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میکروسکوپی و آنالیز تصویر نشان داد که  39 ± 8درصد ریزساختار شامل زمینه منیزیم اشغال شده و فازهای یوتکتیک
در داخل دندریتها پراکنده شده است .نتایج آنالیز  EDSنشان داد که برخالف زیرکونیم ،نقره و فلزات قلیایی انحالل
قابل توجهی در فاز زمینه دارند .در نهایت با عملیات حرارتی محلولسازی و پیرسازی ،سختی آلیاژ از  49تا  41برینل
افزایش یافته است.
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 -8مقدمه
منیزیم هشتمین فلز گسترده سطح زمین است .چگالی آن
 8/24گرم بر سانتیمتر مکعب و  %92سبکتر از آلومینیم
است [ .]8بیشتر آلیاژهای منیزیم قابلیت ماشینکاری و
ریختهگری خوبی دارند و قطعات پیچیده از جنس منیزیم
با استفاده از ریختهگری فشار باال به راحتی قابل ریختهگری

هستند .خاصیت جذب صدا در آلیاژهای منیزیم بیشتر از
آلیاژهای آلومینیم است [ .]7منیزیم مدول االستیسیته
پایینی دارد [ .]9آلیاژسازی با آلومینیم ،منگنز ،فلزات
قلیایی ،زیرکونیم و روی ،ویژگی استحکام به وزن آلیاژهای
منیزیم را بهبود میبخشد .منیزیم خاصیت ایزولهکردن
امواج الکترومغناطیس را دارد [ .]4به دلیل پایین بودن
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مدول االستیسیته و ضریب انبساط حرارتی منیزیم ،مدول
تنش حرارتی پایین بوده و خاصیت میرایی ارتعاشات در
آلیاژهای منیزیم بهتر از آلیاژهای آلومینیم بوده و حتی
خاصیت فوق در منیزیم خالص بیشتر از چدنها است ]-2
 .[8امروزه استفاده از آلیاژهای منیزیم-آلومینیم-زیرکونیم
بیشتر رایج شده است ،ولی این آلیاژها دارای عیب ریز
انقباضها در قالبهای ماسهای بوده و برای استفاده در
دمای بیش از  32درجه سانتیگراد مناسب نیستند.
آلیاژهای منیزیم-زیرکونیم-روی خواص مکانیکی خوبی
دارند ولی دارای عیب ترک گرم هستند و قابلیت جوشکاری
ندارند .امروزه آلیاژهای منیزیم-فلزات قلیایی-روی مورد
توجه هستند [ .]2،6در آلیاژ ( QE22نامگذاری بر اساس
استاندارد  )ASTM B951-11مقداری از زیرکونیم جای
خود را به نقره میدهد و مقدار باقیمانده آن در ادامه با
جوانهزنی ،خواص مکانیکی را بهبود میدهد .در ریختهگری
آلیاژهای منیزیم باید توجه داشت که قالبهای ماسهای
نفوذ بسیار باالیی داشته باشند تا بتوانند فشار برگشتی از
مذاب ریزی را کاهش دهند .با توجه به واکنش منیزیم با
اکسیژن و رطوبت استفاده از ممانعتکنندهها بسیار ضروری
است [ .]4افزودن  %7/9برلیم به آلیاژهای منیزیم دمای
آتشگیری را  777درجه سانتیگراد باالتر میبرد [.]1،3
همچنین گوگرد به گاز  SO2تبدیل شده و اتمسفر را از
حضور اکسیژن حفظ میکند و اسید بوریک نیز طی
واکنشی به صورت یک الیه نازک روی منیزیم از تماس
اکسیژن جلوگیری میکند .بیفلوئور آمونیم ( )NH4HF2نیز
مشابه اسید بوریک عمل میکند و استفاده از آنها طبق
واکنش ( )8سبب ایجاد مقداری رطوبت میشود .میتوان
به این منظور از مقداری اتیلنگلوکول هم استفاده کرد [.]4
()8

