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برای ارزیابی تأثیر مقدار منیزیم بر ایجاد ریزساختار و سختی مدرج در کامپوزیتهای  Al-Si-Mgدر روش ریختهگری گریز
از مرکز ،سه استوانه با ترکیب شیمیایی )( Al-20Si-XMg (X= 6, 9, 12برحسب درصد وزنی) ریختهگری شد .سپس
ریزساختار و سختی مقاطع شعاعی مختلف آنها به ترتیب با استفاده از میکروسکوپهای نوری و  SEMمجهز به سیستم
میکرو آنالیز ( )EDSو سختی سنجی برینل مورد بررسی قرار گرفت .برای تحلیل نتایج از نرمافزارهای
 Thermo-Calcو  JMat Proبه ترتیب برای رسم نمودارهای فازی تعادلی آلیاژها ،کسر جرمی و چگالی فازهای درجای
تشکیل شده حین انجماد استفاده شد .نتایج نشان میدهند که با افزایش مقدار منیزیم آلیاژ ،علیرغم اینکه ذرات Mg2Si
اولیه درشتتری در ریزساختار شکل میگیرد اما بهواسطه چگالی پایین این ذرات ،جدایش مرکزگرای آنها به همراه ذرات
 Siاولیه طبق قانون استوکس در مکانیک سیاالت افزایش مییابد .بهگونهای که با افزایش مقدار  Mgآلیاژها از  %6به  %3و
سپس  %12وزنی ،کسر حجمی ذرات  Mg2Siدر الیه داخلی استوانههای ریختگی از مقادیر کمتر از  % 7به حدود  % 21و
اندازه متوسط آنها از مقادیر کمتر از  40میکرومتر به حدود  166میکرومتر افزایش مییابد .اما به خاطر نرم بودن ذرات
 Mg2Siنسبت به  ،Siبا افزایش کسر حجمی ذرات  Mg2Siدر الیههای داخلی استوانهها سختی این الیهها به ترتیب از 16
به  11و سپس  71برینل کاهش مییابد.
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 -8مقدمه
آلیاژهای هایپریوتکتیک  Al-Mg-Siحاوی ذرات اولیه
بهعنوان گروه جدیدی از کامپوزیتهای ریختگی درجا توسعه
یافتهاند .این کامپوزیتها اغلب به علت خواص مکانیکی عالی،
سبک بودن و صرفه اقتصادی تولید آنها موردتوجه محققین و
صنعتگران مهندسی مواد قرار گرفتهاند [ .]2،1خواص فیزیکی
و مکانیکی مناسب ذرات تقویتکننده  ،Mg2Siآن را بهعنوان یک
ترکیب مناسب برای تقویت کامپوزیتهای زمینه فلزی تبدیل
Mg2Si

نموده است [ .]0در میان مواد کامپوزیتی ،نسل جدیدی از آنها
با عنوان کامپوزیتهای با ریزساختار و خواص مدرج
هدفمند1توسعه یافتهاند که ریزساختار و خواص آنها بهطور
پیوسته در امتداد خاصی تغییر میکند [ .]0-6در میان روشهای
تولید کامپوزیتهای مدرج هدفمند ،روش ریختهگری گریز از
مرکز به خاطر سادگی و هزینه پایین تولید در مقیاس انبوه برای
تولید قطعات ریختگی هدفمند با ابعاد بزرگ بیشتر موردتوجه
قرار گرفته است [ .]7-12با این روش ،کامپوزیتهای هدفمند
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زمینه آلومینیم و حاوی ذرات تقویت کننده،SiC ،Al2O3

 Al2Cu ،Mg2Si ،Si ،Al3Ni ،Al3Zrبا موفقیت تولیدشده و خواص
آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است [.]10-26
در ریختهگری گریز از مرکز ،وقتی مذاب حاوی ذرات جامد تحت
تأثیر نیروی گریز از مرکز قرار میگیرد دو ناحیه مجزای غنی و
فقیر از ذرات تشکیل میشود .مقدار و شدت جدایش ذرات و
موقعیت نسبی این نواحی در ریزساختار نمونه ریختگی عمدت ًا
تحت تأثیر دما و گرانروی مذاب ،نرخ سرمایش ،چگالی ذرات و
مذاب ،اندازه ذرات و سرعت چرخش قالب است .در این عملیات،
حین انجماد مذاب و در ناحیه خمیری ،ذرات سبکتر در خالف
جهت نیروی گریز از مرکز به سمت محور چرخش ،و ذرات
سنگینتر نیز در جهت نیروی گریز از مرکز و در راستای دور
شدن از محور چرخش جدایش مییابند [ .]27حرکت ذرات
درون یک مایع گرانرو تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز میتواند با
استفاده از معادله ( )1که در مکانیک سیاالت از آن بهعنوان قانون
استوکس1یاد میشود توضیح داده شود ،که در آن  pچگالی
ذرات جامد m ،چگالی مذاب g ،شتاب گرانش زمین Dp ،قطر
ذرات جامد η ،گرانروی مذاب V ،سرعت حرکت ذرات جامد در
داخل مذاب میباشند .در این رابطه  G=ω2r/gاست که در آن
 ωبیانگر سرعت زاویهای قالب و  rبیانگر فاصله ذرات از محور
چرخش است.
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بیشتر آلیاژهایی که تاکنون برای ایجاد ریزساختار مدرج هدفمند
به روش ریختهگری گریز از مرکز مورد مطالعه قرار گرفتهاند،
غالباً سیستمهای دو یا سهتایی بودهاند که در آنها ترکیب
شیمیایی آلیاژها بر اساس نسبت استوکیومتری یا غیر
استوکیومتری اجزاء در فازهای تقویت کننده انتخاب شدهاند و
این سیستمها ظرفیت تشکیل یک یا چند نوع ذره تقویت کننده
را حین انجماد داشتهاند .برای مثال ،در آلیاژ هایپریوتکتیک
 Al-15wt.% Mg2Siفقط امکان تشکیل درجای ذرات اولیه
Mg2Siو جدایش مدرج آنها حین ریختهگری گریز از مرکز
میتواند وجود داشته باشد و یا در آلیاژ  Zn–27Al–xMg–ySiو
 Al-20Si-9Mgدو ذره  Siو  Mg2Siاولیه تشکیل میشوند [23
 .]13، 21،در کامپوزیت هدفمند زمینه آلومینیم 031تقویتشده
با ذرات تشکیل شده درجای  Siو  Mg2Siکه با روش ریختهگری
گریز از مرکز فراوریشده است نشان داده شده است که به خاطر
چگالی پایین ذرات  Siو  Mg2Siنسبت به مذاب ،این ذرات حین
Stocks’ law

