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In this paper, the effects of pearlitizing on the as cast and as heat-treated microstructures of austenitic manganese steel (named 
Hadfield steel) were evaluated. The samples with different contents of carbon and manganese were produced using induction 
furnace and precision casting method. The as-cast, annealed, and solution treated microstructural studies were performed by 
optical microscopy, X-ray diffraction, ferritescopy and field emission scanning electron microscopy. The microstructural results 
showed that the as cast and annealed microstructures of the steel in room temperature consist of austenite matrix, carbide and 
ferrite. Fine examination by scanning electron microscope shows that the ferrite and carbide phases are formed as pearlitic colo-
nies. It was also observed that the increase in carbon content and annealing heat treatment are more facilitated the pearlitizing. 
By applying the final heat treatment (solution and quenching in water), pearlite colonies convert to new fine austenite grains and 
then the austenite grains sizes are decreased.
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A B S T R A C T

The most important drawback of hyper-eutectic Al-Si alloys is the presence of coarse, primary, irregular and brittle silicon 
phases, which strongly weakens the material. Therefore, modifying the morphology, decreasing the size and uniforming the 
distribution of primary silicon phases are essential. The aim of this paper is to use friction stir processing (FSP) for modifica-
tion of surface microstructure of hyper-eutectic Al-Si alloy. Also, the effect of processing parameters on microstructure and 
tribological properties was investigated by the light microscopy and microhardness measurements. For this reason, several 
plate-shaped samples were prepared by casting in both metallic and sand molds. It was observed that microstructure is uni-
formed, porosities are removed and silicon phases are finely distributed by friction stir processing, leading to improvement of 
microstructure and mechanical properties of the alloy. The results also showed when Mg added and cooling rate increased, 
particles’ size changes from 33.09 to 21.05 µm, micro hardness increased from 53 to 69 HV, and microstructure morphology 
is modified.
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چکیده

مهم ترین محدودیت آلیاژهای هایپر یوتكتیک Al-Si حضور سیلیسیم اولیه درشت، نامنظم و ترد است که زمینه نرم آلومینیم را به آسانی دچار ترک و کارایی آلیاژ را تضعیف 
می کند؛ بنابراین، اصالح مورفولوژی، کاهش اندازه ذرات و یكنواخت کردن توزیع سیلیسیم اولیه در این آلیاژها ضروری است. هدف از این مقاله، استفاده از فرایند همزن 
اصطكاکی برای اصالح ریزساختار سطحی آلیاژهای هایپریوتكتیک Al-17%Si ریختگی است. همچنین تأثیرات پارامترهای فرایند همزن اصطكاکی روی ریزساختار و مشخصات 
مكانیكی و تریبولوژیكی سطح اصالح شده بررسی  شده است. بدین منظور نمونه ای صفحه ای شكل در دو قالب فلزی و ماسه ای ریخته گری شد. فرایند همزن اصطكاکی با 
یكنواخت نمودن ریزساختار ریختگی، از بین بردن تخلخل ها و پخش ذرات سیلیسیم بااندازه ذرات مناسب و ریز، موجب بهبود ریزساختار و خواص مكانیكی )سختی( آلیاژ 
 گردید. نتایج نشان داد که با افزودن منیزیم و باالبردن سرعت سردکردن اندازه ذرات از 33/09 به 21/05 کاهش یافته است و مورفولوژی سیلیسیم اصالح شده و سختی از 

53 به 69 افزایش  می یابد.