H3BO3 +2NH4NF2→ NH4BF4+NH3+3H2O

استفاده از دیگهای فوالدی با پوشش نسوزهای آلومینایی
با شعله غیرمستقیم زیر دیگ یکی از بهترین مدلهای ذوب
منیزیم است [ .]4سطح بوته های فوالدی را جهت
جلوگیری از واکنش اکسیدهای آهن با مذاب  Mgبا ترکیب
 %9/2اسید بوریک %2 ،گرافیت %72/2 ،گچ و  %64آب
شست و شو میدهند .بوتههای غیرفلزی آلومینایی
) (Al2O3و یا  %22سیلیس ) (SiO2و  %49آلومینایی نیز
قابل استفاده هستند [ .]87از فالکسهای نمکی نرم برای
پوشش سطح مذاب و از فالکسهای نمکی سخت برای

تصفیه فیزیکی مذاب استفاده میشود [ .]6مواد افزودنی
بیفلوئور آمونیم ،بروفلوراید آمونیم ( )NH4BF4و فلوراید
آمونیم ( )NH4Fدر درجه حرارت ذوب آلیاژ منیزیم تجزیه
شده و با تولید گازهای آمونیاکی و فیلمهای نازک فلوئور از
سطح مذاب حفاظت میکنند [ .]88نیترید منیزیم یکی از
موادی است که به عنوان ناخالصی غیرفلزی در مذاب
منیزیم و آلیاژهای آن پراکنده میشود و پس از انجماد
خواص مکانیکی را تحت تاثیر قرار میدهد [ .]87،4در
روش ذوب بدون فالکس محافظت سطح مذاب توسط
مخلوطی از هواخشک ،هگزا فلورید گوگرد با غلظت  8/2تا
 %7و دی اکسیدکربن استفاده میشود [ .]89،8هیدروژن
موجود در مذاب به شکل  ZrH2از مذاب خارج میشود
[ .]84امروزه استفاده از  C2Cl6به عنوان گاززدا و
اصالحکننده دانه به علت تولید ماده مضر دیاکسین محدود
شده است [ .]82زیرکونیم به عنوان ریزکننده در تمام
آلیاژهای منیزیم بدون آلومینیم با موفقیت به کار میرود.
در آلیاژهای  Mg-Znبه دلیل تشکیل ترکیب  ،ZnZrقابلیت
ریزکنندگی دانه افزایش مییابد [.]86
هدف این مقاله ،بررسی ریزساختار و ترکیب آلیاژ ریختگی
منیزیم -نقره -سریم -زیرکونیم ( )QE22با استفاده از
نرمافزارهای شبیهساز و آزمایشهای تجربی است.
 -7مواد و روش تحقیق
 -8-7شبیه سازی ترمودینامیکی
داده SGTE-

برای شبیهسازی از نرمافزار  JMatProو پایگاه
 V15Calphadو از  TCERبرررای مشخصررهیررابی فازهررای
همگرررن و از  TCW SCHEILبررررای مطالعررره فازهرررای
غیرتعادلی استفاده شد.
-7-7آلیاژسازی و ریختهگری

منیزیم خالص تجاری در دمای  247درجه سانتیگراد در
پاتیل فوالدی با پوشش گرافیت و اتمسفر  ٪33/333آرگون
ذوب شد .استفاده از پوشش گرافیت برای جلوگیری از
انحالل آهن در مذاب بود .انحالل پودر زیرکونیم در منیزیم
مذاب به آسانی انجام نمیشود ،لذا از آمیژان Mg-30Zr
(جدول  )8برای افزودن زیرکونیم به مذاب استفاده شد.
سپس نقره و فلزات قلیایی به مذاب اضافه شده و با میله
فوالدی همزده شد .الزم به ذکر است که آهن در منیزیم
جامد و مذاب تا حدود دمای  8977درجه سانتیگراد
حاللیت ندارد ،لذا ،باعث آلودگی مذاب نمیشود [.]8
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جدول  -8ترکیب شیمیایی آمیژان  Mg-30Zrبه کار رفته

