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تعیین اندازه دانه نانوساختارهای تیتانات باریم
تهیه شده با روش فعالسازی مكانیكي
صاحبعلي

منافي*

دانشکده فنی و مهندسی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1397/10/16 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1397/12/18 :تاریخ پذیرش قطعي1398/01/21 :

چكیده
در این تحقيق ،به تحليل آناليز  XRDنانوساختارهای تيتانات باریم تهيه شده با روش فعالسازی مکانيکی پرداخته شده است .بدین منظور سننتز
تيتانات باریم از طریق واكنش حالت جامد بين تركيبات  TiO2و  BaOمورد ارزیابی قرار گرفته است .فرآیند فعالسازی مکانيکی توسط ین
آسيای گلولهای سيارهای در اتمسفر محيط و در مدت زمان  12ساعت انجام شد .بنه منظنور شناسنایی فازهنای موجنود ،سناختار و مورفولنو ی
نمونههای تهيه شده توسط تکني

های پراش اشعه ایکس ( ،)XRDميکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمورد ارزیابی قرار گرفنت .انندازه

دانه به همراه كرنش شبکه به روش ویليامسون -هال تعيين گردید .انر ی باالی آسياب سيارهای همراه با دمای باال ( )12۵0 °Cبرای تهينه پنودر
تيتانات باریم استفاده شده تا امکان حضور فاز اضافی از بين رود .ذرات با افزایش دما آگلومراسيون بيشتری را از خود نشان دادنند .مورفولنو ی
پودر ساخته شده به صورت نانوكریستالهای كروی شکل میباشد.
واژههای كلیدی :نانوساختار ،XRD ،تیتانات باریم ،پروسكایت ،آلیاژسازی مكانیكي.

 -1مقدمه

مکننانيکی ،ابررسننانایی ،انعطننا پنن یری ،زیسننتسننازگاری
( )biocompatibilityبا محيط زیست و غيره میباشند و برای

بطور كلی فناوری نانو برای گسترش ،توليد و استفاده از ابنزار

كاربردهننای گوننناگونی مثننل خننواص نننوری ،مغناطيسننی و

و موادی است كه ابعادشنان در حندود  1-100 nmمنیباشند

الکتریکنی اسننتفاده منیشننوند .یکنی از انننواس سننرامي

هننای

[ .]1-3همه مواد از جملنه فلنزات ،نيمنه هنادیهنا ،شيشنههنا،

مصنوعی ،خانواده پروسنکایتهنا اسنت كنه بنا فرمنول كلنی

ها و پليمرها در ابعاد نانو میتوانند توليد شوند .یکنی

( ABO3عموما  :Aعنصر دو ظرفيتنی و  :Bعنصنر  4ظرفيتنی)

هننا مننیباشنند.

سناختار پروسنکایت در شنکل 1

سرامي

از شنناخههننای مهننم نننانومواد ،نانوسننرامي
نانوسرامي

ها دارای خواص فوقالعنادهای از قبينل اسنتحکام

می باشند .تصنویر شنماتي
نمایش داده شده است.

* عهدهدار مكاتبات :صاحبعلی منافی
نشاني :شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،گروه مهندسی مواد
تلفن ،023-32394283 :دورنگار ،023-32394283 :پست الكترونیكيa_manafi@iau-shahrood.ac.ir :
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تيتانننات بنناریم دارای دو سنناختار كریسننتالی هگزاگونننال و
مکعبی است .تيتانات باریم به عنوان ین

مناده سنراميکی در

بسياری از وسایل الکترونيکی ،نوری و غيره استفاده میشنود.
این مناده دارای ثابنت دیالکترین

بناال اسنت و در سناخت

وسننایل الکترون نی مانننند خننازنهننای چندالیننه ،حسننگرهای
پيزوالکتری

و همچنين در ابزارهای الکتریکی و نوری مورد

استفاده قرار میگيرد [ .]۶-8استفاده از مواد با ثابت عایق بناال
به ما این اجازه را میدهد تا خازنهایی با ظرفيت بناال و ابعناد
كوچ

