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چکیده:
کامپوزیتهای درجای  Al-Mg2Siبه دلیل چگالی کم و خواص استحکامی و سایشی خوب ،جایگزین بسیار مناسبی برای
قطعات آلومینیمی و چدنی مورد استفاده در صنایع خودروسازی و هوا-فضا هستند .خواص برتر این کامپوزیتها مستلزم
بهسازی ساختاری و کنترل ابعاد و مورفولوژی ذرات  Mg2Siاولیه شکل گرفته در ساختارشان است .هدف از تحقیق حاضر،
بررسی تاثیر افزودن مس ( 1تا  5درصد وزنی) بر ساختار متالورژیکی و اندیس کیفیت کامپوزیت  Al-15Mg2Siاست .نتایج
به دست آمده حاکی از آن است که افزودن مس موجب شکل گیری رسوبات بین فلزی غنی از مس ،بهسازی مورفولوژی و
کاهش ابعاد ذرات  Mg2Siمیشود .بر اساس نتایج آزمایش کشش ،افزودن مس تا حدود  ٨درصد وزنی استحکام کششی
کامپوزیت را حدود  ٨٦درصد بهبود میبخشد اما افزودن مقادیر بیشتر از این عنصر تاثیر منفی بر استحکام کششی دارد.
همچنین افزودن مس تا حدود  1درصد وزنی موجب بهبود حدودا  7درصدی درصد ازدیاد طول کامپوزیت میشود اما پس از
آن تاثیر منفی بر انعطافپذیری دارد .حداکثر اندیس کیفیت در کامپوزیت حاوی  ٨درصد وزنی مس مشاهده شد که حدود ٣
درصد بیش از اندیس کیفیت کامپوزیت پایه بود .نتایج مطالعات ساختاری ،سختی سنجی ،آنالیز شیمیایی رسوبات و
شکستنگاری سطوح شکست نشان میدهد که استحکام بخشی محلول جامد ،تشکیل رسوبات غنی از مس در زمینه و کاهش
ابعاد و بهسازی مورفولوژی ذرات بین فلزی  Mg2Siاز جمله مهمترین عوامل بهبود کیفیت و افزایش کسر حجمی رسوبات
سخت غنی از مس و تخلخل های ساختاری ،از جمله مهمترین عوامل افت خواص کششی و کیفیت کامپوزیت هستند.
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کامپوزیتهای  Al-Mg2Siگروهی از کامپوزیـتهـای
زمینـه فلـزی ذرهای هستند که به دلیل چگالی کم و
خواص استحکامی و سایشی بسیار مناسب در صنعت
خودروسازی و هوا-فضا مورد استفاده قرار میگیرند .خواص
منحصربهفرد این کامپوزیتها به دلیل حضور ذرات Mg2Si
در زمینه آنها است Mg2Si .یک ترکیب بینفلزی سخت با
نقطه ذوب باال ( ،)13٣5°Cچگالی کم (،)1/٨٨×13٨kg.m-3

