هب انم خدا

اثر تقویتکنندهی نانولولههای کربنی بر خواص آلیاژ آلومینیم  A319تولیدی به
روش ریختهگری نیمهجامد
رسول کریمی  ،علی حبیباله زاده  ،محمد تجلی

چکیده
در این پژوهش ،نانوکامپوزیت آلیاژ آلومینیم  A319با تقویت کننده  MWCNTبه کمک ریختهگری نیمه جامد تولید
شد و ریزساختار و خواص مکانیکی آن بررسی شد .برای مطالعات ریزساختاری و خواصمکانیکی از میکروسکوپ
نوری ،نرمافزار تحلیل تصاویر ،Clemexمیکروسکوپ الکترونی روبشی ) ،(FESEMآزمون کشش و سختیسنجی
استفاده شد .اثر پارامترهای دما و زمان در طی ریختهگری نیمه جامد توسط مطالعات ریزساختاری بررسی شد .دمای
℃ 075و مدت  25minبه عنوان شرایط مناسب ریختهگری نیمه جامد به منظور تولید نانوکامپوزیتها انتخاب شدند.
نتایج نشان دادند که حضور  %5/0نانولوله کربنی شرایط بهینه در افزایش خواص را ارائه داده و منجر به استحکام
کششی و سختی به اندازهی  580 MPaو  ،111 HBکه به ترتیب باعث افزایش  %08و  %15نسبت به آلیاژ A319

یکپارچه شده است.

واژهای کلیدی :ریخته گری نیمه جامد ،آلیاژ  ،MWCNT ، A319نانوکامپوزیت ،دانههای  ،αمیکروساختار.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه سمنان
Rasoolkarimi@semnan.ac.ir

 -2دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه سمنان
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مقدمه
کامپــوزیتهای زمینه فلزی ) (MMCبه دلیـــل حضور ذرات تقویت کننده در مقیاس میکرو و نانو در زمینههای
فلزی ،یکی از نوید بخشترین مواد جهت دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب ،مانند سختی ،مدول یانگ ،استحکام
تسلیم و استحکام کششی نهایی هستند .عموما در خواصمکانیکی مواد مشاهده شده است که با تقویت کردن زمینه،
سختـــی و استحکام مـــواد افزایش مییابد ،ولی در مقابل باعث کاهــش انعطافپـذیری آنــــها میشود[.]5-2
کامپوزیتهای زمینه فلزی تقویت شده با ذرات و ویسکرها به طور عمده برای کاربردهای مانند صنایع اتومبیل
سازی ،صنعت هوا و فضا ،صنایع الکتریکی به دلیل بهبود یافتن خواص فیزیکی و مکانیکی استفاده میشود[ .]1در
میان کامپوزیتهای زمینهفلزی تولید شده در چند دهه اخیر ،کامپوزیتهای زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات
مختلف مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است .همچنین در سالهای اخیر در تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی،
ذرا ت تقویت کننده با ابعاد نانو ،به خاطر خواص فوق العاده در مقایسه با ذرات در مقیاس میکرو بیشتر مورد توجه
قرار گرفتهاند[ .]4نانولولههای کربنی در سال  5995توسط  Iijimaکشف شد .آزمایشات انجام شده نشان میدهد که
نانوتیوبهای کربنی دارای خواص مکانیکی فوقالعادهای نسبت به فیبرهای کربنی دارند .به عنوان مثال ،داری تافنس
باالتر از 5555GPaو مدول االستیک  5255GPaو استحکامی در حد  505GPaهستند .پس از کشف CNTها،
مطالعات زیادی بر روی کامپوزیتهای تقویت شده با  CNTانجام دادهاند .یکی از چالشهای باقی مانده ایجاد
توزیع یکنواخت  CNTها در زمینه هستند و پیشرفتهای کمی برای کامپوزیتهای زمینه فلزی تقویت شده با CNT

ایجاد شده است[.]0

مواد و روش تحقیق
در این تحقیق نانوکامپوزیت  A319- MWCNTبا بهرهگیری از روش ریختهگری نیمهجامد تولید شد .به منظور
ریختهگری نیمه جامد احتیاج به آلیاژی بود که دارای دامنه انجماد مناسب جهت انجام عملیات نیمه جامد و ایجاد
ساختار دندریتی به ساختار کروی باشد و هم دارای سیالیت مناسب جهت ریختهگری باشد .به همین جهت از آلیاژ
 A319بعنوان آلیاژ زمینه استفاده شد ،که این آلیاژ با توجه به نمودار تعادلی دارای دمای سالیدوس و لیکوئیدوس به
ترتیب ℃ 050و ℃ 550و به تبع دارای دامنه انجماد 95درجه سانتیگراد است ،و همچنین استفاده رایج از این آلیاژ در
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صنعت را میتوان از دالیل دیگر استفاده این آلیاژ به عنوان فاز زمینه اشاره کرد .ترکیب شیمیایی آلیاژ تولید شده
براساس نتایج کوانتومتری به دست آمده و آلیاژ استاندارد برای مقایسه در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .ترکیب شیمیایی آلیاژ A319
Al

