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 مهندسی هاي کاربردي در علوم وهمایش ملی پژوهش

  

   هاي آلومینیومیهادي بررسی تأثیر عنصر بر روي هدایت الکتریکی

  1آبادي، رضا تقی1، محمد تالفی نوغانی1فاطمه اصفهانی

، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد، قزوین، )ره(المللی امام خمینیدانشگاه بین .1

  . ایران

  چکیده

در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف عنصر بر باقیمانده بر هدایت الکتریکی و درشت ساختار آلومینیم خالص 

. درصد، به مذاب افزوده گردید 1/0تا  005/0منظور مقادیر مختلف بر از بدین . مورد بررسی قرار گرفته است

ها از افزودن مقادیر اضافی بر به صورت آمیژان منجر به حذف برخی ناخالصیدهد که نتایج حاصله نشان می

به منظور . شودراید، از ترکیب مذاب میقبیل زیرکونیوم، وانادیوم، کرم و تیتانیوم به شکل ترکیبات پایدار ب

الکتریکی از ریزدانه ساز استفاده گردیده است که این امر از لحاظ اقتصادي نیز  جلوگیري از کاهش هدایت

هاي در زمان ر ریزدانه سازي و هدایت الکتریکیبمانده متفاوت بر باقی تأثیر مقدار. مقرون به صرفه است

تحت تأثیر عوامل بهینه ؛ به عبارتی حضور این عنصر به مقدار گرفتمورد بررسی قرار داري مختلف نیز نگه

  .دندهتحت تأثیر قرار می اندازه دانه و رسانایی را زمان و ترکیب شیمیایی است کهمتعدد از قبیل 

  مقدمه -1-1

هاي کریستالی رسانایی الکتریکی فلزات خالص توسط پراکندگی الکترون در اثر ارتعاشات حرارتی شبکه

. ]1[ یابدها کاهش میها و نابجاییشیمیایی، مرزدانهو حضور عیوب کریستالی از قبیل ناخالصی ) هانونوف(

برخی عیوب باید در حد کمینه نگه داشته شوند، لذا سیستم ماده، نوع ناخالصی، کاربردهاي انتقال نیرو  در

  .میزان ریزدانه سازي و کارسرد از جمله عواملی هستند که بر اثر نسبی هر نوع عیب اثرگذار هستند

. در فلز متناسب استهاي محلول کی فلزات با میزان ناخالصییمقاومت الکتر 1دیمرنوبر اساس قانون 

هاي حل شده بر هدایت الکتریکی آلومینیوم به عواملی چون ظرفیت، اندازه اتمی و ناخالصی همچنین تأثیر

ع سه پارامتر کند که مقاومت ویژه الکتریکی هر فلز تابمی نیز بیان قانون ماتیسن .]2و1[ وابسته است... 

  :توان گفتبارت دیگر میعبه . اصلی دما، میزان ناخالصی و میزان تغییر شکل پالستیک است

   ρTot=ρTemp+ρImp+ρDef           1 هطبار

                                                             
1 Nordheim  
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هاي عبوري با افزایش ناخالصی حرکت الکترون رگید يوس زا .دوشیماشات اتمی زیاد عبا افزایش دما ارت

موارد مذکور سبب پراکنش  .یابندمی اي افزایشمشکل شده و با افزایش تغییر فرم پالستیک عیوب شبکه

رسد، فرض براین است نظمی به صفر میدر دماي صفر کلوین که بی. گرددها و افزایش مقاومت میالکترون

  .]3[باشدکه مقاومت نیز صفر می

  اثر عنصر بر روي هدایت الکتریکی -1-2

حضور عناصري نظیر تیتانیوم، وانادیوم، تنگستن، کرم و زیرکونیم در حالت محلول جامد اثرات مخربی بر 

بنابراین کاهش این عناصر از حالت انحالل براي تولید . ]5و4و1[و کارسرد آلومینیوم دارندرسانایی الکتریکی 

EC آلومینیوم
هاي گوناگون از جمله این عمل به روش. اي برخوردار استگري از اهمیت ویژهقبل از ریخته 2

راید غیرمحلول در آلومینیوم ببر به مذاب اولیه و جذب عناصر مضر به شکل  -آلومینیوم 3افزودن آلیاژساز