واژه هاي كلیدی: آلیاژآلومینیم، فرایند همزن اصطكاکی، ذرات سیلیسیم

1. مقدمه
آلیاژهای هایپریوتكتیک 1Al-Si خواص جالبی نظیر مقاومت 
انبساط  ضریب  و  باال  سختی  و  استحكام  باال،  سایشی 
آن ها  از  نتیجه،  در  می دهند.  نشان  خود  از  پایینی  حرارتی 
مانند  باال  نرخ  با  سایشی  کاربردهای  در  به طورگسترده ای 
می شود  استفاده  وکمپرسورها  بلوکسیلندرها  پیستون ها، 
معمولی  ریخته گری  روش  از  که  زمانی  متاسفانه   .)1-4(
استفاده می شود، تشكیل حفرات، ساختار درشتی و تكتیكی 
و ذرات Si اولیه و رفتار انقباضی نامناسب، عیوب اصلی مطرح  
دراین آلیاژها هستند )6-1(. این عیوب ریزساختاری خواص 
مكانیكی آلیاژهای هایپریوتكتیک Al-Si را به طورقابل  توجهی 
کاهش می دهند. خواص مكانیكی را می توان به وسیله شكستن 
اولیه به ذرات ریز و از بین بردن تخلخل ها   Si ذرات درشت
بهبود داد )7(. چندین رویكرد شیمیایی نظیر اصالح تیغه های 
یوتكتیكی و ذرات Si اولیه و دانه های α-Al برای کاهش عیوب 

1. Hypereutectic Alloys

ساختاری و بهبود مشخصات ریزساختاری این آلیاژها وجود 
متفاوتی  حرارتی  عملیات های  از  همچنین   .)11-8( دارد 
برای  آلیاژ  تكتیک  و  مورفولوژیی  اصالح  برای  )پیرسختی( 
بهبود خواص مكانیكی استفاده می شود )5و12(. هر چند که 
بعد از اجرای رویكردهای فوق، بهبود قابل  توجهی در خواص 
مكانیكی آلیاژ دیده نشده است. هر دو رویكرد اصالح شیمیایی 
تأثیرات  توجهی  به طورقابل   نتوانسته اند  حرارتی  عملیات  و 
حفرات ریختگی را حذف کنند و ذرات سیلیسیم را به طوریک 

نواخت باز توزیع کنند.
فرایند همزن اصطكاکی )FSP(2 یكفرایند حالت  جامد است 
که از جوشكار همزن اصطكاکی که توسط مؤسسه جوشكاری 
است  به دست آمده  شد  ابداع   1991 سال  در   )TWI( بریتانیا 
)13و14(. فرایند FSP اساساً برای اصالح ریزساختار سطحی 
ابزار  FSP یک  ابزار مورد استفاده در  آلیاژها استفاده می شود. 
غیرمصرفی شامل شانه و پین است. ابزار ضمن چرخش حرارت 
نرم می شود  مواد  باعث همزدن  پین  ایجاد می کند، چرخش 

2. Friction Stir Processing
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که این عمل با تغییر شكل پالستیک شدید موضعی در این 
ریختگی،  حفرات  مؤثر  حذف  باعث  که  است  همراه  ناحیه 
اصالح ذرات درشت سوزنی شكل Si در ساختاری و تكتیک 
 Al زمینه  در  اولیه   Si ذرات  شكستن  و  توزیع  همچنین  و 
می شود که همگی باعث بهبود خواص مكانیكی آلیاژ می شوند 
مؤثر  ابزار  FSP یک  که  داده اند  نشان  مشاهدات  )15و17(. 
با وجود  Al-Si است.  آلیاژهای  برای اصالح ساختار ریختگی 
مكانیكی  مشخصات  بر   FSP اثر  روی  زیادی  مطالعات  اینكه 
 Al-Si هایپریوتكتیک  ریختگی  آلیاژهای  ریزساختاری  و 
انجام  شده است )22-18(، گزارش های بسیار کمی در مورد 
Al- هایپریوتكتیک  آلیاژهای  مشخصات  بر   FSP اثر  بررسی 
Si ریختگی وجود دارد، اگرچه تأثیرات FSP روی ویژگی های 

ریزساختاری و مكانیكی هنوز نیازمند تحقیقات بیشتری است 
)1و4و8و23-25(.

بر این اساس، هدف از این مقاله استفاده از فرایند FSP برای 
 -Si17%Al هایپریوتكتیک  آلیاژهای  سطحی  ریزساختار  اصالح 
نظیر   FSP فرایند  پارامترهای  تأثیر  همچنین  است.  ریختگی 
سرعت چرخش و سرعت حرکت ابزار روی ریزساختار و مشخصات 

مكانیكی و تریبولوژیكی سطح اصالح شده بررسی  شده است.

