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  چکیده

فضا، خودروسازي، الکترونیک و  و آلیاژهاي آن به دلیل دارا بودن وزن سبک و قابلیت شکل پذیري باال کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله صنایع هوا آلومینیوم
هاي  هاي اخیر، تحقیقات زیادي جهت تولید کامپوزیت برخوردار نیستند لذا در سالاما از آنجایی که در برخی از کاربردهاي مهندسی از استحکام مناسبی . غیره دارد

هاي فوق پخش نمودن ذرات ریز مقاوم به دماي باال  هاي افزایش استحکام در کامپوزیت یکی از روش. صورت گرفته استهاي مختلف زمینه آلومینیوم از طریق فرایند
کاربید آلومینیوم به نانو در این تحقیق پارامترهاي موثر بر سنتز . ه صورت یکنواخت در ساختار فلز پایه آلومینیوم پراکنده گردنداي که ذرات ب باشد به گونه در زمینه می

شارژ و اي  بدین منظور پودرآلومینیوم خالص و گرافیت با نسبت استوکیومتري داخل دستگاه آسیاب سیاره. مورد بررسی قرار گرفته است روش آلیاژسازي مکانیکی
دهد که بدون انجام عملیات حرارتی هیچ گونه واکنشی بین پودر آلومینیوم و کربن در حین  نتایج نشان می .سازي قرار گرفت هاي گوناگون مورد فعال در زمان

ه ذرات به شدت کاهش زساعت اندا 40مدت بعد از عملیات آلیاژسازي به . باشد آلیاژسازي مکانیکی رخ نداده و آلیاژ سازي مکانیکی عامل ایجاد ساختار آمورف می
نانو  شود، منجر به افزایش انرژي داخلی ذرات گردیده و نهایتاً تشکیل شدن یافته و تغییر فرم باالي ذرات آلومینیوم، که ضمن فرایند آلیاژسازي مکانیکی حاصل می
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Abstract  

 

Guidelines Aluminum and its alloys due to the ease of formability and lightweight have a wide application in 
variety of industries including aerospace, automotive, electronics and so on. But because do not have enough 
strength in some engineering applications, many research has been on the production of aluminum composites 
by mechanical alloying process in recent years. In this study the effective parameter on the synthesis of 
aluminum carbide product whit mechanical alloying process has been studied. Phase formation and particle 
size identified by scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis and determine the optimal 
grinding. The experimental results show that no chemical interaction occurred between Al powders and carbon 
black during mechanical alloying processing and mechanical alloying causing high deformation of powders, 
which results in the formation of amorphous structure. After the mechanical alloying for 40 hours, Particle size 
is reduced and Change the form of aluminum particles, which is the result of mechanical alloying process, 
resulting in increased internal energy of the particles and ultimately the of nano-sized particles of Al4C3 with  
14 nm dimension  formed  in aluminum filed. 

Keywords: Synthesis, Mechanical alloying, Powder metallurgy, nano Aluminum carbide 



  
   قدمهم

هـاي آلومینیـوم در جهـان وجـود دارد و      منابع وسـیعی از کـانی      
به دلیل قابلیت شکل پذیري باال و وزن پـایین آن بعـد از    آلومینیوم

از آنجـایی کـه   ]. 1[آهن بیشـترین مصـرف را در بـین فلـزات دارد    
آلومینیوم و آلیاژهاي آن داراي  مقاومت به سایش کـم و اسـتحکام   

باشد لذا تحقیقات وسیعی بر روي افزایش اسـتحکام آنهـا    پایین می
م گرفتـه شـامل توزیـع ذرات    تحقیقـات انجـا  . انجام پذیرفته اسـت 

هــا، اکســیدها،  ســخت شــامل انــواع کاربیــدها، بوریــدها، نیتــرات 
هـاي زمینـه    سیلیسیدها و غیره در زمینه آلومینیوم و تولیدکامپوزیت

  ]. 2[فلزي می باشد
هاي زمینه آلومینیوم به دلیل دارا بودن دانسیته کم، تافنس  کامپوزیت

