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)1398/9/18 : دريافت نسخه نهايي- 1398/3/18 :(دريافت مقاله

 کاربیدد سیلیسدیم،) درصد وزنی۷0  و۶0 ،50 ،40 ،20(  سرباره آمورف فوالد حاوی غلظت های مختلف ضایعات شیشه-چكيده
 درجه۱050  شیشه در دمای-  انقباضات کامپوزیت سرباره، بنابر تصاویر میکروسکوپی حرارتی.مخلوط و کامپوزیت حاصل از آنها تهیه شد
 تخلخل های،) کاربید سیلیسیم (عامل فومزا-  در تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از ریزساختار کامپوزیت سرباره.سانتیگراد آغاز شد
 با افزودن شیشه. مشاهده شد، میکرون در اثر خروج محصوالت گازی ناشی از تجزیه فاز کاربیدی500-۱000 تونلمانند با ابعادی در محدوده
50  برابری به۱0 اندازه این حفرات با کاهش، درجه سانتیگراد۱200  درصد وزنی) به این کامپوزیت و تفجوشی در دمای50 ضایعاتی (تا
 درصد وزنی افزایش و۸0  تخلخل کلی در کامپوزیت سرباره – شیشه –کاربید سیلیسیم تا، با افزایش فاز شیشه.میکرون رسیده و کروی شدند
 گرم بر سانتیمتر مکعب در گروه0/۸  کامپوزیت سرباره – شیشه (با نسبت وزنی مساوی) با چگالی. مگاپاسکال کاهش یافت۳/2 استحکام تا
. همچنین وجود فاز شبهوالستونیت در کامپوزیت بعد از تفجوشی گزارش شد.مواد فومی متخلخل طبقهبندی شد
)SiC(

 فوم، تفجوشی، کاربید سیلیسیم، شیشه، سرباره:واژههای کلیدی

Investigation of Glass- Steel Slag Foam Composite Sintering in
Presence of SiC
A. Faeghinia and H. Mardi *
Ceramic division. Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran.

Abstract: Amorphous steel slag was blended with different concentrations of waste glass (20, 40, 50, 60, 70 wt.%) and SiC to
obtain a composite. According to Hot Stage Microscopy images, slag-glass composite contractions started at 1050 ºC. scanning
electron microscope micrographs of slag-SiC (foaming agent) composite revealed tunnel-like porosities of 500 to 1000 microns.
Gaseous products of carbide decomposition led to the formation of these tunnel-like porosities. By adding up to 50 wt. % of waste
glass to this composite and sintering at 1200 ° C, the size of cavities decreased by 10 times and achieved 50 microns to form
spherical cavities. By increasing glass content, the total porosity of slag-glass-SiC increased to 80 wt.% followed by a decrease in
the strength to 3.2 MPa. Having an overall density of 0.8 g/cm 3, the slag-glass composite could be classified as a porous foam
material. Pseudo Waltonite phase was also detected in this composite after sintering.
Keywords: Slag, Glass, SiC, Sintering, Foam.
a.faeghinia@merc.ac.ir : پست الكترونيكي، مسئول مكاتبات: *
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 -۱مقدمه

محصو،ت شيشیهای ،توانسیت چگیالي نسیبي  0/08گیرم بیر

فومهای شيشهای و شيشه سراميكي ،يكیي از مهی تیري انیوا

سانتيمتر مكعب و  92درصد تخلخل بیا افیزودن  12/5درصید

فومها و مواد متخلخل هستند که در زمينیههیای مختلفیي نظيیر

کاربيد سيليسي بهدسیت آورد .البتیه او مشیخ

راه سازی ،ساختمانسازی و صنايع پتروشيمي ،بیهعنیوان عیاي

افزودن بيشتر کاربيد سيليسي به شيشیه ،پديیده بهی پيوسیتگي

حرارتي ،فيلتر و صافي و جرم سبک و نيز بهمنظیور پیر کیردن
حج سازه ،در ساختمانسازی مورد اسیتفاده قیرار میيگيرنید.

