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Abstract:
In the current study, the effects of bismuth and T6-heat treatment on the microstructural and
tensile properties of SiC-reinforced Al-Si alloy (LM13) have been investigated. The alloys
were subjected to the solution and ageing treatment to investigate its effect on the
characteristics of eutectic silicon particles and tensile properties. The microstructures of
specimens were examined by using optical and scanning electron microscopy. According to
microstructural results, the most improvement in the modification of eutectic silicon phase
was achieved by the addition of 1 wt. % bismuth. On the other hand, applying T6-heat
treatment spherodize the silicon particles and thus modify the microstructure of the alloys.
Adding bismuth and applying heat treatment simultaneously intensify the modification effect
of each of them. The tensile testing was employed to measure the quality index (QI) of the
alloys for evaluating the modification efficiency of the alloy with different bismuth contents.
The reduction in both tensile strength and ductility after addition of higher contents of bismuth
was found to be due to the formation of bismuth–rich phases in the microstructure. The results
of fractography showed that bismuth in its optimum level changed the fracture mode from
brittle to ductile. This is due to the reduction in dimples size.
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چکیده:
در پژوهش پیشِرو ،کارایِش افزودن بیسموت و اجررایِ عملیرات گرمرایی  ،T6برر ریزسراختار و ویژهگیهرایِ تنشری آلیراژ
پیستون  LM13مستحکم شده با نانوذرههایِ  SiCبررسی شده است .برایِ بررسیِ اثر عملیات گرمایی بر ذرههایِ سیلیسریم
یوتکیتک ،درآغاز آلیاژها زیرِ عملیات انحالل و سپس عملیات پیرسازی قررار گرفتنرد .ریزسراختار نمونرهها برا برهکارگیریِ
ریزبینِ نوری و الکترونیِ روبشی بررسی شدند .بر پایهیِ دستیافتهایِ ریزسراختاری ،یرک درصرد وزنری بیسرموت شررای
بهینهیِ ریزساختاری را پدید آورد .همچنین ،عملیات گرمایی  ،T6ریز و کرروی شردن تی رههرای سیلیسریم یوتکتیرک را
بههمراه آورد که پیامد آن به واتَرزِش ( )Modificationریزساختار آلیاژها انجامید .درواقر ،،افرزودن همزمران بیسرموت و
اجرررایِ عملیرراتِ  T6شرردتِ واتَرررزِشِ ریزسرراختاری را دوچنرردان کرررد .آزمررون تَنشرری( )Tensileبرررای انرردازهگیریِ تُکررارِ
کیفیّت( ،)Quality-indexانجام شد تا بازدهی واتَرزِش آلیاژهای گوناگون بررسی شود .آزمون تنشی نشان داد کره افرزودن
بیسموت ،اجرایِ عملیات گرمایی ،و یا اجرایِ همزمان این دو کار ،بهدلیل واتَرزِش ریختار()Morphologyهای ناپسرندِ فراز
سیلیسیم یوتکتیک ،بهکرد ویژهگیهایِ تنشی آلیاژ را درپی دارد .کاهش ویژهگیهایِ تنشی در درصدهایِ براتتر بیسرموت
را میتوان در پیوند با پیدایش ترکیبهای پُرر بیسموتِ درشت دانست .شکستنگاری نیز نشان داد که با افرزودن بیسرموت
تا یک درصد وزنی ،سازوکار شکست از تردی به نرمی میگراید .این رخداد را میتوان در پیوند با کاهش انردازهیِ تی رههایِ
سیلیسیم و در نتیجه افزایش شمار چالکها (’ )Dimplesدر سطحِ شکست آلیاژ دانست.

 -4پیشگفتار
آلیاژهای ریختهگی پایه آلومینیم-سیلیسیم ،دارایِ
ویژهگیهایِ یکتایی همچون نسبتِ استحکام به وزن بات،
پایداری در برابر خوردهگی و ترکِ داغ خوب ،توانمندیِ
ریختهگری و جوشکاری برجسته ،و همچنین ،ضریب
انبساط یا وابَخسِش 1گرمایی پاییناند .با نگرمندی بهچنین
ویژهگیهایی ،این رده آلیاژها کاربردهای گستردهای
یافتهاند .بر پایهیِ برخی آمارهایِ باشنده نیز ،درصد بسیاری
از افزارهایِ ریختهگی آلومینیمی را این آلیاژها
دربَرمیگیرند[ .]9-1بههرروی ،عنصر یا بُنپار سیلیسیم وزنِ

Expansion

1

ویژهاش 4بسیار نزدیک به آلومینیم است؛ بنابراین ،آمیختن
این دو عنصر دستمایهیِ افزایش چندانی در وزن ویژهیِ
آلیاژ پایانی نمیشود .بااینهمه ،افزودن سیلیسیم به
آلیاژهای آلومینیم دستآویز افزایش شارهگی 9یا همان
ی داغ ،کاهش
سیالیت ،افزایش پایداری در برابر پارهگ ِ
انقباض یا بَخْسِش ،2و همچنین ،بهکرد شناسههایِ
خورانِش 5آلیاژ میگردد [ .]9-4گفتنیست که آلیاژهای

Specific weight
Fluidity
2
Contraction
به ناهمسانیِ معنایی و مفهومی در تَرمهایِ « »Shrinkageو « ،»Contractionو تنها
برابرنهادهیِ آن ،یعنی «انقباض» نگریسته شود.
5
Feeding
4
9
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اُپاریوتکتیکِ 1آلومینیم ر سیلیسیم ،بهگونهای تقریبی کمتر
از  14درصد سیلیسیم دارند ،و آلیاژهایِ هیپرریوتکتیک
دارایِ بیشتر از  14درصد سیلیسیم هستند .در کنار
سیلیسیم ،عنصرهایِ دیگری چون منیزیم و یا مس نیز
بهشیوهیِ رواجمندی برای بهکرد ویژهگیهایِ مکانیکی ،به
این آلیاژها افزوده میشوند .این درحالی است که ،برخی
عنصرهایِ آلیاژی یا حتا دُشنابی4هایی همچون آهن،
بههنگام ریختهگری وارد مذاب شده و پیدایش ترکیبهایِ
اندرفلزی 9را درپی دارند.
از دیرباز ،رهیافت2هایِ گوناگونی برای بهبود ریزساختار و
بهویژه ریختار 5ذرههایِ سیلیسیم ،و بهدنبال آن بهبود
ی آلومینیمرسیلیسیم پیگیری
ویژهگیهایِ مکانیکی آلیاژها ِ
شده است .از سرآمدانِ این روشها میتوان به گزینههایی
چون افزودن عنصرهایِ آلیاژیِ ویژه (واتَرزِش 1شیمیایی)،
افزایش سرعت انجماد ،واتَرزِش گرمایی ،و یا فرارَوند1های
گرمامکانیکی اشاره داشت.

