
 
  
  
 
  

گرافیت تولید -تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره اي آلومینیوم
  شده به روش متالورژي پودر

  

 2 ابوالفضل باباخانی، 1 رضا تفریشی

  چکیده

کامپوزیت هاي پایه آلومینیوم ، تقویت شده با ذرات پودر گرافیت بوسیله آلیاژ سـازي مکـانیکی در آسـیا کـاري تهیـه مـی       
به منظور دستیابی بـه خـواص مکـانیکی ، مثـل سـختی و اسـتحکام کششـی میکروسـاختار و خـواص مکـانیکی ایـن            . شوند

 5و  5/2میزان گرافیـت بـین   . یت مورد بررسی قرار می گیرندکامپوزیت ها برحسب تابعی از زمان آسیا کاري و درصد گراف
مخلوط پودر ها در ابتدا در یک همزن بدون گلوله مخلوط می شوند ، سپس به صـورت مکـانیکی   . درصد وزنی متغییر است

 بـا افـزایش زمـان آسـیا کـاري پودرهـاي      . ساعت ، تحت کنترل گاز آرگون آسیا کـاري مـی شـوند    5/2و  5/1در زمان هاي
مخلـوط  . کروي کشیده می شوند ، به صورت سوزنی در آمده و در انتها به صورت کره هایی با ساختار الیه اي در می آینـد 

 C650°به صورت گرم فشرده می شوند ، در ادامه کامپوزیت تحـت کنتـرل گـاز آرگـون در       MPa 450پودر ها در فشار 

. نه ها تحت آزمون هاي کشش و سختی سنجی قـرار مـی گیرنـد   به منظور بررسی خواص مکانیکی ، نمو. تفجوشی می شود
توزیع یکنواخت ذرات گرافیت در زمینه  .سختی نمونه هاي تفجوشی شده توسط سختی سنجی برینل اندازه گیري می شود

ن هـاي  ریز دانۀ کامپوزیت باعث افزایش مقاومت سایشی در مقایسه با نمونه هاي آلیاژ پایه می شـود ، همچنـین نتـایج آزمـو    
   .کشش و سختی افزایش چشمگیري را در میزان سختی و استحکام کششی نشان می دهند

  .کامپوزیت ذره اي ، آلومینیوم ،گرافیت  ، متالورژي پودر :واژه هاي کلیدي

                                                        
  استادیار دانشگاه فردوسی مشهد  1

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد 2
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  مقدمه 
آلیاژهاي آلومینیوم داراي تنوع وسیعی از کاربردهاي صنعتی هستند که به خاطر چگالی کم ، هدایت الکتریکی و مقاومـت  

ولی استفاده  ]1[.است  شده یشترموارد استفاده آنها بعد از فوالد از سایر فلزات ب... به خوردگی باال و انبساط حرارتی پائین و
ـ ]2[. از آلومینیوم و آلیاژهاي آن به خاطر مقاومت به سایش و استحکام تسلیم پائینی که دارند  محدود شده است ت کامپوزی

مکانیکی بهتـردر نظـر گرفتـه مـی      صواخبه عنوان یک ماده جایگیزین عالی براي دستیابی به  )AMC(هاي پایه آلومینویم
یـا  mµ 1( دنمنظور دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب ذرات بسیار ریزي باید براي تقویت بخشی استفاده شو به ]3[ .شوند

و ایـن مـواد توسـط     ]6,5[در افزایش استحکام مکانیکی کامپوزیـت تـاثیر دارد  کاهش اندازه ذرات تقویتی  ]4[ .)کوچکتر 
در حالـت مـایع   ]7[. د نـ الت مایع یا جامد بدسـت مـی آی  حهاي وم با تکنیک نیتقویت کننده در آلومی و توزیع ذرات سخت

در ایـن حالـت توزیـع ذرات غیـر      ]8[.ذرات تقویت کننده به فلز مایع توسط چرخش قبل از ریخته گري اضـافه مـی شـوند   
را می توان به آسانی در حالت جامد توسط تکینیک هاي متالورژي ) AMC(در سوي دیگر  ]9,1[ .یکنواخت خواهد بود 

