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ارزیابی رفتار تبلور آلیاژهای آمورف ) Mg65Cu30-xAgxY5 (x=1, 4, 7, 10تولید شده به روش
ذوبریسی
مجید طاووسی ،1علی قاسمی* ،2غالمرضا گردانی

3

 -1دانشیار ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان ،ایران.
 -2استاد ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان ،ایران.
 -3استادیار ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان ،ایران.

چکیده
در پژوهش حاضر ،تاثیر حضور عنصر نقره بر رفتار تبلور آلیاژهای آمورف پایه  Mg65Cu30Y5مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور ،چهار ترکیب آلیاژی )(x=1, 4, 7, 10
 Mg65Cu30-xAgxY5انتخاب و در شرایط یکسان تحت فرایند ذوبریسی قرار گرفت .تغییرات فازی آلیاژهای مورد نظر توسط آزمون پراش پرتوایکس ( )XRDو رفتار تبلور آنها
تحت شرایط غیر همدما توسط روش آنالیز حرارتی ( )DSCارزیابی شد .نتایج حاصل نشان داد که حضور عنصر نقره بر قابلیت تشکیل فاز آمورف و همچنین پایداری حرارتی
فاز آمورفِ حاصل ،موثر است .مکانیزم تبلور تمامی آلیاژهای مورد بررسی یکسان تشخیص داده شد و انرژی اکتیواسیون تبلور آنها در محدودهی  150-200کیلوژول بر مول
برآورد شد .ترکیب ( Mg65Cu23Ag7Y5در حضور  7درصد اتمی نقره) از انرژی اکتیواسیون تبلور باالتری در مقایسه با دیگر ترکیبات برخوردار است و مشخص شد که مقدار انرژی
اکتیواسیون با افزایش بیشتر درصد نقره کاهش مییابد .ضریب اورمی محاسبه شده ( )1/5-1/7تاکید کرد که تبلور در سیستمهای مختلف یکسان بوده و بر اساس فرایند
تبلور نفوذی کنترل با دیمانسیون رشد سه جهته دنبال شده است.

واژههاي کلیدی :مذابریسی؛ آلیاژ آمورف؛ آلیاژهای پایه منیزیم؛ تبلور.
دريافت 1400/01/30 :پذیرش1400/08/29 :

 .1مقدمه
شيشهها يا مواد آمورف جامدات بي نظمي هستند که در
آنها نظم در مقياس وسيع ،مشابه آنچه در مواد کريستالي
وجود دارد ،مشاهده نميشود .براي بسياري از مقاصد عملي
در صورتي که در ماده نظمي در مقياس بيش از  1تا  2نانومتر
ديده نشود ،ميتوان آن ماده را شيشه ناميد .نوع ساختار و
چيدمان خاص اتمي در اين مواد ،خواص و ويژگيهاي منحصر
به فردي را براي آنها به همراه دارد که از اين بين ميتوان
به خواص مکانيکي ،مغناطيسي و خوردگي برتر در مقايسه با
ساختارهاي کريستالي اشاره نمود [.]1
منیزیم و آلیاژهای آن از جمله فلزات سبک بوده که
از نسبت استحکام به وزن مناسبی برخوردار هستند .با
اینحال ،چقرمگی کم و مقاومت به خوردگی ضعیف آنها،
گستره کاربردی آنها را محدود کرده است [ .]2در این
* نویسنده مسئول:
دكتر غالمرضا گردانی
نشانی :اصفهان ،شاهین شهر ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشکده مهندسی مواد.
تلفن+98 )31( 45314155 :
پست الکترونیکیgordani@gmail.com :
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میان ،آلیاژهای آمورف پایه منیزیم از استحکام و مقاومت
به خوردگی باالتری برخوردار هستند .این آلیاژها ،به دلیل
ظرفیت ذخیرهسازی باالی هیدروژن ،وزن مخصوص کم و
قیمت مناسب ،مواد مناسبی برای استفاده در کاربردهای
ذخیرهسازی هیدروژن بوده ،توسعهی این گروه از مواد به
یکی از حوزههای مهم تحقیقاتی در مهندسی مواد تبدیل
شده است [ .]3در میان انواع مختلف گروههای آلیاژهای پایه
منیزیم ،آلیاژهای آمورف پایه منیزیم همچون Mg-TM-RE
( :TMفلزات انتقالی و  :REفلزات نادر خاکی) ،به دلیل خواص
مکانیکی مناسب ،چقرمگی قابل قبول و محدودهی مذاب
تحت تبری ِد وسیع ،توجه بسیاری از محققین را به خود جلب
نموده است [.]5 ،4
تحقیقات در زمینهی توسعهی آلیاژهای آمورف پایه منیزیم
در مسیر طراحی آلیاژهای جدید با توانایی باالی تشکیل فاز

