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چكيده
يکي از روشهاي ساخت فوم فلزي ،ريختهگري اطراف کرههاي توخالي سراميکي يا فلزي است که از مهمترين
مشکالت اين روش نفوذ يکنواخت مذاب بين اين کرهها است .در اين تحقيق فوم فلزي به روش ريختهگري اطراف
کرههاي توخالي سراميکي ساخته شد .کرههاي توخالي سراميکي با استفاده از چسب سيليکاتسديم و پودر
شاموت ساخته شده و به دو صورت منظم و نامنظم در حفره قالب قرار گرفتند .در ادامه با تغيير ارتفاع راهگاه
قالب ،نفوذ مذاب در حاالت مختلف بررسي و مشاهده شد که آرايش کرهها بر نفوذ يکنواخت مذاب موثر بوده و با
افزايش ارتفاع راهگاه در دو آرايش منظم ،مذاب به طور يکنواخت نفوذ کرده و در نتيجه فاز جامد به صورت
يکنواخت توزيع شده ولي در آرايش نامنظم نفوذ مذاب غير يکنواخت ميباشد .در ادامه فصل مشترک کرههاي
توخالي سراميکي با زمينه آلومينيومي و همچنين رشتههاي فوالدي شبکه با زمينه آلومينيومي با استفاده از
ميکروسکوپ الکتروني روبشي( )SEMبررسي و مشاهده شد که رشتههاي فوالدي با زمينه آلومينيومي به
صورت موضعي اتصال متالوژيکي داشته ولي کرههاي توخالي سراميکي پيوندي با زمينه ندارند.

كلمات كليدي  :فوم فلزي ،کرههاي توخالي سراميکي ،آرايش کرههاي توخالي ،نفوذ مذاب ،توزيع فاز جامد

An investigation of solid phase distribution in metal
foam produced by casting
M. Dayani ; J. Zamani; M.H. Siadati and M. Ghiasvand
ABSTRACT
One of the methods to produce metal composite foam is casting around ceramic or metallic hollow
spheres. The main problem in this method is the melt penetration between hollow spheres. In this
research metal foam was produced by casting around ceramic hollow spheres. Ceramic hollow spheres
were produced by sodium silicate binder and fire clay. Ceramic hollow spheres were molded in random
and ordered arrangements. Ceramic hollow spheres were arranged in two various arrangement by thin
wire steel meshes. In various arrangements, the molten penetration between hollow spheres was studied
and observed that arrangement affects on melt penetration between hollow spheres. The interface between
ceramic hollow spheres with aluminum matrix and steel mesh wires with matrix were verified by SEM.
Steel wires have partial joining in interface with aluminum, while there is a separation between ceramic
hollow spheres and matrix in interfaces.
KEYWORDS : Metal foam, Ceramic hollow sphere, Hollow spheres arrangement, Melt penetration,
Solid phase distribution
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سراميکي با زمينه آلومينيوم و همچنين رشتههاي فوالدي با

