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 ػلن ٍ غٌؼت هتالَرشي، داًطگاُهَاد ٍ هٌْذسي  وارضٌاسي ارضذ، داًطىذُ -٢
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 چىيذُ 

ٍ داسای سختی، استحىام ٍ هذٍل االستیه تاالتشی اص فلضات ٍ پلیوشّا ّستٌذ. ّوچٌیي  سشاهیه ّا تٌْا گشٍُ هَادی ّستٌذ وِ دس دهاّای تاال لاتل استفادُ اًذ

دس همایسِ تا دیگش هَاد تِ ٍیژُ فلضات، چمشهگی  تشیي ًمغِ ضؼف سشاهیه ّاچگالی، ضشیة اًثساط حشاستی ٍ ّذایت الىتشیىی ٍ حشاستی ووی داسًذ. تضسي 

ّای هْن دستیاتی تِ چمشهگی تاالتش، تْیِ واهپَصیت ّای ضىست فَق الؼادُ پاییي آًْاست وِ دس ػول یؼٌی، ایي هَاد دستشاتش تشن تسیاس حساسٌذ. یىی اص ساُ

 .ضَد هی چمشهگی افضایص تاػث آلَهیٌا، صهیٌِ دس صیشوًَیا هدضای حضَس رسات صیشوًَیا، - آلَهیٌا واهپَصیت ّای صهیٌِ سشاهیىی است. دس

 دسصذ 5-02 اص صیشوًَیا همذاس ساختِ ضذُ است. هٌیضیا تا ضذُ پایذاس ًیوِ صیشوًَیای هختلف دسصذّای تا دس ایي تحمیك، ًوًَِ ّایی اص واهپَصیت آلَهیٌا
. تشسسی ّای اًدام ضذُ تش سٍی استحىام خوطی ٍ فطاسی ًطاى دٌّذُ ایي است وِ تا افضٍدى تَد هتغیش ساًتی گشاد دسخ0522ِ-0022 اص یٌتشص دهای ٍ حدوی

-تا افضایص همذاس صیشوًَیا، چمشهگی ًوًٍَِلی تا افضایص همذاس صیشوًَیای افضٍدُ ضذُ همذاس ایي واّص ووتش هی ضَد. هی یاتذ واّص ًوًَِ ّا استحىام صیشوًَیا
 واّص هی یاتذ. ًسثی ًوًَِ ّا ّوچٌیي تا افضایص دسصذ حدوی فاص صیشوًَیا چگالی یاتذ.یص هیّا افضا

 .زيروًَيا ،چمرهگي، استحىام -واهپَزيت ، آلَهيٌا ٪ ولوات وليذي

 

 همذهِ

اي اسیت. از جولیِ ايیي    آلَهيٌا تِ ػٌَاى اوسیيذ فلیسي داراي خیَاظ ٍيیصُ    

تَاى تِ سختي زياد، ػايك الىتريىي خَب، استحىام تیا،، ریرية   هيخَاظ 

آلَهيٌا در دهیاي   .]١[اًثساط حرارتي ون ٍ هماٍهت تِ سايص تا، اضارُ ورد

-ضیَد ٍ تیِ داًسیيتِ تيیَري هیي     گراد زيٌتر هیي درجِ ساًتي ١٧11حذٍد 
آلَهيٌا هاًٌذ خٌثايي ضیيويايي، سیختي، هماٍهیت     -αخَاظ ترتر  ].٢[رسذ

الىتريىي ٍ استحىام دهاي تا، هَجة ضذُ است وِ در هحیذٍدُ ٍسیيؼي از   

 .]٣[د پيذا وٌذرّا ٍ ديرگذازّا وارتّا، ػايكوارتردّاي تيَلَشي تا سايٌذُ
زيروًَيیا اسیت ویِ تیِ      -ّاي پروارترد واهپَزيیت آلَهيٌیا  يىي از واهپَزيت

