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تاثیر میسان مولیبدن بر آمورف شدن نیکل با استفاده از آلیاشسازی مکانیکی
هحوذػلی اکثشی ،1صّشُ كادقیاى* ،1تٌْام لغفی

1

چکیده
دس ایي پظٍّؾً ،قؾ هَلیثذى ٍ هیضاى آى تش ایداد ػاختاس آهَسف دس ًیکل حیي آلیاطػاصی هکاًیکی تشسػی ؿذ .تِ هٌظَس
آلیاطػاصی هکاًیکی اص آػیاب گلَلِای ػیاسُای پش اًشطی اػتفادُ ؿذ .هخلَط پَدسّای ًیکل ٍ هَلیثذى خالق تِ ػٌوَاى هوَاد
اٍلیِ تا دٍ ػشػت آػیاب کاسی هتفاٍت ٍ تا اًذاصُّای هتفاٍت گلَلِّای آػیاب تحت فشایٌذ آلیاطػاصی هکواًیکی قوشاس گشفوت.
هقذاس هَلیثذى دس هخلَط پَدس تا دٍ ًؼثت اتوی  35 ٍ 20دسكذ اتوی دس ًظش گشفتِ ؿذ .تِ هٌظَس تشسػوی تیییوشات ػواختاس
پَدس دس حیي فشایٌذ آلیاطػاصی هکاًیکی اص آًالیض پشاؽ پشتَ ایکغ ( )XRDاػوتفادُ ؿوذ .هَسفَلوَطی ٍ رسات پوَدس ًْوایی توا
اػتفادُ اص هیکشٍػکَج الکتشًٍی سٍتـی ( )SEMهـاّذُ گشدیذً .تایح حاكل اص ایي پظٍّؾ ًـاى داد کِ توا افوضایؾ ػوشػت
آػیاب ٍ کاّؾ اًذاصُ گلَلِ ّا دس فشایٌذ آلیاطػاصی هکاًیکی ٍ دس هقذاس تْیٌِ هَلیثذى ،آهَسف ؿذى کاهل ًیکل تا اػوتفادُ اص
فشایٌذ آلیاطػاصی هکاًیکی اهکاى پزیش اػت.
واشههای کلیذی :آلیاطػاصی هکاًیکی ،آلیاط ًیکل-هَلیثذىً ،یکل آهَسف.

