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مقدمه
نانوذرات مغناطیســی تحت تابش میدان مغناطیســی متناوب و تحت 
فرآیندی به نام جابه جا شدن مغناطیسی تولید حرارت می کنند. این گرما 
در تکنیک ها و کاربردهای گسترده  تشخیصی و درمانی مورد استفاده قرار 
می گیرد. گرما درمانی )هایپرترمیای( مغناطیسی برای درمان تومور، به تولید 
حرارت به وســیله نانوذرات مغناطیسی از طریق اعمال میدان مغناطیسی 
متناوب خارجی با فرکانسRF گفته می شــود. درمــان هایپرترمیا1 برای 
سرطان با مشــکالتی مانند عدم توزیع مناســب حرارت در منطقه تومور 
و آســیب به سلول های زنده مواجه اســت که مانع از عملکرد مناسب این 
روش برای درمان سرطان می شود. نتایج مطالعات بالینی و پیش بالینی با 
نانوذرات مغناطیسی برای درمان هایپرترمیا نشان از توانایی این روش برای 

غلبه بر مشکالت پیش روی درمان هایپرترمیا دارد.

هایپرترمیا
هایپرترمیا به صورت کلی به معنای افزایش دمای بدن به بیش از میزان 
طبیعی آن اســت. دمای باالی بدن به طور معمول باعث بیماری می شود، 
مثل تب و یا شــوک گرمایی، اما افزایش کنترل شده دما در بعضی از موارد 
برای درمان بیماری ها به ویژه سرطان به کار می رود )شکل1(. گرما درمانی، 
فرآیندی شــامل افزایش دمای بافت های حــاوی تومور معموال تا بیش از 
42 ســانتی گراد اســت و هدف آن از بین بردن سلول های سرطانی است. 
این فرآیند درمانی به طور معمول با ســایر روش های درمان سرطان مثل 
پرتودرمانی و شیمی درمانی همراه می شود. توانایی کنترل توزیع انرژی در 
داخل بافت های زنده با گســترش ابزارهای الکترونیک و سیستم های مدل 
سازی در دهه های گذشته بسیار مورد توجه بوده و پیشرفت قابل مالحظه ای 
داشته است. از هایپرترمیا به دو شکل کلی موضعی و منطقه ای برای درمان 
سرطان استفاده می شود. عدم توزیع حرارت در تمامی سلول های توموری، 
ناکافی بودن مقدار گرمای تولیدی و نیز تیمار حرارتی ناخواسته سلول های 
ســالم، مهمترین چالش های روش های فعلی هایپرترمیا است. نانوفناوری 
افق هــای جدیدی را جهت حل این مشــکالت پیــش روی محققان قرار 
داده اســت. نانوذرات با توانایی تجمع اختصاصی در بافت تومور، توزیع در 
تمام نواحی تومور و همچنین توانایی ایجاد گرمای بیشتر، درمان موثر تری 
را نوید می دهند. نانوذرات فلزی و نانوذرات مغناطیسی از مهمترین نانوذرات 
مورد اســتفاده در هایپرترمیا هستند.  ایده اســتفاده از گرما برای درمان 
ســرطان برای مدت طوالنی مد نظر بوده است، اما تالش های سالیان اخیر 
منجر به عملیاتی شدن این ایده شده است. علت اصلی این تاخیر، رسیدن 
به توانایی ایجاد افزایش دمای مناســب در مکان مناســب است به طوری 
که باعث آســیب به سلول ها و بافت سالم بدن نشود. امروزه با دستگاه ها و 

روش های جدید این امر تا حدودی قابل دستیابی شده است.

درمان تومورهای سرطانی
    استفاده از نانو ذرات مغناطیسی در درمان تومور های سرطانی

y تهیه کنندگان: حانیه سادات وفایی، حدیثه سادات نبوی چاشمی

1Hyper Thermia

شکل 1: شماتیک نحوه عملکرد گرما درمانی
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به طور معمول هایپرترمیا به همراه ســایر روش های درمان سرطان 
مانند شیمی درمانی و پرتودرمانی بکار گرفته می شود.

به نظر می رسد که هایپرترمیا باعث حساس شدن بیشتر سلول های 
سرطانی به پرتو و داروهای شیمی درمانی می شود.

مطالعات بالینی بسیاری بر روی ترکیب هایپرترمیا و پرتودرمانی و یا 
شیمی درمانی بر انواع مختلف سرطان ها مانند سارکوما، مالنوما، سرطان 
سر و گردن، رکتوم، کبد، سرویکس، مزوتلیوم، پستان، مثانه، ریه، مغز و 
غیره صورت گرفته است. بسیاری از این مطالعات نشان از اثر هایپرترمیا 

در کاهش اندازه تومور به عنوان درمان همراه دارند.

روش های هایپرترمیا
از هایپرترمیا به دو شــکل کلی برای درمان سرطان استفاده می شود. 
در روش اول از ایجاد دمای بسیار باال برای از بین بردن قسمت کوچکی 
از ســلول ها و یا بافتی مانند تومور استفاده می شود. این نوع هایپرترمیا 
به طور معمــول هایپرترمیای موضعی1 نامیده می شــود. در روش دوم 
دمای قســمتی از بــدن و یا حتی کل بدن چند درجه بیشــتر ازدمای 
طبیعی بدن باال برده می شــود، این نوع تیمار باعث بهبود عملکرد سایر 
درمان های سرطان مانند رادیودرمانی و شیمی درمانی می شود. این شکل 
هایپرترمیــا، هایپرترمیای منطقه ای2 و یا هایپرترمیای کل بدن3 نامیده 

می شــود. هر دو روش کلی معموالً به عنــوان درمان همراه بکار گرفته 
می شوند.

البتــه در بعضی از مدهای هایپرترمیا ماننــد تخریب رادیوفرکانس، 
ممکن است به عنوان درمان اصلی نیز بکار گرفته شود. 

