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 با استفاده يانيه متخلخل مي فلزات شامل اليچيد پانل ساندويد توليروش جد
  يند سنتز احتراقياز فرا

  
  ٣، ابراهيم ظهور وحيد کريمي٢ جليل وحدتي خاکي،١عاطفه نبوي

  

  دهيچک
ن يـ در ا.  شـده اسـت   ارائـه يبا هسته فـوم  فلزات يچي ساخت پانل ساندو  ي برا يديروش جد ق  ين تحق يدر ا 

 شـيوه هـاي معمـول در متـالورژي        مخلوط شده و به     ن  ي مع يبا نسبت وزن  وم و نمک    ينيپودر آلوم روش ابتدا   
روي سـطوح بـاال و زيـرين قطعـه خـام فـشرده شـده، فـيلم نـازکي از                   . شد و فرم داده     پودر در قالب فشرده   
 شده با   قطعه خام پوشش داده   .  شود يده م ي پاش يومتريتوکسوم با نسبت ا   يني مس و آلوم   مخلوط پودر اکسيد  

تمـسفر کنتـرل شـده    ک و در ا  قـرار گرفتـه و تحـت فـشار اسـتاتي          آلومينيـومي   مخلوط پودري بين صفحات     
واکـنش  دن  يـ حـرارت د  در حـين     ،وميـ ني مـس و آلوم     اکـسيد  يمخلـوط پـودر    در   .حرارت داده مـي شـود     

انجام گرفته و گرمـاي حاصـل از آن باعـث    )   3CuO + 2Al = Al2O3 + 3Cu, ∆H<0(گرمازاي 
فـراهم   پانـل    يواره هـا  يـ داتصال اليه متخلخـل را بـه        امکان  شده و    يواره پانل و هسته فوم    يدسطحي  ذوب  

، يواره پانـل بـه هـسته فـوم    يـ  ديزان چسبندگي ميبه منظور بررس .گردد يمساخته و باعث استحکام اتصال    
 از  يديـ ل تو ي فصل مـشترک پانـل هـا       ي شده و با استحکام برش     يري فصل مشترک اندازه گ    ياستحکام برش 

 يد پانـل هـا    ي در تول  يند سنتز احتراق  ي دهد با استفاده از فرا     يج حاصل نشان م   ينتا. سه شد ير روش ها مقا   يسا
 موجـود، اتـصال     ير روش هـا   ي سـا  د شـده بـا    يـ  تول يپانـل هـا     حاصل نسبت بـه    ي پانل ها  ،ي فلز يچيساندو

  .  شوديمحاصل  ي کوتاهتريدر زمان هاحداکثر استحکام  داشته و يمستحکمتر
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  مقدمه

نسبت استحکام به وزن يکي از عوامل اصلي در انتخاب سازه هاي مناسـب، بـراي کـاربرد در سيـستم هـاي                       

به همين دليل کـاربرد سـازه هـاي سـبک، اعـم از              . مختلف حمل و نقل شامل هوايي، زميني و دريايي است         

يجه انگيزه قوي براي پژوهش   سال گذشته اهميت زيادي پيدا کرده و در نت         ۵۰فلزات و غير فلزات در خالل       

هـسته  .  دارنـد يي بـاال يچ پانل ها در وزن کم سفتيساندو. [1,2]و نوآوري در اين زمينه بوجود آمده است         

مـشکل  .  مـي شـود     سـاخته  يوميني آلوم ي النه زنبور  يسازه ها  ،ال از چوب بالسا، فوم هاي پليمري      آنها معمو 

ن خـواص   يط مورد استفاده واقع شوند و هم چنـ        ي مح ي از دما  توانند در باالتر  اين سازه ها اين است که نمي        

ن يـ  تـوان بـر ا     ي بـه عنـوان هـسته پانـل مـ          ي فلـز  يبا اسـتفاده از فـوم هـا       . تسدا به رطوبت وابسته ا    يآنها شد 