 -1گشٍُ هٌْذػی هَاد ،داًـکذُ هٌْذػی ،داًـگاُ ؿْیذ چوشاى ،اَّاص ،ایشاى
*ًَ -یؼٌذُ هؼٍَل هقالِz.sadeghian@scu.ac.ir :
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پیشگفتار
یکی اص هْوتشیي هـکالت صیؼت هحیغی کـوَس دس
ػالّای اخیش آلَدگی گَگشد ًاؿی اص ػَخت تٌضیي ٍ دٍد
کاسخاًِّا تَیظُ كٌایغ پاالیـگاّی هیتاؿذ .دس کـوَسّای
كٌؼتی پیـشفتِ ػغح گَگشد هَخَد دس ػَختّوا توَیظُ
تٌضیي تَػیلِ اػتاًذاسدّای هحذٍد کٌٌذُای کٌتشل هوی-
ؿَد ،تغَس هثال دس کـَس طاپي اص ػال  1997هیضاى هدواص
گَگشد دس تٌضیي کوتش اص  0/05دسكذ ٍصًوی تؼیویي ؿوذُ
اػت[ .]1تشای حزف آالیٌذگی گَگشد توِ کاتالیؼوتّوای
گَگشد صداکِ ػغح ایي هادُ سا دس کوتشیي هیوضاى هوکوي
پاییي تیاٍسًذ تَخِ ٍیظُای ؿذُ اػوت .یکوی اص هْوتوشیي
فشایٌذّا دس پاالیؾ ًفت ،ػولیات تلفیِ ّیوذسٍطًی اػوت
کِ دس آى ّتشٍاتنّایی ًظیش گَگشدً ،یتوشٍطى ،اکؼویظى ٍ
اتنّای فلضی اص عشیق ٍاکٌؾّای کاتالیؼتی حزف هوی-
ؿًَذ .کاتالیؼتّای هتؼذدی تش پایِ فلضات اًتقوالی توشای
گَگشد صدایی ٍ یوا ًیتوشٍطى صدایوی هؼشفوی ؿوذُاًوذ کوِ
کاتالیؼتّای تش پایِ ًیکل یکی اص هْوتشیي آًْا هیتاؿٌذ
[ .]2اص آًدایی کِ ػٌاكشی هاًٌوذ کثالوت ٍ هَلیثوذى ًیوض
ػَلفیذّای پایذاسی ایداد هیکٌٌذ تاثیش ٍخوَد آًْوا ٍ یوا
ػٌاكش هـاتِ هَسد تَخِ پظٍّـگشاى تَدُ اػت [ .]3تیییش
تشکیة ٍ ػاختاس صیش الیِای کِ کاتالیؼوت توش سٍی ػوغح
آى ًـاًذُ هیؿَد ،اضافِ کشدى یک یا چٌذ ًَع اتن دیگوش
تِ ایي ًَع کاتالیؼوت ٍ یوا افوضایؾ تخلخول آى اص خولوِ
ساّکاسّای تْثَد ػولکشد کاتالیؼوتّوا هویتاؿوذ [.]5ٍ4
گضاسؽ ؿذُ اػت کِ افضٍدى هَلیثذى تِ کاتالیؼوت پایوِ
ًیکلی هیتَاًذ تاػث افضایؾ عَل ػوش کاتالیؼت ؿَد[.]3
سٍؽّای هتؼذدی تشای تَلیذ آلیاطّای آهَسف ٍخَد
داسد کِ اص خولِ هیتَاى تِ اًدواد ػشیغ اص حالوت هوزاب،
سػَب تخواس ،سٍؽ پالػووا ٍ یوا پَؿوؾدّوی الکتوشٍلغ
اؿاسُ کشد [ .]6-8دس توام ایي سٍؽّا هادُ اص حالت تخواس
یا هزاب ػوشیؼا توِ حالوت خاهوذ تثوذیل هویؿوَد .سٍؽ
آلیاطػاصی هکاًیکی ًیض اص دیگش سٍؽّای تَلیذ اػوت کوِ
ایي هضیت سا دس هقایؼِ تا سٍؽّای فوَ داسد کوِ ایدواد
ػاختاس آهَسف دس حالت خاهذ ٍ تذٍى ًیواص توِ رٍب اخوضا
كووَست هوویگیووشد .ػووالٍُ تووش هحووذٍدُ ٍػوویؼتش تشکیووة
ؿیویایی کِ دس آى هیتَاى ػواختاس آهوَسف تذػوت آٍسد،

