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  چکیده

هاي توخالی  تولید گوي. ها در چدن نشکن به کار گرفته شدند به منظور ایجاد سلول فوالديهاي توخالی   در این پژوهش، گوي
مخلوط  .صورت گرفت مبتنی بر متالورژي پودر از یک روشاستیرن به عنوان زیرالیه و با استفاده  هاي پلی توسط دانه فوالدي

درصد سیلیکات سدیم به عنوان  10درصد وزنی پودر کربن به همراه  5/0درصد وزنی پودر مس و  10پودرهاي آهن تجاري به همراه 
به منظور تولید  .شوند میهاي توخالی فوالدي تولید  جوشی، گوي پس از تف. شوند استیرن پوشش داده می هاي پلی چسب بر روي دانه

درون حفره  فوالديهاي توخالی  گیري، گوي پس از قالب. استفاده شد اي گري ماسه هاي کامپوزیتی چدن نشکن از روش ریخته فوم
کند و  را پر می فوالديهاي توخالی  مذاب چدن نشکن فضاي خالی میان گوي .ریزي انجام شد  قالب جاي داده شدند و سپس مذاب

نتایج . ها صورت گرفت زنی شدند و مطالعات میکروسکوپی نوري بر روي آن هاي تولیدي سنگ نمونه .آید ها به وجود می سلول دیواره
و همچنین کاربیدهاي  هاي کروي احاطه شده با فریت هاي تولیدي شامل پرلیت به همراه گرافیت دهد که ریزساختار نمونه نشان می

سرعت سرد شدن باشد و بنابراین،  ها کمتر می باشد، ضخامت دیواره تر می ها کوچک اندازه گويهایی که  نمونهدر . باشد می آهن
  .کنند به صورت دندریتی رشد می تز هاي توخالی کوچک هاي متشکل از گوي در نمونه کاربیدها ،در نتیجه .یابد افزایش می

  
 .فاز گرافیت، فوالديهاي توخالی  فوم کامپوزیتی، چدن نشکن، گوي :کلیدي کلمات

  
  مقدمه -1

هاي فلزي مواد پیشرفته جذابی هستند که نسبت سفتی به وزن باال، چگالی پایین، قابلیت جذب انرژي زیاد و  فلزات سلولی و فوم
هاي جالب توجه، این مواد در بسیاري از کاربردهاي صنعتی به  به علت داشتن ویژگی. هاي صوتی و حرارتی جالب توجه دارند ویژگی

ها یا همان حفرات  فلزات سلولی بر اساس مورفولوژي سلول]. 6-1[شوند هاي حرارتی استفاده می ژه در صنایع خودروسازي و مبدلوی
هایی براي تشریح رفتار  مدل. شوند بندي می هاي باز و بسته دسته به سه دسته کلی سلول باز، سلول بسته و مخلوطی از سلول

هاي  هاي فلزي سلول بسته رفتار مکانیکی بهتري نسبت به فوم ها، فوم بر اساس این مدل]. 7[استمکانیکی فلزات سلولی ارائه شده 
عالوه بر این، . شوند تر واقع می هاي سلول باز در انتقال سیاالت مفید این در حالی است که فوم. دهند فلزي سلول باز از خود نشان می

  ].8.[زیادي دارد ها بر رفتار مکانیکی تاثیر توزیع و اندازه سلول
ها  هاي توخالی منجر به ایجاد مورفولوژي یکنواخت سلول هاي توخالی فلزي براي تولید ساختارهاي متشکل از گوي استفاده از گوي

  جوشی یا جوش توانند توسط تف هاي توخالی فلزي می گوي]. 9[یابد گردد که در نتیجه رفتار مکانیکی محصول نهایی بهبود می می
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در این . هاي توخالی تولید کنند هاي پلیمري به یکدیگر متصل شوند و یک ساختار متشکل از گوي با استفاده از چسببرنج یا 
. ها را کنترل کرد توان اندازه، نحوه توزیع و مورفولوژي سلول به بیان دیگر می. باشد هاي هندسی قابل کنترل می ساختارها، کمیت

هاي تولید شده با استفاده  بررسی ساختار فوم]. 10[توان توسط یک ماده مرکب سلولی ایجاد کرد ساختاري همگن را میعالوه بر این، 
هاي زیادي نیز به  مدل]. 13-10[هاي توخالی و همچنین تعیین رفتار مکانیکی این مواد از اهمیت فراوانی برخوردار است از گوي

