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 :چکیده
 و پذیرینعطافحال ااند. با اینهای گوناگون قرار گرفتهدلیل چگالی کم و نسبت استحکام به وزن باال، مورد توجه کاربردهای مهندسی در زمینهمنیزیم و آلیاژهای آن به

ت منیزیم/نانوسیلیکا یابی نانوکامپوزیساخت و مشخصه در مطالعه حاضر،و همچنین قابلیت کارپذیری سرد پایین منجر به محدود شدن کاربرد این فلز شده است. کم استحکام 

انجام شده  ولکولیسازی دینامیک مز شبیههای حاکم با استفاده او تحلیل رفتار مکانیکی آن و همچنین توجیه پدیدهای دیده شده در نتایج آزمایشگاهی و توضیح مکانیزم

د. در بررسی ش در نانوکامپوزیت منیزیم/نانوسیلیکاو همچنین درصد وزنی فاز تقویت کننده  به این منظور اثر افزودن پودر نانوسیلیکا با دو ساختار آمورف و کریستالی. است

یستالی با ای ساخته شد. سپس سختی و مدول تورفتگی سیلیکای آمورف و کرجوشی پالسمایی جرقهتف هایی از سیلیکای آمورف و کریستالی به روشاین راستا ابتدا نمونه

درصد وزنی از نانوسیلیکای آمورف و کریستالی با استفاده از فرایند اکستروژن  1و  5/0، 25/0استفاده از آزمون نانوسختی ارزیابی شد. سپس نانوکامپوزیت زمینه منیزیم با 

فاده خواص مکانیکی تسمه نانوکامپوزیت ساخته شده با است .های شاهد از منیزیم خالص تهیه شدگراد ساخته شد. به طور مشابه نمونهدرجه سانتی 300در دمای ( AEتجمعی )

 نیدر ح یستالیآمورف و کر سیلیکای یکیرفتار مکان سازی،گراد ارزیابی شد. در بخش شبیهدرجه سانتی  400پس از اکستروژن و پس از آنیل در دمای  ،از آزمون فشار

سازی شبیهس سپ شد. یبررس میزیمن ستالیشکل نانوکر رییتغ زمیو مکان یکیخواص مکاناثر اندازه دانه روی  همچنین،شد.  بررسی مون نانوسختیو آز شارف آزمون

 یفشار تک محور ونمآز های مختلف نسبت به مرزدانه در حینبا موقعیت و کریستالی آمورف یکایلیپس از افزودن نانوذرات س زمینه نانوکریستال منیزیم تینانوکامپوز

ی دینامیک سازهیشب ست.آمورف برخوردار ا سیلیکاینسبت به  یباالتر تورفتگیو مدول  یاز سختی ستالیکر سیلیکای یهانمونهبخش تجربی نشان داد که  جینتا انجام شد.

که  دادنشان ن فشار آزمو جی. نتادارد سیلیکای کریستالینسبت به  یباالتر کیاالست کرنشکمتر و  تورفتگیآمورف مدول  سیلیکایکه  دادنشان  مولکولی آزمون نانوسختی

درصد وزنی از سیلیکای  5/0حاوی  هایی از تسمه نانوکامپوزیت نشان داد که تنش تسلیم نمونهنتایج آزمون فشار روی نمونهشکل هستند.  رییسه مرحله تغ یهر دو ساختار دارا

نسبت به  پذیری نانوکامپوزیتدرصد، بدون کاهش در انعطاف 20درصد پس از آنیل و همچنین استحکام فشاری نهایی تا  235درصد پس از اکستروژن و  26 تاآمورف 

طیف سنجی پراش  و (EBSD) های بازگشتیپراش الکترون ،کسیا پرتوپراش  لیحلو ت هیتجز ،نیعالوه بر ا اند.های کامپوزیتی است افزایش یافتهنمونه شاهد و بقیه نمونه

ش اندازه . کاهدر امتداد جهت اکستروژن وجود ندارد تیخالص و نانوکامپوز میزیمن یهاتسمه نیب هیپا اتت صفحادر جه یرییتغ داد کهنشان (EDS) انرژی پرتوی ایکس

اکستروژن  ندیپس از فرا دهفاز تقویت کنن عیتوز و های منیزیم خالص و منیزیم تقویت شده با نانوسیلیکای کریستالینسبت به نمونهها در اثر حضور نانوسیلیکای آمورف دانه

 رییتغ زمیمکان دو ن،یر اعالوه ب .نانومتر بود 14با متوسط اندازه دانه  اینمونه یبرا نهیبه انیتنش جر نیانگیکه م دادنشان سازی از شبیهحاصل  جینتا .بود کنواختی تجمعی

شاهده شد که ، مو کریستالی آمورف یکایلیمختلف نانوذره س هایتیبا موقع تینانوکامپوز هاینمونه یبرا گر،یبا کاهش اندازه دانه وجود دارد. از طرف د زیشکل متما

 یکایلیز نانوذرات سا استفادهدر هنگام  تشکس کرنشو نهایی دارد. استحکام تیبر استحکام نانوکامپوز یاصل ریسه دانه تأث نبی گانهنانوذره در محل اتصال سه حضور

  .ی بودستالیکر سیلیکاینانوذرات نانوکامپوزیت تقویت شده با از  شتریب آمورف

 اثر اندازه دانه.سازی دینامیک مولکولی، نانوسیلیکای آمورف، نانوسیلیکای کریستالی، نانوکریستال منیزیم، اکستروژن تجمعی، شبیه کلمات کلیدی:


