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حرارتــي پاييــن و هدايــت حرارتــي بــاال ،مقاومــت بــه شــوك حرارتــي مناســب ،مقاومــت بــه ســايش حرارتــي -مکانيکــي زیــاد،
قابليــت ماشــينکاري مناســب و حفــظ خــواص فيزيكــي و مكانيكــي در گســترهی بااليــي از دمــا ،کــه در صنایــع هوافضــا نظیــر
قطعــات موتورهــای ســوخت جامــد اســتفاده میشــود .از ایــن رو آگاهــی از روشهــای بازرســی گرافیــت ضــروری مینمایــد .در
مقالـهی حاضــر روشهــای آزمــون و بازرســی گرافیــت شــامل دانســیته و تخلخــل ،توزیــع ابعــاد حفــرات ،تعییــن مقاومــت ویــژهی
الکتریکــی و تخمیــن دمــای گرافیتاســیون ،آنالیــز فــازی گرافیــت و تعییــن مؤلفههــای کریســتالی ،آنالیــز وزنســنج گرمایــي ،افــت
وزنــی اکسیداســیون ،تعییــن مقاومــت بــه شــعلهی اکسیاســتیلن ،ضریــب انبســاط حرارتــی ،نفــوذ حرارتــی و هدایــت حرارتــی،
اســتحکام فشــاری ،اســتحکام کششــی و اســتحکام خمشــی بیانشــده و اســتانداردهای مربــوط بــه هــر کــدام بیــان میشــود.

واژگان کلیدی:
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گرافیت ،استاندارد ،روش آزمون ،صنایع هوافضا ،استانداردهای تضمین کیفیت
 )1مقدمه
اصطــاح "گرافيــت" بــه يــك مــادهی ايــدهآل اطــاق
میشــود كــه داراي ســاختار گرافيــت كامــل اســت

و نقصــي نــدارد .بهطوریکــه گرافيــت از روي هــم
قرارگرفتــن اليههــاي صفحــهاي مــوازي تشكيلشــده

اســت کــه درون هــر صفحــه ،اتــم كربــن بــا ســه اتــم

ديگــر بــا پيونــد كوواالنســي (ســيگما) تشــكيل يــك شــبكه

هگزاگونــال پيوســته را ميدهــد و الكتــرون ظرفیتــی
چهــارم هيبريــدي بــا يــك الكتــرون از صفحــهی مجــاور

كــه موقعيــت مشــخصي نــدارد ،جفــت ميشــود و يــك

پيونــد ضعيــف واندروالــس را تشــكيل ميدهــد .فاصلــهي
بيــن اليههــا بيــش از دو برابــر فاصلــهي اتمهــا در درون
اليههــا و حــدود دو برابــر شــعاع كربــن واندروالــس اســت.

البتــه در حــال حاضــر ،اصطــاح گرافیــت بهصــورت
مصطلــح بــراي مــواد گرافيتــي اســتفاده ميشــود کــه در

واقــع "كربنهــاي گرافيتــي" هســتند كــه شــامل كربــن
بــا ســاختار گرافيتــي بــوده و داراي تعــدادي عيــوب

ســاختاري هســتند و در مقابــل آن اصطــاح "كربنهــاي

غيرگرافيتــي" وجــود دارد کــه شــامل اتمهــاي كربــن
بــا شــبكههای هگزاگونــال صفحــهاي هســتند كــه نظــم

خــود را در جهــت عمــود بــر صفحــات گرافیتــی از دســت
دادهانــد .بــا ايــن تفــاوت بنيــادي ،ايــن دو گــروه از مــواد بــا

هــم متفــاوت بــوده و ويژگيهــا و كاربردهــاي خــاص خــود
را دارنــد [ .]1در حــال حاضــر اســتفاده از اصطــاح گرافیــت

بــرای مــواد گرافیتــی مرسومشــده اســت بهطوریکــه در
فنــاوری مــواد کربنــی طبــق اســتاندارد ،ASTM C709

گرافیــت بدینصــورت تعریــف میشــود :مــادهای شــامل
عنصــر غالــب کربــن کــه بــا توجــه بــه نتایــج پــراش اشــعه
ایکــس )XRD( 1دارای نظــم کریســتالوگرافی ســهبعدی

دامنــه بلنــد اســت [.]2

1. X-ray Diffraction

امــروزه قطعــات گرافيتــی بــا توجــه بــه ســاختار ويــژه و

هوافضــا نــه تنهــا دانســیته ،بلکــه بســیاری از پارامترهــای

فوقالعــاده بــه داليــل ذيــل مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد:

و خــواص مکانیکــی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد

برخــورداري از خــواص فيزيکــي ،مکانيکــي و حرارتــي
• گرافیــت خــواص مکانيکــي خــود را در محيــط

غيراکســيدي تــا دمــاي  2500°Cحفــظ ميكنــد ،در
حالــي کــه در دمــاي کمتــر از  1600°Cســاير مــواد نظيــر

پليمرهــا ،ســوپرآلياژهاي فلــزي و برخــي از ســراميكها،
خــواص مكانيكــي خــود را از دســت داده و شــروع بــه

دانســیتهی  ،8gr/cm3از دانســيتهي کمتری در حــدود 2gr/cm3

برخــوردار هســتند.

