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The effects of squeeze casting process (SQC) on the as cast microstructure, casting defects and
hardness of A390 aluminum alloy were investigated and compared by sand and permanent
mold casting processes. The squeeze casting was performed using a hydraulic press and 200°C
preheated steel die at 120MPa. The microstructural evaluations and hardness variations were
measured. The thermal analyzer technique was used to determine the solidification cooling
curve and solidified phases. Result exhibited that the microstructure of the alloy was refined
and modified by SQC compered by the sand mold and the permanent mold casting. In
addition, the shrinkage defects were severely decreased. The intermetallic phases, the primary
silicon and eutectic silicon particles were refined. The quantitative analyses of microstructures
showed that the squeeze casting decreased the average area of primary silicon particles and its
aspect ratio in amount of 74% and 17% respectively compared with sand casting. Also by
using SQC, the hardness of the alloy increased to 30 and 18% compared to sand and
permanent casting methods respectively.
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چکیده:
در این پژوهش ،اثر فرایند ریخته گری کوبشی بر ریزساختار انجمادی ،عیوب ریختگی و سختی آلیاژ  A390مورد بررسی
قرار گرفته و با روشهای ریختهگری در ماسه و قالب فلزی مقایسه شده است .برای ریختهگری کوبشی از یک پرس و
قالب فلزی پیشگرم شده تا  211درجه سانتیگراد تحت فشار  121MPaاستفاده شد .بررسیهای ریزساختاری و
سختیسنجی انجام شد .از دستگاه آنالیز حرارتی برای ارزیابی منحنیهای سرد شدن مذاب و تحلیل فازی استفاده شد.
نتایج نشان داد که ریزساختار این آلیاژ در شرایط ریختهگری کوبشی نسبت به روشهای ریختهگری در ماسه و ریژه
اصالح و ظریفتر شده و عیبهای انقباضی به شدت کاهش یافته است .در شرایط ریختهگری کوبشی ،مساحت ذرات
سیلیسیم اولیه و طول تیغههای سیلیسیم یوتکتیک کوچکتر و کمتر شده است .ارزیابیهای کمی نشان داد که روش
ریختهگری کوبشی در مقایسه با دو روش ریختهگری در ماسه سبب کاهش متوسط مساحت و نسبت طول به عرض ذرات
سیلیسیمهای اولیه به ترتیب به میزانهای  17و  11درصد شده است .همچنین سختی این آلیاژ در روش ریختهگری
کوبشی در مقایسه با روشهای ماسهای و قالب فلزی به ترتیب به میزان  31و  11درصد افزایش یافته است.

 -7مقدمه
در تولید قطعات به روش ریختهگری ،عیوبی مانند مکهای
انقباضی و گازی ،جدایش و ترک و بازده ریختگی پایین به
علت وزن باالی راهگاه و تغذیه ،کیفیت محصول و بهرهوری
فرایند تولید را کاهش میدهد[ .]2،1راههای متنوعی از
جمله استفاده از جوانهزا ،بهساز و یا افزایش سرعت سرد
شدن مذاب در قالب ،فناوری خالء یا اعمال فشار به منظور
بهبود کاهش عیوب ،اصالح ریزساختار و بهبود خواص
مکانیکی استفاده میشود[ .]3روش ریختهگری در ماسه
یکی از روش های مرسوم تولید قطعات است که برای تولید
قطعات مختلف از جنس آلیاژهای آهنی و غیرآهنی با وزن
چند گرم تا چندین تن مورد استفاده قرار میگیرد[ .]7با
افزایش وزن قطعات و یا استفاده از آلیاژهایی با دامنه
انجماد طوالنی ،مقدار تخلخلها و سایر عیوب در این روش
به شدت افزایش مییابد و خواص مکانیکی به دلیل حضور

