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The effect of Mn addition (2 and 4 wt%) on the microstructure and castability of hypoeutectic
Al-2Ni alloy was investigated. According to the results, Mn promotes the formation of
Mn(Ni)-rich intermetallics in the microstructure. In the case of Al-2Ni-2Mn alloy the
intermetallic compounds are interdendritic type whilst in Al-2Ni-4Mn alloy in addition to
interdendritic intermetallics, the large and primary Mn-rich compounds with platelets,
polyhedral and dendritic morphologies are present. The fluidity results show that the addition
of 2 and 4 wt% Mn enhances the mushy solidification of Al-2Ni alloy leading to a fluidity
reduction of 7 and 30%, respectively. Based on the microstructural observations and thermal
analysis results, this reduction can be attributed to the formation of primary Mn-rich
compounds in the molten alloy. Manganese addition, also, exerts negative impact on the hot
tearing resistance of Al-2Ni alloy. The hot tearing susceptibility index (HTS) of Al-2Ni-4Mn
alloy is 5 and 12 times higher when compared to those of Al-2Ni-2Mn and Al-2Ni alloys,
respectively. SEM investigation of hot tear microcracks and the presence of free dendrites and
primary Mn-rich compounds on the fractured surfaces imply on the critical role of primary
compounds on the formation of hot tear microcracks.
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چکیده:
در این تحقیق ،تاثیر افزودن منگنز ( 2و  4درصد وزنی) بر ریزساختار و قابلیت ریختگی آلیاژ هیپویوتکتیک  Al-2Niمورد
بررسی قرار گرفته است .بر اساس نتایج به دست آمده ،افزودن منگنز موجب شکلگیری رسوبات بینفلزی غنی از منگنز
(و نیکل) در ریزساختار آلیاژ میشود .این رسوبات در آلیاژ  Al-2Ni-2Mnعمدتا به صورت بیندندریتی شکل میگیرند
اما در آلیاژ  Al-2Ni-4Mnعالوه بر رسوبات غنی از منگنز بین دندریتی ،ترکیبات اولیه و درشت غنی از منگنز با
مورفولوژی صفحهای ،چند وجهی و دندریتی نیز در ریزساختار مشاهده میشوند .بر اساس نتایج آزمایش سیالیت ،افزودن
 2و  4درصد وزنی منگنز به ترکیب آلیاژ  ،Al-2Niموجب ترغیب انجماد خمیری شده و سیالیت آلیاژ را به ترتیب  7و 33
درصد کاهش میدهد .با توجه به نتایج بررسی های ریزساختاری و آنالیز حرارتی مذاب ،افت سیالیت پس از افزودن منگنز
را میتوان ناشی از شکلگیری ترکیبات بینفلزی اولیه غنی از منگنز ،پیش از توسعه دندریتهای  α-Alدانست .افزایش
غل ظت منگنز همچنین تاثیر منفی بر مقاومت به پارگی گرم آلیاژ دارد بهگونهایکه شاخص حساسیت به پارگی گرم آلیاژ
 Al-2Ni-4Mnبه ترتیب  5و  12برابر بیشتر از شاخص مذکور در دو آلیاژ  Al-2Ni-2Mnو  Al-2Niاست .حضور
دندریتهای آزاد و ترکیبات اولیه غنی از منگنز در سطوح شکست ترکهای پارگی گرم ،حاکی از نقش موثر فازهای
درشت و صفحهای شکل غنی از منگنز در پیدایش این ترکها است.

 -6مقدمه
آلیاژهای آلومینیم بر پایه سیستم یوتکتیک دو تایی
( 6/1 wt% Niو  )643 Cبهدلیل ارائه خواص مکانیکی
مناسب و قابلیت ریختهگری عالی ،اخیرا بسیار مورد توجه
محققین قرار گرفتهاند ] .[2،1فاز  Al3Niبهعنوان محصول
اصلی یوتکتیک ( Al-Niکسر حجمی  9/7درصد) دارای
ساختار بلوری اورترومبیک بوده و اغلب به صورت میلههای
نازک در ساختار پدیدار میشود .حضور این ترکیب
بینفلزی نقطه ذوب باال ( )454 Cاز طریق مکانیزم
Al-Ni