تر بسازیم .با استفاده از خازنهای چند الیه منیتنوان

ظرفيت این خازنها را افزایش داد .نتایج تجربی نشان میدهد
كه ثابت دیالکتری
()a

تابعی از دو پارامتر عمده ،یکنی انندازه

دانهها و دیگنری نحنوه سناخت منی باشند .روش آليا سنازی
مکانيکی ین

روش مناسنب بنرای رسنيدن بنه انندازه ذرات

مناسب و رسيدن بنه خنواص منورد نظنر در دماهنای مرتلنف
میباشد و نسنبت بنه روشهنای دیگنر سنادهتنر و مقنرون بنه
صرفهتر نيز است.

روش آليا سنازی مکنانيکی ()Mechanical Alloying: MA
سيستم های پراكنده شده ،از قبيل پودرهنای اكسنيدی ،اغلنب
توسط تغييرات قابل توجه در مشرصههای فيزیکی و شيميایی
انجام می شود .فرآیندهای مرتلفنی كنه در طنول اكيتواسنيون
مکانيکی پودرهنا اتفناق منیافتند باعنت تشنکيل سناختارهای
مشرصی می شوند كه واكنشهای حالت جامند را افنزایش و
()b

تسریع میدهند ،این حالت برای متراكمسازی در طنول سنينتر

شكل  :1شماتیک ساختار كریستالي پروسكایت [.]4

واكنننش صنندق مننیكننند .بعننالوه ،كنناهش در دمننای هننر دو
واكنش و دمای سينتر ،را می توان انتظنار داشنت .تغيينرات در

از جمله ساختارهای مهم پروسکایت ،منیتنوان بنه تركيبناتی

سایز و ساختار ذره در طول آليا سنازی مکنانيکی منواد اولينه

مانننند  PbZrO3 ،PbTiO3 ،CaTiO3 ،BaTiO3و غيننره اشنناره

سننراميکی ،منننابع سنناختاری و مورفولننو یکی شننبه پاینندار

كنننرد [ .]۵دمنننای فروالکتریکنننی آنهنننا و فازهنننای غينننر

پودرهای آغازین هستند كه میتوانند روی فرآیند سينتر ،تاثير

فروالکتریکی شان به صنورت وسنيع اسنتررا شندهانند .اینن

مثبت یا منفی داشته باشند .فعالسازی باید طبق شرایط كنتنرل

ساختارها همچنين بوسيله اتم های مرتلف جانشين شده تغيينر

شده انجام شود تا در اثر آن از تاثيراتی كه ممکن است باعت

میكند كه موجب تركيبهای پيچيدهتری منیشنود .تيتاننات

ترریب مشرصه های نهنایی منواد سنراميکی اجتنناب گنردد.

است كه

آليا سازی مکانيکی منی توانند بنه شنيوههنای مرتلفنی انجنام

باریم اولين سرامي

كشف شده با اثر پيزوالکتری

خاصيت فروالکتریکی دارد.

گينننرد ،امنننا روش سنننن

زننننی ( ،)grindingاز مهمتنننرین و

تعیین اندازه دانه نانوساختارهای ...
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معمول ترین روش هنایی اسنت كنه در تکنولنو ی پنودری بنا

پودر تاثير میگ ارد .نبولسی و همکارانش نيز تيتانات باریم را

آسياب های لرزشنی بنه كنار منی رود و بيشنتر بنرای كوبيندن

به روش فعالسازی مکانيکی سنتز نموده و خواص الکتریکنی

دانههای ریز و اكتيواسيون پودرهای سراميکی و فلزی استفاده

آن را مورد ارزیابی قرار دادند [ .]11پودر ساخته شده توسنط

مننیشننود .از پارامترهننای مهننم كننه در فرآیننند آليا سننازی

این محققين ساختار مکعبی داشت و با كلسيناسيون در دمنای

مکانيکی بر تركيب و مشرصات نهایی پودر تاثير میگ ارنند

℃  ۶00به مدت  1ساعت ساخته شد.