2. مواد و روش تحقیق
شمش  از   Al-Si ریختگی  هایپریوتكتیک  آلیاژهای  تهیه  در 
 Al-50%Si آلومینیم خالص تجاری )شرکت ایرالكو( و شمش
در   0750 C دمای  با  مقاومتی  کوره  در  ذوب  شد.  استفاده 
برای  آماده سازی،  حین  در  شد.  انجام  گرافیتی  بوته های 
پوششی  فالکس  از  و  گاز زدا  مواد  از  مذاب  سطح  حفاظت 
)شامل سدیم، پتاسیم و کلراید( استفاده شد. دمای بار ریزی

0650 انتخاب شد، که کمی باالتر از دمای لیكوئید و سآلیاژ  C

.( بود. دمای مذاب باز هم باالتر برده شد  0612 C (Al-17%Si

تا جوانه زنی و همگنی بهتر و بیشتری حاصل شود لذا دمای 
دما  آن  در  نگه داشتن  از  پس  و  برده شد  باالتر   050 C مذاب
از  همچنین  و  شده  سرد  بارریزی  دمای  تا  بیرون  در  مذاب 
%1 منیزیم برای بررسی عملیات کیفی روی مذاب و تفاوت 
آن با شمش هایی که فاقد منیزیم است استفاده شد. منیزیم 
در یک فویل پیچیده، توسط میله ای از جنس فوالد زنگ نزن 
درون مذاب فرستاده و همزده شد تا کاماًل همگن شود. سپس 
بدین  شد.  ریخته گری  ماسه ای  و  فلزی  قالب های  در  مذاب 
ابعاد  و  به وزن 600 گرم  نمونه هایی صفحه ای شكل  منظور 
10×100×200 میلی متر از آلیاژ 17 درصد وزنی سیلیسیم در 

دو قالب فلزی و ماسه ای تهیه شد.
همزن  فرایند  انجام  برای  شده  ریخته گری  صفحات 
تا به  صورت کامل روی دستگاه  اصطكاکی کف تراشی شدند 
فرز قرار گیرند. شماتیكی از فرایند همزن اصطكاکی در شكل 

1 آمده است.

آن  روی  اصطكاکی  فرایند همزن  که  نمونه  از  شماتیكی 
انجام شده در شكل 2 آمده است.

که مشخصات  بود   FP4M مدل  استفاده شده  فرز  ماشین 
ابزار مورد استفاده در پژوهش و پارامترهای فرایند در جدول 

1 ارائه شد.

جدول 1. مشخصات و پارامتر های دستگاه و نمونه ها

H13 فوالد جنس ابزار
15mm قطر شانه
5mm قطر پین استوانه ای
4mm ارتفاع پین

8O زاویه ابزار باسطح قطعه
400, 630, 1000 )rpm( سرعت های چرخش

16mm.min-1 سرعت حرکت پین

نیمه  به  باالتر  چگالی  دلیل  به   Si که  داشت  توجه  باید 
پایینی قالب می رود و در آن قسمت توزیع می شود و سطح 
نمونه دارای کمترین میزان Si خواهد بود. به همین جهت از 
سطح نمونه تهیه شده حدود mm 0/5 توسط دستگاه تراش 

شکل 1. شماتیكی از فرآوری همزن اصطكاکی

 ،Q=630rpm ،P=400rpm شده با 3 سرعت FSP شکل 2. شمش ریختگی
R=1000rpm
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 FSP 25 از انتهای ناحیه mm برداشته شد و نمونه ها به ابعاد
شده انتخاب و توسط دستگاه برش جدا شد. نمونه ها توسط 
سنباده زنی   )800-80( مختلف  شماره های  با  سمباده هایی 
شدند و سپس با دستگاه پولیش به سطحی صاف و آینه ای 
میكروسكوپنوری  با  نمونه ها  ریزساختار  شدند.  رسانده 

Olympious بررسی شد.

