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Abstract:

In this paper, foam defects of A356 closed cell aluminum foams produced
in different process were evaluated. For this purpose, the different foam
samples were separately produced using two foaming agents, Titanium
Hydride and Calcium Carbonate, without addition of stabilized ceramic
particles into the molten metal. Foaming process using 1-2 wt.% TiH2 was
performed in the temperature ranges of 650 to 750 °C, for 0.5-2 minutes
holding times. Another foaming process was also performed with 2.5-3.5
wt% CaCO3 at 700 °C and for 10-20 minutes holding time. Casting defects
included the drainage, the coalescence and the cell size distribution were
evaluated using the optical and scanning electron microscopic images and
density measurements. The results showed that the homogeneous cellular
foam of Al-Si-Mg alloys can be produced using TiH2 and CaCO3 foaming
agents and without using the stabilized ceramic particles. The optimal foam
are produced using 3 wt.% CaCO3 or using 1.5 wt.% TiH2 additions,
separately. In each of two foam productions processes, the drainage and the
coalescence foam defects are increased with increasing the holding time.
While the drainage and the coalescence foam defects increase with
increasing the foaming temperature in TiH2 foamed specimens and with
decreasing of the mixing time in CaCO3 foamed specimens.
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چکیده:
در این تحقیق ،عیوب فوم در شرایط مختلف تولید فومهای آلومینیمی  A356با سلول بسته مورد بررسی قرار گرفته
است .به این منظور فومها با استفاده از مواد پدیدآورندة گاز هیدرید تیتانیم ) (TiH2و کربنات کلسیم ) (CaCO3بطور
جداگانه و بدون اضافه کردن ذرات پایدارکنندة سرامیکی به مذاب ،تولید شدند .فرآیند فومشدن با استفاده از ذرات TiH2
با  1-2درصد وزنی در دماهای  057-057درجة سانتیگراد و در زمانهای نگهداری  37ثانیه الی  2دقیقه انجام شد.
همچنین فرایند فومشدن توسط ذرات  CaCO3با  2/5-3/5درصد وزنی در دمای  077درجة سانتیگراد و در زمانهای
نگهداری  17و  27دقیقه ،انجام شد .عیوب فوم شامل زهکشی ،بههم پیوستگی سلولها و توزیع اندازة سلول بر اساس
بررسیهای میکروسکوپی نوری و الکترونی روبشی و چگالیسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با استفاده
از عوامل فومیساز  TiH2و  CaCO3و بدون استفاده از ذرات پایدارکنندة سلولها ،میتوان فوم با ساختار سلولی همگن
از آلیاژهای  Al-Si-Mgتولید نمود .تولید فوم مطلوب با استفاده از  3درصد وزنی ترکیبات  CaCO3و یا با استفاده از
 1/5درصد وزنی TiH2بدست میآید .در هر دو روش تولید فوم با افزایش زمان نگهداری ،میزان عیوب زهکشی و بههم
پیوستن سلولها افزایش مییابد .در حالی که در نمونههای فومشده توسط  TiH2با افزایش دمای فومشدن و در نمونههای
فومشده توسط  ،CaCO3با کاهش زمان همزدن ،میزان عیوب زهکشی و بههم پیوستن سلولها افزایش مییابد.

در طول دو دهة گذشته عالقة بسیار زیادی به فومهای فلزی،
به ویژه فومهای آلومینیمی بوجود آمده است .علت این امر
پیشرفتهایی است که در چند سال اخیر در فرآیند تولید
آنها بوجود آمده است که موجب تولید فومهای فلزی با هزینة
کم و کیفیت باال شده است .این فلزات بسیار سبک ،گروه
جدیدی از مواد مهندسی هستند که دارای ساختار سلولی با
چگالی کم هستند و در کاربردهای جذب انرژی بکار
میروند] .[2،1دو فرآیند عمدة تهیة فومهای آلومینیمی
عبارتند از :فوم کردن از مذاب و روش متالورژی پودر .در هر
دو روش ،از یک عامل فومکننده استفاده میشود که تولید