عنصر

درصد وزنی

عنصر

درصد وزنی

Zr

97/78

Fe

7/7778

Ni

7/77762

Cu

7/7729

Si

7/7746

Al

7/7778

Mn

7/7764

Mg

باقیمانده

مذاب به مدت  82دقیقه در دمای  247درجره سرانتیگراد
برای تصفیه فیزیکی نگه داشرته شرده و سرپس بره وسریله
دستگاه ریختهگری فشار پایین در قالب ریختهگری مکعرب
مستطیلی شکل با ابعاد  87×7×7سانتیمتر مکعب به همراه
 % 7/2وزنی اسید بوریک و  % 7/2وزنی گوگرد ریخترهگری
شد.
 -9-7عملیات حرارتی

از عملیات حرارتی  T6بررای آلیراژ  QE22اسرتفاده شرده
است .تمامینمونه هرا بره مردت  6سراعت در دمرای 272
درجه سرانتیگراد حررارت دیرده و در آب کروئنچ شرده و
سپس در دمرای  777درجره سرانتیگراد تحرت عملیرات
پیرسازی قرار گرفتند.
 -4-7ریزساختار و آنالیز شیمیایی

به منظور مطالعات ریزساختاری ،نمونههایی مربع شرکل برا
ضلع  77×77میلیمتر مربع و ارتفرا  2میلریمترر پرولیش
شرررده و در نهایرررت برررا سوسپانسررریون حررراوی آلومینرررا
( 7/8میکرومتر) در اتانول پرداخت شده و در محلول نایتال
 % 4اچ شررررد .از میکروسررررکوپ نرررروری  OLYMPUSو
میکروسکوپ الکترونی روبشی  Vega-TESCANمجهرز بره
آنررالیز  EDSبرررای مطالعررات ریزسرراختاری و از دسررتگاه
 SIEMENS X-Rayمردل  D5000بررای آنالیزهرای XRD
استفاده شد.
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 -9نتایج و بحث
 -8-9شبیهسازیهای ترمودینامیکی انجماد

در شکل ( )8تصاویر مربوط به منحنی سرد شدن (-8الف)،
کسر وزنی فاز جامد در حین انجماد (-8ب) و نحوه جدایش
عناصر منیزیم ،سریم و النتانیم در فراز مرذاب (-8ج) ارائره
شده است .این نتایج به کمک شبیهسازی ترمودینامیکی برا
نرمافزار  JMathProبرای آلیاژ Mg-1.45Ce-0.45Zr-0.4La
بدون حضور نقره رسرم شرده اسرت .مشراهده میشرود کره
انجماد از دمای حردود  627درجره سرانتیگراد شررو و در
دمای  237درجره سرانتیگراد پایران مییابرد .بررسری نرر
تشکیل فازهای جامد در شکل (-8ب) نشان میدهد کره در
مراحل پایرانی سررعت انجمراد برا تشرکیل مقرادیر جزیری
ترکیبات بینفلزی و یوتکتیک کاهش مییابد.
الف

ب

ج

 -2-7سختیسنجی

آزمایشهای سختی سرنجی برا اسرتفاده از روش برینرل برا
نیررروی  872 kgfو سرراچمه  2میلرریمتررری و دسررتگاه
 ESEWAYانجام شد .هر نمونه  2بار سختیسنجی شرده و
نتیجه میانگین ارائه شد.

شکل  -8الف) منحنی سرد شدن ،ب) تغییرات کسر وزنی جامد نسبت
به دما و ج) نحوه جدایش عناصر منیزیم ،سریم و النتانیم در فاز مذاب
در حین انجماد آلیاژ Mg-1.45Ce-0.45Zr-0.4La
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شکل (-8ج) نشاندهنده تغییرات درصد وزنی عناصر در فاز
مذاب بر حسب کسر وزنی جامد است .مشاهده میشود کره
در مراحل اولیه انجماد ،فاز جامرد در مقایسره برا مرذاب ،از
منیزیم غنیتر ولی از سریم و النتانیم فقیرتر است .این فراز
جامد همان فاز زمینه منیزیم اسرت .برا پیشررفت انجمراد و
پسزده شدن بیشتر سریم و النترانیم بره مرذاب باقیمانرده،
شرایط برای تشکیل ترکیبات بینفلزی و انجماد یوتکتیرک
چندتایی فراهم میشود به همین دلیل نر انجمراد کراهش
مییابد .مشاهده میشود که در پایان انجماد ،ترکیبات غنی
از النتایم در کسر وزنی جامد  7/12و ترکیب بینفلزی غنی
از سریم به همراه انجمراد یوتکتیرک در کسرر جامرد 7/32
تشکیل میشوند.

