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چکیده:
دمای ذوب یکی از مهمترین ویژگیهای وابسته به اندازه در نانوذرات است .مطالعه تجربی دمای ذوب نانو ذرات بسیار پیچیده
است از این رو مدلهای ریاضی مختلفی جهت پیشبینی دمای ذوب نانو ذرات آزاد و نانو ذرات جاسازی شده در فاز زمینه
ارائه شده است .با این حال اغلب این مدلها صرفا بر مبنای خصوصیات فاز جامد ارائه شدهاند و ویژگیهای فاز مایع را در نظر
نمیگیرند .این امر موجب میشود که نتایج حاصل از این مدلها عمدتا با خطای زیادی همراه باشد .لذا ارائه مدلهای جدید
که دقت محاسباتی باالتری داشته باشند ،امری ضروری است .در تحقیق حاضر ،بر اساس محاسبه انرژی آزاد گیبس فاز جامد
و مایع ،مدلی ترمودینامیکی جهت محاسبه دمای ذوب نانو ذرات جاسازی شده در فاز زمینه ارائه شده است .مدل ارائه شده
جهت محاسبه دمای ذوب در سه سیستم متفاوت شامل نانو ذرات نقره در زمینه نیکل و نانوذرات سرب در زمینه مس و روی
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که در سیستمهای مورد مطالعه کاهش اندازه ذرات موجب افزایش دمای ذوب نانوذرات
خواهد شد .مقایسه نتایج حاصل از مدل با دادههای تجربی و همچنین نتایج حاصل از مدلهای موجود ،دقت باالتر مدل ارائه
شده در مقایسه با سایر مدلها را تایید میکند .عالوه بر اندازه ،اثر شکل نانو ذرات بر دمای ذوب آنها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تغییر دمای ذوب با تغییر شکل نانو ذرات تنها در نانوذرات کوچکتر از  ۱0نانومتر مشهود است.
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مستقیمی با دمای ذوب نانو ذرات دارد [ ،]1به طوری که بر

امروزه نانو ذرات به دلیل خواص ویژهای که از خود نشان میدهند
مورد توجه محققین و صنایع قرار گرفتهاند [ .]۱،۲نانوذرات را
میتوان به شکل نانو ذرات آزاد ۱مورد استفاده قرار داد ،با این
حال در بسیاری از موارد نانو ذرات در یک فاز زمینه قرار
میگیرند .به اینگونه نانو ذرات ،نانو ذرات جاسازی شده۲
میگویند .نانو ذرات جاسازی شده میتوانند در کاربردهای
گوناگونی از جمله به عنوان کاتالیست [ ،]3مواد تغییر فاز دهنده

اساس نسبت دمای ذوب نانو ذره به دمای ذوب همان ماده در
حالت تودهای میتوان سایر ویژگیهای نانو ذرات را پیش بینی
کرد .از این رو دمای ذوب یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی
در نانو ذرات محسوب میشود که مطالعه آن به منظور طراحی
مواد جدید و توسعه کاربرد این مواد ضروری است.
مطالعات انجام شده نشان میدهد دمای ذوب ،ارتباط مستقیمی
با اندازه ذرات دارد .برای نانو ذرات آزاد با کاهش اندازه ذره ،دمای
ذوب نیز کاهش مییابد [ .]2،8این مسئله به دلیل افزایش نسبت
اتمهای سطحی به کل اتمها ی سیستم است که به طور کلی
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2

[ ]4و در صنایع دارویی [ ]5مورد استفاده قرار گیرند .مشخص
شده است که ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات ارتباط
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باعث افزایش سطح انرژی آزاد سیستم و ناپایدار شدن نانو ذرات
در مقایسه با حالت تودهای ماده میشود .بر خالف نانو ذرات آزاد،
در نانو ذرات جاسازی شده ،در بسیاری از موارد شاهد افزاش
دمای ذوب با کاهش اندازه ذرات هستیم [.]۱۱–1
از آنجا که مطالعه تجربی دمای ذوب نانو ذرات بسیار دشوار است،
عمدتا از مدلهای ریاضی و شبیه سازی رایانهای جهت پیش
بینی دمای ذوب نانو ذرات استفاده میشود [ .]1دو رویکرد اصلی
در این زمینه وجود دارد .اول استفاده از شبیهسازیهای مقیاس
اتمی مبتنی بر روشهایی مانند دینامیک مولکولی ،مونت کارلو
و تئوری تابع چگالی 3که همگی آنها از نظر محاسباتی بسیار پر
هزینه هستند [ .]۱۲لذا عمدتا محدود به مطالعه ذراتی با ابعاد
بسیار کوچک (کمتر از  ۱0نانومتر) میشوند [ .]۱3رویکرد دوم،

