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بررسي پارامترهای مختلف بر استحكام پیوند نانوکامپوزیتهای
 Al-SiCpتهیه شده به روش نورد تجمعي پیوندی
صاحبعلي منافي* و اعظم اسماعیلي
دانشکده فنی و مهندسی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران

تاریخ ثبت اولیه ،1397/07/10 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1397/09/19 :تاریخ پذیرش قطعي1397/10/17 :

چكیده
در این پژوهش ،تاثیر مقدار ذرات تقویت کننده  SiCpبر استحکام پیوند کامپوزیتهای نانوسااتتار  Al-SiCpبا رو
مورد بررسی قرار گرفت .برای تولید کامپوزیتهای  Al-SiCpب رو

ناورد تعیعای پیونادی
3

نورد تعیعی پیوندی ( )ARBابتدا ورق هایی با ابعاد 200×50×1 mm

بریده شدند و سپس این ورق ها در کورهای با دمای  3۷0 °Cب مدت  2 hآنیل شدند .فرآیناد ناورد تعیعای بار روی ق عا انعاام شاد .جهات
بررسی اثر مقدار  SiCpبر استحکام پیوند بین ورق های آلومینیومی ،مقدار  4-0 wt.% SiCpبین ورق ها توزیع شاد .نتاای نشاان مایدهناد کا
حضور  SiCpو افزایش مقدار آنها باعث کاهش نسبی نیروی چسابندگی باین ورقا هاای آلومینیاومی آزماایش شاده مایشاود SiCp .ماانع از
اکسترود شدن س وح زیر از میان ترکهای س حی میشوند .هنگامی ک میزان کااهش خامامت کیتار از میازان آساتان ای باشاد تارکهاای
س حی ای ک در فصل مشترک دو فلز چ با حضور یا بدون حضور ذرات نانو  SiCpایعاد میشود کیتر بوده ک این نکت باز هم باعاث کیتار
اکسترود شدن ماده بکر زیرالی ای و تیاس کیتر آنها با یکدیگر و عدم برقراری پیوند بین این دو ماده میشود.
واژههای کلیدی :نانوکامپوزیت  ،Al-SiCpنورد تجمعي پیوندی ،استحكام ،ضخامت.

 -1مقدمه

( )MMCsویژگیهای آن مانند مادو االساتیک ،اساتحکام،
مقاومت سایشی و پایداری در دمای باال را ارتقا مایدهاد .با

امروزه آلومینیوم و آلیاژهای آن ب طور گستردهای در صانایع

دلیل این ویژگی های جالا

هوایی و تودروسازی مورد اساتااده قارار مایگیرناد .اخااف

کامپوزیتی پای آلومینیوم مورد انترار است [.]3-1

کااردن ذرات تقوی اتکننااده ساارامیکی از قبی ال کاربی ادها و

کامپوزیت های  Al-SiCpیک نوع جدیاد از کامپوزیاتهاای

اکس ایدها ب ا منرااور ساااتتن کامپوزی اتهااای زمین ا فلاازی

زمین فلزی است ک از سا  1998با طاور گساتردهای ماورد

* عهدهدار مكاتبات :صاحبعلی منافی
نشاني :شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهرود ،گروه مهندسی مواد
تلفن ،023-32394283 :دورنگار ،023-32394283 :پست الكترونیكيa_manafi@iau-shahrood.ac.ir :

کااربرد گساتردهای بارای ماواد
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خعف مهم دارند .اولاین