گاز کرده و سبب فومیشدن فلز میشود .به طور معمول،
هزینة روش فومکردن از مذاب نسبت به روش متالورژی پودر،
کمتر است هر چندکه هر کدام از دو روش مزایا و معایب
خاص خود را دارد .یکی از روشهای فومکردن از مذاب شامل
اضافه کردن یک مادة پدیدآورندة گاز به مذاب است که
تاکنون تحقیقات متعددی دربارة فومکردن آلومینیم توسط
این روش انجام شده است] .[3-5در فومکردن مذاب ،دو
پدیدة زهکشی 1و بههم پیوستگی سلولی 2مطرح است که
مضر بوده و همگنی فوم را کاهش میدهند .زهکشی ،جاری
شدن مذاب به پایین قطعه در اثر چگالی بیشتر نسبت به
حباب و ایجاد یک ناحیة بدون حباب در داخل و به خصوص
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پایین قطعه است و بههمپیوستگی سلولی ،عبارت از
بههمپیوستن چند حباب (سلول) و تشکیل یک حباب
بزرگتر است] .[0،5عوامل موثر بر عیوب زهکشی و
بههمپیوستگی سلولها عبارتند از :سرعت و زمان همزدن،
مقدار مادة پدیدآورندة گاز ،دما و زمان فومشدن که با انتخاب
مناسب متغیرهای فوق میتوان فومهایی با عیوب کمتر و
ساختار همگنتر تولید کرد .بسیاری از خواص فومهای فلزی
مانند جذب انرژی ،جذب صدا ،انتقال حرارت و خواص
مکانیکی ،به ساختار سلولها و میزان همگنی آنها و عیوب
موجود در فرایند تولید ،بستگی دارند ] .[0کنترل ساختار
سلولی فومها در حین تولید و کاهش عیوب ریختهگری،
بسیار مهم و مشکل بوده و در اکثر مطالعات انجامشده ،اثرات
ناشی از این عیوب تولیدی در آزمایشها و نتایج بهدست
آمده ،لحاظ نشده است ].[0،1
در فومهای با سلول بسته ،سطح مشترک مذاب/جامد در
وجوه و دیوارههای سلول قرار دارد و سلولها توسط وجوه و
دیواره از هم جدا میشوند .جریان مذاب ناشی از نیروی ثقل
و مویینگی ،موجب تغییرات چگالی ناخواسته در طول قطعه
میشود که تشکیل یک شبکة پیوسته را میدهند .تاکنون
تحقیقات نظری بسیاری دربارة معادالت حاکم بر دیوارة
فومها و زهکشی و بههم پیوستگی و شبیهسازی آنها انجام
شده است ].[11-8
گرگلی و همکاران] ،[8زهکشی را در فومکردن آلومینیم توسط
 TiH2و  CaCO3و در حضور ذرات پایدارکنندة  SiCبررسی
کرده و بیان نمودند که با کاهش زمان نگهداری در دمای
فومشدن ،میزان زهکشی کاهش مییابد .یانگ و همکاران][3
هم گزارش دادند که ویسکوزیتة نامناسب همراه با زمان
نگهداری بیش از حد ،منجر به زهکشی و پارگی دیوارة سلول
میشوند .بیاکوا و همکاران ] [0خواص دیواره سلولی و فشاری
فومهای آلومینیم فومشده توسط  TiH2و  CaCO3و افزودن
 Caبه عنوان پایدارکننده را بررسی کرده و فومهایی با چگالی
نسبی  7/10-7/3با ساختار سلولی همگن تولید نمودند.
