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Abstract:
In this paper, synergy effect of various bismuth contents and cooling rates on performance of
Al-8Si-0.3Mg cast alloy after applying T6 heat treatment was evaluated. Cooling rate was
measured based on analyzing cooling curve and its second derivative curve. A step mould
with different casting thicknesses was designed to obtain four different cooling rates (0.55 to 6
°C/s). Microstructures of sample were evaluated by optical microscopy and scanning electron
microscopy (SEM). Results showed that sample modified with Bi and solidified at higher
cooling rate required less time for annealing and spherodising of eutectic silicon. Moreover,
tensile test results indicated that the highest yield strength (142.2 MPa), ultimate tensile
strength (235 MPa) and elongation percentage (6.1%) obtained for the sample containing 0.5
wt% Bi and solidified at the highest cooling rate (6 °C/s). Fracture surface of samples cooled
at low cooling rate comprised of cleavage indicating brittle fracture mode resulted in low
ductility. Likewise, fracture surface of samples solidified at highest cooling rate exhibits
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dimples and ductile fracture mode. The counter graph of quality index used to predict the
quality of heat-treated samples with different levels of Bi and solidified at various cooling
rates showed that the highest index (352.8 MPa) obtained for specimen containing 0.5wt% Bi
solidified at 6 °C/s cooling rate.
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چکیده:
در این تحقیق تأثیر همزمان افزودن درصدهای مختلف بیسموت و سرعت سرد شدن بر بازدهی آلیاژ ریختگی
 Al-8Si-0.3Mgپس از انجام عملیات حرارتی  T6مورد ارزیابی قرار گرفت .سرعت سرد شدن با استفاده از آنالیز منحنی
ل پلهای با ضخامتهای مختلف بهمنظور به دست آوردن چهار سرعت
ق دوم آن محاسبه شد .یک مد ِ
سرد شدن و مشت ِ
سرد شدن متفاوت ( 6/55تا  0درجه سانتیگراد بر ثانیه) طراحی شد .ریزساختار نمونهها توسط میکروسکوپ نوری و
الکترونی روبشی( )SEMمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که نمونههایی که توسط بیسموت بهسازی شده و در
سرعتهای باالتری سرد شدهاند زمان کمتری برای آنیل انحاللی و کرویشدن سیلیسیم یوتکتیک نیاز دارند .همچنین
نتایج آزمایش کشش بر روی نمونههای عملیات حرارتی شده نشان داد که بیشترین استحکام تسلیم (742/2مگا پاسگال)،
استحکام کششی نهایی (295مگا پاسگال) و ازدیاد طول قبل از شکست ( )% 0/7در نمونه حاوی  %6/5بیسموت که در
باالترین سرعت سرد شده است ( 0درجه سانتیگراد بر ثانیه) به دست آمد .سطح شکست نمونههای آرام سرد شده عموماً
حاوی مناطق کلیواژ و بیانگر حالت شکستِ ترد و در نتیجه ،کمبودن انعطافپذیری بود .در حالی که سطح شکست
نمونههای سرد شده در سرعتهای باالتر شامل دیمپل و حالت شکستِ نرم بود .کانتور اندیس کیفیت که برای پیشبینی
کیفیتِ قطعات عملیات حرارتی شده حاوی درصدهای متفاوت بیسموت و با سرعتهای مختلف سرد شدن مورد استفاده
قرار گرفت ،نشان داد که باالترین اندیس ( 952/8مگاپاسکال) برای نمونه حاوی  %6/5بیسموت و سرد شده در سرعت 0
درجه سانتیگراد بر ثانیه به دست آمد.

 -8مقدمه
نمودار سهتایی آلومینیم -سیلیسیم -منیزیم نشاندهنده
میزان پایین حلشوندگی منیزیم ( 6/5درصد وزنی) در
سیستم آلیاژی دوتایی آلومینیم -سیلیسیم است .بنابراین
افزودن مقدار کمی منیزیم به این سیستم آلیاژی موجب
ایجاد پیرسختی با تشکیل رسوبات  Mg2Siمیشود .این
آلیاژها به دلیل داشتن خواص بسیار مناسب ،بهطور وسیعی
در ساخت قطعات خودرو و هواپیما مورد استفاده قرار
میگیرند .آلیاژهای آلومینیم -سیلیسیم دارای قابلیت
ریختهگری بسیار مناسبی بوده] [7و هزینه بازیابی کمتری
دارند ] .[2همچنین دارای خواص مکانیکی و خوردگی
خوبی در حالت پیرسخت شده هستند .بهسازی ساختار

