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چکیده:
ساختار جامدات تحت تأثیر پارامترهای انجماد بهویژه سرعت سرد کردن و تحت تبرید قرار دارد .بهخوبی مشخص شده است
که سرعت انجماد نقش مهمی در زمینه اصالح ساختار فلزات بازی میکند و در نتیجه بهشدت روی خواص مکانیکی تأثیر
خواهد گذاشت .در تحقیق حاضر از روش مذاب ریسی جهت ایجاد سرعت باالی سرد کردن مذاب و تولید نمونههای نواری
شکل در آلیاژ آلومینیم 5182استفاده شد .سپس ،خواص و ریزساختار بهدستآمده با استفاده از میکروسکوپ نوری،
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMپراش اشعه  (XRD) xو میکروسختی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج به خوبی نشان
میدهد که سرعت باالی سرد کردن در این روش از طریق تشکیل فازهای کروی شکل بینفلزی و غنی از آهن ،منگنز،
منیزیم و سیلیسیم با ابعاد نانو (تا  )nm 50که به طور یکنواخت در ریزساختار توزیع شدهاند و همچنین استحکامبخشی
محلول جامد ناشی از افزایش حد حاللیت عناصر در فرآیند انجماد سریع ،سبب اصالح ریزساختار و در نتیجه بهبود خواص
مکانیکی نمونههای مذاب ریسی حاصل در مقایسه با فرآیندهای معمول ریختهگری میشود .به طوری که میزان سختی
نوارهای مذاب ریسی نسبت به نمونه حاصل از روشهای معمول ریختهگری به میزان بیش از دو برابر افزایش نشان میدهد.
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 -0مقدمه
آلیاژهای تجاری آلومینیم-منیزیم (سری  )5111به دلیل
استحکام ویژه باال ،شکلپذیری خوب ،قیمت پایین و مقاومت به
خوردگی باال به طور گسترده در صنایع مختلفی مانند خودرو،
هوافضا ،ساختمانی و دریایی مورد استفاده قرار میگیرند .یکی از
مستحکمترین آلیاژهای این سیستم ،آلیاژ آلومینیم  5182است
که دارای مقدار منیزیم تا  0/5 %است .به دلیل عدم وجود مکانیزم
افزایش استحکام از طریق رسوب سختی در سیستمهای آلیاژی
 ،Al-Mgاستحکامبخشی با محلول جامد و کارسختی تنها
گزینههای بهبود خواص مکانیکی در آنها هستند [.]0-0
متأسفانه ریختهگری معمول و فرآیندهای متالورژی شمش به