در اغلب تحقیقات انجام شده بر روی فومهای آلومینیمی،
برای پایداری فومها و عدم تخریب دیوارة سلولی درحین
فرآیند فومشدن ،از ذرات سرامیکی مانند  SiCو  Al2O3و
 Caبا اندازهها و کسر حجمی متفاوت ،استفاده شده است
] .[12-10این ذرات ،نقش پایدارکنندة حبابها را داشته و
از بههم پیوستگی آنها و تخریب دیوارة حبابها جلوگیری
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مینمایند .البته میتوان در برخی از آلیاژهای آلومینیم بدون
استفاده از این ذرات هم ،فومهای مناسبی تولید نمود که در
نتیجه کاهش قابل مالحظهای در هزینة تولید بوجود
میآید].[10-18
با توجه به اینکه تاکنون عیوب زهکشی و بههمپیوستگی
سلولی در آلومینیم  A356فومشده توسط مادة پدیدآورندة
گاز  CaCO3بدون استفاده از ذرات پایدارکننده ،بررسی نشده
است در این مقاله ،این عیوب در فرآیند فومکردن این آلیاژ
توسط دو مادة پدیدآورندة گاز  CaCO3و  TiH2مورد ارزیابی
قرار گرفته و با هم مقایسه شده است.
 -7مواد و روش تحقیق
برای ایجاد گاز و فومشدن فلز زمینه ،از پودر  TiH2با اندازة
متوسط  25میکرومتر و پودر  CaCO3با اندازة متوسط 17
میکرومتر استفاده شده است که تصویر  SEMآنها در شکل
( )1ارائه شده است .فرآیند فومشدن توسط ذرات  CaCO3و
 TiH2به روش ریختهگری به شرح زیر انجام شد:
ابتدا شمش آلیاژ آلومینیم  A356با ترکیب شیمیایی مندرج
در جدول ( )1در کوره القایی ذوب شد .سپس ذرات
پدیدآورندة گاز  TiH2به مقدار  1-2درصد وزنی و در سه دمای
 077 ،057و 057درجة سانتیگراد به مذاب اضافه شد.
مخلوط مذاب و ذرات  TiH2به مدت  07ثانیه توسط یک همزن
گرافیتی با سرعت  007دور بر دقیقه همزده شد تا توزیع
مناسبی از ذرات پدیدآورندة گاز در مذاب به دست آید .پس از
آن ،مذاب در زمانهای  37ثانیه تا  127ثانیه ( 2دقیقه) در
دماهای  077 ،057و 057درجة سانتیگراد نگهداری شد تا
فرایند فومشدن کامل شود .سپس قالب از درون کوره بیرون
آورده شده و نمونهها در هوای محیط ،سرد شدند.
فرایند فومشدن توسط  CaCO3هم به طور جداگانه مشابه
 TiH2انجام شد .با این تفاوت که مقدار ذرات پدیدآورندة گاز
 CaCO3برابر  2/5-3/5درصد وزنی در دمای  077درجه
سانتیگراد به مذاب اضافه شده و در همین دما به مدت
زمانهای  127الی  077ثانیه همزده شد و سپس به مدت
زمانهای  17و  27دقیقه در این دما در کوره نگهداری شد
تا فرایند فومشدن اتفاق افتاده و کامل شود .در نهایت قالب
از داخل کوره بیرون آورده و نمونهها در محیط سرد شدند.
برای ارزیابی چگالی ،ساختار سلولی و عیوب در نمونههای
فوم شده ،بلوکهای مکعبی شکل از نمونه فومشده مختلف،

