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بر  Al-A356به مذاب  نایذرات آلوم قیدر تزر یگاز خنث یاثر دب

 Al/Al2O3 تیکامپوز یکیو خواص مکان زساختاریر
 3و سید محمود ربیعی 2یسلمان نوروز، 1یدماوند لیاسماع

 دانشكده مهندسی مكانيك

 صنعتی نوشيروانی بابلدانشگاه 
 (22/8/1331تاریخ پذیرش: ؛22/12/1333)تاریخ دریافت:

 چکیده
پودر  یدرصد وزن 5استفاده شدند.  تیکامپوز کنندهتیعنوان تقوبه نايو ذرات آلوم نهيعنوان زمبه A356 یختگیر موينيآلوم اژيحاضر، آل قيدر تحق

 قهيدق رب تريل 31و  5، 5/2گاز آرگون  یو به مذاب افزوده شد. سه دب ابيآس ،یترشوندگ شیجهت افزا 3به  3با نسبت  موينيبا پودر آلوم نايآلوم

 جیقرار گرفت. نتا یحاصل مورد بررس تیکامپوز یكيو خواص مكان زساختاریگاز بر ر یانتخاب و اثرات دب موينيذرات به مذاب آلوم قیجهت تزر

 2/211و  نلیبر 1/12از  بيترتبه یو استحكام فشار یسخت رينظ یكيخواص مكان قهيبر دق تريل 5به  5/2گاز از  یدب شینشان داد که با افزا

در  یدرصد 21 یبیکاهش تقر انگريب شیاست که آزمون سا یدرحال نیکرده است. ا دايپ شیمگاپاسكال افزا 3/513و  نلیبر 7/77مگاپاسكال به 

و استحكام  یسخت نا،يتخلخل و تجمع ذرات آلوم شیافزا ليدلبه قهيبر دق تريل 31تا  یقیگاز تزر یدب شتريب شیاصطكاک است. با افزا بیضر

از  نيانگياصطكاک م بیحالت، ضر نی. در اافتیدرصد کاهش  17و  23 بيترتبه قهيبر دق تريل 5گاز  یبا دب یديتول تینسبت به کامپوز یرفشا

 .افتی شیافزا قهيبر دق تريل 31گاز  یبا دب تیدر کامپوز 51/1به  قهيبر دق تريل 5گاز  یبا دب تیدر کامپوز 42/1
 

 یكيخواص مكان ،یموينيآلوم نهيزم تیتخلخل،کامپوز نا،يآلوم ق،یتزر یدب هاي کلیدي:واژه

 

 

Effect of Inert Gas Flow Rate in Injection Al2O3 (p) Within Molten Al-A356 on 

Microstructure and Mechanical Properties of Al/Al2O3 MMC 

E. Damavandi, S. Nourouzi and S.M. Rabiee 
Mechanical Engineering Department 

 Babol Noshirvani University of Technology  
(Received:16/March/2015; Accepted:11/November/2015) 

 

ABSTRACT 

In this research casted Aluminum alloy A356 and Al2O3 powder were used as matrix and reinforcement, respectively. 

5wt. % of Al2O3 with Al powder in the ratio of Al/Al2O3=1 for increasing the wettability were milled and injected to 

melt. Three different argon flow gas rate (2.5, 5, 10 liter/min) were selected for injection Al2O3(p) within molten Al 

and investigated the effects of that on microstructure and mechanical properties. Results showed, with increasing 

powder gas flow rate from 2.5 to 5 liter/min, mechanical properties such as hardness and compression strength are 

enhanced from 62.28 HB and 230.2 MPa to 78.7 HB and 539.1 MPa, respectively. While wear test represents 

decreasing of around 26 percent in coefficient of friction. But, with further enhancement in gas flow rate to 10 liter/min 

due to porosity increasing and agglomeration of Al2O3 particles, hardness and compression strength in comparison of 

composite with 5 liter/min flow rate reduced 21 and 37 percent, respectively. In this way, coefficient of moderate 

friction increased from 0.42 in composite with 5 liter/min flow rate to 0.56 in metal matrix composite with 10 liter/min 