ضریب انبساط حرارتی کم ( ،)7/5× 13-٤K-1سختی زیاد
( )٦533Mn.m-2و مدول االستیک باال ( )123 GPaاست
که در هنگام انجماد کامپوزیت بهصورت درجا در ساختار
شکل میگیرد ].[1-٨
با توجه به کسر حجمی قابلتوجه ذرات ( Mg2Siبهویژه
ذرات درشت اولیه) در زمینه کامپوزیتهای ،Al-Mg2Si
مورفولوژی ،ابعاد و نحوه توزیع آنها قطعاً تأثیر
قابلمالحظهای بر خواص نهایی دارد .ذرات  Mg2Siاولیه به
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سبب باال بودن دمای شکلگیری معموالً بهصورت ذرات
بسیار درشت و خشن با مورفولوژیهای مختلف دندریتی،
هشتوجهی و  . . .در ساختار متبلور میشوند ] .[٦عالوه بر
این به سبب باال بودن آنتروپی ذوب ] 5و  [٦فصل مشترک
این ذرات با زمینه آلومینیمی در مقیاس اتمی از نوع هموار
(پخدار) بوده و پیوند بسیار ضعیفی با زمینه دارند .بنابراین
علیرغم باال بودن سختی و خواص فیزیکی مناسب ،حضور
این ذرات در ساختار میتواند موجب افت قابلمالحظه
خواص مکانیکی و سایشی کامپوزیت شود ] .[٤-٣،2بر این
اساس طی سالیان اخیر تحقیقات زیادی در زمینه بهبود
مورفولوژی و توزیع ذرات  Mg2Siدر این کامپوزیتها
انجامشده و روشهای مختلفی برای کاهش ابعاد ،بهبود
مورفولوژی و توزیع آنها پیشنهاد شده است .ازجمله
مهمترین روشهای مورد استفاده میتوان به انجماد سریع
] 13و  ،[٨فرآوری ترمومکانیکی کامپوزیت (اکستروژن گرم،
نورد گرم و  ،[11-1٨] ). . .عملیات حرارتی ] [1٦ ، 15و
فرآوری کامپوزیت به روش تغییر شکل پالستیک شدید
مانند روش پرس با کانالهای همسان زاویهدار ( )ECAPو
فرآوری اغتشاشی اصطکاکی ( [1٤ ، 17] )FSPاشاره نمود.
این روشها اغلب هزینهبر و پیچیده بوده و نیازمند
تجهیزات خاص هستند .ضمن آنکه در برخی از این روشها
مانند  ECAPمحدودیت شکل و ابعاد نمونه وجود دارد و
برخی دیگر از روشها مانند  FSPصرف ًا نواحی سطحی
نمونه را مورد بهسازی قرار میدهند.
یکی دیگر از روشهای رایج ،ساده و مؤثر در بهسازی
ساختار و خواص کامپوزیتهای  ،Al-Mg2Siبهسازی
شیمیایی است .این روش نیازمند تجهیزات خاصی نبوده و
در صورت کنترل دقیق مقدار عنصر بهساز و زمان افزودن
آن ،کل ساختار آلیاژ را تحت تاثیر قرار میدهد .در بهسازی
شیمیایی مقادیر مناسبی از عناصر بهساز مناسب مانند
بیسموت ] ،[1٣آنتیموان ] ،[1٣ ، 1٨استرانسیم ]،[1٦،1٣
گادُلیمیم ] ، [11،23نئودیمیم ] ،[21ایتریم ] ،[22سریم
] ،[2٨النتانیم ] [2٦و  . . .به مذاب افزودهشده و پس از
سپری شدن زمانی معین و هم زدن مذاب ،عملیات بارریزی
انجام میشود .بررسی نتایج تحقیقات انجامشده در زمینه
تاثیر بهسازی شیمیایی بر ریزساختار و خواص
کامپوزیتهای  Al-15Mg2Siحاکی از آن است که تغییر
خواص پس از افزودن عنصر بهساز به دو صورت رخ
میدهد )1( :تأثیر مستقیم بر مورفولوژی ،ابعاد و/یا کسر

حجمی ذرات  Mg2Siاولیه و یوتکتیک و ( )2تشکیل
ترکیبات بین فلزی (غنی از عنصر بهساز) ] .[1٣-2٦مس
ازجمله عناصری است که بهواسطه تغییر محدوده پایداری
همزمان فازها 1هم موجب تغییر کسر حجمی ذرات Mg2Si
در زمینه آلیاژهای  Al-Mg-Si-Cuمیشود و هم بهواسطه
تشکیل ترکیبات بین فلزی غنی از مس موجب تغییر
خواص مکانیکی میشود .تحقیقات امامی و همکاران در
زمینه تأثیر مس بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت
 Al-15Mg2Siنشان میدهد که افزودن مس (تا  5درصد
وزنی) تأثیر خاصی بر مورفولوژی ذرات  Mg2Siکامپوزیت
نداشته اما موجب تشکیل ترکیبات بینفلزی حاوی مس در
ریزساختار میشود .تشکیل این ترکیبات در مرز سلولهای
یوتکتیک کامپوزیت ،موجب افزایش سختی و استحکام
کششی شده اما تاثیر منفی بر درصد ازدیاد طول آن دارد
] .[1نتایج یک تحقیق دیگر در زمینه تاثیر مس بر خواص
مکانیکی کامپوزیت  Al-15Mg2Siبهسازی شده توسط
لیتیم ( 3/15درصد وزنی) نیز حاکی از آن است که افزودن
مس ضمن بهبود استحکام کششی و سختی کامپوزیت
تأثیر منفی بر انعطافپذیری آن دارد ] .[25نتایج تحقیقات
یان و همکاران وی نیز نشان داده است که افزودن مس تا
حدود  1درصد وزنی موجب کاهش استحکام کششی و
درصد ازدیاد طول کامپوزیت Al-8Mg2Si-6Mg-0.6Mn
شده اما استحکام تسلیم آن را به میزان جزئی افزایش
میدهد ] .[2٤بر این اساس ،تأثیر مس بر خواص مکانیکی
کامپوزیتهای  ،Al-Mg2Siمتأثر از غلظت این عنصر در
ترکیب شیمیایی است .عالوه بر این به نظر میرسد که
میزان تأثیرپذیری استحکام کششی و انعطافپذیری
کامپوزیت از غلظت مس آن ،تا حد زیادی متفاوت است .در
تحقیق حاضر سعی شده است که ضمن بررسی دقیقتر
تأثیر مس بر بهسازی ساختاری کامپوزیتهای
 ،Al-15Mg2Siتأثیر نهایی افزودن این عنصر بر خواص
کششی کامپوزیتها با بهرهگیری از رهیافت اندیس کیفیت
موردبررسی قرار گیرد .اندیس کیفیت پارامتر بسیار مناسبی
برای بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی و/یا ساختار متالورژیکی
بر بهبود کیفیت متالورژیکی آلیاژهای ریختگی Al-Si-Mg
است .رابطه ریاضی ارائهشده برای تعیین اندیس کیفیت
بهصورت رابطه ( )1است:

Coexisting equilibrium phase fields
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()8

)Q=UTS+150log (%El

در این رابطه  Qاندیس کیفیت (برحسب ،)MPa
استحکام کششی (برحسب  )MPaو  Elمیزان ازدیاد طول
نمونه است ] .[27-2٨اندیس کیفیت ،همزمان دربرگیرنده
استحکام کششی و درصد ازدیاد طول ماده است و میتوان
از آن بهعنوان ابزاری مناسب برای تعیین غلظت بهینه
عنصر مس برای دستیابی به تلفیق مناسبی از خواص
استحکامی و انعطافپذیری کامپوزیت Al-15Mg2Si
استفاده نمود.
UTS

 -7مواد و روش تحقیق
کامپوزیت  Al-15Mg2Siمورداستفاده در تحقیق حاضر
بهصورت درجا و با بهرهگیری از آلومینیم خالص (٨٨/٨
درصد وزنی) ،منیزیم خالص تجاری ( ٨٨/5درصد وزنی) و
سیلیسیم خالص تجاری ( ٨٨/٣درصد وزنی) تهیه شد .برای
تهیه شمشهای اولیه ،ابتدا آلومینیم خالص در یک بوته
کاربید سیلیسیمی شارژ شد و عملیات ذوب با استفاده از
یک کوره مقاومتی سه فاز  AZAR-VM60L-1200با توان
خروجی  1٦کیلووات انجام شد .پس از رسیدن دمای مذاب
به حدود  7٣3درجه سانتیگراد و سربارهگیری ،مقدار مورد
نظر از عنصر سیلیسیم به مذاب اضافه شد .بعد از حصول
اطمینان از انحالل کلوخههای کوچک سیلیسیم ،مذاب
بهآرامی هم زده شد و بوته از درون کوره خارج شد .پس از
سربارهگیری مجدد ،قطعات منیزیم خالص که همزمان با
آمادهسازی مذاب آلومینیم-سیلیسیم در یک کوره مقاومتی
دیگر تا حدود  233درجه سانتیگراد پیشگام شدهاند به
مذاب افزودهشده و مذاب بهمنظور تسریع در فرایند جذب و
انحالل شمشهای منیزیم بهآرامی هم زده شد .نهایت ًا پس
از سربارهگیری مجدد ،عملیات بارریزی شمشهای اولیه در
دمای حدود  723درجه سانتیگراد درون یک قالب فوالدی
انجام شد .آنالیز شیمیایی کامپوزیت بهدستآمده در جدول
( )1ارائهشده است.
جدول  -8ترکیب شیمیایی کامپوزیت اولیه ( Al-15Mg2Siدرصد وزنی)
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پس از تولید شمشهای اولیه ،عملیات ذوب مجدد
شمشها درون یک بوته رسی-گرافیتی و با استفاده از یک
کوره مقاومتی تکفاز  2/2کیلووات AZAR-VM1L-1200
انجام شد .پس از رسیدن به دمای موردنظر ( 7٣3درجه
سانتیگراد) ،مقادیر موردنظر مس تا رسیدن به غلظتهای
 ٨ ،1و  5درصد وزنی بهصورت صفحات نازک مسی با
خلوص  ٨٨/٨درصد وزنی به مذاب اضافه شد و مذاب
بهآرامی هم زده شد .در ادامه اجازه داده شد که دمای
مذاب تا حدود  753درجه سانتیگراد کاهش یابد .در این
دما ،عملیات گاززدایی مذاب با استفاده از قرص
هگزاکلرواتان (به میزان  3/٨درصد وزنی) انجام شد و نهایت ًا
مذاب در دمای  723درجه سانتیگراد به درون یک قالب
فوالدی (شکل -1الف) به روش لببهلب ()Tilting
ریختهگری شد .محصول نهایی تختالی با ابعاد
 13133153میلیمتر مکعب بود (شکل -1ب) .در ادامه
نمونههای موردنظر برای آزمایش کشش با استفاده از یک
دستگاه  CNCاز درون تختال تهیه شدند (شکل -1ج).
آزمایش کشش با استفاده از یک دستگاه کشش تکمحور
 Zwik/Roell Z100با لود سل  13 kNو نرخ کرنش
 3/5 mm/minانجام شد و متوسط استحکام و درصد ازدیاد
طول سه نمونه بهعنوان عدد نهایی خواص کششی ثبت
شد .برای تعیین سختی زمینه آلیاژ ،آزمایش میکروسختی
تحت بار  5گرم انجام شد و میانگین عدد سختی مربوط به
شش نقطه از زمینه آلیاژ بهعنوان عدد نهایی سختی ثبت
شد .زمان ساکن شدن در آزمایش میکروسختی  1٨ثانیه
بود.
نمونههای موردنظر برای بررسیهای متالوگرافی از یک
محل مشخص از تختال برش خورده و پس از مانت شدن و
آمادهسازی سطح شامل سنبادهزنی و صیقلکاری با خمیر
الماس  3/5میکرومتر ( )Sunward park14570بهمنظور
رؤیت ساختار میکروسکپی توسط محلول  2 HFدرصد
وزنی (حاوی  2میلیلیتر  ٦٣ HFدرصد و  ٨٣میلیلیتر آب
مقطر) حکاکی شدند .برای بررسی ریزساختار و سطوح
شکست و آنالیز عنصری رسوبات از یک دستگاه میکروسکپ
الکترونی روبشی ( )SEMمدل VEGA TESCAN-LMU
استفاده شد .آنالیز کمی پارامترهای هندسی اجزای
ساختاری مورد نظر شامل اندازه متوسط ،محیط و مساحت
ذرات  Mg2Siاولیه و اندازه دانهها با بهرهگیری از نرمافزار
کلمکس انجام شد.
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شکل  -8تصویر طرحواره( :الف) قالب ریختهگری( ،ب) قطعه نهایی و (ج) هندسه و ابعاد نمونه آزمایش کشش.

