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قطعات نیروگاههاي توربین بخار، قطعات انتخابی خودرو مانند سوپاپ هاي دود، قالب هاي ریخته گري، 
  .]1 [سیستم هاي نیرو گاههاي هسته اي، صنایع شیمیایی و پتروشیمی اشاره کرد

 تـر  ، شـیمی ]2،3،4[ نیکـل را میتـوان بـه روش هـاي الکترورسـوب دهـی       -سوپرآلیاژهاي پایه آهـن    
و آلیـاژ   ]9[ ، انجمـاد سـریع  ]8[ ، تبخیـر حرارتـی  ]7[ ، چگالش گـاز ]6[ ،واکنش پالسماي هیدروژنی]5[

آلیاژسازي مکـانیکی کـه یـک فرآینـد آسـیاب کـاري پـر انـرژي و          .تولید کرد  ]10-16[ سازي مکانیکی
کریسـتال، نـانو کریسـتال،     خشک میباشد  به دلیل تولید گستره وسیعی از مواد شامل فازهاي آمورف، شـبه 

 ،محلول هاي جامد اشباع شده، آلیاژهایی از عناصر غیر قابـل اخـتالط، و انـواع ترکیبـات و کامپوزیـت هـا      
  .]17[توجه قابل مالحظه اي را در سالهاي اخیر به خود جلب کرده است

ــانیم    ــاال یــک تقویــت کننــده من    (TiC)کاربیــد تیت ــاال و پایــداري حرارتــی ب ــا ســختی ب اســب در ب
این کامپوزیت ها به طور عمده بوسیله روش متـالورژي پـودر کـه شـامل      .کامپوزیت هاي پایه آهن میباشد

  .]18[به پودر آهن میباشد ساخته میشوند TiCاضافه کردن پودر 
در تحقیق حاضر با استفاده از روش آلیاژسازي مکانیکی، پودر هاي آهن و نیکـل، بـه منظـور بررسـی     

، در زمان هـاي مختلـف تحـت فرآینـد آسـیاب کـاري قـرار        Ni-50Wt% Feل جامد روند تشکل محلو
درصـد وزنـی بـر روي زمـان      پـنج ، 10، 20و  30بـه میـزان    TiCاثر اضـافه کـردن ذرات    سپس. شدگرفته 

پـارامتر شـبکه، کـرنش    بـر روي سـختی،    TiCاثـر مقـدار    همچنـین  قرارگرفتـه و  ارزیابیآلیاژسازي مورد 
مـورد بررسـی   در زمان هاي مختلف،  شده  ریزساختار پودرهاي آلیاژسازي مکانیکی شبکه، مورفولوژي و

  .قرار گرفت
   مواد و روش تحقیق.2

، خلـوص  µm 100میـانگین انـدازه ذرات   (مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق شامل پودر نیکـل     
، کمپـــانی % 2/99،خلـــوص µm 150میـــانگین انـــدازه ذرات (، پـــودر آهـــن )LSM، کمپـــانی %  5/99

Hoganass  (  پـودرTiC )  میـانگین انـدازه ذراتµm200<  کمپـانی  %  8/99،خلـوص ،Alfa Aesar (
مخلــــــوط  .نشـــــان داده شـــــده اســـــت    ،1و انـــــدازه ذرات در شـــــکل   شـــــکل  .باشـــــد  مـــــی 

)Wt%TiC،0،5،30،20،10X=(NiFe-XTiC سـاعت بـا     25و 1،3،5،7،15،10 هاي براي مدت زمان
، درمحفظـه هـایی   )rpm600(دور در دقیقـه   600اي سیاره اي پر انرژي  با سرعت گلوله  استفاده ازآسیاب

 .آسیاب کـاري شـدند   mm20از جنس فوالد سخت پر کروم با گلوله هایی از جنس فوالد بلبرینگ با قطر 
نسبت وزنی گلوله بـه   .براي جلو گیري از اکسیداسیون، محفظه ها تحت اتمسفر گاز آرگون  قرار داده شد

و بـه وسـیله دسـتگاه     )XRD( xبـا اسـتفاده از  پـراش اشـعه     آنالیزفـازي  .انتخاب شد 20:1)  BPR ( پودر
ــه کــار گیــري اشــعه PW1800مــدل  دیفرکتــومتر فیلیــپس، مورفولــوژي  .صــورت گرفــت ،CuKαو ب