27

پژوهشنامه ریختهگری ،بهار  ،7932جلد  ،7شماره  ،7صفحات 08-27

بریده شدند .شکل سلولها بهطور چشمی مشاهده و ابعاد
آنها با استفاده از نرمافزار آنالیز تصاویر با ارزیابی حداقل 27
سلول اندازهگیری شد .همچنین چگالی نمونهها با استفاده از
نسبت وزن به حجم آنها بدست آمد .عیوب زهکشی و بههم
پیوستگی سلولها بررسی و توزیع اندازة سلول و انحراف
معیار آن بدست آمد تا میزان ناهمگنی ساختار سلولی نمونه،
مشخص شود.
(الف)

(ب)

 -9نتایج و بحث
 -7-9بررسی فوم شدن و مشخصات آن

در جدولهای ( )2و ( )3به ترتیب ،نتایج ارزیابیهای
نمونههای تولید شده توسط دو مادة پدیدآورندة گاز  TiH2و
 CaCO3آمده است .چگالی بدست آمده برای نمونههای
فومشده توسط  CaCO3در محدودة  7/32-1/2 g/cm3با
مقادیر متوسط اندازة سلول  1/5-3/1mmو چگالی نمونههای
فوم شده توسط  TiH2بین  7/8-1/2 g/cm3با متوسط اندازة
سلول  0/3-0/3 mmاست .همانطور که در جدولهای ()2
و ( )3مشاهده میشود ،تعداد  11نمونه از نمونههای تولید
شده توسط  TiH2و نمونههای شماره  28و  31در نمونههای
تولید شده توسط  CaCO3فوم نشدند .علت فومنشدن این
نمونهها ،زمان نگهداری ناکافی در دمای فومشدن و یا زمان
نگهداری بیش از حد در نمونههای  TiH2و همچنین زمان
همزدن زیاد ،در برخی نمونههای  CaCO3است.
زمان نگهداری کم ،در دمای فومشدن موجب میشود که
فرصت کافی به ذرات فوم شونده برای آزادشدن و تولید فوم
داده نشود و بهطور عکس ،زمان نگهداری زیاد ،موجب
فومشدن بیش از حد و بزرگشدن سلولها و سرانجام
متالشی شدن آنها و خروج گازهای تولیدی از نمونه شود .از
طرف دیگر ،زمان همزدن زیاد ،موجب میشود که ذرات
فومشونده ،زودتر تجزیه شده و گازهای تولیدی از نمونه خارج
شوند.
 -7-9بررسی عیب زهکشی

شکل  -7تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ترکیبات فومکننده:
الف) ترکیب  TiH2و ب) CaCO3

جدول  -7محدوده استاندارد آلیاژ آلومینیم  A356و ترکیب شیمیایی
آلیاژ مورد استفاده در این تحقیق (بر حسب درصد وزنی).

عنصر

Al

Si

Mg

Zn

Mn

Cu

Ti

A356

باقیمانده

0

7/0

7/78

7/1

7/10

7/15

استاندارد

باقیمانده

0/5
0/5

7/2
7/0

حداکثر
7/1

حداکثر
7/1

حداکثر
7/2

حداکثر
7/25

برای بررسی عیب زهکشی نمونة فومشده ،اثر زمان همزدن
 2و  0دقیقه در نمونة با  3درصد وزنی  CaCO3بررسی شده
است که تصویر نمونه در شکل ( ،)2نشان داده شده است .با
مقایسة آنها مشاهده میشود که مقدار ناحیة فوم نشده در
قسمت پایینی نمونه برای زمان همزدن  2دقیقه (شکل -2
الف) ،از زمان همزدن  0دقیقه (شکل -2ب) بیشتر بوده و
از میزان انبساط فوم ،کاسته شد .از اینجا میتوان نتیجهگیری
نمود که توزیع همگن ذرات پدیدآورندة گاز و زمان نگهداری
مناسب در دمای فومشدن ،از مهمترین متغیرهای فومکردن
فلزات بوده و موجب میشود عیب زهکشی در فومها بوجود
نیاید.
زهکشی ،جاریشدن فلز مذاب از دیوارههای سلولی به درون
لبههای سلول است که در نتیجه ،نیروی وزن از لبههای
سلول به سمت پایین است .نتیجه این فرآیند ،تشکیل یک
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جدول  -7وضعیت نمونههای تولیدشده توسط  TiH2در زمان همزدن  7دقیقه
متغیر

متغیر مستقل
دمای
فومشدن

متغیر وابسته یا شاخص ارزیابی شده (متغیر پاسخ)