Others Total

Ti

Zn

Mg

Mn

Fe

Cu

Si

Element

Bal

5/0max

5/20max

5/5Max

5/5max

5/0max

5/5max

1-4

0/0-5/0

)A319 (Standard

Bal

5/0max

5/55

5/55

5/51

5/55

5/4

1

5

)A319 (Actual

نانولولههای کربنی چند دیواره ) (MWCNTSکه بعنوان عامل تقویت کننده انتخاب شد ،دارای قطر داخــلی
 0-55نانومتر و قطر خارجی  55-25نانومتر و دارای خلوصی بیش از  %90هستند .شکل  5تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی انتشار میدانی  FESEMاز نانولولههای کربنــی تهیه شده را نشــــان میدهد.
نمونههای نانوکامپوزیتی توسط ریختهگری نیمهجامد به روش همزدن مکانیکی ،مخلوط نیمهجامد تولید شدند.
تجهیزات الزم برای تولید کامپوزیت شامل یک بوته گرافیکی که داخل کوره مقاومتی قرار گرفته ،این کوره دارای
دربی است که از وسط این درب اهرم همزن عبور داده شده است .همزن مکانیکی طبق همزنهای پیشنهادی فلیمنگز
الگوبرداری شد و به صورت پرههای از جنس فوالد نسوز فرمدهی شد[ .]5ابعاد همزن براساس سایز بوته و همچنین
جهت ایجاد نرخ برش مناسب برای برش دندریتها طراحی گردید.
به منظور یافتن پارامترهای موثر ریختهگری نیمه جامد ،تغییرات دما و زمان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به
تحقیــقات مرتبط قبلی انجام شده بر روی فرآیندههای نیمهجامـــــدمیزان  011rpmبعنوان سرعت همــــزدن
انتخاب شد[ .]7-8تاثیرات هرکدام از پارامترهای ذکر شده بر روی میکروساختار آلیاژ مطالعه گردید .در جدول 2
پارامترهای مختلف دما و زمان همزن اعمال شده ارائه شده است.
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شکل  .تصاویر Fesemنانولوله های کربنی تهیه شده.

جدول .نمونههای ریختهگری شده درپارامترهای مختلف عملیات نیمهجامد
C1

C2

C5

B1

B2

B5

A1

A2

A5

sample

095

095

095

075

075

075

045

045

045

)℃( Temperture Stirring

15

25

55

15

25

55

15

25

55

)Time stirring (min

برای تولید نانوکامپوزیت ابتدا آلیاژ  A319تا دمای ℃ 755ذوب شد و سپس دمای آلیاژ به ℃ 525رسانده شد
که به دمای لیکوئیدوس نزدیکتر بود و در این دما ذرات  MWCNTبه مذاب افزوده شد .جهت شناور و ته نشین
نشدن و توزیع یکنواخت ذرات همزن وارد مذاب شد و در این دما ذرات تقویت کننده ما بین ذرات اولیه جامد
تشکیل شده حبس شده و در مخلوط توزیع شدهاند ،با توجه به بررسی میکروساختارهای نمونههای نیمهجامد،
پارامترهای مناسب برای تولید کامپوزیت دمای ℃ 075و مدت 25دقیقه و سرعت  011rpmانتخاب گردید .در شکل
 2مراحل ساخت کامپوزیت بر حسب زمان و دما به صورت شماتیک نشان داده شده است .پس از انجام عملیات نیمه
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جامد ،مخلوط نیمهجامد کامپوزیت به داخل قالب چدنی پیشگرم شده ریختهگری شد .در مجموع  4نمونه تولید
شد ،یک نمونه آلیاژ بدون تقویت کننده بعنوان نمونه شاهد و دیگری نانوکامپوزیتهای با درصدهای،%5/0CNT
%5و .%2
به منظور بررسی تاثیر ذرات تقویتکننده بر روی میکروساختار ،سختی و استحکام کششی ،نمونههای
نانوکامپوزیتی مورد برش و عملیات ماشینکاری قرار گرفتند .خصوصیات میکروساختاری با استفاده از میکروسکوپ
نوری و نرمافزار  ،clemexمیکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفت .برای انجام آزمون سختیسنجی
دیسکهای به قطر و ضخامت  01mmاز نمونههای ریختهگری شده تهیه گردید و پس از سمباده زنی ،سختی توسط
دستگاه  Brnst- Twinدر مقیاس ماکرو و به صورت برینل ،با اعمال نیروی  520kgو با قطر ساچمه  0mmبه تعداد 0
بار اندازهگیری شد و مقدار متوسط آنها گزارش گردید .همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی
نانوکامپوزیتهای ریختهگری  ،نمونههای آزمون کشش کوچک بر اساس استاندارد  ASTMB007و آزمون کشش
توسط دستگاه  Santam STMوبا سرعت جابجایی  5m/minبه تعداد  1مرتبه برای هر نمونه انجام و مقدار متوسط
گزارش شد.