، SEM( ،LEO(پ الکترونـی روبشـی  ووریزساختار پودر هاي آسیاب کاري شده با استفاده از میکروسک
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و کـرنش شـبکه بـر    ) دانـه (انـدازه کریسـتالی   .بررسـی شـد   TESCANمـدل   VEGAو VP 435مدل 

آزمون میکروسختی ویکرز بر روي پودر هایی که بـه مـدت    .هال اندازه گیري شد ویلیامسون اساس روش
 ERNS7 Leitz GMBH WETZLARساعت آسیاب کاري شده بودند بـا اسـتفاده از دسـتگاه     10

  .شد ، انجامgr 50، تحت بار اعمالی 
  

  نتایج و بحث.3
بعد از زمان هاي مختلف آسـیاب   Fe-50Wt%Niالگوي پراش اشعه ایکس براي مخلوط پودري    

همان طور که مشاهده میشود با افزایش زمان آسیاب کـاري، تمـام   . ،  نشان داده شده است2کاري در شکل
پیوسـته در انـدازه دانـه و     خطوط پراش پهن شده و از شدت آنها کاسته   می شود که نشـان دهنـده کـاهش   

خطوط پراش نشان داده شده در صفر ساعت مربوط به فلز آهن بـا شـبکه   . وارد شدن کرنش شبکه می باشد
با افزایش زمـان  . میباشد)  FCC(و فلز نیکل با شبکه مکعبی با سطوح مرکز دار)  BCC(مکعبی مرکز دار

ي نیکل مشاهده میشـود ولـی جابجـایی در    آسیاب کاري تا هفت ساعت، هم پیک هاي آهن و هم پیک ها
سـاعت   10پـس از  . موقعیت پیک ها مشاهده نمیشود و تنها از شدت آنهـا کاسـته شـده و پهـن تـر میشـوند      

 BCCبـا شـبکه   ) α(که مربـوط بـه آهـن آلفـا    ) 200(و) 110(آسیاب کاري پیک هاي مربوط به صفحات 
ه میشـود کـه بـه سـمت زوایـاي کمتـر       مشـاهد  FCCبوده حـذف شـده و تنهـا پیـک هـاي مربـوط بـه فـاز         

بـه عبـارت دیگـر،    . این نشان دهنده تشکیل محلول جامد آهن در نیکل میباشـد . تغییرموقعیت پیدا کرده اند
حذف پیک هاي مربوط به آهن و تغییرموقعیت پیک هاي مربوط به نیکل، حاکی از این مطلـب اسـت کـه    

بزرگتـر  )  nm 126/0(وجه به این که شعاع اتمـی آهـن   اتم هاي آهن به داخل شبکه نیکل نفوذ کرده و با ت
ــل   ــعاع اتمــی نیک ــد     )  nm 124/0(از ش ــول جام ــکیل محل ــبکه و تش ــاط ش ــد باعــث انبس ــی باش  FCCم

،γ(Fe,Ni)25بـا افـزایش زمـان آسـیاب کـاري تـا       . نـام دارد  1محلول جامد تشکیل شده تاینایـت .، میشود 
در موقعیت     پیـک هـا مشـاهده نمیشـود کـه نشـان        ساعت، خطوط پراش پهن تر شده ولی تغییرمحسوسی
  .دهنده ریز شدن دانه ها به طور قابل مالحظه اي میباشد

  
  

                                                

1 -taenite 
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  (TiC)   نیمکاربید تیتا c)، (Fe)آهن  b)، (Ni)نیکل  a)  مواد اولیه شکل و اندازه ذرات - 1شکل

  

  
  زمان هاي مختلف آسیاب کاريبعد از  Fe-50Wt%Niالگوي پراش اشعه ایکس براي مخلوط پودري  -2شکل

  
در زمـان هـاي    Ni50Fe50بـه مخلـوط پـودري    TiCالگوي پراش اشعه ایکـس در  اثـر اضـافه کـردن     