دلیل تشکیل ریزساختارهای درشت نمیتواند استحکامبخشی
مؤثر این آلیاژها را تضمین نماید .همچنین به دلیل تمایل ذرات
درشت به شکست ،کاهش شکلپذیری و مقاومت خستگی نیز در
آنها مشاهده میشود .در نتیجه تالشهای زیادی برای غلبه بر
این مشکل و تولید مواد با ساختار بهبود یافته ،انجام شده است
که منجر به استحکامبخشی مؤثر و افزایش شکلپذیری محصول
میشود .راهحل جالب در بهکارگیری فناوریهای جدید تولید بر
اساس فرآیندهای غیرتعادلی مانند  )0آلیاژسازی مکانیکی0
( )2 ،)MAتغییر شکل پالستیک شدید )SPD( 2و  )2انجماد
سریع )RS( 2نهفته است .در نتیجه به دلیل تشکیل
ریزساختارهای جدید ،مواد با ترکیب بهینهای از خواص مورد نظر
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توسعه مییابند [ .]1-5 ،2با وجود اثرات مفید روشهای  MAو
 ،SPDکاربرد این روشها در صنایع به علت قیمت بسیار زیاد و
زمان زیاد فرآیند معموالً محدود است .برخالف این محدودیتها،
انجماد سریع مزایای زیادی بر این روشها با ایجاد خواص
مکانیکی بهبود یافته دارد .امروزه استفاده از فرآیند انجماد سریع
بسیار توسعهیافته است ،به طوری که کاربردهای وسیعی در
زمینههای مختلف صنعتی دارد .اولین نظریه توسط دیوز 0در سال
 0611عنوان شد .بر طبق این نظریه ،ترکیب دو فاز حاصل از
انجماد تعادلی یک آلیاژ یوتکتیکی در اثر سرعتهای تبرید خیلی
سریع از فاز مذاب به یک فاز جدید بلوری تغییر مییابد که در
واقع ،نوعی محلول جامد فوق اشباع و یا یک فاز جدید آمورف
است [.]01-0
به دلیل تقاضای زیاد برای مواد با دانهبندی فوقالعاده ریز و
خواص بهبود یافته ،تحقیقات روی روشهای انجماد سریع
متمرکز شده است و در حال حاضر فرایند انجماد سریع در
سیستمهای آلیاژی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .روشهای
متعددی برای افزایش سرعت سرد کردن توسعه یافتهاند ،به
طوری که امروزه توسط برخی روشها سرعت سرد کردن
 0101 Ks-1به راحتی قابل دستیابی است و حتی میتوان از تبلور
به طور کامل جلوگیری کرد .این در حالی است که در فرآیندهای
معمول ریختهگری سرعت سرد کردن تا حدود  Ks-1است و در
برخی موارد بسیار آهستهتر است .فرآیند انجماد سریع به طور
گستردهای در مورد آلیاژهای آلومینیم به کار گرفته شده و امکان
توسعه آلیاژهای جدید با حد حاللیتهایی فراتر از حالت تعادلی
و حاوی فازهای میانی نیمه تعادلی وجود دارد .عمده تغییرات
ساختاری شامل توزیع یکنواخت ذرات بسیار ریز بینفلزی در
زمینه آلومینیم است .همچنین اثرات دیگری مانند توسعه حد
حاللیت عناصر در آلومینیم ،تشکیل فازهای آمورف و شبهپایدار
و اصالح مؤثر اندازه دانه سبب بهبود خواص این آلیاژها میشود
[ .]02-00از میان انواع روشهای تبریدی ،روش مذابریسی به
صورت گستردهتری مورد استفاده قرار میگیرد ،که علت آن
سرعتهای سرد کردن نسبتاً باال (باالتر از  )011 Ks-1و قابلیت
تولید نوارهای پیوسته آمورف یا نانوبلوری شبهپایدار است.
همچنین توانایی حجم باالی تولید صنعتی محصول از طریق این
فرآیند نیز حائز اهمیت است .در حقیقت این روش عامل پیشرفت
سریع فناوری انجماد سریع است [.]01-00
آهن یک ناخالصی در آلیاژهای آلومینیم است که به دلیل حد
حاللیت خیلی کم در جامد آلومینیم ،حین انجماد تشکیل
ترکیبات بینفلزی غنی از آهن میدهد .این فازها به دلیل
Duwez

1

مورفولوژی صفحهای اثر مخربی بر خواص مکانیکی آلیاژهای
آلومینیم دارند .حضور منگنز در آلیاژ  Al 5182مورفولوژی این
ترکیبات را تغییر داده و همچنین از طریق تشکیل محلول جامد
سبب افزایش استحکام این آلیاژها میشود .اگرچه مقدار اضافی
منگنز با آهن ترکیب شده و تشکیل ترکیبات بینفلزی غنی از
آهن و منگنز خواهد داد که این ترکیبات نیز سبب کاهش خواص
مکانیکی آلیاژهای  Al-Mgخواهند شد .بنابراین یافتن روشی
برای ریز کردن ترکیبات بینفلزی غنی از آهن و منگنز و بهبود
ریزساختار ضروری است .به خوبی مشخص شده است که افزایش
سرعت سرد کردن سبب اصالح مورفولوژی ترکیبات بینفلزی
میشود .تاکنون ،تحقیقات اندکی روی بررسی اصالح شکل و
اندازه ترکیبات بینفلزی با سرعت سرد کردن و اثر آن بر
ریزساختار و خواص مکانیکی در آلیاژهای  Al-Mgانجام شده
است [00و  .]08لذا در این تحقیق آلیاژ پرکاربرد آلومینیم 5182
انتخاب شد و طی روش مذاب ریسی تحت انجماد سریع قرار
گرفت .بررسی اثر سرعت سرد کردن بر بهبود ریزساختار و سختی
آلیاژ از جمله محورهای تحقیق حاضر است.
 -2مواد و روش تحقیق
 -0-2مواد اولیه و مذاب ریسی

