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Abstract:
Semi-solid processes are amongst the novel methods of producing materials. The first method
of these processes is introduced around 30 years ago. These methods include forming of a
semi-solid, semi-molten mixture which can be produced by using casting or mechanical
forming techniques. The key point for using these fabrication processes is to create a nondendrite structure in a semi-solid mixture. Some tools and devices have introduced in semisolid casting until now for example cooling slopes, mechanical vibration device and melt
mixers. These devices are usually used for the purpose of reducing the grain size and also
increasing the mechanical properties of alloys. Also, some studies approved that using of the
controlled atmosphere reduces the amount of impurities and porosities into the product.
Therefore, in this paper, the effect of different conditions on A380 aluminum alloy is
investigated using a mechanical vibrator that capable of controlling the atmospheric
environment. In following, Taguchi statistical method was used to analyze the data and also
reduce the number of experiments. The statistical results showed that the temperature
parameter had the highest effect, equal to 64%, in this alloy. Also, the second level of this
parameter, which is 625°C, was selected as the most appropriate level. Also, vibration
frequency, with an effect of 32%, ranks the second position and vibration time with an effect
of 3% is in the third place, which both perform best at their highest chosen level.
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چکیده:
فرآیندهای نیمهجامد ،مشتمل بر شکلدهی مخلوطی نیمهجامد-نیمهمذاب بوده که یا با استفاده از روشهای ریختهگری و
یا شکلدهی مکانیکی ،شکلهای مختلف قطعه را میتوان تولید نمود .نکته کلیدی این فرآیندهای ساخت مواد ،ایجاد
ساختاری غیردندریتی در مخلوط نیمهجامد است .در این تحقیق ،با استفاده از یک دستگاه ارتعاش مکانیکی که قابلیت
کنترل اتمسفر محیط را دارد ،به بررسی تأثیر شرایط مختلف بر روی آلیاژ آلومینیم  A380پرداخته شده است .جهت
تحلیل داده های آزمایش از روش آماری تاگوچی استفاده شده است تا بتوان تعداد آزمایشها را کاهش داد .نتایج آماری
نشان داد که متغیر دما بیشترین تأثیر که معادل  06درصد است را در ریختهگری نیمهجامد آلیاژ  A380آلومینیم دارد.
همچنین دمای  ،026ºCمناسبترین دمای بارریزی انتخاب شد .فرکانس ارتعاش نیز با تأثیری در حدود  92درصد در
جایگاه دوم و زمان ارتعاش با تأثیری در حدود  9درصد در جایگاه سوم قرار میگیرد که هر دو در باالترین سطح خود
بهترین عملکرد را دارند.

ریختهگری نیمهجامد،
روش آماری تاگوچی،
ارتعاش مکانیکی،
محیط گاز آرگون.

 -7مقدمه
ریختهگری نیمه جامد در دمایی که فلز را بین دماهای
لیکوئیدوس و سالیدوس قرار میدهد ،انجام میشود [.]1
بهطور ایدهآل ،آلیاژ باید  96تا  %00جامد بوده و همچنین
باید ویسکوزیته کمی داشته باشد تا قابل استفاده باشد.
برای رسیدن به این ویسکوزیته کم ،ماده نیازمند یک شکل
اولیه کروی احاطه شده توسط فاز مذاب است تا بتواند
بهراحتی در داخل قالب جریان داشته باشد [ .]9-2محدوده
دمایی امکانپذیر به ماده بستگی دارد و برای آلیاژهای
آلومینیم  6تا  16ºCاست ،اما برای آلیاژهای مس با
محدوده ذوبی باریک میتواند فقط چند دهم درجه
سانتیگراد باشد [ .]6ریختهگری نیمهجامد معموالً برای
تولید قطعات پیچیده آلیاژهای آلومینیم نظیر پایههای

