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چکیده
اًؼغاف پصیطیگطم آلیاغ پایِ  Fe-36Niزض ضطایظ ضیرتگی ٍ زض حضَض  0/05زضصس ٍظًی آلَهیٌین ٍ  0/04زضصس ٍظًی تیتاًیَم زض هحسٍزُی زهایی
 850-1150°Cتا ًطخ کطًص  0/01s-1هَضز تطضسی قطاض گطفتً .تایح تطضسیّای ضیعساذتاضی ًطاى زاز کِ تا افعٍزى آلَهیٌین ،ضسَتات حاٍی
آلَهیٌین هاًٌس اکسیس آلَهیٌین زض ساذتاض تِ عَض قاتل هالحظِای افعایص هییاتس .ایي ضسَتات هکاىّای هٌاسة توطکع کطًص تَزُ ٍ ّوچٌیي سثة
قفلضسى هطظزاًِّا هیضًَس کِ هٌدط تِ افت اًؼغاف پصیطی هیضًَس .ػٌصط تیتاًیَم ًیع تا تطکیل ضسَتات اکسیس تیتاًیَم ٍ ًیتطیس تیتاًیَم سثة کاّص
اًساظُ زاًِ ضسُ ٍ اًؼغاف پصیطیگطم تْثَز هییاتس.

واژههای کلیدی:
آلیاغ  ،Fe-36Niاًؼغاف پصیطی گطم ،آلَهیٌین ،تیتاًیَم ،قفلضسى هطظزاًِ.

 -1هقدهه
آلیاغ زٍتایی آّيً -یکل کِ زاضای  30-40زضصس ًیکل تاضس،

است[.]4-1

تِ ًام آلیاغ ایٌَاض هؼطٍف ضسُ است .هْنتطیي هطرصِی ایي

تغییطضکلگطم تطای تؼضی اظ آلیاغّای صٌؼتی یکی اظ هطاحل

آلیاغ ضطیة اًثساط حطاضتی تسیاض اًسک آى زض هقایسِ تا زیگط

هْن فطایٌس تَلیس است .هؼوَالً تا افعایص زها تِ زلیل فؼال ضسى

آلیاغّا است .زض هیاى ایي آلیاغّا ،آلیاغ زاضای  36زضصس ٍظًی

سیستنّای لغعش ٍ ًفَش ،هازُ ضکلپصیطی تْتطی اظ ذَز ًطاى

ًیکل زاضای کوتطیي ضطیة اًثساط حطاضتی  1/5 μm/mKزض

هیزّس ٍ ًیطٍی هَضز ًیاظ تطای تغییطضکل ٍ ضسیسى تِ ضکل

هحسٍزُ زهایی (  )20-100°Cاست .تِ ّویي زلیل زض اکثط هَاضز

ًْایی کاّص هییاتس .زض تؼضی هَاضز تا افعایص زها،

ٌّگاهی کِ اظ آلیاغ ایٌَاض ًاهثطزُ هیضَز هٌظَض آلیاغ Fe-36Ni

ضکلپصیطی کاّص هییاتس .تغییطضکلگطم هؼوَالً تِ زلیل افت
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زض اًؼغاف پصیطی هحسٍز هیضَز .افت زض اًؼغاف پصیطی ضا

