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چکیده:
ت
آلیاژهایِ آلومینیم-سیییییی ییییم ه گ یییتردهگی در اجزای خودرویی ،هویژه آلیاژهایِ دارایِ ترکیب یوتکتیک ،رایِ سیییاخ ِ
سرسییندرها ،پی تونها و یا اال رِ سوپاپ هکار میروند .در این پژوهش اثر نیکل ر تغییرات ریزساختاری و استحکامِ ک ششی
ی
آلیاژهایِ  Al-12Si-1Mg-1Cu-xNiررسی شده است .ارزیا یهایِ ریزساختاری هکمک میکروسکوپهای نوری و الکترونرو ش ِ
مجهز ه آنالیزگر  EDSانجام شد .آزمایش ک شش رایِ آلیاژهایِ ه ازی شده و ه ازی ن شده اجرا شد .نتیجههایِ هد ست
ی
آمده نشان داد که نیکل میتواند هشیوهیِ اثرگذاری ذرههایِ سییی یم یوتکتیک را ریزتز کند .وا ته ه ترکییییب شییییمیای ِ
نمونییییههایِ آلیییییاژی ،فازهییییایِ گوناگونی همچون  γ-Al7Cu4Ni ،δ-Al3CuNi ،Τ-Al9FeNiو α- ،Q-Al5Cu2Mg8Si6 ،ε-Al3Ni
 Al15(MnFe)3Si2در ناحیههایِ یندندریتی شییناسییایی شیید .نتایج نشییان داد که ا افزایش غیظت نیکل ،رخی ترکیبهای
ینفیزی نیکلدارِ  ،Al3Niه فازهایِ  Al3CuNiیا  Al7Cu4Niتغییر مییا ند و ریختار یا مورفولوژی آنها از نوارهایِ کوتاه و یند،
ه خط چینی تغییر می یا ند .نتی جه هایِ دیگر نیز ن ما یانگرِ آن اسیییت که عمیکرد م کانیکی آل یاژ ها در پیو ند ویژگی هایِ
ریزساختاری است؛ هگونهای که استحکامِ تنشیِ نهایی در دمایِ اتاق از  801مگاپاسکال ه  442مگاپاسکال افزایش یافت.
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 -8پیشگفتار
ویژگیهایِ استاتیکی و توانیک (دینامیکی) در آلیاژهایِ ریختگی،
ی یاری دارند؛ رایِ نمونه ،میتوان ه
وا تگی ه کاروندها ِ
روشِ ریختهگری ،عمییات فراورشِ مذاب ،شرایط انجماد یا
ب
جدایش آن ،یا حتّا ویژهگیهایِ فیزشناسیکِ آلیاژ ،مانند ترکی ِ
شیمیایی و درکل ،موردهای یاری اشاره داشت[.]4-8
آلیاژهایِ آلومینیم-سییی یم ،یک راژمانِ 8یا سی تم یوتکتیکِ
ساده دارند؛ هگونهای که در دمایِ  011درجهیِسانتیگراد
یشینهیِ حد حلشوندگی سییی یم در آلومینیم نزدیک ه 8/0
درصد اتمی است و در دمایِ  922درجهیِسانتیگراد ،این میزان
ه  2/20درصد اتمی میرسد .این درحالی است که یشینهیِ حد

System

ی 8832
حاللیت آلومینیم در سییی یم ،در دما ِ
ی
درجهیِسانتیگراد ،را ر  2/280درصد اتمی وده و در دماها ِ
پایینتر نیز از این درصد آنچنان کاسته میشود که
ی
ش ثا ت راژمانِ دوتای ِ
چشمپوشیدنی است .اری ،تنها واکن ِ
آلومینیم-سییی یم ،واکنش یوتکتیکِ زیر است[.]9
()1