معلق موتور ،منیفولد هوا ،قالبهای موتور و محفظه فیلتر
پمپ نفت استفاده میشود[ .]0-6انجماد دندریتی
معمولترین نوع انجماد در قطعات ریختگی است .در این
فرآیند از روی هر یک از جوانههای موجود در مذاب ،یک
شاخه ستونی جوانهزده و در جهات جلو و پهنا رشد
مینماید و سپس بازوهای ثانویهای از آن منشعب میشوند.
این پدیده ادامه مییابد تا نهایتاً بازوها بههمپیوسته و یک
شبکه کریستالی موسوم به دانه به وجود آید .در شرایط
ایدهآل که عمل مذابرسانی بهطور کامل انجام میشود،
ال یکنواخت خواهد بود .اما تحت شرایط
دانه حاصله کام ً
کارگاهی ،اغلب انجماد دندریتی منجر به عدم مذابرسانی
کامل و بهتبع آن ایجاد عیوب انقباضی در بین بازوهای
دندریتی میشود .با توجه به مشکالت موجود در این نوع
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ریختهگری تحقیقاتی از سال  1326در این زمینه انجام
شده است [.]3-2
صفاری و همکاران [ ]16به بررسی تأثیر اعمال ارتعاش
مکانیکی روی سطح شیبدار بر ریزساختار کامپوزیت
درجای  Al-Mg2Siپرداختند .آنها از فرآیند سطح شیبدار
لرزان بهمنظور بهینهسازی ریزساختار کامپوزیتهای
 Al-Mg2Siحاوی  %16و  Mg2Si %26استفاده کردند.
نتایج ایشان نشان داد که ریختهگری روی سطح شیبدار
با زاویه  66ºCو در دمای  066ºCکه با فرکانس 66Hz
مرتعش شده است باعث ریز شدن ساختار و بهبود
مورفولوژی میشود .ژانر و همکاران [ ]11به بررسی شرایط
خنککننده بر ریزساختار نیمه جامد  AZ91تولیدشده با
استفاده از ارتعاش فراصوتی پرداختند .ایشان بیان کردند
که اگر دمای ارتعاش کننده در محدوده دماهای 636ºC
الی  066ºCباشد ،بهترین نتیجه حاصل میشود .در این
محدوده دمایی ،کسر حجمی جامد به میزان سه برابر
افزایشیافته است .همچنین ایشان بیان نمودند که نرخ
سردکنندگی باید بین  2تا  9درجه سانتیگراد در دقیقه
باشد .هانگ و همکاران [ ]12به بررسی و مطالعه نظری
ماتریس کامپوزیتی منیزیم نیمهجامد  Al2Y/AZ91که
توسط ارتعاش فراصوتی جامد شده است ،پرداختند .آنها
بیان نمودند که بهترین دمای استفاده از ارتعاش فراصوتی
 066ºCاست .نتایج ایشان نشان میدهد که با افزایش زمان
ارتعاش ،ابتدا قطر متوسط ذرات کاهش و سپس افزایش
مییابد .همچنین فاکتور شکل نیز در ابتدا افزایش و بعد از
 36sکمی کاهش و بعد از  126sبه سمت تشکیل دانههای
دندریتی پیش میرود .ژاوو و همکاران [ ]19به بررسی
ارتعاش و پاالیش دانهها در ریزساختار مخلوط نیمهجامد
آلومینیم-سیلیسیم پرداختند .با بررسی قطعات
بهدستآمده اعالم نمودند که با افزایش میزان قدرت
ارتعاش ،ذرات اولیه آلومینیم ریزتر میشوند .ایشان قطر این
ذرات را حدود  36µmگزارش کردند .همچنین ایشان اعالم
نمودند که میزان قدرت ارتعاش مناسب برای این آلیاژ در
حدود  26Hzاست .چاوالیت و همکاران [ ]16به بررسی
ریختهگری نیمهجامد آلیاژ آلومینیم  A356با استفاده از
ارتعاش مکانیکی پرداختند .ایشان اعالم نمودند که اندازه
دانههای بهدستآمده در این دمای  096ºCبرابر 963µm
میشود .در ادامه ایشان به این نتیجه رسیدهاند که با
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افزایش دما به  ،066ºCاندازه دانه به میزان 16برابر بزرگتر
میشود .دماوندی و همکاران [ ]16به بررسی اثر دمای
بارریزی ،ارتعاش مکانیکی و گرمایش مجدد بر ریزساختار و
خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی  Al-A390پرداختهاند .در
کار تحقیقاتی ایشان ،اثر گرمایش مجدد نمونهها در سه
دمای مختلف و در پنج زمان نگهداری مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج ایشان نشان داد که شمش ریختهگری شده در
دمای بارریزی  266°Cبا دمای قالب  966°Cو فرکانس
ارتعاش قالب  06Hzاز باالترین مقدار سختی و استحکام
کششی برخوردار است .همچنین ایشان اعالم نمودند که
فرآیند گرمایش مجدد ،موجب افزایش کرویت و کاهش
اندازه سیلیسیم یوتکتیک شده ،اما تأثیر قابلتوجهی بر
اندازه سیلیسیم اولیه نخواهد داشت .ژانگ و همکاران []10
به بررسی متغیرهای فرآیند ریختهگری نیمهجامد آلیاژهای
منیزیم تحت استخر حباب گاز ،بر ریزساختار پرداختند .آنها
با استفاده از لولهای در داخل مذاب حبابهای گاز  SF6را با
سرعتهای مختلف تزریق کردند و بیان کردند که با  6برابر
کردن سرعت تزریق گاز ،میزان اندازه ذرات بهاندازه %93
کاهش مییابد .باباخانی و همکاران [ ]12به بررسی
ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریزساختار چدن
نشکن پرداختند .ایشان اعالم نمودهاند که اعمال ارتعاش به
مذاب چدن نشکن در حالت انجماد باعث بهبود میزان
کروی شدن و افزایش تعداد گرافیتهای کروی تا حدود دو
برابر میگردد .اعمال ارتعاش همچنین باعث کاهش درصد
پرلیت و افزایش درصد فریت نسبت به نمونههای ریخته-
گری شده در قالبهای ماسهای و فلزی میشود .احترامیان
و همکاران [ ]10به بهینهسازی سختی آلیاژ آلومینیم
 A380در فرآیند شکلدهی نیمهجامد با استفاده از ارتعاش
دهنده مکانیکی پرداختند .آنها بیان کردند که دمای مذاب
بیشترین تأثیر را بر سختی دارد و افزایش زمان فرکانس
باعث میشود دانهها به سمت کروی شدن حرکت کنند .با
حرکت ریزساختار به سمت کروی شدن سختی قطعه نیز
افزایش یابد.
با مطالعه تحقیقهای انجام شده در سالهای اخیر مشاهده
میشود که محققین از روش ارتعاش مکانیکی بهصورتهای
مختلف جهت تولید قطعات با کیفیت باال استفاده نمودهاند.
در این تحقیق هدف استفاده از روش ارتعاش مکانیکی
جهت ریزساختار نمودن قطعات به همراه استفاده از گاز
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آرگون جهت حذف تخلخلهای ناشی از محیط به روی
مخلوط نیمهجامد است .متغیرهای ورودی در این تحقیق
دما ،فرکانس ارتعاش و زمان ارتعاش هستند که پس از به
دست آوردن خروجیهای اندازه دانه و سختی با استفاده از
نرمافزار مینیتب مورد تحلیل آماری قرار میگیرند .با
تحلیل نمودارهای سیگنال به نویز و تحلیلهای رگرسیون
میتوان مناسبترین متغیرها را معرفی نمود تا محققین
بتوانند در تحقیقات آتی از آنها استفاده کنند.

