هب انم خدا

چهارمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی

تولید درجا کامپوزیت های ریختگی پایه آلومینیمی تقویت شده با ذرات سرامیکی
آلومینا

ساجد رحیمپور ،1رسول آذری خسروشاه ،2رضا طاهرزاده

موسویان3

چکیده:
با استفاده از تولید کامپوزیتهای ریختگی درجا به روش ریختهگری گردابی میتوان ضمن تولید کامپوزیتهایی
با تقویت کننده های نانومتری به توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده در فاز زمینه و ترشوندگی باالیی رسید که از
مهمترین پارامترها در تعیین خواص کامپوزیت هستند .در این پژوهش هدف تولید کامپوزیتهای ریختگی پایه
آلومینیومی تقویت شده با ذرات سرامیکی  Al2O3در ابعاد نانو به روش درجا میباشد که این ذرات در اثر فعل و
انفعاالت شیمیایی بین پودرهای اضافه شده از قبیل ( SiO2 ،ZnOشیشه بازیافتی) و  TiO2با مذاب آلومینیم تولید شدند.
بعد از آماده سازی پودرها ،آنها به مذاب آلومینیم اضافه شدند و بعد از همزدن در مدت زمان معین ،ریختهگری انجام
شد .سپس با استفاده از دستگاه  SEMو میکروسکوپ  FESEMتولید یا عدم تولید ،ابعاد و توزیع تقویت کنندهها
مورد بررسی قرار داده شد .بررسیها نشان داد که نمونه کامپوزیتی تولید شده از شیشه بازیافتی دارای تقویت کنندههایی
ریز و با توزیع مناسب است که علت آن ترد بودن پودر  ،SiO2آگلومره شدن کمتر نسبت به سایر پودرها به هنگام
اضافه شدن به مذاب و توزیع مناسب در داخل مذاب است.
کلمات کلیدی :کامپوزیت زمینه فلزی ،ریختهگری گردابی ،نانو آلومینا ،آلیاژ آلومینیم ،روش درجا

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی سهند تبریزs_rahimpour@sut.ac.ir

 2دانشیار ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،مواد پیشرفته
 3دانشجوی دکتری ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،مواد پیشرفته
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 -1مقدمه
در سالیان گذشته ،طراحی مواد با تاکید بر وزن سبک ،سازگاری با محیط زیست ،هزینه کم ،کیفیت و قابلیت
کارایی تغییر کرده است .به این ترتیب کامپوزیتهای زمینه فلزی مورد توجه قرار گرفته و به طور روز افزونی در حال
توسعه میباشند .این نوع کامپوزیتها در صنایع مهمی از جمله صنایع نظامی ،صنایع هوایی ،حمل و نقل ،خطوط انتقال
قدرت و غیره مورد استفاده میباشند ] .[1به طور کلی کامپوزیتهای زمینه فلزی شامل فاز زمینه و فاز تقویتکننده
میباشد که در آنها فاز زمینه عمدتا آلیاژ و فاز تقویتکننده معموال از جنس سرامیک میباشد ] .[2از مهمترین و
ارزانترین کامپوزیتهای زمینه فلزی میتوان به کامپوزیتهای زمینه آلومینیمی اشاره کرد که به دلیل مزایایی از قبیل
دانسیته پایین ،استحکام ویژه باال ،مقاومت به سایش عالی و مقاومت به خوردگی و خستگی مناسب ،امروزه در صنایع
گوناگون دارای کاربرد زیاد میباشند .مورفولوژی و شکل تقویتکننده بطور کلی به دو گروه تقویتکنندههای
ناپیوسته و پیوسته تقسیم میشود .در گروه تقویتکنندههای ناپیوسته انواع ذرات سرامیکی ،فیبرهای کوتاه و ویسکرها
مورد استفاده قرار میگیرند .فاز دوم پیوسته اغلب بصورت فیبرهای پیوسته میباشند .از میان تقویتکنندههای ذکر
شده ،تقویتکنندههای ذرهای سرامیکی بدلیل قیمت کمتر ،تامین قابلیت شکلپذیری و خواص ایزوتروپیک بهتر در
مقایسه با سایر تقویتکنندهها بیشترین کاربرد را دارند .کامپوزیتهای ذرهای ابتدا توسط ایرمن و همکارانش در سال
 1492در محصوالت آلومینیم تفجوشی شده مشاهده شد ] .[9شکل  1روش ساخت کامپوزیتهای زمینه فلزی را
نشان میدهد.