يصى ٍ ّیاي گیازي، حسیگر اوسی    ّاي هاًغ حیرارت در تیَرتيي  ػٌَاى پَضص

 ].٤[گيردّاي چمرهِ هَرد استفادُ لرار هيسراهيه

تاضذ. ايیي  زيروًَيا داراي استحىام خوطي ٍ چمرهگي تيطتري از آلَهيٌا هي

افیسٍدى   .]٥[ي آلَهيٌا ضذُ استاهر تاػث گسترش وارترد زيروًَيا در زهيٌِ

ي گیردد ٍ چمرهگی  تردي آى هيزيروًَيا تِ زهيٌِ آلَهيٌايي هٌجر تِ واّص 

درغذ ًسثت تِ آلَهيٌاي خیالع افیسايص    ٤1زيروًَيا تا  -واهپَزيت آلَهيٌا

. ايي رفتار ٍ هىاًيسم تِ خاطر ٍلَع استحالِ چمرهگیي فیاز تتراگًَیا     ياتذهي

زيروًَيا تحیت تٌطیي تيطیتر از تیٌص تحراًیي اسیت ویِ از ًیَع اسیتحالِ          

ِ     هارتٌسيتي هي فیاز   تاضذ. تٌص توروس يافتیِ در ًیَن تیرن هَجیة اسیتحال

  .]٧[ٍ] ٦[ضَدتتراگًَا  تِ هًََوليٌيه ضذُ ٍ سثة تِ دام افتادى ترن هي
،زهِ ٍلَع استحالِ هارتٌسيتي، تالي هاًذى فاز تتراگًَا  در دهاي اتاق است. 

تٌاترايي تايستي الذاهاتي جْت تثثيیت ايیي فیاز اًجیام ضیَد. ٍلتیي ّیذ         

دهاي تا،ست، در اثر سیرد  رسيذى تِ داًسيتِ تا،تر از طريك زيٌتر وردى در 

درغذ تِ خاطر ٍلَع استحالِ  ٥-٣وردى از دهاي زيٌتر، افسايص حجن حذٍد 

دّذ ٍ ايیي افیسايص حجین هَجیة هيىیرٍ      تتراگًَا  تِ هًََوليٌيه رخ هي

ضَد، تٌیاترايي زيروًَيیاي   دار ضذى ًوًَِ ٍ ضىست ًوًَِ سراهيىي هيترن

رد. تِ ّرحا  تا جاًطیيي ویردى   خالع تراي وارتردّاي ساختاري وارترد ًذا

اوسيذ فلسي تیا سیاختار فلیَريتي ٍ هىؼثیي تیا لاتليیت اًحیب  هٌاسیة در         

تَاى زيروًَيا را تِ غَرت فاز تتراگًَا  يا هىؼثي در دهاي اتیاق  زيروًَيا هي

تیِ   تیَاى وٌٌذُ زيروًَيا در دهاي تا، هیي ًگْذاري ًوَد.از اوسيذّاي تثثيت

( CeO2( ٍ سییريا)Y2O3(، ايتريییا)MgOسيییا)(، هٌيCaOاوسییيذ ولسییين )

ّیا از طیر    ّیاي تارگیراري،افسايص فطیار رٍي تیرن    در هىاًيسم اضارُ ورد.

ضَد. افسايص حجین  زهيٌِ هَجة تثذيل فاز تتراگًَا  تِ فاز هًََوليٌيه هي

گیردد، لیرا   ي ٍلَع يافتِ در ًَن ترن هَجة الماء تٌص فطاري هياستحالِ

ضیَد. ايیي هىیاًيسم    تراي گسترش ترن ًيیاز هیي  تِ اًرشي ضىست تيطتري 

 .]٨[گرددهَجة افسايص تافٌس ضىست هي
در ايي تررسي از هٌيسيا تِ ػٌَاى تثثيت وٌٌذُ استفادُ ضذُ است. هٌيسيیاي  

گیردد ٍ هَجیة المیاء    خیالي هیي  ارافِ ضذُ تِ زيروًَياتاػث تطیىيل جیاي  

-استحالِ هیي  چرخص درًٍي اوسيصى در زير ضثىِ زيروًَين ٍ واّص دهاي
ّاي حاٍي هٌيسيا دهاي استحالِ تتراگًَا  تِ هًََوليٌيیه  در سيستن گردد.

