21

هجلِ هَاد ًَيي /جلذ /5شوارُ  /2سهغتاى 1393

مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالض تجاسی با کامپوصیت هیبشیذی
 Al-1% Vol Mg-1% Vol SiCپس اص فشآینذ اتصال نوسدی تجمعی )(ARB
ؿْال تشاتي* ،1حثية داًؾ هٌؾ ،2هحوذ هحؼي هـىؼاس
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چکیذه
فشآيٌذ اتلال ًَسدي تجوؼي تِ ػٌَاى يه سٍؽ تغييش ؿىل ؿذيذ تشاي تَليذ ٍسقّ اي و اهوَصيتي ت ا سيضػ اتتاس ف َق
سيضداًِ هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت .ايي سٍؽ داساي دٍ هشحلِ اكلي ؿاهل اضافِ وشدى رسات تيي ٍسقّ ا ٍ تَصي غ رسات دس
صهيٌِ ٍ تَليذ سيضػاتتاسي فَق سيض داًِ تَػيلِ تىشاس هشاحل فشآيٌذ ،هيتاؿذ دس ايي پظٍّؾ اص فشآيٌذ  ARBتِ هٌظ َس تَلي ذ
واهوَصيتّاي ّيثشيذي  Al-Mg-SiCاػتفادُ ؿذُ اػت .دس ايي ساػ تا دس هشحل ِ اٍل واهوَصي ت Al-1% Vol Mg-1% SiC
Volتَػط فشآيٌذ اتلال ًَسد تجوؼي ػاتتِ ؿذّ .نچٌيي فشآيٌذ  ARBتش آلَهيٌيَم تالق 1050جْت همايؼِ تا واهوَصيت
تَليذي اػوال ؿذ .تَاف هىاًيىي واهوَصيتّاي تَليذي ٍ ًيض آلَهيٌيَم تالق تَليذؿذُ تَػط فشآيٌذ  ARBتَػط آصه َى
وـؾ ٍ سيض ػختي ػٌجي ،هَسد اسصياتي لشاس گشفتٌذً .تايج ًـاى داد وِ آلَهيٌيَم تالق اػتحىام وــي ًْ ايي آلَهيٌي َم
 ARBؿذُ ٍ واهوَصيت  Al-Mg-SiCتَليذؿذُ تا افضايؾ تؼذاد پاع فشآيٌذ  ARBاف ضايؾ ه ييات ذ .اگشچ ِ اًؼط ا پ زيشي
واهوَصيت تَليذ ؿذُ ٍ آلَهيٌيَم تالق پغ اص اػوال هشحلِ اٍل فشايٌ ذ  ARBت ِ ؿ ذت و اّؾ يافت ِ ٍ ػ وغ ت ا اف ضايؾ
هشاحل فشايٌذ  ARBتِ هيضاى جضئي افضايؾ هيياتذ.
ٍاصُّای کليذی :فشآيٌذ اتلال ًَسدي تجوؼي ،سيضػاتتاس فَق سيضداًِ،واهوَصيتّاي ّيثشيذي ،تَاف هىاًيىي

1

 واسؿٌاػي اسؿذ ؿىل دّي فلضات داًـىذُ هٌْذػي هَاد داًـگاُ ؿيشاص2
 داًـياس داًـىذُ هٌْذػي هَاد داًـگاُ ؿيشاص3
 اػتاد داًـىذُ هٌْذػي هَاد داًـگاُ ؿيشاص*ًَ -يؼٌذُ هؼٍَل همالِshahla.toraby@gmail.com :
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پیشگفتاس
واهوَصيتّاي صهيٌ ِ فل ضي ًؼ ل جذي ذي اص ه َاد
هٌْذػي ّؼتٌذ وِ تَاػطِ تَاكي وِ داسً ذ ،دس ػ ال-
ّاي اتيش هَسد تَجِ تؼ ياسي اص هحمم اى ت َدُاً ذ ٍ ]1
واستشدّ اي ٍػ يؼي دس ك ٌايغ ًظ اهي  ٍ ]2ك ٌايغ
تَدسٍػاصي  ]3داسًذ .دس ايي گًَ ِ ه َاد ،ت َاف فل ضي
صهيٌِ (اًؼطا پزيشي ٍ چمشهگي) تا تَاف ج ض تمَي ت
وٌٌذُ (اػتحىام ،ػختي ٍ هذٍل االػتيه صي اد) تشوي ة
هيؿَد ،وِ ًتيجِ آى تْثَد دس تَاك ي هاًٌ ذ اػ تحىام
ًْايي ،اػتحىام تؼلين ،ػختي ،هذٍل االػ تيه ،هماٍه ت
تِ ػ ايؾ ،هماٍه ت ت ِ ت ضؽ ،پاي ذاسي اتؼ ادي ،تْث َد
ّذايت حشاستي ٍ افضايؾ هحذٍدُ واسي اص ًظش دهايي هي-
تاؿذ .]1-3
هجوَع تَاكي چَى داًؼيتِ ون ،هماٍهت تِ تَسدگي
ٍ تَاف هىاًيىي هٌاػة آلياطّاي آلَهيٌيَم تاػث ؿذُ -
اػت وِ دس ت يؾت ش واستشدّ اي تج اسي واهوَصي تّ اي
صهيٌِ فل ضي ،آلياطّ اي آلَهيٌي َم ت ِ ػٌ َاى فل ض صهيٌ ِ
اًتخاب ؿًَذ  .]4اص هضاياي ديگش آلياطّ اي آلَهيٌي َم ت ِ
ػٌَاى فلض صهيٌِ ،هيتَاى تِ لاتليت پزيشؽ تمَيت وٌٌذُ-
ّاي گًَاگَى اؿاسُ وشد .ػوذتاً ايي گًَِ تمَيت وٌٌ ذُّ ا
اص ً َع واستي ذّا (هاًٌ ذ ً ،)B4C ٍ SiCيتشي ذّا (هاًٌ ذ
 ٍ )AlN ٍ Si3N4يا اوؼيذّا (هاًٌذ  )SiO2 ٍ Al2O3تَدُ ٍ
تِ كَست سؿتِّاي 4پيَػتِ يا ًاپيَػتٍِ ،يؼىش ،5كفحِ-
اي ٍ 6يا رسات ،7هَسد اػتفادُ لشاس گيشًذ  .]1اتيشاً تمَيت
وٌٌذُّاي غيش پيَػتِ ؿاهل ٍيؼىشّا ،رسات ٍ سؿتِّ اي
وَتاُ تِ دليل تَلي ذ آػ اىت ش ،تٌ َع ت يؾت ش ٍ ػ اتتاس
ّوگيتش واهوَصيت تَليذ ؿذُ ،تيؾتش اص تمَي ت وٌٌ ذُ-
ّاي پيَػتِ هَسد تَجِ لشاس گشفتِاًذ .]1ٍ4
واهوَصيتّاي ّيثشيذي ؿاهل جذيذتشيي ً َع ه َاد
و اهوَصيتي دس ح ال تَػ ؼِ ه يتاؿ ٌذ .واهوَصي تّ اي
ّيثشيذي تِ هَادي گفتِ هيؿَد وِ اص ت يؾ اص ي ه ً َع
فاص تمَيتوٌٌذُ ،تيؾ اص يه ًَع صهيٌِ يا اص ّش دٍ حال ت
تـىيل ؿذُ تاؿٌذ .دس واهوَصيتّاي ّيثشي ذي تشويث ات