)Liq → Al (s) + Si (s

ههر روی ،ا نگرمندی ه کموکاستیهایِ این ردهیِ آلیاژی،
ی
همواره رسیدن ه رَهیافتهایِ روشمندانهیِ 4گوناگونی را ِ
ی موجود در دستور کار وده است .از
ن کمداشتها ِ
ازنهید ِ
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اینروست که آلیاژهای آلومینیم را ا روشها و رویکردها گوناگونی
ی زیر اشاره نمود:
آزمودهاند .رایِ نمونه میتوان ه موردها ِ
 افزایش نرخ سردایش
 جوانهزایی غیریکنواخت
 تالطم مذاب ،و ارتعاش هنگام انجماد
 پوششدهی قالب
8
 ه ازی یا واترزشِ شیمیایی [.]9
از میانِ همهیِ این روشها ،پاالیشِ ریزساختار آلیاژ هکمکِ
جوانهزاییِ غیریکنواخت ،یا همان افزایش توانِ تیقیح ،از
رواجمندیِ یشتریِ رخوردار است .چراکه این کار ه پیدایش
دانههایِ ریزتر و هم محور در ریزساختارِ آلیاژ میانجامد .البته،
هکمک واترزش یا ه ازی هم میتوان ریختار 4فازهایِ ناپ ن ِد
را واپایید 9و نتیجههایِ سودمندی هدست آورد .این درحالی
است که رگزیدنِ یک چرخهیِ عمییات حرارتی ا گزینشِ دما و
ن
زمانِ حلسازی هینه ،رویکر ِد مناسبِ دیگری رایِ هساخت ِ
ریزساختار است [.]9-8
ی مناسب عمییات حرارتی از آنروی اهمیّت دارد که
گزینشِ دما ِ
اگر دما از حدّی ویژه گذر کند ،ذوبِ جزیی در مرزدانهها رخ
میدهد؛ این پیشامد ه کاهشِ ویژهگیهایِ مکانیکی میانجامد.
ی
در اینمیان ،عنصرهایِ آلیاژی منیزیم یا مس هم ه آلیاژها ِ
آلومینیم-سییی یم افزوده میشوند تا ه افزایشِ رسوبگذاریِ
پراکنده ریز  Mg2Siدر زمینهیِ آلومینیم α-یانجامند .پیامدِ این
کار ،کاهشِ چشمگیر جنبش 2نا هجاییهاست که نتیجهیِ آن،
هکردِ ویژهگیهایِ مکانیکیست[.]9-8
ی 0رسوبگذاری در یک فرارَون ِد پیرسازی ،نخ ت
در پیآیندها ِ
محیول جامد فوق اشباع ،سپس خوشههایِ جداگانهیِ منیزیم و
سییی یم ،در ادامه هَیمخوشههایِ سییی یم و منزیم ،پس از آن،
ناحیههایِ  GPپدید آمده که دنبالهیِ این روند ا پیآیندِ زیر
ادامه مییا د[:]2

پییتهایِ ریزی دیده میشوند که دارایِ ضخامتی نزدیک ه یک
الیهیِ اتمیاند ( 4/0نانومتر) ،و طول آنها نزدیک ه  92نانومتر
است[ .]1-0این ناحیهها در ردارندهیِ نظم ترجیحی از
ستونهایِ اتمیِ منیزیم و سییی یم ،در راستایِ جهتِ 𝛼><822
ن
ه تند .ناحیههایِ گوناگونِ  GPاَنبوهیده ،1ا افزایش زما ِ
پیرسازی سوزنهایی را ا ریختار پیچیده پدید میآورند[.]1-0
اری ،در آلیاژهایِ پایه آلومینیم-سییی یمِ ا ترکیبِ کار ردی
رایِ ساخت پی تون ،فازهایِ گوناگونی همچون ،Al2Cu ،Mg2Si
 Al3CuNi ،Al3Ni ،Al5Cu2Mg8Si6و  ،Al7Cu4Niمهمترین
اندرفیزیهاییاند [ترکیبهای ینفیزی ه تند] که در ساختار
ن عنصرهایِ تراگذر 3مانند نیکل ،یا
پدیدار میشوند[ .]3-1افزود ِ
ش استحکام در
مس ،ا پدید آوردنِ آلومینایدهایِ پایدار ،افزای ِ
ی اتاق و استحکام دما االیِ این آلیاژها را ههمراه
دما ِ
میآورد[.]82
ی گذشته نشان میدهند که استحکام
پژوهشهایِ سالها ِ
دما االی آلیاژهایِ ریختگی آلومینیم تا  222درجهیِسانتیگراد،
ا افزودنِ 2/0تا  8/30درصد نیکل هبود مییا د .در پژوهشی
دیگری نیز نشان دادهاند که افزودنِ  8/4درصد وزنی نیکل و 2/1
درصد وزنی آهن ه آلیاژ  ،Al-12%Siپیدایش  1درصد حجمی
آلومینایدهایِ آهن و نیکل را درپی دارد [ .]82-89درواقع،
ی
افزودن نیکل ه آلیاژهایِ آلومینیم-سییی یمِ ا ترکیبها ِ
هساخته رایِ کار ردهایِ خودرویی ،فازهایِ گرما-پایدار
گوناگونی را وا ته ه ن بتِ  Ni:Cuو  Ni:Feپدید میآورد .از
مهمترین فازهایی که ه افزایشِ استحکام دما اال میانجامد ،ه
اَندرفیزیهایی همچون γ-Al7Cu4Ni, ، δ-Al3CuNi ، ε-Al3Ni
و  T-Al9FeNi,میتوان نَمارش داشت[ .]84-88 ،4البته ،نشان
ی
داده شده است که ساختار سه-وامونی 82آلومینایدها ِ
 Al4Cu2Mg8Si7 ،Al2Cu ،Al15Si2(FeMn)3 ،Al7Cu4Niو
سییی یم یوتکتیک ،دارایِ درجهیِ االیی از رفتارهای متقا ل
ه تند؛ این نتیجه از آنروی درخور نگرش است که رفتار
ی آلیاژهای آلومینیم-سییی یمِ پی تون ،هشدت وا ته
مکانیک ِ
ی ریزساختاریِ
ه سرشتارشِ 88ریزساختاری ،و مِهرازِشِ 84فازها ِ
گوناگونست].[82-89
ش پیشِرو کوشیدهایم تا ا هرهگیری از رخی
ااینهمه ،در پژوه ِ
ی انجامیده در سالهای پیشین ،هکمکِ عنصر نیکل
پژوهشها ِ
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𝛽 →  → 𝛽 ″ → 𝛽 ′فازهایِ پُرسیلیسیم → 𝑃𝐺

