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 چکیذه

 
واستیذ سیلیسین تا تَخِ تِ خَاظ تی ًظیشی هاًٌذ هماٍهت دس تشاتش اوسیذاسیَى ٍ ضَن حشاستی، سختی تاال، هماٍهت سایطی  -واهپَصیت آلَهیٌا

ی فلضی هَسد استفادُ اّ تَاًذ دس غٌایغ ًظاهی، اتضاسّای تشش ٍ تِ ػٌَاى فیلتش هزابتاال، ّذایت حشاستی خَب ٍ اًثساط حشاستی ًسثتاً پاییي هی

ٍ ّوچٌیي . استفادُ ضذ 3تِ  1ٍ  1تِ  1، 1تِ  3ی ٍصًی آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسین ّا دس ایي تحمیك اص ًسثت. لشاس گیشد اص تٌتًَیت، طل سیلیس 

ٍ  گچی سیختِ ضذسپس ایي دٍغاب سٍی لَح . ضذهؼیي تْیِ  PHایي هَاد تػَست دٍغاب تا . وائَلي تِ ػٌَاى ووه تف خَش استفادُ ضذ

ی ّا آًگاُ پَدس. لشاس گشفت Cº100 خوغ آٍسی ٍ دس خطه وي تا دهای گچی تمیِ هَاد اص سٍی لَح ،آب آىتؼذ اص گیشش همذاسی اص

تِ هذت  Cº 1400 ای تحت فطاسّای هختلف پشس ضذُ ٍ دسٍى وَسُ تا دهایی استَاًِّا تِ ضىل ًوًَِ (ًاًَهتش100تا اتؼاد ووتش اص )حاغل

ّای حاغل اص خولِ دسغذ تخلخل ٍ خَاظ واهپَصیت. استفادُ ضذ SEMتش سیضساختاس اص  تِ هٌظَس هطاّذُ دلیك. ت تف خَش گشدیذساػ2

. سا داضتٌذ (MPa45/39)یي استحىام تش تیصآلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسین  1تِ  1ّای داسی ًسثت ًاًَواهپَصیت. استحىام هَسد تشسسی لشاس گشفت

 . تذست آهذ 5-6دس pHّوچٌیي دس ایي تحمیك اپتیون . تَد %6اتش ّا تشتخلخل آى
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 مقدمه. 1

 

طتشوی اص یىذیگش دس همیاس هیىشٍسىَپی داسای دٍ یا تیص اص دٍ فاص هدضا تا تشویة ضیویایی هؼیي تَدُ وِ تَسط فػل ه ّا تِ طَس ولی واهپَصیت

 یًَػ Al2O3- SiC واهپَصیت. داسد ًاًَهتش 100واهپَصیت است وِ یه یا چٌذ خضء اص آى، اتؼاد ووتش اص  ًاًَواهپَصیت ًیض ّواى. [1] خذا ضذُ اًذ

 یاتضاس تشض تِ ػٌَاى ٍ توایل ووتش تِ خَش خَسدى تا تشادُ، هماٍهت تِ خَسدگی خَب ،وِ تِ ػلت داضتي استحىام تاال استواهپَصیت سشاهیىی 

تَاى ًاضی اص ایي خَاظ سا هی. [2]ضَد هی استفادُ (ی همالِاضاسُ ضذُ دس چىیذُ) ی دها تاالّا ٍ ّوچٌیي واستشدهٌاسة تشای هاضیي واسی فلضات 

ست ٍ اص طشفی ّن ایي پیًَذّای لَی هاًغ اص تف خَضی  Si ٍC پیًَذّای لَی وٍَاالًت تیي . [3-4] ضَد هیتاال ی  تِ داًسیِتتشای دستیاتی  SiCدًا

 3تِ  1ٍ  1تِ  1، 1تِ  3آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسین  هختلف ٍصًی یّا ّایی تا ًسثتًوًَِ ،استفادُ اص آلَهیٌاتا ًیل تِ خَاظ هىاًیىی هطلَب  تِ هٌظَس

