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By applying the final heat treatment (solution and quenching in water), pearlite colonies convert to new fine austenite grains and
particles’ size changes from 33.09 to 21.05 µm, micro hardness increased from 53 to 69 HV, and microstructure morphology
then the austenite grains sizes are decreased.
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اصالح ریزساختار سطحی آلیاژهای پریوتکتیک  Al-17%Siریختگی به روش فرایند همزن
اصطکاکی
علیرضا حسنی عارفی* ،1مصطفی حاجیان حیدری ،2سید مصطفی موسویزاده ،3بهمن کروجی
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مواد مرکب ،دانشكده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -2استادیار ،دانشكده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
 -3استادیار ،دانشكده مهندسی مواد ،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران.

چکیده
مهمترین محدودیت آلیاژهای هایپریوتکتیک  Al-Siحضور سیلیسیم اولیه درشت ،نامنظم و ترد است که زمینه نرم آلومینیم را بهآسانی دچار ترک و کارایی آلیاژ را تضعیف
میکند؛ بنابراین ،اصالح مورفولوژی ،کاهش اندازه ذرات و یکنواخت کردن توزیع سیلیسیم اولیه در این آلیاژها ضروری است .هدف از این مقاله ،استفاده از فرایند همزن
اصطکاکی برای اصالح ریزساختار سطحی آلیاژهای هایپریوتکتیک  Al-17%Siریختگی است .همچنین تأثیرات پارامترهای فرایند همزن اصطکاکی روی ریزساختار و مشخصات
مکانیکی و تریبولوژیکی سطح اصالحشده بررس 
ی شده است .بدین منظور نمونهای صفحهای شکل در دو قالب فلزی و ماسهای ریختهگری شد .فرایند همزن اصطکاکی با
یکنواخت نمودن ریزساختار ریختگی ،از بین بردن تخلخلها و پخش ذرات سیلیسیم بااندازه ذرات مناسب و ریز ،موجب بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی (سختی) آلیاژ
گردید .نتایج نشان داد که با افزودن منیزیم و باالبردن سرعت سردکردن اندازه ذرات از  33/09به  21/05کاهش یافته است و مورفولوژی سیلیسیم اصالحشده و سختی از
 53به  69افزایشمییابد.

واژههاي کلیدی :آلیاژآلومینیم ،فرایند همزن اصطکاکی ،ذرات سیلیسیم

آلیاژهای هایپریوتکتیک  1Al-Siخواص جالبی نظیر مقاومت
سایشی باال ،استحکام و سختی باال و ضریب انبساط
حرارتی پایینی از خود نشان میدهند .در نتیجه ،از آنها
بهطورگستردهای در کاربردهای سایشی با نرخ باال مانند
پیستونها ،بلوکسیلندرها وکمپرسورها استفاده میشود
( .)1-4متاسفانه زمانی که از روش ریختهگری معمولی
استفاده میشود ،تشکیل حفرات ،ساختار درشتی و تکتیکی
و ذرات  Siاولیه و رفتار انقباضی نامناسب ،عیوب اصلی مطرح
دراین آلیاژها هستند ( .)1-6این عیوب ریزساختاری خواص
مکانیکی آلیاژهای هایپریوتکتیک  Al-Siرا بهطورقابل توجهی
کاهش میدهند .خواص مکانیکی را میتوان بهوسیله شکستن
ذرات درشت  Siاولیه به ذرات ریز و از بین بردن تخلخلها
بهبود داد ( .)7چندین رویکرد شیمیایی نظیر اصالح تیغههای
یوتکتیکی و ذرات  Siاولیه و دانههای  α-Alبرای کاهش عیوب