مجید طاووسی و همکاران63-72 :
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شکل .1الگوهای پراش پرتوایکس مربوط به نوارهای ذوبریسی شدهی الف)  ،Mg65Cu29Ag1Y5ب)  ،Mg65Cu26Ag4Y5ج)  Mg65Cu23Ag7Y5و د)
.Mg65Cu20Ag10Y5

آمورف و همچنین بررسی تاثیر عناصر آلیاژی مختلف بر
خواص ساختاری ،فازی ،حرارتی و مکانیکی صورت گرفته
است [ .]9-6مطابق تحقیقات صورت گرفته توسط محققین
متعدد ،مشخصههای چندجزئی بودن ،اختالف اندازه اتمی
میان اجزاء و همچنین گرمای انحالل منفی اجزاء میتواند
در انتخاب عناصر آلیاژی مناسب جهت حصول باالترین
قابلیت تشکیل فاز آمورف و همچنین پایداری حرارتی باالی
فاز آمورف کمک کننده باشد [ .]14-10البته ،اضافه کردن
مقادیر کمی از عناصر افزودنی به ترکیب شیمیایی و انجام
آزمونهای عملی ،مناسبترین راه برای تشخیص تاثیر عناصر
آلیاژی بر قابلیت تشکیل فاز آمورف میباشد .به عنوان نمونه،
مشخص شده است که جایگزینی مس در ترکیب Mg65Cu25Y10
با فلزات انتقالی  ]8[ Zn ،]4[ Pd ،]6 ،3[ Agو  ]5[ Alمیتواند
باعث افزایش قابلیت تشکیل فاز آمورف در آلیاژ شود .عالوه بر
این ،طبق گزارش ارائه شده توسط گروهی از محققان ،حضور
عناصر  Gdو  ،Yدر ترکیب آلیاژهای ]3[ Mg54Cu28Ag7Y11
و  ]15[ Mg54Cu26.5Ag8.5Gd11موجب افزایش قابل توجهی در
توانایی تشکیل فاز آمورف میشود .همچنین گزارش شده که
در حضور افزودنی نقره ،محصول آمورف نهایی از شکلپذیری
باالتری برخوردار میباشد [.]9
مشخصههای مختلفی در فرایند مذابریسی شامل دمای
فوق گداز ،نرخ تزریق ،فشار تزریق ،قطر دهانه تزریق ،شعاع
و جنس مبرد و سرعت چرخش دیسک وجود دارد که تغییر
هر کدام از این مشخصهها میتواند بر ساختار و خواص نهایی
موثر باشد [ .]10در این پژوهش تالش شد تا مشخصههای
مختلف فرایند ثابت نگه داشته شود و تنها نقش افزودنی نقره
بر توانایی تشکیل فاز آمورف و پایداری حرارتی ترکیب آلیاژی
 Mg65Cu30Y5مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا درصدهای
مختلف نقره تا  10درصد اتمی ،جایگزین مس در ترکیب شده

و ضمن بررسی رفتار حرارتی محصوالت نهایی ،مکانیزم تبلور
آنها ارزیابی شده است.

ش تحقيق
 .2مواد و رو 
به منظور بررسی تاثیر افزودن عنصر نقره بر رفتار تبلور
آلیاژ پایه  ،Mg65Cu30Y5چهار گروه آلیاژی به صورت
) Mg65Cu29-xAgxY5 (x=1, 4, 7 , 10توسط فرایند ذوبریسی
تهیه و تالش شد تا خصوصیات حرارتی و ویژگیهای تبلور
در مورد آنها بررسی شود .مواد اولیه مورد استفاده نیز به
صورت حجمی و با خلوص  99/9درصد انتخاب شد .فرایند
مورد نظر با استفاده از دستگاه مذابریسی موجود در جهاد
دانشگاهی واحد صنعتی شریف ،در اتمسفر آرگون ،جنس
نازل کوارتز ،فشار تزریق  400میلیبار ،قطر دیسک مبرد
 24سانتیمتر ،فاصلهی نازل تا دیسک  2میلیمتر قطر روزنه
یک میلیمتر ،دمای مذاب  700درجهی سانتیگراد و سرعت
چرخش دیسک  40متر بر ثانیه صورت گرفت (در این حالت
ریبونهایی پیوسته با متوسط عرض  2میلیمتر و ضخامت
 250میکومتر حاصل شد).
آزمونهای پراشسنجی پرتوی ایکس با استفاده از
دستگاه مدل  ،X’Pert Pro MPDساخت شرکت Panalytical
هلند انجام شد .تیوب پرتو ایکس مورد استفاده از نوع مسی
با طول موج  ،1/542 Åولتاژ کاری  ،40 kVجریان mA
 25و اندازه گام  0/03درجه انتخاب شد .به منظور آنالیز
و شناسایی استحالههای رخ داده در آلیاژها ،آنالیز حرارتی
 DSCبا استفاده از دستگاه Perkin Elmer STA 6000
تحت حفاظت گاز آرگون و با نرخهای گرمایش ،20،30 ،10
 40و  50کلوین بر دقیقه ( )K.min-1انجام شد .به منظور
بررسی مکانیزم تبلور نمونه ها ،از مدل های ریاضی مختلف
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ارزیابی رفتار تبلور آلیاژهای آمورف ) Mg65Cu30-xAgxY5 (x=1, 4, 7, 10تولید شده به روش ذوبریسی

