هب انم خدا

Evaluation mechanical and wear properties of Al/Ni
composite fabricated by friction stir processing

Abstract
In the present study, friction stir processing (FSP) was used to incorporation of Ni particles
into an as-cast A413 aluminum alloy. For this, a rotation speed of 2000 rpm and a traverse
speed of 20 mm/min were selected for processing. The microstructure of the base metal
and composite specimens was evaluated using Optical Microscopy (OM) and Scanning
Electron Microscope (SEM). Also to survey of intermetallic formation, Energy Dispersive
Spectroscopy (EDs) was used. For measurement of wear resistance, a pin on disk test was
performed. Microstructural observations revealed that the acicular Si particles were broken
in the stir zone. Additionally, dendritic microstructure of α-Al phase was eliminated in the
stir zone. According to wear examinations, the composite structure of friction processed
sample, exhibited better wear resistance compared to the base metal. This behavior was
ascribed to the microstructural evolution and the hardness increase during friction stir
processing.
Keywords: friction stir processing, Al/Ni composite, microstructure, intermetallic, wear
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ارزیابی خواص مکانیکی و سایشی کامپوزیت  Al/Niتولید شده با استفاده از
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

چکیده
در پژوهش حاضر ،از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی جهت تلفیق ذرات نیکل با آلیاژ آلومینیوم ریختگی  A413بهره گرفته شد.
پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی شامل سرعت چرخشی و سرعت خطی ،به ترتیب 02 mm/min ،0222 rpm
انتخاب شدند .جهت بررسی تحوالت ریز ساختاری از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید.
همچنین جهت ارزیابی تشکیل ترکیبات بین فلزی ،طیف نگار تفکیک انرژی به کار گرفته شد .به منظور بررسی خواص
سایشی ،آزمون پین روی دیسک صورت پذیرفت .مشاهدات ریز ساختاری حاکی از شکسته شدن تیغههای سوزنی شکل
سیلیسیم و از بین رفتن دندریتهای اولیه  ،α-Alدر ناحیه اغتشاش یافته بود .نتایج حاصل از بررسی رفتار سایش ،داللت بر
رفتار سایشی بهتر ساختار کامپوزیتی نمونه فرآیند شده در قیاس با فلز پایه به علت تحول ریز ساختاری و افزایش میزان
سختی در طی انجام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی داشت.
واژههای کلیدی :فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ،کامپوزیت  ،Al/Niریز ساختار ،ترکیب بین فلزی ،سایش
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مقدمه