flow rate. 
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 مقدمه -1

 عمكرد با مواد برای تقاضا افزایش با همگام اخير، هایسال در

 با شدهتقویت میوآلوميني زمينه هایکامپوزیت باال، ساختاری

 یمناسب عملكرد دليلبه را بسياری توجه سراميكی ذرات

 و باال مخصوص استحكام و سختی پایين، چگالی: مانند

 آن آلياژهای و خالص موآلوميني با مقایسه در حرارتی پایداری

 [.3-4] است کرده جلب خودبه

 ،فلزی زمينه کامپوزیت ساخت مایع حالت فرایندهای در

 صورت انجماد مرحله از پس مذاب با شدهتوزیع فاز پيوستگی

 در باال مكانيكی خواص آوردنفراهم منظوربه. پذیردمی

 بين خوبی( ترشوندگی) مشترک فصل پيوند باید کامپوزیت

 هایسال در[. 6] آید دستهب فلزی زمينه و شدهتوزیع ذرات

 نظير فلزی زمينه کامپوزیت توليد هایروش از تعدادی اخير

 و ایگلوله آسياب مایع، حالت فرایندهای مكانيكی، آلياژسازی

 شدهتقویت فلزی زمينه هایکامپوزیت توليد جهت جوشیتف

 مانند فرایندهایی[. 5] است گرفته قرار استفاده مورد ذرات با

 زدنهم شامل جامدنيمه گریریخته و همزنی گریریخته

 کنترل چون مزایایی دارای زمينه مذاب درون سراميكی ذرات

      و فرایند پایين قيمت سادگی، زمينه، ساختار آسان

 نسبت ،حال این با[. 7] باشدمی نهایی شكل به بودننزدیك

 ترشوندگی و کنندهتقویت ریز ذرات باالی حجم به سطح

 تجمع موجب آسانیبه فلزی مذاب در ذرات این ضعيف

 توزیع عدم موجب امر این. شودمی ذرات کنندهتقویت

    فلزی مذاب در کنندهتقویت ذرات پراکندگی و یكنواخت

 مذاب در کنندهتقویت ذرات یكنواخت توزیع[. 8] شودمی

 میوآلوميني زمينه کامپوزیت توليد در مشكالت از یكی زمينه

 مذاب توسط ذرات کههنگامی. باشدمی کنندهتقویت ذرات با

 مذاب و ذرات ميان چگالی در تفاوت دليلبه شوند،ن تر فلزی

 شناور مذاب سطح روی یا داشته نشينیته به تمایل ،زمينه

 به تمایل و نبوده یكنواخت توزیع مورد دو هر در که شوند،می

 آلومينا ذرات افزودن برای که هاییروش از یكی. دارند تجمع

 گاز کارگيریبه گيردمی قرار استفاده مورد فلزی مذاب به

 به حامل گاز از استفاده با ذرات روش، این در که است خنثی

 روش این که است شده گزارش. شوندمی   افزوده فلزی مذاب

 [.3] است بوده موثر مذاب در آلومينا ذرات توزیع بهبود در

 زمينه کامپوزیت توليد در[ 31] همكاران و سجادی

      فرآیند کمكبه آلومينا ذرات با شدهتقویت میوآلوميني

 در ذرات تزریق منظوربه خنثی گاز از همزنی، گریریخته

 عمليات محققان این. نمودند استفاده میوآلوميني مذاب

 در دقيقه 01 مدتبهپيش از تزریق  آلومينا ذرات حرارتی

 افزایش منظوربه نيز را گرادسانتی درجه 3311 دمای

 استفاده و دادند قرار بررسی مورد تخلخل کاهش و ترشوندگی

 کاهش و ترشوندگی بهبود موجب را حرارتی عمليات از

 .کردند ارزیابی تخلخل

 فرآیند اثر دیگر پژوهشی در[ 33] همكاران و سجادی

 قرار بررسی مورد تخلخل کاهش بر را جامدگری نيمهریخته

 ذرات تزریق منظوربه آرگون گاز از نيز پژوهش این در. دادند

     تخلخل ميزان کاهش. شد استفاده میوآلوميني مذاب در

 این. بود تحقيق این نتایج از ترپائين کاری دمای دليلبه

 منظوربه دقيقه بر ليتر 6 خنثی گاز ثابت دبی از محققان

 .نمودند استفاده ذرات تزریق

 کامپوزیت مكانيكی خواص و ریزساختارحاضر،  پژوهش در

 در آلومينا ذرات با شدهتقویت A356 میوآلوميني زمينه

 تزریق با عمليات پيش بدون ذرات شامل؛ مختلف شرایط

 ليتر 6 تزریق دبی با عمليات پيش بدون آلومينا ذرات دستی،

 مختلف دبی با شدهآسياب موآلوميني /آلومينا ذرات دقيقه، بر

 .گرفت قرار بررسی مورد دقيقه بر ليتر 31 و 6 ،6/0
 

 روش تحقیق -2

استفاده   A356موآلومينيگری از آلياژ ریخته ،در این پژوهش

درج شده است. ذرات  1شد که ترکيب شيميایی آن در جدول 

  های ترتيب دارای اندازهشده بهاستفاده موآلومينيآلومينا و 

بوده و درصد وزنی این ذرات  ميكرومتر 46 و 01تر از کم

 درصد انتخاب شد. 6 آلومينا

 
 A356 م وترکيب شيميایی آلياژ آلوميني :(1)جدول 

 )درصد وزنی(.مورد استفاده  
Fe Cu Mg Si Al 

33/1 01/1 40/1 73/5 48/30 

نمونه در شرایط مختلف توليد شد که  6در تحقيق حاضر 

درجه  581آمده است. مذاب ابتدا به دمای  2در جدول 

 6منظور یكنواختی دمایی کل مذاب، گراد رسيد و بهسانتی

داری شد. سپس دما به آرامی پایين دقيقه در این دما نگه

گراد رسيد. همزدن مذاب درجه سانتی 531آمده و به دمای 

همراه تزریق ذرات همگام با کاهش دما با همزن مكانيكی به

و  ریزساختارگاز آرگون بر  دبیصورت گرفت. جهت بررسی اثر 
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 2خواص مكانيكی، سه نمونه در شرایط مختلف مطابق جدول 