دستگاه مذاب ریسی که به صورت طرحواره در شکل (-0الف)
نشان داده شده است اساساً از دو بخش سیستم ذوب و دیسک
مبرد چرخان تشکیل شده است .سیستم ذوب از یک نازل سیلیکا
با قطر 00 mmتشکیل شده است .آلیاژ درون نازل ،به روش القایی
ذوب می شود و مذاب حاصل تحت فشار گاز آرگون از سوراخی
در انتهای نازل خارج و روی سطح یک دیسک مسی به قطر
 221 mmمیریزد.
آلیاژ تجاری  Al 5182که ترکیب شیمیایی آن توسط روش
اسپکترومتری نشری تعیین و در جدول ( )0آمده است ،به منظور
بررسی در این تحقیق انتخاب شد .قطعاتی از این آلیاژ جهت قرار
گرفتن در نازل به صورت استوانههایی به قطر 05 mmو ارتفاع
 05mmتهیه شدند .سپس به وسیله پمپ روتاری محفظه تا
 01-5 barتخلیه شد .در ادامه گاز آرگون با خلوص  %66/66در
آن دمیده تا به فشار  0 atmبرسد .سپس محفظه به وسیله پمپ
روتاری تا 01-5 barو با پمپ دیفیوژن تا 01-8 barتخلیه و مجدداً
گاز آرگون دمیده شد تا فشار به  0 atmبرسد
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جدول  -0ترکیب شیمیایی آلیاژ  Al 5182مورد استفاده در این مطالعه (درصد وزنی)

عنصر

Mg

Mn

Fe

Si

Cr

Cu

Zn

Ti

سایر

Al

آلیاژ 5182

4.36

0.52

0.33

0.16

0.16

0.03

0.01

0.04

0.16

Bal.

شکل  -0الف) نمایش طرحواره روش مذاب ریسی و ب) تصویر میکروسکوپ روبشی ( )SEMنشاندهنده ضخامت نوارهای مذاب ریسی آلیاژ Al5182

آلیاژ تجاری  Al 5182که ترکیب شیمیایی آن توسط روش
اسپکترومتری نشری تعیین و در جدول ( )0آمده است ،به منظور
بررسی در این تحقیق انتخاب شد .قطعاتی از این آلیاژ جهت قرار
گرفتن در نازل به صورت استوانههایی به قطر  05mmو ارتفاع
 05mmتهیه شدند .سپس به وسیله پمپ روتاری محفظه تا bar
 01-5تخلیه شد .در ادامه گاز آرگون با خلوص  % 66/66در آن
دمیده تا به فشار  0 atmبرسد .سپس محفظه به وسیله پمپ
روتاری تا 01-5 barو با پمپ دیفیوژن تا 01-8 barتخلیه و مجدد ًا
گاز آرگون دمیده شد تا فشار به  0 atmبرسد .هدف از چند بار
تخلیه و دمیدن گاز ،حذف بیشتر ذرات ناخالصی و آلودگیها
است .به منظور تولید نوارهای پیوسته پارامترهای دستگاه به این
صورت بهینه شد که زاویه نازل  05درجه ،فاصله نازل تا دیسک
 ،25 mmقطر سوراخ نازل  ،1/1 mmفشار تزریق  1/0 barو
سرعت چرخش دیسک مسی  01 m.s-1باشد.
در شکل (-0ب) ضخامت نمونهای از نوارهای مذاب ریسی توسط
میکروسکوپ روبشی ( )SEMنشان داده شده است .این نوارها
دارای طول پیوسته بیش از یکمتر و پهنای  0-2 mmو
میکروضخامت  21-28 mهستند.

