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 چکیده

دارند. این  ای دارند زیرا سبک و از طرفی استحکام ویژه باالییهای منیزیمی در صنایع هوا فضا کاربرد گستردهکامپوزیت

کته که حضور ناین شوند. این تحقیق برای بررسی ها در دماهای باال هم کاربرد دارند لذا دچار اکسیداسیون هم میکامپوزیت

جام شده است. در ها دارند، انهای میکرو و نانو چه تاثیری روی رفتار اکسیداسیون این کامپوزیتکننده با اندازهذرات تقویت

ریخته  هایگریِ گردابی تهیه شد. در آغاز، ریزساختار نمونهبه روش ریخته AZ91/10wt.%SiCبررسی حاضر، کامپوزیت 

پرتو ایکس  سنجیِ انرژی(، میکروسکوپی الکترونیِ روبشی مجهز به طیفOMهای میکروسکوپی نوری )روششده با استفاده از 

(SEM/EDSو میکروسختی )وش ها، مشخص شد که رسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این روش

نظور درک اثر باشد. در ادامه، به ممی AZ91مینه در ز SiCآل از ذرات گریِ گردابی قادر به ارائه یک توزیع ایدهریخته

های برای زمان C 400°های تهیه شده در دمای ، کامپوزیتAZ91بر رفتار اکسیداسیون دمای باالی آلیاژ  SiCنانو/میکروذرات 

و  SEM/EDSهای های اکسیدشده با استفاده از آزمونمختلف تحت اکسیداسیون در اتمسفر هوای آزاد قرار گرفتند. نمونه

های و نمونهدها حاکی از آن بود که فازهای اکسیدیِ غالب در هر ( بررسی شدند. نتایج این بررسیXRDپراش پرتوی ایکس )

توانند می SiCباشند. همچنین مشخص شد که ذرات می 4O2MgAlو  AZ91/10SiC ،MgOو کامپوزیت  AZ91آلیاژ 

خالص نقش  AZ91های کامپوزیتی در مقایسه با بهبود سینتیک اکسیداسیونِ نمونهدر افزایش چسبندگیِ اکسید به زیرالیه و 

 گیری داشته باشند.چشم

 ، ریزساختار، اکسیداسیون دمای باالSiC، میکرو/نانوذرات AZ91ت، آلیاژ منیزیم کامپوکلمات کلیدی: 
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