ساختار درشت دانه و دانههای ستونی افت شدیدی نشان
میدهد[ .]1،2در روش ریختهگری در قالب فلزی به دلیل
ضریب انتقال حرارت باالتر قالب فلزی نسبت به ماسه ،فلز
مذاب ،در حین انجماد در معرض مادون انجماد باالتری قرار
گرفته و سرعت انجماد بیشتر است .در نتیجه ،ریزساختار
ظریفتر شده و مقدار و اندازه عیوب انجمادی کمتر
میشود[ .]1با این حال ،جدایش ،ریزمکهای انقباضی و یا
گازی ،شکل نامناسب برخی از فازها و ترکیبات بینفلزی در
این روش موجب افت خواص مکانیکی آلیاژ نسبت به
روشهایی مانند ریختهگری تحتفشار میشود[.]1
در حال حاضر ،روش پیشرفتهی دیگری موسوم به
ریختهگری کوبشی برای تولید قطعات از جنس آلیاژهای
سبک مانند آلومینیم ،منیزیم و روی توسعه یافته است[.]3
در این روش که به نام آهنگری فلز مذاب نیز شناخته
میشود ،فشارکوبش توسط یک پرس تا آخرین مراحل
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انجمادی بر روی فلز ریختهشده در قالب فلزی اعمال
میشود که این فشار کوبش موجب تسریع فرایند انجماد،
حذف فاصله هوایی بین دیواره قالب و فلز مذاب و همچنین
حذف تخلخلهای گازی و انقباضی میشود[ .]11از جمله
مزایای این روش ،کیفیت سطحی بسیار باال ،امکان تولید
قطعات نزدیک به شکل نهایی ،عدم نیاز به سیستم
راهگاهی و تغذیه و همچنین قابلیت تولید قطعات با وزن و
اندازه مختلف با بازده ریختگی باال است[ .]11از این رو ،دو
راهبرد اقتصادی (تولید با بهرهوری باال) و کیفی (تولید
محصوالت ریختگی با کیفیت متالورژیکی باال) موجب
میشود که توسعه روش ریختهگری کوبشی با جدیت
بیشتری دنبال شود.
در میان آلیاژهای مختلف ،آلیاژهای آلومینیم-سیلیسیم به
دلیل خواصی همچون نسبت استحکام به وزن مناسب،
هدایت حرارتی باال ،قابلیت ریختهگری عالی ،قابلیت
جوشپذیری مناسب ،مقاومت به سایش مناسب دارای
جذابیتهای صنعتی زیادی است[ ]12و توسط تمامی
روشهای مذکور در صنایع مختلف از جمله هوایی و نظامی
بطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد[ ]13ولی دامنه
انجمادی بسیار زیاد برخی از آلیاژهای این گروه ،منجر به
تشکیل تخلخلهای بسیار زیادی در قطعات حاصل
مینماید که منجر به افت بسیار شدید برخی از خواص
مکانیکی مانند استحکام کششی و درصد ازدیادطول
میگردد[ .]17مهمترین متغیرهایی موثر بر ریزساختار
نهایی قطعات ریختگی عبارتند از ترکیب شیمیایی ،شرایط
انجمادی و عملیات حرارتی و مهمترین پارامترهای
انجمادی تاثیرگذار ،شیب دمایی ،سرعت انجماد و دامنه
انجمادی است[ .]12در این میان ،فاصله بیندندریتها بعد
از اندازه دانه فاز اولیه و مورفولوژی یوتکتیک ،بیشترین
تاثیر را بر روی خواص مکانیکی نهایی آلیاژهای آلومینیم-
سیلیسیم خواهد داشت [.]11
نتایج مالکی و همکاران[ ،]11بر روی آلیاژ هیپویوتکتیک
 ،LM13نشان داد که فشار کوبش مهمترین پارامتر
تاثیرگذار بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ است ولی به
منظور حذف کامل تخلخلهای انقباضی اعمال فشار کوبش
در سطح بیش از  111 MPaالزامی است .تحقیقات
اسماعیلی[ ،]11بر روی آلیاژ یوتکتیک آلومینیم-سیلیسیم
بهسازی شده و نشده نشان داد که ساختار یوتکتیک حاصل
از فرایند ریختهگری کوبشی دارای ظرافت بیشتری نسبت
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به قالب ماسهای بوده است .همچنین نمونههای ریختهگری
کوبشی بدون استفاده از بهساز دارای شکل ریزساختاری
مشابه ولی اندازه کوچکتری نسبت به نمونههای ریختهگری
در ماسه بوده است .بریتنل[ ]13با بررسی ریزساختار
حاصل نمونههای کوبشی و ریختهگری در مورد آلیاژ
هیپویوتکتیک  A356نشان داد که ریزساختار این آلیاژ در
حالت ریختهگری در ماسه شامل دندریتهای درشت فاز