موجود در این زمینه نظیر کیسینجر ،فالین -وال -اوزاوا،
کسینجر -آکاهیرا -سون ِز و همچنین فریدمن ،بهره گرفته
شده است.

 .3نتایج و بحث
شکل 1الگوهای پراش پرتوایکس مربوط به چهار ترکیب
آلیاژی ) Mg65Cu29-xAgxY5 (x=1, 4, 7, 10حاوی درصدهای
مختلف نقره را نشان میدهد .همانگونه که در شکل مشخص
است ،الگوهای پراش پرتو ایکس مربوط به تمامی نمونهها
مشابه بوده و تنها شامل هالهی فاز آمورف میباشد.
هیچ نشانی از وجود پیکهای مربوط به تبلور فازهای
کریستالی در این الگوها وجود ندارد و زاویهی مربوط به هاله
نیز در تمامی نمونهها یکسان است .با توجه به مطالب مورد
بحث میتوان ادعا نمود که ساختار تمامی نمونهها آمورف
هستند .البته این ادعا تنها در حد تشخیص آزمون آنالیز پراش
پرتوایکس قابل طرح بوده ،در صورت انجام آنالیزهای دقیقتر
ساختاری توسط میکروسکوپهای الکترونی عبوری ،امکان
مشاهده رسوبات نانوساختار دور از انتظار نیست.
به منظور بررسی تاثیر افزودن عنصر نقره بر خواص
حرارتی آلیاژهای مورد بحث ،نمودار  DSCمربوط به آنها در
شکل 2ارائه شده است.

شکل .2نتایج آنالیز حرارتی  DSCمربوط به نوارهای ذوبریسی شدهی
).Mg65Cu29-xAgxY5 (x=1, 4, 7, 10

در این تصاویر ،دماهای مختلف انتقال به شیشه ( )Tgو
دمای تبلور ( )Txهر ترکیب به صورت مجزا مشخص شده
است .نکته مهم و قابل توجه در مورد شکل ،2تفاوت در
مشخصههای تبلور مربوط به آلیاژهای مختلف در اثر افزودن
عنصر نقره به ترکیب است .این تفاوت عالوه بر اینکه خود
را در دماهای مشخصهی تبلور و انتقال به شیشه مشخص
میکند ،با تغییر تعداد پیکهای تبلور که نشان از تغییر
مکانیزم تبلور و احتماال تغییر نوع فازهای حاصل دارد نیز
خود را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،تبلور
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در آلیاژ پایه تنها با یک پیک گرمازا دنبال میشود و این در
حالی است که در مورد آلیاژ حاوی  10درصد نقره ،سه پیک
گرمازا قابل مشاهده است.
در این رابطه ،اطالعات قابل حصول از نمودارهای DSC
مربوط به نمونههای مختلف در جدول 1آورده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،مقدار دمای انتقال به شیشه
( )Tgاز مقدار  416 Kبرای آلیاژ شیشهای  Mg65Cu29Ag1Y5تا
مقدار  427 Kبرای آلیاژ شیشهای  Mg65Cu23Ag7Y5افزایش
یافته و افزودن مقادیر بیشتر نقره منجر به کاهش مجدد دمای
انتقال به شیشه تا حدود  418 Kمیشود.
جدول .1مشخصههای حرارتی مربوط به آلیاژهای آمورف مورد مطالعه در
این پژوهش
Materials

