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 نانوبلوری: مطالعه رفتارهای ساختاری، فیزیکی و متالورژیکی NiTiCuآلیاژهای حافظه دار 
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باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  -2
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 چکیده 

نننانوبلوری بنند  Ni40Ti50Cu10حافظنند دار  ترکیننبدر ایننپ پننژوه    

موفقیت آمیزی توسط روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات تابکناری   صورت

( مشنخ  نمنود   XRDسنتز شد. نتایج آزمون پراش اشعد ایکن  ) پسیپ 

با خلوص باالی اولید در دستگاه عنصری کد آسیاب کاری مخلوط پودرهای 

سناعت، منجنر بند انحنال  من  در شنبکد        60آسیاب مکانیکی بند مندت   

 . تابکاریشده است  NiTiCu(B2) بیپ فلزی آستنیت  و تشکیل ترکیب

 دقیقنند 15کلننویپ و بنرای منندت زمننان   1173مخلنوط پودرهننا در دمننای  

، وقوع پدینده رشند دانند و رهنای  کنرن       NiTiCu ('B19تشکیل فاز )

. جهت ارزیابی ریزساختاری محصنوالت  را بد دنبا  داشتد است های داخلی

( و عبنوری  SEMروبشنی ) از مشاهدات بنا میکروسنکوه هنای الکتروننی     

(TEM .سود جستد شد ) ریخت شناسنی داللت بر مطالعات صورت گرفتد 

مناسب و توزیع همگپ عناصر آلیاژی در ترکیب سنتز شده را داشتد اسنت.  

ایجناد سناختار   ( DSCبر طبق نتایج آزمون گرماسنجی روبشنی تاالنلی )  

هبنود  نانومتری بد دلیل کاه  چشمگیر هیسنترزی  حرارتنی منجنر بند ب    

گردیده استترکیب و حافظد داری  کشسانی گرمارفتار 

، کاربرد هوافضایی، NiTiCu، آلیاژهای حافظد دار : واژه های كلیدی.
 نانوبلور

 

 مقدمه  -1

های منحصر بد فرد  اتمی بد دلیل دارا بودن ویژگی هم NiTiترکیب 

کشسانی، و برخورداری از خواص خوب  کشسانی(، ابر حافظد داری )گرما

مقاومت بد خوردگی و سایشی در کاربردهای گوناگونی نظیر صنایع هوافضا 

[. در کنار ایپ رفتارهای 1-6] شود و پزشکی مورد استااده واقع می

مناسب، پاره ای از نواق  منجر بد محدود شدن کاربردهای ایپ ترکیب 

ها می توان بد هیسترزی  حرارتی باال، مقاومت  می گردد کد از جملد آن

 بد خستگی پاییپ و مشکالت ناشی از جوشکاری اشاره داشت. 

 

 

 

یکی از راه های مناسب جهت فائق آمدن بر ایپ معایب؛ افزودن هوشمنداند 

و جایگزینی آن ها با یکی از عناصر نیکل یا  NiTiعناصر آلیاژی بد ترکیب 

تایی می باشد. بد عنوان مثا  بهبود رفتار  تیتانیم و ایجاد ترکیبات سد

سازگاری با افزودن مولیبدن، افزای  کارایی در دماهای باال با الافد  زیست

تایی  کردن آلومینیوم و افزای  مقاومت بد خستگی با ایجاد ترکیب سد

 [.7-14] شده استحاوی م  گزارش 

برای تولید آلیاژها و ترکیبات حافظد دار عمندتا از فنرآوری هنای  وب و       

ریختد گری استااده می گردد. اما ایپ تکنیک ها با مشکالتی نظیر نیناز بند   

کارگرم و ماشیپ کاری جهت حصو  فرآورده نهایی، دشنوار بنودن کنتنر     

هنا تنوام منی     حند دانند  همگپ بودن آلیاژ و پدیده جدای  و رشد بنی  از  

[. آلیاژسازی مکانیکی روش سنتز دیگری بد شنمار منی رود   11-12باشند]