جدول  -6نحوه طراحی آزمایش بر اساس الگوریتم  L9تاگوچی

آزمایش

دمای بارریزی
()ºC

فرکانس ارتعاش
()Hz

زمان ارتعاش
()s

1

016

26

6

2

016

66

16

9

016

06

16

6

026

26

16

6

026

66

16

0

026

06

6

2

096

26

16

0

096

66

6

3

096

06

16

 -6مواد و روش تحقیق
در این تحقیق اثر سه متغیر اصلی دمای بارریزی ،فرکانس
ارتعاش و مدتزمان ارتعاش بر ریزساختار و سختی آلیاژ
 A380مورد بررسی آماری با استفاده از نمودارهای سیگنال
به نویز و تحلیلهای رگرسیون قرار میگیرد .همچنین
بررسی متالورژیکی این آلیاژ نیز صورت پذیرفته که به
تفسیر آن در بخش نتایج پرداخته میشود .محدوده
تغییرات آزمایشهای صورت گرفته و سایر متغیرهای ثابت
آزمایشها در جدول ( )1ارائه شده است.
در جدول ( ،)2نحوه طراحی آزمایشهای این تحقیق نشان
داده شده است [ .]26-13برای اینکه تعداد آزمایشها
کاهش یابد با استفاده از روش آماری تاگوچی صورت
آزمایشها استخراج شد .در این تحقیق از الگوریتم  L9برای
بررسی عاملی متغیرهای استفاده شده است که در آن از 3
آزمایش برای بررسی اثر سه متغیر مستقل در سه سطح از
تغییرات استفاده میشود.
قابلتوجه است که از آنالیز دمایی مذاب برای به دست
آوردن خطوط منحنی جامد و مذاب و انتخاب محدوده
مناسب دمای بارریزی آلیاژ  A380استفاده شده است [.]22
بر این اساس محدوده دمایی  016ºCتا  066ºCبرای
بارریزی انتخاب شده است.
جدول  -7متغیرهای تعریف شده

