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ABSTRACT
ABSTRACT

The effect of stir casting process on the modification of the Fe-containing intermetallics formed in a cast in-situ composite
based on Al-319 matrix alloy was studied in the present work.
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بررسی خواص سایشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم  319مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن
تولید شده به روش درجا از طریق ریخته گری هم زدنی
داود آزادروي* ،1حسن ثقفیان.2
 -1کارشناسی ارشد مهندسي مواد ،دانشكده مهندسي متالورژي و مواد ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار ،دانشکدهی مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.

چکیده
در این پژوهش رفتار سایشی کامپوزیت های اصالح شده به روش هم زدن مکانیکی در مقایسه با نمونه های اصالح نشده آلومینیوم  A319مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی
آهن تحت سه نیروی  20 ،6و  40نیوتن به روش پین بر دیسک مطالعه شده است .تاثیر مقدار ترکیبات بین فلزی آهن و بار اعمالی بر رفتار سایشی کامپوزیت ها مورد بررسی
قرار گرفته است .نمونه های اصالح شده و اصالح نشده توسط ریخته گری هم زدنی و ریخته گری معمولی به ترتیب تولید شده اند .شکل ترکیبات غنی از آهن  ،βتحت
اصالح مکانیکی از تیغه ای شکل به دیسکی شکل تغییر یافت .نتیجه مهم حاصل شده بهبود چشمگیر مقاومت سایشی نمونه های اصالح شده نسبت به نمونه های اصالح
نشده است .همچنین نتیجه شد که مقاومت سایشی نمونه های اصالح شده با افزایش آهن از  1/5درصد وزنی به  2/5درصد وزنی افزایش و با افزایش نیروکاهش یافت .نتایج
حاکی از آن است که اعمال همزدن مکانیکی سبب بهبود رفتار سایشی کامپوزیت های تولید شده می شود که در نیروی  6و  20نیوتن بهترین خواص سایشی مربوط به
نمونه همزده شده با  %1/5وزنی آهن است و در نیروی  40نیوتن بهترین خواص سایشی مربوط به نمونه همزده شده با  %2/5وزنی آهن است .کاهش وزن نمونه ها اصالح
شده نسبت به نمونه های اصالح نشده بعد از طی مسافت  1000متر در نیروی  6و  20نیوتن برای کامپوزیت حاوی  1/5درصد وزنی آهن  %40و  %35به ترتیب کاهش
یافت که این کاهش در نیروی  40نیوتن برای کامپوزیت حاوی  2/5درصد وزنی آهن  %54بوده است .برای تشخیص مکانیزم غالب سایش ،سطح سایش ،ناحیه زیر سطح
سایش و براده های حاصل از سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند .بر اساس شواهد موجود مکانیزم احتمالی از نوع مکانیزم چسبان
به همراه شکل گیری الیه تریبولوژی ()MMLبوده است.

واژههاي کلیدی :آلومینیوم  ،319ریخته گری هم زدنی ،رفتار سایشی آلومینیوم ،مکانیزم چسبان

 .1مقدمه
آهن به عنوان یکی از مهمترین ناخالصیهای موجود در
آلیاژهای آلومینیوم -سیلیسیوم مطرح بوده و حضور آن جهت
فرایند ریخته گری دایکست ،افزایش سختی ،پایداری حرارتی
و نیز استحکام دمای باال در آلیاژهای آلومینیوم -سیلیسیوم
ضروری است .از طرف دیگر آهن به دلیل حاللیت بسیار کم
در حالت جامد آلومینیوم ،طی فرایند انجماد به صورت ترکیب
بین فلزی غنی از آهن با مورفولوژی صفحه ای شکل در زمینه
رسوب نموده که موجب افت شدید استحکام ،چقرمگی و انعطاف
پذیری آلیاژمی گردد .در نتیجه میتوان گفت که حضور آهن از
یک طرف در آلیاژهای آلومینیوم -سیلیسیوم ضروری بوده و از
طرف دیگر حضور آن با افت برخی از خواص و اثرات منفی در
آلیاژهای آلومینیوم -سیلیسیوم همراه است(.)1-4