فرتور -4-نمایی از یک پیستون و محلهایِ زیرِ سایش.

باری ،ریختار یا مورفولوژیِ سیلیسیمِ یوتکتیک ،در حالت
سیاهتاب 0بهصورت تی چههایِ ناپَسندیست؛ با افزودن
عنصرهایِ ویژهای همچون استرانسیم و یا سدیم ،این
تی چهها به حالت ،فیبریشکل دگردیسی مییابند .ناگفته
نماند که بهگونهای کلی ،محلهای ت ییر ساختار ،گوشههایِ
تی ههای سیلسیم هستند .این ناپایداریها با انجام واتَرزِش
شیمیایی افزایش یافته ،و بنابراین ،یک ساختار واتَرزیده،
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بههنگام عملیات گرمایی بهآسانی و با شتابی فُزاینده از
میان رفته و کروی میشود[.]1-5
ش آلیاژهای
یکی از جُستار3هایِ نوین در زمینهی سای ِ
ی رون ِد سایشی این آلیاژها در
آلومینیم -سیلیسیم ،بررس ِ
ن خودرو
راژْمان یا سیست ِم سودهشناسیک 19سیلندر و پیستو ِ
است .بهگونهای کلی ،محلهایِ سودهشناسیکِ راژمانِ سیلندر و
ی بنیادین
پیستون را میتوان به سه منطقه ِ
س رینگِ
 –1پَرماس 11پیستون و رینگ پیستون –4 ،پَرما ِ
ی
پیستون و سیلندر و  – 9نقطهیِ پَرماس پیستون و انگشت ِ
پیستون دستهبندی کرد .همچنین ،انبساط یا وابَخسِش
گرمایی پیستون در اثر گرمای ناشی از سوزش ،14نیز میتواند
ن پیستون و
ی پیستون ،به پَرماس میا ِ
بهدلیل افزایش اندازه ِ
سیلندر و درنتیجه ،سایش ناشی از آن کشیده شود [.]15
ی زیرِ سایش آن
فرتور -1-شمایی از یک پیستون و محلها ِ
را بهنمایش گذاشته است .گفتنی است که راهکُنش19هایِ
ی زیانباری پیشنهاد
گوناگونی برایِ کاهش چنین سایشها ِ
و پژوهیده شدهاست؛ که ازاینمیان ،به روشهایی همچون
ی سخت به
فراورشِ مالِشی-همزن ( ،)FSPیا افزودنِ ذرهها ِ
زمینهیِ آلیاژ با انگیزهیِ افزایش پایداریِ سایشی میتوان
اشاره داشت.
بههر روی ،در پژوهش پیشِرو با نگرش به نیازهایِ صنعت
و با انگیزهیِ افزایشِ بهرهوریِ آلیاژهای پیستون ،گونهای
آلیاژِ  LM13مستحکم شده با نانو-پودرهایِ  ،SiCبهکار
گرفته شد تا بهبررسی چندیوچونیِ کارکردِ عنصر آلیاژی
بیسموت ،بر ویژهگی هایِ مکانیکی ،و البته گُوالش12
ریزساختاریِ آن پرداخته شود.
 -2مواد و روش پژوهش
ی
ی ِاستانده ِ
در نخستین گام ،آلیا ِژ پیستون  LM13برپایه ِ
بریتانیایی  ،1490LM13در یک کورهی مقاومتی با بوتهای
Essay
Tribological system
11
Contact
14
Combustion
19
Tactic
 12در بسیاریِ از بافه()Textهایِ دانشیک ،برایِ ترم « »Developmentاز برابرنهرادهیِ
«گسترش» بهره میجویند که افسوسمندانه ،این واژه شخصیّتِ ترمشناسریکِ بسرندهای
ندارد .چراکره «گسرترش» را میتروان بررایِ تَرمهرایِ بسریاری ترمهرایِ دیگرر همچرون
« »Expanse« ،»Deploy« ،»Propagation« ،»Extensionو دیگرها بهکار بست.
چنین رویکردهایی مایهیِ از میان رفتن دامنهیِ معنایی ایرن ترمهرا میشرود؛ بنرابراین،
بخردانه است تا از واژهای درخرور بهرره گرفتره شرود .بایرد افرزود کره «گروالش» واژهای
هستیمند در بافههایِ کهن پارسیست.
3

19

Hypo-eutectic
 4برابرنهادهیِ پیشنهادیِ ما برایِ ترم «« ،»Impurityدُشنابی»ست .این واژه از آمیرزشِ
پیشوند «دُش» و واژهیِ «ناب» برساخت شدهاست.
9
Intermetallic
2
Approach
5
Morphology
« 1بهسررازی» ،یررا «اصررال » ،واژههررایی هسررتند کرره بررهعنوان برابرنهرراده برررای ترررم
« »Modificationبهکار میروند .این دواژه چندان که باید مناسب نمینمایند.
1
Process
0
As-cast
1

نه گاهِ بسودن مر او را نمایش،

نه گاهِ گُوالش مر او را گرانی (فرخی)