 
نتیجه گیری

هایپرترمیا هم اینک مزایای قابل قبولی برای درمان بیماران سرطانی 
فراهم آورده است، فهم بهتر از آرایش اپلیکاتورها در پروسه های درمانی، 
طراحــی اپلیکاتورهای بهتــر و تکنولوژی های جدیدتر بــرای درمان 
تومورهای عمقی تر ضروری به نظر می رســد. بینش صحیح نســبت به 
مکانیسم های مولوکولی نیز می تواند منجر به طراحی درمان های مرتبط 
با هایپرترمیا مانند ژنرســانی با نانومواد حساس به دما و یا دارورسانی با 

نانومواد حساس به دما و ترکیب روش های مختلف درمان شود. 
مســلماً با ورود نانوفناوری و غلبه بر محدودیت های فعلی این روش 
از جمله عــدم تمرکز دما در نواحی خاص، عــدم کنترل  صحیح دما، 
عدم دسترسی به تومورهای عمقی و عوارض جانبی ناشی از گرم شدن 
سلول ها و بافت های سالم، این نوع از درمان سرطان سهم بسیار بیشتری 

در آینده روش های درمان سرطان دارد.  

1local hyperthermia 
2Regional hyperthermia
3Whole-body hyperthermia

منابع:

]1[  سید محمد امینی، اسماعیل میرزایی، " مقدمه ای بر هایپرترمیا )گرما درمانی( در درمان سرطان )روش ها، مکانیسم ها، محدودیت ها و نقش 
نانوفناوری("، سیستم جامع آموزش فناوری نانو

]2[  سید محمد امینی، اسماعیل میرزایی، " گرما درمانی با نانوذرات مغناطیسی"، سیستم جامع آموزش فناوری نانو
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شیشه ضد گلوله
توضیحی بر شیشه های ضد گلوله و فرآیند ساخت آنها

y تهیه کننده: مهدی معصومی

شیشــه همانند دیگر مواد سرامیکی، ماده اي ترد و شکننده است، در 
نتیجه اســتحکام خمشی و کششی آن کم می باشــد. هنگامی که این 
ماده تحت ضربه، فشــار، گرادیان حرارتی در ســطح و یا تنشــی باالتر 
از آســتانه تحملش قرارگیرد،  ترک برداشــته و می شکند. شیشه هاي 
معمولی در اثر شکســت به قطعات تیز و برنده اي تبدیل می گردند که 
خصوصا در تصادفات رانندگی باعث جراحات بسیار خطرناکی می شوند. 
براي جلوگیري از بروز چنین مشکلی، ساده ترین راه، ساخت شیشه هاي 
چند الیه، با الیه پلیمري اســت. این نوع شیشــه ها را می توان در انواع 
شیشــه هاي لمینت )الیه ای( طبقه بندي کرد کــه مطابق با نوع کاربرد 

براساس محاسبات مهندسی ویژه، طراحی و تولید می شوند ]1[.
شیشــه هاي ضد گلوله در ظاهر مشــابه شیشه هاي معمولی هستند 
ولی در عمل به دلیل مقاومت بســیار باالتري که نسبت به شیشه هاي 
معمولی دارند، بعد از اصابت گلوله، از عبور آن جلوگیري می کنند. شیشه 
ضدگلوله با روی  هم قرار گرفتن چندین الیه شیشه خاص روي یکدیگر 
ساخته و از یک الیه پلیمري براي چسباندن شیشه ها روي هم استفاده 

می شــود. این الیه پلیمری میانی استحکام کششی شیشه را به میزان 
قابل توجهی افزایش می دهد. هنگامی که گلوله اي با این نوع شیشــه ها 
برخورد می کند، از الیه هاي اولیه شیشه گذشته و انرژي جنبشی گلوله 
توســط این الیه ها گرفته می شود. با کاهش انرژی جنبشی، گلوله دیگر 
توانایی عبور از الیه نهایی را نداشته و داخل شیشه به دام می افتد. البته 
براي شیشــه هاي ضد گلوله آستانه شکست تعریف می شود که بسته به 
نوع شیشه، ضخامت شیشــه، نوع گلوله و تعداد شلیک تغییر می کند. 
ضخامت شیشه هاي ضد گلوله بین 7 تا 75 میلی متر می باشد )شکل1( 

.]2[

شکل 1: شیشه ضد گلوله در مقابل انواع گلوله های جنگی
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افزایش استحکام
یکی از مهم ترین فرایندها در تولید شیشــه ضد گلوله انجام عملیات 
حرارتی مانند آنیل و یا تمپرکردن می باشــد. شیشــه های تمپرشــده 
استحکامی بیش از دو برابر شیشه هاي آنیل شده دارد. این شیشه ها پس 
از شکســت به ذرات ریزي تبدیل می شوند که خطرات ناشی از مجروح 

شدن را کاهش می دهد]3[ )شکل2(. 

   تمپرکردن
شیشه تمپرشده معموال 4 برابر شیشه معمولی و یا تنش زدایی شده 
محکم تر است. شیشه آنیل شده پس از شکست به قطعات بزرگ و بسیار 
تیز تبدیل شده و این درحالی است که شیشه تمپر شده به قطعات ریز 
و با تیزي کمتر تبدیل می شود. شیشه اي که به صورت مناسب تمپرشده 
باشــد میزان تنش فشاري آن به 69 تا 100 مگاپاسکال هم می رسد که 
از ایمنی باالیی برخوردار می باشــد. با افزایش این تنش قطعات شیشه 
پس از خرد شدن ریز تر می شوند. باید توجه کرد هر گونه سوراخ کاری 
برشیشه یا پولیش کناره ها باید قبل از عملیات تمپرحرارتی روي شیشه 

اولیه ایجاد شود ]4[. تمپرکردن به دو روش زیر انجام می گیرد:
الف- روش تمپرکردن حرارتی

در این روش یک شیشه آنیل شده را 600  تا 680 درجه سانتی گراد 
حرارت داده و به یکباره به مدت 3 تا 10 ثانیه سرد می شود. اگر سرعت 
سرد کردن باال باشد، شیشه تا چهار برابر استحکام شیشه هاي آنیل شده 
مســتحکم می شود که به هنگام شکســت به ذرات بسیار ریزي تبدیل 
می گردد. اگر سرعت سرد کردن کمی آرام تر باشد، افزایش استحکام تا 

دو برابر استحکام اولیه خواهد رسید.