انجماد در خالف جهت نیروی گریز از مرکز به سمت جداره
داخلی جدایش مییابند [ .]01یانبو و همکارانش [ ]01با مقایسه
ریزساختار دو نوع کامپوزیت هدفمند آلومینیمی به ترتیب حاوی
ذرات تقویت کننده  Siو  Mg2Si/Siنشان دادند که تحت تأثیر
نیروی گریز از مرکز ،در کامپوزیت هدفمند  Al/Siسه الیه
شعاعی متمایز از نظر توزیع ذرات  Siشامل الیههای داخلی،
میانی و خارجی؛ و در کامپوزیت هدفمند سه فازی Al/Si/Mg2Si
دوالیه شعاعی مختلف شامل الیه داخلی (حاوی ذرات  Siو
 Mg2Siتقویت کننده) و الیه خارجی عاری از این ذرات پس از
انجماد شکل میگیرند .در کارهای قبلی انجامشده در این
خصوص بهسرعت جدایش ذارت  Siو  Mg2Siاولیه و ثانویه و
جزئیات جدایش آنها و نحوه شکلگیری الگوهای مختلف
جدایش هدفمند ذرات تقویت کننده پرداخته نشده است .بر این
اساس ،در این مقاله سعی میشود که با رسم نمودارهای فازی-
تعادلی آلیاژهای  Al-20Si-XMgتوسط نرمافزار Thermo Calc
و انتخاب مقادیر مختلف  Mgدر ترکیب شیمیایی آلیاژها ،تأثیر
مقدار  Mgبر نحوه شکلگیری درجای ذرات  Siو  Mg2Siاولیه و
ثانویه از فاز مذاب و نحوه جدایش ،کسر حجمی ذرات و همچنین
نرخ جدایش این ذرات حین ریختهگری گریز از مرکز و تأثیر آن
بر سختی مقاطع شعاعی مختلف استوانههای ریختگی مورد
بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
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در ابتدا الزم است تا مبنای انتخاب ترکیب شیمیایی آلیاژهای
مورد مطالعه بیشتر توضیح داده شود .به این منظور در شکل (،)1
نمودار فازی سیستم  Al-20Si-XMgنشان داده شده است (برای
اختصار در نگارش ترکیب شیمیایی آلیاژها ،از این به بعد تمامی
ترکیبات شیمیایی بدون درج  ،wt.%برحسب درصد وزنی بیان
خواهد شد مگر اینکه ذکر شود) .بر اساس این نمودار ،مراحل
انجماد آلیاژهای مورد مطالعه با توجه به درصد وزنی  Mgآنها با
یکدیگر متفاوت است .بهطوریکه وقتی میزان  Mgکمتر از %1
باشد ابتدا در مراحل نخستین انجماد ،ذرات  Siاولیه تشکیل
میشود و اگر میزان منیزیم بیشتر از  %1باشد اولین فاز جامد
اولیه شکل گرفته حین انجماد فاز  Mg2Siخواهد بود و در میزان
منیزیم برابر  %1هر دو فاز  Siو  Mg2Siاولیه بهصورت همزمان
از مذاب حین انجماد تشکیل میشوند و همین موضوع ،دلیل
اصلی انتخاب سه ترکیب  Al-20Si-9Mg ،Al-20Si-6Mgو Al-
 20Si-12Mgبرای آلیاژهای مورد بررسی در مقاله حاضر است که
میتوانند الگوهای مختلفی از درجهبندی ریزساختار و سختی را
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در راستای شعاعی استوانههای ریختگی مورد نظر پس از انجماد
به نمایش بگذارند .بر این اساس ،بهمنظور تهیه آلیاژهای
) Al-20Si-XMg (X=6, 9, 12ابتدا مقدار الزم از آلیاژ Al-20Si
با استفاده از یک کوره مقاومتی ذوب شد و سپس با توجه به
ترکیب شیمیایی آلیاژهای مورد نظر ،مقدار الزم از منیزیم با
خلوص تجاری توزین و پس از پیش گرم تا دمای  041oCبه
مذاب  Al-20Siاضافه شد .بر اساس تجربیات قبلی نویسندگان
مقاله حاضر [ ،]27،13تلفات منیزیم ناشی از تبخیر حین
آلیاژسازی و ریختهگری در شرایط مشابه تجربیات قبلی حدود
 %21است که این مقدار در انجام محاسبات شارژ برای هر آلیاژ
در نظر گرفته شد تا ترکیب شیمیایی آلیاژهای هدف (با خطای
قابل قبول) پس از ریختهگری و انجماد حاصل شود.

شکل  -8بخشی از نمودار فازی تعادلی  Al-20Si-XMgکه توسط نرمافزار
 Thermo Calcرسم شده و در آن ترکیب شیمیایی هر سه آلیاژ مورد
بررسی نشان داده شده است.

