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اثرات اکسیدکروم() Cr2O3بر روی رفتارزینتر و ریزساختار کامپوزیت
Al2O3-10ZrO2
حسین خوارزمی پور ،1خلیل

رنجبر2

چکیده
در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر افزودن اکسید کروم برروی رفتار زینتر و ریزساختار از آسیابکاری مکانیکی
استفاده گردید .بدین منظور از پودر های آلومینا و زیرکونیا به عنوان مواد اولیه و از پودر اکسیدکروم به عنوان
ماده افزودنی استفاده شد .تمام کامپوزیت های آلومینا-زیرکونیا دارای زیرکونیا ثابت برابر با 10درصدوزنی دارند
و اکسیدکروم در  0/6درصدوزنی به نمونه های کامپوزیت افزوده شد .پودرهای هر کامپوزیت بصورت محوری
تحت فشار300مگاپاسکال درون قالب قرص مانند قرار گرفت ،سپس نمونه ها در دمای  1300تا  1500درجه
سانتیگراد به مدت دو ساعت درون کوره تحت تف جوشی قرار گرفتند .در شناسایی فازها از پراش اشعه ایکس و
برای بررسی ریزساختارها از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .چگالی و سختی نمونه ها با افزودن
اکسیدکروم با افزایش دما افزایش یافته و حداکثر چگالی و سختی برای نمونه ای در دمای  1500و به ترتیب برابر
 3/39گرم بر سانتیمترمکعب و 1151HVبدست آمد.
کلمات کلیدی :کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا ،ریزساختار ،اکسیدکروم ،تف جوشی

 -1مقدمه
بزرگترین کمبود سرامیک ها نسبت به فلزات در چقرمگی شکست بسیار پایین آنهاست .بهبود چقرمگی
مواد سرامیکی یک نیاز بحرانی است که یکی از راه های رسیدن به این هدف جایگزینی مواد سرامیکی با
کامپوزیت زمینه سرامیکی است .درکامپوزیت های زمینه سرامیکی ،هدف اولیه فراهم کردن چقرمگی در یک
زمینه سرامیکی است] .[1خواص سرامیک های آلومینایی باعث شده که آنها نماینده خوبی برای کاربردهای
دستگاه برش خصوصاً در دمای باال و شرایط سرعت زیاد به حساب آیند]2و.[3آلومینا یکی از معروف ترین
سرامی ک ها و درحین حال دارای بهترین خواص هم چون سختی در دمای باال ،مقاومت سایشی باال هست اما
چقرمگی شکست آن پایین و متوسط است .مشکل چقرمگی کم در سرامیک را می توان با طراحی و آماده
سازی مواد کامپوزیت تقویت شده با ذرات با فاز یکسان از زمینه یا یک فاز متفاوت اما مناسب بهبود داد].[2-4
در سال های اخیر ،بهبود خواص سرامیک ها منجر به معرفی کامپوزیت های پایه سرامیکی که کاربرد بسیاری
-1دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی email: hossienkharazmipoor953@gmail.com

