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چکیده
ضشیة ّذایت حشاستی ،ظشفیت گشهای ٍیظُ ،آًتالپی ،آًتشٍپی ٍ اًشطی آصاد گیپغ آلیاطّای  Zn55Al ٍ Zn5Alوِ استین تِ آى اضافِ ؿذُ اػت تا
اػتفادُ اص لاًَى ػشد ؿذى ًیَتي دس یه دػتگاُ خذیذ هَسد هغالؼِ لشاس گشفت .هـاّذُ ؿذ وِ تا افضایؾ دها ،ظشفیت گشهای ٍیظُ ،آًتالپی ٍ
آًتشٍپی ایي آلیاطّا افضایؾ هییاتذ .دس حذٍد دهای  520تا  530دسخِ ولَیي ،واّؾ ؿذیذ ضشیة ّذایت حشاستی ٍ ظشفیت گشهای ٍیظُ ًـاى داد
وِ دس توام ایي ػیؼتنّا ؿاهل تغییش فاص دسخِ دٍم هیتاؿذ .دس ًْایت فاوتَسّای تشهَدیٌاهیىی روش ؿذُ هحاػثِ گشدیذ.

کلوات کلیدی:
آلیاط ،Zn55Al ،Zn5Al،ضشیة ّذایت حشاستی ،ظشفیت گشهای ٍیظُ ،آًتشٍپی ،آًتالپی ،اًشطی آصاد گیپغ ،پاساهتشّای تشهَدیٌاهیىی.

 -1هقدهه
دسعی لشىّای گزؿتِ فلض سٍی تؼٌَاى یىی اص ػٌاكش افضایؾ

هتؼذد اص لثیل ،افضایؾ واستشد فلض سٍی دس تْثَد لغؼی

دٌّذُ عَل ػوش ٍ واسایی فَالد تِواس گشفتِ ؿذُ اػت.

خلَكیات ؿىلپزیشی ٍ هماٍهت دس تشاتش خَسدگی پَؿؾ

لؼابدّی تَػظ فلض سٍی یىی اص ساُّای هَثش ٍ التلادی تشای

فَالد ،تِ آى افضٍدُ هیؿَد .حضَس آلَهیٌیَم دس پَؿؾّای

هحافظت فَالد دس تشاتش خَسدگی اػت .لؼاب سٍی یا گالَاًیضُ

سٍی هَخة افضایؾ هماٍهت تِ خَسدگی آىّا هیؿَد اها دس

فَالد تاػث ایداد تشویة تیًظیشی اص خلَكیات هثثت

تشخی همادیش لذست حفاظت واتذی ایي پَؿؾّا سا دس صٍایا ٍ

هیؿَد .گشچِ فلض سٍی اػتفادُ ؿذُ تشای پَؿؾ فَالدّا

خشاؽّا واّؾ هیدّذ [.]1

ّیچگاُ تِ كَست خالق تِواس ًویسٍد لیىي ّوَاسُ تا دیگش

گالَالَم ( )Galvalumیه آلیاط فلض سٍی تَدُ وِ ؿاهل 55

ػٌاكش (فلضی یا غیشفلضی) تشویة هیؿَد .یىی اص هْوتشیي ٍ

دسكذ ٍصًی آلَهیٌیَم ٍ  1/5دسكذ ٍصًی ػیلیؼیَم اػت.

سایحتشیي ػٌاكش فلضی آلَهیٌیَم اػت .آلیاط آلَهیٌیَم تِ دالیل

ػاختاس ایي آلیاط اص یه هدوَػِ دًذسیتی تِ ّوشاُ سؿتِّای
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پشاوٌذُ ٍ تِّن تٌیذُ اص فاصّای غٌی اص فلضات سٍی ٍ آلَهیٌیَم

