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 چکیده

زهیٌِ فلسی تقَیت ضذُ بِ دلیل خَاظ آى هبًٌذ استحکبم هخصَظ ببال،سختی ببال ٍ هقبٍهت در برابر  استفبدُ از کبهپَزیت ّبی

سبیص خَة در حبل افسایص است.فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی یک رٍش حبلت جبهذ است کِ هی تَاى از آى برای ایجبد کبهپَزیت 

ز ررات ًبًَ کبربیذ بَر ایجبد ضذ ٍ اهکبى پراکٌذگی استفبدُ اّبی سطحی استفبدُ کرد.در تحقیق حبضر الیِ کبهپَزیت سطحی بب 

ررات تقَیت کٌٌذُ ًبًَ کبربیذ بَر در کبهپَزیت زهیٌِ فلسی آلَهیٌیَم ،بب هَفقیت هَرد بررسی قرار گرفت.ًوًَِ ّب در هؼرض 

س سبختبری بب هیکرٍسکپ الکترًٍی تؼذاد پبس ّبی گًَبگَى فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی ازیک تب چْبر پبس قرار گرفتٌذ.هطبّذُ ری

رٍبطی ٍ هیکرٍسکپ ًَری از سطح بْسبزی ضذُ اًجبم گرفت.ًتبیج ًطبى داد کِ فرآیٌذ اصطحکبکی اغتطبضی ببػث کبّص اًذازُ 

 تَزیغ یکٌَاخت ررات در داخل زهیٌِ آلَهیٌیَم گردیذ. ٍداًِ ّب 

 

 ،خَاظ ریس سبختبریبَر  ذاغتطبضی،آلیبش آلَهیٌیَم، ًبًَ کبربیفرآیٌذ اصطکبکی : واشه های کلیدی

 

 ًبم ًَیسٌذُ هسئَل :هْذی زادپرٍر

 24پالک  2ضیراز بلَار هذرس کَچِ ًطبًی:

 

 

 

 

 

 

 

۴۸

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    
 

 دهمیه کىفراوس ملی کیفیت ي بهره يری

1394آبان ماه سال  27تهران   

 مقدمه -1

فرآیٌذ اصحکبکی اغتطبضی ،یک رٍش حبلت جبهذ است کِ 

اغتطبضی بٌب ضذُ است بر اسبس رٍش جَضکبری اصطکبکی 

ٍ در آى از ابسار جَضکبری اصطکبکی اغتطبضی کِ بصَرت 

یک ابسار استَاًِ ای در حبل چرخص است ٍ ضبهل یک پیي 

پیي ابسار دٍ کبر اصلی زیر را  ٍ ضبًِ است استفبدُ هی ضَد.

-2گرم کردى قطؼِ بِ ٍسیلِ اصطکبک -1اًجبم هی دّذ:

 حرکت دادى هَاد بِ هٌظَر اتصبل.

فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی بِ ػٌَاى رٍضی برای بْیٌِ 

کردى ریس سبختبر آلیبشّبی ریختِ گری،ّوگي کردى 

تَلیذ ضذُ تَسط هتبلَرشی پَدر،بْیٌِ کردى ریس  یآلیبشّب

سبختبر کبهپَزیت ّبی زهیٌِ فلسی ٍ اخیرا ّن بوٌظَر 

 استفبدُ قرار گرفتِ استهَرد  ایجبد کبهپَزیت ّبی سطحی

ایي تحقیق ًبًَ کبربیذ بَر بَدُ کِ بِ فبدُ ضذُ در پَدر است.

grدلیل چگبلی پبییي)حذٍدا 
/cm

 7/2( ٍدهبی رٍة5/2 3

درجِ سلسیَس بِ ػٌَاى هبدُ تقَیت کٌٌذُ کبهپَزیت ّبی 

  زهیٌِ فلسی ،پلیوری ٍ سراهیکی بکبر هی رٍد.