عبارتند از:

در ایننن تحقيننق ،پننودر تيتانننات بنناریم بننا روش آسننياكاری

 -نوس آسيا

فعننالسننازی شنند و در مرحلننه عمليننات حرارتننی در دماهننای

 -محفظه آسيا

مرتلف امکان سنجی سنتز مورد ارزیابی قرار گرفنت .پنس از

 -سرعت آسيا

سنتز تيتانات باریم توسط فرآیند فعالسازی مکنانيکی ،آنناليز

 -زمان آسيا

نمونهها بوسيله دستگاههای  XRDو  SEMبررسی شد.

 نوس ،سایز و توزیع اندازه گلولهها -نسبت وزنی گلوله به پودر

 -2فعالیتهای تجربي

 -اتمسفر آسيا

در ایننن پننهوهش از دو بننچ  100گرمننی شننامل پودرهننای

 -عامل كنترل كننده فرآیند ()Process Control Agent: PCA

دیاكسننيد تيتننانيم و اكسنيد بنناریم در اننندازه ابعنناد  1۵تننا 20

 -دمای آسيا []9

ميکرومتری منورد اسنتفاده قنرار گرفنت و از شنركت منر

هيچ كدام از متغيرهای فوق بصورت كامل مسنتقل نيسنتند بنه

آلمنان خرینداری شند .تيتانننات بناریم براسناس واكننش زینر

عنوان مثال زمنان مناسنب آسنيا بسنتگی بنه ننوس آسنيا ،سنایز

تشکيل میشود.

گلولهها ،دمای آسيا ،نسبت وزن گلولهها به پودر و غيره دارد.
اگر جنس محفظه با جنس پودر متفاوت باشد ميزان آلنودگی

()1

BaO + TiO2 → BaTiO3

بيشتر خواهد بود و همچنين افزایش دما ميزان آلنودگی پنودر
را هم افزایش میدهند .سنایز و دانسنيته گلولنههنای آسنيا بنر

نسبتهای وزنی مواد اوليه كه از طرینق اسنتوكيومتری آنهنا

راندمان آسيا كردن تاثير زیادی میگ ارد بطور كلی هنر چنه

نسبت به واكنش باال بدسنت آورده شنده در جندول  1نشنان

اندازه گلولهها بزرگتر باشد و دانسيته آنهنا بيشنتر باشند تناثير

داده شده است .پودرها پس از اختالط و اضافه كنردن مقندار

بهتری بر راندمان آسيا كردن منیگن ارد چنون باعنت ایجناد

 2-۵درصد وزنی  ،PCAتوسط آسيای سيارهای بنه مندت 12

نيروی ضربهای بيشتری خواهد شد.

سنناعت مرلننوط شنندند .پارامترهننا و شننرایط آسننياكاری در

تحقيقات گسنترده ای در زميننه تهينه تيتاننات بناریم بنه روش

جدول  2نشان داده شده است.

فعال سازی مکانيکی انجام شده است .مقتدا و همکارانش اینن

به منظور بررسی خواص مورد نظر پودرهای آسيا شنده بنه دو

ماده را به روش فعالسازی مکانيکی بنا اسنتفاده از  BaCO3و

صورت زیر در كوره الکتریکی در دماهای مرتلنف حنرارت

 TiO2سنتز نمودند و به سناختار تتراگوننال دسنت یافتنند [.]8

داده میشود:

آنها به این نتيجه رسيد كه دمای  900 °Cبه مدت  30سناعت

الف) مرلوط آسيا شده به همان صورت پودر توسط بوتههای

برای فعال سازی مکانيکی الزم است .پاولوی

و همکارانش

تيتانات باریم بسيار ریز را با فعالسازی مکانيکی تهينه كردنند
[ .]10بر این اساس ،فعالسنازی مکنانيکی بنر روی بنار ذرات

چينی در درجه حرارتهای مرتلف سنتز میشود.
ب) به منظور انجام آزمایشات پودرهای آسيا شده را در ین
قالب استوانه ای فوالدی قرار داده و توسط پرس ت

محنوره
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شکل بصورت قرصهایی به قطنر  12 mmو ضنرامت ۵ mm

اسننتفاده از روشهننای اسننتاندارد از یکنندیگر تفکي ن

و در فشار  40نيوتن تهيه شد .سنتز پودر حاصنل در كنوره در

روش اول مورد بحت ،بر اساس رابطه شرر طبنق فرمنول زینر

دماهای  11۵0 ،1000 ،900 ،8۵0 ،800و  12۵0 ˚Cبه مدت 2

میباشد [.]12

ساعت انجام شد.
نمودار روش تجربنی تحقينق بنه صنورت شنکل  2منیباشند.
اندازه متوسط دانه ها و كرنش موجود در شبکه بلنوری ذرات
با تکني
پي

هنای پرتنو ایکنس بدسنت آمند.

پهنن شندن پين

های پرتو ایکس به سه دليل پهن میشوند :النف) انندازه

()2
كه  Dانندازه بلنور در مقيناس  Ǻمنیباشند K ،فناكتور شنکل
مساوی  ،0/9طول مو اشعه ایکس مساوی ،1/۵40۵۶ Å

ذرات كمتر از  100 nmباشند ،ب) كرنش موجنود در شنبکه

زاویه براگ مربوط به پي

بلوری و ) خطای دستگاه.

رادیان به صورت زیر تعریف میشود:

مواد

درصد وزني ()%

نسبت وزني ()g

تبتانات باریم

100

22/8

()20-10 µm

۶۶/۶7

14/92

33/33

7/78

دیاكسيد تيتانيم
()20-10 µm

ناشی از پراش و

عرض پي
عرض پي

پراش در نصف ارتفاس مربوط به نموننه و

پرایش در نصف ارتفاس مربوط به نمونه استاندارد

اسننت .اسننتفاده از ایننن روش ب نرای تعيننين اننندازه ذره ،وقتننی
امکان پ یر است كه اندازه ذرات كمتنر از  1000 Åباشند .بنه
عبارت دیگر ،تغيير اندازه عرض پي

كنترل كننده
۵-2( PCA

۵-2

1

كوچ

پودر
جنس و محفظه گلولهها

ویليامسون-هال مطابق رابطه زیر است:

1:10
نزن

وزن گلولهها در هر مرحله

 210گرم

سرعت چرخش محفظه

28۵ rpm

مقدار و نوع عامل كنترل
كننده
زمان آسیاكاری

روش دوم كننه بننه هننر سننه عامننل بنناال توجننه دارد ،روش

 22/8گرم

فوالد زن

است كه حساسيت الزم وجود نندارد و انندازههنا بنا

استفاده از روش شرر ترمينی خواهد بود [.]13

جدول  :2پارامترها و شرایط آسیاكاری.
نسبت وزني گلولهها به

 ،بنه ازای تغيينر انندازه

ذره ،برای ذرات بزرگتنر از  1000 Åدر عمنل بنه انندازهای

درصد وزنی)

مقدار پودر در هر مرحله

بنر حسنب

()3

جدول  :1نسبت وزني مواد اولیه جهت مخلوطسازی.

اكسيد باریم

كننرد.