دقيقه بعد از تزریق ادامه یافت.  6توليد شد. همزدن به مدت 

 جهت ،آلومينيم /آلومينا شدهآسياب ذرات از ،آخر نمونه سه در

 بر گاز دبی اثر بهتر مشاهده ،همچنين و ترشوندگی بهبود

 کردن،آسياب جهت. شد استفاده مكانيكی خواص و ریزساختار

 و آلومينا ذرات. شد گرفته کارهب ایگلوله آسياب دستگاه

 قرار نزنزنگ فوالد جنس از ایمحفظه درون موآلوميني

 ذرات نسبت و 3 به 31 پودر به گلوله نسبت. گرفتند

 صورت ساعت 6 مدتبه آسياب و 3 به 3 آلومينا به موآلوميني

 گاز. شد تنظيم دقيقه بر دور 111 دورانی سرعت. پذیرفت

   استعاریك اسيد و گازی حفاظت منظوربه محافظ )آرگون(

 محفظه به حد، از بيش سرد جوش از جلوگيری منظوربه

 .شد اضافهو  دميده آسياب

منظور مشاهده سطح نمونه از ميكروسكوپ استریو و به

جهت مشاهده ریزساختار از ميكروسكوپ نوری و ميكروسكوپ 

الكترونی روبشی استفاده شد. پس از مشاهده ریزساختار برای 

سنجی، فشار های سختینمونه کامپوزیتی توليدشده آزمون 6

فشار طبق های آزمون و سایش صورت پذیرفت. نمونه

مطابق متر ميلی 36متر و ارتفاع ميلی 31با قطر  3استاندارد

و آزمون با  تهيهگری های ریختهکامپوزیتانتهای از  1شكل 

تحت نرخ  ،0تن 06کشش اونيورسال استفاده از دستگاه 

       جهت صحت در نتایج  بر دقيقه صورت گرفت. 116/1کرنش 

 زمونتهيه و آ توليدی سه نمونهآمده از هر کامپوزیت دستبه

منظور انجام آزمون سختی سنجی برینل به .عمل آمدهبفشار 

متر از دستگاه ميلی 6/0کيلوگرم و قطر ساچمه  31با بار 

 ساخت شرکت کوپا استفاده شد. UV1سختی سنجی مدل 

 