رخ ميدهد [ .]8براستي

انیریی سیححي

و همكیاران [ ]9از عوامیل فیومزای -

 βSiCو خاکسترهای حاصل از سوخت روغ  ،بههمراه شيشیه

اشتعال ،استحكام فشاری بیا ،،مقاومیت در برابیر يی زدگیي و

سییودا،ي  ،در محییدوده دمییايي  800-900درجییه سییانتيگییراد

بخار آب ،ثبات ابعادی مناسب و مقاومیت در برابیر موجیودات

استفاده کردند .استحكام فشاری در کامپوزيت آنهیا حیدود 3/5

و همچنیي جونیدگان) دارنید

مگاپاسكال بوده است .آنها نشان دادند عامل فیومزای کاربيیدی

[ .]1-4بیا وجییود مزايییای گفتییه شیده ،مهی تییري عيییب فییوم

باعث تخلخل های ريز مي شود که از نظر اسیتحكامدهیي تییثير

شيشییهای و شيشییه سییراميكي ،قيمییت تمییام شییده بییا،ی اي ی

بيشتری نسبت به عوامیل فیومزای کربنیاتي دارد و خاطرنشیان

قيمیت تمیام شیده ،مهی تیري

کردند که ،کاربيد سيليسي فومزای بسیيار کیاربردی اسیت ،کیه

زنده (از جمله خیزه و گلسین

محصو،ت است .برای کیاه

است .بههمي منظیور ،تحقيقیات بسیياری در اسیتفاده از میواد

 ]11نيز تعدادی از واکن هايي که از لحاظ ترمودينیاميكي بیي

ارزانقيمت مانند خرده شيشه ضیايعات ،سیرباره ذوب فلیزات،

کاربيد سيليسي و گازها امكان پ ير اسیت را نشیان دادهانید .در

و خاکسیتر

تحقيیی آنهییا ،محصییو،ت گییازی از نمونییه خییار  ،يییا در

زبالههای شهری صورت گرفته اسیت [ .]5پونسیات و برنیاردو

تخلخل های بسته حبس ميشوند؛ امیا  SiO2بیهدسیت آمیده از

خود برای ساخت فیومي کیه آن را خیود لعیابدار

واکن ها ،وارد ترکيب شيشه ميشوند .نتايج نشان ميدهید کیه

شده ناميدهاند ،از سرباره و ضیايعات شيشیه ،اسیتفاده کردنید و

با رسوب کريستوباليت که به خصوص در شيشه بوروسیيليكاتي

نشان دادند که فاز مايع ناشیي از نیرم شیدن شيشیه ،میيتوانید

رخ ميدهد ،تبلور جزئیي در شيشیه اتفیا میيافتید .تغييیرات

باعث حل کردن ضايعات معدني ماننید ،سیرباره آمیورو شیود

حجمي بسياری بهعلت انتقا،ت چندشكلي چنیي فازهیايي در

در پژوه

[ .]6اي ی حییل شییدن ،باعییث تبلییور ثانويییه فازهییای کلسییي

سرماي

سيليكاتي و آلومينوسيليكاتي مي شود .آنها ،سرباره متیالوریيكي

ضعيف از نظر مكانيكي شده است [ 10و .]11

مشتمل بر اکسيد آهی را ،بیرای ايجیاد فیوم شيشیه سیراميک،
بسيار مناسب دانسته اند .همچني در ادامه پیژوه

خیود ،روی

فومها ،منجر به ترکهای ريیز و درنتيجیه نمونیههیای

منگوتوا و همكاران [ ]11در پژوهشي با اسیتفاده از چنید نیو
ضییايعات ،از جملییه سییرباره متییالوریی ،خاکسییتر ذغییال سیین

و

فوم را ،گزارش کردند ،امیا ايی تخلخیلهیا ،راه بیه در (نافی )

به عنوان شكل دهنده ساختار متخلخل ،فوم شيشه سراميک تهيیه

نبوده و بنابراي در سیح نمونیههیا، ،يیهای شيشیه متیراک و

کردند .آنها نتيجه گرفتند که افزودن  20قسمت وزني ضیايعات

بدون تخلخل شكل مي گيرد ،کیه باعیث خیود لعیابدار شیدن

شيشه تلويزيون ( )TV glassبه سرباره ،استحكام خمشیي فیوم

مي شود [ .]7برناردو در پژوهشي ديگر بیرای سیاخت فیوم ،از

میيدهید .شهسیواری [،]12

ضايعات شيشه پايه کاربيید سيليسیي  ،حاصیل از سیمبادهزنیي
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را از  51به  75مگاپاسكال افزاي
در پژوه

خود ،روی فوم شيشه سراميكي حاصیل از سیرباره
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فوم پايه شيشه ای( ،با شيشه ضیايعات)  30درصید تخلخیل در

ضايعات شيشه ،با روش دوغابي و با استفاده از فیوم پلیييوريتیان،

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

راهكار ،جايگزي کردن میواد ارزانتیر بیه جیای شيشیه اوليیه

محصو،ت گازی آن  COو  CO2اسیت .بیاير و کیو

خاکستر حاصل از نيروگاههای سوخت ،ذغال سن

[ 10و

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

اي میواد ،مزايیايي همچیون پايیداری شیيميايي ،مقاومیت بیه

تخلخلهای کوچک و بزرگتر ،بیرای کیاه

کیرد کیه ،بیا

جدول  -۱ترکیب شیمیایی (درصد وزنی) سرباره کوره قوس الکتریک ( )EAFفوالد مبارکه
SiO2

CaO

Al2O3

P2O5

Fe2O3

MgO

K2O

Na2O

MnO

TiO2

S

43/90

37/16

7/18

3/10

1/02

1/17

0/53

0/42

0/39

0/11

0/72

سودا،ي استفاده کرد و ميیزان سیرباره را تیا جیايي کیه بیرای

انجام شد .ابتیدا محالعیات امكیان سینجي بیا تهيیه نمونیههیای

داد .او نشیان داد

مختلفي از سیرباره ،بیدون افیزودن شيشیه ضیايعاتي ،در چنید

که در همه شيشههای مورد استفاده ،تبلور از دمیای  800درجیه

دمای مختلف صورت گرفت تا امكان تهيیه فیوم بیدون عامیل

سانتي گراد شرو ميشود و بيشتر فازهای بلیوری درتحقيی او

شيشه بررسي شود .سپس بیا افیزودن شيشیه و عامیل فیومزای

در گروه پيروکس قرار دارند ،که دايوپسیايد آهی و کیرب دار،

کاربيیید سيليسییي در چنیید دم یا و درصییدهای مختلییف شيشییه

آکرمانيییت و انسییتاتيت از جملییه آنهاسییت .او همچنییي نتيجییه

ريزسییاختار ،چگییالي ،نییو تخلخییل و فازهییای تشییكيل شییده

خاصيت فومي شدن قابل قبول است ،افزاي

گرفییت کییه فییومهییای حاصییل ازکاربيیید سيليسییي

بيشییتري

کامپوزيت بررسي شد.

استحكام فشاری را در بي ساير عوامیل فیومزا داشیته اسیت و
بازه  70-80درصد بوده است .ميزان استحكام فشیاری  0/2تیا

در ابتدا دو ترکيب شيشه ساختماني و سیرباره فیو،د تحیت عمیل

 33مگاپاسكال بود که بيشتري استحكام ،برای شيشههای غنیي

خرداي

زير  150رسیانده شیدند .جیدول ()1

از آه  ،بههمراه عامل فومزای کاربيد سيليسي گزارش شد ،کیه

تجزيه عنصری با روش پرتو ايكس )XRF( 1مربوط به سرباره است.