سٍؽ آلیاطػاصی هکاًیکی ًؼوثت توِ سٍؽ اًدوواد ػوشیغ
ػادُ تشهیتاؿذ [.]6
تَلیذ آلیاطّای کاتالیؼتی ًاًَ ػاختاس ٍ آهَسف ًیکل
– هَلیثذى تِ دلیل افضایؾ هشصداًِّا ٍ فلل هـتشکّا ٍ
دس ًتیدِ افضایؾ ػغَح فؼال ،اًدام ٍاکوٌؾّوا ٍ هتؼاقثوا
افضایؾ فؼالیتّوای الکتشٍکاتالیؼوتی آًْوا حواهض اّویوت
اػت .عثق هذلّای اساهِ ؿذُ تشای ٍقوَع پذیوذُ آهوَسف
ؿذى ًؼثت اًذاصُ اتن ًاخاللی تِ اتن ؿثکِ هادس ،اًتوالیی
هخلووَط ؿووذى هٌفووی اخووضا )ّ ٍ (DHوونچٌوویي تشکیووة
ؿویویایی ػَاهول تؼیویي کٌٌوذُ ّؼوتٌذ [ .]9توش اػواع
تحقیقووات اًدووام ؿووذُ ،تووشای ػیؼووتن ًیکوول -هَلیثووذى
اًتالیی هخلَط ؿذى ػذد هٌفوی کوَچکی توَدُ ٍ ًؼوثت
اتؼادی اتن هَلیثذى توِ ًیکول ًیوض اص هقوذاس حوذاقل الصم
کوتش اػت [ .]11ٍ10دس ؿشایظ تؼادل تشهَدیٌاهیکی ،حذ
اًحالل هَلیثذى دس ًیکل دس دهای اتا حوذٍد  17دسكوذ
اتوی اػت ایي حذ اًحالل سا هیتوَاى تَػویلِ آلیاطػواصی
هکاًیکی تِ حذٍد  27تا  30دسكذ اتووی افوضایؾ داد].[3
تٌوواتشایي تووشای دػووتیاتی تووِ ػوواختاس آهووَسف دس ؿووشایظ
آلیاطػاصی هکاًیکی دس ػیؼتن ًیکل -هَلیثذى تایذ هقذاس
تْیٌِای اص هَلیثذى دس تشکیة اٍلیِ پَدس اضافِ ؿوَد [.]3
دس تحقیقات پیـیي آهَسف ػاصی ًیکل تا افضٍدى هَلیثذى
ٍ تَس[ ٍ ]12یا تا اػوتفادُ اص کؼوش اتووی یکؼواى ًیکول ٍ
هَلیثذى ) (Ni50Mo50گضاسؽ ؿذُ اػت [.]14ٍ13
دس ایي تحقیق ػؼی ؿذُ اػت توا توا تیییوش ؿوشایظ
تَلیذ آلیاط ًیکل -هَلیثذى ،ػاختاس آهَسف دس ًیکل ایدواد
ؿَد .تذیي هٌظوَس اص آلیاطػواصی هکواًیکی هخلوَط پوَدس
ػٌاكش اٍلیِ اػتفادُ ؿذُ ٍ ًتیدِ فشایٌذ آػیاب کواسی توا
اسصیاتی ػاختاسی ٍ سیض ػاختاس پَدسّوای حاكول تَػویلِ
آًالیض پشاؽ پشتَ ایکغ ٍ هیکشٍػوکَج الکتشًٍوی سٍتـوی
هَسد هغالؼِ قشاس گشفتِ اػت.
مواد و روش تحقیق
پَدسّای ًیکل ٍ هَلیثذى خْت آلیاطػاصی هکاًیکی
هَسد اػتفادُ قشاس گشفت .پوَدس ًیکول (ٍ )99 %، >40µm
پوووَدس هَلیثوووذى ( )99/5 %، >50µmػووواخت ؿوووشکت
 MERCKآلواى تْیِ ؿذ .هخلَطّای پَدس ًیکول حواٍی
 35 ٍ 20دسكذ اتوی هَلیثذى تحت آلیاطػواصی هکواًیکی
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قشاس گشفت .تِ هٌظَس اًدام فشایٌذ آلیاطػاصی هکواًیکی اص
آػیاب گلَلِای ػیاسُای آصهایـگاّی تا ػوشػت چوشخؾ
دیؼک  600 rpm ٍ 400اػتفادُ ؿذ .هحفظِّای آػیاب
اص خٌغ فَالد ػخت پشکشٍم توا حدون داخلوی 400cm3
تْیِ گشدیذ .گلَلِّای آػیاب اص خٌغ فوَالد پشکوشٍم توا
ًؼثت گلَلِ تِ پَدس  10اًتخاب ؿذ ٍ  12گلَلوِ توا قغوش
 10هیلووی هتووش یووا  5گلَلووِ تووا قغووش  15اػووتفادُ ؿووذ.
هحفظِّای آػیاب توِ دٍ ؿویش ٍسٍدی ٍ خشٍخوی هدْوض
تَدُ تِ هٌظَس خلَگیشی اص اکؼیذ ؿذى رسات پَدس حیي
آلیاطػاصی هکاًیکی ،ػولیات دس اتوؼوفش گواص آسگوَى توا