استحکام بخشی ارووان 1موجب بهبود قابل توجه استحکام
آلیاژ در دمای محیط و افزایش پایداری مکانیکی و مقاومت
به خوردگی آن در دماهای باال (بیش از  )333 Cمیشود.
Orowan

1

بر این اساس ،آلیاژهای  Al-Niپتانسیل بسیار باالیی برای
جایگزینی آلیاژهای سنتی آلومینیم در کاربردهای دما باال
ارائه مینمایند .با اینوجود ،تنش تسلیم آلیاژهای دوتایی
فوق از  133 MPaدر دمای اتاق تا  53 MPaدر دمای
 333 Cتجاوز نمیکند که یک چالش جدی در استفاده از
آنها در کاربردهای مهندسی در دماهای باال است ].[3-5
یکی از رایجترین روشهای بهبود همزمان استحکام و
پایداری حرارتی آلیاژهای آلومینیم ،افزودن عناصر آلیاژی
به ترکیب آلیاژ به منظور ایجاد رسوبات بینفلزی مناسب در
زمینه است .از جمله مهمترین رسوبات بر پایه ترکیبات بین
فلزی با نقطه ذوب باال ،میتوان به دو رسوب  Al2Cuو
 Mg2Siاشاره نمود .علیرغم باال بودن نقطه ذوب ،به دلیل
باال بودن ضریب نفوذ مس ،منیزیم و سیلیسیم در آلومینیم،
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این رسوبات پایداری حرارتی کمی داشته و در کاربردهای
دما باال (بیش از  )253 Cدچار انحالل میشوند ].[3
حضور مس ،سیلیسیم و منیزیم عالوه بر این موجب کاهش
دمای منحنی مایع 1آلیاژ میشود.
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عملیات حرارتی در دماهای باال وجود دارد .این در حالی
است که بهکارگیری اغلب آلیاژهای ریختگی آلومینیم در
کاربردهای پیشرفته ،بدون انجام عملیات حرارتی (بهعنوان
یک فرایند وقت گیر و هزینهبر) امکان پذیر نیست ].[4،3
همانگونه که قبال عنوان شد ،یکی از ویژگیهای برتر
آلیاژهای هیپویوتکتیک  ،Al-Niسیالیت و قابلیت
ریختهگری عالی است .با اینحال حضور عناصر آلیاژی
(ناخالصیها) میتواند تاثیر منفی بر قابلیت ریختهگری آلیاژ
بگذارد .یکی از معیارهای مؤثر در تعیین قابلیت ریختهگری،
حساسیت به پارگی گرم است .پارگی گرم ،که تحت عنوان

منگنز یکی دیگر از عناصر مورد استفاده جهت تقویت
آلیاژهای آلومینیم است .بررسیها نشان داده است که
افزایش غلظت منگنز تا بیش از  3/5درصد در آلیاژهای
آلومینیم سری  6333و  ،7333موجب بهبود استحکام
کششی آلیاژ بدون کاهش انعطافپذیری شده و تاثیر مثبتی
بر استحکام خستگی کمچرخه و مقاومت به خوردگی دارد
] .[6-7بهبود خواص مکانیکی آلومینیم در حضور منگنز،

ترکخوردگی حرارتی ،3ترک گرم خط منحنی جامد 4و

ناشی از پراکند سختی 2رسوبات  Al6Mnدر زمینه است.

