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جلسه دفاعیه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

عنوان :مطالعه خواص خستگی پرچرخه در آلیاژ آلومینیوم -سیلیسیم -مس سرسیلندر ،تقویتشده با ذرات نانو رس
چکیده
امروزه در صنایع خودروسازی استفاده از آلیاژهای آلومینیوم برای ساخت قطعات بسیار موردتوجه است ،یکی از این قطعات بسیار مهم موتور خودرو میباشد .سرسیلندر
یکی از مهمترین اجزا موتور میباشد که تحت انواع مختلف بارگذاریهای سیکلی مکانیکی و حرارتی قرار میگیرد .ازاینرو عمر خستگی آن در مواجه با انواع خستگی
کمچرخه و پرچرخه باید موردتوجه قرار گیرد .در حال حاضر ،شرکت های خودروسازی و محققان پیگیر افزایش عملکرد و همچنین کاهش وزن خودرو میباشند.
درنتیجه می بایست استحکام قطعات آن را به نحوی افزایش داد که بر وزن آن تأثیر زیادی نداشته باشد .یکی از جدیدترین راهها ،افزودن ذرات نانو به آلیاژهای پایه
آلومینیومی میباشد .در پژوهش حاضر ،در گام نخست نانو ذرات خاک رس به همراه میکرو ذرات مس که از اجزای اصلی سازنده آلیاژ سرسیلندر میباشد ،مورد عملیات
آسیاب کاری قرار گرفت .سپس پودر بهدستآمده در مرحله ریختهگری به مذاب آلیاژ اضافه شد .در گام بعد نمونههای تولیدی توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ
الکترونی روبشی بهمنظور بررسی کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفتند .نمونهها پس از ماشینکاری بهمنظور دستیابی به نمونههای استاندارد آزمونها ،مورد عملیات حرارتی
قرار گرفتند .در پایان سطح شکست نمونههای خستگی با میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد .نتایج این بررسیها نشان داد که افزودن نانو ذرات خاک رس به
آلیاژ سرسیلندر و همچنین اعمال عملیات حرارتی مناسب می تواند خواص مکانیکی همچون سختی را به میزان مناسبی افزایش دهد .همچنین مشاهده شد که
نمونههای تقویت شده سرسیلندر از لحاظ ریزساختاری دارای ریزساختار منسجمتری نسبت به نمونه سرسیلندر هستند .در پایان نتیجه آزمون خستگی پرچرخه نشان
داد که نمونه حاوی نانو ذرات خاک رس عمر خستگی پرچرخه بیشتری نسبت به نمونه سرسیلندر داشتهاند و نسبت به ایجاد و رشد ترک خستگی مقاومت بیشتری
از خود نشان میدهند.
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