از این رو تالشهایی جهت اصالح اثرات مضر ترکیبات آهن
صورت گرفته است ،مانند اصالح اندازه و شکل آنها جهت کاهش
اثرات منفی این ترکیبات .شکلگیری ترکیبات بتای تیغه ای
شکل تحت تاثیر نرخ سرمایش در حین انجماد آلیاژ است.
نرخ سرمایش اندازه ریزساختار را بخوبی کنترل میکند .این
موضوع گزارش شده است که زمانیکه میزان آهن افزایش یابد و
یا نرخ سرمایش کاهش یابد طول ترکیبات تیغه ای بتا افزایش
مییابد و تاثیرات مضر این ترکیبات شکننده هم بیشتر میشود.
تالشهای انجام گرفته اثرات مضر آهن را توسط اصالح و بهبود
مورفولوژی ،کاهش داده است .یکی از بهترین روشها اضافه کردن
عناصر شیمیایی جهت بهبود مورفولوژی بتا است .عناصری مانند
منگنز ،کروم،برلیم ،کبالت و استرانسیم میتواند شکل ترکیبات
بتا را به مورفولوژی بهتری تغییر دهد .به غیر از اصالح شیمیایی،

* نویسنده مسئول:
دكتر حسن ثقفیان
نشانی :تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشكده مهندسي متالورژي و مواد.
تلفن+98 )21( 77242864 :
پست الکترونیکیsaghafian@iust.ac.ir :

187

پاییز  . 1396دوره  . 20شماره 3

بررسی خواص سایشی کامپوزیت زمینه آلومینیوم  319مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن تولید شده به روش درجا از طریق
ریخته گری هم زدنی

جدول  .1ترکیب آلیاژهای تولید شده با مقادیر مختلف آهن
روی

مس

منیزیم

منگنز

آهن

سیلیسیوم

آلومینیوم

نوع عنصر

0/47

3/45

0/00012

0/17

0/3

5/9

88/3

ترکیب A319

0/43

3/32

0/00012

0/15

1/5

5/8

87/4

ترکیب  1/5 + A319درصد وزنی آهن

0/43

3/21

0/0001

0/15

2/5

5/7

86/6

ترکیب  2/5 + A319درصد وزنی آهن

جدول .2نامگذاری نمونههای آزمایشی
درصد آهن
 5/1درصدوزنی
 5/2درصدوزنی

شرایط ذوب

کد نمونه

دمای  720˚Cبدون همزدن

C-1/5

همخورده در دما 590˚C

S-1/5

دمای  720˚Cبدون همزدن

C-2/5

همخورده در دمای 595˚C

S-2/5

اصالح مکانیکی مانند روش ریخته گری همزدنی یکی از بهترین
روشها جهت اصالح ترکیبات بتا میباشد( .)7-5شکلگیری
ترکیبات بتا میتواند به دلیل تفاوت انرژی فصل مشترک مایع-
جامد و اختالف در نرخ رشد در جهات کریستالوگرافی مختلف
باشد .برش شدید در مذاب توسط پرههای هم زن میتواند به
خوبی این تفاوت در انرژی فصل مشترک و گرادیان غلظتی را
کاهش دهد ،از این رو رشد ترجیحی کاهش یافته و نسبت طول
به عرض ذرات کمتر میشود(.)8،9
تقی آبادی نشان داده است که اضافه کردن 0/7%
وزنی آهن سختی را افزایش داده و مقاومت به سایش آلیاژ
 F332 Al-Siرا بهبود میبخشد .اضافه کردن آهن تا 2/5%
وزنی سختی را مجددا افزایش داده اما سبب کاهش مقاومت
به سایش میشود .تقی آبادی نشان داد که اضافه کردن
استرانسیم به درون این آلیاژ حاوی آهن ،ترکیبات تیغه ای بتا
را بخوبی به شکل ترکیبات بین فلزی آلفا تغییر داد و مقاومت
به سایشی را بهبود بخشید.این تحقیق روی اصالح ترکیبات
بین فلزی بتا و تاثیر این اصالح روی رفتار سایشی کامپوزیت
 A319مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن متمرکز شده
است .در این تحقیق ،نقش آهن و ترکیبات آن بر رفتار سایشی
کامپوزیت مذکور ،نقش ریخته گری همزدنی در جهت اصالح
ترکیبات بین فلزی آهن و همچنین نقش اصالح ترکیبات بر
رفتار سایشی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
هدف از انجام این پژوهش بهبود رفتار سایشی آلیاژهای
آلومینیوم -سیلیسیوم از طریق اصالح مکانیکی ترکیبات
حذف نشدنی آهن و تولید کامپوزیتهای آلومینیوم-
سیلیسیوم است.