 

 مواد و روش آزمایش-2

استفبدُ ضذ کِ برای ایي  Al 6061در تحقیق حبضر از آلیبش 

(هیلی هتر ٍ 200×70)تحقیق از ٍرقِ اصلی قطؼبتی بب ابؼبد 

هیلی هتر بب کوک برش لیسر )جْت جلَگیری از  5ضخبهت 

برای ایجبد کبهپَزیت  اػَجبج ٍ لبِ دار ضذى( تْیِ گردیذ.

سطحی از ررات ًبًَ کبربیذ بَر استفبدُ ضذ کِ برای ایي 

هیلی هتربر 1هیلی هتر ٍ ػرض 2بِ ػوق هٌظَر ضیبری 

رٍی سطح قطؼبت ایجبد ضذ. ابسار هَرد استفبدُ برای اًجبم 

فرآیٌذ از جٌس کبربیذ تٌگستي اًتخبة ضذ .ضکل ٌّذسی 

هیلی  5هیلی هتر ٍ پیي بِ قطر  20ابسار ضبهل ضبًِ بِ قطر 

 150هیلی هتر کِ بصَرت استَاًِ ای بب طَل  3هتر ٍ ارتفبع 

زاٍیِ بیي ابسار ٍ قطؼِ کبر بِ هٌظَر .ضذ  هیلی هتر  اًتخبة

درجِ  3پیطرٍی پیطرٍی راحت تر ابسار ٍ کبّص پلیسِ 

فرآیٌذ اصطکبکی اغتطبضی تَسط دستگبُ فرز  اًتخبة ضذ.

  (کیلَ ٍات ٍ اػوبل سرػت پیطرٍی  4/4ػوَدی بب قذرت 

(
mm

/min16  (سرػت چرخطی ٍrev
/min)1250  برای چْبر

ذٍى پَدر ،تک پبسِ بب پَدر، دٍ پبسِ ًوًَِ ضبهل تک پبسِ ب

ّوچٌیي بِ هٌظَر بب پَدر ٍ چْبر پبسِ بب پَدر اػوبل ضذ.

جلَگیری از پراکٌذگی ررات در زهبى اًجبم ػولیبت،از یک 

هیلی هترٍ  18ابسار بذٍى استَاًِ ای بذٍى پیي بِ قطر 

(،بب سختی   HSSهیلی هتر از جٌس فَالد تٌذ بر ) 100طَل

64HRC پبراهتر ّبی اػوبلی برای پَضبًذى .استفبدُ ضذ

) 8  (سطح ضبهل سرػت پیطرٍی
mm

/min  سرػت ٍ

revچرخطی) 
/min )800 .الزم بِ رکر است برای تْیِ  بَد

ًوًَِ دٍ  ٍ چْبر پبسِ،بب اػوبل دٍ ٍ چْبر پبس هتَالی بر 

پراکٌذگی ررات ٍ .رٍی ضیبر قطؼِ کبرّب تْیِ ضذًذ

رٍی پراکٌذگی پس از سٌببدُ زًی ٍ  تبثیرتؼذاد پبس ّب بر

پَلیص ٍ ػولیبت هبًتیٌگ بِ ٍسیلِ هیکرٍسکپ الکترًٍی 

 (ٍ هتبلَگرافی ًَری بررسی ضذ.SEMرٍبطی)

 بحث وتحلیل نتایج-3

ًتبیج آزهَى هتبلَگرافی ًطابى داد کاِ هٌطقاِ اصاطکبکی     

اغتطبضی تقریبب دارای ػرض ٍ ػوق بِ اًذازُ پایي باَدُ ٍ   

کبربیذ بَردر ابؼبد هیکرٍى در ًبحیاِ ای کاِ تحات      ررات

گرفتٌااذ پراکٌااذُ ضااذُ اًذ.ضااکل ّاابی     ػولیاابت قاارار 

تصبٍیر هربَط بِ هتبلَگرافی ًوًَِ ّب را ًطبى های  4،3،2،1
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هرباَط باِ    2هربَط بِ فلس پبیاِ است،ضاکل    1دّذ.ضکل 

را ًطبى های دّاذ کاِ     FSPاًجبم فرآیٌذپس از یک پبس 

هٌبطق تیرُ ًطبى دٌّذُ ررات کبربیذ بَر است کِ بصَرت 

هرباَط باِ دٍ   3،4آگلَهرُ تجوغ پیذا کردُ اسات.ٍ اضاکبل  

 پبس ٍ چْبر پبسِ است.