ّای تْثَد چگالی صیشایىی اص سُا ،ضذ استفادُخْت ایداد ضشایط هطلَب تف خَضی  هختلف ووه تف خَش اص همادیشّوچٌیي . ًذتْیِ ضذ

ًَی،یی هاًٌذ طل سیلیسّا استفادُ اص هىاًیضم تف خَضی فاص هایغ تا استفادُ اص اضافِ ضًَذُ ،واستیذ سیلیسین  . است وائَليت ٍ تٌت

تف خَضی . سٍد هیس ی واستیذ سیلیسیوی تِ واّا تف خَضی هؼوَلی تشای ساخت تذًٍِ (HP)تف خَضی اص خولِ پشس گشم ی ّا اًَاع سٍش

 . [5] استیی تا استحىام تاال ٍ چگال دس همیاس غٌؼتی ّا هؼوَلی تْتشیي گضیٌِ تشای ساخت تذًِ

 
 
 یقروش تحق. 2
 

تشای سیض وشدى پَدسّا ،ی اٍلیِ استفادُ ضذتِ ػٌَاى هادُ تَلیذ ضشوت صهیي تَاًاMerck ٍ  SiCتَلیذ ضشوت  Al2O3 یّا اص پَدسدس ایي تحمیك 

دس  (تمَیت وٌٌذُ)تَصیغ ّوگي ٍ یىٌَاخت رسات فاص دٍم  ،هطلَب واهپَصیتیدستیاتی تِ یه ساختاس  تشای. ضذ استفادُای ُسیاب هاَّاساص آ
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ِت  دلیل آى هشتَطوِ ،تَد Al2O3 ٍSiC ًطست رسات ،دس دٍغاب هطىل اغلی دس ایداد هخلَط ّوگي ٍ یىٌَاخت. صهیٌِ ضشط اغلی است

 . ضذحل  pHهیضاى  تٌظینتا ایي هطىل . استAl2O3 ٍ SiC ستاتیىی سٍی سطَح رساتتاسّای الىتشٍا ٍخَد

خضئیات هخلَط ،ضذتْیِ  pH =6/5 دٍغاتی تا واستیذ سیلیسینا ٍ تِ پَدسّای آلَهیٌ سسیلیطل  تٌتًَیت ٍ ،هثل وائَلي  ییّا تا اضافِ وشدى افضٍدًی

سپس پَدسّای . دادینداخل خطه وي لشاس  آًشاتَسط لَح گچی،  دٍغاب اسی اص آبتؼذ اص گیشش همذ. آهذُ است [6] ساصی پَدسّا دس هشخغ

تا سطین  ٍ دسٍى وَسُ ،ساختِ ضذًذاستفادُ اص پشس یه طشفِ  تا MPa250-100 ی فطاسیضىل دس هحذٍدُای  ّای استَاًِحاغل تِ ضىل ًوًَِ

تشای تؼییي  ،ّاضذى ًوًَِ تؼذ اص سشد. ضذًذتف خَضی  oC1400 حشاست دس دسخِ ساػت 2تِ هذت  (حالت ػادی) دس اتوسفش َّا حشاستی هٌاسة

گیشی ضذ ٍ اًذاصُ (ساخت آلواى) Zicroll Z100 تا دستگاُ یًَیَسسال ّا ٍ استحىام فطاسی آى ضذٍسی استفادُ اص سٍش غَطِ داًسیتٍِتخلخل 

 . ضذاستفادُ  SEMتِ هٌظَس هطاّذُ دلیك تش سیضساختاس اص 

 

 

 نتایج و تحلیلبررسی . 3

  

سیتِ تاله 1ضىل  تِ  1ٍ  1تِ  1، 1تِ  3آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسین  هختلف ی ٍصًیّا تا ًسثت حاغل Al2O3-SiC ًاًَواهپَصیتی ّا ًوًَِ تغییشات دًا