ΔTx

Tg /Tl

Tg

62

0.584

416

Mg65Cu29Ag1Y5

49

0.605

422

Mg65Cu26Ag4Y5

39

0.614

427

Mg65Cu23Ag7Y5

38

0.592

418

Mg65Cu20Ag10Y5

دمای انتقال به شیشه یک پارامتر سینتیکی است و مقدار
آن به سرعت سرمایشی که طی آن ساختار آمورف ایجاد
شده است و همچنین سرعت گرمایشی که آلیاژ آمورف تحت
حرارت قرار میگیرد ،وابسته است .در هر حال با توجه به عدم
امکان مقایسهی دقیق قابلیت تشکیل فاز آمورف آلیاژهای
مختلف ،الزم است از معیارهای دقیقتری در این زمینه بهره
گرفته شود .دمای انتقال به شیشهی کاسته،)Trg= Tg/Tl( 1
یکی از مشخصههایی است که میتواند در این زمینه کمک
کننده باشد .این نکته به خوبی مشخص شده است که ،Tg
کمتر به ترکیب شیمیایی ماده وابسته است ،در حالی که
 Tlبه طور قابل توجه با افزایش مقادیر حل شونده ،کاهش
مییابد و از اینرو فاصله بین  Tlو  Tgکم میشود و مقدار Trg
افزایش مییابد .در این صورت احتمال انجماد بدون تبلور و
یا به عبارتی  GFAزیاد میگردد .فرض دیگر در نظریه  Trgاین
است که در دماهای بین  Tlو  ،Tgویسکوزیته تقریبا معادل 10
پوز میباشد .از این رو ،طبق شاخص  ،Trgباالتر بودن نسبت
 Trgبه معنای باالتر بودن ویسکوزیته ذوب قبل از سرمایش
سریع میباشد و از اینرو تبلور نیز با سختی مواجه خواهد شد
[ .]17 ،16با توجه به این نکته ،تغییرات  Trgمیتواند معیاری
برای تعیین قابلیت تشکیل فاز شیشهای باشد؛ به این معنی
که با افزایش  ،Trgقابلیت شیشهای شدن افزایش مییابد.
اطالعات مربوط به  Trgآلیاژهای مورد بحث در جدول 1حاکی
از آن است که توانایی تشکیل شیشه یا  GFAترکیب حاوی
 7درصد نقره نسبت به دیگر ترکیبات باالتر است .به عنوان
1. - Reduced glass transition temperature
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شکل .3منحنیهای کسر حجمی تبلور برحسب دما در مورد آلیاژهای مختلف الف)  ،Mg65Cu29Ag1Y5ب)  ،Mg65Cu26Ag4Y5ج)  Mg65Cu23Ag7Y5و د)
 Mg65Cu20Ag10Y5در نرخهای حرارتدهی مختلف.

یکی از معیارهای دیگر در مقایسه قابلیت تشکیل فاز شیشه
آلیاژهای مختلف میتوان به معیار محدوده مذاب تحت تبرید
که معادل فاصله دمایی بین  Tgو  Txاست ( )ΔTx= Tx-Tgاشاره
نمود [ .]18محدودهی مذاب تحت تبرید یا  ،ΔTxنشاندهنده
پایداری حرارتی مذاب تحت تبرید میباشد .مقادیر مربوط به
این مشخصه در جدول 1نشان میدهد که افزودن عنصر نقره
به شدت بر پایداری مذاب تحت تبرید تاثیرگذار بوده و باعث
کاهش مقدار  ΔTxشده است .همانطور که مشاهده میشود،
افزودن درصد نقره باعث کاهش پایداری مذاب شده که بر
خالف مطالب ارائه شده در مورد  Trgاست .در راستای تحلیل
این موضوع باید بیان نمود که ΔTx ،معیاری کمی جهت بیان
پایداری شیشه میباشد که به عنوان مقاومت شیش ه برای
تبدیل به حالت بلوری به محض گرمایش مجدد ،باالی Tg
تعریف میشود .ولی  GFAنشان از سهولت یک ذوب برای
شکلگیری آلیاژهای آمورف در حین سرد شدن بدون تشکیل
فاز بلوری است .مشهود است که  GFAو پایداری حرارتی
شیشهها با ویژگیهای مستقلی که دارند ،به همدیگر وابسته
هستند ،ولی به طور تئوری اثبات شده است [ ]19که افزایش

 GFAهمیشه همراه با افزایش پایداری ناشی از معیار کمیTx–Tg
نمیباشد .بنابراین با وجودی که  GFAو پایداری حرارتی

شیشهها در حالت کلی مفاهیم وابستهای هستند ،در خصوص
بعضی سیستمها متفاوت بوده و اینگونه بیان میشود کهTx–Tg
تنها یک بازتاب یا یک نتیجه فرعی از  GFAاست به تنهایی
به عنوان معیاری برای سنجش  GFAمناسب نمیباشد [.]20
در حالت کلی ،ارتباط مستقیمی میان توانایی تشکیل
فاز آمورف و پایداری حرارتی آن وجود دارد .به این معنی که
باالتر بودن توانایی تشکیل فاز آمورف در یک ترکیب آلیاژی
میتواند مبین پایداری حرارتی فاز آمورف حاصل نیز باشد .در
ادامه مسیر انجام این پژوهش تالش شد تا مشخصات تبلور
مربوط به آلیاژهای مورد بحث با دقت بیشتری مورد بررسی و
مقایسه قرار گیرد .به منظور محاسبهی کسر حجمی فازهای
حاصل از تبلور با استفاده از نمودارهای حاصل از آزمون آنالیز
حرارتی از فرضیه برچارت طبق معادلهی ( )1بهره گرفته شد
[:]16
()1
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ارزیابی رفتار تبلور آلیاژهای آمورف ) Mg65Cu30-xAgxY5 (x=1, 4, 7, 10تولید شده به روش ذوبریسی