اید افزود که ناحیههایِ  ،GPکیوخیدههایی[ 0تودههایی] از
اتمهایِ عنصر محیول اصیی ه تند که دارایِ مرز همدوسِ 1کامل
یا همدوسِ نیمهکامل ا زمینهاند .هنگامی که منیزیم ه آلیاژی
همچون  A356افزوده میشود ،ناحیههایِ  GPهصورت
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ه ررسیِ هبود ریزساختاری و ویژهگیهایِ مکانیکی یک آلیاژ
پایه آلومینیم-سییی یم پرداخته شود.
 -2مواد و روشِ پژوهش
در این پژوهش از آلیاژی ا ترکیب شیمیایی نشان داده شده در
ی استفاده شده رایِ آلیاژسازی،
جدول( )8استفاده شد .مادّهها ِ
ی
آلومینیم ،سییی یم و منیزیمِ ناب (خالص) ،و آمیژانها ِ
 Al-50%Cuو  Al-10%Niودهاست .آلیاژ در یک وتهیِ
گرافیتی ا گُنجایشِ  82کییوگرم آلومینیم ،هکمکِ یک کورهای
پایا ی[ 8الکتریکی مقاومتی] ساخته شد .رای تنظیم دمایِ کوره
از دماسنج ( )Thermo-coupleنوع  Kاستفاده شد .پس از
آمادهسازیِ شمشهای آغازین ،شمشها هکمک یک دستگاه
رش ه خشهای کوچکتری ( ا وزن تقریبی  922-402گرم)
ریده شدند .سپس ،در وتهای از جنسِ کار ید سییی یم ا
گُنجایش  022گرم آلومینیم جای داده شدند .در دنبالهیِ کار
نیز این شمشهایِ کوچک هکمک یک کورهیِ القایی ا دقت
 ±0درجهیِسانتیگراد ذوب شدند .هنگامیکه دمایِ کوره ه
 102درجهیِسانتیگراد رسید و ذوب کامل شد ،مقدارهای
گوناگون نیکل ( 8 ،2/0 ،2/9 ،2/8و  9درصد وزنی) ،همذاب
افزوده شدند.
رایِ دستیا ی ه آمیزهای یکنواخت ،مذاب ا مییهای گرافیتی
چند دقیقه هآرامی همزده شد؛ البته ،همزدن هگونهای ود تا از
ورود توژهایِ (فییمهای) اک یدی هدرون مذاب جیوگیری شود.
پس از ده دقیقه ،گاززدایی ا افزودن  2/9درصد وزنی C2Cl6
انجام شد .پس از سر ارهزدایی ،4آلیاژهای گوناگون ه درون یک
ب فیزی که تا دمای  422درجهیِسانتیگراد پیشگرم شده
قال ِ
ود ،ریخته شد (شکل  .)8دمای ارریزیِ همهیِ آلیاژها 102
درجهیِسانتیگراد درنگر آورده شد.
عمییات حرارتی  T6ا انگیزهیِ ررسیِ تغییر ریختار فازهایِ
سییی یمِ یوتکتیک و هپیروی از آن ،تغییر ویژهگیهایِ تنشی
آلیاژ رویِ رخی از نمونهها اجرا شد .شیای یتهیِ یانسیت که
حلسازی آلیاژهیا در دمای  022 ± 0درجهیِسانتیگراد و
پیرسازی هم همدت  82ساعت در دمایِ  812درجهیِسانتیگراد
انجام شد .آزمونِ تنش هکمک دستگاهی ا ظرفیتِ  4تن و
ی آزمون
ی فک  2/8 mm/secانجام شد .نمونهها ِ
سرعت جا هجای ِ
ی
تنشی ر پایهیِ اِستاندهیِ  ASTM.B557ساخته شدند .شناسای ِ
ترکیبِ شیمیایی فازها نیز ا یک دستگاه آناکافتِ پراش پرتویِ
Electrical resistance furnace

ن
ایکس ( )XRDانجام شد .رایِ ررسیِ ریزساختاری و دید ِ
فازهایِ پدید آمده ،نمونههایِ آلیاژیِ پس از نَ ودِش یا
میناوَشکاری 9ا شمارههایِ گوناگون سمباده ،هکمکِ محیول
ن
 5%HFو کِیِر 2حکاکی شدند .نمونههای حکاکی شده ا ریز ی ِ
ی
نوری و الکترونیِ رو شی ،مجهز ه آناکاوگرِ ( )Analyzerپرتو ِ
ایکس ررسی شدند.
جدول  -8ترکیب شیمیایی آلیاژ  Al-Siتهیه شده (درصد وزنی)

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Al

84/2

2/01

8/9

2/81

8/4

پایه

شکل  -8نمادینی از قالب پایایِ بهکار گرفته شده برایِ آزمونهای
ریختهگری.