. اپتیون داًسیتِ سا داسد 1ت1ِتا ًسثت  Al2O3-SiC ًاًَواهپَصیت ضَدّواًطَس وِ هطاّذُ هی. دّذ هیسا ًطاى  MPa250-100ی تشاون ّا دس فطاس 3

همذاس هطلَب  1تِ  1 آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسینتا ًسثت ٍصًی  آلَهیٌا ی هػشفی ٍحاغل اص هَاد اضافِ ضًَذُ هایغتَاى ًتیدِ گشفت وِ فاص هیتٌاتشایي 

دام فشآیٌذ تف خَضی ًاًَواهپَصیت الصم آلَهیٌا خْت تطىیل همذاس الصم فاص هایغ  همذاس، 3 تِ 1تا ًسثت . ًوایذ هیشاّن سا ف Al2O3-SiC خْت ًا

 . ضَد ویتاهیي ً

سی سیتِ( MPa250تضسگتش اص )پشس فطاس  تش تیصًطاى داد افضایص  ّا ًَِتِ ًوتشسسی اًذاصُ گیشی دًا  . ی حاغل ًذاضتّا ًاًَ واهپَصیت تاثیشی تش دًا
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به  3آلوهينا به کاربيذ سيليسين  هختلف ی وزنیها با نسبتحاصل  Al2O3- SiC  نانوکاهپوزیتی ها نوونه (BD)تغييرات دانسيته بالک :1شکل 

 MPa252-122ی تراکن ها در فشار 3به  1و  1به  1، 1

 

 

دّذ وِ تا  هیف سا ًطاى ی هختلّا تا ًسثت Al2O3- SiC ی تَلیذیّا واهپَصیتًاًَ تخلخل دس تشاتش تغییشات فطاس تشاون تشای دسغذ تغییشات 2 ضىل

 . ضَد هیی تف خَضی ضذُ حاغل ّا ی تخلخل دس ًوًَِوویٌِ 1تِ  1 آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسین ًسثت ٍصًی
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 هختلفی ها با نسبت Al2O3- SiC ی توليذیها کاهپوزیتتغييرات فشار تراکن برای نانودر برابرتغييرات در صذ تخلخل : 2شکل

 

 

یي تش تیصًطاًگش  (3ضىل ) MPa250ی ٍصًی هختلف آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسین دس فطاس تشاون ّا ّوچٌیي تغییشات استحىام فطاسی دس تشاتش ًسثت

 . است 1 تِ 1 آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسین دس ًسثت ٍصًی Al2O3-SiC استحىام فطاسی دس ًاًَواهپَصیت
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 MPa252آلوهينا به کاربيذ سيليسين در فشار تراکن ی وزنی هختلف ها ری در برابر نسبتتغييرات استحکام فشا :3شکل 

 

الصم تِ یادآٍسی است افضایص دسغذ . آیذ هیتَخَد  1 تِ 1 آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسینًوایذ وِ، ضشایط هطلَب تا ًسثت  هیتٌاتشایي ًتایح اخیش ًیض تائیذ 

هَخَد دس هَاد اضافِ  SiO2ی ٍاوٌص تیي وِ ًتیدِ) ضَد هیی ًاًَواهپَصیت ّا تاػث افضایص فاص هَالیت دس تذًِ ،%50آلَهیٌا تِ تاالتش اص  ٍصًی

ی ًاًَ واهپَصیت هٌتْی تِ واّص استحىام خوطی ٍ استحىام فطاسی خَاّذ ضذ وِ دلیل آى فاص هَالیت دس تذًِافضایص . (ضًَذُ ٍ آلَهیٌا است

 . [7] استٍهَالیت  واستیذ سیلیسین(Modulus of rupture) تفاٍت ضشیة گسیختگی

سا ضذیذا تحت  ّا ًاًَواهپَصیتی  داًین هَاد اضافِ ضًَذُ یا ووه تف خَش، ضىل ٍ هَسفَلَطی رسات هَاد هٌْذسی دس صهیٌِ هیّواًطَس وِ 