امروزه استفاده از آلیاژهای ریختگی  Al-Siبه علت خواص مطلوبشان نظیر مقاومت به خوردگی باال ،قابلیت ریختگی مناسب،
چگالی پایین ،قابلیت جوشکاری مناسب ،ضریب انبساط حرارتی پایین ،پایداری ابعادی خوب و مقاومت به سایش مطلوب ،در
صنایع اتومبیل سازی و دریایی گسترش یافته است .در میان این آلیاژها ،آلیاژ  ، A413به صورت گستردهای در قطعات موتور نظیر
میلههای اتصال و پیستون مورد استفاده واقع شده است .متاسفانه عیوب ریز ساختاری نظیر تخلخلها ،دندریتهای اولیه و
مورفولوژی سیلیسی م ،خواص مکانیکی و تریبولوژیکی این آلیاژها را بسیار تحت تاثیر قرار داده است ،به طوری که استفاده از این
آلیاژها در صنایع مهم نظیر هوا فضا با محدودیت مواجه شده است & (Alshmri, 2013; ASM Handbook, 1992; Tsai
).Kao, 2012
یک روش جهت بهبود رفتار مکانیکی و تریبولوژیکی ،تلفیق ذرات فلزی یا سرامیکی با این آلیاژها جهت ایجاد کامپوزیتهای زمینه
فلزی است .زمینه تقویت شده با ذرات سرامیکی نظیر  TiC ،Al2O3 ،SiCو  B4Cنسبت به تقویت کنندههای فلزی ،استحکام و
سختی باالتری را نشان میدهد ،اما انعطاف پذیری پایین و همچنین عدم پیوند شیمیایی مناسب بین زمینه و تقویت کننده از
مشکالت این تقویت کنندهها است .در میان تقویت کنندههای فلزی ،نیکل به دلیل انعطاف پذیری مناسب ،استحکام باال ،خواص
دمای باالی مطلوب و همچنین توانایی تشکیل ترکیبات بین فلزی ،یک انتخاب مناسب به شمار میرود.
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (FSP) 1روشی جدید بر پایه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) 0است .در این فرآیند یک ابزار
چرخنده مصرف نشدنی که به پین و شانه تقسیم میگردد ،تا جایی که سطح قطعه توسط شانه 3فشار داده شود ،در یک قطعه فرو
میرود .به دلیل گرمای تولید شده توسط اصطکاک ،ماده بدون رسیدن به نقطه ذوب خود ،نرم شده و با حرکت ابزار در حال
چرخش به صورت خطی ،امکان سیالن ماده اطراف پین فراهم میگردد .از این رو این فرآیند سبب افزایش در میزان دما و تغییر
شکل پالستیک شدید شده و میتواند منجر به پدیده تبلور مجدد 4و اصالح ریز ساختار شود  .شماتیک این فرآیند در شکل 1
نشان داده شده است ).(Gandra, 2014; Ma, 2008; Mishra & Ma, 2005
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ،به عنوان روشی نوین جهت تولید کامپوزیتهای سطحی زمینه فلزی مورد توجه واقع شده است .در
مقایسه با سایر روشهای ساخت کامپوزیت نظیر ریختهگری ) ،(Rajan, Pillai & Pai, 2008عملیات ذوب لیزر5
) ،(Hu & Baker, 1995اسپری پالسما (Gui & Kang, 2000) 6و نظایر آنها ،این روش دارای مزایایی است .مهمترین مزیت
آن ،حالت جامد بودن این فرآیند است .بنابراین واکنشهای شیمیایی نامطلوب و همچنین تشکیل فازهای شکننده نظیر اکسید،
اتفاق نمیافتد .به عالوه ،این فرآیند ،اقتصادی ،ارزان و دوستدار محیط زیست است .در سالهای اخیر تالشهای بسیاری جهت
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Friction stir processing