شکل  -7تصویر میکروسکوپ نوری آلیاژ  QE22در بزرگنمایی 822X

 -7-9بررسیهای ریزساختاری و خواص ریختگی

ترکیب نهایی آلیاژ که با آنالیز  EDSمحاسبهشده است ،بره
همراه ترکیرب محاسبهشرده قبرل از ریخترهگری و درصرد
تلفات عناصر آلیاژی در حرین ریخترهگرری در جردول ()7
ارائه شده است .مشاهده میشود که تلفات عناصر النتانیم و
زیرکونیم از سایر عناصر بیشتر است که میتواند بره خراطر
فشار بخار باالی این عناصر و میل به اکسیداسیون زیاد آنها
باشد [.]9،7
تصاویر ریزساختار ریختگی آلیاژ مورد مطالعه با استفاده از
میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی به ترتیب در
شکلهای ( )7و ( )9نشان داده شده است .مطابق شکل ()7
و شکل (-9الف) مشاهده میشود که ریزساختار انجمادی
این آلیاژ شامل یک زمینه حاوی سلهای یوتکتیک در
مراحل پایانی انجماد و رسوباتی در داخل دانه هستند که
میتوانند همان ترکیبات بین فلزی باشند که در فضای بین
دندریتی تشکیل شدند [ .]7برای بررسی بیشتر از تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز نقطهای
استفاده شده است.
جدول  -7ترکیب شیمیایی آلیاژ  QE22مورد تحقیق (درصد وزنی)
عناصر

Zr
Ag
Pr
Ce
La
Mg

ترکیب

ترکیب

وزن تلف شده

بهدستآمده

محاسبه شده

(درصد)

7/42

7/6

72

7/72

7/9

87

7/77

7/71

77

8/42

8/1

77

7/71

7/4

97

باقیمانده

باقیمانده

7

شکل  -9تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی آلیاژ ریخته شده
 : QE22الف 822 -میکرومتر و ب 22 -میکرومتر
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در شکل (-9ب) فاز زمینه (نقطه  )Aو ترکیبات بینفلزی
ال مشهود است .نتیجه آنالیز با نرمافزار
(نقاط  Bو  )Cکام ا
نشان داد که  39±8درصد ریزساختار به فاز زمینه
اختصاص دارد .آلیاژهای منیزیم -نقره دارای فاز زمینه α
هستند که حاصل ساختار یوتکتیکی منیزیم است [.]9
نتررایج  EDSاز فرراز زمینرره مشخصشررده در شررکل (-9ب)
(نقطه  )Aنشان دادهشده است .بلندترین و پهنتررین پیرک
مربوط به منیزیم است .پیرک اول در انررژی  7/92و پیرک
دوم در  9کیلو الکترونولرت مربروط بره نقرره اسرت .پیرک
مربرروط برره عنصررر النتررانیم در  7/62کیلررو الکترونولررت و
همچنین پیک دوم در انرژی  4/2کیلرو الکترونولرت دیرده
میشود .پیک مربوط به عنصر سریم در نزدیکری پیرک اول
النتانیم در حدود 7/2کیلو الکترونولت و پیک بعدی سرریم
در انرررژی  4/1کیلررو الکترونولررت تشررکیل شررده اسررت.
چهارمین پیرک در نمرودار طیرف  EDSمربروط بره عنصرر
پرازئودیمیم است کره در انررژی  7/3کیلرو الکترونولرت و
پیرررک دوم ایرررن عنصرررر در انررررژی حررردود  2/72کیلرررو
الکترونولت تشکیل شده است .از پیک تشکیل شرده بررای
عنصررر منیررزیم در محرردوده انرررژی  8/7تررا  8/4کیلررو
الکترونولت میتوان گفت که عنصر منیزیم ،عنصر غالب در
فاز زمینه است [ .]82این فاز شرامل مقردار زیرادی عنصرر
منیزیم و مقدار اندکی از هر یک از عناصر نقره و نادر خاکی
است.
مطابق این دادهها ،مشاهده میشود کره زیرکرونیم انحاللری
در فرراز زمینرره نداشررته اسررت امررا نقررره و س رریم انحررالل
قابلتوجهی در فاز زمینه دارند.
شکل ( ،)2نتایج آنالیز  EDSنقطه ( Bمشخص شده در شکل
-9ب) را نشان میدهد .این منطقه غنی از نقره ،النتانیم و
سریم است و مقدار کمی زیرکونیم دارد .دو پیک اصلی
متعلق به نقره در انرژیهای حدود  7/9و  9کیلو الکترونولت
تشکیل شده است .پیک مربوط به عنصر النتانیم است که در
 7/2کیلو الکترونولت تشکیل شده است و پیک بعدی آن در
انرژی  4/2کیلو الکترونولت دیده میشود .سومین پیک
مربوط به عنصر سریم است که در  7/22کیلو الکترونولت و
پیک بعدی سریم در انرژی  4/12کیلو الکترونولت تشکیل
شده است .پیک عنصر پرازئودیمیم در انرژی  7/32کیلو
الکترونولت تشکیل شده است.