م العا قاارار گرفتا انااد [ .]4،5در ساا هااای اتیار اسااتااده از

فشار باال ( .)TSاین رو ها دو نق

کامپوزی اتهااای  Al-SiCpباارای مقابل ا بااا چااالش ماادیریت

نق اا خااعف ایاان اساات کاا ماشااینهااای شااکل دادن بااا

استحکام در سازههای پیشرفت دفاعی با تاوان رو با افازایش،

ظرفیتهای نیروی باال و قال های گرانقییت نیاز دارند .دوم

مورد توج بسیاری قرار گرفت اند [.]۶

اینک  ،تولید نسبتا پایین است و مقدار مواد تولید شاده بوسایل

ذرات  SiCpب دلیل تواص مکانیکی باال شاامل سامتی بااال،

این رو ها محدود است [.]13

صلبیت خد سایش بااال در حاین عیلیااتهاای سایشای نریار

رو

الکتارود دساتگاههااای  EDMو EDADو هادایت الکتریکای

تعیعی ( )ARBاست [ .]14این رو

پایین در مقایس با آلومینیوم ب عنوان ذرات تقویاتکنناده با

پالستیکی شدید است ک برای تولید مداوم و انبوه مواد حعم

کار میروند [ .]1آلومینیوم نیز با دلیال وزن سابک و قییات
مناس

و رو

تولید تقریبا آسان آن ب عنوان زمینا انتمااب

دیگر تغییر شکل پالستیکی شدید رو

قابل استااده است .این رو

نورد پیوندی-

تنها فرآیند تغییر شکل

در سا  1998ب وسیل ساایتو و

هیکارانش اتتراع شد .در این رو

میتوان حعم مواد را ب

شده است [ ]۷و با اخاف کردن ذرات تقویت کنناده هیچناان

صورت فوق ریزدان درآورد ARB .عیلیترین فرآیناد تغییار

تااواص م لااوب آن حا ا م ایشااود [ .]8ذرات  SiCpدارای

شکل حعم برای تولید پیوست ورق ،صاح و تسی با ساتتار

خری

انبساا حرارتای ( )CTEپاایین هساتند [ .]9بناابراین،

فوق ریزدان است [.]15

خری

انبسا حرارتی پایین و استحکام باالی کامپوزیات با

در سا های اتیر ARB ،در ساتت کامپوزیتهای چند الیا

وسیل مملو کاردن فازهاای فلازی و سارامیکی مناسا

با

با مواد اولی غیرمشاب

مانناد Al/Ni ،]1۷[ Ti/Al ،]1۶[ Al/Cu

دست می آید [ .]10رو های سااتت ایان ماواد کاامپوزیتی

[ ]19[ Al/Mg ،]18و  ]20[ Ce/Al/Mg-Znب کار رفت اسات.

شامل ریمت گری ،هامرساوبی ،اکسیداسایون داتلای و

هیچنین از آن برای سااتت کامپوزیاتهاای زمینا فلازی باا

متالورژی پودر میباشد .ب دلیل قابلیات ترشاوندگی خاعیف

ذرات تقویااتکننااده نریاار Al/Al2O3/TiC ،]21[ Al/Al2O3

بین آلومینیوم و ذرات تقویاتکنناده و پراکنادگی نامناسا ،

[ ]23[ Cu/Al2O3 ]22و  ]24[ Al-SiCpنیز استااده شده است.

رو های ریمت گری غیرعیلی هستند .رو های همرساوبی

هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر میازان  SiCpبار اساتحکام

اغل

و اکسیداسیون داتلی نیز برای تولید انبوه مناسا
این بین ،رو

نیساتند .در

متالورژی پودر بهترین گزین است [ ،]11ولای

آن هم دارای معایبی از قبیل فرآیند پیچیده ،دمای کاری باال،
واکاانش در فصاال مشااترک زمینا /تقویتکننااده با صااورت

پیوند کامپوزیت نانوساتتار آلومینیوم/کاربید سیلیسیم توسا
فرآیند نورد پیوندی تعیعی است.

 -2فعالیتهای تجربي

شدید ،توزیع غیر یکنواتت فاز دوم و هزین باال میباشد [.]8

 -1-2مواد و ترکیب شیمیایي

مواد فوق ریزدان ب رو هاای ممتلاای نریار انعیااد ساریع،

ورق های آلومینیوم تالص تعاری ک موازی باا جهات ناورد

رسوب بمار ،آلیاژسازی مکانیکی ،شکلدهی فلاز برودتای و

بریده شده بودند برای انعام این پژوهش ماورد اساتااده قارار

تغییر شکل پالستیکی شادید ( )SPDتولیاد مایشاوند .رو

گرفتند .پس از بار  ،ورقهاا در دماای  3۷0 °Cبا مادت 2

تغییر شکل پالستیکی شدید مناسا تارین رو

بارای تولیاد

مواد فوق ریزدان برای کاربردهای صنعتی است [.]12

ساعت تحت عیلیاات آنیال قارار گرفتناد .ترکیا

شایییایی

ورق های آلومینیوم تالص تعااری توسا کوانتاومتری پایا

رو های ممتلای برای تغییر شکل پالساتیکی شادید وجاود

آلومینیااومی مااورد بررساای قاارار گرفاات .ترکی ا

دارد از جیل  ،متراکم کردن اکستروژن سیکلی ( ،)CECفشار

ورق های آلومینیومی اساتااده شاده در جادو  1آورده شاده

در کانا باا زاویا یکساان ( ،)ECAPکارنش پیچشای تحات

است.