گیری از آن امکان ایجاد ترکیبات مختلف با ریزساختار ننانومتری   کد با بهره

وجود دارد. ایپ تکنیک یک روش تولید مواد در حالت جامد محسنوب منی   

د اولیند در ینک   گردد کد شامل جوش و شکسنت متنوالی  رات پنودر منوا    

آسیاب پرانرژی می باشد. آلیاژ سازی مکانیکی با تسریع سینتیک بسنیاری  

هنا را در   از واکن  های شیمیایی و تغییر حالت های متالورژیکی وقنوع آن 

در دمای محیط امکان پذیر می سازد، در نتیجد با اینپ روش امکنان تولیند    

منی باشند. تجهینزات    بسیاری از ترکیبات و آلیاژها در حالت جامند میسنر   

ساده، عدم نیاز بد درجد حرارت های باال و انجام فرآوری تولید تنها در ینک  

مرحلد از ویژگی های ایپ روش تلقی می شود کد می تواند بسیاری از منواد  

هنای دیگنر تولیند نمایند. بند عنالوه        تر از شنیوه  و آلیاژها را مقرون بد صرفد

ننواختی بسنیار بناال دارد کند اینپ      دانند بنا یک   محصو  نهایی ساختاری ریز

مولوع بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ماده سنتز شده را بد دنبا  خواهد 

 [.15-18داشت ]

بنا روش   Ni40Ti50Cu10در ایپ پژوه  تالش شده است تا ترکیب    

کشسنانی   آلیاژسازی مکانیکی تولید شده و تحوالت ریزساختاری، رفتار گرما

 ه در آن مورد مطالعد و ارزیابی واقع شود. و دگرگونی فازی رخ داد
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 وهشژمواد و روش پ -2

Ni40Ti50Cu10  از پودرهای با خلوص باال بد عنوان

هنا نمنای     نماید ریخنت شناسنی آن   1مواد اولید استااده شد کد در شکل 

 داده شده است.

برای شنروع فراینند تولیند در آ ناز مخلنوط پودرهنای اولیند بنا نسنبت             

درصد اتمی نیکنل و   40درصد اتمی تیتانیم،  50شیمیایی مشخ  )حاوی 

درصد اتمی م ( در محاظد دسنتگاه آسنیاب مکنانیکی آزمایشنگاهی      10

محاظد ای از جن  فوالد کاری در  قرار داده شدند. فرآیند آسیاب P6مد  

ننوع بنا    هنم  mm10  گلولند  100و بد وسنیلد   ml225 جم زنگ نزن بد ح

پودرهنا،   ین   اکسنا جن  محاظد انجام پنذیرفت. بند جهنت جلنوگیری از     

درصد وزنی اسید  1.5تحت اتمسار گاز آرگون صورت پذیرفت و از  وریفرآ

( بنند منظننور PCAاسننتراریک بنند عنننوان عامننل کنتننر  کننننده فرآیننند )

جسنتد   سودها و دیواره محاظد  د گلولدجلوگیری از چسبیده شدن پودرها ب

شد. بد جهت ممانعت از افزای  دمای محاظد و چسنبیده شندن  رات بند    

دقیقند اسنتراحت    5دقیقد آسیاب کاری و  10آن، چرخد فرآیند بد صورت 

تعییپ گردید. نسبت بهیند وزنی گلولد بد پودر و سرعت چرخ  فرآیند بند  

کناری   اب شدند. پ  از انجام آسیابدور بر دقیقد انتخ 300و  1:10ترتیب 

در مدت زمان های مشخ ، مقادیر انندکی از پودرهنا پن  از سنرد شندن      

کامل محاظد جمع آوری و برای بررسی تحت آزمنون پنراش اشنعد ایکن      

(XRD واقع گردیدند. آزمون )XRD      با اسنتااده از دسنتگاه طینف سننج

Philips  تاب  طیف  اعما )باCu kα  ننانومتر و   0.154تحت طو  موج

در مرکز کانساران بیننالود انجنام   ( آمپر میلی 30کیلوولت و جریان  20ولتاژ 

ساعت، مقندار انندکی از آن    60. پ  از آسیاب مخلوط پودرها بد مدت شد

بنرای مطالعند اننندازه و شنکل  رات تحنت مطالعنند بنا میکروسنکوه هننای       

( قرار گرفتد و مقنادیر دیگنری   TEM( و عبوری )SEMالکترونی روبشی )

