
 

 

 

 



  

 

سطحی توسط فراینداصطکاکی   افزایش مقاومت به سایش باایجادالیه کامپوزیت

 روی آلیاژهای آلومینیم (FSP)اغتشاشی

مسعوداسالمی مسرور،1نصراهلل کیاجمالی
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 4،عبدالکریم سجادی3وحیدابویی مهریزی،2حق شناس مهدی شفیعی،

 چکیده

روی سطح آلیاژ  Friction Stir Processing(FSP)به روش   Al/SiCدر تحقیق حاضرالیه کامپوزیتی 

Al- Si-Cu ذراتتولیدشد.SiCقرارگرفت وسپس ،روی سطح فلزپایه ایجادگردیدبه همین منطور شیاری که در

های انجام شده .نتایج آزمون متالوگرافی نشان دادافزایش تعدادپاس روی آن انجام شدعملیات اصطکاکی اغتشاشی 

شده است.نتایج سختی نشان دادندکه سختی الیه کامپوزیتی  آلیاژسطح ذرات روی باعث پراکندگی یکنواخت تر

قاومت به سایش قابل توجهی نسبت به فلز پایه الیه کامپوزیتی باعث افزایش مشده افزایش یافته است.ایجاد ادایج

دانه به افزایش سختی به علت پراکندگی یکنواخت ذرات وریزشدن ،سایش را به .افزایش مقاومتدرسطح آلیاژ شد

 هانسبت داده اند.

 ،سایش (FSP)کامپوزیت سازی سطحی،فراینداصطکاکی اغتشاشیواژه های کلیدی:

 

مقدمه-1

کارگرفته شدوسپس به طوروسیع برای  به(TWI) درابتداتوسط انجمن جوش انگلستان FSWجوشکاری 

صطکاکی اغتشاشی ،فرایند اFSWجوشکاری آلیاژهای آلومینیم ومنیزیم استفاده گردید.عالوه برجوشکاری

                                                           

  n.kiajamali@gmail.com  ردوسی مشهددانشگاه ف-گرایش شناسایی وانتخاب مواد-دانشجوی کارشناسی ارشد1 
 دانشگاه امام خمینی قزوین-متالورژی-کارشناسی مهندسی مواد 2

 شرکت ساپکومرکزتحقیقات مواد 3

4
 دانشیارگروه مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه فردوسی مشهد 

mailto:n.kiajamali@gmail.com


 .…افزایش مقاومت به سایش باایجادالیه

(FSP)ته،یسسوپرپالستی ،بهبود کاربردهای مختلفی ازجمله بهینه کردن اندازه دانه هادرقطعات ریختگی وکارشده 

یه های کامپوزیت سطحی مورداستفاده قرارگرفته است رایجادالرا هم به منظوواخی و.... دارد ایجادترکیبات بین فلزی

[4,3,2,1]. FSP بهبوداندازه دانه  [2]برای به دست آوردن یک ساختارریزدانه است.یک روش حالت نیمه جامد

دینامیک وقفل شدن مرزدانه درهنگام فرایندایجادمی شود.درسالهای اخیرتحقیقات زیادی روی  مجدد توسط تبلور

1 ایجادالیه کامپوزیت سطحی
(SLC)توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی انجام شده است.این روش اولین بار 

برای ایجادکامپوزیت سطحی استفاده شد.دراین روش ازذرات سخت سرامیکی به منظورایجادالیه  Mishraتوسط

وایجاد الیه کامپوزیت سطحی فلزباپراکندگی ذرات سرامیکی روی سطح [1,5] کامپوزیت سطحی استفاده گردید.

 روش،ازاین رو[5,6,7]می توان خواص سطحی ازجمله سختی،مقاومت به سایش وخراش رادرقطعات افزایش داد.

FSP  فرایندی به منظورافزایش مقاومت به سایش درکنارسایرروش ها است.مزیت این روش نسبت به سایرروش

جامداست که باعث  حالتهای کامپوزیت سازی سطحی عدم ذوب سطحی درقطعه کار وانجام فرایندبه صورت 

درتحقیق حاضرتأثیرفراینداصطکاکی  [8,3]حفظ خواص اولیه قطعه به همراه بهبودخواص سطحی قطعه می شود.