ردیف

متغیر

سطوح

1

دمای بارریزی ()°C

016 ،026 ،096

2

فرکانس ارتعاش ()Hz

26 ،66 ،06

9

مدت زمان ارتعاش ()s

6 ،16 ،16

6

جنس قالب

فوالد

6

مدت زمان سرد شدن در قالب

 96دقیقه

0

نوع گاز محافظ

آرگون

جدول  -9ترکیب شیمیایی آلیاژ  A380مورد تحقیق
Mg

Mn

Cu

Fe

Si

عنصر

6/16

6/26

9/20

6/26

3/26

درصد وزنی

Al

Pb

Ni

Zn

عنصر

Balance

6/66

6/62

6/02

درصد وزنی

برای ریختهگری نیمهجامد آلیاژ ،ماشین ریختهگری
مخصوصی طراحی و ساخته شده است که تصویر ماشین و
مشخصات قالب آن در شکل ( )2نشان داده شده است.
برای ذوب شمشهای آلومینیم آلیاژ  A380از کوره
مقاومتی با توان  6666وات استفاده شده است .این کوره
مجهز به یک سیستم کنترلی با ترموکوپل بوده که میتواند
دمای مذاب را با دقت  ±9ºCتنظیم کند .در جدول ()9
ترکیب شیمیایی شمشهای آلومینیم نشان داده شده است.
پس از تنظیم دما و تشکیل نیمهجامد مورد نظر ،بارریزی
درون قالب در دو شرایط با استفاده یا بدون استفاده از گاز
محافظ آرگون انجام شده است .قالب در حین بارریزی روی
دستگاه ریختهگری نیمه جامد قرار دارد و تحت فرکانس و
مدت معینشده ارتعاش میکند .بنابراین مطابق جدول (،)2
 3آزمایش در دو شرایط مختلف بارریزی (با یا بدون گاز
آرگون) انجام شده است.
برای بررسی ریزساختار نمونههای ریختگی ،از میکروسکوپ
نوری صا ایران مجهز به دوربین دیجیتال استفاده شده
است .برای حکاکی نمونهها از محلول  %6/6HFاستفاده شد.
زمان نگهداری در این محلول با توجه به نوع ساختار آلیاژ 6
ثانیه در نظر گرفته شد .قطر متوسط دانهها ،که در این
مقاله میزان اندازه فاز آلفای اولیه است ،با استفاده از رابطه
( )1محاسبه میشود [:]21
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 -9نتایج و بحث
 -7-9بررسی متالورژیکی ریزساختار و سختی

روبرو

در این بخش به بررسی ریزساختار حاصل با استفاده از
آزمایشها مختلف پرداخته میشود .برای اینکه ساختار
مناسبتری از نحوه تغییرات حاصله قابلدرک باشد ،در
ابتدا تمامی نمودارها بهصورت یکجا ارائه شده است و در
ادامه بررسی هر بخش بهصورت مجزا صورت خواهد گرفت.
شکلهای ( )6( ،)9و ( )6به ترتیب تصاویر ریزساختارهای
به دست آمده را در دماها ،فرکانسها و زمانهای مختلف
نگهداری نشان میدهد .شکل ( )0نیز نمودار اثر اصلی این
سه متغیر را بر اندازه دانه آلفا آلومینیم و سختی نشان
میدهد.

برش A-A

(الف)

اثر دما

(ب)
شکل  -6الف) نقشههای قالب (تصویر روبرو و برش قسمت  )A-Aب)
ماشین ریختهگری نیمه جامد و دستگاه ارتعاش دهنده مکانیکی

()1

∑N
1 √4A/N
N

= Dav

در این رابطه  Nتعداد و  Aمساحت هر دانه است .این
مقادیر با استفاده از نرمافزار  Image jو به این صورت که
برای هر نمونه  6تصویر و در هر تصویر  96دانه انتخاب
شده بود ،استخراج شده است.
آزمایش سختی مطابق با استاندارد  ASTM E23بهوسیله
دستگاه سختیسنج دیجیتالی یونیورسال مدل کوپا UV1
انجام گرفت .هر سختیسنجی حداقل با سه بار تکرار انجام
شده است.
از آنالیز واریانس و رگراسیون برای تحلیل آماری متغیرها
استفاده شده است .این آنالیزهای با استفاده از نرمافزار
مینی تب ویرایش  10انجام شده است.