شمارة

درصد

نمونه

TiH2

1

1

057

2

1

057

 1دقیقه

3

1

057

 2دقیقه

0

1

077

 37ثانیه

فوم شد

5

1

077

 1دقیقه

فوم شد

)(mm

)(mm

)(mm

)(mm

-

-

-

-

0/3

7/3

3/20

3/5

7/0

3/00

7/5

3/02

7/5

3/13

زمان نگهداری

وضعیت
فومشدن

) (gr/cm

 37ثانیه

فوم نشد

-

-

فوم شد

1/02

30/3

2/15

فوم شد

1/53

03/3

3/05

1/08

05/13

0/1

8/5

1/2

55/5

0/30

17/1

)(°C

چگالی
3

درصد
تخلخل

متوسط اندازه
سلول

حداکثر اندازه
سلول

حداقل اندازه
سلول

انحراف معیار

0

1

077

 2دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

0

1

057

 37ثانیه

فوم شد

1/13

58/15

0/25

3

1/2

3/00

8

1

057

 1دقیقه

فوم شد

7/30

00/0

5/10

17/8

1

3/53

3

1

057

 2دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

17

1/5

057

 37ثانیه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

11

1/5

057

 1دقیقه

فوم شد

1/22

50/81

5/0

17/0

7/3

3/17

12

1/5

057

 2دقیقه

فوم شد

1/15

50/01

5/3

11/0

7/5

3/70

13

1/5

077

 37ثانیه

فوم شد

1/30

57/30

0/8

8/0

1/3

3/23

10

1/5

077

 1دقیقه

فوم شد

1/78

07

0/10

11

7/0

2/30

15

1/5

077

 2دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

10

1/5

057

 37ثانیه

فوم شد

1/75

01/11

0/0

17/0

1/5

3/50

10

1/5

057

 1دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

18

1/5

057

 2دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

13

2

057

 37ثانیه

فوم شد

1/15

50/0

5/0

3/1

1/0

3/30

27

2

057

 1دقیقه

فوم شد

7/35

00/8

0/2

11

1/2

3/15

21

2

057

 2دقیقه

فوم شد

7/88

00/0

0/1

11/3

7/8

3/00

22

2

077

 37ثانیه

فوم شد

7/30

00/0

0

8/0

1/3

3/02

23

2

077

 1دقیقه

فوم شد

7/8

07/30

0/3

12/1

1/5

3/21

20

2

077

 2دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

25

2

057

 37ثانیه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

20

2

057

 1دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

20

2

057

 2دقیقه

فوم نشد

-

-

-

-

-

-

جدول  -9وضعیت نمونههای تولیدشده توسط  CaCO3در دمای فومشدن  288درجه سانتیگراد
متغیر

متغیر وابسته یا شاخص ارزیابی شده (متغیر پاسخ)

متغیر مستقل

متوسط اندازه
سلول

حداکثر اندازه
سلول

حداقل اندازه
سلول

)(mm

)(mm

)(mm

)(mm

-

-

-

7/2

7/30

7/3

7/80
-

شمارة

درصد

نمونه

CaCO3

زمان همزدن
(دقیقه)

زمان نگهداری
(دقیقه)

وضعیت
فومشدن

) (gr/cm

28

2/5

17

27

فوم نشد

-

-

23

2/5

5

27

فوم شد

1/12

58/52

1/00

37

2/5

0

17

فوم شد

1/2

58/50

1/5

31

3

17

17

فوم نشد

-

-

-

-

32

3

5

17

فوم شد

7/00

82/30

1/3

3/3

7/25

33

3

0

17

فوم شد

7/32

88/15

2/3

0/5

7/5

30

3/5

5

17

فوم شد

7/08

01/11

2/8

0/7

7/2

1/75

35

3/5

0

17

فوم شد

7/52

87/00

3/1

0/0

1/3

1/20

30

3/5

2

17

فوم شد

7/80

00/08

2/2

0/1

7/0

1/10

چگالی
3

درصد
تخلخل

-

5/3
3/0

-

7/32
7/03

انحراف معیار
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(الف)

(ب)

شکل  -7تصاویر نوری از ناحیة فومنشده در قسمت پایین قالب در دو
زمان همزدن :الف)  7دقیقه ،ب)  7دقیقه تولید شده با استفاده از 9
درصد وزنی ( .CaCO3بزرگنمایی هر دو تصویر یکسان است)

