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چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارائه روشی ابتکاری برای تولید کامپوزیتهای پایه فلزی با فاز تقویتکننده الیافی سهبعدی پیوسته
بهصورت فوم سلول باز فلزی است .در پژوهش حاضر فاز مادر آلیاژ زاماک  9و جنس فاز تقویتکننده سهبعدی پیوسته ،فوم
مسی خالص است .در این روش فوم مسی سلول باز در داخل قالب فلزی جایگذاری میشود .سپس مذاب زاماک با فوق گداز
مناسب از بستر فوم مسی عبور نموده و کل قالب فلزی پر میشود .در این صورت کل شبکه سهبعدی متخلخل فومی مسی
به عنوان فاز دوم صلب در داخل زمینه آلیاژ زاماک قرار میگیرد .برای اتصال بین زاماک و شبکه مسی سهبعدی نیاز است،
فصل مشترک این دو ،دارای اتصال نفوذی اندکی باشد که بتواند تنش را بهخوبی منتقل کند .از این رو این اتصال با فوق
گدازهای مختلف و ضخامتهای مختلف الیاف شبکه مسی ،موردبررسی و آزمون قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که ضخامت
الیاف مسی باضخامت تقریبی  800میکرومتر 10-8PPI ،و دمای فوق گداز حدود  49سلسیوس ،بهترین نتایج را برای نفوذ
جرمی مس در مفصل مشترک شبکه مسی با زمینه زاماک ،بدون عیوب سرد جوشی و نیامد ،فراهم میآورد .همچنین شبکه
سهبعدی مسی بهعنوان مبرد داخلی باعث ساختار دندریتی ریز میشود.
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شناسه دیجیتال(DOI): 10.22034/frj.2020.253075.1129 :

 -9مقدمه
امروزه یکی از حوزههایی که نظر محققین و مهندسین مواد را به
خود جلب نموده ،حوزه مواد پیشرفته است .در این زمینه ،مواد
مرکب و فومهای فلزی ،نرخ تولیدات علمی نسبتاً باالیی در ده
سال اخیر به خود اختصاص دادهاند [ .]2-1لذا در ادامه بهطور
مختصر به شرح این دو موضوع پرداخته میشود.
فومهای فلزی بهعنوان یک ماده پیشرفته ،هر روزه در حال توسعه
هستند .این فومهای فلزی به دو صورت سلول باز و سلول بسته،
امروزه تولید میشوند .در مورد خواص فیزیکی ،حرارتی ،مکانیکی
و غیره ،کتب و مقاالت زیادی ارائه شده است [.]4-4
فومهای فلزی سلول باز بهعنوان یک فلز متخلخل به علت
دانسیته ظاهری بسیار پایین و سطح تماسی باال در صنایع مبدل
حرارتی و یونی کاربردهای بسیار زیادی را به خود اختصاص

دادهاند [ .]8،5فومهای فلزی سلول باز با توجه به تعداد حفره در
واحد اینچ ) (PPIو دانسیته مورداستفاده قرار میگیرند و خواص
آنها بیشتر تابع این دو پارامتر تولیدی است.
میزان عبور سیال از فضای متخلخل فومهای فلزی سلول باز تحت
عنوان نفوذپذیری بیان میشود و دارای واحد سطح است .لذا
سختی یا کندی عبور مایع از یک محیط متخلخل با توجه به
رابطه دارسی ،تابع ویسکوزیته سیال و پارامتر نفوذپذیری مذکور
است [ .]8،5این پارامتر بین صفرتا بینهایت متغیر است .پارامتر
نفوذپذیری؛ از میزان سطح در واحد حجم یک محیط متخلخل
تبعیت میکند .به عبارتی سادهتر یک سانتیمتر مکعب فوم
متخلخل ،چند سانتیمتر مربع سطح تماسی دارد؟ .هرچه سطوح
تماسی بیشتر و هندسه حفرهها یا تودرتو بودن حفرات محیط
متخلخل بیشتر باشد ،مقاومت سیال مذاب برای نفوذپذیری در
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محیط متخلخل فوم مسی سلول باز ،بیشتر شده و پر شدن قالب
حاوی فوم مذکور ،سختتر خواهد شد.
بهعبارتیدیگر هر چه  PPIفوم بیشتر باشد ،نفوذپذیری آن
کاهشیافته و پر شدن چنین محیطی با سیال سختتر خواهد
شد .یکی از راههای غلبه بر اصطکاک ،جاری شدن سیال در
محیط متخلخل (در  PPIثابت و نفوذپذیری ثابت) ،افزایش فشار
سیال است .ای ن تابعیت فشار و سرعت جاری شدن؛ در معادله
( )1یا قانون دارسی بیان شده است:
()1

