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 با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکیNb3Sn ساخت و مشخصهیابی ترکیب بینفلزی
و آمایش گرمایی
 محسن اسدی اسدآباد، احمد نوزاد گلیکند،*مریم طغیانی مورنانی
 اصفهان ـ ایران،81465-1589 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی مواد

 امرا انرت ترکیرب، تسال مورد استفاده قرار میگیررد10  به صورت گسترده در تولید میدانهای مغناطیسی باالیNb3Sn  ترکیب ابررسانی:چکیده
مریآنرد بنرابرانت در سرا هرای اییرر پرووهشگرران بره بررسری فراننردهانی

 به دسر2000◦C بیتفلزی از طرنق واکنش گرمانی در دماهای باالی

 میشود هدف انت پووهش تهیرهی ترکیرب نرانوبلوری1000◦C  در دماهای پانیتتر ازNb3Sn پردایتهاند که منجر به شکلگیری فازهای ابررسانای
 قبل و بعرد، از طرنق آلیاژسازی مکانیکی و آمانش گرمانی متعاقب در دماهای پانیت بود بررسی تغییرهای فازی پودر آسیاب شدهNb3Sn بیتفلزی
) انجام شد تجزنرههرای رنزسرایتاری برا اسرتفاده از میکروسرکوک الکتررون روبشریXRD( از آمانش گرمانی به وسیلهی پراشسنجی پرتو انکس
 هرا مااسربه شرد در-) به انجام رسید اندازهی دانه و کرنش شبکه با استفاده از روش ونلیامسونTEM( ) و میکروسکوک الکترون عبوریSEM(
شرکلگیرری فراز

 در حرالیکره آمرانش گرمرانی باعر، قلع به شکلگیری نک مالو جامد منجر شد- آسیابکاری پودرهای نیوبیم،طو فرانند

 سراع10  بره مردت، پس از آمانش گرمانی پودر آسیاب شدهNb3Sn  شد نتانج نشان داد که قلههای پراش پرتو انکس مربوط به ترکیبNb3Sn
 ظاهر شد،600◦C در دمای

 مواد نانوساختاری، آمایش گرمایی، آلیاژسازی مکانیکی،Nb3Sn  ترکیب بینفلزی:کلیدواژهها

Synthesis and characterization of Nb3Sn intermetallic compound by mechanical
alloying and heat treatment
M. Toghyani Mournani*, A. Nozad Golikand, M. Asadi Asadabad
Material Reasearch School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 81465-1589, Esfahan – Iran

Abstract: Nb3Sn superconductor compound is the most widely used material for generating magnetic
fields above 10T. But, this intermetallic compound is obtained by thermal reactions at high temperatures
(>2000C). Therefore, in recent years the researchers have investigated the processes that permit the
formation of the Nb3Sn superconducting phases at lower temperatures (<1000C). The aim of this study
was preparation of nanocrystalline Nb3Sn intermetallic compound using mechanical alloying and heat
treatment at low temperature. The phase transitions of milled powder before and after the heat treatment
were characterized using X-ray diffractometry (XRD). The microstructural analyses were performed
using scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The grain size
and lattice strain were calculated using the Williamson-hall method. During the milling, mechanical
alloying of Nb-Sn elemental powders resulted in the formation of a solid solution, while the heattreatment led to the formation of Nb3Sn phase. The results showed that Nb3Sn XRD peaks appeared after
the heat treatment at 600C for the powder milled for 10h.