1

Friction stir welding

2

Shoulder

3

Recrystallization

4

Laser melt treatment

5

Plasma spray

6

اصالح ریز ساختار و خواص مواد با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی صورت پذیرفته است .محمود و همکارانش )،(2012
ریز ساختار ،خواص مکانیکی و تریبولوژیکی آلیاژ  A413را با استفاده از این روش بهبود بخشیدند .آنها گزارش کردند که در اثر
انجام این فرآیند ،عیوب ریز ساختاری کاهش یافته و اندازه دانههای اولیه آلومینیوم و ذرات سوزنی سیلیسیم کاهش چشمگیری
داشته است .مظاهری و همکارانش) ، (2011نانوکامپوزیت سطحی  A356/Al2O3را با استفاده از این روش ایجاد نمودند و
گزارش کردند که مقادیر ریز سختی نانوکامپوزیت ،حدودا دو برابر فلز پایه بوده است .علیدخت و همکارانش ) (2011نیز،
کامپوزیت هیبریدی  A356/SiC/MoS2را ایجاد نمودند .آنها نتیجه گرفتند نرخ سایش حاصل شده برای فلز پایه حدودا سه برابر
کامپوزیت بوده است .اخیرا برخی از محققان ،کامپوزیتهای تقویت شده با ذرات بین فلزی نظیر
، (Hsu, Chang, Kao, Ho & Chang, 2006) Al-Al3Ti ،(Hsu, Kao & Ho, 2005) Al-Al2Cu
 (Lee, Kao, Chang & Ho, 2013) Al-Al12Moو  ،(Lee, Kao & Ho, 2008) Al-Al13Fe4که به وسیله فرآیند
اصطکاکی اغتشاشی سنتز گردیدهاند را ایجاد نمودهاند .در دیاگرام فازی  ،Al-Niشش ترکیب بین فلزی ،Al4Ni3 ،Al3Ni2 ،Al3Ni
 Al3Ni5،AlNiو AlNi3یافت میشود .در میان آنها  ،Al3Niکمترین گرمای تشکیل را داراست و بنابراین ،تشکیل این فاز در طی
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی سادهتر از بقیه است ) .(Pretorius, 1990با توجه به سختی باالی این فاز ،بهبود چشمگیر خواص
مکانیکی و تریبولوژیکی کامپوزیت تقویت شده با این ترکیب بین فلزی انتظار میرود.
با وجود تالشهای صورت پذیرفته برای ساخت کامپوزیت با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ،گزارشهای کمی درباره ایجاد
کامپوزیت  Al/Niبا این روش وجود دارد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تغییرات ریز ساختار ،ارزیابی سختی و رفتار سایش دمای
محیط کامپوزیت  Al/Niو مقایسه آن با فلز پایه ،و همچنین امکان سنجی تشکیل فاز بین فلزی  Al3Niدر آلیاژ  A413در طی
فرآیند اصطکاکی اغتشاشی است.

شکل  -1شماتیک فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
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مواد و روش تحقیق
جهت انجام این پژوهش ،ابتدا یک شمش ذوزنقهای شکل  ،A413ماشینکاری شده و به صورت قطعاتی با ضخامت  1سانتیمتر
سطح مقطع زده شده است .ترکیب شیمیایی آلیاژ ،در جدول  1نشان داده شده است .جهت تلفیق ذرات تقویت کننده با آلیاژ،
شیارهایی با پهنای  0میلیمتر و عمق  3/5میلیمتر در وسط قطعات ایجاد گردید .سپس پودر نیکل با خلوص  99/9درصد و
متوسط اندازه  0تا  4میکرومتر درون شیارهای ایجاد شده قرار گرفت .تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) 7از ذرات نیکل در
شکل  0قابل مشاهده است.
جدول  -1ترکیب شیمیایی آلیاژ  A413مورد استفاده ( درصد وزنی )

عنصر

Al

عناصر دیگر

Zn

Ni

Mg

Mn

Cu

Fe

Si

درصد وزنی

باقیمانده

0/44

0/24

0/061

0/42

0/16

0/11

0/56

11/1

ابزار مورد استفاده در این پژوهش به شکل استوانهای و از جنس فوالد گرمکار  ،H13انتخاب گردید .این ابزار دارای قطر شانه 11
میلیمتر ،قطر پین  5میلیمتر و ارتفاع پین  4میلیمتر بود .جهت ایجاد سیالن بهتر ،رزوههایی به صورت چپ گرد و با گام 1
میلیمتر بر روی پین تعبیه شد  .سرعت چرخشی ،سرعت خطی و همچنین زاویه به ترتیب  0222دور بر دقیقه 02 ،میلیمتر بر
دقیقه و  3درجه انتخاب و فرآیند در یک پاس انجام شد .پس از انجام فرآیند ،نمونه عمود بر جهت حرکت خطی بریده شده و
تست متالوگرافی به وسیله اچانت  1 ( Kellerمیلی لیتر هیدروفلوریک اسید 1/5 ،میلی لیتر هیدروکلریک اسید و  0/5میلی لیتر
نیتریک اسید در  95میلی لیتر آب ) صورت پذیرفت .سپس نمونهها توسط میکروسکوپ نوری ،میکروسکوپ الکترونی روبشی1
) (SEMو طیف نگار تفکیک انرژی (EDS) 9مورد مطالعه قرار گرفتند .ریز سختی سنجی ویکرز با بار  122میلی گرم و زمان
تاخیر  15ثانیه انجام شد .به منظور ارزیابی خواص سایشی ،آزمون پین روی دیسک انجام پذیرفت .نمونه پین به قطر 5
میلیمتر ،از مرکز ناحیه کامپوزیتی جدا شد .دیسک ساینده از جنس فوالد  AISI 52100که دارای سختی  60راکول سی )(HRc
بود ،انتخاب گردید .تست سایش با مسافت لغزش  622متر  ،نیروی اعمالی  05نیوتون و سرعت  2/1متر بر ثانیه صورت پذیرفت.
سپس تغییرات ضریب اصطکاک و میزان کاهش وزن در مقابل مسافت لغزش ترسیم و مورد آنالیز واقع شد.
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Scanning electron microscope