 -9بررسیِ یافتهها
 -8-9سرشتارشِ ریزساختاریِ نمونههایِ سیاهتاب

شکل ( )4ریزساختارِ ریختگی ( )As-castآلیاژهای واترزیده یا
هساخته ا نیکل را هنمایش گذاشتهاست .این ریزساختارها
ی[ 0دندریتهای] فاز آلومینیمِ ( )α-Alو
در ردارندهیِ داردیسها ِ
تیغههایِ سییی یم ههمراهِ اندرفیزیهایِ پُر-نیکلاند؛ یعنی،
ی
زمینهیِ روشن فاز آلومینیم  αو ناحیههایِ تیرهتر فازها ِ
ن
سییی یم یوتکتیک و مکانهایِ پُر-نیکلاند .ا هم نجیِ میا ِ
این شکلهای فیزنگاریک ،0میتوان دریافت که ا افزودن نیکل
اندازهیِ فازهایِ سییی یم یوتکتیک ،اندکی کاهش یافته است و
ا افزایش یشترِ این عنصر ،هنگر میآید که تغییر چندانی در
ی
ریختار یا مورفولوژیِ این فازها پدیدار نشده است .میانگینِ فضا ِ
ازوهایِ دومیِ داردی یِ ( )SDASاندازه گرفته شد که در
آلیاژهایِ گوناگون 98 ± 4 ،میکرومتر هدست آمد .گفتنیست
که این کاروند ،1تنها وا ته ه نرخِ سردایشِ آلیاژ ،یا رخی

8

20mlH2O+20mlHNO3+20mlHCl+5mlHF

2

4

Dendrite

0

Metallography
Parameter

0

Slag removing
 9میناوَش ( ا واگویشِ  )mināvašیکی از مایههایِ ه تنده در افههایِ کهنِ پار سی ست که
شاید توان آن را رایِ ترم « »Polishرگزید .این واژه از آمیزش «مینا» و پ وند شباهت سازِ
«وَش» پدید آمده که و همعنیِ «جالداده و صیقل شده یا شبیه ه مینا کرده» است.

1
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افزودنیهایِ آلیاژیست که مانندِ استران یم اثر زهرآگینی
( )Poisoningدارند[ .]80-80از آنجایی که نرخ سردایش در این
پژوهش ثا ت در نگر گرفته شد ،و نیکل هم اثر زهرآگینی ندارد،
می اید دلیل پاالیش آلیاژ را در جایی دیگر جُ ت.