الیة ضخیم از فلز در پایین نمونه است .برای این که زهکشی
اتفاق نیفتد و یا به حداقل برسد ،باید ویسکوزیتة مذاب
مناسب باشد .ویسکوزیتة کم نه تنها باعث زهکشی فوم
میشود ،بلکه موجب خروج گاز ،قبل از فرآیند فومشدن
میشود و در نتیجه ساختاری با تخلخل کمتر ،ایجاد
میشود] .[13،1دو حباب کنار هم ،توسط یک فیلم مذاب
از هم جدا میشوند .مذاب موجود در فیلم ،تمایل دارد در
نتیجة تنش سطحی سیالن کند .اگر سیالن فیلم مذاب،
توسط مقدار گاز (برای  TiH2حدود  7/5-1/5درصد وزنی و
 CaCO3حدود  1-0درصد وزنی) و ویسکوزیتة کافی (حدود
 )7/23 N.mحداقل شود ،عیب زهکشی کاهش
مییابد] .[10،5بنابراین برای پایداری یک فوم ،مذابی با
ویسکوزیتة کافی مورد نیاز است تا حبابها در اثر سیالن
بیش از حد مذاب ،متالشی نشوند.
الزم به ذکر است که زمان نگهداری ،سرعت همزدن ،شکل
قالب و همزن هم در پدیدة زهکشی و ایجاد این الیة بدون
حباب در پایین قطعه ،اثرگذار هستند .زمان نگهداری
مناسب و سرعت همزدن باال میتواند فرآیند زهکشی را کند
کرده و به باقی ماندن حبابها کمک نماید که سبب تولید
فومهایی با تخلخل باالتر میشود] .[0،1در اثر زهکشی فلز
مذاب در طی انجماد مذاب فوم ،اندازه سلول و چگالی نسبی
در طول یک نمونه تغییر میکند].[27

در تحقیقات انجام شده توسط دیگران بیان شده است که
وجود  5-27%وزنی ذرات نامحلول مانند  SiCیا ،Al2O3
ویسکوزیتة مذاب آلومینیم را افزایش داده و مانع زهکشی
در شاخههای حبابها شده و فوم را پایدار میسازد].[12،1
در این تحقیق ،برای پایداری نمونههای فومشده از یک
سیستم آلیاژی  Al-Si-Mgبه همراه ترکیبات بینفلزی
 AlCaاستفاده شده است که سبب تشکیل ترکیبات
بینفلزی جامد (مانند  )Mg2Siدر مذاب میشود .این
رسوبات نقشی همانند ذرات نامحلول را بازی کرده و مانع
زهکشی و جاریشدن مذاب به سمت پایین نمونه
میشوند] .[0،1هر چند که به منظور بررسی دقیقتر این
پدیده ،الزم است که تحقیقات بیشتری دربارة چگونگی
مکانیزم اثر رسوبات بینفلزی در پایداری فوم انجام شود.
 -9-9بررسی عیب بههمپیوستن سلولها

برای بررسی عیب بههمپیوستن سلولها ،ساختار فوم
آلومینیم با  1/5درصد وزنی  TiH2در دماهای  077 ،057و
 057درجة سانتیگراد به صورت نمونه بررسی شده است
که در شکل ( )3نشان داده شده است .بر اساس شکلهای
(-3الف) و (-3ب) مشاهده میشود که فومهای تولید شده
در دماهای  057و  077درجة سانتیگراد دارای عیوب
کمتری هستند .در حالی که فومهای تولیدشده در دمای
 057درجة سانتیگراد (شکل -3ج) ،ساختار بسیار ناهمگنی
داشته و عیوب زیادی در آنها مشاهده شد .بنابراین بهنظر
میرسد که برخالف زهکشی ،دمای فومشدن اثر قابل
توجهی بر بههمپیوستن سلولها دارد که با مطالعات قبلی
همخوانی دارد].[10،10

