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In this study, the effect of Ca, Sr, Mn, and Be on modification and quality index improvement
of A356 aluminum alloy containing 1.2 wt% Fe impurity was studied in as-cast and heat
treated conditions. According to the results, Sr and Ca modified the eutectic Si particles and
decreased the size of detrimental β-Al5FeSi compounds so that their average size reduced by
23 and 18%, respectively. The addition of Be and Mn did not affect the eutectic Si, but
converted the brittle -platelets to the α-Fe Chinese-scripts. Due to this microstructural
variation, the quality index of the alloys modified by Ca, Sr, Be, and Mn has increased by 58,
32, 31, and 17%, respectively. T6 heat treatment led to the precipitation hardening of the
alloy, thermally modified the eutectic Si particles, and fractured the -particles. Although, it
did not exert significant effect on the size and volume fraction of α-compounds. The
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maximum improvement of quality index in heat-treated samples (36 %) was observed in nonmodified base alloy whilst the amplitudes of the quality index improvement in the Ca, Sr, Be
and Mn modified samples were 6, 13, 21, and 19 respectively. Increasing of porosity content
and the remaining of rather large α-compounds were found to be the most important factors
responsible for the relative reduction of the quality index in modified and heat treated samples.
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چکیده:
در این تحقیق تاثیر کلسیم ،استرانسیم ،منگنز و برلیم در بهسازی و بهبود اندیس کیفیت آلیاژ  A321آلومینیم حاوی
 1/2درصد وزنی ناخالصی آهن ،قبل و بعد از عملیات حرارتی ،بررسی شده است .بر اساس نتایج حاصل شده ،استرانسیم و
کلسیم موجب بهسازی ذرات سیلیسیم یوتکتیک و کاهش ابعاد ترکیبات مخرب  β-Al5FeSiمیشوند بهگونهای که اندازه
متوسط این فازها به ترتیب  23و  10درصد کاهش مییابد .افزودن برلیم و منگنز تاثیری بر فاز سیلیسیم یوتکتیک ندارد
اما موجب جایگزینی صفحات ترد و شکننده بتا توسط ذرات آلفا ( )α-Feبا مورفولوژی حروف چینی میشود .در اثر این
تغییرات ریزساختاری ،اندیس کیفیت آلیاژهای بهسازی شده توسط کلسیم ،استرانسیم ،برلیم و منگنز به ترتیب ،32 ،20
 31و  17درصد افزایش مییابد .انجام عملیات حرارتی  T1ضمن استحکامدهی رسوبی آلیاژ ،موجب بهسازی حرارتی
سیلیسیم یوتکتیک و خردایش صفحات بتا میشود اما تاثیر آن در کاهش ابعاد و کسر حجمی ترکیبات آلفا کمتر است.
بیشترین میزان بهبود اندیس کیفیت در نمونه بهسازی نشده با عملیات حرارتی به میزان  31درصد است .در حالیکه این
میزان در نمونههای بهسازی شده توسط کلسیم ،استرانسیم ،برلیم و منگنز به ترتیب  21 ،13 ،1و  13درصد است .افزایش
میزان تخلخل و حضور ترکیبات نسبتا درشت آلفا در ریزساختار از جمله مهمترین عوامل موثر در کاهش نسبی اندیس
کیفیت نمونههای بهسازی شده پس از عملیات حرارتی به شمار میآیند.

 -2مقدمه
آلیاژهای ریختگی  Al-Si-Mgبه دلیل چگالی کم ،سیالیت
و قابلیت ریختهگری عالی و قابلیت عملیات حرارتی و کسب
نسبت استحکام به وزن باال ،بهطور گستردهای در صنایع
خودروسازی و هوا-فضا مورد استفاده قرار میگیرند ].[1-2
قابلیت عملیات حرارتی این آلیاژها ناشی از حضور مقادیر
مناسب از دو عنصر سیلیسیم و منیزیم در ترکیب آلیاژ
است که در نسبت استوکیومتری  Mg:Si=1/73با یکدیگر
ترکیب شده و رسوبات  Mg2Siرا در زمینه آلیاژ پدید
میآورند ] .[3این رسوبات طی عملیات حرارتی انحاللی
مجددا در زمینه حل شده و پس از فرایند آبدهی و
پیرسازی ،به صورت بسیار ریز در زمینه توزیع شده و با
ممانعت از حرکت نابجاییها موجب استحکامدهی رسوبی
آلیاژ میشوند .بر این اساس ،آلیاژهای ریختگی Al-Si-Mg
به طور معمول در شرایط عملیات حرارتی شده مورد

استفاده قرار میگیرند تا استحکام ویژه و خواص مورد نظر
ایجاد شود.
در شرایط ریختگی ،خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Si-Mg
متاثر از ساختار میکروسکپی بهویژه کسر حجمی ،ابعاد و
مورفولوژی ذرات سیلیسیم یوتکتیک در زمینه آلیاژ است.
فصل مشترک ذرات سیلیسیم یوتکتیک با زمینه  α-Alاز
نوع غیرنفوذی و پخدار است ] [4-2لذا در صورت اعمال بار
و تمرکز تنش بر روی این ذرات ،جوانهزنی و رشد ترکهای
میکروسکپی در این مناطق بسیار محتمل است .نتایج
حاصل از تحقیقات نیز حاکی از آن است که حضور ذرات
صفحهای شکل ،ترد و شکننده سیلیسیم یوتکتیک در
زمینه آلیاژهای  Al-Siموجب افت استحکام کششی و
انعطافپذیری آلیاژ میشود ] .[1-0نوع و میزان ناخالصیها
نیز تاثیر منفی بر خواص نهایی آلیاژهای
 Al-Si-Mgدارد .آهن رایجترین و مضرترین ناخالصی

محمدی و همکاران  /بررسی تاثیر عناصر بهسازدر بهبود اندیس کیفیت آلیاژ آلومینیم .....A923

