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چکیده:
در این مقاله اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار ،سختی و میکروسختی آلیاژ برنز-آلومینیم-نیکل ( )C95500بررسی شده است.
آلیاژ در چرخههای دمایی متفاوتی شامل کوئینچ ،نرماله ،پیرسازی و آنیل ،عملیات حرارتی شدند .ریزساختار نمونهها با
استفاده از میکروسکوپهای نوری مجهز به آنالیز تصویر و الکترونی روبشی و همچنین نرم افزار  Image Jجهت مشاهده
درصد فازها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .سختی آلیاژ عملیات حرارتی شده و همچنین میکروسختی هر فاز و
مقایسه آنها با یکدیگر و تأثیر فازها بر سختی کلی نمونهها مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که نمونه
ریختگی شامل فازهای  α ،kiv ،kiii ،kii ،kiو βاست .عملیات حرارتی پیرسازی باعث به وجود آمدن فازهای  ،kکوئنچ باعث
ایجاد فاز ' βهمچنین نرماله نیز باعث ایجاد فاز  αویدمنشتاتن خواهد بود .در نمونههای کوئینچ و سپس پیرسازی شده با
افزایش فازهای سخت ' βو ( 𝛾2یا  )δهمراه است ،افزایش این دو فاز در آلیاژ باعث بهبود خواص سختی میشود .همچنین
حضور فاز سخت  αویدمنشتاتن در زمینه بهشدت باعث افزایش سختی میشود.
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 -8مقدمه
برنزهای آلومینیم ،آلیاژهای پایه مس با حداکثر  14درصد
وزنی آلومینیم هستند .آلیاژهای برنز-آلومینیم نیکلدار
( )Cu, Al, Ni, Feریختگی که استحکام شبیه فوالد با
کربن متوسط دارند بهطور وسیعی برای مهندسی دریایی به
کار میروند .این آلیاژها بیش از  28سال است که شناخته
شدهاند و در نیمه دوم قرن بیستم آلیاژهای مرکب این
خانواده با افزودن آهن ،نیکل و منگنز تولید شدند .امروزه
آلیاژهای تجاری حاوی  2-12درصد آلومینیم موردتوجه
طراحان بوده ولی در ابتدا به خاطر مشکالت ریختهگری و
ساخت ،استفاده از آنها دچار محدودیتهایی است.
مشخصات و خواص انواع آلیاژهای برنز آلومینیم کامالً

وابسته به ساختار متالورژیکی آلیاژ هست و برای کار روی
آلیاژهای برنز آلومینیم دانستن نمودار تعادلی ضروری
هست .نمودار تعادلی آلیاژ برنز آلومینیم در دماهای مختلف
و با ترکیب متفاوت از  Alدر  Cuدر شکل ( )1مشخص
شده است ] .[1اولین اشخاصی که روی نمودار تعادلی
آلیاژهای برنز آلومینیم کارکردند ،کوپالن و همکارانش
بودند که در سال  1320نمودار تعادلی برای مقادیر مختلف
نیکل و آهن را به دست آوردند که در شکل ( )2نشان داده
شده است].[2
برنزهای آلومینیم نیکل بهعنوان  NABشناخته میشوند و
از سری آلیاژهای پایه مس هستند که عموماً بر حسب
درصد وزنی دارای  3 -12درصد آلومینیم 6 ،درصد نیکل،

Founding Research Journal: www.foundingjournal.ir

741

عباسیان ،داودی  /بررسی روشهای عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی آلیاژ برنز آلومینیم-نیکل C95500