𝑔𝜌+

𝑃𝑑 𝐾
𝑥𝑑

) (=𝑈
𝜇

که در آن  Uسرعت متوسط برحسب متر بر ثانیه است و از تقسیم
دبی حجمی بر سطح مقطع جریان به دست میآید K .پارامتر
نفوذپذیری ،برحسب مترمربع μ ،ویسکوزیته برحسب پاسکال
ثانیه و  Pفشار برحسب مگاپاسکال است [.]5
از طرفی دیگر ،مواد مرکب پایه فلزی توسط فاز دوم یا فاز
تقویتکننده مطرح میشوند .عموماً این فاز دوم ازلحاظ هندسه
آن به سه صورت ذرهای یا پودری ،رشتهای یا میلهای و صفحهای
یا پولکی شکل تقسیم میشوند .از اینرو هر کدام از این
مورفولوژیها ،روی خواص مکانیکی ماده مرکب اثر میگذارند و
در منابع مختلف به آنها اشاره شده است [.]8،5
چسبندگی بین فاز تقویتکننده و زمینه فلزی از اهمیت باالیی
در استحکام و خواص مواد مرکب پایه فلزی برخوردار است .عموماً
فاز تقویتکننده از غیر فلزات است مانند ذرات یا الیاف  SiCدر
آلیاژ آلومینیم و کمتر ماده مرکب پایه فلزی وجود دارد که در
آن فاز دوم ،بهصورت پودر در فلز باشد .اگرچه استفاده از
شبکههای دوبعدی فلزی (مانند توری آهنی) در آلیاژهای پایه
آلومینیم و منیزیم نیز به عنوان فاز تقویتکننده استفاده شده که
در این صورت فاز تقویتکننده ،بهصورت الیاف بافتهشده است و
لذا حالت صفحهای دارد و بههیچوجه رفتار هندسی در فضای
سهبعدی ندارد [.]5
استفاده از الیاف بافته شده سهبعدی به دلیل تولید سخت آنها
و عدم چسبندگی به فاز زمینه ،کمتر استفاده شده و همچنین
اتصال بین الیاف ماده مرکب با زمینه فلزی نیاز به طراحی آلیاژ
دارد .در غیر این صورت ،این اتصال الیاف و زمینه بهخوبی برقرار
نشده و همین مکانها نقاط ضعف در استحکام مادهی مرکب
زمینه فلزی است .برای اتصال فاز تقویتکننده فلزی به زمینه
عموماً از فلز با نقطه ذوب باالتر استفاده میکنند که اندکی قابلیت
حل شدن در فاز زمینه فلزی را داشتهباشد ،برای مثال استفاده
از توری آهنی در مذاب آلومینیم.