از آن جهت ایجاد ارزیابی دگرگونی های فنازی تحنت عملینات تابکناری در     

ثانیند   900کلویپ در کوره تحت اتمسار گاز آرگون بند مندت    1173دمای 

قرار گرفتد و پ  از آبدهی بد منظور مشخصد یابی ترکیبات تشکیل شده و 

اسننجی روبشنی تاالنلی    و گرم XRDدگرگونی مارتنزیتی، آزمنون هنای   

(DSC   .بد عمنل آمند )      مطالعنات صنورت گرفتند بنا میکروسنکوهSEM 

)ساخت کشور آلمان و تحنت ولتناژ     Vega-Tescanتوسط میکروسکوه 

کیلوولت( در مرکز پژوه  متالورژی رازی و و تحقیقات بد عمل آمنده   15

کیلوولت  80)با ولتاژ  ZEISSتوسط میکروسکوه  TEMبا میکروسکوه 

ید کشور آلمان( در آزمایشنگاه موادپیشنرفتد دانشنگاه صننعتی خواجند      تول

  mg20، حندود  DSCبرای انجنام آننالیز   نصیرالدیپ طوسی صورت گرفت. 

 TAبا مد )از مخلوط پودرها در داخل بوتد آلومینیومی دستگاه گرماسنج 

200 DSC 2920 قرار گرفنت و آزمنون بنا آهننگ      (ساخت کشور آلمان

)در آزمایشگاه گرماسنجی پژوهشگاه علنوم   K/min  5گرمای  و سرمای 

صورت پذیرفت. توالی انجام ایپ آنالیز بد صورت گرمنا دادن  و فناوری رنگ( 

(، توقف بنرای مندت   K 373از دمای محیط تا حد باالیی دمای دگرگونی )

دقیقد از حد باالیی دما جهت رسیدن بد تعاد ، سرد کنردن از حند    5زمان 

دقیقند از حند پنایینی     5(، توقف بد مدت K 223یینی دما )باالیی تا حد پا

دما جهت رسیدن بد تعاد  و در نهایت گرم کنردن از حند پنایینی تنا حند      

باالیی دما صورت پذیرفت

 

 نتایج و سگالش -3

الگوهای پراش اشعد ایک  برحسب مدت زمنان آسنیاب کناری     2در شکل 

می شود، پنی  از انجنام    نشان داده است. همان گوند کد از ایپ شکل دیده

آسیاب کاری پیک هنای مربنوط بند کلیند عناصنر آلیناژی در طینف هنای         

ای می باشد. انجام فرآینند   مربوطد وجود داشتد و دارای شدت قابل مالحظد

آسیاب کاری باعث می شود تا بد علت ناو  عناصر آلیاژی در داخنل شنبکد   

پیک های مربوط بند   های مذکور کاستد شود. نیکل، بد تدریج از شدت پیک

چننان وجنود داشنتد و ادامند      ساعت آسیاب کاری هم 5عناصر اولید پ  از 

ساعت منجر بد ناپدید شدن آن می گنردد کند    10فرآیند برای مدت زمان 

ایپ امر حاکی از انحال  کامل م  در شبکد نیکل منی باشند. هنم چننیپ     

اب محنو منی   ساعت آسنی  10پیک های مربوط بد عنصر تیتانیم نیز بعد از 

ساعت، خطوط پنراش مربنوط بند     40شود. با تداوم فرآیند آسیاب کاری تا 

عنصر نیکل هم چنان در طیف های مربوطد مشاهده می گردنند، از سنویی   

موقعیت پیک های مربوط بد ایپ عنصر بد سمت زوایای کمتر منتقنل منی   

شود. در عیپ حا  پیدای  پیک های جدید نیز بند تشنکیل ترکینب بنیپ     

کاه  شدت پینک هنای اینپ عنصنر و      ارتباط داده می شود. NiTiزی فل

افزای  میزان پهپ شدگی آن ها، بد فایق آمدن پدیده شکسنت بنر جنوش    

سرد و افزای  میزان کنرن  شنبکد نسنبت داده منی شنود. ادامند فرآینند        

ساعت، باعث ناپدیند شندن کامنل پینک      60آسیاب کاری برای مدت زمان 

بنیپ فلنزی   های عنصر نیکل شده و صرفا پینک هنای مربنوط بند ترکینب      

NiTiCu ( با ساختار آستنیتیB2.قابل مشاهده خواهد بود )  
از آن جایی کد خواص دگرگونی و مشخصند هنای سناختاری بند شندت         