در مرحله بعد ،آلیاژهای حاوی  3 ،6و  12درصد منیزیم هر کدام
با  111°Cفوقگداز به ترتیب در دماهای  724°C ،701°Cو
 741°Cمجدد ذوب (دمای لیکوئیدوس این آلیاژها به ترتیب با
استفاده از شکلهای  1 ،4و  11تعیین شدند) و پس از عملیات
گاززدایی با اضافه کردن حدود  %1/4هگزا کلرور اتان ،درون قالب
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فوالدی استوانهای چرخان ماشین ریختهگری گریز از مرکز
عمودی ریخته شدند .قبل از ریختهگری ،قالب تا دمای 011oC
پیش گرم و سرعت چرخش آن روی  1011دور بر دقیقه تنظیم
شد .همچنین بهمنظور جداسازی راحت استوانههای ریختگی از
قالب و نیز کاهش سرعت انجماد مذاب در تماس با جداره قالب،
سطوح داخلی قالب فوالدی با یک الیه نازک دوغاب سرامیکی
( 00%خمیر  %4 ،Wohoسیلیکات سدیم و آب) پوشش داده شد
و سپس خشک شد .ارتفاع و ضخامت جداره استوانههای ریخته
شده نهایی به ترتیب  111و  14میلیمتر اندازهگیری شد.
برای رسم نمودار فازی  Al-20Si-XMgو رصد نمودن تغییرات
فازی و کسر جرمی فازهای جامد درجای تشکیل شده حین
انجماد آلیاژها از نرمافزار  Thermo Calcاستفاده شد .همچنین
بهمنظور پیشبینی و تحلیل جدایش فازی مدرج تحت تأثیر
نیروی گریز از مرکز (بر اساس قانون استوکس) از رسم نمودارهای
تغییرات چگالی درجای فازها حین انجماد آلیاژها با نرمافزار
 JMat Proاستفاده شد از نرمافزار  Image Jنیز برای اندازهگیری
کسر حجمی و اندازه ذرات ریزساختار استفاده شد .برای این
منظور از هر مقطع شعاعی استوانههای مورد مطالعه ،تصاویر
ریزساختاری چهار نقطه مختلف مورد ارزیابی و آنالیز تصویری
قرار گرفت.
پس از ریختهگری نمونههای استوانهای ،با استفاده از برش با
سیم ،مقاطع شعاعی مختلفی از آنها مطابق شکل ( )2برش داده
شد و پس از سنبادهزنی و پولیشکاری با خمیر الماس
1/0میکرومتر ،در یک محلول  1/4درصد حجمی  HFحکاکی
شیمیایی شدند .برای مشاهده ریزساختار نمونهها از
میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی ( )SEMمدل
 Cam Scan MV2300مجهز به سیستم میکرو آنالیز شیمیایی
( )EDSمدل  Inca-Oxfordاستفاده شد .همچنین برای شناسایی
فازهای ثانویه تشکیل شده در ریزساختار از تابش اشعه  Kαمس
در دستگاه پراشسنج اشعه ایکس ( )XRDمدل Bruker Axe-
 Advance D8استفاده شد.

شکل  -2طرحوارهای از مقاطع برش نمونههای متالوگرافی از استوانههای ریختگی.
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برای ارزیابی تأثیر درجهبندی ریزساختار بر سختی مقاطع
شعاعی مختلف استوانههای ریخته شده ،روی هر مقطع ،سه الی
پنج بار سختی سنجی برینل (با ساچمه  4 mmو اعمال بار
 )241 kgfمطابق استاندارد  ASTM E10انجام گرفت و
میانگین آنها بهعنوان شاخص سختی آن مقطع گزارش شد.
 -9نتایج و بحث
شکل ( ،)0ریزساختار مقاطع شعاعی مختلف استوانههای
ریختگی را از سمت جداره داخلی استوانه (تصاویر (الف)) به
سمت جداره خارجی آنها (تصاویر (و)) نشان میدهد .با
بهرهگیری از نرمافزار  Image Jاندازه متوسط ذرات  SiوMg2Si
اولیه و ثانویه در تصاویر ریزساختاری ارائه شده در شکل ()0
تعیین و نتایج مربوطه در جدول ( )1ارائه شده است .الزم به
توضیح است که ذرات  Siاولیه حین انجماد آلیاژ Al-20Si-6Mg
و ذرات  Mg2Siاولیه حین انجماد آلیاژهای  Al-20Si-9Mgو Al-
 20Si-12Mgدر فاصله بین دمای لیکوئیدوس و دمای سالیدوس
آلیاژها شکل میگیرند (شکل  )4و ذرات  Siو  Mg2Siثانویه نیز
ذراتی هستند که حین انجماد در فاصله بین دمای سالیدوس هر
آلیاژ و دمای یوتکتیک ( )461oCتشکیل میشوند .همانگونه که
پیشبینی میشد ،الگوی درجهبندی شعاعی ریزساختار سه
استوانه ریختگی مورد مطالعه با توجه به درصد وزنی  Mgو تغییر
مراحل انجماد آنها مطابق تصاویر ریزساختاری شکل ( )0و نتایج
استخراج شده از آنها در جدول ( )1با یکدیگر متفاوت است که
در ادامه الگوی درجهبندی شعاعی هر استوانه و نحوه ایجاد آن
به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
 -8-9الگوی درجهبندی ریزساختار استوانه Al-20Si-6Mg

بر اساس تصاویر ارائه شده در شکل (( )0ردیف اول) ،ریزساختار
استوانه  Al-20Si-6Mgدر راستای شعاعی از سه ناحیه متمایز
تشکیل یافته است:
الف) الیههای داخلی حاو ی کسر حجمی باالیی از ذرات
تقویت کننده  Siو ( Mg2Siتصاویر (الف) تا (ج))،
ب) الیه انتقالی که در یک سمت حاوی ذرات تقویت کننده
 Siو  ،Mg2Siو در سمت دیگر فاقد این ذرات است
(تصویر (د))،
ج) الیههای خارجی شامل ریزساختار یوتکتیک
سهتایی Al(α)-Si-Mg2Siعاری از ذرات تقویت کننده
اضافی (تصاویر (ه) تا (و)).