ضیعزاًِساظ زض زهاّای تاال هیتَاى استفازُ کطز[ً .]14-13قص

ضکست تطز تیيزاًِای زض زهای تاال ًیع هیگَیٌس[ .]7-5زض

تیتاًیَم زض فَالزّا تِ زٍ صَضت هتضاز تیاى ضسُ است .تیتاًیَم تا

فَالزّای حاٍی آلَهیٌین ضسَتات ًیتطیس آلَهیٌین ٍ

تطکیل شضات ضیع ًیتطیس تیتاًیَم سثة قفل ضسى هطظزاًِ هیضَز

اکسیسآلَهیٌین هطاّسُ ضسُ است .ایي ضسَتات تا قفل کطزى

ٍ لغعش هطظزاًِای افعایص هییاتسّ .وچٌیي گعاضش کطزُاًس

هطظزاًِّا ٍ توطکع کطًص زض اعطاف آًْا سثة کاّص اًؼغاف

[ ]15کِ تیتاًیَم تا گَگطز ٍ ًیتطٍغى ٍاکٌص هیزّس ٍ هاًغ

پصیطی هیضًَس .تِ عَض کلی ّط پسیسُای کِ سثة کاّص

تطکیل ضسَتات  AlN ٍ MnSهیضَز ٍ لصا اًؼغاف پصیطیگطم

چسثٌسگی هطظزاًِ ٍ یا افعایص توطکع کطًص ضٍی هطظزاًِّا

تْثَز هییاتس.

ضَز ،اًؼغاف پصیطی ضا کاّص هیزّس[ .]8توطکع کطًص زض

تحقیقات اًدام گطفتِ ًطاى زازُ است کِ ػٌصط آلَهیٌین تط

اعطاف ضسَبّا ٍ آذالّای هَخَز زض هطظزاًِّا تاػث ایداز

اًؼغاف پصیطی گطم آلیاغ ایٌَاض زض ضطایظ کاضضسُ اثط هٌفی زاضز

حفطات هیضَز .ایي حفطات تا تْن پیَستي هَخة ضکست

اهّا اثط ایي ػٌصط تط اًؼغاف پصیطیگطم ایي آلیاغ زض ضطایظ

ًوًَِ هیضًَس .زیگط هکاًیعم ضکست ،لغعش هطظزاًِای زض

ضیرتگی هغالؼِ ًطسُ استّ .وچٌیي هغالؼاتی زضتاضُی اثط

ًَاحی تک فاظ آستٌیت ٍ تطکیل تطکّای گَُای ضکل

تیتاًیَم تط اًؼغاف پصیطیگطم ایي آلیاغ اًدام ًطسُ است .لصا

است[ .]9ایي هکاًیعم تِ ٍسیلِی حالت ذعضی ٍ ًطخ کطًص

ّسف اظ تحقیق حاضط هغالؼِی اثط افعٍزى ػٌاصط تیتاًیَم ٍ

پاییي تطغیة هیضَز[.]10-9

آلَهیٌین تط اًؼغاف پصیطیگطم آلیاغ ایٌَاض است.

تحقیقات اًدام ضسُ تَسظ هصغفی ٍ ّوکاضاًص [ ]11ضٍی
آلیاغ ایٌَاض زض حالت ًَضز ضسُ حاکی اظ خسایص گَگطز تِ
صَضت ًاذالصی زض هطظزاًِ است کِ سثة تطغیة تطکیل
ضیعحفطات ٍ لغعش هطظزاًِ هیضَز ٍ تِ ضضس تطکّای گَُای
ضکل کوک هیکٌس .تطای خلَگیطی اظ خسایص گَگطز زض
هطظزاًِّا تِ فَالزّا ،هٌگٌع اضافِ هیکٌٌس .تا ضیعزاًِساظی
غلظت ایي ػٌاصط زض هطظزاًِ کاّص یافتِ ٍ اًؼغاف پصیطی
افعایص هییاتس [ .]12-9زض چٌس سال اذیط استفازُ اظ ػٌصط
تیتاًیَم تِ ػٌَاى ػٌصط هیکطٍآلیاغی زض فَالزّا تَسؼِ ٍ ضضس
قاتل تَخْی زاضتِ است .ضسَتات  TiNحلضًَسگی کوی زاضًس
ٍ زض تطاتط زضضت ضسى هقاٍم ّستٌس لصا اظ ایي شضات تِ ػٌَاى