ًؼثت تِ پَؿؾ گالَاًیضُ هیؿَد [ .]5ایي دسحالی اػت وِ

ٍ ّوچٌیي رسات ػیلیؼیَم خالق ،ؿىل گشفتِ اػت [ .]2تِ

ٍخَد آلَهیٌیَم تاػث افضایؾ ّضیٌِ آلیاط هیؿَدّ ،وچٌیي ،تا

دلیل ٍاتؼتگی ایي آلیاط تِ آلَهیٌیَم تاالی هَخَد دس آى،

واّؾ هیضاى فلض سٍی تَاى حفاظت الىتشیىی سٍی ًیض واّؾ

هیتَاى گفت وِ ایي آلیاط سفتاسی ّواًٌذ یه پَؿؾ

هییاتذ [ .]6لذست حفاظت واتذی ایي آلیاط دس حذ سٍی خالق

آلَهیٌیَهی تِ ّوشاُ سٍی داسد ،دس حالی وِ آلیاط گالفاى

ٍ هماٍهت تِ خَسدگی آى دس صهاىّای عَالًی ،حذٍد  2تشاتش

) (Galfanداسای سفتاسی هاًٌذ یه پَؿؾ سٍی تِ ّوشاُ

فلض سٍی خالق اػت .هیتَاى گفت وِ ایي پَؿؾ تؼیاس

آلَهیٌیَم اػت .دس ًتیدِ گالَالَم داسای خاكیت هماٍهت دس

اًؼغاف پزیش اػت .اص ایي آلیاط دس كٌایغ گالَاًیضُ لَلِ ًیض

تشاتش خَسدگی ٍ حشاست تاالیی اػت ،دسحالیىِ هحافظت

اػتفادُ هیؿَدّ ،وچٌیي هلشف آى دس گالَاًیضُ وشدى لغؼات

الىتشیىی آى پاییي اػتّ .ضیٌِ تَلیذ آى دس همایؼِ تا پَؿـْای

ػاختِ ؿذُ دس حال گؼتشؽ اػت [.]7

گالَاًیىی ًیض تِدلیل افضایؾ لیوت آلیاط تِواس سفتِ ٍ ًیض احتیاج

اًذاصُگیشی گشهای ٍیظُ ٍ ٍاتؼتگی آى تِ دسخِ حشاستً ،مؾ

تِ حوام هزاب تا دهای تاالتش ،تیـتش اػت .هـىالت راتی

هْوی سا دس هغالؼات هَاد خاهذ ٍ آلیاطّا ایفا هیوٌذ [ .]8دس

آلَهیٌیَم دس تواع تا هحیظّای للیایی هْن اػت ،اها ٍلتی تذٍى

تحمیمات هحمماى هختلفّ ،یچگًَِ اعالػاتی دس هَسد ظشفیت

تَخِ تِ فاوتَسّای حفظ ٍ ًگْذاسی ،ػوش عَالًی لغؼِ هذ ًظش

گشهایی آلیاطّای سٍی -آلَهیٌیَم وِ استین تِ آًْا اضافِ ؿذُ

اػت ،هٌاػة ّؼتٌذ .اص ایي ًَع آلیاطّا تشای پَؿؾ آػتشی

اػت ٍخَد ًذاسد .تِ ػثاست دیگش ،تؼذاد ووی اص واسّای

ٍسقّای وَیل ًیض اػتفادُ هیؿَد.

هَخَد تشای فلضات خالق تش اػاع خَاف گشهایی اػت .تِ

گالفاى یه ،آلیاطی اػت وِ حاٍی فلض سٍی ٍ  5دسكذ ٍصًی

دالیل واهال فیضیىی ،تغییش یىٌَاخت دسخِ حشاست خؼن تؼیاس

آلَهیٌیَم ٍ گالفاى دٍ ،آلیاطی اص سٍی تَدُ وِ داسای  55دسكذ

دؿَاس اػت ،چشا وِ صًدیشُ ای اص ػَاهل هختلف خاسخی (ٍلتاط

ٍصًی آلَهیٌیَم ّؼتٌذ ٍ تؼٌَاى پَؿؾ خْت وٌتشل خَسدگی

وَسُ ،دهای هحیظ ٍ غیشُ) ٍخَد داسد وِ تِ آًْا فاوتَسّای

ػاصُّای فَالدی هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ [ .]3دس سًٍذ تَلیذ