هاي به صورت ساختار مکعبی  بررسی چیدمان گوي. ابداع شده استهاي توخالی  ويبینی رفتار ساختارهاي متشکل از گ منظور پیش
  . مورد مطالعه قرار گرفته است] 15[ها بینی ضریب کشسانی در آن و پیش] 8[، مکعبی مرکز سطحی و مکعبی مرکز حجمی]14[ساده
همکارانش توسط خارج کردن لیم و ]. 18-16[هاي توخالی فلزي توسعه پیدا کرده است هاي متنوعی براي ساخت و تولید گوي روش

هاي توخالی  ها با هیدروژن، گوي هاي اکسیدي تولید کردند که توسط احیاء آن دوغاب پودرهاي اکسید آهن و کروم از یک نازل، گوي
هوا استیرن توسط فشار  هاي پلی در روشی دیگر که توسط موسسه فرانهوفر آلمان توسعه یافته است، دانه]. 19[آید آلیاژي به دست می

در پایان، عملیات حرارتی براي . شود ها پاشیده می شوند و سپس دوغابی شامل چسب و فلز بر روي آن درون یک محفظه معلق می
نیز از روشی مشابه ] 24- 23[در تحقیقات بهنام و همکارانش]. 22-20[گیرد جوشی صورت می خارج شدن چسب و همچنین انجام تف

  .فوالدي استفاده شده استهاي توخالی  به منظور تولید گوي
. ها به عنوان یک ماده ارزشمند مهندسی شود کاربردهاي چدن هاي سبک سبب افزایش این انتظار وجود دارد که تولید و توسعه چدن
گردد و در نتیجه  شکل درون زمینه می هاي خاکستري سبب ایجاد ذرات آلومیناي کروي افزودن درصدهاي باالي آلومینیوم به چدن

. ها باشد سازي آن اي به منظور سبک تواند شیوه ها نیز می ها توسط چدن ایجاد ساختار سلول]. 25[آورد لی سبک به ارمغان میمحصو
استفاده  ].27و26[هاي متخلخل تولید کند تواند چدن ریزي می ها درون قالب و انجام مذاب اي و قرار دادن آن هاي ماسه استفاده از گوي

گري مذاب چدن  در این روش، بعد از ریخته. هاي چدنی شود تواند منجر به تولید فوم ه عنوان پرکننده قالب نیز میاز کاربید سیلیسیم ب
هاي کامپوزیتی چدن نشکن توسط فرآیند  ، فومپژوهشدر این  ].28[توان پرکننده را حذف کرد توسط اسید هیدروفلوریک می

  .ها صورت گرفت تولید شدند و مطالعات ریزساختار بر روي آن فوالديوخالی هاي ت و با استفاده از گوي اي گري ماسه ریخته
  
  مواد و روش آزمایشات -2
  فوالديهاي توخالی  تولید گوي -2-1

پودر آلومیناي مورد استفاده . ، یک روش مبتنی بر استفاده از ذرات پودر آلومینا به کار گرفته شدفوالديهاي توخالی  براي تولید گوي
استیرن به عنوان  هاي پلی در روش به کار برده شده، دانه. باشد میکرون می 165تر از  درصد با اندازه ذرات کوچک 99وص داراي خل

دهی قرار گرفتند و با  سپس، درون محفظه دستگاه مخصوص پوشش. استیرن تهیه شدند هاي پلی ابتدا، دانه. زیرالیه استفاده شدند
ب شده است و توسط آن، این محفظه، یک سیستم پاشش نص هاي بر روي یکی از دیواره. شدنداعمال فشار هوا درون محفظه معلق 

و سیلیکات سدیم به عنوان چسب بر روي  )درصد وزنی کربن 5/0+ نی مس درصد وز 10+ پودرهاي آهن (هاي فلزي  مخلوط پودر
در پایان، محصوالت . گیرد استیرن قرار می هاي پلی نهبر روي دا پودرهاي فلزيشود و یک الیه از  استیرن پاشیده می هاي پلی دانه

قرار داده  C 150°شوند و پس از خشک شدن، به مدت یک ساعت درون یک آون با دماي  تولیدي از درون محفظه خارج می
یرن به صورت است محصوالت ناشی از تجزیه حرارتی پلی. شود استیرن می هاي پلی دماي اعمالی موجب تجزیه حرارتی دانه. شوند می

جوشی در دماي  فوالدي توسط فرآیند تفهاي توخالی  در نهایت، گوي. شوند خارج می فلزيباشند و از فضاي خالی بین ذرات  گاز می
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°C 1120  و 6، 4 هاي تولیدي داراي میانگین قطر گوي. شوند تولید می ساعت درون یک کوره مخصوص متالورژي پودر 4به مدت   
mm8  با قطر  هاي تولید شده هایی از گوي نمونه 1ر شکل د. باشند میmm 6 اند نمایش داده شده.  