شاایییایی

بررسي پارامترهای مختلف ...
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جدول  :1ترکیب شیمیایي ورقههای آلومینیوم اولیه (.)wt.%

4/۷۷

)Sn (ppm

شعاع  50 mmو ق ر سیم  0/25 mmاست ،آمادهسازی شدند.
محققان ذکر کارده اناد کا بارای جلاوگیری از آلاوده شادن

۶3/۷۷

)Ni (ppm

0/010

V

دوباره سا وح بایاد از لیاس کاردن سا وح چربایزدایای و

0/012

Sb

برسکاری شده پرهیز کرد زیرا لیس دوباره این س وح باعث

0/015

Mn

ایعاد آلودگی های س حی بر روی آنهاا مایشاود کا ماانع

0/019

Ti

0/043

Si

تشکیل پیوند قوی متالورژیکی بین ورقا هاا اسات ،از طارف

0/245

Fe

99/۶48

Al

دیگر برای پیشگیری از اکسیداسیون س وح آمادهسازی شده،
فرآیند نورد پیوندی باید حتی االمکان در کیتار از  120ثانیا
پس از آمادهسازی س حی انعام شود [.]2۶

ب منرور انعام پاژوهش ،هیچناین پاودر  α-SiCpباا تلاوص

ب منرور بررسی اثر نحوه توزیع بر استحکام پیوند ورق هاا دو

 99%با اندازه دان حدود  40 nmماورد اساتااده قارار گرفات.

رو

 ،ذرات SiCp

این ذرات دارای تلاوص بسایار بااالیی بودناد و عیادهتارین

قبل از فرآیند نورد سرد پیوندی درون محلو استون ریمت و

ناتالصی موجود در آنها  0/4درصد کربن بود .سمتی ذرات

عیومااا باارای

نیز در حدود  2 GPaگزار

مورد استااده قرار گرفت .در اولاین رو

روی سا و ورق پاشاایده ماایشااوند .ایاان رو
بررسی تاثیر مقدار  SiCpاستااده شده اسات .رو

شده بود.

دوم بارای

توزیااع  ،SiCpآمااادهسااازی سوسپانساایونی از  SiCpبااا pH=۷

 -2-2ارزیابي پارامترهای موثر بر استحكام پیوند

است ،سپس این سوسپانسون کا مملاوطی از ذرات  SiCpدر

یکی از مهیتارین پارامترهاا در تولیاد کامپوزیات هاای زمینا

استون ،اسید نیتریک و اسید ساولاوریک اسات با مادت 30

نورد تعیعی پیوندی چسبندگی بین الیا هاای

دقیق تحت امواج اولتراسونیک در حیام اولتراساونیک قارار

فلزی است ،ب گون ای کا تولیاد یاک کامپوزیات بهینا در

می گیرد و بعد از آن ،محلو روی س و ورق توزیاع تواهاد

بین الی های ممتلاف اسات .بادین

شااد .پااس از اعیااا محلااو  ،ب ا منرااور تبمیاار بمااش مااایع

منرور ،ابتدا ورقا هاایی باا ابعااد  100×25×1 mm3در جهات

سوسپانسیون ،گرمایش مالییی در دمای  50 °Cو ب مدت 30

نورد بریده شد .سپس ورق ها با مادت  2سااعت در 3۷0 °C

دقیق توس یک گرم کننده برقی ب ورق اعیا میشود .این

آنیل شدند و پس از آن بررسی پارمترهای موثر بار اساتحکام

رو

توزیاع محلاولی

پیوند آغاز شد .س وح فلزات معیوال دارای آلودگیهاایی از

( )SDنام برده تواهد شد.