شکل  :1روشهای ساخت کامپوزیتهای زمینه فلزی ].[5

یک روش شناخته شده برای تولید مواد کامپوزیتی ،فرآیند تولید درجا ) (In-situاست .در این فرآیند واکنش
بین زمینه و محیط در تماس با آن ،فاز تقویتکننده را به وجود میآورد .تکنیکهای گوناگونی برای تولید
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کامپوزیتهای درجا به وجود آمده است .مراحل این تکنیکها از شیوههای ریختهگری و متالورژی پودر متداول
مشتق شده است و از طریق کنترل سنتیک و ترمودینامیک واکنشها برای تولید فازهای درجا بهبود یافته است .این
کامپوزیتها به خاطر تشکیل تقویتکننده درون زمینه در طی ساخت مزایایی از قبیل اندازه و توزیع مناسب ذرات،
پیوندهای سطحی خوب و اقتصادی بودن فرآیند را دارند6].و .[7توزیع مناسبتر تقویتکنندههای ریز ،استحکامدهی
را افزایش میدهد و منجر به بهبود خواص مکانیکی میشود .از آنجایی که در این فرآیندها سطح ذرات هیچگونه
تماس با هوا یا گاز ندارند ،به صورت خودبه خود یک فصل مشترک زمینه – تقویتکننده تمیز و عاری از هرگونه
آلودگی به وجود میآید.کامپوزیتهای زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات سرامیکی درجا ،به طور وسیعی به خاطر
هزینههای پایین تولید و مزایای زیاد نسبت به روشهای غیردرجا مورد توجه قرار گرفتهاند ]8و.[4
در این پژوهش برای تولید کامپوزیت به روش درجا از فرآیند اکسیداسیون مستقیم مذاب ( )DIMOXاستفاده
شده است .فرآیند اکسیداسیون مستقیم مذاب ) (DIMOXتوسط شرکت  Laraideبه عنوان روش تولیدی جدیدی در
به دست آوردن کامپوزیتهای سرامیک  -فلز انعطاف پذیر ،توسعه یافته است .این تکنیک به طور وسیعی برای تولید
فلزات تقویت شده با سرامیکها به کار میرود .در فرآیند  DIMOXفلز مذاب مثال مذاب آلومینیم از طریق اضافه
کردن اکسیدهای فلزی مثل  SiO2 ،ZnOو  TiO2در دماهای باالتر از طریق واکنش جایگیزینی ( )1اکسید میشود
(معموال از  1077 Kتا  1677 Kبرای آلیاژهای آلومینیم) و تشکیل ذره  Al2O3را میدهد و به این طریق فاز تقویت
کننده تولید میشود ].[10
)(1