چٌذگاًِ آصهایؾ اعالق هیؿَد .ساحت تشیي ٍ آػاى تشیي واس

تیي پَؿؾّای گالفاى ٍ گالَاًیضُ ٍ گالَالَم ،تٌْا اختالف

تشای تغییش یىٌَاخت دها "ػشد وشدى" اػت [.]9

اػاػی تیي ایي آلیاط ،هخلَط تِ واس گشفتِ ؿذُ دس حوام هزاب

دس ایي تحمیك ضشیة ّذایت حشاستی ،ظشفیت گشهای ٍیظُ،

سٍی اػت .سیضػاختاس ایي پَؿـْا ،دس اكغالح یَتىتیه ًاهیذُ

آًتالپی ،آًتشٍپی ٍ اًشطی آصاد گیپغ آلیاطّای گالفاى یه ٍ

هیؿَد .ایي پَؿـْا یه تشویة هٌحلش تِ فشد آلیاطی اػت ٍ

گالفاى دٍ وِ استین تِ آى اضافِ ؿذُ اػت هغالؼِ گشدیذُ اػت.

دس دهای خاكی وِ تِ یَتىتیه آلیاط هؼشٍف اػت هٌدوذ هی-

دس هغالؼِ حاضش تشای اًذاصُ گیشی گشهای ٍیظُ فلضات اص لاًَى

ؿَد .ػاختاس یَتىتیه یه صًدیشُای هتٌاٍب ٍ ظشیف ،غٌی اص

ػشد ؿذى ًیَتي اػتفادُ ؿذُ اػتّ .ش خؼوی تا دسخِ حشاست

فلض سٍی دس صهیٌِای اص كفحات آلَهیٌیَم اػت [ .]4تشای ایداد

تاالتش اص دهای هحیظ ،ػشد خَاّذ ؿذ ٍ ػشػت ػشد ؿذى

یه ػاختاس فلضی هحىن ٍ خَاف هغلَب پَؿؾ ،ػشد وشدى

تؼتگی تِ حشاست خؼن ٍ ضشیة اًتمال حشاست داسد [.]10

تا ػشػت تاال تؼذ اص خاسج وشدى فَالد لؼاب دادُ ؿذُ اص حوام
فلض هزاب ،ضشٍسی اػت .ػاختاس هحىن ایي پَؿؾ داسای

 -2هواد و روش انجام تحقیق

خاكیت ؿىلپزیشی ػالی اػت .گالفاى هیتَاًذ دس واستشدّای

آلیاطّایی وِ دس آصهایؾ ّای هختلف هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ-

ؿىلدّی اص لثیل وـؾ تاال هَسد اػتفادُ لشاس تگیشد .هیضاى

اًذ تا تَخِ تِ اػتاًذاسد گاػت ( ،)GOST 9.017- 86دس وَسُ

آلَهیٌیَم هَخَد ،هَخة افضایؾ خَسدگی تیـتش ایي آلیاط

الىتشیىی ػـَل سٍػی دس دهای  800- 750˚Cسیختِ گشی

تشسػی ًمؾ استین تش سفتاس تشهَدیٌاهیىی آلیاطّای آلَهیٌیَم – سٍی
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ؿذُ اػت .اص فلض سٍی آصهایـگاّی هاسن  ،TS1آلَهیٌیَم تا

اًذاصُ گیشی ظشفیت گشهایی آلیاطّا ،تا اػتفادُ اص یه دػتگاُ

هاسن  ٍ A7آلیاط آى تا استین  %2اػتفادُ ؿذُ اػت.