موجود در آلیاژهای آلومینیم است ] .[3-11با توجه به افت
شدید حاللیت طی انجماد ( 8/82 wt%در دمای ،)723 C
این عنصر با توجه به غلظت سایر ناخالصی¬های موجود در
ترکیب آلیاژ ،به صورت رسوبات بینفلزی غنی از آهن در
زمینه آلیاژ پدیدار میشود .رایجترین رسوبات غنی از آهن
در آلیاژهای بهسازی نشده  Al-Siعبارتند از:
فاز  Al8Fe2Siبا ساختار هگزاگونال ( 31/1 wt%آهن و
 7/0 wt%سیلیسیم) که به صورت wt%( -Al12Fe3Si2
 38-32آهن و  1-12 wt%سیلیسیم) نیز گزارش میشود،
فاز تتراگونال  22/4 wt%( Al4FeSi2آهن و 22/3 wt%
γ-Al3FeSi
منوکلینیک
فاز
سیلیسیم)،
( 33/3 wt%آهن و  11/3 wt%سیلیسیم) و فاز
منوکلینیک/ارتورومبیک  22/1 wt%( Al5FeSiآهن و
 12/0 wt%سیلیسیم) ] .[12،18مشخصات هندسی،
مورفولوژی و کسر حجمی این فازها اثر تعیین کنندهای بر
خواص مکانیکی آلیاژ دارد .به¬عنوان مثال در صورت
شکلگیری فاز بتا با مورفولوژی صفحهای ،خواص مکانیکی
آلیاژ بهویژه انعطافپذیری و چقرمگی آن به میزان قابل
توجهی افت مینماید ].[13
نظر به اهمیت صنعتی آلیاژهای  ،Al-Si-Mgتحقیقات
زیادی در زمینه بهسازی ذرات سیلیسیم یوتکتیک و تاثیر
منفی ناخالصی آهن بر خواص کششی این آلیاژها صورت
پذیرفت و روشهای مختلفی به منظور کنترل اثرات مخرب
این فازها توسعه یافتهاند .بهسازی شیمیایی با بهرهگیری از
عناصر تصحیحکننده اثر آهن مانند منگنز ،کروم ،برلیم،
استرانسیم ،سدیم ،پتاسیم ،کبالت و کلسیم از روشهای
رایج جهت کنترل اثرات مخرب آهن است
] .[3-12با اینحال ،عملکرد این عناصر در بهسازی
ترکیبات غنی از آهن متفاوت است .برخی از آنها مانند
کبالت ،منگنز ،کروم و برلیم مورفولوژی ترکیبات غنی از
آهن را تغییر داده و ترکیبات بینفلزی و صفحهای شکل بتا
را به ترکیبات بینفلزی آلفا با مورفولوژی غیرصفحهای با
خواص مطلوبتر تبدیل مینمایند .اما برخی دیگر مانند
سدیم ،استرانسیم و کلسیم ،تنها در کاهش ابعاد صفحات
فاز بتا موثر بوده و موجب تغییر مورفولوژی آنها نمیشوند.
در ضمن ،افزودن این عناصر موجب بهسازی بسیار موثر فاز
سیلیسیم یوتکتیک میشود ].[14-21،18
یکی از اثرات جانبی فرایند رسوبسختی در آلیاژهای
 ،Al-Si-Mgبهسازی حرارتی ذرات سیلیسیم یوتکتیک و
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ترکیبات بینفلزی غنی از آهن است .تحقیقات نشان داده
است که به دلیل نفوذ تدریجی اتمهای سیلیسیم در
ترکیبات غنی از آهن بتا به سمت زمینه آلومینیمی ،این
ترکیبات طی عملیات حرارتی انحاللی به تدریج حل شده و
طول متوسط و کسر حجمی آنها کاهش مییابد ].[23،22
به طور مشابه ،ذرات سیلیسیم یوتکتیک انحالل را تجربه
نموده و به ذرات ریز با مورفولوژی فیبری/کروی مبدل
میشوند ] .[22،24همچنین طی این فرایند ،استحکام فصل
مشترک این فازها با زمینه افزایش یافته و با کاهش شدت
تمرکز تنش بر روی آنها ،انعطافپذیری آلیاژ بهبود مییابد.
همانگونه که قبال عنوان شد ،آلیاژهای  Al-Si-Mgغالبا در
شرایط عملیات حرارتی شده مورد استفاده قرار میگیرند و
از استحکام ویژه بسیار باال برخوردارند .لذا صرفنظر از
انجام یا عدم انجام بهسازی شیمیایی ،بخش قابل توجهی از
اثرات منفی تیغههای سیلیسیم یوتکتیک و ترکیبات
بینفلزی بتا بر خواص کششی بهویژه انعطافپذیری آلیاژ،
خنثی میشود  .با توجه به آنکه افزودن عناصر بهساز ،حتی
در مقادیر جزئی ،میتواند اثرات جانبی نامطلوب مانند
تشدید اکسیداسیون مذاب ،افزایش جذب گاز و افزایش
میزان ترکیبات بینفلزی نامطلوب به همراه داشته باشد
] ،[20-23بررسی تاثیر این عناصر از دیدگاه میزان بهبود
کیفیت نهایی قطعات پس از عملیات حرارتی میتواند دارای
اهمیت زیادی باشد .به عبارت دیگر با اعمال یک سیکل
عملیات حرارتی مناسب ،عالوه بر رسوب سخت شدن آلیاژ،
بهسازی موثر ساختار بدون افزودن مواد بهساز ،قابل انجام
است .بر این اساس ،در تحقیق حاضر تاثیر نهایی چهار
عنصر بهساز شامل کلسیم ،استرانسیم ،برلیم و منگنز بر
ریزساختار و خواص کششی آلیاژ  321در شرایط عملیات
حرارتی شده مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد هر یک از
این عناصر در میزان بهبود اندیس کیفیت آلیاژ مورد مطالعه
در دو شرایط قبل و بعد از عملیات حرارتی ،مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفته است.
 -1مواد و روش تحقیق
در جدول ( ،)1ترکیب شیمیایی آلیاژ  A321مورد استفاده
در این تحقیق ارائه شده است .عملیات ذوب ،تحت فالکس
پوششی فوسیکو در یک بوته رسی-گرافیتی و با بهرهگیری
از یک کوره مقاومتی در دمای  708Cانجام شد .پس از
ذوب مواد شارژ و سربارهگیری ،مقادیر مورد نظر از دو عنصر
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آهن و منگنز با استفاده از قرصهای ( ALTABTMحاوی
 12 wt%آلومینیم 18 wt% ،فالکس عاری از سدیم و
 72 wt%پودر آهن و/یا منگنز) به مذاب افزوده شد .غلظت
نهایی آهن در آلیاژ  1/2درصد وزنی و غلظت منگنز نصف
غلظت آهن در نظر گرفته شد ] .[38-32عناصر استرانسیم،
کلسیم و برلیم نیز به ترتیب با استفاده از آمیژانهای
 Al-8Ca ،Al-10Srو  Al-5Beبه اندازهای به مذاب افزوده
شدند که مقدار باقیمانده این عناصر در مذاب به ترتیب
 [34،32] 8/82 ،[33 ،17-10] 8/83و  8/2درصد
] [37،31شود .در ادامه مذاب به آرامی و با استفاده از یک
میله آهنی پوشش داده شده توسط پوشان قالب
 HOLCOTE-110Zهم زده شد .برای اطمینان از انحالل
کامل مواد افزودنی و همگنشدن ترکیب شیمیایی ،مذاب
به مدت  18دقیقه در دمای  728◦Cنگهداری شد .بعد از
سربارهگیری مجدد ،عملیات بارریزی نمونهها در دمای
 728◦Cدر یک قالب فوالدی پیشگرم شده تا دمای
 288Cانجام شد .ابعاد نمونههای کششی حاصله مطابق با
استاندارد  ASTM B 557M-02aاست (شکل .)1
فرایند عملیات حرارتی  ،T1شامل محلولسازی در دمای
 248Cبه مدت  0ساعت ،سرد کردن سریع نمونهها در آب
با دمای محیط و سپس فرآیند پیرسازی از طریق گرمایش
مجدد آلیاژ تا دمای  108Cبه مدت  0ساعت ] [30بر روی
نمونههای منتخب اعمال شد .برای تعیین خواص کششی،
آزمون کشش با استفاده از دستگاه کشش تک محوری مدل
 Zwick-Roellتحت بار  18 kNو سرعت 8/2 mm/minدر
دمای محیط ،انجام شد و میانگین مقادیر به دست آمده از
چهار نمونه ،به عنوان نتیجه نهایی ثبت شد .همچنین
مطابق رابطه ( ،)1از اندیس کیفیت برای تحلیل خواص
کششی به صورت تابعی از استحکام کششی و درصد ازدیاد
طول بهره گرفته شد .این اندیس معیاری برای بررسی
کیفیت متالورژیکی آلیاژهای ریختگی است .بر اساس این
معیار ،کیفیت متالورژیکی قطعات با استفاده از یک اندیس
عددی قابل ارزیابی است ]:[48،33