ترکیب شیمیایی فاز زمینه (نقطه )A
عنصر

درصد وزنی

عنصر

درصد وزنی

Ag

8/42

Ce

7/96

Zr

7

La

7/78

Pr

7/78

Mg

باقیمانده

شکل  -4آنالیز  EDSفاز زمینه (نقطه  Aدر شکل -9ب)

ترکیب شیمیایی

عنصر

درصد وزنی

عنصر

درصد وزنی

Ag

87/72

Ce

88/41

Zr

7/7782

La

87/49

Pr

7/78

Mg

باقیمانده

شکل -2نتایج آنالیز  EDSنقطه  Bدر شکل (-9ب)

پیک عنصر منیزیم در محدوده انرژی  8/7تا  8/4کیلو
الکترونولت تشکیل شده است .پیک عنصر زیرکونیم در
انرژی حدود  7کیلو الکترونولت با شدت بسیار پایین
تشکیل شده است .ترکیبهای ارائهشده در منابع مطالعاتی
شامل  (Mg,Ag)12Ndو یا  (Mg,Ag)41Nd5است که با در
نظر گرفتن نسبت اتمی موجود در فاز موردنظر این ترکیب
 (Mg,Ag)14.7REپیشبینی میشود که  REمخلوطی از
سریم و النتانیم است .شبکه کریستالی مشابه ساختار
 (Mg,Ag)12Ndاست [.]81
نتیجه آنالیز  XRDنمونه ریختهشده در شکل ( )6ارائه شده
است .مشاهده میشود که نمونه شامل فازهای منیزیم،
زیررکرونیم و  AgZr2است .پریرک اول در  2θ=97درجررره

747

یوسفی و همکاران  /بررسی ریزساختار و ترکیب آلیاژ ریختگی منیزیم -نقره-سریم-زیرکنیم )(QE22