اندازه دانهها با افزایش درجه حرارت تا نقطهای ،ریز میشود
و سپس با افزایش بیشتر آن و مذاب شدن کامل ،درشت
میشوند .در شکل ( )9قسمت (الف) مربوط به ریزساختار
ایجاد شده در دمای  ، 016ºCقسمت (ب) دمای  026ºCو
قسمت (ج) دمای  096ºCاست .نمودار اندازه دانه مطابق
شکل (-0الف) بعد از اندازهگیری  6عکس در هر دما و
مقایسه اندازه دانهها بعد از محاسبه  96دانه در هر عکس و
میانگینگیری از آنها به دست آمده است .همانطور که
مشاهده میشود در دمای  026ºCریزساختار کوچکتری
ایجاد شده است .با توجه به تصاویر مربوط به ریزدانهها
مشاهده میشود که با افزایش درجه حرارت مذاب به
 026ºCقطعات به سمت ریزدانه شدن پیش میروند و
همچنین با افزایش آن به  ،096ºCریزساختار مجدد به
سمت درشت شدن پیش میرود که این نشان میدهد که
دمای  026ºCمناسبترین دما است.
در واقع عواملی مانند زمان اعمال تنش برشی بر مخلوط
مذاب -جامد و کسر حجمی فاز جامد به هنگام اعمال تنش
برشی ،بر ریزساختار نهایی تأثیرگذار است[ .]22اصالح و
تغییر مورفولوژی فاز اولیه در شمشهای فرآوری شده در
فرآیند ارتعاش مکانیکی به واسطه ایجاد کسر جامد مناسب
است .هنگامی که آلیاژ مذاب با فوقگداز مناسب در درون
قالب ریخته میشود ،دمای آن به سرعت تا زیر دمای
منحنی مایع افت میکند .در نتیجه کریستالهای فاز اولیه
بر روی دیواره قالب شکل گرفته و بر اثر تنش برشی ناشی
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از ارتعاش قالب ،کنده شده و به درون مذاب وارد میشوند.
این ذرات به عنوان مکانهای جوانهزنی مانع از شکلگیری
ساختار دندریتی میگردند[ .]26،29در دمای مذابریزی
 ،096ºCمیزان فوقگداز زیاد است لذا تعداد کریستالهای
جوانهزده و جدا شده از سطح برای ایجاد ساختاری
شبهکروی کافی نیست .همچنین در دماهای مذابریزی باال
حجم مذاب بیشتر با دمای باالتر در قالب وجود دارد که
میتواند امکان انجماد ذرات دندریتی را افزایش دهد .با
کاهش دمای مذابریزی به  ،026ºCمقدار کسر جامد ایجاد

(الف)

شده افزایش مییابد .این امر سبب افزایش میزان جوانهزنی
کریستالهای فاز اولیه میشود .نتیجه این رخداد از
همگسستگی و خردشدن هر چه بیشتر ساختار دندریتی و
جایگزینی آن با دانههای ریز و نزدیک به شکل کروی
است[ .]10،10در دمای مذابریزی پایینتر ،امکان انجماد
سریعتر و بیش از حد مذاب وجود داشته و تشکیل یک الیه
جامد پیوسته روی دیواره قالب سریعتر و در نتیجه جدایش
ذرات از دیواره کمتر اتفاق میافتد.

(ب)

(ج)

شکل  -9اثر دمای بارریزی نیمه جامد بر ریزساختارها نمونهها( :الف) ( 272ºCب) ( 262ºCج) 292ºC

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  -4اثر فرکانس ارتعاش بر ریزساختارها نمونهها( :الف)  62هرتز (ب)  42هرتز (ج)  22هرتز

(الف)

(ب)
شکل  -2اثر زمان ارتعاش بر ریزساختارها نمونهها( :الف)  2ثانیه (ب)  72ثانیه (ج) زمان  72ثانیه

(ج)
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(الف) دما

(ب) فرکانس ارتعاش

(ج) زمان ارتعاش
شکل  -2نمودار اثر اصلی سه متغیر الف) دما ،ب) فرکانس ارتعاش و ج) زمان ارتعاش بر اندازه دانه آلفا آلومینیم و سختی

در ضمن سختی قطعات نیز با ریزدانه شدن و به دلیل
افزایش میزان الیههای مرزی که باعث جلوگیری از
جابجاییها در ریزساختار میشود ،افزایش مییابد.
همانطور که در شکل (-0الف) مشاهده میشود در دمای
 ،026ºCبیشترین مقدار سختی به دست آمده است.