7

Scanning electron microscope

8

Energy dispersive spectrometer

9

شکل  -2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ذرات نیکل

نتایج و بحث
شکل  3الف و ب ریز ساختار آلیاژ  A413قبل از انجام فرآیند را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ریز ساختار این
آلیاژ شامل ذرات سوزنی شکل سیلیسیم ،دندریتهای  α-Alو حفرات است .شکل  4الف ریز ساختار کامپوزیت  Al/Niرا بعد از
انجام فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ،نشان می دهد .به دلیل ایجاد حرارت و همچنین تغییر شکل پالستیک شدید ،ذرات سیلیسیم
شکسته و ریز شده ،میزان حفرات کاهش یافته و دندریتها از بین رفتهاند .شکل  4ب بیان میکند که شکستگی ذرات سیلیسیم
در برخی مناطق به خوبی صورت نگرفته است .ما و همکارانش ) ،(2007گزارش کردند که سرعت چرخشی باال نمیتواند به
درستی سبب اصالح ذرات سیلیسیم شود ،زیرا ،سبب افزایش در میزان حرارت ورودی شده و در نتیجه قابلیت سیالن زمینه را
افزایش میدهد .بنابرا ین می توان نتیجه گرفت وجود ذرات سیلیسیم درشت در برخی مناطق ،به دلیل سیالن باالی زمینه در آن
منطقه است .برای دستیابی به ریز ساختار همگن ،انتخاب پارامترهای مناسب اهمیت باالیی دارد.
الف

ب

حفره
تیغه سیلیسیم

دندریتهای α-Al

شکل  -3ریز ساختار اولیه آلیاژ  A413در بزرگنمایی الف ) کوچک و ب) بزرگ
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الف

ب

شکل  -4ریز ساختار نمونه کامپوزیتی الف ) تقریبا همگن و بدون وجود تیغههای سوزنی سیلیسیم ،ب) همراه با سیلیسیم درشت و
ریز نشده

شکل  5ریز ساختار نمونه کامپوزیتی را در سمت پیش ران ،12نشان میدهد .ریز ساختار در این ناحیه به سه قسمت ناحیه
اغتشاش یافته ،(SZ) 11ناحیه متاثر از حرارت (TMAZ) 10و فلز پایه تقسیم میگردد .در ناحیه اصطکاکی اغتشاشی شده ،تغییر
شکل پالستیک شدید و حرارت ایجاد شده ناشی از اصطکاک ،سبب ایجاد پدیده تبلور مجدد میگردد .ناحیه متاثر از حرارت نیز،
افزایش دما و تغییر شکل پالستیک را تجربه میکند ،اما تبلور مجدد در این ناحیه به علت تغییر شکل پالستیک ناکافی صورت
نمیپذیرد.

