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حبابزدايي از مذاب شیشههای سیلیکات سربي
 مجتبي نقوی، امیر حمیدی،*رفیععلي رحیمي
 کرج ـ ايران،58843-894 : صندوق پستي، سازمان انرژی اتمي ايران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده مواد

 نحوهي تشکیل و حذف آن در زمان و، توزيع اندازهي حباب، وزنی سرب اکسید%77  در عملیات ذوب شیشهي سیلیکات سربی حاوي:چکیده
. فريت و آسیاب کردن پودر شیشه طی چندين مرحله انجام گرفت، تولید شیشههاي سربی از طريق ذوب. مورد مطالعه قرار گرفت،دماهاي مختلف
 و در3377ْ C  و3707 ،3777 ،907 ،977  در درون بوتههاي اکسید آلومینیمی در دماهاي، گرمی از پودر شیشهي سیلیکات سربی07 نمونههاي
 به دلیل وجود هوا و حل شدن آن در درون مذاب و نیل به حالت فوق. دقیقه تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند50  و17 ،30 مدت زمانهاي
 حبابها به باالي سطح مذاب نفوذ، به دلیل اختالف چگالی حبابهاي گاز با مذاب شیشه. حبابهاي گاز در درون مذاب تشکیل شدند،اشباع
 چگالی بوتههاي اکسید آلومینیمی و شیشهي درون آن اندازهگیري و از. از مذاب خارج شدند،کرده و در آنجا با ترکیدن اليهي شیشهاي حباب
 که نشانگر شیشهي بدون، تصاويري از جدار جانبی شیشهي درون بوته.آن حجم (سانتیمتر مکعب) و اندازهي متوسط حبابها تعیین گرديد
. تهیه گرديد، و همچنین از سطح نمونهها براي برآورد اندازهي حبابها،حباب و اليهي حبابی است

 وابستگي زماني، وابستگي دمايي، حبابزدايي، مذاب شیشهی سربي:کلیدواژهها

Bubble Removing from Lead Silicate Glass Melts
R.A. Rahimi*, A. Hamidi, M. Naghavi
Material Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 31485-498, Karaj – Iran

Abstract: In melting process of lead silicate glasses containing 70 wt% PbO, the bubble size
distribution, and the manner of formation and elimination of gas bubbles of glass melt at different
temperatures and times were investigated. The lead silicate glass was manufactured by melting, fritting
and milling of glass powder for several stages. At first, 50 grams of lead silicate glass powder was
poured into each alumina crucible for maintaining the batches separately at temperatures of 900, 950,
1000, 1050 and 1100˚C for 15, 30 and 45 minutes, to study the effects of time and temperature on the
bubble nucleation, growth and ascension from the lead silicate glass melt. Because of the dissolution of
air molecules inside the glass melt and owing to the achievement of super-saturation, gas bubbles were
nucleated and grown. Due to the density of the gradient between the gas bubbles and glass melt, the
bubbles ascended to the surface of the melt where they ruptured afterwards. The density of alumina
crucibles and the glass inside them were measured. The volume and the mean value of the diameter of
bubbles were determined by images from the lateral cross section of glass inside crucibles and from the
images taken from the surface of the bubbly glassy layer on the surface of the samples.
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در مرحلهي تشکیل حباب ،حبابهاي با اندازههاي مختلف

 .8مقدمه
در صنعت ساخت شیشه ،مواد خام به طور پیوسته وارد کوره

تشکیل میشود .تعادل ترمودينامیکی و حل شدن مولکولهاي

میشوند و در انتها محصول شیشه تولید میشود .با افزايش دما و

هوا و انتقال آنها به درون مذاب شیشه ،موجب میشود حبابهاي

انجام واکنشهاي شیمیايی در ورودي کوره ،محصوالت جديد و

کوچک تحلیل رفته و حبابهاي بزرگ رشد کنند .اين عمل

زود ذوب تشکیل میشوند .مذاب ،مواد دير ذوب را در خود حل

باعث کاهش چشمگیر تعداد حبابهاي درون مذاب میشود .در

میکند .اين عمل با افزايش دماي کوره و با توجه به سینتیک

حالیکه در حجم حبابهاي گاز محبوس در مذاب ،تغییر

واکنشهاي شیمیايی ،به مرور و طی چندين ساعت انجام میشود.