 .]٩[ياتذتا افسايص هيساى هٌيسيا واّص هي
 

 

 روش پژوهش

صیشوًَیای ًیوِ ، (Al2O3 – xZrO2پَدسّای واهپَصیتی) تِ هٌظَس تَلیذ

دسصذ  5،02،05،02 تشاتش  xصهاًی وِ ،هٌیضیا% حدوی 3پایذاس ضذُ تا 

تا ًسثت ّای  وًَیای ًیوِ پایذاس ضذُپَدس آلَهیٌا تا صیش ،حدوی تاضذ

 3تِ هذت  ای تِ صَست تش ٍای هاَّاسُدس آسیاب گلَلِ هختلفحدوی 

تشای لشاس دادى دس آسیاب تِ خای استفادُ اص آب اص  ساػت هخلَط ضذًذ.

وي سپس پَدسّای تِ دست آهذُ سا دس خطه هتاًَل استفادُ ضذ.

-دسخِ ساًتی 02س آلواى ، تا دهای ساخت وطَ   memmertایطگاّی آصه
تؼذ اص خطه ضذى پَدسّا ، لغؼات  ساػت لشاس دادُ ضذ. 02گشاد ٍ تِ هذت 

تشای  ای ، هىؼة هستغیلی تِ ٍسیلِ پشس ته هحَسُ ساختِ ضذ.استَاًِ

ّای هستغیلی اص تشای ًوًَِ گشم پَدس ٍ 2ّای استَاًِ ای اص ساخت ًوًَِ

-هیلی 05استفاع  ٍ 02ای تِ لغش گشم پَدس استفادُ ضذ وِ ًوًَِ استَاًِ 05
تشای ساخت  تاضذ.هی 7*05*32تاضذ ٍ اًذاصُ ًوًَِ هستغیلی هتش هی

تاس  02 فطاس ًِ هستغیلی اصَتاس ٍ تشای ًو 22ای اص فطاس ًوًَِ استَاًِ

  استفادُ ضذ.
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ی اٍلیِ همذاسی پَدس تالىلی تِ دلیل غیش پالستیه تَدى پَدسّا ، تِ پَدسّا

 ضافِ ضذ.ا% 0دس حذٍد  PVCّوچٌیي همذاسی چسة  % 0ٍدس حذٍد 

ساخت وطَس  Vecstarپخت ًوًَِ ّا ، دس وَسُ الىتشیىی آصهایطگاّی 

گشاد اًدام دسخِ ساًتی 0022آلواى ٍ تا لاتلیت سسیذى تِ دهای حذاوثش 

ُ ضذُ ٍ تا ػولیات گشهایص ًوًَِ ّا دس تستشی اص پَدس آلَهیٌا لشاس داد ضذ.