()1

)Q = UTS + 150 log (%El
UTS ،MPa

در این رابطه Q ،اندیس کیفیت بر حسب
استحکام کششی بر حسب  MPaو  Elمیزان ازدیاد طول بر
حسب درصد است.

جدول  -2ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیم (wt.%) A923

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ti

Al

7/18

8/10

8/81

8/81

8/32

8/81

8/13

باقیمانده

شکل  -2تصویر طرحواره قالب فوالدی و نمونه آزمایش کشش
.

اندیس کیفیت همزمان در برگیرنده دو متغیر استحکام
کششی و درصد ازدیاد طول ماده بوده و متاثر از
شاخصهای متالورژیکی نمونه مانند فاصله بین بازوهای
ثانویه دندریتی ،میزان تخلخلهای میکروسکوپی،
مورفولوژی ذرات سیلیسیم یوتکتیک ،حضور یا عدم حضور
ذرات آخال و ترکیبات بینفلزی و مورفولوژی و کسر
حجمی این ترکیبات است.
برای بررسیهای ریزساختاری ،پس از آمادهسازی سطحی
نمونهها با استفاده از روشهای استاندارد متالوگرافی ،سطح
نمونهها توسط محلول  8/2 HFدرصد حکاکی شد .آنالیز
کمی شاخصهای هندسی اجزای ریزساختاری مورد نظر
شامل اندازه موثر ،محیط ،مساحت و میزان کرویت ذرات
سیلیسیم یوتکتیک و طول متوسط و نسبت طول به عرض
ذرات فاز بتا ،با بهرهگیری از نرمافزار UTHSCSA Image
 Tool-Ver. 1.28انجام شد .برای هر شاخص ،حداقل 188
ذره مد نظر قرار گرفت .میزان کرویت ذرات سیلیسیم با
بهرهگیری از رابطه ( )2تعیین شد ]:[41
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𝐴𝜋4

()2

𝑃2

= 𝐹𝑆

که در این رابطه SF1 ،فاکتور کرویشدن و معیاری از میزان
کرویت ذرات سیلیسیم A ،مساحت ذرات سیلیسیم و P
محیط ذرات سیلیسیم است.
با توجه به اینکه فازهای مورد بررسی اغلب دارای
مورفولوژی نامعینی هستند ،برای تعیین اندازه میانگین
آنها ،مطابق شکل ( )2بر روی هر فاز خطوط صفر 42 ،و
 38درجه رسم شده و اندازه ذره در این سه زاویه مطابق
رابطه ( )3تعیین شد ]:[42

()3

𝐷0 +𝐷45 +𝐷90
3

= 𝐷𝑎𝑣𝑒.

در این رابطهٍ  𝐷ave.اندازهی متوسط ذره و  𝐷0و  𝐷45و
به ترتیب اندازه ذره در سه زاویه  42 ،8و  38به شرح
نشان داده شده در شکل ( )2است.
در ادامه برای تعیین تاثیر بهسازی شیمیایی بر مورفولوژی
سطح شکست و تعیین مکانیزم شکست ،توسط میکروسکپ
الکترونی روبشی  Vega-TScanمجهز به آنالیز  ،EDSسطح
شکست نمونهها مورد بررسی قرار گرفت.
𝐷90
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خوبی با ترکیب شیمیایی ارائه شده برای ترکیبات
 β-Al5FeSiدر سایر مراجع دارد ].[43-44
تاثیر افزودن عناصر بهساز بر ریزساختار آلیاژ پایه حاوی
آهن در شکل ( )2به تفکیک چهار عنصر نشان داده شده
است .همانگونه که مشاهده میشود ،افزودن منگنز و برلیم
موجب تغییر مورفولوژی ترکیبات غنی از آهن صفحهای
شکل به ذرات با مورفولوژی حروف چینی شده است (شکل
-2الف و ب) .آنالیز شیمیایی رسوبات حروفچینی در نمونه
بهسازی شده توسط منگنز (شکل -4ب) نیز تطابق بسیار
خوبی با آنالیز شیمیایی رسوبات  Al15(FeMn)3Si2به دست
آمده توسط سایر محققین دارد ] .[44-42با توجه به پایین
بودن عدد اتمی برلیم ،ارائه آنالیز شیمیایی دقیق رسوبات
آلفای حروف چینی در نمونههای بهسازی شده توسط برلیم
عمال مقدور نیست ،اما رابطه عمومی  Al8Fe2SiBبرای این
رسوبات پیشنهاد شده است ].[41-47

شکل  -1روش اندازهگیری قطر متوسط ذرات بینفلزی با شکل نامنظم.