[ .]۱8به عالوه محققین مختلف مقادیر متفاوتی را برای ثابت
ماده ( )βپیشنهاد کردهاند [ ]۲۲–۱2،۱1که طبیعتا استفاده از
هرکدام از این مقادیر پاسخهای متفاوتی را حاصل خواهد کرد.
ژائو 5و همکاران [ ]۱8با در نظر گرفتن نوع فصل مشترک مدلی
را جهت محاسبه دمای ذوب نانو ذرات جاسازی شده ارائه کردند.
بر اساس این مدل افزایش دمای ذوب با کاهش اندازه ذره تنها
زمانی روی میدهد که فصل مشترک ذره  /زمینه کوهرنت باشد.
سایرین نیز مدل های متنوعی برای پیش بینی دمای ذوب نانو
ذرات جاسازی شده پیشنهاد کردهاند [ .]۲5–۱1،۲3با وجود
سادگی ،تمامی این مدلها تنها بر اساس ویژگیهای ماده در
حالت جامد ارائه شدهاند و شرایط فیزیکی فاز مایع را در نظر
نمیگیرند ،لذا نمیتوانند ماهیت ترمودینامیکی فرایند را به درستی
بیان کنند [ .]۲1برای رفع این نقیصه لو 1و همکاران [ ]۲2مدلی
را بر مبنای محاسبه انرژی آزاد گیبس سیستم ارائه کردند.
هرچند این مدل بسیاری از نواقص مدلهای قبلی را رفع میکند
با این حال در این مدل ،محاسبه انرژی فصل مشترک ذره/زمینه
با سادهسازیهای فراوانی همراه است .به عنوان مثال اثر اندازه
ذرات بر انرژی فصل مشترک لحاظ نشده است که میتواند باعث
کاهش دقت محاسبات به خصوص برای نانو ذرات کوچکتر از
 ۱0نانومتر شود [.]۲8
با توجه به موارد فوق در این تحقیق مدلی ترمودینامیکی جهت
محاسبه دمای ذوب نانو ذرات جاسازی شده ارائه شده است .این
مدل میتواند عالوه بر اثر اندازه ،تاثیر سایر عوامل از جمله شکل
نانو ذرات و کوهرنسی فصل مشترک را بر دمای ذوب نانو ذرات
جاسازی شده پیش بینی نماید .مدل ارائه شده برای محاسبه
دمای ذوب نانوذرات نقره جاسازی شده در زمینه نیکل و نانو
ذرات سرب در دو زمینه مس و روی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج با نتایج تجربی موجود و نتایج حاصل از مدلهای ارائه شده
قبلی مقایسه شد .همچنین اثر شکل ذرات بر تغییرات دمای ذوب
مورد بحث قرار گرفت.

استفاده از مدلهایی مبتنی بر بسط مدلهای کالسیک به
سیستمهای نانو است .در این حالت هزینه محاسبات به شدت
کاهش خواهد یافت در نتیجه امکان مدلسازی رفتار نانوذراتی با
ابعاد تا  ۱00نانومتر فراهم خواهد شد [ .]1محدودیت اصلی در
این دسته از مدلها دقت کم محاسبات برای نانو ذراتی با ابعاد
کمتر از  5نانومتر است [ .]۱4در این ابعاد امکان تغییر شکل نانو
ذرات به منظور کاهش انرژی سیستم وجود دارد [ . ]۱5همچنین
سهم اتمهای موجود در لبهها و گوشهها در تعیین انرژی سطحی
افزایش پیدا میکند [ ]۱1که معموال مدلهای کالسیک
نمیتوانند این عوامل را در انجام محاسبات لحاظ نمایند.
تا کنون مدلهای مختلفی جهت پیشبینی دمای ذوب نانو ذرات
جاسازی شده بر مبنای روش دوم توسعه یافته است .ناندا 4و
رابطه
[]۱2
همکاران
) 𝑃𝑁𝛾 𝑇𝑚𝑁𝑃 ⁄𝑇𝑚𝑏𝑢𝑙𝑘 = 1 − (𝛽/𝑑)(1 − 𝛾𝑚 ⁄را برای محاسبه
دمای ذوب نانو ذرات جاسازی شده ارائه کردند که در آن γm
انرژی سطحی فاز زمینه γNP ،انرژی سطحی نانو ذره در حالت
تودهای d ،قطر نانو ذره و  βثابت ماده است .بر اساس این مدل
افزایش دمای ذوب با کاهش اندازه ذره زمانی رخ میدهد که
انرژی سطحی فاز زمینه بزرگتر از انرژی سطحی نانو ذره در حالت
تودهای باشد .از آنجا که انرژی سطحی ارتباط مستقیمی با دمای
ذوب دارد میتوان نتیجه گرفت بر اساس این مدل افزایش دمای
ذوب با کاهش اندازه ذره زمانی رخ میدهد که دمای ذوب فاز
زمینه بیشتر از دمای ذوب نانو ذره در حالت تودهای باشد .این
در حالی است که در بسیاری از سیستمها (مثال نانو ذره طال در
زمینه سیلیسی) با وجود شرایط فوق ،برخالف پیشبینی مدل
ناندا ،کاهش دمای ذوب نانو ذره با کاهش اندازه مشاهده میشود

از نظر ترمودینامیکی دمای ذوب دمایی است که در آن مقدار
انرژی آزاد گیبس سیستم در دو فاز جامد و مایع با یکدیگر برابر
باشد .به عبارت دیگر اختالف انرژی آزاد گیبس در دو فاز جامد
و مایع صفر باشد (  .) ∆𝐺𝑆/𝐿 = 0بنابراین جهت محاسبه دمای
ذوب به روش ترمودینامیکی ،الزم است انرژی آزاد گیبس
سیستم مورد نظر در دو حالت جامد و مایع به صورت تابعی از
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دما تعریف شود .برای یک نانو ذره جاسازی شده ،انرژی آزاد
گیبس در دو حالت جامد و مایع به ترتیب با معادالت ( )۱و ()۲
قابل تعریف است.
𝑙𝑜𝑠
𝑚𝑠
𝑙𝑜𝑠
𝑃𝑁𝐺
𝑘𝑙𝑢𝑏𝐺 =
𝑒𝑐𝑎𝑓𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝐺 +

()۱

𝑞𝑖𝑙

در رابطه فوق عبارت ] 𝑖𝑚𝐸𝐸  − 12 𝑐 [1 +بیانگر اثر فاز زمینه بر

𝑞𝑖𝑙

𝑚𝑙
𝑒𝑐𝑎𝑓𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝐺 𝐺𝑁𝑃 = 𝐺𝑏𝑢𝑙𝑘 +

()۲

𝑝

𝑞𝑖𝑙
𝑙𝑜𝑠
𝑃𝑁𝐺 به ترتیب انرژی آزاد گیبس نانوذره جامد
𝑃𝑁𝐺 و
که در آن
𝑞𝑖𝑙
𝑙𝑜𝑠
و مایع 𝐺𝑏𝑢𝑙𝑘 ،و 𝑘𝑙𝑢𝑏𝐺 انرژی آزاد جامد و مایع در حالت تودهای
𝑚𝑙
𝑚𝑠
𝑒𝑐𝑎𝑓𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝐺 انرژی آزاد گیبس فصل مشترک نانو
𝑒𝑐𝑎𝑓𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝐺 و
و
ذره جامد و مایع با زمینه است.
به طور کلی انرژی آزاد تودهای برای هر عنصر در هر فاز مشخص
بر اساس رابطه ( )3تعریف میشود [.]۲1
𝑖
𝑘𝑙𝑢𝑏𝐺
𝑛 𝑇 𝑖 𝑑 ∑ = 𝑎𝑖 + 𝑏 𝑖 𝑇 + 𝑐 𝑖 𝑇 ln 𝑇 +

()۳

که در آن 𝑖𝑎  𝑐 𝑖 ، 𝑏 𝑖 ،و 𝑖𝑑 ضرایب تجربی T ،دما n ،متغیری
بین  -1و  +1است و  iمعرف فاز مورد نظر است.
انرژی آزاد گیبس فصل مشترک بر اساس رابطه ( )4قابل تعریف
است [.]30
𝑚𝑖
𝑒𝑐𝑎𝑓𝑟𝑒𝑡𝑛𝑖𝐺
𝑟= 2𝑉𝑚 𝛾 𝑖𝑚 /

()۴

که در آن  rشعاع نانو ذره  Vmحجم مولی نانو ذره در فاز مورد
نظر و 𝑚𝑖 𝛾 انرژی فصل مشترک نانوذره در فاز  iبا زمینه است.
تاکنون مدلهای مختلفی برای محاسبه انرژی فصل مشترک ذره
و زمینه ارائه شده است [ .]۱1،3۱،3۲در اینجا مدل ارائه شده
توسط نویسندگان [ ]33مورد استفاده قرار گرفته است .مزیت
این مدل در مقایسه با سایر مدلهای ارائه شده این است که
همزمان اثر چهار عامل اندازه و شکل نانوذرات ،کوهرنسی فصل
مشترک و بازآرایی چیدمان اتمی 2در فصل مشترک را در
محاسبه انرژی فصل مشترک لحاظ میکند .جزئیات مدل در
مرجع [ ]33ارائه شده است .بر اساس این مدل انرژی فصل
مشترک ذره و زمینه از رابطه ( )5محاسبه میشود.
()5

])]

𝑚𝐸

1

𝑖
𝑝𝐸

2

) (1 − 𝑐 [1 +

ℎ
𝑟2

𝑚𝑖
𝑘𝑙𝑢𝑏𝛾 = 𝑚𝑖 𝛾
𝛼( 𝑘 [1 −

𝑚𝑖
𝑘𝑙𝑢𝑏𝛾 انرژی فصل مشترک درحالت توده ای h ،قطر
در این رابطه
اتمی اتمهای نانو ذره r ،شعاع نانو ذره E ،انرژی چسبندگی8
m
اتمهای زمینه در حالت جامد و 𝑖𝑝𝐸 انرژی چسبندگی اتمهای نانو

Atomic relaxation and atomic reconstruction
Cohesive energy

ذره در فاز  iهستند .همچنین ضرایب  α ، kو  cبه ترتیب اثر
بازآرایی اتمی در فصل مشترک ،شکل نانو ذره و کوهرنسی فصل
مشترک را بیان میکنند .مقدار  c=1بیانگر فصل مشترک کامال
کوهرنت است .کاهش مقدار  cبه معنی کاهش کوهرنسی در فصل
مشترک بوده و  c=0رفتار نانو ذره آزاد را مدل میکند .در واقع