 002تا صهاى هاًذگاسی  دسخِ ساًتی گشاد تا دهای هَسد ًظش ٍ 5تا سشػت 

ّا ، ّا اػوال ضذ. پس اص پخت ًوًَِدلیمِ دس دهای حذاوثش ، تشای ًوًَِ

ّا ًذ. پس اص خشٍج ًوًَِذّا دس وَسُ تِ آساهی سشد ضش ٍ ًوًََِوَسُ خاه

ّا  تحت ػولیات سایص لشاس ًوًَِ تشای سفغ ػیَب سغحی، اص وَسُ،

تِ ٍسیلِ واغز  دسخِ، 25ّای ًوًَِ ًیض تحت صاٍیِ ّوچٌیي لثِ گشفتٌذ،

ًوًَِ ّا  پس اص اًدام هشاحل فَق، ( گشد ضذًذ.052)ضواسُ  SiCسٌثادُ 

ّا تِ سٍش ّای هختلف اص خولِ اًذاصُ گیشی چگالی ًوًَِهَسد آصهایص

ای ٍ اًذاصُ خوطی تِ سٍش سِ ًمغِاسضویذس، اًذاصُ گیشی استحىام 

استحىام فطاسی ٍ خوطی  لشاس گشفتٌذ. ٍ چمشهگی گیشی استحىام فطاسی

اًدام گشفت. دس   Universal Testing Machineّا تِ ٍسیلِ دستگاُ ًوًَِ

هتش دس دلیمِ ٍ دس هیلی 5آصهایص فطاسی سشػت حشوت فه دستگاُ 

 ش تش دلیمِ تَد.هتهیلی 0ّا آصهایص خوطی سشػت حشوت فه

گیشی ّا تا استفادُ اص سٍش پشاش پشتَ ایىس اًذاصُهمذاس فاص هَخَد دس ًوًَِ

ضذ. دس ایي سٍش تا استفادُ اص ساتغِ صیش، همذاس فاص هًََولیٌیه هَخَد دس 

 :]02[گیشی ضذّا اًذاصًُوًَِ

(0) 

   
  (   )    (   ̅)

  (   )    (   ̅)    (   )
 

 

ّاي فاز هًََوليٌيه ٍ تتراگًَا  تِ ترتية ضذت پيه   ٍ     در ايي راتطِ

 تاضذ.وسر فاز هًََوليٌيه هَجَد در هادُ هي   ٍ 

 

 بحث و نتايج

 چگالي

تا افضایص دسصذ حدوی صیشوًَیا همذاس دسصذ حدوی فاص تتشاگًَال افضایص 

-ضَد وِ چگالی واّص هیهطاّذُ هی 1 تا تَخِ تِ ضىلذ. تٌاتشایي یاتهی
 صیشوًَیا رسات هتفاٍت یٌتشپزیشیص دلیل تِ تَاًذهی چگالی واّص ایيیاتذ. 

 حشاستی اًثساط ضشایة تفاٍت دلیل تِ ذ.تاض آلَهیٌا() صهیٌِ فاص تِ ًسثت

 تِ وِ ،آیذهی ٍخَد تِ سیضساختاس دس ػیة همذاسی صیشوًَیا، ٍ آلَهیٌا فاصّای

  .]00[دوش اضاسُ ّاتخلخل تَاى تِهی ًوًَِ ػٌَاى

 تا صیشوًَیا، ثاتت همذاس داسای ّای ًوًَِ چگالی وِ سسذهی ًظش تِ ّوچٌیي

  Al2O3ɣ_سسذ تغییش فاصی تِ ًظش هی یاتذ.هی افضایص صیٌتش دهای افضایص

ٌّگام صیٌتش وِ تا اًمثاض ّوشاُ است هَخة تْثَد صیٌتش  Al2O3α_تِ 

دلیلی تَاًذ وِ هییاتذ ضذُ است وِ دس دهاّای تاالتش ایي استحالِ ضذت هی

 .]00[تشای ًشخ چگالص تیطتش تاضذ

 

 حسة تش صیشوًَیا -آلَهیٌا ّای واهپَصیت چگالی ًسثی تغییشات : 0ضىل

 صیشوًَیا حدوی دسصذ

 چقرمگي 

 فاص حدوی دسصذ افضایص تا است، هطخص 0 ضىل دس وِ عَس ّواى

دهای صیٌتش یاتذ.ّوچٌیي تا افضایص افضایص هی چمشهگی همذاس ، صیشوًَیا

دس  ضَد وِ چمشهگی تشای چْاس تشویة افضایص یافتِ است.هطاّذُ هی

سسذ ًثَد تِ ًظش هی ،آیذدهاّای تاالی صیٌتش داًسیتِ تاالتش تذست هی

ّای سغحی دلیل تش افضایص چمشهگی ضىست تا افضایص دها دس ّش تخلخل

 دسصذ 02 تا تشویثی تِ هشتَط چمشهگی همذاس تیطتشیيتاضذ. تشویة هی

 است. ضذُ صیٌتش C 0022˚  دهای دس وِ تاضذهی صیشوًَیا حدوی

 

