
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( با ترکیب گرادیانی  2ZrO-Ni) ODSبررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت 

 ایجوشی پلاسمای جرقهبه روش تف شدهساخته

 
 3زهرا فتاحی ،2علیرضا کیانی رشید ، 2سید عبدالکریم سجادی ، 1لیلا مومنی کنگرشاهی

 چکیده

با  ییهاوان در کامپوزیتتمیکه نهای گرادیانی دارای ترکیب منحصر به فردی از چند خاصیت مختلف هستند کامپوزیتنانو

به گونه ای که تغییر تدریجی در ترکیب شیمیایی و ساختار آنها منجر به تغییرات در خواص  .ساختار معمولی به آنها دست یافت

شود. در تحقیق حاضر، نانوکامپوزیت میی گرادیانی برای کاربردهای خاص استفاده هاگردد. از نانو کامپوزیتمیمختلف شان 

ساخته شدند. از پودرهای اکسید  (SPS)ای پلاسمای جرقه جوشیتفلایه توسط روش  3و با تعداد Cr 02%-  Niنی با زمینه گرادیا

ین نانوکامپوزیت توسط آزمون خواص مکانیکی ا ومتری و نانومتری استفاده گردید.در ابعاد میکر کنندهتقویتزیرکونیم به عنوان 

ی ساخته شده فیکسچر خاصی جهت هاز آزمون خمش ارزیابی شد. به علت ابعاد کوچک نمونهو نی هالایهمیسنجی از تماسختی

ی این هاذرات اکسید زیرکونیم در لایهنشان داد که استفاده از نانو هاانجام آزمون خمش طراحی و ساخته شد. نتایج بررسی

ساختاری ولس روی خواص مکانیکی و ریزالکتربه کمک روش  کنندهتقویتدهی ذرات و پوشش نانوکامپوزیت گرادیانی

شود. همچنین مشخص شد که استفاده از می هاباعث افزایش استحکام خمش در نمونهو  استی مورد نظر تاثیرگذار هاکامپوزیت

در کامپوزیت، منجر به افزایش سختی ی مختلف از این نانوهادرصد وزنی( در لایه 51ذرات اکسید زیرکونیم تا یک میزان مشخص )

 شود.می هانمونه

 

 .(SPS)  ایپلاسمای جرقه جوشیتفسنجی، کونیم، خمش، سختیکامپوزیت گرادیانی، اکسید زیرانوکلمات کلیدی: ن
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 مقدمه

به عنوان یک راه حل جدید در حل مشکلات مهندسی در مواد  ها (FGM)یا  5ی هدفمند شدهمواد گرادیانی

 [.5]آیدمیکه به وسیله مواد همگن و یکپارچه به دست ن شوندمییشنهاد کامپوزیتی و استفاده چند منظوره پ

FGM  منجر به تغییرات در خواص  هاموادی هستند که تغییر تدریجی در ترکیب شیمیایی و ساختار آن ها

درحالی که توسعه  .داده شد 5790ایده کلی مواد گرادیانی برای اولین بار در سال [. 0]گرددمیشان  مختلف

 ساخت اصلی فرآیندهای [. 4و 3گردد]میی تحقیقاتی در ژاپن برهااست که به برنامهمییستماتیک مفهوس

 (، فرآیندهای3بخار شیمیایی و 0فیزیکی رسوب( گازی فرآیندهایسه دسته اصلی:  به توانمی را مواد گونهاین

 و ایجرقه پلاسمای روش به جوشیفت مانند جامد حالت فرایندهای و(، 4گری گریز از مرکز)ریخته مذاب حالت

ای همکارانش خواص چند لایهو  9جین [.6و  1]( تقسیم بندی کرد6SHS و SPS1)رونده پیشخود سنتز

FGMی پایه هاNi  را به روش متالورژی پودر بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد کهFGM ی پایه هاNi  مقاومت

 [.9]مواد یکپارچه دارندبهتری در برابر شوک حرارتی نسبت به 

ی زمینه هاکامپوزیت شده توسط ذرات اکسیدی( یکی از مشهورترینتقویت)  Ni ODS8 پایه یهاکامپوزیت

 Cr 02%-  Niدر این کامپوزیت، زمینه آلیاژ. شوندمیستفاده برای کاربردهای دمای بالا اکه  باشندمیفلزی 

دهد که خواص می ای را نتیجهل الاستیته بالا به زمینه فلزی مادهافزودن ذرات دیرگداز مستحکم با مدو. باشدمی

زیرکونیا دارای خواصی مانند، مقاومت در  کنندهتقویتفاز  بینابینی ذرات سرامیکی و آلیاژ زمینه را داشته باشد.