محسوسی رخ نمیدهد ،کاهش حجم حبابهاي درون مذاب

در شیشههاي سربی مورد استفاده در سلولهاي داغ ،حجم

صرفاً در اثر صعود حباب و ترکیدن آن در سطح انجام میشود.

بااليی از ترکیب شیشه را سرب اکسید تشکیل میدهد .اين

نیروهاي همرفتی که به منظور ايجاد يکنواختی ترکیب اعمال

اکسید در حضور سیلیس ،در دماهاي پايینتر مذابهاي با مقدار

میشوند ،میتوانند سرعت انجام اين کار را بیشتر کنند [،0 ،5

سرب باال و زود ذوب تشکیل میدهد .در ادامه و به مرور زمان،

 .]2با توجه به اختالف چگالی حباب با مذاب شیشه ،نیرويی باال

با حل مقدار سیلیس بیشتر در درون مذاب غنی از سرب ،غلظت

برنده از طرف مذاب به حباب وارد میشود که مطابق فرمول
()3

هادامارد -ريبزينسکی  ،به صورت زير بیان میگردد

و مقدار سیلیس مذاب افزايش میيابد .در دماهاي پايینتر به دلیل
اشباع مقدار سیلیس حل شده در مذاب ،براي حل مقدار بیشتر

ga 2
U
3

()6

از آن محدوديت وجود دارد .اگر دماي کوره پايین نگه داشته
شود ،مذاب اولیه منجمد شده و سرعت واکنش حل شدن سیلیس
در مذاب به صفر میرسد .لذا دماي کوره بايد افزايش يابد تا

که در آن  ρچگالی مذاب شیشه η ،گرانروي مذاب شیشهg ،

واکنش فوق در دماي باالتر تکمیل شود.

شتاب گرانشی و  aقطر حباب گاز میباشند.

در فرايند ذوب پودر شیشه ،حل شدن هواي محبوس بین

وجود حبابهاي گاز و ذرات سیلیس ذوب نشده در شیشه،

ذرات پودر ،در درون مذاب شیشهي سربی ،باعث میشود غلظت

کیفیت محصول شیشه را کاهش داده و در خیلی از موارد اثرات

مولکولهاي هوا در درون مذاب افزايش يابد [ .]3در حالت فوق

زيانبار اقتصادي به بار میآورد .در تولید اين نوع شیشهها در

اشباع ،حبابهاي هوا درون مذاب شیشه جوانهزنی میکنند [،6

کورههاي صنعتی ،پس از ذوب تمامی مواد اولیهي شیشه ،در

 .]1انرژي آزاد کل براي جوانهزنی حباب درون مذاب ،تحت

مرحلهي بعدي اقداماتی براي تهیهي مذاب عاري از حباب و

تأثیر دو عامل انرژي آزاد حباب ،که همواره منفی است ،و انرژي

يکنواخت از نظر ترکیب شیمیايی انجام میشود .لذا با استفاده از

سطحی ،که همواره مثبت است ،قرار دارد .انرژي آزاد همواره به

همزنهاي تعبیه شده ،عمل همزنی مذاب براي رسیدن به مذاب

تشکیل حباب کمک میکند ولی انرژي سطحی به عنوان عامل

يکنواخت انجام میشود .در اين مرحله ،حبابهايی که در فرايند

بازدارنده عمل میکند .رابطهي تغییرات انرژي آزاد جوانهزنی

ذوب تشکیل شده بودند با عملیات همزنی و برخورد با يکديگر

چنین است
()3

رشد کرده و در اثر صعود از مذاب خارج میشوند [.]37 ،9 ،8 ،7

G  4 / 3 r G r  4r 
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در کار حاضر به دلیل عدم وجود امکانات صنعتی فوقالذکر،
با استفاده از روش ذوب ،گداخت و آسیاب طی چندين مرحله،

