
 
  
  
  
  

  Al/Ni3Alتاثیر آسیابکاري مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت 
 
  

  3، مازیار آزادبه 2، عبدالکریم سجادي 1مریم عباسی
  

  چکیده
اي سخت است و براي  فلزي نرم و افزودنی استحکام بخش که معموالً مادهاي است از زمینه  فلزي مجموعهکامپوزیت زمینه 

که  روش هاي تولید کامپوزیت روش متالورژي پودر است ازیکی  .شود ی مناسب به زمینه افزوده میتأمین استحکام و سفت
 براي از راهکارهایکی . کننده در زمینه استها، توزیع یکنواخت ذرات تقویتدر تولید کامپوزیت مهمترین مزایاي آناز 

آن جایی که آسیابکاري مکانیکی باعث تغییر از . روش آسیابکاري مکانیکی استور استفاده از ظرسیدن به این من
در این پژوهش  .انتظار می رود نیز تغییر در خواص کامپوزیت هاي تولید شده لذاشود  مورفولوژي و خواص پودرها می

، در نتیجه مورد بررسی قرار گیرد Al/5 vol.% Ni3Alشده است تاثیر آسیابکاري مکانیکی بر خواص کامپوزیت سعی 
هاي کامپوزیت زمینه آلومینیم تولید نمونه) استحکام، انعطاف پذیري و چقرمگی(وسختی و خواص فشاري چگالی، ماکر

خواص به منظور مقایسه . مخلوط سازي کم انرژي و آسیابکاري مکانیکی اندازه گیري شده استشده در شرایط 
افزودن ذرات  مشاهده شد که .شده استولید ت نیز هاي آلومینیم خالص تحت شرایط مشابههاي تولید شده، نمونهکامپوزیت

 افزایش سختی و کاهش چگالی و بالتبع در برخی موارد کاهش جزئیخواص آلومینیم نظیر  تغییرکننده باعث تقویت
انجام آسیابکاري مکانیکی و استفاده از پودرهاي کامپوزیتی جهت تولید قطعات باعث کاهش چگالی و  ،شوداستحکام می

شود که دستیابی به این خواص به معناي تولید قطعات با وزن کمتر و در عین  و استحکام فشاري نهایی میافزایش سختی 
  . حال خواص مکانیکی برتر است

  
  جوشی، خواص فیزیکی و مکانیکی آسیابکاري مکانیکی، دماي تف متالورژي پودر،: هاي کلیديواژه 
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 ...تاثیر آسیابکاري مکانیکی بر خواص 

  
  

  مقدمه
فاز هاي تکژآلیا نسبت بهوال استحکام ویژه، سفتی و مقاومت حرارتی بیشتري معم (AMC)ي زمینه آلومینیمهاامپوزیت

هاي فراوانی دارند ولی به علت تردي و ساینده بودن این ذرات شده با ذرات سرامیکی کاربردهاي تقویتکامپوزیت .دارند
 اند،ها معرفی شدهسبی براي سرامیکفلزي به عنوان جانشین مناهاي اخیر ذرات بیندر سال. شودهایی ایجاد میمحدودیت

 .اندهاي نیکل به علت چگالی پایین و مدول یانگ باال بسیار مورد توجه قرار گرفتهدر این میان آلومیناید

بدون مشکل ، کننده و زمینههاي پایه فلزي را در محدوده وسیعی از ترکیب تقویتتواند کامپوزیتمتالورژي پودر می
ب فلز زمینه در اثر اکننده در مذگترین مشکل جدایش ذرات تقویترهایی مانند ریخته گري بزروش جدایش تولید کند در

کننده در زمینه دست توان به توزیع همگن و ریزي از تقویتها است ولی در روش متالورژي پودر میتفاوت چگالی آن
  ].1[ یافت

آگلومره . کننده استع یکنواخت فاز تقویتیرایی باالي آن، توزاولین نیاز یک کامپوزیت براي نشان دادن کا به دلیل اینکه
ت که توزیع ذرات بسیار اسآسیابکاري با انرژي باال روشی  .شود کننده باعث افت خواص مکانیکی میشدن ذرات تقویت

راي تولید ب (MA)هایی مانند آلیاژسازي مکانیکیو به همین دلیل در سالهاي اخیر روش ]2[ کندنی را ایجاد میگهم
 عوامل جمله از مرکب ماده زمینه دانه اندازه و کنندهتقویت ذرات اندازه .هاي پایه فلزي گسترش یافته استکامپوزیت