تا  6درصد آهن و حداکثر  9/2درصد منگنز هستند.
مقاومت به خوردگی و چقرمگی باالی این آلیاژ ،آن را یکی
از پرکاربردترین آلیاژها در صنایع دریایی خصوصاً پرههای
کشتیها و قایقهای تندرو کرده است[ .]0،3،28آلومینیم
برنزها هم بهصورت کارشده و هم ریختگی تولید میشوند و
دارای خواص سختی مناسبی هستند .ریزساختار آلیاژ
شامل محلول جامد غنی از  Cuاست که بهعنوان فاز α
شناخته میشود ،فاز ' βیا  βمارتنزیتی هم که توسط فاز
یوتکتوئید الیهای و یک سری فازهای بینفلزی  kاحاطه
شده است .ترکیبات بینفلزی ki ،به شکل کروی یا رزی
شکل غنی از  ،Feفاز  kiiغنی از  Feو رزی شکل است که
بهصورت کروی نیز دیده میشود و در مرز  α/βتوزیع
میشود ،فاز  kiiiالیهای شکل است و غنی از  ،Niدر مرز فاز
 α/βتشکیل میشود و فاز  kivکه رسوبات ریز غنی از Fe
است در فاز  αتشکیل میشود ]( [6،28-4شکل .)9
تحقیقات نشان میدهد که خواص آلیاژ با تشکیل فاز 'β
ارزیابی میشود که در مقایسه با فاز  αنقش بسیار مهمی را
بازی میکند[ .]11،18مشخصات ریزساختار نشان میدهد
که در کوینچ همه فاز  βبه ' βتبدیل میشود و پیرسازی در
رسوب فازهای  kنتیجه میشود.

شکل  -8نمودار  Al-Cuدوتایی []8

شکل  -7قسمتی از نمودار فازی آلومینیم برنز(سمت راست) و نیکل
آلومینیم برنز (سمت چپ)[]7

شکل  -9شماتیک ریزساختار ریختگی و فازهای  β،αو  kدر
برنزآلومینیم نیکلدار][9

از طرف دیگر آنیل منجر به انتقال  βمارتنزیتی به  αو
میشود [ .]14-12فاز  αیک محلول جامد تعادلی یا
ماتریسی را با ساختار کریستالی  fccارائه میکند .پارامتر
شبکه این فاز  a0= 9664 Aºاست .آلفا در حوالی ℃ 1898از
 βبهعنوان یک پرویوتکتوئید تشکیل میشود و اغلب
مورفولوژی ویدمنشتاتنی را در سرعتهای سرد کردن
متوسط از فاز  βاز خود نشان میدهد .آلفا میتواند
بهصورت بیندانهای اتفاق بیفتد اما درصورتیکه آهسته
سرد شود آلفا بهصورت بیندانهای است .این فاز در زمینه،
روشن دیده میشود] .[11،28چهار فاز کاپا وجود دارد که
ممکن است در  NABریختهگری تشکیل شوندki , kii , :
 . kiii , kivفاز  kiترکیب و ساختار کریستالیای شبیه به kii
دارد اما به دلیل اینکه در دمای باالتر در آلیاژهای که حاوی
 Feباال هستند تشکیل میشود ،درشتتر است .فاز kii
کروی است ،ساختار دندریتی (رزی شکل) در آلیاژهای
 NABحاوی کمتر از  %2وزنی  Feو محدوده اندازهای از 2
تا  18میکرومتر پیدا میشود .این فاز برابر با ترکیب غنی از
 )Fe3Al( Feاست .فاز  kiiساختار کریستالی  DO3دارد با
پارامتر شبکهی  . a0=2621Aºساختار کریستالی  DO3یک
فوق شبکه  bccمنظم شده است که در شکل ( )4نشان
داده شده است ،فاز  kiiاز فاز  βبه همراه فاز  αدر 398°C
تشکیل میشود] .[19فاز  kiiiیک یوتکتوئید الیهای ریز با
یک ترکیب شیمیایی  NiAlرا نشان میدهد kiii .ساختار
کریستالی  B2دارد که در شکل ( )4قابل مشاهده است.
تشکیل  kiiiدر دمای  088°Cاست و پارامتر شبکهی آن
 a0= 2600A°که تقریباً نصف  kiiو  kivهست.
k