که در آن  ΔGانرژي آزاد کل جوانهزنی حباب ΔGr ،کاهش

عملیات يکنواختسازي مذاب شیشه انجام گرفت .به همین دلیل،

انرژي آزاد در نتیجهي جوانهزنی حباب با شعاع  ،rو  σانرژي

عملیات حبابزدايی نیز بر مبناي روش ذوب مجدد پودر شیشهي

سطحی حباب میباشند .هر اندازه شعاع حباب کوچک باشد،

سربی مورد مطالعه قرار گرفت .لذا نحوهي تشکیل و کاهش

انرژي سطحی به همان اندازه غالب بوده و باعث تجزيه و حل

حباب در دما و زمانهاي مختلف با تهیهي تصاوير ،اندازهگیري

شدن حباب میشود .در صورتی که اندازهي حباب از يک مقدار

اندازه و تعداد آنها ،مورد مطالعه قرار گرفت.

معین بزرگتر باشد و رشد آن باعث کاهش انرژي آزاد سیستم
شود ،حباب رشد خواهد کرد.
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 .2روش کار

که در آن  Dچگالی و  Vکسر حجمی ،زيرنويسهاي  g ،tو c

سیلیس همدان با مقدار  SiO6باالي  99/9درصد ،سرنج Pb1O5

بیانگر کل ،شیشه و بوته میباشند.

ايرانی و مواد شیمیايی با خلوص باال از قبیل ،ZrO6 ،TiO6

شیشهي درون بوته به دو بخش :اليهي حبابی روي سطح

 Na6O ،K6Oو  As6O1تهیه شده از شرکت آلدريچ ،به عنوان

شیشه و اليهي زيري به صورت شیشهي يکنواخت و بدون حباب

مواد خام (اولیهي) شیشهي سربی با ترکیب شیمیايی مندرج در

تقسیم شده است .در تمامی نمونههايی که شیشهي درون بوته

جدول  3انتخاب شدند .ابتدا مواد خام شیشهي سربی در دماي

داراي هر دو بخش بدون حباب و با حباب بود ،شیشهي ناحیهي

 3177˚Cدر مدت دو ساعت ذوب و مذاب حاصل درون آب

حبابی با تراش و پولیش به طور کامل برداشته شد .با تعیین وزن و

تخلیه گرديد .فريت حاصل ،با استفاده از آسیاب گلولهاي با

با معلوم بودن چگالی شیشههاي با و بدون حباب ،حجم حباب

آستري پالستیکی و گلولههاي اکسید آلومینیمی تا زير ،677µm

موجود در هر کدام از نمونهها ،و از آنجا وزن شیشهي بدون

به صورت تر آسیاب شد .محصول آسیاب در خشککن

حباب تعیین شد .با توجه به مشخص بودن چگالی شیشهي بدون

آزمايشگاهی در دماي  337˚Cخشک شد .سپس  07گرم پودر

حباب ،حجم شیشه از طريق تقسیم وزن شیشه بر چگالی شیشه

شیشه به درون بوتههاي اکسید آلومینیمی که قبالً وزن ،چگالی و

براي هر کدام از نمونهها و حجم شیشهي بدون حباب نیز به همان

میزان تخلخل باز آنها اندازهگیري شده بود ،به طور جداگانه

ترتیب تعیین شد .تعیین وزن ،و حجم شیشهي حبابدار با معلوم

ريخته شد .اين بوتهها به مدت  17 ،30و  50دقیقه در درون

بودن چگالی آن به روشی مشابه با شیشهي بدون حباب انجام و از

کورهي آزمايشگاهی (ساخت شرکت اکسايتون ،تهران -ايران)

روي اختالف حجمها حجم حباب تعیین شد.

در دماهاي  3707 ،3777 ،907 ،977و  3377˚Cقرار داده شدند.