شکل .سیکل فرآیند تولید نانوکامپوزیتها
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نتایج و بحث
در شکل 1میکروساختار نمونههای ریختهگری نیمهجامد مشاهده میشود .این تصاویر شامل گلبولهای سفید
رنگی که به طور یکنواخت در زمینه سیاه توزیع شده اند است ،که گلبولهای سفید ذرات جامد  Alتقریبا خالص و
مناطق سیاه رنگ شامل یوتکتیک  Siو  Alاست .با توجه به شکل میتوان گفت که دانههای  αدر نمونههای که به
مدت  0دقیقه همزده شدهاند به دلیل کافی نبودن زمان همزنی یا به خاطر انجماد مذاب ،به شکل گل رزیتی و مقدار
کمی دندریتی هستند .در مورد نمونههای که به مدت 25دقیقه همزده شدهاند ،دانههای  αمورفولوژی کرویتر و
مناسبتری دارند .با افزایش ،زمان همزنی مورفولوژی ذرات درشتتر شدهاند.
تاثیر مدت همزدن در دماهای مختلف مخلوط نیمهجامد ،بر روی سایز دانههای  αدر شکل 4آورده شده است.
نتایج نشان میدهد که سایز و دانههای جامد اولیه  αکامال وابسته به سرعت همزدن هستند .مشاهده میشود که با
افزایش زمان همزدن از  55به  25دقیقه سایز دانههای  αحدودا به  15میکرومتر میرسد و باعث کاهش  % 15ذرات
شده است .با افزایش زمان همزنی تا  15دقیقه ذرات جامد اولیه  αتمایل به رشد پیـــدا کردهاند .همچنین مشاهده
میشود که با کاهش دمای فرآیند از ℃ 095به ℃ 075منجر به کاهش سایز دانههای  αنمونههای فرآوری شده در
شرایط نیمه جامد شده است .اما در مقابل با کاهش مجدد دما تا ℃ ، 045برخالف روند کاهشی سایز ذرات  αتا این
دما ،دانههای  αشروع به افزایش یافتهاند .با کاهش هرچه بیشتر دما درصد فاز جامد در مخلوط نیمه جامد افزایش
مییابد و درنتیجه ویسکوزیته مخلوط نیز به دنبال آن افزایش خواهد یافت .یکی از دالیل افزایش مجدد اندازه دانه
در دمای ℃ 045کفاف ندادن نرخ برشی ایجاد شده با شرایط موجود است .نرخ برش تابعی از متغییراتی همچون
سرعت چرخش همزن مکانیکی و قطر بوته است .جهت جلوگیری از افزایش مجدد سایز و قطر دانههای  αبایستی
سرعت همزدن و یا قطر بوته طبق فرمول زیر کاهش یابد .در شکل 0درصد کرویشدن و مورفولوژی ذرات اولیه را
در مدت همزدنهای و در دماهای مختلف نشان داده شده است .این شکل نشان میدهد که نمونههای فرآوری شده
در  55دقیقه به مقدار کمی از حالت دندریتی خارج شدهاند ولی با افزایش زمان همزنی تا 25دقیقه مورفولوژی
ذرات کرویتر شدهاند .حداکثر مقدار کروی شدن  %41میباشد که مختص آلیاژ  B2است .با توجه به نتایج حاصل
مناسبترین پارامترجهت تولید کامپوزیت ،نمونه  B2انتخاب شدکه دانههای  αدارای مورفولوژی کرویتر و
سایزمناسبتری جهت به دام انداختن ذرات تقویت کننده دارند انتخاب شد.
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شکل.3تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونههای ریختهگری نیمهجامد( :الف)( A1ب) ( A2پ) ( A3ت) ( B1ث) ( B2ج) B3
(چ)( C1ح) ( C2خ)  C3با بزرگنمایی .111X

شکل 5تصاویر  fesemنانوکامپوزیتها و نحوه توزیع ذرات را ارائه میدهد .در شکل 0الف که مربوط به
کامپوزیت  %5/0میباشد ،ذرات  CNTرا نشان میدهد ،که به صورت مجزا در زمینـه توزیع شده اند .اشکـــال 0ب
و 0پ به ترتیب مربوط به کامپوزیتهای %1MWCNTو  %2هستند که آگلومره شدن ذرات را به وضوح نشان
میدهد که با افزایش درصد ذرات مقدار آگلومره شدن نیز افزایش یافته است.
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(الف)