 .شده در تحقيق حاضرهای انجامشرح آزمایش :(2)جدول 

شمار

 ه

گاز  عنوان

 خنثی

 دبی

 تزریق

لیتر بر 

 دقیقه

    تزریق ذرات آلومينا بدون پيش عمليات  3

 به صورت دستی

- - 

  6 تزریق ذرات آلومينا بدون پيش عمليات 0

  6/0 شدهآسياب آلومينيمتزریق ذرات آلومينا/ 1

  6 شدهآسياب آلومينيمتزریق ذرات آلومينا/ 4

  31 شدهآسياب آلومينيمذرات آلومينا/ تزریق 6

                                                           
1- ASTM E9 

2- SANTAM-STM-250 

پين روی سایش با استفاده از دستگاه سایش  آزمون

راکول سی و زبری  51با دیسك فوالدی به سختی دیسك 

 51در نيروی ثابت  آزمونميكرومتر انجام شد. این  1/1سطح 

متر بر ثانيه صورت پذیرفت و  3نيوتن، سرعت دورانی دیسك 

 111های ها پس از طی مسافتکاهش وزن هر کدام از نمونه

 گيری شد. نمودار مرتبط بامتر اندازه 3611متر و  311متر، 

متر با  3611ضریب اصطكاک برای هر نمونه در مسافت 

ها در شرایط محيطی . نمونهشدافزار رسم استفاده از نرم

درصد( به  83گراد و رطوبت سانتی  درجه  03یكسان )دمای 

های تمتر از کامپوزیميلی 31متر و قطر ميلی 01ارتفاع 

 شده تهيه شدند. قبل از انجام آزمون سایش، گریریخته

زنی و سازی نمونه مانند سنگمنظور آمادههای بهينه بهروش

دليل پرداخت جهت رسيدن به تكرارپذیری مناسب در نتایج به

کار گرفته شد. به  اثرات زبری و صافی سطح در آزمون سایش 

جهت  511 از سنباده ها با استفادهزنی سطح نمونهسنباده

ميكرومتر صورت  4/1تر از یابی به زبری سطح کمدست

ها با استون تميز شده و با نمونه آزمونپذیرفت. بعد از انجام 

پس از طی  1113/1استفاده از ترازوی دیجيتال با دقت 

 2شكل  ها ثبت شد.گيری و کاهش وزن نمونهها اندازهمسافت

تزریق ذرات آلومينا با استفاده از تصویری شماتيك از سيستم 

دهد. ذرات آلومينا درون دکانتور قرار گاز خنثی را نشان می

گرفته و گاز خنثی با دبی تنظيمی از باال به ذرات آلومينا فشار 

شود. انشعابی وارد کرده و موجب تزریق این ذرات به مذاب می

  باالی منظور جلوگيری از افزایش فشار در از گاز خنثی نيز به

کمك به هدایت بهتر  ،های درون محفظه و همچنينپودر

 ذرات در قسمت ميانی سيستم طراحی شده است.

 
های آزمون تصویر شماتيك از محل انتخاب نمونه :(1شکل )

 .از کامپوزیت ریختگی فشار
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  .تصویر شماتيك از سيستم تزریق مورد استفاده :(2شکل )
 

 ریزساختار -3

 الكترونی روبشی از ذرات آلومينا، تصاویر ميكروسكوپ 3شكل 

دهد. شده را نشان می/ آلومينای آسيابموآلومينيو  موآلوميني

ذرات ترد آلومينا شكسته و خردشده و در  کردن،در اثر آسياب

       در واقع گيرند.قرار می موآلومينيبستری از ذرات نرم 

دهی نوعی پوشش مومينيآلوکردن ذرات آلومينا با ذرات آسياب

موضعی است که مشكالت ناشی از ترشوندگی نامناسب ذرات 

ی را کاهش داده و ميزان ذرات موآلومينيکننده با زمينه تقویت

 دهد.مانده در مذاب را افزایش میباقی

هایی از زمينه تجمع ذرات آلومينا در محلالف  -4شكل 

مطابق  3)نمونه شماره ی کامپوزیتی با تزریق دستی در نمونه

دهد. بسياری از فضاها خالی از ذرات را نشان می( 2جدول 

خوبی قابل یكنواخت این ذرات در زمينه بهبوده و توزیع غير

دليل عدم ترشوندگی مشاهده است. بسياری از ذرات نيز به

مناسب با مذاب زمينه روی سطح مذاب شناور شدند. در واقع 

کند. اکثر این ذرات مذاب مخلوط می ها را درونهمزدن پودر

یافته پيوندند و خلل و فرج بين این ذرات تجمعدیگر میبه یك

موجب شناوری این ذرات در سطح مذاب و کاهش مقدار آنها 

تری از ذرات توزیع مناسب ب -4شكل  شود.در کامپوزیت می

نسبت به حالت قبل و کاهش تجمع این ذرات در نمونه 

 ذرات آلومينا بدون پيش عمليات تزریقی با دبیکامپوزیتی با 

 (2مطابق جدول  0) نمونه شماره  ليتر بر دقيقه 6 گاز آرگون

 دهد.را نشان می

تصویر ميكروسكوپ استریو از سطح نمونه  ج -4شكل     

 1)نمونه شماره  ليتر بر دقيقه 6/0 گازکامپوزیتی با دبی 

ه سطح این نمونه دهد. با مشاهدرا نشان می (2مطابق جدول 

دليل پایين بودن دبی تزریق و افزایش شود بهمشخص می

گری جذب گاز توسط مذاب و ذرات تزریقی مدت زمان ریخته

های افزایش یافته و این خود موجب ایجاد عيوبی چون حفره

مشاهده  د -4طورکه در شكل شود. همانگازی در نمونه می

 ،باشند. همچنينها قابل تشخيص میحفره شود اینمی

شود ذرات افزایش مدت زمان تزریق و همزدن موجب می

تجمع کرده و به مرور زمان در سطح مذاب شناور شوند. دليل 

های اطراف شناوری این است که ذرات با گذشت زمان گاز

و این امر مانع ترشوندگی مناسب ذرات کنند خود را جذب می

ات آلومينا در سطح با زمينه و درنهایت منجر به شناوری ذر

نمایی باالتری از سطح گربزم -4شود. در شكل مذاب می

شود. در این شكل مشاهده می 0شماره متالوگرافی شده نمونه 

شده توسط ذرات های جذبنقاط تيره اطراف ذرات آلومينا گاز

 باشند.خوبی قابل تشخيص میبه صورت حفراتیهستند که به

 

   

 .شدهآسياب موآلوميني پودر آلومينا/ ب(پودر آلومينا ج( موآلومينيپودر  تصویر ميكروسكوپ الكترونی روبشی از الف( :(3)شکل 
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 شماره نمونه سطح از استریو ميكروسكوپ تصویر( ج ،0 شماره( ب ،3 شماره( الف هاینمونه از نوری ميكروسكوپ تصویر :(4)شکل 