 ].3[باشند می مواد از این نوع مکانیکی خواص در مؤثر

طعات تولید شده به در ق .ها استبسیار موثر است چگالی، سختی و استحکام آن خواصی که در کاربرد انواع کامپوزیت
گروهی از محققان . روش متالورژي پودر به علت خلل و فرج موجود، چگالی و سختی باال براحتی قابل حصول نمی باشد

ها و توزیع ذرات آسیابکاري مکانیکی باعث ایجاد مقدار زیادي تغییر فرم، چگالی باالیی از نابجاییبیان کرده اند که 
ساختار باعث بهبود همچنین ریز شدن میکرو دهد وشود که سختی را افزایش می ینه میکننده و اکسیدي در زمتقویت

نامطلوب  تغییر تغییرات پودرها در فرایند آسیابکاري موجبو گروهی دیگر دریافته اند که  ]5، 4[ شود خواص مکانیکی می
و سختی به دست آمده از فشردن گرم  شود به عنوان مثال چگالیخواص فیزیکی و مکانیکی مواد پس از تولید قطعه می

نشده است، علت این پدیده ناشی از عیوبی است که در آسیابکاري شده کمتر از پودرهاي آسیابکاري  AlوNi پودرهاي 
شده دیده ] 9، 8، 7[در تحقیقات بسیاري  همچنین. ]6[شود ها به ذرات پودر در ماده ایجاد میاثر برخوردهاي متوالی گلوله

-یابد ولی استحکام فشاري بهبود میاي کاهش میهاي ذرهکنندهه استحکام کششی آلومینیم در اثر افزودن تقویتاست ک

بنابر این . هاي زمینه آلومینیم بیشتر در کاربردهاي فشاري مورد استفاده گردنددر نتیجه باعث شده است که کامپوزیت. یابد
تقویت شده  بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم تولیدي سعی شده است تا تاثیر متغیرهادر این تحقیق 

  .مورد بررسی قرار گیرد  Ni3Alذرات   با
  
  
  
  
 
 



 رك انجمن مهندسین متالورژي ایران و جامعه ریخته گران ایرانسومین همایش مشت

  
  :روش آزمایش

  :مواد اولیه
درصد و اندازه دانه کمتر  99از آلومینیم با خلوص بیش از  Al/5 vol.% Ni3Alمپوزیت اکجهت تولید در این تحقیق 

از آسیابکاري  به روش آلیاژسازي مکانیکیکه  Ni3Al ذرات تقویت کننده آلمان و  Merckت ساخت شرک mµ160از 
  ].10[انرژي تهیه گردیده است استفاده شد اي پر  ساعت با استفاده از آسیاب ماهواره 15به مدت  Alو  Niپودرهاي 

 
  :روش تولید

لوط سازي شامل مخلوط سازي کم انرژي و جهت بررسی تاثیر آسیابکاري بر خواص کامپوزیت دو نوع شرایط مخ 
و  Ni3Alکننده  درصد حجمی ذرات تقویت 5براي تولید کامپوزیتمورد نظر، .آسیابکاري پر انرژي انتخاب گردیده است

دور بر دقیقه  300ساعت آسیابکاري با سرعت  12 در شرایط کم انرژي و سازي درصد پودر آلومینیم در شرایط مخلوط 95
کننده با دستگاه پرس تک محوري  سپس مخلوط پودر آلومینیم و ذرات تقویت. ندشد مخلوط 15:1به پودر  سبت گلولهو ن

 Torrبا خال تقریبی  SA،  در کوره مدل C650،620،580°هاي خام در دماهاي  فشرده شد، نمونه MPa 800تحت فشار 
هایی از آلومینیم خالص نیز تحت  مناسب، نمونه به منظور ایجاد امکان مقایسه. دقیقه تفجوشی شدند 30به مدت  5×4-10

  .شرایط کامال مشابه تولید شد
  

  :آزمون هاي فیزیکی و مکانیکی
وري در آب بر حسب قانون ها به دو روش هندسی و غوطهبررسی تغییرات چگالی، چگالی خام و نهایی نمونه جهت

ها توسط وري، ابتدا بایستی سطح نمونهدر هنگام غوطه هاممانعت از نفوذ آب داخل حفره براي. ارشمیدس محاسبه گردید
 .محاسبه شود1یک الیه بسیار نازك روغن آغشته شود، سپس چگالی طبق رابطه 