ش دمای یوتکتیک و البته ،واپایش
سرشار از نیکل ،رگرفته از کاه ِ
( )Controlفراروندِ رشد از راه کاهشِ میزانِ انرژیِ اَندردیم [فصل
مشترک] ( )Interfaceجامد -مذاب اشد] .[81-81هگونهای که
کاهشِ دمای یوتکتیک ،افزایشِ اَ رسردایشِ ()Undercooling
ی
گرمایی را ههمراه داشته و از آنجایی که شعاعِ حرانی ذرهها ِ
ی
پدیدار شده ا اَ َرسردایش را طهیِ وارونه دارند ،یکی از دلیلها ِ
پاالیشِ ذرههایِ سییی یم یوتکتیک در اثر افزودن نیکل را
میتوان همین کاهشِ دمای یوتکتیک پنداشت[.]83
رایِ شناسایی درست فازهایِ پدیدار شده ،آناکافتِ ()Analysis
پراشِ پرتویِ ایکس ( )XRDاز نمونهیِ دارای سه درصد وزنی
نیکل تهیه شد که در شکل ( )9هنمایش گذاشته شدهاست .ا
ررسی دستیافتهایِ  XRDمیتوان دریافت که دو گونه فاز
نیکلدار  Al3CuNiو  Al3Niدر ریزساختار پدید آمدهاند؛
هگونهای که در ناحیهیِ  20° ≤ 2θ ≤ 60°هخو ی
ی کمشدتی مبنی ر پدیدار شدنِ این فازها
چَکاد()Peakها ِ
نمایان است.
ش
این در حالی است که ا توجه ه شکل ( ،)9افزودنِ نیکل پیدای ِ
چشمگیر ترکیبهای اندرفیزی  Al3Niرا هدنبال دارد .درواقع ،ا
نگرمندی ه نمودار تَرازشِ 8فازی آلومینیم -نیکل] ،[84اینگونه
میتوان رداشت کرد که در اندازههای کمتر از  24درصد نیکل،
تنها ،فاز  Al3Niتوانِ پدیدار شدن دارد .در دمای 022
درجهیِسانتیگراد نیز حدّ حلشوندگی نیکل در آلومینیم نزدیک
ه  2/20درصد وزنی است که این مقدار در دمای 202
درجهیِسانتیگراد ه کمتر  2/220درصد وزنی میرسد .نا راین،
پیدایشِ محیول جام ِد آلومینیم در درصدهایِ اندکِ نیکل (مانند
 2/8درصد وزنی) ،دارایِ تیوامندیِ ( )Possibilityیار
اندکیست؛ از اینرو ا شایمندی ( )Probabilityیشتری افزودنِ
نیکل ه پیدایش فاز  Al3Niمیانجامد.
اری ،ر پایهیِ نمودارهایِ فازی عنصرهایِ آلیاژیِ دیگری که در
ترکیب حضور دارند ،میتوان دریافت که نیکل میتواند یا آهین
و میس هیم یامیزد و فیازهایی را چون γ- ،δ-Al3CuNi
 T-Al9FeNi ،Al7Cu4Niپدیدار کند .این درحالی است که
ی
ی ینفیزی پدید آمده در آلیاژها ِ
ارزیا ی نقطهای از ترکیبها ِ
دارای نیم و سه درصد وزنی نیکل ،در شکل های ( )2و ( )0آورده
ی
ب شیمیایی فازهایِ پدیدار شده ،نشاندهنده ِ
شدهاست .ترکی ِ
حضور فازهایِ  Al7Cu4Ni ،Al3CuNi ،Al3Niو Al5Cu2Mg8Si6
در ساختار است .همانگونه که شکل ( )2نشان میدهد ،از
هم نجیِ میانِ شدت چکاد()Peakها 4میتوان دریافت که ن بت

8

 4رایِ تَرم « »Peakرا رنهادهیِ «چکاد» را پیش مینهیم« .چکاد=  »čakādاز پهیویِ «چَکات=
 ،»čakātهمعنیِ «تارک ،سییر ،فرق سییر ،االیِ کوه و دیگرها» وده و واژهایسییت ه ییتیمند در
اد یاتِ کهنِ ایرانی که البته رخی شاعرانِ نامدار همدورانمان هم از این مایه هره گرفتهاند.

(الف)
سیلیسیم یوتکتیک

20 µm

( ب)
سیلیسیم یوتکتیک
آلومینیمα -
20 µm

(ج)
سیلیسیم یوتکتیک

فازهایِ پُر-نیکل
20 µm

(د)
فازهایِ پُر-نیکل
20 µm
شکل -2ریزساختار آلیاژهای سیاهتاب در درصدهایِ گوناگون نیکل،
الف) پایه ،ب)  0/9درصد ،ج)  8درصد ،د)  9درصد وزنی.

ی پیشین ،اور ر اینست که این
ا نگرمندی ه رخی پژوهشها ِ
عنصر کارکردِ چندان درخوری ر فرارَوندِ ( )Processجوانهزنیِ
ش
سییی یمِ یوتکتیک نداشته اشد؛ یکه ،گمان میشود پاالی ِ
ی
( )Refiningذرههایِ سییی یمِ یوتکتیک در حضور ترکیبها ِ
Equilibration

881

پژوهشنامه ریختهگری ،تابستان  ،8931جلد  ،9شماره  ،2صفحات 828-889

تقریبیِ  9:8آلومینیم و نیکل ،هخو ی نمایانگر پیدایش فاز
ی
 Al3Niدر این آلیاژست .ااینهمه ،نکتهیِ شایانِ پروا ،وا تهگ ِ
پیدایش فازهایِ گوناگون ه درصد نیکل در ساختار است؛
هگونهای که افزایش درصد وزنیِ نیکل ،دستآویز پیدایش
فازهایِ دیگری هم در ساختار شدهاست؛ یعنی ،فاز اپ ییون یا
 ،Al3Niتنها ،در آلیاژ دارای نییم درصید وزنی نییکل پیدید آمده،
و فازهایِ  γ-Al7Cu4Ni, δ-Al3CuNi, Q-Al5Cu2Mg8Si6در آلیاژ
ی
دارای سه درصد وزنی نیکل پدیدار شدهاند .البته ،پژوهشها ِ
ی پایه –Al–Si–Cu–Mg
پیشین هم نشان دادهاند که در آلیاژها ِ
 ،Niترکیبِ شیمیاییِ فازهایِ نیکیلدار وا تگیِ یاری ه
ن بتِ مس هنیکل دارند].[42

ه  Al3CuNiیا  ،Al7Cu4Niریختار آنها نیز از نوارهایِ ریز و
درشت (شکل  ،)2ه خط چینی 8یا جالیمانند ،4تغییر کردهاند.