اتصال بین فاز تقویتکننده فلزی و زمینه فلزی باید در اثر پدیده
نفوذ جرمی رخ دهد .این پدیده تابع دو عامل دما و زمان است؛
و هر دو عامل فوق در فرآیند ریختهگری محدود به زمان
ریختهگری و دمای ریختهگری (فوق گداز) میشود؛ زیرا در
صورتی که با کنترل دما و زمان بارریزی بتوان اتصال نفوذی بین
زمینه و شبکه الیاف تقویتکننده را فراهم آورد ،میتوان از سیکل
عملیات حرارتی بعدی برای ایجاد باند نفوذی جلوگیری نمود
[.]5
در پژوهش پیشرو ،شبکه مستحکم سهبعدی فوم مسی سلول
باز بهعنوان فاز تقویتکننده برای آلیاژ زاماک  9در نظر گرفته
شده است .با عبور مذاب از داخل آن و تهیه کامپوزیت پایه فلزی،
سعی شده با کنترل  PPIشبکه مسی ،ابتدا نفوذپذیری کامل
مذاب زاماک از این شبکه مسی محقق شده و با کنترل دمای
فوق گداز ،اتصال نفوذی بین شبکه سهبعدی مسی و آلیاژ زمینه
به وجود آید.
 -2مواد و روش تحقیق
در تحقیق حاضر ،ابتدا به روش شیمی تر اسفنجهای پلیمری پلی
اورتان با  ،10-8 PPIبهصورت سطحی باردار شده ،سپس به روش
الکترولس روی سطح آنها بین  90الی  40میکرومتر مس الیه
نشانی شد .در قدم بعد این فومهای سلول باز پلی اورتان با سطح
مسی ،در وان الکترولیز به کمک یک رکتی فایر ،الیه مس به
ضخامت تقریبی  520-490میکرومتر روی آنها الکترولیز شد.
شکل ( ،)1نمایی از این مراحل را نشان میدهد .ابعاد نمونهها
 40×29×19میلیمتر بود .به طوری که شبکههای فومی مسی،
ل در وسط قالب فلزی قرار گیرند و یک سانتیمتر زیر و باالی
کام ً
آنها با آلیاژ زاماک (بدون شبکه مسی) پر شود .لذا نمونههایی که
ریختهگری میشوند ،فقط  9سانتیمتر از ارتفاع  5سانتیمتری
آنها توسط شبکه سهبعدی مس خالص ،تقویت خواهد شد.

شکل  -9نمایی از تبدیل اسفنج پولی اورتان به فوم مسی [.]1 ، 5
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در مرحله بعد فوم اسفنجی پوشش دادهشده فوق ،در داخل کوره
با دمای  290سلسیوس به مدت  40دقیقه قرار گرفت تا تمام
جرم پلی اورتان آن تبخیر و خارج شود .در این صورت فوم اولیه
فلزی سلول باز موسوم به پیشماده ،تهیه شد .مجدداً این فوم
مسی ،پس از تمیزکاری سطوح آن ،در داخل وان الکترولیز
قرارگرفته و ضخامت شبکه مسی نهایتاً به  800میکرومتر
میرسد (ضخامت کل سه الیه مس) .در واقع از این فوم مسی با
شبکه سهبعدی متخلخل با الیافی پیوسته (باضخامت 800
میکرومتر پوشش مس) ،بهعنوان فاز تقویتکننده سهبعدی ،برای
ساخت کامپوزیت پایه فلزی زاماک  9استفاده میشود.
در قدم بعد مطابق شکل ( ،)2قالب فلزی از جنس فوالد CK45
با محفظه داخلی به ابعاد  80×40×19میلیمتر طراحیشده که
اختلف ارتفاع مذابریزی در آن بتواند بر پارامتر نفوذپذیری
مذاب از تخلخلهای فوم مسی غلبه کند .سپس با قرار دادن فوم
مسی در وسط محفظه قالب مذکور و مونتاژ دو لنگه قالب
فوالدی ،قالب آماده برای ریختهگری شد .برای ریختهگری از آلیاژ
زاماک  9استفاده شده است.
به عبارتی دیگر به کمک معادله ( )1و داشتن سطح مؤثر فوم
مس از آزمون  ،BETمعادل  25سانتیمتر مربع در هر سیسی
از فوم مسی ،مقدار  K/µبا توجه به ارتفاع قالب در معادله ()1
برابر  1252به دست آمد .لذا با افزایش دما ،مقدار  K/µآنقدر
تغییر مییابد تا قالب بدون عیب سرد جوشی پر شود و
درعینحال ساختار سهبعد ی فوم مسی در اثر پدیده انحلل از
هم فرو نریزد .ترکیب شیمیایی این آلیاژ به روش کوانتومتر
تعیین و در جدول ( )1ارائه شده است .دمای خط لیکوئیدوس
این آلیاژ  484و دمای سالیدوس آن حدود  480سلسیوس در
منابع ارائه شده است [.]2-4
برای بررسی سرعت سرد شدن ،یک ترموکوپل نوع  kدر محفظه
قالب قرار داده شد که انتهای آن متصل به یک دیتا لوگر برای
ثبت تغییرات دما برحسب زمان بود .این عملیات فقط برای دقت
عبور دما از بین لیکوئیدوس و سالیدوس انجام شد.
در ادامه با آزمونهای سعی و خطا مقدار  PPIمناسب فوم فلزی
برای ریختهگری موفق باقابلیت کامل نفوذپذیری مذاب به داخل
فوم مسی ،بین  8الی  10مشخص شد .برش مقطع کامپوزیت
زاماک -9مس در شکل ( )4نشان داده شده است .در این مقطع،
مناطق اتصال یالهای فوم مسی موسوم به منطقه  ،Plateauبا
حرف  aو خود یالها با حرف  bو زمینه زاماک  9با حرف c
مشخصشده است تا پر شدن و چسبندگی کامل مذاب زاماک 9
و شبکه سهبعدی مس خالص با  ،10-8 PPIمشخص شود.