طیف پراش اشعه  Xبهدستآمده از الیه داخلی استوانه ریختگی
 Al-20Si-6Mgدر شکل ( )0وجود سه فاز  Si ،Alو  Mg2Siرا در
ریزساختار این نمونه بهخوبی تأیید میکند .با در نظر گرفتن
موقعیت آلیاژ  Al-20Si-6Mgدر نمودار فازی تعادلی شکل (،)1
نمودار کسر جرمی فازهای جامد اولیه درجای تشکیل شده حین
انجماد تعادلی در شکل ( )4رسم شده است .با توجه به نمودار
شکل ( )4مشاهده میشود که انجماد تعادلی آلیاژ Al-20Si-
 6Mgبا جوانهزنی فاز  Siاولیه در دمای حدود  604 ˚Cشروع شده
و تا  431 ˚Cادامه مییابد (خط شماره  )2و سپس وارد ناحیه
سه فازی  L+Si+Mg2Siشده و تا دمای حدود  462˚Cذرات Si
ثانویه و  Mg2Siاولیه بهطور همزمان از مذاب باقیمانده رسوب
میکنند (خط شماره  ) 0تا اینکه در این دما ،مذاب باقیمانده با
انجام یک تحول یوتکتیک سهتایی به  Al(α)-Si-Mg2Siتبدیل
شده و انجماد خاتمه مییابد (خط شماره .)0
شکل ( )4تغییرات چگالی فازهای تشکیل شده در حین انجماد
آلیاژ  Al-20Si-6Mgرا نشان میدهد که با استفاده از نرمافزار
 JMat proرسم شده است .این تصویر گویای آن است که با
کاهش دما چگالی مذاب بهطور پیوسته و خطی افزایش یافته و
با رسیدن دمای آلیاژ به حدود  ،604˚Cذرات  Siاولیه از مذاب
شروع به جوانهزنی کرده و تا دمای  431˚Cرشد میکنند و در
این فاصله دمایی به خاطر چگالی پایینتر ذرات  Siاولیه
( )2/01 g/cm3نسبت به مذاب ( ،)2/01 g/cm3بر اساس معادله
( )1در خالف جهت نیروی گریز از مرکز به سمت محور چرخش
قالب (جداره داخلی استوانه ریختگی) جدایش مییابند که
ریزساختار شکل (-0الف) برای این آلیاژ این ادعا را بهخوبی تائید
میکند که در آن کسر حجمی ذرات  Siاولیه ( 26درصد) در
جداره داخلی استوانه ریختگی بیشترین مقدار است .در ادامه با
رسیدن دما به محدوده  462-431˚Cو تشکیل همزمان ذرات Si
ثانویه و ذرات سبکتر  Mg2Siاولیه (با چگالی )1/31 g/cm3از
مذاب باقیمانده ،این ذرات نیز مطابق قانون استوکس (معادله )1
به سمت محور چرخش قالب جدایش پیدا کرده و باعث
شکلگیری ریزساختارهای شکل (-0ب) و (-0ج) در الیههای
شعاعی میانی استوانه ریختگی شدهاند .درنهایت نیز با انجام
تحول یوتکتیک سهتایی در دمای حدود  462˚Cمذاب باقیمانده
به ریزساختار یوتکتیکی Al(α)-Si-Mg2Siمطابق شکل (-0ه) و
شکل (-0و) در الیههای خارجی استوانه تبدیل شده است.
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شکل  -9ریزساختار میکروسکوپ نوری از مقاطع مختلف شعاعی استوانههای ریختگی (از (الف) تا (و) به ترتیب داللت دارند بر ریزساختار داخلیترین تا
خارجیترین الیه شعاعی استوانه).
جدول  -8اندازه متوسط ذرات تقویت کننده در ریزساختار استوانههای ریختگی مورد مطالعه

آلیاژ

اندازه ذرات  Siاولیه ()µm

اندازه ذرات  Siثانویه ()µm

اندازه ذرات  Mg2Siاولیه
()µm

اندازه ذرات  Mg2Siثانویه
()µm

Al-20Si-6Mg

160

114

-

40

Al-20Si-9Mg

-

201

-

122

Al-20Si-12Mg

-

100

114

101

شکل  -5تغییرات کسر جرمی ذرات جامد  Siو  Mg2Siتشکیل شده با افت

شکل  -4طیف پراش اشعه  Xاز الیه داخلی استوانه . Al-20Si-9Mg

دما حین انجماد تعادلی آلیاژ  Al-20Si-6Mgکه با نرمافزار Thermo calc

رسم شدهاند.

در تصاویر ریزساختاری مشاهده شده برای آلیاژ
در شکل ( ،)0ذرات سبک و درشت  Siاولیه (با اندازه متوسط
حدود  160میکرومتر و کسر حجمی  26درصد) که اولین ذرات
جامد تشکیل شده حین انجماد در ناحیه دو فازی  L+Siمحسوب
میشوند با جدایش به سمت محور چرخش قالب (مطابق معادله
 )1عمدتاً در جداره داخلی استوانه تجمع یافتهاند (شکل -0الف).
اما بهتدریج با حرکت به سمت الیههای خارجی استوانه مالحظه
Al-20Si-6Mg

میشود که در ریزساختار این الیهها ذرات کوچک ( Mg2Siبا
کسر حجمی کمتر از  7درصد و اندازه متوسط حدود 40
میکرومتر) همراه با ذرات  Siکوچکتر ثانویه (با کسر حجمی
کمتر از  14درصد و اندازه متوسط حدود  114میکرومتر) تجمع
یافتهاند (شکلهای -0ب و -0ج) .هر دوی این ذرات حین انجماد
در ناحیه سه فازی  L+Si+Mg2Siبهصورت درجا تشکیل
میشوند ولی با توجه به اینکه چگالی ذرات  Mg2Siنسبت به Si
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کمتر است و ذرات  Siثانویه نیز کوچکتر از ذرات  Siاولیه هستند
لذا هیچکدام از آنها حین انجماد نتوانستهاند بر اساس معادله
استوکس جدایش مرکزگرای کاملی را به سمت جداره داخلی
استوانه داشته باشند و درنتیجه در الیههای شعاعی میانی بین
جداره داخلی و الیه انتقالی ریزساختار استوانه مورد نظر تجمع
یافتهاند.
با اندازهگیری اندازه متوسط ذرات  Siاولیه در شکل (-0الف)،
ذرات  Siثانویه و  Mg2Siدر شکلهای (-0الف) و (-0ب) به
ترتیب برابر  114 ،160و  40میکرومتر و چگالی ذرات Mg2Si ،Si
و مذاب به ترتیب معادل  1/3 ، 2/0و  2/0گرم بر سانتیمتر
مکعب ،سرعت جدایش نسبی گریز از مرکز ذرات حین انجماد
استوانه  Al-20Si-6Mgدر ناحیه خمیری نمودار شکل ( )6با
استفاده از معادله ( )1بهصورت معادالت ( )2و ( )0تخمین زده
میشود که پس از انجماد کامل ،منجر به ایجاد ریزساختار مدرج
هدفمند در راستای شعاعی استوانه مطابق تصاویر ریزساختاری
شکل ( )0شده است.
()2