را در بین  برابر سایش و خوردگی، پایداری حرارتی و تطبیق حرارتی خوب با فلزات و بالاترین مقاومت به ضربه

  ها دارد.سرامیک

توان به روش ها میاند. از جمله این روشها معرفی شدههای مختلف و متنوعی برای تولید کامپوزیتروش

های مبتنی روش متالورژی پودر اشاره کرد. یکی از پرکاربردترین آنها، مایع )ریخته گری(، آلیاژسازی مکانیکی و

و سپس با پرس  ندگرداین روش، پودرهای مواد اولیه با یکدیگر مخلوط میدر  باشد.بر متالورژی پودری می

                                                 
1 ) Functionally graded materials 
2 ) Physical vapor deposition 
3 ) Chemical vapor deposition 
4 ) Centrifugal casting 
5 ) Spark plasma sintering 
6 ) Self-propagating high temperature synthesis 
7 (  Jin 
8 ( Oxide dispersion strengthened 



 

 

های نسبت به سایر روششوند. ، ذرات پودری به یکدیگر متصل میجوشیتفدر داخل قالب و  کردن ذرات پودر

امکان های پیچیده، هزینه تولید پایین، هایی مانند امکان ساخت شکلدارای مزیت ، این روشهاکامپوزیتتولید 

با این حال این . باشدمی کامپوزیتکنترل دقیق حجم فاز دوم، بالا بودن آهنگ تولید و امکان کنترل خواص 

 باشد که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است:هایی نیز میدارای محدودیت هاکامپوزیتروش برای تولید 

 الف( توزیع ناهمگن، جدایش و آگلومراسیون ذرات در زمینه

 تر شوندگی بسیار ضعیف ذرات سرامیکی در فلزات ب(

 بالای مورد نیاز جوشیتفدمای  (ج

 ر مانند پرس داغ و کوره اتمسفر احیاییدد( نیاز به تجهیزات پیشرفته متالورژی پو 

 ه( تخلخل

با هدف کاهش   ODSهایکامپوزیتبرای تولید نانو دهی الکترولسپوشش از ایده پژوهشدر این 

اکسید  میانگین ذرات اندازه تغییرات که نوآوری این طرح با. همچنین شودفوق استفاده می هایمحدودیت

اکسید  پودر وزنی درصد تغییر همچنین و میکرونی و نانو ماکسید زیرکونی پودر از همزمان استفاده با زیرکونیم

 .شودمی ایجاد اختارریزس در سختی و شیمیایی ترکیببا این کار گرادیانی از  .شود ایجاد زیرکونیوم

ای استفاده گردید. پلاسمای جرقه جوشیتفروی مخلوط پودرها از دستگاه  جوشیتفجهت انجام عملیات 

شود و با کاهش دما و زمان لازم برای در این دستگاه فشار و دما به طور همزمان بر مخلوط پودرها اعمال می

 کند.مید و به بهبود خواص نانو کامپوزیت کمک شومیاز رشد دانه درحین فرآیند جلوگیری  جوشیتف

 انواع جوشیتف قابلیت که است جوشیتف سریع فرآیند یک( SPS) ایجرقه پلاسمای روش به جوشیتف

ی در دسته جوشیتفی هامیان روشتوان در میرا  SPSروش . [8]باشدمی دارا را نارسانا و رسانا پودرهای

FAST5  .کمک فشار و جریان الکتریکی مستقیم با ولتاژ کم که از میان ذرات پودر فشردهبا  جوشیتفقرار داد 