شکل .4تصاویر نمودارهای الف) کسینجر ،ب) باس ول و ج) گائو -ونگ مربوط به پیکهای تبلور مرحله اول آلیاژهای آمورف ،Mg65Cu26Ag4Y5 ،Mg65Cu29Ag1Y5
 Mg65Cu23Ag7Y5و  Mg65Cu20Ag10Y5به همراه مقادیر انرژی فعالسازی.

در این رابطه ،انتگرال مخرج کسر ،کل مساحت زیر پیک
از دمای شروع تبلور تا پایان را نمایش میدهد و انتگرال
صورت ،مساحت بین دمای شروع تبلور تا دمای مورد نظر ()T
را مشخص مینماید .نمودارهای تغییرات کسر حجمی تبلور
) (xبا دما در مورد آلیاژهای )Mg65Cu29-xAgxY5 (x=1, 4, 7, 10
در نرخهای سرمایشی مختلف در شکل 3ترسیم شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،تمامی نمودارها تقریبا S
شکل هستند که مشابه نمودارهای ارائه شده توسط محققین
دیگر در زمینه تبلور فاز آمورف بوده و نشان از انجام فرایند
جوانهزنی و رشد بر مبنای مدل جانسون -مهل -اورمی به فرم
زیر دارد [:]21

()2
که در آن X(t) ،کسر تبلور به عنوان تابعی از زمان بوده و K

و  nنیز به ترتیب معرف ثابت سرعت و ضریب اورمی هستند.
وابستگی دمایی ثابت سرعت نیز به صورت یک رابطهی
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آرنیوسی مطابق زیر میباشد [:]21