Al + MeO = Al2O3 + Me

 -2مواد و روش تحقیق
در این پژوهش شمش آلومینیم با خلوص تجاری  44/8درصد مورد استفاده قرار گرفت .برای تولید هر نمونه
کامپوزیتی از  500گرم شمش آلومینیم خالص استفاده گردید .اسید استئاریک با ترکیب  CH3(CH2)16CO2Hبرای
جلوگیری از آگلومره شدن پودرهای اکسیدی به هنگام آسیابکاری و به عنوان عامل کنترل فرآیند در حین
آسیابکاری جهت اصالح سطح مواد و تجهیزات و جلوگیری از واکنشهای نامطلوب حین واکنش استفاده گردید.
پودر اکسیدهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتنداز( SiO2 :شیشه بازیافتی) ZnO ،و  . TiO2پودر  SiO2از طریق
آسیاب کردن خرده شیشهها در آسیاب سیارهای به دست آمد .پودر به دست آمده دارای ذراتی تقریبا کروی و
گوشهدار با اندازه زیر  07µmبود .اکسید تیتانیم و اکسید روی نیز متعلق به شرکت  Millenniumکه دارای ذرات
کروی با اندازه کمتر از  20µmبودند.
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 1-2تجهیزات مورد استفاده
سیستم ریختهگری گردابی از سه بخش اصلی کوره ،همزن و قالب تشکیل شده است .کوره مورد استفاده برای
ذوب نمودن شمشهای آلومینیم ،یک کوره مقاومتی بوده که با توان  70کیلووات و تا دمای  1100درجه سانتیگراد
کار میکند .به منظور عدم تهنشین شدن ذرات تقویتکننده به دام افتاده در مذاب ،سیستم به صورت کفریز طراحی
شده و لوله آلومینیایی به عنوان راهگاه کوره در کف کوره قرار گرفت .دستگاه همزن به کار رفته در این پژوهش
شامل الکتروموتور با دور ثابت  500دور بر دقیقه و پروانه این همزن از جنس گرافیت بوده و به صورت پره با زوایای
 60 – 70درجه نسبت به محور دوران ساخته شده است .پره دارای ضخامت  1/5سانتیمتر و قطر  5/5سانتیمتر میباشد.
در این تحقیق از قالب فلزی  Yشکل به منظور نمونهگیری از مذاب کامپوزیتی استفاده گردید .قالب فلزی از جنس
فوالد  CK45است .جهت تهیه پودر ترکیبی یعنی مخلوط کردن پودر اکسیدها و پودر میکرونی آلومینیوم ،از
آسیاب گلولهای سیارهای مدل  FP2ساخت شرکت فرا پژوهش نقش جهان اصفهان استفاده شد .برای بررسی ریز
ساختار کامپوزیتهای ساخته شده و مشاهده تقویتکنندههای درجا تولید شده ،از دستگاه میکروسکوپ الکترونی
روبشی مدل  Cam Scan Mv 2300مجهز به  EDXاستفاده گردید .با استفاده از دستگاه آزمایش تست
کشش/فشار مدل  DY-26با ظرفیت فشاری  10تن ،مجهز به فک کششی آزمایش کشش انجام شد .میکروسختی
سنجی نمونهها نیز به وسیلهی دستگاه میکروسختی سنج برای تکتک نمونهها انجام شد.
 2-2آمادهسازی نمونهها
در این پژوهش تحقیقات در سه مرحله انجام شد -1 :انجام پیشعملیات بر روی مخلوط پودرهای Al- ،Al-SiO2