ساختاری و بهبود مشخصات ریزساختاری این آلیاژها وجود
دارد ( .)11-8همچنین از عملیاتهای حرارتی متفاوتی
(پیرسختی) برای اصالح مورفولوژیی و تکتیک آلیاژ برای
بهبود خواص مکانیکی استفاده میشود (5و .)12هر چند که
بعد از اجرای رویکردهای فوق ،بهبود قابل توجهی در خواص
مکانیکی آلیاژ دیده نشدهاست .هر دو رویکرد اصالح شیمیایی
و عملیات حرارتی نتوانستهاند بهطورقابل توجهی تأثیرات
حفرات ریختگی را حذفکنند و ذرات سیلیسیم را بهطوریک
نواخت باز توزیع کنند.
2
فرایند همزن اصطکاکی ( )FSPیکفرایند حالتجامد است
که از جوشکار همزن اصطکاکی که توسط مؤسسه جوشکاری
بریتانیا ( )TWIدر سال  1991ابداع شد بهدستآمده است
(13و .)14فرایند  FSPاساساً برای اصالح ریزساختار سطحی
آلیاژها استفادهمیشود .ابزار مورد استفاده در  FSPیک ابزار
غیرمصرفی شامل شانه و پین است .ابزار ضمن چرخش حرارت
ایجاد میکند ،چرخش پین باعث همزدن مواد نرم میشود

1. Hypereutectic Alloys

2. Friction Stir Processing

 .1مقدمه

* نویسنده مسئول:
دكتر مصطفی حاجیان حیدری
نشانی :شاهرود ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشكده مهندسی و علم مواد.
تلفن+98 )9125261775( :
پست الکترونیکیHajian@shahroodut.ac.ir :
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که این عمل با تغییر شکل پالستیک شدید موضعی در این
ناحیه همراه است که باعث حذف مؤثر حفرات ریختگی،
اصالح ذرات درشت سوزنی شکل  Siدر ساختاری و تکتیک
و همچنین توزیع و شکستن ذرات  Siاولیه در زمینه Al
میشود که همگی باعث بهبود خواص مکانیکی آلیاژ میشوند
(15و .)17مشاهدات نشان دادهاند که  FSPیک ابزار مؤثر
برای اصالح ساختار ریختگی آلیاژهای  Al-Siاست .با وجود
اینکه مطالعات زیادی روی اثر  FSPبر مشخصات مکانیکی
و ریزساختاری آلیاژهای ریختگی هایپریوتکتیک Al-Si
انجام شده است ( ،)18-22گزارشهای بسیار کمی در مورد
بررسی اثر  FSPبر مشخصات آلیاژهای هایپریوتکتیک Al-
 Siریختگی وجود دارد ،اگرچه تأثیرات  FSPروی ویژگیهای
ریزساختاری و مکانیکی هنوز نیازمند تحقیقات بیشتری است
(1و4و8و.)23-25
بر این اساس ،هدف از این مقاله استفاده از فرایند  FSPبرای
اصالح ریزساختار سطحی آلیاژهای هایپریوتکتیک -Si17%Al
ریختگی است .همچنین تأثیر پارامترهای فرایند  FSPنظیر
سرعت چرخش و سرعت حرکت ابزار روی ریزساختار و مشخصات
مکانیکی و تریبولوژیکی سطح اصالحشده بررسیشده است.
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شكل  .1شماتیکی از فرآوری همزن اصطکاکی

 .2مواد و روش تحقیق
در تهیه آلیاژهای هایپریوتکتیک ریختگی  Al-Siاز شمش
آلومینیم خالص تجاری (شرکت ایرالکو) و شمش Al-50%Si
استفاده شد .ذوب در کوره مقاومتی با دمای  7500 Cدر
بوتههای گرافیتی انجام شد .در حین آمادهسازی ،برای
حفاظت سطح مذاب از مواد گاززدا و از فالکس پوششی
(شامل سدیم ،پتاسیم و کلراید) استفاده شد .دمای بار ریزی
 6500 Cانتخاب شد ،که کمی باالتر از دمای لیکوئید و سآلیاژ
 ). 6120 C (Al-17%Siبود .دمای مذاب باز هم باالتر برده شد
تا جوانهزنی و همگنی بهتر و بیشتری حاصل شود لذا دمای
مذاب  500 Cباالتر برده شد و پس از نگهداشتن در آن دما
مذاب در بیرون تا دمای بارریزی سرد شده و همچنین از
 1%منیزیم برای بررسی عملیات کیفی روی مذاب و تفاوت
آن با شمشهایی که فاقد منیزیم است استفاده شد .منیزیم
در یک فویل پیچیده ،توسط میلهای از جنس فوالد زنگنزن
درون مذاب فرستاده و همزده شد تا کام ً
ال همگن شود .سپس
مذاب در قالبهای فلزی و ماسهای ریختهگری شد .بدین
منظور نمونههایی صفحهای شکل به وزن  600گرم و ابعاد
 200×100×10میلیمتر از آلیاژ  17درصد وزنی سیلیسیم در
دو قالب فلزی و ماسهای تهیه شد.
صفحات ریختهگری شده برای انجام فرایند همزن
اصطکاکی کفتراشی شدند تا به صورت کامل روی دستگاه
فرز قرار گیرند .شماتیکی از فرایند همزن اصطکاکی در شکل
 1آمده است.