یوتکتیک آلومینیم-سیلیسیم و نیز اصالح دانهای دو فرآیند
پیش از تولید و بسیار مهم برای بهبود خواص قطعاتِ
ریختگی آلومینیم -سیلیسیم-منیزیم است .عملیات
بهسازی بهمنظور بهبود ساختار سیلیسیم یوتکتیکی با
افزایش عناصر بهساز مانند استرنسیم ،کلسیم ،سدیم و
باریم بهطور وسیعی در صنایع ریختهگری مورد استفاده
قرار میگیرد .در نتیجه ،فرآیند بهسازی ،سیلیسیم
یوتکتیکی از شکل سوزنی /پوستهای به حالت الیافی/
رشتهای تبدیل میشود .به علت آنکه ساختار سوزنی یا
پوستهای مستعد به ایجاد ترک بوده و فاکتور تمرکز تنش
باالیی دارد ،این فرآیند موجب باال رفتن درصد ازدیاد طول
نسبی ،تافنس شکست و مقاومت به خستگی میشود].[9
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عالوه بر عناصر ذکر شده ،ایتریم ،ایتربیم ،آنتیموآن و
بیسموت نیز بهمنظور بهسازی ساختار سیلیسیم مورد
استفاده قرارگرفتهاند .هرچند این عناصر تأثیر کمتری بر
ساختار سیلیسیم یوتکتیک داشته و آنها را بهصورت
الیههای ریز و بههمفشرده تبدیل میکنند .دو نظریه بر
اساس جوانهزنی و رشد جهت توضیح مکانیزم بهسازی
معرفی شده است که نظریه مبتنی بر رشد مقبولیت
بیشتری نسبت به نظریه جوانهزنی دارد .نظریه جوانهزنی بر
اساس خنثی شدن هستههای آلومینیم فسفاید موجود در
مذاب توسط عناصر بهساز است که در نتیجه سیستم نیاز
بیشتری به تحت تبرید داشته و سیلیسیم به شکل فیبری
تبدیل میشود] .[4مکدونالد و همکارانش نشاندادند که
افزودن استرنسیم تنها موجب افزایش فرکانس جوانهزنیها
میشود و تأثیری بر روی تعداد دوقلوئیهای سیلیسیم
ندارد] .[5،0هرچند لو و هالول برای اولینبار در سال 7370
میالدی نشاندادند که استرنسیم موجب افزایش تعداد
دوقلوئیهای سیلیسیم شده است] .[7شمسالضحی و
هوگان اساس آن را جذب اتمهای استرنسیم بر روی
صفحات در حال رشد سیلیسیم ،جلوگیری از رشد آنها در
جهات ترجیحی و تغییر جهت آنها بر اساس مکانیزم لبهی
فرورفته در صفحهی دوقلویی معرفی کردند] .[8اخیراً
تیمپل و همکارانش ] ]76 ،3با بررسی دقیقتر و استفاده از
روش توموگرافی پروب اتمی ،این نظریه را تائید کردهاند.
فرآیند اصالح دانهای ،مشابه بهسازی با افزودن موادی مانند
 B ،Tiیا  TiB2بهمنظور ریز کردن دانهها و در حین عملیات
بر روی مذاب انجام میشود ] .[77الزم به ذکر است که
افزایش سرعت سرد شدن نیز بهتنهایی میتواند موجب ریز
کردن دانهها و نیز بهسازی یوتکتیک شود ] .[9،72بنابراین
ترکیبی از سرعت سرد کردن و نیز بهسازی یوتکتیک
میتواند انتخاب مناسبی برای به دست آوردن خواص
مکانیکی بهتر در قطعات ریختگی باشد .با انجام این فرآیند
میتوان خواص بهسازی و نیز اصالح ساختاری را همزمان
به دست آورده و در نتیجه خواص آلیاژ را بهبود بخشید.
شبستری و شهری] [79نشان دادند که تنش تسلیم و تنش
نهائی با افزودن استرنسیم و سرعت سرد شدن افزایش
مییابد .انجام عملیات حرارتی بر روی قطعات ریختگی
تحت سیکلهای مختلفِ گرم و سرد کردن نیز میتواند
موجب بهبود خواص شود .معمولترین عملیات حرارتی
برای این قطعات ،عملیات  T4و  T6است .عملیات حرارتی
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ن سریع
 T4ترکیبی از عملیات محلولسازی و سردکرد ِ
است ،در حالی که در  T6عملیات پیرسازی مصنوعی نیز
بعد از آنها انجام میشود .هدف اصلی از انجام عملیات T6
تشکیل رسوبات ریز Mg2Siبا توزیع یکنواخت در زمینه
آلومینیمی است که موانعی برای حرکت نابجاییهای
متحرک بوده و تغییر شکل مومسان را به تاخیر میاندازند.
نابجائیها برای عبور از این موانع رسوبی میبایست آنها را
دور بزنند (بوسیله مکانیزم اوراوان) و یا برش دهند .وانگ و
دیویدسن ] [74گزارش کردهاند که افزایش مقدار منیزیم
معموال موجب بهبود بازدهی فرآیند پیرسازی میشود.
هرچند که کازرس و همکارانش ] [75متوجه شدند که
افزایش مقدار منیزیم موجب تشکیل فاز Al9FeMg3Si5
شده که تمایل به ترک بیشتری داشته و انعطافپذیری و
تافنس شکست را کاهش میدهد .در تحقیقات انجام شده،
تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی مانند زمان و دمای
پیرسازی بر روی سختی و خواص کششیِ آلیاژهای
 Al-7Si-Mgمورد بررسی قرار گرفته است .اوگریس و
همکارانش ] [70نشاندادند که انجام فرآیند گرمایی به
تنهایی میتواند موجب بهبود ساختارِ سیلیسم یوتکتیکی
شده و شکل آنرا به صورت کروی تغییردهد .این عمل بطور
مستقیم بر روی خواص مکانیکی آلیاژ تاثیرگذار است .پارای
و گروزلسکی ] [77تاثیر بهسازی ساختار یوتکتیک بر روی
میزان کروی شدن سیلیسیم را مورد ارزیابی قراردادند.
همچنین بیرول در سال  2663میالدی بیان نمود که
مورفولوژی آلومینیم زمینه تاثیری بر روی رفتار
سختشوندگی آلیاژ  Al-7Si-Mgندارد] .[78چوی و
همکارانش ] [73و نیز یانگ و همکارانش ] [7تاثیر همزمان
سرعت سرد شدن و عملیاتحرارتی بر روی ریزساختار و
خواص مکانیکی آلیاژهای به ترتیب  Al-Si-Cu-Mgو
 A356را مورد بررسی قرار دادند .آنها گزارشکردند که
سرعت سرد شدن بیشتر نه تنها موجب بهسازی سریعتر
ساختار سیلیسیم یوتکتیک میشود بلکه خواص کششی آن
را نیز افزایش میدهد.
بیسموت به تنهایی میتواند موجب بهبود خواص
ماشینکاری شود .به دلیل نقطه ذوب پایین ،بیسموت در
حین ماشینکاری ذوب شده و بهعنوان روانکار عمل میکند.
در نتیجه فرآیند ماشینکاری آلیاژهای آلومینیم را راحتتر
میکند] .[26نشانداده شده است که افزودن بیسموت
موجب تغییر ساختار سیلیسیم یوتکیتیک از حالت
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پوستهای درشت به حالت الیهای ریز میشود ،کسر جامد
فاز یوتکتیک را افزایش میدهد و در نتیجه خواص کششی
آلیاژ  Al-Si-Cuرا بهبود میبخشد[ .]27بررسی تغییرات
رفتار انجمادی و نیز مشاهدات میکروسکوپ الکترونی
عبوری نشان داده است که این تغییرات ساختاری در
سیلیسیم یوتکتیک مرتبط با تغییر در فرآیند رشد
سیلیسیم است] .[22همچنین از آنجهت که قطعات
ریختگی دارای شکلهای متنوع هستند که در سرعتهای
سرد شدن متفاوت منجمد میشوند ،داشتن اطالعات در
مورد تاثیر همزمان افزودن عناصر بهساز ،سرعتهای
متفاوت سرد شدن در سطح مقطعهای مختلف و نیز
عملیات حرارتی قطعات میتواند موضوع جذابی برای
تحقیق در مورد آلیاژهای ریختگی  Al-7Si-Mgباشد .تاثیر
افزودن بیسموت و سرعت سرد شدن بر ریزساختار و خواص
مکانیکی آلیاژ  Al-8Si-0.4Mgقبال توسط نویسندگان
گزارش شده است] .[29در تحقیق حاضر عالوه بر عوامل
قبلی ،تاثیر عملیات حرارتی  T6نیز مورد بررسی قرار گرفته
است .در واقع تاثیر همزمان  9متغیر ،یعنی درصدهای
مختلف بیسموت ،سرعتهای متفاوت سرد شدن در حین
انجماد و عملیاتحرارتی پیرسازی مصنوعی بر ریزساختار و
خواص مکانیکی آلیاژ مورد ارزیابی قرار گرفته است .در
پایان اندیسِکیفیت بهعنوان معیاری برای سنجش کارایی
آلیاژ مورد استفاده قرار گرفته است.

