
  بسمه تعالي

 
  دانشگاه صنعتي اصفهان
 دانشكده مهندسي مواد

  دكتري رشته مهندسي مواد و متالورژيدفاع از پايان نامه سمينار 
  عنوانبا 

 هايسيستم در كاربرد براي پالسما قوس سنتز فرايند كمك به تيتانيا- آلومينا هايكامپوزيت يابيمشخصه و ساخت
  حرارتي- خورشيدي

  مهدي حاجي هاشمي :ارائه كننده
  عباس بهجت، دكتر رحمت اله عمادياساتيد داور: دكتر                           اساتيد راهنما: دكتر مرتضي شمعانيان                                                                        

  احمد كرمانپوردكتر                                                                                                                              فخرالدين اشرفي زادهدكتر                      
  15:30ساعت  18/12/1400 چهارشنبهزمان: 

  بصورت آنالينمكان: 
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 توجه با. اندقرارگرفته موردتوجه كوچك، سطح كي در يديخورش تابش يساز متمركز از يناش حرارت از استفاده با يديخورش يانرژ يهاكننده متمركز امروزه
 جاديا پژوهش نيا از هدف ،يديخورش يهامجتمع نيا يكار يدما شيافزا منظوربه باالتر ذوب نقطه با يمواد از استفاده به ازين و حوزه نيا در نيشيپ قاتيتحق به

 خالص يپودرها راستا نيا در. است يحرارت-يديخورش يكاربردها در صرفهبهمقرون و مناسب ينور و يكيمكان خواص با يكيسرام يهاتينانوكامپوز
 شده نيتوز 3 و كي ،TiO3O2Al (3/1/2( يمول نسبت سه ا،يتانيت-نايآلوم يفاز اگراميد به توجه با. شد استفاده) ايتانيت( 2TiO و) نايآلوم( 3O2Al يهاكيسرام
 ابيآس نديفرا از استفاده با كه داد نشان بخش نيا از آمدهدستبه جينتا. گرفتند قرار يكيمكان يكار ابيآس نديفرا تحت آرگون اتمسفر در ساعت دو مدت به و

 در هانمونه ،يافتراق يگرماسنج آزمون كمك به سنتز يبيتقر حرارت درجه نييتع از پس ادامه، در. است دهيرس nm 170 به ذرات اندازه نيانگيم يكيمكان يكار
 يابيارز منظوربه حاصل يهانمونه. گرفتند قرار پالسما قوس سنتز نديفرا تحت قهيدق 15 و 10 زمان دو و گراديسانت درجه 1500 و 1400 ،1300 مختلف يدما سه
 جينتا. گرفتند قرار MAUD افزارنرم كمك به يفاز درصد نييتع و كسيا پرتو پراش آزمون ،يروبش يالكترون كروسكوپيم يبررس تحت يزساختارير
 يدما در شده سنتز نمونه در كه ياگونهبه است سنتز زمان و دما شيافزا با ايتانيت و نايآلوم واكنش از حاصل تياليت فاز درصد ميمستق رابطه از يحاك آمدهدستبه
C °1500 يسنج فيط آزمون از شده،هيته يكيسرام يهاقرص ينور خواص يابيارز جهت. افتي شيافزا درصد 90 به تياليت فاز يوزن كسر قه،يدق 15 مدت به 

 حدود در يبازتابش زانيم نشده سنتز يهانمونه كه است يحال در نيا. است افتهيشيافزا درصد 95 تا هانمونه جذب زانيم كه شد داده نشان و شده استفاده يانعكاس
 تا هانمونه يانرژ گاف كاهش از يحاك مونك-كوبلكا يتئور از استفاده با هاداده يبررس. دهنديم نشان خود از نانومتر 400-2200 محدوده در درصد 100 تا 60

eV 8/1 هانمونه يانرژ گاف شتريب كاهش موجب قيعم سطح وبيع زانيم بر شتريب چه هر يرگذاريتاث با تياليت فاز ليتشك. بود پالسما قوس سنتز نديفرا از پس 
 با زين يخال يجاها نيا حضور كه است يژنياكس يخال يجاها از يميعظ حجم ليتشك پالسما، قوس سنتز نديفرا اثر در يانرژ گاف زانيم كاهش ياصل علت. شد

 اثبات جهت نيهمچن. افتي شيافزا برابر 5 تا يخال يجاها تعداد سنتز، زمان شيافزا با كه يا بگونه شد دييتا كسيا پرتو يفوتوالكترون يسنج فيط آزمون كمك
 سنتز نديفرا از پس ينانومتر 520 و 475 ،412 يهاموج طول در شاخص يهاكيپ ليتشك از يحاك زين جينتا و شد استفاده نسانسيفوتولوم آزمون از مطلب نيا

 هانمونه يچگال كاهش و تياليت فاز درصد شيافزا با بار حامالن زانيم كه داد نشان ييايميالكتروش امپدانس يسنج فيط آزمون از استفاده با هانمونه يبررس. بود
 و يمرئ فروسرخ، دامنه يتمام در ديخورش نور جذب در پالسما قوس روش به شده سنتز يهاتينانوكامپوز خوب اريبس عملكرد رساله نيا جينتا. است افتهيشيافزا

   .داد نشان يانرژ گاف كاهش قيطر از را بنفش يماورا