• داراي ضریــب انبســاط حرارتــي پاييــن و هدايــت
حرارتــي نســبتاً بااليــي هســتند ،در نتيجــه مقاومــت آنهــا

در برابــر شــوك حرارتــي عالــي اســت.

• ضريب اصطکاک آنها مناسب است.

• ظرفيــت گرمايــي آنهــا بــاال ( 2/5برابــر فــوالد) و

اســتحکام آنهــا در دمــاي بــاال در حــد دو برابــر فوالد اســت.

• مقاومــت بــه ســايش حرارتــي -مکانيکــي آنهــا بــاال

• قابليــت ماشــينکاري مناســب داشــته و ميتواننــد بــه

قطعــات بــا اشــکال پيچيــده توليدشــده و مــورد اســتفاده
قــرار گيرنــد.

• عــدم واكنشپذيــري در محيطهــاي احیایــی و

شــيميايي و حفــظ خــواص فيزيكــي و مكانيكي در گســترهی
بااليــي از دمــا مزيــت ديگــر آنهــا اســت [.]4 ،3 ،1

بــا توجــه بــه ويژگيهــاي فــوق ،قطعــات گرافيتــی از

دهــهی  1960ميــادي ،در صنايــع هوافضــا كاربردهــاي

گســتردهاي يافتهانــد بهطوریکــه در قطعــات حســاس
نازلهــای موتورهــای ســوخت جامــد نظیــر Castor IIA،
Antares IIIA، X259 Antares II، Altair IIIA، Condor

و  Star 37Yبهکارگرفتــه شــدهاند [ .]5-7بااینحــال بــا
توجــه بــه آنکــه آلوتروپیهــای بســیاری از کربــن ایجــاد

میشــود و روشهــای متنوعــی بــرای ســاخت گرافیــت

بـهکار مـیرود ،شــناخت کامــل آن بــرای کاربــرد در هوافضا
ضــروری مینمایــد .چنانکــه بــرای تحویــل گرافیــت

روشهــای تضمیــن کیفیــت گرافیــت ارائــه میگــردد .امیــد

اســت مقالــه حاضــر مورد اســتفاده پژوهشــگران ،مهندســین
طــراح و تولیدکننــدگان اجــزای ســامانههای هوافضــا جهــت

تحقیــق و توســعه ،کنتــرل تولیــد و تضمیــن کیفــی

محصــول قــرار گیــرد و راهنمایــی بــرای انتخــاب گرافیــت
مناســب بــا کاربــرد هوافضــا باشــد.

 )2تعیین خواص فیزیکی و الکتریکی
 )1-2دانسیته و تخلخل

اســتانداردهای  ]8[ ASTM C838و ]9[ ASTM C559

بــرای تعییــن دانســیته بالــک گرافیــت معرفیشــده اســت

کــه بــا تقســیم وزن قطعـهی مکعبــی بــر حجــم حاصــل از
اندازهگیــری ابعــادی بهدســت میآیــد امــا بــرای تعییــن
دانســیتهی ظاهــری ،تخلخــل ظاهــری و نیــز تعییــن دقیــق

دانســیتهی بالــک گرافیــت ،اســتانداردهای ASTM C373

[ ]10و  ]11[ ASTM C1039بــهکار مــیرود .مبنــای
اســتاندارد  ASTM C373روش ارشــميدس اســت کــه در

آن نمونههــای گرافیــت در آب مقطــر جوشــان بهمــدت
پنــج ســاعت غوط ـهور شــده ،ســپس بهمــدت  24ســاعت
در آب مقطــر بــا دمــاي محيــط در حــدود  25°Cنگــه
داشــته میشــوند .وزن نمونــه در حالــت غوطــهور در آب

( )Sاندازهگيــري شــده ،ســپس نمونــه از آب خارجشــده

و آب اضافــي ســطح آن بــا ابــر برداشــته میشــود تــا
وزن اشــباع نمونــه ( )Mنيــز بهدســت آيــد .نمونههــا

بــا اســتفاده از خشــككن حرارتــي در دمــاي 110°C

بهمــدت  24ســاعت خشكشــده و وزن خشــك آنهــا
( )Dبــا اســتفاده از تــرازوي ديجيتــال دقيــق بــا دقــت
 0/0001grاندازهگيــري میشــود.