 10درجه سیانتي گیراد بیر دقيقیه عمليیات

از آنجییايي کییه پییودر سییرباره اوليییه غيريكنواخییت بییوده و

ترکيیب شيشیه

ناهمگوني ساختاری ،و رگههیای رنگیي در ذرات شيشیهای آن

شهسیواری تحقيی کیرده

مشهود بود ،از اي رو برای اطمينان از يكنواختي ترکيب ،سرباره

اسییت .او بییا افییزودن  50و  30قسییمت وزنییي سییرباره مییس

در دمای  1450درجه سانتيگراد ذوب ،و فريت آن تهيیه شید.

در سرعت گرماي

حرارتي شده باشند .نوحي [ ]13نيز بیر اسیا
اوليه انتخاب شیده توسیپ پیژوه

سرچشمه به ترکيب پايه سیودا،ي  ،بیههمیراه اکسیيد آهی در
مقادير بهترتيیب  24و  16قسیمت وزنیي و بیا افیزودن عامیل
فوم زای کاربيد سيليسي  ،فیوم شيشیه سیراميكي تهيیه کیرد .او
موف به بهدست آوردن فوم شيشه سیراميک بیا چگیالي نسیبي
 0/2و با تخلخل  80درصد از سرباره شد و اسیتحكام فشیاری
اي فوم شيشه سراميكي را حدود  12مگاپاسكال گزارش کیرد.

فريت حاصل شده پس از قرار گرفت در خشیککی در دمیای
 110درجه سانتيگراد ،با استفاده از هاون برقیي ،بیه میدت 45
دقيقه آسيا شد .ترکيب شيشه سیودا،ي فلیوت در جیدول ()2
آورده شده است.
نمونهها به صورت قرص ،با شعا دو سانتيمتر و ضیخامت
بي  3-4ميلي متر ،با استفاده از پر

هيیدروليک تیکمحیوری

اتوماتيییک سییاخت ايییران ،بییا فشییارهای متغيییر از  50تییا 100

قيمت تمام شده فومهای شيشیه و

مگاپاسكال تهيه شدند .از کربوکسي متيیل سیلولز )CMC( 2بیه

شيشه  -سیراميک و همچنیي اسیتفاده از ضیايعات سیربارهای

مقدار دو درصد وزني ،بیرای افیزاي

چسیبندگي بیي ذرات و

آمورو (سرباره فو،د مبارکه اصفهان) و ضايعات خرده شيشیه

درنتيجه استحكام خام نمونهها قبل از پر
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استفاده شد.
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اي پژوه

به منظور کاه

ريز شده و به م
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به طور عمده محدوده تخلخل گزارش شده بیرای فیوم آنهیا در

 -2مواد و روش تحقیق

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

مس سرچشمه ،بیرای بهبیود خاصیيت فیوم ،از ترکيیب شيشیه

(پنجره) و گامي در جهت جلوگيری از آلودگي محیيپ زيسیت

جدول  -2ترکیب شیمیایی (برحسب درصد وزنی) شیشه سوداالیم فلوت
SiO2

Na2O

CaO

MgO

Al2O3

K2O

Fe2O3

TiO2

73

14

9

4

0/15

0/03

0/1

0/02

جدول  -۳درصد وزنی شیشه افزوده شده در هر نمونه
نمونه

SG0

SG10

SG20

SG30

SG40

SG50

SG60

SG70

شيشه افزوده شده (درصد)

0

10

20

30

40

50

60

70

حرو  Sبهعنوان نماد سرباره ( ،)slagحرو  Gنماد شيشیه ()glass

اسییتفاده از دسییتگاه فلوئورسییانس پرتییو ايكییس ( ،)XRFسییاخت

است .ترکيب  SG10-5SiCبهمعني ترکيیب متشیكل از  10درصید

شرکت  PHILIPSکشور هلند ،مدل  PW1410با استاندارد ASTM

شيشه افزوده شده ( )Gبه  90درصد سرباره ( )Sاست کیه بیه کیل

 E 1621-13برای تعيي اکسيدهای موجود در ترکيب پايیه اسیتفاده

اي ترکيب پايه ( ،)SGپنج قسمت وزني ،فومزای کاربيید سيليسیي

شیید .بییرای تعيییي نقحییه نییرمشییوندگي از دسییتگاه انییدازهگيییری

افزوده شده است .نماد  SG50و  SG60بهترتيب مربوط به نمونه بیا

ترشوندگي استاتيک ساخت پژوهشكده سراميک پژوهشیگاه میواد

شيشه  50درصد وزني سرباره  50درصد شيشه و  SG60بیهمعنیای

3

انریی استفاده شد .اي دستگاه در واقع يک ميكروسكوپ حرارتي

سیريع

( )HSEاست که تغيير شكل نمونههای جامد را ،همزمان بیا اعمیال

( 200درجه سانتيگراد بر دقيقه) بهطور مستقي از خشککی وارد

دما در کوره تصويربرداری ميکند و بیدي ترتيیب بیا گیرد شیدن

کوره تونلي در دمای  1200درجه سانتيگراد شده و پیس از میدت

گوشه نمونههای جامد ميتوان از نقحه آغاز نرمشیوندگي (و يیا در

يک دقيقه از آن خار شدند.

دماهای با،تر ،در نمونههای خیاص ،از ترکننیدگي نمونیههیا روی

 60درصد وزني شيشه است .نمونیههیا بیا روش گرمیاي

فوم شوندگي ترکيب ،و در عیي حیال مزيیت اسیتفاده از میواد

ميكروسكوپ با ابعاد  1×1سانتيمتر ساخته شد.

