
 

1 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش
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 چکیده

در این مقاله نتایج استفاده از روش الیه نشانی از طریق انفجار سیم تنگستنی با استفاده از تخلیه انرژی الکتریکی یک بانک خازنی 

شکل موج ها و آنالیز  شده،  صاویر ثبت  سه گروهِ ت ست. نتایج در  سی قرار گرفته ا شده ولتاژ باال مورد برر شانی طبقه بندی  الیه ن
ستنی به طول  سیم تنگ ست. همچنین میزان انرژی الزم برای تبدیل  ضخامت  5ا صورت تجربی  300سانتی متر و  میکرومتر به 

، عناصر موجود در الیه و SEMبدست آمد. آزمایشات مربوط به الیه نشانی مانند تصاویر سطح مقطع الیه و زیرالیه با استفاده از 
ستفاده از  ستیل به قطر داخلی  Line EDXزیرالیه با ا ستوانه ای از جنس ا سطح داخلی ا شده بر روی  شانده  سختی الیه ن  12و 

 سیم تنگستنی انجام شد. 50میلی متر با الیه نشانی تبدیل سیم تنگستن به پالسما برای 
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Abstract 
In this paper, tungsten coating with the wire exploding technique have been discussed. In this method the electrical 

discharging of a high voltage capacitor bank uses to explode tungsten wire. Results of all experiments have been 

categorized in three groups of photographs, signals and coating analysis. The electrical energy needed for 

converting 5 cm in length and 300 um in diameter of tungsten wire to plasma has been experimentally determined. 

Coating analysis such as cross section of coating film and substrate using SEM, element content of coating film and 

substrate with LINE EDX and hardness of coating film has been done for inner surface of steel tube with diameter of 

12mm for 50 tungsten wires. 
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 معرفی

فجار سیم تنگستنی با استفاده از روش ان 304در این مقاله الیه نشانی فلز دیرگداز تنگستن خالص بر روی زیرالیه فوالد 

ازک تنگستنی نارائه شده است. در این روش از تخلیه انرژی الکتریکی ذخیره شده در یک خازن ولتاژ باال بر روی سیم 

نتقل می مره شتتده در خازن از طریق یک کلید گازی تریگاترون به ستتیم استتتفاده می شتتود. تمامی انرژی الکتریکی ذخی

سیار کم عبور شود. عبور جریان الکتریکی از سیم نازک باعث ایجاد گرمایش اهمیک در سیم می گردد که به دلیل زمان ب

ستن از جامد به مایع،  سیم و تغییر فاز تنگ سبب افزایش دمای  ه گاز و در انتها بمایع جریان تمامی انرژی الکتریکی تنها 

گرفته و به آن  گاز به پالسما می شود. در انتهای فرآیند به دلیل انبساط ناگهانی سیم ذرات تنگستن به سمت هدف شتاب

 برخورد می کنند. 

در مورد  1دهی انفجار ستتیم کردند. هوکین پژوهشتتگران شتترو  به ت قیق روی تکنولوژی پوشتتش 1970از آغاز دهه 

شانی الیه ست ]ن سیم ت قیقاتی انجام داده ا ستفاده از انفجار  سفری با ا شار اتم و همکارانش  2[. گرابیتنiدرون لوله در ف

دهی تانتالیوم و نیوبیم روی فضتتاهای داخلی بخش بیرونی نازل راکت بوستتیله تکنولوژی انفجار ت قیقاتی روی پوشتتش

ستترعت ذرات رستتیده به هدف در الیه نشتتانی از طریق ستتیم [. تامورا و همکارانش دریافتند که iiاند ]ستتیم انجام داده

و انرژی ویژه بیشتتتر از  K/s 910، و نرخ ستترد شتتدن متوستت  K 410، دمای پالستتما km/s 5/4تا  3انفجاری بیش از 

MJ/kg 1 [ استتتتiiiدر چین، لیو .]دهی انفجار ستتتیم برای الیه نشتتتانی و همکارانش ت قیقات زیادی روی پوشتتتش 3

Co-WC ،گیری و تجزیه و ت لیل ریزستتاختار و ستتختی پوشتتش انجام دادهاندازه[ اندii یان .]و همکارانش بوستتیله  4