شکنندگی انقباضی 5نیز شناخته میشود ،یکی از عیوب

این رسوبات به سبب ایجاد فصل مشترک غیرهمبسته با
زمینه آلومینیمی ،نقش موثری در ممانعت از لغزش
نابجاییها دارند .با این وجود ،پس از توقف توسط ذرات
 ،Al6Mnنابجاییها سیستم لغزشی خود را تغییر داده و با
لغزش متقاطع موجب بهبود انعطافپذیری آلیاژ میشوند.
همچنین در مقایسه با رسوبات غنی از مس ،منیزیم و/یا
سیلیسیم ،رسوبات غنی از منگنز  Al6Mnپایداری
قابلتوجهی در دمای باال دارند .علت این امر ضریب نفوذ
کمتر منگنز در آلومینیم (نسبت به مس ،منیزیم و
سیلیسیم) است .ضریب نفوذ منگنز در آلومینیم در دمای
 433Cبرابر با  DMn=3/2 ×13-19 m2/sاست که در مقایسه
با ضریب نفوذ مس ( ،)DCu=2/31 ×13-15 m2/sضریب نفوذ
منیزیم ( )DMg=1/1 ×13-14 m2/sو ضریب نفوذ سیلیسیم
( )DSi=3/64 ×13-15 m2/sبه مراتب کمتر است .در نتیجه
نرخ انحالل رسوبات  Al6Mnبسیار کمتر از رسوبات Al2Cu
و  Mg2Siاست ] .[3نتایج تحقیقات نیز نشان داده است که
رسوبات  Al6Mnپایداری حرارتی قابل مالحظهای داشته و
تا دمای  533 Cدر برابر انحالل و/یا درشت شدن مقاومت
میکنند .بر این اساس ،اخیرا آلیاژهای  Al-Ni-Mnحاوی
 3/5-6 wt% Niو  1-3 wt% Mnتوسط دانشمندان توسعه
یافته و مورد بررسی قرار گرفتهاند .با توجه به استحکام
بخشی ناشی از حضور رسوبات اورترومبیک و غنی از نیکل
 Al3Niو رسوبات غنی از منگنز مانند ذرات  ،Al6Mnذرات

بحرانی در صنعت ریختهگری است که در حین انجماد و در
اثر تغذیه غیر مؤثر مذاب برای جبران انقباضات حجمی
ایجاد شده در نواحی بین دندریتی و تاثیر همزمان
کرنشهای حرارتی ناشی از انقباضات انجمادی ،پدید
میآید .این کرنشها با آغاز انجماد شکل گرفته و مقدارشان
با گذشت زمان تا مراحل پایانی فرایند انجماد افزایش
مییابد .لذا در صورت پایین بودن استحکام آلیاژ در دمای
مورد نظر و یا عدم امکان تغذیه (ترمیم) ترکهای ایجاد
شده توسط مذاب باقیمانده ،احتمال بروز پارگی گرم
افزایش مییابد ] .[9-11یکی دیگر از معیارهای مهم تعیین
قابلیت ریختهگری آلیاژها ،سیالیت است .دامنه انجماد،
گرانروی ،کشش سطحی و مقدار آخال موجود در مذاب از
جمله مهمترین عوامل مؤثر بر سیالیت آلیاژهای ریختگی
به شمار میآیند ].[12،4
صرفنظر از تاثیر مثبت افزودن منگنز بر خواص مکانیکی
آلیاژهای  ،Al-Niحضور این عنصر قطعا اثرات قابل توجهی
بر دماهای بحرانی و رفتار انجمادی آلیاژ دارد .عدم کنترل
این موارد میتواند موجب بروز نقائص ریختگی مانند
حفرات و تخلخلهای انقباضی و ترکهای حرارتی شده و
تاثیر منفی بر کارایی قطعات بگذارد .با توجه به اهمیت
صنعتی و کاربرد روزافزون آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Ni
در تولید قطعات ریختگی ،به ویژه قطعات ریختهگری تحت
فشار مورد استفاده در کاربردهای دما باال ،در این تحقیق
سعی شده است که تاثیر افزودن منگنز بر قابلیت

اورترومبیک  -Al60Mn11Ni4و ذرات هگزاگونال
 - Al80.3Mn17.5Ni2.2امکان استفاده از این آلیاژها بدون

3
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ریختهگری (سیالیت و مقاومت به پارگی گرم) این آلیاژها
مورد بررسی قرار گیرد.