، الگـوي پـراش اشـعه ایکـس در اثـر اضـافه       a3شـکل .، آورده شده اسـت 3مختلف آسیاب کاري در شکل
بـه مقـدار    TiCردن ، الگوي پراش اشعه ایکس در اثر اضافه کـ b3و شکل  Wt% 5به مقدار  TiCکردن 
Wt% 10 همان طور که مشاهده می شود در هر دو شکل، با افزایش زمان آسـیاب کـاري   . را نشان میدهد

از شدت پیک ها کاسته شده و پیک ها پهن تر میشوند که به دلیل ریز شدن دانه هـا وایجـاد کـرنش شـبکه     
بیشـترمی    a3ا نسبت بـه شـکل   ، میزان کاهش شدت پیک ها و پهن تر شدن پیک هb3در شکل. می باشد 

سـاعت بـراي هـر دوشـکل،  بـه خـوبی        5به عنوان مثال این رونـد  پـس از آسـیاب کـاري بـه مـدت       . باشد
، می توان به این مطلب پی برد که تشکیل محلول جامـد  2همچنین، در یک مقایسه با شکل.  مشخص است

دهـد بـه ایـن معنـی کـه در      در زمان هـاي کمتـر آسـیاب کـاري رخ  مـی       Ni-Fe-10 Wt% TiCبراي 
، پس از مدت هفت ساعت آسیاب کاري پیک هـاي مربـوط بـه آهـن حـذف شـده وپیـک هـاي         b3شکل

، پـس  2به سمت زوایاي کمتر تغییر موقعیت پیدا کرده است، در صورتی که در شـکل  FCCمربوط به فاز 
تغییـري در  از مدت زمان هفت ساعت آسـیاب کـاري هنـوز پیـک هـاي مربـوط بـه آهـن مشـاهده شـده و           

تـرد   -مراحل آلیاژ سازي مکانیکی در سیستم هـاي شـامل اجـزاء نـرم    . موقعیت پیک ها بوجود نیامده است
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شامل تغییرفرم پالستیکی جزء نرم، خرد شدن ذرات ترد، جوش سرد وشکست ذرات تغییـر فـرم یافتـه مـی     

عالوه بـر ایـن،   . نرم می شود وجود ذرات فاز ترد باعث افزایش تغییر فرم موضعی در اطراف فاز. ]19[باشد
بنـابراین فرآینـد شکسـت در سیسـتم هـاي      . ذرات سخت نرخ کار سختی ذرات فلزي را افزایش مـی دهنـد  

  .نرم زود تر اتفاق می افتد -ترد نسبت به سیستم هاي شامل اجزاء نرم -نرم
    

  
  a Wt% TiC 5، (b Wt % TiC 10) همراه با Ni50Fe50مخلوط پودري ایکسالگوي پراش اشعه  - ٣شکل

  
 -Wt%TiC 10،5 ،0، تغییرات پارامتر شبکه با زمـان آسـیاب کـاري، بـراي مخلـوط پـودري      4شکل 

NiFe  همان طور که مالحظه می شود با افزایش زمان آسیاب کـاري  پـارامتر شـبکه از    . را  نشان  می دهد
 nmمیـزان تقریبـاً    آسـیاب کـاري تـا     براي نیکل خالص در مدت زمـان صـفر سـاعت    nm 3528/0مقدار 
 .ساعت آسیاب کاري،  افـزایش مـی یابـد    25در مدت زمان   Wt%TiC 10،5 ،0- NiFeبراي  3607/0

گزارشـات مشـابهی   .افزایش پارامتر شبکه، با افزایش زمان آسیاب کاري به دلیل نامنظم شدن آلیاژ می باشد
 ]21[ FeAlو  ]Ni50Fe50 ]20بـراي  نیز براي افزایش پارامتر شبکه با زمان آسیاب کاري توسط محققین 

  .ارائه شده است
 Wt%TiCتغییرات اندازه کریستالی و کرنش شبکه با زمان آسـیاب کـاري بـراي مخلـوط پـودري          
10،5 ،0- NiFe  اعـم از  ( واضح است که اندازه کریستالی در کلیه موارد.نشان داده شده است  5در شکل

). a5شـکل (با افـزایش زمـان آسـیاب کـاري کـاهش مـی یابـد       ) رنددارند و آنهایی که ندا TiCآنهایی که 
ایـن کـاهش در انـدازه دانـه بـا افـزایش       . شدت کاهش در اندازه کریستالی ابتدا شدید و سپس کم می شود