و  ریز سختی سنج  از  استفاده  با  نمونه ها  از  سختی سنجی 
 1000 gf یكرز در چند ناحیه از نمونه ها با نیروی اعمال  شده

و زمان s 15 انجام شد.

3. نتایج و بحث
درشكل 3 برش عرضی سطح مقطع ناحیه همزده شده و فلز 

پایه قابل  مشاهده است.
در فرایند همزن اصطكاکی تماس ابزار در حال چرخش با 
سطح قطعه موجب ایجاد اصطكاک و تولید حرارت می شود. 
افزایش سرعت چرخش پین و یا کاهش سرعت حرکت طولی 
و  باال  ورودی  حرارت  می شود.  ورودی  حرارت  افزایش  باعث 
پالستیک  تغییرشكل  و  فلز  نرم شوندگی  ابزار سبب  چرخش 
و  شده  پین  اطراف  مواد  شدن  مخلوط  و  همزدن  و  شدید 
پین  جلو  از  همزده شده  مواد  می گردد  موجب  حرکت طولی 

به پشت انتقال یابد.
مشاهدات تجربی نشان داده که در سرعت چرخش ثابت، 
و  مواد  کم  شارش  دلیل  به  طولی،  حرکت  سرعت  افزایش 
گرمای ورودی کم، می تواند سبب ایجاد حفره و ناپیوستگی 

شود.

بررسی ساختار
درشكل 4 میزان کاهش اندازه متوسط ذرات رسم شده است، 
 Al-17%Si همان طور که در شكل 5 مشاهده می شود در آلیاژ
ذرات سیلیسیم اولیه و تیغه های یوتكتیک سیلیسیم با تغییر 
قالب ماسه ای به قالب فلزی و افزودن منیزیم به آلیاژ، خردشده 

که باعث بهبود خواص مكانیكی خواهد شد.
در آلیاژ فاقد به ساز )منیزیم( Si خیلی درشت و مرفولوژی 
آن نامنظم استكه باافزودن منیزم باعث تغییر ساختار و کاهش 

نگهداری  زمان  افزایش  به طور کلی  می شود.   Si ذرات  اندازه 
مذاب باعث افزایش اندازه ذرات  Si می شود که در اینصورت 
به ساز شیمیایی یعنی عامل منیزیم و همچنین  از  بااستفاده 

تأثیر زمان می توان اثر مخرب Si را از بین ببرد.
در قالب فلزی به خاطر سرعت سردشدن سریع تر اجازه 
آن  و ساختار  داده شده است  اولیه کمتر  رشد سیلیسیم های 
کوچک تر  بااندازه  سیلیسیم هایی  از  ماسه ای  قالب  به  نسبت 
سیلیسیم های  ساختار  دو  هر  در  ولی  شده است.  تشكیل 
با  نامنظم  اشكال  و  تیغه ای، گلبرگی  دارای مورفولوژی  اولیه 
توزیع غیریكنواخت است که این در ساختار ریخته گری قالب 

ماسه ای واضح تر است.
با افزودن منیزیم مورفولوژی ذرات سیلیسیم اولیه از حالت 
تیغه ای و گلبرگی به چندوجهی منظم تبدیل شده است، و با 
افزودن Mg به مذاب ذرات Mg2Si شروع به حل شدن کرده و 
اندازه Si کوچک و پراکنده می شود، که با کاهش دما در طول 
انجماد Mg2Si به طور همگن در مذاب رسوب کرده و مكان 
جوانه زنی برای Si می شود و در نتیجه Si تمایل به رسوب روی 

سطح Mg2Si خواهدداشت.
به طورکلی اضافه کردن منیزیم به طور آشكاری سیلیسیم 
اولیه را ریز می کند ولبه ها و گوشه های آن را از بین می برد که 

در شكل 5 مشهود است.
تغییرشكل  فرایند تحت یک  ناحیه   FSP فرایند  در حین 
پالستیكی شدید قرار می گیرد و یک تبلور مجدد دینامیكی 
و  همگن  ریزساختاری  نتیجه  در  که  می شود  ایجاد  آن  در 
به  مقاومت  یجاد  بها  منجر  که  شد  خواهد  حاصل  هم محور 
ضربه و استحكام مكانیكی باالتر می گردد لذا فرایند FSP به 
ابزاری مؤثر برای بهبود ریزساختار و خواص مكانیكی ورق ها و 