 تصویر( ه ،1 شماره نمونه از تربيش نماییبزرگ با نوری ميكروسكوپ تصویر( م ،1 شماره نمونه از نوری ميكروسكوپ تصویر( د ،1

 .6 شماره نمونه از نوری ميكروسكوپ تصویر( ی و 4 شماره نمونه از نوری ميكروسكوپ

شده با ذرات نمونه کامپوزیتی تقویتمربوط به ه  -4شكل    

ليتر بر  6 یتزریقگاز با دبی و  موآلوميني آسياب شده آلومينا/

است که توزیع  (2 مطابق جدول 4نمونه شماره ) دقيقه

واسطه ترشوندگی خوب ميان ذرات و یكنواخت از ذرات را به

افزایش ذرات آلومينا در  ،دهد. مطابق شكلزمينه نشان می

توزیع مناسب و یكنواخت این ذرات نشان از آن دارد زمينه و 

در  ها کاهش یافته است.که ميزان تجمع ذرات و شناوری آن

 31 یتزریقگاز که از نمونه کامپوزیتی با دبی  ی -4شكل 

   گرفته شد، ( 2مطابق جدول  6)نمونه شماره ليتر بر دقيقه 

ده و دليل دبی باالی گاز خنثی، ذرات آلومينا تجمع کربه
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توزیع غيریكنواختی از این ذرات در زمينه مشاهده شد. در 

دليل تالطم ایجادشده های گازی بهبرخی نقاط از شكل حفره

باالی تزریق مشاهده شد. در این  واسطه سرعتدر مذاب به

صورت شناور در سطح مذاب نمونه نيز ذرات تجمع یافته به

 افزایش یافت.

تصویر ميكروسكوپ الكترونی روبشی از  الف -5شكل 

دهد. نقاط سفيدرنگ طبق آناليز را نشان می 4شماره نمونه 

نشان داده شده است،  ب -5شده که در شكل عنصری گرفته

های متفاوتی قرار دهد که در اندازهذرات آلومينا را نشان می

دارند. در برخی از نقاط تجمع ناچيزی از ذرات مشاهده ولی 

شود. توزیع ت کلی توزیع مناسبی از ذرات دیده میدرحال

مناسب ذرات آلومينا در زمينه و اتصال خوب ميان این ذرات و 

مناسب،  یتزریقگاز توان به دبی ی را میموآلومينيزمينه 

    درگيری مكانيكی ميان ذرات جامد اوليه با ذرات آلومينا 

جامد و دليل استفاده از همزن مكانيكی در دمای نيمهبه

استفاده از ذرات  ،ها و همچنينشدن دندریتشكسته

عنوان فصل مشترک ميان زمينه و ذرات آلومينا به موآلوميني

جامد موجب اعمال نسبت داد. برخورد مكانيكی در دمای نيمه

شود درنتيجه شده میگرفتههای شكلتنش برشی به دندریت

زا را بازی های دندریتی شكسته شده و خود نقش جوانهبازو

ها مانند کنند. از طرف دیگر اثرات نامطلوب حضور دندریتمی

ها شدن دندریتمقاومت به جریان یافتن دوغاب درنتيجه قفل

  رسد.و جدایش به حداقل می
 

 خواص مکانیکی  -4

در این قسمت به توضيح استحكام فشاری، سختی و مقاومت 

 سایشی پرداخته شده است.
 

 فشاریاستحکام  -4-1

توان به عواملی چون استحكام فشاری کامپوزیت را اساساً می

اصالح دانه، وجود توزیع مناسب ذرات سخت، بار انتقال داده 

دليل جایی بههکننده، ایجاد نابشده از زمينه به فاز تقویت

تفاوت در مدول االستيك و ضریب انبساط حرارتی بين زمينه 

 نسبت داد بخشی اوراوانتحكامکننده و مكانيزم اسو فاز تقویت

[31.] 

های توليدی نمودار مقدار استحكام فشاری نمونه ،6شكل     

     توجه به این شكل،بادهد. در شرایط مختلف را نشان می

دست هب  1شماره ترین مقدار استحكام فشاری در نمونه کم

با وجود استفاده از  گير در استحكام فشاریکاهش چشم آمد.

توان به را میترشوندگی  جهت افزایش یآلومينيمذرات 

 ،همچنين اطراف ذرات و های گازیعواملی چون وجود حفره

دليل افزایش زمان های موجود در کامپوزیت توليدشده بهحفره

شده، افزایش تزریق و جذب گاز توسط مذاب و ذرات تزریق

بندی زمينه، تجمع ذرات تزریقی و شناوری این اندازه دانه

ذرات روی سطح مذاب و کاهش ذرات تقویت کننده در زمينه 

شود های گازی موجود در زمينه موجب میحفره نسبت داد.