خذیذ ًـاى دادُ ؿذُ دس ؿىل 1تا ووه گشٍُ فیضیه،
داًـگاُ هلی تاخیىؼتاى اًدام ؿذُ اػت [.]8
1
3

7

4

5
6

2

ؿىل ( :)1عشح ولی ًلة دػتگاُ تِ هٌظَس اًذاصُ گیشی ظشفیت گشهایی آلیاطّا

ػیؼتن هٌثغ الىتشیىی (ؿواسُ  )1تش سٍی یه ًیوىت وِ هی-

یه گشاف تا اػتفادُ اص دها ( ٍ ،)Tصهاى ػشد ؿذى ًوًَِ ( )tتا

تَاًذ تِ ػوت چپ ٍ ساػت حشوت وٌذً ،لة ؿذُ اػت.

تاتغ ) ٍ T=f (tپشداصؽ ًتایح اًذاصُگیشی ؿذُ ،دس واهپیَتش تا

ًوًَِ (ؿواسُ  ،2لؼوتی وِ هیتَاًذ حشوت وٌذ) یه اػتَاًِ

اػتفادُ اص ًشم افضاس اوؼل هایىشٍػافت آفیغ سػن ٍ ًوَداس تا

تِ لغش  ٍ 16 mmاستفاع  ٍ 30 mmتا حفشُ ای دس اًتْای آى هی

اػتفادُ اص ًشم افضاس ػیگوا پالت تشػین ؿذُاًذ .تِ ػٌَاى یه

تاؿذ ،وِ یه تشهَوَپل دس آى لشاس دادُ ؿذُ اػت .ػش

لاًَى ،هیتَاى ساتغِای پیذا وشد وِ تخویي خغای آصهایؾ آى

تشهَوَپل تِ یه دهاػٌح دیدیتال (ؿواسُ  ،4هَلتی هتش دیدیتال

ووتش اص  1%اػت.

 )DT9208Lهتلل ؿذُ اػت .وَسُ اص عشیك یه
اتَتشاًؼفَسهاتَس آصهایـگاّی (التش) تا تٌظین ٍلتاط سٍی 30V
سٍؿي هیؿَد (ؿواسُ  .)5دهای اٍلیِ تا اػتفادُ اص دهاػٌح
دیدیتال ثثت هیؿَدً .وًَِ دس وَسُ لشاس هیگیشد ٍ تلَست
وٌتشل ؿذُ تا  600°Cتا خَاًذى دها اص سٍی دهاػٌح دیدیتال
حشاست دادُ ؿذُ ٍ ػپغ ًوًَِ تِ ػشػت اص وَسُ خاسج هی-
ؿَد .دس ایي ًمغِ دسخِ حشاست (دهاػٌح دیدیتال ػذد 600°C
سا تایذ ًـاى تذّذ) ثاتت اػت ٍ تِ عَس ّوضهاى تا اػتفادُ اص
وشًَهتش (ؿواسُ  )6صهاى ػشد ؿذى ًوًَِ ثثت هیؿَد .دهای
دهاػٌح دیدیتالی ّش  10ثاًیِ دس واهپیَتش (ؿواسُ  )7تا لثل اص
سػیذى دهای ًوًَِ تِ صیش  35دسخِ ػاًتی گشاد ثثت هیؿَد.

 -3نتایج و بحث
تشسػیّا ًـاى هیدّذ وِ ضشیة سگشػیَى ووتش اص 0/999
ًیؼت ٍ ایي هؼالِ دلت اًتخاب تاتغ تمشیة صدُ ؿذُ سا تاییذ
هیوٌذ .تا تَخِ تِ هحاػثات اًدام ؿذُ ٍاتؼتگی هٌحٌی ػشد
ؿذى ًؼثت تِ صهاى اص هؼادلِی ( )1پیشٍی هیوٌذ:
-kτ

()1

+ pe

-bτ

T = ae

وِ دس آى  a, b, p, kضشایة ثاتت ّؼتٌذ .تا دیفشاًؼیل گیشی اص
هؼادلِ ی فَق هؼادلِ ی ( )2تذػت هیآیذ:
()2

dt
-bτ
-kτ
= -abe
+ pke
dτ
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اص هؼادلِ ( )1دهای ػشد ؿذى ٍ اص هؼادلِ ( )2ظشفیت گشهای

هؼادلِی ( )3تشای فلض آلَهیٌیَم دس هحذٍدُی دهایی -873 К

ٍیظُ ًوًَِ ّای هَسد آصهایؾ تذػت هیآیذ.