ρ = M1/(M2-M3)  ) 1رابطه( 

M1 جرم نمونه وزن شده در هوا  
M2 جرم نمونه آغشته به روغن وزن شده در هوا  
M3 جرم نمونه غوطه ور در آب  
ρ چگالی نمونه  
در نمونه و i درصد فاز  xiمحاسبه می شود که  2ر محاسبات چگالی نسبی، چگالی تئوري نمونه هاي کامپوزیتی از رابطه د
iρ چگالی فازi  است.  
ρ = Σρ i × xi) 2رابطه        (                                                                                                                                                                                                     

گیري براي هر نمونه بوسیله دستگاه اندازه 9کیلوگرم نیرو از میانگین  30ها به وسیله سختی سنجی ویکرز با بار سختی نمونه
 .تعیین گردید)  DVRBمدل ( ماکرو سختی سنجی 

با نسبت ارتفاع   ASTM E9طبق استاندارد ) Zwick/z250مدل (آزمون هاي فشار بوسیله دستگاه تست فشار و کشش 
و آزمون تا افت ناگهانی تنش که مرحله شکست در نظر گرفته شده،   s4-10-1سرعت کرنش . انجام شد 5/1ها به قطر نمونه

  .شودطوح بین فک دستگاه و نمونه از روان ساز گریس استفاده میبراي کاهش اصطکاك در س. یابدادامه می



 ...تاثیر آسیابکاري مکانیکی بر خواص 

 .گیري شده استها اندازهتحت شرایط مشابه تولید گردیده است و خواص آن نیز هاي آلومینیم خالصنمونه

.  

  :نتایج و بحث
یابکاري مکانیکی از آن جایی که آس .خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت ها تحت اثر روش ساخت آن ها قرار می گیرد

 Al/5یکی از  متداول ترین روش ها در تولید کامپوزیت ها است در اینجا سعی شده است تاثیر آن بر خواص کامپوزیت 

vol.% Ni3Al ترین خصوصیت قطعۀ تولید شده به روش متالورژي پودر چگالی نمونه و اساسی. مورد بررسی قرار گیرد
در نتیجه جهت . دهدستقیم یا غیر مستقیم تمامی خواص ماده را تحت تاثیر قرار میباشد، که به طور مدرصد تخلخل آن می

ها شامل چگالی خام و چگالی تف جوشی مورد بررسی تاثیر شرایط تولید بر خواص کامپوزیت، در ابتدا چگالی نمونه
  .گیردمطالعه قرار می

  

  : چگالی خام) الف
و چگونگی توزیع ذرات مورفولوژي و خصوصیات ذاتی پودرها، اندازه : زعوامل موثر بر چگالی خام قطعات عبارتند ا 

جوشی باشد این ترکیبات در حین تفجوشی نشده شامل روانساز و گرافیت میقطعه تف چون. فشار پرس تقویت کننده و
  Ni3Alکننده   اثر افزودن ذرات تقویت 1شکل .  شودجوشی میشوند و باعث تغییر چگالی قبل و بعد از تف تجزیه می

مشاهده می شود که با افزودن . دهد آلومینیوم خالص نشان می کامپوزیت ها وبر چگالی خام  را و آسیابکاري مکانیکی
ها نسبت به آلومینیوم خالص  تغییري در چگالی خام نسبی نمونه (Mixing)کننده در شرایط مخلوط سازي  ذرات تقویت

 چون نمایدفشردن آلومینیم را مشکل می, به آلومینیم Ni3Alکننده ذرات تقویتدر واقع اضافه شدن . صورت نمی گیرد
شود و از کننده با ابعاد نسبتا بزرگ باعث ایجاد فاصله بین پودرهاي نرم آلومینیم  میهاي ذرات تقویتحضور آگلومره

توان به چگالی تاثیر است و مید بیاین فراین MPa 800ولی در فشار . کندتغییر فرم پودرها در حین فشردن جلوگیري می
براي  (Ball Milling)در شرایط استفاده از فرایند آسیابکاري . نسبی معادل با چگالی نسبی آلومینیم خالص دست یافت

به  شود،ابلیت چگالش پودرها ایجاد میتوزیع ذرات تقویت کننده در زمینه آلومینیوم، تغییر در مورفولوژي و بالتبع ق
چگالی خام پودرهاي . قابل چگالش نیستند  MPa800ساعت آسیابکاري شده با فشار کمتر از  12پودرهاي  صورتی که
 اند، با مورفولوژي پولکی که در اثر فرایند آسیابکاري دچار کارسختی زیادي شده Al/5 vol.%Ni3Alکامپوزیتی 

g/cm365/2 است  
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  نمودار دانسیته خام نسبی .  1شکل 