جدول  -6ترکیب آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-2Ni-xMn

مورد استفاده در تحقیق

Chemical composition, wt%
Code

 -2مواد و روش تحقیق
ترکیب شیمیایی آلیاژهای مورد استفاده در این تحقیق در
جدول ( ) 1ارائه شده است .با توجه به ترکیب شیمیایی
مورد نظر ،مواد افزودنی شامل آلومینیم خالص (،)99/9%
نیکل خالص ( )99/9%و آمیژان  Al-40Mnتهیه شده و
عملیات ذوب در یک بوته سیلیکون کاربیدی ( )SiCتوسط
یک کوره القایی با ولتاژ ورودی  ،343فرکانس خروجی 13
کیلو هرتز و جریان خروجی  37آمپر انجام شد .همچنین
برای کاهش اکسیداسیون مذاب و ممانعت از جذب
هیدروژن ،محفظهی استقرار بوته توسط یک درپوش
مخصوص پوشانیده شد و گاز آرگن (با خلوص 99/999
درصد) از طریق این درپوش به اتمسفر باالی ذوب تزریق
گردید .در دماهای باال توسط بعد از آماده شدن مذاب و
سربارهگیری ،افزودنیهای آلیاژی مورد نظر (به ترتیب نیکل
خالص و آمیژان منگنز) در دمای  453 Cبه مذاب افزوده
شدند .پس از اطمینان از انحالل و همگن شدن مذاب،
دمای مذاب توسط ترموکوپل کنترل شد و بعد از رسیدن به
دمای مورد نظر ،عملیات بارریزی درون قالب فوالدی آزمون
پارگی گرم و آزمون سیالیت ،به شرح زیر انجام شد.
برای بررسی مقاومت به پارگی گرم ،از یک قالب ریختهگری
میله محدود )CRC( 1پیشگرم شده تا دمای 253C
استفاده شد (شکل .)1
پس از بارریزی ،بهمنظور تجزیه و تحلیل تاثیر منگنز بر
رفتار پارگی گرم آلیاژ ،مقدار شاخص حساسیت به پارگی
گرم ( )HTS2با بررسی کیفی ترکهای ایجاد شده ،به شرح
زیر تعیین شد:
 -1تعیین مقدار عددی شدت ترک ( )Ciبا استفاده از
جدول (:)2
 -2تعیین مقدار عددی هر میله ( )Liبا توجه به جدول
(:)3
 -3محاسبه شاخص :[14] HTS
()1

Ni

باقیمانده

3/2

2/12 3/31

Base

Al-2Ni

باقیمانده

3/2

2/34 2/24

2Mn

Al-2Ni-2Mn

باقیمانده

3/2

2/34 3/97

4Mn

Al-2Ni-4Mn

شکل  -6تصویر طرح واره قالب آزمایش پارگی گرم ].[69
جدول  -2مقدار عددی شدت ترکهای مشاهده شده ][61

نوع ترک

مشخصات ترک

()Ci

بدون
ترک

بدون هیچ نوع ترک

3

ترک
مویی

ترک مویی که تقریبا تا نیمی از محیط میله
اشاعه یافته است

1

ترک
خفیف

ترک مویی که کل میله را در برگرفته است

2

ترک
شدید

ترک بزرگ که در کل محیط میله وجود دارد

3

ترک
کامل

جدایش تقریبا کامل میله

4

جدول  -9مقدار عددی هر میله ( )Liبرای ارزیابی شاخص حساسیت

)HTS=∑Di=A(Ci × Li

Constrained rod casting
Hot Tear Sensitivity

Al

Other

Mn

Alloy

به پارگی گرم ][61

1
2

نوع میله

A

B

C

D

Li

4

3

2

1
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برای بررسی اثر افزودن منگنز بر سیالیت آلیاژها ،از یک
دستگاه آزمون سیالیت به روش خال (لوله مکنده) استفاده
شد .تصویر طرح واره دستگاه مورد استفاده در شکل ()2
آورده شده است .در این آزمایش از یک لوله کوارتز به قطر
خارجی  ،13 mmقطر داخلی  7 mmو طول 933 mm
استفاده شد .پیش از انجام آزمایش ،فشار درون لوله توسط
پمپ خال تا حدود  233mmHgپایینتر از فشار اتمسفری
کاهش داده شد .بعد از رسیدن دمای مذاب به حدود C
 433بوته مذاب به زیر لوله مکنده هدایت شد بهگونهای که
تقریبا طولی معادل  43 mmاز لوله درون مذاب واقع شود.
در این لحظه شیر تعبیه شده بر روی لوله (سمت مذاب) به
سرعت باز شد بهگونه ایکه در اثر اعمال مکش ناشی از
خال نسبی ،مذاب به داخل لوله جریان یافت .در نهایت پس
از تکمیل فرایند انجماد ،آزمایش متوقف شده و مسافت طی
شده توسط مذاب اندازهگیری شد.

شکل  -2تصویر طرح واره دستگاه سیالیت تحت خال.