هتفاٍتي اص كفحات يىواسچِ ي ا فَي لّ ا ٍ ي ا تشويث ي اص
كفحات يا فَيلّا تِ ّوشاُ واهوَصيتّاي اليافي دس وٌ اس
يىذيگش لشاس ه يگيشً ذ واهوَصي تّ اي ّيثشي ذي ّ ن اص
لحاظ التلادي ٍ ّن اص لحاظ فٌي تش ديگ ش واهوَصي تّ ا
اسجحيت داسًذ ّ نچٌ يي اهى اى تَلي ذ تشويث ات تؼ ياس
هتٌَع ت ا گؼ تشُ ٍػ يؼي اص ت َاف ٍ ت ا ليو ت و ن دس
واهوَصيتّاي ّيثشيذي ٍجَد داسد].[5
دس ايي ساػتا هحمم يي سٍؽّ اي هتف اٍتي سا جْ ت
ػاتت ٍ تَليذواهوَصيتّاي ًاًَػاتتاس اسائِ دادُاًذ اتيشاً
فشآيٌ ذ اتل ال ً َسدي تجوؼ ي ( Accumulative Roll
 )Bondingتِ ػٌَاى يه سٍؽ تغييش ؿ ىل ؿ ذيذ ،ت شاي
ػاتت ٍسقّاي واهوَصيتي هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت.
فشآيٌذ  ARBت شاي اٍل يي ت اس دس اٍات ش دّ ِ  90تَػ ط
ّ ٍ Tsujiوى اساًؾ  ]6-8ت ِ هٌظ َس تغيي ش ؿ ىلّ اي
پالػتيه ؿذيذ تش سٍي ٍسقّاي فل ضي هؼشف ي ؿ ذ ٍ.دس
ػال ً 2003يض تشاي اٍليي تاس ّ ٍ Kitazonoوىاساًؾ ]9
اص ايي سٍؽ تشاي تَليذ ف َمّ اي فل ضي اػ تفادُ وشدً ذ.
تذيي هٌظَس حيي هشاح ل فشآيٌ ذ  ،ARBپ َدس  TiH2ت ِ
صهيٌِ اضافِ ؿذ ٍ ت ا تى شاس پ اعّ اي  ،ARBاي ي رسات
تَصيؼي يىٌَاتت پيذا وشدًذ .ػ وغ ٍسق تَلي ذي تح ت
ػوليات حشاستي فَمػاصي لشاس گشفت .دس ػال Lee 2004
ٍ ّوىاساًؾ  ]10اص فشآيٌذ  ARBتشاي تْثَد تَصي غ رسات
دس صهيٌِ واهوَصي ت  ٍ Al/SiCتَلي ذ سيضػ اتتاسي ف َق
سيضداًِ دس ايي واهوَصيت اػتفادُ ًوَدًذ ٍ تشاي اٍلييت اس،
 ]11 Khalkhaliاص فشآيٌذ  ARBت شاي تَلي ذ واهوَصي ت
 Al/SiCاػ تفادُ و شد .پ غ اص آى ،]12 Alizadeh
 ]14 Lu ٍ ]13 Jamaatiت ا اػ تفادُ اص اي ي سٍؽ ت ِ
تشتية هَفك تِ تَليذ واهوَصيتّاي ٍ Al/Al2O3 ،Al/SiC
 Al/SiO2ؿذًذ.
تلَست ول ي اي ي سٍؽ اص دٍ هشحل ِ تـ ىيل ؿ ذُ
اػت .دس هشحلِ اٍل رسات تِ فلض صهيٌِ اضافِ هيؿًَذ .ت ِ
ايي هٌظَس ػاتتاسي چٌذاليِ اص ٍسق ٍ رسات تْيِ ؿ ذُ ٍ
ػوغ فشآيٌذ اتلال ًَسدي ( )Roll Bondingاػو ال ه ي-
گشدد .دس هشحلِ تؼذ ت ا اػ تفادُ اص فشآيٌ ذ ً َسد تجوؼ ي
تَصيغ رسات دس صهيٌِ يىٌَاتتت ش ؿ ذُ ٍ اػ تحىام ٍسق
افضايؾ هيياتذ  .]15اص هضيتّاي ايي سٍؽ ايي اػت و ِ
تِػلت حالت ت ٌؾ فـ اسي ،تخلخ ل وو ي ٍج َد داسد ٍ
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تاًذّاي هحىنتشي تيي رسات ٍ صهيٌ ِ تـ ىيل ه يؿ َد.
ّنچٌيي تَاػطِ تغييش ؿىل تشؿي و ِ اًج ام ه يؿ َد،
تَؿِّاي تـىيل ؿذُ تشد ؿذُ ٍ تَصيغ يىٌَات تت شي
دس ػاتتاس ايجاد هيگشددّ ٍ .ضيٌِّ اي تَلي ذ ًؼ ثت ت ِ
سٍؽّاي ديگش ووتش تَاّذ تَد .اها هْوتشيي هضي ت اي ي
سٍؽ ايجاد ػاتتاسي فَق سيض داً ِ ه يتاؿ ذ و ِ ػ ثة
افضايؾ اػتحىام تؼلين ٍ اػتحىام وــي دس واهوَصي ت
تَليذي هيؿَد .]15-16
دس اي ي پ ظٍّؾ اهى اىپ زيشي تَلي ذ واهوَصي ت
ّيثشي ذي ًاًَػ اتتاس  Al- %1Vol Mg -%1Vol SiCت ا
اػتفادُ اص فشآيٌذ اتلال ً َسدي تجوؼ ي تشسػ ي ؿ ذُ ٍ
ت َاف وــ ي واهوَصي ت تَلي ذ ؿ ذُ ه َسد اسصي اتي ٍ
تحليل لشاس گشفتِ اًذ.
مواد و سوشها
هَاد هَسد اػ تفادُ دس اي ي پ ظٍّؾٍ ،سق آلَهيٌي َم
تالق تجاسي 1050تِ ضخاهت  0/5 mmتا تشوية اسائ ِ
ؿذُ دس جذٍل  ،1پَدس  Mgتا اً ذاصُ رسات  50هيى شٍى ٍ
پَدس  SiCتا اًذاصُ رسات  5هيىشٍى هيتاؿٌذ.
اتتذا ٍسقّاي آلَهيٌيَهي دس دهاي  ٍ 500°Cتِ هذت 60
دليم ِ تح ت فشآيٌ ذ تاتى اسي ل شاس گشف ت .تلَك يات
هىاًيىي ايي لطؼِ ًيض دس جذٍل  2آٍسدُ ؿذُ اػت.