شکل 2: تفاوت شکست در شیشه آنیل شده و تمپرشده
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ب- روش تمپرکردن شیمیایی
از فرآیندهایی که در تولید شیشــه های ضد گلوله مورد استفاده قرار 
می گیرد روش تمپر کردن شــیمیایی می باشــد. در این روش شیشه را 
درون محلول شیمیایی قرار داده تا استحکام مکانیکی آن افزایش یابد. 
شیشــه هایی که تمپر شیمیایی شده اند، خواصی مشابه با تمپر حرارتی 
دارند. از این نوع شیشه ها  در صنعت و یا در مصارفی که نیاز به شیشه 
های مســتحکم و نازک باشد استفاده می شود و در پنجره ها یا مصارف 

معمولی کاربردی ندارند ]5[. 
افزایش استحکام شیشــه با روش هاي مختلف دیگری نیز قابل اجرا 

است که مهمترین این روش ها عبارت است از:
1- کاهش تعداد ترک هاي سطحی 2- کاهش احتمال ایجاد ترک هاي 
سطحی3- کنترل محیط اطراف ترک ها در مجاورت نوک ترک در سطح 
4- به کار بردن پوشــش به منظور حفاظت سطح در برابر ایجاد عیوب 

سطحی 5- ایجاد تنش فشاري در سطح
الف- براي دستیابی به هدف 1 و 2 یعنی کاهش تعداد ترک یا کاهش 
طول ترک؛ عمدتا از طریق کاهش نســبت طول ترک به شعاع انحنا در 
نوک ترک عمل می شــود. به این منظور از پولیــش حرارتی در هنگام 
شــکل دادن شیشه استفاده می شود. لذا چنانچه سطح در معرض شعله 
قرار گیرد تا حدودی شعاع انحنای نوک ترک افزایش طول ترک کاهش 

می یابد. 

ب- اســتفاده از محلول هاي خورنده شیمیایی به منظور انحالل الیه 
ســطحی نیز می تواند مؤثر باشد. البته باید توجه کرد که در صورت باال 
بودن غلظت اسید و ایجاد خوردگی شدید سطحی، ممکن است نتیجه 

عکس بدست آید.
ج-کنتــرل محیط اطراف نوک ترک در ســطح شیشــه و همچنین 
کاهش صدمات ســطحی از طریق پوشش دادن ســطح شیشه با مواد 

پلیمري نیز می تواند موثر باشد. 
د- ایجاد تنش فشــاري در ســطح براي افزایش استحکام در شیشه 
مناسب است، ولی براي رســیدن به شیشه با استحکام هاي باالتر فقط 

روش تمپرکردن موثر است ]6[.

تولید شیشه با دو الیه مذاب با ضریب انبساط حرارتی متفاوت
روش تمپر با سرریز مذاب، یکی از روش هایی است که تولیدکننده را 
قادر می سازد تا شیشه اي بزرگ تر، نازک تر همراه با سطوح صاف تر تولید 
نماید. با اســتفاده از فرایند ســرریز مذاب، می توان ورق هاي شیشه اي 
نازک با ســطوح بسیار صاف که نیازي به هیچ پرداخت اضافی حتی در 
تولید شیشه در اندازه هاي بزرگتر ندارند را تولید نمود. این فرایند عمال 
با حذف تاب در شیشه پس از تمپر شیمیایی، تولید ورق هاي شیشه اي 

نازک تر و بزرگ تر را مقدور می سازد )شکل3( ]7[. 

شکل 3: تولید شیشه با دو الیه مذاب با ضریب انبساط 
حرارتی متفاوت

H. Aben, C. Guillemet, Photoelasticity of Glass, Springer-Verlag, 1993 
O'Block, Robert L.; Donnermeyer, Joseph F.; Doeren, Stephen E. (1991). Security and Crime Prevention. Butter-
.worth-Heinemann
.V. Tyagi, A.K. Varshneya, J. Non-Cryst Sol. 238 (1998) 186–192
.A.Y. Sane, A.R. Cooper, J. Am Ceram. Soc. 70 (2) (1987) 86–89
.D.J. Green, J. Am. Ceram. Soc. 66 (12) (1983) 807–810
 .B. Lawn, Fracture of Brittle Solids-Second Edition, Cambridge UniversityPress, 1993 
.E. Bouyne, O. Gaume, Glass Technol. C 43 (2002) 300–302

منابع:

]1[
]2[
 
 ]3[
 ]4[
 ]5[
 ]6[
]7[
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1- مقدمه
تغییرشــکل پالستیک شــدیدSPD( 1( فرآیندی پیچیده است که 
می تواند منجر به ریزشــدن اندازه ی دانه ها توسط فعالیت نابجایی ها و 

دوقلویی شدن و یا درشت شدن دانه ها شود. 
روش های تغییرشکل پالستیک شدید به طور گسترده ای برای تولید 
مواد بالک نانوساختار دارای دانه های فوق ریزUFG( 2( )100 نانومتر تا 
1 میکرومتر( و مواد نانوکریســتالی )nm 100 < اندازه دانه( استفاده 
می شــوند. برخی از مواد نانوســاختار تولیدشده توســط SPD دارای 
خواص مکانیکی برتری از جمله اســتحکام و شکل پذیری باال و یا رفتار 
سوپرپالستیسیته هستند. این خواص مکانیکی برتر ناشی از سازوکارهای 
تغییرشکل فعال در مواد هستند. مواد فلزی فوق ریزدانه که اندازه دانه ی 
آن ها زیر 1 میکرومتر اســت خواص سازه ای ویژه ای دارند، زیرا علی رغم 