  .پذیردصورت می

 .گرددهاي غیرفلزي با مذاب آلومینیوم، سبب کاهش خواص مکانیکی محصول میهمراه شدن ناخالصی

با این حال در این روش . باشدزدایی مذاب میر کوره، نیاز به تصفیه و آخالراید دذرات ببا تشکیل  نیاربانب

 1شکل . گذاردشود و اثرات نامطلوب را بر جاي میرایدي وارد مذاب میاي ذرات بمقدار قابل مالحظه

  .دهدچگونگی انجام این فرآیند را نشان می

  

بهها رایدها               رسوب ناخالصیته نشین شدن براید           حضور عناصر ناخالصی در محلول عنوان ب  

  ها توسط برتصویر شماتیک حذف ناخالصی .1شکل

افزودن ترکیبات حاوي بر نظیر بوراکس به سلول احیاي الکترولیت روش دیگر کاهش تیتانیوم و وانادیوم 

ي بر اضافی نیز در مذاب در این حالت عناصر مضر به صورت ترکیبات غیرمحلول درآمده و مقدار .است

                                                             
2 Electrical Conductor 
3 Master Alloy 
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بر . گردندنشین میراید مجتمع شده و در کف سلول تهدر چنین شرایطی ذرات ب. ماندآلومینیوم باقی می

  .ها داشته باشداضافی ممکن است اثرات مخربی بر ریزکردن دانه

راید براي تشکیل بدر این واکنش که . ]3[شوددر روشی دیگر ترکیبات تجزیه شونده بر به مذاب افزوده می

مخلوط به ، شودانجام می (KF-AlF3)آلومینیوم -و مخلوط نمک کمپلکس حاوي فلوراید پتاسیمآلومینیوم 

  .کندراید را ایفا نمینقش فالکس براي رسوبات ب کهشود دلیل دانسیته کمتر بر روي سطح مذاب شناور می

دراین روش جداسازي  .]3[ رار گرفته استقهاي اخیر روش مؤثرتري توسط محققان مورد بررسی در سال

ر مورد توجه است؛ لذا ذرات براید از مذاب آلومینیوم و کاهش زمان عملیات توسط افزودن مواد حاوي ب

در  ،کنندعمل می B2(Ti,V) عنوان فالکس برايمقدار مؤثر کلراید فلزي همراه با مواد حاوي فلوراید که به

راید به میزان زیادي به کمپلکس بV و  Tiدر این روش سرعت جذب . شوندزدن مذاب افزوده میحین هم

  .آورندزدن مذاب به سرعت باال میکنند و با همراید را جمع مییابد و مواد فالکس ذرات بافزایش می

 ي موجودبه مقدار عناصر واسطه AlBباشد، میزان افزودن آمیژان اي تجربی میکه رابطه 2با توجه به رابطه 

  .]5[در شارژ آلومینیوم وابسته است

�%         2 هطبار =
����������

�.�
  

  روش تحقیق -1 -2

  :باشدروند کلی انجام آزمایشات به شرح ذیل می

 گرم وزن 75ارتفاع و  mm 4/9قطر ،  mm 3/60اي با ابعاد تهیه نمونه ریختگی استوانه .1

 منظور دستیابی به سطحی صاف و عاري از هر گونه خراش ها بهتراشکاري سطح نمونه .2

 انجام متالوگرافی .3

IACSتعیین هدایت الکتریکی نمونه توسط مقیاس  .4
4  

 )SES(روش جرقهتعیین ترکیب شیمیایی و آنالیز نمونه توسط  .5

 هابررسی سطح نمونه  .6

، ترکیب شیمیایی توسط جرقه، مطالعه درشت ذوب نمونه در بوته گرافیتی و درون کوره مقاومتی انجام شد

  .صورت گرفت  IACSساختار به وسیله ماکرواچ و مقایسه هدایت الکتریکی توسط مقیاس 

  

                                                             
4 Intenational Annealed Copper Standard 
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  روند انجام آزمایشات 2-2

  :اندانجام شده براي بررسی تأثیر بر روي هدایت الکتریکی به دو دسته اصلی تقسیم شده هايآزمایش