 -9نتایج و بحث
 -2-9بررسی بهسازی شیمیایی بر ریزساختار ریختگی

تاثیر افزودن آهن بر ریزساختار ریختگی آلیاژ  A321در
شکل (-3الف) نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده
میشود ،افزودن آهن موجب شکلگیری ترکیبات بین فلزی
صفحهای شکل در زمینه آلیاژ شده است .آنالیز  EDSاین
ترکیبات در شکل (-4الف) نشان داده شده است .با توجه
به آنالیز ارائه شده ،ترکیب شیمیایی این ذرات ،تطابق بسیار
Sphericity Factor

1

شکل( -9الف) ریزساختار میکروسکپی آلیاژ پایه ریختگی ،برخی از
ذرات  -Al5FeSiبر روی تصویر مشخص شدهاند( ،ب) ریزساختار آلیاژ
پایه پس از عملیات حرارتی.
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شکل ( -1الف) آنالیز  EDSترکیبات صفحهای شکل  -Al5FeSiو (ب) آنالیز  EDSترکیبات آلفای حروف چینی
در نمونه بهسازی شده توسط منگنز (شکل -2الف).

شکل  -2تصاویر میکروسکپی نمونههای ریختگی بهسازی شده توسط (الف) منگنز( ،ب) برلیم( ،ج) استرانسیم و
(د) کلسیم .برخی از ذرات غنی از آهن آلفا و بتا بر روی تصاویر مشخص شدهاند.

افزودن منگنز و برلیم ،تاثیری بر روی ابعاد و مورفولوژی
ذرات سیلیسیم یوتکتیک نداشته است .تصاویر میکروسکپی
ریزساختار آلیاژ  A321-1/2Feبهسازی شده توسط
استرانسیم و کلسیم در شکل (-2ج و د) نشان داده شده
است .همانگونه که مشاهده میشود ،بهسازی توسط این
عناصر موجب خردایش ترکیبات صفحهای شکل بتا و
بهسازی ذرات سیلیسیم یوتکتیک شده است.
نتایج مربوط به تاثیر عناصر بهساز بر شاخصهای
ریزساختاری آلیاژهای ریختگی شامل محیط ،مساحت،
میزان کروی شدن و قطر متوسط ذرات سیلیسیم و طول

متوسط ،کسر حجمی و نسبت طول به عرض ترکیبات غنی
از آهن ،در جدول ( )2نشان داده شده است .مشاهده
میشود که در توافق با مشاهدات ریزساختاری (شکل ،)2
افزودن برلیم و منگنز تاثیر خاصی بر روی مشخصات
هندسی ذرات سیلیسیم یوتکتیک نگذاشته است .این در
حالی است که قطر متوسط ،محیط و مساحت ذرات
سیلیسیم یوتکتیک در نمونههای بهسازی شده توسط
کلسیم و استرانسیم به میزان قابل مالحظهای کاهش یافته
و درصد کروی شدن ذرات افزایش یافته است .بهسازی آلیاژ
توسط استرانسیم و کلسیم همچنین موجب کاهش
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جدول  -1مقایسه شاخصهای ریزساختاری آلیاژ  A923در شرایط ریختگی
قطر متوسط ذرات

طول متوسط

کسر حجمی فازهای

نسبت طول به

سیلیسیم )(µm

تیغههای بتا )(µm

غنی از آهن ()%

عرض ذرات بتا

2/12±1/83

24/33±3/12

2/33

4/10±8/34

--

4/12

8/31±2/31

4/00

8/72±2/18
8/10±1/17
8/21±1/32

محیط

مساحت

)(µm

2

)(µm

1/2 Fe

13/31±3/34

4/74±13/04

8/4137

1/2Fe-8/2Be

1/48±11/31

4/40±18/17

8/2887

1/30±3/34

1/2Fe-8/1Mn

4/13±10/27

4/88±13/24

8/4331

1/08±2/22

--

1/2Fe-8/82Ca

1/27±11/38

2/17±7/83

8/1373

8/21±2/32

4/14±17/02

4/21

1/2Fe-8/83Sr

4/20±12/1

2/18±12/2

8/1421

8/02±2/11

18/44±13/12

4/41

ترکیب آلیاژ

کرویت

میانگین طول و نسبت طول به عرض تیغههای فاز بتا شده
و کسر حجمی این ذرات را کاهش داده است .بر اساس
نتایج آنالیز تصویری ،طول متوسط ،نسبت طول به عرض و
کسر حجمی صفحات بتا در نمونههای بهسازی شده توسط
استرانسیم و کلسیم به ترتیب حدود  17 ،23و  17درصد و
 18 ،20و  21درصد کمتر از نمونه بهسازی نشده است.
تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار آلیاژ بهسازی نشده در
شکل (-3ب) و آلیاژهای بهسازی شده توسط برلیم ،منگنز،
کلسیم و استرانسیم در شکل ( )1ارائه شده است .همان
گونه که مشاهده میشود ،عملیات حرارتی موجب بهسازی
حرارتی ساختار (خردایش و کروی شدن ذرات سیلیسیم
یوتکتیک و ترکیبات صفحهای شکل غنی از آهن) میشود
اما تاثیر آن بر رسوبات غنی از آهن در نمونههای بهسازی
شده توسط منگنز و برلیم کمتر است بهگونهای که این
ذرات خردایش اندکی را تجربه نمودهاند .هنگام عملیات
حرارتی انحاللی ،فرایند کروی شدن ذرات سیلیسیم
یوتکتیک طی دو مرحله صورت میپذیرد :خرد شدن یا
انحالل تیغههای سیلیسیم و کروی شدن ذرات خرد شده
] .[40،28انحالل صفحات بتا نیز طی واکنش
 Al+Al5FeSiAl6Fe+Siاز طریق پسزدن تدریجی
اتمهای سیلیسیم به زمینه انجام میشود .این انتقال جرم
بهصورت ترجیحی از مناطق پرانرژی (عموما لبهها و
گوشههای ذرات بتا) انجام میشود .هر چه طول صفحات بتا
کوچکتر باشد ،سرعت انحالل آنها بیشتر خواهد بود
].[23،22
در جدول ( ،)3نتایج آنالیز تصویری نمونههای عملیات
حرارتی شده نشان داده شده است .با توجه به نتایج ارائه
شده در جدول ،طول متوسط و کسر حجمی رسوبات بتا در
آلیاژ پایه پس از عملیات حرارتی ،به ترتیب  41و  14درصد
کاهش مییابد این در حالی است که میزان کاهش طول
متوسط و کسر حجمی این صفحات در نمونههای بهسازی