 -1مقدمه
فومهاي فلزي گروه جديدي از مواد هستند که به دليل دارا
بودن خواصي مانند جذب انرژي ناشي از بارهاي ضربهاي،
جذب صدا و ارتعاشات در صنايع مختلفي از جمله صنعت
اتومبيلسازي ،صنعت ساختمان ،صنايع نظامي و هوافضا مورد
استفاده قرار گرفتهاند[ .]1اين مواد به سه روش کلي ساخته مي
شوند که عبارت است از روشهاي ذوبي ،پودري و رسوب از
فاز بخار يا فاز گازي .در بين اين روشها ،روشهاي ذوبي
کاربرد بيشتري داشته و تحقيقات زيادي بر روي آن انجام شده
است[ .]2[ ]1از بزرگترين مشکالت در ساخت فومهاي فلزي
کنترل اندازه و شکل حفرهها و پيچش و تغيير اندازه ديواره
حفرهها است .اين عيبها باعث کاهش خواص مکانيکي شده و
قابليت اطمينان و تکرارپذيري در ساخت اين مواد را کاهش
ميدهد[ .]4[ ]3يکي از راههاي کنترل حفرهها استفاده از مواد
فضا ساز توخالي است که اين مواد به صورت کرههاي توخالي
از جنس سراميک يا فلز ساخته ميشوند [ .]6[ ]2طبق بررسي
هاي عددي انجام شده ،فومهاي ساخته شده بوسيله کرههاي
توخالي در حالتي که کرههاي توخالي به صورت منظم باشند،
در جهاتي مشخص داراي خواص مکانيکي از جمله تنش تسليم
سه برابر در مقايسه با ساير فومهاي فلزي با چگالي يکسان
هستند[ .]7محققين قبلي با استفاده از ريختهگري اطراف کره-
هاي توخالي اندازه و شکل حفرهها را کنترل کردهاند ولي
موضوع نظم کرههاي توخالي و نفوذ يکنواخت مذاب بين انها
بررسي نشده است[ .]2نظم کرهها و نفوذ يکنواخت مذاب بين
کرهها دو شرط الزم در ساخت فوم فلزي با ساختار منظم
است .در اين تحقيق فوم فلزي به روش ريختهگري گرانشي
اطراف کرههاي توخالي سراميکي توليد شده است .براي منظم
کردن حفرهها روشي جديد معرفي شده و تالش شده عالوه بر
کنترل اندازه و شکل حفرهها ،مکان حفرهها ،با ايجاد نظم در
کرهها کنترل شود .کرهها با استفاده از شبکه فوالدي منظم شده
و با ايجاد نمونههايي با دو نظم مختلف و نمونههايي بدون نظم،
نفوذ مذاب بين کرهها به روش اندازهگيري تغييرات چگالي در
قسمتهاي مختلف يک نمونه اندازهگيري شده است .کرههاي
توخالي با استفاده از خاک نسوز شاموت و چسب سيليکات-
سديم ساخته شده است .فصل مشترک کرههاي توخالي

زمينه

آلومينيومي

بوسيله

ميکروسکوپ

الکتروني

روبشي( )SEMبررسي شده و فازهاي تشکيل شده بوسيله
 EDX-SEMمشخص شد.

 -2متن
 -1-2روش ساخت
 -1-1-2مواد مصرفي
مواد استفاده شده در اين تحقيق شامل مواد مورد استفاده
براي ساخت کرههاي توخالي سراميکي ،شبکه فوالي و
آلومينيوم ميباشد .براي تهيه کرههاي توخالي سراميکي از
دوغابي متشکل از  %12سيليکاتسديم  %62 ،خاک نسوز
شاموت و  %22آب استفاده شد .از دانههاي کروي پلياستايرن
به عنوان ماده حذف شونده استفاده شده که پوسته سراميکي
بر روي آن تشکيل ميشود .ترکيب شيميايي خاک نسوز شامل
 %42اکسيد سيليسيوم  %42اکسيد آلومينيوم و بقيه
ناخالصيهايي شامل اکسيدهاي آهن ،زيرکونيوم و تيتانيوم
است .چگالي شاموت  2/6گرم بر سانتسمتر مکعب و  pHآن
بين  7تا  3است .چسب سيليکاتسديم در آب محلول بوده و به
صورت  %42وزني چسب جامد و  %62آب ميباشد ،چگالي آن
 1/2گرم بر سانتيمتر مکعب و  pHآن  11است .شبکه فوالدي به
صورت سيمها بافته شده از جنس فوالد ساده کربني با %2/12
کربن است که قطر هر سيم  222µmاست .فاصله بين رشتهها
به صورتي است که بعد از قرار دادن کرههاي توخالي سراميکي
بر روي آن منظم شده و با فاصله  1mmازهم قرار ميگيرند.
آلياژ مورد استفاده براي ريختهگري آلومينيوم  A356که ترکيب
شيميايي آن در جدول ( )1آورده شده است.
 -2-1-2ساخت كرههاي توخالي سراميكي
براي ساخت کرههاي توخالي سراميکي ابتدا دوغاب
سراميکي تهيه ميکنيم .به منظور تهيه دوغاب ابتدا چسب
سيليکاتسديم مايع را به آب اضافه کرده و به مدت يک دقيقه
هم ميزنيم تا به خوبي حل شود سپس شاموت را به آن اضافه
ميکنيم و هم زدن را را به مدت پنج دقيقه ادامه ميدهيم تا
ذرات نسوز به خوبي مخلوط شوند