در اضااااااکبل تصاااااابٍیر هیکرٍسااااااکپ الکترًٍاااااای  

از سااطح هقطااغ ًاابًَ کبهپَزیاات   (7،6،5)ضااکلْبی رٍبطی

ضاذُ باِ ٍسایلِ    آلَهیٌیَم کبربیاذ باَر تَلیاذ    ّبی سطحی 

فرآیٌااذ اصااطحکبکی اغتطبضاای در پاابس ّاابی هختلااف     

بااب هطاابّذُ تصاابٍیر بذساات آهااذُ از    ارائااِ ضااذُ اساات. 

( ،تَزیاااغ ررات SEMهیکرٍساااکپ الکترًٍااای رٍبطااای ) 

ّواابًطَری کااِ در . ًاابًَ در داخاال فلااس پبیااِ دیااذُ ضااذ  

هطااابّذُ هااای ضاااَد،زهیٌِ کاااِ آلیااابش   SEMتصااابٍیر 

ًگیي ػاذد اتوای بابالتری    آلَهیٌیَم های ببضاذ ٍ دارای هیاب   

های ببضاذ  رٍضاي تار دیاذُ های ضاَد ٍ          B4Cًسبت باِ  

ررات پراکٌااذُ ضااذُ در آلیاابش کااِ تیاارُ ترًااذ، ًاابًَ کبربیااذ 

ّوچٌایي باب هقبیساِ ضاکل ّابًحَُ تَزیاغ        بَر های ببضاذ.  

ًبًَ کبربیاذ باَر را های تاَاى بررسای کارد. در ًوًَاِ تاک         

ببضاذ   پبسِ تَزیاغ ًابًَ ررات بیطاتر بصاَرت تجوؼای های      

کِ ػوذتب در هحال ،ًاب پیَساتگی ٍ ضاکبی ّابی در فصال       

هطااترک بؼ اای از الیااِ ّاابی اخااتالط ،گیاار افتاابدُ بَدًااذ 

کاِ حبصال اغتطاابش کوتار  ٍ اخااتالط هیکابًیکی ضااؼیف     

تر ًبًَ کبربیذ باَر باب فلاس پبیاِ در تؼاذاد پابس ّابی کوتار         

هی ببضاٌذ. در تصاَیر هرباَط باِ ًوًَاِ فارآٍری ضاذُ باب         

راُ بب پاَدر ًابًَ های ببضاذ ،تَزیاغ ًابًَ ررات       چْبر پبس ّو

کبربیذ بَر بطَر یکٌَاخات تاری های ببضاذ کاِ ایاي ًبضای        

از اًجاابم فاارآٍری بااب تؼااذاد پاابس ّاابی بیطااتر  هاای ببضااذ 

کااِ اجاارای پاابس ّاابی بیطااتر ، ببػااث کاان ضااذى ضااکبی 

 ّبی بیي فصل هطترک الیِ ّب ی فرآٍری، ضذُ است.
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ربیؼی زادُ،افسری،هحوذی.تَلیذ ٍ بررسی خَاظ ًبًَ [5]

 (Al-CNT)کبهپَزیت سطحی آلَهیٌیَم /ًبًَ لَلِ کربٌی

 تَلیذ ضذُ بِ ٍسیلِ فرآیٌذ اصطحکبکی اغتطبضی
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 قطؼِ تک پبسِهتبلَگرافی از -2ضکل هتبلَگرافی از فلس پبیِ-1ضکل 

 

 

 

 

 

 

 هتبلَگرافی از قطؼِ چْبر پبسِ-4ضکل هتبلَگرافی از قطؼِ دٍ پبسِ-3ضکل

 

 

 

 ِپبس ازقطؼِ چْبر  SEMصَیر ت-7ِ    ضکل پبس ازقطؼِ دٍ  SEMتصَیر-6ضکل ِیک پبسازقطؼِ   SEMتصَیر-5ضکل

۵۱

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