 Al-TiO2 ،ZnOو  -2 .Ti-TiO2فرآیند ساخت میکرو و نانوکامپوزیتهای ریختگی درجا -7 .ارزیابی نمونههای
کامپوزیتی ساخته شده
پیش عملیات بر روی ذرات اکسیدها شامل فعالسازی مکانیکی و پیشگرم است .ابتدا  6درصد وزنی از هرکدام
از پودر اکسیدها را با  5گرم پودر آلومینیم خالص بهمراه  1درصد وزنی اسید استئاریک جامد با ترکیب
 CH3(CH2)16CO2Hبه عنوان عامل کنترل کننده فرآیند مخلوط میکنیم .به منظور فعالسازی مکانیکی از آسیاب
گلولهای سیارهای استفاده شد .نسبت وزن گلولههای آسیاب به پودر اکسید نیز  1:7بود .به منظور جلوگیری از اکسید
شدن پودر حین فعالسازی مکانیکی ،عملیات در اتمسفر گاز آرگون با خلوص باال انجام شد .پیش از هر آسیاکاری
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محفظهها به مدت  1دقیقه تحت جریان گاز آرگون قرار گرفتند .برای ساخت هر کدام از مخلوط پودرهای فعالسازی
شده زمان آسیاکاری  2ساعت و دور آسیاکاری  1500 rpmدر نظر گرفته شد.
دما و زمان پیشگرم به ترتیب  900درجه سانتیگراد و  2ساعت در نظر گرفته شد .هدف اصلی از انجام عملیات
پیشگرم پاکسازی ناخالصیها و آلودگیهای سطحی و نیز مولکولهای آب جذب شده به سطح ذرات میباشد .از
موارد دیگر بستر ذرات پیشگرم میباشد که نباید از حدود  1cmبیشتر باشد و در خالل پیشگرم باید ذرات را زیر و
رو کرد و این موارد به خاطر یکسان بودن شرایط پیشگرم ذرات میباشد.
 6سری آزمایش نهایی طراحی و انجام شد که اصول کلی انجام این آزمایشها کامال یکسان و تنها تفاوت در
نوع پودرهای اضافه شده به مذاب آلومینیم است .با توجه به کف ریز بودن نوع فرآیند ،ابتدا کف بوته توسط درپوش
مناسبی بسته شده و جهت انجام فرآیند پیشگرم در داخل کوره قرار داده شد .پس از پیشگرم کردن مناسب بوته،
 500گرم شمش آلومینیم خالص بعد از تمیزکردن سطحی و چربیزدایی در داخل بوته قرار گرفت .طبق آنالیز حرارتی
محدوده دمایی مناسب برای انجام واکنش جایگزینی بین مذاب آلومینیم و پودر اکسیدها دمای ℃ 850و باالتر از آن
میباشد ،بنابراین اجازه داده شد تا دمای مذاب به  850درجه سانتیگراد برسد .پس از سربارهگیری و گاززدایی با
1

آرگون ،سیستم همزن تا زیر سطح مذاب پایین آورده شد تا همزن گرافیتی پیشگرم شود .بعد از پیشگرم شدن
3

همزن تا حد مناسب ،اضافه کردن پودرهای ترکیبی به داخل مذاب شروع میشود .برای کاهش تالطم مذاب و همچنین
2

کاهش اتالف پودرهای اضافه شده،همزن را تا زیر سطح مذاب پایین آورده و همزن را روشن کرده و اضافه کردن
3

پودر به داخل مذاب آلومینیم شروع شد .اضافه کردن پودر به داخل مذاب آلومینیم به صورت پاشش بر روی سطح
مذاب انجام شد .در حال اضافه کردن ذرات به مذاب آلومینیم سرعت همزن  500 rpmبود .بعد از اضافه کردن مذاب
به داخل مذاب آلومینیم 5 ،دقیقه زمان داده شد تا برای تماس هرچه بهتر پودراکسید با مذاب آلومینیم و تولید ذرات
تقویت کننده آلومینا ،همزن مذاب را هم بزند .طبق دیاگرام الینگهام که در شکل  2آمده است ،انرژی آزاد مولی
اغلب اکسیدهای فلزی باالتر از اکسید آلومینیم میباشد و بنابراین  Alآنها را احیا و خود به آلومینا تبدیل میشود.
از نکات قابل توجه آنکه در تمامی مراحل انجام آزمایش ،محیط کوره و بوته با گاز آرگون محافظت و دمای ذوب
نیز در تمامی مراحل توسط ترموکوپل اندازهگیری میشود .بعد از اتمام  5دقیقه ،سیستم همزن باال کشیده شده و برای
جلوگیری از تهنشینی و یا شناور شدن ذرات تقویت کننده ،بالفاصله درپوش برداشته شد تا دوغاب کامپوزیتی به داخل
قالب ریخته شود .طی  5پاس نورد گرم ضخامت نمونه از  5mmبه ضخامت  2mmرسید تا نمونههای کششی و سختی
حاصل شوند .شکل ( 7الف) نمونه کششی که ابعاد نمونه کششی به میلیمتر و ضخامت آن  2mmاست و شکل 7
(ب) نیز شماتیک کلی سیستم ریختهگری گردابی را نشان میدهد.
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شکل  :2دیاگرام الینگهام