 kivمکعبی شکل ریز است ،رسوب صلیب شکل آن در ماتریس
فاز  αاز شروع  028°Cتشکیل میشود .ذرات  kivدارای ترکیب
 Fe3Alهستند و ساختار کریستالی آن نیز  DO3است همانطور
که  kiiبود .پارامتر شبکهای برای فاز  a0=2622 Aº kivاست و
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شکل  -4ساختار کریستالی  DO3و  . B2فازهای  kiiو  kivدارای ترکیب  Fe3Alبا ساختار کریستالی  DO3هستند ،درحالیکه  kiiiیک ترکیب
 NiAlبا ساختار کریستالی  B2را نشان میدهد ].[89

برای فاز  kiiپارامتر شبکهای  a0= 2621 Aºاست .با سرد کردن
آهسته فاز  αاز فاز  βتشکیل خواهد شد .بهعالوه فاز  βکه

تحول پیدا نکرده دستخوش واکنش یوتکتوئید میشود ،به
این وسیله نزدیک  228°Cتشکیل  α + γمیدهد].[19
در تحقیق حاضر ،اثر ریزساختار با اعمال سیکلهای
عملیات حرارتی متفاوت به همراه خواص ماکرو سختی و
میکروسختی روی آلیاژ مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته
است .فرآیندهای عملیات حرارتی بر روی مشخصات
ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ نوری ارزیابیشده
است .مشخص شد که عملیات حرارتی در دماهای مختلف
اثر قابلتوجهی در افزایش فازهای ' βو  αویدمنشتاتن و
( 𝛾2یا  )δدارد که نتایج پدید آمدن هرکدام از فازها با
نرمافزار  Image Jنیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
 -7مواد و روش تحقیق
 -8-7ریختهگری و عملیات حرارتی

جدول  -8ترکیب شیمیایی آلیاژ برنز آلومینیم نیکل ()C95500
بعد از ریختهگری (درصد وزنی)
Si

Mn

Sn

Pb

Zn

Fe

Al

Ni

8/80

8/38

8/881

<8/88

<8/88

4/58

88/98

4/18

آلیاژ برنز-آلومینیم-نیکل در قالب ماسه سیلیسی
ریختهگری شد و سپس بر اساس استانداردهای
 ASTM B148و  ASTM B824که برای ریختهگری
ماسهای آلیاژ  NABاست ،آهسته سرد شد] .[13از بوته
گرافیتی  1کیلوگرمی جهت ذوبگیری استفاده شد .ترکیب
شیمیایی این آلیاژ در جدول ( )1مشخصشده است .برای
کسب بهترین نتیجه از آنالیز عناصر شیمیایی ،آلیاژسازی با
درصد اتالف کوره برای عناصر مختلف محاسبه شد .در
صورتیکه درصد وزنی اتالف در کوره زمینی برای عناصر
مس ،منگنز به میزان یک درصد ،برای آهن و نیکل به

میزان  8/2درصد و برای آلومینیم به میزان  1/2درصد
درنظر گرفته شد
شایان ذکر است که عناصر آلیاژی در نظر گرفته شده تمام ًا
به صورت خالص به بوته اضافه شد ،جهت جلوگیری از ورود
گازهای مضر مانند اکسیژن و هیدروژن از فالکس پوششی
آلبرال به همراه شارژ به بوته اضافه شد .پس از ذوب شدن و
قبل از بارریزی از اکسیژنزدا ( )CuP 12%و هیدورژن زدا
(لوگاز) نیز جهت خروج و سرباره شدن گازهای باقیمانده با
تشکیل ترکیبات در مذاب و دستیابی به مذاب بدون مک
گازی استفاده شده است.
این آلیاژ در دمای  1890تا  1824درجه سانتیگراد
ریختهگری شده است .پس از دریافت میله آلومینیم برنز،
نمونهها در اندازه های  6×3×9 cm3بهصورت مکعب مستطیل
جهت انجام عملیات حرارتی برش داده شدند .سیکلهای
عملیات حرارتی استفادهشده در این تحقیق در جدول ()2
قابلمشاهده است .نمونهها برای تشخیص بهتر با استفاده از
سنبه با حروف انگلیسی نامگذاری شدند.