ستٌذدٌّذ ٍ تؼییي وٌٌذُ هیتاثیش لشاس  هَاد ًاًَ ی  تِ ػٌَاى صهیٌِ Si3N4 ٍ SiCوچٌیي دس هَاسدی اص خولِ دس استفادُ اص ّ. ی سیضساختاس ًْاییّ 

 .دّذّای ساختِ ضذُ سا ًطاى هیسیضساختاس ًوًَِ 4ضىل . ذًضَ هیی فاصی ّا واهپَصیتی ، تاػث استحاِل
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 (a                                                                                                          (b 

  
          (c                                                                                              (d 

 ی نانوکاهپوزیتها نوونه dو  c b٬و  (1 به 1نسبت )  قبل از پرس nm66ی اوليه با ابعاد حذود ها هخلوط پودر از SEMتصویر  (a) :4شکل 

Al2O3-SiC حاصل در دهای o
C1422 ( فشار تراکویMPa222) 

 

 

غ ایي فاص های. اًذی هػشفی ٍآلَهیٌا دس ٍاوٌص تا یىذیگش تطىیل فاص هایغ دادُّا ،ووه تف خَشهطخع است b، c  ٍdطَس وِ اص تػاٍیش ّواى

واهپَصیتتاػث اًدام  گزاسی اًحالل، ًفَد ٍ سسَب ٍ(Rearrangement) ی آسایص هدذد ّا یٌذاص طشیك فشآ Al2O3-SiC هىاًیضم تف خَضی ًاًَ

 (Solution diffusion precipitation)تاػث حل ضذى گزاسی اًحالل، ًفَد ٍ سسَب فشآیٌذ ،ضَد هیهطاّذُ  4ّواًطَس وِ دس ضىل . ضًَذ هی

دس ضوي تف خَضی ضذُ ( dتا  bّای ضىل) ضىل واستیذ سیلیسینای   دس فاص هایغ ٍ تطىیل رسات هیلِ( aضىل )واستیذ سیلیسین رسات تمشیثا وشٍی 

 . حاغل ضذُ است oC1400 خَضی دس دهای تف gr/cm3 54/2  ٍ gr/cm37/2 تِ تشتیة ًسثتا هطلَبتاله ٍ ظاّشی  چگالی ،تا ایي فشآیٌذ. است
 

 نتیجه گیری
 

. آهذ تذست 1تِ  1 آلَهیٌا تِ واستیذ سیلیسینٍصًی  ًسثتدس Al2O3-SiC صیتًاًَواهپَساختاس دّذ وِ ضشایط هطلَب  هیًتایح تحمیك حاضش ًطاى 

 ،وائَلي ضاهل)افضایص ّوضهاى آلَهیٌا ٍ هَاد اضافِ ضًَذُ . یافتچگالی ٍ استحىام فطاسی افضایص ، MPa250 ّوچٌیي تا افضایص تشاون تا حذاوثش

الصم اص آلَهیٌا ٍ هَاد ی  تیص اص اًذاصُی  استفادُ. ضذدس طی تف خَضی  ص چگالیتاػث افضای تطىیل فاص هایغی  دس ًتیدِ( تٌتًَیت ٍ طل سیلیس

واهپَصیتفَق تِ واّص استحىام خوطی ٍ فطاسی ی  اضافِ ضًَذُ  . ضذهٌدش  Al2O3-SiC ًاًَ

واهپَصیت یذی سا تِ طَس هثسَطی تا تَل Al2O3-SiC الصم تِ یادآٍسی است تحمیماتی دس حال اًدام است وِ خَاظ هىاًیىی ٍ سیض ساختاس ًاًَ

 .خَاّذ دادسٌح هَسد هطالؼِ لشاسٍهیىشٍسختی TEMاستفادُ اص 
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