7
8

انرژی فصل مشترک و جمله 𝑟 𝛼 ℎ/2بیانگر اثر شکل و اندازه
ذرات بر انرژی فصل مشترک است .تحقیقات نشان داده است که
فصل مشترک ذره فلزی با زمینه فلزی برای ابعاد ذره کمتر از
 ۱00نانومتر عمدتا به صورت کامال کوهرنت است [ ]34همچنین
نشان داده شده است که فصل مشترک مایع – جامد از لحاظ
اتمی ساختاری مشابه فصل مشترک جامد – جامد کوهرنت دارد
[ ]35لذا در این تحقیق مقدار  cبرای هر دو فصل مشترک جامد
– جامد و مایع – جامد برابر یک در نظر گرفته شد .مقدار فاکتور
شکل برای نانوذارت کروی برابر با یک است و با تغییر شکل نانو
ذره این مقدار تغییر میکند .در این تحقیق مقادیر  ۱/۲4 ،۱و
 ۱/41که به ترتیب معرف نانو ذرات کروی ،مکعبی و تتراهدرال
[ ]31هستند مورد استفاده قرار گرفته است .بر اساس توضیحات
ارائه شده در مرجع [ ،]33از نظر تئوری  kمیتواند مقادیری بین
صفر تا  ۱۱/3داشته باشد .بدون در نظر گرفتن باز آرایی فصل
مشترک ،مقدار  kبرابر با  0/3خواهد بود که در این تحقیق از
مقدار  0/3برای  kاستفاده شده است.
برای محاسبه انرژی فصل مشترک در حالت تودهای از مدل ارائه
شده در مرجع [ ]32استفاده شد .بر اساس این مدل مقدار انرژی
فصل مشترک جامد – جامد دو فلز  Aو  mکه به ترتیب معرف
ذره و زمینه هستند از رابطه ( )1و انرژی فصل مشترک مایع –
جامد آنها از رابطه ( )2محاسبه میشود.
()6
()۷

𝑑𝑖𝑙𝑜𝑠
𝑚= 2𝜇Ω𝐴/
𝑚⁄𝜔𝐴/

𝑑𝑖𝑢𝑞𝑖𝑙

𝑚= (2𝜇Ω𝐴/𝑚 + 0.29∆𝐻𝑚 )⁄𝜔𝐴/

𝑙𝑜𝑠𝑚𝐴𝑠𝑜𝑙/

𝑘𝑙𝑢𝑏𝛾

𝑙𝑜𝑠𝑚𝐴𝑙𝑖𝑞/

𝑘𝑙𝑢𝑏𝛾

𝑖
𝑚 Ω𝐴/انرژی برهمکنش 1دو فلز  Aو  mدر فاز
در روابط فوق
جامد یا مایع است که تابعی از دما و ترکیب شیمیایی است.
𝑚𝐻∆ انتالپی ذوب عنصر  mاست و  μضریبی است که تابعی از
عدد همسایگی اتمی در حجم و فصل مشترک دو فلز است .مقدار
 μبرای فصل مشترک جامد -جامد  0/۲5و برای فصل مشترک
جامد – مایع  0/۱8است [ 𝜔𝐴/𝑚 .]32سطح موالر ۱0بین دو فلز
است که از رابطه ( )8محاسبه میشود [.]32

Interaction parameter
Molar interface area

9

10
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انرژی آزاد گیبس عناصر در حالت تودهای از مرجع []۲1
استخراج شد .همچنین پارامتر برهمکنش ( )Ωبرای سیستمهای
فوق به ترتیب از مراجع [ ]40[ ،]31و [ ]4۱استخراج شدند.
مقادیر مربوط به سایر کمیتها در جدول ( )۱ارائه شده است.

𝑚𝜔 𝑖𝐴𝜔√ = 𝑚𝜔𝐴𝑖 /

()۸

که در آن 𝑗𝜔 سطح موالر ماده  jدر فاز مورد نظر است که از
رابطه ( )1محاسبه میشود.
2/3

𝑗𝑚𝑉 𝜔𝑗 = 1.1 𝑁 1/3

()۹

 -9نتایج و بحث
انرژی سطحی یکی از عوامل اصلی رفتار متفاوت نانو ذرات در
مقایسه با حالت تودهای ماده است .شکل ( )۲به عنوان نمونه
تغییرات انرژی فصل مشترک جامد – جامد را بر حسب اندازه
نانو ذرات در سیستم نقره  /نیکل نشان میدهد .شکل نانو ذرات
کروی در نظر گرفته شده است  .محاسبات در دمای 1۱2/5
کلوین (نصف دمای ذوب نقره در حالت تودهای) انجام شده است.
همانطور که مشاهده میشود برای نانو ذراتی با فصل مشترک
کامال کوهرنت ( )c=1کاهش اندازه ذرات موجب افزایش انرژی
فصل مشترک شده است .در مقابل انرژی سطحی نانو ذرات آزاد
( )c=0با کاهش اندازه ذرات کاهش یافته است .با توجه به رابطه
( )5در شرایطی که  c=0باشد اثر فاز زمینه بر انرژی فصل
مشترک در محاسبات لحاظ نخواهد شد لذا رابطه انرژی فصل

در رابطه فوق  Nعدد آووگادرو و  Vmjحجم مولی عنصر  jاست.
مدلهای مختلفی برای تعیین حجم مولی عناصر به صورت تابعی
از دما پیشنهاد شده است [.]30،38در این تحقیق از مدل ارائه
شده در مرجع [ ]30برای محاسبه حجم مولی دو فاز مایع (رابطه
( ))۱0و جامد (رابطه ( ))۱۱استفاده شد.
()۱1

]) 𝑚𝑇 𝑉𝑚,𝑙𝑖𝑞 = 𝑉𝑚0 [1 + 𝛿(𝑇 −

()۱۱

)𝑣 𝑉𝑚,𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 = 𝑉𝑚0 [1 + 𝛿(𝑇 − 𝑇𝑚 )]/(1 +