421

پژوهشنامه ریختهگری ،تابستان  ،4931جلد  ،2شماره  ،2صفحات 491-429

گرافیتی و گُنجایش پنج کیلوگرم آلومینیم ،ساخته شد .برای
ی
تنظیم دمای کوره از گرماجُفت 1نوع  Kاستفاده شد .برا ِ
ش عنصرهای آلیاژی بههنگام ذوب ،چهار
ن 4اکسای ِ
بازنِهید ِ
درصد آلومینیم ،هشت درصد سیلیسیم و پانزده درصد منیزیمِ
فزونبرسازمان بهمذاب افزوده شد .باید افزود که این درص ِد
ی سرامیکی را
ی ذرهها ِ
ش ترشوندگ ِ
منیزیم ،کا ِر کمک بهافزای ِ
هم انجام میدهد .ترکیب شیمیایی آلیاژ  LM13فراوری شده
در جدول ( )1آورده شده است .در گا ِم سپسین ،شمشهای
آغازین برش داده شده و برایِ بازگُدازش ،9درونِ بوتهای از
ی
ی مقاومت ِ
جنس کاربید سیلیسیم جای داده شدند و در کوره ِ
ش ±5 2درجهیسانتیگراد با گُنجایش
کوچکتری با پَرسون ِ
 599گرم آلومینیم ،ذوب شدند.

 C2Cl6و بهمدت پنج دقیقه انجام شد .در ادامه پودرهایِ
 SiCبهمذاب افزوده شدند و همزنِ مکانیکی بهمدت یک
دقیقه مذاب را بهگردش درآورد .همچنین ،برای اکسایش
نیافتنِ پیدرپیِ سطح مذاب هنگام همزدن ،از دمیدنِ گاز
نیتروژن بهره برده شد .پودرهایِ  SiCپیش از افزودن
بهمذاب ،در بوتهای از جنس آلومینا در دمایِ 099
درجهیسانتیگراد و بهمدت یک ساعت ،عملیات گرمایی
شدند؛ در هنگام روندِ همزدن هم ،با لولهای بهدرون کورهیِ
ذوب راهنمایی گردیدند .شایستهیِ بیانست که ذرههایِ
پودری  SiCاستفاده شده میانگین  59نانومتر تا 10
میکرومتر داشتند.

جدول  -4ترکیبِ شیمیایی آلیاژ آلومینیم  LM13تهیه شده
(درصد وزنی)
Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Ni

Al

14/1

9/5

1/9

9/1

1/4

9/5

9/1

پایه

جدول  -2کاروَندهای استفاده شده در این پژوهش
شماره

درصد پودر SiC

درصد بیسموت

نام نمونه

1

 1/5درصد وزنی

9/1

A1

4

 1/5درصد وزنی

9/9

A2

9

 1/5درصد وزنی

9/5

A3

2

 1/5درصد وزنی

1

A4

5

 1/5درصد وزنی

9

A5

1

 1/5درصد وزنی

5

A6

فرتور -2-قالب پایایِ بهکار گرفته شده در آزمونهای ریختهگری.

فرتور -9-اندازههایِ اِستانده در نمونههای آزمون تنش.

در اینمیان ،پس از خمیری شدنِ آلیاژ در دمایِ 109
درجهیسانتیگراد ،سطحِ آلیاژ با پوشال5ر 11پوشیده شد.
ی گوناگونِ
ب یکسرِ آلیاژ ،درصدها ِ
اندکی پس از ذو ِ
بیسموت ( 9 ،1 ،9/5 ،9/9 ،9/1و  5درصد وزنی) بهمذاب
ش
افزوده شد .گفتنیست که در این گامه ،درصد بازنه ِ
بیسموت ده درصد در نگر گرفته شد[ .]1برایِ دستیابی
بهآمیزهای یکنواخت ،مذاب با میلهای گرافیتی و بهآرامی،
بهمدت سه دقیقه هم زده شد؛ البته ،همزدن بهگونهای اجرا
شد تا از ورود توژ1هایِ اکسیدی بهدرون مذاب جلوگیری
شود .پس از ده دقیقه ،گاززدایی با افزودن  9/9درصد وزنی
Thermo-couple
Compensate
9
Re-melting
2
Precision
 5بنابر دلیلهایی که در این پانوشت نمیگنجد ،برابرنهادهیِ «پوشان» ،واژهیِ مناسربی بررای
ترم « »Coverallنیست؛ از اینرو ،ما واژهیِ «پوشال» را برایِ این مفهوم پیش مینهیم.
1
Film
1
4

پس از سربارهزدایی ،1آلیاژهای گوناگون بهدرون یک قال ِ
ب
پایا 0که تا دمای  449درجهیسانتیگراد پیشگرم شده بود،
ریخته شد (فَرتور .)4-دمای بارریزیِ همهیِ آلیاژها 159
درجهیسانتیگراد در نگر آورده شد و از هر بار ذوبریزی،
دو نمونه کشش با اندازههایِ نشان داده در فرتور -9-تهیه
شد .جدول  -4-کاروَند3هایِ پژوهیده شده را بهنمایش
گذاشتهاست.
عملیات گرمایی  T6با انگیزهیِ بررسی ت ییر ریختار فاز
سیلیسیمِ یوتکتیک و بهپیروی از آن ،ت ییر ویژهگیهایِ
تنشی آلیاژ اجرا شد .بنابراین ،نیمی از نمونههای ریخته
شده ،بهمدت  19ساعت در دمای  529درجهیسانتیگراد
زیرِ فرارَوندِ گرمایی انحالل یا لویِشسازی قرار گرفتند،
Slag removing
Permanent
3
Parameter
1
0
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سپس در آب فرونشانی شده ،و در دمای 155
درجهیسانتیگراد بهمدت شش ساعت پیرسازی شدند.
کِلِر
و
پنجدرصد،
HF
بهکمک
نمونهها
( )20mlH2O+20mlHNO3+20mlHCl+5mlHFسونیده شدند.
برایِ ژرفسونِش 1هم از  NaOHبیستدرصد استفاده شد.
ن نوری و الکترونروبشیِ دارایِ
نمونههای سونیده با ریزبی ِ
آناکاوگرِ 4پرتوی ایکس بررسی شدند .برای ارزیابی
ویژهگیهایِ تنشی ،نمونههای آزمون تنشی برپایهیِ
اِستاندهیِ  ASTM.B557ساخته شدند .سرعت حرکت
فکهای دستگاهِ آزمون تنشی یک میلیمتر بر دقیقه درنگر
آورده شد .برای تعیین درصد درازشِ 9نمونهها ،از یک
دستگاه اندازهگیری اُستَنسنج 2در هنگام آزمون تنشی
ی سختیِ نیز از روش سختیسنجیِ
استفاده شد .برایِ ارزیاب ِ
ی کروی با قطر  4/5میلیمتر و نیرویِ
برینل با فرورونده ِ
 14/5کیلونیوتن ،بهره برده شد.