ضايعاتي و ارزان قيمت ،به ترکيب اضیافه شید .بیرای سینج
ميزان بهينه ضايعات شيشه افزوده شده ،هشت غلظیت متفیاوت

 -۳نتایج و بحث

شيشه از صفر تا  70قسمت وزني (جدول  )3به سرباره اضیافه

 -۱-۳تصاویر میکروسکوپ حرارتی

وزني کاربيید سيليسیي ترکيیب

تصاوير ميكروسكوپ حرارتي (يا هات اسیتيج ميكروسیكوپ)،

شد .همه نمونه ها با پنج بخ

بودن فومزا در ترکيب ،به ميیزان کیافي،

برای درک بهتر دمای نرم شوندگي نمونه ،از سیه ترکيیب اوليیه

اطمينان حاصل شود .سپس نمونه ها ،به کیوره بیا دمیای 1200

( )Gو مخلوط سرباره

شدند تا از در دستر

درجه سانتيگراد با سرعت گرماي

سرباره خال

با نماد ( ،)Sشيشه خال

دقيقه ،وارد شده و پس از مدت يیک دقيقیه مانیدگاری در دمیا

 1050درجه سانتي گراد تهيه شد .در میورد سیرباره شیكل ()1

بيرون آورده شدند.

تقريباً هيچ اتفا مشخصي تا اي دمیا صیورت نگرفتیه و ابعیاد

چگالي پودر ترکيب پايه اصلي ،که برای تمامي نمونههای فیوم

قحعه کامالً ثابت مانده است .اما شيشه سیودا،ي شیكل ( ،)2از

انتخاب شد ،با اسیتفاده از دسیتگاه پيكنیومتری گیازی ( Accupyc

دمای حدود  700درجه سانتيگراد تغييیرات ابعیادی زيیادی را

 )1330 v3.00بر اسا
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آغاز کرده و ميتوان گفت ذوب آن آغاز ميشود.
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 200درجه سانتيگیراد بیر

و  50قسمت وزني شيشه با نماد ( )SG50در بازه دمايي  25تیا

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

شيشییه ضییايعاتي ،بییرای بهبییود خاصییيت کارپیی يری و

زمينه) نمونهها اطال پيدا کرد .نمونیههیای میورد نظیر بیرای ايی

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

 -۱-2نامگذاری ترکیب

شد و  2/7گرم بر سانتيمتر مكعب بهدست آمد .آناليز عنصیری بیا

(رنگی در نسخه الکترونیکی)

(رنگی در نسخه الکترونیکی)

سرباره مورد استفاده دارد ،حائز اهميت است.
در عي حال ،اگرچه تصاوير از دماهای بیا،تر بیرای يیافت
دمای مناسب برای فومزايي در دست نيست ،اما از ظاهر ترکيب
 Sدر دمای  1050درجه سانتيگراد ،ميتوان اي نتيجه را گرفت
که برای حل شدن سرباره در فاز شيشه می اب و شیرکت دادن
آن در تشكيل جیداره شيشیهای ،بايید دماهیای بیا،تر از 1050

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

شکل  -۱تصاویر میکروسکوپی حرارتی از ترکیب سرباره خالص

شکل  -2تصاویر میکروسکوپی حرارتی از ترکیب شیشه خالص

درجه سانتيگراد ،برای تفجوشي انتخاب شود .بیرای بررسیي
شکل  -۳تصاویر میکروسکوپی حرارتی از ترکیب کامپوزیت سرباره

 1200 ،1180 ،1100و  1260درجه سیانتيگیراد تیفجوشیي
شدند و از آنها تصاوير ميكروسكوپي تهيه شد.

در مییورد مخلییوط  SG50در شییكل ( ،)3از دمییای  800درجییه
سانتي گراد ،تغييرات ابعادی آغاز مي شود ،اي تغييرات ابعیادی،

 -2-۳ریزساختار نمونه سرباره تف جوشی شدده بدا کاربیدد

به دليل جريان گرانروی شيشه ذوب شیده و حرکیت آن میابي

سیلیسیم در دماهای مختلف

ذرات و پر کردن فضاهای خالي بي ذرات ،آغاز میيشیود ،امیا

تصاوير ميكروسكوپي الكتروني روبشي ( )SEMاز نمونه هیای

شكل کلي نمونه ،به دليل وجود ذرات سیرباره کیه دمیای ذوب

سرباره با کاربيد سيليسي که در دماهای  1200 ،1180 ،1100و

بسيار با،تری دارند ،حفظ ميشیود و نمونیه در مجمیو  ،ذوب

 1260درجه سانتيگراد تفجوشي شدهاند ،در شكل ( )4آورده

کامل نمي شود .در ايی فراينید ،انقبیای زيیادی در قحعیه رخ

شده است.