شده توسط استرانسیم و کلسیم پس از عملیات حرارتی به
ترتیب  32 ،11 ،27و  71درصد است .همچنین کسر
حجمی ترکیبات آلفا در نمونههای عملیات حرارتی شده
توسط عناصر برلیم و منگنز به ترتیب  20و  10درصد در
مقایسه با نمونههای ریختگی کاهش یافته است .همچنین
قطر متوسط ،محیط و مساحت ذرات سیلیسیم یوتکتیک
در نمونههای عملیات حرارتی شده در بهترین حالت
بهسازی نسبت به نمونههای مشابه در حالت ریختگی به
ترتیب  22 ،42و  21درصد کاهش یافته و درصد کروی
شدن ذرات  42درصد افزایش یافته است.
 -1-9بررسی تاثیر بهسازی شیمیایی بر استحکام کششی
و اندیس کیفیت آلیاژهای Al-Si-Mg

در شکل (-7الف) ،نمودار تغییرات استحکام کششی آلیاژ
 A321در شرایط ریختگی و عملیات حرارتی شده در دو
حالت بهسازی نشده و بهسازی شده توسط عوامل مختلف
بهساز نشان داده شده است .مشاهده میشود که افزودن
کلسیم ،استرانسیم ،برلیم و منگنز ،استحکام کششی آلیاژ
بهسازی نشده حاوی آهن را به ترتیب  11 ،7 ،4و  1درصد
افزایش داده است .ترکیبات غنی از آهن با مورفولوژی
صفحهای شکل (شکل -3الف) ،پتانسیل بسیار خوبی برای
ممانعت از حرکت نابجاییها دارند .ممانعت از حرکت
نابجاییها میتواند موجب بهبود استحکام آلیاژ شود .با این
حال با توجه به ماهیت ترد و شکننده و فصل مشترک
پخدار ،غیر نفوذی و ضعیف ترکیبات بتا با زمینه آلومینیمی
] ،[28،43در صورت تجاوز میزان تنشهای تجمعی ایجاد
شده بر روی ذرات از استحکام ذرات و/یا استحکام فصل
مشترک آنها با زمینه ،صفحات خرد شده و/یا در فصل
مشترک ضعیف آنها با زمینه ترکهای میکروسکپی شکل
میگیرد .شکلگیری و اشاعه این ترکها تاثیر منفی بر
خواص کششی به خصوص انعطافپذیری آلیاژ دارد .یکی
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دیگر از آثار منفی ترکیبات غنی از آهن صفحهای شکل،
افزایش کسر حجمی تخلخلهای انقباضی به واسطهی

انسداد مسیرهای تغذیه بیندندریتی در مراحل آخر انجماد
است ].[42

شکل -3تصویر میکروسکپی نمونههای عملیات حرارتی شده پس از بهسازی توسط( :الف) منگنز( ،ب) برلیم( ،ج) استرانسیم و (د) کلسیم.