عالوه بر اين در ساخت پانل هاي ساندويچي با هسته فوم فلزي             .[3]ت و ناکارائي پانل ها غلبه کرد        مشکال
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لياتي مانند کشش عميق بر روي سازه پـيش سـاخته وجـود داشـته و در نتيجـه امکـان تغييـر               قابليت انجام عم  

  .[1]شکل بيشتر و توليد قطعات و سازه هاي با شکل متنوع وجود دارد 

يکي از روش هاي ساده . پانل هاي با هسته فوم آلومنيومي را مي توان با روش هاي مختلفي توليد نمود

. اي آلومينيوم از پيش توليد شده به صفحات ديواره پانل با استفاده از چسب استچسباندن فوم هتوليد آنها 

اين روش معايب . [6-4]که در اين روش معموال از چسب هاي اپوکسي و پلي استر استفاده مي شود 

به عنوان مثال وجود چسب باعث .  آن تمامي حاالت امکان پذير نيستمشخصي دارد و در استفاده از

ه بر اين اتصال ت حرارتي و الکتريکي سازه مي شود و سازه ديگر تماما فلزي نيست، عالوکاهش هداي

چسبي در دماهاي باال کارائي خود را از دست مي دهد و استفاده از پانل هاي ساندويچي توليد شده به اين 

  .[7]روش به دماهاي پايين محدود مي شود 

به عنوان . اي ساندويچي در حين فرايند توليد فوم است يک روش توليد مرجح و جايگزين، توليد پانل ه

مثال قطعات استوانه اي شکل پر شده با فوم را مي توان از طريق پر کردن آنها با مواد فوم شونده و سپس 

 . با حرارت دادن فوم منبسط مي شود و استوانه را پر مي کند. حرارت دادن آنها توليد کرد
اي ساندويچي، پوشش دادن يک قطعه فـومي بـا اسـتفاده از پاشـش حرارتـي                  روش ديگر براي توليد پانل ه     

روش ديگـر    . در اثر اين فرايند سطح خارجي چگالي بر روي قطعه فومي تـشکيل مـي شـود                 .آلومينيوم است 

  . استفاده از فوم به عنوان هسته در فرايند ريخته گري تحت فشار است

 صفحات  ٢ را مي توان با استفاده از روش نورد پوش         ١)AFS(پانل هاي ساندويچي آلومينيوم با هسته فومي        

 به يک صفحه از پيش توليـد شـده از مـواد فـوم شـونده،                 ‐ از جنس آلومينيوم، تيتانيوم و يا فوالد         –ديواره  

اتصال داد و شکل مورد نظر طي يک فرايند شکل دهي مناسب مانند کشش عمق ايجاد شده و پـس از آن                      

   .م مي پذيردفرايند توليد فوم انجا
نيـز  )  ريختـه گـري نفـوذي   (هم چنين امکان توليد پانل هاي ساندويچي به روش ريخته گـري اطـراف فيلـر     

 بين دو صفحه قرار گرفته و سپس مذاب فلز بـين دو صـفحه ريختـه    لري فيدر اين حالت کره ها  . وجود دارد 

سـاختار سـاندويچي    تصال بين   با تماس مذاب با صفحات جانبي ذوب سطحي ايجاد شده و ا           . گري مي شود  

  .[1,7]برقرار مي گردد 

و بکـار    ي ارائه شده است که تا بحـال معرفـ         ي فلز يچ پانل ها  يد ساندو ي تول ي برا ينيروش نو ق  يتحقن  يدر ا 

 )وميـ نيد مـس توسـط آلوم     ياء اکس ياح (يد از انجام واکنش سنتز احتراق     ين روش تول  يدر ا . گرفته نشده است  

 يانيه متخلخل م  ي پانل و ال   يواره ها ين د ي اتصال ب  ي برقرار ي برا ينل و هسته فوم   واره پا يدر فصل مشترک د   