درصــد تخلخــل ظاهــري )P( 1نمونــ ه کــه درصــد حجــم
تخلخــل بــاز بــه حجــم کلــي 2اســت ،از معادلــهی ()1
1. Apparent Porosity
2. Exterior Volume
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اســت.

بــا کاربــرد هوافضــا ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد و
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• در مقايســه بــا تمــام مــواد از جملــه ســوپرآلياژها بــا

[ .]3-5در ایــن مقالــه اســتانداردهای آزمــون گرافیــت
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ضعيفشــدن ميكننــد.

دیگــر نظیــر مؤلفههــای کریســتالی ،خــواص حرارتــی

بهدســت میآیــد:
معادلهي 1

 :γکشش سطحی جیوه برابر ،480mN/m
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ×

𝐃𝐃𝐌𝐌−

= 𝐏𝐏

𝐒𝐒𝐌𝐌−

دانســيته ظاهــري )T( 1نمونــه کــه بخــش نفوذناپذيــر آن

بــه آب اســت ،برحســب گــرم بــر ســانتیمتر مکعــب از
معادلــهی ( )2حاصــل میشــود:
معادلهي 12

𝐃𝐃

𝐒𝐒𝐃𝐃−

= 𝐓𝐓

دانســيته بالــک )B( 2نمونــه کــه نســبت وزن نمونــه بــه

حجــم کلــی آن اســت ،از معادلـهی ( )3محاســبه میشــود:
1
معادلهي 3

𝐃𝐃

𝐒𝐒𝐌𝐌−

= 𝑩𝑩

استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی

در روش اســتاندارد  ]11[ ASTM C1039نیــز از روابط فوق
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اســتفاده میشــود ،امــا غوطــهوری گرافیــت بهاینترتیــب

انجــام میگیــرد کــه ابتــدا نمونههــا در مخــزن فشــار تحــت

 :θزاویــه تمــاس بیــن جیــوه و پایــهی گرافیــت برابــر

141/3درجــه و

 :Pفشار مطلق برای نفوذ جیوه است.

در روش تخلخلســنجی جیــوه ،حتــی تخلخــل بــا

ابعــاد حــدود ســه نانومتــر نیــز شناســایی میشــوند.
مثالــی از توزیــع تجمعــی انــدازهی حفــرات کــه براســاس

اســتاندارد  ]12[ ASTM D4284و بــا اســتفاده از دســتگاه
تخلخلســنجی

جیــوه ()Carlo Erba Porosimeter 2000

بــر یــک نــوع گرافیــت انجامشــده اســت ،در شــکل ()1
آمــده اســت کــه نشــان میدهــد بیشــترین درصــد حفــرات
دارای قطــر  600تــا  700نانومتــر هســتند.

خــأ ( Pa 133 )1 mmHgبهمــدت  30دقیقــه قــرارداده
میشــوند .ســپس نمونــه از آب اشباعشــده و تحــت فشــار
 200 kPaبهمــدت چهــار ســاعت نگهداشــته میشــوند.

پــس از کاهــش فشــار تــا یــک اتمســفر ،نمونههــا بهمــدت

یــک ســاعت در آب نگهداشتهشــده و وزن نمونــه در
حالــت غوطـهور در آب ( ،)Sوزن اشــباع ( )Mو وزن خشــك
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آنهــا ( )Dتعییــن میشــود.
 )2-2توزیع ابعاد حفرات

بــرای پوشــشدهی گرافیــت و بررســی مقاومــت بــه
حــرارت آن ،توزیــع انــدازهی حفــرات نقــش مهمــی ایفــا
میکننــد .توزیــع ابعــاد حفــرات پایــهی گرافیتــی بــا

اســتفاده از دســتگاه تخلخلســنجی جیــوه براســاس

اســتاندارد  ]12[ ASTM D4284بهدســت میآیــد .در
ایــن روش ،جیــوه بــا فشــار بــاال تــا حــدود 2000 bar

وارد تخلخلهــای نمونــه گرافیتشــده و بــا اندازهگیــری
میــزان فشــار الزم بــرای مقابلــه بــا کشــش ســطحی جیــوه

و ورود آن بــه تخلخــل ،قطــر حفــرات طبــق معادلـهی ()4
محاســبه میشــود.
معادلهي 14