جدول( )1عناصر آلياژي آلومينيوم A356
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عنصر آلياژي

Si

Mg

Fe

Mn

Cu

Cr

Al

درصد وزني

7/12

2/32

2/32

2/22

2/23

2/23

باقيمانده
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بعد از تهيه دوغاب کرههاي پلياستايرن را که قطر خارجي

تعداد کرههاي توخالي در محفظه قالب براي هر دو آرايش

آنها بين  2تا 2/2ميليمتر است را در آن ريخته و پس هم زدن و

تقريبا يکسان است .آرايش  Aشباهت زيادي با ساختار

ايجاد يک اليه سراميکي بر روي کرههاي پلياستايرن براي

کريستالي مکعبي ساده ) (SCو آرايش  Bنيز با ساختار مکعبي

خشک شدن اليه ،کرهها را از دوغاب خارج کرده و به مدت سه

مرکز پر ) (BCCشباهت دارند .شکل (1الف) دو آرايش را به

ساعت در دماي  22ºCخشک ميکنيم .براي ايجاد اليههاي

صورت شماتيک نشان داده و شکل(1ب) دو آرايش واقعي

بعدي اين عمل را تا دو مرحله ديگر تکرار ميکنيم .بعد از
تشکيل اليه سوم و خشک کردن جزئي آن ،نمونهها را به مدت
 1دقيقه در دستگاه ويبره با فرکانس  12 HZقرار ميدهيم تا
اليه سراميکي ايجاد شده کامال کروي شود .براي خشک شدن
نهايي نمونهها را به مدت  24ساعت در دماي  22ºCخشک
ميکنيم .براي پخت نهايي پوسته سراميکي و حذف کرههاي
پلياستايرن نمونهها را به آرامي و با سرعت 12º C/minute
گرم ميکنيم بعد از رسيدن دماي نمونهها به  242ºCکرههاي
پلياستايرن به حالت مايع در آمده و از روزنه هاي پوسته

خارج از قالب را نشان ميدهد .سيمهاي فوالدي شبکه با دقتي
کمتر از  2/2 mmبافته شدهاند .اختالف بين قطر خارجي کره ها
 2/4mmميباشد و به دليل محصور بودن کرهها سراميکي بين
دو شبکه کرههاي سراميکي در جابجايي قالب نيز قادر به
حرکت نخواهد بود .دقت قرار گرفتن کرهها در هر اليه به دقت
قرارگيري رشتههاي فوالدي شبکه وابسته است و در دو جهت
 Xو  Yکمتر از  1mmو در جهت  Zکمتر از  2/4 mmتخمين
زده ميشود .نظم ايجاد شده به صورت نسبي است و ساختار
ايجاد شده نسبت به ساير فومهاي ساخته شده به روش
ريختهگري ،منظم ميباشد .جنس قالب گرافيت ميباشد که با

سراميکي خارج ميشود .بعد از دماي  242ºCگرم کردن به

پشتبند فوالدي از جنس فوالد  ST37نگهداشته شده است .اندازه

سرعت انجام شده به صورتي که دما به مدت  2دقيقه به

حفره قالب (()3×6×6cmطول×عرض×ارتفاع) است .سيستم

 722ºCميرسانيم .با افزايش دما ،پلياستايرن مايع در مجاورت

راهگاهي به صورت سر ريز بوده و براي تغيير فشارمذاب سه

هوا ميسوزد .در دماي  722ºCپوسته سراميکي استحکام مورد

ارتفاع  22 ،12 ،2و  32سانتيمتر استفاده شد .سطح مقطع

نياز براي ريختهگري آلومينيوم را دارا ميباشد .ذرات نسوز

راهگاه بارريزي مستطيل بوده با اندازه  2cm×3cmو براي

بوسيله اتصال هوا خشک و اتصال رسوبي به هم اتصال پيدا

تمام نمونهها يکسان است و در وسط محفظه قالب قرار گرفته

ميکنند .در اين اتصال با خشک شدن پوسته ابتدا ژل

است .استفاده از ارتفاعهاي بارريزي متفاوت باعث ميشود که

اسيدسيليسيک توليد شده و با افزايش دما به صورت رشتههاي

فشار مذاب و در نتيجه نفوذ مذاب در قالب تغيير کند .شکل()2

سيليس در آمده و ذرات نسوز را به هم متصل ميکند[ .]3بعد

شماتيک قالب مورد استفاده را نشان ميدهد.