در اثر انجام واکنش سنتز احتراقي در فصل مـشترک ديـواره و هـسته پانـل سـاندويچي،              . استفاده شده است  

ار به دليل فاصله زياد اين دو اکـسيد در نمـود          _ گرماي زيادي از واکنش احيا اکسيد مس توسط آلومينيوم          

  ‐ تـشکيل مـس      –اين گرما عالوه بر پيش بـردن واکـنش          . آزاد مي شود و دما بسيار باال مي رود        _ الينگهام

                                                 
1 Aluminum foam sandwich panel 
2 Roll Cladding 
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باعث ذوب شدن ضخامت بسيار کمي از ديواره پانل و هسته فومي و هم چنين نفـوذ مـس بـه درون فـوم و                         

 بيشتري تشکيل شود    به همين دليل هر چه واکنش بيشتر پيشرفت کند و مس          . صفحات آلومينيومي مي شود   

   .چسبندگي ديواره به هسته فومي، در پانل ساندويچي افزايش مي يابد

، يواره بـه هـسته فـوم   ي اتصال دي برايمرياز چسب پل استفاده ز مقدمه گفته شد بج ير که در ابتدا   همان طو 

بـه  .  اسـت  ينفـوذ  ي اتصال يواره ها به هسته فوم    ي فلزات اتصال د   يچيد پانل ساندو  ي تول يندهاي فرا يدر تمام 

د يـ  تول ير روش هـا   يشنهاد شـده بـا سـا      ين پ يسه روش نو  يق مقا ين تحق ين که هدف ا   يل ا يمن علت و به دل    يه

د پانل هـا اسـتفاده      ي تول ي برا ي درکنار روش سنتز احتراق    ي است، از روش اتصال نفوذ     يچيساندو يپانل ها 

     . شده است

  

  ق يمواد و روش تحق
کـرون و نمـک   ي م۱۰۰و بـا انـدازه ذرات کـوچکتر از    % ۹۹,۵وم بـا خلـوص   يـ نيق از پـودر آلوم    ين تحق يدر ا 

.  اسـتفاده شـده اسـت      يانيه متخلخل م  يد ال ي تول يبراکرون  ي م ۷۵ن اندازه ذرات کوچکتر از      يانگي با م  يتجار

 وميـ نيکرون، و پودر آلومي م۱۶۰و اندازه ذرات کوچکتر از % ۹۶با خلوص مس د ين از پودر اکسيعالوه بر ا 

 ياز ورق هـا   . ز استفاده شده اسـت    ين % ۹۹ص  کرون و خلو  ي م ۷۵با اندازه ذرات بزرگتر از       Al413 يژايآل

 پانـل   يواره هـا  يـ ز بـه عنـوان د     يـ ن) ۱۰۰۰ يسـر (متر و با خلـوص بـاال        يلي م ۵وم نورد شده با ضخامت      ينيآلوم

  . استفاده شده است

ر يـ ب شـامل مراحـل ز     يـ ق بـه ترت   يـ ن تحق ي در ا  اقيفرايند توليد پانل ساندويچي با استفاده از فرايند سنتز احتر         

 ۴۵ بـه مـدت    ºC ۱۲۰به منظور خشک کردن نمک و خارج شدن رطوبت آن نمـک در دمـاي   ابتدا : است

به منظور ايجاد سـاختاري يکنواخـت و توزيـع مناسـب حفـرات در درون فـوم                  . دقيقه حرارت داده مي شود    

نمک با درصد وزني معين       ميکرون و  ۱۰۰ذرات کوچکتر از    توليد شده، دو پودر آلومينيوم خالص با اندازه         

 بـا   دردرون آسـيا مـاهواره اي      ۱:۱ دقيقه بـا نـسبت گلولـه بـه پـودر             ۱۵و ثابت با هم مخلوط شده و به مدت          