ه سایش باال، مدول االسـتیک  و مقاومت به خوردگی باال، مقاومت ب
به  باال، ضریب انبساط حرارتی کنترل شده و بهبود خواص خستگی

عنوان یک ماده مهندسی پیشرفته کاربر وسیعی در صنایع مختلف از 
جمله صنایع اتومبیل سازي، الکترونیک، صنایع دفاعی و حتی لوازم 

  ]. 3[اند ورزشی پیدا کرده
هـاي   تواننـد از روش  ه فلزي مـی هاي زمین در حالت کلی کامپوزیت

در . متنوعی هم در حالت مذاب و هم در حالت جامد تولید شـوند 
و  گري در درون قالب اضافه شده روش مذاب، ذرات قبل از ریخته

در حالت جامد فراینـد  . باشد در نتیجه توزیع ذرات غیر هموژن می
یکی از فرایندهاي تولیـد در حالـت   . شود متالورژي پودر مطرح می

جامد براي ایجاد مـواد همـوژن و ترکیـب فازهـاي تعـادلی و غیـر       
  ]. 4[باشد تعادلی از مواد تجاري، آلیاژسازي مکانیکی می

، سنتز و ها مهمترین مزیت آلیاژسازي مکانیکی نسبت به سایر روش
وب و هاي معمول مانند ذ تولید مواد نوینی است که از طریق روش

هـاي دیگـر ایـن     عمـده مزیـت  . باشـند  گري قابل ترکیب نمی ریخته
روش شامل توزیع ذرات ریز فاز ثانویه در زمینـه، ایجـاد ذرات بـا    
اندازه نانومتري، ایجاد فازهاي آمورف، تشکیل فازهاي کریستالی و 
نیمه کریستالی و امکان آلیاژسازي عناصري که آلیاژ کردن آنهـا بـه   

تولید هر یک از خواص ]. 5[باشد کل است، میهاي دیگر مش روش
فوق بـه توزیـع انـدازه ذرات، نـوع آسـیاب مـورد اسـتفاده، زمـان         
آسیابکاري و سرعت گردش آن و همچنین استفاده از مواد آلی کـه  
باعث فعال نمودن سطوح ذرات و مانع از جوش سرد مواد پـودري  

  ].6[شود، بستگی خواهد داشت و همچنین کلوخه شدن آنها می

هاي موثر بر توزیع یکنواخت  هدف از تحقیق حاضر بررسی پارامتر
ذرات و همچنین اثر دماي آنیل بر سنتز کاربیـد آلـومینیم بـه روش    
آلیاژسازي مکانیکی و تولیـد کامپوزیـت زمینـه آلومینیـومی جهـت      

  .  باشد افزایش استحکام و مقامت به سایش آلومینیم می

  مواد و روش تحقیق
اولیه مورد استفاده در تحقیق حاضـر پودرهـاي اتمیـزه شـده     مواد      

و مـــاکزیمم % 99آلومینیـــوم خـــالص تجـــاري بـــا درصـــد خلـــوص 
هـر دو   µm4/2بنـدي   و دانـه % 99و پودرکربن با خلوص  µm150سایز

ــا توجــه بــه نســبت. باشــند ســاخت شــرکت مــرك آلمــان مــی   هــاي ب
اب وزن هـر  استوکیومتري براي تولید کامپوزیت مورد نظـر، بـا احتسـ   

گرمی  150گلوله در محفظه آسیاب و وزن  5گرم و وجود  30 گلوله
و مقدار کـل مـواد الزم    1:20ها، نسبت وزنی مواد به گلوله  کل گلوله

 40و  30، 10، 5هـاي   گرم تعیین و در زمـان  5/7جهت انجام آزمایش 
  .ساعت آسیابکاري گردید

پودرهــاي الزم بــه توضــیح اســت کــه جهــت جلــوگیري از چســبیدن 
گرم اسید استئاریک  2/0هاي آسیاب از  ها و دیواره آلومینیوم به گلوله

. گـردد، اسـتفاده شـد    که به عنوان یک عامل بازدارنـده محسـوب مـی   
دور در  600بـا   EP2اي مـدل   جهت انجام آزمـایش از آسـیاب سـیاره   