شکل  -5مرز ناحیه اغتشاش یافته و ناحیه متاثر از حرارت در سمت پیش ران .تفاوت در ریز ساختار به سهولت قابل تشخیص است.
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Advancing side

10

Stirred zone

11

Thermo-mechanically affected zone

12

به دلیل نوع ریز ساختار ،تشخیص ذرات نیکل در تصاویر مبتنی بر میکروسکوپ نوری مشکل است .از همین رو ،جهت تشخیص
ذرات نیکل و نحوه توزیع آنها ،تصاویر الکترونی برگشتی (BSE) 13گزینه مناسبی است ،زیرا تفاوت بین عدد اتمی آلومینیوم و
سیلیسیم با نیکل قابل مالحظه است .شکل  6توزیع ذرات نیکل در زمینه را مشخص میکند .همان طور که مالحظه میشود،
کلوخهای شدن 14ذرات نیکل به وضوح در تصویر قابل رویت است .شفیعی زرقانی و همکارانش ) ،(2011گزارش نمودند که افزایش
در تعداد پاس سبب توزیع یکنواختتر و ریزتر ذرات تقویت کننده درون زمینه میگردد .بنابراین میزان کلوخهای شدن ذرات نیکل
با افزایش تعداد پاس ،کاهش خواهد یافت.
بر اساس معادالت ترمودینامیکی ،در حالت جامد Al3Ni ،اولین ترکیب بین فلزی است که در سیستم  Al-Niمیتواند تشکیل شود
) .(Pretorius, 1990آنالیز نتایج طیف نگار تبدیل انرژی ( شکل  ) 7نشان میدهد که نیکل در مرز با زمینه ،به صورت درجا15
با آلومینیوم واکنش داده ( شکل -7ب و د ) و ترکیب بین فلزی  Al3Niدر اطراف ذرات نیکل تشکیل شده است .با توجه به اینکه
انتخاب پارامترهای فرآیند به نحوی است که حرارت باالیی را تولید میکند ،انتظار میرفت میزان فاز بین فلزی تشکیل شده زیاد
باشد ،اما شکل  1نشان میدهد که ضخامت الیه نازک خاکستری رنگ ( ترکیب بین فلزی ) در اطراف ذره سفید رنگ نیکل بسیار
کم است .علت اصلی این پدیده را میتوان در این حقیقت جستوجو کرد که ،نرخ رشد فاز  Al3Niبه علت حضور عناصر مختلف در
زمینه ،کاهش یافته است ).(Colgan, 1990

شکل  -6تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از توزیع ذرات نیکل در زمینه .کلوخهای شدن ذرات نیکل در برخی مناطق قابل رویت است.
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Electron backscatter diffraction

13

Agglomeration

14

In situ

15

ب

الف

د

ج

Al: 74.7 at. %

Al: 11.58 at. %

Ni: 25.3 at. %

Ni: 88.42 at. %

الف

ب

شکل  -7نتایج آنالیز طیف نگار تفکیک انرژی .الف و ج) تقویت کننده نیکل ،و ب و د) ترکیب بین فلزی در مرز نیکل و زمینه

شکل  -8تصویر میکروسکوپ الکترونی از ذره نیکل که به رنگ سفید مشخص شده است .الیه خاکستری رنگ اطراف این ذره ترکیب بین
فلزی  Al3Niاست.
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توزیع ریز سختی در شکل  9قابل مشاهده است .مقدار سختی فلز پایه  ،در محدوده  52تا  72ویکرز تغییر میکند .بنابراین
میانگین سختی فلز پایه  62ویکرز در نظر گرفته میشود .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،میانگین سختی ناحیه
اغتشاش یافته ،حدود  14/5ویکرز است .افزایش در میزان سختی نمونه کامپوزیتی میتواند به دالیل زیر رخ داده باشد:





اصالح ریزساختار  ،شکسته شدن ذرات سوزنی سیلیسیم و همچنین توزیع همگن ذرات سیلیسیم در خالل فرآیند
اصطکاکی اغتشاشی سبب افزایش سختی میگردد.
اصالح دانه در طی فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ،بر اساس رابطه هال-پچ ) (Hall-Petchسبب افزایش میزان سختی
میشود .این پدیده در ناحیه اغتشاش یافته توسط تبلور مجدد دینامیکی صورت میپذیرد .از این رو میزان دما و تغییر
شکل پالستیک فاکتورهای مهمی به شمار میروند.
قفل کردن نابهجاییها و همچنین مرزهای دانه توسط ذرات نیکل ،سبب افزایش سختی میشود .میتوان پیبرد ،هر
چقدر بتوان توزیع ریزتر و همگنتری از ذرات نیکل فراهم نمود ،حرکت نابهجاییها و مرزهای دانه سختتر انجام شده و
سختی افزایش مییابد.