براي تعیین ضخامت اليهي حباب ،ابتدا بوتههاي حاوي شیشه

پس از خاتمهي عملیات حرارتی ،چگالی بوتهي اکسید

شکسته شدند .ضخامت سطح شکست اندازهگیري گرديد .ابعاد

آلومینیمی و شیشهي درون آن با استفاده از روش ارشمیدس و با

اندازهگیري شده با ابعاد حاصل از تصاوير سطوح جانبی که

اندازهگیري وزنهاي خشک ،تر و غوطهورسازي در آب مقطر

مقیاس آنها با استفاده از نرمافزار  Image Jتغییر يافته بود ،مورد

محاسبه گرديد .با استفاده از دوربین عکاسی ،عکسهايی از

مقايسه قرار گرفت .به دلیل نزديکی خیلی زياد اين دو به

مقطع جانبی شیشهي درون بوته و از حبابهاي ايجاد شده در

يکديگر ،نتايج حاصل از اندازهگیري ضخامت اليهي حباب با

شرايط مختلف دما و زمان عملیات حرارتی تهیه گرديد .چگالی

استفاده از تصاوير گزارش گرديد .اندازهگیري اندازهي حبابها

بوتهي تنها و بوتهي همراه با شیشهي درون آن با استفاده از رابطه

روي تصاوير تهیه شده با استفاده از نرمافزار  Image Jبراي سطح

زير محاسبه شد

معینی از تصاوير و براي حبابهايی که تقريباً واضح بودند ،انجام

wd
w d  w im

()1

شد.

d

 .5نتايج و بحث
که در آن  dچگالی wd ،وزن خشک و  wimوزن در زمان

شکل  3تصويرهاي بوتههاي اکسید آلومینیمی را که پس از

غوطهوري میباشند .با به دست آوردن چگالی بوتهها با و بدون

خنک شدن مذاب ،شیشهي سربی درون آنها شکسته شده است،

شیشه (براي هر کدام از نمونهها) از رابطهي باال ،چگالی شیشهي

نشان میدهد .پودر شیشهي سربی در دما و زمانهاي مختلف

درون بوتهها که ترکیبی از چگالی کل شیشه با حباب و بدون

مشخص شده در زير تصويرها تحت عملیات حرارتی قرار گرفته

حباب است ،از رابطه زير محاسبه میشود

است .اين تصويرها به نوعی نحوهي تشکیل شیشهي کامالً حبابدار
Dt=DgVg+DcVc

()5

و متخلخل و پس از آن تشکیل اليهي شیشهاي بدون حباب و
رشد آن در دما و زمانهاي مختلف و حذف کامل حباب را نشان

جدول  .8ترکیب شیمیايی شیشهي سربی برحسب درصد وزنی
ترکیب
درصد
وزنی

PbO

SiO6

ZrO6

TiO6

Alkaline
)(Na, K

As6O1

Al6O1

28/0

65

6/5

3

3/2

7/1

6/6

میدهند .در دماي  977˚Cو زمان  30دقیقه ساختار مذاب به طور
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30-977

17-907

50-977

17-977

50-907

50-3777

30-3777

30-3707

30-907

17-3777

30-3377

شکل  .8تصويرهاي جانبی نمونههاي مختلف شیشهي سربی درون بوته که در شرايط مختلف دما -زمان تحت عملیات حرارتی قرار گرفتهاند .اليهي
حباب روي سطح مذاب با پیکان نشان داده شده است.