ــوگیري از اکسیداســیون    دقیقــه و تحــت اتمســفر آرگــون جهــت جل
آنیــل  .در حــین فراینــد آلیاژسـازي اســتفاده شــد  پودرهـاي آلومینیــوم 

 ºC550در کوره عملیات حرارتی تحت گاز خنثـی در دمـاي    ها نمونه
سـاخت   Xها توسط دیفراکتومتر اشعه  آنالیز فازي نمونه .انجام گرفت

ولتـاژ مـورد اسـتفاده در     .صورت گرفتX’pert شرکت فیلیپس مدل 
. یلی آمپر انتخـاب گردیـد  م 30کیلو ولت و جریان اعمالی  30دستگاه 

جهت بررسی نوع فازهاي تشکیل شده از اشعه ایکـس بـا طـول مـوج     
، اندازه گـام روبـش   05/0نرخ روبش . آنگستروم استفاده شد 5405/1

جهـت  . درجـه انتخـاب شـد    100تـا   0درجه و محدوده روبـش   05/0
ر ساختا. استفاده شد High Score X’pertشناسایی فازها نیز از نرم افزار 

-AISمحصوالت تولیدي بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل 

انـدازه    .مورد بررسی قرار گرفـت  EDXمجهز به آنالیز عنصري  2100
 :محاسبه کردید 1ذرات نیز با استفاده از فرمول 
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  .باشد اندازه کریستالی می dکرنش شبکه و  ηکه در این فرمول 

  نتایج و بحث
نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی حاصـل از   1شکل     

دقیقـه و همچنـین آسـیابکاري بـه      15عملیات مخلوط کردن به مـدت  
ساعت را نشان  40ساعت و  30ساعت،  10ساعت و  5ترتیب به مدت 

همانطور که مشخص است با افزایش زمان آسیابکاري اندازه  .دهد می
بـا توجـه بـه ایـن کـه در ابتـداي عملیـات        . هـا ریزتـر شـده اسـت     دانه

آسیابکاري بدلیل اینکه فرایند جوش سرد بر شکست تـرد غالـب مـی    
ده کـه تقریبـاً   هـا را شـاهد بـو    باشد، یک افزایش نسبی در انـدازه دانـه  

 . باشد برابر مقدار اولیه می 3ها  اندازه دانه

 15پودرهاي نرم آلومینیـوم کـه فقـط بـه مـدت       1مطابق شکل     
اند با زیاد شدن زمان آسیابکاري به ترتیـب از   دقیقه مخلوط گردیده

. اي و سوزنی شکل رفتـه اسـت   حالت کروي شکل به سمت پوسته
شود که در بعضی از موارد،  ذرات می که این منجر به افزایش اندازه
برابر نیز ثبت شده است ولـی   3حتی تا  این افزایش اندازه ذرات پودر

در نهایت با ریز شدن اندازه ذرات مواجه خواهیم بـود علـت افـزایش    
ــن     ــد در ای ــازي را بای ــد آلیاژس ــه فراین ــداي مرحل ــدازه ذرات در ابت ان

مکـانیکی دو فراینـد   موضوع جستجو کرد کـه در فراینـد آلیاژسـازي    
باشند، که با تعادل رسیدن ایـن   جوش سرد و شکست ذرات حاکم می

دو فراینــد بـــا یکـــدیگر، فراینـــد آلیاژســـازي مکـــانیکی نیـــز تمـــام  
ضمن آسـیابکاري ذرات پـودر بـه طـور      2مطابق شکل ] 7و6[شود می

زمانیکـه دو گلولـه بـه یکـدیگر     . خورنـد  مکرر شکسـته و جـوش مـی   
ریـزد، بـراي نمونـه در     قداري پودر از بین آنها مـی کنند، م برخورد می

در هـــر  mg2/0اي بـــا وزن تقریبـــی  ذره در مجموعـــه 1000حـــدود 
موجب تغییر فرم پالستیکی ذرات پودر شـده   اي انرژي ضربه. برخورد