دس هشحل ِ دٍم ت ِ هٌظ َس ات تالد پ َدس ،SiC ٍ Mg
هيضاى پَدس هَسد ًظش پغ اص تَصيي تِ ه ذت  1ػ اػت ت ا
ػشػت  400 rpmتحت ػوليات آػ ياواسي ل شاس گشف ت.
ؿىل  1تلَيش هيىشٍػىَج الىتشًٍ ي سٍتـ ي اص هخل َد
پَدسّاي آػياب ؿ ذُ ه َسد اػ تفادُ دس اي ي پ ظٍّؾ سا
ًوايؾ هيدّذ.
جْت ػاتت واهوَصيت دس اتتذا ٍسقّاي آلَهيٌيَهي
تِ هٌظَس اص تيي تشدى آلَدگي ٍ اليِّاي اوؼيذي ػطحي
وِ هاًغ اص جَؽ ػشد تيي الي ِّ اي فل ضي ه يؿ ًَذ ت ا
اػتَى ؿؼتِ ٍ تا اػتفادُ اص يه تشع ػيوي داي شُاي ت ِ
لطش 90هيليوتش تا ػينّاي فَالدي تِ لطش  0/35هيليوتش
ٍ ػشػت دٍساًي  1430دٍس تش دليمِ يا ػ شػت هحيط ي
 13/5هتش ت ش ااًي ِ تشػ ىاسي ؿ ذًذ .ؿ ىل  2ؿ واتيه
فشآيٌذ  ARBتشاي تَليذ واهوَصي تّ اي ه زوَس سا ًـ اى
هيدّذ دس ايي لؼوت اص فشآيٌذ دٍ هشحلِاي اػتفادُ ؿذُ
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اػت .دس هشحل ِ اٍل ،ت يي دٍ ٍسق آلَهيٌي َهي و ِ ل ثالً
ػطَح هماتل آًْا آهادُػاصي ػ طحي ؿ ذُاً ذ 2 ،دسك ذ
حجو ي اص هخل َد پ َدس  SiC ٍ Mgت ا ال ه ت ِ گًَ ِ
يىٌَاتت پشاوٌذُ ؿذ تِ هٌظَس جلَگيشي اص حشوت ٍسق-
ّا دٍ اًتْاي ايي ػاًذٍيچ تا ػين هؼي تِ ّن تؼتِ ؿ ذًذ
ػوغ ٍسقّا جْت ايجاد يه جَؽ ػشد هٌاػة ت ا ي ه
واّؾ ًَ %66سد گشديذًذ (ايي هشحل ِ ت ِ ػٌ َاى هشحل ِ
كفش اص فشآيٌذ ً امگ زاسي ؿ ذُ اػ ت) .دس هشحل ِ دٍم اص
فشآيٌذ ،دٍ ٍسق تؼذ اص آهادُ ػاصي ػ طحي (ت ذٍى اض افِ
وشدى پَدس) ،تش سٍي يى ذيگش اًثاؿ تِ ؿ ذُ ٍ ت ِ ك َست
ّوضهاى ًَسد ؿذًذ .هتؼالثاً ٍسقّاي ًَسد ؿذُ دس ساػتاي
طَلي تِ دٍ لؼوت هؼاٍي تمؼ ين ؿ ذُ ٍ تؼ ذ اص آه ادُ
ػاصي ػطحي هجذد ٍ لشاس گ شفتي ت ش سٍي ّ ن ،فشآيٌ ذ
ًَسد ٍ جَؽ ػشد ًَسدي ت ش سٍي آًْ ا اًج ام گشف ت .ت ِ
هٌظَس دػتياتي تِ ػاتتاسّاي فَق سيض ٍ ًاًَ ٍ ّنچٌ يي
تَصيغ هٌاػة رسات پَدس ،فشآيٌذ  ARBتش سٍي ٍسقّ ا ت ِ
تؼذاد  8هشحلِ فشآيٌذ فَق دس دهاي هحيط تش سٍي ٍسقّا
ت ا اػو ال  50%و اّؾ ض خاهت دس ّ ش هشحل ِ ،جْ ت
دػتياتي تِ اتؼاد اٍليِ ااتت ،اًجام گشديذّ .نچٌيي فشآيٌذ
فَق تشآلَهيٌيَم تالق1050جْت همايؼِ تا واهوَصي ت-
ّاي تَليذي دس  8هشحلِ اػوال ؿذ .ػول ً َسد دس ده اي
ات اق ت ذٍى اػ تفادُ اص سٍاًى اس تَػ ط دػ تگاُ ً َسد
آصهايـگاّي تا ظشفيت  20تي ٍ غلتهّايي تا لط ش ٍ170
طَل 110هيليوتش اًجام ؿذ.
سيضػ اتتاس ٍ ًح َُ تَصي غ رسات دس صهيٌ ِ تَػ ط
هيىشٍػ ىَج الىتشًٍ ي سٍتـ ي ( )SEMدس ك فحِ RD-
 )NDهَسد هطالؼِ لشاس گشفتّ ،نچٌيي تِ هٌظَس تشسػي
تَاف هىاًيىي واهوَصيتّاي تَليذ ؿذُ تَػ ط فشآيٌ ذ
 ،ARBاص لثيل اػتحىام تؼلين ،اػتحىام وــي ًْ ايي ٍ
دسكذ اصدياد طَل ًؼثي ،آصهايؾ وـؾ ٍسقّا دس ده اي
هحيط تا ًشخ وـؾ  0/5هيليوتش تش دليمِ تَػط دػ تگاُ
وـؾ  Instronاًج ام ؿ ذً .وًَ ِّ اي آصه ايؾ وـ ؾ
هطاتك تا اًذاصُ وَچه ؿذُ (يه پٌجن) اًذاصُ هَج َد دس
اػتاًذاسد  JISتْيِ ؿذًذ هي ضاى دسك ذ اف ضايؾ ط َل
ػٌجِ لثل ٍ تؼذ اص اًجام آصهايؾ ،تَػط ًـاًِ گزاسي ت ش
سٍي ًوًَِّا تذػت آهذ .آصهايؾ سيضػختي ًيض تش اػ اع
ػختي ٍيىشص تشاي تواهي ًوًَِّا طثك اػ تاًذاسد E384-
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 89اًج ام ؿ ذ .هم اديش ػ ختي دس ًي شٍي  25gدس صه اى
 15sاص كفحِي  RD-NDاًذاصُگيشي ؿ ذ .آصه ايؾّ اي
هيىشٍ ػختي تشاي ّش ًوًَ ِ ح ذالل دس ً 10مط ِ اًج ام