در روابط فوق  δضریب انبساط حرارتی حجمی مایع در دمای
ذوب Tm ،دمای ذوب v ،نسبت تغییرات حجمی در اثر ذوب و 𝑉𝑚0
حجم مولی مایع در نقطه ذوب است.
جهت انجام شبیه سازی ،معادالت فوق به صورت یک کد رایانهای
در محیط نرمافزار  Mathematicaپیادهسازی شد .با استفاده از
این کد امکان محاسبه مقادیر انرژی فصل مشترک و انرژی آزاد
گیبس سیستم بر حسب متغیرهایی مانند دما و اندازه ذرات وجود
دارد .برای محاسبه دمای ذوب در هر اندازه ذره مشخص ،ابتدا
توابع انرژی آزاد فازهای مایع و جامد در بازه دمایی  300تا 3000
کلوین بر حسب دما محاسبه شدند .سپس اختالف انرژی آزاد دو
فاز ( 𝐿 )∆𝐺𝑆/در تمام بازه دمایی تعیین شد .دمایی که در آن
اختالف انرژی آزاد صفر محاسبه شده است به عنوان دمای ذوب
ثبت شد .فلوچارت انجام محاسبات در شکل ( )۱ارائه شده است.
با توجه به دادههای تجربی موجود ،سه سیستم نقره/نیکل،
سرب/مس و سرب/روی برای انجام شبیهسازیها انتخاب شدند.

𝑋
𝑟 𝛾 𝑁𝑃 = 𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘 [1 − 2قابل بیان خواهد
مشترک به صورت کلی ]
بود .این رابطه یک رابطه شناخته شده کلی برای بیان اثر اندازه
بر خواص مختلف نانو ذرات آزاد است .در شرایطی که  c=1باشد
اثر فاز زمینه بر انرژی فصل مشترک نیز در محاسبات لحاظ
خواهد شد .با توجه به دادههای جدول ( )۱در سیستم نقره/نیکل
نسبت 𝑖𝑝𝐸 𝐸𝑚 /بزرگتر از یک است لذا جمله

)] 𝑖𝑚𝐸𝐸  (1 − 12 𝑐 [1 +مقداری منفی خواهد داشت در نتیجه
𝑝

رابطه

انرژی

فصل

مشترک

به

صورت

𝑋
𝑟 𝛾 𝑁𝑃 = 𝛾𝑏𝑢𝑙𝑘 [1 + 2قابل بیان است که نشان میدهد با
]
کاهش اندازه ذره انرژی فصل مشترک در این سیستم افزایش
مییابد .افزایش انرژی فصل مشترک در سیستم نقره /نیکل

جدول  -9کمیتهای ترمودینامیکی مورد استفاده در شبیه سازیهای رایانهای

نام متغیر

عالمت

انرژی چسبندگی ()kJ/mol

E

انتالپی ذوب ()kJ/mol
قطر اتمی ()nm
3
حجم مولی در دمای ذوب ()m /mol
ضریب انبساط حرارتی حجمی ()1/K
دمای ذوب ()K
نسبت تغییرات حجمی ()٪

ΔH
h
𝑉𝑚0
δ
Tm
v

کلی

مرجع

مقدار
Ni

Cu

Zn

Ag

Pb

)428(solid
-

)336(solid
-

)171(solid
-

)284 (solid
)258 (liquid

)149 (solid
)144 (liquid

17.15
7.43×10-6
1.5×10-4
1728
6.3

13
7.94×10-6
1.0×10-4
1358
3.96

7.28
9.94×10-6
1.5×10-4
692.7
4.08

0.32
11.6×10-6
0.98×10-4
1235
3.51

0.36
19.4×10-6
1.24×10-4
600.7
3.81

[]4۲
[]43
[]44
[]45
[]43
[]43
[]44
[]41
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شکل  -9فلوچارت برنامه رایانهای محاسبه دمای ذوب بر اساس مدل ارائه شده