که رفتار کامپوزیت رفتاری تردگونه بوده و زمينه برای شكست 

شود که رو با دقت در شكل مشاهده میترد فراهم شود، از این

 تری شكست صورت گرفته است.در کرنش کم
 

 
 

 

 الف( تصویر ميكروسكوپ الكترونی روبشی از نمونه :(5شکل )

 /موآلومينيی تقویت شده با ذرات موآلومينيکامپوزیتی زمينه 

ليتر بر دقيقه  6 گاز آرگون با دبی تزریقو شده آلومينا آسياب

 .از نقاط سفيدرنگ EDSو ب( آناليز عنصری 

از عناصر کمكی  6که در نمونه شماره با وجود این    

دهی موضعی ذرات و افزایش نيز جهت پوشش موآلوميني

دالیلی چون حجم تجمع ذرات به، ترشوندگی استفاده شد

 ،باالی تزریق در زمان کوتاه، تالطم و جذب گاز توسط مذاب

نسبت به نمونه تزریقی با موجب کاهش در مقدار استحكام 
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بودن پایينترین دالیل . از مهمليتر بر دقيقه شد 6دبی گاز 

تجمع ذرات و شناوری در سطح  ،3استحكام در نمونه شماره 

در این نمونه مذاب و کاهش این ذرات در زمينه برشمرده شد. 

های خاص، مراکز رشد دليل تجمع ذرات سراميكی در مكانبه

ها از این فضاها رشد ترک افزایش یافته و با اعمال فشار ترک

در دهد. های پایين شكست رخ میکرنش کرده و درنتيجه در

نسبت به  دبی مناسب تزریق موجب شد، 0شماره نمونه 

تری را از خود نشان استحكام بيش  6و  1، 3شماره های نمونه

بودن مقدار استحكام این نمونه نسبت به دهد. دليل پایين

ترشوندگی ضعيف آلومينا با زمينه بوده که  ،4شماره نمونه 

برطرف شده است.  4شماره نسبت در نمونه هاین مشكل ب

 در نتایجترین مقدار استحكام فشاری بيش ،باتوجه به شكل

توزیع مناسب ذرات در زمينه و  دست آمد.هب 4شماره نمونه 

تاثير آن بر کاهش تمرکز تنش، کاهش تجمع ذرات و شناوری 

واسطه استفاده از در سطح، افزایش ترشوندگی با زمينه به

و پيوستگی مناسب ذرات با زمينه،  موآلومينيعنصر کمكی 

     تر وجود ذرات و در نگاهی دقيق کاهش اندازه دانه زمينه

توان از ها را میجاییهعنوان موانعی بر سر راه حرکت ناببه

از طرف  دالیل افزایش در ميزان استحكام فشاری برشمرد.

های دیگر را یاد طول نسبت به نمونهدیگر باالبودن درصد ازد

توان به پيوستگی مناسب ذرات آلومينا با زمينه نيز می

م و کاهش ميزان ومی در حضور ذرات کمكی آلومينيوآلوميني

 تخلخل و حفرات در زمينه نسبت داد.

 

 در توليدشده هاینمونه فشاری استحكام نمودار (:6)شکل 

 (.2 جدول طبق کدگذاری) مختلف شرایط
 

 