تولید  برای روش اینکشور ژاپن، ی اخیر در هادر سالگیرد. میانجام دهد، میشده در قالب گرافیتی رخ 

 [52همکارانش]و  2سانا [.7]رار گرفته استتوجه ق مورد نانو، مقیاس در فازهای دارای و گرادیانی یهاکامپوزیت

 بهبود از حاکی آزمایشات این فعالیت نمودند. نتیجه هاکامپوزیت تولید در میکرو و نانو ذرات از استفاده زمینه در

 استفاده هاکامپوزیت ساخت برایآنها همچنین از ترکیب گرادیانی  .بود هاکامپوزیت مکانیکی خواص العادهفوق

 قرار بررسی مورد را گرادیانی یهاکامپوزیت بر روی جوشیتف پارامترهای و دانه اندازه توزیع، تاثیر و کردند

 شده ساخته قطعات یکنواختی و شونده اتمسفرکنترل وجود بالا، گرمایش نرخبا توجه به  SPSروش  .[55دادند]

                                                 
1 ( field assisted sintering technique 
2 ( Suna 



 

 

  2Cr / ZrO02%- Ni یهاکامپوزیت جوشیتف برای هاروش ترینروزبه و بهترین از یکی روش، این وسیله ی به

 [.50معرفی شده است]

 

 مواد و روش تحقیق

,  %77ی مختلف میکرون )هام در دو مقیاس نانو و میکرون با اندازهدر این تحقیق پودر اکسید زیرکونی

Merck mμ 1  ,2ZrO (  و نانو )77%  ,Merck nm02  ,2ZrO اند ( که با روش الکترولس نیکل پوشش داده شده

ی هاشد. برای ساخت کامپوزیت گرادیانی، لایه استفادهCr 02%-  Niآلیاژدر زمینه  دهکننتقویتبه عنوان ذرات 

 بتوان که شدند انتخاب طوری هالایه شیمیایی ترکیبدر نظر گرفته شد. مجزایی با ترکیب شیمیایی مختلف 

 یهالایه در مزیرکونی ذرات اکسیدنانو از استفاده اثر نیز و سختی گرادیان ایجاد و ماکسید زیرکونی میزان تغییر

 مختلف، یهالایه از هرکداموزن  .کرد بررسی آنها سختی و خمشی استحکام روی را کامپوزیت این مختلف

 مختلف وزنی درصدهای بای پودری هاهرکدام از مخلوط .بود برابر نمونه طول در آنها ضخامت نتیجه در و یکسان

 عملیات با جداگانه به طور هااین لایه .دهندمی تشکیل را نیگرادیا کامپوزیت یهالایه دهنده،تشکیل مواد

دور بر دقیقه در اتانول مخلوط و آماده سازی  012و سرعت  5:52 پودر به گلوله نسبت با گلوله ای آسیاکاری

ریخته و بعد ازاعمال  SPS دستگاه گرافیتی قالب درون است مشخص 1 شکل در که ترتیبی به را هالایهشدند. 

 A-Dی هابرای نمونه SPSعملیات  .شد تکرار پرس مرحله هر در و شدند ریخته نیز بعدی یهالایهدستی،  پرس

 یهالایهترتیب کلی  5دقیقه انجام شد. شکل  52مگاپاسکال و زمان نگه داری  12، فشار C 5022°در دمای 

 منظور به ترتیب به 2ZrO(m)و   2OZr(n) دهد.مینشان  را شده انتخاب مختلف شیمیایی یهاترکیب و هانمونه

 (!)مشخصات نمونه ها را معرفی نکرده ای .شدند استفاده میکرونی و م نانواکسید زیرکونی پودر دادن نشان



 

 

 C 5022°شده در دمای  جوشیتف D،  د( C، ج( B، ب( Aی الف( هانمونه -5شکل 
 

با روش الکترولس نیکل  کنندهقویتتیی هستند که ذرات هانمونه B و A یهانمونه، 5مطابق شکل 

باشند. همچنین ذرات میفاقد پوشش   Dو Cی هادر نمونه کنندهتقویتاند. درحالی که ذرات داده شدهپوشش