شایانِ پَرواست که با نگرش بهحضور ذرههایِ  SiCدر این
ی جروانهزنیِ دگرگِن 11افزایش خواهد یافت؛
آلیاژ ،محرلها ِ
بنابراین ،تی ههایِ سیلیسیم یوتکتیک در آلیاژ ،LM13-SiC
کوچکتر از آلیاژهای  LM13بدون  SiCخواهد بود.
ی مذاب بازمانده بهدمای یوتکتیک رسید،
هنگامیکه دما ِ
ساختار یوتکتیکِ دو فازی آلومینیم -سیلیسیم جوانه زده و
رشد میکند .همچنین ،با نگرش به درصدِ باتی مس ،نیکل
و یا منیزیم در ترکیب آلیاژ پایه ،پنداشته میشود که در
ساختار درصد چشمگیری از رسوبهایِ سرشار از این
عنصرها پدید آیند.
(الف)

 -9بررسیِ یافتهها
40 µm

 -4-9بررسیهایِ ریزساختاری

فرتور  -2-ریزساختارِ سیاهتاب 5برخی آلیاژها را پس از
واتَرزِش نشان میدهد .با نگرش بهنمودار تَرازِش 1فازی
آلومینیم-سیلیسیم ،ریزساختار آلیاژ پایه ،بدینگونه پدیدار
میشود که درآغاز ،فاز  α-Alجوانه زده و سپس ،بهصورت
داردیسی 1رشد میکند .هنگامی که این داردیسها بههم
ی یا سیالیتِ مذابِ آلومینیم ،تنها در
میرسند ،شارهگ ِ
0
فضاهای اَندرر داردیسی امکانپذیر خواهد شد که برایِ از
میان بردنِ تِرنگِش3هایِ ایجاد شده در اثر واکنش
یوتکتیک ،میباید ذوب تنها در میانِ داردیسها بماند.
همانگونه که فرتور -2-ب) نشان میدهد ،این رخداد
ی تِرنگشی 19شود.
میتواند دستمایهیِ پیدایشِ پُرلیکهگ ِ

کلوخِش()Agglomeration
پوردهای SiC

40 µm

( ب)

پُرلیکِگیِ تِرنگش ()shrinkage porosity

(ج)
کلوخِش پودرهای SiC

Deep-etching
Analyzer
9
Elongation
2
Extensometer
5
As-cast
1
Equilibration
1
Dendritic
0
Interdendritic
3
Shrinkage
ی تِرنگش» را ما برایِ ترم « »Shrinkage-Porosityپیش مینهیم .برایِ ترم
« 19پُرلیکهگ ِ
« ،»Porosityهماکنون از برابرنهادهیِ «حفرات» یا «تخلخل» استفاده میشود .این دو واژه بنا
بر بسیاری دلیلها مناسب نیستند ،و معنی و مفهوم این ترم را بسی دچار آشفتهگی میکنند.
1
4

40 µm

فازهایِ پُرـ بیسموت

فرتور  -1-ریزساختار آلیاژهای سیاهتاب در درصدهایِ گوناگون
بیسموت ،الف) پایه ،ب) یکدرصد ،ج) سهدرصد.
 11بهنادرستی در همهیِ بافههایِ مهندسری مرواد ،از برابرنهرادهیِ «نراهمگن» بررای تررم
« »Heterogeneousاستفاده میشود .اگرر ایرن تررم «نراهمگنی»سرت پرس ترمهرایِ
« »Inhomogeneousیا « »Nonhomogeneousچیستند؟!
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باری ،آک1هایِ نشان داده شده در فرتور  -2-ب) ،کم-و-
بیش در همهیِ نمونههایِ ریختهگری دیده شد؛ بنابراین ،از
آوردنِ فرتورهایِ بیشتر خودداری شدهاست .ا ّما ،همانگونه
که فرتور  -2-الف) نشان میدهد ،فاز سیلیسیم در زمینه،
سوزنیشکل بوده و گمان براینست که چنین ساختاری،
جوانهزنی و رشد ترک ،و کاهش ویژهگیهایِ مکانیکی آلیاژ
را شدت بخشد .بههرروی ،با همسنجی میانِ فَرتورهایِ
فلزنگاری ،4دریافته میشود که افزودن بیسموت کاهش
اندازهیِ تی ههای سیلیسیمِ یوتکتیک را بهدنبال دارد .امّا،
افزودنِ درصدهایِ باتیِ بیسموت (سهدرصدِ وزنی) ،دیگر
ت ییر چندانی را در ریختار تی هها بههمراه نداشته و
ترکیبهایِ اندرفلزیِ پُرر بیسموت بهصورت درشت در
ریزساختار نمایان میشوند (فرتور)-5-؛ پیشبینی میشود
که این ترکیبهایِ درشت ویژهگیهای مکانیکی آلیاژ را
دستخوش ت ییر قرار دهند.
در ریزساختارهای فرتور  ،-2-زمینهیِ روشن فاز آلومینیم
 ،αو ناحیههایِ تیرهتر فاز سیلیسیم یوتکتیک هستند.
ازسوی دیگر ،در فَرتور الکترونهای برگشتی از نمونهیِ
دارایِ پنج درصد بیسموت در فرتور  ،-5-زمینهیِ تیرهتر،
ی خاکستریرنگ تی ههای فاز
فاز آلومینیم  ،αو ناحیهها ِ
سیلیسیم یوتکتیک هستند .با نگرش بهحضور عنصرهایی
چون آهن یا منگنز در ترکیب شیمیایی آلیاژ پایه ،پیدایش
فازهایِ گوناگونی چون Al12(Fe,Mn)3Si, ،β-Al5FeSi
 Al6(Fe,Mn), Al3Feانتظار میرود.