 سختی  -4-2

های توليدی در شرایط نمودار مقدار سختی نمونه ،7شكل 

 3های شماره این شكل، نمونهمطابق دهد. مختلف را نشان می

 نمودار مربوط بهدارند.  یكسانیمتوسط سختی تقریباً  6و 

توزیع غيریكنواختی از مقدار سختی را نشان  3نمونه شماره 

اختالف  6نمودار نمونه شماره دهد، مشابه همين حالت در می

و  الف -4 شود. طبق شكلزیاد بين اعداد سختی مشاهده می

نمونه در هر دو  ،تجمع ذرات در نقطه خاص از نمونه ،ی

موجب شد تا اختالف زیادی بين نقاط مختلف  6و  3شماره 

اکثر  3شماره دست آید. در نمونه هنمونه در مقدار سختی ب

ور شده و مقدار سختی کاهش ذرات روی سطح مذاب شنا

وجود استفاده از ذرات کمكی  با 6شماره یافت. در نمونه 

جهت افزایش ترشوندگی و حتی استفاده از گاز خنثی جهت 

بودن دبی تزریق سختی ع یكنواخت در زمينه، به سبب باالتوزی

 دست نيامد.هقابل قبولی ب

ترین به بيش 4شماره مقدار سختی در نمونه  ،مطابق شكل

مقدار خود رسيد. نقاط مختلف از این نمونه سختی تقریباً 

مشابهی را نشان دادند و این خود دليل خوبی بر توزیع 

باشد. باالبودن مقدار یكنواخت و مناسب ذرات در زمينه می

توان به حضور ذرات آلومينا نسبت داد که با سختی را می

ش داده و توزیع مناسب خود در زمينه فاصله لغزش را کاه

شوند. از طرف دیگر این موجب افزایش نرخ کارسختی می

ها جلوگيری کرده و از این طریق نيز ذرات از حرکت مرز دانه

 ،0شماره دهند. در نمونه سختی کامپوزیت را افزایش می

دست آمد هب 6و  1شماره های سختی باالتری نسبت به نمونه

شوندگی تر ،موآلومينيدليل عدم استفاده از ذرات کمكی ولی به

کاهش  ،4شماره ذرات با زمينه کاهش یافته و نسبت به نمونه 

حال نقاط با این گيری در مقدار سختی مشاهده شد.چشم

مختلف این نمونه کامپوزیتی اختالف سختی کمی را نشان 

دادند که این خود دليل خوبی بر یكنواختی در توزیع ذرات با 

   دقيقه است.  بر ليتر 6ی تزریق استفاده از گاز خنثی و دب

 1شماره ترین ميزان سختی باتوجه به شكل به نمونه پائين

نسبت داده شد. وجود حفرات گازی، درشت شدن اندازه دانه 

دليل افزایش زمان تزریق و در کل ( بهمتا  ج-4زمينه )شكل 

گری، تجمع ذرات در سطح مذاب و کاهش این زمان ریخته

ترین عوامل این کاهش در سختی از مهم ذرات درکامپوزیت

 شوند.محسوب می
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 در توليدشده هاینمونه سختی مقدار نمودار :(7)شکل 

 (.2 جدول طبق کدگذاری) مختلف شرایط
 

 مقاومت سایشی –4-3

های کامپوزیتی در شرایط نمودار کاهش وزن نمونه ،8شكل 

  شده در آزمون سایش را نشان مختلف برحسب مسافت طی

با افزایش  ،مشخص است این شكلطورکه در دهد. همانمی

ها سير شده مقدار کاهش وزن تمامی نمونهمسافت طی

نسبت به  1شماره  صعودی داشته است. این افزایش در نمونه

ها در مسافت تر است. در تمامی نمونهها محسوسنمونه سایر 

پایين متر و در مراحل ابتدایی سایش، مقدار کاهش وزن  111

ترین مقدار کاهش وزن مربوط به کمر این مسافت، باشد. دمی

است.  1نمونه شماره ترین آن مربوط به و بيش 4شماره نمونه 

دليل تجمع ذرات در سطح تماس در به، 3شماره نمونه در 

  تری نسبت به مراحل اوليه سایش مقدار کاهش وزن کم

 311سافت تا ایش ماز خود نشان داد. با افز 6و  0های نمونه

نسبت به  0شماره شود که نمونه مشاهده میمتر مطابق شكل 

دهد. این تری را نشان میکاهش وزن کم 3شماره نمونه 

دليل دليل توزیع منطقی از ذرات آلومينا در زمينه بهکاهش به

ليتر بر دقيقه نسبت به نمونه  6 یتزریق گازاستفاده از دبی 

های که در نمونهاست. درحالی 6شماره و نمونه  3شماره 

نمونه حضور  ازهایی بخش ذرات آلومينا در ،6و  3شماره 

نداشته و با افزایش مسافت سایش این نقاط در تماس با 

کند. دیسك سخت قرار گرفته و کاهش وزن افزایش پيدا می

-گرفتهمتر کاهش وزن اندازه 3611درنهایت بعد از مسافت 

ترین کاهش وزن مربوط به نمونه ه کمکند کشده مشخص می

است. بهترین توزیع از ذرات آلومينا در زمينه  4شماره 

ی، پيوستگی مناسب ذرات آلومينا با زمينه موآلوميني

ی موجب شد تا این ذرات در سطوح سایش نقش موآلوميني

دنبال آن کاهش روانكار را بازی کرده و از فرسایش سطح و به

واقع تناسب خوبی بين مقدار سختی  وزن جلوگيری کند. در

ترین سختی در ها با مقاومت سایشی وجود دارد. بيشنمونه

آمد و این افزایش سختی در آزمون  دستهب 4شماره نمونه 

ها وزن نسبت به سایر نمونهسایش، با مقاومت در برابر کاهش 

دليل به ،1شماره نمونه  8دهد. طبق شكل خود را نشان می

کننده در زمينه، بودن ذرات تقویتهای گازی، کموجود حفره

های دليل وجود حفرهکاهش پيوستگی ميان ذرات و زمينه به

ترین گازی در اطراف ذرات و درنتيجه کاهش مقدار سختی کم

و  0، 3های شماره مقاومت سایشی را از خود نشان داد. نمونه

 متر کاهش وزنی حدود 3611ترتيب پس از طی مسافت به 6

گرم را ثبت نمودند. باتوجه  103/1گرم و  138/1گرم،  133/1

ترتيب برای سه نمونه به شدهبه مقادیر ميانگين سختی گزارش

این نتایج در  ،برینل 0/55برینل و  4/57برینل،  6/55 باال،

 مقدار کاهش وزن قابل استناد است.
 