که این  ، ]10[ ي مکانیکی این امکان براي توزیع ذرات ریز و توزیع همگن آنها وجود داردزاستوسط آلیاژ. انجام داد پودر 
مقدار استحکام بخشی توسط ذرات ریز وابسته بـه  . کار با تکنیک هاي ذوب کردن معمول بسیار سخت یا غیر ممکن است 

موضـوع ایـن آزمـایش تولیـد کامپوزیـت هـاي پایـه        . دارد  یـع آنهـا  نوع ذرات ، اندازه ، مورفولوژي ، کسـر حجمـی و توز  
آسـیاي گلولـه   آلومنیوم که توسط ذرات گرافیت تقویت شده است می باشد و همچنین تاثیر توزیع ذرات افزودنی و زمـان  

  . روي خواص کامپوزیت بررسی می شود  اي
همگنی بیشتر و کنتـرل بیشـتر روي توزیـع ذرات    ها است که داراي    MMCمتالورژي پودر یک تکنیک مهم براي تولید

ایـن   .استحکام بخش وجود دارد و جدایش ذرات که اغلب در شمش هاي ریخته گري وجود دارد بسیار کـاهش مـی یابـد   
مراحـل مختلـف سـاخت در متـالورژي پـودر شـامل       . فرآیند انرژي کمتري نسبت به فرآیندهاي معمول متالورژي نیاز دارد 

فرآیند ترکیب مواد خام اولـین مرحلـه مهـم و کنتـرل کننـده      . شرده سازي و تفجوشی مخلوط پودر است ترکیب کردن ، ف
بخـاطر تفـاوت در چگـالی    . توزیع ذرات و ناخالصی ها در کامپوزیت ها است کـه روي خـواص مکـانیکی آن تـاثیر دارد     

  .اد شود آلومینیوم و گرافیت ممکن است توزیع غیر یکنواخت در زمینه آلومینیوم ایج
ذرات گرافیت می توانند در کامپوزیت هاي پایه آلومینیوم در شرایطی که کامپوزیت تحت اصـطکاك قـرار دارنـد  نقـش     

 . یک روانساز عالی را داشته باشند

یک فرایند کارآمـد بـراي    MMمکانیکی امکان توزیع یکنواخت ذرات ریز وجود دارد ، بنابراین  آسیا کاريبا استفاده از 
به طور دقیق مورد بررسی قرار  MMتوزیع گرافیت در آلومینیوم توسط فرآیند . است  PMء تولید مواد توسط روش ارتقا

موضوع ایـن آزمـایش تولیـد کامپوزیـت هـاي پایـه آلومینیـوم تقویـت شـده توسـط ذرات گرافیـت بوسـیله             . نگرفته است 
همچنـین تـاثیر مقـدار و توزیـع ذرات     . مـی باشـد   و  بررسی خواص مکانیکی و آنالیز ساختاري کامپوزیـت    MMفرآیند

ها افزایش  AMCهدف اصلی براي تولید . روي خواص مکانیکی کامپوزیت بررسی می شود  آسیا کاريافزودنی و زمان 
 .استحکام و مقاومت سایشی آنها است 

 
 
 
 

MMC : Metal aluminum-based matrix composites       ,      AMC : aluminum matrix composites 

MM : mechanical milling    ,    PM : powder metallurgy 



 وانجمن علمی ریخته گري ایرانسومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالورژي 

  

  مواد و روش تحقیق 
مخلوط کردن پودر گرافیت به عنوان ذرات استحکام بخش  گرافیت است که از –سیستم مورد مطالعه کامپوزیت آلومینیوم 