آلفا و مقدار ریزتخلخلهای بسیار زیادی در فضای بین این
دندریتها بوده است ،این در حالی است که در نمونههای
ریختهگری کوبشی ،ریزساختار حاصل به نحو مطلوبی
ظریفتر شده است .همچنین مقدار ریزتخلخلها به مقدار
محسوسی کاهش یافت .علیرغم بررسیهای زیادی که در
زمینه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک
آلومینیم-سیلیسیم صورت گرفته است ،ولی تعداد
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه تاثیر فرایند ریختهگری
کوبشی بر آلیاژهای هایپریوتکتیک بسیار پایین است که
بررسی دقیق آن الزامی به نظر میرسد .در این پژوهش ،اثر
فرایند ریختهگری کوبشی بر ریزساختار و سختی آلیاژ
هایپریوتکتیک  A390مورد ارزیابی و مقایسه با دو روش
ریختهگری ثقلی (ماسهای و قالب فلزی یا ریژه) قرار گرفته
است.
 -2مواد و روش تحقیق
برای ریختهگری از شمش آلیاژ  A390شرکت ایرالکو
استفاده شد که نتایج آنالیز اسپکترومتری آن در جدول(،)1
نشان داده شده است .شمشها در داخل بوته گرافیتی یک
کیلوگرمی و به وسیله کوره مقاومتی در دمای 121°C
ذوب شده و سپس توسط کاورال مورد گاززدایی قرار گرفت.
سپس بوته به داخل کوره انتقال یافته و به مدت  31دقیقه
در دمای  121°Cنگه داشته شده تا همدما شود .الزم به
ذکر است که انتخاب دمای فوقذوب با توجه به دمای خط
مایع اندازهگیری شده توسط ترموکوپل نوع  Kمستقر در
ارتفاع  21میلیمتری نسبت به سطح قالب و دستگاه آنالیز
حرارتی با دقت  1°Cصورت گرفت.
از فوالد ابزار گرمکار  H13با محفظه استوانهای به قطر 31
میلیمتر و ارتفاع  11میلیمتر برای ریختهگری قالب فلزی و
ریختهگری کوبشی استفاده شد .قالب با المنت تا دمای
 211°Cمورد پیشگرم قرار گرفته است .از گرافیت
کلوئیدی به منظور روانکاری قالب و از یک دستگاه پرس
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هیدرولیک با ظرفیت اسمی  21تن برای ریختهگری
کوبشی استفاده شد .در شکل ( ،)1تجهیزات فرایند
ریختهگری کوبشی و هندسه قالب نشان داده شده است .در
ریختهگری کوبشی ،فشار  121 MPaو به مدت زمان 31
ثانیه (به صورت تجربی ،به ازای هر یک میلیمتر ضخامت
قطعه ،مدت یک ثانیه در نظر گرفته شد) روی نمونه اعمال
شد .محل نمونهگیری برای متالوگرافی و سختیسنجی به
فاصله  21میلیمتری از سطح پایینی نمونه بوده است.
نمونه ریختهگری در ماسه به روش قالبگیری تر (ماسه
سیلیسی با چسب بنتونیت و آب) و به اندازه نمونه قالب
فلزی تهیه شد .منحنی سرد شدن نمونه ریختهگری شده
در ماسه به وسیله یک دستگاه آنالیز حرارتی با نرخ
نمونهبرداری  7داده بر ثانیه رسم شده است .از مشتق اول
نمودار تغییرات دما بر حسب زمان دماهای بحرانی انجماد
این آلیاژ شناسایی شده است.
متالوگرافی تمامی نمونهها بعد از آمادهسازی و پولیش با
محلول 190 ml H2O, 2ml HF , 3ml HCl, 5ml ( kellers
 )HNO3صورت گرفته است .آزمون سختیسنجی توسط
دستگاه مدل  SCTMCبه روش برینل با نیروی 31
کیلوگرم و با گلوله به قطر  2/2میلیمتر و طبق استاندارد
 E10با  11بار تکرار از لبه تا مرکز نمونه انجام شد.
بررسیهای ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری ()MDS
مدل  120A-NJFو میکروسکوپ الکترونی روبشی Philips
مدل  XL30در بزرگنماییهای مختلف صورت گرفت.
همچنین به منظور بررسی مکهای انقباضی درشت از
میکروسکوپ استریو  DeWinterاستفاده شده است .آنالیز
ریزساختاری شامل مساحت ذرات سیلیسیم اولیه و نسبت
طول به عرض این ذرات که به عنوان فاکتور شکل شناخته
میشود در تعداد  21تصویر از لبه تا مرکز نمونه اندازهگیری
و با نرمافزار تحلیل تصاویر ریزساختاری  MIP4مورد ارزیابی
قرار گرفته است.