  

  :نهاییچگالی ) ب 

  . نشان داده شده است 2در شکل   C650،620،580°نتایج آزمایش چگالی نمونه هاي تف جوشی شده در دماهاي   

که تاثیر آن بر چگالی نهایی  باالیی حاصل می شودشود و چگالی خام انجام می بخوبی، مرحله فشردن MPa 800 در فشار
کننده به علت فشار باال، حفرات موجود در ساختار بسیار کم هستند و فصل مشترك ذرات تقویت. ها نیز واضح استنمونه

ها و در نتیجه در این شرایط واکنش. کندهاي فصل مشترکی کمک میو زمینه کامال پیوسته است که به انجام واکنش
ذرات از هم گسیخته ساختار . گیرندتري صورت میجوشی پایینتف در دماهاي, ]11[ هااز آنناشی تغییرات حجمی 

و همچنین حفرات ناشی از پدیده کرکندال باعث افت  این ساختارو وجود حفرات در  C°650کننده در دماي تقویت
جوشی حالت انجام تف(آلومینیم  جوشیهاي دیگري نیز مشاهده شده است با افزایش دماي تفدر بررسی. شودچگالی می
  ].12[شود ، افت چگالی و سختی ایجاد می)مایع جزئی
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  نمودار دانسیته نسبی بر حسب دماي تف جوشی.  2شکل 

  



 ...تاثیر آسیابکاري مکانیکی بر خواص 

فرایند  و هاي مخلوط شده استد تغییرات چگالی مشابه نمونهشود رونمشاهده میدر مورد نمونه هاي آسیابکاري شده 
همان طور که گفته شد آسیابکاري . جوشی شده استها در هر سه دماي تفگالی کامپوزیتآسیابکاري باعث افت چ

است  g/cm365/2 ها چگالی خام این نمونه. نمایدشود و فشردن پودرها را مشکل میمکانیکی باعث کارسختی پودرها می
- شود تا چگالی نهایی نمونهاعث میاست و این تفاوت واضح ب) Mix  ) g/cm381 /2هاي که کمتر از چگالی خام نمونه

که  کمتر استآسیابکاري شده هاي شود که اختالف چگالی خام و نهایی در نمونهبا این حال مشاهده می. ها نیز کمتر باشد
جوشی پودرهاي کامپوزیتی آسیابکاري شده بهتر صورت گرفته است، چون پودرهاي ریز بیانگر این مطلب است که تف

  یابدها افزایش میبهتري دارند، چگالی نهایی آن جوشیقابلیت تف

  

  :سختی) ج
معموال مواد ساخته شده به روش متالورژي . سختی، یکی از خواص مکانیکی ماده است که در کارایی آن تاثیر بسزایی دارد

زیاد در نتایج سختی ها نسبت به نمونه بالک و پراکندگی تر آنهاي زیادي هستند که باعث سختی پایینپودر داراي تخلخل
سختی سنجی انجام شده است تا نتایج  9بنابر این در این تحقیق براي بدست آوردن سختی هر نمونه تعداد . شودسنجی می

  .قابل مشاهده می باشد 3نتایج بدست آمده در شکل  .قابل اعتماد باشند
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  نمودار سختی بر حسب دماي تف جوشی.  3شکل 

  

یابد و روند تغییرات کاهش می C°650یابد و در سختی افزایش می C°620جوشی به ایش دماي تفشود با افزمشاهده می
ها مشابه است به خوبی مشخص است که سختی ماده رابطه مستقیم با چگالی آن دارد و این موضوع سختی در تمامی نمونه

اي نه آلومینیم سختی آن تغییر قابل مالحظهکننده به زمیبا افزودن ذرات تقویت .در تحقیقات بسیاري اثبات شده است
ها در مقایسه با آلومینیم خالص، تر و درصد تخلخل بیشتر آننکرده است و حتی در بعضی از موارد، چگالی نسبی پایین

در شرایط مخلوط سازي کم  Ni3Alکننده بیشترین سختی کامپوزیت داراي ذرات تقویت. باعث کاهش سختی شده است
از آن جایی که فرایند آسیابکاري باعث کارسختی پودرها  .است HV 44شود که برابرحاصل می C°620دماي در انرژي، 

که  Ni3Alکننده هاي حاوي ذرات تقویتدر نتیجه نمونه ] 2[ شودکننده در زمینه میو توزیع یکنواخت ذرات تقویت
  .هستند HV 95اند داراي سختی بسیار باالیی معادلآسیابکاري شده
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  :استحکام فشاري) د