م در پودر اکسید زیرکونی  Dو Bی هاباشند و در نمونهمیدر مقیاس میکرونی  Cو  Aی هادر نمونه کنندهتقویت

 استفاده شد.Cr 02%-  Niاژیآلدر زمینه  کنندهتقویتعنوان ذرات دو مقیاس نانو و میکرون به 

 لسنج مدها را در دستگاه میکروسختیها، مقطع عرضی نمونهبه منظور بررسی سختی هر یک از لایه

BUEHLER- 1600-6125  با بارg.f 5222  ها اندازه گیری ثانیه قرار داده و سختی هر یک از لایه 51به مدت

گذاری به مرور انجام شد تا تغییرات سختی لایه سته از لایه اول تا سوم نقطه اثروری که با حرکت آهگردید. به ط

ها، بعد از سه بار به دست آید. نمودارهای مربوطه به منظور مقایسه سختی انواع نمونه هابه لایه کامپوزیت

 ها ترسیم شد. بار تکرارپذیری داده 3محاسبه سختی برای هر نمونه و 

استحکام  .است مکانیکی یهاآزمون ترینرایج از یکی خمش آزمون گرادیانی، مواد استحکام تعیین برای

[. 50]شد انجام ASTM-F394-78 استاندارد طبق اتاق دمای در محوری دو خمش آزمون از استفاده با خمشی



 

 

یی به قطر هان منظور استوانهبدی .است شده طراحی سرامیکی یهاکامپوزیت استحکام تعیین برای استاندارداین 

کات بریده و در مرکز فیکسچر قرار گرفت. شماتیک فیکسچری به وسیله وایرمتر میلی 1/4و ضخامت متر میلی 51

 نشان داده شده است. 0شکل  که برای این آزمون طراحی شد در

 

 

در  هافیکسچر و نحوه قرار گیری نمونهتیک شما -.Error! No text of specified style in documentشکل 

 آزمون خمش دو محوره.

 

باشد، فک بالا استوانه ای فولادی میمشخص است، این فیکسچر دارای دو فک  0همان طور که از شکل 

متر و روی فک پایینی سه گلوله با میلی 41/7کاری شده به قطر در مرکز آن یک گلوله فولادی سخت است که

تصویر واقعی از این فیکسچر و  3متر قرار داده شده است. شکل میلی 4رجه نسبت به هم و قطر د 502زاویه 

 دهد.مینمونه آماده شده را قبل از آزمون خمش نشان 



 

 

 
ی مختلف و هاتصویر واقعی از فیکسچر و گلوله -.Error! No text of specified style in documentشکل 

 .نمونه در آزمون خمش

 

شد. سرعت حرکت میقرار گرفته و آزمون آغاز  هاسازی سطح و پولیش، بین فکپس از آماده هانمونه

 3این آزمون دارای  [.53]به دست آمد  3تا  5بر دقیقه بود. استحکام خمشی به وسیله روابط  / . میلیمتر1 هافک

 ستحکام خمشی میانگین گزارش شده است.نهایت ا پذیری بود که دربار تکرار

 

 

 

 

وجود دارد که به ترتیب مدول  2E  و 1Eمشخص است، در این فرمول دو پارامتر  5همان طور که از فرمول 

 به دلیل تغییر ترکیب شیمیایی و 1Eثابت است، اما  2E باشد.میی فولادی هاالاستیک متعلق به نمونه و گلوله

گردد که میی مختلف، متفاوت است و موجب هالایه درCr 02%-  Niم و آلیاژ ید زیرکونیمقادیر درصد وزنی اکس

E در FGMنسبت به نمونه بالک تغییر پیدا کند. به همین خاطر برای  هاFGM 4لایه از طریق فرمول  3ی ها 



 

 

 گردد.لایه محاسبه می 3نه کل برای نمو  E  1گردد و درنهایت از فرمول میهر لایه محاسبه  E ابتدا 

 

 

 

 

 نتایج و بحث

از آنجایی  د.دهمینشان  A-D یهانمونه در مختلف یهالایه برای را میکروسختی تغییرات نمودار، 4شکل 