ترکیب شیمیایی ساده دارای خواص مکانیکی باالیی هستند.
بیشتر فرآیندهای SPD توســعه یافته فرآیندهایی تک باری هستند 
 ARB ،که برای تولید مقدار کمی از ماده اســتفاده می شوند. درمقابل
فرآیندی جدیدتر اســت که با بهره گیری از تغییرشکل نوردی، که برای 

تولید پیوســته ی مواد حجیم مانند ورق ها، تســمه ها و نوارها استفاده 
می شود، توسعه یافته است. این فرآیند که اتصال نوردی انباشتی یا نورد 
تجمی نامیده می شود به طور موفقیت آمیزی در تولید مواد ورقه ای بالک 

با ساختار فوق ریزدانه به کار می رود.
در فرآیند ARB، که به طور شــماتیک در شــکل 1 نشان داده شده 
اســت، پس از نورد کردن تا نصف ضخامت، ماده ی نوردشده به دو نیمه 
بریده می شــود و روی هم قرار می گیرند تا به ضخامت ابتدایی برسند و 
سپس مجدداً نورد می شــوند. برای دست یابی به یک جامد تک جزئی، 
فرآیند ARB تنها یک فرآیند تغییرشــکل نیســت، بلکه یک فرآیند 
اتصالی نیز تلقی می شود. برای ایجاد اتصال قوی، سطوح تماس ورق ها 
پیش از اینکه روی هم قرار بگیرند چربی زدایی و برســکاری می شــوند. 
گاهی اوقــات، برای حصول یــک اتصال قوی و کاهــش نیروی نورد، 
ورق هــاِی روی هم قرارگرفته تا دمایــی کمتر از دمای تبلور مجدد گرم 
می شوند. زیرا تبلور مجدد از انباشتگی کرنش جلوگیری می کند. همواره 
برای دســتیابی به پیونــد بین ورقه ای یک کاهش ضخامت آســتانه ای 
وجــود دارد. فرآیند ARB نیازمند تجهیزات خاصی نیســت و تنها با 
یک نورد غلتکی قابل اجرا است که یکی دیگر از مزایای این روش است. 
ازآنجایی که دســتیابی به پیوند قوی نیازمند کاهش ضخامت زیادی در 
هر پاس اســت و فرآیند بدون حضور روانکار اجرا می شــود نیروی نورد 
درحین فرآیند بســیار بزرگ است. بنابراین الزم است که دستگاه نورد 

مورداستفاده ظرفیت باالیی داشته باشد.
یــک مشــکل محتمل و نســبتاً جــدی در فرآینــد ARB، وقوع 
ترک خوردگی حین نورد در برخی از مواد ســخت است. برخی مواد نیز 
در اثر کرنش ســختی کارپذیری خود را از دســت خواهند داد. در مواد 
شــکل پذیر، مانند آلومینیم خالص، پــس از ARB هیچ ترک خوردگی 
مشاهده نمی شود و ورق هایی کاماًل سالم تولید می شوند. ترک ها معموالً، 
به علت تنش کششی، در لبه های جانبی ورق ها ایجاد می شوند و گاهی 

اوقات تا مرکز آن رشد می کنند.

Accumulative Roll Bonding (ARB(

اتصال نوردی تجمعی

y S-Rafiei@Semnan.ac.ir             شهاب الدین رفیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

)ARB( شکل 1 شمایی از مراحل فرآیند اتصال نوردی انباشتی

1Severe plastic deformation
2Ultrafine grain
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2- ریزساختار مواد ARBشده
یک یا دو پاس ARB تغییرشــکل پالســتیکی معادل با 50 یا 75 
درصــد نورد معمولی ایجاد می کند. این ریزســاختار یک ریزســاختار 
تغییرشــکل یافته ی متعارف متشکل از ســلول های نابجایی و دانه های 
فرعی است. در بیشتر از سه پاس، ریزساختار الیه ای دیده می شود که این 
ریزساختار در موادی که به شدت نورد شده اند دیده می شود. در بیشتر از 
5 پاس، ریزساختار شامل الیه های یکنواخت روی هم قرارگرفته متشکل 
از دانه های فوق ریز اســت. الزم به ذکر است که توسعه ی ریزساختاری 
و افزایش اختالف جهتگیری دانه ها در ARB بســیار ســریع تر از نورد 
متعارف اســت. از دالیل اصلی تقسیم شــدن دانه ای در ARB می توان 

تنش برشی ایجادشده ناشی از اصطکاک بین ورقه ها را نام برد.
تصویر TEM از ســاختار UFG یک فــوالد IF که در دمای 500 
درجه ی ســانتی گراد برای 7 پاس ARB شــده است در شکل 2 آورده 
شده است. اجرای ARB در دمای 500 درجه ی سانتی گراد در این مورد 
سبب وقوع بازیابی و مهاجرت مرزدانه ای کوتاه دامنه و تبدیل ساختار به 

یک ساختار الیه ای شده است.
با توجه به تصویر واضح اســت که بیشتر مرزدانه ها از نوع بزرگ زاویه 

و با اختالف جهت بیشتر از °15 هستند. یعنی ریزساختاری با دانه های 
فوق ریز و اختالف جهتگیری زیاد نســبت به یکدیگر. این ریزســاختار 
به طور همزمان طبیعتی تغییرشــکل یافته نیز دارد، زیرا ریزساختار در 
جهت نورد ســیالن یافته اســت و تعدادی مرزدانه های کوچک زاویه با 

نابجایی های درون دانه ای نیز دیده می شوند. 
 UFG شکل 3 نشان دهنده ی ضخامت میانگین دانه های یک ساختار
الیه ای و کسر مرزدانه های بزرگ زاویه به عنوان تابعی از ضخامت در یک 
فوالد IF (فوق کم کربن) اســت که در دمای 500 درجه ی سانتی گراد 
برای 7 پاس ARB شــده است. باتوجه به شکل، اندازه ی دانه ها همگن 
و در حدود 200 نانومتر و کسر مرزدانه های بزرگ زاویه در کل ضخامت 
75 درصد است. مشابه همین نتایج نیز در سایر مواد ARBشده مشاهده 
شــده است که نشان می دهد این روش یک فرآیند نویدبخش در ایجاد 