شکل  -6نتایج آنالیز  XRDنمونه ریخته شده آلیاژ QE22

مربرروط به منیزیم با شدت  12است .پیرک دوم در
 2θ = 94درجه با شدت  877و پیک سوم در 2θ =92
درجه با شدت  947هم مربوط به منیزیم است .همچنین
منیزیم در 7θهای  63 ،69 ،22/2 ،41درجه به ترتیب با
شدتهای  22 ،47 ،27و  42هم پیک دارد .قویترین پیک
زیرکونیم در  7θ =92درجه با شدت  877است و پیکهایی
در 7θهای  97و  92با شدت متوسط و تعدادی پیک
ضعیفتر نیز دارد .سومین فازی که در طیف اشعه X
مشخصشده است مربوط به فاز  AgZr2است .اولین پیک
در زاویه  7θ =82درجه تشکیل شده است .دومین پیک آن
در زاویه  7θ =71دیده میشود .پیک سوم در زاویه
 7θ =96درجه تشکیل شده است .چندین پیک دیگر نیز
برای  AgZr2در طیف اشعه  Xدیده میشود که همگی
دارای شدت بسیار پایین و در حدود  2هستند .نتایج
مشابهی در ریختهگری آلیاژهای حاوی عناصر قلیایی به
دست آمده است که نشان میدهد با ورود عنصر آلیاژی
بخشی از آن بهعنوان ترکیب بینفلزی در زمینه آلفا رسوب
میکند [.]83
در شکل ( )2نتیجه آنالیز  EDSنقطه  Cاز شکل (-9ب)
نمایش داده شده است .مشاهده میشود این ذرات غنی از
زیرکونیم بوده و نقره و عناصر نادر خاکی نیز در آن حل
شده است .اولین پیک مربوط به عنصر نقره است که در
انرژی حدود  7/92کیلوالکترونولت تشکیل شده است.
پیک بعدی مربوط به عنصر نقره در انرژی حدود  9کیلو
الکترونولت دیده میشود .این دو پیک اصلیترین پیکهای
نقره هستند چون دارای حداکثر شدت هستند و از دیگر
پیکهای با جریان پایین صرفنظر میشود .دومین پیک
مربوط به عنصر النتانیم است که در  7/2کیلو الکترونولت
تشکیل شده است و دومین پیک با ارتفا قابل قبول برای
شناسایی عنرصر النتانیم در انرژی  4/6کیررلو الکترونولت

ترکیب شیمیایی نقطه  Cدر شکل 2

عنصر

درصد وزنی

عنصر

درصد وزنی

Ag

6/99

Ce

6/44

Zr

84/32

La

8/73

Pr

7/79

Mg

باقیمانده

شکل  -2نتیجه آنالیز  EDSنقطه  Cدر شکل -9ب

دیده میشود .پیکهای دیگری نیز مربوط به این عنصر با
ارتفا های کم نیز مالحظه میشود .سومین پیک مربوط به
عنصر سریم است که در نزدیکی پیک اول النتانیم در حدود
 7/22کیلو الکترونولت تشکیل شده است .پیک بعدی
سریم در انرژی  4/1کیلو الکترونولت تشکیل شده است.
چهارمین پیک در نمودار طیف  EDSمربوط به عنصر
پرازئودیمیم است که در انرژی  7/32کیلو الکترونولت
تشکیل شده است .پیک دوم این عنصر در انرژی حدود 2
کیلو الکترونولت تشکیل شده است .از پیک تشکیل شده
برای عنصر منیزیم در نمودار طیف  EDSکامالا مشخص
است که عنصر منیزیم بیشترین مقدار را در نقطه  Cبه
خود اختصاص داده است .این پیک در محدوده انرژی 8/8
تا  8/4کیلو الکترونولت تشکیل شده است که بیشترین
ارتفا و پهنا را نسبت به سایر پیکهای موجود دارد که
نشان دهنده این موضو است که عنصر منیزیم ،عنصر
غالب است .آخرین پیک اصلی مشخصه در این نمودار
مربوط به عنصر زیرکونیم است که در انرژی حدود  7کیلو
الکترونولت تشکیل میشود.
شکل ( )1نتیجه آنالیز خطی عناصرر را نشران مریدهرد .در
حرکت از چپ به راست اولرین منطقره فراز زمینره غنری از
منیزیم و حدود  % 67است .با توجه به این شکل مریتروان
گفررت کرره بیشررترین پراکنرردگی نقررره و فلررزات قلی رایی در
ترکیبهای بینفلزی است .البته فلزات قلیایی کمتر از نقره
در ترکیبهای بینفلزی حل شده است و در فاز زمینه نیرز
بسیار کم حضور دارد .با توجره بره شرکل ( )1انردازه نقراط
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شکل  -1نتیجه آنالیز خطی زمینه و ترکیب بین فلزی

شبیه به نقطه  Cکوچکتر از  8میکرومترر اسرت و حاصرل
جدایش زیرکرونیم از منیرزیم اسرت کره نقرش جوانرهزا در
فرآیند انجماد را بازی کرده است [.]77
 -9-9بررسیهای ریزساختاری بعد از عملیات حرارتی