شكل  .2شمش ریختگی  FSPشده با  3سرعت ،Q=630rpm ،P=400rpm
R=1000rpm

شماتیکی از نمونه که فرایند همزن اصطکاکی روی آن
انجام شده در شکل  2آمده است.
ماشین فرز استفادهشده مدل  FP4Mبود که مشخصات
ابزار مورد استفاده در پژوهش و پارامترهای فرایند در جدول
 1ارائه شد.
جدول  .1مشخصات و پارامترهای دستگاه و نمونهها
جنس ابزار
قطر شانه

قطر پین استوانهای
ارتفاع پین

زاویه ابزار باسطح قطعه

سرعتهای چرخش ()rpm
سرعت حرکت پین

فوالد H13
15mm
5mm
4mm
8

O

400, 630, 1000
16mm.min-1

باید توجه داشت که  Siبه دلیل چگالی باالتر به نیمه
پایینی قالب میرود و در آن قسمت توزیع میشود و سطح
نمونه دارای کمترین میزان  Siخواهد بود .به همین جهت از
سطح نمونه تهیهشده حدود  0/5 mmتوسط دستگاه تراش
251
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شكل  .3تصویر مایکروسکوپی سطح مقطع برش خورده که شامل  3ناحیه
( )Aفلزپایه ( )Bناحیه تحت تأثیر حرارت و ( )Cناحیه همزدهشده

برداشته شد و نمونهها به ابعاد  25 mmاز انتهای ناحیه
شده انتخاب و توسط دستگاه برش جدا شد .نمونهها توسط
سمبادههایی با شمارههای مختلف ( )800-80سنبادهزنی
شدند و سپس با دستگاه پولیش به سطحی صاف و آینهای
رسانده شدند .ریزساختار نمونهها با میکروسکوپنوری
 Olympiousبررسی شد.
سختیسنجی از نمونهها با استفاده از ریزسختیسنج و
یکرز در چند ناحیه از نمونهها با نیروی اعمالشده 1000 gf
و زمان  15 sانجام شد.
FSP

 .3نتایج و بحث
درشکل  3برش عرضی سطح مقطع ناحیه همزدهشده و فلز
پایه قابل مشاهده است.
در فرایند همزن اصطکاکی تماس ابزار در حال چرخش با
سطح قطعه موجب ایجاد اصطکاک و تولید حرارت میشود.
افزایش سرعت چرخش پین و یا کاهش سرعت حرکت طولی
باعث افزایش حرارت ورودی میشود .حرارت ورودی باال و
چرخش ابزار سبب نرمشوندگی فلز و تغییرشکل پالستیک
شدید و همزدن و مخلوط شدن مواد اطراف پین شده و
حرکت طولی موجب میگردد مواد همزدهشده از جلو پین
به پشت انتقال یابد.
مشاهدات تجربی نشان داده که در سرعت چرخش ثابت،
افزایش سرعت حرکت طولی ،به دلیل شارش کم مواد و
گرمای ورودی کم ،میتواند سبب ایجاد حفره و ناپیوستگی
شود.
بررسی ساختار
درشکل  4میزان کاهش اندازه متوسط ذرات رسم شده است،
همانطور که در شکل  5مشاهده میشود در آلیاژ Al-17%Si
ذرات سیلیسیم اولیه و تیغههای یوتکتیک سیلیسیم با تغییر
قالب ماسهای به قالب فلزی و افزودن منیزیم به آلیاژ ،خردشده
که باعث بهبود خواص مکانیکی خواهد شد.
در آلیاژ فاقد به ساز (منیزیم)  Siخیلی درشت و مرفولوژی
آن نامنظم استکه باافزودن منیزم باعث تغییر ساختار و کاهش
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شكل  .4مقایسه اندازه ذرات در آلیاژ  Al-17%Siکه ( )aقالب فلزی فاقد
منیزیم )b( ،قالب ماسهای فاقد منیزیم )c( ،قالب فلزی منیزیمدار )d( ،قالب
ماسهای منیزیمدار