ورقه های بالک با ساختار فوق ریزدانه است.
اندازه دانه ی UFG حاصله از فرآیند ARB به شدت متأثر از سیستم 
آلیاژی اســت. با اینکه اندازه دانه ی رایج قابل دســتیابی توسط فرآیند 
ARB حدود چندصد نانومتر اســت، امکان دستیابی به ساختار ریزتر 
چندده نانومتری نیز وجود دارد. معموالً ریزســاختار درشت تر در مواد 
خالص تر دیده می شــود که علت آن وقوع بیشــتر فرآیندهای بازیابی 
مانند مهاجرت مرزدانه ای است. اتم های حل شوند و انرژی نقص چیدن 
کم می توانند در ریزشــدن اندازه دانه مؤثر باشند. اندازه ی ریزساختار با 
افزایش کرنش کاهش می یابد ولی ســرعت ایــن کاهش کمتر و کمتر 
می شــود و گاهی اوقات پس از مقدار مشخصی از کرنش، دانه از کرنش 
انباشته می شوند. ایجاد ســاختار فوق ریز ناشی از باالنس بین تجمع و 
آزادشدن کرنش )نابجایی ها( است. دمای فرآوری کمتر باعث ریزترشدن 

ساختار می شود.

 IF ب( تصویر اختالف جهت گیری دانه ای در فوالد( ،TEM تصویر )شکل 2 )الف
که در دمای 500 درجه ی سانتی گراد برای 7 پاس ARB شده است

 IF شکل 3 ضخامت متوسط دانه ها و کسر مرزدانه های بزرگ زاویه در سراسر ضخامت فوالد
با ساختار UFG که برای 7 سیکل ARB شده است 
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3- خواص مکانیکی مواد ARBشده
شــکل 4 نشان دهنده ی منحنی های تنش-کرنش مهندسی برخی از 
 ARB شده در چندین پاس است. با افزایش تعداد پاس هایARB مواد

استحکام افزایش و درصد ازدیاد طول کاهش می یابد. 
1-3 فوالد IF )فوق کم کربن)

دمای 500 درجه ی سانتی گراد
منحنی تنش-کرنش فوالد IF که در دمای 500 درجه ی سانتی گراد 
ARB شــده است در شکل 4 آورده شده اســت. استحکام پس از یک 
ســیکل ARB افزایش یافته و شکل پذیری به شدت کاهش یافته است. 
بــا افزایش کرنش مرتباً افزایش می یابد و پــس از 7 مرتبه به 3/2 برابر 
مقدار اول افزایش می یابــد.  دمای اتاق زمانی که ARB در دمای اتاق 
اجرا شد، استحکام به باالی GPa 1 افزایش یافت و شکل پذیری تقریباً 
ثابت باقی ماند و پس از هر ســیکل مقــدار ناچیزی کاهش یافت. 3-2 
آلومینیم خالص تجاری رفتار آلومینیم خالص تجاری پس از ARB در 
دمای اتاق نیز مشابه با فوالد IF است. مشخصه ی مهم موادی که دچار 
تغییرشــکل پالستیک شدید شده اند نبود شکل پذیری یکنواخت است. 
واضح است که مواد کارسخت شده شکل پذیری محدودی دارند. بنابراین، 
اینکه مواد ARBشده با ساختار UFG و تغییرشکل یافته شکل پذیری 

اندکی دارند تعجب آور نیست.
36Ni 3-3 فوالد

این فوالد با ســاختار آستنیت )fcc( رفتار مشابهی با سایر مواد دارد. 
بااین حال، شــکل منحنی تنش-کرنش در این فوالد بســیار متفاوت از 
آلومینیم خالص و فوالد IF اســت. این فوالد کرنش یکنواخت نســبتاً 
زیادی دارد که دلیل آن می تواند این باشــد که این فوالد ماهیتاً توانایی 
کرنش ســختی باالیی دارد و در برابر ناپایداری پالســتیکی زودهنگام 
مقاومت می کند. مشابه همین رفتار در سایر مواد مانند مس نیز مشاهده 

شده است. 
4-3 آنیل کردن

آنیل کردن بعد از ARB می تواند ریزساختار مواد ARBشده را تغییر 
دهد. درحین آنیل دماپایین، وقوع پدیده ی بازیابی باعث کاهش چگالی 
نابجایی های درون دانه های فوق ریز و رشــد آهسته ی آن ها می شود. با 
ادامه ی این فرآیند، رشد عادی دانه ها ادامه می یابد و منجر به ریزساختار 
شــامل دانه های هم محور با اندازه های گوناگون می شود. منحنی تنش-

کرنش آلومینیم خالص و فوالد IF که آنیل شده اند نشان می دهد که با 
رشد دانه ها، تنش سیالن در نمونه ها کاهش می یابد. با رسیدن اندازه ی 
دانه به کوچکتر از μm 1، شکل پذیری به شدت کاهش می یابد )شکل5(.

شکل 4 منحنی های تنش-کرنش چندین ماده است که برای پاس های متعدد ARB شده اند
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عمدتاً در مواد با ساختار فوق ریزدانه تنش سیالن در ابتدای آزمایش 
و پس از کرنش پالســتیکی کمی، به سرعت افزایش می یابد و سپس با 
گلویی شدن به سمت شکستن سرازیر می شود. ازدیاد طول یکنواخت تنها 
در چند درصد از کرنش پالســتیک مشاهده می گردد که باعث می شود 

ازدیاد طول این نوع مواد کمتر از 10 درصد باشد.
سازوکار اصلی کاهش تغییرشکل یکنواخت در مواد UFG را می توان 
بدین صورت توجیه کرد؛ زمانی که نرخ کرنش سختی برابر با تنش سیالن 
شــود، ناپایداری پالستیکی )گلویی شــدن( در ماده پدیدار می شود. با 
پیشرفت آزمایش کشش و افزایش استحکام، نرخ کرنش سختی در ماده 
به طور یکنواخت کاهش و با تنش سیالن برابر می شود. بنابراین، انتظار 
می رود که ناپایداری پالستیکی در مواد UFG در مراحل اولیه ی آزمایش 
کشش رخ دهد. باتوجه به شکل، ناپایداری پالستیکی با کاهش اندازه ی 
دانه در کرنش های کوچکتری رخ می دهد. همچنین، به نظر می رسد که 