 تش صیشوًَیا -آلَهیٌا ّای واهپَصیت چمشهگی ضىست : تغییشات 0ضىل 

 صیشوًَیا حدوی دسصذ حسة

 دس چمشهگی افضایص همذاس وِ وشد اضاسُ تایذ تَخِ تِ هغالؼات پیطیي، تا

 رسات ضىل است. ساختاس ًَع تِ ٍاتستِ واهل عَس تِ ّاًَع واهپَصیت ایي

 چْاس . تاضذ چمشهگی همذاس ای دسوٌٌذُ تؼییي ػاهل تَاًذهی صیشوًَیا

 تِ .]03[داسًذ ٍخَد صیشوًَیا - ّای آلَهیٌاواهپَصیت دس گًَاگَى سیضساختاس

 ساص ٍواس آهذى پذیذ تاػث سیستن، یه دس سخت رسات ٍخَد ولی، عَس

 اًثساط ضشایة دس اختالف ٍخَد دلیل تِّوچٌیي . ضذ خَاّذ تشن اًحشاف

 صَست فطاسی تِ ّایتٌص ایداد ٍ صهیٌِ فاص تا صیشوًَیا رسات حشاستی

 هسیش اص تٌطی حَصُ ایي تِ تشخَسد ٌّگام دس تشن رسُ، اعشاف دس هحیغی

 چمشهگی افضایص تاػث تَاًذهی وِ دیگشی . ساصٍواس ضَدهی هٌحشف خَد

 ایي دس تشن سیض ایداد . است تشن سیض آهذى پذیذ ضَد، سیستن ایي دس

استحىام ًوًَِ همذاس واّص تِ تَخِ تا . داسد گًَاگًَی ّایػلت سیضساختاس

 تِ خالص، آلَهیٌای خٌس اص ّاییًوًَِ تِ ًسثت صیشوًَیا فاص ّای داسای

 دس .داسد ٍخَد واهپَصیت ایي دس ًیض تشن ایداد سیض ساصٍواس وِ سسذ هی ًظش
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 تِ ًتایح . است ضذُ هغالؼِ ّاواهپَصیت ًَع ایي چمشهگی گًَاگَى، هٌاتغ

 فاص دسصذ همذاس افضایص تا سا همذاس چمشهگی افضایص ّوگی ، آهذُ دست

هٌاتغ  دس چمشهگی تشای آهذُ دست تِ ػذد هاا وٌٌذهی تاییذ صیشوًَیا

 ّای سٍش اص استفادُ ّا،تفاٍت ایي دالیل اص یىی .است هتفاٍت هختلف،

 ػذدّای ، هثال ػٌَاى تِ . است ضىست گیشی چمشهگی اًذاصُ دس گًَاگَى

 ّایتا سٍش تشن عَل هستمین گیشی اًذاصُ ّای سٍش دس آهذُ دست تِ

 هٌاتغ دس . تاضذهی هتفاٍت ، استحىام گیشی اًذاصُ سپس ٍ اٍلیِ تشن ایداد

 تشن عَل هستمین گیشیاًذاصُ سٍش اص آهذُ دست ػذدّای تِ وِ آهذُ

 . است استحىام گیشیّای اًذاصُ سٍش تِ آهذُ دست تِ ػذدّای اص تضسگتش

 .]02[تاضٌذهی هتفاٍت ّن تا ًیض استحىام گیشی اًذاصُ پایِ تش ّایسٍش

 یا ٍ ای ًمغِ سِ) استحىام گیشی اًذاصُ ًَع ٍ استحىام ًوًَِ ّوچٌیي اًذاصُ

 هَاسد، تشایي ػالٍُ است. هَثش دست آهذُ تِ ػذد سٍی تش ًیض (ای ًمغِ چْاس

هَثش هی چمشهگی همذاس دس ًیض داًِ اًذاصُ هثال ػٌَاى تِ ، ًوًَِ سیضساختاس

-، تِ عَسی وِ تا واّص اًذاصُ داًِ استحىام ٍچمشهگی ضىست تاال هیتاضذ
 سٍد.