که در آن؛

 :dمعادل قطر حفره،

−4γ.cos θ
P

=d

شکل  :1مثالی از توزیع تجمعی اندازهی حفرات گرافیت

 )3-2تعییــن مقاومــت ویــژه الکتریکــی و تخمیــن
دمــای گرافیتاســیون

اســتاندارد  ]13[ ASTM C611بــرای تعییــن مقاومــت ویژه

الکتریکــی گرافیــت بـهکار مـیرود .نمونـهی گرافیتــی بــه
3

شــکل لولــه ،میلــه یــا مکعــب مســتطیل تهیــه میشــود.
ســطح آنهــا بایــد عــاری از هــر عیــب ظاهــری بــوده و

تــا زبــری  0/8میکــرون صــاف و صیقلــیشــوند .همچنیــن
طــول نمونههــا بایــد حداقــل شــش برابــر قطــر یــا عــرض

آن باشــد .بــا اعمــال جریــان الکتریکــی در دو وجــه روبــرو،
طبــق رابطــهی ذیــل مقاومــت الکتریکــی ویــژه محاســبه

میشــود:

معادلهي 15


𝐀𝐀𝐑𝐑.
𝐋𝐋

= 𝛒𝛒

1. Apparent Specific Gravity
2. Bulk Density
)3. Specific Electrical Resistivity (SER

که در آن؛

 :ρمقاومت الکتریکی ویژه برحسب میلیاهممتر،

بهمنظــور شناســایی فــازی نتایــج حاصــل از پــراش
اشــعهیايكس ( )XRDمیتوانــد از نرمافــزار

X’Pert

 :Rمقاومــت الکتریکــی مــاه بــا ســطح مقطــع یکنواخــت

 Highscoreتولیــد شــرکت  .PANalytical B.Vاســتفاده

 :Aسطح مقطع نمونه برحسب میلیمتر مربع و

مرکــز بینالمللــی اطالعــات پــراش )ICDD( 1تحلیــل

برحســب اهــم،

 :Lفاصلهی بین دو نقطهی تماسی برحسب میلیمتر.

همچنیــن مطابــق پیوســت  A3اســتاندارد ASTM C781

کــرد کــه در آن طیفهــای حاصــل ،براســاس دادههــای
میشــوند.

مثالــی از الگــوی پــراش اشــعهیايكس ( )XRDچنــد

بــازهی دمایــی  2400تــا  3100درجـهی سلســیوس بهمــدت
نیمســاعت تحــت عملیــات حرارتــی قرارگرفتــه و بــا بررســی
افزایــش مقاومــت الکتریکــی ویــژه برحســب دمــای عملیــات
حرارتــی ،دمــای گرافیتاســیون نمونههــا تخمیـنزده میشــود.

درصــورت تغییــر مــواد اولیــه ،ترکیــب مــواد و فراینــد ســاخت،
مقادیــر مقاومــت الکتریکــی ویــژه و دمــای گرافیتاســیون نیــز

تغییــر میکنــد.
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اشعهیايكس ()XRD
 )3آنالیز پراش 
بــراي انجــام آناليــز فــازي گرافیــت ،نمونههایــی از آن ،بــا

شکل  :3مثالی از الگوی پراش اشعهیايكس چند گرافیت مختلف

 )2-3تعیین مؤلفههای کریستالی

اســتفاده از هــاون چينــي تــا مــش  200آسيابشــده و مطابــق

همانطورکــه در شــکل ( )4نشــان دادهشــده اســت،

اســتفاده از دســتگاه پــراش اشــعه ايكــس ( )XRDبــا گام 0/02

( ،)d(002(( )002ارتفــاع (ضخامــت) کریســتالی گرافیــت

بــا اســتاندارد  ]15[ ASTM D5187و  ]16[ ISO 20203بــا

فاصلــهی صفحــات کریســتالی گرافیــت در جهــت اصلــی

درجــه از زاویــهی  2θبرابــر  5تــا  90درجــه ،طیفســنجی

( )Lcو قطــر کریســتالی گرافیــت ( )Laاز مؤلفههــای مهــم

میشــوند .همانطورکــه در شــکل ( )2نشــان دادهشــده
اشــعهیايكس

اســت ،صفحــات اصلــی در الگــوی پــراش

کریســتالی گرافیــت هســتند.

گرافیــت ،صفحــات ( )004( ،)002و ( )101هســتند [.]1

شکل  :4ساختار گرافیت کامل []5

شکل  :2شماتیک الگوی پراش گرافیت هگزاگونال []1

1. International Center for Diffraction Data

استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی

 )1-3آنالیز فازی گرافیت
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نمونههــای ساختهشــده قبــل از فراینــد گرافیتاســیون ،در

بهدســت آمــده ،در شــکل ( )4نشــان دادهشــده اســت.