گشفتِ ٍ هياًگيي هماديش تذػت آهذُ تِ ػٌَاى ػذد ػختي
اثت گشديذ.

جذٍل -1تزکية شيويايی آلَهيٌيَم  1050اعتفادُ شذُ در ايي پضٍّش
Si

ػٌلش

Mn

Cu

Bi

Fe

دسكذ

<0/001

0/005

0/1

0/4 0/12

Al
99/5

جذٍل  -2خظَطيات هکاًيکی ٍرق آًيل شذُ هَرد اعتفادُ در ايي پضٍّش
)Total Elongation(%

)Hardness (HV0.025

)Yield Stress(Mpa

)Tensile Strength (Mpa

43

25

24

49.18

شکل  -1تظَيز هيکزٍعکَپ الکتزًٍی رٍتشی اس هخلَطAl- %1vol Mg -%1 vol SiC

شکل -2تظَيز شواتيک فزآيٌذ  ARBالف) هزحلِ اٍل فزآيٌذ تا اعوال %66کاّش ضخاهت ،ب)هزحلِ دٍم فزآيٌذ تا
اعوال  %50کاّش ضخاهت[11].
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بحث ونتایج
ؿىل  3سي ضػ اتتاس واهوَصي ت Vol - 1Vol SiC
 Al- %1Mgتَليذ ؿذُ تَػط فشايٌذ  ARBسا دس ػيىل-
ّاي گًَاگَى ًـاى هيدّذ .هالحظِ ه يؿ َد پ اع دٍم
چْاس اليِ پَدس ٍ ّـت اليِ آلَهيٌيَم ٍجَد داسد .دس پاع
ػَم ّـت اليِ پَدس دس تيي  16اليِ آلَهيٌيَم ٍ دس پ اع
ّـتن دٍيؼت ٍ پٌجاُ ٍ ؿؾ اليِ پَدس ٍ پاًل ذ ٍ دٍاصدُ
اليِ آلَهيٌيَم ٍجَد داسد ،وِ ت ِ ك َست ٍاض ش هـ خق
ًويتاؿذّ .واىگًَِ و ِ دس ؿ ىل هالحظ ِ ه يؿ َد ت ا
افضايؾ تؼذاد پاع رسات اص فلل هـتشن تِ داتل صهيٌ ِ
آلَهيٌيَم ًفَر هيوٌذّ .نچٌيي هـ اّذُ گشدي ذ و ِ ت ا
افضايؾ پاعّاي فشآيٌذ تَصيغ يىٌَاتتتش رسات دس صهيٌِ
حاكل تَاّذ ؿذ.
تشسػي تَاف هى اًيىي واهوَصي ت Vol -%1 Vol SiC
ً Al-%1Mgتايج حاكل اص آصهَى وـؾ دس دهاي هحيط
تِ كَست تغييشات تٌؾ -وشًؾ هٌْذػي تشاي آلَهيٌي َم
تالق ٍ واهوَصيتّ اي Al %1Vol Mg -%1Vol SiC
تَليذؿذُ دس هشاحل گًَ اگَى اص فشآيٌ ذ  ARBدس ؿ ىل-
ّاي 5ٍ 4تِ تشتية ًـاى دادُ ؿذُ اػ ت .هط اتك ؿ ىل-
ّاي فَق هالحظِ هيؿَد وِ اػتحىام تؼ لين ػ شيؼا ت ِ
هيضاى تيـيٌِ تَد سػيذُ ،ػوغ گلَيي ؿ ذى سخ دادُ ٍ
ؿىؼت دس هيضاى اصدياد ط َل ووت ش اتف اق افت ادُ اػ ت.
هالحظِ هيؿَد ًشخ افضايؾ اػتحىام تؼ لين ٍ اػ تحىام
وــي دس هشاحل اٍليِ فشآيٌذ  ARBتاال تَدُ ٍ ػ وغ ت ا
افضايؾ هيضاى وشًؾ اف ضايؾ اػ تحىام ت ا ً شخ ووت شي
كَست هيگيشد.