همچنین خواص نمونههای نواری شکل حاصل از انجماد سریع با
خواص نمونه به دست آمده از فرآیندهای معمول ریختهگری0
مقایسه شد .از محلول 1/5 % HFبه عنوان محلول اچ استفاده شد.
اندازهگیریهای  XRDدر دیفرکتومتر مدل  Philipsبا استفاده از
اشعه  Cu Kαو در  21 mAو  01kVانجام شد که  2در بازه
 01تا 61تنظیم شد.
بررسیهای  SEMبه وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی FEI
 ESEM QUANTA 200در  25 kVکه به دستگاه EDAX
 EDS Silicon Drift 2017متصل شده بود ،انجام شد.
اندازهگیریهای میکروسختی به وسیله دستگاه میکروسختی
مدل ، H21 – MVKبزرگنمایی  X400و با استفاده از نیروی 01
گرم انجام شد.

 -2-2بررسیهای ریزساختاری

به منظور بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی این نوارها،
نمونههای حاصل به وسیله میکروسکوپ نوری ،میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( ،)SEMپراش اشعه  )XRD( Xو میکروسختی
بررسی شدند.

As cast
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شکل  -2طرح پراش اشعه  xآلیاژ  Al 5182تولید شده به روش مذاب ریسی.
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( Rبر حسب  )mکه در حال انجماد بر روی یک مبرد فلزی
هستند ،رابطه زیر برقرار است:
()1

شکل  -2الف) و ب) نتایج متالوگرافی آلیاژ  Al 5182ماده اولیه؛
رسوبات کروی شکل غنی از منیزیم و سیلیسیم و رسوبات صفحهای شکل غنی از
منگنز و آهن در زمینه αAl

 -2نتایج و بحث
 -0-2بررسیهای فازی و تعیین سرعت سرد کردن

به منظور تولید آلیاژ آلومینیم سری  Al-Mgبا ریزساختار و
سختی بهیودیافته ،مذاب آلیاژ  Al 5182طی فرآیند مذاب ریسی
با سرعت بسیار زیاد سرد شد .محصول مذاب ریسی با توجه به
شکل (-0ب) به شکل نوارهایی با ضخامت در محدوده 21-28
میکرومتر است .ضخامت مهمترین پارامتر فرآیند مذابریسی
است و مقدار آن تا حد زیادی تعیین کننده سرعت سرد شدن
آلیاژ است .افزایش سرعت چرخش دیسک مسی منجر به بهبود
ضریب انتقال حرارت در فصل مشترک دیسک -نوار و کاهش
ضخامت نوار میشود.
ب ه طور معمول برای تخمین سرعت سرد شدن آلیاژهای حاصل
از انجماد سریع ،از روش پیشنهادی لین و جانسون [ ]06به دلیل
شکل ساده آن استفاده میشود .سرعت سرد شدن مذاب،
( ،Ṫ )Ks-1با مجذور ضخامت ماده در حال انجماد رابطه معکوس
داشته و در شرایط انتقال حرارت ایدهآل ،برای نمونه با ضخامت

Ṫ = 10-3R-2

بنابراین با در نظر گرفتن ضخامت نوارهای حاصل در این تحقیق
( ،)21-28 mسرعت سرد کردن حدود  011 Ks-1به دست
میآید.
شکل ( )2طرح پراش اشعه  Xنوارهای مذاب ریسی آلیاژ 5182
را نشان میدهد .با توجه به شکل همه پیکها متعلق به  Alاست
که اندیس گذاری شدهاند و هیچ فاز بینفلزی وجود ندارد.
بنابراین میتوان گفت تقریب ًا تمام عناصر آلیاژی ،در زمینه Al
حل شده و محلول جامد  Alتشکیل میشود .در واقع ،غلظت
تمام عناصر آلیاژی در محلول جامد بیش از حد حاللیت مربوطه
در دمای اتاق است که بیانگر تشکیل محلول جامد فوق اشباع در
نتیجه انجماد سریع است .آلیاژ  Al 5182در حالت ذوب شامل
تک فاز مایع است .از آنجا که در هنگام مذاب ریسی ،سرعت سرد
شدن بسیار زیاد است (حدود  ،)011 K.s-1عناصر آلیاژی زمان
کافی برای رسوب از زمینه  Alرا ندارند و در نتیجه ،تقریباً تمام
عناصر آلیاژی در زمینه  Alباقی میمانند؛ حتی اگر غلظت عناصر
آلیاژی از حد حاللیت بیشتر باشد .افزایش سرعت سرد کردن
باعث افزایش حد حاللیت عناصر آلیاژی میشود ،اما عدم وجود
پیکهای دیگر در الگوی پراش اشعه  Xنمیتواند به تنهایی
نشانگر حاللیت کامل دیگر عناصر باشد .زیرا عناصر آلیاژی با
مقادیر کم در محدوده آشکارسازی با دستگاه پراش اشعه X
(بسته به نوع دستگاه  )5 vol.%قرار ندارند و در الگوی پراش
ظاهر نمیشوند .این موضوع با توجه به آنالیز  EDSرسوبات
موجود در زمینه مشخص میشود.