اثر فرکانس

در این بخش از آزمایشها با استفاده از دمای  026ºCکه
مناسبترین دما در قسمت قبلی به دست آمد ،به بررسی
اثر ارتعاش در فرکانسهای  66 ،26و  06هرتز پرداخته
میشود .نتیجه تغییرات ریزساختاری در شکل ( )6نشان
داده شده است .با توجه به نتایج تأثیر ارتعاش در بهبود
ال مشخص است .مکانیزم این تأثیر از شکستن
دانهبندی کام ً
بازوهای ساختار شاخهای و ریز شدن ساختار تحت این
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شکست حاصل میشود .شدت این تأثیرات خود متأثر از
کسر جامد ،زمان انجماد ،شدت و مدت زمان ارتعاش است.
بدیهی است که در کسر جامد باال به علت دمای بارریزی و
زمان انجماد محدود ،نمونهها مدت زمان کمی را تحت
ارتعاش قرار میگیرند .همچنین در این حالت سرعت
نوسانات ایجاد شده در مذاب به علت ویسکوزیته باال کم
است .درنهایت ،تنش برشی اعمال شده ،هم از نظر شدت و
هم از نظر زمان ،کاهش مییابد .با کاهش کسرجامد به
علت زمان انجماد طوالنیتر و همچنین تنش برشی
مناسب ،بازوهای بیشتری خرد شده و ساختار ریزتر
میشود .با کاهش بیشتر کسرجامد به علت افزایش دمای
بارریزی ،مجدد نیروی تنش برشی در مذاب کاهش مییابد.
همچنین به علت طوالنیتر شدن زمان انجماد ،دانهها تمایل
به رشد داشته و ساختار رزگلی شکل ایجاد میشود.
با افزایش فرکانس ارتعاش ،مذاب با شدت بیشتری ارتعاش
میکند و باعث حرکت الیههای نیمهجامد بر روی هم
میشوند .در نتیجه قطعه نهایی با ریزساختار نهایی ریزتری
حاصل میشود .نمودار اندازه دانه و نمودار سختی که در
شکل (-0ب) ارائه شده است ،اثر این تغییرات را نشان
میدهد [.]10
اثر زمان ارتعاش

با افزایش زمان فرکانس ،مذاب تحت ارتعاش مدت زمان
بیشتری باید قرار دارد بنابراین مذاب در حالت ارتعاش
جوانهزنی و انجماد میکند انتظار میرود که با افزایش
تعداد جوانهها ،ریزساختار به سمت ریزتر شدن پیش برود.
در شکل ( )6ریزساختار مربوط به سه زمان  16 ،6و 16
ثانیه در دمای  026ºCو فرکانس  66هرتز نشان میدهد.
نمودار اندازه دانه و نمودار سختی در شکل (-0ج) نشان
داده شده است .همانطور که در این نمودار نشان داده شده
است ،با افزایش زمان ارتعاش ،به دلیل کاهش مقدار اندازه
دانه ،سختی افزایش مییابد .با مقایسه بین شیب منحنیها
در شکل ( )0مشخص است که اثر شدت فرکانس به نسبت
بیشتر از اثر زمان ارتعاش است .در هر حال میتوان گفت
که شروع ارتعاش منجر به شکستهشدن بازوهای ساختار
شاخهای شده است و با شدت یافتن آن و همچنین افزایش
زمان ارتعاش در شرایط دمایی مناسب این شکست ساختار
بیشتر میشود.