Keywords: Nb3 Sn intermetallic compound, Mechanical alloying, Heat treatment, Nanostructural
materials
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 .2بخش تجربی
برای سای ترکیب  Nb3Snاز پودر نیوبیم (تهیه شده از شرک

 .1مقدمه
سیمهای ابررسانای  Nb3Snبه دلیل تولید چگالی جرنان و میدان

آلدرنچ) با اندازهی دانهی  5میکرومترر و یلرو

مغناطیسی باال از توانانی براالنی بررای تولیرد آهرترباهرای میردان
مغناطیسی بریوردارند ] [1چنریت سریمهرای ابررسرانا معمروال در

قلع (تهیه شده از شرک

سامانههرای آزمرانشهرای هرمجوشری هسرتهای هماننرد رآکترور

میکرومتر و با یلو

 98/5%و پرودر

مرک) با انردازهی دانرهی کرمترر از 71
 99/99%استفاده شد

آزمانشگاهی بیتالمللری هرمجوشری( [2] )ITER( )1کره نیازمنرد

آلیاژسازی با نک دستگاه آسیاب اسپکس در دمرای اتراب برا

و نیرز در

تندی  630دور بر دقیقه و در مایط آرگون انجرام شرد ظررف و

آزمانشهای تشردند مغنراطیس هسرتهای( )NMR( )2برا بسرامد 1

گلولهها از فوالد ضدزنگ و قطر گلولهها در حدود  10میلیمتر و

گیگرراهرتز و میررردانهررانی ترررا  23تسرررال مررورد اسرررتفاده قررررار

نسب گلوله به پودر  10به  1بود پودرهای آسیاب شده با استفاده

مرریگیرنررد ] [4 ،3از دنگررر کاربردهررای مهررم انررت آهررترباهررای

از نررک ماشرریت پررر کرراری آبرری تررک مارروری بررا فشررار 350

ابررسانا میتوان به کاربرد آنهرا در دسرتگاههرای تورونربرداری

مگاپاسکا به صورت قرصی با قطر  10میلیمتر فشرده شرده و در

میدانهای مغناطیسی باال در حدود  11تا  13تسال اسر

()4

مغناطیسرری قلررب( ،)MCG( )3توررونربرداری مغناطیسرری مغررز

دایل لولههای کوارتز قرار گرفته و سرپس در کرورهای برا یرال
باال ( )10-5 Torrقرار داده شده و به مردت  5سراع

( ،)MEGتوررررررونربرداری الکترنکرررررری قلررررررب(،)ECG( )5
توونربرداری الکترنکی مغز( ،)EEG( )6در صنع

 600◦Cتا

حمرل و نقرل

و در دمرای

آمانش گرمانی قرار گرفتند

شناسانی فازی پودر سایته شده قبل و بعد از آمانش گرمانی

و در صررنانع نمررامی (موتورهررا ،کشررتیهررا ،پرتررابکننرردههررا،
حسگرهرا ،موتورهرای ابررسرانا و زنردرنرانی هرا) ،در مارابرات

بررا اسررتفاده از نررک دسررتگاه پررراشسررنج پرتررو انکررس مررد

(موجبرهای رنزموج) ،آهترباهای الکترنکی ابررسانای پرقردرت

فیلیپس  PW 1800به انجرام رسرید تغییرهرای رنار شرنایتی و

ررات در

سایتاری پودر در حیت آسیابکاری ،با استفاده از نرک دسرتگاه

شتابدهنده ها و در آزمانشهای فیزنک انرژی براال اشراره کررد

میکروسکوک الکترون روبشری ) (SEMمرد فیلیرپس  XL30و

انت ترکیبهای بیتفلزی اساسا به واسطهی واکنشهرای حرارتری

میکروسررکوک الکترررون عبرروری ( )TEMمررد  EM208مررورد

در مولررردها ،قطارهرررای تنررردروی برقررری و هررردان

در دماهای نسبتا باال ( )>2000◦Cتولید میشوند از آنجرانیکره

بررسی قرار گرف

تهیهی آنها با انت روشها مستلزم صرف هزننرههرای براال اسر ،

نلسون -رنلی به شکل زنر انجام شد ][14

فرانندهانی که منجر به تولید فازهرای ابررسرانا در دماهرای پرانیت

مااسبهی پرارامتر شربکه برا اسرتفاده از روش

cos  cos 

)
sin 

2

( )<1000◦Cمیشود ،مورد توجه هستند ] [8 ،7 ،6 ،5بره منمرور

()1

تهیهی سیمهای ابررسانای  ،Nb3Snروشهای زنادی مانند روش
برنز( )7و ( PIT)8مورد استفاده قررار گرفترهانرد ] ،[9در حرالیکره

