هب انم خدا

تولید ساندویچ پنل آلومینیمی به روش ریختهگری نفوذی در فضاساز سدیم کلرید
فرید بشیرزاده ،1توحید سعید ،2جواد مالئی

میالنی3

چکیده
ساختار سلولی باعث ایجاد ترکیب مناسبی از خواص جذب انرژی باال و سفتی مطلوب در ساندویچ پنلهای
آلومینیمی شده است .یکی از موانع گسترش استفاده از ساندویچ پنلهای آلومینیمی در صنایع خودروسازی،
کشتیسازی و هوافضا ،هزینه ی باالی تولید این مواد است .در این مطالعه ،با انجام تغییراتی در فرآیند ریختهگری
نفوذی با استفاده از فضاساز سدیم کلرید ،شیوهی نوینی مورد استفاده قرار گرفته است .در این روش ،مذاب
آلومینیم با فوق گداز باال به داخل یک پروفیل مکعبی آلومینیمی پیشگرم شده ریخته شده و بالفاصله سدیم
کلرید پیشگرم شده به آن اضافه میگردد .سپس مخلوط مذکور تا انجماد کامل توسط یک پیستون تحت فشار
قرار میگیرد .در نهایت نمونه بدست آمده ماشینکاری شده و فضاساز آن توسط آب حذف میگردد تا ساندویچ
پنل آلومینیمی حاصل شود .از طریق اعمال تغییرات در مادهی فضاساز و متغیرهای فرآیند ،اندازه حفرات و چگالی
هسته فومی قابل کنترل است .به طوری که ،ساندویچ پنلهای تولید شده به این روش ،دارای هستهای با درصد
تخلخل بین  72تا  56درصد هستند .نمودارهای تست فشار تک محوری  ،شامل سه قسمت االستیک ،مسطح و
فشردگی بوده که گستردگی زیاد منطقه مسطح نشاندهنده توانایی باالی نمونه در جذب انرژی وارده است.
کلمات کلیدی :ساندویچ پنل آلومینیمی ،ریختهگری نفوذی ،فضاساز سدیم کلرید ،همانندسازی.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی سهند
 -7دانشیار مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی سهند ).(saeid@sut.ac.ir
 -3دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی سهند
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 .1مقدمه
در سه دههی اخیر فلزات سلولی توسعه یافته و به عنوان مواد جدید مهندسی در حال رشد هستند .مزیت
اصلی مواد سلولی ترکیب خواص مکانیکی مطلوب (مخصوصاً استحکام و سفتی) و وزن کم است .این مواد
سبک وزن و استثنایی دارای ترکیب منحصر به فردی از خواص هستند که از جملهی آنها میتوان به قابلیت
جذب انرژی ضربهی باال ،سفتی مطلوب ،قابلیت نفوذ آب و هوا ،خواص غیر معمول صوتی ،هدایت حرارتی
کم ،عایق الکتریکی خوب و  ...اشاره کرد .خواص این مواد تابعی از ماده پایه ،توپولوژی حفرات (باز یا بسته
بودن حفرات و اندازه آنها) و چگالی آنهاست ] .[1ساختار منحصر به فرد فوم فلزی ،آن را به مادهای ایدهآل
برای کاربردهایی در صنعت خودروسازی ،هوافضا ،صنایع کشتیسازی ،صنایع ریلی ،صنعت پزشکی ،صنعت
ساختمان ،عایقهای صوتی و حرارتی و دکوراسیون و کارهای هنری و  ...بدل کرده است ].[7
فرآیند ریختهگری نفوذی ) (Infiltration castingیکی از زیرگروههای فرآیند همانندسازی
) (Replicationاست که روشی جالب و تطبیقپذیر برای تولید فومهای فلزی سلول باز به شمار میرود .این
فرآیند مزایای زیادی دارد که از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 کنترل قابل قبول اندازهی حفرات ،چگالی و معماری داخلی فوم پتانسیل تولید قطعه با شکل نهایی یا نزدیک به آن پتانسیل تولید قطعاتی که یک قسمت آنها صلب و قسمت دیگر متخلخل باشد ].[3این فرآیند شامل سه مرحلهی اصلی آمادهسازی فضاساز ،نفوذ مذاب فلزی در فضاساز و انجماد آن و در
نهایت حذف فضاساز است .فضاساز مورد استفاده باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
 در دمای ریختهگری کامالً نسوز و مقاوم باشد. پایداری شیمیایی خود را در تماس با مذاب حفظ کند. بعد از نفوذ مذاب به درون آن یک شبکهی باز فلزی تشکیل شود تا مادهی فضاساز قابل حذف باشد ].[4سدیم کلرید فضاساز قابل حلی است که به دلیل ارزانی و در دسترس بودن ،سادگی کاربرد ،غیرسمی بودن