 -2هواد و روش انجام تحقیق
آًییالیع تطکیییة ضیییویایی آلیییاغ پایییِ ،آلیاغّییای حییاٍی آلییَهیٌین
ٍ تیتییاًیَم هییَضز اسییتفازُ زض ایییي پییػٍّص زض خییسٍل  1اضائییِ
ضییسُ اسییت .ایییي آلیاغّییا زض کییَضُ القییایی تحییت گییاظ آضگییَى
شٍب ٍ زض قالیییة فلیییعی ضیرتیییِگیییطی ضیییسًس .تیییطای تصیییفیِ
هدییییسز اظ ضٍش شٍب تحییییت سییییطتاضُی الکتطیکییییی ()ESR
اسییتفازُ ضییس .تطکیییة ضیییویایی ایییي آلیاغّییا ًیییع تییِ ٍسیییلِی
زسییتگاُ استکتطٍسییکَپی ًطییطی تسسییت آهییسُ اسییت .تییطای
هطیییرر کیییطزى هییییعاى گیییَگطز ٍکیییطتي اظ زسیییتگاُ Leco

 600استفازُ ضسُ است.

خسٍل( :)1تطکیة ضیویایی آلیاغ ایٌَاض هَضز تحقیق(زضصس ٍظًی)
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اظ ضوص تَلیس ضیسُ تیا اتؼیاز ً 30×8×6 Cmوًَیِّیایی تیا اتؼیاز

خْت کطص ،خسا ٍ سیتس هاًیت ضیسًس .پیس اظ سیٌثازُظًیی ٍ

 10×1×1Cmتِ ٍسیلِی اضُ ًَاضی تطیسُ ضس .ستس ًوًَِّای زض

پَلیصً ،وًَِّا تیا هحلیَل %70H2O ٍ %10H2O2 ،%20 HClO4

زهییای 1100°Cتییِ هییست  4سییاػت ّوگییيسییاظی ضییسًس .تییا

حکاکی ضسًس .خْت تطضسی ضیعساذتاض اظ هیکطٍسکَج ًیَضی

هاضیيکیاضیً ،وًَیِّیای آظهیایص کطیصگیطم عثیق اسیتاًساضز

 ٍ Olympus BX51هیکطٍسکَج الکتطًٍیی ضٍتطیی ISIABT-

 ،]16[ASTM E8تِ ضکل زهثلی تْیِ گطزیس .ستس ًوًَیِّیا تیِ

 TESCAN ٍ SR50هسل  XMUتا ٍلتاغ کاضی  ٍ 15kWهدْیع

ٍسیییلِ زسییتگاُ کطییص  Instron 8502زض هحییسٍزُی زهییایی

تِ آًالیع  EDSاستفازُ گطزیس.

 850-1150°Cتا فاصلِی زهایی ً ٍ 100°Cطخ کیطًص 0/01 s-1
تحت آظهَى کطصگطم قطاض گطفتٌیسً .وًَیِّیا تؼیس اظ ضکسیت

 -3نتایج و بحث

سطیؼاً زض آب کَئٌچ ضیسًس .تیِ هٌظیَض تطضسییّیای سیاذتاضی،

زض ضییکلً 1وییَزاض تییٌص-کییطًص آلیاغّییای ایٌییَاض زض زهاّییای

ًوًَِ ّایی تِ ٍسیلِ ٍایطکات اظ سغح هقغیغ ضکسیت زض اهتیساز

هرتلف ٍ ًطخ کطًص ثاتت  0/01s-1اضائِ ضسُ است.