وابستد بد اندازه بلورک ها می باشند، در نتیجند تعینیپ خنواص سناختاری     

پودرهای آلیاژسازی شده بسیار حائز اهمیت می باشد. یکنی از مهنم تنریپ    

-رای تعییپ مشخصات ساختاری، اسنتااده از معادلند ویلیامسنون   روش ها ب

 [ می باشد:15ها  ]

 

      
 

 

 

 

 ،XRDاندازه گیری شده در آزمنون  مبیپ پهنای پیک  Bکد در ایپ رابطد 

Ө براگ،  زاویدλ    ننانومتر(،   0.154طو  موج پرتوی تابیده شنده )برابنرd 

 Biمیکروکرن  شنبکد ای پنودر آسنیاب کناری شنده،      e اندازه بلورک ها، 

ناشی از کرن  هنای پیک پ Beناشی از پارامترهای دستگاهی، پهنای پیک 

جهت تعینیپ   می باشد. ناشی از اندازه بلورکهنای پیک پ Bdو  )کار سرد( 

(، با استااده از دسنتکم سند   e( و کرن  پسماند )dها ) مقادیر اندازه بلورک

cosBپیک، نمودار   برحسبsin  ترسیم می گردد کد شیب ایپ

0.89و عننرا از مبنندای آن مقنندار eنمننودار  / d  را مشننخ  خواهنند

 قابل محاسبد خواهد بود. d، مقدار λساخت کد با معلوم بودن مقدار 

 3کاری در شنکل   ساعت آسیاب 10ریخت شناسی مخلوط پودرها بعد از    

مشخ  شده است. از آن جایی کد  رات عنصری اولید بد صورت ننرم منی   

باشند، در مراحل نخستیپ آلیاژسازی در اثر وقوع میکروفورجیننگ اجنزای   

نرم بد شکل صاحات پهپ در می آیند. در مرحلد بعدی،  رات پ  از پهنپ  

یگر جوش خورده و ترکیبی الید الید را تشکیل می دهنند کند   شدن بد یکد

ایپ ترکیب دینده منی شنود. افنزای  مندت       SEMایپ مولوع در تصویر 

ساعت باعث می شود تا بند واسنطد افنزای      60زمان آسیاب کاری تا مدت 

 کار سختی، پدیده خردای  و شکست  رات منجر بد تولید  رات هم محور  

 

cos 0.89 / sinB d e   

2 2 2
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( ریخت شناسی SEMنگاره میکروسکوپ الکترونی روبشی ) -1شکل 

 ( مسc( تیتانیم و )b( نیکل، )aپودرهای اولیه )

 

 

 
( نمونه های آسیاب كاری XRDالگوی طیف پراش اشعه ایکس ) -2شکل 

 شده برای مدت زمان های گوناگون.

 

آسيیاب  ( تركیي   SEMنمایه میکروسکوپ الکترونی روبشيی )  -3شکل 

 ساعت. 10شده برای 

 

 نشان داده شده است.   4گرانولی گردد کد ایپ مولوع در شکل 

 تکنینک  از  رات انندازه  محاسنبد  و رینز سناختار   دقینق  مطالعند  جهت   

از  کند  گونند  همان گردید. استااده (TEM)عبوری  الکترونی میکروسکوه

و  کنروی بد صنورت   تقریبا  رات ریخت شناسی شود، می مشاهده 5 شکل

 منی  موجنب   رات شکل بودن کروی بد عبارت بهتر شبد کروی می باشد.

 نمنود. پودرهنای   تعرینف   رات قطنر  توسنط  را آن انندازه  کند بتنوان   شود

هستند  کروی کامال ظاهری دارای شکل ندرت بد شده مکانیکی آلیاژسازی

 در دیگنر  پناره ای  در و کاری آسیاب اولید مراحل در از موارد پاره ای درو 

آن ها مشاهده  شکل شدن قاعده بی و  رات شدن ای پوستد پایانی مراحل

محاسننبات صننورت گرفتنند بننا نننرم افننزار آنننالیز تصنناویر       مننی شننود.  