 .2روش تحقیق
برای بررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی آهن روی خواص
188

سایشی آلیاژ ،مقادیر مختلف  1/5%و  2/5%آهن به آلیاژ
اضافهشد (جدول .)1آلیاژها با درصدهای مختلف آهن با ذوب
مقدار مشخصی شمش آلیاژ  319و اضافه کردن پودر آهن با
خلوص  %99تولید شد .آهن در دمای  850درجه سانتی گراد
به آلیاژ مذاب درون کوره مقاومت الکتریک اضافه شد .مطابق
جدول  ،1مذاب بصورت هم دما توسط پرههای کوره هم زن
به مدت  5دقیقه با سرعت  1200دور بر دقیقه هم زده شد.
اعمال نیروی مکانیکی هم زن برای آلیاژ حاوی  1/5%آهن
در دمای  590درجه سانتی گراد و برای آلیاژ حاوی 2/5%
آهن در دمای  595درجه سانتی گراد اعمال شد .توسط آنالیز
حرارتی ،دمای بهینه هم زدن بعد از دمای جوانه زنی ترکیبات
 βو نزدیک به آن تعیین شد .تاثیر ریخته گری هم زدنی
روی ریزساختار توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به
آنالیز عنصری ( )EDXمورد مطالعه و بررسی کیفی قرار گرفت.
از برنامه کلمکس برای آنالیز پارامترهای هندسی ترکیبات بتا
مثل طول و نسبت طول به عرض و کسر حجمی این ترکیبات
در کامپوزیتهای تولید شده مورد استفاده قرار گرفت.
آزمون سایش خشک توسط دستگاه پین بر دیسک در
دمای اتاق برای بررسی رفتار سایشی کامپوزیت تولید شده
مورد استفاده قرار گرفت .نمونههای آزمایش بصورت دیسک
با قطر  30میلیمتر و ضخامت  7میلیمتر و جنس پین ساینده
از فوالد (  5میلیمتر قطر و  20میلیمتر ارتفاع) با سختی 60
راکول  Cبوده است .تست سایش در سه نیروی  20 ،6و 40
نیوتن با سرعت  0/1متر بر ثانیه در مسافت  1000متر بوده
است .وزن کاسته شده پس از آزمون سایش به عنوان تابعی
از مسافت لغزش با دقت  0/1میلی گرم اندازه گیری شد.
بعد از این مرحله محصوالت سایش و سطح ساییده شده و
ناحیه زیر سطح سایش تحت بررسی میکروسکوپی الکترونی
جهت شناسایی روند و مکانیزم سایش قرار گرفتند .در تمامی
آزمونهای سایش رطوبت اتمسفر محیط  % 40±2بوده است.
نامگذاری نمونههای آزمایش در جدول  2مشاهده میشود.