 -9نتایج و بحث
 -8-9بررسی تأثیر مس بر ریزساختار

ریزساختار کامپوزیت پایه  Al-15Mg2Siدر شکل (-2الف)
نشان دادهشده است .همانگونه که مشاهده میشود
مهمترین اجزای تشکیلدهنده ریزساختار عبارتاند از
ذرات  Mg2Siاولیه موسوم به  ،Mg2Sipسلولهای یوتکتیک
 -Al/Mg2SiEو زمینه  .-Alآنالیز  EDSاجزای ساختاری
مهم کامپوزیت در جدول ( )2ارائه شده است .ذرات
 Mg2Sipدرشت و دارای مورفولوژی چندوجهی هستند
(شکل -2الف) .با توجه به گوشه غنی از آلومینیم نمودار
سهتایی ( Al-Mg-Siشکل -٨الف) ] [٨3و مقطع عمودی
نمودار مذکور (شکل -٨ب) ] ،[1انجماد کامپوزیت Al-
 15Mg2Siبا رسوب ذرات  Mg2Siبهصورت ترکیبات اولیه
در مذاب شروع میشود .در ادامه ابعاد و کسر حجمی ذرات
 Mg2Siاولیه شکلگرفته در ساختار افزایشیافته و غلظت
مذاب تا رسیدن به واکنش یوتکتیک کاهش مییابد .در
دمای  5٣٨درجه سانتیگراد مذاب بهصورت همدما
استحاله یوتکتیکی را تجربه نموده و سلولهای یوتکتیک
متشکل از ذرات  Mg2SiEو  α-Alتشکیل میشوند .بنابراین
رابطه کلی نشان دهنده روند انجماد کامپوزیت Al-Mg2Si
را میتوان به شرح زیر نوشت:
)L  L1 + Mg2Sip  Mg2Sip + (-Al + Mg2SiE

تأثیر افزودن مس ( ٨ ،1و  5درصد وزنی) بر ریزساختار
کامپوزیت  Al-15Mg2Siدر تصاویر میکروسکپی (-2ب تا
-2د) نشان دادهشده است .همانگونه که مشاهده میشود،
افزودن مس موجب کاهش ابعاد و تغییر مورفولوژی ذرات
 Mg2Sipشده است بهگونهای که ذرات نسبتاً درشت و بعضاً

توخالی  Mg2Sipبه ذرات چندضلعی توپر با ابعاد کوچکتر
مبدل شدهاند .نتایج آنالیز تصویری ساختار نمونه پایه و
نمونههای حاوی مس در جدول ( )٨نشان داده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود در تائید مشاهدات ساختاری
(شکل  ،)2اندازه متوسط ،محیط و مساحت ذرات Mg2Si
اولیه با افزایش غلظت مس ،کاهشیافتهاند.
جدول  -9آنالیز تصویری نمونه پایه و درصدهای مختلف مس

شعاع
(میکرومتر)

مساحت
(میکرومتر مربع)

طول انحناء
(میکرومتر)

