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ملی کیفیت ي بهره يریدهمیه کىفراوس   

1394آبان ماه سال  27تهران   

 و كاربيد بور0606لومينيوم آكامپوزيت -بررسي خواص مكانيكي نانو

 (FSP)اغتشاشي -توليد شده با استفاده از فرآيند اصطكاكي
 هکبًیک)اػتبدیبس(،دکتشای هٌْذػی غالهحؼیي خلف کبسؿٌبع اسؿذ هٌْذػی هکبًیک،هْذی صادپشٍس

 ایشاى -داًـگبُ آصاد ؿیشاص -داًـکذُ هٌْذػی هکبًیک-1

 ایشاى -داًـگبُ آصاد ؿیشاص -داًـکذُ هٌْذػی هکبًیک-2

Mehdizad22@yahoo.com 

 

 چكيده

بِ هٌظَس افضایؾ  Al6061-T6/B4Cدس ایي تحقیق اص فشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی بشای تَلیذ ًبًَ کبهپَصیت صهیٌِ فلضی 

بب هتغیش قشاس دادى تعذاد پبع ّبی گزس ابضاس ،خَاف هکبًیکی  .کبسبشدّبی صٌعتی آى بب بْبَد خَاف هکبًیکی آى اػتفبدُ ؿذ

بذیي هٌظَس قبل اص اًجبم فشآیٌذ رسات تقَیت کٌٌذُ کبسبیذ بَس دسٍى ؿیبس ّبی .کبهپَصیت ّبی تَلیذی هَسد هقبیؼِ قشاس گشفت

ایجبد ؿذُ دس آلَهیٌیَم پبیِ قشاس گشفت ٍ ػپغ فشآیٌذ هزکَس جْت دػتیببی بِ سیض ػبختبس ٍ ػختی ببالتش الیِ کبهپَصیتی اًجبم 

صهَى ػبیؾ اػتفبدُ ؿذ.ًتبیج آصهبیـگبّی ًـبى ػختی ػٌجی ٍیکشص ٍ آ هیکشٍؿذ. جْت بشسػی خَاف هکبًیکی اص آصهَى ّبی 

ػختی ًبحیِ تحت فشآیٌذ دسحضَس فشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی بذٍى هبدُ تقَیت کٌٌذُ ببعث افضایؾ ًبچیض ػختی ؿذ ٍ داد کِ 

دس ًوًَِ بٍی رسات تقَیت کٌٌذُ بْبَد یبفت ٍ رسات تقَیت کٌٌذُ بطَس قببل تَجْی افضایؾ یبفت ٍهقبٍهت ػبیـی ًوًَِ ّبی ح

 چْبس پبػِ بیـتشیي هقبٍهت بِ ػبیؾ هـبّذُ ؿذ.

 

 ،خَاف هکبًیکیفشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی،آلیبط آلَهیٌیَم ، ًبًَ کبهپَصیت ،کبسبیذ بَس :كليدی كلمات

 

 ْذی صادپشٍسًبم ًَیؼٌذُ هؼئَل :ه

 24پالک  2ؿیشاص بلَاس هذسع ًشػیذُ بِ پل غذیش کَچِ ًـبًی:
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 مقدمه -6

اهررشٍصُ آلَهیٌیررَم ٍ آلیبطّرربی آى بررِ علررت خَاصرری هبًٌررذ 

ًؼرربت اػررتحکبم بررِ ٍصى برربال ٍ داًؼرریتِ پرربییي بررِ  ررَس  

گؼررتشدُ ای دس صررٌبیا ّررَا فضررب ٍ حوررل ًٍقررل دسیرربیی   

بطرَس کلری آلیبطّربی     ٍلری  هَسد اػرتفبدُ قرشاس هری گیشًرذ    

هقبٍهررت ػبیـرری ًؼرربتب پرربییٌی    آلَهیٌیررَم ػررختی ٍ  

داسًرذ.بٌببشایي ّرذم هررب دس ایري پررظٍّؾ بربالبشدى خررَاف     

خَاف آلَهیٌیررَم ٍ هکرربًیکی آلیرربطآلَهیٌیَم هرری ببؿررذ.   

آلیبطّرربی آى سا هرری تررَاى بررب اػررتفبدُ اص اعورربل رسات      

ی تقَیررت کٌٌررذُ بررِ دسٍى صهیٌررِ ٍ تَلیررذ کبهپَصیررت ّررب 

یٌررذ اصررطکبکی  آفش صهیٌررِ آلَهیٌیررَهی بْبررَد بخـرریذ.  

FSPاغتـبؿرری
ؿرریَُ ای اػررت کررِ بررِ ترربصگی بررشای      

بْؼرربصی سیررض ػرربختبسی ٍ بْبررَد خررَاف هکرربًیکی فلررضات 

ابرررذاد ؿرررذُ اػرررت کرررِ برررش اصرررَل سٍؽ جَؿرررکبسی  

اصطکبکی اغتـبؿری بٌرب ًْربدُ ؿرذُ اػرت برب ایري تفربٍت         

ًیؼررت ٍ کررِ دس ایرري فشآیٌررذ ،عوررل جَؿررکبسی دس هیرربى  

سا  ابضاس غیرش هررشفی برِ دسٍى قطعرِ فرشٍ سفترِ ٍ دٍ هربدُ       

 بررب ّررن هخلررَ  کررشدُ ٍ بررب تَلیررذ کبهپَصیررت پبیررِ فلررضی 

 خَاف بْیٌِ ای ًؼبت بِ فلض پبیِ حبصل هی گشدد.

 مواد و روش تحقيق-2

  5بِ ضخبهت   T6-6061دس ایي تحقیق آلیبط آلَهیٌیَهی 

ابترذا برش سٍی فلرض پبیرِ     .هیلی هتش هَسد اػتفبدُ قشاس گشفت

هیلری هتشایجربد   1هیلی هترش ٍ عرش    2ؿیبسّبیی بِ عوق 

 ؿذ.ػپغ پَدس ًبًَ کبسبیذ بَس دس دسٍى ؿیبس فـرشدُ ؿرذ.  

جْت جلَگیشی اص پخؾ ؿذى رسات دس حیي اًجبم فشآیٌذ 

هیلری هترشٍ    18اص یک ابضاس اػتَاًِ ای بذٍى پیي بِ قطرش  

(،برب  HSS)هیلی هترش اص جرٌغ فرَالد تٌرذ برش       100 َل

الیررِ ای هحرربف  بررش سٍی ػررط      64HRCػررختی   

پربساهتش ّربی اعوربلی برشای پَؿربًذى      .ؿیبساػتفبدُ گشدیذ

) 8  (ػررط  ؿرربهل ػررشعت پیـررشٍی
mm

/min  ػررشعت ٍ

revچشخـی) 
/min )800 بشای اًجبم فشآیٌرذ اصرطکبکی   بَد.

اغتـبؿی اص ابضاس اػتَاًِ ای ؿکل اص جٌغ کبسبیذ تٌگؼتي 

هیلی هتش کرِ دس اًتْربی    20هتش ٍ قطش هیلی  150بب  َل 

هیلری هترش   3هیلری هترش ٍ استفربد     5آى یک پیي برِ قطرش   

اػتفبدُ ؿذ.فشآیٌذ اصطکبکی اغتـبؿی تَػط دػتگبُ فشص 

  (کیلَ ٍات ٍ اعوبل ػشعت پیـشٍی  4/4بب قذست عوَدی 

(
mm

/min16  (ػشعت چشخـی ٍrev
/min)1250  بشای چْبس

پَدس،یک پبػِ بب پَدس،دٍ پبػِ  ؿبهل یک پبػِ بذٍى ًوًَِ

برِ   خرَاف هکربًیکی  بشسػی .ؿذ اًجبمٍ چْبس پبػِ بب پَدس

اًجبم گشفت.بشای اًذاصُ گیشی  تؼت ػختی ٍ ػبیؾٍػیلِ 

ػختی دس الیِ ّبی کبهپَصیت ّربی تْیرِ ؿرذُ اص آصهرَى     

ًیرَتي دس هرذت    8/9هیکشٍ ػختی ٍیکشص بب اعوبل ًیرشٍی  

ٍ سفتربس   ٍیظگری ّرب   يثبًیِ اػرتفبدُ ؿرذ.ّویٌی   15صهبى 

دس ایي تحقیرق  ػبیـی ًبًَ کبهپَصیت آلَهیٌیَم کبسبیذ بَس 

تؼت ػبیؾ اص ًَد پیي بش سٍی دیؼک هرَسد  بب اػتفبدُ اص 

پربساهتش ّربی اعوربلی برشای      بشسػی ٍ هطبلعِ قشاس گشفرت. 