شکل  -0نتایج متالوگرافی نمونه نواری شکل حاصل از انجماد سریع آلیاژ Al 5182
( Aناحیه تبریدی ،ساختار تشکیل شده در سطح تماس نوار و مبرد B ،ناحیه گذار و
 Cناحیه دندریتی).
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ثابت شده است که میتوان با کاربرد معادلهی تجربی ( )2اندازهی
دانه در حد نانو را محاسبه کرد [:]02
()2

𝜆𝑘
𝜃𝑠𝑜𝑐 𝐷

=𝛽

رابطهی ( )2موسوم به رابطه شرر است .در این رابطه  Dاندازه
دانه ( k ،)nmفاکتور شکل یا ثابت شرر ( λ ،)0.89طول موج
( β ،)nmنصف شدت پیک (رادیان) و  θزاویه پراش (رادیان) را
نمایش میدهند .با توجه به رابطهی ( )0و نتیجهی به دست آمده
از  XRDاندازهی دانهها  25 nmبه دست میآید.
 -2-2بررسی ریزساختار مذاب ریسی آلیاژ  Al 5182و مقایسه با
انجماد معمولی

نتایج متالوگرافی آلیاژ  Al 5182در حالت انجماد معمولی و
انجماد سریع که در آن نوارهای حاصل از مقطع عمودی
قالبگیری شدهاند ،در شکلهای ( )2و ( )0آمده است .با توجه
به شکلهای (-2الف) و )-2ب) ،تصاویر متالوگرافی ماده اولیه
ریزساختار متداول در آلیاژهای  Al-Mgرا نشان میدهد.
رسوبهای کروی و سیاه رنگ بیانگر فاز  Mg2Siدر این آلیاژها
میباشند [ .]21آهن و سیلیسیم ناخالصیهای اصلی در آلیاژهای
آلومینیم هستند .در حین انجماد ،آهن معموالً با عناصر دیگر
برای تشکیل ترکیبات بینفلزی غنی از آهن ،ترکیب میشود .در
آلیاژ  ،Al5182آهن با منگنز ترکیب شده و تشکیل ترکیب
بینفلزی ) Al6(Fe,Mnرا میدهد .ترکیبات بینفلزی غنی از آهن
دارای مورفولوژی صفحهای شکل هستند [ .]00در تصاویر
متالوگرافی آلیاژ  Al 5182مورد استفاده در این تحقیق ،این
رسوبهای کروی و صفحهای در زمینه  αAlو در بزرگنماییهای
مختلف دیده میشوند.
نوارهای مذاب ریسی از مقطع عمودی مورد بررسی قرار گرفتند.
با توجه به تصاویر متالوگرافی نوارهای مذاب ریسی (شکل  )0سه
ناحیه قابل تشخیص است (A) :ناحیه تبریدی تشکیل شده در
سطح تماس نوار با سطح دیسک مسی (مبرد) (B) ،ناحیه گذار0
با ساختار ستونی و ) (Cناحیه شامل دندریتهای غنی از  Alدر
سطح تماس نوار با هوا .در فصل مشترک مذاب -مبرد ،تحت
تبرید زیاد و چگالی فوقالعاده زیادی از مکانهای جوانهزنی
غیرهمگن وجود دارد .از این رو ،این منطقه ( )Aاز نوار شامل
بلورهای ریز هممحور با جهتگیری اتفاقی است که نتیجه
متعارف برای آلیاژهای سریع سرد شده است و به علت اصالح
دانه به واسطه بیشینه سرعت سرد شدن در سطح مبرد ،ظاهر
می شود .تحت تبرید زیاد منجر به انباشت عنصر حل شونده در
Transition Zone