ســرعت کرنش سختی در یک کرنش پالستیکی با کاهش اندازه ی دانه 
کوچکتر می شــود. پس می توان نتیجه گرفت کــه ازدیاد طول محدود 
در مواد UFG ناشی از ناپایداری پالستیکی زودهنگام است. بااین حال 
پالستیســیته در این مواد از دســت نمی رود. مواد فوق ریزدانه تنها در 
شرایط کششی ناپایدار هســتند و به همین دلیل است که شکل پذیری 
نورد خوبی دارند. بنابراین، مواد فوق ریزدانه را می توان در شرایطی به کار 

برد که تنش کششی محدود است.
ازآنجایی کــه ازدیاد طول محدود در مواد فوق ریزدانه ناشــی از تنش 
تسلیم باال و عدم وقوع کرنش سختی است، می توان با افزایش کارسختی 
این مــواد ازدیاد طول آن ها را افزایش داد. یکی از این روش ها که برای 
نخستین بار توســط Kim و همکاران آزمایش شد، ارتقای ازدیاد طول 
کلی توســط افزایش تعداد پاس های ARB است. این رفتار خاص تنها 

در آلومینیم 8011 مشاهده شد. 

شکل 5 منحنی های تنش-کرنش واقعی )الف( آلومینیم 1100 و )ب( فوالد IF که پس از فرآیند ARB تحت آنیل قرار گرفته اند

شکل 6 منحنی تنش-کرنش اسمی آلومینیم 8011 که برای پاس های 
متعددی در دمای اتاق ARB شده است
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4- نتیجه گیری
فرآیند اتصال نوردی انباشــتی یکــی از فرآیندهای نســبتاً جدید 
تغییرشکل پالستیک شدید است که اخیراً به طرز موفقیت آمیزی برای 
تولید مواد فوق ریزدانــه با خواص مکانیکی و خوردگی باال به کار گرفته 
شــده اســت. از ویژگی های مهم این فرآیند می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
ARB -1، برخالف ســایر فرآیندهای تکباری تغییرشکل پالستیک 

شدید، فرآیندی پیوسته است.
2- فرآینــد ARB تنها یک فرآیند تغییرشــکل نیســت، بلکه یک 
فرآیند اتصالی نیز تلقی می شود و این اتصال به راحتی و در بیشتر مواد 

قابل دستیابی است.
3- فرآیند ARB برخالف ســایر روش های تغییرشــکل پالستیک 
شدید فرآیندی ارزان اســت و نیازمند تجهیزات خاصی نمی باشد. این 
فرآیند تنها با یک نورد غلتکی قابل اجرا اســت که یکی دیگر از مزایای 

این روش است.
4- توســعه ی ریزســاختاری و افزایش اختالف جهتگیری دانه ها در 

ARB بسیار سریع تر از نورد متعارف است. از دالیل اصلی تقسیم شدن 
دانه ای در ARB می توان تنش برشی ایجادشده ناشی از اصطکاک بین 

ورقه ها را نام برد.
5- ریزساختار ARBشده به طور همزمان طبیعتی دوگانه دارد. یعنی 
ریزســاختاری با دانه های فوق ریز و اختالف جهتگیری زیاد نســبت به 
یکدیگــر و همچنین تعدادی مرزدانه هــای کوچک زاویه با نابجایی های 

درون دانه ای که در جهت نورد سیالن یافته اند.
6- با افزایش تعداد پاس های ARB استحکام افزایش و درصد ازدیاد 

طول کاهش می یابد. 
7- مشــخصه ی مهم موادی که دچار تغییرشــکل پالستیک شدید، 

ازجمله ARB، شده اند نبود شکل پذیری یکنواخت است.
8- آنیل کردن بعد از ARB می تواند ریزســاختار مواد ARBشــده 
را تغییــر دهد و با وقوع پدیده ی بازیابی و رشــد دانه ســبب افزایش 

شکل پذیری و کاهش استحکام شود.

منابع:

]1[Tsuji, N. (2009). Fabrication of Bulk Nanostructured Materials In Bulk Nanostructured Materials (pp. 235-235). WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co.

]2[ Yanbo Wanga, X. L. (2009). Grain refinement and growth induced by severe plastic deformation. Internationnal Journal of Materials 
Research, 1637-1632 
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در ســال 1932، اولندر دانشمند سوئدی برای نخستین بار خاصیت 
فوق ارتجاعی را در آلیاژی از طال و کادمیم کشــف کرد ]1,4[. در سال 
1951 چنگ و رید در همین آلیاژ تبدیل فاز برگشــت پذیر را کشــف 
کردند که اولین تبدیل فاز ثبت شــده می باشد. در سال 1963، بوهلر و 
همکارانش در آزمایشگاه تسلیحات نیروی دریایی آمریکا اثرحافظه دار1 
شــکلی را در آلیاژ نیکل–تیتانیوم کشــف کرده و این آلیاژ را نایتینول 
 Ni-Ti-nol نامیدند و در سال 1967، تحقیقات گسترده خود را روی
)تحت عنــوان نایتینول که اختصاری از نیکل- تیتانیوم و آزمایشــگاه 
محل کشــف این آلیاژ2 است( و کاربردهای تجاری فراوان آن در صنایع 
ادامــه دادند. نایتینول در صنایع هوایی و نیروی دریایی ایالت متحده و 
همچنین در حوزه های نفتی دریای شــمال مورد استفاده قرار گرفت و 
از آن پس تا کنون هر روز کاربردهای بیشــتری از این آلیاژ ارزشمند در 