سـطوح جدیـد ایجـاد    ]. 9و8[شـود  و منجر به کار سختی و شکست می
شده قادر اسـت ذرات را بـه یکـدیگر جـوش داده و موجـب افـزایش       
اندازه ذرات گردد، در حالی که در ابتداي مرحلـه آسـیابکاري ذرات   
نرم بوده و به همین دلیـل، تمایـل آنهـا بـراي چسـبیدن بـه یکـدیگر و        

ذرات بـه ایـن طریـق انـدازه     . باشـد  افزایش انـدازه ذرات نیـز بـاال مـی    
یابد، به طوریکه این ابعاد در برخی از موارد به بزرگی سـه   افزایش می

برابر مقدار اولیه رسیده و ترکیب ذرات در این مرحله شامل ساختمان 
 .]11و10[باشد اي بوده که متفاوت از ساختمان اولیه می الیه

  
مورفولوژي  از تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی .1شکل 
 30 (d)ساعت  10 (c)ساعت  5 (b)دقیقه  15 (a)هاي مورد آزمایش  هنمون

  ساعت آسیابکاري 40 (e)ساعت و 
 

به منظور تشخیص تشـکیل کاربیـد آلومینیـوم و  بررسـی هرگونـه          
هـا الگـوي    تغییرات ساختمانی در ضمن آلیاژسازي مکانیکی از نمونـه 

هاي حاصله،  تهیه گردید و از طریق پیک (XRD)پراش پرتوي ایکس 
 .ها بعد از آلیاژسازي مکانیکی تشخیص داده شد ابعاد و اندازه دانه

 3نتــایج حاصــل از الگــوي پــراش پرتــوي ایکــس کــه در شــکل       
دهـد کـه ضـمن آلیاژسـازي مکـانیکی       گزارش شده اسـت نشـان مـی   

هیچگونه واکنش شیمیایی بین پودرهاي گرافیـت و آلومینیـوم اتفـاق    
ازي مکانیکی به دلیـل تغییـر فـرم بسـیار بـاالي      افتد، ضمن آلیاژس نمی

پودرهاي آلومینیوم، منجر به افزایش انرژي داخلی ایـن پودرهـا شـده    
، لذا جهت انجام واکنش بین گرافیت و آلومینیـوم نیـاز   ]17و16[است

به آنیل کردن بالفاصله بعد از آلیاژسازي مکانیکی می باشد، چرا کـه  
اند و جهـت   ومینیوم تجمع کردهذرات گرافیت بر روي سطح ذرات آل

باشـد، از   نفوذ به داخل این ذرات نیاز به یک اکتیواسیون حرارتی مـی 



  
آنجــایی کــه انــرژي داخلــی پودرهــاي آلومینیــوم در اثــر آلیاژســازي 

توانـد بـه عنـوان     باشد، این انرژي داخلی نیز می مکانیکی بسیار باال می
، بـه هـر   ]18[شودیک نیروي محرکه جهت انجام واکنش بکار گرفته 

هاي حاصل از پراش پرتـوي ایکـس، پودرهـاي     حال مقایسه بین پیک
ــان       ــازي، نش ــیش از آلیاژس ــر پ ــاي عناص ــده و پودره ــازي ش آلیاژس

دهدکه آلیاژسازي مکانیکی عامل تغییر فـرم بسـیار بـاالي پودرهـا      می
بوده و هرچه این زمان باالتر رود ساختار کریستالی آلومینیوم به سمت 

 .رود مورف پیش میحالت آ

 توانـد بـر   عامل دیگري که می دهد نشان می هاي انجام شده بررسی    
روي تغییر ساختار کریستالی و سوق دادن به سـمت سـاختار آمـورف    
مؤثر باشد، باال بودن نسبت گلوله بـه پـودر اسـت، هرچـه ایـن نسـبت       

 یسـتالی بـه آمـورف سـریعتر اتفـاق     باالتر رود این گـذار از حالـت کر  
کـه   گیري ابعاد پودرها بعد از آلیاژسازي مکـانیکی  اندازه]. 19[افتد می

دهد که بـا افـزایش زمـان     محاسبه گردید نشان می )1(از طریق فرمول 
اي  ذرات بـه طـور قابـل مالحظـه     ساعت ابعـاد  40به مدت ژسازي  آلیا