 ٍ 293هؼادلِی ( )4تشای فلض سٍی دس هحذٍدُی دهایی 293-693К

ؿىل ٍ ،3 ٍ 2اتؼتگی ضشیة ّذایت حشاستی  Znتا هاسن TS1

تذػت آهذُ اػت .یه سفتاس غیش ػادی ًیض دس ًماعی دس

ٍ آلَهیٌیَم ً A7ؼثت تِ دها سا ًـاى هیدّذٍ .اتؼتگی ظشفیت

هحذٍدُی دهایی  520-530Kاص ًوَداس ظشفیت گشهایی -دها

گشهای ٍیظُ سٍی ٍ آلَهیٌیَم ًؼثت تِ دها دس هؼادالت 4 ٍ 3

هـاّذُ هیؿَد وِ تِ دلیل تغییش فاص اص ًَع دسخِ دٍم اػت.

آٍسدُ ؿذُ اػت.

تؼٌَاى هثال ،ؿىل ّای ٍ 5 ٍ 4اتؼتگی گشهایٍیظُ تِ دهای
آلیاطّای  Zn55Al ٍ Zn5Alوِ استین تِ آى اضافِ ؿذُ اػت سا

Cp = 699.84 + (96.02 × 10-2) T - (12 × 10-4) T2 +
(0.864×10-6) T3
()3

ًـاى هی دّذ.

Cp = 325.44 + )36.9 × 10-2 (T - 7∙10-4 T2 + )0.76×106

(T3

()4

)Вт/(м К
2
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ؿىل (ٍ :)2اتؼتگی ضشیة ّذایت حشاستی آلَهیٌیَم تا هاسن ً A7ؼثت تِ دهاً( .ماط تشای ًوًَِ ّای هَسد آصهایؾ اص تا اػتفادُ اص فشهَل  = –11.5564 +
 0.0801×Т – 5.3536∙10-5 ×Т2 + 8.3460∙10-9 ×Т3هحاػثِ ؿذُاًذ)
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ؿىل (ٍ :)3اتؼتگی ضشیة ّذایت حشاستی فلض سٍی تا هاسن ً TS1ؼثت تِ دهاً( .ماط تشای ًوًَِ ّای هَسد آصهایؾ تا اػتفادُ اص فشهَل – = 

 17.8751+0.1412×Т – 0.0002∙10-5×Т2 +1.0095∙10-7 ×Т3هحاػثِ ؿذُاًذ)
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ؿىل (ٍ :)4اتؼتگی گشهایٍیظُ ( )CPآلیاط Zn5Al -0.5%Er
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ًؼثت تِ دها (ً( .)Tماط هٌحٌی تا اػتفادُ اص فشهَل  СP=CP0+mT+nT2+gT3هحاػثِ ؿذُ اػت).
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ؿىل (ٍ :)5اتؼتگی گشهایٍیظُ ( )CPآلیاط ً Zn55Al -0.01%Erؼثت تِ دها (ً( .)Tماط هٌحٌی تا اػتفادُ اص فشهَل  СP=CP 0+mT+n T2+gT3هحاػثِ ؿذُ اػت).