زمینه های گوناگون یافت می شود]1,2[.
امروزه این آلیاژها را آلیاژهای حافظه دار شــکلی با عالمت اختصاری 
SMAs نشان می دهند که زیر مجموعه ای از خانواده بزرگتر SMMها 
)مواد حافظه دار شکلی( می باشند. این مواد توانایی بازگشت به شکلی در 
گذشته که ثابت نگه داشته شده و بر روی آن ها عملیاتی از قبیل عملیات 

حرارتی و تحوالت مغناطیسی انجام شده را دارند]2,4[. 
اما بازگشت به گذشته با اعمال حرارت تنها ویژگی این آلیاژها نیست.  
خاصیت دیگر، ســوپر االستیسیته یا فوق ارتجاعی است. فوق ارتجاعی 
خاصیتی است که بر اســاس آن پس از حذف تنش های هرچند بزرگ 
وارده، ماده کاماًل به حالت اولیه خود برمی گردد. در شکل1 فریم عینکی 

را مشاهده می کنید که نشان دهنده این خاصیت است]1,2[.
علت وجود این خصوصیات مربوط به چینش اتمی یا شبکه ی بلوری3 
فازهای موجود در این آلیاژها می باشد. SMAها دارای دو فاز دمای باال 
)آســتنیت4( و دمای پایین )مارتنزیت5( هستند که به فاز آستنیت فاز 
پایه نیز می گویند. هنگام تغییر حالت از فاز آســتنیت به فاز مارتنزیت، 
اعوجاجی در شــبکه رخ می دهد که سبب شکاف و جدایی اتم ها نشده 
و در نتیجه باعث ناپایداری چینش اتمی می شــود که با حذف تنش ها 
یا بــا تامین یک انرژی اولیــه مثل حرارت دادن ماده بــه حالت اولیه 
خود بازمی گردد. شــکل2 طرح واره ای از شــبکه ی بلوری این آلیاژها 

می باشد]4[. 

آلیاژهای حافظه دار
مختصری•بر•آلیاژهای•حافظه•دار•و•نحوه•عملکرد•آن•ها

y تهیه کننده: ابوالفضل عباسی

شکل2: سمت چپ شبکه های کریستالی مارتنزیتی و سمت راست شبکه  آستنیتی

شکل1: بازگشت عینکی از جنس SMA به حالت اولیه پس از حذف تنش های وارده

                                                                                                    1Shape Memory Alloys
                                             2Naval Ordnance Laboratory
3Crystal Lattice

4Austenite
5Martensite
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بکارگیری آلیاژهای حافظه دار دامنه گسترده ای دارد. تجهیزات صنعتی، کامپوزیت ها، بیوداروها، تجهیزات خودرو، هوافضا، ریز محرک ها، سیستم های 
میکرو- الکترومکانیک، رباتیک، مقاوم سازی سازه های عمرانی در برابر زلزله و دستگاه های کنترل ارتعاش سازه از جمله موارد استفاده SMAها هستند 

]2,3,4[. در شکل 3 یک رینگ خودرو ساخته شده از SMA را مشاهده می کنید که با اعمال حرارت به حالت اولیه خود باز می گردد.

]1[ هاشمی, سیده وحیده؛ محسن خطیبی نیا و عباسعلی صادقی، 1396، کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی SMA در سازه های دارای مهاربند کمانش ناپذیر، چهارمین 
کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

]2[ شمشیری, میالد و مصطفی سبزواری، 1395، تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی هوشمند فوالدی با آلیاژ حافظه دار شکلی )SMA( به روش شکل پذیری یوانگ، سومین 
کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

]3[ یزدان پناه, محمدهادی و روح اهلل عبداللهی تل زالی، 1395، مروری براستفاده از مصالح هوشمند (آلیاژ حافظه دار شکلی )در مهندسی عمران از کاربرد جدید تا مقاوم 
سازی ساختمان های موجود، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان 

)IFIA(،  دانشگاه جامع علمی کاربردی
 ]4[ Jaronie Mohd Jani, Martin Leary,  Aleksandar Subic Mark A. Gibson, A review of shape memory alloy research, applications and
2014 ,56 opportunities, materials and design

منابع:

شکل3: روند بازگشت یک نمونه آلیاژ SMA با اعمال حرارت به حالت اولیه که در رینگ خودرو به کار برده شده است.



 نشریه آلیاژ  شماره 2  زمستان96  15   

کئو

نقاشــی های به جای مانده از غارهای اســترالیا مربوط به ســاکنان 
چندین هزار سال پیش زمین، آثار و بقایای بجا مانده از تمدن های کهن 
باســتانی )مانند تپه سیلک کاشان( و...، همه و همه نشانه هایی از وجود 
انسان های پیش از ما هستند که بر روی کره خاکی زیسته اند و هم اینک 
آثار و بقایای به جای مانده از آن ها راهنما و شناخت انسان های حال را 
نسبت به گذشتگان در پی دارد. و اما یک سوال؟ آیندگان و نسل آینده 
چه شــناختی از ما خواهند داشت؟! چه نشانه ای از خود برای آیندگان 

خواهیم داشت؟ 
 کئو )KEO( یک پروژه جهانی برای آیندگان اســت، در واقع کئو، 
یک  ماهواره کپسول زمان است که ابتدا قرار بود در سال 2003 به فضا 
پرتاب شود  و پیام های ساکنان فعلی زمین را با خود به فضا ببرد و بعد 
از 50000 ســال دوباره با بازگشت به اتمسفر زمین، آن را به انسان های 
آینده برســاند. پرتاب آن چندین بار به تأخیر افتاد و بعد از برنامه ریزی 
برای پرتاب در ســال 2006، 2008، 2011 و 2012، ســرانجام پرتاب 
آن را تا سال 2018 به تعویق انداختند]1[. این پروژه یک اثر جمعی با 