شکل  -2تغییرات انرژی فصل مشترک جامد – جامد در سیستم
نقره  /نیکل بر حسب اندازه نانو ذره نقره برای فصل مشترکهایی با
کوهرنسی متفاوت ()c=0.5, 0.85, 1و نانو ذره آزاد ()c=0
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توسط محققین دیگر نیز پیش بینی شده است [ .]42با توجه به
اینکه نسبت 𝑖𝑝𝐸 𝐸𝑚 /در دو سیستم سرب  /مس و سرب  /روی
نیز بزرگتر از یک است ،تغییرات انرژی فصل مشترک با اندازه
ذره در این دو سیستم نیز مشابه سیستم نقره  /نیکل خواهد بود.
شکل ( )۲همچنین نشان میدهد که با کاهش میزان کوهرنسی،
اثر فاز زمینه بر انرژی فصل مشترک به تدریج کاهش مییابد تا
جایی که در فصل مشترکهای با کوهرنسی پایین (غیر کوهرنت)
تغییرات انرژی فصل مشترک با اندازه ذره رفتار کامال متفاوتی
در مقایسه با شرایط کامال کوهرنت دارد .به عنوان نمونه به ازای
 c=0.5بر خالف فصل مشترک کامال کوهرنت انرژی فصل
مشترک با کاهش اندازه ذره کاهش یافته است.
الزم به ذکر است با توجه به اینکه نتایج محاسبات برای فصل
مشترک جامد – جامد ارائه شده است ،دمای محاسبات (1۱2/5
کلوین) به گونهای انتخاب شد که با اطمینان بتوان گفت ذرات
در تمام اندازهها در حالت جامد قرار دارند .به عالوه باید توجه
داشت که بر اساس معادالت ( )5و ( )1مشخص است که تغییر
دما ،روند کلی منحنی انرژی فصل مشترک – اندازه را تغییر
نمیدهد هرچند که مقدار انرژی فصل مشترک با تغییر دما تغییر
خواهد کرد .بنابراین تحلیلهای ارائه شده در این دما برای سایر
دماهای کمتر از دمای ذوب نیز صادق است.
شکل (-3الف) تغییرات انرژی آزاد گیبس فاز جامد و مایع را برای
نانو ذرات نقره در سیستم نقره  /نیکل در دو اندازه ذره  ۱0و  ۲نانو
متر برحسب دما نشان میدهد .محل تالقی دو منحنی فاز جامد و
مایع بیانگر دمای ذوب سیستم است که در آن ،دو فاز جامد و مایع
از نظر انرژی با هم برابر بوده و میتوانند با یکدیگر در تعادل باشند.
همانطور که مشاهده میشود با کاهش اندازه ذره ،انرژی هر دو
فاز جامد و مایع افزایش یافته است .این مسئله ناشی از افزایش
سهم انرژی آزاد سطحی در انرژی آزاد کل سیستم است [.]۲8
افزایش سطح انرژی سیستم به طور کلی به معنی ناپایدار شدن
سیستم و کاهش دمای ذوب است .با این حال با توجه به شکل
(-3ب) که اختالف انرژی آزاد گیبس دو ذره  ۱0و  ۲نانومتری (
𝑚𝑛  ) ∆𝐺10−2 = 𝐺𝑖10 𝑛𝑚 − 𝐺𝑖2را در دماهای مختلف نشان
میدهد ،مشاهده میشود که با کاهش اندازه ذره از  ۱0نانومتر به
 ۲نانومتر ،انرژی سیستم در فاز مایع بیش از فاز جامد افزایش یافته
است و از آنجا که دمای ذوب بر مبنای نسبت انرژی آزاد گیبس
در دو فاز جامد و مایع تعیین میشود شاهد افزایش دمای ذوب با
کاهش اندازه ذرات هستیم .افزایش دمای ذوب نانو ذرات جاسازی
شده در ماتریس با کاهش اندازه ذره در سیستمهای مختلفی از
جمله نانو ذرات سرب در ماتریس مس و آلومینیم [ ،]1،48،41نانو
ذرات ایندیم در ماتریس آلومینیــــم[ ]۱۱و نانو ذرات نقره در
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شکل ( -9الف) انرژی آزاد گیبس فاز جامد و مایع برای نانو ذره نقره جاسازی شده در ماتریس نیکل در دو اندازه ذره  92و  2نانومتر .پیکانها محل تالقی دو
نمودار که معرف دمای ذوب است را نشان میدهند( .ب) اختالف انرژی آزاد گیبس بین ذرات  92و  2نانومتری برحسب دما برای فازهای جامد و مایع .در تمام بازه
دمایی تغییر انرژی ناشی از تغییر اندازه ذره در فاز مایع بیشتر از فاز جامد است (𝒍𝒐𝒔𝑮∆ > 𝒒𝒊𝒍𝑮∆).

ماتریس نیکل [ ]۱0به صورت تجربی مشاهده شده است .الزم به
ذکر است که افزایش دمای ذوب نانو ذرات جاسازی شده در
ماتریس الزاما در همه سیستمها مشاهده نمیشود .به عنوان
نمونه دمای ذوب ذرات طالی جاسازی شده در زمینه سیلیکونی
[ ]50و ذرات آلومینیم جاسازی شده در زمینه آلومینایی []5۱
با کاهش اندازه ذرات کاهش مییابد .این تفاوت رفتار مستقیما
ناشی از اثر فاز زمینه بر انرژی فصل مشترک ذره و زمینه است.
تغییر در نسبت 𝑖𝑝𝐸 𝐸𝑚 /و تغییر در کوهرنسی فصل مشترک
میتواند اثر چشمگیری بر انرژی فصل مشترک و متعاقبا انرژی
آزاد گیبس سیستم داشته باشد .به طوری که اگر نسبت 𝑖𝑝𝐸𝐸𝑚 /
کوچکتر از یک باشد (بر خالف سیستم نقره  /نیکل) با توجه به
رابطه ( )5انرژی فصل مشترک با کاهش اندازه ذره کاهش خواهد
یافت .حتی در شرایطی که نسبت 𝑖𝑝𝐸 𝐸𝑚 /بزرگتر از یک باشد
نیزکاهش کوهرنسی سیستم میتواند منجر به کاهش انرژی فصل
مشترک با کاهش اندازه ذره شود (شکل ( ))۲که هردو این موارد
کاهش دمای ذوب با کاهش اندازه ذره را در پی خواهد داشت.
نتایج حاصل از محاسبه دمای ذوب نانو ذرات جاسازی شده در
سه سیستم نقره  /نیکل ،سرب  /مس و سرب  /روی به ترتیب در
شکلهای (-4الف)-4( ،ب) و (-4ج) ارائه شده است .جهت
مقایسه ،نتایج تجربی موجود و نتایج حاصل از سایر مدلها نیز
آورده شده است .شکل نانو ذرات در هر سه موردکروی فرض
شده و مقدار پارامتر  kدر معادله ()5که تابعی از چیدمان اتمی
در فصل مشترک است  0/3 ،در نظر گرفته شده است .همانطور
که در شکل (–4الف) مشاهده میشود با کاهش اندازه ذرات
اختالف نتایج بین مدلها افزایش یافته است به طوری که برای
نانو ذرات با قطر  50نانومتر اختالف حداقل و حداکثر دماهای
پیشبینی شده  ۲0کلوین است در حالی که این بازه برای نانو