()3
در این رابطه  K0فاکتور فرکانس T ،دما (کلوین) و  Eانرژی
اکتیواسیون تبلور ( )kJ/molمیباشد.
مدلهای تئوری مختلفی برای مطالعات و تعیین
پارامترهای سینتیکی تبلور آلیاژهای آمورف پیشنهاد شده
که به دو دسته کلی همسینتیک ( )Isokineticو همتحول
( )Isoconversionتقسیم میشوند [ .]23 ،22روشهای
مطرح شده در مدل همسینتیک به عنوان روشهای وابسته
به مدل مطرح میشوند و مکانیزم استحاله با تغییر دما و
زمان ،ثابت باقی میماند .روشهای مرتبط با مدل هم تحول،
به روشهای فاقد مدل ( )Model-Freeمعروف هستند و
اندازهگیری مشخصات سینتیکی بدون شناخت مدل استحاله
نیز قابل انجام است [ .]23در این پژوهش تالش میشود تا
از روشهای مبتنی بر روش همتحول و با استفاده از نتایج
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آنالیز حرارتی برای محاسبهی مشخصات حرارتی آلیاژهای
مورد بحث در حضور درصدهای مختلف نقره بهره گرفته شود.
ی مشخصات سینتیکی تحول و از
در محاسبات و اندازهگیر 
جمله محاسبهی انرژی اکتیواسیون تبلور ،روشهای مختلفی
ارائه شده است .در برخی از این روشها ،مثل روش کیسینجر،
اوجس و بنت و همچنین باس ِول بر دمای پیک تبلور تمرکز
میشود و بر مبنای آن یک عدد تحت عنوان متوسط انرژی
اکتیواسیون تبلور قابل گزارش است .این در حالی است که
در روشهایی همچون روش فالین -وال -اوزاوا ،کسینجر-
آکاهیرا -سون ِز و همچنین فریدمن ،تمام بخشهای پیک
تبلور ،مورد بررسی واقع میشود و مقدار انرژی اکتیواسیون
تبلور با تغییر درصد پیشرفت تحول گزارش میشود [.]26-24
 روش کیسینجر :معادله کیسینجر بر مبنای این فرضاستوار است که نرخ واکنش در دمای پیک تبلور ) (Tpحداکثر
میباشد و انرژی اکتیواسیون تنها در یک مقدار ثابت کسر
تحول یافته یعنی  Tx = Tpقابل محاسبه است [:]24
()4
در این رابطه ،پارامتر  βنرخ حرارت دهی Tp ،دمای پیک
تبلور E ،انرژی اکتیواسیون تبلور R ،ثابت جهانی گازها و A
یک مقدار ثابت میباشد .شیب و عرض از مبداء )ln(β/TP2در
برابر  1000/RTpمقدار انرژی فعالسازی ظاهری ) (Eو فاکتور
 Aرا در دمای پیک تبلور محاسبه مینماید .این روش در مورد
آلیاژهای مورد بحث در این گزارش انجام و نتیجهی آن در
شکل-4الف گزارش شده است.
 روش اوجس و بنت :این روش در واقع روش کیسینجرارتقاء یافته است که در آن برای انجام محاسبات به طور
همزمان دمای پیک تبلور ) (Tpو دمای شروع تبلور ) (T0مبنا
قرار میگیرند .این روش برای واکنشهای غیرهمگن کاربرد
دارد:
()5
در این روش نیز مقادیر  Eو  Bاز شیب و عرض از مبداء
منحنی )) ln(β/(TP –T0در مقابل  1000/RTpحاصل میشود.
با توجه به اینکه دمای شروع و پیک تبلور معموال بسیار به
هم نزدیک هستند ،این روش در عمل نتایج قابل قبولی را
ارائه نمیدهد .در این مسیر و برای غلبه بر محدودیتهای آن،
روش باسول پیشنهاد شد.
 روش باس ِول :رابطه باس ِول جهت محاسبه انرژیفعالسازی دردمای پیک بلورینگی به صورت رابطه ()6
میباشد:
()6
بدیهی است که در این روش ،مقدار  Eاز شیب منحنی
) ln(β/TPدر برابر  1000/RTpمحاسبه میشود .نتیجه
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محاسبات این مدل در مورد ترکیبهای مورد بررسی در این
گزارش در شکل-4ب قابل مشاهده است.
 روش گائو و وانگ :در این روش که بر مبنای فرضجوانهزنی رندوم و فوق اشباع ارائه شده است ،از دیفرانسیل
دمایی کسر واکنش در پیک تبلور برای محاسبهی مشخصات
سینتیکی بهره گرفته میشود .رابطه ارائه شده توسط گائو و
وانگ به شکل رابطه ( )7میباشد:
()7
مقدار انرژی فعالسازی در دمای پیک بلورینگی از شیب
) ln(βdx/dTpدر برابر  1000/RTpبه دست میآید .در این رابطه
 βنرخ حرارت دهی و  xکسر واکنش میباشد .این روش نیز در
مورد ترکیبهای آلیاژی مورد بحث در این تحقیق انجام شده و
نتیجهی آن در شکل-4ج ارائه گردیده است.
در هر حال با توجه به نتایج ارائه شده در شکل ،4چند نکته
قابل توجه است .به عنوان اولین نکته در این زمینه میتوان به
مقادیر تقریبا نزدیک انرژی اکتیواسیون محاسبه شده توسط
روشهای مختلف اشاره نمود .در این مورد میتوان بر این
نکته تاکید نمود که تمامی این روشها به خوبی توانستهاند
در محاسب ه انرژی اکتیواسیون تبلور کارآمد باشند .نکته
دوم مربوط به مقادیر انرژی اکتیواسیون تبلور میباشد که
در محدوده  160-190 kJ/molقرار دارد .این مقادیر انرژی
اکتیواسیون تبلور ،بسیار نزدیک به مقادیر گزارش شده توسط
محققین دیگر در این زمینه میباشد .در نهایت نکته سوم
قابل توجه در این شکل ،باالتر بودن انرژی اکتیواسیون تبلور
مربوط به ترکیب حاوی  7درصد نقره میباشد که نشان از
پایداری حرارتی باالتر این ترکیب داشته و در تایید نتایج ارائه
شده در مورد توانایی تشکیل فاز آمورف است .این نکته به
این معنی است که توانایی تشکیل فاز آمورف در یک ترکیب
در ارتباط مستقیم با پایداری حرارتی فاز آمورف حاصل قرار
دارد.
در هر حال ،در کنار روشهای مورد بحث ،روشهایی نیز
توسعه یافتهاند که در آنها به بررسی انرژی اکتیواسیون تبلور
به عنوان تابعی از کسر واکنش پرداخته میشود .نمونهای از
این فالین -وال -اوزاوا ،روش کسینجر -آکاهیرا -سون ِز و روش
فریدمن میباشد که در ادامه تالش میگردد تا از این روشها
برای محاسبه مقادیر انرژی اکتیواسیون تبلور آلیاژهای مورد
مطالعه بهره گرفته شود.
ُ
 روش فالین-وال -ازاوا ( :)FWOرابطهی مربوط به اینروش در فرمول ( )8به صورت زیر میباشد [:]26 ،25
()8
در این رابطه با رسم منحنی ) ln(βبر حسب  1000/RTxدر
مورد هر کسر تحول یافته ثابت  ،xمقدار ) Ec(xقابل محاسبه
است .نتیجه محاسبات انجام شده در مورد ترکیبهای مورد
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ارزیابی رفتار تبلور آلیاژهای آمورف ) Mg65Cu30-xAgxY5 (x=1, 4, 7, 10تولید شده به روش ذوبریسی