 -2استاد گروه متالورژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
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در صنعت دارا می باشند گردیده است .ایجاد ترکیبات آلومینا-زیرکونیا با هدف جانشینی سرامیک های آلومینا
در کاربردهایی که مقاومت شکست باالتری نیاز است انجام گرفته است .[2-6].آلومینا-زیرکونیوم کامپوزیت
های دوتایی که در آن زیرکونیا به زمینه آلومینا به عنوان یک فاز دوم اضافه شده است .زیرکونیا دارای سه
اشکال کریستالوگرافی است که عبارتند از  :فازهای مونوکلینیک ،تتراگونال  ،مکعبی] .[7کامپوزیت آلومینا-
زیرکونیا به دلیل خواص مکانیکی عالی خود سختی ،استحکام  ،چقرمگی باال و مقاومت در برابر سایش به طور
گسترده برای کاربردهای مختلف از قبیل قطعات سایشی ،ابزار برش ،ایمپلنت های بیوپزشکی ،قطعات
ساختاری ،قطعات مورد کاربرد در فضاپیماها ،قطارهای سریع السیر و اتومبیل ها استفاده می شود] .[2-6احمد
اظهر] [2در مطالعات خود اثر اکسید کروم بر روی کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا بررسی کرد و نشان داد افزودن
اکسیدکروم سختی و چقرمگی را به دلیل تشکیل محلول جامد افزایش داد .در سال های اخیر حجم قابل
توجهی از کارهای تحقیقاتی در زمینه خواص مکانیکی سرامیک ها به کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا معطوف
شده است .خواص همچون چقرمگی ،سختی بیش از هر خواص دیگه مورد توجه واقع گشته است .خواص
ریزساختاری این مواد به صورت گسترده به فرآیند تولید این مواد بستگی دارد و معموال برای تولید این
کامپوزیت ها از فرآیند تف جوشی استفاده می شود .افزودن عناصری مثل اکسیدکروم بر روی سختی نیز تاثیر
دارند .این گونه افزودنی ها هم چنین روی پایداری فازی زیرکونیا نیز تاثیر گذاشته و نهایتاً خواص مکانیکی را
تحت تاثیر قرار می دهند .در این تحقیق تاثیر اکسیدکروم بر چگالی زینتر و پایداری فاز زیرکونیا بر کامپوزیت
 Al2O3-10ZrO2مورد بررسی قرار گرفت .از آسیاکاری مکانیکی جهت خردایش و همگن سازی اندازه ذرات
و اختالط اجزاء پودری استفاده گردید.

-2مواد و روش تحقیق
مواد اولیه ،پودر آلومینا با خلوص  99/7درصد(شرکت سازنده لباکم) و پودر زیرکونیا با خلوص 99/7
درصد (شرکت سازنده آکوفیت) با درصد وزنی ثابت برابر با  10درصدوزنی برای تمام نمونه ها استفاده شد.
اکسیدکروم با خلوص99/7درصد(شرکت سازنده آکوفیت با  0/6درصدوزنی به کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا
اضافه می شود .همچنین از اتیلن گلیگول با فرمول شیمیایی (  ) C2H6O2برای متراکم سازی پودرها تحت
فشار برای تولید نمونه های خام اولیه استفاده گردید .از اسید استارئیک و استون برای روانکاری در طی آماده
سازی نمونه قرصی شکل در عملیات پرس کاری استفاده می شود .ترکیب شمیایی نمونه های اولیه تهیه شده
در جدول  1نشان داده شده است.
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جدول .1ترکیب شیمیایی نمونه های کامپوزیتی

نمونه

Al2O3
()wt %

ZrO2
()wt %

Cr2O3
()wt %

Al2O3 + Cr2O3

99/4

-

0/6

)Al2O3 + ZrO2 (ZTA

90

10

-

ZTA+ Cr2O3

89/4

10

0/6

آسیاب مورد استفاده در این تحقیق از نوع آسیاب سیاره ای پرانرژی دارای دو ظرف ،ساخت ایران ،اصفهان،
مدل  Sepahan 84Dبود .جهت بهبود در امر آسیاب کاری و یکنواخت شدن همگن سازی از گلوله های با
اندازه های مختلف  22 ،16 ،8میلیمتر و نسبت وزنی گلوله به پودر  1:20استفاده گردید .سرعت چرخش بهینه
در این آسیاب برای این تحقیق  400 rpmتنظیم شد و زمان آسیاب را بر روی  12ساعت تنظیم و انتخاب
گردید .بعد از مخلوط کردن پودرها با نسبت های مختلف و آسیاب کاری آنها ،پودرها جهت شکل دهی مهیا
شدند .در ابتدا جهت چسبندگی بهتر پودرها ،آنها را با اتیلن کلیگول مخلوط کرد و سپس توسط دستگاه پرس
هیدرولیگی فشاری معادل با  300مگاپاسگال بر پودرها اعمال می کنیم .برای تهیه نمونه های قرصی از استوانه
ای توخالی با قطر های بزرگ و کوچک  10و  1سانتیمتر و ارتفاع 10سانتیمتر استفاده می شود همانند .نمونه به
دست آمده استوانه ای شکل همانند قرص دارای ارتفاع تقریباً  3میلیمتر و قطر  10میلیمتر می باشد .نمونه های
بدست آمده را در سه دمای  1400 ،1300و 1500درجه سانتیگراد به مدت دو ساعت با نرخ سرعت  10درجه بر
ثانیه درکوره الکتریکی مدل  Amagamsعملیات حرارتی گردیدند .اندازه گیری چگالی نمونه ها قبل از تف
جوشی به روش ابعادی محاسبه گردید و محاسبه چگالی و تخلخل نمونه ها زینتر شده به روش ارشمیدس،
مطابق با استاندارد ( )ASTM C373انجام شد چگالی نسبی که از تقسیم چگالی زینتر(چگالی نمونه های تف
جوشی شده به روش ارشمیدس) بر چگالی تئوری بدست می آید محاسبه می شود .برای محاسبه چگالی تئوری
نمونه های کامپوزیتی باید از از رابطه 1استفاده کرد] .[8که در آن  ρthچگالی تئوری X ،کسر وزنی آلومیناY ،