همان طـور کـه مشـاهده      مـی شـود بـا       . نشان داده شده است  b5کرنش داخلی  همراه است که در شکل
. درصد وزنـی، کـاهش انـدازه کریسـتالی بـا شـدت بیشـتري انجـام میشـود          10تا میزان  TiCافزایش میزان 

سـاعت   25براي زمان صفر ساعت آسیاب کـاري شـروع شـده و پـس از      nm40اندازه کریستالی از مقدار 
و   NiFe ،NiFe-5Wt% TiCبـه ترتیـب بـراي     nm12 ،nm10 ،nm8آسیاب کاري پودرها به مقدار 

NiFe-10Wt% TiC براي زمان صفر سـاعت آسـیاب   %  075/0رنش داخلی از مقدار   مقدار ک. میرسد
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بـه ترتیـب بـراي    %  9/0، و %  7/0، %  4/0سـاعت آسـیاب کـاري  تـا میـزان       25کاري شروع شـده  و پـس   
NiFe ،NiFe-5Wt% TiC  ،NiFe-10Wt% TiC علت افزایش کرنش شـبکه بـا   . افزایش می یابد

تغییر فرم پالستیکی و کار سـختی بیشـتر شـده     TiCکه با افزایش می تواند به این دلیل باشد   TiCافزایش 
  .و نهایتاً باعث بوجود آمدن چگالی باالتري از عیوب به خصوص نابجایی ها  میشود

  

  
  TiC - NiFeتغییرات پارامتر شبکه با زمان آسیاب کاري، براي مخلوط پودري  - 4شکل

  

  
  TiC - NiFeنش شبکه  با زمان آسیاب کاري براي مخلوط پودري کر (b)اندازه کریستالی و  (a)تغییرات  - 5شکل

  

مورد بررسی قرار ) SEM(تغییرات مورفولوژي و اندازه ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی      
، بر حسب زمان Wt% TiC 10 – NiFe، تغییرات مورفولوژي و اندازه ذرات را براي 6شکل. گرفت

، آلیاژسازي مکانیکی پس از سه ساعت را نشان می دهد a7 شکل.یدهدمختلف آسیاب کاري نشان مهاي 
در مراحل اولیه آلیاژسازي مکانیکی به دلیل قرار گرفتن ذرات . که نشان دهنده پهن شدن ذرات می باشد

ورقه اي شکل در /پودر در بین گلوله ها و برخورد گلوله ها با یکدیگر ذرات پهن شده و به حالت پولکی
ابعاد دانه ها به صورت ابعاد هم محور در ) b6شکل(ا افزایش زمان آلیاژسازي تا پنج ساعت ب. می آیند
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شود همان طور که مالحظه می . ساعت را نشان می دهد 25، آلیاژسازي پس از c6شکل. آمده است

ذرات ریز شده و شکل ذرات به یکدیگر نزدیک شده، همچنین، یک حالتی از آگلومره شدن ذرات نیز 
  .مشاهده می شود

  

  
 (a).، بر حسب زمان هاي مختلف آسیاب کاريWt% TiC 10 – NiFeتغییرات  شکل و اندازه ذرات را براي   - 6شکل

  ساعت25 (c)ساعت5 (b)ساعت 3

  

یک . آلیاژسازي مکانیکی بوجود می آید ناشی از تغییر فرم سرد می باشدفرآیند جوش سرد که در 
تغییر فرم بحرانی وجود دارد که در باالتر از آن، پدیده جوش سرد بوجود می آید، در حالی که در کمتر 

وجود ذرات تقویت کننده در . از آن جوش خوردن ذرات رخ نمی دهد و تنها کار سختی انجام می شود
که در حین جوش خوردن هستند، باعث افزایش تغییر فرم موضعی در اطراف ذرات تقویت بین ذراتی 

افزایش تغییر فرم موضعی باعث بهبود فرآیند جوش سرد می شود، از طرفی تغییر فرم . کننده خواهد شد
بیشتر اعمال شده توسط ذرات تقویت کننده، باعث سخت کاري بیشتر و افزایش فرآیند شکست می 