2

(     K

که در آن  aپارامتر شبکهی مااسبه شده برا اسرتفاده از معادلرهی
برراگ a◦ ،مقردار واقعری پرارامترر شبرکره θ ،زاونرهی پرراش و k

برای تولید قطعه از ترکیب بریت فلرزی  Nb3Snروش آلیاژسرازی

با رسم نمودار  aبرحسب cos  cos 

)
sin 

2

2

مکانیکی ] [10و کاهش الکتروشیمیانی( [12 ،11] )9پیشنهاد شده

مرقداری ثاب

اس

در روش او طی نک عملیات آسیابکاری و به دنبا آن

یطی به دس

آمد ،که عرض از مبردأ آن مقردار واقعری پرارامتر

اس

آمانش گرمانی پودر آسیاب شده ،مواد اولیه اعم از پودر عناصرر

شبکه ،a◦ ،را به دس

داد

انرردازهی بلورننررههررا( )11و کرررنش شرربکه بررا اسررتفاده از روش

نیوبیم و قلع و نا ترکیبهانی از آنها (مانند  )Nb6Sn5به سایتار
مورد نمر تبدنل میشود روش آلیاژسازی مکانیکی نک شریوهی

ونلیامسون -ها چنیت مااسبه شد ][15

آسرریابکرراری بررا انرررژی برراال برره منمررور تولیررد پودرهررانی بررا
رنزسررایتارهای کنتررر شررده از طرنررق تکرررار شکسر ( )10ررات
پودر و سپس جوش سرد آنها اسر

(

()2

] [13هردف انرت پرووهش

تهیهی ترکیب بیتفلزی  Nb3Snدر دماهای پانیت و مشاوهنرابی
آن بود
25

 cos  1
sin 
  4

D


سای

و مشاوهنابی ترکیب بیت فلزی  Nb3Snبا استفاده

کرره در آن β ،پهنررای نرریم -ارتفرراق قلرره ( θ ،)FWHMزاونررهی

شبکهی نمری سایتار  )0/529 nm( Nb3Snاس

پررراش  ،طررو مرروج پرتررو انکررس م رورد اسررتفاده D ،انرردازهی

] [16افرزانش

پررارامتر شرربکه برره مقرردار  0/006 nmرا مرریتررروان برره حضررور

بلورننرههررا و  ηکررنش شرربکه اسر بررا رسرم نمررودار cos 

برحسب  4 sin برای ترکیب  Nb-25 at%Snو تعییت عررض

نایالویهانی چون اکسیون به صورت بیتنشیت در شبکهی نیوبیم
نسب



داد ،که احتماال همراه با مواد اولیه نا اتمسفر آسیابکراری

وارد فرانند شده اس

از مبرردأ و شرریب آن ،برره ترتیررب ،انرردازهی بلورننررههررا و کرررنش
شبکهای در زمانهای ماتلف آسیابکاری مااسبه شد

(الف)

 .3نتایج و بحث
 1.3نتایج پراشسنجی پرتو ایکس
 1.1.3قبل از آمایش گرمایی

شررکل  1الررف الگرروی پررراش پرتررو انکررس مالرروط پررودری
ساع

شدت (یکای اختیاری)

 Nb-25 at%Snتا

گاز آرگون را برای زمانهای بیت  2ترا 28

نشان میدهد الگوی پراش پرتو انکس مالوط پودر اولیه

نیز برای مقانسه نشان داده شده اس

پس از آلیاژسازی به مردت

 4ساع  ،همهی یطوط پراش مربوط به نیوبیم با سایتار مکعبری
مرکز پُر و قلع با سایتار چهارگوشهای هنوز وجود دارند ،برا انرت
حا از شدت قلهها کاسته شده و عرض آنها افزانش نافته اس
پس از آلیاژسازی به مدت  8ساع  ،تمامی قلههای مربوط به قلع
از بیت رفته ،و قلههای نیروبیم نیرز بره سرم