الف

ب
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ج
-1

ضکل(ً :)1وَزاض تٌص-کطًص تطای( :الف) :آلیاغ پایِ( ،ب) :آلیاغ حاٍی آلَهیٌین ٍ (ج) :آلیاغ حاٍی تیتاًیَم زض زهاّای هرتلف تا ًطخ کطًص 0/01s

ّواىعَض کیِ اظ ضیکل  1هطیرر اسیت زض تویاهی ًوًَیِّیا تیا

زض زهای  850°Cزض زٍ آلیاغ ایٌَاض پایِ ٍ حاٍی آلَهیٌین اًؼغاف

افعایص زها استحکام هازُ کیاّص هیییاتیس .کیطًص ضکسیت زض

پصیطی اًسک است .زض آلیاغ ایٌَاض حاٍی تیتیاًیَم ًییع ًسیثت تیِ

ًوًَِی حاٍی تیتیاًیَم تیاالتط اظ زیگیط ًوًَیِّیا اسیت .زض آلییاغ

زهاّای تاال اًؼغاف پصیطی کوتط اسیت ٍلیی ًسیثت تیِ زٍ آلییاغ

حاٍی آلَهیٌین ،کطًص ضکست تسیاض کن تَزُ کِ ًطاى زٌّسُی

زیگط تاالتط است .زض زهاّای پاییي هکاًیعم لغعش هطظزاًیِای زض

ضکست تطز استّ .وچٌیي ًاحییِ تیٌص پاییا تیطای آلییاغ حیاٍی

تواهی ًوًَِّا حاکن است کِ سثة پاییي تَزى اًؼغیاف پیصیطی

تیتییاًیَم گسییتطزُتییط اظ زٍ آلیییاغ زیگییط اسییت .زض آلیییاغ حییاٍی

زض ًوًَِّا هیضَز .تا افعایص زها ٍ ٍقَع تثلَضهدیسز زیٌیاهیکی

آلَهیٌین ًاحیِ پایا زض ًوَزاض هطاّسُ ًویضَز .زض ضکلً 2وَزاض

اًؼغییاف پییصیطی افییعایص هییییاتییس .زض ًوًَییِی حییاٍی تیتییاًیَم،

کاّص سغح هقغغ آلیاغ ایٌَاض زض زهاّای هرتلف ٍ ًطخ کطًص

اًؼغاف پیصیطی زض زهیای  950 °Cتیِ صیَضت قاتیل هالحظیِای

ثاتت  0/01s-1اضائِ ضسُ است.

افعایص یافتِ است ،اهّا زض ًوًَِی حاٍی آلَهیٌین تا افعایص زهیا،
اًؼغاف پصیطی چٌساى تغییطی ًویکٌس .زض آلیاغ حاٍی آلیَهیٌین
هوکییي اسییت ضسییَتات سییثة قفییل ضییسى هطظزاًییِ ضییًَس ٍ اظ
هْاخطت ٍ تثلَضهدسز خلَگیطی کٌٌسّ .وچٌیي ایي ضسَتات تیِ
زلیل اظ تیي تطزى پیَسیتگی ظهیٌیِ سیثة توطکیع کیطًص ضیسُ ٍ
اًؼغاف پصیطی ضا کاّص هیزٌّس .زض ضکل 3ضیعساذتاض ًیَاحی
ًعزیک ضکست آلیاغ پاییِ ،آلییاغ حیاٍی تیتیاًیَم ٍ آلیَهیٌین زض
زهای ً ٍ 850 °Cطخ کطًص ً 0/01s-1وایص زازُ ضسُ است.

ضکل(ً :)2وَزاض کاّص سغح هقغغ تطای آلیاغ ایٌَاض زض زهاّای هرتلف تا
ًطخ کطًص 0/01s-1
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ٍ تْن پیَستي حفطات تطکیل هیضًَس ٍلی تا ٍقیَع تثلَضهدیسز
حفییطات ٍ تییطکّییا اظ هطظّییای اصییلی فاصییلِ گطفتییِ ٍ ایعٍلییِ
هیضًَس .زض آلیاغ حیاٍی آلیَهیٌین تیطکّیا ًسیثت تیِ زٍ آلییاغ
زیگط تعضگ تیط ّسیتٌس .زض ضیکل 4ضیعسیاذتاض ًیَاحی ًعزییک
ضکست آلیاغ پایِ ،آلیاغ حاٍی تیتیاًیَم ٍ آلیَهیٌین زض زهیای °C

ً ٍ 1150طخ کطًص ً 0/01s-1وایص زازُ ضسُ است.