Cu

Bal.
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جدول  -7فرآیندهای عملیات حرارتی اعمالشده به آلیاژ C95500

کد
نمونه

دمای

زمان

دمای

نگهداری

نگهداری

پیرسازی

()°C

(دقیقه)

شدن ()°C

زمان پیرسازی
شدن (دقیقه)

A

388

98

---

---

کوئنچ در آب 22°C

B

388

98

---

---

نرماله در هوا

C

388

98

488

128

کوئنچ در آب  22°Cو پیرشده 488

D

388

98

288

128

کوئنچ در آب  22°Cو پیرشده 288

E

388

98

688

128

کوئنچ در آب  22°Cو پیرشده 688

F

388

98

488

128

نرماله در هوا و پیرشده 488

G

388

98

288

128

نرماله در هوا و پیرشده 288

H

388

98

688

128

نرماله در هوا و پیرشده 688

I

628

128

---

---

نرماله در هوا و پیرنشده

J

028

68

---

---

سرد شدن و نگهداری در کوره در  228به مدت 42
دقیقه و سپس سرد شدن در هوا.

 -7-7متالوگرافی و سختیسنجی
برای متالوگرافی و بررسی ریزساختار ،نمونههای مورد آزمایش تا

سنباده شماره  9888پوسابکاری شدند .سطح نمونهها
بهصورت مکانیکی با دستگاه پولیشر مدل meltkon
) (FORCIPOL 2Vبا دوغاب آلومینا با اندازه دانه
 8/82 µmپولیش شده است .از الکل نیز جهت صیقل شدن
بهتر سطح به همراه آلومینا در پارهای از مواقع استفاده
شده است .به علت باقی ماندن ذرات  Al2O3موجود در
آلومینا روی سطح ،قبل از اچ همه نمونهها در حمام
آلتراسونیک مدل  WiseCleanبه مدت  2دقیقه گذاشته
شدند تا تصویر ریزساختاری دارای شفافیت باالتری باشد.
از محلول با ترکیب 5g FeCl3 + 25ml HCl + 50ml H2O

برای حکاکی استفاده شد .از میکروسکوپ نوری ( )OMمدل
 Olympusمجهز به سیستم آنالیز تصویر و میکروسکوپ
الکترونی روبشی مجهز به آنالیز نقطهای استفاده شد.
کسر حجمی فازها در همه نمونهها طبق روش استاندارد
 ASTM Specification E562- point-countingو
همچنین بهوسیله نرمافزار  imageJبهدستآمده است.
دادهها از  2بار تکرار و از  2تصویر به دست آمده است.
معادله مرسوم برای اندازهگیری کسر حجمی در رابطه ()1
آمده است[:]10
()1

توضیحات عملیات حرارتی

𝛼𝑃 ∑
𝑛𝑃0

=

𝛼𝑃 ∑
𝑇𝑃

= 𝑃𝑃

که در اینجا  nتعداد فیلدها و  P0تعداد نقاط شبکه را
نشان میدهد ،بنابراین  PTبرابر با تعداد کل نقاط تست
میشود .مقدار  PPمیتواند برای همه فیلدها تعیین شود.
در این روش از تعداد  188نقطه برای اندازهگیری کسر
حجمی استفادهشده است.
برای سختیسنجی از دستگاه سختیسنجی Wolpert
مدل  dia-testor 2به روش برینل و راکول ( Bبا  2بار
تکرار) و از دستگاه میکروسختیسنجی مدل  Qualitestبه
روش ویکرز با اعمال بار  188 gfبه مدت  22ثانیه (با 9
بار تکرار) استفاده شده است ].[24-21
 -9نتایج و بحث
 -8-9بررسی ریزساختار ریختگی