شکل .5انرژی فعالسازی موضعی ) Ec(xمحاسبه شده با روش فالین -وال -اوزاوا ،کسینجر -آکاهیرا -سون ِز و فریدمن برحسب کسر حجمی فاز بلورینه )(x
مربوط به مرحله اول بلورینگی آلیاژ آمورف برای برای آلیاژهای الف)  ،Mg65Cu29Ag1Y5ب)  ،Mg65Cu26Ag4Y5ج)  Mg65Cu23Ag7Y5و د) .Mg65Cu20Ag10Y5

بررسی در این پژوهش با بهرهگیری از این روش در شکل
-5الف ارائه شده است.
 روش کسینجر -آکاهیرا -سون ِز ( :)KASمعادلهی اصلیمطرح در این روش به صورت رابطهی ( )9به فرم زیر میباشد:
()9
شیب و عرض از مبداء ) ln(β/Tx2در مقابل 1000/RTx
برای محاسبهی مقادیر ) Ec(xو  Aدر کسر تحول یافته  xقابل

استفاده است .محاسبات مربوط به این روش در مورد آلیاژهای
مورد بررسی در شکل-5ب ارائه شده است.
 روش فریدمن :در این روش برای تخمین انرژیاکتیواسیون تبلور از دیفرانسیل کسر تحول یافته به صورت
رابطهی ( )10استفاده میشود:
()10
در این روش نیز مقادیر ) Ec(xاز شیب ) ln(βdx/dTxدر
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برابر  1000/RTxبرای کسر تحولیافتهی ثابت  xبه دست
میآید .در این مورد نیز آنالیزهای مربوطه در مورد آلیاژهای
مورد بررسی در این تحقیق انجام و نتیجهی آن در شکل-5ج
آورده شده است.
همانطور که بیان شد ،انرژی فعالسازی موضعی )Ec(x
محاسبه شده توسط روشهای فالین -وال -اوزاوا ،کسینجر-
آکاهیرا -سون ِز و فریدمن ،معیاری از انرژی فعالسازی به
ازای کسر حجمی تبلور ) (xمیباشد که میتواند منعکس
کنندهی تغییرات رفتار جوانهزنی و رشد حین فرایند تبلور
باشد .روند تغییرات انرژی فعالسازی موضعی ) Ec(xبرحسب
کسر حجمی تبلور آلیاژهای آمورف ،Mg65Cu29Ag1Y5
 Mg65Cu23Ag7Y5 ،Mg65Cu26Ag4Y5و  Mg65Cu20Ag10Y5بر
اساس مدلهای مختلف در شکل  5آورده شده است .با
توجه به شکل ،تغییرات ) Ec(xبر حسب  xحاصل از روشهای
فالین -وال -اوزاوا و کسینجر -آکاهیرا -سون ِز روند مشابهی
را نشان میدهد .انرژی فعالسازی موضعی در محدوه x>0/2
که مرتبط با مرحلهی جوانهزنی میباشد ،کم است .این مقدار

مجید طاووسی و همکاران63-72 :