رای دا هارا دارد، نمونه کنندهتقویتنقش فاز  ODS ( 2Cr/ ZrO02%- Ni )م در کامپوزیت که اکسید زیرکونی

ی مختلف هاباشد. با مقایسه مقادیر سختی نمونهمیدرصد وزنی (  55-57م )بین زیرکونی تغییرات میزان اکسید

نخست افزایش و سپس کاهش  2ZrOبا افزایش درصد وزنی  هاشود که سختی نمونهمیکامپوزیتی  مشاهده 

باشند می کنندهتقویتدرصد وزنی  51و  55ی اول و دوم که به ترتیب دارای هاای که در لایهیابد. به گونهمی

 یابد.میباشد سختی کاهش میدرصد وزنی  57م لایه سوم که میزان اکسید زیرکونییابد و در میسختی افزایش 

  2ZrOتواند به دلیل آگلومراسیون ذرات مینیز   2ZrOی بالای هادرصدکامپوزیتی در ی نانوهاکاهش سختی نمونه

  ر باشد. آنها در نقطه تماس با یکدیگ جوشیتفو عدم 

ی هاذرات بیشتر است. )مقایسه نمونهاز نمونه بدون نانو  2ZrOذرات ی دارای نانوهاسختی تمام نمونه

ذرات عمدتا به دلیل شده با نانوی تقویتها(. افزایش سختی نمونه Dبا  Cونمونه گرادیانی  Aبا  Bگرادیانی 

در اثر افزایش کسر ذرات و ممانعت از  هاابجاییو همچنین ممانعت از حرکت ن کنندهتقویتسختی بالای ذرات 

مانند  هاباشد. مکانیزم جانبی استحکام بخشی کامپوزیتمیم و کاهش اندازه دانه ی اکسید زیرکونیهارشد دانه

نیز  کنندهتقویتدانگی، مکانیزم تحمل بار و اثر ناهمخوانی ضریب هدایت جرارتی زمینه و ذرات ی ریزهامکانیزم

 ی کامپوزیتی تاثیر بسزایی دارند.هاش سختی نمونهدر افزای

 Aی هاپوشش داده شده )نمونه 2ZrOی کامپوزیتی تقویت شده با ذرات هاهمچنین با مقایسه سختی نمونه

ی کامپوزیتی هاشویم که سختی نمونهمی( متوجه  Dو  Cی هانمونه ی پوشش داده نشده )هاو نمونه (Bو 

اند. باشد که با ذرات پوشش داده نشده تقویت شدهمییی هاداده شده بیشتر از نمونهتقویت شده با ذرات پوشش 

در زمینه کامپوزیتی،  کنندهتقویتتوان به دلیل توزیع یکنواخت تر ذرات میرا  هاافزایش سختی در این نمونه



 

 

تخلخل بین ذرات و  کاهش عیوب متالورژی پودر، تشکیل فصل مشترک بسیار مناسب و عاری از هر گونه حفره و

 زمینه توجیه نمود.
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 A –D  لایه 3 یهانمونه در مختلف یهالایه میکروسختی نمودار  -4 شکل

 

که  Bمشخص شد که نمونه  A-Dی هاپس از محاسبات انجام شده و به دست اوردن استحکام خمشی نمونه

م در هر سه لایه خود است،  دارای درصد وزنی نانو اکسید زیرکونی 3 نیندارای گرادیان اکسید زیرکونیوم و همچ

ی گرادیانی با هاباشد. به منظور مقایسه نمونهمی MPa525/5896 بیشترین استحکام خمشی به میزان 

درصد وزنی اکسید زیرکونیم که در شرایط  51حاوی  2Cr/ ZrO02%- Ni گرادیانی، یک کامپوزیت ی غیرهانمونه

ای استحکام خمشی نمودار میله  1 شده اند  نیز تحت ازمون خمش قرار داده شد. شکل جوشیتفبه مشا

که  دهدمیدهد. نتایج نشان میاند را نشان شده جوشیتف c25022ی بهینه که در دمای هامیانگین برای نمونه

فزایش داشته است. از طرفی ا MPa 012ی گرادیانی شده نسبت به نمونه بالک حدود هااستحکام خمشی نمونه