()4

Bcosθ = 0.9λ/d + 2ηsinθ

 2-۵درصد وزنی اتانول

در این رابطه η ،كرنش موجود در شبکه بلوری منیباشند .بنر

 12ساعت

طبق رابطه باال Bcosθ ،بر حسب  2sinθرسم میشنود .شنيب
خط نشان دهنده كرنش موجود در شبکه و عرض از مبدا آن،

میتوان اثرات سه دليل فوق را بر روی پهن شدن پي

ها با

اندازه متوسط دانهها را نشان میدهد [.]14

تعیین اندازه دانه نانوساختارهای ...
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با افزایش دما شدت پي

های فاز تيتانات باریم زیاد شنده بنه

طوریکه در این دما سننتز اینن پنودر از موفقينت قابنل قبنولی
برخوردار است.
نبولسی و همکارانش [ ،]11پودر تيتانات باریم را با استفاده از
نيتننرات بنناریم ،كربنننات بنناریم و تيتاني نا سنننتز نمودننند .ای نن
محققين ،به ساختار تيتانات باریم را با اسنتفاده از فعنالسنازی
مکانيکی دست یافتند .اما برای ح

فازهای اضافی حتی در

دماهای باالتر مجبور به شستشوی پودر در اسيدنيتری
در تحقي نق حاضننر ،از افننزایش دمننا بننرای ح ن

شدند.

ای نن فازهننا

استفاده شده است .یانز و همکارانش [ ]1۵نينز از فعنالسنازی
مکانيکی بعد از مرلنوط كنردن منواد اولينه اسنتفاده كردنند.
آنهننا از دماهننای بنناال ( )1100-1400 °Cبننرای كلسيناس نيون
استفاده نمودند ولی همچنان فازهای اضنافی و واكننش نيافتنه
باقيمانده از مواد اوليه را مشاهده نمودند .مقتندا و همکنارانش
[ ]8توانستند نانوپودرهای تيتانات بناریم را در دمنای 900 °C
بدون فازهای باقيمانده از مواد اوليه تهيه نمایند .واكننشهنای
حالت جامد توانستند بنا آسنياكاری مکنانيکی بنا اننر ی بناال
تقویت شوند .در تحقيق حاضر نينز ،از اننر ی بناالی آسنياب
سيارهای همراه با عمليات حرارتی دمای باال بنرای تهينه پنودر
تيتانات باریم استفاده شده تا امکان حضور فاز اضنافی از بنين
شكل  :2فرآیند انجام آزمایش جهت سنتز تیتانات

رفته و واكنش ( )1بطور كامل انجام شود.

باریم به روش فعالسازی مكانیكي.

 -3نتایج و بحث
پودرهای تيتانات بناریم بنه روش آليا سنازی مکنانيکی سننتز
شده و در دماهای مرتلنف زینتنر گردیدنند .در شنکل  3و 4
نمودارهای  XRDاز پودر تيتانات باریم كه در دماهای  800و
 12۵0 °Cسنتز شدهاند ،نمایش داده شده است .مشرص شند
كه پودری كه در دمنای  12۵0 °Cسننتز شنده از مينزان قابنل
توجهی تيتانات باریم نسبت به سایر دماهنا برخنوردار اسنت و
فاز ثانویه در این پودر دیده نمیشود (شکل .)4

شكل  :3طیف  XRDپودر تیتانات باریم حرارت داده
شده در دمای  800 °Cو زمان  2ساعت.
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حوزههای پراشی متعدد منیشنوند و اینن حنوزههنا منجنر بنه
پهنننشنندگی پي ن

هننای حاصننل از الگننوی پننراش ()XRD

میگردنند .بنه همنين علنت تعينين مقندار دقينق پهننشندگی
ها ،كنار بسنيار مشنکلی اسنت .در آسنياكاری مکنانيکی

پي

مرلوط پودری ،تغيير شنکل پالسنتي

ذرات پنودر در ابعناد

ميکرومتری رخ منیدهند و بنه همنين دلينل ،اننر ی داخلنی،
شكل  :4طیف  XRDپودر تیتانات باریم حرارت داده
شده در دمای  1250 °Cو زمان  2ساعت.