برای رسم منحنیهای سرد شدن مذاب ،یک ترموکوپل نوع
 Kبهوسیله پایه و گیره بورت بهگونهای درون قالب مورد
نظر قرار گرفت که فاصله نوک ترموکوپل تا انتهای قالب
حدود  23 mmباشد .پس از تعبیه ترموکوپل و اطمینان از
کارکرد آن ،مقدار  233گرم از هر مذاب (در مرحله) به
آرامی درون قالب ریختهگری شد و برای جلوگیری از
اکسید شدن سطح مذاب و تلفات حرارتی مقداری پودر
کاورال  11فارسریزان بر روی آن ریخته شد .پس از آن
تغییرات دما بر حسب زمان از طریق ترموکوپل به دستگاه
آنالیز حرارتی و پس از آن به کامپیوتر منتقل و ثبت شد.
در نهایت نمودار دما -زمان در حین انجماد و مشتق اول
نمودار رسم شدند ] .[15آنالیز حرارتی توسط یک دستگاه
آنالیزگر دما (ساخت شرکت  )National Instrumentبا دقت
 ±3/2 Cانجام شد و منحنی مشتق با بهرهگیری از نرمافزار
 Origin Pro 2017رسم شد.

برای بررسیهای ساختاری ،پس از آمادهسازی سطحی
نمونهها بر اساس روشهای استاندارد متالوگرافی ،عملیات
حکاکی سطحی به مدت  13ثانیه توسط محلول %2 HF
( )98H2O+2HFانجام شد .در ادامه برای تعیین تاثیر
افزودن منگنز بر مکانیزمهای حاکم بر پارگی گرم و بررسی
سطوح شکست ترکها و ریزساختار آلیاژها از میکروسکوپ
الکترونی روبشی( )SEMمدل VEGA TESCAN-LMU
استفاده شد .عالوه بر این برای تعیین غلظت عناصر موجود
در ترکیب شیمیایی اجزای فازی از آنالیز  EDSاستفاده
گردید.
 -9نتایج و بحث
 -6-9بررسی تاثیر منگنز بر ریزساختار آلیاژ Al-2Ni

تاثیر افزودن منگنز بر ریزساختار آلیاژ مورد بررسی ،در
شکل ( ) 3نشان داده شده است .با توجه به شکل (-3الف)
ریزساختار آلیاژ پایه ( )Al-2Niمتشکل از زمینه تیره رنگ
 α-Alو فاز یوتکتیک (فاز روشن)  α-Al/Al3Niاست.
همانطور که در شکل (-3ب) مشخص است افزودن 2
درصد وزنی منگنز به ترکیب آلیاژ موجب شکلگیری
فازهای بین دندریتی ظریف سفید رنگ با توزیع یکنواخت
در ریزساختار شده است .آنالیز  EDSاین ترکیبات در
جدول ( )4ارائه شده است .ریزساختار آلیاژ ( 4Mnحاوی 4
درصد وزنی منگنز) در دو شکل (-3پ) و (-3ت) نشان
داده شده است .همان گونه که مشاهده میشود ،افزایش
غلظت منگنز تا  4درصد وزنی موجب شکلگیری ترکیبات
اولیه و درشت بینفلزی غنی از منگنز (و نیکل) با
مورفولوژیهای متفاوت صفحهای شکل و غیرصفحهای
(چند وجهی و دندریتی) در زمینه شده است .آنالیز EDS
این رسوبات در جدول ( )4ارائه شده است .با توجه به
انجماد بهصورت ترکیبات اولیه و مشابهت آنالیز این
ترکیبات با نتایج حاصل از آنالیز فازهای مشابه در آلیاژهای
 [16-14] Al-Ni-Mnمیتوان گفت که ترکیبات غنی از
منگنز عمدتا از نوع فاز  Қهستند .با اینحال بر اساس نتایج
حاصل از تحقیقات ] ،[17بخشی از ذرات  طی یک
واکنش یوتکتیک در دمای  757Cبه فاز  استحاله
مییابد:
()2

L++
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شکل  -9تاثیر افزودن منگنز بر ریزساختار آلیاژ ( ،Al-2Niالف) آلیاژ  Al-2Niبدون منگنز افزوده( ،ب) آلیاژ ( ،2Mnپ و ت) آلیاژ .4Mn
جدول  -1نتایج آنالیز  EDSترکیبات بین فلزی مختلف در ریزساختار
آلیاژهای  2Mnو )atm%( 4Mn

-3ب و -3پ) که احتماال ناشی از مصرف بخشی از نیکل
مذاب طی فرایند رسوبگذاری فازهای غنی از منگنز است.