از سرد کردن پوستههاي سراميکي آنها را به صورت چشمي

 -4-1-2ريخته گري

کنترل کرده و پوستههاي ترک خورده را جدا ميکنيم .براي
کنترل ابعادي کرهها آنها را غربال کرده که قطر خارجي کرهها
 2/3mmتا  2/7mmبدست ميآيد که  %62آنها داراي قطر
 2/2mmهستند .ضخامت ديواره کرههاي سراميکي بين
 222µmتا  322µmاست.

مذاب آلومينيوم  A356در بوته گرافيتي و بوسيله کوره
مقاومتي تهيه شد .دماي مذاب  722ºCو دقت اندازهگيري
ترموکوپل  2ºCاست .براي نفوذ بهتر مذاب بين کرههاي توخالي
در همه نمونهها ،قالب تا دماي  422ºCدر کوره مقاومتي به
مدت  22دقيقه پيشگرم شد.

 -3-1-2قالبگيري و منظم كردن كرههاي توخالي
براي منظم کردن کرههاي سراميکي توخالي از شبکههاي
فوالدي نازک استفاده شده است .اين شبکهها فوالدي از
رشتههاي نازک فوالدي بافته شده و فاصله بين اين رشتهها به
صورتي است که با قرار گرفتن کرههاي توخالي بر روي آن
منظم شده و فاصله بين آنها  1mmشده است .دو نوع آرايش
در اين تحقيق بررسي شد .در آرايش  Aهر اليه دقيقا مشابه
اليه زيري ميباشد و در آرايش  Bاليههاي زوج به اندازه نصف
فاصله بين دو کره سراميکي در جهت  Xو Yجابجا شده اند.

شکل( )1نحوه منظم کردن کرههاي سراميکي توخالي در دو آرايش
AوB
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خواص مکانيکي يکسان را کاهش داده و در نتيجه قابليت
اطمينان اين نوع مواد کاهش مييابد .حجم نمونهها بوسيله
اندازه گيري ابعاد آن و با دقت  2/1 mmو جرم نمونه ها با دقت
 2/1grاندازه گيري شد .چگاليها با تقسيم جرم به حجم تا دو
رقم اعشار بدست آمد .براي آماده ساختن نمونه هاي ،SEM
نمونه اوليه و بوسيله اره برش داده شد .سرعت چرخش تيغه
اره  2622 rpmو مقدار بار دهي به آن  2mm/minuteاست و
سطح
شکل( )2شماتيک قالب

برش

شده

داده

سنباده

بوسيله

چرخان

با

شماره هاي 622 ،422و 322و سرعت  162rpmسنبادهکاري

ريختهگري به صورتي انجام شد که راهگاه بارريزي

شد .بعد از سنباده کاري نمونهها براي پوليش بوسيله دستگاه

همواره پر بوده و در حين ريختن مذاب ،سعي شده است ارتفاع

پوليش کاري چرخان با سرعت  222rpmو با ذرات آلومينا به

لبه بوته گرافيتي تا حوضچه مذاب کم و براي تمام نمونهها

ابعاد  2 ،12 ،22و  1ميکرون به ترتيب پوليشکاري شد .فصل-

تقريبا" يکسان باشد.