خلَف  99/99دسكذ اًدام ؿذ.
تِ هٌظَس ؿٌاػایی فاصّای هَخَد دس هحلَل پوغ
اص هشاحل هختلو آلیاطػواصی هکواًیکی ٍ ػویٌتشیٌ اص
پشاؽ پشتَ ایکغ ( )XRDاػتفادُ ؿذ .آصهایـْای پوشاؽ
پشتَ ایکغ تا دػتگاُ پشاؽ پشتوَ ایکوغ  PHILIPSهوذل
 PW1840تحووت ٍلتوواط  ٍ 40 kVخشیوواى  30mAكووَست
گشفت .دس توام آصهایؾّا اص پشتَ ایکوغ  Cu kαتکفوام توا
عَل هَج 1/5406 ºAاػتفادُ ؿذ .اًذاصُ گام  0/02دسخِ
ٍ صاٍیِ سٍتؾ ( )2θتیي  30توا  110دسخوِ اًتخواب ؿوذ.
هشفَلَطی ٍ سیضػاختاس ػغح هقغوغ رسات پوَدس پوغ اص
فشایٌذ آلیاطػواصی هکواًیکی ،توا اػوتفادُ اص هیکشٍػوکَج
الکتشًٍی سٍتـی هذل  LEO 1455 VPتشسػی ؿذ.
نتایج و بحث
ؿکل  1الگَّای حاكل اص آًالیض پشاؽ پشتَ ایکغ تش
سٍی پَدسّای حاكل اص آلیاطػاصی هکاًیکی هخلَط پوَدس
تووا تشکیووة اػوووی  Ni80Mo20پووغ اص  40 ٍ 20ػوواػت
آػیاتکاسی تا ػشػت چوشخؾ آػویاب  400 rpmسا ًـواى
هیدّذ .پوغ اص  20ػواػت آلیاطػواصی هکواًیکی پٌْوای
پیکّای هشتَط تِ ًیکل ٍ هَلیثذى افوضایؾ یافتوِ اػوت.
ایي پذیذُ تا کاّؾ اًذاصُ داًِّا ٍ افوضایؾ کوشًؾ ؿوثکِ
ًاؿی اص ایداد ًاتدایی ّا ،ػیَب هشصّای داًِ ٍ ّونچٌویي
تـکیل هشصّای فشػی دس عی فشایٌوذ تَخیوِ ؿوذُ اػوت
] .[6تِ ػالٍُ پیکّای ًیکل ًؼثت تِ پَدس هخلَط اٍلیوِ
قثل اص آلیاطػاصی هکاًیکی تیییش هکاى دادُ اػت کوِ ایوي
پذیذُ سا هیتَاى ًاؿی اص اًحالل ػٌلش هَلیثذى دس ؿوثکِ
کشیؼوتالی ًیکول داًؼوت .پوغ اص  40ػواػت آلیاطػوواصی
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هکاًیکی پیکّای ًیکل تیییش هکاى تیؾتشی ًـاى دادُ-
اًذ ٍ پیکّای هشتَط تِ ّوش دٍ ػٌلوش ًیکول ٍ هَلیثوذى
پْيتش ؿذُ اػوت .اص ػوَی دیگوش پیوکّوای هشتوَط توِ
هَلیثذى تذٍى تیییش هکاى دس الگوَی پوشاؽ پشتوَ ایکوغ
دیذُ هیؿًَذ .آلیاطػاصی هکاًیکی هخلَط پَدس تا تشکیوة
اػوووی  Ni80Mo20تووا افووضایؾ ػووشػت آػوویاب کوواسی تووِ
 600rpmتکشاس ؿذّ .واىگًَوِ کوِ دس ؿوکل  2هـواّذُ
هیؿَد پغ اص  20ػاػت آلیاطػاصی هکواًیکی پیوکّوای
هشتَط تِ ًیکل ٍ هَلیثذى افوضایؾ پٌْوا ٍ کواّؾ استفواع
ًـاى دادُاًذ ٍ پیکّای ًیکل تِ صٍایای کوتش تیییش هکاى
داؿتِاًذ .دس ایي ؿشایظ آلیاطػواصی هکواًیکی پوغ اص 20
ػاػت آػیاتکاسی کاّؾ استفاع پیکّای هَلیثذى تیؾتش
اص ًوًَِ آلیاطػاصی هکاًیکی ؿذُ تا ػشػت  400 rpmتَدُ
اػت کِ ایي پذیذُ سا هیتَاى تذلیل افضایؾ هیضاى اًحالل
هَلیثذى دس ًیکل تذلیل اًشطی تاالتش آػیاب داًؼت.
پغ اص  40ػاػت آلیاطػاصی هکاًیکی اص تویي پیوک-
ّای هشتَط تِ هَلیثذى تٌْا ؿذیذتشیي پیک آى دس الگَی
پشاؽ پشتَ ایکغ دیذُ هیؿَد ٍ ػایش پیکّای هشتَط توِ
هَلیثذى ًاپذیذ ؿذُ اػوت .اص ػوَی دیگوش اثوشی اص ّالوِ
آهَسف ٍاضح دس اعشاف تلٌذتشیي پیک ًیکل هـاّذُ ًوی-