ذره  ۱0نانو متری  10کلوین و برای نانو ذره  5نانومتری تا ۲00
کلوین افزایش یافته است .در دو شکل ( – 4ب) و ( – 4ج) نیز
شرایط تقریبا مشابهی مشاهده میشود .اختالف دمای ذوب
محاسبه شده با نتایج تجربی میتواند ناشی از انتخاب غیر دقیق
پارامتر  kدر محاسبه انرژی فصل مشترک باشد .به عنوان مثال
مطالعات قبلی نویسندگان [ ]33نشان داده است که پارامتر k
مناسب برای سیستم نقره  /نیکل و سرب  /مس به ترتیب  ۱/۲و
 ۲/5است .در حالی که در این تحقیق برای سادهسازی ،از بازآرایی
اتمها در فصل مشترک صرف نظر شده و لذا مقدار  kبرای تمام
سیستمها  0/3فرض شده است .این عامل در کنار فرض کروی
بودن ذرات باعث ایجاد خطا در محاسبه انرژی فصل مشترک
) (γ^imو متعاقبا ایجاد خطا در محاسبه انرژی آزاد گیبس و
دمای ذوب خواهد شد .با این حال نتایج ارائه شده در شکل ()4
نشان میدهد که محاسبات انجام شده توسط مدل حاضر در
مقایسه با سایر مدلها از دقت بهتری برخوردار است .این مسئله
به خصوص در شکلهای (–4الف) و (–4ب) مشهود است.
همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد مدلهای ارائه شده توسط
ناندا [ ،]۱2جیانگ [ ]۲3و ژائو [ ]۱8صرفا بر اساس خواص ماده
در حالت جامد ارائه شدهاند و از ویژگیهای ماده در حالت مایع
صرف نظر میکنند .به عنوان مثال در مدل جیانگ [ ]۲3و مدل
ژائو [ ]۱8افزایش دامنه نوسانات اتمی در حالت جامد از یک
مقدار مشخص به عنوان معیاری برای تعیین دمای ذوب در نظر
گرفته شده است .به این ترتیب ویژگیهای مذاب در تعیین دمای
ذوب عمال نقشی ندارد .این مسئله باعث بروز خطا در محاسبه
دمای ذوب خواهد شد [ .]۲1این در حالی است که مدل حاضر
با محاسبـه تـوابع انرژی آزاد گیبس و استـفـاده از تـعـاریـف
ترمودینامیکی دمای ذوب را محاسبه میکند که از دقت بیشتری
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شکل  -4دمای ذوب محاسبه شده برای نانوذرات جاسازی شده در زمینه فلزی برحسب اندازه نانو ذرات در مقایسه با نتایج حاصل از مدلهای ارائه شده توسط
ناندا [ ، ]92جیانگ [ ]29و ژائو [ . ]92جهت مقایسه ،دمای ذوب نانو ذره در حالت تودهای با نقطه چین مشخص شده است .الف) نانو ذرات نقره جاسازی شده در
زمینه نیکل .دادههای تجربی مربوط به مرجع [ ]92است .ب) نانو ذرات سرب در زمینه مس .دادههای تجربی مربوط به مرجع [ ]1است .ج) نانو ذرات سرب در
زمینه روی دادههای تجربی مربوط به مرجع [ ]1است.

برخوردار است .مهمترین عامل تعیین کننده دقت محاسبات در
مدلهای مبتنی بر ترمودینامیک مانند مدل حاضر ،محاسبه
دقیق انرژی آزاد گیبس فصل مشترک است ) .(G_interface^im
برای این منظور باید انرژی فصل مشترک ) (γ^imبه دقت
محاسبه شود .در حالی که مدلهای ترمودینامیکی ارائه شده
قبلی مانند مدل لو [ ]۲2از انرژی فصل مشترک در حالت تودهای
برای محاسبه انرژی آزاد گیبس فصل مشترک استفاده میکنند،
مدل حاضر انرژی فصل مشترک را به صورت تابعی از اندازه و
شکل نانو ذرات محاسبه کرده و از این انرژی محاسبه شده ،جهت
تعیین انرژی آزاد گیبس فصل مشترک استفاده میکند .همین
موضوع ،دقت محاسبات مدل حاضر را افزایش میدهد که این
مسئله با کاهش اندازه ذرات به خوبی قابل مشاهده است.
به منظور بررسی اثر شکل نانوذرات ،از فاکتور شکل در رابطه ()5
استفاده شده است .چگونگی محاسبه فاکتور شکل به طور مفصل
در مرجع [ ]31شرح داده شده است .شکل ( )5تغییرات دمای
ذوب با تغییر در شکل ذرات را برای نانو ذراتی با قطر  5 ،۲و ۱0
نانو متر در سیستم نقره  /نیکل نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود اثر شکل ذره بر دمای ذوب ،در نانوذرات کوچکتر مشهودتر
است .با تغییر در شکل ذرات از کره به اشکال دیگر تعداد اتمهای
مستقر در گوشهها و لبههای نانوذره افزایش مییابد [ ،]31از آنجا
که این نوع اتمها پیوندهای شکسته شده بیشتری در مقایسه با
سایر اتمهای سطحی دارند میزان انرژی آنها نیز متفاوت بوده و به
همین دلیل تغییر در شکل نانو ذرات موجب تغییر در انرژی
سطحی یا انرژی فصل مشترک نانوذرات میشود .با کوچکتر شدن
ذره سهم اتمهایی که در گوشهها و لبههای نانوذره قرار میگیرند
در مقایسه با کل اتمهای سطحی افزایش مییابد .بنابر این با
کاهش اندازه ذره سهم این اتمها در انرژی سطحی کل نیز افزایش
خواهد داشت .به همین دلیل تغییر انرژی فصل مشترک با تغییر
شکل در نانوذرات کوچکتر بیشتر خواهد بود که در نتیجه تغییرات
دمای ذوب با تغییر شکل در نانو ذرات کوچکتر بیشتر است .در