اثر گاز محافظ آرگون

گاز محافظ آرگون یکی از عوامل کاهش میزان ناخالصی در
فلز مذاب است .همانگونه که از نام آن مشخص است این
گاز بهصورت خنثی است و باعث کاهش درصد ناخالصیها
در ریختهگری میشود .آلومینیم فلزی است که بخصوص
در حالت مذاب قابلیت واکنش شیمیایی و حاللیت فیزیکی
با بسیار از عناصر را دارد [.]0
یکی از روشهای اندازهگیری تخلخل با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی است .این دستگاه به کمک
پرتوهای الکترونی ،تصاویر اجسامی به کوچکی  16نانومتر
را برای مطالعه تهیه میکند .این اطالعات شامل توپوگرافی
نمونه شامل خصوصیات سطح ،مورفولوژی شامل شکل،
اندازه و نحوه قرارگیری ذرات در سطح جسم است .با
استفاده از این روش و نرمافزار  Imag-Jمیتوان مساحت
قسمتهای ناخالصی که بهصورت تودههای سیاه مشخص
شدهاند را بررسی نمود و نسبت به مساحت کل سطح درصد
ناخالصی را قطعات را اندازهگیری نمود [.]26
کنترل این شرایط باعث کاهش میزان ناخالصیها و
حبابهای گازی در قطعات میشود .برای اندازهگیری میزان
تخلخل دو نمونه تحت شرایط گاز محافظ و تحت شرایط
بدون گاز محافظ مورد آزمایش قرار گرفته است .در شکل
( ،)2ریزساختار این دو نمونه نشان داده شده است.
در شکل ( ،)0درصد تخلخل در دو نوع ریختهگری با
استفاده از گاز آرگون و بدون استفاده از گاز آرگون نشان
داده شده است .با توجه به درصدهای نشان داده شده و
همچنین مقایسه ریزساختارها نتیجه میشود که گاز آرگون
تنها در میزان تخلخل موجود در زمان ریختهگری نقش
اساسی دارد و باعث کاهش اندازه دانه و یا افزایش سختی
به مقدار قابلتوجهی نمیشود.
 -6-9بررسی آماری اثر گاز آرگون
در ادامه ،تمامی آزمایشها مجدد تحت شرایط گاز آرگون
به عنوان گاز محافظ صورت پذیرفت .همانطور که گفته
شد ،شرایط آزمایش بر اساس جدول ( )2انتخاب شد.
درنهایت ،نمودار سیگنال به نویز برای خروجیها که شامل
اندازه دانه (شکل  )3و سختی (شکل  )16است ،با استفاده
از انتقال دادهها به نرمافزار مینیتپ به دست آمد.
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و خطا در اندازهگیری باشد .مثالً در سنجش سختی از
میانگین  6نقطه استفاده شده است .طبیعتاً برای یک نمونه
با یک بازه معقول ،عددهای متفاوتی را میتوان با این روش
استخراج نمود و هیچگاه نمیتوان این عدد را به شکل
مطلق بیان نمود .همچنین برای قطر دانه از روش میانگین
قطر دانهبندی در یک محدوده از قطعه استفاده شده است
که مشابه روش قبل اعداد حاصل مطلق هستند .در حد
امکان سعی شده اعداد از محدودههای مشابه در قطعه
استخراج شوند .بهطورکلی نمودار سیگنال به نویز مربوط به
سختی و قطر دانهها به غیر از اختالف کمی در نرخ تغییر
شیب نمودار دارند ،با یکدیگر همخوانی داشته و میتوان
تفاسیر مربوط به نمودارهای قطر دانه را به سختی بسط
داد.

(ب)
شکل  -7ریزساختار آزمایش با فرکانس  62هرتز ،دمای  272 ºCو زمان
 2Sدر دو محیط (الف)بدون گاز آرگون (ب) با گاز آرگون

شکل  -3نمودار سیگنال به نویز برای اندازه دانه

شکل  -8نمودار تأثیر گاز محافظ آرگون بر درصد تخلخل

از نظر عددی ،نتایج قطر دانه با میزان سختی رابطه عکس
دارند .ولی زمانی که نمودار سیگنال به نویز آنها رسم
میشود ،نمای نمودارها میبایست مشابه یکدیگر باشند .با
مقایسه نمودار شکل ( )3با نمودار شکل ( ،)16مشخص
میشود که نمای کلی دو نمودار با یکدیگر همخوانی داشته
اما در برخی از نقاط شیب تغییرات نمودارها با هم متفاوت
هستند .این اختالف میتواند ناشی از روشهای اندازهگیری