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -9تصاویر میکروسکوپی از ایجاد عیب بههمپیوستن سلولها
در ساختار فوم آلومینیم با  7/7درصد وزنی  TiH2در دماهای:
الف) ،778ب) 288و ج) 278درجه سانتیگراد
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شکل ( ،)0بههمپیوستن سلولها در فومهای تولیدشده
توسط  3 ، 2/5و  3/5درصد وزنی  CaCO3را نشان میدهد.
مشاهده میشود که عیوب موجود در فومهای تولیدشده
توسط  3درصد وزنی  ،CaCO3نسبت به فومهای تولیدشده
توسط  2/5و  3/5درصد وزنی کمتر است .عیوبی مانند پارگی
دیوارة سلولی و بههمپیوستن سلولها و درشتشدن اندازة
آنها ،توسط مستطیلهایی مشخص شدهاند که به خوبی
مشاهده میشوند .تحقیقات قبلی انجام شده هم این نتایج
را تایید کرده و نشان دادهاند که همواره برای حداقل شدن
این عیب ،مقدار مادة پدیدآورندة گاز بهینهای (بهطور
معمول بین  1تا  0درصد وزنی بسته به متغیرهای مختلف
فومشدن) ،مورد نیاز است] [10،15که در این تحقیق برای
ذرات  CaCO3مقدار  2/5درصد وزنی است.
در شکل ( ،)5ساختار نمونة فومشده توسط  3/5درصد وزنی
 CaCO3با زمان همزدن  2دقیقه و زمان نگهداری  17دقیقه
نشان داده شده است .مشاهده میشود که در مکانهایی که
با مستطیل نشان داده شده است ،اندازة حفرات نسبت به
بقیة نمونه بزرگتر هستند و ادغام سلولها انجام شده است.
زمان همزدن کم ،موجب عدم اختالط مناسب ذرات
 CaCO3در مذاب میشود .در نتیجه مکانهای جوانهزنی
حفرات در درون مذاب ،به خوبی پخش نشده و در ناحیهای
تجمع ذرات  CaCO3و در ناحیة دیگر ،عدم وجود ذرات
مشاهده میشود .بنابراین ساختار فوم بدست آمده ،دارای
اندازة حفرات متغیری است که ممکن است در برخی
قسمتها ،خیلی بزرگ بوده و یا در قسمتهایی از فوم ،هیچ
حفرهای موجود نباشد] .[21،3،1وجود این ناهمگنی در
(الف)

(ب)

22

فومها ،موجب کاهش خواص مکانیکی آنها شده و شکست
از همین نواحی شروع میشود].[22،21
مقایسهای بین فومهای بدست آمده از  CaCO3و TiH2
نشان میدهد که در فومهای بدست آمده از  ،CaCO3یک
مکانیزم پایدارکنندة سلول وجود دارد که فرآیند پارگی
سلولها را کند کرده و بنابراین از بههمپیوستن سلولها و
درشت شدن آنها جلوگیری مینماید .این مکانیزم ناشی از
برهمکنش مذاب با گاز  CO2در طول فرآیند فومشدن
است] .[13به طور کلی ،هر چه عیوب کمتری در فوم وجود
داشته باشد ،آن فوم دارای خواص مکانیکی همگنتری
است.
متالشی شدن هنگامی اتفاق میافتد که دو سلول یکی شده
و سلول بزرگتری را تشکیل دهند .به نظر میرسد که پاره
شدن سلولها ،دلیل چنین فرآیندی است .چون شاخههای
فلزی ،قابلیت کشیدگی ندارند و همین که ضخامت آنها از
یک حد بحرانی کمتر شد ،پاره میشوند].[22،1
بههم پیوستن سلولها و در نتیجه پارگی دیوارة آنها ،یک
فرآیند مکانیکی است که به پایداری مکانیکی غشاء آنها
بستگی دارد .این یک خاصیت استاتیکی است و اگر نوسان
موضعی ضخامت فیلم سبب نازکشدن موضعی سریعتر آن
شود (به دلیل عدم جبران به وسیله نیروهای جایگزین) ،پاره
میشود .نیروهای فیزیکی بین دو سطح فیلم ،مانند
واندروالس یا برهمکنشهای الکترومغناطیسی ،فقط برای
فیلمهای خیلی نازک (کوچکتر از  )1µmصدق میکنند.
برای فیلمهای ضخیمتر (مانند فومهای فلزی) ،دو اثر وجود

(ج)