تش اص صیشوًَیا آلَهیٌا سخت یاتذ چَىتا افضایص صیشوًَیا، سختی واّص هی

تَاى یاتذوِ دلیل آى سا هیٍلی تا افضایص دها سختی افضایص هی .]05[است

ّای سغحی دس هشحلِ آخش صیٌتش داًست. وِ ایي افضایص حزف تخلخل

شن دس اثش صًی تسختی تا افضایص دهای صیٌتش، هماٍهت تذًِ سا دس تشاتش خَاًِ

 .وٌذاػوال تاس صیاد هی

 

 استحكام 

هی واّص استحىام ، هَاسد تیطتش دس صیشوًَیا فاص دسصذ همذاس افضایص تا

 تْتشیي .ضَدهی ووتش واّص ایي همذاس یٌتش،ص دهای افضایص تا اها .یاتذ
 دهای ٍ صیشوًَیا حدوی % 05 تا تشویثی ،خوطی استحىام ًظش اص تشویة

  . تاضذهی  C°1600 یٌتش،ص
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یاتذ ٍلی ایي عثك ساتغِ گشیفیث تا افضایص چمشهگی استحىام افضایص هی

افضایص استحىام دس صَستی صحیح است وِ افضایص چمشهگی تاػث افضایص 

 دگشگًَی ساصٍواسّای صیشوًَیا، - آلَهیٌا ّایواهپَصیت دسػیَب ًطَد. 
 تاثیش تَاًٌذیه تشن، اًحشاف ٍ تٌص اػوال دلیل تِ ضذُ، اًدام فاصی

 هٌفی اثش ایداد سیضتشن، ٍواس ساص اها ذ.تاضٌ داضتِ استحىام سٍی تش هثثتی
 ایي دس وِ آًدا اص .ضَدیه استحىام واّص تاػث ٍ داسد استحىام سٍی تش

 وٌٌذ،هی ػول ّن تا ساصٍواس سِ ّش هؼوَل، عَس تِ واهپَصیت، ًَع

 چمشهگی افضایص دس سا تیطتشی ًمص یه وذام وِ ایي تِ تستِ تٌاتشایي
 تَخِ تا . ّواًغَس وِ اضاسُ ضذ،تاضذ هتفاٍت تَاًذهی استحىام همذاس داسًذ،

 سیض ایداد ساصٍواس وِ سسذهی ًظش تِ ّا،ًوًَِ دس استحىام ًسثی واّص تِ
تشن سیض ولی، عَس تِ .است داضتِ چمشهگی افضایص دس هْوی ًمص تشن،

 ّایتشن سیض ًخست، ذ.آیٌهی پذیذ دلیل چٌذ تِ ساختاس ایي دس ّا
 فاصی دگشگًَی اًدام اص ًاضی حدن تغییش دلیل تِ وِ ّستٌذ ایتالیواًذُ

 صیٌتش دهای اص سشهایص ٌّگام تِ هًََولیٌیه فاص تِ تتشاگًَال صیشوًَیای
اًدام  دلیل تِ وِ ّستٌذ ّاییسیضتشن تؼذ، دستِ ذ.آیٌ هی ٍخَد تِ

 اثش دس ٍ لغؼِ ضىست ٌّگام دس تٌص اص ًاضی آهذُ پذیذ فاصی دگشگًَی
 ّستٌذ ّاییتشن سیض دیگش، دستِ اها ذ.آیٌهی پذیذ لغؼِ تِ تٌص اػوال

 ٍ صیشوًَیا ٍ آلَهیٌا فاصّای حشاستی اًثساط ضشایة اختالف دلیل تِ وِ
هی حاصل ، ضذى سشد ٌّگام دس ٍ صیٌتش ٌّگام دس اًمثاض همذاس دس تفاٍت

 .ضًَذ
 دس یا ضىست، ٌّگام دس تیطتش ضذُ ایداد ّایتشن سیض وِ سسذهی ًظش تِ

 ٍخَد ایي، تش ػالٍُ ذ.تاضٌ آهذُ ٍخَد تِ صیٌتش دهای اص سشهایص ٌّگام
 .تاضذ استحىام واّص ػَاهل اص یىی تَاًذ هی ًیض ّا( تضسي)آگلَهشُ رسات

 ٍ c-1 0-02 *0آلَهیٌا حشاستی اًثساط ضشایة تَدى هتفاٍت دلیل تِ

 ایي .تاضذهی هتفاٍت دٍ ایي ضذى صیٌتش سفتاس    c-1 0-02 *02  صیشوًَیا
 دس ػیَب سفتي تاال تاػث ولی عَس تِ  تخلخل آهذى پذیذ سثة اهش