دمــای گرافیتاســیوت قطعــات را تخمیــن زد .بهطوریکــه

بــا منبــع  Cuبــه طــول مــوج  Kαبرابــر  0/15406نانومتــر

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

[ ]14از محاســبات مقاومــت الکتریکــی ویــژه میتــوان

گرافیــت مختلــف کــه بــا دســتگاه  Philipsمــدل PW1800

از قانــون بــراگ 1طبــق معادلــهی ( )6بــرای محاســبهی

بــرای محاســبهی متوســط قطــر کریســتالی گرافیــت ()La

( )d(002(()002بــر حســب نانومتــر اســتفاده میشــود:

اســتفاده میشــود:

فاصلــهی صفحــات کریســتالی گرافیــت در جهــت اصلــی
𝛌𝛌

معادلهي 16

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

که در آن؛

= )𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎(𝐝𝐝
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که در آن:

 :θزاویــهی پــراش اشــعهیايكس برحســب رادیــان

 0/15406 nmاســت،

بــرای محاســبه متوســط ارتفــاع (ضخامــت) کریســتالی

 :βعــرض ارتفــاع پیــک پــراش صفحـهی ( )110در زاویـهی

معادلــهی ( )7اســتفاده میشــود:

 ]16[ ISO 20203شــکل ( )5بهدســت میآیــد [.]17 ،3

گرافیــت ( )Lcبرحســب نانومتــر ازمعادلــهی شــرر 2طبــق
معادلهي 17

که در آن:

𝐊𝐊𝐊𝐊

𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝛃𝛃.

= 𝐜𝐜𝐋𝐋

 :Kثابت شرر برابر با ،0/89

 :λطــول مــوج پــراش اشــعه  Kα1مــس بــوده و برابــر بــا

 0/15406 nmاســت،

 :λطــول مــوج پــراش اشــعهی  Kα1مــس بــوده و برابــر بــا
 :θزاویه پراش اشعهیايكس و

پــراش  2θبرحســب رادیــان اســت کــه طبــق اســتاندارد

درجــهی گرافیتاســیون )g( 4کــه معیــاری از نزدیکــی
ســاختار کریســتالی گرافیــت نمونــه بــه گرافیــت ایــدهآل
اســت ،از معادلــهی ( )9بهدســت میآیــد:
معادلهي 19

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ×

)𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎(𝐝𝐝𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒−
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒−𝟑𝟑.

= 𝐠𝐠

کــه در آن (( )d(002فاصل ـهی صفحــات کریســتالی گرافیــت
در جهــت اصلــی ( )002اســت.

 :θزاویه پراش اشعهیايكس و

 :βعــرض ارتفــاع پیــک پــراش 3صفحــه ( )002در زاویـهی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

1
معادلهي 8

 :λطــول مــوج پــراش اشــعه  Kα1مــس بــوده و برابــر بــا

اســت [.]3-4

استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی

𝐊𝐊𝐊𝐊

𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝛃𝛃.

= 𝐚𝐚𝐋𝐋

 :Kثابت شرر برابر با ،1/84

 0/1540598 nmاســت و
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برحســب نانومتــر از قانــون شــرر طبــق معادلــهی ()8

پــراش  2θبرحســب رادیــان اســت کــه طبــق اســتاندارد
 ]16[ ISO 20203شــکل ( )5بهدســت میآیــد.

همچنیــن متوســط تعــداد الیههــای آروماتیکــی ( )Nاز
معادلــهی ( )10محاســبه میشــود:

𝐂𝐂𝐋𝐋

معادلهي 1
10

)𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎(𝐝𝐝

که در آن:

= 𝐍𝐍

(( :)d(002فاصلــه صفحــات کریســتالی گرافیــت در جهــت

اصلــی ( )002و

 :Lcمتوســط ارتفــاع کریســتالی گرافیــت اســت [.]18 ،17
مثالــی از مؤلفههــای کریســتالی چنــد نــوع گرافیــت در

شــکل ( )6آمــده اســت.

شکل  .5نحوهی تعیین عرض ارتفاع پیک پراش []16
4. Degree of Graphitization

شکل  :6مؤلفههای کریستالی چند نوع گرافیت
1. Bragg’s Law
2. Scherrer's Equation
)3. Full Width at Half Maximum Height (FWHM

 )4خواص حرارتی

 :Tوزن بوته است.

