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 چکیده
کاری  آسیابتوسط  Ni95Al5از مخلوط پودرهای اولیه  به صورت درجا  Ni3Alفلزی  نیکل تقویت شده با ترکیبات بین زمینه نانوکامپوزیت ،در این پژوهش

-Niای  آلومینیوم جهت ایجاد ساختار الیه ای قرار گرفت. مخلوط پودرهای نیکل و پالسمای جرقه تفت جوشیتهیه شد و جهت تولید قطعه بالک تحت  مکانیکی

5%Al پالسمای  تفت جوشیشد. پودر حاصل با استفاده از فرایند  کاری مکانیکی آسیابساعت  13ای و تحت اتمسفر گاز آرگون به مدت  در آسیاب گلوله
(  XRDپراش پرتو ایکس )و ( SEMیکروسکوپ الکترونی روبشی )های م به وسیله آزمون و تغییرات فازی ای به قطعه بالک تبدیل شد. مطالعات ریزساختاری جرقه

چگالی انجام گرفت. نتایج   گیری اندازه آزمون. همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی آزمون ریزسختی سنجی،آزمون سایش پین روی دیسک و انجام گرفت
در اثر تغییرشکل های نیکل کاهش یافت، که  حذف شد و شدت پیک یکاری مکانیک آسیابساعت  03پراش پرتو ایکس نشان داد که پیک آلومینیوم پس از 

کاری  آسیابساعت  13پس از  . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشیها می باشد پالستیکی شدید ذرات پودر و در نتیجه افزایش عیوب کریستالی مانند نابجایی
هال نشان داد که پس از -روش ویلیامسون محاسبه با. استمخلوط پودرهای نیکل و آلومینیوم  از لای آلومینیوم در زمینه نیک تشکیل ساختار الیهحاکی از  مکانیکی

عملیات یک بار توسط فرایند  Ni3Al نانومتر کاهش یافت. فرایند تشکیل فاز تقویت کننده 03به زیر  ی نیکلها اندازه کریستال کاری مکانیکی آسیابساعت  13
درجه سانتیگراد  033ساعت در دمای  0ساعت آسیاب شده به مدت  13انجام شد. یکبار پودر  ای پالسمای جرقه ت تفت جوشیعملیاو بار دیگر توسط  حرارتی

مگاپاسکال، تحت عملیات  03دقیقه و فشار وارده  5درجه سانتیگراد و زمان نگهداری  0133تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. بار دیگر پودر آسیاب شده در دمای 
ی پالسمای جرقه ای قرار گرفت. پودر حاصل از عملیات حرارتی نیز تحت شرایط یکسان جهت بررسی خواص، به قطعه بالک تبدیل شد. خواص قطعه تفت جوش

بر آن دارد  گیری چگالی قطعه با روش ارشمیدوس داللت بالک تولید شده از نظر تغییرات فازی، ریزساختاری و خواص مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفت.  اندازه
باشد، که در نمونه تحت  می ای الیهبه صورت  Ni3Alکه نانوکامپوزیت زمینه نیکل حاوی ذرات نشان داد  نتایج% چگالی نظری است. 69که چگالی کامپوزیت 

اویر میکروسکوپ روبشی نشان داد تر شد. تص ای  ظریف     ای ساختار الیه ها درشت و در نمونه تحت تفت جوشی پالسمای جرقه عملیات حرارتی ضخامت الیه
ویکرز رسید، که در مقابل  003ضخامت الیه تقویت کننده درنانوکامپوزیت در اندازه نانومتری بود. آزمون ریزسختی نشان داد که سختی نانوکامپوزیت حاصل به 

اصطکاک نمونه نمونه تحت آزمون پین روی دیسک در  باشد. مقامت سایشی و ضریب ویکرزقابل توجه می 133سختی نیکل خالص تحت شرایط یکسان باسختی 
گراد بررسی شد. نتایج آزمون سایش نشان داد مقاومت سایشی نمونه نانوکامپوزیت از نمونه نیکل خالص به خصوص در حد باالی سایش،  درجه سانتی 15دمای 
 در نمونه نانوکامپوزیت بیش از نمونه نیکل خاص است. تر است. همچنین آزمون زبرسنجی نیز نشان داد که عمق و پهنای مسیر سایش  پایین
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