دس هَاد تا ػاتتاس ّ اي  FCCهاًٌ ذ ( )Alو ِ تح ت
ؿشايط تغييش ؿىل پالػتيه ؿذيذ لشاس گشفتِاًذ .تغييشات
اػتحىام ،تَػط دٍ هىاًيضم اك لي اػ تحىامدّ ي ؿ اهل
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( )1وشًؾ ػختي يا اػتحىامدّي تَػط ًاتجاييّا ٍ ()2
اػتحىامدّي هشصداًِّا يا سيض ؿ ذى ٍ ًي ض ي ه هى اًيضم
اػتحىامدّي ووىي تش اػاع هيضاى هٌاتغ ًاتج اييّ ا دس
هادُ ،تحت تاايش لشاس هيگيشد .تا تَجِ تِ ايٌىِ دس هشاح ل
اٍل اػوال وشًؾً ،شخ واس ػختي تاال ه ي تاؿ ذ ،اص ايٌ شٍ
افضايؾ اػ تحىام دس هشاح ل اٍل ت ا ػ َم فشآيٌ ذ ARB
تَاػطِ واسػختي دس هادُ هيتاؿذ  .]17-21الثتِ ؿاياى
روش اػت وِ ؿىلگيشي داًِّاي صيشهيىشٍى ٍ يا ػ لَل-
ّاي ًاتجايي ،ووي اص ػْن اػتحىامدّي سا تش ػْذُ داسً ذ
 .]17-21افضايؾ اػتحىام اص ػيىل ػَم تِ تؼذ تَاػ طِ
ااش ػاتتاس داًِاي اػت ٍ تا افضايؾ هشاحل فشآيٌذ  ARBيا
هيضاى وشًؾ ،تىاهل تذسيجي ٍ ؿىلگي شي ػ اتتاسّايي
تا داًِ تٌذي فَقسيض ٍ ًاًَ هَجة افضايؾ اػ تحىام ه ي-
ؿَد ،دس حاليىِ ااش وشًؾ ػختي يا واسػختي تا اف ضايؾ
هشاحل  ARBواّؾ هيياتذ ،چشا وِ تؼذاد داًِّاي ف َق-
سيض ٍ ًاًَ تا هشصّاي ت ا صاٍي ِ ت ذآسايي ت ضسي ت ا اف ضايؾ
هشاح ل فشآيٌ ذ  ARBاف ضايؾ ه ييات ذ .سفت اس اػ تحىام
تخـي دس وشًؾّاي ت اال دس ه َاد ف َق سي ض  UFGو ِ
تَػط فشآيٌذ تغييشؿىل پالػتيه ؿذيذ تَليذ ه يؿ ًَذ
دس پاعّاي تاال يه حالت اؿثاع اص تَد ًـ اى ه يدٌّ ذ
وِ تَػط  Xingگضاسؽ ؿ ذُاػ ت  .]8اي ي پذي ذُ ت ِ
دليل سػيذى هيضاى ًاتجاييّ ا ت ِ حال ت پاي ذاس دس دسٍى
ػ اتتاس ه يتاؿ ذً .ت ايج ًـ اى ه يدّ ذ و ِ اػ تحىام
آلَهيٌيَم تالق تِ يه هاوضيون همذاس دس پاع 6هيسػ ذ
ٍ دس پاعّاي تاالتش تمشيثا يه حالت ااتت سا اص تَد ًـاى
هيدّذ .دس حاليو ِ اػ تحىام واهوَصي ت -%1Vol SiC
 Al- %1Vol Mgتَليذؿذُ تَػط فشآيٌذ  ،ARBتِگًَ ِ
پيَػتِ تا پاع  8افضايؾ هيياتذ.
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شکل -3تظَيز هيکزٍعکَپ الکتزًٍی رٍتشی ،پزاکٌذگی تزگشتی ،ريشعاختار کاهپَسيت Al- %1vol Mg -%1vol SiC
تَليذ شذُ تَعط فزآيٌذ  ARBدر پاطّای الف) دٍم ،ب) عَم ٍ ج) ّشتن