دانسيته نابجاییها و سایر عيوب ،افنزایش منییابند .عنالوه بنر
این ،كاری كه در حالت سرد صورت گينرد ،باعنت تغيينر در
پارامتر شبکه و فاصله بين صفحات اتمی میگردد.

در این طيفها پي

های مربوط به فناز تيتاننات بناریم در 2θ

دانسيته باالی عيوب كریستالی توليد شنده در اثنر آسنياكاری

برابر با  ۶۵ ،۵0 ،44 ،41 ،34 ،22و  7۵مشاهده میشود.

مکانيکی سبب افزایش كارسرتی ذرات پنودر منیگنردد .بنه

به منظور تعيين اندازه دانه به روش ویليامسون -هال ،منیتنوان

دليل تغيير شکل پالستيکی شدید و شکستهای پنی در پنی،

ها استفاده كرد .مقدار پهنشندگی

باعت كناهش ابعناد كریسنتالی ذرات منیشنود ،پهننشندگی

های حاصنل از پنراش اشنعه ایکنس ( )XRDمربنوط بنه

ها نشان دهنده اینن مطلنب منیباشند .سنط زیناد ذرات

از مقادیر پهنشدگی پي
پي

تيتانات باریم در شکل  4نشنان داده شنده اسنت .اینن نمنودار
مقنندار پهنننشنندگی پي ن

هننای حاصننل از زمننان  12سنناعت

پي

پودر آسياكاری شده ،بيانگر مقدار زیناد اننرزی ذخينره شنده
ذرات است.
با توجه به شکل  ۵و با استفاده از رابطه ویليامسون -هنال و بنه

آسياكاری را نشان میدهد.
با توجه به رابطه ویليامسنون -هنال ،سنه ننوس پهننشندگی در

كارگيری مقادیر پهننشندگی پين

هنا ،مقنادیر شنيب ( )ηو

ها میتواند بوجود آید ،پهنشدگی ناشی از تغيير انندازه

عرض از مبدا ( )0.9λ/Dمحاسنبه گردیند .بنا توجنه بنه ثابنت

تننر از  100نننانومتر و

بننودن مقنندار طننول مننو اشننعه ایکننس كننه برابننر 1/۵40۵۶

پهننشندگی ناشنی از كنرنش شنبکه و پهننشندگی ناشنی از

آنگستروم میباشد و مقندار بدسنت آمنده از عنرض از مبندا،

خطای دستگاه منیباشند .البتنه عوامنل دیگنری منیتوانند در

میتوان مقدار متوسط اندازه دانه را محاسبه كرد كه نتنایج در

پي

دانننه كننه بننرای اننندازههننای كوچنن

پهنشدگی پي

های الگوی پراش پودرها بوجود آیند ،منثال

جدول  3مشاهده میشود.

نقص در شبکه باعنت پهننشندگی منیگنردد كنه مسنتقل ینا
جدول  :3محاسبه متوسط اندازه دانه و كرنش شبكه در

وابسته به درجه بازتابش اشعه ایکس میباشد .در صورتی كنه

زمان  12ساعت با استفاده از رایطه ویلیامسون -هال.

در اثر وجود عيوبی مانند نابجاییها ،نقص در چيدمان و غيره

كرنش شبكه

متوسط اندازه

باشند ،در اینن صنورت پهنننشندگی ناشنی از كریسنتاليتهننا

()%

دانهها ()nm

صنورت منیگينرد .در واقننع آننناليز اننندازه كریسننتاليتهننا در

0/4۵9۶

40

0.9λ/D
0/3481

زمان آسیاكاری
()h
12

پودرهنای حنناوی اینن عينوب ،ترمنين اننندازه اینن حننوزههننا
میباشد .از طرفی نابجاییها ،جاهای خالی ،اتمهای بيننشنين