قطعات ریختگی  تبدیل شده است.
موجب  قطعه  باسطح  چرخش  حال  در  ابزار  تماس 

شکل 3. تصویر مایكروسكوپی سطح مقطع برش خورده که شامل 3 ناحیه 
)A( فلزپایه )B( ناحیه تحت تأثیر حرارت و )C( ناحیه همزده شده

شکل 4. مقایسه اندازه ذرات در آلیاژ Al-17%Si که )a( قالب فلزی فاقد 
منیزیم، )b( قالب ماسه ای فاقد منیزیم، )c( قالب فلزی منیزیم دار، )d( قالب 

ماسه ای منیزیم دار
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شکل 5. زیرساختار ریختگی آلیاژ Al-17%Si که )A( قالب فلزی فاقد منیزیم، )B( قالب ماسه ای فاقد منیزیم، )C( قالب فلزی دارای منیزیم، )D( قالب ماسه ای 
دارای منیزیم

ایجاداصطكاک و تولید گرما می شود. عالوه برآن چرخش پین 
قرار  تغییر شكل پالستیک شدید  سبب می گردد مواد تحت 
گرفته یا دچار کرنش بسیار شده و خرد شوند. تأثیر هم زمان 
گرما و تغییرشكل پالستیک سبب ایجاد تبلورمجدد دینامیک 

و به وجود آمدن دانه های جدید می گردد.

حال به بررسی ریزساختار آلیاژ در دو حالت منیزیم دار و بدون منیزیم 
در سرعت های مختلف در دو قالب فلزی و ماسه ای می پردازیم.

درشكل 6 مشاهده می شود در آلیاژ Al-17%Si قالب فلزی 
فاقد منیزیم ذرات سیلیسیم اولیه و تیغه های یوتكتیک سیلیسیم 
در اثر انجام فرایند FSP بسیار خرد شده و به صورت یكنواخت تری 
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سرعت  در  می شود  دیده  و  شد  خواهد  بهتر  توزیع  و  ذرات 
rpm1000 بهترین ریزداندگی حاصل شده است.

در آلیاژ Al-17%Si قالب ماسه ای فاقد منیزیم پس انجام 
فرایند FSP باعث شكسته شدن و خرد شدن توزیع یكنواخت 
ذرات اولیه سیلیسیم و ذرات تیغه ای یوتكتیک شده است که 

در شكل 8 قابل مشاهده است.
طبق اطالعات شكل 4 می توان فهمید با افزایش سرعت 

شکل 6. ریزساختار آلیاژ ریختگی Al-17%Si در قالب فلزی فاقد منیزیم 
 1000 rpm، )ج( ،630 rpm )ب( ،400 rpm )که با سرعت چرخش )الف

FSP شده است.

مكانیكی  بهبود خواص  باعث  که  توزیع شده اند  ریزساختار  در 
خواهد شد، اثر مخرب و تیغهای و شكنندگی Si را از بین خواهد 
برد؛ این کاهش اندازه ذرات را می توان در شكل 4 مشاهده کرد.

از شكل 4 می توان فهمید که با افزایش سرعت چرخش 
در آلیاژ Al-17%Si قالب فلزی فاقدمنیزیم، ذرات ریزتر شده اند 
و توزیع بهتری دارند، همچنین شكل 6 و 7 نشان می دهند 
که اضافه کردن منیزیم به این آلیاژ باعث کاهش بیشتر اندازه 

شکل 7. ریزساختار آلیاژ ریختگی Al-17%Si در قالب فلزی دارای منیزیم 
،1000 rpm )ج( ،630 rpm )ب( ،400 rpm )که با سرعت چرخش )الف 

FSP شده است
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Al- چرخش پین ذرات ریزتر شده اند. افزودن منیزیم به آلیاژ
Si%17 قالب ماسه ای همچنین، طبق اطالعات شكل 4 تأثیری 
در کاهش اندازه ذرات سیلسیم اولیه و تیغه های یوتكتیک در 
اثر انجام فرایند FSP ندارد و بیشتر باعث یكنواختی در توزیع 

ذرات شده است که در شكل 9 قابل مشاهده است.