ضکل( :)3ضیعساذتاض ًَاحی ضکست آلیاغ( :الف) :پایِ ٍ آلیاغّای حاٍی:
(ب) :تیتاًیَم ٍ (ج) آلَهیٌین زض زهای ً ٍ 850°Cطخ کطًص 0/01s-1

زض زهای  850 °Cتِ زلیل پاییي تَزى زها ،تثلَضهدسز زض سیاذتاض
ضٍی ًویزّس .هؼوَالً تِ زلیل ٍقَع لغعش هطظزاًِای ،تطکّای
گییَُای ض یکل تطییکیل هیییضییًَس کییِ ًْایتیاً هٌدییط تییِ ضکسییت
تیيزاًِای زض فاظ آستٌیت هیضًَس .چَى زض فاظ آسیتٌیت تاظییاتی
تِ آساًی ضٍی ًویزّس ،تٌص سیالى ٍ ًطخ کاضسرتی افیعایص ٍ
ػسم تغاتق تٌص زض ًقاط سِگاًیِ ٍ شضات زض هطظزاًیِ تیِ ٍخیَز
هیآیس کِ هٌدط تِ لغعش هطظزاًِای هیضَز .زض ایي زها تِ زلییل

ضکل( :)4ضیعساذتاض ًَاحی ضکست آلیاغ( :الف) :پایِ ٍ آلیاغّای حاٍی:
(ب) :آلَهیٌین ٍ (ج) :تیتاًیَم زض زهای ً ٍ 1150°Cطخ کطًص 0/01s-1

ػسم ٍقَع تثلَض هدسزّ ،وچٌاى هکاًیعم غالیة ضکسیت ،لغیعش
هطظزاًییِای اسییت .تییا افییعایص زهییا ،تثلَضهدییسز زض سییاذتاض ضخ

تا هقایسِی تیي ضکل  4 ٍ3هطرر هیضَز کیِ تیا افیعایص زهیا

هیزّس ٍ اًؼغاف پصیطی تْثَز هییاتس .تطکّا تا لغعش هطظزاًیِ

تثلَضهدسز زض ساذتاض افعایص هییاتس ٍ ّواىعَضکیِ اظ ضیکل 4
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هطاّسُ هیضَز زض آلیاغ حاٍی تیتاًیَم تثلَضهدسز تیطتطیي ٍ زض

ضکل 5ضسَتات هَخیَز زض آلییاغ حیاٍی آلیَهیٌین ًویایص زازُ

آلیاغ حیاٍی آلیَهیٌین کوتیطیي هقیساض اسیتّ .وچٌییي زض آلییاغ

ضسُ است.

حییاٍی آلییَهیٌین زض زهییای تییاال ّوچٌییاى تییطک ٍخییَز زاضز .زض

ضکل( :)5تصَیط هیکطٍسکَج الکتطًٍی ضسَتات هَخَز زض آلیاغ حاٍی آلَهیٌین تِ ّوطاُ آًالیع  EDSآى

آًالیع ایي ضسَتات ًیع ٍخَز اکسییس آلیَهیٌین ضا تییییس هییکٌیس.