است از کارخانه متـالورژي   µm 45میانگین سایز ذرات آن در حدود  که99% پودر آلومینیوم با خلوص .  وریمبدست می آ
تیـب   چگـالی گرافیـت و آلومینیـوم بـه تر    . کـرده ایـم  پودر خراسان و پودر گرافیت از کارخانه متالورژي پودر مشـهد تهیـه   

gr/cm3 2/2  را مخلوط پودر هـا  .  تغییر دادیمدرصد  5و  5/2در دو حالت را درصد گرافیت در کامپوزیت . است  7/2و
. کنـیم  دقیقـه مخلـوط مـی    30در ابتدا در یک همزن مکانیکی بدون گلوله براي دستیابی به ساختار ابتدایی همگن به مـدت  

پر انرژي  آسیا کاريساعت در یک دستگاه  5/2و  5/1ی در زمان هاي به صورت مکانیک را سپس پودر هاي مخلوط شده
از جنس فوالد زنگ نزن مـی باشـد و نسـبت وزنـی      آسیا کاريگلوله هاي .  کنیممی  آسیا کاريتحت کنترل گاز آرگون 

نـه تسـت   مخلوط پودر ها را درون قالـب پـرس کـه بـه صـورت نمو     .  کردیمگلوله ها به مخلوط پودر بیست به یک انتخاب 
انجـام   MPa 450سپس پرس گرم را تحـت فشـار   .پیش گرم می کنیم  c ?120کشش طراحی شده ریخته و آن را تا دماي

در و  کنیمبه مدت یک ساعت تفجوشی می  c ?650تحت کنترل گاز آرگون در دماي را می دهیم سپس نمونه هاي خام 
ه تست سختی از نمونه ها گرفته شده و سختی سنجی بـا سیسـتم   و در ادام دهیمروي نمونه ها انجام می  را انتها تست کشش

 .برینل انجام می شود
مکانیکی روي مورفولوژي پـودر آلومینیـوم تقویـت نشـده و مخلـوط پـودر آلومینیـوم         آسیا کارينشان دهنده تاثیر  1شکل 

       کـروي هسـتند ، بعـد از    ذرات اصـلی آلومینیـوم بـه صـورت نیمـه      .  ساعت است2 /5شده براي مدت  آسیا کاريگرافیت 
ذرات بیشتر خرد و شکسته می شـوند   آسیا کاريبا افزایش زمان . به صورت ورقه ورقه درمی آیند  آسیا کاريساعت 2 /5

  ]14[. و به صورت ریزتر در می آیند 
 

 
 آسیا کاريساعت  5/2پس از ) پودر مخلوط شده ب) الف: پودر آلومینیوم تقویت نشده  SEMتصاویر :  1شکل 

 
. می توان تغییر فرم شبکه پایه و تشکیل جوش سرد بین ذرات پودر و تشکیل ورقه ها را مشاهده کـرد   2در شکل 

نتـایج  . بـه شـرایط پایـدار نزدیـک بـوده اسـت        آسیا کـاري تشکیل ورقه هاي کوچک نشان دهنده این است که 
آسـیا  آلومینیوم باعث ریزتر شدن آنها در طـول   مورفولوژي نشان می دهد که اضافه کردن ذرات گرافیت به پودر

 ]14[ . می شود  کاري
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  .ساعت آسیا کاري شده است 10وزنی گرافیت که  5/2 % با پودر آلومینیوم  SEMتصویر :  2شکل 

  
مقدارکمی از پودر ها روي سطح گلوله ها جوش سرد می خورند و جلـوي سـایش زیـادي را مـی گیرنـد کـه در       

 .ده استشکل زیر آورده ش

 
 تشکیل جوش سرد روي گلوله ها:  3شکل 

 
  :سنجی و تست کشش براي کامپوزیت ها پس از تفجوشی به صورت زیر است  نتایج سختی
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  درصد وزنی گرافیت 5و  5/2نمودار سختی بر حسب زمان آسیا کاري براي نمونه هاي حاوي :  4شکل 

  

 
 ساعت 5/2و  5/1افیت براي نمونه هاي با زمان آسیا کارينمودار استحکام  بر حسب درصد وزنی گر:  5شکل 
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  نتایج و تجزیه و تحلیل آنها 
کـاهش در خـواص   . مشاهده می شود که خواص کششی کامپوزیت با اضافه شـدن گرافیـت پـائین آمـده اسـت       