يکنواخت و کامل حبابدار است .با افزايش زمان نگهداري در

مورد بحث به اين علت چشمگیر است که میزان سرب موجود در

اين دما در زمان  17دقیقه ،همانگونه که در تصوير مشاهده

ترکیب شیشه زياد است .با توجه به اين که سرعت صعود و به

میشود ،رنگ ناحیهي حبابی در نواحی زيرين بوته کدرتر

طور کلی حرکت يک حباب گازي درون يک مايع ،بستگی

شده است .تغییرات فوق نشان میدهد که حبابهاي درشتتر با

عکس به گرانروي مذاب و همچنین بستگی مستقیم به اختالف

سرعت بیشتري به سمت باال حرکت کرده و حبابهاي ريز

چگالی حباب گازي و مايع دارد ،گرانروي مذاب شیشهي سربی

هنوز در اليههاي زيري قرار دارند و همچنین ضخامت اليهي

به دلیل باال بودن مقدار سرب مذاب و ايجاد گسست نسبتاً زيادتر

شیشهاي بین حبابها افزايش و برعکس از حجم حبابها در

در پیوندهاي محکم سیلیکاتی نسبت به مذاب شیشههاي معمولی،

اليههاي پايینی کاسته شده است .در زمان  50دقیقه ،يک اليهي

خیلی کمتر است .همچنین چگالی مذاب شیشهي سربی (0/6

شیشهي کامالً عاري از حباب با ضخامت قابلمالحظه تشکیل

گرم بر سانتیمتر مکعب) نسبت به شیشهي معمولی ( 6/2گرم بر

شده است .با افزايش دما در زمان ثابت  30دقیقه ،همان پديدهي

سانتیمتر مکعب) تقريباً دو برابر است ،لذا سرعت صعود حباب

دماي ثابت با زمان متغیر اتفاق افتاده است ،به طوري که در دماي

در مذاب شیشهي سربی خیلی بیشتر است .عمالً به محض اينکه
˚

 3377˚Cحبابها هنوز کامالً از بین نرفتهاند .نکتهي جالبی که در

حبابها تشکیل میشوند حتی در دماي نسبتاً پايین  ،977 Cبه

اين تصويرها مشاهده میشود اين است که بین اليهي حباب و

سمت سطح مذاب حرکت میکنند و با گذشت زمان ضخامت اليه

بدون حباب يک مرز وجود دارد ،به طوري که در اليهي زيري

حباب با ترکیدن حبابهاي گازي در سطح کم میشود.

هیچگونه حبابی مشاهده نمیشود .اين رفتار در شیشهي سربی
70
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حبابها امکان رشد پیدا کرده و بزرگ شدهاند که در ادامه نیز

شکلهاي  1 ،6و  5به ترتیب ،ضخامت اليهي حباب،

سريعتر از ديگر حبابها از نمونه خارج شدهاند.

تغییرات حجم توأمان حباب و شیشه و همچنین تغییرات حجم
(سانتیمتر مکعب) حباب براي هر کدام از شرايط دما و زمان
مشخص را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ضخامت

20

ناحیهي حباب و همچنین حجم حباب به طور کلی در دما و زمان

15 min

زمان عملیات حرارتی از مقادير آنها کاسته شده و در نهايت

45 min

10

براي زمان عملیات حرارتی  17و  50دقیقه در دماي  3707˚Cبه

5

طور کامل حبابها از مذاب خارج میشوند ولی براي زمان

0

عملیات حرارتی  30دقیقه ،در دماي  3377˚Cمذاب هنوز داراي

1100

اليهي حبابی است.

1000

1050

900

950

ضخامت
(میلیمتر)
ضخامت (میليمتر)

عملیات حرارتی پايین ( ،)977˚Cکمترين هستند .با افزايش دما و

30 min

15

-5

دما (درجه سانتيگراد)

دما (درجه سانتیگراد)

شکل  0نمونهاي از تصويرهاي سطح دو نمونه شیشه که در

شکل  .2رابطه بین ضخامت اليهي حباب و دما در زمانهاي عملیات حرارتی

دما و زمانهاي مختلف تحت عملیات حرارتی قرار گرفتهاند را

مختلف.

نشان میدهد که با شرايط يکسان از نظر بزرگنمايی تهیه شدهاند.

حبابها در اين تصاوير تقريباً واضح هستند .اين تصاوير به عنوان

25

نمونه براي نشان دادن نحوهي اندازهگیري قطر حباب در يک

20

روش ،اندازهي میانگین ،انحراف از اندازهي میانگین و

15
min
انحراف

15

30 min

معیار براي نمونههاي مختلف اندازهگیري و محاسبه شده است.

10

45 min

شکل  2تصويرهاي سطح نمونههاي مختلف مذاب شیشهي

15 min

سربی را که در دما و زمانهاي مختلف تحت عملیات حرارتی

30 min

سانتيمتر
حجم
متر مکعب
حجم
سانتی
مکعب

سطح معین ،براي هر کدام از نمونهها انتخاب شدهاند .با اين

5

45 min

قرار گرفتهاند نشان میدهد .اين شکل به منظور نشان دادن نحوهي

0
1050

توزيع اندازهي حباب و تغییرات ايجاد شده روي اندازهي حبابهاي

1000

900

950

دما (درجه سانتيگراد)

دما (درجه سانتیگراد)

موجود در نمونههاي مختلف در شرايط مختلف عملیات حرارتی

1000و دما در زمانهاي
مکعب) حباب شیشه
شکل  .5رابطه بین حجم (سانتیمتر
950
1050

از نظر دما و زمان تهیه شده است .اندازهي خطی که روي شکلها

مختلف.