مورد نانوذرات جاسازی شده در ماتریس ،افزایش تعداد اتمها در
لبهها و گوشهها به معنی پیوندهای اتمی بیشتر بین ذره و زمینه
است .با توجه به اینکه در سیستم مورد مطالعه وجود زمینه باعث
افزایش دمای ذوب نانو ذرات شده است ،با افزایش بیشتر پیوندهای
ذره و زمینه باید انتظار افزایش بیشتر دمای ذوب را داشت .منحنی
مربوط به ذرات  ۲نانومتری در شکل ( )5این مطلب را به خوبی
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،افزایش فاکتور شکل
از  ۱به  ۱/41که به معنی افزایش تعداد اتمها در لبهها و گوشههای
نانو ذره است به وضوح موجب افزایش دمای ذوب برای نانو ذرات
 ۲نانومتری شده است .این اثر برای ذرات  ۱0نانومتری تقریبا صفر
است .الزم به ذکر است که هرچند در این تحقیق تنها سه شکل
کروی ،مکعبی و تتراهدرال مورد بررسی قرار گرفته است اما با
توجه به سایر مقاالت ارائه شده در زمینه اثر شکل بر خواص
ترمودینامیکی نانوذرات [ ]5۲میتوان اطمینان داشت که مقدار
دمای ذوب برای نانوذراتی با سایر اشکال هندسی بین دمای ذوب
نانو ذره کروی و نانو ذره تتراهدرال قرار دارد.

شکل  -5دمای ذوب نانو ذرات نقره جاسازی شده در ماتریس نیکل با
شکلهای کروی ( ،)α=1مکعبی ( )α=1.24و تتراگونال( )α=1.49برای سه
اندازه ذره  5 ،2و  92نانومتر .نقطه چینها جهت مشاهده بهتر روند تغییرات
اضافه شده است.
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 نتیجهگیری-4

 مدلی،بر اساس محاسبه انرژی آزاد گیبس فازهای جامد و مایع
ترمودینامیکی جهت محاسبه دمای ذوب نانو ذرات جاسازی شده
 امکان، مدل ارائه شده عالوه بر اثر اندازه.در ماتریس ارائه شد
بررسی تاثیر شکل نانو ذرات و کوهرنسی فصل مشترک بر دمای
 نتایج حاصل.ذوب نانو ذرات جاسازی شده را فراهم میکند
:عبارتند از
 برای نانوذرات جاسازی شده در ماتریس با فصل مشترک-۱
 کاهش اندازه ذرات موجب افزایش انرژی فصل،کوهرنت
مشترک میشود اما در نانو ذرات با فصل مشترک غیر
کوهرنت با کاهش اندازه ذرات انرژی فصل مشترک نیز
.کاهش مییابد
 با، برای نانوذارت جاسازی شده با فصل مشترک کوهرنت-۲
.کاهش اندازه ذرات دمای ذوب افزایش مییابد
 با تغییر شکل ذرات از کروی به سایر اشکال هندسی که باعث-3
 دمای ذوب نانو ذرات جاسازی،افزایش فاکتور شکل میشود
 میزان افزایش دمای ذوب برای نانو.شده افزایش مییابد
.ذرات کوچکتر مشهودتر است
 مدل حاضر دمای، نتایج نشان داد در مقایسه با سایر مدلها-4
.ذوب را با دقت بیشتری محاسبه میکند
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Melting temperature is one of the most important size-dependent properties in nanoparticles. The
experimental study of nanoparticle melting is so complicated. So, many mathematical models
have been proposed to predict the melting temperature of free and embedded nanoparticles.
However, most of these models are based solely on solid phase properties and does not take the
properties of the liquid state into account. This causes inaccuracies in the results of these models.
Therefore, development of new models with more accuracy is essential. Based on the calculation
of Gibbs free energies of solid and liquid phases, in the present study, a thermodynamic model is
proposed to calculate the melting temperature of embedded nanoparticles. The proposed model
used to calculate the melting temperature of silver nanoparticles embedded in nickel matrix and
Pb nanoparticles embedded in Cu and Zn matrices. The results showed that in the studied systems,
reducing the particle size will increase the melting temperature of the nanoparticles. Comparing
the calculated results with the available experimental data as well as the results of the previous
models confirms the higher accuracy of the proposed model. In addition to the particle size, the
effect of nanoparticle shape on the melting temperature is investigated. The results showed that
the change in melting temperature with the change in nanoparticles shape is evident only in
nanoparticles smaller than 10 nm.
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