پاساهتشّای تشهَدیٌاهیىی (آًتالپی ،آًتشٍپی ٍ اًشطی آصاد

اضافِ ؿذُ اػت تا اػتفادُ اص هؼادالت ( ٍ )4( ٍ )3اػتفادُ اص

گیپغ) تشای آلیاطّای  Zn55Al ٍ Zn5Alوِ استین تِ آًْا

هشاخغ تِ كَست صیش هحاػثِ هیگشدد:

آًتالپی )(J/molH(Т) = 19.5354T+)1.2765×10-2(T2-)1.223×10-5(T3 +)7.525×10-9(T4,
H(Т) = 20.9938T+)1.2157×10-2(T2-)1.4233×10-5( T3 +)4.6677×10-9(T4
 آًتشٍپی )(J/mol.KS(T)=19.5354lnT+)2.553×10-2(T- )1.835×10-5(T2 + )1.0033×10-8(T3,
S(T)=20.9938 lnT+)2.4315×10-2(T- )2.135×10-5(T2 + )1.5559×10-8(T3
 -اًشطی آصاد گیپغ )(J/mol
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G(T)=-19.5354T(lnT-1).-)1.2765×10-2(T2.+)6.12×10-6(T3-)2.508×10-9 (T4,
G(T) =-20.9938T(lnT-1) -)1.2158×10-2(T2 +)7.117×10-6 (T3-)3.89×10-9(T4

تِ ػٌَاى هثال ًوَداس ٍاتؼتگی آًتالپی  ،Zn5Alآًتشٍپی
 ٍ Zn55Alاًشطی آصاد گیپغ تِ تشتیة دس ؿىلّای  6تا 8
آٍسدُ ؿذُ اػت.

ؿىل (ٍ :)6اتؼتگی آًتالپی آلیاط  Zn5Alوِ  %0/01استین تِ آى اضافِ ؿذُ اػت ًؼثت تِ دها
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ؿىل (ٍ :)7اتؼتگی آًتالپی آلیاط  Zn55Alوِ  %0/01استین تِ آى اضافِ ؿذُ اػت ًؼثت تِ دها.

ؿىل (ٍ :)8اتؼتگی اًشطی آصاد آلیاط  Zn55Alوِ  %0/01استین تِ آى اضافِ ؿذُ اػت ًؼثت تِ دها

دس تشسػیّای اًدام ؿذُ هـاّذُ گشدیذ وِ تا افضایؾ دها،

ؿَد وِ تِ دلیل تغییش فاص اص ًَع دسخِ دٍم اػت .تا هحاػثِ

آًتالپی ،آًتشٍپی ٍ اًشطی آصاد گیپغ آلیاطّای ٍ Zn5Al

ظشفیت گشهای ٍیظُ ،آًتشٍپی ،آًتالپی ٍ اًشطی آصاد گیپغ

 Zn55Alوِ استین تِ آًْا اضافِ ؿذُ اػت افضایؾ هییاتذ .دس

تخویي صدُ ؿذ.

تواهی ػیؼتنّای هَسد هغالؼِ ،دس هحذٍدُ دهایی 520-530K
ًوَداس ظشفیت گشهایٍیظُ-دها ،تغییش ؿیة دهایی هـاّذُ هی-
ؿَد وِ تِ دلیل تغییش فاص اص ًَع دسخِ دٍم اػت .تا هحاػثِ
ظشفیت گشهای ٍیظُ ،آًتشٍپی ،آًتالپی ٍ اًشطی آصاد گیپغ
تخویي صدُ ؿذ.
 -4نتیجهگیری
دس تشسػیّای اًدام ؿذُ هـاّذُ گشدیذ وِ تا افضایؾ دها،
آًتالپی ،آًتشٍپی ٍ اًشطی آصاد گیپغ آلیاطّای ٍ Zn5Al
 Zn55Alوِ استین تِ آًْا اضافِ ؿذُ اػت افضایؾ هییاتذ .دس
تواهی ػیؼتنّای هَسد هغالؼِ ،دس هحذٍدُ دهایی 520-530K
ًوَداس ظشفیت گشهایٍیظُ-دها ،تغییش ؿیة دهایی هـاّذُ هی-

 -5تقدیر و تشکر
اص داًـىذُ فٌی ٍ هٌْذػی گلپایگاى وِ عثك لشاسداد ؿواسُ
 15/12/94 - 3141/94500حوایت هالی اص ایي پظٍّؾ سا تش
ػْذُ داؿتِ اػت ،لذسداًی هی ؿَد.
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