نشان داده شده است مقیاس يک میلیمتر از سطح را نشان

دما (درجه سانتیگراد)

اندازهي کوچک حضور دارند ولی حبابهاي با اندازهي خیلی
بزرگتر در نمونههايی که در دما و زمان پايین تحت عملیات

30 min

عملیات
حرارتی قرار گرفتهاند حضور ندارند .در دما و زمان 15 min

45 min

10
8

30 min
رشد
حرارتی  977˚Cو  30دقیقه ،حبابها هنوز به اندازهي کافی

6

نکردهاند .با افزايش دما و زمان عملیات حرارتی حبابmin
هاي45با

4

اندازهي بزرگتر ايجاد و به سرعت از تعداد آنها کاسته شده

1000

1050

است به طوري که از دما و زمان عملیات حرارتی به ترتیب

950

دما (درجه سانتیگراد)

 3777˚Cو  17دقیقه به باال ،تقريباً حبابهاي با اندازهي بزرگ

1050

1000

950

900

دما (درجه سانتيگراد)

کامالً از نمونهها حذف شدهاند .با گذشت زمان و همچنین با

دما (درجه سانتیگراد)

شکل  .8رابطه بین حجم (سانتیمتر مکعب) حباب و دما در زمانهاي مختلف.

افزايش دما به نظر میرسد که با ايجاد شرايط مطلوب برخی
72

2
0

تغییرات
حجم
مکعب
برحسب سانتي
تغییرات
حجم
بر حسب
سانتیمترمتر
مکعب

میدهد .در تمام شرايط عملیات حرارتی همواره حبابهاي با

12
15 min

00

900
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شکل  .3تصويري از حبابهاي سطح نمونه که میانگین اندازهي قطر آنها با استفاده از نرمافزار  Image Jتعیین شده است.

977-17

977-30

907-17

3777-50

907-30

977-50

3777-30

907-50

3707-17

3707-30

3777-17

30-3377

شکل  .6تصويرهاي حبابها در سطح نمونههايی که در شرايط مختلف تحت عملیات حرارتی قرار گرفتهاند.

شکلهاي  8 ،7و  9نمودار تغییرات میانگین اندازه ،انحراف

يافته و در وراي دماي  3707˚Cمیانگین اندازهي آنها کاهش

از میانگین اندازه و انحراف معیار نمونهها در شرايط مختلف

يافته است .در صورتی که در مورد هر دو زمان عملیات حرارتی

عملیات حرارتی را نشان میدهند .اندازهي حبابها با استفاده از

 17و  50دقیقه ،میانگین اندازهي حبابها با افزايش دما کاهش

روشی که در توضیح شکل  0ذکر شد ،تعیین شده است .با

يافته است .تغییرات انحراف از میانگین و انحراف معیار حبابها

استفاده از دادههاي حاصل از اندازهگیري ،ابتدا مقادير میانگین

در نمونههاي مختلف نشان میدهد که در شرايط دمايی پايین

اندازه ،انحراف از میانگین و انحراف از معیار محاسبه و سپس

عملیات حرارتی مقادير هر دو زياد است ولی در زمانهاي

نمودارهاي مربوطه رسم شدهاند .شکل  7زمان عملیات حرارتی

مختلف تفاوت جزيی با يکديگر دارند .با افزايش دماي عملیات

 30دقیقه را نشان میدهد ،با افزايش دما اندازهي حبابها افزايش

حرارتی هر دوي اين مقادير کاهش يافتهاند .با مقايسهي اين نتايج
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مقدار میانگین اندازهي حبابها در دماي  977˚Cو در زمان 30
قطر حباب (میليمتر)