عملیات ذوبریزی آلیاژ زاماک  9با آنالیز جدول ( ،)1در چهار
دمای  900 ،290 ،200و  940سلسیوس بهطور مجزا انجام
گرفت .چهار نمونه کامپوزیت زاماک  9با الیاف سهبعدی مسی
(فوم سلول باز مسی) مطابق جدول ( ،)2با درصد حجمی تقریب ًا
 8درصد مس ،تهیه شد .سپس نمونهها در مقطع عرضی بریده و
آزمونهای استریوگراف ،متالوگرافی نوری و الکترونی با
میکروسکوپ  FE-SEMانجام و محل اتصال بین شبکه فوم مسی
و زمینه زاماک  ،9از دیدگاه نفوذ جرمی مورد بررسی قرار گرفت.

شکل  -2نمایی از قالب فلزی طراحی شده برای ریختهگری :الف) قالب
فلزی ،ب) جایگذاری فوم سهبعدی سلول باز در قالب و نصب ترموکوپل،
ج) مونتاژ قالب برای ذوبریزی و ثبت دما با دیتالوگر ،د) قطعه پس از
ریختهگری زاماک .5

شکل  -9سمت چپ :نمایی مقطع برش خورده کامپوزیت پایه فلزی زاماک
 -5با شبکه مس خالص :(a) .گرههای شبکه مسی :(b) ،یالهای شبکه مسی،
) :(cزمینه زاماک  ،5پس از ریختهگری و عبور مذاب زاماک  5از شبکه
سهبعدی مسی .سمت راست :شبکه مسی مشخصشده.
جدول  -9آنالیز آلیاژ زاماک  5مصرفی در پژوهش حاضر (درصد وزنی).
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جدول  -2شرایط آزمایشهای ریختهگری برای تولید کامپوزیت زاماک  5با فاز تقویتکننده به صورت شبکه سهبعدی از مس خالص.