دست آوردن سرعتهای مختلف سرد شدن انتخاب شد .در
این آزمایش از روش ماسه  CO2برای قالبگیری مدل
استفاده شد .برای اطمینان از سالمت قطعه و عدم ورود
حبابهای تشکیلشده در حین حرکتِ مذاب به قطعه ،از
فیلتر سرامیکی اسفنجی استفاده شد .ترکیب شیمیایی
ریختگیها با انتخاب نمونههایی از هر ذوب و با استفاده از
دستگاه  (LECO GDS-850A) GDSتعیین شد که در
جدول ( )7جزئیات آن آمده است .اعداد گزارش شده
میانگین  9بار اندازهگیری ترکیب شیمیایی است.

(الف)
))(All dimensions is mm

 -2روش تحقیق
حدود  9کیلوگرم از آلیاژ تجاری  Al-8Si-0.3Mgدر یک
بوته سیلیکون کاربید قرار داده و در کوره مقاومتی
الکتریکی ( )Neberthermذوب شد .پس از ذوبشدن کامل
آلیاژ و رسیدن دمای مذاب به  746±5درجه سیلسیوس،
مقدار وزن شدهای از بیسموت با خلوص  % 33/33به
صورت گرانول در داخل فویلهای آلومینیمی پیچیده و به
مذاب افزوده شد .برای اطمینان از حلشدن و یکنواختی
ترکیب شیمیایی ،مذاب هر  5دقیقه به مدت  96ثانیه با
استفاده از همزن فوالدیِ پوششداده شده با گرافیت همزده
شد .قبل از ریختهگری ،مذاب با افزودن قرص هگزاکلرواتان
به مدت  7دقیقه گاززدائی شد .سطح مذاب از
اکسیدهایسطحی تمیز و سپس در دمای  796درجه
سانتیگراد در داخل قالب پلهای با مشخصات نشانداده
شده در شکل ( )7ریختهشد .این طراحی مدل برای به

(ب)
شکل( - 8الف) مدل چوبی و (ب) سیستم راهگاهی طراحی شده برای
تولید قطعات ریختگی پلهای.

جدول  -8ترکیب شیمیایی واقعی آلیاژهای تولید شده در این تحقیق
(بر حسب درصد وزنی)
Alloy

Si

Mg

Fe

Cr

Mn

Bi

Al

Base

8/72

6/927

6/266

6/663

6/663

6066

Bal.

B10

8/95

6/925

6/292

6/663

6/663

6/68

Bal.

B20

8/54

6/923

6/255

6/663

6/663

6/26

Bal.

B40

8/26
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برای اندازهگیری سرعت سرد شدن ،از آنالیز منحنیهایِ
سرد شدن استفاده شد .پس از قالبگیری و پیش از
ریختهگری ،ترموکوپلهای نوع  Kدر مرکز هر یک از سطوح
ریختگی با ضخامتهای مختلف تعبیه شد تا تغییرات دما-
زمان را ثبت نماید .دادهها با استفاده از دستگاه جمعآوری
کننده اطالعات که به کامپیوتر متصل بود و با استفاده از
نرمافزار  DEWESoft 7.5ثبت شد و سپس توسط نرمافزار
پیشرفته آنالیزگر اطالعات ( )FlexPro10مورد تحلیل و
بررسی قرارگرفت.
فرآیند عملیات حرارتی در کوره مقاومتی الکتریکی
( )CARBOLITE VMK-250مجهز به کنترلکننده قابلِ
برنامهریزی انجام شد .به منظور کنترل دقیق دما ،قبل از
انجام عملیات حرارتی ،کوره کالیبره شد .نمونههایی که از
مقاطع مختلف برشداده و انتخابشده بودند ،تحت عملیات
حرارتی  T6قرار گرفتند که شامل مراحل زیر بود :آنیل
انحاللی در دمای  546درجه سانتیگراد به مدت  8ساعت
سپس کوئنچکردن در حمام آب گرم  56درجه سانتیگراد
و در پایان عملیات پیرسازی مصنوعی در دمای  776درجه
سانتیگراد به مدت  4ساعت.
نمونههای کشش مطابق با استاندارد  ASTM B557Mاز
نمونههای ریختگی تهیه شد .نمونههای کشش گِرد از
مقاطع  26 ،76و 96میلیمتری و نمونه کشش تخت از
مقطع  5میلیمتری توسط ماشینکاری تهیه شدند که ابعاد
دقیق آنها در شکل ( )2آمده است .آزمایش کشش با
استفاده از دستگاه  Instron-5982با سرعت ثابت حرکت
 6/2میلیمتر بر ثانیه در دمای اتاق انجام شد .تعداد سه