شکل  -1آلیاژ دارای سه درصد وزنی نیکل.
 -2-9سرشتارشِ ریزساختاریِ نمونهها پس از T6

شکل  -9پراشِ پرتویِ ایکس از آلیاژ دارایِ سه درصد وزنی نیکل.

شکل  -1آلیاژ دارای نیم درصد وزنی نیکل.

نکتهیِ درخور نگرشِ دیگر ،پیدایش فازی آهندار در نمونهیِ
دارایِ سه درصد وزنی نیکلست ،که ارزیا ی نقطهایِ آن در شکل
( )0نشان داده شده و البته ،ا پیکانِ  Aنشانگذاری شدهاست؛
گمان میشود که این ترکیبِ اندرفیزیِ آهندار ،همان فاز
ش درص ِد نیکل ه ساختار آلیاژها
 T-Al9FeNiاشد .اری ،ا افزای ِ
عالوه ر تَراجایش( )Translationاندرفیزیهایِ نیکلدار از Al3Ni

شکل ( ،)0ریزساختار سهتا از آلیاژهایِ واتَرزیده ا نیکل را پس
از فراروند  T6نشان میدهد .دیده میشود که عمییات
ی
محیولسازی دما اال ،سرشتار ( )Characteristicذرهها ِ
سییی یم را تغییر دادهاست .در یاری از پژوهشهایِ پیشین
هم کروی شدن و کاهش ن بت طول هعرض ذرههایِ سییی یم
یوتکتیک ،پس از عمییاتِ  T6گزارش شدهاست .در واقع ،عمییات
ش خروج اتمهای محیول را از زمینه ،Al-α
حرارتی  T6افزای ِ
ی واپخش [نفوذ]
ههمراه میآورد؛ و هدلیل رخدا ِد آسانترِ پدیده ِ
در دماهایِ اال ،تغییر ریختار فازهایِ زمینه شدنی است.
هگونهای کیی ،هنگامی که آلیاژهایِ آلومینیم-سییی یم در
دماهایِ اال قرار گیرند ( رای نمونه  022درجهیِسانتیگراد)،
ذرههایِ سییی یمِ یوتکتیک پس از یک دورهیِ زمانی مشخص
فرجامانه 9میشکنند .این رخداد هدلیل ناپایداریِ اَندردیم (فصل
مشترک) میانِ فازهایِ گوناگون است؛ چراکه کاهشِ انرژی
اَندردیمیِ کل ،رانشگر 2این فراروند است .این گامه 0را لَتپارش
( )Fragmentationیا کُروش ( )Spheroidizationمیگویند .در
ی ذرههایِ سییی یم زرگتر از حجم حرانی
ادامه نیز اگر اندازه ِ
اشند ،هدلیلِ پدیدهیِ درشتشدن ،دچار افزایش حجم
میشوند .این درحالی است که ذرههایِ کوچکتر نیز ر اساسِ
پدیدهیِ َررُستِ اُسوالد 0حل میشوند ] .[44ههرروی ،ا
همسنجیِ شکلهایِ ( )4و ( ،)0ه توانِ عمییات حرارتی ،در ریز
ساختنِ ذرههایِ سییی یم یوتکتیک پی رده میشود.