 .3بحث و نتیجه گیری

سختی و ریزساختار
ریزساختار نمونههای اصالح شده و اصالح نشده کامپوزیت
 A319مقاوم شده با ترکیبات بین فلزی آهن در شکل()1
نشان داده شده است .حضور آهن در زمینه آلومینیوم بدلیل

با عرض سالم و خسته نباشید
خدمتتان عارضم فقط عکسهایی که در پایین مشاهده میکنید ،باید طبق ترتیبی که در زیر آورده شده اند در مقاله
قرار بگیرند .بابت زحمات و دردسرهای این مقاله بی

همکاران:طلبم
پوزش می
186-196
نهایتآزادروي و
داود
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با سپاس
الف
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β

β
β

ج

د

β

β

تخلخل

β

شکل  .1تصاویر میکروسکوپ الکترونی در حالت تصویر الکترونهای برگشتی( )BEدر بزرگنمایی 1000برابر (الف) ( C-1/5ب) ( S-1/5ج) ( C-2/5د) .S-2/5

شکل  :1تصاویر میکروسکوپ الکترونی در حالت تصویر الکترون های برگشتی) (BEدر بزرگنمایی 1111برابر
 1200دور بر دقیقه باشد( .)10از دیگر
شدید
ترکیبات (ج) تحت
حاللیت کم آن در آلومینیوم
.S-2/5
C-2/5نیروی (د)
تشکیلS-1/5
سبب (ب)
جامدC-1/5
(الف)
مکانیزمهای موجود که سبب اصالح این ترکیبات میشود
تیغه ای آهن بتا ( )βمیشود که در شکل( )1مشاهده میشود.
کاهش تفاوت انرژی فصل مشترک و کاهش رشد ترجیحی
شکل( )2درصد اتمی ترکیبات بتا را نشان میدهد که کامال
است( .)9،10از دیگر فواید و اثرات جانبی هم زدن که در
با یافتههای محققان پیشین تطابق دارد( .)2،5شکل  1aو 1c
شکل مشاهده میشود میتوان به توزیع خوب ترکیبات بین
ریزساختار نمونههای اصالح نشده حاوی  1/5و 2/5درصد
فلزی آهن ،کاهش اندازه دانه بندی زمینه آلومینیومی و
وزنی را به ترتیب نشان میدهد و
کاهش حفرات انفباضی اشاره کرد.
شکل  1bو  1dریزساختار نمونههای اصالح شده حاوی
همانطور که نشان داده شده است طول ترکیبات بتا در
 1/5و  2/5درصد وزنی را به ترتیب نشان میدهد .نیروی
نمونههای اصالح شده حاوی  1/5و  2/5درصد وزنی آهن در
شدید برشی توسط دستگاه هم زن سبب تغییر ترکیبات
مقایسه با نمونههای اصالح نشده به ترتیب  %65و  %68کاهش
تیغه ای بلند به ترکیبات فشرده تر و دیسکی شکل با نسبت
یافته است .نتایج آنالیز کمی اصالح ترکیبات بتا در شکل()3
طول به عرض کممی شود .همچنین نیروی هم زن سبب
نشان داده شده است .جدول( )3سختی کامپوزیتهای مورد
تغییر ترکیبات آلفا حروف چینی به ترکیبات فشرده و چند
بررسی در این پژوهش را نشان میدهد .مشاهده میشود که
وجهی میشود .علت این امر میتواند خردشدن این ترکیبات
189
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%آلومینیوم

%سیلیسیوم

%اکسیژن

%آهن

%مس

%منگنز

6/68

5/21

0

10

0

0

شکل  .2آنالیز کیفی ترکیب  βو آنالیز نقطه ای از این فاز بر حسب درصد اتمی

شکل .3نمودار تغییرات طول ترکیبات ( βمیکرومتر)
جدول  .3عدد سختی نمونههای همزده شده و هم نزده

سختی (برینل)

نمونه

سختی (برینل)

نمونه

90/3

S-2/5

88/6

C-2/5

83/2

S-1/5

افزایش آهن از  1/5به  2/5درصد وزنی در نمونههای اصالح
نشده سبب افزایش سختی از  79±0/91به  88±0/65برینل
و از  83±0/21به  95±0/32برینل در نمونههای اصالح شده
میشود .در حقیقت نیروی برشی شدید سبب افزایش قابلیت
انحالل آهن درون مذاب آلومینیوم میشود .همچنین توزیع
یکنواخت توسط هم زن سبب پخش یکنواخت ترکیبات مقاوم
ساز شده و سختی را در نمونههای اصالح شده افزایش میدهد.
این افزایش در سختی سبب افزایش مقاومت به سایش طبق
قانون آرچارد نیز میشود(.)11