()3

2
𝑖𝑆𝑃𝐷) 𝑙𝐴𝜌 𝑉𝑃𝑆𝑖 (𝜌𝑆𝑖 −
(164)2
=
=
2
𝑖𝑆𝑆𝐷) 𝑙𝐴𝜌 𝑉𝑆𝑆𝑖 (𝜌𝑆𝑖 −
(115)2
= 2.03

2
𝑖𝑆𝑉𝑀𝑔2𝑆𝑖 (𝜌𝑀𝑔2𝑆𝑖 − 𝜌𝐴𝑙 )𝐷𝑀𝑔2
=
2
𝑖𝑆𝑆𝐷) 𝑙𝐴𝜌 (𝜌𝑆𝑖 −
𝑖𝑆𝑆𝑉
(1.9 − 2.4) × (54)2
=
= 1.10
(2.3 − 2.4) × (115)2

 Mg2Si ،Siو  Alبه ترتیب چگالی ذرات  Siو Mg2Si

که در آنها
و محلول مذاب آلومینیم؛ و  DSSi ،DPSiو  DMg2Siبه ترتیب اندازه
متوسط ذرات  Siاولیه و ثانویه و  Mg2Siهستند.

بر اساس معادله ( )2مالحظه میشود که سرعت ذرات  Siاولیه
و درنتیجه نرخ جدایش مرکزگرای آنها حین انجماد گریز از مرکز
آلیاژ  Al-20Si-6Mgحدود  2/10برابر ذرات  Siثانویه است .اما
بر اساس معادله ( )0سرعت ذرات  Siثانویه و  Mg2Siو درنتیجه
نرخ جدایش مرکزگرای آنها حین انجماد تقریباً یکسان است .به
همین دلیل پس از انجماد کامل مطابق شکل ( ،)0ذرات  Siاولیه
در جداره داخلی استوانه ریختگی ،و ذرات  Siثانویه و  Mg2Siهر
دو در الیههای میانی (بین جداره داخلی و الیه انتقالی) استوانه
تجمع یافتهاند.
 -2-9الگوی درجهبندی ریزساختار استوانه Al-20Si-9Mg

ریزساختار مقاطع شعاعی مختلف استوانه  Al-20Si-9Mgدر
شکل ( )0ردیف  ،2نشان داده شده است .بر اساس تصاویر ارائه
شده در این شکل ،ریزساختار این استوانه نیز در راستای شعاعی
از سه ناحیه متمایز تشکیل یافته است:
الف) الیههای داخلی حاوی کسر حجمی باالیی از ذرات تقویت
کننده  Siو ( Mg2Siتصاویر (الف) تا (ج))،
ب) الیه انتقالی که در یک سمت حاوی ذرات تقویت کننده Si
و  Mg2Siو در سمت دیگر فاقد این ذرات است (تصویر(د))،
ج) الیههای خارجی شامل ریزساختار یوتکتیک سهتاییAl(α)-
 Si-Mg2Siعاری از ذرات تقویت کننده اضافی (تصاویر (ه)
تا (و)).
ریزساختار  SEMاز الیه داخلی استوانه ریختگی Al-20Si-9Mg
و آنالیز  EDSاز فازهای ریزساختاری در شکل ( )7نشان داده
شده است .مشاهده میشود که ذرات مشکی و خاکستری رنگ
موجود در ریزساختار به ترتیب  Mg2Siو  Siهستند.

شکل  -6تغییرات چگالی فازهای درجای تشکیل شده حین انجماد آلیاژ  Al-20Si-6Mgکه با استفاده از نرمافزار  JMat Proرسم شده است.

68

پژوهشنامه ریختهگری ،تابستان  ،8931جلد  ،9شماره  ،2صفحات 66-55

شکل  -5ریزساختار  SEMاز الیه داخلی استوانه ( :Al-20Si-9Mgالف) و آنالیز  EDSاز ذرات مشاهده شده در ریزساختار آن (ب) و (ج).