نمونهها

جرم فوم ()g

حجم فوم ()cm3

چگالی ظاهری ()g/cm3

دمای ذوب )℃(

درصد حجمی مس در کامپوزیت

نمونه 1

2/290

22/9

0/205

900

8/24

نمونه 2

9/24

22/9

0/222

940

8/48

نمونه 4

9/09

22/9

0/222

290

8/49

نمونه 2

9/05

22/9

0/229

200

8/48

 -9نتایج و بحث
پس از ریختهگری ثقلی مذاب زاماک  9با چهار فوقگداز مندرج
در جدول ( ،)2نتایج نشان داد که بهترین فوقگداز مذاب زاماک
که میتواند شبکه سهبعدی فوم مسی را بدون سرد جوشی و
نیامد ،پر کند ،حدود  49درجه سلسیوس است .با توجه به برد
کوتاه شش درجه انجمادی این آلیاژ ( )480-484یا همان فاصله
عمودی خط لیکوئیدوس و سالیدوس ،پر نمودن شبکه فومی با
میزان تخلخل  ، 10-8 PPIدر دما  290درجه سلسیوس موفق
ب ود .در کمتر از این دما ،شبکه مسی به دلیل عیب نیامد پر
نمیشد و در دمای باالی  290درجه حفرههای گازی در آن به
وجود میآمد .همچنین ساختار سهبعدی فوم مسی در دماهای
باالی  900درجه سلسیوس ،به علت پدیده انحلل تارهای نازک
 800میکرومتری مسی از بین میرفت .شکل ( )2نمایی از
شمشهای کامپوزیت پیشرفته زاماک  9با شبکه سهبعدی مسی
را در دماهای ریختهگری مختلف نشان میدهد.
شکل ( )9نمونه متالوگرافی شمش با دمای ریختهگری  290که
بهترین کیفیت پر شدن فوم مسی را داشت ،در بزرگنماییهای
پایین  29برابر نشان میدهد .همانطورکه دیده میشود ،در مقطع
برش کامپوزیت موردنظر شبکه مسی کاملً مشخص است و مذاب
زاماک  9کاملً شبکه مسی را جذب نموده و هیچ نیامد یا سرد
جوشی بین شبکه مسی و مذاب زاماک  9رخ نداده است.
همچنین حالت گردابها ی بسیار ریز مذاب در فضای بین
سلولهای فوم با انجماد دندریتها ،در تصویر (ج) شکل (،)9
بهخوبی مشخص است.
مناطق ( )aو ( )bدر شکل ( )4که به ترتیب به منطقه فلت شبه
مثلثی ) (aو یال ) (bفوم مسی موسوم بودند در شکل ( )9بهخوبی
مشخص هستند .تصاویر (الف) تا (ج) در شکل ( )9که به ترتیب
توسط لوپ استریوگراف بزرگنمایی شدهاند ،بهخوبی پایداری
فلت مثلثی شبکه مسی را نشان میدهند .ازلحاظ هندسی این
مناطق در یک کامپوزیت ،بهعنوان مناطق صلب هندسی،
محسوب میشوند؛ زیرا میتوانند مقاومت باالیی به علت ممان
مقطع هندسی خود در برابر تغییر فرم نشان دهند؛ اما یالهای
فوم مسی مناطق ضعیفتری نسبت به فلت مثلثی محسوب شده
و ازلحاظ هندسی مانند بیم دو سر درگیر محسوب میشوند و

مقاومت به خمش یا تغییر شکل آنها به ممان هندسی مقطع
یالها بستگی دارد .از این رو در شکل ( )4به کمک میکروسکوپ
الکترونی  ،FE-SEMتکهای از فوم مسی قبل از ریختهگری تهیه
و تصویر سهبعدی آن در شکل (-4الف) ارائهشده است .در این
شکل ضخامت یالهای فوم که دارای مقطع مثلثی است ،تقریباً
حدود  200میکرومتر است .در شکل (-4ب) برش مقطع یکی از
یالهای تصویر (الف) ،یعنی مقطع  e-eاز شکل (-4الف) ،پس از
برش در بزرگنمایی باالتر نشان داده شده و ابعاد آن نیز اندازه
زده شده است .مقطع یالهای فوم مسی به هیچ وجه الزام ندارد
مثلث متساویاالضلع بوده و کاملً متفاوت نیز میتواند باشد و
به فیزیک کشش سطحی پیشماده فومی ،طی فرایند تولید آن
بستگی دارد.

شکل  -4نمایی از شمشهای ریختهگری کامپوزیت پیشرفته زاماک  5با
شبکه پیوسته سهبعدی مسی در فوقگدازهای مختلف ریختهگری .دمای
ذوب زاماک  :5حدود  981سلسیوس.
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شکل  -5نمایی از تصاویر اچ شده استریو گرافی از برش عرضی مقطع
کامپوزیت زاماک  5با شبکه سهبعدی فوم مسی برای نمونه ریختهگری شده
در  451سلسیوس.

شکل  -1فوم مسی با میکروسکوپ الکترونی  ،FE-SEMالف) یالها و
مناطق فالت شبه مثلثی در فضای سهبعدی فوم مسی ،ب) بزرگنمایی برش

یالهای این فوم مسی عموم ًا مثلثهای با اضلع فرورفته یا مقعر
هستند .درصورتیکه فلتهای شبه مثلث (که عموماً مثلثی هم
نیستند و چندوجهی هستند) اکثراً اضلع ناهمگون دارند و الزامی
به مقعر بودن آنها نیست و در هر برشی در جهت محورهای
مختصات عموماً بهصورت چندوجهی دیده میشوند؛ ولی یالها
در جهات طولی یال ،به صورت نوار باریک مویی و در جهت عمود
بر یال ،مقطع مثلث دیده میشوند .این مثلت بهصورت سیاهرنگ
در شکل ( )4دیده میشود.
همانطور که در متون علمی آمده ،دندریتهای انجمادی در
ریختهگری فلز روی و آلیاژهای زاماک  2و  9بسیار درشت
هستند .]11-5[ .در تصویر (ج) از شکل ( )9بهخوبی مشخص
است که شبکه مسی ،بهعنوان مبرد عمل نموده و باعث ریز شدن
دندریتها در داخل هر چشمه شبکه مسی شده است .در زاماک
عدد اندازه دانه حدود  4-9است ولی در شکل (-9ج) بین  8الی
 5است .همچنین جریان مذاب گردابی در داخل چشمهها آن نیز

مقطع یال فوم مسی از منطقه  e-eدر تصویر (الف).

باعث تغییر جهت کریستالی شده است .ازاینرو از دیدگاه
بارگذاری در مقاومت مصالح ،یالهای فوم مسی ،مانند یک تیر
دو سر درگیر ،با ممان مقطع مثلث تنشها را تحمل میکنند .لذا
میتوان شبکه فوم مسی سهبعدی حاضر را یک سازه مقاوم در
مقابل بارگذاری به خاطر هندسه مقطع و نقاط برخورد یالها
(فلتها) دانست که استحکام کامپوزیت را در بارگذاری فشاری،
بسیار باال میبرد.
بهمنظور چسبندگی زاماک  9به فوم سهبعدی مسی ،برشی از
مقطع کامپوزیت مذکور به نحوی انتخاب شد که یال فوم مسی
را در جهت طولی قطع نموده باشد .سپس این مقطع مطابق شکل
(-5الف) ،با محلول اچ  HNO3+CH3OHبه ترتیب ،با نسبت 10
به  50سیسی ،متالوگرافی شد تا ساختار فوم مس و زمینه زاماک
ل مشخص شود.
آن ،کام ً
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در قدم بعد ،در جهت عمود بر یال فوم مسی (جهت  )a-bمطابق
شکل (-5ب) ،به کمک میکروسکوپ الکترونی ،آنالیز Line-Scan
عنصری انجام شد تا انحلل مس درزمینه زاماک  9مشخص شود.
نتایج این آزمون برای  19نقطه در طول پارهخط  a-bاز شکل
(-5ب) ،در شکل ( )8ارائه شده است.
همانطور که در تصاویر شکل ( )8دیده میشود ،آنالیز عنصری
 19نقطه در طول خط  a-bاز شکل ( ،)5پس از پردازش دادههای
 EDSارائهشده است .نقطهها روی تصویر شکل ( )5و همچنین
محور افقی شکل ( ،)8از هم  19میکرومتر فاصلهدارند .لذا هر
واحد روی محور افقی دیاگرام شکل ( ،)8دقیق ًا  19میکرومتر
است.
با دقت در سمت چپ نمودار شکل ( )8دیده میشود که از واحد
 2تا  2در محور افقی ،سه فلز آلومینیم ،روی و مس در هم دیگر
نفوذ جرمی نموده و یک باند به پهنای تقریبی  40میکرومتر به
وجود آوردهاند .این باند  40میکرومتری یک باند کاملً نفوذی
است که در اثر نفوذ جرمی اتمهای مس به داخل زمینه زاماک،
به وجود آمده است؛ ولی چون دما حدود  290سلسیوس و زمان
انجماد بسیار کوتاه است ،الیه نفوذی بسیار کوچک و شیب
غلظتها زیاد است.
در طرف راست نمودار شکل ( ،)8از نقطه  10الی  11یک باند
 19میکرومتری نفوذی مس-روی-آلومینیم وجود دارد و از نقطه
 11الی  12یک باند  29میکرومتری فلز روی-آلومینیم که مربوط
به آلیاژ زاماک  9است ،وجود دارد؛ بنابراین در این کامپوزیت با
دمای ریختهگری  290سلسیوس و فوقگداز حدود  49درجه،
یک باند تقریباً  19میکرومتری نفوذی مس-زاماک  9در دورتادور
یالهای فوم مسی ایجادشده و اتصال محکمی را با زمینه
کامپوزیت برقرار نموده است .ترکیب شیمیایی این الیه 19
میکرومتری بهطور متوسط دارای  %9مس %89 ،فلز روی و %10
آلومینیم در مقیاس درصد وزنی است.
نتایج در فوق گدازهای باالتر (دمای ریختهگری  940درجه
سلسیوس) نشان داد بسیاری از یالهای فوم مسی اصلً وجود
ندارند ،یعنی کاملً درزمینه زاماک  9حل شده بودند و پیوستگی
فوم مسی در زمینه برای تحمل تنش ،از بین رفته بود .لذا تعیین
دمای بارریزی کار بسیار دشوار و تابع تخلخل فوم و ضخامت
یالهای فوم مسی است .در این تحقیق ،همانطور که قبلً اشاره
شده ،تخلخل فوم مسی  10-8و ضخامت الیه مس تقریب ًا -490
 520میکرومتر بود.