نسبت به زمانهاي ديگر کم است .اين شکل نشان میدهد
دقیقه
0.2

30 min

0.16

0.14
بوده است که تأثیري در افزايش مقدار میانگین اندازهي
قدر کم
0.12

 0.1دماي  977˚Cو زمان  30دقیقه نداشته است .در ارتباط
حباب در

0.08
 0.06اندازهي میانگین حبابها با افزايش دماي عملیات
با تغییرات
0.04
در زمانهاي عملیات حرارتی  17و  50دقیقه ،میتوان
حرارتی
0.02
0
وابستگی اندازهي حبابها در هنگام ترکیدن و حذف آنها از
0.2 900

45 min

دما (درجه سانتيگراد)

هاي مختلف.
1050در دما و زمان
1100متوسط حباب
شکل  .7تغییرات اندازهي
950
1000

 0.18نمونه به گرانروي مذاب را نتیجه گرفت .با افزايش دماي
سطح

دما (درجه سانتیگراد)

15 min

45 min

30 min
45 min

1100

انحراف
انحراف از
از میانگین
میانیگین

30 min

0.16
عملیات حرارتی و کاهش متعاقب گرانروي مذاب ،حباب مجال
0.14
0.12را به دست نمیآورد و در اندازهي کوچکتر میترکد.
رشد
0.1
0.08
0.06
نتیجهگیری
0.04.8
0.02نشان داد که تشکیل حبابها در شروع عملیات ذوب پودر
نتايج
0
˚
انحراف از میانگین

15 min

0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
950
1000
1050
1100
0.02
دما (درجه سانتیگراد) 0
900
950
1000
1050
گراد)
سانتي
(درجه
دما دما (درجه سانتیگراد)

انحراف از میانگین

15 min

0.18حبابهاي خیلی بزرگ نشان داده شده در شکل  ،2آن
که تعداد

900

آسیاب شدهي شیشه سربی در دماي  977 Cو زمان  30دقیقه در
تمامی نواحی نمونه شروع میشود .با افزايش دما و زمان عملیات
حرارتی يک اليه حباب در سطح مذاب شیشهي عاري از حباب

شکل  .4تغییرات انحراف از میانگین اندازهي حباب در دما و زمانهاي مختلف.

تشکیل میشود .ضخامت اين اليه با افزايش دما و زمان عملیات
0.2
0.18

حرارتی کاهش میيابد به طوري که تقريباً از دماي  3707˚Cو
0.16

15 min

0.25

15 min

45 min

0.15

30 min
45 min

0.1
1100

1000

1050

دما (درجه سانتیگراد)

1100

1000
1050
(درجهسانتيگراد)
دمادما(درجه
سانتیگراد)

950

950
0.05

˚

می0.1
روند .اندازهي حبابها در دماي  977 Cو زمان  30دقیقه
0.08
0.06
کوچک است و با افزايش دما در زمان ثابت ،میانگین اندازهي
0.04
˚
0.02ها افزايش میيابد ولی در زمانهاي باالتر در دماي 977 C
حباب
0

انحراف
انحرافاستاندارد
استاندارد

30 min

0.2

انحراف از میانگین

0.3

0.14

 170.12دقیقه به بعد عمالً تمامی حبابهاي سطح نمونه از بین
زمان

900

میانگین اندازهي حبابها بزرگ است .با افزايش دما و زمان

عملیات حرارتی حبابهاي بزرگ در سطح نمونه با ترکیدن از

0

900

آن خارج میشوند .در نتیجه اندازهي میانگین حبابها کاهش
میيابد .باال بودن مقادير انحراف از میانگین در دماهاي پايینتر به

شکل  .9تغییرات انحراف معیار نمونهها در دما و زمانهاي مختلف.

دلیل وجود حبابهاي با اندازهي خیلی بزرگتر است که با
حذف آنها حبابها تقريباً يکدستتر میشوند.

با تصويرهاي مربوط به اندازهي حبابها در شکل  ،2مشاهده
میشود که در دماي پايین حبابهاي با اندازهي خیلی بزرگتر

پينوشت:

وجود دارند .حضور اين حبابها باعث افزايش مقادير انحراف از

3. Hadamard-Rybczynsky

میانگین و انحراف معیار شده است ،به طوري که کاهش مقادير
انحراف از میانگین و انحراف معیار در دماي باال خروج اين
حبابها در دماي باالتر را تأيید میکند .شکل  7نشان میدهد که
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