مشترک کرههاي توخالي و زمينه آلومينيومي و رشتههاي

 -2-2تهيه نمونه و آزمايش
بعد از ريختهگري ،سيستم راهگاهي و قسمتهاي اضافي
حذف شده و به وسيله ماشينکاري ،نمونههايي به اندازه

فوالدي و زمينه آلومينيومي توسط ميکروسکوپ الکتروني
روبشي مدل MV2300بررسي شد و ترکيب فازهاي تشکيل
شده توسط امکانات  EDXمشخص شد.
جدول( )2تعداد تکرار در آرايشها و ارتفاعهاي مختلف

(()2×2×6cmارتفاع×طول×عرض) تهيه شدند .در همه نمونهها
انتهاي قالب مبناي پر شدن قالب و اندازه کردن نمونهها

ارتفاع راهگاه
32

22

12

2

آرايشهاي  B، Aو نامنظم سه نمونه تهيه شد ،که در مجموع در

3

3

3

3

A
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نمونهها جرم وحجم هر نمونه را اندازه ميگيريم .در مرحله بعد

3

3
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نامنظم

نوع آرايش

ميباشد .در هرارتفاع راهگاه مذابريزي ،از هر يک از

به اندازه 1.2cmاز باالي کليه نمونهها بوسيله دستگاه فرز،
ماشينکاري شد و جرم قسمت باقيمانده اندازهگيري شد و با

)(cm

 -3-2نتايج و تحليل

توجه به حجم برداشته شده و جرم کاهش يافته چگالي قسمت

همانطور که از نمودارهاي شکلهاي ()4(،)3و( )2مشخص

حذف شده اندازهگيري شد .اين عمل تا سه مرحله ديگر تکرار

است با افزايش ارتفاع راهگاه بارريزي چگاليها افزايش يافته و

شد .سرعت باردهي در فرآيند ماشينکاري بسيار کم ميباشد تا

چگاليهاي قسمتهاي مختلف يک نمونه به هم نزديک شده يا

از آسيب ديدن کرههاي سراميکي جلوگيري شده و خطا در

برابر ميشود.

اندازه گيري جرم به حداقل برسد .در هر مرحله اندازه گيري،
ميانگين چگالي سه نمونه در يک آرايش با يک ارتفاع راهگاه
اندازهگيري شد و اعداد چگالي بدست آمده بر حسب ارتفاع
راهگاه بارريزي بر روي نمودار نشان داده شد .جدول( )2تعداد
تکرار در هر ارتفاع راهگاه و در آرايشهاي مختلف نشان داده
شده است ،تکرار صفر به معني پر نشدن قالب ميباشد .در هر
آرايش تغيير چگالي قسمتهاي مختلف يک نمونه نشان دهنده
نفوذ غير يکنواخت مذاب و در نتيجه توزيع غير يکنواخت کسر
جامد در فوم فلزي است .توزيع غير يکنواخت کسر جامد يا به
عبارتي غير همگن بودن ساختار ،باعث تغيير خواص مکانيکي

شکل ( )3تغييرات چگالي در قسمتهاي مختلف نمونه با تغيير
ارتفاع راهگاه بارريزي براي نمونه با آرايشA

در نقاط مختلف يک نمونه شده و امکان ساخت نمونههايي با
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در نمونههاي منظم به دليل وجود فضا بيشتر و يکسانتر بين
کرهها اين نفوذ بهتر انجام شده و در آرايش  Aبهتر از آرايش B

ميباشد .دليل نفوذ بهتر مذاب در بين کرههاي توخالي در
آرايش  Aنسبت به آرايش  Bوجود مسيرهاي مستقيم و کوتاه
جهت عبور مذاب است که اين موضوع در شکل( )6نشان داده
شده است .بنابراين جهت ورود مذاب در نمونههاي منظم مهم
بوده و در پر شدن قالب تاثيرگذار ميباشد .در دو آرايش منظم
شکل( )4تغييرات چگالي در قسمتهاي مختلف نمونه با
تغييرارتفاع راهگاه بارريزي براي نمونه با آرايش B

تعداد کرهها در محفظه قالب يکسان بوده يا به عبارتي فشردگي
کرهها يکي بوده و تنها تفاوت ،در مکان قرارگيري کرهها نسبت
به يکديگر است .تماس کرهها در حالت نامنظم از نفوذ مذاب
جلوگيري کرده و امکان ساخت يک نمونه با ساختار همگن را با
مشکل روربرو ميسازد .يکسان نبودن چگالي در ارتفاعهاي
مختلف نشان دهنده نفوذ غير يکنواخت مذاب بين کرهها بوده
که نتيجه آن توزيع غيريکنواخت فاز جامد ميباشد.
خصوصياتي از فوم فلزي چون پراکندگي يکنواخت حفرهها،
نظم نسبي و شکل يکسان حفرهها و چگالي نسبتا يکنواخت
فومهاي فلزي در اين روش قابل کنترل و طراحي شده که امکان