جدول  -7ترکیب شیمیایی اسپکترومتری آلیاژ  A390استفاده شده در
این تحقیق و محدوده استاندارد (بر حسب درصد وزنی).

عنصر

Al

Si

Fe

Cu

Mg

Mn

Zn

مورد استفاده

باقیمانده

11/13

1/21

2/11

1/21

1/31

1/11

استاندارد

باقیمانده

-11
11

-1
1/2

2-7

-1/72
1/12

1/11

1/11

ASTM

شکل  -7نقشه قالب ریختهگری کوبشی (ابعاد به میلیمتر)

شکل -2نمودار سردشدن آلیاژ  A390ریختهگریشده در قالب ماسهای
و مشتق اول آن نسبت به زمان

 -9نتایج و بحث
 -7-9آنالیز حرارتی و ریزساختار ریختگی آلیاژ A390

شکل( ،)2نمودار سردشدن آلیاژ  A390در ماسه را نشان
می دهد .در این نمودار ،هم تغییرات دما و هم مشتق آن بر
حسب زمان رسم شده است .مشاهده میشود که انجماد
این آلیاژ در نقطه  Aو در دمای  177°Cبا تشکیل فاز
سیلیسیم اولیه آغاز میشود و سپس استحاله یوتکتیک
آلومینیم-سیلیسیم در نقطه  Bو در دمای 213°C
جوانهزنی کرده (حداقل دمای یوتکتیک سیلیسیم) و در
( 211°Cباالترین دمای یوتکتیک سیلیسیم) تمام میشود.
مذاب باقیمانده با کاهش دما تحت دو نوع انجماد یوتکتیک
آلومینیم با  Mg2Siو  Al2Cuو به ترتیب در دماهای  272و
 222°Cقرار میگیرد و سرانجام در نقطه  ،Cانجماد
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یوتکتیک  Al2Cuدر ( 212°Cدمای سالیدوس) تمام
میشود[.]21
شکل ( ،)3تصاویر میکروسکوپی از ریزساختار ریختگی آلیاژ
 A390در شرایط ریختهگری در ماسه از فازهای مختلف آن
را نشان میدهد .وجود ذرات درشت و گوشهدار سیلیسیم
اولیه ،تیغههای سیلیسیم یوتکتیک و ترکیبات بینفلزی در

5

زمینه فاز غنی از آلومینیم مشهود است .مشاهده میشود
که ریزساختار شامل سیلیسیم اولیه درشت و بی قاعده با
گوشههای تیز میباشد[ .]21اندازه ،توزیع و مورفولوژی
ذرات سیلسیم و ترکیبات بینفلزی (غنی از مس و منیزیم)
از جمله مهمترین مشخصههای ریزساختاری در آلیاژهای
آلومینیم-سیلیسیم هایپریوتکتیک است[.]22