جیل الی های اکسیدی ،چربی ،رطوبت ،ذرات گرد و غبار و

با منرااور بررساای اثاار مقاادار  SiCpباار اسااتحکام پیونااد بااین

یون های س حی می باشد .برای تولید یک پیوند متاالورژیکی

ورق های آلومینیاومی ،مقادار  4-0 wt.% SiCpباین ورقا هاا

بااا فرآینااد نااورد ،زدودن ایاان آلااودگیهااای

توزیع شد .ب منرور انعام فرآیند نورد سرد پیونادی ،پاس از

س حی از روی س وح فلازات بسایار مهام اسات .بسایاری از

آمااادهسااازی س ا وح ورقا هااای آلومینیااومی SiCp ،باار روی

فلزی در رو

گروی چسبندگی مناس

قااوی و مناسا

تاوردن سارد،

ورق ا هااا توزیااع ماایشااوند و سااپس ورق ا هااا در جهتاای ک ا

آماااده سااازی س ا حی ،چرباایزدایاای اولی ا و

برسکاری شدند روی هم قرار داده میشوند و از چهار گوش

محققان بر این عقیده اند ک در فرآیند جاو
بهتاارین رو

توزیع در این پژوهش ب عناوان رو

برسکاری بعدی ورقها است [ .]25بنابراین ،در ایان پاژوهش

توس سیم های فوالدی ب یکدیگر متصال شادند تاا در طای

ورق های آلومینیومی با چربیزدایی در حیام اساتون و ساپس

فرآیند نورد سرد پیوندی هیچ گون لغزشی باین آنهاا اتاااق

برسکاری با برس دایرهای ک جنس آن از فوالد زنگنازن باا

نیافتد.
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تصویر شیاتیک این فرآیند در شکل  1نشان داده شده اسات.
نورد سرد پیوندی در دستگاه نوردی ب ظرفیات  20تان ،ق ار
غلتکهای نورد  125 mmو سارعت غلتاک  2 m/minبادون
افزودن هیچ گون روانسازی انعاام پاریرفت .افازایش دماای
ناشی از کاهش خمامت ب هیراه فشار باال باعث ایعاد پیوند
بااین الی ا هااای آلومینیااوم ماایشااود .باارای بررساای اسااتحکام
مکانیکی پیوند باین نیونا هاا از آزماون الیا کنای بار اسااس

شكل  :1تصویر شماتیكي از فرآیند نورد

استاندارد  ASTM-D1876-01استااده شد.

سرد پیوندی در حضور ذرات .SiCp

طاارح شاایاتیکی از ایاان فرآینااد در شااکل  2نشااان داده شااده
است .این آزمون توس دساتگاه تسات کشاش و باا سارعتی
معاد  20 mm/minانعام شد .نیروی الی کنای انادازهگیاری
می شود و سپس متوس اساتحکام چسابندگی توسا معادلا
زیر محاسب میشود:

شكل  :2تصویر شماتیكي از آزمون الیهکني.

()1

این گون ب نرر میرسد ک در رو

 -3نتایج و بحث

 SDکااهش در قابلیات

پیوناادزنی تااابعی از افاازایش خاامامت الی ا اکساایدی اساات.

 -1-3اثر روش توزیع  SiCpبر نیروی چسبندگي
باارای ب ا منرااور بررساای اثاار رو

توزیااع  SiCpباار نیااروی

چسبندگی ،دو رو

مورد بررسی قرار گرفات رو

محلولی ( )SDو رو

پاششی .شاکل  3اثار رو

توزیاع

کاااهش در قابلیاات پیوناادزنی در رو

 SDنساابت ب ا رو

پاششاای ماایتوانااد با دو دلیاال باشااد )1 :زمااان تاااتیری بااین
آمادهسازی س حی و نورد )2 ،تشک نیودن ورق هاا توسا

توزیاع بار

تشککن برقی برای  30دقیق در  50 °Cکا در فصال ساوم

نیروی چسابندگی ورقا هاای  Al-SiCpدر کااهش خامامت

ب ور کامل ب فرآیند آن اشااره شاد .ایان دماای بااال و زماان

 50%را نشان می دهد .مشامص اسات کا باا توزیاع  SiCpبا

تاتیر طوالنی بین آمادهساازی سا حی و ناورد (بارای تبمیار

رو
ب رو

 SDبین ورق های آلومینیومی نیروی چسابندگی نسابت
اسپری کردن کاهش مییابد.