آلیاغ ایٌَاض ،کسط حدوی ضسیَتات اکسییسی تیِ ٍییػُ  Al2O3زض

هقساضی آّي ٍ ًیکل ًیع احتویاالً اظ ظهیٌیِ ٍاضز ضیسُ اسیت .اییي

ساذتاض افعایص یافتِ است .ایي هَضَع زض تطضسییّیای هحققییق

ضسَتات پیَستگی ظهیٌِ ضا اظ تیي هیتطًس .اعیطاف اییي ضسیَتات

زیگط]ً ]17یع گعاضش ضسُ است .اییي ضسیَتات ًقیص هْویی زض

هکاى ّای هٌاسیثی تیطای توطکیع تیٌص اسیت ٍ تیا توطکیع تیٌص،

خَاًِظًی تطکّا زاضًس .هحققاى] ]17گیعاضش کیطزُاًیس کیِ تیا

تطکّا خَاًِظًی کطزُ ٍ ضضس هیکٌٌس .ضکل ایي ضسیَتات ًییع

توطکع تٌص ٍ ایداز کاضسرتی زض ًَک ایي ضسیَتات ،تیطکّیا

تِ صَضت اضکال گَضِزاض است کِ سثة توطکیع کیطًص تیطیتط

آساىتط ضکل هیگیطًس .زض ضکل 6زضضیت سیاذتاض آلییاغ ایٌیَاض

ضسُ ٍ اًؼغاف پصیطی ضا کاّص هیزّس .تا افیعٍزى آلیَهیٌین تیِ

پایِ ٍ آلیاغ ایٌَاض حاٍی تیتاًیَم ًوایص زازُ ضسُ است.
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ضکل ( :)6زضضت ساذتاض( :الف) :آلیاغ ایٌَاض پایِ ٍ (ب) :آلیاغ ایٌَاض حاٍی
تیتاًیَم

ّواىگًَیِ کیِ هطیاّسُ هییضیَز اییي سیاذتاض زاضای زاًیِّیای
ّنهحَض ٍ ّوچٌییي سیتًَی اسیت .تیا افیعٍزى تیتیاًیَم ّوچٌیاى
ساذتاض ستًَی ٍخَز زاضز ٍ ایي ساذتاض اظ تیي ًطفتِ اسیت اهّیا تیا
هقایسِی ایي ساذتاض تا ساذتاض ًوًَِی آلیاغ پایِ هطاّسُ هیضَز
کِ ایي زاًِّای کطیسُ ٍ ستًَی کَتاُتط ٍ تاضیکتط ضسُاًیس .تیا
کاّص اًساظُی زاًِ ًقاط سِگاًِ افعایص هییاتس ٍ تٌص ًاضی اظ
ػسم تغاتق تیي ایي ًقاط کاّص هییاتیس .زض ضیکل  7ضیعسیاذتاض
آلیاغ حاٍی تیتیاًیَم ًویایص زازُ ضیسُ اسیت .آًیالیع  EDSاضائیِ
ضسُ زض ضکل -7ب ًطاىزٌّیسُی حضیَض تطکیثیات تیا تطکییة
هطاتِ  ٍ TiNزض ضیکل -7ج حضیَض تطکیثیات اکسییسی حیاٍی
تیتاًیَم ٍ آلَهیٌین است.
ضکل(( :)7الف) :ضیعساذتاض آلیاغ حاٍی تیتاًیَم( ،ب) :آًالیع ضسَتات
ًیتطیسی ٍ (ج) :آًالیع ضسَتات اکسیسی

تطىتال ٍ ّوکاضاًص[ ]18پیطٌْاز کطزُاًس کِ تطای خَاًِظًی
غیطّوگي ٍ ضیعزاًِساظی زٍ ضطط ظیط تایس ٍخَز زاضتِ تاضٌس:
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( )1ضسَتات تا ًقغِی شٍب تاال زض هصاب ٍخَز زاضتِ تاضٌس کِ

 TiNزضضت ،هقساض ًیتطٍغى هَخَز زض ساذتاض تطای تطکیل

فصلهطتطک غیطّوگي زاضتِ تاضٌس ٍ ( )2ػسم تغاتق ضثکِی

ضسَتات هضطی هاًٌس  AlNکاّص هییاتس ٍ لصا اًؼغاف پصیطی

شضات تا ظهیٌِ کوتط اظ  12زضصس تاضٌس .ضسَتات  TiNتا ظهیٌِ

تْثَز هییاتس .افعٍزى تیتاًیَم تِ آلیاغ ایٌَاض تا کاّص اًساظُی

ػسم تغاتق تاالیی زاضًس ٍ لصا ًویتَاًٌس سثة ضیعزاًِساظی ضًَس

زاًِ ٍ احتواالً کاّص خسایص گَگطز ٍ تطکیل سَلفیس تیتاًیَم

اهّا اگط ایي ضسَتات ضیع تاضٌس ،تا قفلکطزى هطظزاًِّا ،هیتَاًٌس

سثة تْثَز اًؼغاف پصیطیگطم هیضَز.

