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.

نوریبررسی عملکرد و کاربردهای دستگاه دیالتومتری
احسان پورشکور شارمی

ی کارآموزی اینجانب در آزمایشگاه آنالیز حرارت
گروه پژوهشی انرژیهای تجدید پذیر واقع در

ی عضو پژوهشگاه نیرو به سرپرستی دکتر عبدل
. دهیئت علمی این گروه پژوهشی سپری گردی

ی در آزمایشگاه فوق دستگاه دیالتومتری نور
(Optical Dilatometer ) به عنوان موضوع

وره  کارآموزی بنده اختصاص یافته بود؛ در این د
ای های به شکل قرص از جنس پودرهابتدا نمونه

سرامیکی به روش پرس پودر ساخته میشد و
سپس در این دستگاه قرار میگرفت و 

یب پارامترهایی نظیر انقباض حین زینتر، ضر
ها و هانبساط حرارتی، زاویه ترشوندگی در شیش

. سیالیت آنها مورد بررسی قرار میگرفت
گیری این پارامترها در سه مرحله کلی اندازه

رار ها، قانجام میشد به ترتیب آماده سازی قرص
دادن در کوره تیوبی و عکسبرداری از آنها در 
حین افزایش و کاهش دما و در نهایت آنالیز 

افزار های گرفته شده بوسیله نرمعکس
ImageJ و رسم نمودار و انجام محاسبات
پس از پایان یافتن excelافزار بوسیله نرم

مراحل گزارش نتایج به سرپرست کارآموزی 
ز محاسبه پارامترهای فوق ا. تحویل داده میشد

یم آن رو حائز اهمیت میباشند که به طور مستق
یر در خواص فیزیکی و شیمیایی این مواد تاث

ختار گذارند و با دانستن آنها میتوان راجع به سا
ر بینی سایو ریزساختار ماده و همچنین پیش

.پارامترهای مربوط به یک ماده اظهار نظر کرد

آزمایشگاه آنالیز حرارتی، جزو آزمایشگاههای 
ی اختصاصی دکتر عبدلی واقع در گروه پژوهش
انرژی تجدیدپذیر مجموعه پژوهشگاه نیرو 

درجهت بهبود عملکرد 1377میباشد که در سال 
در این. در صنعت برق کشور تاسیس گردید

اضلی های آنالیز گرماسنجی تفآزمایشگاه دستگاه
(DTA )آنالیزگرماسنجی حرارتی ،(TGA) ،

Push-Rod Dilatometer و دیالتومتری
در . میباشد( Optical Dilatometer)نوری 

یا گرماگیراین آزمایشگاه پارامترهایی نظیر 

کی در فرآیندهای سرامیواکنشها بودن گرمازا 

شده و مبادله میزان گرمای گیری اندازه و 

های نمونهحرارتی پرت همچنین میزان 

، انقباض (Loss On Ignation)سرامیکی 

زینتر، ضریب انبساط حرارتی و زاویه 

.رددترشوندگی شیشه بررسی و محاسبه میگ

تومتری به طور کلی روند انجام آنالیز بوسیله دیال
ه هایی بگونه است که ابتدا قرصنوری بدین

رس متر توسط دستگاه پسانتی1ضخامت و قطر 
رها پودر تهیه میشود؛ الزم به ذکر است که پود
ارند قبل از پرس نیاز به یک چسب یا بایندر د

پس از این . استفاده میشودPVAکه عموما از 
از مرحله قرص بدست آمده روی یک پایه دیرگد
ل متخلخل و با سطح صاف گذاشته میشود و ک
یرد مجموعه در درون کوره تیوبی افقی قرار میگ
و با برنامه دادن به کوره دمای آن شروع به 

افزایش میکند براساس این برنامه و اطالعات
موجود از نمونه درون کوره یک زمانبندی برای

ن عکسبردای از نمونه تعیین میشود و در حی
گرم و سرد کردن از آن عکس گرفته میشود 
شایان ذکر است که در زمان عکسبرداری به 
ه دلیل تابش در دمای باال از طرف کوره نیاز ب

بررسی زوم، فاصله دوربین از کوره و همچنین
ز پس ا. در صورت نیاز میباشدIRاستفاده از لنز 

تم پایان عکسبرداری تمامی تصاویر به سیس
ایانه تاپ یا یک رپردازشگر که میتواند یک لپ

فزار اباشد منتقل میشود و در آنجا بوسیله نرم
ImageJع های آنالیز شروو تعیین استاندارد

از به بررسی پارامترهای مورد نظر میکنیم پس
متافزار یک خروجی با فرپایان بررسی خود نرم

csv تحویل میدهد که با وارد کردن آن در
میتوان محاسبات و نمودارهای excelافزار نرم

مورد انتظار را بدست آورد که در شکل یک 
.نمونه آن آورده شده است

ساط نتایج بدست آمده از آنالیز ضریب انب( 1)شکل
زیرکونیا-حرارتی نمونه آلومینا

ده در آزمایشگاه به آنالیز دو نمونه پرداخته ش
مونه زیرکونیا، ن-که به ترتیب  قرص آلومینا

های هر کدام از نمونهG9-430Pشیشه 
اه فوق به صورت پودر از سرپرست آزمایشگ
ندر تحویل گرفته شد و سپس با مقداری بای

PVAا مخلوط گردید و در درون قالب پرس ب
ار اندازه مورد نظر ریخته شد و پرس تحت فش

اولین نمونه یعنی. انجام شد( Bar)بار 25
گداز زیر کونیا بر روی پایه دیر-قرص آلومینا

و متخلخل قرار گرفت و در درون گذاشته شد
ساعت 4گراد در طی درجه سانتی1250تا 

گرم شد

شه نتایج محاسبه زاویه ترشوندگی نمونه شی( 2)شکل

ز کوره تیوبی مورد استفاده دماهای باالتر ا•
ین گراد را نمیتوانست تامدرجه سانتی1300

.کند
دمای محیط بدلیل دمای باال کوره در حین•

ن فرآیند به شدت افزایش پیدا میکرد و ای
گیری نظیر دوربین روی وسایل اندازه

.عکسبرداری تاثیر گذار بود
ی برخی نمونه به دلیل شکل خاص به سخت•

مانند و این کار بر روی پایه ثابت می
ها را سخت میکندعکسبرداری از آن

 طرف مقابل ازیک منبع نوراز استفاده

وح نور اصلی به منظور افزایش وضمنبع 

برداری از نمونهعکس زمان تصویر در 

 توان در آنالیز تصاویر میبهبود به منظور

کرد منتقلفتوشاپ افزار نرمعکسها را به 

و کیفیت و وضوع تصاویر را قبل از

بهبود بخشیدImageJآنالیز با 