و همچنین حذف آسان آن با استفاده از آب ،به طور گستردهای کاربرد دارد .محدودیت عمدهی فضاسازهای
نمکی نقطهی ذوب آنها است .همچنین در حین حلسازی فضاساز ،محلولهای نمکی خیلی غلیظی ایجاد شده
و ممکن است باعث خوردگی شدید در بعضی آلیاژها بشود ].[4
حفرات فومهای فلزی تولید شده به روش ریختهگری نفوذی در فضاساز سدیم کلرید ،مقدار کمی به هم
دیگر راه دارند .اما از لحاظ تکنیکی فوم سلول باز نامیده میشوند .آلومینیم مذاب به صورت طبیعی نمک را تر
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نمیکند .بنابراین در صورتی که از دانههای کوچک نمک استفاده شود ،اعمال فشار در هنگام نفوذ مذاب به
داخل فضاساز ضروری خواهد بود .شایان ذکر است که فشار اعمالی برای نفوذ مذاب ،چگالی نسبی فوم و
بنابراین خواص آنرا تحت تاثیر قرار میدهد ].[3
عمدهترین مشکل روشهای تولید فومهای فلزی ،پایین بودن قابلیت تکرارپذیری خواص در آنها بوده و
کنترل پارامترهای فرآیند مخصوصاً در روشهای حالت مذاب بسیار سخت و هزینه بر است ].[6
جمشیدی الشتی و همکاران ] [5از سدیم کلرید تجاری با قطر ذرات بین  444تا  644میکرون به عنوان
مادهی فضاساز استفاده کردند .در این مطالعه یک محفظهی فوالدی استوانهای روی یک ماشین تست یونیورسال
سوار شده و توسط یک کورهی مقاومتی گرم میگردد .پس از ذوب شدن آلومینیم و پایدار شدن دمای آن،
نمک پیشگرم شده به آن اضافه شده و فوراً همزدن آغاز میشود .پس از کامل شدن فرآیند مخلوطسازی،
پیستون پیشگرم شده مخلوط را تحت فشار قرار میدهد .در نتیجهی آن ذرات نمک به هم متصل شده و
آلومینیم مذاب اضافی خارج میگردد .بعد از انجماد کامل ،کامپوزیت نمک – فلز توسط ماشینکاری بریده
شده و سدیم کلرید آن توسط آب حذف میشود .چگالی سدیم کلرید جامد  7/156 g/cm3و چگالی آلومینیم
مذاب در دمای  7/353 g/cm3 ،244°Cاست .در صورتی که فشار پیستون وجود نداشته باشد ،چگالی کمتر
سدیم کلرید جامد و سیالیت باالی فلز مذاب باعث شناور شدن ذرات سدیم کلرید در باالی آلومینیم مذاب شده
و در نتیجه موجب ناهمگن شدن پراکندگی حفرات در نمونه نهایی و بوجود آمدن سلولهای نامطلوب بزرگ
در آن خواهد شد ].[5
وجود یک الیه رویی غیرمتخلخل در ساندویچ پنلها ،از هسته فومی متخلخل محافظت کرده و به طور قابل
توجهی خواص فشاری ،کششی ،پیچشی ،خمشی و سفتی را بهبود میبخشد ].[2
در فرآیندهای حالت مذاب ،تولید پانلهای ساندویچی با صفحات آلومینیمی بسیار سخت بوده و فرآیند
جهت جلوگیری از ذوب ورق به دقت کنترل میشود .حتی در برخی موارد آلیاژها به گونهای انتخاب میشوند
که در حین فومسازی هسته ،صفحهی رویی ذوب نشود ].[3
یکی از موانع گسترش استفاده از ساندویچ پنلهای آلومینیمی در صنایع مختلف هزینهی باالی تولید این
مواد است .در این مطالعه ،با انجام تغییراتی در فرآیند ریختهگری نفوذی با استفاده از فضاساز سدیم کلرید،
شیوه ی نوینی ارائه شده است که در آن ساندویچ پنل آلومینیمی در یک مرحله تولید شده و مرحله اتصال فوم
آلومینیمی به صفحات رویی حذف گشته است .با استفاده از این فرآیند ،هزینه تولید از قبل کاهش هزینه مواد
اولیه و تولید قطعهی نهایی کاهش خواهد یافت.
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 .2مواد و روش تحقیق
آلیاژ آلومینیم  AA 6063به عنوان صفحات رویی و آلیاژ پیستون یوتکتیک به منظور تولید هسته فومی
مورد استفاده قرار میگیرند .ترکیب شیمیایی هردو آلیاژ در جدول  1ارائه شده است .نقطه ذوب پایین ،دارا
بودن باالترین سیالیت در کنار استحکام مطلوب و عدم ایجاد فاز اولیه در طی انجماد که باعث جلوگیری از
خمیری شدن آن میشود ،از جمله دالیل انتخاب آلیاژ یوتکتیک برای هسته ساندویچ پنل هستند.
جدول .1ترکیب شیمیایی آلیاژهای مورد استفاده در صفحات رویی و هسته ساندویچ پنل آلومینیمی