اندازه ذرات  Siمیشود .بهطورکلی افزایش زمان نگهداری
مذاب باعث افزایش اندازه ذرات  Siمیشود که در اینصورت
بااستفاده از بهساز شیمیایی یعنی عامل منیزیم و همچنین
تأثیر زمان میتوان اثر مخرب  Siرا از بین ببرد.
در قالب فلزی به خاطر سرعت سردشدن سریعتر اجازه
رشد سیلیسیمهای اولیه کمتر داده شدهاست و ساختار آن
نسبت به قالب ماسهای از سیلیسیمهایی بااندازه کوچکتر
تشکیل شدهاست .ولی در هر دو ساختار سیلیسیمهای
اولیه دارای مورفولوژی تیغهای ،گلبرگی و اشکال نامنظم با
توزیع غیریکنواخت است که این در ساختار ریختهگری قالب
ماسهای واضحتر است.
با افزودن منیزیم مورفولوژی ذرات سیلیسیم اولیه از حالت
تیغهای و گلبرگی به چندوجهی منظم تبدیل شدهاست ،و با
افزودن  Mgبه مذاب ذرات  Mg2Siشروع به حل شدن کرده و
اندازه  Siکوچک و پراکنده میشود ،که با کاهش دما در طول
انجماد  Mg2Siبه طور همگن در مذاب رسوب کرده و مکان
جوانهزنی برای  Siمیشود و در نتیجه  Siتمایل به رسوب روی
سطح  Mg2Siخواهدداشت.
به طورکلی اضافه کردن منیزیم به طور آشکاری سیلیسیم
اولیه را ریز میکند ولبهها و گوشههای آن را از بین میبرد که
در شکل  5مشهود است.
در حین فرایند  FSPناحیه فرایند تحت یک تغییرشکل
پالستیکی شدید قرار میگیرد و یک تبلور مجدد دینامیکی
در آن ایجاد میشود که در نتیجه ریزساختاری همگن و
هممحور حاصل خواهد شد که منجر بها یجاد مقاومت به
ضربه و استحکام مکانیکی باالتر میگردد لذا فرایند  FSPبه
ابزاری مؤثر برای بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی ورقها و
قطعات ریختگی تبدیل شدهاست.
تماس ابزار در حال چرخش باسطح قطعه موجب
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شكل  .5زیرساختار ریختگی آلیاژ  Al-17%Siکه ( )Aقالب فلزی فاقد منیزیم )B( ،قالب ماسهای فاقد منیزیم )C( ،قالب فلزی دارای منیزیم )D( ،قالب ماسهای
دارای منیزیم

ایجاداصطکاک و تولید گرما میشود .عالوه برآن چرخش پین
سبب میگردد مواد تحت تغییر شکل پالستیک شدید قرار
گرفته یا دچار کرنش بسیار شده و خرد شوند .تأثیر همزمان
گرما و تغییرشکل پالستیک سبب ایجاد تبلورمجدد دینامیک
و به وجود آمدن دانههای جدید میگردد.

حال به بررسی ریزساختار آلیاژ در دو حالت منیزیمدار و بدونمنیزیم
در سرعتهای مختلف در دو قالب فلزی و ماسهای میپردازیم.
درشکل  6مشاهده میشود در آلیاژ  Al-17%Siقالب فلزی
فاقد منیزیم ذرات سیلیسیم اولیه و تیغههای یوتکتیک سیلیسیم
در اثر انجام فرایند  FSPبسیار خرد شده و بهصورت یکنواختتری
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شكل  .6ریزساختار آلیاژ ریختگی  Al-17%Siدر قالب فلزی فاقد منیزیم
که با سرعت چرخش (الف) ( ،400 rpmب) ( ،630 rpmج) 1000 rpm،
 FSPشدهاست.