الف

ب

ج

د
شکل -9ریزساختار انجمادی آلیاژ  A390ریختهگری شده در ماسه از :الف -میکروسکوپ نوری ،و الکترونی از
ب) سیلیسیم اولیه،ج) سیلیسیم یوتکتیک و د) ترکیب بینفلزی Al2Cu

6

پژوهشنامه ریختهگری ،بهار  ،7931جلد  ،2شماره  ،7صفحات 71-7

کاهش دهد [ .]27،23راهکارهای متعددی برای رفع این
عیب ،مطرح است که از آن جمله ،استفاده از روشهای
شکلدهی در محدوده نیمه جامد و ریختهگری کوبشی
است [ .]22اندازه و مورفولوژی تخلخلها به مقدار بسیار
زیادی به نرخ انجماد و مقدار گازهای موجود در داخل
مذاب بستگی دارد .به نحوی که با کاهش نرخ سرد شدن و
افزایش فاصله بین دندریتها ،این تخلخلها در فضای بین
بازوهای دندریتی فرعی به دام افتاده و مقدار آنها کاهش و

 -2-9ارزیابی مکهای انقباضی در ریزساختارهای
ریختگی آلیاژ A390

شکل ( ،)7تصاویر میکروسکوپهای استریو (ماکرو) و نوری
(میکرو) از توزیع مکهای انقباضی را در نمونههای ریختگی
مختلف نشان میدهد .مشاهده میشود که در نمونه
ریختهگری کوبشیشده ،تخلخلهای انقباضی نسبت به
نمونههای قالب ماسهای و قالب فلزی کاهش زیادی داشته
و تقریبا ناچیز است .بنابراین استفاده از فرایند ریختهگری
کوبشی موجب کاهش چشمگیر مقدار ،اندازه و اصالح
مورفولوژی تخلخلهای انقباضی در ریزساختار نمونهها
نسبت به قالب ماسهای و قالب فلزی شده است .بر اساس
آنالیز حرارتی نشان داده شده در شکل ( ،)2میتوان نتیجه
گرفت که آلیاژ هایپریوتکتیک  A390با انجماد پردامنه و
خمیری به میزان ( 133°Cدر محدوده )212-177°C
است .بنابراین میتوان انتظار داشت که در شرایط
ریختهگری ثقلی ،مکهای انقباضی زیادی در آن تشکیل
شود[ .]21دامنه انجماد زیاد ،هم سیالیت آلیاژ را کاهش
میدهد و هم شرایط تشکیل ریز مکهای انقباضی را بیشتر
فراهم میکند .بنابراین مشکل بزرگ این آلیاژ ،مقدار زیاد
مکهای انقباضی در شرایط انجماد ثقلی است که استحکام،
درصد ازدیاد طول نسبی و مقاومت به سایش را میتواند

در مقابل اندازه آنها بزرگتر خواهد شد[.]2
 -9-9ارزیابی ریزساختار انجمادی در روشهای مختلف
ریختهگری

در شکل ( ،)2تصاویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار آلیاژ
 A390در شرایط مختلف ریختهگری نشان داده شده است.
مشاهده میشود که ریزساختار نمونههای ریختهگری
کوبشی ،اختالف چشمگیری از نظر ظرافت ریزساختار،
شامل فاز سیلیسیم اولیه ،سیلیسیم یوتکتیک و فاز آلفا
دارد .همچنین مقدار تخلخلهای انقباضی به مقدار قابل
مالحظهای کاهش یافته است .در ادامه ،ارزیابی این
تغییرات ریزساختاری به تفکیک ارائه میشود.

ریختهگری قالب ماسهای

ریختهگری قالب فلزی

ریختهگری کوبشی

الف

ب

ج

شکل -4تصاویر میکروسکوپهای استریو و نوری از وضعیت مکهای انقباضی در ریزساختار نمونههای تولید شده به روش:
الف) ریختهگری قالب ماسهای ب) ریختهگری قالب فلزی ج) ریختهگری کوبشی

1
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200 m

الف

200 m

ب

200 m

ج
شکل -5تصاویر ریزساختار از میکروسکوپ نوری :الف) ریختهگری در قالب ماسهای ،ب) ریختهگری در قالب فلزی و
ج) ریختهگری کوبشی (هز تصویر از کنار هم گذاشتن  4تصویر متوالی حاصل شده است)