شه ایجاد کردند ] شی سیم، پوشش رسانا را روی سطح  سیم خیلی گرچه، فرایند پوشش.[.iتکنولوژی انفجار  دهی انفجار 

دهد. زمانیکه مواد و ابعاد فیزیکی ستتیم و ر میهای زیادی عملکرد پوشتتش را ت ت تاثیر قراپیچیده استتت، ولی عامل

شش ششزیرالیه و م ی  پو صلی برای ت ت تاثیر قرار دادن فرایند پو شند، عامل ا شده با سیم ثابت  دهی دهی انفجار 

شده در خازن تغییر می ست. همان طور که انرژی ذخیره  شده در خازن ا شده در انرژی ذخیره  سوب داده  کند، انرژی ر

شده تغییر مینرخ و مق شانده  شد الیه ن سرعتدار ر سیم ا توزیع قطر و  ذرات  کیفیت الیه  کند. در طول فرایند انفجار 

 [.iiدهد. ]نشانی )تراکم پوشش، ضخامت و زبری سطح، سختی( را ت ت تاثیر قرار می

                                                 
1Hocking- 
2Grabatin- 
3Liu- 
4Yang- 
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دهی داخل لوله هایی با قطر  این روش الیه نشانی به دلیل مزایای نظیر نرخ الیه نشانی باال، هندسه مناسب برای پوشش

سالهای اخیر مورد توجه صنایعی نظیر خودروسازی به منظور پوشش  شانی باال در  کم، چسبندگی باال و ضخامت الیه ن

ست.  سیلندرها قرار گرفته ا سطوح داخلی  شده از طریق روش انفج 1 شکلدهی  شانی انجام  سیم نمونه ای از الیه ن ار 

 .[vii]را نشان می دهدداخل سیلندر ساخت شرکت کاواساکی 

 
 نمایی از یک سیلندر موتور سیکلت ساخت شرکت کاواساکی. :1 شکل

شانی فلزات دیرگداز کاربردهای ت قیقاتی دیگری نظیر  گداخت  سیم عالوه بر کاربری الیه ن [، iiiiای ]ستههروش انفجار 

 [ دارند که بعضاً از دسته فناوری های بسیار نوین به حساب می آیند. i[و پرتابه های سرعت باال ]iiمولد پرتو ایکس ]

 چیدمان آزمایش

درو بودن فرآیند انفجار ستتیم در این نو  از الیه نشتتانی، زمان خیزش پالس جریان با توجه به اهمیت رعایت شتترط بی

سزایی برخوردار می ستنی از اهمیت ب سیم نازک تنگ شد. هرچه عبوری از  𝑑𝐼ش پالس جریان )خیز زمانبا

𝑑𝑡
شد  ( کمتر با

سیم با م ی  اطراف کمتر می 𝑑𝐼گردد. البته خیزش جریان)فرصت انتقال حرارت 

𝑑𝑡
ست.  سته ا سیاری واب ( به پارامترهای ب

سبندگی الیه به  شتر کرده و باعث افزایش چ سرعت برخورد ذرات به هدف را بی سیم در مدت زمان کم،  افزایش دمای 

سیمزیرالیه خواه شد. مطالعات فراوانی راجع به فرآیند انفجار  سیم، د  و تاثیر پارامترهای مختلف نظیر جنس، طول، قطر 
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شی در  شخص آزمای ست. به عنوان مثال برای یک چیدمان م شده ا ستفاده، انجام  زمان انفجار، انرژی بانک خازنی مورد ا

 یی و پالتینومی انجام شده است.برای سیم های تنگستنی، آلومنیومی، طال 5، طول بهینه iiمرجع

شماتیک کلی سیستم الیه نشانی انفجاری سیم تنگستن به همراه مختصری از مدار شارژ خازن ولتاژ باال نشان  2 شکلدر 

اژ معین از داده شده است. مراحل انجام الیه نشانی چنانچه در شکل نشان داده شده است شامل شارژ خازن تا سطح ولت

طریق منبع تغذیه ولتاژ باال، قطع مدار شتتتارژ از خازن، ارستتتال پالس تریگر به کلید ولتاژ باالی تریگاترون و در نهایت 

