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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده مهندسی مواد

 سمینار دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد

 با عنوان

شده با ذرات کاربیدسیلیسیم به روش یابی کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویتساخت و مشخصه
 دهی مذابرخنه

 سید سعید قریشی ارائه کننده:

 سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد مکان:                                                                             13:00ساعت  1401آبان  30 زمان:

 ی محترم کمیته داوری:اعضا

 دکتر محمود مرآتیان و دکتر مسعود پنجه پوراساتید داور:                                                   دکتر بهزاد نیرومند         استاد راهنما: 

 چکیده

 یکیمکان خواص ینتام به منظور ،نرم یفلز زمینه یکدر  یکیسرام سختمعموال  فازچند نوع  یا یک زیعاز تو یفلز ینهزم یهایتکامپوز
و آلیاژهای آن بیشترین آلومینیوم ، از بین فلزات متداول .شوندیم ساخته شود،نمی فراهم ییاز اجزاء آن به تنها یک هیچ توسط که یازن مورد فیزیکی یا

به دلیل خواصی همچون استحکام باال، مقاومت به سایش  آلومینیوم های زمینه اند. امروزه کامپوزیتها پیدا کردهکاربرد را به عنوان زمینه کامپوزیت
مصرف زیادی در صنعت خودروسازی، صنایع نظامی و صنایع هوافضا پیدا کرده  ،ن باالخوب، ضریب انبساط حرارتی پایین و مقامت به اکسیداسیو

های زمینه فلزی کامپوزیتدر کننده مهم ای که دارد، به عنوان یک تقویتکاربیدسیلیسیم به دلیل خواص ویژه ،هاکنندهدر میان انواع تقویت. است
. است کنندهتقویت یبا درصد باال pAl/SiC هاییتساخت کامپوز یبرا متداول هایروشاز  مذاب دهیرخنه هایروش است. مورد توجه واقع شده

-ذرات تقویت رصدد ،میکرومتر( 650-600و  600-500، 400-325های دامنه)کننده ذرات تقویت بعاداشامل  یدر این تحقیق اثرعوامل مختلف

و عملیات حرارتی ذرات دهی رخنه ساخته، درجه حرارت و اتمسفرموجود در پیشدهی، میزان تخلخل ، زمان رخنه% حجمی(60و  40) کننده
 یبررس مذاب دهیرخنه روشبه شده ساخته pAl/SiC هایخواص مکانیکی کامپوزیتساختار و  ها و برساختهدهی مذاب در پیشرخنه برکننده تقویت

، بار 1 دهیرخنه فشار ،گراددرجه سانتی 750دهی رخنه دمای ،کنندهتقویت ذرات درصدهر دو  در مذاب کامل دهیرخنه یبرا ینهبه یطشرا .شد
 درجه 1100 دما کننده درو عملیات حرارتی ذرات تقویت گاز آرگون دهیمیکرومتر، اتمسفر رخنه625-325 کننده در دامنهابعاد ذرات تقویت

ها کامپوزیتسختی و استحکام و کاهش ابعاد آنها،  ذرات تقویت کنندهدرصد مشخص شد که با افزایش دست آمد. به ساعت 3 زمان و گرادسانتی
 طیباشد. تحت شرا یها مآنحرکت  ریمسهای تنشی بیشتر در و ایجاد حوزهها برای حرکت نابجایی بیشتر انعوم به علت ایجاداین مسئله  .یابدافزایش می

 یو سخت استحکام و نل،یبر 2/161 و MPa 364کننده  تیذرات تقو درصد 60شده با  تیتقو تیکامپوز نیانگیم یو سخت استحکام ،یفرایند نهیبه
 صورت به یتیکامپوز یهانمونه همه شکستسطح  بود. نلیبر 3/121 و MPa 251 کننده تیتقو ذرات درصد 40شده با  تیتقو تیکامپوز نیانگیم

 .بود همراه کنندهتیتقو ذرات شکستبا  عمدتا کننده،تیتقو ذراتو  نهیخوب زم وندیپ لیدل بهو  ترد،
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