(پ)

(ب )

شکل .6تصاویر  fesemاز نانوکامپوزیتهای با (الف) ( %0/5 CNTب)( %1CNTپ).%2CNT

شکل .4تاثیر دما و مدت همزدن بر روی
سایزدانههای α

 .5تاثیر دما و زمان همزدن بر روی
مورفولوژی دانههای α

شکل 7استحکام کششی نهایی ) (UTSنمونههای نانوکامپوزیتی و آلیاژ  A319را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ماکزیمم استحکام کششی در نانوکامپوزیت A319-%1/0MWCNTاتفاق می افتد ،که نسبت به آلیاژ A319
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استحکام  %08افزایش یافته ،ولی با افزایش درصد وزنی تا  %5و  %2ذرات ،استحکام کاهش یافته است .افزایش
استحکام در کامپوزیتها عموما به دلیل اصالح دانه های  αو مکانیزم هال پتچ و نقش ذرات تقویت کننده بعنوان
مانعی در برابر حرکت نابجاییهاست[ .]5در نانوکامپوزیت نیمدرصد به دلیل اینکه ذرات  MWCNTبا توجه به
تصویر  FESEMتوزیع مناسبی در زمینه داشته ،به خوبی توانستهاند محلهای مناسبی برای جوانه زنی دانههای α

ایجاد کنند و باعث ریز دانگی آنها شوند ،اما در کامپوزیت های %5و  %2باتوجه به تصاویر  FESEMبه دلیل
آگلومریشن شدن ذرات تقویت کننده ،ریزدانگی ذرات بهطور مطلوبی صورت نگرفته است .اثر افزودن نانوذرات بر
روی سختی کامپوزیت ها در شکل  8آورده است .این نمودار نشان میدهد که افزودن نیم درصد MWCNTs

بیشترین سختی را ایجاد می کند و باعث افزایش  %15میزان سختی نسبت به آلیاژ  A319میشود و با افزودن بیشتر
ذرات سختی ،کاهش مییابد .در نانوکامپوزیتهای  %5و %2به دلیل آگلومریشن شدن ذرات ،فاصله بین ذرات
تقویت کننده در زمینه افزایش یافته از همین رو به طور مطلوب نتوانستنه اند در برابر حرکت نابجاییها ممانعت کنند
و نابجایها تحت تنش کمتری به حرکت خود ادامه دادهاند .همچنین نواحی اطراف نانوذرات تقویت کننده ،به دلیل
اختالف زیاد در ضریب انبساط حرارتی فاز زمینه و ذرات تقویتکننده ،دانسیته باالیی از نابجاییها را داراست ،که
اندرکنش خود این نابجاییها با یکدیگر و با نانو ذرات سبب افزایش سختی کامپوزیتها خواهد شد [.]9

شکل .7خواص کششی آلیاز  A319و نانوکامپوزیتها

شکل .8سختی برینل آلیاژ  A3 3و نانوکامپوزیتها
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نتایج

براساس بررسی نتایج متالوگرافی و خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای تولیدی نتایج زیر حاصل گردید:
 -5نانوکامپوزیتهای ریختگی A319-MWCNTبا استفاده از ریختهگری نیمهجامد با موفقیت تولید شد.
 -2بهینهترین شرایط ریختهگری نیمهجامد برای تولید نانوکامپوزیتها به شرح زیر است:
افزودن ذرات MWCNTدر دمای ℃ 525انجام شد و در دمای ℃ ،075به مدت  25minو با سرعت 155rpm

همزدن مذاب صورت گرفت.
 -1با افزایش درصد ذرات  MWCNTبیش از  ،%5/0باعث کاهش ترشوندگی ذرات شده و به صورت آگلومره در
زمینه باقی ماند.
 -4افزایش ذرات  MWCNTSبه آلیاژ  A319تا نیمدرصد وزنی سبب افزایش استحکام کشش نهـــایی تا 580MPa
گشته ،که نسبت به آلیاژ یکپارچه %08 ،A319بهبود یافته است.
 -0سختی نانوکامپوزیت بهینه  001HBبود که نسبت به آلیاژ یکپارچه  %15 ،A319افزایش یافته است.
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Abstract
In this study, A319 aluminum alloy nanocomposite with CNT reinforcement was produced via semisolid casting. Microstructure and mechanical properties were examined by optical microscope,
scanning electron microscope (SEM), tensile and hardness tests. The effect of temperature and time on
semi-solid casting were evaluated through microstructure studies. Semi-solid casting was performed at
temperature of 570° C for 25 minutes. The results indicated that the presence of %0/5 of carbon
nanotube (CNT) provides the optimal conditions in increasing the properties and the tensile strength
and hardness increases by 185MPa and 110HB, respectively.

Keywords: semi solid casting, A319 alloy, CNT, nanocomposite, Grains α, microstructure.
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