  باشد.تخلیه انرژی الکتریکی خازن بر روی سیم تنگستنی می

 
 : شماتیک سیستم الیه نشانی داخل لوله از طریق انفجار سیم. 2 شکل

باشتتد. پس از میکروفاراد می 36با ظرفیت  ولت لویک 12خازن مورد استتتفاده در این چیدمان یک خازن با بیشتتینه ولتاژ 

سیم منتقل می شده در بانک خازنی به  شامل گشود. کلید تریتری  کردن کلید تریگاترون انرژی الکتریکی ذخیره  اترون 

 شود.باشد که سیگنال تریگر سبب جرقه زدن بین الکترود میانی و الکترود زمین میسه الکترود می

با توجه به حساسیت بسیار باالی سیستم به پارامترهای مداری نظیر مقاومت کل مدار تخلیه و اندوکتانس کل مدار تخلیه 

بود که آزمایشات فراوانی برای رسیدن به نقطه تشکیل پالسما از و همچنین پارامترهای هندسی سیم )قطر و طول( نیاز 

چیدمان آزمایشی برای دست یابی به پارامترهای بهینه سیستم  3 شکلطریق عبور جریان از سیم تنگستنی صورت گیرد. 

شان می ستنی را ن سیم تنگ شانی انفجاری  شد )الکترود مثبت پایینالیه ن تر از دهد. چیدمان آزمایش به گونه ای طراحی 

 زمایش سیم هایی با طول متفاوت در یک چیدمان فراهم باشد.الکترود منفی است( که قابلیت آ

                                                 
 برای تعریف طول بهینه به متن مقاله رجو  شود.  5
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 . چیدمان آزمایش سیستم الیه نشانی انفجار سیم تنگستنی: 3 شکل

 

 نتایج

توان در ستته گروه متفاوت دستتته بندی نمود. گروه اول نتایج، به طور کلی نتایج مربوط به این روش الیه نشتتانی را می

توضتتیح داده خواهد شتتد. گروه دوم بعد تصتتاویر ثبت شتتده توستت  دوربین عکس برداری با روشتتی استتت که در بند 

ستفاده از پروبسیگنال ست که با ا سکوپ برای  دو بند بعدهایی که در های ولتاژ و جریانی ا سیلو س  ا شده، تو ذکر 

آخر 0 ار هرسیم ثبت و ذخیره شد. گروه سوم نتایج مربوط به الیه نشانی است که منتج از روشهایی است که در بندانفج

 توضیح داده خواهد شد.  مربوط به نتایج

 ثبت شدهتصاویر 

، 5متفاوت ) هایمیکرومتر( و طول 100،300،500و1000های تنگستنی با ضخامتها )آزمایشات فراوانی با استفاده از سیم

𝑑𝐼ستتانتیمتری(  و هم چنین ستتطح ولتاژهای متفاوت )متعاقبا ) 30و  25، 15

𝑑𝑡
( متفاوت( انجام گرفت. انفجار هرکدام از 

( و دو عدد فیلتر پالریزاسیون  ثبت گردید. در Canon SX60HSعکس برداری دیجیتال )سیم ها با استفاده از دوربین 

شدت نور کنترل  سیون  سیم، با تنظیم دو فیلتر پالریزا شی از انفجار  سیلی نا سیار باالی گ شدت نور ب این روش به دلیل 

سیم استفاده شد. در این روش دریچه برای ثبت تصویر پالسمای ناشی از انفجار 6گردد. هم چنین از تکنیک دریچه بازمی

                                                 
6Open shutter  
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شی از تمامی مراحل انفجار در یک فریم ذخیره می سیم کامال باز بوده و نور نا گردد. زمان دید دوربین در هنگام انفجار 

 افتد.میکروثانیه اتفاق می 10نوردهی هر فریم نیز در این حالت قابل تنظیم استتت. پدیده انفجار ستتیم در زمانی کمتر از 

سیم شای سه  ست. هند سته ا سیاری واب ست که به متغیرهای ب سیم نیز یکی از پارامترهایی ا ست که زمان انفجار  ان ذکر ا