1

5

جلوی فصل مشترک جامد /مایع میشود .از طرف دیگر عناصری
مانند آهن میتواند به عنوان مکانهای جوانهزنی ناهمگن طی
انجماد سریع آلیاژهای آلومینیم عمل کند .عالوه بر این در صورت
انجماد سریع به دلیل عدم زمان کافی برای نفوذ ،انباشت عنصر
حل شونده بسیار بارزتر میشود .در نتیجه ،هنگامی که غلظت
اتمهای حل شونده به اندازه کافی باال میرود ،آنها میتوانند به
صورت خوشههای کوچک جمع شوند و جوانهزنی ناهمگن را
تقویت کنند.
پس از منجمد شدن مذاب در تماس با مبرد متحرک ،تعداد
مکانهای جوانهزنی کاهش یافته و شیب دمایی کاهش پیدا
خواهد کرد و تنها آن دسته از دانههای هممحور موجود در منطقه
تبریدی که جهت رشد کریستالوگرافی ترجیحی همراستا با جهت
انتقال حرارت دارند ،به داخل مذاب باقیمانده رشد خواهند کرد.
دانههایی که به طور مطلوب جهتگیری کردهاند ،بسیار سریعتر
رشد کرده و باقی خواهند ماند .هنگام رشد این دانههای ستونی،
تعدادشان کاهش یافته و سطح مقطع دانههای باقیمانده افزایش
مییابد .این فرایند رشد دانه گزینشی ،منجر به جهتگیری
ترجیحی میشود .هنگامی که این دانههای ستونی رشد میکنند،
شیب دمایی کم شده و سرعت پیشروی فصل مشترک مذاب-
جامد نیز کاهش مییابد .به طور کلی ،رشد ستونی را میتوان به
دلیل وجود ذرات فاز دوم در مرز دانهها متوقف کرد .با توجه به
شکل ( ، )0در منطقه ستونی نیز با توجه به سرعت باالی فرایند
مذاب ریسی و زمان کم برای رشد دانههای ستونی ،دانهبندی به
صورت ریز و هممحور (مانند منطقه  )Aوجود دارد.
در منطقه سوم  ،Cساختار دندریتی مکانیزم غالب است .عدم
وجود دانههای سلولی در این منطقه ممکن است به کمترین نرخ
انجماد این منطقه نسبت داده شود .تفاوت در ساختار در مناطق
 A-Cنیز میتواند به دلیل نرخ سرد کردنهای مختلف در این
مناطق باشد .حضور یا عد م حضور هر کدام از نواحی نشان داده
شده ،تا حد زیادی بستگی به سرعت سرد شدن موضعی داشته
و وابسته به سرعت موضعی پیشروی فصل مشترک جامد -مذاب
طی فرایند مذابریسی است .ترکیب شیمیایی آلیاژ نیز بر
ریزساختار انجمادی تأثیرگذار است [ 20و.]22
شکلهای (-5الف) تا (-5د) ،نتایج  SEM/EDSنمونههای نواری
شکل حاصل از انجماد سریع آلیاژ  Al 5182را نشان میدهند.
رسوبات تاریک و روشن بسیار زیادی در تصاویر  SEMدیده
میشود که به وسیله  EDSآنالیز شدهاند .با توجه به نتایج ،EDS
این رسوبات روشن و تاریک ،ترکیبات بینفلزی غنی از آهن،
منگنز ،منیزیم و سیلیسیم هستند.

1

صالحی و کاشانی /بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ  Al 5083تولید شده به روش انجماد سریع

شکل  -5الف) و ب) تصاویر SEM/BSEنمونه نواری شکل حاصل از انجماد سریع آلیاژ  Al 5182در بزرگنماییهای مختلف،
ج) طیف  EDSرسوبات روشن در زمینه و د) طیف  EDSرسوبات تاریک در زمینه