190

79/9

C-1/5

رفتار سایشی
شکل( )4نرخ سایش نمونههای مختلف بر حسب نیروی
اعمال شده در مسافت  1000متر را نشان میدهد .همانطور
که مشاهده میشود با اعمال نیروی هم زدن و اصالح ترکیبات
بتا ،اثرات مضر این ترکیبات کاهش یافته و رفتار سایشی
نمونههای هم زده شده بهبود یافته است .دلیل این بهبود
این است که با اصالح ترکیبات بتا تمرکز تنشی که این
ترکیبات ایجاد میکنند به خوبی کاهش یافته و همچنین
ترکیبات اصالح شده نقش مقاوم ساز را ایفا میکنند که هر

داود آزادروي و همکاران186-196 :
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شکل  .4مقایسه نرخ سایش نمونههای مختلف بر حسب نیروی اعمالی.

دو عامل منجر به افزایش استحکام و مقاومت به سایشی
میشود( .)12،13نمونه اصالح نشده حاوی  2/5%آهن در
تمامی نیروها بیشترین نرخ سایش را داشته و نمونه اصالح
شده حاوی  1/5%آهن در نیروی  6و  20و نمونه اصالح شده
حاوی  2/5%آهن در نیروی  40کمترین نرخ سایش را از خود
نشان دادند .میزان کاهش وزن در نمونهی اصالح شده برای
نمونه حاوی  1/5%آهندر نیروی  6و  20به ترتیب به میزان
 %40و  %35و در نیروی  40نیوتن برای نمونه حاوی 2/5%
آهن به میزان  %54کاهش یافته است.
شکلهای  1و  3نشان میدهد که اعمال نیروی هم
زدن اثرات مضر ترکیبات آهن را کاهش داده و سبب بهبود
نرخ سایش در مقایسه با نمونههای هم نزده شده میشود.
تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح ساییده شده
نمونههای حاوی  1/5%تحت نیروی اعمالی  6و  20نیوتن در
شکل( )5نشان داده شده است .تصاویر نشان دهنده کندگی و
تغییر شکل پالستیک در تمامی نمونهها است ولی میزان این
تخریبات در نمونههای اصالح شده بسیار کمتر از نمونههای
دیگر است .دالیل این بهبود میتواند موارد زیر باشد:
 .1کوتاه شدن و ریزتر شدن ترکیبات بین فلزی  βو  αو
کاهش نسبت طول به عرض آنها که سبب کاهش تمرکز
تنش میشود (شکل  1و .)3
 .2ریزتر شدن تیغههایی و تکتیک سیلیسیوم که خود به
عنوان مراکز تمرکز تنش میباشند (شکل .)1
 .3توزیع یکنواخت ترکیبات بین فلزی اصالح شده و همچنینی
و تکتیک سیلیسیوم اصالح شده که میتوانند مقاومت به
سایش را افزایش دهند (شکل .)1
 .4افزایش سختی ،کاهش تخلخل و ریزتر شدن دانهبندی
آلومینیوم زمینه از دیگر مواردی است که سبب بهبود
کاهش وزن در نمونههای همخورده میباشند (شکل .)2
صفحات بزرگ ترکیبات بین فلزی آهن که در ابتدای
پروسه انجمادی شکل میگیرند ،مانع از مذاب رسانی صحیح