ب

الف

شکل ( :7الف) نمونه کششی و (ب) شماتیک کلی سیستم ریختهگری گردابی
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در جدول  1کامپوزیتهای تولید شده در پژوهش جاری آورده شده است.
جدول  :1روند انجام ریختهگری
زمان همزدن

دمای بارریزی

دمای قالب

)(min

)℃(

)℃(

Al- 6wt% SiO2

5

850

700

Al- 4wt% SiO2

5

850

700

(Al- 1wt%Mg)- 6wt% SiO2

5

850

700

)Al- 6wt%(Al+TiO2

5

850

700

)Al- 6wt% (Ti+TiO2

5

850

700

Al- 6wt% ZnO

5

850

700

ترکیب کامپوزیت

 -3نتایج و بحث
دلیل ترکیب پودر اکسیدها با پودرآلومینیم خالص این است که اگر پودر اکسیدها به صورت مستقیم و بدون هیچ
گونه عملیاتی به داخل مذاب اضافه شود ،در واقع هیچ ذرهای وارد مذاب نمیشود .افزودن پودر اکسیدها بهطور
مستقیم به درون مذاب زمینه ،باعث پس زده شدن این ذرات توسط مذاب میشود .اینگونه به نظر میرسد که اتصال
مکانیکی قوی در بین ذرات آلومینیم و پودر اکسیدها که با استفاده از آسیاب ایجاد شده است به توزیع بهتر ذرات
کمک میکند .در سیستم های نرم – ترد در مراحل اولیه فعالسازی مکانیکی فاز نرم پهن شده در حالیکه ذرات ترد
در بین الیه های فاز نرم قرار میگیرند .در اینجا نیز در اثر فرآیند آسیاب کردن ،ذرات اکسیدها بین ذرات آلومینیم
گیر افتاده و در واقع ذرات آلومینیم نقش حامل ذرات اکسیدها را دارا بوده و موجب بهبود تر شوندگی ذرات میشوند.
دلیل انتخاب پودر آلومینیم نیز هم جنس بودن آن با مذاب زمینه است که باعث بهبود ترشوندگی پودر ترکیبی اضافه
شده توسط مذاب آلومینیم میشود.
شکل  9ریز ساختار حاصل از نمونههای کامپوزیتی را نشان میدهد .با توجه به  EDXگرفته شده از نمونهها ،نقاط
سفید رنگ تصاویر شکل  ، 9آلومینای تشکیل شده حاصل از واکنش بین ذرات اکسیدی و فاز زمینه میباشدEDX .

حاصل از نمونه  Al- 6wt%SiO2در شکل  5آورده شده است .با توجه به دیاگرام الینگهام ( شکل  )2مشاهده میشود
که اکسید آلومینیم پایدارتر از اکسید عناصری نظیر سیلیسیم ،تیتانیم و روی بوده و در نتیجه با انجام واکنش جایگزینی
آلومینیم به آلومینا تبدیل میشود.
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با تغییر نوع ذرات الحاقی به مذاب آلومینیم ،راندمان الحاق و تر شوندگی ذرات اکسیدها تغییر کرده است و در
نتیجه بر روی تشکیل و توزیع ذرات آلومینا تاثیرگذار است .ذرات آلومینا شکل گرفته دارای انواع اشکال نامنظم
گوشهدار ،گرد ،بیضوی و چند ضلعی و به صورت برجسته میباشند .این ذرات دارای توزیع یکنواخت و در بعضی
مواقع دارای توزیع غیر یکنواخت در زمینه میباشند که نوع توزیع تحت تاثیر نوع ذره الحاقی میباشد .یکی از راههای
بهبود ترشوندگی ذرات اضافه شده به داخل مذاب ،استفاده از عناصر آلیاژی است .منیزیم یکی از این عناصر آلیاژی
است که باعث بهبود ترشوندگی ذرات میشود .منیزیم از طریق افزایش ترشوندگی ذرات اکسیدها درداخل مذاب
آلومینیم و افزایش سطح تماس این دو ،باعث افزایش تولید ذرات آلومینا میشود.
2