 -7-9-9اثر روش ریختهگری بر فاز سیلیسیم اولیه

در شکل ( ،)1ریزساختار نمونههای ریختهگری شده تحت
شرایط مختلف نشان داده شده است .بر این اساس ،در
شکل ( ،)1نتایج آنالیز تصویری این ریزساختارها در
خصوص میزان سیلیسیم اولیه نشان داده شده است.
مشاهده میشود که در نمونهی ریختهگری کوبشی ،متوسط
مساحت ذرات سیلیسیم 17 ،درصد نسبت به نمونه قالب
ماسهای و  27درصد نسبت به نمونه قالب فلزی کاهش
یافته است .همچنین فاکتور شکل ذرات سیلیسیم نیز به
مقدار  11درصد نسبت به نمونه قالب ماسهای و  17درصد
نسبت به نمونه قالب فلزی کاهش یافته است .استفاده از
فرایند ریختهگری کوبشی بر کسرسطحی فاز سیلیسیم نیز
تاثیرگذار بوده است به نحوی که کسر سطحی این فاز 73
درصد نسبت نمونه قالب ماسهای و  31درصد نسبت به
نمونه قالب فلزی کاهش یافته است .یکی از مهمترین دالیل
بهبود ریزساختار در نمونهی ریختهگری کوبشی ،افزایش
ضریب انتقال حرارت به دلیل اعمال فشار حین انجماد و
متعاقبا حذف فاصله هوایی بین دیواره قالب و فلز منجمد
شده است[.]21

اعمال فشار در حین انجماد موجب افزایش دمای نقطه
یوتکتیک و انتقال نمودار به سمت عنصر سیلیسیم خواهد
گردید (به عبارت دیگر نقطه یوتکتیک در نمودار فازی
آلومینیم-سیلیسیم با اعمال فشار به مقدار سیلیسیم بیشتر
منتقل می شود) و از این طریق ،پایداری فازغنی از آلومینیم
افزایش خواهد یافت و موجب کاهش کسر سطحی فاز
سیلیسیم اولیه در نمونههای کوبشی خواهد گردید[.]22
 -2-9-9اثر روش ریختهگری بر انجماد یوتکتیک

در شکل ( ،)1نمودار اندازه متوسط تیغههای یوتکتیک
سیلیسیم در روشهای مختلف ریختهگری نشان داده شده
است .مشاهده میشود که استفاده از فرایند ریختهگری
کوبشی موجب کاهش طول تیغههای یوتکتیک سیلیسیم به
میزان  11درصد نسبت به نمونهی قالب ماسهای و 73
درصد نسبت به نمونه قالب فلزی شده است .از آنجایی که
افزایش نرخ سرد شدن هم بر روی ظرافت دندریتهای فاز
آلفا و هم بر یوتکتیک سیلیسیم تاثیرگذار خواهد بود،
اعمال فشار موجب اصالح ریزساختار فاز یوتکتیک
سیلیسیم شده است[.]27
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الف
الف

ب

ب

ج

ج

شکل -6تصاویر ریزساختار میکروسکوپ نوری از نمونهها در

شکل -1نمودار مشخصههای فاز سیلیسیم اولیه در روشهای مختلف

روشهای مختلف ریختهگری :الف) ماسهای ،ب) ریژه ،و

ریختهگری :الف) متوسط مساحت ،ب) فاکتور شکل و ج) کسر سطحی

ج) کوبشی

فاز سیلیسیم اولیه

در بخش قبل به اثر فشار بر تغییرات نقطه یوتکتیک به
دمای باالتر و سیلیسیم اشاره شد .از طرف دیگر ،انجماد فاز
یوتکتیک در آلیاژهای آلومینیم-سیلیسیم به دلیل حضور
فاز صفحهای 1سیلیسیم در کنار فاز دندریتی آلفا غنی از
آلومینیم به صورت بیقاعده است [ .]23همچنین انجماد
سیلیسیم ،با افزایش حجم در مذاب خواهد بود و نتیجه آن