میشوند و در نتیجه باعث افزایش حفرات انقباضی میشوند.
این حفرات مانند مراکز افزایش تمرکز تنش عمل کرده و
سبب کاهش استحکام و مقاومت به سایش میشود(.)2
کندگی ذرات نیز در اثر انشعاب ترکهای زیر سطحی است
که محل اولیه جوانه زنی این ترکها ترکیبات بین فلزی آهن
هستند .در نتیجه مسئول این اختالف در آسیب سطحی
(در نمونههای ریخته گری بدون همزدن و نمونههای هم
زده) را میتوان اندازه ،مورفولوژی و پراکندگی ترکیبات β
دانست(.)18،19
شکل( )6تصاویر  SEMنواحی زیر سطح سایش نمونهها
را در دو نیروی  6و  40نیوتن نشان میدهد .همان طور که
مشاهده میشود عمق مناطق تغییر شکل پالستیک یافته با
افزایش نیروی اعمالی افزایش مییابد .در طول سایش شدید
روی سطح ،جوانه زنی ترکها و تغییر شکل پالستیک در
ناحیه زیر سطح سایش شکل میگیرد .همانطور که در شکل
 6aمشاهده میشود ترکها میتوانند انتشار یابند و با اتصال
بهم سبب جدایش ماده از سطح شوند .این ذرات جدا شده ی
فلزی میتوانند بصورت مکانیکی با ذرات اکسید روی سطح
مخلوط شده و و سبب تشکیل الیه ای بنام الیه تریبولیر (الیه
مخلوط مکانیکی) روی سطح می شود(( .)20،21شکل .)6a
همانطور که مشاهده میشود کیفیت ناحیه زیر سطح
سایش از لحاظ میزان و عمق ترک و همچنین مقاومت در
برابر تغییر شکل پالستیک در نمونههای هم زده شده نسبت
به نمونههای هم نزده به خوبی بهبود یافته است و عمق ترک
در این نمونهها کاهش یافته است.
همانطور که در شکل  6bو  6dمشاهده میشود طول
و تعداد میکروترکها در نواحی زیر سطح بوضوح نسبت به
نمونههای دیگر کاهش یافته است .تنش مماسی ناشی از
سایش ناحیه زیر سطح را تحت تاثیر قرار داده است .شکل
 6cتیغه بتای خردشده در این ناحیه را نشان میدهد که در
جهت مسیر سایش تغییر شکل داده و خردشده و کشیده
191
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شکل  .5تصاویر میکروسکوپی الکترونی  SEMاز سطوح ساییده شده نمونههای (الف) ( ،C-1/5ب)  S-1/5در نیروی اعمالی  6نیوتن و (ج) ( ،C-2/5د) S-2/5

در نیروی اعمالی  40نیوتن پیکان جهت لغزش را نشان میدهد.

شده است .تیکههای شکسته شده ترکیبات بتا میتواند در
اثر سایش به سطح برسند و وارد الیه تریبولیر شوند(.)21
همانطور که در شکل  6cمشاهدهمی شود ،حضور ترکیبات
خورد شده بتا سبب تضعیف چسبندگی و استحکام این الیه
میشود و در نتیجه ایجاد ترکها و گسترش آنها را به دلیل
ضعیف بودن پیوند در این الیه تسهیل میبخشد(.)21،22
همانطور که در شکل  6cو  6dمیتوان دید ،عمق تغییر شکل
پالستیک و ترک ناشی از آن روی ترکیبات بین فلزی در
نمونههای هم زده شده در مقایسه با نمونههای دیگر به وضوح
کاهش یافته است.
تمام این شواهد بهتر شدن مقاومت سایشی نمونههای
192

اصالح شده در اثر هم زدن مکانیکی را ثابت میکند .با ادامه
سایش و ترک در الیه تریبولیر ،این الیه شکسته شده و سبب
وارد شدن ذرات جدا شده از این الیه به درون برادههای
سایش میشود (( )23شکل  .)7مطابق جدول( ،)5برادههای
سایش حاوی مقادیر مشخصی از آهن ،آلومینیوم و اکسیژن
هستند که با نتایج آنالیز عنصری از سطح سایش (جدول )4
تقریبا مطابقت دارد .البته میزان آلومینیوم در میان برادههای
سایش کمی بیشتر بوده است (جدول .)5
کاهش در مقاومت سایشی نمونههای اصالح نشده در
مقایسه با نمونههای دیگر که در شکلهای  6 ،5و  7دیده شد
میتواند بر اساس ویژگیهای ریزساختاری به خوبی توجیه
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الف