وایجادکامپوزیت سطحی تحقیق  SiCمیکی ااغتشاشی درافزایش مقاومت به سایش وهمچنین تأثیرذرات سخت سر

 شده است.

 

 آزمایشموادوروش -2

میلی متراستفاده شدکه ترکیب شیمیایی آن درجدول 288*08*5.7باابعاد Al-Si-Cuدرتحقیق حاضرازآلیاژ

شده است. آورده1شماره 

 ترکیب شیمیایی آلیاژآلومینیم-1جدول

Al Sb Sn Pb Ni Cr Ti Zn Mg Mn Cu Fe Si 

Rem. 0.03 0.03 0.14 0.13 0.025 0.02 2 0.38 0.13 2.7 1.5 3.8 

 

میکرون برای ایجادالیه کامپوزیتی استفاده شدبه همین منطور 15واندازه  088بامش SiCذرات کاربیدسیلیسیم

 مورد جنس ابزارشد.میلی متر)به ترتیب طول،عرض،عمق شیار(روی سطح قطعه ایجاد 168*2*4شیاری به ابعاد
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راکول سی 45استفاده برای انجام فرایندازفوالدابزارگرم کارانتخاب شدکه پس ازعملیات حرارتی سختی آن به

مترکه به صورت رزوه  میلی4میلی متروطول 7میلی متروپین به قطر16رسید.شکل هندسی ابزارکه شامل شانه به قطر

وقطعه کاربه منظورپیشروی راحت  (Tilt Angle)زاویه بین ابزار.( )شکلی متری طراحی شدمیل1ای باگام های 

جلوگیری ازپراکندگی ذرات درزمان عملیات،ازیک ابزاربدون پین  درجه انتخاب شد.همچنین به منظور3 ابزارتر

 FSPتأثیراضافه کردن ذرات روی ایجادخواص سطحی عملیات به منظور بررسی وفقط دارای شانه استفاده شد.

مربوط به فلزپایه.نمونه Aهم انجام شد. نمونه هابه صورت زیرنام گذاری شد.نمونه  SiC بدون اضافه کردن ذرات

B مربوط به انجام فرایندبدون اضافه کردنSiC نمونه.C.نمونه  مربوط به فرایندباذرات وباانجام یک پاسD مربوط

پراکندگی ذرات وتأثیرتعدادپاسهاروی پراکندگی ذرات  ..FSPپاس رایندبااضافه کردن ذرات وانجام چهارفبه 

ثانیه 17گرم وزمان 288همچنین تست سختی سنجی براساس ویکرز تحت بار لوگرافی نوری بررسی شد.اتوسط مت

ثانیه،باسرعت 4688ت نیوتن وبه مد47تحت بارثابت  ASTM G99-04انجام شد. تست سایش طبق استاندارد 

استفاده Image analyzer .برای تخمین اندازه دانه ازدستگاه نجام گرفتمترا1888تربرثانیه وبه مسافت م8.2

میلی متربردقیقه انجام 137وسرعت انتقالی دوربردقیقه 1278 باسرعت چرخشفرایند توسط دستگاه فرزانجام .شد

 نشان داده شده است. 1درشکل  شمانیکقرارگیری نمونه وفیکس کردن آن به طور نحوهشد،

 

 

وشماتیک قرارگیری نمونه دردستگاه فرز هندسه ابزارمورداستفاده-1شکل
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 نتایج وبحث-3

 ریزساختار-1-3

نتایج آزمون متالوگرافی نشان دادکه منطقه اصطکاکی،اغتشاشی تقریباَدارای عرض وعمقی به اندازه پین به 

لیات قرارگرفتندپراکنده شده درابعادمیکرون درناحیه ای که تحت عمSiCاتمیلی متربودوذر4میلی مترو7ترتیب 

ویر ب تص-2الف مربوط به فلزپایه است،شکل-2تصاویرمربوط به متالوگرافی نمونه هارانشان میدهد.شکل2شکلاند.