 ۸ شـکل بـا وزن   يسکي دينمونه ها حاصل يمخلوط پودراز .  قرار داده شدندrpm ۱۵۰ سرعت چرخش 

ــر    ــا قط ــرم و ب ــر و ارتيلي م۲۱گ ــاع مت ــرس   ۱۰ف ــشار پ ــا ف ــر ب ــتگاه    MPa ۴۰۰ ميليمت ــتفاده از دس ــا اس ب

Zwick/Z250       با سرعت جابجايي فک  mm/min ۵  نمونه هاي حاصـل بـه عنـوان هـسته          .  فشرده شدند

جـام واکـنش    نبـه منظـور ا    . در ساخت پانل هاي ساندويچي مورد استفاده قرار گرفتنـد         تخلخل  % ۵۰با  فومي  

وم يـ نيد مـس و آلوم    ي از دو پـودر اکـس      ي، مخلـوط  يواره پانل و هسته فـوم     ي در فصل مشترک د    يسنتز احتراق 

 ي سـطح نمونـه هـا      ي بـر رو   يومتري بـا نـسبت اسـتوک      Al413 ياژيـ وم آل يـ نيد مس و آلوم   يا اکس ي و   خالص

 يد شـده بـه روش اتـصال نفـوذ         يـ  تول ي در پانل ها   .ده شد ي پاش يه شده به عنوان هسته فوم     ي شکل ته  يسکيد

   . م با هم هستنديواره پانل درتماس مستقيو د ي شود و هسته فوميده نميپاش در فصل مشترک يپودر

mm52121ورق آلومينيومي با ابعاد     سپس    در دو طرف نمونه ديسکي شـکل سـاخته شـده بـه عنـوان                ××

 دو  حاصل که شامل هسته فومي به همراه دو صفحه آلومينيـومي در           کل ساختار    .هسته فومي قرار داده شدند    
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قرار داده شد و دردرون کوره به مـدت زمـان    MPa 9ک ي استاتطرف آن است در درون قالب تحت فشار

 دقيقـه در درجـه      ۱۲۰ و   ۶۰،  ۳۰،  ۱۵،  ۵نمونـه هـا در مـدت زمـان هـاي            . معين تحت فشار حرارت داده شـد      

 .داده مي شدند  حرارت    در درون کوره      ‐ زير دماي ذوب آلومينيوم      ‐ درجه سانتيگراد    ۶۲۰ و   ۶۵۰حرارت  

 قـرار داده مـي شـد تـا نمـک            ºC۸۰از خارج کردن نمونه از درون کوره پانـل در درون آب بـا دمـاي                 پس  

ر پانـل  يتـصو . موجود در درون هسته پانل خارج شده و پانل ساندويچي فلزي بـا هـسته فـومي حاصـل شـود      

   . شده استآورده ۱ در شکل يند سنتز احتراقيد شده با استفاده از فراي توليچيساندو

  

  
  پانل ساندويچي توليد شده با فرايند سنتز احتراقي. ۱شکل 

  

ات انجام شده، از روش      با توجه به مطالع    يواره پانل و هسته فوم    ي فصل مشترک د   ين استحکام برش  ييتع يبرا

زان يـ ن ميـي  تعين روش بـرا يـ از ا.  اسـتفاده شـد    ي فـشار  يرويـ  بـا اسـتفاده از ن      ياسـتحکام برشـ    يرياندازه گ 

 ۲ن روش در شکل   يک ا يشمات. [10-8] شود   يگر استفاده م  يکدي و استحکام اتصال دو قطعه به        يچسبندگ

 يرويـ بـا اسـتفاده از سـنبه ن       .  استفاده شد  Zwick/Z250ن تست از دستگاه     ي انجام ا  يبرا. آورده شده است  

 در ي فـشار يرويـ ن نيـ ا.  شـد ي وارد مـ mm/min 2 فـک  ييواره پانل با سرعت جابجـا ي دي بر رويفشار