اگرچه آنالیز  EDSدر مورد فازهای کوچک نسبتاً غیردقیق و
آنالیز رسوبات از زمینه نیز تأثیر میپذیرد ،فرض میشود که
فازهای روشن مطابق با آنالیز  EDSو منابع [ ]0تعدادی از این
فازهای ممکن باشند؛ ،Al5FeSi ،Al15(Fe Mn)3Si
 Al9Mn3Siو یا  .Al12Fe3Siبا توجه به تصاویر  SEMتعداد
زیادی از این فازهای روشن با ابعاد نانومتری (زیر )51 nm
قابلتشخیص است .همچنین با توجه به نتایج (شکل -5د)،
فازهای تیره مربوط به فاز  Mg2Siکه ترکیب مورد انتظار در
آلیاژهای  Al 5182است .تمامی این فازها دارای ابعاد نانومتری
هستند .بنابراین با افزایش سرعت سرد کردن رسوبات فرصت
کافی برای رشد کردن نمییابند و به صورت نانورسوب در زمینه
قرار میگیرند که در نهایت از طریق ممانعت از حرکت نابجاییها
باعث بهبود خواص مکانیکی آلیاژ میشوند .به عبارت دیگر با
افزایش سرعت سرد کردن و تحت تبرید ،میزان شعاع بحرانی
جوانه پایدار و سد انرژی جوانهزنی کاهش مییابد که این امر
باعث تسهیل شرایط جوانهزنی و ایجاد تعداد بیشتری رسوب و

در نتیجه تشکیل ساختار بسیار ریز میشود .همچنین افزایش
سرعت سرد کردن روی فرایند رشد نیز تأثیر میگذارد و باعث
میشود که جوانههای تشکیل شده فرصت الزم برای رشد را
نداشته باشند و بنابراین ساختار بسیار ریزی در حد نانو تشکیل
خواهد شد.
در شرایط معمول انجماد ،ریزساختار جامد بسیار درشت و خشن
بوده و مقدار باالیی از جدایش شیمیایی را نشان میدهد .با عبور
از شرایط معمول ریختهگری و در محدوده پایین سرعتهای سرد
کردن فرایندهای انجماد سریع ،تغییری در ماهیت اجزای
ریزساختار جامد مشاهده نمیشود و فقط مقیاس ریزساختار
کاهش مییابد .به طوری که ظریفشدن قابل مالحظهای در
ریزساختار مشاهده میشود .علت این است که با افزایش سرعت
سرد کردن ،زمان کافی جهت رشد اجزای ریزساختار فراهم
نمیشود .در این شرایط ،به دلیل وجود تعادل موضعی در فصل
مشترک جامد/مذاب میزان جدایش اجزای ریزساختاری نیز
تغییر نکرده و دما و غلظت موضعی از روی دیاگرام فازی تعادلی
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به دست میآید .به بیان دیگر ،ظریف شدن ریزساختار به دلیل
تفاوت در فرایند رشد بوده و تحت تأثیر تحتتبرید مذاب قبل از
مرحله جوانهزنی نیست .با افزایش سرعت سرد کردن مذاب به
بیش از  ،010 Ks-1تحت تبرید زیادی در مذاب ایجاد شده و
ریزساختارهای جدیدی به صورت افزایش حد حاللیت محلول
جامد ،ساختارهای میکرو/نانوبلوری ،فازهای بلوری نیمهپایدار
حاصل میشوند .تحت این شرایط انحراف زیادی از تعادل موضعی
در فصل مشترک جامد/مذاب رخ میدهد ،به طوری که جامد
غلظتهای اشباع شدهای از اتمهای حلشده و ناخالصیها را در
خود حبس میکند .در شرایطی که سرعت سرد کردن بسیار باال
(بیش از  )011 Ks-1فراهم شود ،جامد تشکیل شده ترکیبی مشابه
با ترکیب مذاب اولیه را خواهد داشت و نوع انجماد رخ داده،
انجماد بدون جدایش یا انجماد حجمی نامیده میشود و مشخصه
آن تشکیل ساختار همگن ایدهآل است [.]20
میکروسختی نمونههای آلیاژ  Al 5182در حالت ریختهگری
معمول و انجماد سریع (مذاب ریسی) در  8نقطه تصادفی
اندازهگیری شد و میانگین نتایج در جدول ( )2ارائه شده است.
مقایسه نتایج سختی حاصل از نمونههای نواری شکل و نمونههای
ماده اولیه نشان میدهد که مقدار سختی در حالت انجماد سریع
بیش از دو برابر بیشتر از مقدار آن در حالت انجماد معمول است.
افزایش مقدار سختی مربوط به ریزتر بودن رسوبات بینفلزی در
حالت انجماد سریع است .زیرا افزایش سرعت سرد کردن مانع از
ادامه رشد رسوبات و اصالح ساختار میشود بهطوری که بهشدت
ساختار را ریز کرده و باعث بهبود ساختار خشن اولیه میشود.
بنابراین رسوبات با ابعاد نانو ممانعت بیشتری را در حرکت
نابجاییها ایجاد میکنند ،که این امر موجب بهبود فراوان سختی
نسبت به انجماد معمول میشود.
جدول  -2نتایج سختی ماده اولیه و نوارهای مذاب ریسی آلیاژ ( Al 5182ویکرز)