شکل  -7بههمپیوستن سلولها در فومهای تولیدشده توسط :الف) ،7/7ب) 9و ج) 9/7درصد وزنی CaCO3
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انحراف معیار  7/05و  ،1/0همگنتر است .این موضوع در
شکل ( )0هم مشخص است و این نمونه در این تحقیق
دارای کمترین ناهمگنی است.
در جدول ( ،)2مقادیر متوسط ،حداکثر و حداقل اندازة
سلول بدست آمده در فومهای تولیدشده با درصدهای
مختلف  TiH2همراه با انحراف معیار آنها ،آمده است.
همانطور که مشاهده میشود ،کمترین مقدار انحراف معیار
با مقدار  ،2/30مربوط به همگنترین فوم است یعنی فومی
که توسط  1/5درصد وزنی  TiH2در دمای  077درجة
سانتیگراد با زمان نگهداری  1دقیقه ،تولید شده است.
هرچندکه در مقایسه با مادة فومکنندة  ،CaCO3دارای
ناهمگنی و انحراف معیار بیشتری است .به عبارت دیگر،
براساس آزمایشهای انجام شده در شرایط تعریف شده برای
هر یک از افزودنیها ،پراکندگی در اندازة سلول با استفاده
از  CaCO3خیلی کمتر از  TiH2است.
در شکل ( ،)0ناهمگنی فومهای تولید شده توسط  1/5 ,1و
 2درصد وزنی  TiH2در دمای  057درجة سانتیگراد و زمان
نگهداری دو دقیقه ،نشان داده شده است .مشاهده میشود
که در هر سه نمونه ،توزیع اندازة حفرات به شدت ناهمگن
است و در اثر تجمع ذرات  TiH2ناشی از عدم وجود زمان
کافی برای همزدن ،در برخی مناطق سلولهای بزرگی
تشکیل شدهاند و در بعضی از قسمتها ،هیچ حفرهای هم
تشکیل نشده است که این مناطق توسط مستطیل در شکل
( )0مشخص شدهاند.
برای مقایسة بهتر شکل سلولها و ناهمگنی آنها ،ضخامت
دیوارة سلولها برای سلولهای با اندازة مختلف در شکل ()0
نشان داده شده است .در فرایند فومشدن ،ضخامت دیوارهها
با رشد سلولها کاهش مییابد .هنگامیکه دیوارههای مذاب
برای نگهداری ساختار فوم خیلی ضعیف میشوند ،فوم مذاب
متالشــی میشود] .[23،13همــانطور که در شکل ()8

شکل  -7نواحی معیوب در نمونة فوم شده توسط  9/7درصد وزنی
 CaCO3با زمان همزدن  7دقیقه و زمان نگهداری  78دقیقه.

دارد که ممکن است سبب تغییرشکل االستیک شوند .در
اثر گیبس ،نازک شدن موضعی غشاء ،سبب نازکشدن
موضعی سطح میشود .در نتیجه ،انرژی سطحی در این
نقطه افزایش یافته و سبب ایجاد یک نیروی جبران کننده
میشود .اثر ماراگونی هم بیان میکند که یک گرادیان از
انرژی سطحی موجب جاری شدن فیلم نازک سطحی در
جهت غلظت کمتر میشود].[20،23،1
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برای محاسبة میزان عیوب موجود در فوم (شامل متالشی
شدن سلولها و بههمپیوستن آنها) از میزان ناهمگنی در
اندازة سلول (انحراف معیار اندازة سلول) استفاده شده است.
در جدول ( ،)3مقادیر انحراف معیار برای سه نمونة فوم شده
توسط ذرات  CaCO3آمده است .به این منظور ،ابتدا سطح
مشخصی از فوم انتخاب شد .سپس مقادیر اندازة سلول
موجود در این سطح توسط نرمافزار پردازش تصویر،
اندازهگیری و ثبت شده و در نهایت ،مقادیر انحراف معیار
برای این دادهها محاسبه شد .هرچه انحراف معیار کمتر بوده
و به صفر نزدیکتر باشد ،میزان همگنی آن فوم ،بهتر بوده
و عیوب آن کمتر است .بنابراین با توجه به جدول ()3
مشاهده میشود که ساختار فوم تولید شده با  3درصد وزنی
 ،CaCO3با انحراف معیار  7/03نسبت به فومهای دیگر با

(الف)

(ب)

(ج)
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.... CaCO3  وTiH2  تولید شده با استفاده از ترکیباتA356  بررسی عیوب فوم در آلیاژ آلومینیم/ حیدری قلعه و همکاران

 با افزایش،CaCO3  وTiH2  در هر دو روش تولید فوم با-0
زمان نگهداری میزان عیوب زهکشی و بههم پیوستن
.سلولها افزایش مییابد
 با افزایش دمایTiH2  در نمونههای فومشده توسط-5
 با،CaCO3 فومشدن و در نمونههای فومشده توسط
 میزان عیوب زهکشی و بههم،کاهش زمان همزدن
.پیوستن سلولها افزایش مییابد
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