شکل( )5تغيير چگالي قسمتهاي مختلف نمونه نامنظم در اثر
تغيير ارتفاع راهگاه

در نمونه هاي با آرايش  Aچگاليهاي اندازهگيري شده به
سرعت به هم نزديک شده و در ارتفاع راهگاه 32cmو22cm
چگالي همه قسمتها تقريبا يکي شده است .با توجه به شکل (،)4
درآرايش  Bبا افزايش ارتفاع راهگاه چگالي همه قسمتها به هم
نزديک شده و در ارتفاع  ،32cmچگاليها تقريبا برابر ميشوند.
در نمونههاي نامنظم اگر چه چگاليهاي به هم نزديک شده ولي
مقدار چگاليها حتي در ارتفاع  32cmتفاوت زيادي داشته و
افزايش ارتفاع راهگاه تا ارتفاع  32cmاختالف چگالي در
قسمتهاي مختلف نمونه نامنظم را حذف نميکند .همانطور که از
نمودارها مشخص است در آرايش  Bبا ارتفاع راهگاه  2cmو
در حالت نامنظم در ارتفاعهاي راهگاه  2و  12cmامکان ساخت
نمونه کاملي که محفظه قالب را به طور کامل پر کرده باشد،
وجود ندارد .با توجه به يکسان بودن تمام شرايط از جمله
دماي مذاب ،دماي پيشگرم قالب ،اندازه کرههاي توخالي و غيره
تنها پارامتر تغيير يافته براي هر نمونه ،ارتفاع بارريزي يا تغيير
فشار مذاب ميباشد که افزايش اين پارامتر در نمونههاي منظم
منجر به ايجاد نمونههايي شده که در قسمتهاي مختلف چگالي
يکساني داشته و يا همگن ميباشد .دليل يکسان بودن چگالي در

پيشبيني خواص مکانيکي اين مواد را افزايش ميدهد .يکسان
بودن چگالي قسمتهاي مختلف دليل بر نفوذ کامل مذاب يا همگن
بودن کامل آن فوم نميباشد ولي ميتوان معياري نسبي براي
مقايسه همگني در فومهاي مختلف باشد .وجود نظم و فاصله
بين کرههاي توخالي باعث ايجاد يک ساختار همگنتر نسبت به
حالت نامنظم شده و قابليت مدلکردن و تحليل عددي اين مواد
را باال برده و امکان مقايسه تحليلهاي عددي با کارهاي تجربي
را فراهم ميکند .با توجه به بحثهاي قبلي ساخت يک فوم فلزي
با ساختار منظم به دو شرط اساسي وابسته است يکي نظم
کرهها و ديگري نفوذ مذاب بين کرهها .براي منظم کردن کرهها
دو نکته مهم بايد مورد توجه قرار گيرد يکي دقت در ايجاد نظم
و ديگري استحکام نظم ايجاد شده به صورتي که در جابجايي
قالب و يا در حين ريختهگري نظم ايجاد شده حفظ شود.
مشاهدات تجربي در اين تحقيق نشان ميدهد که استفاده از
شبکه فوالدي روش مناسبي براي ايجاد و حفظ نظم کرهها
است .در اين تحقيق بر خالف تحقيقات ساير محققين دماي
پيشگرم قالب پايينتر از دماي انجماد آلومينيوم بوده و در
نتيجه انجماد آلومينيوم سريع بوده و مهمترين دليل اختالف
چگالي در همه نمونهها است .شکل()7دو نمونه ساخته شده را
نشان ميدهد ،نفوذ غير يکنواخت آلومينيوم بين کرههاي
سراميکي با آرايش نامنظم در اين شکل مشخص است.