  

  
  .mm 8با قطر ) و ج mm 6با قطر ) ، بmm 4با قطر ) هاي توخالی فوالدي تولید شده توسط پودرهاي الف گوينمایش  .1شکل 

 
  گري گیري و ریخته قالب -2-2

 5به منظور ساخت قالب از ماسه سیلیسی به همراه . صورت گرفت اي گري ماسه هاي کامپوزیتی چدن نشکن توسط ریخته تولید فوم
. باشد می mm40 × mm30 × mm30با ابعاد  هایی محفظهتهیه شده داراي  هاي قالب. درصد وزنی سیلیکات سدیم استفاده شد

هاي توخالی  هاي باقیمانده بین گويبه دلیل این که فضا. پر شدند فوالديهاي توخالی  توسط گوي ها ریزي، حفره قبل از مذاب
 mm200باشد، راهباره اصلی به صورت مخروطی و با ارتفاع  کوچک است و قابلیت ترشوندگی آلومینا توسط مذاب چدن کم می

تولید ) گري فوالد کاوه در کارخانه ریخته(کیلوگرم  1000با ظرفیت  5Mمذاب مورد استفاده توسط کوره القایی صنعتی . ساخته شد
افزودن . باشد می) هاي آهنی ورقه(کیلوگرم قراضه روغنی  900کیلوگرم قراضه برگشتی چدن نشکن و  100شارژ کوره شامل . شد

 4/0درصد وزنی سیلیسیم و  38/2درصد وزنی کربن،  9/3ترکیب شیمیایی مذاب شامل . کربن به مذاب همراه با شارژ کوره انجام شد
  .باشد درصد وزنی منگنز می

حاوي (بدین منظور، ابتدا فرومنیزیم بادامی . سازي از روش ساندویچی استفاده شد افزودن منیزیم به مذاب و انجام فرآیند کرويبراي 
کیلوگرم  2کیلوگرم مذاب  100قابل ذکر است که به ازاي هر . شود در قسمت کف پاتیل ثانویه قرار داده می) درصد وزنی منیزیم 60

در نهایت، مذاب آماده . گیرد هاي آهنی بر روي فرومنیزیم قرار می سپس نرمه روغنی یا همان قراضه ورقه. دشو فرومنیزیم استفاده می
شود و عملیات  بنابراین، منیزیم به درون مذاب وارد می. شود به درون پاتیل ثانویه برگردان می C1450°شده توسط کوره با دماي 

شود و سپس، فرآیند  کیلوگرم منتقل می 15، مذاب به درون یک پاتیل با ظرفیت گري قبل از ریخته. گیرد  سازي صورت می کروي
  . باشد می C1390°ریزي در حدود  باید در نظر داشت که دماي مذاب. گیرد ریزي صورت می مذاب

  هاي میکروسکوپی ارزیابی -2-3
هاي تهیه شده ابتدا  نمونه. کروسکوپی بریده شدندهاي می هاي تولید شده به منظور انجام ارزیابی هایی از سطوح جانبی نمونه قسمت

مطالعات میکروسکوپ نوري . درصد انجام شد 2فرآیند اچ توسط محلول نایتال . کاري شدند زنی و پولیش مانت گرم و سپس سمباده
براي  MIPیل تصاویر افزار تحل نرم. هاي گوناگون تهیه شدند قبل و بعد از اچ صورت گرفت و تصاویر متالوگرافی در بزرگنمایی
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افزاري شامل تعیین درصد فاز گرافیت و  هاي نرم نتایج به دست آمده از بررسی. بررسی تصاویر تهیه شده مورد استفاده قرار گرفت
  .باشد میانگین میزان کرویت می

  
  نتایج و بحث -3

با میانگین  فوالديهاي توخالی  دند که حاوي گويچدن نشکن تولید ش  هاي کامپوزیتی اي، فوم گري ماسه با استفاده از فرآیند ریخته
هاي توخالی فوالدي است و سپس  که بیانگر استفاده از گوي FCهاي تولید ابتدا  گذاري نمونه براي نام .باشند می mm 8  و 6، 4 قطر