 ثبـت شـده توسـط    ي داده هـا ي عمل کـرده و از رو      ي بصورت برش  يواره پانل و هسته فوم    يدفصل مشترک   

 نمونه سه پانل ساخته رياز هر س  . د شده محاسبه شد   ي تول ي فصل مشترک در پانل ها     يدستگاه استحکام برش  

  .ستسه نمونه ا ي بدست آمده برايتحکام برشن اسيانگيو تست شدند و اعداد گزارش شده م

  
  نحوه قرار گيري نمونه و اعمال نيرو در تست اندازه گيري استحکام برشي با استفاده از اعمال نيروي فشاري. ۲ شکل

ديواره هاي    هسته فومي آلومينيومي
  آلومينيومي پانل 



 ٥

  

به منظور بررسي ميزان نفوذ مس به درون ديـواره هـاي آلومينيـومي و هـسته فـومي پانـل از آنـاليز شـيميايي                         

EDS  ــه ــد کمــک گرفت ــشي     . ش ــي روب ــکوپ الکترون ــتگاه ميکروس ــار از دس ــن ک ــراي اي  Tescanب
VEGA\\XMUاستفاده شد .  

  
   و بحثيافته ها

بــه منظــور بررســي ســالم بــودن فــصل مــشترک و ارزيــابي نحــوه اتــصال ديــواره پانــل بــه هــسته فــومي از   

ر ينـه تـصو   به عنـوان نمو   . کمک گرفته شد  ) SEM(ميکروسکوپ نوري و ميکروسکوپ الکتروني روبشي       

SEM   ده به ي و حرارت ديد شده به روش سنتز احتراق     ي در پانل تول   يواره پانل و هسته فوم    ي فصل مشترک د

مشاهده مي شود اتصال بسيار خوبي       ۳ همان طور که در شکل    .  آورده شده است   ۳قه در شکل    ي دق ۶۰دت  م

ز تـرک و حفـره در فـصل         يـ  بـاالتر ن   ي هـا  ييبر قرار است و د ربـزرگ نمـا        و  بين ديواره و هسته فومي پانل       

  .  شوديمشترک مشاهده نم

  

  
   فصل مشترک پانل ساندويچي توليد شده با فرايند سنتز احتراقيSEMتصوير . ۳شکل 

  

آورده شـده    ۴ در شـکل     يد شده به روش اتصال نفـوذ      ي تول ي پانل ها  يج حاصل از انجام تست برش برا      ينتا

 فـصل مـشترک     يقـه اسـتحکام برشـ     ي دق ۶۰ بـه    ۳۰ش زمـان از     يفزا شود با ا   يهمان طور که مشاهده م    . است

ش يش زمـان حـرارت دادن اسـت و افـزا          ي با افزا  يه نفوذ يش ضخامت ال  ين امر افزا  يعلت ا . ابدي يش م يافزا

ش اسـتحکام بـا     يافـزا . [11] شـود    ي فصل مـشترک مـ     يش استحکام برش  يموجب افزا  يه نفوذ يضخامت ال 

 ي اسـتحکام برشـ    ،ش زمان يو پس از آن با افزا     ) قهي دق ۶۰(ابد  ي ي ادامه م  ييحرارت دادن تا جا   زمان  ش  يافزا

 ي بـر رو ياثر مخرب رشـد دانـه هـا در فـصل مـشترک فلـز           رلت اين ام  ع. ابد بهينه خود کاهش مي ي     از حد 

   .[12,13] است ياستحکام برش
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  ليدي به روش اتصال نفوذيساندويچ پانل هاي توبراي حرارت دادن ميزان استحکام برشي بر حسب زمان . ٤شکل 

  

 و بـا اسـتفاده از   ي بـه روش سـنتز احتراقـ     د شـده  يـ  تول يچي سـاندو  ي پانل ها  يج حاصل از تست برش برا     ينتا

ش زمـان   ي شود بـا افـزا     يهمان طور که مشاهده م    . آورده شده است   ۵ در شکل    CuO+Al يمخلوط پودر 