ؿَدً .ؼثت اًذاصُ اتن ًاخاللی تِ اتون ؿوثکِ هوادس توشای
ػاختواى کشیؼتالی  fccتایوذ حوذاقل  0/68تاؿوذ توا اتون
ًاخاللی قاتلیت تِ ّوضدى ًظن پشداهٌِ دس ؿثکِ فاص هادس
سا داؿتِ تاؿذ ٍ ایي ًؼثت تشای آلیاط ًیکل هَلیثذى کوتش
اص هقذاس رکش ؿوذُ اػوت .تؼوالٍُ توشای ػیؼوتن ًیکول –
هَلیثووذى اًتووالیی هخلووَط ؿووذى ػووذد هٌفووی کووَچکی
اػت[ .]10دس اغلوة ػیؼوتنّوا فواص آهوَسف دس هحوذٍدُ
خاكی اص تشکیة ؿیویایی داسای اًوشطی آصاد کوتوش اص فواص
کشیؼتالی اػت ،تٌاتشایي هیتَاى ًتیدِ گشفوت کوِ توشای
ٍقَع آهَسف ؿذى توِ یوک هقوذاس حوذاقل اص ػٌلوش حول
ؿًَذُ ًیض ًیاص اػت کِ ایي هقذاس تؼوتِ توِ ًوَع ػیؼوتن
آلیاطی هتفاٍت خَاّذ تَد [ .]3تا تَخِ توِ ًتوایح تذػوت
آهذُ تٌظش هیسػذ حضَس  20دسكذ اتوی هَلیثوذى حویي
آلیاطػاصی هکاًیکی ًیکل تِ تٌْوایی ًوویتَاًوذ حتوی توا
افضایؾ اًشطی آػیاب هٌدش تِ آهَسف ؿذى ًیکل ؿَد.
تا افضایؾ هیضاى هَلیثذى دس هخلَط پَدس اٍلیِ تا 35
دسكذ اتوی فشایٌذ آلیاطػاصی هکاًیکی تکشاس ؿذ .ؿوکل 3
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ًتایح حاكل اص آًالیض پشاؽ پشتوَ ایکوغ توش سٍی هخلوَط
پووَدس تووا تشکیووة اػوووی  Ni65Mo35سا پووغ اص صهوواىّووای
هختل آلیاطػواصی هکواًیکی توا ػوشػت ً 600 rpmـواى
هیدّذ .پغ اص  10ػاػت آلیاطػاصی هکواًیکی ػوالٍُ توش
کاّؾ اًذاصُ ٍ افضایؾ پٌْای پیکّا پیکّای ًیکل تیییش
هکاى قاتل تَخْی ًـاى دادُاًذ ٍ ایي کاّؾ صاٍیِ پوشاؽ
تا پغ اص  40ػاػت آلیاطػاصی هکاًیکی هـَْد اػت .پغ
اص  40ػاػت آلیاطػاصی هکواًیکی دس اعوشاف پیوک اكولی
ًیکل ّالِای دس صهیٌِ ایداد ؿذُ ٍ ػایش پیکّای هشتوَط
تِ ًیکل ًیض تؼیاس ضؼی ؿذُاًذ.
تِ هٌظَس تشسػی تاثیش هیضاى تشخَسدّای هَثش حویي
آػوویاتکاسی تووش ػووشػت آلیاطػوواصی هکوواًیکی تووا ثاتووت
ًگْذاؿتي ًؼوثت ٍصًوی گلَلوِ توِ پوَدس ٍ ػوایش ؿوشایظ
آػیاتکاسی  12گلَلِ تا اًوذاصُ  10 mmخوایگضیي  5گلَلوِ
 15 mmؿذ .الگَّای پشاؽ پشتَ ایکغ حاكل اص هخلوَط
پَدس تا تشکیة اػوی  Ni65Mo35پغ اص صهاىّای هختلو
آلیاطػاصی هکاًیکی تا ایي ؿوشایظ دس ؿوکل  4اساهوِ ؿوذُ
اػت .پغ اص  10ػاػت آػیاتکاسی ػالٍُ تش کاّؾ اًذاصُ ٍ
افضایؾ پٌْای پیکّا تیییش هکاى قاتل توَخْی دس پیوک-
ّای هشتَط تِ ًیکل هـاّذُ هیؿَد کِ ایي کاّؾ صاٍیوِ
پشاؽ تا  30ػاػت تغَس ٍاضح اداهِ یافتوِ اػوت .پوغ اص
 40ػاػت آلیاطػواصی هکواًیکی ػوالٍُ توش تـوکیل ّالوِ
آهَسف دس اعشاف پیک اكلی ًیکل ػایش پیکّوای هشتوَط
تِ كفحات کشیؼتالی ًیکل اص الگوَی پوشاؽ پشتوَ ایکوغ
حزف ؿذُاًذ .توا اداهوِ آػویاتکاسی توا  60ػواػت تیییوش
هـَْدی دس الگَی پشاؽ پشتَ ایکغ هـاّذُ ًـوذ ٍ ایوي
ًـاى دٌّذُ پایذاسی ًؼثی ػواختاس ایدواد ؿوذُ دس پوَدس