شکل  -72نمودار سیگنال به نویز برای سختی

با توجه به نمودارهای به دست آمده ،مشاهده میشود که
سطح دوم متغیر دما بهترین سطح است .با کاهش آن،
قطعه زودتر سرد میشود و زمانی برای ریز شدن دانهها
ندارد .همچنین افزایش دمای قطعه کار باعث میشود قطعه
از حالت خمیری شدن خارج شده و در زمان ارتعاش
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ساختار آن کمتر ریزدانه شود .بنابراین سطح دوم بهترین
سطح برای دما است .فرکانس و زمان اعمال فرکانس نیز دو
متغیر دیگر هستند .با توجه به بررسیهای انجام شده و
آنالیز دادههای آنها مشاهده میشود که هر دو در آخرین
سطوح خود نتایج مطلوبی را به همراه دارند .با این تفاوت
که تأثیر فرکانس ارتعاش نسبت به زمان ارتعاش بیشتر
است .علت این است که در فرکانس باال شدت لرزش بیشتر
میشود و قطعه سریعتر و با سرعت باالتر لرزیده میشود و
باعث میشود دانهبندی آن ریزتر شود .همچنین زمان
فرکانس نیز باعث میشود که لرزش مدت زمان بیشتری بر
قطعه اعمال شود تا کامالً ریز دانه و سرد شود ولی نسبت
به فرکانس ارتعاش تأثیر کمتری دارد .در جدول ()6
میتوان تأثیر هر یک از متغیرها را مشاهده نمود.

جدول  -2نتایج بهینه به دست آمده به همراه صحهگذاری

متغیر خروجی

واحد

تاگوچی

از آزمایش

درصد خطا

اندازه دانه

میکرومتر

09/66

01/92

2/02

سختی

راکول سی

01/6

02/2

1/61

شکل  -77تصویر میکروسکوپ نوری قطعه به دست آمده با دمای
جدول  -4درصد تأثیر متغیرهای ورودی بر اساس آنالیز واریانس

متغیر خروجی

اندازه دانه

سختی

متغیر ورودی

درصد تأثیر

دما

06/69

فرکانس ارتعاش

96/26

زمان ارتعاش

9/02

خطا

6/26

دما

09/66

فرکانس ارتعاش

99/62

زمان ارتعاش

2/3

خطا

6/29

با توجه به جدول ( ،)6مشاهده میشود که بیشترین تأثیر
مربوط به دمای مذاب است .میتوان نتیجه گرفت که
انتخاب دمای مذاب یکی از عوامل مهم در تشکیل
دانهبندی ریز است .همچنین بعد از دما به ترتیب فرکانس
و زمان در جایگاههای بعدی از اهمیت باالیی برخوردار
هستند.
با توجه به متغیرهای مشخص شده ،مشاهده میشود که
سطح دوم دما و سطوح سوم فرکانس ارتعاش و زمان
ارتعاش ،مناسبترین سطوح هستند که با انتخاب این
متغیرها ،اندازه دانه بهصورت جدول ( )6مشاهده میشود.
همچنین با انجام آزمایش عملی با متغیرهای به دست آمده
میتوان میزان خطای نتایج به دست آمده از آزمایش
تاگوچی را به دست آورد.

 ،262ºCفرکانس ارتعاش  22Hzو زمان ارتعاش  72sبا گاز آرگون

با توجه به اطالعات به دست آمده ،آزمایش عملی در دمای
 ،026ºCفرکانس ارتعاش  06Hzو زمان ارتعاش  16sانجام
شد و نتایج آن در جدول ( )6نمایش داده شده است .با
توجه به نتایج هر دو روش مشخص است که نتایج به دست
آمده از طراحی آزمایشهای تاگوچی با آزمایشهای عملی
دارای خطای کمی در حدود  1تا  9درصد که این امر
نشاندهنده صحت نتایج به دست آمده است.
در مقایسه دیگری آزمایشهایی بدون داشتن گاز محافظ
نیز صورت پذیرفته است .نتایج این آزمایشها نیز نشان
میدهد که همانند شرایطی که از گاز آرگون استفاده
میشود ،سطح دوم متغیر دما بهترین سطح است .فرکانس
و زمان اعمال فرکانس نیز دو متغیر دیگر هستند که با
توجه به بررسیهای انجام شده و آنالیز دادههای آنها
مشاهده میشود که هر دو در آخرین سطوح خود نتایج
مطلوبی را به همراه دارند .با این تفاوت که تأثیر فرکانس
ارتعاش نسبت به زمان ارتعاش بیشتر است .همچنین با
مقایسه دادهها در دو گروه با استفاده از گاز آرگون و بدون
استفاده از گاز آرگون ،مشاهده میشود که تفاوت اندکی
بین دو گروه نتایج است که به علت وجود ناخالصی و
تخلخل در گروه دوم است که باعث شده در نتایج مربوط به
ریزساختار و خواص مکانیکی تفاوت ایجاد شده و خطای
بیشتری در زمان تحلیل حاصل شود .شکل ()12
ریزساختار حاصل از ریختهگری آلیاژ را در شرایط بدون
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06 ارتعاش و زمان ارتعاش در باالترین سطح خود
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