نمونه کشش از هر حالت آزمایش شد و متوسط استحکام
تسلیم ( ،)YSاستحکام کششی نهایی ( )UTSو درصد
افزایش طول ( )%Elمحاسبه شد .همچنین سطح شکست
نمونههای کشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )Philips-XL40مورد بررسی قرار گرفت.
نمونههای متالوگرافی برش داده شد و پس از سنبادهزنی و
پولیشکاری با استفاده از محلول  HF %6/5حکاکی شد .از
میکروسکوپ نوری ( )BX60F5 Olympusمجهز به نرمافزار
آنالیزگر تصویر  Buhler Omnimetبه منظور بررسی
ریزساختار در بزرگنماییهای پایین استفاده شد.
 -9نتایج و بحث
 -8-9تعیین سرعت سرد شدن

با توجه به طراحی صورتگرفته در تولید نمونهها با سطح
مقطعهای متفاوت ،سرعتهای مختلف سرد شدن در حین
انجماد به دست آمد .بهمنظور اندازهگیری دقیق سرعتِ
سرد شدن ،اطالعات ثبت شده توسط ترموکوپلها با
استفاده از نرمافزار آنالیز مورد بررسی قرار گرفت .برای
اندازهگیری سرعت سرد شدن ،ناحیه بین دمای ذوبریزی
تا دمای جوانهزنی آلومینیم یا نقطه لیکوئیدوس در نظر
گرفتهشد .همانطور که از نمودار فازی آلومینیم-سیلیسیم
مشخص است ،در آلیاژهای هیپویوتکتیکی ،آلومینیم اولین
فازی است که تشکیل میشود و فاز یوتکتیک آلومینیم-
سیلیسیم پس از آن بوجود میآید .رابطه ( )7نشاندهنده
نسبت فاصله دمایی ذوبریزی تا جوانهزنی به تفاوت زمانی
جوانهزنی و ذوبریزی است که برای محاسبه سرعت سرد
شدن استفاده شده است[.]24

()7

شکل  - 2ابعاد نمونههای کشش (الف) گِرد و (ب) تخت استفاده شده در
این تحقیق.
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) TP - TN  (°C/ s
 tN - tP 

= Cooling rate

در این رابطه TP ،و  tPبه ترتیب دما و زمان مذابریزی و
 TNو  tNبه ترتیب دما و زمان جوانهزنی آلومینیم است .هر
چند در برخی مواقع ،شیب منطقه دوفازی مذاب-جامد
برای تعیین سرعت سرد شدن استفاده میشود ،اما این
نسبت بیشتر متناسب با سرعتِ انجماد و حرکت فصل
مشترک مذاب-جامد است .لذا در این تحقیق برای تعیین
سرعت سرد شدن ،منطقه باالی دمای لیکوئیدوس مورد
استفاده قرار گرفت .برای تعیین دقیق دمای لیکوئیدوس یا
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دمای شروع جوانهزنی آلومینیم ،از منحنی مشتقِ دومِ
سردشدن استفاده شد .شکل (-9الف) ،نشاندهنده منحنی
سرد شدن و منحنی مشتقِ دومِ آن است .نقطهای که در آن
شیب منحنی مشتق دوم به طور ناگهانی از خط صفر به
سمت باال تغییر میکند ،نشان دهنده لحظه دقیق جوانهزنی
آلومینیم است ( .)TNهمچنین نقطه حداکثر آن،
نشاندهنده دمای حداقل در حین دگرگونی ( )TMinاست .با
نزول منحنی مشتق دوم و رسیدن به نقطه حداقل مشتق
دوم ،دمای رشد آلومینیم ( )TGمشخص میشود که در
شکل نشان داده شده است .اطالعات بیشتر در مورد روش
آنالیز منحنیهای سرد شدن در مرجع شماره ] [25ارائه
شده است .شکل (-9ب) نشاندهنده رفتار سرد شدن آلیاژ
پایه در سرعتهای سرد شدن  7/7 ،9 ،0و  6/55درجه
سانتیگراد بر ثانیه است که منطبق با چهار سطح مقطع
مختلف به ترتیب با ضخامتهای  26 ،76 ،5و  96میلیمتر
است.
 -2-9بررسی ریزساختار

شکل ( ،)4نشاندهنده تغییرات ریزساختاری پس از
عملیات حرارتی  T6در نمونههایی با درصدهای متفاوت
بیسموت است که با کمترین و بیشترین سرعت سرد شدن،
یعنی سرعتهای ( 6/55راست) و  0درجه سانتیگراد بر
ثانیه (چپ) منجمد شدهاند .به منظور بررسی ریزساختار
نمونهها ،دندریتهای آلومینیم و نیز ساختار سیلیسیم
یوتکتیک مورد بررسی دقیقتر قرار گرفتهاند.
 -8-2-9دندریتهای آلومینیم

ساختار دندریتی آلومینیم بهخوبی در شکل ( )4نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،فاصله بازوهای
دندریتهای ثانویه بدون در نظر گرفتن اثر افزودنی
بیسموت به شدت به سرعت سرد شدن وابسته است.
نمونههایی که آهستهتر منجمد شدهاند ( 6/55درجه
سانتیگراد بر ثانیه) ،دارای  SDASبزرگتری هستند ،در
حالی که نمونههایی که در باالترین سرعت سرد شدهاند (0
درجه سانتیگراد بر ثانیه) SDAS ،کمتری دارند .برای آلیاژ
پایه که در پایینترین سرعت سرد شده است SDAS ،برابر
 77/3±7/2میکرومتر است اما این مقدار به 40/8±6/3
میکرومتر برای آلیاژی که در باالترین سرعت سرد شده
است ،کاهش مییابد .به طور مشابه با افزایش سرعت سرد

شکل ( - 9الف) منحنی سرد شدن و مشتقِ دومِ آلیاژ پایه در سرعت
سرد شدن  1/55درجه سانتیگراد بر ثانیه) و (ب) منحنیهای سرد
شدن برای آلیاژ پایه در سرعتهای سرد شدن  8/8 ،9 ،6و  1/55درجه
سانتیگراد بر ثانیه.