جدول  -9مقایسه شاخصهای ریزساختاری آلیاژ  A923در شرایط عملیات حرارتی.
کسر حجمی

طول متوسط

فازهای غنی از

تیغههای بتا
)(µm

1/74±8/13

1933

14/17±3/18

3/21±1/32

1/72±8/31

1978

-

2/73±8/10

897140

1941±8/12

1924

-

2/03±1/87

891218

18/10±3/21

1/21±8/24

1970

12/81±3/07

2/31±1/12

897212

18/71±7/81

13/21±4/02

1/21±8/32

1972

13/34±2/73

3/12±1/21

897404

18/27±3/28

13/28±2/38

نسبت طول به
عرض ذرات بتا

آهن ()%

قطر متوسط
ذرات سیلیسیم
)(µm

کرویت

مساحت
(µm)2

محیط
)(µm

897324

18/33±2/30

13/78±4/28

1/2Fe

11/82±1/17

14/21±2/42

1/2Fe-8/2Be

14/41±2/03

1/2Fe-8/1Mn
1/2Fe-8/82Ca
1/2Fe-8/83Sr

ترکیب آلیاژ

شکل  -1تاثیر عناصر بهساز بر( :الف) تغییرات استحکام کششی و (ب) درصد ازدیاد طول در دو حالت ریختگی و عملیات حرارتی شده.
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افزودن عناصر بهساز به دو روش موجب بهبود خواص
کششی میشود .برلیم و منگنز مورفولوژی صفحهای
ترکیبات را تغییر داده و موجب شکلگیری ترکیبات غنی از
آهن آلفا با مورفولوژی غیرصفحهای و فشرده و فصل
مشترک مستحکمتر ] [21با زمینه میشوند .با این وجود،
این عناصر تاثیری بر روی ابعاد و مورفولوژی ذرات
سیلیسیم یوتکتیک ندارند (شکل -2الف و ب) .استرانسیم و
کلسیم مورفولوژی صفحات را تغییر نمیدهند اما با توجه
به تصاویر ریزساختاری و نتایج آنالیز تصویری جدول ()2
موجب کاهش ابعاد و نسبت طول به عرض این ذرات
می شوند .تحت این شرایط میزان تمرکز تنش بر روی ذرات
کاهش یافته و این امر تاثیر مثبتی بر خواص کششی
خواهد داشت .عالوه بر این ،استرانسیم و کلسیم موجب
بهسازی شیمیایی ذرات سیلیسیم یوتکتیک میشوند.
تیغههای سیلیسیم یوتکتیک مشابه ترکیبات صفحهای
شکل بتا ،ترد و شکننده بوده و فصل مشترک بسیار ضیفی
با زمینه دارند .لذا بهسازی این ذرات و تغییر مورفولوژی
این صفحات از حالت صفحهای به فیبری (کروی) ،موجب
بهبود استحکام کششی میشود.
نمودار تغییرات درصد ازدیاد طول نسبی نمونههای ریختگی
در شکل (-7ب) نشان داده شده است .میتوان مشاهده
نمود که بهسازی شیمیایی آلیاژها در شرایط ریختگی
بهطور کلی موجب بهبود درصد ازدیاد طول میشود به
گونهای که درصد ازدیاد طول آلیاژ پایه حاوی آهن پس از
بهسازی توسط برلیم ،منگنز ،استرانسیم و کلسیم به ترتیب
حدود  20 ،11 ،31و  32درصد افزایش مییابد .میزان
بهبود انعطافپذیری آلیاژ پس از بهسازی توسط استرانسیم
و کلسیم بیشتر از میزان بهبود پس از بهسازی توسط
منگنز و برلیم است .این موضوع با توجه به تاثیر استرانسیم
و کلسیم در بهسازی ذرات سیلیسیم یوتکتیک و همزمان
کاهش ابعاد و کسر حجمی ترکیبات بین فلزی بتا قابل
توجیه است .با اینحال به نظر میرسد که میزان افزایش
کمتر از حد انتظار است و این احتماال ناشی از افزایش
میزان تخلخلهای گازی آلیاژ پس از بهسازی توسط کلسیم
و استرانسیم است .تاثیر منفی افزودن کلسیم و استرانسیم
در افزایش میزان تخلخلهای گازی در آلیاژهای  Al-Siقبال
توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .بر
اساس تئوریهای ارائه شده کلسیم از طریق افزایش قابلیت
ترشوندگی اکسید با سطح مذاب شرایط را برای جذب
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هیدروژن به توده مذاب فراهم میکند .در مورد استرانسیم
نیز ادعا شده است که تشکیل اکسید غیر محافظ  SrOدر
سطح مذاب عامل افزایش میزان جذب هیدروژن است .با
اینوجود در مورد چگونگی افزایش میزان تخلخلهای گازی
در نمونههای بهسازی شده توسط استرانسیم تئوریهای
دیگری نیز ارائه شدهاند .عدهای از محققان معتقدند که
استرانسیم بهصورت مستقیم سبب افزایش هیدروژن مذاب
نمیشود بلکه حضور این عنصر از طریق آخالهای موجود
در مذاب به جذب بیشتر هیدروژن کمک میکند .عدهای
دیگر بر این عقیدهاند که استرانسیم با تشکیل ترکیبات
هیدرایدی مانند  SrH2در مذاب موجب تشدید جذب
هیدروژن میشود .این ترکیب در هنگام انجماد تجزیه شده
و با آزاد سازی هیدروژن سبب افزایش تخلخل میشود.
برخی دیگر از محققان نیز در توجیه افزایش تخلخل قطعات
بهسازی شده ،مشکالت همراه با تغذیه نواحی بین دندریتی
توسط مذاب را مطرح نمودهاند .افزایش طول ناحیه انجماد
خمیری ،کاهش فواصل بیندندریتی ،افزایش ویسکوزیته
مذاب و غیر مسطح بودن فصل مشترک مذاب/جامد از
جمله عواملی هستند که قابلیت مذابرسانی بیندندریتی را
کاهش داده و سبب افزایش تخلخل میشوند ].[21-23
درصد ازدیاد طول نمونه بهسازی شده توسط برلیم بیش از
نمونه بهسازی شده توسط منگنز است .علت این امر
احتماال پتانسیل باالتر این عنصر در بهسازی شیمیایی و
تبدیل کامل ترکیبات غنی از آهن  β-Al5FeSiبه ذرات
حروف چینی آلفا است (شکل -2ب و جدول  .)2عالوه بر
این بررسیهای قبلی ] [31-37نشان میدهند که برلیم با
افزایش استحکام الیههای اکسیدی جوان شکل گرفته بر
روی سطح مذاب موجب افزایش مقاومت آنها در برابر تغییر
شکل و تا خوردن ناشی از تنشهای وارده و تالطم سطحی
هنگام بارریزی مذاب شده و میزان الیههای اکسیدی
دوگانه محبوس درون قطعات آلومینیمی را کاهش میدهد.
تاثیر منفی الیههای اکسیدی محبوس بر خواص کششی
آلیاژهای  Al-Si-Mgقبال توسط محققین تایید شده است
] .[22-24الیههای اکسیدی دوگانه محبوس در اثر تالطم
سطحی مذاب (هنگام فرآوری مذاب و/یا بارریزی) و تا
خوردن الیههای اکسیدی جوان شکل گرفته و در اثر
اغتشاش ناشی از بارریزی وارد قطعه میشوند .طی این
فرایند ،دو سطح اکسید در تماس با هم قرار گرفته و با
توجه به ماهیت سرامیکی اکسید آلومینیم و ارائه سطوح
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غیرترشونده ،این الیهها به واسطه نحوهی شکلگیری ،مانند
یک ترک از پیش موجود در ساختار آلیاژ عمل میکنند.
بنابراین کاهش چگالی این اکسیدها تاثیر به سزایی در
بهبود خواص کششی به خصوص انعطاف پذیری آلیاژ
خواهد داشت.
علیرغم تاثیر مثبت عناصر بهساز بر استحکام کششی
قطعات ریختگی ،انجام فرایند بهسازی شیمیایی موجب
کاهش استحکام کششی نمونه حاوی آهن در شرایط پس از
عملیات حرارتی شده است .با توجه به شکل ( ،)7بهسازی
شیمیایی توسط برلیم ،منگنز ،استرانسیم و کلسیم به
ترتیب موجب کاهش  0 ،4 ،3و  1درصدی استحکام
کششی آلیاژ پایه حاوی آهن شده است .همان گونه که قبال
عنوان گردید ترکیبات سخت و صفحهای شکل بتا پتانسیل
بسیار خوبی برای ممانعت از حرکت نابجاییها و در نتیجه
افزایش سختی و استحکام آلیاژ دارند .منتها با توجه به
طبیعت ترد و شکننده این ترکیبات و نیز فصل مشترک
بسیار ضعیف آنها با زمینه ،حضور این ذرات موجب افت
استحکام کششی و انعطافپذیری آلیاژ میشود .با توجه به
نتایج بررسیهای ریزساختاری (شکل -1الف) و آنالیز
تصویری (جدول  )3پس از عملیات حرارتی ،طول متوسط و
کسر حجمی صفحات بتا کاهش مییابد .تحت این شرایط
میزان تمرکز تنش وارده بر روی هر ذره کاهش یافته و با
توجه به وقوع نفوذ اتمی در فصل مشترک و افزایش
استحکام پیوند این ذرات با زمینه ] [22توانایی ذرات جهت
ممانعت از حرکت نابجاییها بدون شکلگیری ترکهای
میکروسکپی از درون و/یا فصل مشترک ذرات با زمینه ،به
میزان قابل مالحظهای افزایش مییابد .بر این اساس ،به نظر
میرسد که تغییر مورفولوژی صفحهای ماهیت ذرات بتا (در
نمونه های بهسازی شده توسط منگنز و برلیم) یا کاهش
طول موثر این ذرات (در نمونههای بهسازی شده توسط
استرانسیم و کلسیم) توانایی آنها در ممانعت از حرکت
نابجاییها را کاهش داده و موجب افت نسبی استحکام
میشود.
با این حال ،انجام عملیات حرارتی تاثیر متفاوتی بر درصد
ازدیاد طول نسبی داشته است .با توجه به افزایش استحکام،
انجام عملیات حرارتی موجب کاهش انعطافپذیری آلیاژها
شده است .درصد ازدیاد طول نسبی نمونههای بهسازی
شده توسط برلیم ،حدود  11درصد بیش از آلیاژ بهسازی
نشده است .همانگونه که قبال عنوان شد ،تاثیر مثبت برلیم