زوانرای کوچرکترر

جابهجا شردهانرد (شرکل  1ب) ،کره بیرانگرر حرل شردن قلرع در
شبکهی نیوبیم و تشکیل مالو جامد اس

◦

بره هرر حرا در انرت

( 2θدرجه)

مرحلرره از آلیاژسررازی ،ترکیررب برریت فلررزی تشررکیل نمرریشررود

(ب)

همانطور که در شرکل  1الرف مشراهده مریشرود افرزانش زمران
شدت (یکای اختیاری)

آسیاب تا  28ساع

باع

اناال تقرنبا کامل قلع در شبکهی فاز

زمینهی نیوبیم و تشکیل ترکیب بیتفلزی میشود به گونرهای کره
در انررت مرحلرره یطرروط پررراش ( )211( ،)210( ،)200و ()321
مربوط به سایتار  A15ترکیب  Nb3Snمشاهده میشرود ممکرت
اس

یط ( )210مربروط بره سرایتار  A15دربرگیرنردهی شردت

باقیمانده از یط ( ) 110مربوط بره نیروبیم باشرد امرا برا توجره بره
حذف دنگر قله های مربوط به نیوبیم احتما حضور نیوبیم بسریار
کم اس

پارامتر شبکهی سایتار  A15از مکان قویترنت قلههای
( 2θدرجه)

( )211( ،)210( ،)200و ( )321انرردازهگیررری مرریشررود پررارامتر
شربکهی (◦ )aترکیررب بره دسر

آمررده تار

گرراز آرگررون و بررا

گلولههای فروالدی ضردزنگ بررای نمونرهی  28سراع
شده ،برابر  0/535 nmاس

شکل  .1الگوهای پراش پرتو انکرس مربروط بره ( Nb-25 at%Snالرف) در
زمرانهررای ماتلرف آسرریابکرراری (ب) حرکر قلررهی  110نیروبیم برره سررم

آسریاب

زاونههای کوچکتر و پهتشدگی آن

انت مقدار اندکی بریشترر از پرارامتر
26
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پدنررده دنگررری کرره بررا افررزانش آلیاژسررازی مشرراهده شررد،

(الف)

پهتشدگی قلههای الگوی پراش پرتو انکس اس انرت پدنردهی
پهتشدگی میتواند به دلیل رنز شردن انردازهی بلورننرههرا و نیرز
افزانش کرنش شبکهی بلوری باشد برای تفکیک دو اثر فیزنکی
فوب نعنی پهرتشردگی ناشری از رنزشردن انردازهی بلورننرههرا و
افزانش کررنش شربکه ،از روش ونلیامسرون -هرا اسرتفاده شرد
شکل  2الف و ب تغییرهای اندازهی بلورننرههرا و کررنش شربکه
بلوری با زمران آسریابکراری را نشران مریدهرد همرانطرور کره
مشاهده میشود در ابتدای فرانند آسیابکاری ،اندازهی حروزههرای
بلوری سرنعا کاهش مینابد (شکل  2الرف) ،بره گونرهای کره در

50

30
20

اندازهی بلورینهها (نانومتر)

40

10
◦
28

24

16

20

12

زمان آسیابکاری (ساعت)

4

8

(ب )

مدت زمان  12ساع حدود  75%کراهش انردازهی بلورننرههرا را
میتوان مشاهده کرد ولی انت رونرد تنهرا در زمرانهرای ابتردانی
فرانند آسیابکاری برقرار اس و با ادامهی فرانند ،آهنگ رونرد
فرروب کرراهش مررینابررد ب ره گونررهای کرره در زمررانهررای طرروالنی
آسیابکاری ،تقرنبا هیچگونه تغییری در انردازهی بلورننرههرا بره
وجود نمیآند انت امر ناشی از تعادلی اس که میان سرایتارهای
نابهجانی تشکیل شده در اثر فراننرد تغییرر شرکل پودرهرا از نرک
طرف و فرانند بازنابی نابهجانیها در اثرر فعرا سرازی گرمرانی از
طرف دنگر حاصل میشود لذا روند فروب در پودرهرای آلیراژی