ابـد و پـس   ي يش مي فصل مشترک افزايبرشقه، استحکام ي دق۶۰قه و سپس به   ي دق ۳۰ به   ۱۵ زحرارت دادن ا  

جـدا   يواره هـا  يـ  سـطح د   يبا بررسـ  .  کند ي افت م  يشتر زمان حرارت دادن استحکام برش     يش ب ياز آن با افزا   

ش زمـان حـرارت دادن ،مقـدار مـس          ي توان مشاهده کرد که با افزا      ي م پانل پس از انجام تست برش      يشده  

 يقه واکنش تماما انجام شـده و قرمـز    ي دق ۶۰ابد و در    ي يش م ي افزا يل شده در اثر واکنش سنتز احتراق      يتشک

 يري، تـاث قـه ي دق۱۲۰ به۶۰ش زمان حرارت دادن از   ين افزا يبنابرا.  شود يواره مشاهده م  يمس در تمام سطح د    

  .  شودي ميزان انجام واکنش نداشته و تنها باعث رشد دانه ها و کاهش استحکام برشيدر م
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سنتز احتراقي ساندويچ پانل هاي توليدي به روش  براي  حرارت دادنشي بر حسب زمانميزان استحکام بر. ٥شکل 

)CuO+Al(  

  

 يول.  به زمان ندارند  ياديز ي انجام شده و وابستگ    ي در مدت زمان کوتاه    ي سنتز احتراق  يواکنش ها معموال  

ن يـ در ا   کـه  يستميـ ه س ن است ک  يعلت ا .  شود که انجام واکنش به زمان وابسته است        ين جا مشاهده م   يدر ا 

در  کـم پـو  ي به علت فشردگ   ين حالت يدر چن . دار است يستم ناپا يک س ي دهد   ي در آن رخ م    يجا سنتز احتراق  



 ٧

شرفته و سپس متوقـف     ي پ يدار است و واکنش تا حد     يهه احتراق ناپا   جب  پودر ن ذرات يو نبود تماس مناسب ب    

   . شودي آغاز ميگريه دي از ناحي شود و پس از مدتيم

 در حالـت جامـد هـستند،        Al و   CuOدو پـودر    ) 650ºC( حـرارت دادن پانـل       يطر کـه در دمـا     ن خا يبه ا 

 خـالص از  Al يکه بـه جـا  يدر صـورت . جامد است و سرعت انتشار احتراق کـم اسـت    ‐واکنش د رمد جامد   

 بـا   وميسيليوم و س  يني آلوم ياگرام فاز يک در د  يوتکتيب  يک به ترک  ي نزد ياژيآل– Al413 ياژيوم آل ينيآلوم

 در مـد  ي حـرارت دادن پانـل واکـنش سـنتز احتراقـ       ي استفاده شود، در دما    ‐590ºC در حدود    ي ذوب يدما

ن ذرات در مخلـوط  يشتر و مناسـب بـ     يـ  جبهه احتراق بـه علـت تمـاس ب         يشرويمذاب بوده و سرعت پ    ‐جامد

    .  در فصل مشترک پانل، باالترخواهد بوديپودر

 با استفادهاز مخلوط    يد شده به روش سنتز احتراق     ي تول يا پانل ه  يج حاصل از تست برش برا     ينتا ٦در شکل   

 فـصل   يزان اسـتحکام برشـ    يـ  شـود م   يهمان طور که مشاهده مـ     .  آورده شده است   CuO+Al413 يپودر

ن يـ انگر ا يـ ن موضـوع ب   يـ ا. ابـد ي يش زمـان کـاهش مـ      ين مقدار را دارد و با افزا      يشتريقه ب ي دق ۱۵ رمشترک د 

 بطو رکامل انجـام شـده و پـس از آن کـاهش اسـتحکام                يتز احتراق قه واکنش سن  ي دق ۱۵مطلب است که در     