شکل ( ،)3تصویر میکروسکوپ نوری نمونه عملیات حرارتی
شده در  272درجه سانتیگراد و به مدت  6ساعت را نشران
میدهد .ریزساختار دچار کمی تغییر شده است ،ولی تغییرر
محسوسی در ریزساختار میکروسکوپی ایجاد نشده است .در
طی فراینرد محلرولسرازی و پیرسرازی ،بیشرترین انحرالل
ترکیبهای بینفلرزی در برازه دمرایی 277ترا  247درجره
سانتیگراد و بازه زمرانی  6ترا  1سراعت اتفراق میافترد .در
کمتررر از ایررن بررازه دمررایی انحررالل ترکیبررات بررینفلررزی
کاهشیافته و در نتیجه زمان فرآیند افزایش مییابد [.]82

نتایج سختیسنجی به روش برینرل نشران داد کره سرختی
نمونههای ریختگی در حردود  49برینرل اسرت و برا انجرام
عملیات محلولسازی ،مقدار آن به  41برینرل افزایشیافتره
است .این موضو بیانگر انحالل فاز یوتکتیک طی عملیرات
محلولسازی است .دلیرل تغییرر سرختی در ایرن حالرت را
میتوان چنین توجیه کرد که اگرچه انحالل فراز یوتکتیرک
موجود در نمونه ریختگی باعث کاهش سختی آلیاژ میشود
ولی محلول جامد ایجاد شرده باعرث افرزایش بیشترری در
سختی شده و در نتیجه سختی آلیاژ افزایش مییابرد .مرواد
حل شونده ،معموالا در شربکه اصرلی (حرالل) ترنش ایجراد
میکنند .این تنشها جلوی حرکت نابجاییها (نابجاییهرای
فعال) را گرفته و باعث کمتر شردن تغییرر شرکل مومسران
(تغییر شکل پالستیک) ماده شرده و سرختی آن را افرزایش
میدهند [.]77،78
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 تصویر میکروسکوپ نوری نمونه عملیات حرارتی شده با-3 شکل
22X بزرگنمایی

 نتیجهگیری-4
 فاز%34  شامل حدودQE22  ریزساختار انجمادی آلیاژ-8
 درصد هم سلهای6 زمینه پایه منیزیم و حدود
.یوتکتیک است
 زیرکونیم و فلزات نادر خاکی بیشتر در، عناصر نقره-7
ترکیبات بینفلزی و فاز یوتکتیک پراکنده شدهاند و در
 بنابراین فاز یوتکتیک.زمینه انحالل بسیار جزیی دارند
غنی از نقره و زیرکونیم در مرز دانهها و فضای بین
.شاخههای دندریتی فاز زمینه تشکیل میشوند
 برینل در حالت ریختگی به49  ازQE22  سختی آلیاژ-9
 برینل بعد از عملیاتحرارتی و رسوبسختی افزایش41
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Abstract:
The solidification microstructure of Mg-Ag-Ce-Zr cast alloy (QE22) was investigated. First,
the thermodynamic simulation was performed using of JMatPro software. Then, for
experimental experiments, melting, alloying and casting operations were performed using a
low pressure casting machine under argon atmosphere. Also for T6 heat treatment, the
samples were heated at 525 ° C and then quenched in water and aged at 200 °C. In order to the
microstructural and phase investigations, the optical microscopy and scanning electron
microscopy (SEM) equipped to EDS analysis and X-Ray diffraction apparatus were used.
Hardness measurements carried out using Brinell indenter. The results showed that the
solidification microstructure of magnesium alloy with 2.24% by weight of silver, 1.52% by
weight of alkaline elements and 0.55% by weight of zirconium including 94 vol.% magnesium
base phase (matrix) and 6 vol.% of eutectic cells. The results of EDS analysis showed that
unlike zirconium, silver and alkali metals have significant solubility in the matrix, and as a
result enriched intermetallics with zirconium and silver appear in the grain boundary or
interdendritic area. It has also been observed that hardness of the alloy has increased from 43
to 48 HB by solution and aging heat treatment (T6).
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