 )1-4آنالیز وزنسنج گرمایي

 )3-4تعیین مقاومت به شعلهی اکسیاستیلن

بــرای بررســی وزنســنج گرمایــي ( )TGAنمونههــای

گرافیتــی ،مطابــق اســتاندارد ]19[ ASTM D6559
نمونــهای از آنهــا بریدهشــده و بهصــورت اســتوانه بــه
قطــر  50میلیمتــر بــا ارتفــاع  50میلیمتــر ماشــینکاری

میشــود .آنالیــز حرارتــی بــا نــرخ جریــان گاز  250لیتــر بــر
ســاعت بــرای نمونــه بــه قطــر  50میلیمتــر در محفظ ـهی

گرافیــت ،دمایــی کــه در آن کاهــش  15درصــد وزن
واقــع میشــود ( )T15محاســبه میشــود و بــا اســتفاده از

نمــودار مشــتق آنالیــز وزنســنج گرمایــی گرافیــت ،دمــای
افــروزش )Ti( 1و دمايــی کــه در آن حداکثــر نــرخ کاهــش

وزن رخ میدهــد )Tm(2بهدســت میآیــد [.]20
 )2-4افت وزنی اکسیداسیون

افــت وزنــی گرافیــت طــی اکسیداســیون بــا اســتفاده

از اســتاندارد  ]21[ ASTM C1179بهدســت میآیــد.

پیشــنهاد میشــود کــوره مــورد اســتفاده بــرای آزمــون
یــک ســاعت در دمــای  1093درجــهی سلســیوس قــرار

داده شــود .ایــن آزمــون تنهــا بــرای مقایسـهی نمونههــا بــا
یکدیگــر قابــل اســتفاده اســت .نمونههــای آزمــون بــه قطــر

و طــول  25/4میلیمتــر هســتند کــه در کــوره بــا محیــط

هــوا بــه دمــای  371تــا  677درجــهی سلســیوس قــرار
داده میشــوند .زمــان آزمــون  100ســاعت بــوده و هــر 25

ســاعت یــک ســری نمونــه از کــوره خارجشــده و توزیــن

میشــود .درصــد افــت وزنــی نمونــهی گرافیــت طــی

اکسیداســیون ( )Mاز معادلــهی ( )11بهدســت میآیــد:
معادلهي 1

11

𝐓𝐓𝐁𝐁−

��𝐓𝐓%𝐌𝐌 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 × �𝟏𝟏 − �𝐀𝐀−

که در آن؛

 :Aوزن نمونه و بوتهی قبل از آزمون،

 :Bوزن نمونه و بوتهی پس از آزمون و

آمادهشــده و در نگهدارنــدهی دســتگاه اکسیاســتیلن قــرار
داده میشــوند .شــعلهی اکسیاســتیلن بهطورمســتقیم

بــر نمونــهی اعمالشــده و دمــای ســطح نمونــه در کل
آزمــون بــا پیرومتــر حرارتــی ثبــت میشــود .شــار گازهــای

اکســیژن و اســتیلن چنــان تنظیــم میشــود کــه دمــای
ســطح نمونــه مــورد آزمــون بــه دمــای مــورد آزمــون برســد

و گرافیــت در مــدت زمــان آزمــون تحــت ایــن دمــا قــرار
گیــرد .ویژگیهــای معمولــی شــعلهی اکسیاســتیلن
شــامل شــار حرارتــی در حــدود  ،835 W/cm2ســرعت گاز

 210 m/sو شــرایط شــعله ،خنثــی اســت .نــرخ ســایش

گرافیــت بــا تقســیم ضخامــت قطعــه در طــی زمــان،
بهدســت میآیــد .همچنیــن درصــد کاهــش وزن و قطــر

نمونــه گرافیتــی میتوانــد مــاک مقایســهی نمونههــا
باشــد.

 )4-4ضریب انبساط حرارتی

بــرای محاســبهی ضریــب انبســاط حرارتــی گرافیــت
از اســتاندارد  ]23[ ASTM E228اســتفاده میشــود.
طبــق ایــن اســتاندارد ،طــول نمونــه بایــد چنــان باشــد

کــه دقــت تعییــن  ΔL/L0حداقــل  20میکــرون بــر متــر
باشــد .درصورتامــکان نمونــه بایــد دارای طــول  25تــا 60

میلیمتــر و قطــر یــا ضخامــت  5تــا  10میلیمتــر باشــد.
نمونههــا پــس از آمادهســازی در دیالتومتــر قــرار داده
میشــوند و بــا نــرخ کمتــر از  50درجــه بــر دقیقــه ضمــن

افزایــش دمــا ،تغییــرات ابعــادی آنهــا ثبــت میشــود و

ضریــب انبســاط حرارتــی از معادلــهی ( )12محاســبه

میشــود:

معادلهي 1

12

که در آن؛

𝐋𝐋𝚫𝚫

𝐓𝐓𝚫𝚫 𝐋𝐋𝟎𝟎.