با مقایسه تصاویر ریزساختاری (الف) تا (ج) دو استوانه
 Al-20Si-6Mgو  Al-20Si-9Mgدر شکل ( ،)0مشاهده میشود
که با افزایش منیزیم از  6به  3درصد ،کسر حجمی ذرات Mg2Si
به  17درصد افزایش پیدا کرده است و مورفولوژی  Mg2Siاولیه
در الیه داخلی به دلیل افزایش دامنه انجماد (مقایسه شکل ()4
خط  0و شکل ( )1خط  )0از حالت چندوجهی منظم /مکعبی
در استوانه ریختگی  Al-20Si-6Mgبه چندوجهی نامنظم/
حروفچینی در استوانه  Al-20Si-9Mgتغییر پیدا کرده است.
عالوه بر آن ،در استوانه ریختگی  Al-20Si-6Mgذرات  Siو
 Mg2Siاولیه از توزیع همگنتری نسبت به استوانه ریختگی
 Al-20Si-9Mgبرخوردارند.
با در نظر گرفتن موقعیت آلیاژ  Al-20Si-9Mgدر نمودار فازی
شکل ( ، )1کسر جرمی فازهای جامد تشکیل شده در مراحل
مختلف انجماد آلیاژ در شکل ( )1رسم شده است .با توجه به این
نمودار مشاهده میشود که انجماد آلیاژ  Al-20Si-9Mgبا
جوانهزنی فاز  Mg2Siاولیه شروع شده (خط شماره  )2و در ادامه
به مرحله رسوب همزمان ذرات  Mg2Siثانویه و ( Siخط شماره
 )0میرسد .این نمودار نشان میدهد که در این آلیاژ مقدار
 Mg2Siاولیه تشکیل یافته بهتنهایی کم و ناچیز بوده و بخش
اعظم فرایند انجماد مربوط به تشکیل همزمان ذرات Mg2Si
ثانویه و  Siاست .زیرا مطابق نمودار فازی شکل 1ناحیه دوفازی
 L+Mg2Siخیلی باریکتر از ناحیه سه فازی  L+Mg2Si+Siبوده
و در نمودار شکل ( )1نیز کسر جرمی ذرات ( Mg2Si+Siخط 0
در نمودار) بیشتر از کسر جرمی ذرات  Mg2Siاولیه (خط  2در
نمودار) است .ازاینرو با صرفنظر از مرحله اول انجماد میتوان
چنین فرض کرد که انجماد آلیاژ با تشکیل همزمان ذرات  Siو
 Mg2Siشروع میشود.
اندازه متوسط ذرات  Siو  Mg2Siثانویه در شکل ( )0آلیاژ
( Al-20Si-9Mgالف ،ب ،ج) به ترتیب برابر 122 ،201میکرومتر
و چگالی ذرات  Mg2Si ،Siو مذاب به ترتیب معادل  1/3 ، 2/0و
 2/0گرم بر سانتیمتر مکعب است .با استفاده از معادله ()1

سرعت جدایش نسبی ذرات حین انجماد استوانه Al-20Si-9Mg

بهصورت معادله ( )0تخمین زده میشود که پس از انجماد کامل،
منجر به ایجاد ریزساختار مدرج هدفمند در راستای شعاعی
استوانه مطابق تصاویر ریزساختاری شکل ( )0شده است.

شکل  -1تغییرات کسر جرمی ذرات جامد  Siو  Mg2Siتشکیل شده با افت
دما حین انجماد تعادلی آلیاژ  Al-20Si-9Mgکه با نرمافزار Thermo calc

رسم شدهاند.

()4

2
𝑖𝑆𝑉𝑆𝑀𝑔2𝑆𝑖 (𝜌𝑀𝑔2𝑆𝑖 − 𝜌𝐴𝑙 )𝐷𝑆𝑀𝑔2
=
2
𝑖𝑆𝑆𝐷) 𝑙𝐴𝜌 (𝜌𝑆𝑖 −
𝑖𝑆𝑆𝑉
2
)(1.9 − 2.4) × (122
=
= 1.40
(2.3 − 2.4) × (230)2

که در آنها DSSi ،و  DSMg2Siبه ترتیب اندازه متوسط ذرات
ثانویه و  Mg2Siثانویه هستند .بر اساس معادله ( ،)0مالحظه
میشود که سرعت حرکت ذرات  Mg2Siثانویه حدود  1/0برابر
سرعت حرکت ذرات  Siثانویه است .اما چون حین انجماد هر دو
ذره بهطور همزمان تشکیل میشوند به نظر میرسد که ذرات
 Mg2Siثانویه حین گریز از مرکز ،به ذرات  Siثانویه برخورد نموده
و به هم میچسبند و با سرعت یکسان به سمت جداره داخلی
استوانه جدایش پیدا مینمایند.
Si
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شکل  -3ریزساختار  SEMاز زمینه یوتکتیکی مقاطع شعاعی مختلف استوانه ریختگیAl-20Si-9Mg

(از الیه داخلی (الف) به سمت الیه خارجی (ج)).

شکل ( ،)3تصاویر ریزساختار SEMاز مورفولوژی زمینه یوتکتیک
سهتایی  Al(α)+Mg2Si+Siرا در مقاطع شعاعی مختلف استوانه
ریختگی  Al-20Si-9Mgنشان میدهد .این تصاویر نشان
میدهند که چگونه بهواسطه تفاوت نرخ سرمایش مقاطع شعاعی
مختلف استوانه ،ریزساختار زمینه یوتکتیکی آنها تغییریافته است.
در الیه خارجی استوانه به دلیل نرخ سرمایش باال ،امکان رشد
ذرات  Siو  Mg2Siیوتکتیکی فراهم نشده و این ذرات بهصورت
یوتکتیک میلهای و الیهای ظریف تشکیل شدهاند اما با اتمام
انجماد الیه خارجی استوانه ،و بهواسطه تشکیل فاصله هوایی
میان قالب و جداره استوانه (که ناشی از انقباض انجمادی جداره
خارجی استوانه است) نرخ سرمایش کاهشیافته و ذرات  Siو
 Mg2Siزمینه یوتکتیکی در الیههای میانی و داخلی استوانه
عمدتاً بهصورت ذرات الیهای درشت ظاهر شدهاند .ساختارهای
یوتکتیکی مشابهی توسط صمدی و همکارش [ ]27در الیههای
شعاعی مختلف استوانه ریختگی آلیاژ Al-13.8 wt.% Mg2Si
فراوریشده با ریختهگری گریز از مرکز ،گزارش شده است که به
دالیل ا یجاد این نوع تغییرات در مورفولوژی یوتکتیک در باال
اشاره شد.
 -9-9الگوی درجهبندی ریزساختار استوانه Al-20Si-12Mg

ریزساختار مقاطع شعاعی مختلف استوانه  Al-20Si-12Mgنیز
در شکل ( )0ردیف سوم نشان داده شده است .بر اساس تصاویر
ارائه شده در این شکل ،ریزساختار این استوانه نیز در راستای
شعاعی از سه ناحیه متمایز تشکیل یافته است:
الف) الیههای داخلی حاوی کسر حجمی باالیی از ذرات تقویت
کننده درجای  Siو  Mg2Siاولیه (تصاویر (الف) تا (ج))،
ب) الیه انتقالی که در یک سمت حاوی ذرات تقویت کننده Si
و  Mg2Siدر سمت دیگر فاقد آن است (شکل (د))،
ج) الیههای خارجی شامل ریزساختار یوتکتیکی سهتایی Al(α)-
 Si-Mg2Siعاری از ذرات اولیه غیر یوتکتیکی (تصاویر (ه)
تا (و)).