هاي تولید  سپس نمونه .شود می باشد، به کار برده توخالی مورد استفاده و در نهایت یک عدد که متعلق به شماره نمونه می  قطر گوي
شود، برخی از  همان طور که مشاهده می. زنی شده به تصویر کشیده شده است هاي سنگ نمونه 2در شکل . زنی شدند سنگ هشد

علت این پدیده احتماالً به فشار هیدرواستاتیکی مذاب چدن نشکن و همچنین ذوب موضعی . اند هاي توخالی توسط مذاب پر شده گوي
  .کند هاي توخالی ارتباط پیدا می موجود در دیواره گويمس 
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-FCنمونه ) ، جFC-4mm-2نمونه ) ، بFC-4mm-1نمونه ) زنی؛ الف هاي فوالدي پس از فرآیند سنگ هاي چدن نشکن متشکل از گوي فوم .2شکل 

4mm-3نمونه ) ، دFC-6mm-1نمونه ) ، هFC-6mm-2نمونه ) ، وFC-6mm-3نمونه ) ، زFC-8mm-1نمونه ) ، حFC-8mm-2 نمونه ) و طFC-

8mm-3.  
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هاي  در تولید گوي. اند هاي توخالی فوالدي توسط مذاب چدن پر شده شود که گوي زنی شده مشاهده می در برخی از سطوح سنگ
بنابراین، . استدرصد وزنی مس استفاده شده  10ها از پودرهاي آهن تجاري به همراه  توخالی فوالدي مورد استفاده در ساخت این فوم

هاي مسی ذوب شوند و در نتیجه، پر  هاي توخالی فوالدي، قسمت این احتمال وجود دارد که در هنگام تماس فیزیکی مذاب با گوي
ها توزین شدند و سپس، میزان چگالی و درصد تخلخل هر  زنی، نمونه پس از سنگ. هاي توخالی توسط مذاب اتفاق بیافتد شدن گوي

مقدار جرم،  1در جدول . محاسبه گردید 2و  1هاي تولیدي براساس معادالت  چگالی و درصد تخلخل نمونه. ها تعیین شد کدام از نمونه
  .هاي توخالی فوالدي ارائه شده است هاي چدن نشکن متشکل از گوي چگالی و چگالی نسبی فوم

  فوالديهاي توخالی  هاي چدنی متشکل از گوي جرم، چگالی و درصد تخلخل فوم. 1جدول 
  (%)تخلخل   )kg/m3(چگالی   )gr(جرم   )mm(ها  قطر گوي  نام نمونه
FC-4mm-1 4  59/89  4778  3/33 
FC-4mm-2  4  54/91  4882  9/31 
FC-4mm-3  4  25/90  4813  8/32 
FC-6mm-1  6  83/94  5057  4/29 
FC-6mm-2  6  62/95  5099  8/28 
FC-6mm-3  6  86/95  5112  7/28 
FC-8mm-1  8  28/98  5241  9/26 
FC-8mm-2  8  03/97  5175  8/27 
FC-8mm-3  8  79/96  5162  9/27 

 .یابد هاي توخالی فوالدي به ترتیب کاهش و افزایش می شود، چگالی و درصد تخلخل با کاهش قطر گوي همان طور که مشاهده می
به ترتیب بیشترین و  mm 8قطر هاي توخالی با  و گوي mm 4قطر  هاي توخالی فوالدي با  هاي تولید شده توسط گوي در فوم

 mmو  6، 4هاي توخالی با قطرهاي  هاي تولید شده توسط گوي میانگین درصد تخلخل در نمونه. کمترین میزان تخلخل وجود دارد
هاي درون  هاي توخالی فوالدي، میزان تراکم گوي با کاهش قطر گوي. باشد درصد می 55/27و  99/28، 69/32به ترتیب برابر  8

. آید ها براي پر شدن توسط مذاب به وجود می در نتیجه، فضاي خالی کمتري در بین گوي. یابد گري افزایش می ه قالب ریختهمحفظ
ها در  قابل ذکر است که درصد تخلخل در این نمونه. یابد هاي توخالی فوالدي افزایش می بنابراین، میزان تخلخل با کاهش اندازه گوي

هاي توخالی  باشد که علت آن به چگالی کمتر گوي هاي توخالی آلومینایی بسیار کمتر می کل از گويهاي متش مقایسه با نمونه
هاي توخالی فوالدي مورد استفاده از پودرهاي آهن  عالوه بر این، گوي. هاي توخالی فوالدي ارتباط دارد آلومینایی در مقایسه با گوي