نوع رسوب

Al

Ni

Mn

مرجع

A

42/36

1/64

16

شکل -3ب

 -2-9تاثیر منگنز بر سیالیت آلیاژ Al-2Ni

B

44/23

1/69

14/11

شکل -3پ

C

45/94

1/33

12/14

شکل -3ت

- Al80.3Mn17.5Ni2.2

41/6

2/2

16/2

- Al80.3Mn17.5Ni2.2

44/1

1/1

14/4

-Al60Mn11Ni4
- Al80.3Mn17.5Ni2.2

44/43

2/7

12/53

نمودار تغییرات سیالیت آلیاژ  Al-2Niبر حسب غلظت
منگنز در شکل ( )4نشان داده شده است .با توجه به نمودار
میتوان مشاهده نمود که افزایش منگنز تا  2درصد وزنی،
سیالیت آلیاژ را حدود  7درصد کاهش میدهد .اما افزودن
مقادیر بیشتر منگنز (تا  4درصد وزنی) ،تاثیر منفی بیشتری
بر سیالیت دارد به گونهای که سیالیت آلیاژ  4Mnبه ترتیب
حدود  25و  33درصد کمتر از سیالیت دو آلیاژ  2Mnو
پایه ( )Al-2Niاست .افت نسبی سیالیت با افزایش غلظت

][16-14

یکی دیگر از اثرات افزودن منگنز بر ساختار آلیاژ ،کاهش
محسوس کسر حجمی فاز یوتکتیک  α-Al/Al3Niاست (شکل
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منگنز را میتوان با بررسی تاثیر این عنصر بر رفتار
انجمادی آلیاژ توجیه نمود.

شکل  -1نمودار تاثیر افزودن منگنز بر سیالیت
آلیاژهای .Al-2Ni-xMn

نمودار سرد شدن و مشتق اول نمودار در مورد دو نمونه
 2Mnو  4Mnدر شکل ( )5نشان داده شده است .با توجه
به نمودارهای ارائه شده و در تطابق با نتایج بررسیهای
ریزساختاری (شکل  )3انجماد آلیاژ  2Mnبا توسعه شبکه
دندریتی ( α-Alناحیه  1در شکل -5الف) آغاز شده و با
انجماد یوتکتیک ادامه مییابد .تشکیل ترکیبات بین فلزی
و بین دندریتی غنی از منگنز طی استحاله یوتکتیک کامال
مشهود است (نواحی  2و  3در شکل -5الف) .در تطابق با
تصاویر ریزساختاری (شکل -3پ و ت) انجماد آلیاژ  4Mnبا
تشکیل ترکیبات (صفحهای شکل ،چند وجهی و/یا
دندریتی) غنی از منگنز اولیه آغاز میشود (ناحیه  1در
شکل -5ب) .پس از آن شبکه دندریتهای  α-Alتوسعه
یافته (ناحیه  2در شکل -5ب) و مشابه آلیاژ  2Mnانجماد
با استحاله یوتکتیک و شکلگیری ترکیبات غنی از منگنز
در نواحی بین دندریتی (نواحی  3و  4در شکل -5ب) ادامه
مییابد .شکلگیری ترکیبات بینفلزی غنی از منگنز ،به
ویژه ترکیبات صفحهای شکل اولیه ،تاثیر بسیار قابل توجهی
بر افزایش ویسکوزیته مذاب ،ترغیب انجماد خمیری و افت
سیالیت آلیاژ دارد .حضور این صفحات در فاز مذاب به
واسطهی افزایش اصطکاک درونی موجب افت سیالیت
میشود و با توجه به باال بودن غلظت منگنز (چگالی
 )7/3 g/cm3و نیکل (چگالی  )4/9 g/cm3در آنالیز
شیمیایی این ترکیبات و چگالی باال ،حرکت مذاب را کند
نموده و موجب افزایش گرانروی میشوند ].[19-23