چنانچنه در نمنودار ویليامسنون -هننال مشناهده منیگنردد ،بننه

و جانشين و عيوب دیگر ،باعت پهنشندگی ناشنی از كنرنش

كم ن

عننرض از مبنندا خطننوط مشننرص شننده در نمننودار،

میگنردد .در هنر صنورت سنه ننوس پهننشندگی من كور بنه

میتوان اندازه دانه را بدست آورد .به این صورت كنه مقندار

یکدیگر ارتباط دارند .زینرا منثال نابجناییهنا منجنر بنه ایجناد

عرض از مبدا خطوط ،بيانگر پهنای حقيقی مربوط به هر پي

تعیین اندازه دانه نانوساختارهای ...
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میباشد .شکل  ۶مقادیر اندازه بدست آمده برحسنب زمنان را

انجنام شنده در اینن پنهوهش ،مقنندار متوسنط اننندازه داننه تننا

برای تيتانات باریم نشان میدهد.

حدودی مناسب بوده است.

شكل  :5نمودار ویلیامسون -هال به منظور محاسبه
كرنش و متوسط دانه برای .BaTiO3

شكل  :7نمودار تغییرات كرنش شبكه بر حسب زمان آسیاكاری.

()a
شكل  :6نمودار اندازه دانه نسبت به زمان آسیاكاری.

با استفاده از رابطه ویليامسنون -هنال ،عنالوه بنر تعينين انندازه
متوسط دانهها ،میتوان كرنش شبکه را نيز محاسبه نمود.
چنانچه در شکل  7مشاهده میشود ،با كاهش انندازه متوسنط
دانهها ،مقدار كرنش ایجاد شده افزایش مییابند .وجنود اینن
كرنش در شبکه به دليل تغيير شکلهای االسنتيکی اسنت كنه

()b

در اثر فرآیند غيرتعادلی آسنياكاری ایجناد منیگنردد .شنيب
نمودار نشاندهنده كرنش ایجاد شده در شبکه است.
همانگونه كه در شکل فنوق مشناهده منیشنود ،وجنود رونند
كنناهش اننندازه دانننههننا نشننان مننیدهنند ،در زمننانهننای اولي نه
آسياكاری ،كناهش انندازه داننههنا ننرخ بيشنتری داشنته و بنا
افزایش زمان آسياكاری به مرور این روند به پایداری بيشتری

()c

رسيده است .این موضوس در مورد نرخ افزایش كرنش ایجناد

 :8تصویر میكروسكوپ الكتروني  SEMپودر تیتانات باریم

شده در شبکه نيز صادق میباشد .در بررسیها و نتایج بدست

سنتز شده در دماهای مختلف با بزرگنمایي  20000برابر،

آمده میتوان بيان نمود ،با توجنه بنه مندت زمنان آسنياكاری

الف)  ،800 ˚Cب)  1000 ˚Cو ج) .1250 ˚C
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بننه منظننور بررس نی مورفولننو ی پودرهننای تيتانننات بنناریم ،از