مایع موجود در محلو ) شااید باعاث افازایش خامامت الیا
اکساایدی شااود [ .]28بنااابراین ،شکساات شاادن الیا اکساایدی

جیاعتی و هیکارانش [ ]2۷نشان دادناد کا اساتحکام پیوناد

سمت تر تواهاد شاد و سا وح جدیاد فلازی نیایتوانناد با

ورق های  Al-Alبا افازایش زماان تااتیری باین آماادهساازی

صورت موثر با یکدیگر پیوند برقرار نیایند .با دلیال تشاکیل
پاششاای نساابت با رو

 ،SDرو

س حی و فرآیند نورد کاهش مییابد .این کاهش می تواند ب

پیونااد قااویتاار در رو

دلیل تشکیل یک الی نازک از اکسید ،یونهای جارب شاده

توزیااع پاششاای باارای تحلیاال و بررساای اثاار مقاادار  SiCpباار

(سولاور ،فساار و اکسایژن) ،آلاودگی و ذرات گارد و غباار

استحکام پیوند ورق های آلومینیومی در ادام پژوهش استااده

روی س وح ورق ها باشد.

شد.

بررسي پارامترهای مختلف ...

251

سا دهم ،شیاره  ،36زمستان 139۷

شكل  :4اثر مقدار ذرات تقویت کننده بر
نیروی الیهکني ورقههای آلومینیومي.

از شکل ( 5الف) و (ب) میتوان نتیع گرفت ک ترکهاای
بیشتر باعث اکسترود شدن مقدار بیشاتری از فلاز بکار زیارین
شكل  :3اثر روشهای مختلف توزیع  SiCpبر نیروی الیهکني
ورقههای  Al-2 wt.% SiCpدر کاهش ضخامت .%50

می شود و بناابراین مسااحت پیونادزنی شادهی بیشاتری روی
س وح الی کنای شاده ورقا هاای ( Al-Alشاکل  5الاف) در
مقایس با ورق هاای ( Al-SiCpشاکل  5ب) شاکل مایگیارد.

 -2-3اثر مقدار  SiCpبر پیوند زني

اینگون ب نرر میرساد کا بررسای مکاانیزمهاای درگیار در

شااکل  4اثاار مقاادار  SiCpباار نیااروی الی ا کناای ورق ا هااای

فرآیند نورد پیوندی در فهم اثر مقدار  SiCpبر استحکام پیوند

آلومینیااومی نااورد ساارد پیوناادی شااده را در یااک کاااهش

ورق های کامپوزیتی بتواند کیک نیاید .تاکنون چهار تئوری

خمامت ثابت ( )50%نشان می دهاد .هیانگونا کا مشامص

ب منرور توخیو مکانیزم های درگیر در فرآیند نورد پیونادی

است ،هنگامی کا مقادار  SiCpافازایش یافتا اسات ،نیاروی

پیشنهاد شده است .از جیلا  ،تئاوری فایلم [ ،]29تئاوری ساد

الی کنی کاهش یافت است .در مقادیر باالی ،)4 wt.%( SiCp

انرژی [ ،]31،30تئوری پیوند زنی ناوذی [ ]32و تئوری تبلور

پیوند ایعاد شده بین الی ها تقریبا  4برابار کیتار از ورقا هاای

معدد اتصالی [ .]33تئوری فیلم ،تئوری حاکم بر فرآیند نورد

 Al-Alاست .شکل  5سا و شکسات ورقا هاای آلومینیاومی

پیوندی در دماهای محی است .بر اساس تئوری فیلم ،در طی

بدون حضور ذرات تقویات کنناده و ورقا هاای  Al-SiCpدر

نورد سرد پیوندی س وح ترد دو الیا فلازی در برابار هام با

کاهش خمامت برابر با یکدیگر ( )50%را نشان مایدهاد .در

صورت هم سییا شکست میشود و ترکهایی عیود بر جهت

این شکل ،ترکها بصورت آشاکار نشاان داده شادهاناد .فلاز

نورد را بر س و فلزات شکل میدهند .فلزات بکار زیارین در

بکاار س ا وح زیاارین در تیاااس بااین ایاان تاارکهااا اکسااترود

طی اعیا فشار عیاودی ناورد از طریاق تارکهاای تعاری

می شوند و ب یکدیگر میرسند .میاانگین درصاد تارکهاای

شده اکسترود مای یابناد .مشامص شاده اسات کا پیونادزنی

موجود بر س و الی کنی شاده نیونا هاا از  10عکاس از هار

زمانی حاصل می شاود کا تغییار شاکل باعاث جریاان یاافتن

نیون و توس نرمافزار  Image Jمحاسب شد .طبق محاسابات

فلزات بکر از بین این ترک ها شود .بنابراین ،تغییر شکل بایاد

انعام شده مشمص شد ک میانگین درصد ترکهای موجاود

ب مقدار مشمص بزرگی برسد تا باعث برقراری پیوند بین این

بر س و الی کنی شده ورق های  Al-Alو  Al-SiCpب ترتیا

دو ورق شود .مشمص شده است ک تشکیل پیوند در حضور

برابر با  %39±5و  %21±3است.