شکل  -7منحنی سرد شدن و منحنی مشتق اول دو آلیاژ (الف)  2Mnو
(ب) .4Mn
 -9-9تاثیر منگنز بر مقاومت به پارگی گرم آلیاژ Al-2Ni

تاثیر افزودن منگنز بر وقوع پارگی گرم در میلههای  Aتا
قالب ریختهگری میله محدود آلیاژ  Al-2Niدر شکل ()6
ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود در توافق با
نتایج ساختاری و آزمایش سیالیت ،آلیاژ دوتایی Al-2Ni
مقاومت بسیار خوبی در برابر پارگی گرم از خود نشان داده
است .بررسی نمونه پارگی گرم تهیه شده از این آلیاژ موید
شکلگیری محدود ترکهای مویی و بسیار خفیف بر روی
سطح میله  Dاست .با اینحال پس از افزودن منگنز به
خصوص در نمونه  ،4Mnحضور ترکهای پارگی گرم با
شدت بیشتر بر روی میله ( Cکه طبعا انقباض کمتری را
تجربه میکند) کامال مشهود است.
پس از تعیین مقادیر عددی  Ciو ( Liبا توجه به معیارهای
ارائه شده در جداول  2و  )3مقدار شاخص  HTSبا استفاده
از رابطه ( )1محاسبه شده و نتایج حاصله در جدول ()5
ارائه شده است.
D
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ترکیبات بین فلزی با نقطه ذوب باال و غنی از منگنز موجب
افزایش استحکام آلیاژ در دماهای باال می شود ] [3و طبعا
باید تاثیری مثبت بر مقاومت آلیاژ در برابر تنشهای
حرارتی وارده و گسیختگی گرم داشته باشد .بر این اساس
به منظور بررسی مکانیزمهای حاکم بر پارگی گرم و علل
افزایش  HTSبا افزایش غلظت منگنز ،سطح شکست
ترکهای حرارتی شکل گرفته در آلیاژ  4Mnتوسط
میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت
(شکل  .)4با توجه به تصاویر(-4الف) و (-4ب) ،حضور
ترکیبات بین فلزی درشت و غنی از منگنز (شکل  )9با
مورفولوژی دندریتی ،در سطح شکست پارگی گرم کامال
مشهود است.

شکل  -1تصاویر ماکروسکپی ترکهای پارگی گرم در
آلیاژهای .Al-2Ni-xMn
جدول  -7اندیس حساسیت به پارگی گرم آلیاژهای ،Al-2Ni
Al-2Ni-4Mn ،Al-2Ni-2Mn
میلهA

میلهB

میله

LA×CA

LB×CB

LC×CC

LD×CD

Base

4×3

3×3

2×3

1×1

1

2Mn

4×3

3×3

2×1

1×3

5

4Mn

4×3

3×3

2×4

1×4

12

نمونه

C

میله

HTS
D

𝑫

)𝒊𝑳 × 𝒊𝑪(∑
𝑨=𝒊

شکل  -0نمودارهای ردپا شاخص  HTSآلیاژهای الف)  ،Al-2Niب) Al-

 ،2Ni-2Mnج) .Al-2Ni-4Mn

همان گونه که مشاهده میشود ،افزودن منگنز تاثیر منفی
بر حساسیت آلیاژ به پارگی گرم دارد بهگونهایکه شاخص
حساسیت به پارگی گرم آلیاژ پایه پس از افزودن  2و 4
درصد وزنی منگنز به ترتیب تا حدود  5و  12برابر افزایش
یافته است .نتایج حاصل از بررسی تاثیر منگنز بر شاخص
 HTSدر قالب نمودار رد پا 1در شکل ( )7نشان داده شده
است .نمودار رد پا توصیف گرافیکی از مقاومت به ترک
حرارتی بوده و افزایش مساحت نمودار معادل با کاهش
مقاومت به ترک حرارتی است ضمن آنکه وقوع یا عدم
وقوع پارگی گرم در هر یک از میلههای آزمون قابل بررسی
است ] .[14برای رسم این نمودار مقدار ( )CiLiمربوط به
هر میله بهصورت جداگانه و با استفاده از اطالعات جداول
( )2و ( )3محاسبه شده و بر روی محورهای چهارگانه
نمودار درج میشود .میتوان مشاهده نمود که علیرغم
افزایش قابل توجه شاخص  ،HTSافزایش منگنز منحصرا
منجر به وقوع پارگی گرم در دو میله  Cو  Dکه به لحاظ
طول بلندترین میلههای قالب هستند شده است.
افزودن منگنز در شرایطی موجب افت مقاومت به پارگی
گرم شده است که حضور این عنصر به واسطه تشکیل