شدن ،اندازه  SDASاز  07/3 ±7/5به 49/4±7/2
میکرومتر برای آلیاژ حاوی  %6/5بیسموت کاهش مییابد.
این روند توسط ژانگ و همکارانش] [20و نیز اوسوریو و
همکارانش ] [27هم گزارش شده است.
از جهت دیگر ،شکل ( )4بیانگر تاثیر افزودنی بیسموت بر
روی اندازه  SDASاست .مقایسه شکلهای (-4الف)،
(-4ج) و (-4ه) در سرعت سرد شدن یکسان ،نشاندهنده
آن است که افزودن بیسموت موجب کاهش ناچیز اندازه
 SDASمیشود .اندازه  SDASدر سرعت  6/55درجه
سانتیگراد بر ثانیه برای آلیاژ بدون بیسموت77/3±7/23 ،
میکرومتر است که به  07/3±7/5در آلیاژ حاوی %6/5
بیسموت کاهش مییابد .رفتار مشابهی برای آلیاژهای سرد
شده در سرعت  9درجه سانتیگراد بر ثانیه مشاهده شد.
 SDASبرای آلیاژ حاوی  %6/7که با سرعت  0درجه
سانتیگراد بر ثانیه سرد شده ،برابر  47/7 ±7/7میکرومتر

فراهانی  /تأثیر همزمان بیسموت ،شرایط سرد شدن و پیرسازی مصنوعی بر کارایی آلیاژ ریختگی Al-8Si-0.3Mg

است که با افزودن  %6/4و  %6/5بیسموت به ترتیب به
 45/4 ±7/7و  49/4 ±7/2میکرومتر کاهش پیدا میکند.

859

گزارش شده است که بیسموت تا حدودی موجب کاهش
اندازه دندریتهای آلومینیم ] [25و منیزیم] [28میشود.

شکل  -4ریزساختار نمونههای سرد شده در سرعتهای ( 1/55راست) و  6درجه سانتیگراد بر ثانیه (چپ) حاوی مقادیر مختلف بیسموت
پس از عملیات حرارتی ( :الف  ،ب) بدون بیسموت ( ،ج  ،د)  % 1/2و (ه  ،و)  % 1/5بیسموت.
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 -2-2-9ساختار یوتکتیک

شکل (-4ب) ،نشاندهنده ذرات سیلیسیمهای یوتکتیکی
در آلیاژ پایه سرد شده با سرعت  0درجه سانتیگراد بر ثانیه
پس از عملیات حرارتی است .همانطور که مشاهده
میشود ،سیلیسیمها اغلب دارای لبههای گِرد بوده و به
صورت جدا از هم درآمدهاند .در مقابل ریزساختار آلیاژ پایه
که در آرامترین سرعت سرد شدن منجمد شده است (6/55
درجه سانتیگراد بر ثانیه) نشاندهنده شکستهشدن جزئی
سیلیسیمها است .این سیلیسیمها اغلب درشت ،زاویهدار و
سوزنی شکل هستند (شکل -4الف) .روند مشابهی برای
نمونههایی که به آنها  %6/2بیسموت اضافه شده و در
کمترین و بیشترین سرعت سرد شدن منجمد شدهاند،
مشاهده میشود (شکل -4ج و -4د) .هر چند که
ریزساختار نمونههایی که دارای  %6/5بیسموت هستند،
نشاندهنده کرویشدن کامل سیلیسیم در حالت سریع و
آرام سردشده است که به ترتیب در شکلهای (-4ه) و
(-4و) نشانداده شده است.
الزم به یادآوری است که تمامی نمونههای مورد ارزیابی،
سیکل عملیات حرارتی یکسانی را از نظر دما و زمان فرآیند
عملیاتحرارتی تجربه کردهاند ،در حالی که ریزساختار
نمونهها ،تفاوتهای آشکاری را نشان میدهد .از آنجایی که
تکهتکهشدن و کرویشدن سیلیسیم یوتکتیکی یک فرآیند
نفوذی است ،لذا بازدهی عملیات آنیل انحاللی متاثر از زمان
عملیات حرارتی خواهد بود .از مقایسه شکلهای سیلیسیم
در حالتهای مختلف نشان داده شده در شکل ( )4میتوان
نتیجهگیری کرد که شکل سیلیسم قبل از عملیات حرارتی
بر بازدهی عملیات حرارتی تاثیرگذار است .مورفولوژی
سیلیسیم در اثر افزودن مقادیر مختلف بیسموت و تحت
سرعت سرد شدن متفاوت در مرجع ] [29آمده است .در
واقع نحوه جدا شدن یا تکهتکه شدن سیلیسیمها و
کرویشدن آنها به مورفولوژی قبل از انجام عملیات حرارتی
پیرسختی بستگی دارد .همانطور که گزارش شده است
] ،[23،27سیلیسیم در آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم بدون
بیسموت اغلب به صورت ورقهای و درشت است ،حال آنکه
افزودن بیسموت موجب الیهایشدن و ریزترشدن سیلیسم
میشود .پارای و همکارانش] [77بیان کردهاند که بهسازی،
موجب افزایش شاخهایشدن و تسریع فرآیند تکهتکه شدن
سیلیسیم میشود .تغییرات ریزساختاری بین نمونههای
بهسازیشده و بهسازینشده در بیشترین سرعت سرد شدن

( 0درجه سانتیگراد بر ثانیه) چندان زیاد نیست .تقریباً
سیلیسیم در تمامی نمونهها به صورت گِرد و فیبری وجود
دارد .ولی در نمونههایی که آرام سرد شدهاند (  6/55درجه
سانتیگراد بر ثانیه) ،ساختار سیلیسیم در نمونههای بدون
بیسموت و با بیسموت متفاوت است .سیلیسیمهای
جداشده از حالت صفحهای یا پولکی به حالت ذراتِ ریزِ گِرد
و تقریبا فیبری تغییر یافتهاند .در نتیجه نرخ کرویشدن در
نمونههای بهسازی شده نسبت به نمونههای بهسازی نشده
سرعت بیشتری داشته است .لی و همکارانش ] [96گزارش
کردهاند که زمان الزم برای فرآیند کرویسازی سیلیسیم در
آلیاژهای بهسازی شده در مقایسه با بهسازی نشده کمتر
است .فرآیند شکسته و کرویشدن سیلیسیم در آلیاژ بدون
بیسموت و با بیسموت با گذشت زمان عملیات حرارتی در
شکل ( )5نشان داده شده است .مشخص شده است که در
اثر عملیات حرارتی ،سیلیسیمهای بلن ِد سوزنی شکل به
اجزای کوچکتر شکسته میشوند] .[73همانطور که در
آلیاژ بدون بیسموت مشاهده میشود ،ذرات سیلیسم از
محلهای زاویهدار و گوشهای ابتدا شکسته شده و سپس به
حالت کروی در میآیند .حالآنکه در نمونههای حاوی
بیسموت ،ذرات سیلیسیم به اجزای ریزتر تکهتکه شده و
کروی میشوند.
از شکل ( )4نیز میتوان مشاهده کرد که اثر سرعت سرد
کردن بر روی ذرات سیلیسیم در بازه  6/55تا  0درجه
سانتیگراد بر ثانیه نسبت به افزودن بیسموت در بازه  6/7تا
 % 6/5چشمگیرتر است .یانگ و همکارانش] [7نشان دادند
که سرعت سرد شدن بیشتر موجب بهسازی سریعتر