ها مقادیر در این آزمایش. کنندبر را روي هدایت الکتریکی بررسی میآزمایش که تأثیر میزان  8 .1

، 07/0، 05/0، 03/0، 01/0، 005/0: محاسبه شده، که عبارتند از 1مورد نیاز بر اساس رابطه 

آزمون بررسی هدایت الکتریکی پس از اضافه نمودن این مقادیر بر به مذاب . 1/0، 09/0، 08/0

 .انجام شدند هاو کوانتومتري نمونه

میزان بهینه بر براي رسیدن به بیشینه هدایت آزمایشاتی که به بررسی تعیین ي دوم دسته .2

ها بر طراحی این گروه از آزمایش. هاي مضر، انجام شدنددر کنار کاهش ناخالصیالکتریکی 

که با افزایش بر بیش از مقداري معین نه  به این ترتیب باشد؛هاي گروه اول میآزمایشاساس 

شود بلکه سبب کاهش آن نیز شده که از لحاظ تنها تغییري در میزان رسانایی ایجاد نمی

 مطابق با نتایج حاصل از قسمت قبل در حضور. باشدمصارف تجاري مضر میخواص الکتریکی و 

این نتیجه مقادیر کمتر وجه به با ت. بیشترین هدایت الکتریکی حاصل گردید عنصر بر  %003/0

، 027/0، 025/0 :از خواهند بود عبارت که .گیردو بیشتر از این مقدار مورد بررسی قرار می

پس از اضافه نمودن این مقادیر بر به مذاب . 06/0، 045/0، 04/0، 038/0، 035/0، 032/0

 .ها انجام شدندبررسی هدایت الکتریکی و کوانتومتري نمونه

سه نوبت تأثیر زمان قرارگیري مذاب حاوي آمیژان در کوره، بر روي هدایت الکتریکی نیز در  رسیبراي بر

دقیقه پس از افزودن  180دقیقه و مرتبه سوم  90دقیقه، مرتبه دوم  5مرتبه اول : گري صورت گرفتریخته

  .آمیژان

  یسررببحث و  -3

  تأثیر میزان بر روي هدایت الکتریکی 3-1

شود در ابتدا می هدید هک گونههمان .ارائه شده است 2نمودار تأثیر میزان بر روي هدایت الکتریکی در شکل 

تواند حذف شود که دلیل این امر میبا افزایش میزان بر روند افزایشی در هدایت الکتریکی مشاهده می

اصر با بر تشکیل به بیان دیگر این عن. باشد) Zrو  Ti ،V ،Cr(ی مضر براي هدایت الکتریکی  عناصر ناخالص

به هنگام  کهنشین شده تهاین ترکیبات  ،آلومینیوم بودن دانسیته ترداده و به دلیل پایین یترکیبات دوتای

روي هدایت الکتریکی کاهش بدین ترتیب تأثیر منفی عناصر ]. 5[ توانند وارد قالب شوندگري نمیریخته

 همچنین با افزودن بر به مذاب آلومینیوم، این عناصر از حالت محلول در آلومینیوم خارج شده و به. یابدمی
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با نسبت  فازهاي پایداردر واقع با افزودن بر به مذاب آلومینیوم . شوندترکیبات برایدي تبدیل می

  .شوندمی استوکیومتري مشخص تشکیل

 

  نمودار تأثیر افزایش بر روي هدایت الکتریکی. 2شکل 

  .شودها قبل و پس از افزودن بر مشاهده مینتایج حاصل از آنالیز نمونه 1در جدول 

  درصد عناصر قبل و پس از افزودن بر. 1جدول 

%Zr %V %Ti  %B   

پس از 

  افزودن

قبل از 

  افزودن

پس از 

  افزودن

قبل از 

  افزودن

پس از 

  افزودن

قبل از 

  افزودن

پس از 

  افزودن

قبل از 

  افزودن

  