0/07
0/06

0/04
0/03
0/02
0/01
◦
28

که دارای سایتار ابتدانی نرم برا قابلیر کارپرذنری هسرتند قابرل
مشرراهده اسر ] [18 ،17 ،13همررانگونرره کرره در شررکل  2الررف
مشراهده مریشرود سرایتار نرانومتری در ترکیرب Nb-25 at%Sn
تشکیل شده اس کرنش در شبکه نیز در حا افزانش اسر ؛ ترا
زمان  18ساع افزانش کرنش در شبکهی بلوری به کندی انجام
میشود در حالیکه از آن به بعرد آهنرگ انرت افرزانش سررنعترر
میشود افزانش کرنش در شبکه ،ناشی از تغییر شکلهای شردند
پالستیکی در اثر آسیابکاری مکانیکی اس (شکل  2ب)

24

20

16

12

زمان آسیابکاری (ساعت)

8

4

شکل ( .2الف) تغییر اندازهی بلورننرههرا و (ب) تغییرر کررنش شربکه برا زمران
آسیابکاری

ساع نسب به سانر دماها و زمانها از شرانط بهترری بریروردار
اس شرکل  3الگوهرای پرراش پرترو انکرس نمونرههرا را بعرد از
آمانش گرمانی مذکور نشان مریدهرد همرانگونره کره مشراهده
میشود ،در نمونهی  2ساعتی ،ترکیب  Nb3Snبه صورت همگت
تشکیل نشده و هنروز قلرههرای عنورری مربروط بره قلرع و نیروبیم
حضررور دارنررد در نمونررهی  10سرراعتی کرره در ابترردا برره صررورت
مالو جامد بود و تمامی قلع در شبکهی نیروبیم حرل شرده برود،
بعد از آمانش گرمانی ترکیب  Nb3Snهمگت تشرکیل مریشرود
در حالیکره در نمونرهی  28سراعتی کره پرس از آسریابکراری،
الگوهای پراش پرتو انکس آن تشکیل ترکیرب  Nb3Snرا تأنیرد
مرریکننررد (شررکل  1الررف) بعررد از آمررانش گرمررانی ،ترکیررب
 Nb6Sn5+Nb3Snبه وجود میآند در واقع تنها آمانش گرمانی
نمونررهی  10سرراعتی منجررر برره تشررکیل فرراز نکنوای ر و همگررت
 Nb3Snشرررده اسر ر انرررت مسر رأله نشررران داد کررره  2سررراع
آسیابکاری نمونه نمیتواند در مرحلهی آمانش گرمانی ،نیروی

 2.1.3بعد از آمایش گرمایی

به منمور ارزنابی پانداری فاز و بررسی امکان تولید سایتاری
با نمم بیشتر سه نمونه از ناحیههای متفراوت (نمونرهی  2سراعتی
که در آن هنوز قلههای قلع و نیوبیم وجود دارنرد و نمونره در فراز
مالوط بیت فلزی اس ؛ نمونهی  10ساعتی که در آن قلع به طرور
کامل در شبکهی نیوبیم حل شرده و نمونره در فراز مالرو جامرد
اسررر و نمونررررهی  28سررراعتی کرررره در آن ترکیررررب Nb3Sn
ب ره صررورت نررامنمم تشررکیل شررده اس ر ) انتارراب و در دماهررا و
زمانهای ماتلف تا آمانش گرمانی قررار گرفتنرد الگوهرای
پرراش پررترو انکس نمونهها نشان داد که دمای  600◦Cو زمران 5

مارکهی کافی برای شرکلگیرری ترکیرب بریتفلرزی  Nb3Snرا
فراهم آورد
27
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Nb6Sn5