A
تیغههایِ سیلیسیم

فاز β-Al5FeSi

B

فرتور  -1-ریزساختار سیاهتابِ نمونهی دارایِ پنج درصد بیسموت.

Defect
Metallography

1
4

(الف)

( ب)

فرتور  -1-آناکافت نقطهای :الف) نقطهیِ  ،Aب) نقطهیِ  Bاز فرتور .1-

ت 9فازیِ ترکیبِ اندرفلزیِ آهندار
رتور -1-الف) نیز آناکاف ِ
در فرتور  -5-را بهنمایش گذاشتهاست .با نگرش بهنمودار
تَرازِش آلومینیم -بیسموت ] ،[13اینگونه میتوان برداشت
کرد که افزودن بیسموت به آلیاژ  ،LM13-SiCهیچگونه فا ِز
نوینی را با آلومینیم پدید نمیآورد .از اینرو گمان میشود
که افزودن بیسموت به آلیاژِ پایه ،موجب پیدایش فازی
چون  Mg3Bi2شده باشد؛ همچنین ،آناکافتِ نقطهایِ فرتور
ش فاز اندرفلزیِ دارای بیسموت و
-1ب) نیز نشان از پیدای ِمنیزیم دارد .پس با نگرش بهباتتر بودن دمای پیدایش این
فاز ( 041درجهیسانتیگراد) نسبت به تی ههایِ سیلیسیم
( 539-199درجهیسانتیگراد) Mg3Bi2 ،زودتر پدیدار
میشود.
باری ،از آنجایی که بیسموت و آنتیموان در گروهِ پانزده ِم
جدولِ دورهایِ عنصرها جای دارند ،باور بر اینست که
ویژهگیهایِ شیمیایی همسانی داشته باشند .بنابراین،
منطقی بهنگر میآید که بیسموت از راهی مانند آنتیموان
ذرههایِ سیلیسیم را پاتیش کند ،درواق ،،این گمان
همخوان با پژوهش چُو و لوپِر ] [10است .از اینرو توانِ
ش تنشِ
ی 2بیسموت را میتوان در پیوند با کاه ِ
پاتیندهگ ِ
ش تنشِ
سطحی 5آلیاژهایِ آلومینیم دانست] .[11-11کاه ِ
سطحیِ مذابِ درونِ فاز یوتکتیک ،میتواند زاویهیِ پرماسِ
میانِ آلومینیم و سیلیسیم را کاهش داده و در دنباله موجب
Analysis
Refining
« 5تنشِ سطحی» برابرنهادهیِ درخوری برایِ « »Surface Tensionمیباشد.

9
2
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ی هرچهبیشتر فاز سیلیسیم را
شود تا آلومینیم بتواند با آسان ِ
ی 4رشدِ سیلیسیم را دربَربگیرد.
تَر 1کند و پیشان ِ
شایستهیِ بیانست که سازوکار رشدِ جامدهایِ خالص ،به
چگونگیِ فصلمشترکشان وابسته است .فلزسانهایی 9چون
سیلیسیم ،در حالت واتَرزِش نشده ،فصلمشترکی نرم یا هموار
دارند ][19-3؛ در اینگونه فصلمشترکها ،پیوستن اتمها از
فاز مذاب بهفاز جامد ،بهگونهای رایج در یک تیهیِ اتمی
رخ داده یا بهبیانی دیگر ،جابهجایی اتمها از مذاب به جامد
از راه یک منطقهیِ عبوری با ضخامت یک تیهیِ اتمی
صورت میپذیرد .چنین فصلمشترکهایی در مَرپِل 2اتمی
ی بزرگتر ،زبر یا ناهموار گزارش
هموار ،ولی در مَرپِلها ِ
شدهاست .در فصلمشترک همواره میزان ت ییر ساختار
اتمی و یا نظم اتمی از فاز جامد به مذاب ،بسیار زیاد است.
نمود این مطلب ،ت ییر دَرگاشت 5ذوب باتی آنست .بر این
اساس پیوستن اتمها از فاز مذاب به فاز جامد بهآسانی
امکانپذیر نیست[.]11
فرتررور  -1-فَرتررور ریررزبینِ نرروری از ریزسرراختار آلیاژهررای
واتَرزِش شده را پرس از عملیرات گرمرایی نشران مریدهرد.
بهسادگی میتوان دریافت که ذرههایِ سیلیسیم یوتکتیرک،
بهصورت تقریبی ،کروی شده و نسبت طول بهعررض آنهرا
کاهش یافته و بههم نزدیک شردهاند .برا نگررش بره نمرودار
فازی منیزیم-بیسموت ] [13میتوان نتیجه گرفرت اجررایِ
عملیات گرمایی موجبِ افزایش والویِش 1یا انحالل اتمهرای
بیسموت در زمینه  Al-αبا سازوکار لویِشِ جانشین میشود.
همچنین ،در هنگام عملیرات گرمرایی ،دمرایِ برات موجرب
واپخررش 1اتمهررایِ سیلیسرریم از درون ترکیررب سیلیسرریم
یوتکتیک بهزمینه میشود .بهدلیلِ واپخش بیشرتر اتمهرا از
لبهی تی هها ،تیزی نوک این تی هها کاهش یافته و ذرههایِ
سیلیسرریمِ یوتکتیررک کررروی و انرردازهی آنهررا کوچررکتر

Wet
Front
 9واژهیِ « »Metalloidاز آمیررزش « »Metalو پسرروند« »–oidبررهمعنی « »Likeو
« »Resemblingپدید آمدهاست.
2
Scale
5
Entropy
1
Dissolution
 1سالیان بسیاریست که در بافههایِ مادّهشناسی ترم « »Diffusionرا «نفوذ» ترجمان
کردهاند ،بی آنکه از دیدگاهِ مفهومی به این واژه نگریسته شود .باری ،اگرر «»Diffusion
نفوذ است پس « »Penetrationیا « »Permeationچیستند؟! اگرهم بنا را بر قرارداد
بگذاریم ،وحتی « »Diffusionنفوذ باشد پس میباید  Diffusivityنفوذپذیری باشرد؛
حال در ایرن میران Penetrability ،و  Permeabilityچیسرتند؟! بنرابراین ،بخردانره
بهنگر میرسد که برابرنهادهای درخور برای این چند واژه برگزیده شود.
1
4

میشود .از اینرو ،اجرایِ عملیرات گرمرایی بررروی آلیاژهرا،
موجب افزایش سطح ذرههایِ سیلیسریم یوتکتیرک موجرود
در ریزساختار میشود.
(الف)

20 µm

( ب)

20 µm

(ج)

20 µm
فرتور  -1-آلیاژهای سیاهتاب  LM13-SiCپس از عملیات گرمایی در
درصدهایِ گوناگون بیسموت ،الف) پایه ،ب) یک درصد ،ج) سه درصد.