اهداف جهانی است که در حال حاضر در دست تهیه می باشد و از تمام 
افــراد روی کره زمین دعوت می کند که آزادانــه به زبان مادری و یا به 
هــر زبان دلخواه دیگر در چهار صفحه افکار، ارزش ها و معیارها، آرزوها، 
ترس ها و انتظارات خود را بیان نمایند. این کپسول، فضایی کروی با قطر 
80  ســانتی متر دارد و در آن عالوه بر پیام های افراد، چندین دانشنامه 
به عنوان دســترنج علمی بشر به همراه یک الماس، نمونه خون انسان و 
نیز مقادیری از آب، خاک و هوای زمین قرار خواهد گرفت )شکل1(. در 
داخل آن نقشه کره زمین حکاکی شده و با الیه های مختلف آلومینیوم، 
تیتانیوم و محافظ های گرمایی پوشــیده شده است، این ماهواره ظرفیت 
آن را دارد تا از هر یک از 6 میلیارد بشــر روی زمین )جمعیت مردمان 
زمین در ســال 2009(، پیامی چهار صفحه ای را همراه خود ببرد. این 
ماهواره قرار است حاوی صدها هزار ترابایت داده باشد، ماهواره کئو اندازه 
ای کوچک و وزنی بسیار سبک داشته و قسمت خارجی آن متناسب با 

سفر پنجاه هزار ساله اش طراحی شده است.

کپسول زمان

y تهیه کننده گان: نیلوفر کریمی، حامد گودرزی
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الزم به یادآوری اســت که این ســفینه به گونه ای برنامه ریزی شده  
اســت که بعد از یک ســفر طوالنی چند هزار ســاله به دور کره زمین، 
دست نخورده به ســرزمین اصلی اش باز خواهد گشت. هدف این پروژه 
آشــنا نمودن آیندگان با تصاویر حقیقی و واقعی از زندگی انســان های 
امروزی می باشــد. پس از پرواز کئو، تمامی پیام ها که بصورت ناشناس 
نگهداری می شوند، از لحاظ زبان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی و 
تحقیق قرار خواهند گرفت. از نتایج این تجزیه و تحلیل ها تصویر گویائی 
از محتوا و معانی پیام ها و همچنین مقایســه ای بین فرهنگ ها بدست 
می آید که به ما در پاسخ دادن به سواالتی مانند "ما چه کسانی هستیم؟ 
" و " چگونه می توانیم از هم اکنون زندگی بهتری با یکدیگر بســازیم؟ " 

کمک خواهد کرد.  
پروژه کئو تبادل نظر بین انســان ها را تسهیل نموده و برابری واقعی 
بین آنها ایجاد می نماید. تمام افراد کره زمین در این پیام می توانند آنچه 
را که دوســت دارند و یا به آن فکر می کنند اظهار نمایند و همچنین از 
نحوه زندگی روزمره شان، آرزوها، ترس ها، شادی ها و افکارشان آیندگان 
را مطلع سازند. عالوه بر این پیام ها، کئو حامل هدایای باستانی دیگری 
مملوء از ســمبل ها و اطالعات گوناگون می باشد. بدین وسیله نسل های 
آینده از تمامی دانش و تنوع فرهنگی انســان های قرن بیســتم مطلع  
می شــوند. برای اینکه به آیندگان بگوییم که انســان های امروزی چه 
کسانی بوده اند تمامی پیام های شما، بدون سانسور، همراه با ماهواره کئو 
به فضا فرستاده می شــوند. این پیام ها بعد از چند هزار سال به صورت 
دست نخورده به روی کره زمین باز می گردند و به انسان های فردا منتقل 

می شوند. 
و اما اینکه چرا فضا برای نگهداری کئو انتخاب شده است: علت اصلی 
انتخاب فضا ماندگاری آن و سهم مشترک همه انسان های کره خاکی از 
آن است! زمین و دریا همیشه مورد هجوم خشونت طلبان و انسان هایی 
بوده که همیشــه در پی جنگ افروزی های خاص خود بوده اند. اما فضا 
مکانی بی طرف و ایمن برای نگه داری این ذخیره بشریت کنونی است. 
جائی که متعلق به هیچ کس نیســت و در عین حال هرکس ســهمی 
بطور مســاوی از آن دارد. پروژه کئو تحت حمایت سازمان های بزرگی 
مانند یونسکو، وزارت امور خارجه فرانسه، سازمان فضایی آریان، سازمان 

فضایی اروپا، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و... قرار دارد.
از همین حاال شروع کنید. هرچه که دوست دارید بنویسید. هر پیامی 
که به انسان های آینده دارید. ماهواره کئو محافظ خوبی برای پیام های 
شماست. آرمان های کئو اعتقادات و فرهنگ های بسیاری از کشورهای 
جهان را در بر گرفته و تا به حال پیام هایی از 200 کشور جهان به 64 

زبان مختلف ارسال شده است.  
شــما می توانید با استفاده از اینترنت پیام خود را برای کئو بفرستید. 
برای این منظور با وارد شدن به آدرس زیر می توانید پیام خود را آزادانه 
و با آســودگی تمام برای کئو ارسال کنید تا شما هم جز کسانی باشید 
که برای آیندگان پیام فرستاده اند و شاید یکی از نسل خود شما خواننده 

پیام شما باشد!     
                                 

http://www.keo.org/uk/pages/message

]1[http://keo.org/presse.html#ir

منابع:



نشریه علمی - دانشجویی آلیاژ دانشگاه سمنان

https://t.me/semnanalloyمنتظر مشارکتتان هستیم ...

دعوت به همکاری



Material science and  Engineering journal of semnan university

 مطالبی که در این شــماره از نشــریه قرار گرفته است، شامل: درمان تومورهای سرطانی، 

شیشــه ضدگلوله، اتصال نورد تجمعی، آلیاژهای حافظه دار، کئو )کپســول زمان( می باشد. 

امیدواریم مطالب مذکور مورد توجه شما قرار گرفته و مفید واقع شود.

 در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا انتقاد و پیشنهادی نسبت به نشریه آلیاژ 

دارید، لینک زیر را جستجو یا QR کد آن را اسکن نموده و با ما همراه شوید. 

https://t.me/semnanalloy