سهم مواد بیشکل نسب

Nb Nb3Sn

به زمانهای قبلی بیشتر بروده و نیرروی

ترمودننامیکی بزرگی برای تبدنل انت مواد بره حالر
قیا

(ج)
شدت (یکای اختیاری)

(ب)

با مالو جامد  Nb-Snمورد نیراز اسر

تعرادلی در

بنرابرانت مالروط

فازی تعادلی  Nb3Sn+Nb6Sn5از لااظ انرژی ارجح یواهد بود
 2.3بررســی تصــویرهای میکروســکوا الکتــرون روبشــی ()SEM
نمونهها در حین آسیابکاری

شرررکل  4تورررونرهای میکروسرررکوک الکتررررون روبشررری ررات
 Nb-Snرا پس از ◦ 20 ،10 ،4 ،و  28ساع

(الف)
80

60

70

50

( 2θدرجه)

40

شکل  .3الگوهای پراش پرتو انکس  Nb-25 at%Snتا
قرررار گرفترره در دمررای  600◦Cو برره مرردت  5سرراع

میدهد همانگونه که در شکل  4الف مشراهده مریشرود ،ررات
قلع تقرنبا به شکل کروی و ررات نیوبیم بیشرکل هسرتند نیروبیم

20

30

آسیابکراری نشران

سایتار مکعبی مرکز پُر دارد و بسیار تردتر از قلع اس  ،از انرترو

آمرانش گرمرانی

با شروق آلیاژسازی ،آسانتر از قلع تکهتکه شده ،و بر روی سطح

در زمررانهررای ماتلررف

نرم قلع قرار میگیرد در زمانهای آ ازنت آلیاژسرازی ،ررات بره

آسیابکاری (الف)  2ساع ؛ (ب)  10ساع ؛ (ج)  28ساع

شکل گرد و تا میشوند و قطر ررات بیت  10تا  200میکرومتر
سرررازوکار شرررکلگیرررری تمرررامی ترکیررربهرررای  A15در