در شکلهای ( )2و ( )6به ترتیب تصاویر میکروسکوپهای
نوری و الکترونی روبشی از ریزساختار ریختگی آلیاژ نشان
داده شده است .مشاهده میشود که ریزساختار شامل
زمینه فاز  ،αمحلول جامد غنی از مس و نواحی مارتنزیتی
سیاهرنگ ' βاست که توسط فازهای یوتکتوییدی الیهای k
بینفلزی احاطهشده است [ .]2 ،18،19 ،12در این آلیاژها
یکفاز چندتایی  Ni-Fe-Alبا ساختار  bccاز فاز  βدر
حین سرد شدن در محدوده  088تا ℃ 328رسوب
میکند ،این فاز چندتایی توسط محققان  kنامیده شد[.]2
در آلیاژ ریختگی در حین سرد شدن همه فاز  βکه دارای
ساختار  bccاست به فازهای  αو ' βانتقال مییابد و سپس
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این دو فاز باهم به فازهای بینفلزی  kتبدیل
میشوند[ .]12در همه سرعتهای سرد کردن ،اولین فازی
که از  βجوانه میزند ،فاز  αاست[،McNelley .]9
 Culpanو همکارانشان گزارش کردند که روند سرد شدن
آلیاژ بر ساختار انجمادی تأثیر دارد .آلیاژ موردمطالعه بر اساس
شکل ( )2سرد شده است زیرا در ریزساختار فاز ki
مشاهده میشود [.]12،12
نکته حائز اهمیت این است که به دلیل کمبود عنصر
آلیاژی  Mnو  Niدر ریزساختارهای بعد از عملیات
حرارتی ،فاز  δیا  γ2نیز وجود دارد اما همانطور که در
تصویر نمونه ریختگی دیده میشود ،این فازها قابل مشاهده

نیستند .دلیل این موضوع این است که سرعت سرد کردن
آهسته باعث میشود که این عناصر فرصت نفوذ داشته
باشند و باعث شکلگیری فازهای دیگر مثل فازهای k
خصوصاً  kiشوند .فاز  kiiرزهای دندریتی کوچکی هستند
که در مرز  α/βبه وجود میآیند .فاز  kiiiهم میتواند
بهصورت الیهای و هم بهصورت کروی (الیهای خفیف
شده) مشاهده شود که بهصورت فاز غنی از )NiAl( Ni
توصیف میشود و طبیعتاً در مرز  α/βرشد میکند .فاز kiv
هم رسوبات ریزی است که در فاز  αتشکیل میشود و
بهصورت فاز غنی از  Feدر نظر گرفته میشود[.]2

α
β
kii

ki

kiii
kiv
شکل  -5تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار ریختگی آلیاژ مورد مطالعه در دو بزرگنمایی

(الف)

(ب)

شکل  -0تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز ریزساختار ریختگی آلیاژ مورد مطالعه در بزرگنماییهای مختلف
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(شکل -0ب) که اگر آلیاژ از همین دما در آب کوئنچ شود
فاز  δفرصت تبدیل پیدا نمیکند و در ساختار باقی میماند
(شکل -0الف) .گزارشها ] [19بیان میکند که همیشه اولین فاز
ایجادشده ممکن است  βنباشد بلکه ممکن است  βاز مذاب و δ
یا  kiایجاد شود ،این موضوع را میتوان در واکنش ()2
مشاهدهکرد:
L+γ2 (or δ)  β

()2

شکل  - 2شماتیک استحاله آلیاژ حین سرد شدن

 -7-9بررسی ریزساختار عملیات حرارتی شده

تصاویر ریزساختار میکروسکوپ نوری نمونهها از عملیات
حرارتیهای مختلف در شکل ( )0برای نمونههای پیرسازی
نشده و شکل ( )3برای نمونههای پیرسازی شده ،نشان
دادهشده است .این تصاویر نشان میدهند که حرارت دادن
تا دمای  388درجه و سپس سرد کردن در هوا منجر به
تشکیل  αویدمنشتاتن به همراه فاز  αمیشود،

