaTiO3و  CaAl4O7و ترکیبات  TiCشامل: 

  به مخلوط اولیه است.  CaCO3است که ناشی از افزودن مقادیر خیلی باالي در محصول سنتز  CaOمانده به صورت ترکیب با 

  

 
.کلسیم : مقایسه نمودارهاي پراش اشعه ایکس براي نمونه هاي حاوي ماده گاززاي کربنات8شکل  

 
   .خاك ارهمقایسه نمودارهاي پراش اشعه ایکس براي نمونه هاي حاوي ماده گاززاي  :9شکل

In
t e

n
si

ty
 (

a.
u

) 
In

te
n

si
ty

 (
a.

u
)  

In
te

n
si

ty
 (

a
.u

)  
In

te
n

si
ty

 (
a

.u
) 

S0.5P352 

S0.15P44 

C1.5P176 

C0.24P44 



 ششمین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي و جامعه ریخته گري ایران

9 
 

 دما شدید افت باعث واکنش مخلوط به آن باالي مقادیر افزودن است، گرماگیر شدت به ٣CaCO  تجزیه واکنش جاکه آن از

  در. داشت خواهیم سنتز محصول در را مانده باقی TiO2 بنابراین و برد خواهد بین از را TiO2 کامل احیاي امکان و شده

 پیک حضور)  9 شکل(مگاپاسکال 352 فشار تحت شده پرس و اره خاك مول 5/0 حاوي نمونه براي ایکس اشعه پراش نمودار

  و واکنش باالي سرعت دلیل به که است احتراقی سنتز واکنش محصول در کربن ایجاد و سلولز تجزیه مبین کربن، ضعیف هاي

  .بسوزد واکنش انجام حین در تواند نمی نمونه سطح به اکسیژن رسیدن براي کافی فرصت نداشتن

مگاپاسکال تحت پرس  176 هایی که در فشار ثابت نمونهرونی از سطح مقطع شکست تالک میکروسکوپویر اتص 10در شکل 

بدون ماده گاززا نمونه  .مشاهده می کنیم راقرار گرفته اند ولی داراي مقادیر مختلفی از ماده گاززاي کربنات کلسیم هستند 

تعداد یم سمول کربنات کل 25/0حاوي نمونه در  .)1-10(شکل  میکرومتر است 80کمی حفره بسته با اندازه تقریبی  داراي تعداد

به علت گرفتار شدن گاز تولیدي ناشی از افزودن ماده گاززا  که حفرات نسبت به نمونه قبلی به شدت افزایش یافته است 

)CO2 در داخل نمونه است. شایان ذکر است تخلخل ها حالت بسته دارند. نبودن زمان کافی براي حرکت گاز (CO2  تولید

ا مورفولوژي بسته ظاهر شوند. مهمترین پارامترها براي کنترل مورفولوژي حفرات شده  در داخل مذاب باعث می شود حفرات ب

]. در این جا با کاهش دماي آدیاباتیک در اثر افزودن 5د[مربوط می شوبه دماي آدیاباتیک و کسر فاز مذاب در حین واکنش 

 80حفراتی با همان اندازه تقریبی فته است و مکان رشد حفرات از بین رکربنات کلسیم و بالتبع افزایش ویسکوزیته فاز مذاب، ا

به وضوح حضور همزمان تخلخل هاي بسته  و مول کربنات کلسیم  5/0در نمونه با  .)2-10(شکلمیکرومتر را مشاهده می کنیم

با حضور بسیار زیاد تخلخل هاي باز ( ،مول کربنات کلسیم 1در نمونه با . )3-10(شکل تخلخل هاي باز را مشاهده می کنیم

مول، نه 1. با افزایش میزان ماده گاززاي کربنات کلسیم به )4-10(شکل شاهد هستیممیکرومتر) را  100اندازه تقریبی بیش از 

تولیدي افزایش می یابد بلکه دماي آدیاباتیک تئوري هم به شدت کاهش می یابد. به عالوه هنگامی که   CO2تنها مقدار گاز 

اشد باید دماي واقعی در جبهه واکنش کمتر از دماي آدیاباتیک تئوري باشد، بنابراین حرارت نرخ پیشروي جبهه واکنش زیاد نب

از آن به بیرون هدایت می شود. بنابراین زمان انجماد موضعی در جبهه واکنش کاهش می یابد و سیالیت مذاب کمتر می شود. 

ر (جریان مذاب را به داخل حفرات تولیدي که منجر به پر این فشار گاز باالتر به همراه سیالیت کمتر و زمان انجماد کوتاه ت

کردن آن ها می شود، محدود می کند) محتواي تخلخل نمونه ها را افزایش داده و مورفولوژي حفرات را از حفرات بسته به 

اق ویسکوز زمان حفرات باز تغییر می دهد. به عبارتی هرگاه سرعت موج احتراق کم باشد، بسته هاي گاز موجود در جبهه احتر

کافی براي به هم پیوستن و تشکیل حفرات بزرگتر را خواهند داشت و بالتبع چون اندازه کلی حفرات افزایش خواهند یافت 

  ].6[به باز تغییر می یابد بستهاز  اتصاالت درونی حفرات افزایش می یابد و مورفولوژي حفرات

  

  
: بدون ماده گاززاي 1-10، شکل شکست نمونه هاي با مقادیر متفاوت ماده گاززا مقطع سطح از  SEMتصاویر : 10شکل

  .مول کربنات کلسیم 1: 4- 10مول کربنات کلسیم، شکل  5/0: 3- 10مول کربنات کلسیم، شکل  25/0: 2-10افزودنی، شکل 

10-4  10-3  10-2  10-1  
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  نتیجه گیري

و کربنات  سلولزرا به روش افزودن عوامل گاززاي   %80ي خل باالبا تخل TiC/Al2O3کامپوزیت  توانستیم پژوهش در این

به مخلوط پودرهاي واکنش دهنده اکسید تیتانیم (رتیل)، آلومینیوم فلزي و گرافیت و سپس سنتز احتراقی نمونه هاي خام  کلسیم

نسبت به کربنات کلسیم داراي ظاهر  سلولز کامپوزیت هاي حاوي ماده گاززاي  تولید کنیم.در داخل فر مایکروویو خانگی 

نمونه هاي سالم تري را  ، نسبت به کربنات کلسیمماده گاززا  استفاده از  سلولز  به عنوان یکنواخت تري هستند،  به عبارتی 

 CO2ایجاد می کند که این ناشی از تفاوت مکانیزم ایجاد تخلخل توسط این دو ماده است. کربنات کلسیم به خاطر ایجاد گاز 

با ایجاد فضاهایی که پس عمدتا حین فرایند سنتز و خروج انفجار گونه آن سبب ایجاد تخلخل می شود، حال آن که خاك اره 

تخلخل در  ایجاد از سوختن این ماده و خارج شدن آن از نمونه در حین گرمایش پیش از سنتز احتراقی شکل می گیرد، سبب 

گاززاي کربنات کلسیم مورفولوژي حفرات با افزایش این عامل گاززا به تدریج از نمونه می شود. در نمونه هاي حاوي ماده 

  حالت بسته به باز تغییر یافته است. 
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