0.00058  0.00061  0.00343  0.00594  0.00205  0.00516  0.00350  0.00026  1  

0.00058  0.00061  0.00380  0.00594  0.00219  0.00516  0.00609  0.00026  2  

0.00040  0.00061  0.0000  0.00594  0.00079  0.00516  0.01339  0.00026  3  

0.00024  0.00061  0.00107  0.00594  0.00197  0.00516  0.03734  0.00026  4  

0.00017  0.00061  0.0000  0.00594  0.00026  0.00516  0.03485  0.00026  5  

0.00051  0.00061  0.00557  0.00594  0.00420  0.00516  0.06452  0.00026  6  

0.00005  0.00061  0.0000  0.00594  0.00004  0.00516  0.005409  0.00026  7  

0.00005  0.00061  0.0000  0.00594  0.00006  0.00516  0.09129  0.00026  8  

  

ي اتمی آلومینیوم خالص، عناصر آلیاژي در چه ذکر شد، به دلیل برهم زدن نظم و ترتیب شبکهمطابق با آن

نظمی در شبکه آلومینیوم خالص به عبارتی هر نوع بی. گردندفلز خالص سبب کاهش هدایت الکتریکی می

زیرا در آن قسمت شبکه  گردد؛که این امر منجر به کاهش رسانایی می شدهها سبب پراکنده شدن الکترون
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کند که سبب پراکنده یا کششی قرار گرفته که اعوجاج پالستیک در آن ناحیه ایجاد میتحت کرنش فشاري 

  .شودها میشدن الکترون

تغییر  ،با افزایش بیشتر ولیماند؛ با افزایش بر هدایت الکتریکی به مقدار معینی رسیده و پس از آن ثابت می

 Zrو  Ti ،Vشود درصد عناصر مشاهده می 5-3هاي گونه که در شکلهمان .شودمحسوسی ایجاد نمی

این امر باید منجر به افزایش هدایت الکتریکی شود،  چه ذکر گردیدهمواره روند نزولی داشته که مطابق با آن

. شودده مییدیک مقدار بیشینه، روند کاهشی ایش و پس از در ابتدا افز 6که مطابق با نمودار شکل در حالی

  AlB12و  AlB2و ایجاد ترکیبات  Bو  Alدلیل این امر را به احتمال بسیار زیاد به تمایل تشکیل ترکیب بین 

را نیز از زمینه خارج  Alها شده و مقداري که به عنوان آخال مانع حرکت آسان الکترون ،توان نسبت دادمی

  .)1شکل ( نمایندمی

  

  در اثر واکنش Vتغییرات . 4در اثر واکنش          شکل  Tiتغییرات . 3شکل 

  

  در اثر واکنش Zrتغییرات . 5شکل 
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  میزان بهینه بر براي کسب حداکثر هدایت. 6شکل 

که با را داده   ZrB2و TiB2 ،VB2 ترکیبات شده تشکیلعناصر ناخالص موجود بر حسب مقدار آمیژان اضافه 

  .شوندنشین شدن از ترکیب مذاب خارج میته

3-2 ر براي رساناییمیزان بهینه ب  

 کند بلکهنمی نه تنها تغییري در رسانایی ایجاد گونه که مشاهده شد، افزودن بر بیش از میزان بهینههمان

هدایت الکتریکی اهمیت نابراین دستیابی به مقدار بهینه بر از نظر ب ممکن است سبب کاهش آن نیز شود؛

  .زیادي دارد

اي بیشتر و کمتر از این مقدار حداکثر هدایت مشاهده گردید، در محدوده بر %0.03با توجه به اینکه در 

ها طبق محاسبات در محدوده تغییرات عنصر بر در این دسته از آزمایش. گرفتندها مورد بررسی قرار آزمایش

شود در نقاطی با بیشترین مقدار هدایت مشاهده می 6تا  3نمودارهاي  در کهگونه همان. بود 0.025-0.06

نشین شدن عناصر ناخالصی الکتریکی عناصر ناخالصی نسبت به بقیه نقاط کمتر است؛ به عبارتی حذف و ته

در بقیه موارد افزایش و یا کاهش در حد هزارم ایجاد . از مذاب منجر به افزایش هدایت الکتریکی شده است

به افزایش هدایت الکتریکی  به احتمال خیلی زیاد،توان گفت بنابراین می. باشدپوشی میشده که قابل چشم

  .باشددلیل کاهش عناصر ناخالصی می

. باشدمی 0.025- 0.035هدایت به احتمال زیاد محدوده بهینه افزایش بر براي رسیدن به بیشترین مقدار 