شکل  -8تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست
پارگی گرم آلیاژ ( :4Mnالف) حضور ترکیبات بین فلزی اولیه در سطح
شکست میله ( ،Dب) تصویر با بزرگنمایی باالتر از محل شکست گرم
تصویر (-1الف)( ،پ) حضور دندریتهای آزاد در سطح شکست پارگی
گرم میله .C
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شکل  -3آنالیز  EDSرسوبات غنی از منگنز در سطح شکست پارگی
گرم نشان داده شده در شکل -8ب.

حضور این ترکیب در سطح ترک حاکی از نقش مهم
ترکیبات غنی از منگنز در بروز این عیب است .همان گونه
که قبال نیز عنوان گردید ،فصل مشترک ترکیبات بین فلزی
غنی از منگنز و نیکل از نوع پخدار و غیر نفوذی است و
استحکام پیوند ضعیفی با زمینه آلومینیمی دارند .بر این
اساس انتظار میرود که با افزایش میزان تنشهای انقباضی
وارده در هنگام انقباضات انجمادی ،حضور این ترکیبات بین
فلزی درشت مکانهای بسیار مناسبی را برای جوانهزنی
ترکهای حرارتی ایجاد کند .بررسی سطح شکست پارگی
گرم در شکل (-4ج) نیز نشاندهنده حجم وسیعی از
دندریتهای آزاد در سطح شکست نمونه است .حضور این
دندریتها در توافق با نتیجه آزمایش سیالیت (شکل )4
بیانگر پیشرفت انجماد خمیری آلیاژ با افزایش غلظت
منگنز است .در این شرایط ،قطعهی در حال انجماد،
مقاومت اندکی در برابر کرنشهای انقباضی وارده به قطعه
طی انجماد ارائه کرده و ترک حرارتی شکل میگیرد.
 -1نتیجهگیری
 .1افزودن منگنز به ترکیب آلیاژ هیپویوتکتیک
موجب شکلگیری ترکیبات بین فلزی غنی از منگنز
(و نیکل) در زمینه آلیاژ میشود .در غلظتهای کم
منگنز (آلیاژهای  )Al-2Ni-2Mnاین ترکیبات
بهصورت ذرات ریز در نواحی بین دندریتی تشکیل
میشوند اما در آلیاژهای  Al-2Ni-4Mnرسوبات غنی
از منگنز عمدتا به صورت ترکیبات با مورفولوژی
صفحهای و غیر صفحهای (چندوجهی ،دندریتی) اولیه
دیده میشوند.
 .2شکلگیری ترکیبات غنی از منگنز موجب افت
سیالیت آلیاژ میشود بهگونهای که سیالیت دو آلیاژ
Al-2Ni

00

 Al-2Ni-2Mnو  Al-2Ni-4Mnبه ترتیب  7و 33
درصد کمتر از آلیاژ پایه است .افت سیالیت پس از
افزودن منگنز را میتوان ناشی از شکلگیری ترکیبات
بینفلزی اولیه غنی از منگنز ،پیش از توسعه
دندریتهای  α-Alو ترغیب انجماد خمیری دانست.
 .3افزودن منگنز تاثیر بر مقاومت آلیاژ به پارگی گرم
دارد بهگونهایکه شاخص حساسیت به پارگی گرم
آلیاژ  Al-2Ni-4Mnبه ترتیب  5و  12برابر بیشتر از
شاخص مذکور در دو آلیاژ  Al-2Ni-2Mnو Al-2Ni
است .بررسی میکروسکوپی سطوح شکست ترکهای
پارگی گرم و حضور دندریتهای آزاد و ترکیبات اولیه
غنی از منگنز در این سطوح ،حاکی از نقش موثر
فازهای درشت و صفحهای شکل غنی از منگنز در
پیدایش این ترکها است.
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