پیرسازی این ریزساختار حاصل از این دو نوع عملیات نیز
خود دارای فاز  kiiو  kivاست که هر چه دمای پیرسازی
باالتر باشد ،مقدار این فاز نیز افزایش مییابد .دلیل آن نیز
 Ni ،Feو Mn
به آزاد شدن عناصر آلیاژی
برمیگردد[ ،]14،2زیرا فازهای ایجادشده در فرآیند
پیرسازی  kivو  kiiو  δاست[ ]16که خود دارای مقدار
زیادی از این عناصر هستند که میتوان در شکلهای
(-3الف-و) این نتایج را مشاهده کرد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  -1تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونههای مختلف عملیات حرارتی شده بدون پیرسازی :الف) نمونه  ،Aب) نمونه  ، Bج) نمونه  Iو د) نمونه J
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

(و)

شکل  -3تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونههای مختلف عملیات حرارتی شده همراه با پیرسازی:
الف) نمونه  ،Cب) نمونه  ، Dج) نمونه  ، Eد) نمونه  ،Fهـ) نمونه  Gو) نمونه H

مطابق شکل ( )3مشاهده میشود که پیرسازی سبب
شکستهشدن دندریتهای مارتنزیتی و بینیتی و α
ویدمنشتاتنی میشود یعنی ' βبه ' βتمپر شده تبدیل
میشود که حاصل افزایش دما و آزاد شدن بعضی از عناصر
آلیاژی هست که ارتباط مستقیمی با فازهای به وجود آمده
دارد .در شکلهای (-3ب-و) این نتایج بهوضوح مشخص
است.
با افزایش دما از  488به  288و نهایت ًا  688درجه
سانتیگراد ،افزایش فازهای  kivو  kiiو همچنین

کوچکترشدن دندریتهای ویدمنشتاتن مالحظه میشود.
بهعنوانمثال ،افزایش زمان نگهداری در دمای پیرسازی
باعث رسوب بیشتر فازهای ریز  kivو  kiiمیشود که این
موضوع در دمای  688درجه و شکل (-3ج ،و) قابلمشاهده
است[ .]12اما اگر فرآیند عملیات حرارتی تغییر کند و
نمونه ریختگی تا  628درجه حرارت داده شود و به مدت 2
ساعت نگهداشته شود ،سپس در هوا سرد شود ،ریزساختار
متفاوت خواهد بود .همانطور که در شکل (-0ج) دیده
میشود این فرآیند عملیات حرارتی باعث میشود که فاز
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 kiiiهنوز در ساختار وجود داشته باشد زیرا این دمای
عملیات حرارتی ،دمای تحول و استحاله این فاز نیست بلکه
دمای تحول این فاز طبق یافتهها  088درجه سانتیگراد
است .یعنی تا قبل از  088درجه سانتیگراد این فاز در
زمینه وجود دارد[ ،]16ضمناً افزایش مدت نگهداری باعث

نمونههای نرماله شده دیده می شود .فازهای  kو ' βنیز
بهطور متوسط در همه نمونهها مشاهده می شود .با کنار
هم قرار دادن نتایج کسر حجمی و تحلیلهای انجامشده در
مطالب فوق بهراحتی میتوان تطابق موجود در جدول و
تصاویر متالوگرافی را درک کرد.

رسوب بیشتر فاز  kivرسوبات ریز  kiiشده است.]19[.
با تغییر فرآیندهای عملیات حرارتی تغییر بسیار چشمگیری در