Base

1٨/2٨±٦/٨٦

٦٦٨/٨2±232/7٤

133/٨٤±21/53

C1

٨/51±1/٣٦

2٦٨/٦2±٤1/27

7٦/5٣±٨/52

C3

٤/٦1±1/٨٣

1٤5/٨1±٦2/٨٨

55/٤٨±13/5٤

C5

٦/72±1/3٤

12٨/32±٨3/٨٣

٦٨/2٦±٤/٣٨

کاهش قابلتوجه ابعاد و تغییر مورفولوژی ذرات
اولیه قطعاً تأثیر قابلتوجهی بر خواص نهایی کامپوزیت
خواهد داشت .بااینوجود در تحقیقات قبلی ][2٤ ،25 ،1
تأثیر افزودن مس بر ساختار کامپوزیتهای Al-Mg2Si
ناچیز شمردهشده و یا صرفاً از دیدگاه شکلگیری ترکیبات
غنی از مس در ریزساختار موردتوجه قرارگرفته است .با
توجه به شکل ( )2و در تائید یافتههای قبلی ]،[2٤،1
افزودن مس موجب شکلگیری رسوبات غنی از مس  Qو 
با مورفولوژی بلوکی و حروفچینی در ریزساختار شده است
(رسوبات سفیدرنگ) .نتایج آنالیز عنصری  EDSنیز مؤید
تشکیل این رسوبات است (جدول  .)2الزم به ذکر است که
با توجه به نوسانات غلظتی ،تاکــنون فرمولهای مختـلـفی
Mg2Si
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شکل  -7تصویر میکروسکپ الکترونی نشاندهنده ریزساختار کامپوزیت  Al-15Mg2Siدر مقادیر مختلف مس افزوده:
(الف)  2درصد وزنی( ،ب)  8درصد وزنی( ،ج)  9درصد وزنی و (د)  5درصد وزنی.
جدول  -7آنالیز شیمیایی مهمترین اجزای ساختاری مشخصشده بر روی تصاویر ریزساختاری در شکل ( 7درصد وزنی)

جزء ساختاری

Al

Mg

Si

Cu

Fe

Mg2SiP

--

٣٤/52

1٨/٦٣

--

--

-Al/Mg2SiE eutectic

2٦/2٦

53/11

25/٤٦

--

--

( Q-phaseرسوبات حروفچینی)

٤٦/1٨

٨/٦5

11/٨7

15/٣٤

٦/5٨

( -phaseرسوبات بلوکی)

53/2٨

--

3/٣٣

٦٣/٣٨

--
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شکل ( -9الف) نمودار سطح لیکوئیدوس گوشه غنی از آلومینیم (موقعیت نخستین کامپوزیت ( )Sو مسیر تغییر غلظت مذاب هنگام انجماد بر روی
نمودار مشخصشدهاند) ] [92و (ب) مقطع عمودی نمودار سهتایی .[8] Al-Mg-Si

برای معرفی رسوبات  Qپیشنهادشدهاند که ازجمله
،Al4CuMg5Si4
،Al5Cu2Mg8Si6
به
میتوان
 Al4Cu2Mg8Si7و  [1] Al3Cu2Mg9Si7اشاره نمود .این
رسوبات عموماً در مرز سلولهای یوتکتیک در ساختار
کامپوزیت مشاهده میشوند (شکل  .)2رسوبات  نیز در
ریزساختار بهصورت ذرات بلوکی شکل با ترکیب شیمیایی
ارائهشده در جدول ( )2قابلمشاهده هستند (شکل .)2
مهمترین مکانیزمهای پیشنهادی برای بهسازی ذرات
 Mg2Sipتوسط افزودن عناصر بهساز عبارتاند از
جوانههایی ،تحت تبرید غلظتی و مسمومسازی ] ٨1و  21و
 1٤و  7-٣و  .[5همانگونه که نشان داده شد افزودن مس
موجب تشکیل ذرات بین فلزی حاوی مس  Qو  در
ساختار کامپوزیت میشود .فاز  Qدارای ساختار هگزاگونال
است ( [٨2] )a=1.04 nm and c=0.405 nmو ساختار
بلوری فاز  )Al2Cu( تتراگونال ( a=b=0.428 nm and
 )c=0.240 nmاست ] .[٨٨بنابراین به دلیل ساختار بلوری
متفاوت و اختالف قابلتوجه پارامتر شبکه ذرات  Mg2Siبا
ترکیبات  Qو  ،این دو فاز نمیتوانند بهعنوان بستری برای
جوانهزنی غیر همگن ذرات  Mg2Siاولیه با ساختار بلوری
مکعبی با وجوه مرکز پر ( )FCCاز نوع آنتی-فلوریت ]-٨5
 [٨٦عمل کنند .در تئوری دیگر عنوانشده است که
جدایش/تجمع اتمهای عنصر بهساز در فصل مشترک ذرات
 Mg2Siموجب ایجاد تحت تبرید غلظتی در این ناحیه می-
شود ] .[1٤،7با افزایش غلظت عنصر بهساز ،میزان تحت
تبرید افزایشیافته و نهایتاً در یک غلظت معین موجب بروز
اخالل در رشد صفحات میشود ] .[7برای مسمومسازی دو
فرضیه مختلف مطرحشده است :در تئوری نخست فرض