طراحنی شنده توسنط بنیناد ملنی       1.46r)مند     Image Jمتنالوگرافی 

بهداشت ایاالت متحده( متصنل بند رایانند پنردازش تصناویر میکروسنکوه       

TEM  دانشگاه صنعتی خواجد نصیرالدیپ طوسی نیز داللت بر قرار داشتپ

ننانومتر را داشنتد    24اندازه بلورک های مخلوط پودرها در محدوده تقریبی 

 است.

 6الگوی طیف پراش اشعد ایک  نموند تابکاری و آبدهی شنده در شنکل      

سنازی   دهی ترکیب سنتز شده با فرآیند آلیاژ نمای  داده شده است. حرارت

آن هنا  سازی حرارتی اتم ها سبب مهاجرت طوالنی  فعا  دلیلمکانیکی، بد 

دامنند و در نتیجند تشنکیل فازهنای گونناگون شنده اسنت.         و ایجاد نظم پر

، پینک هنای مربنوط بند     B2براساس ایپ الگو عالوه بر ترکیب بنیپ فلنزی   

نینز در   Ti2(Ni,Cu) بنا سناختار منارتنزیتی و    NiTiCu('B19)فازهای 

مربوطد قابل مشاهده می باشد. از سویی دیگر با توجد بند بناال بنودن     طیف

بنوده   NiTiCuدمای فرآیند تابکاری کد بیشتر از نصف نقطد  وب ترکیب 

است، فرآیند تبلور مجدد بد وقوع پیوستد و رهنای  کنرن  هنای داخلنی     

فرآیند رشد داند ها شده است.  اندازه بلورک های تعینیپ شنده   وقوع باعث 

 72ها  حاکی از قرار داشتپ اندازه بلورک ها بد مینزان  -روش ویلیامسونبا 

اتمنی،   ناو  بد علت عملیات تابکاری از نانومتر را داشتد است. بنابرایپ پ 

هنا بنا افنزای  تنوام      انندازه بلنورک   نواق  آسان حرکت و انرژی شدن آزاد

 انندازه هنم چننان    حرارتی عملیات اتمام از پ  در عیپ حا  .گشتد است

 دهد می نشان امر ایپ واقع بوده است. ابعاد نانومتری محدوده در ها بلورک

 نینز  حرارتنی  مکانیکی و های وریفرآ انجام از پ  و مناسب شرایط در کد

 .آورد بد دست نانومتری ساختار با محصولی توان می

( برای DSCنمودار مربوط بد آزمون گرماسنجی روبشی تااللی ) 7شکل  

 نموند تابکاری و آبدهی شده را نشان می دهد. محاسبات صورت گرفتد  
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( تركیي  آسيیاب   SEMنمایه میکروسکوپ الکترونی روبشيی )  -4شکل 

 ساعت. 60شده برای 

( تركیي  آسيیاب   TEM) عبوری نمایه میکروسکوپ الکترونی -5شکل 

 ساعت. 60شده برای 

( نمونه های آسیاب شيده  XRDالگوی طیف پراش اشعه ایکس ) -6شکل 

 .كلوین و آبدهی شده 1173تابکاری شده در دمای  ،ساعت 60برای مدت 

 

( نمونه های آسیاب DSCمنحنی گرماسنجی روبشی تفاضلی ) -7شکل 

كلوین و آبدهی  1173ساعت، تابکاری شده در دمای  60شده برای مدت 

 .شده

( در Afو As )جهت تعینیپ دماهنای آ ناز و خاتمند دگرگنونی آسنتنیتی       

چرخد گرمای  و دماهای شنروع و اتمنام دگرگنونی منارتنزیتی در چرخند      

شده است. با توجد بد نتنایج   نگاشتد شکل مذکور ( درMfو Ms سرمای  )