اس

واکنشهای النهی نازک به صورت گسترده مطالعره شرده اسر

(شکل  4ب) با ادامرهی آسریابکراری شرکل ررات تغییرر

میکند  ،ررات پیوسرته بره هرم جروش یرورده و دوبراره شکسرته

] [21 ،20 ،19به سبب تغییر شرکلهرای شردندی کره در فراننرد

میشوند تا انتکه در  28ساع

آلیاژسازی مکانیکی به وجود میآند ،ررات پرودر ،النرههرانی برا

انجاد میشود بعد از  4ساع  ،افزانش اندازهی ررات نسرب

بره

فاصلهی بریت النرهای کوچرک تشرکیل مریدهنرد ] [22بنرابرانت

اندازهی ررات در مالوط اولیه به دلیل برترری جروش نسرب

بره

فرانند آلیاژسازی مکانیکی به واکنش پاش دایلی حال
وابسته اس

جامرد

شکسر

مطالعههای چند النههای  Nb/Snنشان میدهرد کره

ررات اسر

میافتد بیت ◦ تا  4ساع

نک شرکل نکنوایر

کره در آلیاژسرازی ررات نسربتا نررم اتفراب
آسریابکراری هرر دو حالر

قلع در نیوبیم نفور کرده و  Nb3Snبه صورت مسرتقیم از مالرو

شکس

جامد  Nb-Snشبه پاندار به وجود میآنرد ] [19بره طرور کلری،

میدهد که معموال جوش بیشتر از شکس

تنها اگر ضاام

النهی نیوبیم کمتر از  30nmباشد ،النهها قرادر

و همگرت

جروش و

ررات اتفاب میافترد امرا حضرور ررات برزرگترر نشران
اتفاب میافتد به نمر

مررریرسرررد برررزرگتررررنت انررردازهی ررات ،پرررس از  4سررراع

یواهند بود که از طرنق آمانش گرمرانی واکرنش را بره صرورت

آسیابکاری باشد اما عالوه بر آن ررات کوچکترر هرم تولیرد

شررکلگیررری  Nb3Snپرریش ببرنررد در یررر

میشوند در واقع نک توزنع مشاوری از انردازهی ررات وجرود

کامررل برره سررم

انتصورت ترکیبهای  Nb3Snو  Nb6Sn5به وجود میآنند در
حال

دارد همانگونه که در شکل  4ج مشاهده میشود ،با  10سراع

کلی نک درجهی بارانی از آسیابکاری وجود دارد؛ بره

آسیابکاری ،رراتی در گسترهی  1تا  10میکرومترر بررای ررات

عنوان مثا  ،فاصلهی بریت النرههرا در اثرر آسریابکراری بانرد بره

رنزتر و  30تا  50میکرومتر برای ررات بزرگتر به وجود میآند

اندازهای باشرد ،کره  Nb3Snهمگرت در اثرر آمرانش گرمرانی بره

پس از  10و  20ساع  ،رنا

توزنع وسریعی

وجررود آنررد برره نمررر مرریرسررد در پررووهش حاضررر 2 ،سرراع

در اندازهی ررات ،به یوبی مشاهده میشود با انت وجرود ررات

آسیابکاری باع

به وجود آمدن النههانی با ضاام

و مقردار

تا

ررات مشابه اس

وجود ندارد ،که نشان میدهد جوش ررات رخ نداده اس

باالنی از نیوبیم شده ،که باعر

جلروگیری از واکرنش کامرل در

پس از  20ساع  ،ررات ییلی رنزتر میشوند که نشراندهنردهی

راستای تولید  Nb3Snشده اس

همانگونه که در شکل  1الرف

ررات نشران مریدهرد

برتری شکس

اس  ،اما سطح نانکنوای

مشرراهده مرریشررود ،فراننررد پاررش کامررل  Snدر  Nbبرره منمررور

جوش هنوز عمل میکند  28ساع آسیابکاری ،پودر نکنروایتی

شررکلگیررری مالررو جامررد  Sn-Nbبعررد از حررل شرردن  Snدر

تولید میکند ،در انت مرحله میانگیت

شبکهی نیوبیم اتفاب میافتد پس از  28ساع

با شکل و سطح نسبتا نکنوای

آسیابکراری نیرز

اندازهی ررات در حدود  1میکرومتر اس (شکل  4ی)
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

(ی)

شکل  .4توونرهای میکروسکوک الکترون روبشی ( )SEMپودر آسیاب شده به مدت (الف) ◦ ساع ؛ (ب)  4ساع ؛ (ج)  10ساع ؛ (د)  20ساع ؛ (ی)  28ساع
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 3.3بررسی تصـویرهای میکروسـکوا الکتـرون عبـوری ()TEM

(الف)
150 nm

نمونهها قبل از آمایش گرمایی

برره منمررور بررسرری چگررونگی تشررکیل فرراز  Nb3Snدر حرریت
آسرریابکرراری ،توررونرهای میکروسررکوک الکترررون عبرروری
آسیابکاری شده به همراه الگوی پرراش آن در

نمونه  10ساع

شکل  5الف و ب نشان داده شده اس

تشکیل حلقرههرای دبرای

در انت الگرو نشران مریدهرد کره سرایتار حاصرل در ماردودهی
نانومتری قرار دارد بررسی انت حلقهها و مااسبههای انجرام شرده
و تطابق آنهرا برا الگوهرای پرراش پرترو انکرس نیرز تشرکیل فراز

(ب )

 Nb3Snرا نشان میدهد (شرکل  5ب) ] [24همرانگونره کره در
شکل  5مشاهده میشود در زمان  10ساع
نیز قابل شناسانی اس