رم پالسـتیک  که براي رفع آن تغییر فـ ]7[کششی می تواند به خاطر سطح تماس کم بین آلومینیوم و گرافیت باشد 
توزیع همگن و ریز تر ذرات اسـتحکام بخـش در اثـر افـزایش زمـان      . بیشتر مورد نیاز است آسیا کاريبیشتر یعنی 

پودرهاي کـروي   آسیا کاريبا افزایش زمان .آسیا کاري را می توان دلیلی براي افزایش استحکام کششی دانست 
ادامه ذرات کار سخت می شـود و نسـبت هندسـی آنهـا      به خاطرنیروي فشاري وارد بر آنها کشیده می شوند و در

 .کاهش می یابد 

 می باشدمکانیکی یک ابزار عالی براي توزیع ذرات در زمینه فلزي  گلوله ايي آسیا بدست آمده نتایج  با توجه به 
آسـیا  اندازه ذرات گرافیت نقش مهمی در مکانیزم استحکام بخشی بازي می کنـد و ذرات ریـز تـر کـه حاصـل      . 

 . بیشتر هستند ، استحکام باالتر را حاصل می کنند  کاري

مناطق سیاه رنگ نشـان دهنـده   . درصد گرافیت را نشان می دهد  5تصویر سطح پولیش شده آلومینیوم با   6شکل  
 ]16[. حفرات ناشی از کنده شدن ذرات گرافیت از روي سطح بر اثر پولیش کردن آن است 

  

  
  سطح پولیش شده  OMتصویر ) طح پولیش شده بس  SEMتصویر ) الف : 6شکل 

 

 
 :در صد گرافیت پس از  5/2 نمونه حاوي OM تصویر:  7شکل 
 ساعت آسیا کاري 5/2) ساعت آسیا کاري        ب  5/1) الف 

X٢٠٠ X٢٠٠ 
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 :در صد گرافیت پس از  5نمونه حاوي  OMتصویر :  8شکل 
 ا کاريساعت آسی 5/2) ساعت آسیا کاري        ب  5/1) الف 

   
   
وجود  حفراتی که در شکل زیر نشان داده شده است به خاطر ایجاد مکان هـاي تمرکـز تـنش باعـث کـاهش در       

 .در صد گرافیت دیده شد 5خواص مکانیکی نمونه ها می شود که در تعدادي از نمونه هاي با 

   

 
 AL-5 Gr (2.5 h Ball Mill)تصویر حفرات در نمونه :  9شکل 

   
   
   
   

  
  
  
  

X١٠٠ 

X٢٠٠ X٢٠٠ 
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  یري نتیجه گ
اندازه ذرات گرافیـت نقـش مهمـی در    . آسیا کاري مکانیکی یک ابزار عالی جهت توزیع ذرات سخت در زمینه فلزي است 

 . مکانیزم استحکام بخشی دارد و ذرات ریز تر استحکام باالتر را نتیجه می دهند
و  σUTSدي در مقـدار  در صـ  40نتایج آزمون هاي کشش وسختی سنجی بـراي کامپوزیـت حاصـل نشـان دهنـده افـزایش        

با این حال بعضی از نمونه ها کاهش قابل تـوجهی در خـواص مکـانیکی نشـان مـی      . افزایش شدیدي در میزان سختی است
پایه و ذرات تقویتی باشد و مکان هاي تمرکز تنش باعث افت خـواص مـی     دهند که شاید به خاطر تماس ضعیف بین آلیاژ

  . شوند 
پودرهاي کروي به صورت کشیده در می آیند وتوزیع یکنواخت و بسیار ریز ذرات گرافیت در با افزایش زمان آسیا کاري  

  .آلیاژ پایه را ایجاد می کنند که موجب افزایش استحکام می شود
 .در آماده سازي کامپوزیت با این روش دیگر مشکالتی که در ریخته گري وجود دارد ایجاد نمی شود 
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