 -9-9بررسی سختی آلیاژ

ریزساختار آلیاژ میتوان مشاهده کرد ،آنچه که در تصویر (-0
د) دیده می شود دلیلی بر اثبات این مدعا است .در این
نمونه آلیاژ تا دمای  028درجه سانتی گراد گرم شد و به
دنبال آن سرد شدن در کوره تا دمای  228درجه سانتی
پایه و نگهداشتن در این دما برای مدتزمان  42دقیقه و
سپس سرد شدن در هوا باعث حذف کامل فاز الیهای kiii
شده و بهمراتب سبب افزایش فاز  αو همچنین فاز  kiiشده
است که سه دلیل برای ایجاد این مورفولوژی وجود دارد:
 -1دمای  028درجه طبق گزارشها دمای تحول فاز
الیهای نیست زیرا فاز الیهای از  088درجه به پایین
به وجود میآید و این فاز در این دما به وجود
نمیآید ،چون فرآیند انجامشده گرمادهی است قائدتا
این فاز در ابتدا در ترکیب وجود داشته است که با
رسیدن به دمای باالی  088از بین رفته و تجزیه شده
است بهگونهای که با سرد کردن آهسته تا  28درجه
زیر تحول این فاز در کوره و نگهداری تا  42دقیقه
باعث شده تا مقدار بسیار کمی از این مطابق کسر
حجمی انجامشده (جدول  )9در حد  11درصد
تشکیل شود.
 -2آزاد شدن عناصر آلیاژی ازجمله  Feو  Niباعث به
وجود آمدن و افزایش فازهای  kiiو  αشده است و
دلیل نهایی این است که
 -9زمان نگهداری طوالنی نیز باعث افزایش رسوبات kii
شده است[.]9616612
همانطور که از جدول ( )9میتوان مشاهده کرد ،کسر
حجمی هرکدام از فازها برای نمونههای متفاوت اندازهگیری
شده است ،در نمونههای مختلفی که عملیات حرارتی
کوینچ روی آنها انجام شد ،این عملیات باعث تشکیل فاز
سخت  δگردید .فاز آلفای ویدمنشتاتن نیز فقط در

در جدول ( )4نتایج ارزیابی سختی آلیاژ در شرایط مختلف
با استفاده از روشهای برینل و راکول  Bارائه شده
است] .[21برای تحلیل مقادیر بهدستآمده در جدول (،)4
میکروسختی روی هرکدام از فازهای موجود در ریزساختار
انجامشده است که در جدول ( )2ارائه شده است .مشاهده
میشود که فازهای حاصل از کوئیچ شامل ' βو  δدارای
سختی نسبتاً باالیی هستند و بهمراتب با افزایش اینگونه
فازها در زمینه ،افزایش سختی نمونه مشاهده میشود .اما
نکته قابلتوجه در ارزیابی میکروسختی ،حضور فاز  kivدر
زمینه  αاست ،وجود این فاز بهصورت گسترده در زمینه
باعث میشود که میکروسختی در حالتی که زمینه شامل α
است 129 ،باشد و در حالتی که زمینه شامل  kiv+αاست،
به  168افزایش یابد.
از طرف دیگر ،در اثر سرد کردن غیر تعادلی ،فاز α
ویدمنشتاتن ،فاز دیگری که در زمینه قابلمشاهده است
که طبق ارزیابی میکروسختی ،فازی بسیار سخت است.
وجود این فاز در زمینه باعث افزایش شدید سختی در
نمونهها شده است .بهعنوانمثال نمونههای  Cو  Dکه مقدار
قابلمالحظهای ' βو  δو همچنین مقداری  αویدمنشتاتن
دارند از بقیه نمونهها دارای سختی بیشتر هستند.
نمونه  Fبا وجود  αویدمنشتاتن در زمینه نسبت به
نمونهها ی مذکور افت سختی دارد که علت آن به این
برمیگردد که در این نمونه فقط  αویدمنشتاتن و تا
حدودی همفاز  αموجود است که برآیند این دو فاز در
ماکرو سختی باعث افت سختی کل نمونه میشود .اما
نمونههای  Cو  Dعالوه بر فاز  αویدمنشتاتن دارای مقادیر
زیادی از فازهای ' βو  δنیز هستند که میتوانند در بهبود
سختی بسیار موثر باشند.
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جدول  -9کسر حجمی فازها با استفاده از نرمافزار  Image Jو الزامات Point Counting