بررسی سختی
شكل 10 نشان دهنده  میزان سختی آلیاژ مورد  بررسی است. 

سختی آلیاژ Al-17%Si با تغییر قالب ماسه ای به قالب فلزی به 
ترتیب از HV 52 به HV 53 و باافزودن منیزیم به ترتیب از 61 
HV به HV 63 افزایش میابد زیرا در قالب فلزی سرعت سرد 

شدن باالتر است که باعث توزیع یكنواخت تر و کوچک تر شدن 
اندازه ذرات سیلیسیم اولیه می شود، همچنین منیزیم به دلیل 
اصالح ساختار سیلیسیم اولیه و یوتكتیک از حالت تیغه ای به 

حالت چند وجهی منظم باعث افزایش سختی می شود.

شکل 8. ریزساختار آلیاژ ریختگی Al-17%Si در قالب ماسه ای فاقد منیزیم 
،1000 rpm )ج( ،630 rpm )ب( ،400 rpm )که با سرعت چرخش )الف 

FSP شده است.

شکل 9. ریزساختار آلیاژ ریختگی Al-17%Si در قالب ماسه ای دارای منیزیم 
،630 rpm )ج( ،630 rpm )ب( ،400 rpm )که با سرعت چرخش )الف 

 FSP شده است.
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سختی ناحیه FSP شده نسبت به ناحیه ریخته گری شده 
آن  دلیل  که  است  یافته  افزایش  چرخش  سرعت  افزایش  با 
تغییر  و  سیلیسیم  ذرات  پراکندگی  افزایش  و  اندازه  کاهش 
ساختار تیغه ای به چندوجهی است. با افزایش سرعت چرخش 
باعث افزایش دما به صورت موضعی در ناحیه FSP شده خواهد 
شد، که این امر باعث امكان حل رسوبات تشكیل شده شود 
که در شكل 10 مشاهده می شود با افزایش سرعت چرخش از 

rpm 630 به rpm 1000 سختی کاهش یافته است.

4. نتیجه گیری
1- ریخته گری در قالب فلزی با سرعت سرد شدن سریع تر نسبت 
به قالب ماسه ای، موجب ریز شدن سیلیسیم اولیه شده ، ولی 
تغییر زیادی در مورفولوژی سیلیسیم اولیه صورت نمی گیرد.
و  اولیه  سیلیسیم  شدن  ریز  موجب  منیزیم   1% افزودن   -2
به  گلبرگی  و  تیغه ای  حالت  از  آن  مورفولوژی  تغییر 

چندوجهی منظم می شود.
3- افزودن %1 منیزیم سختی آلیاژ را به مقدار اندکی افزایش 
شدن  ریز  و  اولیه  سیلیسیم  مورفولوژی  اصالح  می دهد. 
آن، باعث افزایش سختی آلیاژ های هایپریوتكتیک می شود 
مقادیر  یوتكتیک  و  اولیه  سیلیسیم  فاز  دو  هر  اصالح  و 

سختی را بسیار افزایش می دهد.
سیلیسیم  مورفولوژی  اصطكاکی  همزن  فرایند  انجام  با   -4
به صورت قابل مالحظه ای بهبود یافته )خرد شدن تیغه های 
سیلیسیم( و اندازه ذرات سیلیسیم اولیه و یوتكتیک بسیار 
ریز می شوند. سرعت چرخش  rpm1000 باعث بیشترین 

ریز شوندگی ذرات سیلیسیم می شود.
5- سختی آلیاژ هایپریوتكتیک Al-Siدر اثر انجام فرایند همزن 
اصطكاکی به دلیل کاهش اندازه و افزایش پراکندگی ذرات 
سیلیسیم و تغییر ساختار تیغه ای به چندوجهی افزایش 

یافته است.
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