شکل  -5فرآیند شکسته شدن و کرویشدن سیلیسیم در حین
عملیات حرارتی به ترتیب در آلیاژ بدون بیسموت (باال) و با % 1/5
بیسموت (پایین) سرد شده در سرعت  1/55درجه سانتیگراد بر ثانیه.

فراهانی  /تأثیر همزمان بیسموت ،شرایط سرد شدن و پیرسازی مصنوعی بر کارایی آلیاژ ریختگی Al-8Si-0.3Mg

سیلیسیم یوتکتیکی میشود .به طور کلی میتوان دید که
عملیات حرارتی موجب بهبود ساختاری سیلیسیم یوتکتیک
شده است که همراستا با نتایج ارائه شده در این زمینه
است] .[73،97نتایج مشابهی برای آلیاژهای بهسازی شده با
استرنسیم گزارش شده است].[92 ،70
 -9-9خواص مکانیکی

ترکیب شیمیایی ،نوع فرآیند ریختهگری ،بهسازی،
اصالحدانهای ،سرعت سرد شدن و عملیات حرارتی
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی خواص مکانیکی آلیاژهای
آلومینیم-سیلیسیم هستند] .[9شکل ( ،)0منحنی تنش-
کرنش نمونههای عملیات حرارتی شده بدون بیسموت،
سردشده در آرامترین سرعت ( 6/55درجه سانتیگراد بر
ثانیه) و نمونههای حاوی بیسموت در آرامترین و سریعترین
حالت سرد شدن ( 0درجه سانتیگراد بر ثانیه) را نشان
میدهد .مقایسه منحنی تنش-کرنش برای دو نمونه بدون
بیسموت و با بیسموت که با سرعت یکسان  6/55درجه
سانتیگراد بر ثانیه سرد شدهاند نشاندهنده افزایش
استحکام تسلیم ) ،(YPاستحکام کششی نهایی ) (UTSو
درصد ازدیاد طول ) (%Elدر هنگام شکست است .استحکام
تسلیم برای نمونه بدون بیسموت  767/37مگاپاسکال است
که با افزودن  %6/5بیسموت ،استحکام تسلیم به 775/5
مگاپاسکال افزایش یافتهاست .همچنین با افزودن %6/5
بیسموت استحکام کششی نهایی از  757/3به 775/5
مگاپاسکال تغییر یافتهاست .همچنین مقایسه این دو
منحنی نشان میدهد که افزودن  %6/5بیسموت ،ازدیاد
طول را به میزان  %25افزایش داده است .نشان داده شده
است که افزودن بیسموت موجب بهبود خواص مکانیکیِ
آلیاژ  Al-12Si-2Cuشده است ] .[27از جهت دیگر مقایسه
منحنیهای تنش-کرنش نمونههایی که دارای %6/5
بیسموت بوده و در دو سرعت سرد متفاوت یعنی آرامترین
و سریعترین حالت سرد شدهاند نشاندهنده تاثیر چشمگیر
سرعت سرد شدن در افزایش خواص مکانیکی نسبت به
افزودن بیسموت است .با افزایش سرعت سرد شدن از 6/55
به  0درجه سانتیگراد بر ثانیه ،میزان استحکام تسلیم،
استحکام کششی نهایی و نیز درصد ازدیاد طول به ترتیب
 %94 ،%29و  %74افزایش یافته است .این نتایج انطباق
خوبی با بررسیهای ریزساختاری دیده شده در شکل ()4
دارد.
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شکل  -6منحنی تنش-کرنش نمونههای عملیات حرارتی شده در
حالتهای مختلف :آرام سرد شده( 1/55درجه سانتیگراد بر ثانیه)
بدون بیسموت ،آرام سرد شده و سریع سرد شده ( 6درجه سانتیگراد
بر ثانیه)حاوی  % 1/5بیسموت.

ژانگ و همکارانش ] [20،99تاثیر سرعت سرد شدن بر روی
خواص کششی آلیاژ  Al-Si-Mgرا مورد مطالعه قرار دادند.
هیوسلر و همکارانش] [94بیان نمودند که هم استحکام
تسلیم و هم استحکام کششی نهایی پس از عملیات حرارتی
تا دو برابر افزایش یافتهاست .همانطور که قبال ذکر شد
شکل سیلیسیم یوتکتیک نقش بسیار مهمی در تعیین
خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم-سیلیسیم دارد .عالوه
بر افزودن عناصر بهساز ،همانطور که در شکلهای ( )4و
( )5نشان داده شده است ،عملیات آنیل انحاللی حرارتی
موجب تغییر ساختار سیلیسیم یوتکتیک میشود].[77
شکل ( )7نشاندهنده تغییرات خواص مکانیکی شامل
استحکام تسلیم ،استحکام کششی نهایی و میزان ازدیاد
طول بهعنوان تابعی از درصد بیسموت و سرعت سرد شدن
است .مشاهده میشود که نمونههایی که در سرعتهای
باالتری سرد شدهاند (حداکثر سرعت) ،بیشترین مقدار
استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی را دارند
(شکلهای -7الف و -7ب) .عالوه بر فرآیند بهسازی،
کرویشدن سیلیسیم یویتکتیک در اثر عملیات حرارتی T6
موجب افزایش استحکام تسلیم و استحکام کششی نهایی
نمونهها شده است .چوی و همکارانش] [73گزارش کردهاند
که کرویشدن ذرات سیلیسیم موجب بهبود استحکام
کششی نهایی و نفوذپذیری حرارتی میشود .میزان تغییر
طول تا شکست یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی
انعطافپذیری نمونهها است .کرویشدن سیلیسیمهایی که
طبیعت ترد و شکنندهای دارند ،مهمترین دلیل برای
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شکل  - 1تغییرات خواص مکانیکی نمونههای عملیات حرارتی شده:
(الف) استحکام تسلیم( ،ب) استحکام کششی نهایی و (ج) درصد
ازدیاد طول تا شکست بهعنوان تابعی از مقدار بیسموت و سرعت
سرد شدن.