پغ اص  40ػواػت آلیاطػواصی هکواًیکی اػوت .هغالؼوات
پیـیي ًیض ًـاى دادُ اػت کِ تا کاّؾ اًذاصُ گلَلوِّوای
آػیاب دس ًؼثت ٍصًی گلَلِ تِ پَدس ثاتت هیتوَاى اًتظواس
داؿت کِ تذلیل افضایؾ تؼذاد تشخَسدّای هوَثش دس حویي
آلیاطػاصی هکاًیکی اًشطی آػیاب افضایؾ یاتذ ٍ دس ًتیدوِ
ٍاکٌؾّا تؼشیغ ؿًَذ [ .]6ػغح هقغغ ٍ هشفَلَطی رسات
پَدس حاكول اص  40ػواػت آلیاطػواصی هکواًیکی هخلوَط
اػوووی  Ni65Mo35تووا اػووتفادُ اص هیکشٍػووکَج الکتشًٍووی
سٍتـی تشسػی ؿذّ .واىگًَِ کِ دستلوَیش هیکشٍػوکَج
الکتشًٍی سٍتـی ؿوکل -5الو هـواّذُ هویؿوَد ػوغح
هقغوغ رسات پوَدس دس تشسػوی توا الکتوشٍىّوای تشگـووتی
ػاختاس ّوگٌی سا ًـاى هیدّذ کِ دس آى اثشی اص ػاختاس
الیِای ؿاهل الیِّای غٌی اص ًیکل ٍ یا هَلیثوذى هـوَْد
ًیؼت .تٌاتشایي هیتَاى ًتیدِ گشفت کِ پغ اص  40ػاػت
آلیاط ػاصی هکاًیکی فشایٌذ آلیاطػاصی کاهول ؿوذُ اػوت.
هشفَلَطی رسات پَدس حاكول (ؿوکل-5ب) ًـواى دٌّوذُ
رساتی تا ًاّوَاسیّای ػغحی اػت کِ تا تَخِ تِ افضایؾ
ػغح ٍیظُ دس اثش ایي ًاّوَاسیّای ػغحی هیتَاى اًتظاس
داؿت پَدس حاكل دس کاستشی تِ ػٌَاى کاتالیؼت ٍ یا الیِ
ًـوواًی دس فشایٌووذّای تؼووذی هاًٌووذ سٍؽ ػوول طل سفتوواس
هٌاػثی ًـاى دّذ .تِ ػالٍُ تا تَخِ تِ ًتایح آًالیض ًقغوِ-
ای  EDSپیک تؼیاس کَچک آّي هـاّذُ ؿذ کِ ًاؿی اص
فشایٌذ آػویاکاسی توَدُ ٍ تٌظوش هویسػوذ توذلیل حضوَس
پَدسّووای داکتیوول فلووضی ٍ ایدوواد یووک پَؿووؾ اٍلیووِ اص
پَدسّای ًیکل ٍ هَلیثذى تش سٍی گلَلِّا ٍ خذاسُ داخلوی
هحفظِ آػیاب آلَدگی آّي قاتل هالحظِ ًثَدُ اػت.
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شکل  -1الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی  Ni80Mo20پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی
مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت .400 rpm