ضخامت( و مشخصات مداری )مقاومت و اندوکتانس( در این زمان اثرگذارند.  نمونه ای از  9 شکلتا  4 شکل)طول و 

 ف و هم چنین سطوح ولتاژ شارژ خازن متفاوتها و ابعاد مختلهای تنگستنی با طولتصاویر ثبت شده برای انفجار سیم

 باشد. می

میکرومتری  300سانتی متری و ضخامت  30همانطور که از تصاویر ثبت شده نیز مشخص است سیم تنگستنی با طول 

سیم و هم چنین  سیم را ندارد. این امر به دلیل افزایش مقاومت  شدن به پالسمای یکنواخت در تمام طول  قابلیت تبدیل 

می باشد. برای تبدیل تمام طول سیم تنگستنی  2 شکلودیت در افزایش سطح ولتاژ شارژ خازن نشان داده شده در م د

سطح ولتاژ  300به قطر سیم کاهش پیدا کند. با توجه به م دودیت  سما باید طول  صورت یکنواخت به پال میکرومتر به 

 10ستتانتیمتری و ستتطح ولتاژ خازن تا  5ه برای ستتیمی با طول ترین نتیجشتتارژ خازن برای ستتیم با این ضتتخامت، بهینه

 کیلوولت حاصل شده است.  

 
میکرومتر با سطح  300سانتی متر تنگستنی به ضخامت 30: انفجار سیم 4 شکل

 کیلوولت. 10ولتاژ 

 

 
میکرومتر با سطح  300ضخامت سانتی متر تنگستنی به 20: انفجار سیم 5 شکل

 کیلوولت. 10ولتاژ 
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میکرومتر با سطح  300سانتی متر تنگستنی به ضخامت 15: انفجار سیم 6 شکل

 کیلوولت. 10ولتاژ 

 

 
میکرومتر با سطح  300سانتی متر تنگستنی به ضخامت 10: انفجار سیم 7 شکل

 کیلوولت. 10ولتاژ 

 

 
میکرومتر با سطح  300سانتی متر تنگستنی به ضخامت  5: انفجار سیم 8 شکل

 کیلوولت. 7.5ولتاژ 

 

 

 
میکرومتر با سطح ولتاژ  300سانتی متر تنگستنی به ضخامت  5: انفجار سیم 9 شکل

 کیلوولت. 10

 

شدن در اینجا می توان به  شد، به جای تبدیل  سیگنال جریان مقدار بهینه ای نبا شیب  شاره کرد که چنانچه  این نکته نیز ا

سیار  سیم فیوز شده و پالسمای یکنواخت تشکیل نخواهد شد. بنابراین یکی از نکات ب سیم به پالسما، به اصطالح  کل 

سیگنال بهینه می شکل  ستیابی به  شانی د شد کهمهم در این روش الیه ن شود. با  با در بند آتی به این مطلب پرداخته می 

ای برای توجه به م دودیت انرژی بانک خازنی و ستتطح ولتاژ مجاز برای شتتارژ خازن، در این روش یک طول بیشتتنیه
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انفجار یکنواخت ستتیم و تبدیل آن به پالستتماوجود دارد. در نتیجه برای رستتیدن به طول های بیشتتتر باید انرژی بانک 

 زایش داد.خازنی را اف

 شکل موج ولتاژ و جریان انفجار سیم ها

سیم  شدن یکنواخت  سیم حاوی اطالعات مهمی از مشخصات مداری و هم چنین تبدیل  سیگنال ولتاژ و جریان انفجار 

شتتود در ستتیگنال جریان به پالستتما را در اختیار قرار می دهد. زمانی که ستتیم به طور یکنواخت به پالستتما تبدیل می

ظاهر شده و همزمان در سیگنال ولتاژ نیز یک قله ظاهر خواهد شد. قله ایجاد شده در سیگنال ولتاژ نشان دهنده شکستی 

سیم به فاز پالسمایی می سانایی اولیه افزایش ناگهانی مقاومت م ی ، قبل از ورود  سیم از ر شد، چرا که در فاز گازی  با