کد در دمنای محنیط، سناختار دارای ترکیبنی از      مشخ  استایپ جدو  

محیط  قادر است تا در دمای از ایپ روو  بودهفازهای آستننیت و مارتنزیت 

را بد طور توامان بد نمای  بگذارد. در  ابرکشسانی و گرماکشسانیرفتارهای 

هنای دیگنر، دماهنای تغیینر      نام تولید شنده بنا روش   هم ترکیباتمقایسد با 

کاه  پیدا نمنوده اسنت. هنم     تری پاییپحالت آلیاژ سنتز شده بد دماهای 

سنترزی   چنیپ با توجد بد نتایج حاصنلد منی تنوان نتیجند گرفنت کند هی      

منی باشند کند در مقایسند بنا       7.9( در ایپ ترکیب برابنر  Af-Msحرارتی )

شنده بنا    تولیند سناختار میکروننی    پودری و  یرپودری دارای رینز ترکیبات 

از مینزان  کلنویپ(   16کلویپ( و ریختد گری ) 10های متالورژی پودر ) روش

اینپ  [. هیسنترزی  حرارتنی پناییپ    8و19تری برخوردار است ] بسیار پاییپ

های محیطی می باشند کند    آلیاژ بد منزلد پاسخ سریع بد تغییرات و محرک

ایپ امر بد ویژه برای کاربردهای پزشکی از اهمیت بسنیار زینادی برخنوردار    

دارای ترکیننب سنننتز شننده اسننت. بنننابرایپ کنناه  هیسننترزی  حرارتننی 

ریزساختار نانومتری نسبت بند منواد حافظند دار بنا سناختارهای میکروننی       

منجر بند بهبنود قابنل     ی نانومتریمشخ  می سازد کد ایجاد ریزساختارها

داری منی گنردد. مقایسند     و خاصنیت حافظند   کشسنانی  گرمامالحظد رفتار 

ننوع تولیند    ترکینب هنم  با  بلوری سنتز شده ترکیب نانودگرگونی مارتنزیتی 

سنازی مکنانیکی    فرآینند آلیناژ  کد حاکی از آن است  دیگر شده با روش های

ث تغییر در چگونگی انجام تغییر حالت مارتنزیتی گردیده است، بد اینپ  باع

صورت کد برخالف آلیاژهای مرسوم با ترکیب شیمیایی مشابد کد دگرگونی 

[، تغییر 20گذارند ] را بد نمای  میB19↔ B19´ ↔  B2مرحلد ای  دو

و B19´ ↔  B2بد صورت تنک مرحلند ای    ترکیبدر ایپ  رخ دادهحالت 

. در واقنع از لحنات ترمودیننامیکی    بنوده اسنت   B19د فاز میانی بدون ایجا

مسنتقیم   صنورت شرایط برای تشکیل فاز میانی مهیا نشده و دگرگنونی بند   

رخ داده است.  

 

 گیری نتیجه -4

در ایپ پژوه  از مخلوط نمودن پودرهای با خلوص باال در دستگاه آسنیاب  

کاری مکانیکی و عملینات حرارتنی تابکناری پسنیپ جهنت سننتز ترکینب        

بننا ریننز سنناختار نننانومتری اسننتااده شنند. مهننم تننریپ   NiTiCuآلینناژی 

 دستاوردهای ایپ تحقیق در  یل قید شده است:

سناعت، منجنر بند     60برای مندت  . انجام فرآیند آسیاب کاری مکانیکی 1

ننانو   NiTiCuو تشکیل ترکینب بنیپ فلنزی     B2انحال  م  در ساختار 

 شده است.  یخت شناسی کروی شکل  ربلوری با 

. تابکاری نموند های آسیاب شده باعث ایجاد فازهای جدیندی از جملند   2

NiTiCu (B19')       هنا   ، وقنوع پدینده تبلنور مجندد و افنزای  انندازه دانند

ست. با وجود رخ دادن پدیده رشد، اندازه بلورک ها هنم چننان در   گردیده ا

 محدوده نانومتری باقی مانده است.  

ایجناد ریزسناختار ننانومتری از    و  NiTiافزودن م  بد ترکیب دوتایی . 3

تغییننر در چگننونگی انجننام  طریننق فننرآوری آلیاژسننازی مکننانیکی لننمپ  

کناه  و  حرارتنی و   حالت مارتنزیتی، با بارینک نمنودن هیسنترزی     تغییر

بهبنود رفتنار   تنر   هنای پناییپ   انتقا  دماهنای دگرگنونی بند درجند حنرارت     

کشسانی ترکیب را بد دنبا  داشتد است گرما
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