بش سٍی پیي  ًیَتي10تؼت ػبیؾ عببستٌذ اص اعوبل ًیشٍی 

 m 1250هؼبفت  ری ؿرذُ   5 /0( m/sٍ ػشعت ػبیؾ )

 بشای ّش ًوًَِ بطَس جذاگبًِ اًجبم ؿذ .

 

 بحث وتحليل نتايج-

افضایؾ ػختی دس الیِ ّبی کبهپَصیتی ٍابؼتِ بِ سیض ؿذى 

داًِ ّب دس اثش تغییش ؿکل پالػتیک ٍ تَصیا رسات تقَیت 

هیضاى ػختی فلض پبیِ ًتبیج ًـبى داد کِ کٌٌذُ هی ببؿذ.

اػت .ػبیش هقبدیش ػختی اص ًقب  هختلف ٍیکشص بَدُ  105

هیلی هتشی اص هشکض ًبحیِ فشآٍسی ؿذُ  2قطعبت بِ فبصلِ 

بب  .ُ اػتگضاسؽ ؿذ 1کِ دس ؿکل  ،بِ صَست ًوَداس
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 FSPاجشای فشآیٌذ هـبّذُ ًوَداس هی تَاى هتَجِ ؿذ کِ 

، اص  شیق سیض   6061بذٍى پَدس بش سٍی آلیبط آلَهیٌیَم 

ًببجبیی ّب هَجب افضایؾ اًذاصُ  کشدى ػبختبس ٍ کبّؾ

ٍیکشص 118ػختی دس ًبحیِ اغتـبؽ یبفتِ تب 

بب تعذاد پبع ّبی  FSPاجشای فشآیٌذ ،ّویٌیي گشدیذ

ببالتش ،ببعث افضایؾ هیضاى ػختی دس ًبًَ کبهپَصیت ّبی 

ػطحی گشدیذ ، بطَسیکِ دس فشآیٌذ بب چْبس پبع ، هقذاس 

 ٍیکشص سػیذ . 147ػختی بِ 

 

اص تؼت ػبیؾ بِ صَست  لصًتبیج حب

ّوبى گًَِ کِ دس ًوَداس ّب  اػت.( 2ٍ3ٍ4ٍ5)ؿکلًوَداس

دیذُ هی ؿَد بب افضایؾ تعذاد پبع گزس ابضاس ضشیب 

اصطکبک کبّؾ یبفتِ ٍ ًوَداس هشبَ ِ ًیض یکذػت هی 

گشدد ٍ ایي بِ علت کَچک ؿذى داًِ ّب ٍ تَصیا بْتش ًبًَ 

بػِ هی ببؿذ. رسات دس فلض پبیِ بخرَف دس ًوًَِ چْبس پ

بشسػی ًوَداس ّب ًـبى هی دّذ کِ رسات ًبًَ کبسبیذ بَس 

ّویٌیي بب  خَاف ػبیـی آلَهیٌیَم سا بْبَد بخـیذُ اًذ .

اًذاصُ گیشی ٍصى پیي قبل اص اًجبم تؼت ٍ بعذ اص اًجبم تؼت 

بب هـبّذُ  هی تَاى هقذاس کبّؾ ٍصى سا هحبػبِ کشد.

هیضاى کبّؾ هقبدیش حبصل اص ٍصى کـی ،کِ کوتشیي 

هشبَ  بِ ًوًَِ چْبس پبػِ بب پَدس اػت هیتَاى گفت کِ بب 

اعوبل تعذاد پبع بیـتش هقبٍهت ػبیـی ًؼبت بِ ًوًَِ پبیِ 

 افضایؾ پیذا کشدُ اػت.
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