شرایط نمونه

سختی (ویکرز)

نمونه اولیه ()As cast

08/15/0

نوارهای مذاب ریسی ()Melt spun

080/202/0

 -0نتیجهگیری
 -0آلیاژ  Al 5182طی انجماد سریع با روش مذاب ریسی و با
میکروضخامت  21-28 mبه دست آمد.
 -2ریزساختار آلیاژ در حالت انجماد سریع دارای سه ناحیه شامل
تبریدی در تماس با مبرد و با دانهبندی بسیار ریز ،گذار و
ناحیه شامل دندریتهای غنی از آلومینیم است .بهطوری که،
ضخامت ناحیه گذار با افزایش عناصر آلیاژی کاهش مییابد
که این امر به دلیل حضور ذرات فاز دوم در مرزدانهها است

0

که از رشد دانههای ستونی با جهات مرجح بلوری جلوگیری
میکند.
 -2انجماد سریع به علت کاهش زمان نفوذ ،منجر به کمینه شدن
جدایش عناصر آلیاژی و افزایش یکنواختی ترکیب شیمیایی
از طریق افزایش حد حاللیت عناصر آلیاژی میشود .انجماد
معمول آلیاژ  ،Al 5182تولید ساختار بسیار درشتی میکند
که در آن ترکیبات بینفلزی غنی از آهن ،منگنز ،منیزیم و
سیلیسیم تشکیل میشود.
 -0آلیاژهای معمول  ،Al 5182به علت ساختار درشت ذرات فاز
دوم و طبیعت ترد و شکل صفحهای دارای انعطافپذیری
پایینی هستند .این در حالی است که با افزایش سرعت سرد
کردن رسوبات به دلیل عدم زمان کافی برای رشد به صورت
کروی با ابعاد نانومتری (کمتر از  )51 nmدرمیآیند که سبب
اصالح ساختار و بهبود خواص مکانیکی میشود.
 -5میزان سختی در حالت انجماد سریع به میزان بیش از دو برابر
نسبت به انجماد معمول افزایش مییابد .همچنین بهواسطه
اثر استحکام محلول جامد عناصر آهن ،منگنز و سیلیسیم در
زمینه آلومینیم ناشی از افزایش حد حاللیت عناصر خواص
مکانیکی بهبود مییابد.
تقدیر و تشکر
نگارندگان مقاله از همکاری خانم دکتر میرزایی و همکاران ایشان
در آزمایشگاهها ی بخش مواد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
کمال سپاس و امتنان را دارد.
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Abstract:
The structure of metals strongly depends on solidification parameters such as cooling rate and
supercooling. It is obvious that the cooling rate is an important factor in order to refine metal
structure, and especially affecting mechanical properties of metals. In this investigation melt
spinning method is used to reach rapid solidification and ribbon shaped samples in Aluminum
5083 alloy were produced. The resulting ribbon samples were studied by optical microscopy
(OM), scanning electron microscopy (SEM), micro hardness tester, X-ray difractometry, and were
compared with their ingot counterparts. The results perfectly shown that the produced ribbons
exhibits unique properties such as enhanced solid-solubility level of elements in the Al matrix
(solid solution strengthening) and formation of spherically shaped intermetallic phases rich in Fe,
Mn and Si and less than 50 nm in size homogenously dispersed in Al matrix which resulted in
mechanical properties improvement and microstructural refinement of Al5083 alloy. As an
example microhardness was approximately raised over two times more than conventional casting
methods.
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