 14و  230، 500بــه طــوري کــه انــدازه ذرات  کــاهش خواهــد یافــت
سـاعت آسـیابکاري بدسـت     40و  30، 10براي مدت  نانومتر به ترتیب

  .آمد
و  30چه اختالف اندازه ذرات در دو نمونه بر اساس این نمودار اگر    
باشد ولی این موضـوع   ت آسیاب کاري شده چندان زیاد نمیساع 40

حاکی از آن است که فرآیند شکست ذرات در این مرحله از آسـیاب  
کاري به عنوان فرآیند حاکم به شمار می رود، مورد دیگري را که در 

 3نشان داده شده در شکل مقایسه ي بین دو الگوي پراش پرتو ایکس 
می توان مورد بررسی قرار داد مقدار کرنش شـبکه مـی باشـد کـه در     

ساعت آسیاب کاري شده بدلیل باال بودن زمـان آسـیاب    40نمونه ي 
کاري انرژي بیشتري به ذرات وارد شده و انرژي کرنشی شبکه بـاالتر  

  .می باشد
تـوان   هم چنـین رابطـه بـین انـدازه ذرات و تشـکیل کاربیـد را مـی            

هاي کمتر آلیاژسازي مکانیکی، اندازه  در زماناینگونه توجیه کرد که 
ت پودر به حد کافی کوچک نبوده و سـطوح آنهـا محتـوي یـک     ذرا

آلومینیـوم و  باشد که این الیه اکسیدي  واکنش بین  می  الیه اکسیدي
. شود  و مانع از تشکیل فاز کاربید آلومینیوم می گرافیت را کاهش داده

تر منجر به شکسـته شـدن    هاي طوالنی ادامه فرایند آلیاژسازي در زمان

ي در ســطح آلومینیــوم شــده و نهایتــاً ایــن ذرات بــه ایــن الیــه اکســید
یکــدیگر جــوش خــورده، شکســته شــده و گرافیــت بــه داخــل ذرات  

به همین دلیل است که ذرات کاربید آلومینیوم . کند آلومینیوم نفوذ می
 گیري بر روي سـطوح در داخـل   ضمن عملیات حرارتی به جاي شکل

  .ذرات آلومینیوم شکل خواهند گرفت
  

آسیابکاري شده  a)هاي  الگوي پراش پرتوي ایکس مربوط به نمونه . 3شکل 
 ساعت آسیابکاري و آنیل 40، 30، 10به ترتیبb,c,d) بدون عملیات حرارتی  

  ºC 550ساعت در دماي  2شده به مدت 
 



  
  نتیجه گیري

هاي آسیابکاري شده در  الگوهاي پراش پرتو ایکس در نمونه -1
هاي  کاربید آلومینیوم حتی در زمانداد که  هاي مختلف نشان زمان

طوالنی آلیاژسازي مکانیکی تشکیل نخواهد شد و الزم است که پس 
از هر مرحله آسیابکاري عملیات حرارتی مناسب نیز انجام شود، دماي 

ي  بهینه و مناسب جهت انجام این عملیات حرارتی دماهاي زیر نقطه
  .باشد ذوب آلومینیوم می

ساعت آلیاژسازي مکانیکی هیچگونه فاز  10 هاي زیر در زمان -2
 .کاربید آلومینیوم تشکیل نخواهد شد

ذرات پودر از  با افزایش زمان آلیاژسازي مکانیکی، مورفولوژي -3
اي تبدیل و باعث کاهش در ابعاد ذرات  حالت کروي به ساختار الیه

 .خواهد شد

یکی تغییر فرم باالي ذرات آلومینیوم که ضمن آلیاژسازي مکان -4
شود، باعث افزایش انرژي داخلی این ذرات شده و این  حاصل می

نانو تواند همچون یک نیروي محرکه جهت تشکیل  انرژي داخلی می
کاربید آلومینیوم ضمن عملیات حرارتی پس از آلیاژسازي مکانیکی 

د مقدار کاربید آلومینیوم عمل کند و هر چه این تغییر فرم باالتر باش
  .خواهد شد تشکیل شده بیشتر
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