بر درصد ازدیاد طول نسبی احتماال ناشی از نقش موثر این
عنصر در تغییر مورفولوژی صفحهای ترکیبات بتا و همزمان
کاهش چگالی فیلمهای اکسیدی دوگانه محبوس در آلیاژ
است .با توجه به بهسازی حرارتی ذرات سیلیسیم یوتکتیک
و کاهش کسر حجمی و طول متوسط صفحات فاز بتا در
آلیاژ بهسازی نشده ،کاهش نسبی درصد ازدیاد طول
نمونههای بهسازی شده توسط کلسیم و استرانسیم احتماال
ناشی از افزایش میزان تخلخلهای گازی و تشدید
اکسیداسیون آلیاژ و در مورد نمونه بهسازی شده توسط
منگنز ،احتماال ناشی از افزایش کسر حجمی ترکیبات
بینفلزی آلفا در زمینه است.
با توجه به تاثیر متفاوت عناصر بهساز بر درصد ازدیاد طول
نسبی و استحکام کششی آلیاژهای مورد بررسی ،قبل و بعد
از عملیات حرارتی ،اندیس کیفیت کلیه آلیاژها محاسبه
شده و نمودار بدست آمده در شکل ( )0ارائه شده است.

شکل  -8تغییرات اندیس کیفیت بر حسب تغییرات نوع عنصر بهساز،
در دو حالت ریختگی و عملیات حرارتی.

با توجه به شکل ( ،)0در شرایط ریختگی ،بهسازی آلیاژ به
طور کلی موجب بهبود اندیس کیفیت شده و بیشترین
مقدار مربوط به نمونه حاوی استرانسیم است .این بهبود با
توجه به تاثیر مثبت بهسازی شیمیایی بر ریزساختار (شکل
 ،)1استحکام کششی و درصد ازدیاد طول آلیاژ
( A321-1/2Feشکل  )7قابل توجیه است .با این وجود
پس از عملیات حرارتی ،اندیس کیفیت نمونه پایه حاوی
آهن بیش از  32درصد در مقایسه با حالت قبل از عملیات
حرارتی افزایش یافته و نسبت به کلیه نمونههای بهسازی
شده نیز مقدار باالتری دارد .بنابراین به نظر میرسد که
تاثیر بهسازی حرارتی ساختار در اثر عملیات حرارتی در
بهبود کیفیت متالورژیکی نهایی آلیاژ  A321-1/2Feبیش
از تاثیر مشترک بهسازی شیمیایی و عملیات حرارتی است.
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تاثیر منفی بهسازی توسط منگنز و برلیم احتماال ناشی از
افزایش کسر حجمی ترکیبات بینفلزی غنی از آهن آلفا با
مورفولوژی حروف چینی است که طی عملیات حرارتی
خردایش نسبی را تجربه میکنند (شکل  .)1این ترکیبات
بینفلزی به واسطهی ماهیت ترد خود طی آزمون کشش به
عنوان مراکز تمرکز تنش عمل نموده و موجب شکست
پیش از موعد قطعه میشوند .تاثیر منفی استرانسیم و
کلسیم بر اندیس کیفیت نمونههای عملیات حرارتی شده
نیز احتماال ناشی از نقش این دو عنصر در افزایش میزان
تخلخلهای گازی در ساختار نمونه است .این موارد با
بررسی سطوح شکست نمونههای آزمون کشش قابل بررسی
و تایید هستند.
 -9-9تاثیر بهسازی شیمیایی و عملیات حرارتی بر
مورفولوژی سطح شکست