1

Al2O3

Al2O3
4

3

Al2O3

شکل  :9تصاویر  FESEMحاصل از نمونههای 6wt%ZnO )9 ،6wt% TiO2 )7 ،(Al-1wt%Mg)- 6wt%SiO2)2 ،4wt% SiO2 )1

شکل  EDX :5نقاط سفید در نمونه حاوی  6درصد SiO2
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جدول  2استحکام کششی ،سختی و انعطافپذیری را که از تحلیل نمودارهای تنش-کرنش و سختی سنجی
نمونههای کامپوزیتی حاصل شده است را
Al2O3

نشان میدهد.

جدول :2نتایج حاصل از تست کشش و سختی سنجی

انعطافپذیری

میکروسختی )ویکرز)

استحکام )(MPa

نمونه

74

50

81

Al-Pure

24

84

176

Al- 6wt% SiO2

27

47

191

(Al- 1wt%Mg)- 6wt% SiO2

25

71

118

Al- 6wt%ZnO

12

67

108

Al- 6wt%TiO2

18

77

126

Ti- 6wt%TiO2

77

64

112

Al-4wt% SiO2

خواص کششی کامپوزیتها متاثر از خواص فاز زمینه ،کسر حجمی ذرات تقویت کننده ،شکل ،اندازه و توزیع
ذرات تقویتکنندهها میباشد ] .[11به طور کلی مکانیزمهای استحکامدهی در کامپوزیتها را میتوان به این صورت
بیان نمود :مکانیزم انتقال بار ،افزایش دانسیته نابجاییها ،اندرکنش نابجاییها و ذرات شامل تئوری اوروان و غیره،
کاهش اندازه دانهها و افزایش قید پالستیک دانست .بر اساس تئوری اشبی به علت ناسازگاری پالستیکی بین ذرات
تقویت کننده و آلیاژ زمینه ،ذرات تقویت کننده به عنوان مانعی در برابر حرکت نابجاییها عمل میکنند و در نهایت
با اعمال تنش باالتر ،نابجاییها با تشکیل حلقههای نابجایی تکثیر میشوند] .[12طبق تحقیقات آرسنالت ،در حین سرد
کردن کامپوزیت از درجه حرارتهای باالی تولید به درجه حرارت محیط ،به دلیل اختالف در ضرایب انبساط حرارتی
زمینه و فاز تقویت کننده تنشهای پسماندی به وجود میآیند که موجب میشوند زمینه در حال کشش و فاز تقویت
کننده تحت فشار قرار گیرند ،به این ترتیب این تنشهای پسماند سبب افزایش دانسیته نابجاییها در فصل مشترک فاز
زمینه-تقویتکننده میشوند .علت کاهش درصد ازدیاد طول نمونهها در اثر غیر یکنواخت شدن ساختار زمینه است.
نمونه غیر کامپوزیتی دارای ساختار یکنواخت و پیوسته است و تا لحظه شکست تغییر شکل پالستیک هرچند اندک
از خود نشان میدهد در حالیکه در نمونه کامپوزیتی ذرات آلومینا پس از گلویی شدن و قبل از رسیدن به انتهای تغییر
شکل پالستیک موجب گسیخته شدن نمونه میشود] .[17با توجه به مقادیر میکروسختی که در جدول  2آمده است
افزایش سختی نمونهها در اثر فازآلومینا را میتوان بر پایه دانسیته نابجاییها توجیه نمود .افزایش فاز آلومینا موجب
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افزایش دانسیته نابجاییها در حین انجماد نمونههای کامپوزیتی میشود که این خود باعث افزایش مقاومت در برابر
تغییر شکل پالستیک و زیاد شدن سختی میگردد .همچنین کاهش اندازه دانهها یکیدیگر از عوامل افزایش سختی
است ] .[17دلیل کاهش انعطافپذیری توزیع غیر یکنواخت ذرات تقویت کننده و افزایش حفرات میباشد ].[17
 -9نتیجهگیری
 -1امکان تولید کامپوزیت های پایه آلومینیمی تقویت شده درجا با توزیع مناسب ذرات تقویت کننده به روش
ریختهگری گردابی وجود دارد.
 -2آسیاکاری ذرات باعث بهبود اتصال ذرات تقویت کننده با زمینه ،توزیع و ممانعت از آگلومره شدن ذرات و
همچنین استفاده از درصد باالی ذرات ریزتر شد.
 -7پیش عملیات پیشگرم قبل از افزودن ذرات به مذاب ،باعث برداشته شدن پیوندهای نامطلوب سطحی و گازهای
جذب شده گردید.
2