ذرات تقویت کننده شامل مراحل زیر میباشد [:]35،34
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شكل  :5سطح الیهکني شده ،الف) ورقههای آلومینیومي
و ب) ورقههای  Al-4 wt.% SiCpدر کاهش ضخامت .%50

 -1شکست الی س حی ب دلیل انبسا فصل مشترک در طی

بر این اساس و بر پای نتای ذکر شده ،تئوری فیلم میتواند ب
در پیوند زنی بین الی های آلومینیاوم در

نورد

عنوان مکانیزم غال

 -2تشکیل ترک هایی عیود بار جهات ناورد بار سا و فلاز و

نرر شود ،هیانگون ک سایر محققان نیز ذکر نیوده اناد [.]3۶

جریاان یااافتن سا وح زیاارین از میاان ایاان تاارکهااای فصاال

با استااده از تئوری فیلم می توان پیشنهاد نیود کا  SiCpماانع

مشترکی و ذرات تقویت کننده

از اکسااترود شاادن س ا وح زیاار از میااان تاارکهااای س ا حی

 -3پیوند فلزی بین س وح فلزی تازه سااتت شاده کا دارای

می شوند .بنابراین ،در حضاور  SiCpمسااحت پیونادزنی و در

فاصل بین اتیی است.

نتیع استحکام پیوند کاهش مییابد .از طرف دیگر با پوشیده

تصویر شیاتیکی از تئوری فایلم در شاکل  ۶نشاان داده شاده

شدن س و توس  ،SiCpتعداد ترکها نیز کاهش ماییاباد و

است .در شکل ( 5الف) و (ب) تصاویر میکروسکوپ ناوری

فق تعداد بسیار کیی از ترک ها در تیاس باا یکادیگر قارار

از اکستروژن آلومینیوم از میاان تارکهاای سا حی در حاین

می گیرند و بنابراین مقدار کیتری از فلز اکسترود شده نیاز با

نورد پیوندی ورق ها نشان داده شده است.

یکدیگر تواهد رسید [.]33
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کاهش ضخامت ()%
مقدار )wt.%( SiCp
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4

ن

ن

ن

(9آ)

62

176

ن :نیون هایی ک هیچ گون پیوندی ندارند،

 :نیون هایی ک سریعا از سیت فلز پای شکست

شدند ،آ :تغییر شکل آستان ای.

میشود ک نیون ها از سیت فلز پای شکست

میشوند.

این گون ب نرر می رسد ک نوسانات نیودارها ب نحوه توزیاع
ذرات  SiCpدر زمین داللت مینیاید .هیانگون ک ب وخوح
در شکل قابل مشاهده است ،نوسانات نیودار در مقادیر باالی
 4 wt.% SiCp( SiCpدر زمین آلومینیومی) بسیار زیااد اسات.
این احتیاال ب دلیال تشاکیل توشا هاای  SiCpممصوصاا در
غلرااتهااای باااالی  ،SiCpک ا در اک اار فرآیناادهای ساااتت
اینگون کامپوزیتها گریزناپریر است ،میباشد .آگلومرههای
بسیار بزرگ  SiCpبرای تواص کامپوزیت بسیار مضر هستند،
زیارا ایان آگلاومرههاای بازرگ با عناوان تارک نقاش ایااا
میکنند و باعث تیرکز تنش در اطراف تود میشوند [.]3۷
اثر کاهش خمامت بر روی تغییر استحکام پیوند در حضور یا
شكل  :6تصویر شماتیكي از تشریح تئوری فیلم [.]28

بدون حضور  SiCpدر شکل  ۷نشان داده شده است .میتاوان
دید ک تغییر فارم آساتان ای بارای تشاکیل پیوناد باا افازایش