8
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ی
همانگونه که در خشِ پیشین گفته شد ،در این پژوهش دما ِ
حلسازی  022 ± 0درجهیِسانتیگراد درنگر آورده شد .این دما
ی رسوبگذاری
ا این انگیزه رگزیده شد که تا حدّ امکان ه دما ِ
ی  Al5Mg8Cu2Si6نزدیک وده اشد ،تا یشینهیِ مقدار
فازها ِ
8
منیزیم در محیول جامد  ،دونِ ذوبِ جزیی فازهایِ مسدار
هدست آید] .[48از آنجایی که یشینهیِ حل شوندگی منیزیم
در آلیاژهایِ آلومینیم-سییی یم در دمایِ 022
درجهیِسانتیگراد (در شرایط ترازمندی)  2/04درصد است][84
و ا نگرش ه کمتر ودن این میزان ن بت ه منیزیم موجود در
ترکیب شیمیایی آلیاژها ،نا راین ،همانگونه که شکل (-0ب)
نشان میدهد که پیدایشِ فاز  Mg2Siامکانپذیر میشود.
ی
ی اَندرفیز ِ
ش 4یا تجزیه فازها ِ
گزارش شیدهاست که واهَمنِیه ِ
9
 γ-Al7Cu4Niو  δ-Al3CuNiههنگا ِم عمییات تا کاریِ-انحاللی ،
موجب پدیدار نشدنِ این فازها ههنگامِ فراروندِ پیرسازی میشود.
ی گونهواری ()Typical
از اینرو گمان ر اینست که ریزساختارها ِ
ی
که پس از فراروندِ پیرسازی هدست میآیند ،یشتر در ردارنده ِ
ت
ذرههایِ سییی یم در ناحیههایِ اندرداردی ی ،فازهایِ درش ِ
ی  Q-Al5Mg8Cu2Si6و  θ-Al2Cuاشند؛
 Τ-Al9FeNiو رسوبها ِ
در حقیقت ،در راژمانِهایِ 2چهارتاییِ  ،Al-Si-Cu-Mgرسوب
یافتنِ فاز  Al5Mg8Cu2Si6در تهِ( )Endواکنشِ یوتکتیکِ Al-
ی درخور ژرفاندیشی،
 Al2Cuگزارش شدهاست ] .[48اما ،نکته ِ
ی
ریختار فازهایِ پُر-آهن و پُر-نیکل است .هگونهای که ا هم نج ِ
ی خط چینی
شکل( )0و شکل (-0ج) میتوان دریافت که ریختارها ِ
این ترکیبها در زمینه هنوز از میان نرفتهاند.
ی آهندار در آلیاژهایِ آلومینیم-سییی یم هم اید
در ارهیِ فازها ِ
ی یا ناخالصی ( )Impurityآهن ،ه
گفت که حضور دُشنا ِ
رسوبگذاریِ اندرفیزیهایِ دگرسانِ ( )Differentآهن ،ا
ریختارهایِ وَرتین ( )Variousمیانجامد .رخی از این فازها
ی مکانیکی داشته اشند.
میتوانند اثرهایِ زیان اریِ ر ویژگیها ِ
اما ا نگرش ه همنِهش یا ترکیبِ شیمیایی آلیاژهایِ این پژوهش،
تنها ،ترکیب اندرفیزیِ آهندار  α-Al15(MnFe)3Si2در
ریزساختارها دیده شد و اثری از ترکیب  β-Al5FeSiیافت نشد.
از آنجایی که نیکل ،اَرشاگر ( )Correctorیا نَتارگر [خنثی کننده
یا ی اثر کننده] ( )Neutralizerآهن است ،گمان میشود که از
راهِ واکنشِ پریتکتیک ،اندرفیزیهایِ پییتمانن ِد β-Al5FeSi 0ه
فاز  T-Al9FeNiتغییر یافته اشند .در پژوهشهایِ گذشته از فاز
 α-Al15(MnFe)3Si2ریختار خط چینی در حالتِ سیاهتاب
گزارش شدهاست ][48؛ همانگونه که شکل (-0ب) نشان

میدهد ،پس از عمییاتِ  T6فاز  α-Al15(MnFe)3Si2تغییری
نکرده و همچنان دارایِ ریختار خط چینی است؛ درواقع،
پژوهشهایِ گذشته هم نشان دادهاند که حل شدن این فاز
ههنگام عمییات حرارتی انحاللی هصورت تقریبی هیچ
است] .[44این درحالی است که ریختار سوزنی یا پییتمانندِ فاز
 ،β-Al FeSiمیتواند در اثر عمییاتِ  T6دچار پارهوالویش0
5
(انحالل جزیی) شود.
(الف)
سیلیسیم یوتکتیک
20 µm

( ب)
فاز Mg2Si

فازهایِ پَر-نیکل

فاز α-Al15(MnFe)3Si2

20 µm

(ج)

فازهایِ پَر-نیکل
20 µm
شکل  -1ریزساختار آلیاژها پس از  T6در درصدهایِ گوناگون نیکل،
الف) پایه ،ب)  8درصد ،ج)  9درصد وزنی.

 -9-9بررسی ویژهگیهایِ تنشی

ررسیهایِ استحکامِ تنشیِ نهایی ( )UTSاز نمونههایِ ه اخته
ت
(واترزیده) ا درصدهایِ گوناگونِ نیکل ،پیش و پس از عمییا ِ
 T6در شکلهای ( )1و ( )1هنمایش گذاشته شدهاست .این
شکلها هخو ی نشان میدهد که نیکل توان ته افزایش استحکام
تنشی آلیاژها را تا یک درصد وزنی ههمراه آورد .گفتنی است که
ی
افزایش استحکام ،ا پاالیش ریزساختار و کاستن از واپخشها ِ

8
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4

0

Solid-solution
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Plate-like
0
Partial-dissolution
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اندرداردی ی[ 8جدایشهای ین دندریتی] ،و توزیع ذرههایِ ریز
فازیِ دوم در زمینه هسادگی دستیافتنی است ].[42-49
ش استحکامِ تنشی توسط نیکل در
ل کاه ِ
ااینهمه ،دلی ِ
درصدهایِ اال ( 9درصد) را میتوان ه پیدایش و رسوبِ
ترکیبهایِ اندرفیزی پُر-نیکل در جایجایِ ریزساختار ،و هویژه
محلهایِ اندرداردی ی [ ین دندریتی] پیوند داد .ا نگرش ه
ریختار ناپ ند و البته ،تردی نیادینِ این فازها ،چنین
ترکیبهایی هآسانی میتوانند دستآویز تمرکز تنش شده و از
میزان اثر خشیِ نیکل کاهند.
300
280
260
240
200
180

)UTS (MPa

220

160
140
120
100

3Ni

1Ni

0.5Ni

0.3Ni

0.1Ni

پایه

195
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شکل  -1نمودار تنش-کرنش نمونههایِ واترزیده یا بهساخته با عنصر نیکل،
پس از عملیات حرارتی.