     .ميهد هستا ششتر حرارت دادني بي را در اثر رشد دانه در زمان هايبرش
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سنتز احتراقي ساندويچ پانل هاي توليدي به روش براي حرارت دادن ميزان استحکام برشي بر حسب زمان . ٦شکل 

)۴۱۳CuO+Al ( دماي  درºC ٦٢٥   

  

بلندترين پيک حاصل در    . آورده شده است   ۷در شکل   ) EDS (يک انرژ ي تفک يز خط يج حاصل از آنال   يتان

آناليز مربوط به فصل مشترک ديواره پانل و هسته فومي بوده و گويـاي وجـود تمرکـز زيـاد مـس در فـصل                         

ر  هـم در هـسته فـومي و هـم د           ،همان طور که مشاهده مي شود در دو طرف فـصل مـشترک            . مشترک است 

  . ديواره پانل مس وجود دارد و اين بيانگر نفوذ مس به درون فوم و ديواره آلومينيومي پانل است
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  )الف(

  
  )ب(

 در نواحي اطراف فصل مشترک در ساندويچ پانل توليد شده با EDSآناليز خطي توسط ) و ب  SEMتصوير ) الف. ۷ شکل
  فرايند سنتز احتراقي

  

  جينتا
ن روش  يـ در ا کـه   .  فلـزات ابـداع شـده اسـت        يچي ساندو يد پانل ها  ي تول ي برا يديق روش جد  ين تحق يدر ا 

. ردي پـذ  ي انجـام مـ    يانيـ ه متخلخل م  ي پانل و ال   يواره ها ين د ي اتصال ب  يند سنتز احتراق  يد با استفاده از فرا    يتول

  :ق عبارتند ازين تحقيج بدست آمده از اينتا

انل هاي ساندويچي فلزي، پانل هـاي حاصـل نـسبت بـه پانـل               با استفاده از فرايند سنتز احتراقي در توليد پ         .۱

هاي توليد شده با ساير روش هاي موجود، اتصال مستحکمتري داشـته و حـداکثر اسـتحکام در زمـان هـاي                      

  . کوتاهتري حاصل مي شود

با استفاده از روش سنتز احتراقي به جاي اتصال نفوذي پانل هـاي سـاندويچي، ميـزان چـسبندگي ديـواره                     . ۲

  . افزايش مي يابد‐ در زمان هاي  حرارت دادن برابر‐نل به هسته فوم و استحکام برشي فصل مشترک پا

واره پانل و يدر فصل مشترک د به جاي آلومينيوم خالص A413در صورت استفاده از آلومينيوم آلياژي      . ۳

واکـنش در زمـان    ،امدج ‐جامد به مذاب ‐از حالت جامد سنتز احتراقي به دليل تغير مد واکنش  يهسته فوم 

  .  دهدي رخ ميار کوتاهتري بسيها

د شـده بـه روش      يـ  تول ي هم در پانل هـا     ،يواره پانل و هسته فوم    ي فصل مشترک د   يافزايش استحکام برش  . ۴

حـرارت دادن   زمـان    با افزايش    يند سنتز احتراق  يد شده با استفاده از فرا     ي تول ي و هم در پانل ها     ياتصال نفوذ 



 ٩

علـت  .  استحکام برشي از حد بهينه خود کاهش مي يابد         ،يابد و پس از آن با افزايش زمان       تا جايي ادامه مي     

  . بر روي استحکام برشي است،اين امر اثر مخرب رشد دانه ها در فصل مشترک فلزي

  

  مراجع 
اه علـم و     انتـشارات دانـشگ    ،۱۳۸۵ ،"هـاي فلـزي     فـوم " عليرضا وحيد گلپايگاني، حميدرضا شـاهوردي،         مهدي ديواندري،  [1]