افزایش ازدیاد طول شکست است .سیلیسیمهای کروی
شده و رسوبات ریزشده ،تشکیل ،ایجاد و اشاعه ترک را به
تاخیر انداخته و موجب افزایش انعطافپذیری
میشوند] .[95زمانی که سیلیسیمها مجزا و کروی
میشوند ،اشاعه ترک به صورت پیوسته کمتر خواهد بود و
بیشتر از طریق زمینه آلومینیمی که نرمتر است ،صورت
میگیرد .عالوه بر این ،کمبودن مقدار انعطافپذیری در
نمونههایی که در آرامترین شرایط سرد شدهاند به دلیل آن
است که همچنان الیههایی از سیلیسیم که کامال تکهتکه

نشده و کروی نشدهاند ،وجود دارد (شکل -4الف و -4ج).
نشان داده شده است که انعطافپذیری و شکلپذیری به
اندازه و مورفولوژی ذرات سیلیسیم بستگی دارد] .[99در
واقع همانطور که قبال ذکر شد ،اثر سرعت سرد شدن
نسبت به افزودن بیسموت در بهبود خواص مکانیکی
چشمگیرتر است .بیشترین استحکام تسلیم ،استحکام
کششی نهایی و درصد ازدیاد طول مربوط به نمونههای
عملیات حرارتی شدهای است که دارای  %6/5بیسموت بوده
و با بیشترین سرعت سرد شدهاند ( 0درجه سانتیگراد بر
ثانیه) .مقایسه خواص مکانیکی برای نمونهی بدون
بیسموت ،سردشده در سرعت  6/55درجه سانتیگراد بر
ثانیه و نمونه حاوی  %6/5بیسموت سردشده در سرعت 0
درجه سانتیگراد بر ثانیه نشاندهنده افزایش استحکام
تسلیم ،استحکام کششی نهایی و نیز درصد ازدیاد طول به
ترتیب به میزان  %48 ،%99و  %777بود .نتایج به دست
آمده مشابه یافتههای موسوی و همکارانش است] [90که
بیشترین خواص مکانیکی آلیاژ  A356را در حالت بهینه
افزودنی النتانیم ( ،)%6/7باالترین سرعت سرد شدن و انجام
عملیات حرارتی  T6به دست آوردند.
عموماً آلیاژهای آلومینیم برای کاربردهای صنایع
خودروسازی و هوایی نیازمند ترکیب مناسبی از خواص
کششی و انعطافپذیری هستند .همانطور که ذکر شد،
افزودن عناصر بهساز و نیز افزایش سرعت سرد شدن
میتواند موجب اصالح ریزساختار و بهبود خواص مکانیکی
شود .همچنین همانطور که مشاهده شد ،اعمال فرآیند
عملیات حرارتی نیز میتواند موجب بهبود ریزساختار و
افزایش خواص مکانیکی شود .در واقع تغییرات ریزساختاری
در اندازه دندریتهای آلومینیم و نیز تغییر شکل سیلیسیم
یوتکتیکی که موجب تغییر در خواص مکانیکی شدهاند،
بیانکننده تاثیر همزمان سه عامل افزودن بیسموت ،تغییر
سرعت سرد شدن و نیز عملیات حرارتی  T6است .توضیح
فوق را به طور خالصه میتوان در رابطه پیشنهادی ()2
بیان کرد:
6

+ i p

()2

f e   e  (  K i f i )  Si
1
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 y = f   

1

σα

که در این رابطه f ،کسر حجمی دندریتهای آلومینیم،
تنش تسلیم K ،ثابت λ2 ،اندازه بازوهای دندریت ثانویهfαe ،
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و  αeکسر حجمی و تنش تسلیم آلومینیم در فاز یوتکتیک
آلومینیم-سیلیسیم Si ،تنش تسلیم سیلیسیم fi ،کسر
حجمی سیلیسیمهای با شکل مختلف Ki ،پارامتریای است
که بستگی به مورفولوژی و شکل سیلیسیم دارد (مقدار
حداقل و حداکثر آن به ترتیب متناسب با کالس  7و کالس
 0نوع سیلیسیم بر اساس دستهبندی انجمن ریختهگری
آمریکا )7و  σipاستحکام از طریق تشکیل رسوب بینفلزی
 Mg2Siاست .همانطور که در این رابطه مشاهده میشود،
بخش اول مرتبط با استحکام فاز آلومینیم زمینه ،بخش دوم
مرتبط با استحکام فاز یوتکتیک آلومینیم-سیلیسیم و بخش
آخر مرتبط با استحکامدهی رسوبات است.

 -4-9بررسی سطح شکست

سطح شکست نمونههای عملیات حرارتی شده توسط
میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت.
تأثیر بیسموت و نیز اعمال عملیات حرارتی را میتوان بر
روی خصوصیات ظاهری سطح شکست مشاهده نمود.
شکل ( ،)8سطح شکست نمونههای بدون بیسموت و حاوی
 6/4و  %6/5بیسموت را نشان میدهد که در سرعتهای
متفاوت  6/55و  0درجه سانتیگراد بر ثانیه سرد شدهاند.
سطح شکست نمونه بدون بیسموت و سرد شده در سرعت
 6/55درجه سانتیگراد بر ثانیه نشاندهنده حالت شکست
ترد است که در آن صفحات کلیواژ بهخوبی مشاهده