4

است .طب نتیايج پونسیات و برنیاردو [ ]15فیاز میايعي کیه از

و سلول تشكيل نشده است  .اما گازهیای حاصیل از تجزيیه

نرم شدن شيشه افزوده شده ايجاد ميشود ،ميتواند ،باعث حیل

فوم زا از فاصله بي ذرات باقيمانده ( که هنوز توسیپ می اب

کردن ضايعات معیدني ماننید سیرباره آمیورو شیود .بنیابراي

شيشییه پییر نشییده اسییت) خییار شییده و در حییي خییرو

حضور شيشه سودا،ي که دمای ذوب بسيار پايي تری نسبت به

حفره های تونل مانند از خود به جا گ اشیته انید .درنتيجیه آن،
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ميدهد که دليل آن همان حرکت فاز جريان گرانروی گفته شده

همان طور که در شكل (  - 4الف) مشاهده مي شود ،حفره

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

و  50قسمت وزنی شیشه (رنگی در نسخه الکترونیکی)

دقي تر ريزساختار ،سرباره خال

با کاربيد سيليسي در دماهای

ج

د

شکل  -4تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع نمونههای سرباره با کاربید سیلیسیم تفجوشی شده در دماهای:

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

الف

ب

الف)  ،۱۱00ب)  ،۱۱۸0ج)  ۱200و د)  ۱2۶0درجه سانتیگراد

جداره يكنیواختي کیه مربیوط بیه حفیره انبسیاط يافتیه باشید،

تشكيل تخلخل هنوز از لحیاظ کمیي تكميیل نشیده اسیت .در

تشكيل نشده است [ .]15بههمي علت است که افزاي

ادامه ،با افزاي

دما تا  1200درجه سانتيگیراد ،سراسیر حجی

کمي در قحعه مشاهده ميشود .ساختار داربستي ،در واقیع يیک

قحعه با حفرات شكل گرفتیه و منبسیپ شیده توسیپ گازهیای

ساختار متخلخل با تخلخلهای باز است که بیهصیورت موقیت

خروجي ،اشغال مي شود .ميانگي قحر ايی حفیرات بیه 1000

برای نگهداری اجزای ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد .اما فیوم

ميكرون رسيد .اي ادامه افیزاي

دمیا ،تیا دمیای  1260درجیه

بايد تخلخلهای بسته داشته باشید (شیكل  .)1ميیانگي انیدازه

سانتيگراد ،تنها باعث رشید انیدازه تخلخیلهیا و نیازک شیدن

حفرات ريز بیهدسیت آمیده از تحليیل تصیاوير ميكروسیكوپي

جداره ها شد .همچني  ،قحر ميانگي تا حدود سیه برابیر يعنیي

الكترونییي روبشییي ،در حییدود  500ميكییرون محاسییبه شیید.

 2800ميكرون افزاي

يافت.

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

شكل ريزسیاختار بيشیتر بیه داربسیت شیباهت دارد .همچنیي

افزاي

حجی

يافت .با وجود اي  ،مشاهده میيشیود در ايی فراينید،

درحالي که در دمای  1180درجه سانتيگراد ،و همیي طیور بیا
کاه

گرانروی ،شرايپ برای يكپارچهتر شدن ترکيب و بههی

 -۳-۳بررسی خواص فیزیکی کامپوزیت شیشه – سدرباره و

و در ريزساختار آن چند سلول يا حباب قابیل مشیاهده اسیت.

نمودار تغييرات عددی چگیالي بیا افیزاي

ميانگي قحر اي حفرات نسبت به نمونیه تهيیه شیده در دمیای

سرباره ،در شكل ( )5آورده شده است .بیه طیور کلیي ،کیاه

 1100درجییه سییانتيگییراد از  500ميكییرون بییه  750ميكییرون

چگییالي بییا افییزودن مقییادير بيشییتر شيشییه مشییاهده مییيشییود.
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پيوست ذرات مجاور به ه (در اثر جريان گرانرو) ايجیاد شیده

فومزا با غلظتهای مختلف شیشه

)Density (g/cm3

شکل  -5نمودار تغییرات چگالی کامپوزیت شیشه – سرباره با افزایش غلظت شیشه

از نمودار شكل (  )5چني استنباط مي شود که بیه دليیل نیرم

ميشوند .اي بهه پيوست و افزاي

شدن بيشتر شيشه ضايعاتي و پر شدن حفرات با آن ،افزاي

افت شديد استحكام خواهد شد .طب منحني شیكل ( ،)5رونید

غلظت شيشه در کامپوزيت (تا  30درصد وزني) بیا کیاه

بهه پيوستگي تخلخلها ،تیا نمونیه  SG70ادامیه يافیت و در

گرانروی همراه است و اي کاه

با شيب مالي در نمونیه

واقع ،روند افزاي

اندازه تخلخیلهیا باعیث

حج متوقیف شیده اسیت .نمیودار درصید

مقدار کاف ي فاز م اب شيشیه ،بیرای تشیكيل حبیاب وجیود

است .محاب تعريف فوم [ ،]10فوم چگالي نسبي (تخلخل کیل

فیاز نیرم

از  )100کمتر از  30درصد دارد .که در بیي نمونیههیای میورد

سححي کل کامپوزيت در ن مونه

محالعه در اي پژوه  ،نمونه  SG50چگالي نسیبي  23درصید

مي يابد که فشار گاز حاصل از تجزيه فوم زا

دارد .نمودار تغييرات تخلخل باز و بسته نمونهها برحسب درصد

شيشه ای ،گرانروی و کش
به حدی کاه

)  (CO2امكان خرو از سح نمونه را مي يابد و به اصیحال

وزني شيشه افزوده شده نيز ،به تفكيک در شكل ( )7آورده شده

مسير خرو گاز ،خالي باقي مي ماند  .با سیرد شیدن سیريع

است .ميزان تخلخل بسته با افزاي

درصد شيشه تا  40درصید

(انجماد) ،امكان پر شدن اي مسير توسپ فاز شيشه ای وجود

وزني( ،)SG40با روند تندی افزاي

يافته است .سپس ،افزاي

ندارد.