در اینجا نیز مانند آنچه دربارهیِ نمونههای عملیات
گرمایینشده نشان داده شد ،با افزودن بیسموت تا یک درصد
ی ذرههایِ سیلیسیم یوتکتیک بهدست
وزنی ،کاهش اندازه ِ
میآید .با سنجشِ کیفیِ کاهش اندازهیِ ذرههایِ سیلیسیم
یوتکتیک در اثر افزودن یک درصد وزنی بیسموت ،میتوان
نتیجه گرفت که اجرای همزمان عملیات گرمایی و افزودن
د گُوالشِ0
ی رون ِ
بیسموت به آلیاژ ،تا اندازهای بر اثربخش ِ
Development

0
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 -2-9بررسی ویژهگیهایِ مکانیکی
الف -ویژهگیهایِ تنشی ()Tensile

ی بهدست آمده از بررسیهایِ استحکام تنشی
دادهها ِ
فرجامین ( ،)UTSدر فرتور  -0-بهنمایش گذاشته
شدهاست .این فرتور نشاندهندهیِ افزایشِ استحکام تنشی
در اثر افزودن بیسموت تا یک درصد وزنیست .بیگمان،
ی ریختار
دلیلِ این افزایش استحکام را باید در دگردیس ِ
ذرههایِ سیلیسیم جُست .بااینهمه ،افزایشِ بیشتر
بیسموت ،استحکام تنشی را کاهش داده است .دلیل این
کاهش را هم میتوان بهپیدایش و رسوبِ ترکیبهایِ
اندرفلزی پُر-بیسموت پیوند داد .چراکه پیدایش ترکیبهایِ
اندرفلزی با تی ههای درشت ،دستآویز تمرکز اِسترس
میشوند و از میزان اثربخشیِ بیسموت میکاهند .چنانکه
در فَرتورهای ریزساختاری هم نشان داده شد (فرتورهای-
ی
 -2و  ،)-5-این ترکیبها که بیشتر در ناحیهها ِ
مرزدانهای و اَندرداردیسی جای گرفتهاند ،با ریختار
نامناسبشان میتوانند کُنشگر مهمی در کاهش
ویژهگیهایِ تنشی بهشمار آیند.

350
300

200

)UTS (MPa

250

150
100

5Bi

3Bi

1Bi

0.1B 0.3B 0.5B
i
i
i

base
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فرتور  -1-استحکام تنشیِ پایانی در نمونههایِ آلیاژی .LM13-SiC
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% Elongation

ریزساختاری میافزاید .درحقیقت ،با افزودن بیسموت و
عملیات گرمایی ،ذرههایِ سیلیسیمِ یوتکتیک از حالت
تَنکهایِ 1درشت ،به تی ههای ریز و کوتاهتر تبدیل شده و
ذرههایِ ریزتر سیلیسیم در هنگام عملیات لویشسازی یا
محلولسازی بهمراتب آسانتر خرد و کروی میشوند.
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فرتور  -3-درصد درازش نمونههایِ آلیاژی .LM13-SiC

عملیات گرمایی نیز بهخوبی موجب افرزایش اسرتحکامهایِ
تنشی شدهاست .چراکه ذرههایِ تی های سیلیسیم جراهرای
مناسبی برایِ تمرکز اِسترس 4و شکست پرشرتاب هسرتند؛
ولی ،برا افرزایش کرویّرت ایرن ذرههرا پرس از عملیرات ،T6
امکانی فراهم میشود که بههنگامِ اعمال نیرو ،افزار در برابرر
وادیسرشِ بیشرتری را
ِ
اِسترسهایِ بیشرتری تراب آورده ترا
پرریش از شکسررت داشررته باشررد .درصررد درازِش ()El.%
آلیاژهایِ ریخته شرده در فرترور -3-نشران داده شدهاسرت.
همانگونه که دیده مریشرود ،ایرن فرترور بیرانگر افرزایش
درصد درازش طول آلیاژها در اثر افزودن بیسموت اسرت؛ و
روند ت ییرات در حالتِ سیاهتاب ماننردِ نمونرههرایِ پرس از
عملیات گرماییست .بات رفتن استحکام برههمرراه افرزایش
درصد درازش طول ،بیگمان دسرتآویز افرزایش چقرمگری
آلیاژ پایه میشود.
افزایش درازشِ طول آلیاژها پس از عملیات گرمایی را
میتوان با نگرش به پژوهشهایِ مارتین و دوهتری]14[ 9
بازنمود کرد .برپایهیِ بررسیهایِ این پژوهشگران،
قرارگیری ساختار یوتکتیک در دماهای بات بههنگام
لویشسازی ،موجب ت ییرشکل یا وادیسش 2ذرههایِ
سیلیسیمِ یوتکتیک میشود .این وادیسِش تاجایی دنبال
میشود که ذرههایِ سیلیسیم بهشماری ذرههایِ ریز و
کروی تبدیل شوند .پیدایش چنین ناپایداری سطحیای در
ذرههایِ سیلیسیم با ریختار تَنکهای 5درشت ،که در
سرعتهای سرمایشِ پایین پدید میآیند ،اندکی دشوار بوده
و بهصورت کامل رخ نمیدهد .در حالیکه در نمونههایِ با
Stress
Martin and Dohetry
2
Deformation
5
Lamellar morphology
4
9

Lamellar

1
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450
400
350

ب -کارایِش بیسموت و عملیات گرمایی ،بر تُکار کیفیّت

300

برایِ ارزیابی دادههای آزمون تنشی ،از سنجهیِ تُکار
کیفیّت )Q.I.( 9که دربردارندهیِ همزمان استحکام و
مَدایندیِ آلیاژست ،بر پایهیِ دیسول )1( ،2استفاده شد.