  .صنعت ايران

[2] A.G. Hanssen, Y. Girard, L. Olovsson, T. Berstad, M. Langseth, ' A numerical model 
for bird strike of aluminium foam-based sandwich panels', International Journal of 
Impact Engineering 32 (2006) 1127–1144 
[3] M.F. Ashby, A.G. Evans, N.A. Fleck, L.J. Gibson,J.W. Hutchinson and H.N.G. 
Wadley, "Metal Foams: A Design Guide", Butterworth Heinemann, 2000. 
[4] K. Kitazono, A. Kitajima, E. Sato, J. Matsushita, K. Kuribayashi, 'Solid-state 
diffusion bonding of closed-cell aluminum foams', Materials Science and Engineering 
A327 (2002) 128–132 
[5] H.J. Chung, K.Y. Rhee, B.S. Han, Y.M. Ryu, ' Plasma treatment using nitrogen gas to 
improve bonding strength of adhesively bonded aluminum foam/aluminum composite', 
Journal of Alloys and Compounds 459 (2008) 196–202 
[6] Shi-Dong Pan, Lin-Zhi Wu, Yu-Guo Sun, Zheng-Gong Zhou, Jia-Lin Qu,' 
Longitudinal shear strength and failure process of honeycomb cores', Composite 
Structures 72 (2006) 42–46 
[7] H.P. Degischer, B.Kriszt, Handbook of Cellular Metals, Production, Processing, 
Applications, ISBNs: 3-527-30339-1 (Hardback); 3-527-60055-8 (Electronic), 2002. 
[8] X.-P. Zhang, L. Ye, Y.-W. Mai, G.-F. Quan, W. Wei, 'Investigation on diffusion 
bonding characteristics of SiC particulate reinforced aluminium metal matrix composites 
(Al/SiCp-MMC)', Composites: Part A 30 (1999) 1415–1421 
[9] O. Torun, A, Karabulut, B, Baksan, I. Celikyurek, 'Diffusion bonding of AZ91 using 
a silver interlayer', Material and Design 29 (2008) 2043-2046 
[10] O. Torun, R. Gurler, B, Baksan, I. Celikyurek, 'Diffusion bonding of iron aluminide 
Fe72Al28 using a pure iron interlayer', Intermetallics 13 (2005) 801-804 
[11] Jian-Guo Luo, Viola L. Acoff, 'Using cold roll bonding and annealing to process 
Ti/Al multi-layered composites from elemental foils', Materials Science and Engineering 
A 379 (2004) 164–172 
[12] M. Murato˘glu, O. Yilmaz, M. Aksoy, 'Investigation on diffusion bonding 
characteristics of aluminum metal matrix composites (Al/SiCp) with pure aluminum for 
different heat treatments', Journal of Materials Processing Technology 178 (2006) 211–
217 
[13] Wang Deqing, Shi Ziyuan, Qi Ruobin, 'Cladding of stainless steel on aluminum and 
carbon steel by interlayer diffusion bonding', Scripta Materialia 56 (2007) 369-372 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ....يچيد پانل ساندويد توليروش جد

 ١٠

 
 
 
 
 

A novel method for making metallic sandwich panels with foam core using 
self-propagating high temperature synthesis 
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In this method aluminum and NaCl powders are mixed together with specified weight ratio. 
Then the mixed powder was pressed and form in a mold. A mixed powder of aluminum and 
copper oxide with stochiometric ratio was covered over both surfaces of preformed shape. 
The covered perform was placed between two aluminum sheets and heated under static 
pressure. During heating SHS reaction occurs in the interface of sheet and the perform 
core. The resulting heat of this exothermic reaction causes to join the sheets to the core by 
melting the interface and nearby. In order to evaluate the shear strength of the interface the 
shear test was applied to sandwich panels and the results were compared with diffusion 
bonded sandwich panel’s. The results show that metallic sandwich panels produced by 
using SHS method have high joint strength than the diffusion binding method and the 
maximum shear strength of the interface is reached in shorter heating time.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  