تخلخل بسته با سرعت کندتری تا نمونه ( SG50بیا  45درصید
شديد چگالي (از مقدار  1/15گرم بر سانتيمتیر مكعیب

گرانرو حاصل از ذوب شيشه سبب بسته شدن خللوفر سححي

در نمونه  SG30تا  0/89گرم بیر سیانتيمتیر مكعیب در نمونیه

نمونهها ميشود .حبابهای گاز ناشي از تجزيه کاربيد سيليسيوم،

چگیالي از سیمت نمونیه

سبب تشكيل تخلخل بسته در نمونه ميشود [ .]11اما نكته بسيار

 SG50تا  SG60با شیيب کمتیری در منحنیي شیكل ( )5ادامیه

تخلخیل بسیته از  SG50بیه  SG60و

کاه

 )SG40مشاهده مي شود .اي کیاه
مي يابد .دليل کاه

اي روند ،به احتمیال زيیاد شیرو بیههی

پيوست تخلخلها در نمونههیا اسیت .بیهعبیارت ديگیر مقیدار
تخلخل در نمونهها افزاي

نمي يابد و فقپ اندازه آنها بزرگتیر
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مه اي نمودار ،کیاه
افزاي

مجدد آن تا  SG70است .بهنظر ميرسد ،که با افیزاي

ميزان شيشه و درنتيجه کیاه

گرانیروی کیل نمونیه و کشی

سییححي ،گییاز بییا تخريییب سییح و ايجییاد حفییره در جییداره
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طب منحني شكل ( ،)5با افزودن  40درصید وزنیي شيشیه،

تخلخل بسته) ادامه يافت .در توضي اي پديده بايد گفت که ،فاز

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

مشاهده مي شود  .در غلظت های با،تر ،به نظر م ي رسد که بیه

تخلخل کل ،با افزاي

داشته اسیت [ . ]16بیه عبیارت ديگیر ،بیا افیزاي

درصد شيشه ،در شیكل ( )6ارائیه شیده

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

)Glass Concentration (wt.%

)Total porosity (%

شکل  -۶نمودار تغییرات درصد تخلخل کل کامپوزیت شیشه  -سرباره با افزایش غلظت شیشه

)porosity (%

شکل  -۷نمودار تغییرات درصد تخلخل باز و بسته کامپوزیت شیشه – سرباره کاربید سیلیسیم ،با افزایش غلظت شیشه

حبابها ،باعث راهيابي تخلخلها بیه يكیديگر و درنتيجیه راهيیابي
تخلخلها به سح ميشود .بنابراي  ،درصد تخلخل بیاز افیزاي
تخلخل بسته کاه

مييابد [ .]10در ادامه ،با افزاي

و

وجود کافي فاز م اب قابل مشاهده است .در واقیع ،شيشیه افیزوده
شده به ميزان کافي برای حل کردن ذرات سرباره و ايجیاد پوشی

سححي (غالب

که حل نشدهاند ،در لبههای حفرهها ،قابل مشاهده است .ايی رونید

شدن فاز شيشهای در نمونیه) در  ،SG70می اب شيشیه بیهراحتیي

در نمونه  SG40تغيير يافته و تعداد محدودی حفره کروی مشیاهده

حفرههای ايجاد شده در سح و جداره تخلخلها را ميبندد .شكل

ميشود .در اي نمونه نيز بهطور عمده حفرههیای کیروی موجیود،

( )8تغييییرات ريزسییاختاری کامپوزيییت شيشییه – سییرباره حییاوی

جداره های يكنواخت نداشته و اغلب حفرات لولهای شكل هستند.

درصدهای مختلف شيشه را در دمای  1200درجه سانتيگراد نشان

ميزان شيشه تا  50درصد وزنیي ( )SG50در شیكل (-8

 70درصد وزني مجدد ،با کاه

گرانروی و کش

با افزاي

ميدهد .در نمونه مربوط به  SG30در شكل ( -8الف) حفیرههیای

) تقريباً تمامي حفرات بهشكل کروی و درصد با،يي از آنهیا بیه

غير کروی و بيشكل ،با لبههايي ناصاو و دندانیهدار ،در اثیر عیدم

شكل حفرات درصد با،يي از آنها به شكل حفرات بسیته هسیتند،
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فاز شيشه تیا

م اب روی آنها ،وجود نداشته و لبههای ناصاو حاصیل از ذراتیي
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)Glass Concentration (wt.%
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)Glass Concentration (wt.%

ج

د
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الف

ب

شکل  -۸ریزساختار کامپوزیت شیشه – سرباره حاوی :الف)  ،۳0ب)  ،40ج)  50و د)  ۶0درصد وزنی شیشه

داشته است .بنا به مجمو د،يل ذکر شده نمونه بیا

شامل  60درصد وزني شيشه است ( ،)SG60بیزرگ شیدن انیدازه

 50درصد وزني شيشه ( )SG50بهعنوان مناسبتري ترکيیب پايیه،

تخلخلها ،صافي سحو ذرات و قابليت تفكيک ديیوارههیای بیي

برای ايجاد فوم ،انتخاب شد.