. دهندخواص فشاري بهتري در مقایسه با خواص کششی نشان می ،متالورژي پودربه علت تخلخل باالي موجود در قطعات 
مقادیر  .و چقرمگی ماده است) بر اساس میزان کاهش طول(اطالعات حاصل از تست فشار شامل استحکام نهایی، داکتیلیتی 

  .آورده شده است 4ا در شکل استحکام فشاري نهایی نمونه ه
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  نمودار استحکام فشاري نهایی بر حسب دماي تف جوشی. 4شکل  

  
با افزودن . است MPa 150-120شود استحکام نهایی آلومینیم خالص در تمامی شرایط ساخت، در محدود مشاهده می 

ها بیان شده است که در کامپوزیت. ابدیبه آلومینیم، استحکام فشاري نهایی آن افزایش می Ni3Alکننده ذرات تقویت
کننده شود و سهم زیادي از آن به وسیله ذرات تقویتکننده تفکیک میتنش اعمالی به نمونه بین زمینه و ذرات تقویت

-داراي استحکام باالیی هستند در نتیجه استحکام آلومینیم افزایش می Ni3Alن جایی که ذرات از آ]. 13[شود تحمل می

کننده و توزیع کامال یکنواخت ذرات ، به علت ریز شدن ساختار زمینه و ذرات تقویتآسیابکاري شدهدر کامپوزیت .  یابد
  . کننده در زمینه، استحکام افزایش یافته استتقویت

کرنش آلومینیوم خالص، کامپوزیت تولید شده تحت شرایط مخلوط سازي و آسیابکاري در سه دماي  -نمودارهاي تنش
  .نشان داده شده است 5در شکل  C650،620،580° تف جوشی

کننده و زمینه ایجاد در اثر پدیده نفوذ، پیوند متالورژیکی مناسب بین ذرات تقویت C°620جوشی به با افزایش دماي تف
  .کندشود که افزایش در استحکام و داکتیلیتی را ایجاد میمی
 



 ...تاثیر آسیابکاري مکانیکی بر خواص 

  
  )الف(

    
  )ج(  )ب(

کامپوزیت ) مخلوط شده ج در شرایط Al/Ni3Alکامپوزیت ) آلومینیوم خالص ب) کرنش الف -نمودارهاي تنش. 5شکل 
Al/Ni3Al آسیابکاري شده در شرایط  

  
 ایجاد و از یابدمی کاهش تنش مراکز تمرکز کننده در زمینه،تقویت فاز بهتر پراکنش ایجاد در اثر فرایند آسیابکاري، با

 ترتوزیع یکنواخت با همزمان ولی .دهدمی رخ بیشتري کرنش مقدار در شکست درنتیجه، شودمی ممانعت حفرات نیز

 داکتیلیتی از افزایش عامل این نتیجه در یابدنیز افزایش می کارسختی پودرها کننده در طی آسیابکاري،تقویت ذرات

 .کندممانعت می

دهنده مقدار کار در واحد مساحت نشان این. با محاسبه سطح زیر منحنی تنش کرنش، چقرمگی نمونه ها بدست می آید
بنابر این هر چه این مساحت بیشتر . تواند روي ماده اعمال شود بدون اینکه باعث شکست ماده شودباشد که میحجم می

شود که چقرمگی پارامتري است که هم به استحکام و هم به داکتیلیتی ماده مشاهده می. باشد چقرمگی ماده نیز بیشتر است
  ].14[دارد  بستگی

داراي بیشترین چقرمگی  مخلوط سازي کم انرژي با شرایط هايکرنش، نمونه -بر این اساس با توجه به نمودارهاي تنش
نسبت به آلومینیم خالص افزایش یافته است و چقرمگی باالیی را باعث  ها استحکام و داکتیلیتی هر دوهستند، در این نمونه

 .با وجود استحکام بسیار باال، به علت کاهش داکتیلیتی، چقرمگی کمتر است ابکاري شدهآسیهاي شده است ولی در نمونه
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 نتیجه گیري

داکتیلیتی و , خواص مکانیکی آن از جمله استحکام نهایی فشاري, به آلومینیم Ni3Alکننده با افزودن ذرات تقویت
انجام  .ث کاهش چگالی و سختی آن شده استیابد در حالی که وجود حفرات زیاد در ساختار باعچقرمگی افزایش می

 .عملیات آسیابکاري  باعث کاهش چگالی و افزایش سختی و استحکام فشاري نهایی می شود
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