ب
SD

Micro crack

ج

SD

Micro crack
MML

Depth of
plastic
deformation
= 90 µm

د

Micro crack

Depth of
micro cracks
= 30 µm

مقاطعنمونه
ساییده شده
زیر سطح
طولی نواحی
شکل  .6تصاویر  SEMاز مقاطع
های:نواحی زیر سطح ساییده شده نمونه های:
طولی
 SEMاز
تصاویر
شکل :6

،C-2/5
نیوتن و
اعمالی 6
(الف) ( ،C-1/5ب) S-1/5
ترکیبات
نیوتنشکست
پالستیک و
تغییر شکل
میروترکها،
 40نیوتن
(ج)نیروی
 S-2/5در
میروترک ها،
اعمالی 01
نیروی
 S-2/5در
اعمالی(د)
،C-2/5
نیوتن(د) و
(ج) 6
اعمالی
نیروی
نیروی در
(ب) درS-1/5
(الف) ،C-1/5
 βرا نشان میدهد

تغییر شکل پالستیک و شکست ترکیبات  βرا نشان می دهد
اصالح شده در مقایسه با دیگر نمونهها به دلیل تغییر
شود .شکل( )1نشان میدهد که اضافه کردن آهن به آلیاژ
مورفولوژی سوزنی به دیسکی کوتاه میباشد .بتای اصالح
 A319سبب رسوب ترکیبات تیغه ای شکل بتا میشود .بتای
شده ی دیسکی نه تنها باعث کاهش تمرکز تنش در زمینه
تیغه ای شکل ترکیباتی سخت و ترد هستند .این ترکیبات
میشود بلکه به دلیل مورفولوژی و توزیع یکنواخت نقش
استحکام پیوند ضعیفی با زمینه دارد و فصل مشترک آن
مقاوم ساز را در زمینه ایفا میکند و سبب کاهش ترکهای
مکان خوبی برای جوانه زنی میکرو ترکها است و لبههای تیز
سطحی و زیرسطحی و در نتیجه افزایش مقاومت به سایش
تیغههای بلند ترکیبات بتا تمرکز تنش باالیی در آلیاژ زمینه
میشود(.)24
ایجاد میکند که همانطور که در شکل( )1مشاهده توسط هم
با افزایش نیرو ،استحکام چسبندگی الیه تربولوژی کم
زن مکانیکی ،شکل این ترکیبات بخوبی اصالح شد.
شده و در نتیجه از سطح جدا میشود و تماس مستقیم فلز با
بهرحال ،طبق شکل( )4بهبود مقاومت سایشی نمونههای
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جدول  .4ترکیب شیمیایی (درصد اتمی) سطح ساییده شده کامپوزیت  S-2/5در بار اعمالی  40نیوتن در شکل 5
Cu

Fe

Si

Al

O

1/3

21/7

10/89

48/85

17/1

( S-2.5نقطه )A

شکل  .7تصاویر  SEMبرادههای حاصل از سایش تحت نیروی اعمالی  40نیوتن (الف) ( C-2/5ب) تصویر بزرگ شده از ناحیه مشخص شده در شکل (الف)
(ج) ( S-2/5د) تصویر بزرگ شده از ناحیه مشخص شده در شکل (ج)

فلز روی میدهد .نتایج آنالیز  EDSسطح میزان آهن و اکسیژن
کمتری را نشان میدهد.
شکل( )4همچنین نشان میدهد که با افزایش آهن
از  1/5%به  2/5%وزنی در نمونههای اصالح نشده سختی
افزایش مییابد ولی مقاومت به سایش در نیروی  6و 40
194