با در نظر گرفتن موقعیت آلیاژ  Al-20Si-12Mgدر نمودار فازی
شکل ( ،)1کسر جرمی فازهای جامد اولیه درجای تشکیل شده
حین انجماد تعادلی در شکل ( )11رسم شده است .در این نمودار
مشاهده میشود که انجماد تعادلی آلیاژ  Al-20Si-12Mgبا
جوانهزنی فاز اولیه  Mg2Siدر دمای حدود  641˚Cشروع شده و
تا دمای حدود  610˚Cادامه مییابد (خط شماره  .)2سپس به
مرحله رسوب همزمان  Mg2Siو  Siاز مذاب باقیمانده میرسد
(خط شماره  .)0بهطورکلی ریزساختار این آلیاژ مشابه ریزساختار
آلیاژ  Al-20Si-9Mgبوده و تفاوت ریزساختار آنها با یکدیگر در
کسر حجمی ذرات تقویت کننده  Mg2Siو ( Siمطابق شکل )0
و نیز اندازه متوسط این ذرات (مطابق جدول  )1و مورفولوژی
آنها است .مشاهده میشود که با افزایش مقدار منیزیم آلیاژهای
مورد مطالعه ،نهتنها کسر حجمی ذرات  Siبهطور قابل مالحظهای
کاهش ،و کسر حجمی و اندازه متوسط ذرات  Mg2Siبه ترتیب
به  %21و  166میکرومتر افزایش یافته بلکه مورفولوژی ذرات
 Mg2Siنیز تغییریافته است که البته با نتایج گزارش شده در
منابع دیگر [ ]02-04نیز مطابقت دارد .در کامپوزیت زمینه
آلومینیم 031تقویتشده با ذرات  Mg2Siو  Siنیز نشان داده
شده است که با افزایش مقدار  Mgتا  11درصد ،کسر حجمی
ذرات  Siاولیه بهشدت کاهش مییابد [ .]01لی [ ]00و کین و
همکارانشان [ ]04نشان دادند که با افزایش کسر حجمی ذرات
 Mg2Siدر ریزساختار کامپوزیتهای  Al-Mg2Siو بسته به
شرایط انجماد آنها ،مورفولوژی ذرات Mg2Siاز حالت هشتوجهی
به شکل قیفی ،سپس هشت وجهیهای ناقص و درنهایت به
دندریتهای بزرگ تغییر پیدا میکند .مکانیزم رشد و مورفولوژی
ذرات اولیه  Mg2Siدر این نوع کامپوزیتها توسط ساختار
کریستالی ذاتی ذرات  Mg2Siو شرایط رشد آنها داخل مذاب
اطراف تعیین میشود .تغییر شرایط مذاب حین انجماد ،معموالً
نرخهای رشد ذرات  Mg2Siرا در راستای جهات < >111و
< >111تغییر داده و به سمت ایجاد مورفولوژیهای مختلف
فوقالذکر سوق میدهد [ .]00باوجوداین ،در شرایط انجماد
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عادی و معمولی ،شکل تعادلی هشتوجهی به خاطر انرژی آزاد
سطحی کمتر [ ]00و یا بزرگ بودن ضریب جکسون و آنتروپی
ذوب باال [ ،] 04مورفولوژی غالب و ترجیحی برای این ذرات
محسوب میشود.
بر اساس نتایج آنالیز ریزساختاری ارائه شده در جدول ( ،)1اگر
اندازه متوسط ذرات  Siثانویه و  Mg2Siاولیه و ثانویه در الیه
داخلی استوانه  Al-20Si-12Mgبه ترتیب معادل  114 ،100و
 101میکرومتر و چگالی ذرات  Mg2Si ،Siو مذاب نیز مطابق
شکل  6به ترتیب معادل  1/3 ،2/0و  2/0گرم بر سانتی مترمکعب
در نظر گرفته شود ،در این صورت سرعت جدایش نسبی این
ذرات حین انجماد استوانه  Al-20Si-12Mgبهصورت معادالت
( )4و( )6تخمین زده میشود که پس از انجماد کامل ،منجر به
ایجاد ریزساختار مدرج هدفمند در راستای شعاعی استوانه مطابق
تصاویر ریزساختاری ارائه شده در شکل ( )0برای این آلیاژ شده
است.
()5

()6

2
𝑖𝑆𝑉𝑝𝑀𝑔2𝑆𝑖 (𝜌𝑀𝑔2𝑆𝑖 − 𝜌𝐴𝑙 )𝐷𝑃𝑀𝑔2
=
2
𝑖𝑆𝑉𝑆𝑀𝑔2
𝑖𝑆(𝜌𝑀𝑔𝑆𝑖 − 𝜌𝐴𝑙 )𝐷𝑆𝑀𝑔2
2
)(185
=
= 1.56
(148)2

2
𝑖𝑆𝑉𝑃𝑀𝑔2𝑆𝑖 (𝜌𝑀𝑔2𝑆𝑖 − 𝜌𝐴𝑙 )𝐷𝑀𝑔2
=
2
𝑖𝑆𝑆𝐷) 𝑙𝐴𝜌 (𝜌𝑆𝑖 −
𝑖𝑆𝑆𝑉
2
)(1.9 − 2.4) × (185
=
= 8.36
(2.3 − 2.4) × (143)2

بر اساس معادالت ( 4و  )6مالحظه میشود که سرعت ذرات
 Mg2Siاولیه در حین انجماد حدود  1/4برابر ذرات  Mg2Siثانویه
و  1برابر ذرات  Siثانویه است .همانطور که مشاهده میشود ،با
توجه به کسر حجمی باالی ذرات  21( Mg2Siدرصد) و افزایش
اندازه متوسط آنها ،نسبت سرعت جدایش ذرات  Mg2Siبه Si
در این استوانه بیشتر از دو استوانه  Al-20Si-6Mgو
 Al-20Si-9Mgاست .ظاهر آگلومره شده ذرات  Mg2Siاولیه در
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داخلیترین الیه استوانه ریختگی مطابق شکل (-0الف) و تا
حدودی شکل (-0ب) بیانگر برخوردهای زیاد این ذرات با
یکدیگر حین جدایش مرکزگرا است.