 -9استفاده از پره همزن توربینی چهار پرهای از جنس گرافیت در دور همزدن  500 rpmو موقعیت قرارگیری از
3

ارتفاع کل زیر سطح مذاب ،بهترین حالت الحاق ،ترشوندگی و توزیع ذرات را موجب شد.
 -5دمای ریختهگری  850درجه سانتیگراد و باالتر ،دمای بهینه برای ریختهگری کامپوزیتهای درجا است.
 -6در کل از بین کامپوزیتهای تولید شده از اکسیدهای مختلف ،کامپوزیت تولید شده از اکسید  SiO2بهترین نتایج
را نشان میدهد که علت آن ترد بودن پودر  SiO2است که باعث میشود آگلومره نشود و با یک توزیع مناسب وارد
مذاب آلومینیم شود .در این صورت در اثر توزیع مناسب در مذاب آلومینیم و همچنین تماس بیشتر این پودر با مذاب
آلومینیم تقویت کننده بیشتری تولید شده و خواص کامپوزیت بهبود مییابد.
 -7مقایسه دو نمونه  (Al- 1wt% Mg)- 6wt% SiO2و  Al- 6wt% SiO2نشان میدهد که وجود منیزیم
باعث بهبود خواص مکانیکی از طریق توزیع مناسب ذرات تقویت کننده و ترشوندگی باالی ذرات تقویتکننده توسط
زمینه میباشد .علت آن این است که به هنگام اضافه کردن پودر اکسیدی به مذاب آلومینیم ،وجود منیزیم باعث
افزایش ترشوندگی ذرات اکسید توسط مذاب آلومینیم و انجام هرچه بهتر واکنش جایگزینی و تولید تقویتکننده
آلومینا میشود.
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In-situ fabrication of as-cast aluminum matrix composites
reinforced with alumina ceramic particles
Sajed Rahimpour*, Rasoul Azari Khosrosgahi, Reza Taherzadeh Mosavian
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Abstract: By using cast in-situ production composites molding which has been produced by
Vortex method not only We can produce composite reinforcement with nm but also we can reach
to a good uniform distribution of particles in the matrix reinforcement with high wettability. In this
study, the aim of process is producing composite casting aluminum base reinforced with ceramic
particles Al2O3 in nanoscale with in-situ method . These particles by chemical reactions between
the added powders, such as (ZnO, TiO2, SiO2) and molten aluminum were produced. After
preparation of the powders, they were added to molten aluminum and after stirring For a certain
period, the casting was done. Then by using SEM and FESEM ,the production or nonproduction
the size and distribution of reinforcements were examined. Studies showed that the composite
sample made from recycled glass has an reinforcement that is fine and has an appropriate
distribution. Because of the brittle powder SiO2 less agglomeration than other powders when
Added to melt and also because of melt distribution in molten metal which has been moderate.

Keywords: Metal matrix composite, Stir casting, Nanoalumina, Aluminum alloy, In-situ.
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