رت است که به صوSiCرانشان می دهد،مناطق تیره نشان دهنده ذرات FSPمربوط به انجام فرایندپس ازیک پاس 

 پس ازچهارپاس رانشان می دهد،همانطورکه ازتصویرFSPپ فرایند-2آگلومره تجمع پیداکرده است. شکل

مشاهده می شود،دراین حالت پراکندگی ذرات بهترویکنواخت تراست وهمچنین تجمع ذرات وآگلومره شدن 

به ه های ریزتری نسبت مشاهده  شدکه شبکه کامپوزیت الیه ای تشکیل شده دارای دانآنهاکاهش پیداکرده است.

به فلزپایه بهینه سازی ونسبت  FSPآورده شده است.درتمام موارددانه هاتوسط2درجدولفلزپایه بودنتایج اندازه دانه 

 بود.تصفیه وریزشدن دانه هارابه فرایندتبلورمجدددینامیکی نسبت می دهند.دارای اندازه کوچکتر ی 

 
 FSPپ(نمونه بعدازچهارپاس FSPایه ب(نمونه بعدازیک پاستصاویرمتالوگرافی نمونه هاالف(فلزپ-2شکل



  

 

 

قرارگرفت( FSP)که بدون اضافه کردن ذرات تحت Cبه نمونه  نسبت SiCهمچنین استفاده ازذرات 

 D وپراکندگی آن درزمینه کامپوزیتی باعث کاهش اندازه بیشتردانه هاشدبه طوری که کمترین اندازه دانه درنمونه

 بیشتر ی ذرات درآن یکنواخت تربود.این پدیده نشان دهنده تأثیرذرات درجلوگیری ازرشدمشاهده شدکه پراکندگ

 دانه هاست.به این تأثیرذرات اثرزنرگفته می شودکه یکی ازمکانیزم های مهم درتعیین میزان رشد دانه هاست.

 

 سختی-2-3

تمام نمونه هاافزایش آورده شده است.نتایج نشان می دهدکه سختی در 2نتایج سختی نمونه هادرجدول 

(،علت این کاهش 3شده بدون اضافه کردن ذرات است )شکل FSPکه مربوط به نمونه Bپیداکرده،به جزدرنمونه 

وحل شدن FSPفرایندسختی ازبین رفتن اثرعملیات حرارتی قبلی روی فلزپایه دراثرحرارت ایجاد شده ناشی از

 [9]ذرات فازثانویه درناحیه تحت عملیات است.

 متوسط سختی نمونه ها میزان-2جدول

فلزپایه نمونه

(A) 

عملیات بدون پین

(B) 

کامپوزیت سازی تک 

  (C)پاسه

 کامپوزیت سازی

  (D)چهارپاسه

 147 120 07 187 سختی)ویکرز(

~ اندازه دانه )میکرون(  08  42 20 21 
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 نتایج سختی-3شکل 

هارپاسه قرارگرفت.علت این پدیده پراکندگی چFSPبودکه تحت عملیات Dبیشترین سختی مربوط به نمونه 

شبکه کامپوزیت سطحی ایجادشده است که همچنین باعث  دانه یکنواخت ترذرات وهمچنین کاهش بیشتراندازه

یک پاسه FSPاست که تحت فرایندCمربوط به نمونه Dپراکندگی کمترنتایج هم شد.بیشترین سختی بعدازنمونه

 نمونه که توزیع ذرات غیریکنواخت تربوددرنتیجه پراکندگی نتایج درآن بیشترازقرارگرفت،دراین نمونه به علت این

D :[9]بود.مکانیزم هایی که باعث استحکام دهی درشبکه کامپوزیتی تقویت شده باذرات شدشامل 

 استحکام دهی دانه وزیرساختار 

  پالستیک شبکه.کارسختی ناشی ازکرنش عدم انطباق بین کرنش االستیک  ذرات تقویت کننده وکرنش