شکلً -4وَدار تٌش کزًش هٌْذعی آلَهيٌيَم خالض در هزاحل هختلف فزآيٌذ ARB
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شکل ً -5وَدار تٌش کزًش هٌْذعی کاهپَسيت  Al -1 %vol Mg-1%vol SiCدر هزاحل هختلف فزآيٌذ اس ARB

اثش رسات تقویت کننذه بش خواص کششی آلومینیوم
هطاتك ؿىل  6ديذُ ه يؿ َد و ِ هي ضاى اػ تحىام
وــ ي تؼ ذ اص  8هشحل ِ فشآيٌ ذ  ARBت ش سٍي ٍسق Al
تالق اص  49/18 MPaتِ  177 MPaسػيذُ اػت وِ اي ي
هيضاى  3/6تشاتش اػتحىام وــ ي ٍسقّ اي اٍلي ِ لث ل اص
فشآيٌ ذ  ARBه يتاؿ ذ .دس حاليى ِ اػ تحىام وــ ي
واهوَصيت  Al-1%Vol Mg 1%Vol SiCپ غ اص هشحل ِ
ّـتن اص فشآيٌذ  ARBتشات ش ت ا  223 Mpaه يتاؿ ذ ،و ِ
 4/53تشاتش تضسگتش اص آلَهيٌي َم آًي ل ؿ ذُ ٍ  1/25تشات ش
تضسگتش اص آلَهيٌيَم  ARBؿذُ هيتاؿذ .تٌاتشايي هيت َاى
ًتيج ِ گشف ت و ِ حر َس رسات  SiC ٍ Mgدس صهيٌ ِ
آلَهيٌيَم دس هىاًيضم اػ تحىامدّ ي واهوَصي ت Al--SiC
 Mgضوي فشآيٌذ  ARBهؤاش هيتاؿذ ٍ ه يتَاً ذ ت َاف
هىاًيىي سا تطَس لاتل تَجْي تغييش دّذّ .و اىگًَ ِ و ِ
دس و ل اػ تحىام دّ ي رسات تمَي توٌٌ ذُ تَػ ط دٍ
هىاًيضم اًتمال تاس تَػط رسات ٍ افضايؾ داًؼيتِ ًاتج ايي
كَست هيگيشد ٌّ ]22گاهي وِ اتلال تَتي تيي صهيٌ ِ
ٍ تمَيتوٌٌذُ تشلشاس تاؿذ ،تاس تاسجي تيي اج ضا ف اص دٍم