حفرات ،مشاهده ميشود .ميانگي اندازه حفیرات در نمونیه SG30

در حدود  190ميكرون و در  SG70در حیدود  150ميكیرون و در

 -4-۳بررسی دماهای مختلف تفجوشی کامپوزیت  50درصدد

مییورد  SG30حییدود  130ميكییرون اسییت .رونیید کاهشییي انییدازه

وزنی – شیشه  50درصد وزنی سرباره و کاربید سیلیسیم

تخلخلها ،همزمان با افزاي

ميزان کمیي آنهیا ،در شیكل ( )6نيیز

برای انتخاب دمای بهينه از لحاظ ساخت فوم و ايجیاد تخلخیل

استنباط شده بود که در تحاب با يافتههای شكل ( )8اسیت .بخی

بسته ،ترکيب  SG50همراه با پنج قسمت وزني عامیل فیومزای

مه اي کاه  ،بهدليل وجود تعداد زياد حفرات زيیر  50ميكیرون

کاربيد سيليسي مخلوط شد .نمونههیا در  11دمیای مختلیف از

در نمونههای با درصد وزني  40و  50درصد شيشه است .امیا ايی

 850تا  1290درجه سانتيگراد تفجوشي شیدند .شیكل (،)9

روند کاهشي در نمونههايي با مقادير بي

از  50درصد شيشه ادامه

تصوير نمونهها بعید از تیف جوشیي اسیت .بیا افیزاي

دمیای

حدود  270ميكرون محاسبه شد .در اي نمونه با رشد تخلخلهای،

سانتيگراد به بعد نمونهها شرو به انبساط ميکنند و اي رونید

زير  50ميكرون( ،بزرگ شدن تخلخیلهیا) درصید توزيیع انیدازه

انبساطي با افزاي

مي يابد .از طرفي شكل نمونههیا

حفرات در اي نمونه ،درصد توزيع اندازه حفرات در نمونیه SG50

غيرمتقارن است که در کاربردهای صنعتي با ايجاد قالب دربسته
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نمييابد .در نمونه ( SG60شكل  -8د) ميانگي اندازه تخلخلها در

تفجوشي حج نمونهها افزاي
دما افزاي

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

اندازه تخلخلها نيز يكنواختتر شده اسیت .در شیكل ( -8د) کیه

بهشدت افزاي

قادر به تشكيل فاز مايع پيوسته و حیبس گازهیای خروجیي
حج ناشي از تف جوشیي ،بیر

نبوده است  .بنابراي  ،کاه
فشار گازهای حاصل از واکن

فوم زا غلبیه کیرده اسیت .از

دمای  950درجه سانتي گراد به بعد ،با کیاه
شکل  -۱0تصویری از ظاهر و سطح زیرین نمونه  SG50-5SiCدر
 ۱290درجه سانتیگراد

گرانیروی در

م اب شيشه نمونه توانیايي حیبس گازهیای خروجیي را تیا
حدودی داشته  ،و افزاي

حج مختصری نسیبت بیه دمیای

 950درجه سانتي گراد قابل رويت است .از دمیای  1000تیا

انبساط بي شكل کنترل مي شیود  .از سیوی ديگیر ،درنهايیت

 1150درجه سانتي گراد ،هنوز ،سرباره به اندازه کیافي ،نیرم

نمونه های فومي بايد برش داده شوند تا شكل هندسي قابیل

نشده است  .سرباره همچني در فوم زايیي و تشیكيل حبیاب

قبول به دست آيد .در دمای  1290درجه سانتي گیراد ،نمونیه

نقشي نداشته و هنوز اي م اب شيشه است که ،در افیزاي

 ) 10تشكيل شد؛ بنابراي اي نمونه قابليت بررسي از لحیاظ

سانتي گراد ،به نظر مي رسد که سرباره در انقبای تیثير گ اشته

چگالي و ابعاد را نداشته و از ادامه بررسي کنار گ اشته شد.

و چگالي با شيب تندتری افزاي

چگالي بعید

به عبارت ديگر اندازه تخلخل های باز در اي نمونه به حیدی

از اي دما ادامه يافت  ،زيرا فشار گازهای خروجي بر کش

بزرگ و با تعداد زياد بود که استحكام ماده فوم را نداشیت .

سییححي م ی اب غلبییه کییرده و انبسییاط بيشییتری را موجییب

شكل (  )11تغييرات چگالي نمونه ها با افزاي

يافت .کاه

مي شوند .در شكل (  ، )12نمودار تغييرات تخلخل با افزاي

درجه سانتي گراد را نشان مي دهد  .روند کلي در اي نمودار،

دمای تف جوشي رس شیده اسیت .تمیام تغييیرات در ايی

دمیا و در حضیور عامیل فیوم زای

نمودار نيیز متنیاظر بیا نمیودار دمیا  -چگیالي اسیت .طبی

کاه

چگالي با افزاي

سانتي گراد ،چگالي به طور محسوسي از حیدود  1/5تیا 1/9

معمو ً،بايد کمتر از  20تا  30درصد باشد ]  . [12در دماهای

چگیالي،

کمتر از  1180درجه سانتي گراد ،نمونه ها از لحیاظ چگیال ي،

به دليل جريان گرانروی فاز شيشه ،در نمونه در اي دما و پر

مصدا تعريف فوم نيستند .انبساط طولي در فوم ها در شكل

ابعیاد و

(  ) 13نيز ،از تغييرات چگالي در شكل ( )12تبعيت مي کنید.

انقبای است .از طرفي ،گرانروی کل فاز مايع در کامپوزيت،

انقبییای  14درصییدی در دمییای  950درجییه سییانتي گییراد و

گرم بر سانتي متر مكعب افزاي

يافت .اي افزاي

کردن فضاهای خالي بیي ذرات و درنتيجیه کیاه

60
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کاربيید سيليسییي اسییت .امییا از دمییای  850تییا  950درجییه

مشخصات عنوان شده در منیابع ،چگیالي نسیبي يیک فیوم،

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

ان بساط و تغيير شكل شديد داشت و پوسته شيشه ای (شیكل

حجی نق ی

دما تیا 1260

آفرينییي مییي کنیید .بعیید از دمییای  1150درجییه

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

شکل  -9تصویر ظاهری نمونه  SG50-5SiCتفجوشی شده در دماهای مختلف

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

شکل  -۱۱تغییرات چگالی نمونههای  SG50-5SiCبا افزایش دمای تفجوشی

در ادامه ثابت بودن تقريبي انبسیاط تیا دمیای  1150درجیه
سانتي گراد  ،و همچني افزاي

انبساط از  214درصد به  328درصد افزاي

يافت  .با ادامیه

شيب انبساط طولي ،از 1150

اي روند تا  1290درجه سانتي گراد  ،همه گازها در يیک يیا

چگیالي اسیت.