در شکل ( ،)3تصاویر تهیه شده از سطح شکست نمونه پایه
قبل و بعد از عملیات حرارتی و نمونههای بهسازی شده بعد
از عملیات حرارتی ارائه شده است .همان گونه که مشاهده
میشود (شکل -3الف) ،حضور صفحات بتا در سطح
شکست نمونه پایه ریختگی مشهود است .این صفحات
توسط دیمپلها و رخ برگهای ناشی از شکست ترد فاز
سیلیسیم یوتکتیک احاطه شدهاند .تصویر میکروسکپی
سطح شکست نمونه پایه پس از عملیات حرارتی در شکل
(-3ب) ارائه شده است .با توجه به انجام عملیات حرارتی
کسر حجمی نواحی دیمپلی در مقایسه با سطح شکست
نمونه عملیات حرارتی نشده به میزان قابل مالحظهای
افزایش یافته است با این حال ،حضور ترکهای
میکروسکوپی نسبتا بزرگ در سطح شکست کامال مشهود
است .با توجه به آنالیز  EDSسطح شکست (شکل -3ه)
شکلگیری این ترکها را میتوان ناشی از بروز شکست در
صفحات بتا دانست .تحقیقات نشان داده است که جوانهزنی
ترکیبات بتا معموال به صورت مرجح بر روی اکسیدهای
دوگانه محبوس صورت میپذیرد .این اکسیدها معموال
بهصورت تا خورده/مچاله شده در مذاب حضور دارند اما پس
از جوانهزنی ترکیبات بتا بر روی آنها و هنگام رشد این
ترکیبات ،باز شده و بهصورت یک ترک مرکزی در صفحات
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بتا نمایان میشوند .یکی از ویژگیهای الیههای دوگانه
محبوس ،حبس مقداری هوا در فضای مابین دو الیه آنها
است .در هنگام عملیات حرارتی بخشی از هیدروژن اتمی
محلول در شبکه نیز به تدریج به فضای مابین دوالیه نفوذ
میکند .بنابراین علیرغم صرف بخشی از اکسیژن محبوس
برای اکسیداسیون آلومینیم ،بخش قابل توجهی از گازهای
محبوس منبسط شده و فیلم دوگانه را به یک ترک
میکروسکوپی مبدل میکنند .بنابراین ترکهای مشاهده
شده در سطح شکست این نمونه احتماال اکسیدهای دوگانه
محبوس در میان ذرات بتا هستند که باز شده و در نقش
یک ترک مرکزی موجب افت خواص شدهاند.
تصویر میکروسکوپی سطح شکست نمونه بهسازی شده
توسط منگنز پس از عملیات حرارتی در شکل (-3ج) ارائه
شده است .حذف صفحات بتا در این نمونه کامال مشهود
است .با اینحال ،همان گونه که قبال عنوان شد ،تاثیر
عملیات حرارتی در انحالل و خردایش ترکیبات بین فلزی
آلفا به مراتب کمتر از ترکیبات بتا صفحهای است .لذا میزان
بهبود خواص نمونههای بهسازی شده توسط منگنز پس از
عملیات حرارتی کمتر از میزان بهبود خواص در نمونه
بهسازی نشده است (شکل  .)7حضور این ترکیبات به طور
قطع ،تاثیر منفی بر استحکام کششی و رفتار شکست آلیاژ
خواهد داشت .همان گونه که مشاهده میشود ،شکست این
نمونه علیرغم انجام عملیات حرارتی به صورت شبهکلیواژ
رخ داده و آغاز شکست بیشتر از ترکیبات بینفلزی آلفا بوده
است .حضور ذرات خرد شده فاز آلفا در سطح شکست و
جوانهزنی و اشاعه ترکهای میکروسکپی از این ذرات و/یا
فصل مشترک آنها با زمینه موید این مطلب است .تصویر
سطح شکست نمونه بهسازی شده توسط برلیم پس از انجام
عملیات حرارتی در شکل (-3د) نشان داده شده است.
حضور دیمپلها بر روی سطح شکست این نمونه حاکی از
شکست نسبتا نرم آن است این موضوع در توافق با نتایج
خواص کششی و علیرغم بهسازی حرارتی ناقص ترکیبات
آلفای غنی از آهن و برلیم است .کاهش قابل توجه میزان
اکسیدهای محبوس (که به واسطه شارژ الکترون به صورت
نواحی سفید رنگ در سطح شکست رویت میشوند) در این
نمونه کامال مشهود است.
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شکل  -3تصاویر میکروسکپ الکترونی سطح شکست( :الف) نمونه پایه ریختگی (نشاندهنده تاثیر تیغههای سیلیسیم یوتکتیک
و صفحات بتا در شکست نمونه)( ،ب) نمونه پایه عملیات حرارتی شده (نشاندهنده حضور گسترده دیمپلها و صفحات شکسته
شده بتا)( ،ج) نمونه بهسازی شده توسط منگنز عملیات حرارتی شده (تاثیر فاز آلفا در شکست نمونه)( ،د) نمونه بهسازی شده
توسط برلیم پس از عملیات حرارتی (نشاندهنده کاهش قابل توجه ذرات شکسته شده آلفا و الیههای اکسیدی محبوس و
افزایش نواحی شکست دیمپلی) و (ه) آنالیز  EDSذرات بتا در سطح شکست نمونه پایه عملیات حرارتی شده (تصویر -3ب).
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 نتیجهگیری-1
، توسط کلسیمA321  بهسازی آلیاژ ریختگی-1
 برلیم و منگنز موجب بهبود نسبی خواص،استرانسیم
 با.کششی آلیاژ نسبت به شرایط ریختگی می¬شود
توجه به بهسازی فاز سیلیسیم یوتکتیک و کاهش طول
 بیشترین بهبود اندیس،β-Al5FeSi متوسط صفحات
درصد توسط استرانسیم بهدست31 کیفیت به میزان
.میآید
 به دلیل انحالل جزئی ذرات، پس از عملیات حرارتی-2
 کاهش ابعاد این،سیلیسیم یوتکتیک و صفحات بتا
 ارتقاء خواص در اثر،فازها و حذف مراکز تمرکز تنش
 به.بهسازی توسط منگنز و به ویژه برلیم بیشتر است
نظر میرسد که کاهش بیش از حد طول متوسط
صفحات بتا بهواسطهی تاثیر همزمان بهسازی شیمیایی
 موجب افت خواص در نمونههای،و انحالل حرارتی
.بهسازی شده توسط استرانسیم و کلسیم میشود
 بیشترین بهبود خواص پس از عملیات حرارتی مربوط-3
 درصد بهبود در32 به نمونه پایه بهسازی نشده با
 این در حالی است که میزان بهبود.اندیس کیفیت است
اندیس کیفیت در نمونه¬های بهسازی شده توسط
13 ،13 ،1  برلیم و منگنز به ترتیب، کلسیم،استرانسیم
 افزایش میزان تخلخل و حضور. درصد است21 و
ترکیبات غنی از آهن آلفا در ساختار از جمله مهمترین
عوامل موثر در کاهش نسبی اندیس کیفیت نمونههای
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