تَصيغ گـتِ ٍ تِ ايي تشتية تخـي اص ايي تاس تَػط رسات
تحول هيؿَد . 23
دس هى اًيضم دٍم حر َس رسات تمَي توٌٌ ذُ تاػ ث
افضايؾ داًؼيتِ ًاتج اييّ ا ه يؿ َد .اػو ال تغييشؿ ىل
واهوَصيتّا تاػ ث ايج اد ًاتج اييّ ايي دس اط شا رسات
تمَيت وٌٌذُ هيؿَد وِ ًم ؾ آًْ ا تٌ يو شدى ؿ ية
وشًـي ايجاد ؿذُ دس ايي ًَاحي اػت  .]13ػالٍُ ت ش آى
تا اًجام تغييشؿىل دس ااش حرَس ايي رسات (هٌاتغ فشاً ه-
سيذ) داًؼيتِ ًاتجاييّ ا اف ضايؾ ه ييات ذ .اي ي رسات ت ِ
ػٌَاى هَاًؼي تشاي حشوت ًاتج اييّ ا ػو ل ه يوٌٌ ذ اص
طشفي حرَس ًاتجاييّاي تيؾتش دس ػ اتتاس ٍ اً ذسوٌؾ
تيي آًْا ،تاػث پذيذُ واسػختي دس واهوَصي ت ه يؿ َد ٍ
حرَس رسات تاػث افضايؾ تٌؾ آػ تاًِ )Treshold stress
تشاي لغضؽ ًاتجاييّا ؿذُ ٍ تِ ػلت تَلي ذ ًاتج اييّ اي
اضافي دس اط شا رسات ،لاتلي ت حشو ت ًاتج اييّ ا ط ي
تغييش فشم پالػتيه ون هيؿَد .تٌاتشايي ،ايي ااش هٌجش ت ِ
افضايؾ اػتحىام ٍ واّؾ اًؼطا پ زيشي واهوَصي تّ اي
ً Al-Mg-SiCؼثت تِ  Aتالق  ARBؿذُ هيؿَد.
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شکلً -6وَدار تغييزات اعتحکام کششی آلَهيٌيَم خالض ٍکاهپَسيتّای  Al- %1vol Mg- %1 vol SiCپظ اس پاط
ّشتن فزآيٌذ ARB

اثش رسات تقویت کننذه بش انعطافپزیشی آلومینیوم
هطاتك ؿىل  7هالحظِ هيؿ َد و ِ هي ضاى اصدي اد
طَل دس ٍسقّاي  Alتالق ،تؼذ اص يه ػ يىل ،ت ِ ط َس
چـ نگي شي اص  %43ت ِ %8/5و اّؾ ٍ ػ وغ ت ا %18
افضايؾ هيياتذ.
ّنچٌيي دسواهوَصيت Al-1%Vol Mg-1%Vol SiC
هيضاى اصدياد طَل تؼذ اص يه ػيىل واّؾ هيياتذ ٍ تطَس
پيَػتِ تا  %18.5تؼذ اص  8ػيىل افضايؾ هيياتذ .اص ط ش
ديگش ّواىگًَِ وِ دس ؿىل  7هالحظِ ه يؿ َد پ غ اص
ػيىل 1تا افضايؾ پ اع  ARBاًؼط ا پ زيشي ت ِ آساه ي
افضايؾ هيياتذ .ػلت افضايؾ اًؼطا پزيشي تا افضايؾ پاع
سا ه يت َاى ت ِ تْث َد ٍ ايج اد تاً ذّاي هٌاػ ة ،تَصي غ

يىٌَاتت رسات دس صهيٌِ ٍ ح ز تخلخ لّ ا ًؼ ثت داد.
الثتِ سيضؿذى داًِّا ًيض هيتَاًذ ػاه ل اف ضايؾ اًؼط ا -
پزيشي تا افضايؾ تؼذاد پاع اص فشآيٌذ  ARBدس ّشدٍ ً َع
هادُ تاؿذّ . 12-14 ,واىگًَِ و ِ دس ؿ ىل ًـ اى دادُ
ؿذُ اػت هيضاى اًؼطا پزيشي واهوَصيتAl Vol Mg-
 1% Vol SiCتَلي ذ ؿ ذُ ت ِ سٍؽ  ARBاص آلَهيٌي َم
 ARBؿذُ اًذوي ووتش ه يتاؿ ذ .دس اي ي هي اى و اّؾ
اًؼطا پزيشي دس ًوًَِّاي واهوَصيت سا هيتَاى تِ تَصي غ
غيش يىٌَاتت رسات  SiCٍ Mgدس پاعّ اي اٍلي ِ ٍ ّ ن-
چٌيي حرَس تخلخل تيؾت ش دس اط شا رسات ٍ دس فل ل
هـتشن ت يي رسات ٍ صهيٌ ِ آلَهيٌي َم ًؼ ثت داد -25
.]24
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شکلً -7وَدار تغييزات اًعطافپذيزی آلَهيٌيَم کاهپَسيتّای  Al-Mg-SiCدر هزاحل هختلف اس فزآيٌذ ARB

سختی
هياًگيي اً ذاصُگي شيّ اي سيضػ ختي دس ك فحِ RD-
)( )NDك فحِ هؼ ادل ً RD-NDيؼ ت تلى ِ هٌظ َس دس
كفحِ  RD-NDاػت) تشاي آلَهيٌيَم تالق ٍ واهوَصي ت
تَليذؿذُ  Al-Mg-SiCتِ كَست تاتؼي اص تؼ ذاد پ اع دس
ؿىل ً 8ـاى دادُ ؿذُ اػت .هطاتك ؿ ىل ي ه اف ضايؾ
لاتل تَجِ سيضػختي ًوًَِّ ا ت ا اف ضايؾ هشاح ل فشآيٌ ذ
 ٍ ARBهيضاى وشًؾ لاتل هـاّذُ هيتاؿذ .دس ايي هي اى
چٌاًىِ هـاّذُ هيؿ َد ت يؾت شيي اف ضايؾ ػ ختي دس
ًوًَِّا دس هشحلِ اٍل حاكل ؿذُ اػ ت .اه ا هي ضاى ً شخ
افضايؾ ػختي دس هشاحل تؼذي تا افضايؾ هي ضاى و شًؾ،
واّؾ هيياتذ .هالحظِ هيگشدد ت ا اداه ِ فشآيٌ ذ ،هي ضاى
ػختي تا پاع چْاسم تِ هي ضاى جضئ ي اف ضايؾ ه ييات ذ،
ػوغ تِ يه حالت ااتت سػيذُ ٍ دس ًْايت پ غ اص پ اع
ّـت ،هيضاى ػختي تشاي آلَهيٌيَم ت الق ٍ واهوَصي ت
 Al-Mg-SiCتِ تشتية تِ ٍ 67/5 ٍ 55يىشص ه يسػ ذ .دس
ايي هياى افضايؾ ػشيغ ػختي دس وشًؾّاي ًؼثتاً پ اييي
تيؾتش تِ واسػختيً( ،اؿي اصداًؼيتِ ًاتجاييّا ٍ تشتَسد
تيي آًْا ٍ ّنچٌيي ؿىلگيشي هشصداًِّاي فشػ ي /دي َاس