ارتفاعهاي مختلف نفوذ بهتر مذاب بين کرههاي توخالي است که
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قطعات آلومينايزه شده با آلومينيوم  A356نسبت به آلومينيوم
خالص را وجود سيليسوم در آلياژ  A356دانستهاند
[ Aswan .]1و همکاران با بررسي قطعات فوالدي آلومينايز
شده ،اليه واکنشي بين فوالد و آلومينيوم را ترکيبات بين فلزي
ترد اعالم کردند [ .]12ربيعي نيز در تحقيقات خود فصل
مشترک بين کرههاي توخالي فوالدي و زمينه آلومينيوم را
فازهاي بين فلزي با سختي بسيار باال معرفي کرد [ .]6وجود
اليه واکنشي بين رشته فوالدي و زمينه آلومينيومي به اين دليل
شکل()6مسير عبور مذاب بين کرههاي توخالي براي دو نوع آرايش

مهم است که اين اليه يک ترکيب بين فلزي و ترد ميباشد و در

مختلف

صورت زياد بودن ضخامت آن درصد مواد ترد در نمونه
افزايش يافته که گسترش اين فاز ترد درتمام نمونه ،بر روي
خواص مکانيکي آن اثر منفي خواهد داشت.

شکل()7دو نمونه فوم ساخته شده ،تصوير سمت راست آرايش
منظم (آرايش  )Bو تصوير سمت چپ آرايش نامنظم

شکل( )3تصوير  SEMاز فصل مشترک بين کرههاي
توخالي و زمينه آلومينيومي ميباشد .همانطور که مشخص
است فصل مشترک بين آنها هيچ فازي تشکيل نشده است.

شکل( )8تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از فصل مشترک
کرههاي توخالي سراميکي با زمينه آلومينيومي

بنابراين کرههاي سراميکي با مذاب آلومينيوم تر نشده و با
آلومينيوم اتصالي ندارد که اين موضوع ميتواند به دليل فقدان
واکنش بين اليه سراميکي کرهها توخالي و آلومينيوم و اختالف
زياد دماي ذوب اين مواد باشد .تر نشدن کرههاي سراميکي بر
نفوذ مذاب موثر بوده و موجب کاهش آن بخصوص کاهش
نفوذ بين دو کره باشد .شکل( )1مقطع يک رشته از شبکه
فوالدي در زمينه آلومينيومي را نشان ميدهد .همانطور که
مشاهده ميشود رشته فوالدي با آلومينيوم زمينه به صورت
موضعي ،اتصال داشته ولي اليه مشخصي در فصل مشترک
الياف فوالدي و زمينه مشاهده نگرديد؛ با استفاده از امکانات
 SEM-EDXاين فصل مشترک آناليز شد و فازهاي تشکيل شده

شکل( )9تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از فصل مشترک

که بيشتر سه تاييهايي از آهن ،آلومينيوم و سيليسيوم

سيم فوالدي با زمينه آلومينيوم

ميباشند ،تشخيص داده شد .با وجود قابليت حل شدن فوالد در
آلومينيوم فقدان اليه واکنشي مشخص بين رشته فوالدي و
آلومينيوم را به وجود سيليسوم در آلومينيوم  A356ميتوان
نسبت داد  Shih .و همکاران نيز علت کاهش اليه واکنشي در
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 وجود نظم در کرههاي توخالي براي ساخت يک فوم-4
منظم و همگن کافي نيست و نفوذ کافي و يکنواخت مذاب بين
.کرهها الزامي است
 کرههاي توخالي سراميکي با زمينه آلومينيومي فصل-2
.مشترکي نداشته و با مذاب آلومينيوم واکنش نداده است
رشتههاي فوالدي شبکه با زمينه آلومينيومي به صورت-6
موضعي اتصال داشته که اين اتصال يک ترکيب بين فلزي ترد
. سيليسيوم و آهن ميباشد،از آلومينيوم

 نتيجه و جمعبندي-3
 استفاده از شبکه فوالدي امکان ساخت فوم فلزي با-1
.ساختار نسبتا منظم را فراهم ميکند
 آرايش کرهها بر پر شدن قالب موثر بوده و وجود-2
فاصله بين کرهها در ساختارهاي منظم امکان ساخت ساختار
.همگنتر را نسبت به ساختار نامنظم فراهم ميکند
 افزايش ارتفاع راهگاه بارريزي يا افزايش فشار مذاب-3
.امکان ساخت فوم فلزي با ساختار همگنتر را فراهم ميآورد
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