بوده که  MPa049/5678 باشد، میی مختلف هاکه فاقد نانو اکسید زیرکونیوم در لایه Aاستحکام خمشی نمونه 

رسیده است. دلیل افزایش  MPa 525/5896درصد وزنی اکسید زیرکونیوم نانو به میزان  3این میزان با افزودن 

 میم در تمافاده از نانوذرات اکسید زیرکونیادیانی کردن ترکیب و نیز استی گرتوان در دو مسالهمیاستحکام را 

  2Cr/ ZrO 02%- Ni جستجو کرد به گونه ای که در جاهایی که نیاز به بیشتر شدن سختی کامپوزیت هالایه

ذرات اکسید ذرات اکسید زیرکونیم استفاده نمود زیرا نانوافزودن نانو توان از روشمیباشد این افزایش سختی را 

بهبود اتصال ذرات  زیرکونیم استفاده شده در این کامپوزیت، در زمینه پخش شده و با افزایش استحکام آن، به

 کند.میم میکرونی به هم و به زمینه کمک اکسید زیرکونی



 

 

 Aی هاپوشش داده شده ) نمونه  2ZrOی کامپوزیت تقویت شده با ذرات هابا مقایسه استحکام خمشی نمونه

ی کامپوزیتی هاشویم که استحکام خمشی نمونهمی( متوجه  Dو  Cی ها( و پوشش داده نشده ) نمونه Bو 

باشد که با ذرات پوشش داده نشده تقویت شده اند. مییی هاتقویت شده با ذرات پوشش داده شده بیشتر از نمونه

نه کامپوزیتی و تشکیل فصل مشترک بسیار در زمی کنندهتقویتتر ذرات تواند توزیع یکنواختمیدلیل این امر 

مناسب و عاری از هر گونه حفره و تخلخل بین ذرات و زمینه باشد. به این صورت که با ذوب سطحی بیشتر در 

پذیری بهتری از خود نشان داده و در انعطاف هااین دسته از نمونه ،و چسبندگی بیشتر ذرات پودر SPSاثر جرقه 

 د.بو داهخو دارا ارر دستگاه تست خمش، استحکام خمشی بیشتری نهایت با قرار گرفتن د
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 .A-D یهانمونه و بالک نمونه خمشی استحکام به مربوط ایمیله نمودار -1شکل

 

 گیرینتیجه

 لایه و تغییرات ترکیب شیمیایی 3رادیانی با تعداد گ 2Cr/ ZrO02%- Ni این پژوهش کامپوزیت در -5

م در دو مقیاس نانومتری ه در آن از سه نوع اکسید زیرکونیی آن ساخته شد کهااجزای سازنده در لایه

 و میکرو متری و آلیاژ نیکروم در ابعاد میکرومتری استفاده شد.

اکسید  میزان تغییر وم بین ذرات اکسید زیرکونی بهتر جوشیتف برای SPSبا انتخاب دمای مناسب  -0

 مناسب سختی گرادیان توانمی 2Cr/ ZrO02%- Ni گرادیانی کامپوزیت مختلف یهالایه در مزیرکونی

 .کرد ایجاد SPS روش به شده ساخته یهاFGM  در



 

 

نه تنها به افت خواص مکانیکی منجر نشد بلکه در  هاایجاد ساختار گرادیانی در این کامپوزیت  -3

ی هارفتار به مراتب بهتری از نمونه به دلیل وجود گرادیان سختی هاکاربردهای خمشی، این نمونه

 بالک و غیرگرادیانی از خود نشان دادند.

اکسید  ذرات بین مناسب اتصال ایجاد عدم باعث خاصی حد از ماکسید زیرکونی میزان بودن کمتر -4

 بالا باعث اکسید زیرکونیم حد از بیش استفاده و کامپوزیت ضعیف جوشیتف نتیجه در و زیرکونیم

 ترضعیف اتصال هم باز نتیجه در زمینه و ذرات بین در موجود ماکسید زیرکونی یایهل ضخامت رفتن

 درصد وزنی بود. 51حدود  که نامندمی موثر ضخامت را بهینه میزان این د.ش
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