ػلَليً )،ؼثت دادُ ؿذُ اػتّ .نچٌيي تا تَجِ تِ ساتطِ
ّال-پچ ( ً ٍ )H=H0+Kdيض واّؾ اًذاصُ داًِّا ض وي
فشآيٌذ  ،ARBواّؾ تخلخ ل تَصي غ رسات  SiC ٍ Mgدس
صهيٌِ واهوَصي ت ،اف ضايؾ ػ ختي (ؿ ىل  )8ت ا اف ضايؾ
هشاحل فشآيٌذ  ARBهـاّذُ هيگشدد ّ .نچٌ يي حر َس
رسات  ٍ SiC ٍ Mgافضايؾ وشًؾّاي هَض ؼي دس اط شا
ايي رسات تاػ ث اف ضايؾ ػ ختي واهوَصي ت Al-Mg-SiC
ًؼثت تِ آلَهيٌيَم  ARBؿذُ اػ ت  .]26ت ِگًَ ِ ول ي
سفتاس ػختؿذى يه حالت اؿثاع يا اثات ػختي دس ه َاد
تا داًِتٌذي فَق سيض ٍ ً اًَ و ِ تَػ ط فشايٌ ذّاي تغيي ش
پالػتيه ؿذيذ ( )SPDػاتتِ هيؿًَذً ،ـ اى ه يدّ ذ
دليل هطشح ؿذُ تشاي ٍلَع اي ي پذي ذُ سػ يذى چگ الي
ًاتجاييّا تِ حالت پايذاس هيتاؿذ .]27-28 .اص طشف ي دس
واهوَصيت  Al-Mg-SiCتا افضايؾ تؼذاد پاعّاي ً َسد ت ِ
تذسيج پَدس اص فلل هـتشن تِ داتل صهيٌِ سػَخ وشدُ ٍ
دس توام حجن فلض تِ ك َست يىٌَات ت تَصي غ ه يگ شدد.
تٌاتشايي دس هشاحل تاالي فشآيٌذ  ARBهم اديش ػ ختي ت ِ
ػوت يه همذاس ااتت يىٌَاتت هيل هيوٌذ.
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شکل ً - 8وَدار تغييزات عختی  Alخالض ٍ کاهپَسيتّای Al-Mg -SiCاس طفحِ  RD-NDدر هزاحل هختلف اس فزآيٌذ
ARB

نتیجهگیشی
 .1اػ تحىام وــ ي ًْ ايي آلَهيٌي َم  ARBؿ ذُ ٍ
واهوَصيت  Al-1% Vol Mg-1% Vol SiCتَليذؿ ذُ
تا افضايؾ تؼذاد پاع فشآيٌذ  ARBاف ضايؾ ه ييات ذ.
تِگًَِاي وِ اػتحىام وــي آلَهيٌيَم آًيل ؿذُ اص
هيضاى  43/9 MPaتِ هيضاى 177 MPaپغ اص ّـ ت
هشحلِ فشآيٌذ  ARBهيسػ ذ .اي ي دس حاليؼ ت و ِ
اػتحىام وــي واهوَصي ت Al -1% Vol Mg-1%
 Vol SiCپ غ اص پ اع ّـ تن ت ِ  223Mpaتَاّ ذ
سػيذ.
 .2اًؼطا پزيشي واهوَصيتّ اي  Al-Mgتَلي ذ ؿ ذُ ٍ
آلَهيٌيَم ت الق پ غ اص اػو ال هشحل ِ اٍل فشايٌ ذ
 ARBت ِ ؿ ذت و اّؾ يافت ِ ٍ ػ وغ ت ا اف ضايؾ
هشاحل فشايٌذ  ARBتِ هيضاى جضئي افضايؾ هيياتذ.
 .3ػختي ًوًَ ِّ اي آلَهيٌي َم ت الق ٍ ًوًَ ِّ اي
واهوَصيت  Al-1% Vol Mg-1% Vol SiCتَليذ ؿذُ
تا افضايؾ هشاحل فشايٌذ  ARBافضايؾ هيياتذ .هي ضاى
ػختي ٍسق آلَهيٌي َهي اص ٍ 25يى شص دس ٍسق آًي ل
اٍليِ تِ هيضاى ٍ 55يىشص ٍ ػختي واهوَصيت Al-1%
 Vol Mg-1% Vol SiCت ِ ٍ 67/5يى شص دس هشحل ِ
ّـتن فشايٌذ  ARBسػيذُ اػت.
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