ن افزایش در روند جوش سرد که به علت وجود ذرات تقویت کننده می باشد، ممکن است دلیلی ای. شود
دلیل احتمالی دیگر . باشد براي اینکه چرا کل فرآیند آلیاژسازي مکانیکی در زمان کوتاهتري انجام میشود

عث این است که ذرات ترد کوچک و سخت در زمینه به عنوان عوامل آسیاب کاري عمل کرده و با



     ...بر روي تشکیل TiCاثر 

لذا زمان آسیاب کاري مورد نیاز براي رسیدن به حالت پایا کاهش می . افزایش انرژي سیستم می شوند
  .   ]22[یابد

درصد وزنی، بر روي سـختی   30،20،10،5،0به میزا ن هاي   NiFeبه TiC، اثر اضافه کردن  1جدول
ن طورکـه مالحظـه میشـود بـا     همـا  .را نشان میدهد ساعت، 10پودر هاي آلیاژسازي مکانیکی شده به مدت 

آلیاژسازي مکانیکی باعث ایجاد میزان باالیی از تغییـر  . سختی نیز افزایش پیدا می کند TiCافزایش مقدار 
فرم، کاهش اندازه دانه تا میزان نانو و بسته به پارامتر هاي فرآیند، باعث ایجاد توزیع بسیار ریـزي از اکسـید   

همچنین یـک دانسـیته بـاالیی از نابجـایی هـا بـه علـت        . تار فلزات می شودها، کاربید ها، نیترید ها، در ساخ
  . باشد TiCتغییر فرم شدید بوجود می آید، که   می تواند دلیل افزایش سختی با اضافه شدن 

  

  ساعت 10، بر روي  سختی پودر هاي آلیاژسازي مکانیکی شده پس از NiFeبه  TiCتاثیر افزودن  -1جدول
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نتیجه گیري. 4
کاربید تیتانیم توسـط آسـیاب کـاري آلیاژشـده و سـپس  اثـر میـزان          پودر فلزات آهن، نیکل و ذرات

TiC        بر حسب درصد وزنی، برروي آلیاژسازي مکانیکی، سـختی و  ریـز سـاختار پـودر هـاي آلیاژسـازي
  :ردیدمکانیکی شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گ

ساعت آسیاب کاري مکـانیکی در آسـیاب پـر انـرژي کـامالً در       10پس از حداقل   Ni-50Feمخلوط -1
  .ایجاد می کند FCCیکدیگر حل شده و محلول جامد با شبکه 

بـه علـت ایجـاد تغییـر فـرم بیشـتر در زمینـه باعـث تسـریع در فرآینـد            TiCوجود ذرات تقویت کننـده   -2
، در مخلوط زمان آلیاژ شدن به هفت سـاعت   TiC،% 10طوریکه با استفاده از آلیاژسازي مکانیکی میشود ب

 .کاهش می یابد

Sample Micro Hardness(HV0.05) 

NiFe-0Wt%TiC ٢٨٠ +
− ٣٠ 

NiFe-5Wt%TiC ٧٢٠ +
− ۴٠ 

NiFe-10Wt%TiC ٨۵٠ +
− ٢۵ 

NiFe-20Wt%TiC ٩٣٠ +
− ١۵ 

NiFe-30Wt%TiC ١٠١٧ +
− ٢٠ 
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 .زمینه، کاهش می یابد) کریستال(اندازه دانه TiCبا افزایش مقدار -3

، TiCدر زمینه باعث افزایش سختی می گردد که این روند با افزایش مقدار  TiCوجود ذرات - 4
  .افزایش می یابد
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Abstract  
FeNi-base alloys are used in many application where they are subjected to harsh environment at high 
temperature. In this study, Fe-50%Ni-TiC composite powders were prepared by using planetary ball mill. 
The effect of Tic content by weight percent on the grain size, lattice strain and lattice parameter of Fe-
50%Ni solid solution have been investigated by X-ray diffraction (XRD). The powder morphology was 
examined using scanning electron microscopy (SEM).The hardness of composite powders were 
investigated as a function of milling time. The results showed that the brittle particles of TiC accelerate 
the milling process. Moreover, it was shown that with increasing the TiC by weight percent, smaller 
crystallite size and more hardness are obtained after mechanical alloying. 
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