 .]03[ضَدهی استحىام ًسثی افت ًتیدِ، دس ٍ سیضساختاس

ساُ ّای یىی اص  استحىام خشد ضذى یه هادُ هی تاضذ. استحىام فطاسی،

اًذاصُ داًِ ًیض دس  تاضذ.تؼییي استحىام دس هَاد تشد آصهَى تست فطاس هی

   است. یصیاد تاثیشاستحىام فطاسی داسای 

 یاتذ.تا افضایص صیشوًَیا استحىام واّص هی،  2تا تَخِ تِ ضىل ضواسُ 

واّص استحىام تا افضایص تیطتش صیشوًَیا احتواال تِ دلیل ػذم یىٌَاختی 

ی صیشوًَیا دس واهپَصیت وِ هٌدش تِ آگلَهشُ ضذى رسات صیشوًَیا ٍ پشاوٌذگ

دسصذ  02تْتشیي تشویة اص ًظش استحىام تشویثی تا افضایص ػیَب است. 

  تاضذ.دسخِ ساًتی گشاد  هی 0022حدوی صیش وًَیای صیٌتش ضذُ دس دهای 
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تا افضایص دها، سضذ داًِ اص اًذاصُ تحشاًی تشای صیشوًَیا هَخة واّص هیضاى 

ضَد دس ایي صَست استحالِ هاستٌضیتی چمشهگی دیگش هىاًیضم تتشاگًَال هی

تخطی غالة استحىام ًخَاّذ تَد. دس ایي ضشایظ آًچِ وِ هَخة استحىام

تغَس ولی تاضذ. ّا هیا ٍ یا اًحشاف تشنّصًی تشنگشدد هىاًیضم پلهی
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ّا ٍ هَاد دس سشاهیه یاتذ.افضایص هی استحىام فطاسی تا واّص اًذاصُ داًِ،

اگش ًسثت لغش تِ  ضىٌٌذتشد تا تغییش ضىل االستیه اص ًمغِ ضىست هی

دس  ضَد.عَل ًوًَِ صیاد تاضذ اصغىان تیي فه دستگاُ ٍ ًوًَِ تیطتش هی

اصغىان تاػث ایداد  ای ضذى هی گشدد.غؼِ دچاس ضثىِاثش اصغىان صیاد ل

ّش  ای هخشٍعی ضىل است.هٌاعك غیش فؼال دس تغییش فشم ضذُ وِ ًاحیِ

تش ضذُ ٍ اص حدن چِ اصغىان تیطتش تاضذ ایي دٍ ًاحیِ تِ ّن ًضدیه

تِ دلیل افضایص همغغ دس تست فطاس گشدًی  ضَد.هٌاعك فؼال واستِ هی

تشیي ػذد تا استفاػی تشاتش پس هٌاسة افتذ.اتفاق ًوی ّاضذى ّشگض دس ًوًَِ

  دّذ.تاضذ وِ ًضدیىتشیي همذاس تِ ٍالؼیت سا ًطاى هیتا دٍ لغش هی

 گيرينتيجه

  تِ ووه تىٌیه پشاش پشتَ ایىس، هطاّذُ ضذ وِ تا افضایص هیضاى

هاًذُ دس ّش صیشوًَیا دس تشویة واهپَصیت هیضاى فاص هًََولیٌیه تالی

 ی صیٌتش افضایص یافت.سِ دها
  رسات آلَهیٌا تِ ّوشاُ رسات هٌیضیا دس ساختاس هًََولیٌیه صیشوًَیا

 ًفَر وشدُ ٍ هَخة تثثیت تتشاگًَال صیشوًَیا دس دهای اتاق ضذًذ.
 ًوًَِ چگالی ٍ واّص تتشاگًَال اصف  دسصذ افضایص تا چگالی همذاس-