شکل  -1سطح شکست نمونههای سرد شده در سرعت ( 1/55سمت راست) و ( 6سمت چپ) با محتوای بیسموت متفاوت پس از انجام
عملیات حرارتی( :الف-ب) بدون بیسموت( ،ج -د)  % 1/4بیسموت و (ه -و)  % 1/5بیسموت.
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میشوند (شکل -8الف) .در مقابل سطح شکست نمونه
بدون بیسموت که در سرعت  0درجه سانتیگراد بر ثانیه
سرد شده است ،نشاندهنده مناطق بیشتری با حالت
شکست نرم است (شکل -8ب) .میتوان مشاهده نمود که
بین تغییر ساختار سیلیسیم یوتکتیک و رفتار شکست
نمونهها ،ارتباط مستقیمی وجود دارد .همانطور که در
شکل (-8ج) دیده میشود ،سطح شکست نمونهی حاوی
 %6/4بیسموت که در آرامترین سرعت سرد شده است،
ترکیبی از شکست نرم و ترد است .در حالی که دیمپلها
که نشاندهنده شکست نرم هستند ،در سطح شکست
نمونه ای که دارای همین میزان بیسموت بوده ولی در
باالترین سرعت سرد شده است ،بهخوبی دیده میشود
(شکل -8د) .سطح شکست نمونه حاوی  %6/5بیسموت در
آرامترین حالت ،همچنان نشاندهنده ترکیبی از شکست
نرم و ترد است (شکل -8ه) .حال آن که ،دیمپلها کل
سطح شکست نمونه حاوی  %6/5بیسموت و سرد شده در
سریعترین حالت را در برگرفتهاند (شکل -8و) که بهوضوح
بیانگر شکست نرم است و انطباق خوبی با نتایج خواص
مکانیکی به خصوص درصد ازدیاد طول دارد .دیمپلهای
ایجادشده  ،رشد کرده و با پیوستن به یکدیگر موجب ایجاد
صفحات جداشده از یکدیگر میشوند .در ابتدا حفرههای
بسیار ریز تشکیل میشوند که معموالً در فصل مشترک فاز
سخت (سیلیسیم) و فاز نرم زمینه (آلومینیم) ایجاد
میشوند .در این حالت ،شکست به نیروی بیشتری نسبت
به شکست ترد نیاز دارد.

میشود .این رابطه در جاهایی معتبر است که میزان درصد
انعطافپذیری بیشتر از  % 7باشد .از آنجائی که در این
رابطه  Qتابعی از هر دوی  UTSو  % Elاست ،بنابراین این
رابطه بیانکننده بهتری از خواص کششی نسبت به حالتی
است که تنها  UTSو یا تنها  % Elدر نظر گرفته شود.
تغییرات اندیس کیفیت برای نمونههای عملیات حرارتی
شده با در نظر گرفتن محتوای بیسموت و شرایط انجمادی
مختلف در شکل ( )3نشان داده شده است.
بهمنظور پیشبینی و ارزیابی بهتر اندیس کیفیت در اثر تغییر
همزمان درصد بیسموت و سرعت سرد شدن در دامنه
وسیعتری از متغیرها از نمودار کانتور استفاده شده است .در
شکل ( )3دو متغیر محور  Xو  Yبه ترتیب درصد بیسموت و
س کیفیت است.
سرعت سرد شدن و متغیر سوم ،Z ،اندی ِ
برای درونیابی اندیس کیفیت نواحی مختلف میتوان از
خطوط هممقدار که در شکل نشان داده شده است ،استفاده
نمود .همانطور که مشاهده میشود ،افزودن بیسموت تا
کمتر از  %6/4تقریباً روند یکسانی را برای اندیس کیفیت در
سرعتهای مختلف سرد شدن نشان میدهد .حال آن که با
افزایش سرعت سرد شدن ،اندیسِ کیفیت نمونهها بهطور
س کیفیت
تدریجی افزایش یافته است .بهطور مثال ،اندی ِ
نمونههایی که دارای  %6/7بیسموت هستند و با بیشترین (0
درجه سانتیگراد بر ثانیه) و کمترین سرعت ( 6/55درجه
سانتیگراد بر ثانیه) سرد شدهاند ،به ترتیب برابر  275/3و
 974/3مگاپاسکال است .در واقع ،بهترین پاسخ به عملیات
حرارتی با در نظر گرفتن اندیس کیفیت مربوط به نمونههایی
است که با سرعت باالتر سرد شدهاند .هر چند که افزودن

 -5-9اندیس کیفیت

یک معیار تجربی و عددی بهنام اندیس کیفیت ( )Qبرای
تخمین و ارزیابی کیفیت قطعات ریختگی Al-Si-Mg
تعریفشده است .مقدار  Qبه پارمترهای مؤثر ساختاری
مانند بهسازی ،شرایط انجمادی و عملیات حرارتی بستگی
دارد] Q .[97اندیس عددی است که بیانکننده تأثیر
استحکام نهایی و درصد ازدیاد طول قطعه بر بازدهی
قطعات ریختگی است و بهصورت زیر بیان میشود:
()9

)Q = UTS + K log (El%

که  UTSاستحکام کششی نهایی برحسب مگاپاسکال،
میزان ازدیاد طول برحسب درصد و  Kثابتی است که برای
آلیاژهای  756 ،Al-Si-Mgمگاپاسگال در نظر گرفته
El%

شکل  - 3کانتور اندیس کیفیت برای نمونههای عملیات حرارتی شده
بهعنوان تابعی از درصد بیسموت و سرعت سرد شدن.

فراهانی  /تأثیر همزمان بیسموت ،شرایط سرد شدن و پیرسازی مصنوعی بر کارایی آلیاژ ریختگی Al-8Si-0.3Mg

 %6/5بیسموت بهتنهایی نیز موجب بهبود اندیس کیفیت
نمونهها در سرعتهای ثابت سرد شدن شده است .همانطور
که در شکل ( )3مشاهده میشود بیشترین اندیسِ کیفیت
( 952/8مگاپاسکال) برای نمونهای است که دارای بیشترین
مقدار بیسموت بوده و در بیشترین سرعت سرد شده است.
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افزودن 6/5درصد وزنی بیسموت به نمونه سرد شده در
سرعت  0درجه سانتیگراد بر ثانیه بیشترین مقدار
اندیس کیفیت 952/8 ،مگاپاسکال ،به دست آمد.
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