= 𝐦𝐦𝛂𝛂

1. Ignition Temperature
2. Temperature Maximum
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قبــل از تعییــن افــت وزنــی طــی اکسیداســیون ،بهمــدت

نمونههایــی بــه ابعــاد  10×10×1ســانتیمتر مکعــب
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همچنیــن بــا اســتفاده از نمــودار آنالیــز وزنســنج گرمایــی

اســتاندارد  ]22[ ASTM E285انجــام گیــرد .بدینمنظــور

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حرارتــی بــه قطــر داخلــی  100میلیمتــر انجــام میشــود.

آزمــون اکسیاســتیلن گرافیــت میتوانــد طبــق

 )5خواص مکانیکی

 :ΔLتغییرات طول نمونه،
 :L0طول اولیه و

 )1-5استحکام فشاری

 :ΔTتغییرات دما است.

اســتحکام فشــاری گرافیــت طبــق اســتاندارد ASTM C695

 )5-4نفوذ حرارتی و هدایت حرارتی
نفــوذ حرارتــی 1گرافیــت بــا اســتفاده از اســتاندارد ASTM

استانداردهای تضمین کیفیت مواد گرافیتی

 ]24[ E1461بهدســت میآیــد .ایــن اســتاندارد بــرای

 10-3m2/sو محــدودهی دمــای  75تــا  2800درجــهی
کلویــن قابــل کاربــرد اســت .معمــوالً نمونــه بــه شــکل

در محــدودهی  1/9تــا  2/1باشــد .حداقــل انــدازهی نمونــه

بــه قطــر  9/5میلیمتــر و ارتفــاع  19میلیمتــر پیشــنهاد

 1-6میلیمتــر اســت .البتــه در مــوارد خــاص قطــر بــه

کل زمــان شکســت قطعــه بیــش از  30ثانیــه شــود .بــا

رفتــه اســت .در ایــن روش ،نمونــه تحــت پالــس انــرژی

معادلــهی ( )16حاصــل میشــود:

سال پنجم -شماره  - 1پیاپی  - 15بهار 1394

انــدازهی دانــه باشــد .نســبت ارتفــاع بــه قطــر میتوانــد

دیســک بــا قطــر  10-12/5میلیمتــر و ضخامــت

میشــود .ســرعت اعمــال نیــرو بایــد چنــان باشــد کــه

کوچکــی  6میلیمتــر و بزرگــی  30میلیمتــر نیــز بــهکار

اعمــال نیــرو تــا شکســت قطعــه ،اســتحکام فشــاری ( )Cاز

کوتاهمــدت قــرار میگیــرد .انــرژی پالــس بــر ســطح

16
معادلهي 1


جلــوی نمونــ ه جذبشــده و منجــر بــه افزایــش دمــای

پشــت میشــود .نفــوذ حرارتــی ( )αاز ضخامــت نمونــه ()L

𝐖𝐖
𝐀𝐀

که در آن؛

و زمــان الزم بــرای افزایــش دمــای پشــت بــه نصــف مقــدار

 :Wکل نیرو اعمال بر نمونه در شکست و

میآیــد:

 )2-5استحکام کششی

حداکثــر خــود ( ،)t1/2طبــق معادلــهی ( )13بهدســت
𝟐𝟐𝐋𝐋𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎.

13
معادلهي 1

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

وجــوه مــوازی و ماشینکاریشــده تــا زبــری  8میکــرون
باشــد .قطــر نمونــه بایــد بیــش از  10برابــر حداکثــر

محاســبهی نفــوذ حرارتــی در محــدودهی  10-7m2/sتــا
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[ ]25انجــام میگیــرد .نمونــه بایــد بــه شــکل اســتوانه بــا

𝟐𝟐𝐭𝐭 𝟏𝟏/

= 𝛂𝛂

همچنیــن براســاس پیوســت  A6اســتاندارد ASTM C781

[ ]14ضریــب حرارتــی 2گرافیــت را میتــوان از نفــوذ
حرارتــی گرافیــت طبــق معادلــهی ( )14محاســبه کــرد:
14
معادلهي 1


𝝆𝝆 𝒑𝒑𝑪𝑪𝜶𝜶 = 𝝀

که در آن؛

 :Aمساحت سطح مقطع نمونه است.

اســتحکام کششــی گرافیــت طبــق اســتاندارد

ASTM

 ]26[ C749بهدســت میآیــد کــه در آن نمونــه آزمــون
میتوانــد در یکــی از چهــار انــدازهی مختلــف ساختهشــده

و بــر دســتگاه کشــش بســته شــود .پیشنهادشــده اســت
قطــر نمونــه برابــر  6/5میلیمتــر بــوده و نســبت ارتفــاع بــه

قطــر آن در محــل شکســت ،برابــر چهــار باشــد .بــا اعمــال

نیــرو تــا شکســت قطعــه ،اســتحکام کششــی قطعــه از
معادلــهی ( )17بهدســت میآیــد.