 

 سایش-3-3

اطالعات کاهش  4نتایج تست سایش را برحسب کاهش وزن نمونه هانشان می دهد.همچنین شکل 3جدول 

 FSP متر نشان می دهد.درتمام نمونه هایی که فرایند1888سایش نمونه هاراپس ازمسافت  نرخ 7وشکلوزن 

ومت به سایش افزایش یافته است.بایددقت کردکه یابدون استفاده ازذرات(انجام شد،مقاSiC)بااستفاده ازذرات 

 کاهش وزن  به طور قابل توجهی درنمونه های کامپوزیت سطحی شده درمقایسه بافلزپایه کاهش یافته است.

 

 بر حسب مسافت انجام تست سایش میزان کاهش وزن -3جدول

 مسافت طی شده گرم(میلی کاهش وزن نمونه)

 (Aفلزپایه (B)عملیات بدون پین (C)ت تک پاسهعملیا (D)عملیات چهارپاسه )متر(

7 24 26 71 278

11 78 74 183 788

10 55 03 176 578

24 181 118 280 1888

 

 کمتر قرارگرفتند FSPم نمونه هاافزایش یافته اماشیب آن درنمونه هایی که تحتاهمچنین نرخ سایش درتم

مشاهده شد،علت آن رامی توان به افزایش سختی الیه Dنه ( بیشترین رفتارمقاومت به سایش درنمو)شکل بود



  

 

ه کامپوزیت سطحی نسبت داد)افزایش سختی دراثرپراکندگی یکنواخت ترذرات وهمچنین کاهش اندازه دانه شبک

نسیت به  Cنمونهبوددلیل مقاومت به سایش کمترCمربوط به نمونه  کامپوزیت (پس ازآن بیشترین مقاومت به سایش

واخت ذرات وهمچنین پراکندگی به دلیل عدم پراکندگی یکن  Dوان به سختی کمترآن نسبت بهرامی تDنمونه

 بیشترنتایج سختی آن درنقاط مختلف سطح مربوط دانست.
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 نتیجه گیری-4

 ایجادالیه کامپوزیت سطحی توسط فرایندFSP.باموفقیت انجام شد 

 ایجادالیه کامپوزیت سطحی که باچهارپاسFSP مقایسه باالیه کامپوزیتی ایجادشده با انجام شد،در

 بودوآگلومره شدن ذرات درآن کمترSiCدارای پراکندگی بهترویکنواخت ترذرات FSPیک پاس 

.دیده شد

 فرایندFSPبااستفاده ازذراتSiC راکاهش داد. شبکه کامپوزیتیبه طورمؤثری اندازه دانه

  سختی نمونه کامپوزیت سطحی شده باافزایش تعدادپاس هایFSP افزایش یافت.سختی باالی نمونه

بود. درسطح هامربوط به استفاده ازذرات سخت سرامیکی وپراکندگی آن

 نمونه ای که بدون استفاده  ازذرات تحتFSP قرارگرفت،سختی آن کاهش یافت که دلیل آن ازبین

رفتن اثرعملیات حرارتی فلزپایه بود.

 ی افزایش یافت که دلیل آن ترکیب سختی مقاومت به سایش درتمام نمونه ها به طورقابل توجه

بود.دربهبود خواص سطحی وکاهش اندازه دانه ها

 تحقیقاتی کمال تشکروقدردانی راداریم.پروژه این درانجام ساپکوشرکت  صمیمانه درانتهاازهمکاری
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Abstract  
In this study surface layer composite of Al/SiC via FSP produced on the Al-Si-Cu alloy. For FSP process 

SiC particles put on a groove on the surface of the specimens. Microstructures observations showed that 

increasing in number of FSP passes cause a more uniform in distribution of micron sized SiC particles. 

The microhardness of the surface improves compared to As-received Aluminum alloy. Significant 

improvement in wear resistance on the surface layer composite observed compared to the As-received 

Aluminum alloy. 

Keywords: Surface layer composite, Friction stir processing, Wear resistance 
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