عنصر
پیستون
درصد

یوتکتیک

Si

Cu

Fe

Ni

Mg

Mn

Zn

Ti

Cr

Sn

Al

 4/442 4/443 4/414 4/413 4/445 4/339 1/446 4/467 1/432 17/375پایه

وزنی
AA 6063

4/631

4/415 4/423

-

4/444 4/413 4/443 4/442 4/976

-

پایه

سدیم کلرید مورد استفاده به صورت سنگ نمک تجاری تهیه شده و تا اندازه مورد نظر خرد میشود .بعد
از فرآیند خردایش ،ذرات آن به مدت  3دقیقه در آب ولرم قرار داده شده و سپس به مدت نیم ساعت در داخل
آون با دمای  194°Cقرار میگیرند تا رطوبت موجود در آنها حذف شود.
 -1پروفیل مکعبی با ضخامت  1/6میلیمتر از جنس آلیاژ  AA 6063در داخل یک محفظه فوالدی ( یک
لوله که یک طرف آن بسته شده است ).قرار گرفته و دور آن ماسه ریخته شده و فشار داده میشود تا ماسه کامالً
دور پروفیل را بگیرد (شکل  .)1سپس تا دمای  644°Cپیشگرم میشود.

شکل .1پروفیل آلومینیمی در داخل محفظه فوالدی
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 -7آلیاژ مربوط به هسته فومی ساندویچ پنل در یک بوته ذوب شده و در  594°Cنگهداری میشود .دمای
ذوب آلیاژ پیستون یوتکتیک حدود  694°Cاست و  144درجه فوق گداز به منظور سیالیت باال و وجود فرصت
کافی برای انجام کل فرآیند قبل از انجماد مذاب ضروری است.
 -3ذرات سدیم کلرید بالفاصله پس از خارج شدن از آون وارد کورهی الکتریکی شده و به مدت  14دقیقه
در کنار محفظهی فوالدی پیشگرم میشوند .در غیر این صورت ،هنگام ورود به آلومینیم مذاب سریعاً دمای
آنرا کاهش داده و در نتیجه مذاب سیالیت خود را از دست میدهد.
 -4سپس مذاب در داخل پروفیل ریخته شده و بالفاصله ذرات فضاساز نیز وارد آن میشوند .در نهایت با
استفاده از یک پیستون پیشگرم شده به مخلوط مذکور فشار اعمال میشود تا ذرات فضاساز به داخل مذاب
آلومینیم رانده شده و به همدیگر نزدیک شوند .به منظور خروج کامل فضاساز از داخل هسته فومی ،به یک
شبکهی بهم پیوسته از ذرات آن نیاز خواهد بود .فشار پیستون به صورت دستی اعمال شده و این فشار تا زمان
انجماد کامل مذاب ،حفظ خواهد شد .شماتیکی از مراحل فرآیند در شکل  7ارائه شده است.
 -6پس از انجماد کامل ،سر و ته نمونه بدست آمده بریده شده و سپس به مدت  3ساعت در داخل ظرف
آب گرم غوطهور میگردد .هر ساعت ،آب ظرف تعویض میشود تا گرادیان غلظتی باال بین حمام آب و آب
موجود در حفرات هسته فومی حفظ شود.
به منظور اندازهگیری چگالی هسته فومی از قانون ارشمیدس استفاده میشود.
 .1-2تست فشار تک محوری

تست فشار تک محوری به صورت  edgewiseطبق استاندارد  ASTM C-364-99انجام شد .طول ،عرض
و ضخامت نمونه به ترتیب برابر  54 ،26و  76میلیمتر است .این تست با نرخ بارگذاری  4/6 mm/minتوسط
ماشین تست  ADAMEL LHOMARGY DY26انجام شد .حداکثر ظرفیت دستگاه برابر  14تن است.

شکل .2شماتیکی از مراحل تولید ساندویچ پنل آلومینیمی با استفاده از فرآیند ریختهگری نفوذی در فضاساز سدیم کلرید
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 .2-2تست خمش سه نقطهای

تست خمش سه نقطهای با نرخ بارگذاری  6 mm/minتوسط ماشین تست  SANTAM STM-250انجام
شد .حداکثر ظرفیت دستگاه برابر  76تن بوده و طول ،عرض ،ضخامت و طول  spanنمونه به ترتیب برابر ،54
 76 ،16و  44میلیمتر است ].[9
در هردوی تستها نمونه روی رم ( )Ramپایینی دستگاه قرار گرفته و بارگذاری همزمان با حرکت رو به
پایین رم باالیی دستگاه در یک سرعت ثابت انجام میگیرد .منحنیهای نیرو و جابجایی توسط یک رایانه ثبت
میگردد.
 .3نتایج و بحث
ساندویچ پنلهای تولید شده به روش ریختهگری نفوذی با استفاده از فضاساز سدیم کلرید دارای هستهای با
درصد تخلخل بین  72تا  56درصد هستند .یک نمونه ساندویچ پنل به صورت ماکروسکوپی در شکل  3نشان
داده شده است .ورق  1/6میلیمتری در دو طرف و هسته فومی با سلولهای نیمه باز کامالً قابل تشخیص است.
چگالی هسته فومی آن برابر  1/43 g/cm3بوده و درصد تخلخل آن  51/2درصد است.
نتایج مربوط به تست فشار تک محوری به صورت منحنی نیرو – جابهجایی در شکل  4ارائه شده است .این
منحنی مربوط به نمونهای است که درصد تخلخل هسته آن  43/6درصد بوده و شامل مناطق االستیک ،مسطح
( )Plateauو فشردگی ( )Densificationاست .در منطقه االستیک ( ،)1نمونه ساندویچی دچارتغییر شکل
االستیک میشود .اما بعد از تسلیم وارد منطقه مسطح ( )7شده و دیواره سلولهای هسته فومی تخریب میشود و
با حذف حفرات ،نمونه کمکم متراکم میگردد .وجود منطقه مسطح وسیع ،توانایی باالی نمونه در جذب انرژی
وارده را نشان داده و تغییر شکل پالستیک قابل توجه آنرا قبل از انهدام کامل تضمین میکند.

شکل .3تصویر ماکروسکوپی از ساندویچ پنل آلومینیمی تولید شده به روش ریختهگری نفوذی در فضاساز سدیم کلرید
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شکل .4نتایج تست فشار تک محوری مربوط به نمونهای با درصد تخلخل  55/5درصد .مناطق  2 ،1و  3به ترتیب مربوط به
نواحی االستیک ،مسطح و فشردگی هستند.