  .شود در این محدوده هدایت الکتریکی بیشترین مقدار را داردمشاهده می 6گونه که در شکل همان
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  ها پس از افزودن برنمونه رصانع رادقم تغییرات ایجاد شده در. 2جدول 

%Zr %V %Ti %B   

0.00049  0.00212  0.00426  0.025  1  

0.00051  0.0000  0.00491  0.027  2  

0.00051  0.0000  0.0042  0.032  3  

0.00060  0.00602  0.00537  0.035  4  

0.00046  0.00225  0.00376  0.038  5  

0.00049  0.00203  0.00405  0.04  6  

0.00035  0.0000  0.00227  0.045  7  

0.00045  0.00451  0.00315  0.06  8  

  

  ماندن مذاب حاوي آمیژان در کوره بر هدایت الکتریکیتأثیر زمان باقی  3-3

-گري انجام شد، تا تأثیر زمان باقیمختلف ریختهمنظور بررسی تأثیر زمان براي هر نمونه در سه زمان به

  .ماندن آمیژان در مذاب بررسی شود

 1نیاز به زمان بهینه براي عملکرد خود دارد که از ها مانند سایر آمیژان Al-5Bنتایج نشان دادند آمیژان 

به عبارتی در ]. 6[بدیادقیقه پس از افزودن آمیژان در کوره تا مدت زمان بهینه، هدایت الکتریکی افرایش می

را دارد و با مقدار بیشتري از این عناصر  Zr و V ،Tiاین محدوده از زمان، بر فرصت کافی براي واکنش با 

هاي بیشتر، هدایت الکتریکی کاهش یافته است که این امر به در زمان. دهدرسوب تشکیل می واکنش داده و

  .گرددبرمی... مره شدن، رسوب و آگلواحتمال زیاد به میرایی آمیژان در اثر انحالل، 

  

    نمونه از آزمایشات سري دوم 3تأثیر زمان باقی ماندن مذاب در کوره بر درشت ساختار  -7شکل 

  )c :دقیقه ١٨٠و  b:دقیقه a ،90: دقیقه5( 
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  بررسی تأثیر مقدار بر روي اندازه دانه  3-4

دقیقه پس از  5هایی که به مدت میکروسکپی نمونهشود، ساختار مشاهده می 8گونه که در شکل همان

عناصر . اندریز شده% 0.1درشت، و پس از آن تا % 0.03اند با افزودن بر تا گري شدهافزودن آمیژان ریخته

لذا ابعاد . شونددر اثر واکنش با بر از ترکیب مذاب خارج می Zrو Ti ،Vساز موجود در ترکیب شامل ریزدانه

  .]7[شودسازي درشت میآلیاژ به دلیل کافی نبودن نیروي محرکه براي ریزدانهها در دانه

         

دقیقه در کوره و سپس  5هاي سري دوم پس از ماکروساختارهاي نمونه ها از آزمایش -8شکل 

  )b: B %0.1 و a: B  %0.03(گريریخته

  گیرينتیجه -5

هاي آزاد و در مانع براي حرکت الکترونحضور ناخالصی در آلومینیوم غیرآلیاژي سبب ایجاد  -1

 . باشدنتیجه کاهش هدایت الکتریکی می

آلومینیوم از حالت محلول جامد به شکل ساز در با افزایش بر که سبب جذب عناصر پریتکتیک -2

مقدار مناسب افزایش . افزایش هدایت الکتریکی را در بر خواهد داشت. شودترکیبات برایدي می

 .بستگی به میزان تیتانیوم، وانادیوم و زیرکونیوم محلول در مذاب دارد آمیژان حاوي بر

    یابد تا به مقدار معینی رسیده و پس از آن ثابتبا افزایش بر هدایت الکتریکی افزایش می -3

 .یابدبا افزایش بیشتر بر هدایت کمی کاهش می. شودمی

دارد تا عناصر مزاحم از مذاب خارج شده و  بهبود رسانایی در اثر افزودن بر نیاز به زمان بهینه -4

 .هدایت افزایش یابد

ساز از قبیل وانادیوم، زیرکونیوم و تیتانیوم منجر به درشت شدن اندازه بر با حذف عناصر ریزدانه -5

 .شوددانه می
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