شکل  -7نمایی از برش مقطع طولی یال فوم مسی در کامپوزیت زاماک  5با
شبکه سهبعدی فوم مسی ،الف) متالوگرافی یال مسی و زمینه زاماک 5
اطراف آن ،ب) تصویر  FE-SEMیال مسی برای آنالیز الین اسکن
عنصری در طول پارهخط  a-bبرای نمونه ریختهگری شده در 451
سلسیوس.

شکل  -8نتایج الین اسکن در امتداد خط  a-bپس از پردازش دادههای
 EDSاز میکروسکوپ الکترونی برحسب درصد وزنی هر عنصر.

 -4نتیجهگیری
 -1کامپوزیت فلزی پایه زاماک  9با شبکه سهبعدی از الیاف مس،
بهصورت فوم مسی سلول باز با ضخامت متوسط 800
میکرومتر و تخلخل  10-8 PPIیا به عبارت سادهتر،
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کامپوزیت پیشرفته فلز ) Zamak-8.76Vol%Cu(3Dبه
روش ریختهگری بهصورت کاملً سالم و بدون عیب سرد
جوشی تولید شد.
 -2برای تهیه کامپوزیت ) Zamak-8.76Vol%Cu(3Dبایستی
دمای بارریزی مذاب  290سلسیوس باشد .کمتر یا بیشتر از
این دما ،به ترتیب دو پدیدهی عیب سرد جوشی و یا تخریب
یا تجزیه انحللی ساختار شبکه سهبعدی فوم مسی (در اثر
مکانیزم انحلل مس در زاماک) رخ خواهند داد.
 -4در فصل مشترک فوم سهبعدی مسی با زمینه فلزی زاماک 9
در فوقگداز  49سلسیوس یکالیه نفوذی در اثر نفوذ جرمی
مس-آلومینیم-فلز روی ،به پهنای متوسط  19میکرومتر در
دورتادور یالهای فوم مسی سلول باز به وجود میآید که
اتصال شبکه سهبعدی فوم مسی سلول باز به زمینه زاماک 9
را ،نسبت به اتصالهای صرف ًا مکانیکی ،بسیار قوی میسازد.
درواقع در اینجا ،همانند فرایند بریزینگ ،یک اتصال نفوذی
بین فوم مسی سلول با و زمینه زاماک  9به وجود آمد؛
برخلف اتصالهای مکانیکی که فاقد الیه نفوذی هستند.
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Abstract
The aim of the present study is to produce advanced metal matrix composites in an innovative
route. In fact, reinforcement phase in the advanced composite is a 3D-copper open cell foam as a
continuous precursor and liquid of Zamak5 alloy is penetrated into porous space of the 3D-copper
foam by casting method. Then effect of supper-heat was investigated on the liquid permeability
of the molten Zamak5 and inter-diffusion at Cu/Zamak5 interface during casting in a metallic
mold. Results show that by preparing open-cell copper foam with 800 micrometers thickness, 820 PPI, and 65 Celsius degree super-heat for Zamak5 casting alloy, production of an advanced
3D-Cu foam-Zamak5 without misrun and cold shut defects during the filling of the metallic mold
can be obtained. These condition led to a complete link between 3D-copper foam and Zamak5
matrix, by interfusion mechanism at interface of Cu (3D)/Zamak5 at 450 casting temperature.
Also, the 3D copper foam as an internal chill led to formation of fain dendritic structure.
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