نیوتن به میزان  7و  %17به ترتیب کاهش مییابد .نتایج
حاکی از مقاومت به سایشی بهتر نمونه حاوی  2/5%آهن
در نیروی  40نیوتن نسبت به سایر نمونهها است .این امر به
دلیل افزایش کسر حجمی ذرات مقاوم ساز ترکیبات اصالح
شده بتا است که موجب افزایش استحکام میشود(.)19
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جدول  .5ترکیب شیمیایی (درصد اتمی) برادههای سایشی کامپوزیت  S-2/5تحت بار اعمالی  40نیوتن در شکل 7
Cu

Fe

Si

Al

O

1/2

08/15

48/11

63/50

62/19

طبق موارد ذکر شده تاثیرات مضر ترکیبات تیغه ای بتا با
افزایش اندازه و کسر حجمی آنها افزایش مییابد و به عبارت
دیگر حضور این تیغههای بلند سبب افزایش تردی و ترک در
زمینه میشود و در نتیجه سبب افزایش مکانیزم چسبان به
عنوان مکانیزم غالب در سایش خشک این آلیاژ میشود(.)20
شکل( )7ذرات سایشی نمونههای  2/5%را در بزرگ
نماییهای مختلف نشان میدهد .حضور ترکیبات بتا میتواند
پروسه جوانه زنی و رشد ترک را در ناحیه زیرسطح سایش
تسهیل میبخشد .این میکرو ترکها به راحتی میتوانند در
فصل مشترک ضعیف بین بتا و زمینه انتشار یابند و با رسیدن
به سطح سبب جدایش ذره از سطح میشود( .)23با مقایسه
اندازه ذرات حاصل از سایش نمونههای اصالح شده در شکل
 7cو  7dمیتوان دید که اندازه ی برادههای نمونههای اصالح
شده کوچکتر از نمونههای اصالح نشده هستند .دلیل این امر
توزیع بهتر و ریزشدن ذرات فاز سخت در زمینه نمونههای
اصالح شده است؛ عمق کمتری از این نمونهها تحت تغییر
شکل پالستیک قرار گرفته است و سبب جدایش ذرات
کوچکتری از سطح میشود( .)25در میان این ذرات ،ذرات
الیه  MMLکنده شده از سطح نیز به چشم میخورد.
ترتیب اندازه برادههای سایشی در نیروهای  6و  40نیوتن:
< 6 N: S-1/5=40µm< S-2/5=75µm< C-1/5 = 100µm
C-2/5=150µm

ناحیه )S-2/5( A

ذرات الیه  MMLجدا شده از سطح که در میان
برادههای سایشی به چشم میخورد میتواند دلیلی بر غالب
بودن مکانیزم احتمالی چسبان با حضور الیه  MMLباشد.
بر اساس شواهد موجود مانند تخریب ،ترک و تغییر شکل
پالستیک روی سطح و ناحیه زیرسطح و حضور الیه MML
روی سطح و درمیان ذرات سایشی،می توان نتیجه گرفت که
مکانیزم غالب احتمالی مکانیزم چسبان بهمراه تشکیل الیه
 MMLاست[.]20

 .4نتایج
 .1اضافه کردن آهن به آلیاژ آلومینیوم-سیلیسیم منجر به
شکل گیری ترکیبات تیغه ای شکل بتا در زمینه میشود.
تاثیر منفی این ترکیبات بر رفتار سایشی به اندازه و کسر
حجمی آنها بستگی دارد.
 .2با اعمال نیروی شدید هم زدن ،ترکیبات بین فلزی مضر
آهن اصالح شده و سبب بهبود مقاومت سایشی در این
نمونهها شد.
 .3با اعمال نیروی بیشتر ،مقاومت به سایش کامپوزیت اصالح
شده با درصد بیشتر ترکیبات بین فلزی بعنوان مقاوم ساز،
افزایش یافت.
 .4مکانیزم احتمالی مکانیزم چسبان بهمراه تشکیل الیه
 MMLبوده است.

<40 N: S-2/5=250µm< S-1/5=300µm< C-1/5=400µm
C-2/5=500µm

St. Phe. JUL 2008. vol. 141–143, pp. 373–378.
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Iron-Intermetallics in Al–Si Foundry Alloys. Scr Mat. 2005. vol.
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