اظ پیططٍی آًْا خلَگیطی کٌٌس ٍ تا ایي هکاًیعم سثة ضیعزاًگی
آلیاغ ضًَس .ضسَتات  Ti2O3زاضای ًقغِی شٍب 1900 °C
ّستٌسّ .وچٌیي تا هحاسثِی ػسم تغاتق ضثکِ هطرر ضس کِ
ایي ػسز ًیع کَچک است .ػسم تغاتق ضثکِی ایي ضسَتات تا
ظهیٌِی آلیاغ ایٌَاض حسٍز  1/52است ،لصا ضسَتات اکسیس
تیتاًیَم هیتَاًٌس هکاىّای خَاًِظًی خاهس اظ هصاب تاضٌس .تا
ضیعزاًِ ساظی ًسثت عَل تِ ػطض تطک کاّص هییاتس ٍ
توطکع تٌص زض ًَک تطک کن هیضَزّ .وچٌیي ًقاط سِگاًِ
زض ساذتاض تیطتط هیضًَس .تا افعایص ًقاط سِگاًِ اضاػِ
تطکّای تَلیس ضسُ تَسظ لغعش کاّص هییاتس .تا افعایص
هطظزاًِّا ،چگالی ضسَتات زض هطظزاًِ کن هیضَز .کاّص
اًساظُ زاًِ تِ زلیل افعایص هکاىّای خَاًِظًی سثة کاّص
کطًص تحطاًی الظم تطای تثلَضهدسز هیضَز.
زض صَضتیکِ  Ti:N>3/4تاضس فقظ ضسَتات ًیتطیسی(ٍ AlN
 )TiNتطکیل هیضَز ٍ خسایص گَگطز ًیع ٍخَز ذَاّس زاضت
ٍ لصا تْثَز اًؼغاف پصیطی هطاّسُ ًویضَز .اگط ًاهساٍی
 Ti:N<3/4تطقطاض تاضس تطکیل ًیتطیس تیتاًیَم ٍ سَلفیس

 -4نتیجهگیری
 -1زض توییاهی آلیاغّییا حییساقل اًؼغییاف پییصیطیگییطم زض زهییای
 850°Cتسست آهسُ است کِ ػلت آى ٍقَع لغعش هطظزاًِای ٍ
ػسم ٍقَع تثلَضهدسز است.
 -2افعٍزى آلَهیٌین تِ آلیاغ ایٌَاض هٌدط تِ افت اًؼغاف پصیطی تِ
زلیل تطکیل شضات  Al2O3زض ظهیٌِ ٍ کیاّص پیَسیتگی ظهیٌیِ ٍ
تطسیس لغعش هطظزاًِای هیضَز.
 -3تا افعٍزى تیتاًیَمً ،وًَِّا ًسثت تِ آلیاغ پایِ ضیعزاًِتط ضسُ ٍ
لصا هکاىّای هطخح تطای تثلَضهدسز زیٌاهیکی افعایص هییاتس ٍ
لصا اًؼغاف پصیطیگطم تْثَز هییاتس.
 -4تا افعایص زها زض تواهی آلیاغّیا تیِ زلییل ٍقیَع تثلَضهدیسز،
اًؼغاف پصیطی افعایص هییاتس .تْثَز اًؼغاف پصیطی تطای آلییاغ
حاٍی تیتاًیَم تیطیتطیي ٍ تیطای آلییاغ حیاٍی آلیَهیٌین کوتیطیي
هقساض است.
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