% Phases

%α

% ki

% kii

% kiii

%α
ویدمنشتاتن

'%β

% kiv+α

%δ

ریختگی

-

2/9

19/62

91/9

-

12/62

92/86

-

A

44/42

-

9/09

-

-

69/19

-

12/62

B

92

-

12/9

-

92/2

11/2

92/9

-

3/99

-

-

92

-

28/62

D

-

-

6/1

-

-

98/1

92/2

20/9

E

-

-

19

-

-

3

42

99

F

-

-

3

-

91/66

12/62

49/62

-

G

-

-

18

-

28

4

96

-

H

-

-

12

-

99

12

49

-

I

-

-

91

10

-

12/9

92/2

-

J

-

-

23

11

-

2

22

-

C

جدول  -4سختی نمونهها با دو روش راکول  Bو برینل

نام نمونه

ریختگی

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

سختیسنجی ()HRB

38/62

32/02

36/29

188/6

188/2

36/68

32/93

34/19

31/29

34/80

04/30

سختی ()gf/mm2( )HB

102

134

214

242

249

212

132

282

138

281

168

جدول  -5میکرو سختی فازها در شرایط عملیات حرارتی

نام فاز

α

ki

kii

kiii

 αویدمنشتاتن

'β

kiv+α

δ

میکرو سختی ()HV

129

228

218

211

238

248

168

223

 -4نتیجهگیری
ریزساختار آلیاژ عملیات حرارتی شده برنز آلومینیم نیکل با
اعمال سیکلها بررسی شد و نتایج کلی زیر بهدست آمد:
 -1فازهای مختلف در نمونه ریختگی نسبتاً در تعادل
هستند اما آنچه که باعث ایجاد فازهای جدید مانند  δو
گاها افزایش یکفاز در زمینه میشود سیکل عملیات
حرارتی است ،یعنی عملیات حرارتی در دماهای مختلف
و با تغییر زمان نگهداری در آن دما باعث تشکیل یا
افزایش فازهایی مثل  kiiو یا  kivمیشود.
 -2عملیات حرارتی کوئینچ در آب باعث ایجاد فاز فعال 'β
میشود اما در عملیات حرارتی پیرسازی بیشتر فازهای
 kتشکیل میشوند و بههیچوجه فاز ' βایجاد نمیشود.

 -9فازهای ' βو  δو هم چنین فاز  αویدمنشتاتن دارای
بیشترین سختی در بین دیگر فازهای موجود در
ریزساختار هستند.
 -4افزایش فازهای حاصل از کوئنچ و یا سرد کردن
غیرتعادلی مثل نرماله کردن ،باعث افزایش خواص
سختی نمونهها تا  242راکول میشود که علت آن به
وجود آمدن فازهای سخت مانند' βو  δو همچنین فاز
 αویدمنشتاتن در ریزساختار خواهد بود.
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Abstract:
In this paper, the effect of heat treatment on the microstructure behavior and hardness of
aluminum nickel bronze alloy (C95500) are investigated. The alloys were heat treated in
different heat treatment cycles including quenching, normalization, aging and annealing. The
microstructure of the samples studied using light microscopy (OM) and Scanning Electron
Microscopy (SEM) and Image J software to observe the percentage of phases in the structure.
The hardness properties of the heat treated alloys as well as the microstructural micro
hardness were evaluated and tested for the hardness of each phase and their comparison with
each other and the effect of the phases on the overall hardness of the samples. The results
show that the quenched samples and then aged are associated with increasing hard phases 'β
and γ_2 (or δ), increasing these two phases in the alloy improves the hardness properties. The
α-Widmanstätten phase is also a hard phase according to the micro hardening results, which
increases it increasing hardness in the field. It should be noted that the formation of each of
the phases in the microstructure will be subject to the heat treatment required to create that
phase, such that aging causes the k-phase, the quenching to create the β phase as well as the
normalize to the α-Widmanstätten phase.
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