یابد و این امر موجب کاهش میزان تخلخل  لی در اثر افزودن مس افزایش میبنابراین، چگا. اند داراي مس افزودنی تولید شده
  .گردد گیري شده می اندازه

                                                            )                                            1(معادله 
                                                               )                           2(معادله 

-FCهاي توخالی فوالدي  هاي چدن نشکن متشکل از گوي برابر از فوم 200تصاویر میکروسکوپ نوري قبل از اچ در بزرگنمایی 
4mm-1 ،FC-6mm-1  وFC-8mm-1  هاي کروي در زمینه چدن  رافیتدر این تصاویر، گ. نشان داده شده است 3در شکل

دلیل این پدیده را . یابد هاي توخالی فوالدي افزایش می ها با افزایش قطر گوي شود که اندازه گرافیت مشاهده می. گردد مشاهده می
ها  گويهاي توخالی فوالدي، ضخامت مذاب قرار گرفته در بین  با کاهش قطر گوي. توان بر اساس میزان انتقال حرارت شرح داد می
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در اثر کاهش . یابد در نتیجه، سرعت سرد شدن و سرعت انجماد افزایش می. یابد یابد و میزان انتقال حرارت افزایش می کاهش می
  . شود ها کوچک می سرعت سرد شدن و سرعت انجماد، اندازه گرافیت

تصویر  15نتایج به دست آمده از ارزیابی  ، درصد فاز گرافیت و میانگین میزان کرویت فاز گرافیت بر اساس میانگین2در جدول 
 mm 4هاي فوالدي با قطر  هاي متشکل از گوي مطابق با جدول، فوم. برابر ارائه شده است 200میکروسکوپ نوري در بزرگنمایی 

هاي  یت در فوممیانگین درصد فاز گراف. یابد ها، درصد گرافیت افزایش می کمترین درصد فاز گرافیت را دارند و با افزایش قطر گوي
همان طور که در مورد . باشد درصد می 1/7و  63/6، 23/5به ترتیب برابر  mm 8و  6، 4هاي فوالدي با قطرهاي  تولید شده با گوي

توان به افزایش سرعت انتقال حرارت در اثر کاهش  هاي توخالی آلومینایی استدالل شد، علت این پدیده را می هاي متشکل از گوي فوم
هاي توخالی فوالدي تولید شده توسط پودرهاي آهن تجاري  هاي متشکل از گوي درصد فاز گرافیت در فوم. ها ارتباط داد قطر گوي

باشد که احتماالً به سرعت انتقال حرارت  هاي توخالی آلومینایی کمتر می هاي متشکل از گوي داراي مس افزودنی در مقایسه با فوم
  .هاي آلومینایی ارتباط دارد با گويهاي فوالدي در مقایسه  بیشتر گوي

  

  
) ، جFC-6mm-1نمونه ) ، بFC-4mm-1نمونه ) هاي توخالی فوالدي؛ الف هاي متشکل از گوي تصاویر میکروسکوپ نوري قبل از اچ فوم .3شکل 

  .FC-8mm-1نمونه 
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ن مقدار را به خود اختصاص داده است و بیشتری mm 8هاي فوالدي با قطر  هاي تولید شده توسط گوي میانگین میزان کرویت در فوم
این پدیده نیز احتماالً به سرعت انتقال حرارت و سرعت انجماد ارتباط . یابد ها، میانگین میزان کرویت کاهش می با کاهش قطر گوي

وي هاي توخالی فوالدي و چدن نشکن تاثیر فراوانی بر ر بدیهی است که فصل مشترك تشکیل شده بین گوي. کند پیدا می
در شکل . باشد بنابراین، مطالعات میکروسکوپی از ناحیه فصل مشترك حائز اهمیت می. هاي خواهد گذاشت هاي مکانیکی فوم ویژگی

به ترتیب در  FC-6mm-3و  FC-4mm-3هاي  فصل مشترك بین گوي توخالی فوالدي و چدن نشکن در نمونه 4
  . ستبرابر به تصویر کشیده شده ا 200و  500هاي  بزرگنماي

  .هاي توخالی فوالدي هاي متشکل از گوي افزاري تصاویر میکروسکوپ نوري قبل از اچ در فوم هاي نرم نتایج به دست آمده از تحلیل .2جدول
  میانگین میزان کرویت  (%)فاز گرافیت   نام نمونه
FC-4mm-1 5/5  751/0  
FC-4mm-2  2/5  787/0  
FC-4mm-3  5  759/0  
FC-6mm-1  5/6  780/0  
FC-6mm-2  7/6  732/0  
FC-6mm-3  7/6  737/0  
FC-8mm-1  0/7  815/0  
FC-8mm-2  1/7  835/0  
FC-8mm-3  2/7  818/0  