شکل  -9توزیع ریز سختی در کامپوزیت Al/Ni

شکل  12تغییرات وزن در برابر مسافت لغزش را برای نمونههای فلز پایه و کامپوزیتی نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ،میزان کاهش وزن فلز پایه بیشتر از نمونه کامپوزیتی بوده است .نرخ سایش محاسبه شده نیز برای فلز پایه و
کامپوزیت ،به ترتیب  1/6×12-5و  1/1×12-5گرم بر متر است .بهبود خواص سایشی در نمونه کامپوزیتی به دالیل زیر اتفاق
میافتد:


بررسیهای محققان نشان میدهد که در آلیاژهای  Al-Siو کامپوزیتهای با زمینه این آلیاژها ،اندازه ،مورفولوژی و توزیع
ذرات سیلیسیم مقاومت به سایش را تحت تاثیر قرار میدهد ) .(Elmadagli, Perry & Alpas, 2007در ریز ساختار
آلیاژ  ،A413حضور ذرات سیلیسیم سوزنی شکل سبب تمرکز تنش میگردد و از این رو جوانه زنی ترک و اشاعه آن در
فلز پایه راحتتر صورت میپذیرد.
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در نمونههای کامپوزیتی ،نیرو می تواند بین ذرات تقویت کننده و زمینه تقسیم شود .در نتیجه مقاومت به سایش نمونه
کامپوزیتی نسبت به فلز پایه افزایش مییابد.



ذرات تقویت کننده به عنوان مانعی بر سر راه حرکت نابهجاییها عمل کرده و میتوانند مقاومت به سایش را افزایش
دهند.

شکل  -11میزان کاهش وزن در برابر مسافت لغزش برای فلز پایه و کامپوزیت Al/Ni

شکل  11الف و ب ،تغییرات ضریب اصطکاک را با مسافت لغزش نشان میدهد .همانطور که مشاهده میگردد ،نوسانات ضریب
اصطکاک فلز پایه بسیار بیشتر از نمونه کامپوزیتی است .علت این امر وقوع چسبندگی بین فلز پایه و دیسک سایش است .در
نمونه کامپوزیتی این پدیده به علت وجود ذرات تقویت کننده کمتر اتفاق میافتد و در نتیجه نوسانات کمتری را شاهدیم.
نتایج
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که ،فرآیند اصطکاکی اغتشاشی توانایی اصالح ریز ساختار ،از بین بردن عیوب
ساختاری و ایجاد ریز ساختار همگن را داراست .همچنین میزان ترکیب بین فلزی تشکیل شده ،به علت کند کردن نرخ رشد
آن توسط سایر عناصر موجود در زمینه ،کم است .به علت تحمل بار توسط ذرات تقویت کننده و همچنین اثر قفل کنندگی
این ذرات بر روی نابهجایی ها ،نمونه کامپوزیتی سختی باالتری را نسبت به فلز پایه از خود نشان میدهد .در نهایت به علت از
بین رفتن مناطق دارای تمرکز تنش ،اصالح ریز ساختار و افزایش سختی ،شاهد بهبود خواص سایشی کامپوزیت به دست
آمده در قیاس با فلز پایه هستیم.
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Al/Ni  الف) فلز پایه و ب) کامپوزیت، نمودار تغییرات ضریب اصطکاک با مسافت لغزش-11 شکل
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