Interdendritic segregation

ش خُرد ،کوشیده شد تا هیارمندیِ عنصر نیکل،
در این پژوه ِ
سرشتارشِ فازی و عمیکرد ریزساختاریِ آلیاژی پُرکار رد در
صنعتِ خودرویی ُنکاوی شود .مهمترین دستیافتهایِ این
پژوهش ازاینقرارند:
 -8افزودن نیکل ه آلیاژ  Al-12Si-1Mg-1Cuهخو ی توان ت
ریزساختار را پاالیش کند .همچنین DAS ،اندازهگیری شده
در آلیاژهایِ ا درصد گوناگون نیکل 98 ± 4 ،میکرومتر
هدست آمد.
 -4ررسی دستیافتهایِ  XRDنشان داد که دو گونه ترکیب
نیکلدار یعنی فازهایِ  Al3CuNiو  Al3Niدر ریزساختار آلیاژ
دارایِ سه درصد وزنی نیکل پدید میآیند.
 -9در آلیاژ دارای نییم درصید وزنی نییکل ،فاز اپ ییون یا
 Al3Niو در آلیاژ دارای سه درصد وزنی نیکل نیز فازهایِ γ-
 Al7Cu4Ni, δ-Al3CuNi, Q-Al5Cu2Mg8Si6پدیدار شدند.
درکل ،ترکیبِ شیمیاییِ فازهایِ نیکیلدار وا ته ه ن بتِ
مس هنیکل ود.
 -2افزودن نیکل ه آلیاژ  Al-12%Si-1%Mg-1%Cuافزایش
استحکامِ تنشی آلیاژها را تا یک درصد وزنی ههمراه داشت.

نوی ندهیِ این پژوهش ر خویشتن ای ته میداند تا از نوی اد
ی
ارجمند پژوهشنامهیِ ریختهگری رایِ ارج نهادن ر پژوهشها ِ
ترمشناسی در دانشِ مادّهشناسی و ه چاپ رسانیدن این
کِهنوشتار فرازمندی سپاس را هجای آورد .ناگفته آشکارست که
جنبههایِ ترمشناسیکِ نمایانده شده در این کار ،خالی از عیب و
خطا نخواهد ود .از اینرو ،نوی نده یصبرانه چشم راهِ نگرها،
پیشنهادها ،انتقادها و ازخوردهایِ سازندهیِ خوانندگان
ویژستهیِ این پژوهشنامه است.
ت آزمایشگاهی این پژوهش ،ه
ناگفته نماند که رخی امکانا ِ
ی مهندس محمد مودی فراهم شد.
ی دوستِ گرانارج آقا ِ
دستیار ِ

با عنصر نیکل.

0.1% Ni

 -1نتیجهگیری

سپاسگزاری و ارجدانی

شکل -1-استحکام تنشیِ نهایی در نمونههایِ واترزیده یا بهساخته
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Abstract:
Al–Si alloys are widely used in automotive components, especially with eutectic composition,
for cylinder heads, pistons and valve lifters. In the current study, the effect of different
concentration of nickel has been investigated on microstructural evolution and tensile strength
properties of Al-12%Si-1%Mg-1%Cu-X%Ni alloys. The microstructural assessment of alloys
was carried out by an optical (OM) and scanning electron microscope (SEM) equipped with
energy dispersive spectrometer (EDS) analysis. The tensile testing method was performed for
both modified and unmodified specimens. The obtained result indicated that the Ni can
effectively refine eutectic silicon particles. Depending on the chemical composition of the alloy
specimens, different containing phases such as Τ-Al9FeNi, δ-Al3CuNi, γ-Al7Cu4Ni,
Q-Al5Cu2Mg8Si6, α-Al15(MnFe)3Si2 and ε-Al3Ni intermetallic in interdendritic regions have been
detected. Furthermore, with the increasing of nickel concentration, Ni-containing intermetallics
translate from Al3Ni to Al7Cu4Ni or Al3CuNi and their morphologies change from short and long
strip-like to chines-script or reticular-shape. Moreover, the results showed that the mechanical
performance has been related to the microstructural features. The ultimate tensile strength (UTS)
at room temperature increases from 157 MPa to 220 MPa and then decrease to 195 MPa.
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