ز با افتی مواجه خواهد شتتد. در تمامی آزمایشتتات عالوه بر ثبت خود فاصتتله گرفته و به همین دلیل ستتیگنال جریان نی

سیگنال سیم،  شی از انفجار  صاویر نا س  پروبت صوص، اندازه گیری و های ولتاژ و جریان هر آزمایش نیز تو های مخ

 PEARSONTM CURRENTثبت شتتد. برای ثبت ستتیگنال جریان )ستتیگنالهای زرد رن ( از ترانس جریان )

MONITOR MODEL 1423  ) صاویر( از پروب ولتاژ باال سیگنالهای آبی رن  در ت سیگنال ولتاژ ) و برای ثبت 

(Tektronix P6015A High voltage probe .استفاده شده است ) 

 آورده( 9 شکلتا  4 شکل) قبلبرای برخی از تصاویر نشان داده شده در بند  14 شکلتا  10 شکلنیز در  سیگنال ها 0

 30میکرومتری باالترین قله ولتاژ ) 300ستتانتی متر و قطر  5شتتده استتت که در نهایت برای ستتیم تنگستتتنی به طول 

باشد نیز هم که نشان دهنده انفجار یکنواخت تمامی سیم تنگستنی می9 شکلکیلوولت( مشاهده شد. این نتیجه گیری با 

شان می ضخامت خوانی خوبی را ن ستنی به  سیم تنگ ستفاده از  شانی همگی با ا شات مربوط به الیه ن دهد. بنابراین آزمای

 کیلوولتانجام شد.  10سانتی متر و ولتاژ شارژ خازن  5میکرومتر و طول  300

در های مربوط به سیگنالهای جریان و ولتاژ مشاهده می شود پس از انفجار نیز هنوز مقداری جریان همانطور که در شکل

 مدار حضور دارد. دلیل این امر یونیزه شدن گاز بین دو الکترودی است که دوسر سیم به آنها متصل بود. 
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 300سانتی متر تنگستنی به ضخامت  30: سیگنال ولتاژ و جریان انفجار سیم 10 شکل

 کیلوولت. 10میکرومتر با سطح ولتاژ 

 

 
 300سانتی متر تنگستنی به ضخامت  15: سیگنال ولتاژ و جریان انفجار سیم 11 شکل

 کیلوولت. 10میکرومتر با سطح ولتاژ 

 

 
 300سانتی متر تنگستنی به ضخامت  10: سیگنال ولتاژ و جریان انفجار سیم 12 شکل

 کیلوولت. 10میکرومتر با سطح ولتاژ 

 

 
 300سانتی متر تنگستنی به ضخامت  5: سیگنال ولتاژ و جریان انفجار سیم 13 شکل

 کیلوولت. 10میکرومتر با سطح ولتاژ 

 

 نتایج الیه نشانی

شده در  شان داده  ستفاده از چیدمان ن ستنی با ا سیم تنگ شانی از طریق انفجار  سیم  3 شکلبه منظور الیه ن ست که  نیاز ا

سانتیمتری  5تنگستنی ) ی سیمرد. با توجه به تعیین طول بهینهقرار گی 14 شکلتنگستنی در داخل یک لوله استیل مطابق 

ضخامت  سطح  300به  سب بر روی  ضخامت الیه منا ستیابی به یک  شی مذکور،  برای د میکرومتر( برای چیدمان آزمای



 

10 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

ستیل به قطر داخلی  ه و سیم تنگستنی با طول بهینه بصورت پشت سرهم منفجر شد 50متر، تعداد میلی 12داخلی لوله ا

 سپس آنالیزهای مربوط به الیه نشانی روی آن انجام شد.
 