پس از حذف سلولها ،نمونه وارد منطقه فشردگی ( )3شده و رفتار ماده شبیه ماده متراکم ( )Bulkمیشود.
در این مرحله منحنی جهت رسیدن به نقطه تسلیم آلومینیم اوج میگیرد .رابطه بین استحکام تسلیم فشاری و
درصد تخلخل سه نمونه ساندویچ پنل آلومینیمی در شکل  6نشان داده شده است .واضح است که با افزایش
درصد تخلخل ،استحکام تسلیم به سمت سطوح تنشی پایینتر سوق پیدا میکند.
نتایج تست خمش سه نقطهای مربوط به نمونهای با درصد تخلخل  33/7درصد به صورت منحنی نیرو –
جابهجایی در شکل -5الف ارائه شده است .عمده تغییر شکل نمونه مربوط به انهدام سلولهای هسته فومی
خواهد بود .زمانی که رفتار خمشی معمول اتفاق میافتد ،خرد شدن سلولها و ناپایداری پالستیکی پوسته در
وسط نمونه متمرکز میشود که همان محل تنش فشاری بیشینه است (شکل -5ب).

شکل .5رابطه بین استحکام تسلیم فشاری و درصد تخلخل سه نمونه ساندویچ پنل آلومینیمی
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(الف)

(ب)

شکل .5الف) نتایج تست خمش سه نقطهای مربوط به نمونهای با درصد تخلخل  33/2درصد .ب) لحظه شکست نمونه خمشی

همانطوری که در شکل -5الف مشاهده میشود ،بعد از شکست هسته فومی (محل عالمت) نیرو شدیداً افت
کرده و در نهایت به صفر میرسد .شایان ذکر است در صورتی که فرآیند قطع شود ،نمونه یک وضعیت خمشی
مناسب را نشان داده و یک استحکام خمشی قابل توجه را حفظ خواهد کرد.
 .4نتیجهگیری
در این مطالعه ،با انجام تغییراتی در فرآیند ریختهگری نفوذی با استفاده از فضاساز سدیم کلرید ،شیوهی
نوینی مورد استفاده قرار گرفته است .به این ترتیب که ساندویچ پنل آلومینیمی در یک مرحله و به صورت
مستقیم از مذاب تولید میشود .ساندویچ پنلهای تولید شده به روش ریختهگری نفوذی در فضاساز سدیم
کلرید ،دارای هستهای با درصد تخلخل بین  72تا  56درصد هستند .به عنوان مثال ،مقادیر استحکام تسلیم فشاری
سه نمونه با درصد تخلخلهای  39/3 ،72/9و  43/6درصد به ترتیب برابر  43/3 ،24و  41/6مگاپاسکال هستند.
نمودارهای حاصل از نتایج تست فشار تک محوری این نمونهها ،شامل سه قسمت االستیک ،مسطح و فشردگی
بوده که گستردگی زیاد منطقه مسطح نشاندهنده توانایی باالی نمونه در جذب انرژی وارده و تغییر شکل
پالستیک قابل توجه آن قبل از انهدام کامل است .واضح است که با افزایش درصد تخلخل استحکام تسلیم افت
خواهد کرد .در هنگام بارگذاری خمشی ،خرد شدن سلولها و ناپایداری پالستیکی پوسته در وسط نمونه
متمرکز میشود که همان محل تنش فشاری بیشینه است.
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Manufacturing of aluminum foam sandwich panels by infiltration
of NaCl space holders
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Abstract
Cellular structure have created a suitable combination of high energy absorption and good stiffness in aluminum
foam sandwich panels (AFS). The high cost of manufacturing these materials is one of the barriers to widespread
use of AFS in the automotive, shipbuilding and aerospace industries. In this study, by applying some changes in
the infiltration process of NaCl space holders, a novel approach is used. In this technique, molten aluminum with
high superheat was poured into a preheated aluminum square profile and preheated NaCl particles were added to
it immediately. Then the above-mentioned mixture was pressed by a piston until the solidification is completed.
Finally the obtained sample machined and it’s space holders removed by water to get AFS. Pore size and density
of the foam core can be controlled through changing the space holder material and process variables. So that the
sandwich panels manufactured in this way, have a foam core with porosities between 27 to 65 percent. Uniaxial
compression test charts are 3 parts, including elastic, plateau and densification. Wide span of plateau area
represents the good energy absorption ability of the sample.
Keywords: Aluminum foam sandwich panel, Infiltration casting, NaCl space holders, Replication.
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