کسر وزنی زیرکونیا و  Kکسر وزنی اکسید کروم است.
100
 X   Y   K 




 3.96   5.68   5.22 

(رابطه)1

 th 

برای آماده سازی نمونه ها به منظور بررسی فازها و عکس ها نمونه ها پس از فرایند پولیش در محلول 0/5
درصد اسید فلوئوریدریک ( )HFبه مدت  15ثانیه اچ شدند .به منظور بررسی ریزساختار نمونه ها و مورفولوژی
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فازهای بدست آمده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل  VEGA\\TESCAN-LMUاستفاده شد و
به منظور بررسی دقیق ریزساختار از نمونه  EDSهمزمان گرفته شد تا عناصر موجود در ترکیب هر نمونه
مشخص شود .به منظور تعیین سختی از روش سختی سنجی ویکرز با دستگاه سختی مدل Wilson Wolpert

 UH930استفاده گردید .سختی توسط اعمال بار 30گیلوکرم (سه نقطه در هر نمونه) و فرورونده مخروطی
شک ل از جنس الماس اندازه گیری شد .برای محاسبه میانگین اندازه دانه در دمای 1500از نرم افرار Image

 Analyzerاستفاده گردید .با استفاده از پراش اشعه ایکس برای ارزیابی مقدار فاز مونوکلینیک و مونوکلینیک
به ترتیب از رابطه  2و  3استفاده می شود .در اینجا ( )Xmکسر وزنی مونوکلینیک )Xt( ،کسر وزنی تتراگونال،

 Imو Itبه ترتیب اشاره به شدت پیک های فازهای مونوکلینیک و تتراگونال دارد] 9و.[10
(رابطه)2

(رابطه )3

 
I 111m  I 111

m

 
I 111m  I 111  I 101t

m

I 101t
 
I 101t  I 111m  I 111

m

Xm

Xt 

 -3بحث و نتایج
همانطور که در شکل  1مشاهده می شود چگالی تمام نمونه ها با افزایش دما افزایش می یابد همانطور که دیده
می شود دما تاثیر بسزائی بر تف جوشی نمونه گذاشته است .افزودن اکسید کروم به آلومینا خالص یا به آلومینا-
زیرکونیا چگالی را افزایش می دهد.یکی از دالیل افزایش چگالی با افزایش دما کاهش تخلخل ها و همچنین
تشکیل محلول جامد آلومینا-کرومیا است و چگالی برای نمونه های آلومینا-اکسیدکروم ،آلومینا-زیرکونیا و
آلومینا-زیرکونیا-کرومیا در دمای  1500درجه سانتیگرادبه ترتیب برابر با  3/17 ،3/36و 3/39گرم بر
سانتیمترمکعب است .در جدول شماره  2خالصه ای از درصد چگالی نسبی و درصد تخلخل کامپوزیت های
زینتر شده در دماهای مورد نظر قابل مشاهده است .نشان می دهد افزودن اکسید کروم به نمونه ها با
افزایش دما چگالی نسبی افزایش می یابد .همانطور که مشاهده می کنید نمونه آلومینا -اکسید کروم
باالترین چگالی نسبی نسبت به بقیه نمونه ها دارد .یکی از دالیل کاهش چگالی نسبی نمونه آلومینا-
زیرکونیا به همراه کروم عالوه بر تخلخل ها وجود زیرکونیا است که مانع از فشردگی کامپوزیت می شود.
امافزایا در حالت کلی افزودن اکسیدکروم به آلومینا-زیرکونیا چگالی را افزایش می دهد.