 
 سانتیمتر داخل لوله استیل. 5ل ظه انفجار سیم تنگستنی به طول : 14 شکل

به طور کلی آزمایشات مربوط به الیه تنگستنی نشانده شده بر روی سطح داخلی لوله استیل شامل تصاویر میکروسکوپ 

 باشد. الکترونی، تعیین عناصر اصلی موجود در الیه و زیر الیه و میزان سختی الیه می

صاویر  سطح مقطع لوله SEMت شده از  ستیل )به قطر داخلی  یگرفته  میلیمتر( برش خورده که در معرض انفجار  12ا

 مشاهده نمود. 16 شکلو  15 شکلتوان در سیم تنگستنی قرار گرفته است را می
 

 
: سطح مقطع کلی نیمی از استوانه استیل برش خورده پس از الیه نشانی  15 شکل

 گرفته شده SEMکه با 

 
: نمایی نزدیک تر از استوانه استیل برش خورده پس از الیه نشانی که با 16 شکل

SEM گرفته شده 
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انجام گرفت آزمایش تعیین عناصر الیه و زیر الیه در های الیه نشانی شده یکی از آزمایشات مهمی که بر روی نمونه

در این شکل شده است.  نتیجه این آزمایش برای نمونه الیه نشانی شده نشان داده 17 شکلباشد. در می 7یک خ  فرضی

میزان عناصر به صورت نرمالیزه شده بر مبنای باالترین درصد موجود )در این مورد آهن( بر روی خ  نشان داده شده 

 است.

 
 خ  فرضی کشیده شده بر روی الیه و زیرالیه)پایین( و میزان عناصر موجود)باال(.: 17 شکل

الیه برای ین سختی میانگ شد.های معتبر داخلی انجام توس  آزمایشگاهآزمایش مربوط به سختی الیه نشانده شده نیز 

طه از الیه بر روی سه نق 25( grf) ز اعمال نیرویاین مقدار میانگین حاصل ا گزارش شده است. 503HVتنگستنی 

  باشد.تنگستنی می

 بحث و بررسی

ها و آزمایشات الیه نشانی انجام شده، حاکی از این مطلب است که برای تبدیل تصاویر، سیگنال یبررسی نتایج سه گانه

 36یکنواخت خازنی با ظرفیت میکرومتر به پالسما به صورت  300سانتیمتر و قطر  5یک سیم تنگستنی به طول 

انفجار سیم با  50باشد. با انجام میکروهانری الزم می75کیلوولت و مداری با اندوکتانس  10میکروفاراد با سطح ولتاژ 

( و 16 شکلمیکرومتر ) 70ای به ضخامت میانگین چنین مشخصاتی بر روی زیرالیه )سطح داخلی لوله( استیل، الیه

                                                 
7Line EDX  
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ایجاد خواهد شد. با توجه به م دودیت  .Error! Reference source not foundسختی مندرج در جدول 

ای برای انفجار یکنواخت سیم و انرژی بانک خازنی و سطح ولتاژ مجاز برای شارژ خازن، در این روش یک طول بیشنیه

 طول های بیشتر باید انرژی بانک خازنی را افزایش داد. تبدیل آن به پالسما وجود دارد. در نتیجه برای رسیدن به

 نتیجه گیری

شانی باال، چسبندگی مناسب الیه به زیر الیه و  شانی دارای مزایایی نظیر نرخ الیه ن الزم به ذکر است که این روش الیه ن

جمله الیه نشانی ت ت باشد. برای بهبود خواص الیه نشانی راهکارهای بسیاری در مراجع مختلف از سختی مناسب می

خال، بایاس کردن زیرالیه با ولتاژ باال، گرم کردن زیرالیه اشتتاره شتتده استتت. از جمله معایب این روش نیز پایین بودن 

توان این ها میباشتتد که با تجهیز چیدمان با هرکدام از روشهای درون الیه میصتتافی ستتطح الیه نشتتانده شتتده وحفره

 معایب را بهبود بخشید. 

    پاسگزاریس

ستنی بر روی لوله فوالدی نیاز بود. به  سیم تنگ شانی  ستیابی به نتیجه بهینه به منظور الیه ن شات فراوانی که برای د آزمای

ای برخوردار است. از جناب همین منظور ثبت تمامی داده های ممکن از هر تست با تجهیزات مخصوص از اهمیت ویژه

تجهیزات کمک شایان توجه ای به نویسندگان مقاله مبذول داشتند سپاسگذاری می گردد. آقای دکتر اطاعتی که در تامین 

هم چنین در بخش معرفی از زحمات جناب آقای ناصر درویش نیا که وظیفه مرور مقاالت مرتب  را داشتند سپاسگذاری 

 آید.   به عمل می
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