در محدودهی  0/2>x>0/65تقریبا ثابت میباشد و در 0/65>x
افزایش مییابد .ثابت بودن انرژی فعالسازی در محدوده
0/2>x>0/65بیان کننده این است که تبلور اولیه طی یک
مرحله اتفاق میافتد .افزایش بعدی انرژی فعالسازی موضعی
نیز در مقادیر  0/65>xنیز در نتیجه شروع جوانهزنی و رشد
محصول مرحله دوم تبلور در این آلیاژ میباشد .با توجه به
شکل ،5روش فریدمن نسبت به دو روش قبل انحراف زیادی
را نشان میدهد .عدم وقوع جوانهزنی رندوم و فوق اشباع در
ابتدای تبلور مرحله اول آلیاژهای مورد بررسی و در نتیجه
عدم تأمین فرضیههای مدل فریدمن علت انحراف مشاهده
شده است.
رانگانات ِین و هِیمندال پیشنهاد کردند که انرژی فعالسازی
تبلور ظاهری جامدات آمورف ،مجموع انرژیهای فعالسازی
جوانهزنی ) (Enو رشد ) (Egمیباشد و از رابطه ( )11پیروی
میکند [:]27
()11
در این رابطه En ،و  Egبه ترتیب انرژیهای فعالسازی
جوانهزنی و رشد n ،توان واکنش و  mمقدار بدون بعدی است
که به مکانیزم رشد وابسته است .در بررسی سینتیک تبلور
آلیاژهای آمورف توسط روشهای محاسباتی غیرهمدما ،به
علت افزایش سریع دما و تفاوت زیاد در گرمای نهان جوانهزنی
و رشد ،پیک گرمازای تبلور تنها رشد فازهای کریستالی از
زمینه آمورف را توصیف میکند و بنابراین مقدار به دست
آمده  Ecاین آلیاژ میتواند به عنوان انرژی فعالسازی رشد
) (Egدر نظر گرفته شود .با توجه به این نکته ،افزایش انرژی
اکتیواسیون با افزایش کسر تبلور میتواند با توجه به تغییر
غلظت نواحی آمورف باقیمانده نسبت داده شود .بدین معنی
که با انجام تبلور فازهای کریستالی ،عناصر آلیاژی اضافی به
درون فاز آمورف باقیمانده پس زده میشود و با تغییر ترکیب
شیمیایی آن ،انرژی اکتیواسیون تبلور افزایش مییابد.
همانگونه که بیان شد ،تبلور آلیاژهای آمورف بر مبنای
مدل جانسون -مهل -اورمی انجام میشود .ضریب اورمی در
این مدل میتواند اطالعاتی کلیدی در مورد مکانیزم جوانهزنی
و رشد این مواد ارائه دهد .با در نظر گرفتن این مدل و بهره
گیری از روش اوزاوا ،میتوان ارتباط میان کسر تبلور و نرخ
گرمایش را به صورت رابطهی ( )12نوشت:
()12
جایی که  nتحت عنوان ضریب اورمی شناخته میشود.
با در نظر گرفتن شرایط دما ثابت در این رابطه ،رابطه ()13
نتیجه میشود:
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طبق این رابطه ،مقدار ضریب اورمی معادل شیب نمودار
تغییرات ]) ln[-ln(1-αبر حسب  lnβخواهد بود .این مشخصه
در مورد تمامی آلیاژهای مورد بحث انجام و مقدار ضریب
اورمی محاسبه شد .نتیجه محاسبات نشان داد که مقدار
ضریب اورمی محاسبه شده در مورد تمامی آلیاژها تقریبا
مشابه و در محدودهی  1.5<n<1.7قرار دارد .طبق رابطهی
پیشنهادی رانگانات ِین و هِیمندال ،ضریب اورمی میتواند به
صورت زیر نوشته شود [:]27
()14
در محلی که پارامتر  aمولفه ضریب جوانهزنی بوده و در
مقادیر صفر تا یک متغیر است ( aمعادل صفر به معنی نرخ
جوانهزنی صفر a ،معادل یک به معنی نرخ جوانهزنی ثابت و
 a<1<0به معنی جوانهزنی با نرخ کاهشی میباشد) .پارامتر b
نیز دیمانسیون رشد را مشخص میکند و بسته به رشد یک
بعدی ،دوبعدی و یا سه بعدی میتواند مقادیر  2 ،1و یا  3را
به خود اختصاص دهد .مشخصهی  cنیز مولفهی رشد میباشد
به گونهای که در رشد فصل مشترک کنترل ،این مولفه معادل
 1و در رشد نفوذی کنترل ،معادل  0/5در نظر گرفته میشود.
با توجه به این تحلیل و در نظر گرفتن این نکته که در بررسی
تبلور آلیاژهای آمورف توسط روشهای آنالیز حرارتی غیر
همدما ،جوانهزنی قبل از رسیدن به پیک تبلور کامل شده
است (یعنی مولفهی  aمعادل صفر است) ،میتوان گفت که
مورفولوژی رشد تمامی آلیاژها سه جهته و مکانیزم رشد نیز
نفوذی کنترل میباشد.

 .4نتیجهگیری
 -1حضور عنصر نقره ،بر قابلیت تشکیل فاز آمورف در
آلیاژهای آمورف بر پایه  Mg65Cu30Y5موثر است به گونهای
که باالترین قابلیت تشکیل فاز شیشه در این آلیاژها ،به
ترکیب حاوی  7درصد اتمی نقره نسبت داده میشود.
 -2مقادیر میانگین انرژی فعالسازی برای آلیاژهای آمورف در
این تحقیق مطابق با سه روش کسینجر ،باسول و گائو-
ونگ در محدوده  150-200کیلوژول بر مول است.
 -3ضریب اورمی محاسبه شده ( )1/5-1/7تاکید کرد که
تبلور در سیستمهای مختلف یکسان بوده و بر اساس
فرایند تبلور نفوذی کنترل با دیمانسیون رشد سه جهته
دنبال شده است.
 -4تغییرات انرژی فعالسازی موضعی بیان می کند که
تشکیل فازهای اولیه طی یک مرحله اتفاق افتاده و سپس
جوانهزنی و رشد محصول مرحله دوم بلورینگی رخ می
دهد.

()13
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