 :λهدایت حرارتی برحسب ،W/m.K
 :αنفوذ حرارتی برحسب ،m2/s


معادلهي 171

 :Cpگرمای ویژه برحسب  J/kg.Kو

𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐏𝐏
𝐀𝐀

=𝛔

که در آن؛

 :ρدانسیته برحسب  kg/m3است.

بــرای محاســبهی  Cpدر محــدودهی دمــای  300تــا 3000

درجـهی کلیــون میتــوان از معادلـهی ( )15اســتفاده کــرد
کــه در آن  Tدمــا بــر حســب کلویــن اســت.
معادلهي 1

15

= 𝐂𝐂

𝟏𝟏

𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎𝐓𝐓 −𝟏𝟏.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 +𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝐓𝐓 𝟎𝟎.

= 𝐩𝐩𝐂𝐂

 :Pmaxحداکثر نیروی اعمالی و

 :Aمساحت سطح مقطع نمونه است.

 )3-5استحکام خمشی

اســتحکام خمشــی گرافیــت بــر مبنــای روش چهــار نقطهای
1. thermal diffusivity
2. thermal conductivity

طبــق اســتاندارد  ]27[ ASTM C651بهدســت میآیــد.

که در آن؛

بیــش از پنــج برابــر بیشــترین انــدازهی دانــه باشــد .نســبت

 :Lفاصلهی دو تکیهگاه،

انــدازهی نمونــه بایــد چنــان باشــد کــه حداقــل بُعــد نمونــه
طــول بــه ضخامــت نمونــه بایــد حداقــل هشــت بــوده و

نســبت عــرض بــه ضخامــت آن کمتــر از دو نباشــد .طبــق
شــکل ( )7فاصلـهی دو نقطــه اعمــال نیــرو بــر نمونــه بایــد

 :Pحداکثر نیروی اعمالی،

 :Bمیانگین عرض نمونه و

 :dمیانگین ضخامت نمونه است.

حداقــل دو برابــر ضخامــت آن بــوده و فاصلـهی دو تکیـهگاه

بایــد ســه برابــر فاصلــهی دو نقطــهی اعمــال نیــرو بــوده

کمتــر از  5ثانیــه رخ دهــد .بــا اعمــال نیــروی تــا شکســت
قطعــه ،اســتحکام خمشــی ( )Sاز معادلــهی ( )18حاصــل

میشــود:

𝐏𝐏𝐏𝐏

18
معادلهي 1


𝟐𝟐𝐝𝐝𝐛𝐛

= 𝐒𝐒

شکل  .7نحوهی اعمال نیرو بر نمونه در استحکام خمشی []27

 )6نتیجهگیری
بهطــور خالصــه انجــام اســتانداردهای روش آزمــون طبــق جــدول ( )1بــرای تضمیــن کیفیــت گرافیــت ضــروری بــه نظــر
میرســد:

1

دانسیته و تخلخل

ASTM C838, ASTM C559, ASTM C373,
ASTM C1039

2

توزیع ابعاد حفرات

ASTM D4284

3

تعیین مقاومت ویژه الکتریکی

ASTM C611

4

تخمین دمای گرافیتاسیون

ASTM C781

5

آنالیز فازی گرافیت

ASTM D5187, ISO 20203

6

تعیین مؤلفههای کریستالی

ASTM D5187, ISO 20203

7

آنالیز وزنسنج گرمایي

ASTM D6559

8

افت وزنی اکسیداسیون

ASTM C1179

9

تعیین مقاومت به شعله اکسیاستیلن

ASTM E285

10

ضریب انبساط حرارتی

ASTM E228

11

نفوذ حرارتی

ASTM E1461

12

هدایت حرارتی

ASTM C781

13

استحکام فشاری

ASTM C695

14

استحکام کششی

15

استحکام خمشی

ASTM C749
ASTM C651

جدول  :1روشهای آزمون گرافیت برای کاربرد در صنایع هوافضا
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استاندارد
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بایــد  1/25 mm/minیــا کمتــر باشــد تــا شکســت نمونــه در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و بیــش از  40میلیمتــر باشــد .همچنیــن نــرخ اعمــال
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: دکتر حسین دهقان،سردار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

.ایجاد ادبیات مشترک و فهم واحد نسبت به مقوله استانداردسازی و کیفیت ضروری است