 افضایص سیٌتش، افضایص دهای تا ًیض صیشوًَیا ثاتت همذاس داسای ّای
 .یاتٌذ هی

  صیشوًَیایی، تا تَخِ  -دس هَسد چمشهگی ًوًَِ ّای واهپَصیت آلَهیٌا

یشوًَیا ، افضایص دسصذ حدوی ص تِ ًتایح ، هطاّذُ هی ضَد وِ تا

 یاتذ.همذاس چمشهگی افضایص هی
 ام واّص هی، استحىس دسصذ صیشوًَیا، دس تیطتش هَاسدتا افضایص همذا-

 ضَد.همذاس ایي واّص ووتش هی یٌتش ،صیاتذ. اها تا افضایص دهای 

 

 هراجغ
[1] Auerkari, P., "mechanical and physical properties of 
engineering Alumina ceramics”, VTT manufacturing 
Technology, Technical research center of finland, 
espoo, (1996). 

[2] J. Zarate, H. Juarez, M.E. Contreras, R. Perez. 
"Experimental design and results from the preparation 
of precursory powders of ZrO2(3%Y2O3) / (10-95)% 
Al2O3 composite".Pwder technology 159 (2005) 135-
141 

[3] Lawrence P. Cook. Phase equilibria of alumina. 
"Alumina science and technology handbook 
chemicals".Copyright 1990 by American ceramic 
society Inc. 

سٌتس پَدر "فرد.سويِ اغغرپَر، هحوذررا ٍاػظي، سيذ ػلي طيثي [4]

 دها سٌتس خَداحترالي رٍش تِ زيروًَيا - واهپَزيت ًاًَ ساختار آلَهيٌا

ّاي هجلِ هَاد ٍ فٌاٍري "حرارتي اًفجار هذ تا هىاًيىي يضذُ فؼا  تا،ي

 .٥١-٤٣، غفحات ١٣٩١، تْوي ٢، ضوارُ ١پيطرفتِ، جلذ 

[5] M. E. Murphy, G. M. Insley." A microstructural and 
mechanical study on the effects of carbon ion 
implantation on zirconia-toughened-alumina".Journal of 
Materials Science. 20040115, Volume 39, Issue 2, pp 
619-630. 

[6] Erich H. Kisi, C.J. Howard." Crystal Structures of 
Zirconia Phases and their Inter-Relation".Key 
Engineering Materials, 1998. 

[7] O. Flacher, J.J. Blandin." Effects of zirconia 
additions on the superplasticity of alumina-zirconia 
composites". Materials Science and Engineering A221 
(1996) 102-112. 

[8] O.C. Standard, Charles C. Sorrell. "Densification of 
Zirconia - Conventional Methods". Key Engineering 
Materials, Volumes 153 – 154, 1998, pp 251-300 

[9] Michael, Yaszemski et al. "Biomaterials in 
orthopedic-safty aspects of alumina-zirconia in hip 
surgery.ISBN:0-8247-4249-X. 

[10] Ronald C. Garvie and Patrck S. Nicholson, "Phase 
Analysis in Zirconia Systems", J. Am. Ceram. Soc.,Vol. 
55, No. 6, pp. 303-305 (1972). 

[11] W. M. Kriven." the transformation of spherical 
zirconia particle in alumina".Advance in 
ceramics,Vol.12.Science and technology of of zirconia 
2. 

[12] Nils Claussen, "Fracture Toughness of Al2O3 with 
an Unstabilized ZrO2 Dispersed 
Phase", J. Am. Ceram. Soc., ., Vol. 59, No. 1-2, pp. 49-
51 (1976).  

[13]  J.Wang, R.Stevens." Review zirconia- toughened 
alumina ceramics".Journal of Matreial Science 24(1989) 
3421-3440. 

[14] Michael V. Swain and Nils Claussen, "Comparison 
of KIC Values for Al2O3-ZrO2 Composites Obtained 
from Notched-Beam and Indentation Strength 
Techniques", J. Am. Ceram. Soc., Vol. 65, pp. C27-C29 
(1983). 

[15] R.N. Viswanath, S.Ramasamy." Sol-gel derived 
YSTZ-Al2O3 and YSTZ-Al2O3-SiO2 
nanocomposites."Acta Metallurgica Inc.Nano structured 
Materials,Vol 12,1085-1089,1999. 
 

 
 

 