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی

3.5
3.4

3.2
3.1
3

)Density(g/cm3

3.3

Al₂o₃₃ + Cr₂o₃
)Al₂o₃ + Zro₂ (ZTA
ZTA+ Cr₂o₃

2.9
1550

1450

1500

1400

1350

1300

2.8
1250

)Temperature(ºC

شکل.1چگالی نمونه ها بر حسب دماهای مختلف

جدول .2درصد چگالی نسبی و تخلخل در دماهای مختلف زینتر

1300
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71

29

75
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الگو پراش اشعه ایکس نمونه های زینترشده در شکل 2نشان داده شده است .در تمام نمونه ها فاز زیرکونیا به دو
صورت تتراگونال و مونوکلینیک قابل مشاهده است .درصد فاز تتراگونال و مونوکلینیک در نمونه آلومینا-
زیرکونیا برابر با  88/85و 11/15است .اندازه ذره زیرکونیا نیز برابر با 0/22میکرون می باشد .در اثر افزودن
اکسید کروم به نمونه  ZTAدرصد کسر وزنی تتراگونال  0/09درصد افزایش یافته و به  97/39می رسد و
درصد وزنی فاز مونوکلینیک به 2/61می رسد که کاهشی را نشان می دهد که مطابق با نتایجی که توسط
احمد اظهر و همکارانش] [2بدست آمد که نشان داد با افزایش اکسیدکروم به نمونه ها درصد فاز تتراگونال
افزایش می یابد .اندازه ذره زیرکونیا نیز به 0/19میکرون کاهش می یابد .هر چه اندازه ذرات فاز زیرکونیا
کوچکتر باشد درصد فاز زیرکونیا تتراگونال بیشتر و پایدارتر است .به عبارت دیگر اکسید کروم پایدارکننده
فاز تتراگونال در ساختار است.
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]Position [°2Theta
شکل .2الگوهای پراش نمونه های زینتر شده در دمای  1500درجه سانتیگراد

شکل  3ریزساختار نمونه ها را نشان می دهد که در تمتم نمونه ها توزیع و پراکندگی مناسب ذرات فاز ثانویه در
ساختار نشان می دهد .بطوریکه در شکل(3الف) فاز ثانویه اکسید کروم بوسیله رنگ سفید و فاز زمینه با رنگ
تیره مشخص شده است .همانطور که از شکل ها مشخص است نمونه آلومینا-اکسیدکروم دارای تخلخل کمتر
است و نسبت به بقیه تف جوشی مناسبتری صورت گرفته است .افزودن اکسیدکروم به تنهایی به کامپوزیت
آلومینا-زیرکونیا تاثیر کامال متفاوتی دارد این را می توان در شکل (3ج) به خوبی مشاهده کرد .زمانی که به
کامپوزیت آلومینا-زیرکونیا اکسید کروم افزوده شود تاثیر تف جوشی بهتر می شود که این را می توان از
چگالی آلومینا-زیرکونیا که برابر با  3/17گرم بر سانتیمتر مکعب و چگالی آلومینا-زیرکونیا-کروم برابر با
 3/39گرم بر سانتیمتر مکعب است متوجه شد ،اما هنوز به تف جوشی مطلوب نرسیدیم که می توان در
شکل (3ج) دید تف جوشی کاملی صورت نگرفته است .زمانی که اکسید کروم به یک سیستم آلومینای
اضافه می شود محلول جامد هم واالنس در کل ترکیب تشکیل خواهد شد به این دلیل که هم اکسید کروم
و هم اکسید آلومینیوم دارای ساختار کریستالی کروندوم همسان هستند .هنگام واکنش در دماهای باالتر از
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 1000درجه سانتیگراد محلول جامد جانشین بدست می آید .محلول جامد هم واالنس زمانی اتفاق می افتد
که یک اتم یا یون جانشین یک اتم یا یون با بار الکتریکی یکسان در ساختار منشاء شود .هنگامیکه اکسید
کروم (0/6درصد وزنی) افزوده شود اندازه دانه های فاز آلومینا بزرگتر شده و برابر با  1/13میکرون می باشد
در حالی که نمونه آلومینا-زیرکونیا خالص اندازه دانه آلومینا  0/9میکرون می باشد در نتیجه اکسید کروم
رشد دانه های فاز زمینه آلومینا را تسریع کرده است .عکس  SEMسطح پولیش شده نمونه آلومینا-
زیرکونیا-کروم در شکل (3ج) نشان داده شده و دانه های آلومینا و زیرکونیا به خوبی در میان یکدیگر توزیع
شدند .رشد بیش از حد بعضی از دانه های آلومینا ناشی از بهم آمیختگی دانه است که به مهاجرت مرزدانه
مرتبط است .بررسی و تحلیل میکرو آنالیز عنصری درشکل ( )4نشان می دهد که نواحی سفید دانه های
زیرکونیا و نواحی تیره دانه های آلومینا را نمایش می دهد .در شکل حضور دانه های اکسید کروم نمی تواند
به دلیل مقادیر خیلی پایین درصد وزنی اکسیدکروم اضافه شده دیده شود .با این حال حضور  Cr-3می تواند
براساس نتایج میکروآنالیز عنصری در شکل( )4اثبات شده است .تحلیل میکرو آنالیز عنصری بطور واضح
حضور  Cr-3را در نمونه نشان می دهد ،اگرچه هیچ دانه ایی از اکسیدکروم در این شکل یافت نشده باشد.