نتای آزمون الی کنی نیون ها پس از انعاام  1سایکل فرآیناد

درصد نانو  SiCpموجود در ساتتار افزایش مییاباد .در ابتادا

نورد ،برای مقادیر ممتلف در کاهش خمامت و مقدار SiCp

الزم است تا ب تعریف تغییر فرم آستان ای بپاردازیم ،آنگونا

در جدو  2با نیاایش در آماده اسات .مشامص اسات کا

ک ا جیاااعتی و هیکااارانش [ ]23ذکاار کااردهانااد تغییاار فاارم

کاااهش خاامامت آسااتان ای در حضاور  2و  4درصااد وزناای

آسااتان ای ب ا میاازان حااداقل کاااهش س ا و مق عاای اطااالق

در حاادود  30و  %40اساات .در

می گردد کا کیتار از آن هیچگونا اتصاالی باین فلازات در

واقع ،کااهش خامامت آساتان ای حاداقل کااهش خامامت

فرآیند نورد سرد پیوندی مالحر نییگردد .علت این امار را

مورد نیاز برای جلوگیری از جدا شدن ورق ها پس از فرآیند

با توج ب تئوری سد انرژی میتوان توجی نیود [.]38

نورد پیوندی در راستای فصل مشترک است .در بیشتر از ایان

بر اساس ایان تئاوری ،زماانی پیوناد باین دو فلاز بکار برقارار

مقدار ،استحکام پیوند سریعا افزایش مییابد.

میگردد ک بر سد انرژی بین این دو فلز غلب نیاید .در باالی

در ادام  ،برای کاهش خمامتهای زیاد ،پیوند ب قدری قوی

این میزان تغییر فرم آستان ای ،با افزایش میزان کاهش در

کاربیااد ساایلیکون ب ا ترتی ا
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شكل  :1تغییرات استحكام چسبندگي میانگین برای ورقههای آلومینیوم در برابر کاهش ضخامت.

خاامامت ،اسااتحکام پیونااد بااین دو فلااز نیااز بشاادت افاازایش

 -1نیروی چسبندگی ورق های  Al-SiCpآماده شده ب رو

مییابد.

توزیع محلولی ب دلیل دمای تشک نیودن باال و زمان وقا

تئوری فیلم نشان می دهد ک ذرات نانو  SiCpمانع تروج فلاز

طوالنی بین آمادهساازی سا حی و فرآیناد ناورد ،بسایار کام

بکر زیرین شده و در نتیع نواحی پیوناد تاورده و در نتیعا

است.

استحکام پیوند بشدت کاهش مییابد .از طرف دیگر هنگامی

 -2حضور  SiCpو افزایش مقدار آنهاا باعاث کااهش نسابی

ک میزان کاهش در خمامت کیتر از میازان آساتان ای باشاد

نیروی چسبندگی بین ورقا هاای آلومینیاومی آزماایش شاده

ترکهاای سا حی ای کا در فصال مشاترک دو فلاز چا باا

میشود SiCp .می توانند باعاث کااهش در تعاداد تارکهاای

حضور یا بدون حضور ذرات نانو  SiCpایعاد میشاود کیتار

س حی و میانعت از اکستروژن فلز بکر زیرین شوند.

بوده ک این نکت بازهم باعث کیتر اکسترود شدن مااده بکار

 -3تغییر فرم آستان ای برای تشکیل پیوناد باا افازایش درصاد

زیرالی ای و تیاس کیتر آنهاا باا یکادیگر و عادم برقاراری

نانو  SiCpموجود در ساتتار افزایش مییابد .این ذرات باعث

پیوند بین این دو ماده میشود.

کاهش استحکام پیوند می شوند .هنگاامی کا میازان کااهش
خمامت کیتر از میزان آستان ای باشد ترکهاای سا حیای

 -4نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر میازان  SiCpبار اساتحکام
پیوند کامپوزیت نانوساتتار آلومینیوم/کاربید سیلیسیم توسا
فرآیند نورد پیوندی تعیعی است.
در ایاان پااژوهش ،تاااثیر میاازان  SiCpباار اسااتحکام پیونااد
کامپوزیاات نانوساااتتار آلومینیوم/کاربیااد سیلیساایم توساا
فرآینااد نااورد پیوناادی تعیع ای مااورد بررساای قاارار گرفاات.
مهیترین نتای این پژوهش ب شرح زیر است:

ک در فصل مشترک دو فلز چ باا حضاور یاا بادون حضاور
ذرات نانو  SiCpایعاد میشود کیتر بوده ک این نکتا باازهم
باعث کیتر اکسترود شدن ماده بکر زیرالی ای و تیاس کیتار
آنهااا بااا یکاادیگر و عاادم برقااراری پیونااد بااین ایاان دو ماااده
میشود.
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