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  بررسي سطح مشترك تركيبات آلومين و آلياژ آلومينيوم فيبر كوتاه تقويت شده آلومينيوم سيلكات
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آزمايشگاه
�

  ، چين ۲۱۰۰۹۳ملي ساختمان ميكروسكپي بافت هاي حالت جامد، دانشگاه نانجينگ، نانجينگ  

مركز
�

  ، چين ۲۱۰۰۹۶تحقيق و آزمايش، دانشكده جنوب شرقي، نانجينگ  

دپارتمان
�

  ، چين ۲۱۰۰۹۶مهندسي و علوم مواد، دانشكده جنوب شرقي، نانجينگ  

  ؛ هسته زدايي TEM؛ سطح؛ ) ها MMC( فيبرها؛ تركيبات شبكه اي فلزي :كلمات كليدي

  چكيده

��)ساختمان ميكروسكپي سطحي تركيبات آلومين،  ۲ � ��)و آلياژ آلومينيوم تقويت شده فيبر كوتاه آلومينيم سيلكات  (۳ ۲ � ۳. � i� ، به وسيله ي  (۲
�نتايج تجربي حاصله نشان داد كه حجم . مورد مطالعه قرار گرفت)  TEM(ريزنگاري الكتروني انتقال  i� موجود در فيبر، تأثير مشخصي بر ساختار  ۲

�اين واكنش اكسيد اسپينل . رابط تركيبات دارد حتي اگر محدود كننده سيليكات مورد استفاده قرار نگيردميكروسكوپي  � �� ۲ � توليد نمود كه در  ۴
. كيب آلياژ آلومينيوم سيليكات ايجاد شده بود اما هيچ اكسيد اسپينلي در سطح مشترك تركيب فيبر تقويت شده آلومين مشاهده نشدقالب سطح مشترك تر

�از ) ۰۰۰۱(بين %) ۶۲/۵(پايين  disregistryفيبر آلومينيوم مي تواند به عنوان اليه هسته زدايي ناهمگن در فاز اوليه سيليكون در نتيجه  � �� ۲ �  و ۳
  از سيليكا عمل نمايد) ۱۱۰(

  مقدمه - ۱

ايفا مي نمايد، مشخص نمودن ساختمان ) ها  MMC(و تقويت كنندگي، نقش مهمي در خواص تركيبات شبكه فلزي از آنجايي كه سطح مشترك بين شبكه 
حصوالت واكنش و تعيين روابط مطالعات سطحي، معموالً شامل شناسايي ساختار سطحي يا م. ميكروسكپي سطحي يك تركيب ضروري مي باشد

نمي تواند فازي را كه ) EDX(و تحليل پاشندگي انرژي اشعه ايكس) SEM(روشن است كه ريزنگاري الكتروني پويشي .  ]۱و  ۲[بلورنگاري       مي باشد 
ت كنندگي و سطح شبكه بايد به وسيله ي بنابراين مطالعات بعدي در زمينه ي تقوي. در مرحله ي تقويت كنندگي و سطح شبكه روي داد، تعيين نمايند

به دليل مزاياي خوب اين روش از قبيل وضوح باال، بزرگنمايي زياد، ) HREM(و ريزنگاري الكتروني با وضوح باال )TEM(ريزنگاري الكتروني انتقالي 
كه مي تواند ساختار اتمي محصوالت سطحي را كه در تركيبات شبكه فلزي . و غيره صورت گيرد) SAEE(قابليت انجام پراش الكتروني در نواحي انتخابي

ساختمان ميكروسكپي سطحي تركيبات آلياژ آلومينيوم فيبر كوتاه تقويت شده آلومين به طور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته . توليد شده مشخص نمايد
�بيان نموده اند كه اكسيد اسپينل ] ۳[دادك و همكارانش . شده استاند، اما در اين زمينه توافقي حاصل ن � �� ۲ � در سطح تركيب آلياژ آلومينيوم فيبر  ۴

�تقويت شده  � �� ۲ � ، در سطح تركيبات آلياژ آلومينيوم فيبر تقويت شده ي آلومين، اسپينل TEMبر پايه ي تحليل . ، ايجاد مي گردد HREM، توسط  ۳
  ]۸-۱۰. [اما سطوح فسيلي با هيچگونه محصولي حاصل از اين واكنش نيز گزارش شده است] ۴-۷.[مشاهده مي گردد

در اين فرآيند، . به طور كلي، اكثر تركيبات شبكه فلزي با ريخته گري فشرده حاصل مي شوند كه نيازمند استفاده از يك ساختار فيبر متخلخل مي باشد
در عمل، سيليكا . وليه براي مقاومت در برابر تراكم حاصل در طول ريخته گري فشرده مورد استفاده قرار مي گيردسيليكا اغلب به عنوان يك محدود كننده ا

�در فيبر %) ۳-۴تقريباً (همچنين به عنوان يك افزودني  � �� ۲ � �هدف، موازنه كردن ]. ۱۰[حضور دارد ۳ � �� ۲ � معادله ي حرارتي را . مي باشد ۳
��براي واكنش با سيليكا تمايل بيشتري به فيبر  آلومينيومم موجود در عناصر آلياژ تشكيل مي دهيم، منيزي ۲ � و  ۱۲[از خود نشان مي دهد ۳

�بنابراين محصولي مانند ]. ۱۱ � �� ۲ � چنين سطحي، انتقال مؤثر بار را در شبكه، براي تقويت كنندگي تضمين . در سطح، توليد مي گردد ۴
بنابراين، انتخاب يك محدود كننده ي مناسب، براي ساختار فيبر، . جاد خواص مكانيكي ضعيف در تركيبات مي گرددو منجر به اي. مي نمايد
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