  

  
  .FC-6mm-3و  FC-4mm-3هاي  نمایش فصل مشترك بین گوي توخالی و چدن نشکن در نمونه .4شکل 

برابر نشان  200والدي بعد از اچ در بزرگنمایی هاي توخالی ف هاي چدنی متشکل از گوي تصاویر میکروسکوپ نوري از فوم 5در شکل 
اي از  ، شبکهmm 4هاي توخالی با قطر  شود، در ریزساختار فوم چدنی متشکل از گوي همان طور که مشاهده می. داده شده است

ادي کاربید آهن در تشکیل مقدار زی. این شبکه کاربیدي در زمینه فریتی و پرلیتی قرار گرفته است. شود کاربیدهاي آهن مشاهده می
شود که مقدار  تشکیل کاربیدهاي آهن موجب می. باشد این نمونه بیانگر این است که سرعت سرد شدن و انجماد در این نمونه زیاد می

هاي متشکل از  در ریزساختار فوم. بنابراین، درصد فاز گرافیت کاهش خواهد یافت. زیادي از کربن صرف تشکیل کاربیدها شود
ها را  در این نمونه، فاز فریت اطراف گرافیت. شوند پرلیتی مشاهده می -نیز کاربیدهاي آهن در زمینه فریتی mm 6با قطر هایی  گوي
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اند که  عالوه بر فریت و پرلیت، کاربیدهاي آهن نیز تشکیل شده. احاطه کرده است و در کنار آن ساختار پرلیتی تشکیل شده است
چدنی متشکل  هاي در ریزساختار فوم. باشد کمتر می mm 4هایی با قطر  هاي متشکل از گوي ختار فومها در مقایسه با ریزسا مقدار آن
ها احتماالً بر اثر کاهش  درشت شدن گرافیت. تر شده است هاي کروي درشت ، اندازه گرافیتmm 8هاي توخالی با قطر  از گوي

ها به علت کاهش مقدار  هاي کروي در این نمونه اف گرافیتتشکیل فاز فریت در اطر. سرعت سرد شدن و انجماد رخ داده است
، ساختار )گاوي ساختار چشم(هاي کروي  کننده گرافیت ها احاطه در کنار فریت. شود تر مشاهده می هاي کاربیدي به صورت واضح فاز

هاي دیگر کمتر  ه نسبت به نمونهشود، مقدار فازهاي کاربیدي در این نمون همان طور که مشاهده می. گردد پرلیتی نیز مشاهده می
یابد که احتماالً به کاهش سرعت سرد شدن و انجماد در اثر  هاي فوالدي، مقدار فاز کاربیدي کاهش می با افزایش قطر گوي. باشد می

  .کند کاهش سرعت انتقال حرارت ارتباط پیدا می

  
-FC) و ج FC-6mm-1) ، بFC-4mm-1) هاي توخالی فوالدي؛ الف ويهاي چدن متشکل از گ تصاویر میکروسکوپ نوري بعد از اچ فوم .5شکل 

8mm-1.  
  گیري نتیجه -4

گري  شدند و سپس ریخته  اي قرار داده ماسه هاي  به صورت نامنظم درون حفرات قالب فوالديهاي توخالی  در این پژوهش، گوي
هاي  نتایج به دست آمده از آزمایش فشار و ارزیابی. ها صورت گرفت هاي چدنی در بین آن مذاب چدن نشکن به منظور تولید فوم

  .اند هاي کامپوزیتی تولید شده به صورت زیر فهرست شده میکروسکوپی بر روي فوم
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 مشاهده شد فوالديهاي توخالی  در فصل مشترك بین چدن نشکن و گوي و عدم انطباق عدم سازگاري. 
 نددرصد تخلخل دار 30هاي کامپوزیتی تولید شده حدود  فوم. 
 و همچنین  هاي کروي پوشیده شده از فریت هاي تولیدي شامل پرلیت به همراه گرافیت ریزساختار غالب در نمونه

 .باشد می کاربیدهاي آهن
  شود در ریزساختار مشاهده می بیشتري ، کاربیدهاي دندریتیتر هاي توخالی با قطر کوچک هاي متشکل از گوي نمونهدر.  
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