250

()1

)Q.I. =UTS + a × Log (elongation

Thin-section
 4پیرامونِ ترجمان تَرم « »Ductilityو چند تَرم دیگر با بافتار معنرایی نزدیرک بره آن،
یعنی « »Plasticity« ،»Flexibility« ،»Formabilityچندان کره بایرد نگرمنردیِ
دانشی نشدهاست .برایِ نمونه ،وحتی گفته میشود «شکلپذیری» ،گمان نکنیم در ذهنِ
کارآموز زبانیِ فلزشناس ،چندان جدایمندیِ مشخصی میران ترمهرایِ « ،»Ductilityو
« »Formabilityایجاد شود .از اینرو در برخی بافهها از برابرنهرادهیِ «انعطافپرذیری»
بهره میجویند ،بیآنکره بره تَررم دیگرری همچرون « ،»Flexibilityو البتره دگرسرانیِ
مفهررومی آن نگریسررته شررود .گفتنیسررت کرره برابرنهررادهیِ «مومسرران» نیررز برررایِ
« ،»Plasticityبنابر دلیلهایی که در این پانوشت نمیگنجد ،بسریار نارسرا و نامناسرب
اسررت .برراری ،مررا برابرنهررادهیِ «مَدایَنررد» را برررایِ ترررم « »Ductilityپرریش مررینهیم.
پُرروشنست که در این پانوشت مجال پرداختن به جزییاتِ بیشتری را نداریم.
 9ما برابرنهادهیِ «تُکار کیفیّت» را برایِ ترم « »Quality Indexپیش مینهیم.
برابرهایی که پیشتر برایِ « »Indexاستفاده میشدهاست چندان که باید رسانندهیِ
مفهومِ موردِ نگر ما نیستند.
2
Formula
5
Parameter
1

200
base

Cast 245.3 277.7 301.8 323.5 341.7 311.8 294.8
Heat 311.7 324.8 355.5 401.7 445.5 413.1 400.5

فرتور  -41-تُکار کیفیّت در نمونههایِ آلیاژی .LM13-SiC

105
100
95
90
85
80

Brinell Hardness

در این دیسول a ،عددیست ثابت و بهگونهیِ آلیاژ وابسته
است .برخی پژوهشها [ ]12-19نشان میدهند که مقدار
این ثابت برای آلیاژهایِ  ،Al-Si-Mgنزدیک به 159است.
ت ییرات تُکار کیفیّت ،وابسته بهدرصدِ افزایش بیسموت
پیش و پس از عملیات گرمایی ،در فرتور  -11-آورده
شدهاست .با نگرش به این نمودار ،افزودن بیسموت تا یک
درصد وزنی به آلیاژهایِ سیاهتاب ،منجر به بهکرد چشمگیر
تُکار کیفیّت نسبت به آلیاژ پایه میشود .همچنین ،میزان
بهبود این کاروَند 5در حالتی که از بیسموت و عملیات
گرمایی بهصورت همزمان استفاده شده ،بیشتر بوده که این
رخداد نشان از کارکردِ مثبت بیسموت بر توانِ
عملیاتگرماییپذیری آلیاژها دارد .با نگرش به افزایش
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1Bi

0.1B 0.3B 0.5B
i
i
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)Q.I (MPa

سِکَنج-نازک ،1از آنجایی که طول تی ههای سیلیسیم
ی واپخش یا دیفیوژن بهاندازه
واتَرزِش نشده و نیز فاصلهها ِ
کافی کوتاه است ،شکستن و کروی شدن ذرهها آسانتر
ی
است .در نتیجه ،پساز گا ِم لویشسازی ،اندازهیِ ذرهها ِ
سیلیسیم بهاندازهای کوچک و میزان کرویّت آنها تا حدّی
باتست که حتا ممکنست بتواند بر اثرِ پیدایش رسوبهای
سخت در گامِ پیرسازی ،غلبه کند و جلوی کاهش
مَدایَندی 4را بگیرد.

همزمان استحکامِ تنشی و درازشِ طول ،در اثر عملیات
گرمایی در همهیِ درصدهایِ بیسموت ،تُکار کیفیّت هم
پس از عملیات گرمایی بهاندازهیِ چشمگیری افزایش یافته
است.
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فرتور  -44-تغییرات سختی در نمونههایِ آلیاژی .LM13-SiC

ج -سختیسنجی

دادههای بهدست آمده از سختیسنجی در فرتور-11-
بهنمایش گذاشته شدهاست .با اندکی ژرفبینی ،اینگونه
میتوان برداشت کرد که افزودنِ بیسموت ،افزایش
فُزایندهیِ سختی را در پی داشتهاست .همچنین ،سختی
بهدست آمده از نمونههایِ آلیاژی پس از  ،T6میزان باتتری
را نشان میدهد .با نگرمندی به این که سختی ،سنجهای از
وادیسشِ شُکاییک 1بهشمار میآید ،همهیِ این ت ییرها
بهگونهای تقریبی همخوان با ت ییرات ِدادههای آزمون
تنشیاند که در بخش پیشین بدان پرداخته شد.
Plastic-deformation

1
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 -9-9شکستنگاری

بههنگام آزمونِ تنش ،اِسترس 1موجب وادیسشِ شُکاییک
زمینهیِ آلومینیمی میشود؛ در پیِ این پیشامد اِسترس از
زمینه بهذرههایِ گوناگون همچون ذرههایِ سیلیسیم
جابهجا میشود .پیامد این رخداد ،شکستِ ذرههایِ تُردست.
دستآوردهایِ پژوهشی گوناگون ،نشان میدهند که
شکستِ ذرهها بهندرت پیش از آغازِ تسلیم روی داده و
بیشتر ،پس از ایجادِ ت ییرشکل یا وادیسشِ شُکاییک صورت
میپذیرند .همچنین ،با افزایش کرنش ،شمار ذرههایِ
شکسته نیز افزایش مییابد[.]42-49

(الف)

( ب)
(الف)

فرتور  -49-فَرتور شکستنگاری از نمونههایِ آلیاژی  LM13-SiCپس
از عملیات گرمایی ،الف) پایه ،ب) یک درصد بیسموت.