چند حباب محدود تجمع کرده و با فشار بیر ديیواره نیازک

روند انبساط از  1200تیا  1230درجیه سیانتي گیراد ،تغييیر

شده نمونه ،درنهايت يک حباب يا تخلخل گنبدمانند ( ،شكل

چنداني ندارد (  111تا  115درصد) ،در مقابل  1230تا 1260

 )9باقي گ اشت .

تا  1200درجه سانتي گراد  ،متناظر با افزاي

درجه سانتي گراد (که بسیيار بیا،تر از نیرم شیوندگي شيشیه

بيشتر در راستای افزاي

سريع،

ضخامت صورت مي گيیرد .درنهايیت

به راحتي در فاز نرم شيشیه ای نفیوذ کیرده و بیا گرمیا تیوان

استحكام فشاری نمونه  SG50با توجه به تخلخل بیا ،و شیكل

انیدازه

قابل قبول تخلخلهیا انیدازهگيیری شید و عیدد اسیتحكام 3/2

حباب ها را يافته و آنها را به هی متصیل میي کنید .درنتيجیه،

مگاپاسكال برای نمونه بهدست آمد که اي نتيجه اگر نسیبت بیه

منبسپ کردن بیي

از ،يیه هیای سیحح ي و افیزاي
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است) به طور طبيعي با کاه

شديد گرانیروی ،فشیار گیاز

انبساط نمونههای فوم ،بهويژه در اي روش گرماي

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

شکل  -۱2تغییرات درصد تخلخل کل کامپوزیت شیشه  -سرباره و کاربید سیلیسیم با افزایش دمای تفجوشی

] [ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17

شکل  -۱۳تغییرات انبساط طولی (در ضخامت و قطر) کامپوزیت شیشه  -سرباره و کاربید سیلیسیم با افزایش دمای تفجوشی

کار شهسواری ] [12مقدار کمي است ،اما بهنظر ميرسد بهدليل

دارد .شكل ( )14الگوی پراش پرتو ايكس از نمونیه بیا درصید

تخلخل با ،،هدايت حرارتي کمتری داشته باشد .ايی میورد در

شيشه بهينه را نشان ميدهد .در نمونیه  SG0فیاز آکرمانيیت –

تحقيقات بعدی مورد بررسي قرار مي گيرد.

جلنيت 6و دايوپسايد 7بههمراه فاز شبه وو،ستونيت 8تبلور يافته

5

است .بیا افیزاي

ميیزان شيشیه ،ايی فیاز جیای خیود را بیه

برای بررسي فازهای تشكيل شده هنگام تیف جوشیي ،بررسیي

جلنيییت ،در سییاختار کلسییي سییيليكاتي وو،سییتونيت جییای

فازی انجام شد .اي تصور وجود داشت که بهدليل زمیان کوتیاه

گرفته اند .تبديل وو،سیتونيت بیه شیبه وو،سیتونيت در دمیای

تفجوشي ،ممك است فاز کريستالي تشكيل نشیود .از طرفیي

 1125درجه سانتيگراد  ،در فشارهای ک توسپ زمیي شناسیان

اسیتحكام نمونیههیا تییثير

گزارش شده است] .[17فاز شبه وو،ستونيت از نو سیيليكات
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 -5-۳بررسی فازی

وو،ستونيت داده و در واقیع ،عناصیر موجیود در آکرمانيیت -

فازهای تشكيلشده ،قحعاً در افزاي

] [ DOR: 20.1001.1.2251600.1398.38.4.7.4

شکل  -۱4الگوی پراش پرتو ایکس ،مربوط به نمونه سرباره خالص و سرباره با سه میزان  ۳0و  50و  ۷0درصد وزنی شیشه

. درجه سانتيگراد بهدست آمد1200 درصد وزني شيشه

سییتونيت از نییو،کلسییي حلقییوی بییا ذوب غيرناگهییاني وو

 درصید وزنیي30  با افزودن شيشه ضايعاتي به سیرباره تیا.3

سيليكات زنجيره ای با ذوب ناگهیاني اسیت و بیه همیي دليیل

 اما با اضیافه کیردن ايی،تغييری در تخلخل ايجاد نميشود

 درجیه سیانتيگیراد رفتیار1260 ی،ممك است در دماهای با

 تخلخیل کلیي، درصید وزنیي30 درصد وزني به بيشیتر از

.نمونهها از لحاظ ذوب متغير باشد

 همچني با.مييابد

 درصد افزاي80 به صورت معناداری تا

نتیجهگیری

[ Downloaded from jame.iut.ac.ir on 2022-08-17 ]

. از تونلي به کروی تغيير ميکند، شكل حفرات،فاز شيشهای
50  حاصیل از کامپوزيیت سیرباره بیا، فاز غالب تبلور يافته.4

 درصد وزني به سیرباره50  افزودن شيشه ضايعاتي به ميزان.1

 درجییه1100 تر از، در دماهییای بییا،درصیید وزنییي شيشییه

 تبلیور و ريزسیاختار، باعث بهبود خواص فیومزايیي،د،فو

.ستونيت است،ستونيت و شبه وو، وو،سانتيگراد

.کامپوزيت ميشود
50  دمای بهينه فومزايي برای کامپوزيیت سیرباره بیههمیراه.2

واژهنامه
1.
2.
3.
4.

X -ray fluorescence spectroscopy
carboxymethyl cellulose
hot stage microscopy (HSM)
scanning electron microscopy (SEM)

5.
6.
7.
8.

Akermanite
Gehlenite
Diopside
Pseudowollastonite
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