میشود کهاتم بهساز پس از جدایش بر روی فصل مشترک
ذرات  Mg2Siدر حال رشد ،جایگزین اتمهای  Mgیا Si
شده و به سبب اختالف قابلتوجه در شعاع اتمی موجب
ایجاد اعوجاج در شبکه بلوری ذرات و تغییر انرژی سطحی
سطوح در حال رشد آن میشود ] .[7در تئوری دیگر فرض
میشود که اتمهای عنصر بهساز جذب سطح بلورهای در
حال رشد  Mg2Siشده و از رشد عادی این صفحات
ممانعت میکنند .همانگونه که عنوان شد ذرات Mg2Si
دارای ساختار بلوری  FCCهستند .به علت چگالی اتمی کم
و باال بودن فاکتور جایابی ،سطوح { }133دارای بیشترین
سرعت رشد هستند و جهت رشد مرجح صفحات <>133
است .بر این اساس هنگام انجماد تعادلی ،صفحات فشرده
{ }111به دلیل انرژی سطحی کم پایدارتر بوده و بهتدریج
وسعتشان افزایش مییابد لذا در شرایط انجماد تعادلی،
شکل نهایی ذرات  Mg2Siعمدتاً بهصورت هشتوجهی
(اکتاهدرون) است اما اگر به سبب جذب اتمهای بهساز،
رشد صفحات { }133مختل شود ،ذرات  Mg2Siعمدتاً به-
صورت ذرات مکعبی در ساختار رؤیت میشوند ] .[٨٦این
تغییر مورفولوژی ذرات  Mg2Siاولیه با توجه به تصاویر
ریزساختاری (شکل  )2قابلمشاهده است.
 -7-9تأثیر مس بر اندیس کیفیت

تأثیر افزودن مس بر استحکام کششی نهایی و درصد ازدیاد
طول کامپوزیت  Al-15Mg2Siدر جدول ( )٦آورده شده
است .همانگونه که مشاهده میشود افزودن مس تا حدود
 ٨درصد وزنی موجب بهبود استحکام کششی کامپوزیت به
میزان حدود  ٨٦درصد میشود اما افزودن مقادیر بیشتر از
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این عنصر تأثیر منفی بر استحکام کششی دارد بهگونهای
که استحکام کششی آلیاژ حاوی  5درصد وزنی مس حدود
 ٨درصد کمتر از کامپوزیت حاوی  ٨درصد مس است.
همچنین افزودن مس تا حدود  1درصد وزنی موجب بهبود
حدوداً  13درصدی درصد ازدیاد طول کامپوزیت میشود
اما افزودن مقادیر بیشتر مس (بهویژه در غلظتهای بیش از
 ٨درصد وزنی) تأثیر منفی بر انعطافپذیری دارد.
جدول  4نتایج خواص مکانیکی نمونه پایه و کامپوزیتهای حاوی
درصدهای مختلف مس

کامپوزیت

Base

1Cu

3Cu

5Cu

ازدیاد طول
(درصد)

2/٨٤±1/1٨

2/٦٤±3/٨

1/٦٨±3/٤

3/٣٦±3/٨2

استحکام
کششی
(مگاپاسکال)