شكل  .7ریزساختار آلیاژ ریختگی  Al-17%Siدر قالب فلزی دارای منیزیم
که با سرعت چرخش (الف) ( ،400 rpmب) ( ،630 rpmج) ،1000 rpm
 FSPشدهاست

در ریزساختار توزیع شدهاند که باعث بهبود خواص مکانیکی
خواهد شد ،اثر مخرب و تیغهای و شکنندگی  Siرا از بین خواهد
برد؛ این کاهش اندازه ذرات را میتوان در شکل  4مشاهده کرد.
از شکل  4میتوان فهمید که با افزایش سرعت چرخش
در آلیاژ  Al-17%Siقالب فلزی فاقدمنیزیم ،ذرات ریزتر شدهاند
و توزیع بهتری دارند ،همچنین شکل  6و  7نشان میدهند
که اضافه کردن منیزیم به این آلیاژ باعث کاهش بیشتر اندازه

ذرات و توزیع بهتر خواهد شد و دیده میشود در سرعت
 rpm1000بهترین ریزداندگی حاصل شدهاست.
در آلیاژ  Al-17%Siقالب ماسهای فاقد منیزیم پس انجام
فرایند  FSPباعث شکسته شدن و خرد شدن توزیع یکنواخت
ذرات اولیه سیلیسیم و ذرات تیغهای یوتکتیک شدهاست که
در شکل  8قابل مشاهده است.
طبق اطالعات شکل  4میتوان فهمید با افزایش سرعت
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شكل  .8ریزساختار آلیاژ ریختگی  Al-17%Siدر قالب ماسهای فاقد منیزیم
که با سرعت چرخش (الف) ( ،400 rpmب) ( ،630 rpmج) ،1000 rpm
 FSPشدهاست.

شكل  .9ریزساختار آلیاژ ریختگی  Al-17%Siدر قالب ماسهای دارای منیزیم
که با سرعت چرخش (الف) ( ،400 rpmب) ( ،630 rpmج) ،630 rpm
 FSPشدهاست.

آلیاژ Al-

سختی آلیاژ  Al-17%Siبا تغییر قالب ماسهای به قالب فلزی به
ترتیب از  HV 52به  HV 53و باافزودن منیزیم به ترتیب از 61
 HVبه  HV 63افزایش میابد زیرا در قالب فلزی سرعت سرد
شدن باالتر است که باعث توزیع یکنواختتر و کوچکتر شدن
اندازه ذرات سیلیسیم اولیه میشود ،همچنین منیزیم بهدلیل
اصالح ساختار سیلیسیم اولیه و یوتکتیک از حالت تیغهای به
حالت چندوجهی منظم باعث افزایش سختی میشود.

چرخش پین ذرات ریزتر شدهاند .افزودن منیزیم به
 17%Siقالب ماسهای همچنین ،طبق اطالعات شکل  4تأثیری
در کاهش اندازه ذرات سیلسیم اولیه و تیغههای یوتکتیک در
اثر انجام فرایند  FSPندارد و بیشتر باعث یکنواختی در توزیع
ذرات شده است که در شکل  9قابل مشاهده است.
بررسی سختی
شکل  10نشاندهنده میزان سختی آلیاژ مورد بررسی است.
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 شده نسبت به ناحیه ریختهگری شدهFSP سختی ناحیه
با افزایش سرعت چرخش افزایش یافته است که دلیل آن
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 شده خواهدFSP باعث افزایش دما بهصورت موضعی در ناحیه
 که این امر باعث امکان حل رسوبات تشکیل شده شود،شد
 مشاهده میشود با افزایش سرعت چرخش از10 که در شکل
. سختی کاهش یافتهاستrpm 1000  بهrpm 630

 نتیجهگیری.4
 ریختهگری در قالب فلزی با سرعت سرد شدن سریعتر نسبت-1
 ولی، موجب ریز شدن سیلیسیم اولیه شده،به قالب ماسهای
.تغییر زیادی در مورفولوژی سیلیسیم اولیه صورت نمیگیرد
 منیزیم موجب ریز شدن سیلیسیم اولیه و1%  افزودن-2
تغییر مورفولوژی آن از حالت تیغهای و گلبرگی به
.چندوجهی منظم میشود
 منیزیم سختی آلیاژ را به مقدار اندکی افزایش1%  افزودن-3
 اصالح مورفولوژی سیلیسیم اولیه و ریز شدن.میدهد
 باعث افزایش سختی آلیاژهای هایپریوتکتیک میشود،آن
و اصالح هر دو فاز سیلیسیم اولیه و یوتکتیک مقادیر
.سختی را بسیار افزایش میدهد
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