شکل  -2الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی  Ni80Mo20پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی
مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت .600 rpm
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شکل  -3الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی  Ni65Mo35پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی
مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت .600 rpm

شکل  -4الگوهای پراش پرتو ايکس مخلوط پودر تا ترکیة اسمی  Ni65Mo35پیش از آسیاتکاری و پس از آلیاشسازی
مکاویکی در زماوهای مختلف تا سرعت  600 rpmو گلوله های .10 mm

75

مجله مواد وويه /جلذ /5شماره  /3تهار 1334

(ب)

(الف)

(ج)

شکل  -5تصوير میکروسکوج الکترووی پودر  Ni65Mo35حاصل از  40ساعت آلیاشسازی مکاویکی تا سرعت  600 rpmو
گلوله های  ،10 mmالف) سطح مقطع ،ب) مورفولوشی ررات پودر و ج) آوالیس وقطه ای  EDSاز پودر آلیاشسازی مکاویکی
شذه.

نتیجهگیری
 )1آلیاطػاصی هکاًیکی هخلَط پوَدس ًیکول حواٍی
 20دسكذ اتوی هَلیثذى دس ػشػتّوای 600rpm ٍ 400
هٌدش تِ تَلیذ ًیکل آهَسف ًـذ.
 )2تا اػتفادُ اص آلیاطػاصی هکواًیکی هخلوَط پوَدس
ًیکل حاٍی  35دسكذ اتووی هَلیثوذى آهوَسف ؿوذى دس
ًیکل اتفا افتاد.
 )3افضایؾ تؼذاد تشخَسدّای هَثش حیي آػویاتکاسی
تا اػتفادُ اص تؼذاد گلَلِّای آػویاب تویؾتوش ،هٌدوش توِ
تکویل فشایٌذ آلیاطػاصی ٍ آهَسف ؿذى ًیکل دس صهاىّای
کَتاُتش ؿذ.
 )4هشفَلَطی پَدس حاكل ًواّوَاسیّوای ػوغحی
هٌاػثی تشای فؼالیت کاتالیؼتی ًـاى داد.
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