انجماد بیقاعده در سیستم آلومینیم -سیلیسیم است.
بنابراین افزایش فشار بیرونی حین انجماد آلیاژ مذکور،
شرایط تشکیل سیلیسیم را دشوار میکند و در نتیجه،
متوسط اندازه ذرات سیلیسیم یوتکتیک کاهش مییابد.
ناهمسانگردی در رشد سیلیسیم در یکسری از
جهتگیریهای خاص منجر به این خواهد شد که
ریزساختار حاصل از این استحاله ،اغلب به صورت ورقههای
ضخیم با مورفولوژی نامناسب باشد ،که در نهایت به افت

Faceted
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شدید خواص مکانیکی در این آلیاژها منجر میشود ،الزم به
ذکر است مورفولوژی کشیده و ضخیم این فاز ترد میتواند
به عنوان مکانی برای تمرکز و اشاعه ترک عمل نماید و
بنابراین تمایل به شکست ترد را در آلیاژ افزایش دهد[.]23
 -4-9اثر روش ریختهگری بر سختی

تغییرات سختی نمونههای مختلف در شکل ( )3نشان داده
شده است .مشاهده میشود که سختی نمونههای
ریختهگری کوبشی ( )131HBبه میزان  31درصد بیش از
نمونههای ریختهگری در ماسه ( )111HBو به میزان 11
درصد بیشتر از نمونههای قالب فلزی ( )111HBاست .این
موضوع به دلیل ریزساختار ظریفتر ،حاصل از سرعت سرد
شدن بیشتر در نمونههای ریختهگریکوبشی و کاهش
عیوب ریختگی است که در بخش قبل به آن اشاره شده
است .همچنین در نمونههای قالب دائمی ،میزان سختی
باالتر از نمونههای ریختهگری در قالب ماسهای بوده است
که اختالف در سرعت انجماد میتواند مهمترین عامل
تاثیرگذار بر نتایج حاصل باشد.

شکل  -8نمودار اندازه متوسط تیغههای سیلیسیم یوتکتیک در
روشهای مختلف ریختهگری

شکل  -3نمودار تغییرات سختی آلیاژ  A390تولید شده به روشهای
مختلف ریختهگری
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 -4نتیجهگیری
 -1ریزساختار انجمادی آلیاژ  A390شامل سیلیسیم اولیه،
سیلیسیم یوتکتیک ،فاز آلفا و ترکیبات بین فلزی است
که با استفاده از فرایند ریختهگری کوبشی نسبت به
روشهای ریختهگری در قالب فلزی و ماسهای ،اصالح و
به شدت ظریفتر میشود.
 -2اندازه متوسط ذرات سیلیسیم در نمونههای کوبشی به
میزان  27درصد نسبت به نمونههای قالب فلزی و 17
درصد نسبت به نمونههای ریختهگری در ماسه کاهش
یافته و همچنین نسبت طول به عرض ذرات سیلیسیم
در آن  17درصد نسبت به نمونه قالب فلزی و 11درصد
نسبت به نمونه ریختهگری در ماسه کاهش یافته است.
 -3طول تیغههای سیلیسیم یوتکتیک در روش ریختهگری
کوبشی نسبت به روشهای قالب ماسهای و فلزی به
ترتیب به میزان  12و  11درصد کاهش یافته است .به
همین ترتیب ،متوسط مساحت ذرات فاز آلفا به میزان
 71و  31درصد کاهش یافته است.
 -7میزان ریزمکهای انقباضی و گازی در ریزساختار
ریختگی آلیاژ آلومینیم  A390تابعی از روش
ریختهگری است .به گونهای که این میزان در روش
ریختهگری کوبشی بسیار ناچیز و قابل صرفنظر و در
ریختهگری ماسه به مقدار بسیار زیاد و همچنین دارای
ابعاد بزرگتری نسبت به ریختهگری قالب فلزی است.
 -2سختی نمونههای ریختهگری کوبشی 31 ،درصد بیشتر
از نمونههای ریختهگری در ماسه و 11درصد بیشتر از
نمونههای قالب فلزی است.
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