( ب)

فرتور  -42-فَرتور شکستنگاری از نمونههایِ آلیاژی  LM13-SiCپیش
از عملیات گرمایی ،الف) پایه ،ب) یک درصد بیسموت.

Stress

1

ی -14-و  -19-شکستنگاری از آلیاژهایِ
باری ،فرتورها ِ
پایه و آلیاژ دارایِ یک درصد بیسموت را پیش و پس از
عملیات گرمایی نشان میدهند .در فرتور-14-الف)
تی ههایِ شکستهیِ سیلیسیم در برخی کنارهها با نشانِ
پیکان مشخص شدهاست .شایستهیِ بیانست که
پژوهشهایِ بسیاری پیرامونِ بررسیِ کارکرد سیلیسیم بر
استحکام تنشیِ آلیاژهایِ آلومینیم-سیلیسیم انجام
شدهاست؛ بیشتر این بررسیها برآنند که در حالتِ کلی،
شکست آلیاژهای آلومینیم-سیلیسیم در سه گام رخ
میدهد .درآغاز ،شماری از ذرههایِ سیلیسیم در کرنشهایِ
کم (نزدیک به  1تا  4درصد) میشکنند .پسازآن ،گسترشِ
ذرههایِ ترکیافته پیدایشِ بَندهای برشی 4را در پِی
خواهند داشت که این رویداد پیدایشِ ریزترکها را بههمراه
دارد .در پایان ،ریزترکها بههم پیوسته و شکستِ پایانی رخ
میدهد [.]41
Shear Band

4
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رخبرگری1

در حالیکه ذرههرایِ تررد سیلیسریم برهصرورت
شکسته یا دچار جردایش میشروند ،در زمینره آلرومینیمی
کرنشِ شُکاییک یا پالسرتیک رخ میدهرد .ایرن کررنش برا
جوانهزنی ریزحفره4ها همراه است .در اثرر اعمرال اِسرترس،
ریزحفرهها رشد کررده و در سرطحهایِ شکسرت برهصرورت
چالَک 9دیده خواهند شد[.]41
در فرتور -19-سطح شکست نمونهها پس از عملیات
گرمایی نشان داده شدهاند .همانگونه که بررسیهایِ
ریزساختاری نشان داد ،اجرایِ عملیات گرمایی  ،T6کرویّت
ذرههایِ سیلیسیم را افزایش داد و البته ،با افزودنِ بیسموت
ذرههای سیلیسیم ریزتر شدند؛ بنابراین ،با کاهش اندازهیِ
ذرهها به اِسترسِ بیشتری برای شکستنِ آنها نیازست .این
ت ییرات را در فرتور-19-ب) بهخوبی میتوان دید .درواق،،
گرچه همهیِ نمونهها آمیزهای از شکست ترد و نرم با غلبه
مشخصههای شکست ترد را نشان میدهند ،در نمونههایِ
عملیات گرمایی شده بهدلیل ریزتر شدن ذرهها ،شکست تا
اندازهی بسیاری نرمتر شده ،و همچنین چالکهای بیشتری
نمایان میشود که این پدیده نشاندهندهیِ کرنشِ بیشتر
زمینه است.
 -1نتیجهگیری
-1

-4

-9

-2

افزودن بیسموت به آلیاژ  LM13-SiCموجرب کراهش
طررول ،سررطح ،و نسرربت طررول برره عرررض تی ررههررای
سیلیسیم یوتکتیک میشود .همچنین ،مقدار بهینرهیِ
بیسموت برایِ واتَرزِش ریزساختار ،یرک درصرد وزنری
بهدست آمد.
اجرایِ عملیات گرمایی  T6بر روی آلیراژ LM13-SiC
موجب کروی شدن تی ههایِ سیلیسیمِ یوتکتیک شده،
و از این راه به واتَرزِش ریزساختار آلیاژ میانجامد.
اجرررایِ عملیررات گرمررایی T6بررر نمونررههررایِ دارایِ
بیسررموت ،اثربخشرریِ دوچنرردانی بررر رونرردِ واتَرررزِش
ریزساختار یوتکتیکی دارد.
افزودن بیسرموت ،بهکررد اسرتحکام تنشری ( )UTSو
درازشِ طررول آلیاژهررایِ  LM13-SiCرا در پرری دارد.
بیشترین مقدار استحکام تنشی ،مَدایندی و یرا همران
داکتیلیتی مربروط بره آلیراژ دارایِ یرک درصرد وزنری
Cleavage
Micro-void
9
Dimple
1
4
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بیسموت است .همچنین ،عملیات گرمرایی  T6موجرب
بهکرد دوچندانِ ویژهگیهایِ تنشی آلیاژ میشود.
 -5بررسی ت ییرات تُکار کیفیّت نشان میدهد که افرزودن
بیسررموت تررا مقرردار بهینررهیِ آن بهبررود ویژهگیهررایِ
مکانیکی را بهدنبال داشته ،حال آنکه درصدهایِ باتتر
کاراییِ پسندیدهای ندارد .تُکار کیفیّت با طول ،سطح و
نسبت طول به عرض فاز سیلیسریم یوتکتیرک نسربت
وارون دارد .در حقیقررت ،افررزایش هررر یررک از ایررن
کاروندهایِ ریزساختاری موجرب کراهش ویژهگیهرایِ
تنشیِ آلیاژ میشود.
سپاسگزاری و ارجدانی
نویسندهیِ این پژوهش ،بر خویشتن بایسته میداند تا
از اسرررتادانِ نادیررردهیِ خرررویش ،اندیشرررهکارانِ برررهنام،
میرشرمسالدین ادیبسرلطانی و محمردِ حیردری مالیرری،
فرازمندیِ سپاس را بهجای آورد.
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