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 نفرانس مهندسی ساخت و تولید ایراندوازدهمین ک

 3109ماه دی6-8
 

تولید شده به وسیله فرآیند  اتیلنپلی-گرافیت کامپوزیتی مکانیکی و کیفیت سطح خواصبررسی 

 حرارتی -اغتشاشی -اصطکاکی
 

 4ونینی ، سید علی صدوق1امیر  عبداله ،2*وندوحید فرتاش، 1خواهوحید توکل
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 چکیده 

اتیلن، پلی -متر، جهت تولید کامپوزیت گرافیتمیلی 39اتیلن به ضخامت میکرون، در زمینه ورق پلی 69تا  31در این پژوهش، پودر گرافیت با اندازه دانه بین 

حرارتی نفوذ داده شده است. ابزار مورد استفاده، از دو قسمت اصلی پین و کفشک تشکیل شده است. در داخل  -اغتشاشی -فرآیند اصطکاکیبا استفاده از 

و  rpm3219 ،rpm3699) کفشک یک منبع حرارتی جهت بهبود ریزساختار کامپوزیت قرار داده شد. تاثیر پارامترهای مهم فرآیند شامل سرعت دورانی پین

rpm2999)سرعت پیشروی ابزار ، (mm/min 36 ،mm/min 21 وmm/min 49) و دمای کفشک (°C 09 ،°C09  و°C339)  بر روی استحکام

دمای تاثیر زیادی دارند، اما اثر شکل ناحیه کامپوزتی  ظاهر و  کششی و ظاهر کامپوزیت تولید شده بررسی گردید. با توجه به نتایج تجربی، عوامل اغتشاشی در

 . در حالی که دمای منبع حرارتی در مقایسه با سرعت دورانی پین تاثیر بیشتری در استحکام کششی دارد.بر شکل کم است کفشک
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 مقدمه -1

 Friction Stirاغتشاشی ) –جوشکاری اصطکاکی  زمینهدر مطالعه 

Welding ) سایر فرآیندهای نوین با استفاده از ایده سریع منجر به توسعه

. از این ه استبا ایجاد حرکت اغتشاشی در ماده گردیدجوشکاری اصطکاکی 

و روش ( Friction Stirring)سازی اغتشاشی توان به سطحفرآیندها می

ره کرد که اشا (Friction Stir Processing) اغتشاشی-اصالح اصطکاکی

، FSWعملیات . مشابه [3] شوداستفاده میساختار برای اصالح موضعی ریز

شامل وارد کردن یک ابزار دورانی غیرمصرفی به همراه  FSPتکنولوژی 

کار و حرکت ابزار در امتداد سطح است. کفشک )شولدر( در سطح قطعه

گرمای حاصل از اصطکاک و تغییرشکل پالستیک شدید منجر به جریان 

با توجه به گردد. ح شده ایجاد میمواد با ابزار شده و میکروساختار اصال

در نظر یک عملیات ترمومکانیکی را ن توان آهای این فرآیند، میویژگی

تغییر شکل پالستیک ایجاد گرفت که نیروی وارده از طریق ابزار منجر به 

د توانمی FSP همچنین .[3،2] شوددر اثر اصطکاک میحرارت شدید و 

اغتشاش ماده پایه با ذرات استحکام عالوه بر تولید کامپوزیت سطحی با 

تولید  بخش نظیر کاربید تنگستن، کاربید سیلسیم و اکسید آلومنیوم، برای

سوپرپالستیسیته ایجاد خواص  و برایساختار ریزدانه در ضخامت ماده ریز

 .[3،1] به کار گرفته شود

ها با در تولید کامپوزیت FSPایده اصلی این تحقیق استفاده از  فرآیند 

باشد. دلیل اصلی انتخاب و پایه پلیمری و یک فاز هادی الکتریسیته می

اتیلن، که آن را پلی -استفاده از این روش برای تولید کامپوزیت گرافیت

های رایج نظیر آسیاب کردن مکانیکی، رسوب قوس نسبت به دیگر روش

الکتریکی در خال، اختالط در حالت مذاب و غیره رجحان می دهد، این 

اتیلن، ت که به کمک این روش، در یک سازه یا بدنه ساخته شده از پلیاس

مواضع دلخواه و نقاط بحرانی که الزم است خواص الکتریکی خاصی داشته 

باشند و یا به لحاظ مکانیکی از مقاومت به سایش و سختی باالیی برخوردار 

توان به میها باشند را می توان کامپوزیت کرد. از کاربردهای این کامپوزیت

های فلزی هادی الکتریسیته در استفاده از آنها به عنوان جایگزین سیم

صنایع هوافضا به علت داشتن همزمان خواص پلیمری )تولید آسان، 