()321

ناحیرههرای نرابلورنت

()320

()400

به نمر میرسد ناحیههرای بلرورنت در بریت

ناحیههای نابلورنت ماوور شدهاند و چنرد فراز ماتلرف در کنرار
هم به طور هم زمان وجود دارد میتوان دند که متوسط اندازهی
بلورننه در گسترهی  15ترا  25 nmبروده (شرکل  5الرف) و قابرل
مقانسه با نتانج به دس

آمده از روش ونلیامسون -ها اس

تغییرهررای سررایتاری نسررب

()222
()211
()210

برره زمرران آسرریابکرراری همگررت

نیس  ،به گونهای که در نک زمان داده شده ،مالروطی از فازهرا
موجود اسر

مرحلرههرای تغییرهرای سرایتاری نسرب

()200

شکل ( .5الف) توونرهای میکروسکوک الکترون عبوری و الگوی پراش نرواحی

بره زمران

انتااب شده در پانیت برای نواحی بیشکل (ب) الگوی پراش نواحی انتااب شرده

آسیابکاری به صورت زنر اس  :پودرهای عنوری +فراز ،A15

برای نواحی بلوری نمونهی  Nb-Snآسیاب شده برای زمان  10ساع

پودرهررای عنوررری +فرراز  +A15سررایتار برریشررکل ،فرراز +A15
همهی مواد بیشکل میشوند ][23

الگوی پراش پرتو انکس نمونهها در بعد از آمانش گرمانی نشران

توونرهای میکروسکوک الکتررون عبروری ( )TEMناحیرههرای

آسریابکراری ،نیرروی مارکرهی الزم بررای

سایتار بیشکل ،و در نهان

ماتلف بلوری و بیشکل در نک زمان نیز صا

داد که با  2سراع

تولید ترکیب  Nb3Snاز طرنق آمانش گرمانی فرراهم نمریآنرد

انرت مطلرب را

انت در حالی اس

تأنید مینماند (شکل  5الف و ب)

که زمان  10ساع

آسیابکاری بررای تولیرد

ترکیررب  Nb3Snمناسررب تشرراید داده شررد در واقررع مرریترروان
گف  :آلیاژسازی اولیره دمرای تشرکیل فراز ترکیرب بریتفلرزی را

 .4نتیجهگیری
از طرنررق آلیاژسررازی مکررانیکی و آمررانش گرمررانی ،ترکیررب

کاهش میدهرد بررسریهرای رنزسرایتاری ،تغییرر در رنار

برریتفلررزی  Nb3Snبرره طررور موفقیرر آمیررز تهیرره و برنامررهی

توزنع اندازهی ررات را پس از آسیابکاری نشان داد با افرزانش

آسیابکاری و آمانش گرمرانی مناسربی بره منمرور تهیرهی نرک

زمرران آسرریابکرراری ،انرردازهی متوسررط دانرره کرراهش نافرر

مالوط همگت تدونت شد با استفاده از نتیجرههرای انرت پرووهش

در حالیکه کرنش شبکه افرزانش پیردا کررد بررسری حلقرههرای

میتوان فازهای ابررسانای مطلوب را با انتااب زمان آسیابکاری و

دبای نشان داد کره ترکیرب تهیره شرده Nb3Sn ،برود و انردازهی

آورد ارزنابی شرکلگیرری

بلورننههرا ،تعیریت شرده برا اسرتفاده از تورونرهای میکروسرکوک

فاز با استفاده از الگوی پراش پرتو انکس نشان داد که پس از 28

الکترون عبوری ،در توافق با نتانج مااسبه شده با استفاده از روش

نیز چریهی آمانش گرمانی به دس
ساع

آسیابکاری ،ترکیب بیت فلزی  Nb3Snتشکیل میشرود

ونلیامسون -ها بود
30
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پینوشت
1. International Thermounclear electric reactor
2. Nuclear magnetic resonance
3. Magneto cardio graphy
4. Magneto encephalo graphy
5. Electro cardio graphy
6. Electro encephalo graphy

7. Bronze method
8. Powder in tube
9. Electro chemical reduction
10. Fracture
11. Crystallite
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