ب

الف

ج

شکل .3ریزساختار نمونه ها (الف) ( Al2O3+Cr2O3ب) ( ZTAج) ZTA+Cr2O3
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اثرات اکسیدکروم() Cr2O3بر روی رفتارزینتر.........

شکل .4میکروآنالیزعنصری نمونه  ZTA+Cr2O3زینتر شده در دمای  1500درجه سانتیگراد
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شکل( .5الف) اندازه دانه های آلومینا(ب) سختی ترکیبات مختلف در  1500درجه سانتیگراد

شکل(5الف) اثرات افزودن اکسید کروم روی اندازه دانه های آلومینا را نشان داده که نشان می دهد
اکسیدکروم اندازه دانه های آلومینا را افزایش می دهد بطوریکه زمانیکه اکسیدکروم به آلومینا-زیرکونیا افزوده
شود اندازه دانه آلومینا از  0/9به  1/13میکرون افزایش می یابد که یکی از دلیل آن حل شدن اکسید کروم
درون آلومینا است .در شکل(5ب) افزودن اکسید کروم به کامپوزیت  ZTAخالص سختی نمونه افزایش پیدا
می کند که نشان می دهد با افزودن اکسید کروم به نمونه به دلیل تراکم باالتر و تف جوشی بهتر سختی نمونه
نیز افزایش می یابد .بیشترین سختی مربوط به نمونه آلومینا-زیرکونیا-کرومیا است که سختی برابر با 1151HV
دارد.
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نتیجه گیری
بررسی ها نشان داد که آسیاکاری مکانیکی موجب توزیع یکنواخت ذرات اکسیدکروم در زمینه سبب شده
زیرکونیا چگالی افزایش می یابد و بیشترین سختی مربوط- در اثر افزودن اکسید کروم به نمونه آلومینا.است
 اندازه دانه های آلومینا با افزودن اکسیدکروم به نمونه. است1151 HV  و برابر باZTA-Cr2o3 به نمونه ی
. می باشد1/13 زیرکونیا افزایش و برابر با-آلومینا
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Effects of chromium oxide(Cr2O3)on sintere behavior and
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Abstract
In this study to evaluate the effect of adding chromium oxide on sintering behavior and microstructure of
mechanical milling was used. For this purpose, the powders alumina and zirconia as raw material and powder
chromic oxide was used as an additive. All alumina-zirconia composite has proven zirconia equal to 10 wt% and
0.6 weight percentage chromium oxide to sample composite was added. The composite powders as axial
pressure of 300 MPa in the form of pills was like, Then samples at 1300 to 1500 ° C for two hours were sintered
in the furnace. To identify the phases of X-ray diffraction and scanning electron microscopy were used to
investigate the microstructure. The density and hardness of samples by adding chromium oxide increased with
increasing temperature, maximum density and hardness for sample respectively at temperatures 1500 and 3.39
(g/cm3) and 1151HV obtained.
Keywords: Alumina-zirconia composite, microstructure, chromic oxide, sintering
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