1٨٤/7±٣/3

227/٤±7/3

2٤٦/٤±٨/٤

/7±12/٨
2٦1

تأثیر مثبت مس بر استحکام کششی کامپوزیت
 Al-15Mg2Siرا میتوان ناشی از تأثیر این عنصر در
استحکامدهی محلول جامد ،تشکیل رسوبات سخت غنی از
مس در ساختار و بهسازی شیمیایی (کاهش ابعاد و تغییر
مورفولوژی) ذرات  Mg2Siاولیه (شکل  2و جدول )٨
دانست .تأثیر مس در افزایش سختی/استحکام زمینه
آلومینیمی کامپوزیت با توجه به نتایج آزمایش سختی
سنجی میکروسکپی قابلاثبات است .بر اساس نتایج حاصل
از این آزمایش ،سختی فاز زمینه  α-Alدر کامپوزیت پایه
(بدون مس افزوده) برابر با  77/٦±1/1 HV0.05است که
پس از افزودن  5درصد وزنی مس و بهواسطه استحکام-
بخشی محلول جامد با  17درصد افزایش به حدود HV0.05
 ٨3/٨±2/٤میرسد .عالوه بر این ،رسوبات غیرکوهرنت غنی
از مس  Qو  شکلگرفته در زمینه کامپوزیتهای حاوی
مس میتوانند بهعنوان موانعی مؤثر در برابر لغزش
نابجایی ها عمل کنند .تحقیقات نشان داده است که حضور
این ذرات تنش برشی الزم برای لغزش نابجاییها در
ساختار را افزایش داده و با مکانیزم پراکنده سختی ،موجب
افزایش استحکام کامپوزیت میشود ].[٨٤-٨7
بهسازی ذرات بین فلزی  Mg2Siنیز نقش بسزایی در بهبود
خواص کششی کامپوزیت ایفا میکند .ذرات  Mg2Siدارای
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ماهیت ترد و شکننده بوده و به سبب باال بودن آنتروپی
ذوب و فاکتور جکسون زیاد (بیش از  )2دارای
فصلمشترک پخدار و ضعیف با زمینه هستند ] .[٦-5قبل از
افزودن مس ،به سبب بزرگ بودن ابعاد و مورفولوژی
توخالی ،ذرات  Mg2Siبهویژه ذرات اولیه دارای استحکام
مکانیکی کمی هستند و بهآسانی ترک میخورند و/یا به-
واسطه فصل مشترک ضعیف با زمینه از زمینه جدا میشوند
] .[21 ،1٤-17در این شرایط شدت تنش در نوک ترکهای
شکلگرفته افزایشیافته و ترکهای میکروسکپی از ذرات به
درون زمینه و نواحی یوتکتیک اشاعه مییابند .تصویر
میکروسکپی تهیهشده از سطح شکست کامپوزیت پایه در
شکل ( )٦نشان داده شده است .شکست ذرات درشت
 Mg2Siاولیه و جدا شدن این ذرات از زمینه بهعنوان دو
عامل اصلی پیدایش ترکهای میکروسکپی در کامپوزیت
پایه (شکل -٦الف) کامالً مشهود است.
پس از بهسازی کامپوزیت توسط مس ،ابعاد ذرات
کاهشیافته ،توزیع آنها در زمینه بهبود مییابد (شکل  2و
جدول  )٨و ذرات عمدتاً چهاروجهی توپر جایگزین ذرات
درشت و توخالی حاضر در ریزساختار کامپوزیت بهسازی
نشده میشوند .تحت این شرایط میتوان گفت که بار
اعمالی در هنگام آزمایش کشش بر روی تعداد بیشتری از
ذرات توزیع میشود لذا سهم هر ذره از بار اعمالی
کاهشیافته و در یک تنش معین ،مقاومت ذرات در برابر
شکست و ایجاد ترکهای میکروسکپی افزایش مییابد.
بررسی سطح شکست نمونه حاوی  ٨درصد وزنی مس نیز
مؤید این مطلب است .با توجه به شکل (-٦ب) مشاهده
میشود که اغلب ذرات  Mg2Siاولیه سالم هستند و مکانیزم
پیدایش ترک بیش از آنکه شکسته شدن ذرات باشد ،جدا
شدن آنها از زمینه بوده است .بهسازی کامپوزیت توسط
مس ،ضمن افزایش استحکام ،بهواسطه افزایش مقاومت در
برابر جوانهزنی و اشاعه ترکهای میکروسکپی ،موجب بهبود
انعطافپذیری آن نیز میشود .با اینوجود ،افزودن مس
بیش از  1درصد وزنی موجب افت انعطافپذیری و افزودن
مس بیش از  ٨درصد وزنی موجب افت استحکام کامپوزیت
میشود .افت انعطافپذیری با افزایش غلظت مس را
میتوان ناشی از افزایش کسر حجمی و ابعاد ترکیبات بین
فلزی ترد و شکننده غنی از مس در ساختار و نیز افزایش
میزان تخلخلهای گازی دانست (شکل .)2
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(الف)

(ب)

شکل  -4تصویر سطح شکست( :الف) کامپوزیت پایه و (ب) کامپوزیت بهسازی شده توسط  9درصد وزنی مس.

شکلگیری تخلخلهای میکروسکپی ناشی از حضور مس
قبالً توسط محققین مختلف مورد اشاره قرارگرفته و نشان
دادهشده است که این امر ناشی از جدایش اتمهای مس به
مذاب جلوی جبهه انجماد ،افزایش ضریب فعالیت و
درنتیجه کاهش حد حاللیت هیدروژن است ].[٦3-٨٣
عالوه بر این مس موجب افزایش دامنه انجماد کامپوزیت
شده و میزان تخلخلهای ساختاری را افزایش میدهد.
تحقیقات امامی و همکاران در زمینه تأثیر منفی مس بر
قابلیت ریختهگری کامپوزیت  Al-15Mg2Siحاکی از آن
است که افزودن مس تا  5درصد وزنی بهواسطه افزایش
دامنه انجماد و تبدیل انجماد از حالت پوستهای به خمیری،
تأثیر منفی بر سیالیت آلیاژ دارد ].[٦1
بااینحال با توجه به مکانیزمهای مختلف ارتقاء استحکام
کامپوزیت توسط مس شامل استحکام دهی محلول جامد،
استحکام دهی ناشی از حضور رسوبات سخت غنی از مس و
بهسازی ذرات  Mg2Siاولیه به نظر میرسد که در
غلظتهای مس بیش از  ٨درصد وزنی ،تأثیر منفی حضور
رسوبات غنی از مس (شکل  )2بر اثرات مثبت ناشی از
افزودن مس غلبه کرده و موجب افت استحکام کششی
کامپوزیت میشود.
با توجه به تأثیرپذیری متفاوت استحکام کششی و درصد
ازدیاد طول کامپوزیت  Al-15Mg2Siاز غلظت مس ،نمودار
تغییرات نمودار تغییرات اندیس کیفیت کامپوزیت برحسب
درصد مس در شکل ( )5نشان داده شده است.