 

 در توليدشده هاینمونه وزن کاهش ميزان نمودار :(8شکل )

 متر،111 هایمسافت در سایش آزمون مختلف شرایط

 (.2 جدول طبق کدگذاری) متر 3611 و متر311

 

ترتيب نرخ سایش و ضریب اصطكاک به 9-11های شكل    

متر  3611های کامپوزیتی پس از طی مسافت ميانگين نمونه

ترین مقدار نرخ کم ،دهند. مطابق این دو شكلرا نشان می

ترین مقدار ضریب اصطكاک ميانگين طور کمسایش و همين

است. این کاهش در ضریب اصطكاک  4شماره مربوط به نمونه 

و کاهش در نرخ سایش که در واقع افزایش مقاومت به سایش 

توان به افزایش مقاومت به تغيير شكل پالستيك است را می

افزایش سختی  ،ها در اثر حضور ذرات آلومينا و همچنيننمونه
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ر پيوستگی مناسب بين ذرات و زمينه نسبت داد. توزیع در اث

افزاید. در مناسب ذرات از تمرکز تنش کاسته و بر استحكام می

کننده از واقع توزیع یكنواخت و کاهش فاصله بين ذرات تقویت

   کند. دیگر جلوگيری میها به یكرشد ترک و اتصال آن

ينا در تر گفته شد ذرات سراميكی آلومطورکه پيشهمان

شوند و این ی کنده میموآلومينينيوتن از زمينه نرم  51نيروی 

ذرات در بين سطوح سایش همانند روانكار عمل کرده و 

که  ،6و  3های دهند. در نمونهضریب اصطكاک را کاهش می

شرایط تقریباً مشابهی در نرخ سایش و ضریب اصطكاک 

ميانگين دارند، تجمع زیاد ذرات آلومينا را خواهيم داشت که 

شود و این امر مانع توزیع مناسب ذرات در کامپوزیت می

 درنهایت منجر به تمرکز تنش و شكست غيرمنتظره کامپوزیت

در  دهد.شده و مقاومت به سایش کامپوزیت را کاهش می

و نرخ سایش  6/1ضریب اصطكاک ميانگين  ،0شماره نمونه 

دست آمد. باتوجه به توزیع مناسب هگرم بر متر بميلی 130/1

ذرات آلومينا در زمينه و کاهش ميزان تجمع ذرات مشاهده 

شرایط  ،6و  1، 3شماره های شود که نسبت به نمونهمی

شماره نمونه تری از نظر خواص مكانيكی را دارا است. مناسب

ترین مقدار ضریب اصطكاک و نرخ سایش را داشته بيش ،1

است. عدم پيوستگی مناسب بين ذرات و زمينه، وجود 

ها و کاهش ذرات در زمينه موجب کاهش مقاومت ماده تخلخل

در برابر سایش شده و این کامپوزیت پس از طی مسافت 

ین و درنتيجه بيشترترین مقدار کاهش وزن متر بيش 3611

 را به خود اختصاص داد.نرخ سایش 
 

 شرایط در توليدشده هاینمونه سایش نرخ نمودار :(9)شکل 

 (.2 جدول طبق کدگذاری)متر 3611 مسافت طی از پس مختلف

 
 هاینمونه ميانگين اصطكاک ضریب نمودار :(11)شکل 

 (.2 جدول طبق کدگذاری) مختلف شرایط در توليدشده

 
  گیرینتیجه -5

شده با ذرات ی تقویتموآلومينيکامپوزیت زمينه  -3

 گازشده تزریقی با دبی آسياب موآلوميني آلومينا/

بهترین ( 4)نمونه شماره ليتر بر دقيقه  6 آرگون

ترین ترین ميزان تجمع از ذرات و مطلوبتوزیع، کم

های چسبنگی با زمينه را نسبت به سایر نمونه

 اختصاص داد. کامپوزیتی در شرایط مختلف به خود

سختی  عددمقدار استحكام فشاری و باالترین  -0

ی موآلومينينمونه کامپوزیتی زمينه  مربوط به

شده آسياب موآلوميني شده با ذرات آلومينا/تقویت

)نمونه  ليتر بر دقيقه 6 آرگون گاز تزریقی با دبی

 ترتيب معادلباشد که این مقادیر بهمی (4شماره 

 .هستندبرینل  7/78مگاپاسكال و  0/655

 تزریقینمونه کامپوزیتی  ،از نظر مقاومت به سایش -1

شده با ليتر بر دقيقه تقویت 6 آرگون گازبا دبی 

با مقدار ( 4)نمونه شماره آلومينا  /موآلومينيذرات 

 133/1، مقدار کاهش وزن 40/1ضریب اصطكاک 

از گرم بر متر پس ميلی 117/1گرم و نرخ سایش 

از خود بهترین عملكرد را  متر 3611طی مسافت 

 داد. نشان
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