در بزرگنماییهای باالتر میتوان مشاهده كرد كه ذرات پودر

ميکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاستفاده شد .تصناویر

در ابعاد ننانومتری اسنت .در نهاینت ،در بررسنیهنای بدسنت

ميکروسکوپ الکترونی روبشی از پنودر تيتاننات بناریم تهينه

آمده از تصویربرداری نمونهها توسط  SEMنشان میهد ،این

شننده بننه روش آليا سننازی مکننانيکی را در بزرگنمنناییهننای

نتایج با نتایج بدسنت آمنده در تحقيقناتی كنه دیگنران انجنام

مرتلنننف در شنننکل  8نمنننایش داده شنننده اسنننت .حضنننور

دادهاند ،مطابقت دارد و اندازه دانهها به اندازه ذرات نانومتری

آگلومرهها در نواحی مرتلف به صورت موضنعی بنه وضنو

رسيده است [.]8،10،11

قابل مشاهده میباشد ،كه بنه دلينل گنرم شندن محفظنه آسنيا
است و نشاندهنده افزایش دمای محفظه آسيا در حين فرآیند
آسياكاری میباشد .همچنين آگلومراسيون در این نمونهها بنه
دليل فعال شدن سط پودرها میباشد.
بنا توجنه بنه تصناویر گرفتنه شنده توسنط دسنتگاه  SEMكنه
ریزساختار نمونههای پودر تيتاتنات بناریم را نشنان منیدهند،
بي نانگر ای نن اسننت كننه حت نی پننس از  12سنناعت آس نياكاری
مکانيکی ذرات در ابعاد ننانومتری هسنتند .همچننين مشناهده
میشود برنشهنایی از پنودر بنه صنورت آگلنومره در آمنده
است .دليل این آگلومره شدن میتواند بر اثر گرم شدن ذرات
در حين فرآیند فعنالسنازی مکنانيکی باشند كنه باعنت شنده
برشهایی از پودر در مقيناس ميکرومتنر باشند [ .]1۶طبيعنت
فرآیند آسياكاری و نيز كلسيناسيون منجر به پيوند نسنبی بنين
سطو پودرها منیگنردد [ .]8مورفولنو ی نانوكریسنتالهنای
تشکيل شده كروی شکل میباشد.
اصوال در فرآیند آليا سازی مکانيکی سنه مکنانيزم اصنلی بنر
مورفولو ی پودر وجود دارد كه شامل :النف) مکنانيزم تغيينر
شکل پالستي

 ،ب) مکانيزم شکسنت و ) مکنانيزم جنوش

سرد .در اصل مکانيزم به این صنورت اسنت كنه ذرات پنودر
اوليه به صورت كروی هستند ،این ذرات در بين گلولهها قرار
گرفته و در اثر برخنورد شندید گلولنههنا تغيينر شنکل داده و
بصورت ورقهای در میآیند و با ادامه فرآینند آسنيا ،مکنانيزم
جننوش سننرد فعننال م نیشننود و ذرات را بننه یکنندیگر متصننل
مننینماینند .در ادامننه فرآیننند ذرات مننیشننکنند و بننه ذرات
كوچ

تر تبدیل میشوند .این فرآیند جوش سرد و شکسنت

ذرات ادامه پيدا میكند تا به حالت پایدار برسند.

 -4نتیجهگیری
در پهوهش انجام شده ،با استفاده از آسيای سيارهای نانوذرات
توسننط فرآیننند آليا سننازی مکننانيکی تولي ند شنندند .بررس نی
تغيي نرات سنناختاری آن توسننط دسننتگاههننای  XRDو SEM

مورد بررسی قرار گرفت .كه نتایج حاصل به شر زیر است:
 پننودری كننه در دمننای  12۵0 °Cسنننتز شننده از مينزان قابننلتوجهی تيتانات باریم نسبت به سایر دماهنا برخنوردار اسنت و
فاز ثانویه در این پودر دیده نمیشود.
 واكنشهای حالت جامد توانستند با آسياكاری مکانيکی بناانر ی باال تقویت شود و فازهای اضافی ناشی از حضور منواد
اوليه واكنش نيافته را از بين ببرنند .در تحقينق حاضنر نينز ،از
انر ی باالی آسياب سيارهای همراه با عمليات حرارتی دمنای
باال برای تهيه پودر تيتانات باریم استفاده شد.
 در زمانهای اوليه آسياكاری ،كناهش انندازه داننههنا ننرخبيشتری داشته و با افزایش زمان آسياكاری به مرور اینن رونند
به پایداری بيشتری رسيده است.
 ذرات با گ شت و نياز با افزایش دما دچار آگلنومره شندنبيشتری شدند.
 نانوذرات  BaTiO3تشکيل شده نانوكریسنتالهنای كنرویهستند.
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