شکل  -86تغییرات کسر جرمی ذرات جامد  Siو  Mg2Siتشکیل شده با
افت دما حین انجماد تعادلی آلیاژ  Al-20Si-12Mgکه با نرمافزار
 Thermo calcرسم شدهاند.

شکل ( ،)11تصاویر ریزساختار  SEMاز مورفولوژی زمینه
یوتکتیک سهتایی Al(α)+Mg2Si+Siرا در مقاطع شعاعی مختلف
استوانه ریختگی  Al-20Si-12Mgنشان میدهد .در این تصاویر
نیز تغییرات ریزساختار زمینه یوتکتیک در مقاطع شعاعی مختلف
استوانه ،مشابه همان تغییرات ریزساختار یوتکتیکی است که علت
آن در شکل ( )3برای آلیاژ  Al-20Si-9Mgمورد بحث قرار گرفت.
 -4-9سختی استوانههای ریختگی

در شکل ( ،)12تغییرات سختی استوانهها برحسب فاصله شعاعی
از الیه داخلی آنها نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده
میشود سختی الیههای داخلی هر سه استوانه ریختگی به دلیل
جدایش مرکزگرای ذرات تقویت کننده  Siو  Mg2Siاولیه/ثانویه
بیشتر از الیه خارجی آنها است .اما با توجه به اینکه سختی فاز

شکل  -88ریزساختار  SEMاز زمینه یوتکتیکی مقاطع شعاعی استوانه ریختگیAl-20Si-12Mg

از الیه داخلی (الف) ،الیه میانی (ب) و الیه خارجی (ج).
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 Siحدود دو برابر سختی فاز  Mg2Siاست ،انتظار میرود که با
افزایش مقدار منیزیم آلیاژهای  ،Al-Si-Mgکسر حجمی ذرات
 Mg2Siدر ریزساختار افزایش یافته و درنتیجه سختی آلیاژها
کاهش یابد [ .]00،02در این راستا ،با ریختهگری گریز از مرکز
کامپوزیت با زمینه آلومینیم 031تقویتشده با ذرات  Mg2Siو
 Siحداکثر مقدار سختی درازای اضافه کردن  2/4درصد Mg
بهدستآمده است [ .]01بر این اساس ،با توجه به اینکه با افزایش
مقدار منیزیم آلیاژها در استوانههای ریختگی ،اندازه ذرات Mg2Si
جدایش یافته به الیههای داخلی استوانهها و کسر حجمی آنها در
این الیهها افزایش یافته است (جدول ( )1و تصاویر ریزساختاری
شکل ( )0و شکلهای ( )1( ،)4و ( ،))11لذا مطابق انتظار ،سختی
الیههای داخلی استوانهها نیز با افزایش مقدار منیزیم آلیاژها،
مطابق شکل ( ،)12افزایش نشان میدهد.

اندازه کوچکتر ،کسر حجمی کمتر و توزیع مناسبی
برخوردارند و باالترین سختی نیز در این استوانه به دست
میآید.
 -0در استوانه ریختگی  Al-20Si-9Mgبه دلیل افزایش اندازه و
کسر حجمی ذرات  Mg2Siاولیه ،ضمن افزایش سرعت
جدایش ذرات  Mg2Siنسبت به ذرات  ،Siبرخورد و چسبیدن
ذرات  Mg2Siبا ذرات  Siنیز حین جدایش افزایش پیدا
میکند که در اثر آن ذرات آگلومره شدهای از  Mg2Siو Si
شکلگرفته و جدایش مرکز محور آنها تشدید میشود.
 -4بیشترین سرعت جدایش ذرات  Mg2Siدر استوانه ریختگی
 Al-20Si-12Mgرخ میدهد که در آن به دلیل کاهش کسر
حجمی ذرات  ،Siبرخورد میان آنها و ذرات Mg2Si
کاهشیافته و بهتبع آن ،سرعت جدایش ذرات  Mg2Siو
تجمع آن در الیه داخلی استوانه افزایش پیدا میکند .به
همین خاطر ،این ذرات در ریزساختار استوانه به حالت
آگلومره شده ظاهر میشوند.
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شکل  -82تغییرات سختی در راستای شعاعی استوانههای ریختگی از جداره
داخلی به سمت جداره خارجی آنها
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Abstract:
To evaluate the effect of magnesium content on the microstructure and hardness of the AlSi-Mg composites in the centrifugal casting method, three cylinders with the chemical
composition of Al-20Si-XMg (X = 6, 9, 12) (as weight percent) were cast. Then the
microstructure and hardness of the different radial sections were studied by optical
microscope, SEM equipped with a micro-analysis system (EDS), and standard brinell
hardness testing method, respectively. The phase diagram of Al-20Si-XMg system was
plotted as a function of Mg% using Thermo-Calc software. Also JMat Pro software was
employed to plot the variation of the mass fraction and density of the in situ formed phases
during the solidification of the alloys. The results show clearly that while the coarse Mg2Si
particles are formed in high Mg content alloys; however, these particles along with the
primary Si particles, both, due to the low density, based on Stokes' law in fluid mechanics,
are centripetally segregated towards the inner layers of the cylinders. In addition, by
increasing the Mg content of the alloys from 6% to 9% then 12% the volume fraction and
average size of the Mg2Si particles in inner layer of the cylinders, both, increase
respectively from less than 7% to about 28% and from less than 54 microns to about 166
microns. But, since Mg2Si particles are softer than Si particles, by increasing the volume
fraction of the Mg2Si particles, the hardness of the inner layers of the cylinders reduces
from 86 to 81 and then 78 brinell.
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