شکل  -5نمودار تغییرات اندیس کیفیت نمونه پایه و کامپوزیتهای
حاوی مقادیر مختلف مس

با توجه به شکل ( ،)5حداکثر اندیس کیفیت در کامپوزیت
حاوی  ٨درصد وزنی مس مشاهده میشود که مقدار اندیس
کیفیت آن حدود  ٣درصد بیش از اندیس کیفیت
کامپوزیت پایه است .همانگونهکه قبالً نیز عنوان شد افزودن
مس بهواسطه بهسازی ساختاری کامپوزیت شامل کاهش
ابعاد ،تغییر مورفولوژی و حذف حفرات مرکزی ذرات
 Mg2Siاولیه و بهبود قابلتوجه شرایط توزیع این ذرات در
زمینه (شکل  2و جدول  )٨میتواند موجب بهبود خواص
کششی آن شود (جدول  .)٦بااینحال با توجه به نتایج
بهدستآمده افزودن مس تا حدود  1درصد وزنی موجب
افزایش همزمان و جزئی استحکام کششی ( 5درصد) و
درصد ازدیاد طول ( 7درصد) میشود اما پسازآن احتماالً
بهواسطه افزایش کسر حجمی رسوبات ترد غنی از مس
بهویژه در مرز سلولهای یوتکتیک و افزایش کسر
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کسر حجمی رسوبات سخت غنی از مس و تخلخلهای
ساختاری مهمترین عوامل کاهش اندیس کیفیت
.کامپوزیت در مقادیر مس بیش از غلظت بهینه هستند
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 درصد ازدیاد طول کامپوزیت روند،تخلخلهای انقباضی
 این در حالی است که.کاهشی خود را آغاز میکند
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 بنابراین به نظر میرسد که.چشمگیر و قابلتوجه نیست
افزودن مس نمیتواند گزینه مناسبی برای بهبود کیفیت
. در نظر گرفته شودAl-15Mg2Si متالورژیکی کامپوزیتهای
 نتیجهگیری-4
 مهمترین اثرات افزودن مس به ترکیب کامپوزیت-1
 عبارتاند از شکلگیری رسوبات غنی از15Mg2Si
 با فرمول شیمیاییQ  و فاز-Al2Cu مس
 کاهش ابعاد و بهسازی مورفولوژی،Al5Cu2Mg8Si6
 اولیه شکلگرفته در ریزساختارMg2Si ذرات
 مکانیزه بهسازی ذرات.Al-15Mg2Si کامپوزیت
 احتماالً افزایش میزان تحت تبرید غلظتی درMg2Si
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کامپوزیت میشود اما افزودن مقادیر بیشتر از این
 همچنین.عنصر تأثیر منفی بر استحکام کششی دارد
13  درصد وزنی سبب حدود1 افزودن مس تا حدود
 اما،درصدی بهبود بر ازدیاد طول کامپوزیت میشود
 حداکثر اندیس کیفیت در. تأثیر منفی دارد،پس از آن
 درصد وزنی مس مشاهده شد که٨ کامپوزیت حاوی
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.است
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Abstract:
In-situ Al-15Mg2Si composite due to their low density and good strength and wear properties
are considered as potential candidates to substitute the Al and cast iron parts used in
automotive and aerospace industries. The improved properties of these composites are
governed by controlling the size and morphology (modification) of the primary Mg2Si
particles. In the current study the effect of Cu addition (1.0, 3.0, and 5.0 wt. %) on
metallurgical structure and quality index of Al-15Mg2Si composite was investigated.
According to the results, Cu addition modified the morphology and reduced the average size
of primary Mg2Si particles. The addition of Cu up to 3.0 wt. % improved the composite
tensile strength by up to 34% whilst its further addition impaired the tensile properties.
Moreover, the addition of Cu up to 1.0 wt. % improved the composite elongation by about
7%. This is while its further addition deteriorated the composite ductility. The maximum
quality index was observed in 3.0 wt. % Cu containing composite where its quality index was
8% higher than that of the base sample. The microstructural observations, micro-hardness
testing, precipitates chemical analysis, and fractography of fractured surfaces revealed that
solid-solution-strengthening, dispersion hardening of Cu-containing precipitates, and
modification of Mg2Si particles are the main factors improving the composite quality.
Moreover, increasing the volume fraction of hard Cu-precipitates and micro-pores, negatively
affected the composite tensile properties and quality index.
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