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رضا تقی آبادی ،*1محمد تالفی نوغانی ،1یلدا کریمی ،2مهسا ایرانشاهی ،2مریم نظری
 -1استادیار ،گروه مهندسی مواد و سرامیک ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران

 -2کا رشناس مهندسی مواد ،گروه مهندسی مواد و سرامیک ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 -3کارشناس ارشد مهندسی مواد ،گروه مهندسی مواد و سرامیک ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
*taghiabadi@ikiu.ac.ir
(تاریخ دریافت ،1394/07/08 :تاریخ پذیرش)1394/09/22 :

چکیده
در این تحقیق تاثیر افزودن مس ( 1 ،0/5و  1/5درصد) و عملیات حرارتی ( )T6بر خواص کششی و اندیس کیفیت آلیاژ  A356حاوی آهن ( 0/5تا
 1/5درصد وزنی) بررسی شده است .بر اساس نتایج حاصله ،در شرایط ریختگی ،افزودن مس به آلیاژهای حاوی آهن موجب افزایش نسبی استحکام
کششی (تا حدود  25درصد) و افت قابل توجه درصد ازدیاد طول (تا حدود  80درصد) می شود اما در صورت انجام عملیات حرارتی ،استحکام
کششی و اندیس کیفیت آلیاژ حاوی  1درصد مس و  1/5درصد آهن نسبت به آلیاژ پایه ،به ترتیب رشد  100و  35درصدی را تجربه می نماید .بر
اساس بررسیهای انجام شده ،بهبود اندیس کیفیت آلیاژ را می توان ناشی از تاثیر مشترک استحکام دهی رسوبی زمینه توسط ذرات  Al2Cuو Mg2Si

و بهسازی حرارتی ذرات سیلیسیم یوتکتیک و ترکیبات بین فلزی صفحه ای شکل غنی از آهن دانست که ضمن افزایش قابل توجه استحکام کششی،
موجب بهبود انعطاف پذیری آلیاژ می شوند.

واژه های کلیدی:
آلیاژ  ،A356عملیات حرارتی ،مس ،خواص کششی ،اندیس کیفیت.

 -1مقدمه
آلیاژهای  Al-Si-Mgبه واسطه قابلیت عملیات حرارتی و

رسوبات  ،Al2Cuبه میزان قابل توجهی بهبود مییابد [ .]6-5یکی

استحکام ویژه باال ،جزء مهمترین آلیاژهای ریختگی آلومینیم به

از ناخالصیهای مهم در آلیاژهای ریختگی  ،Al-Siآهن است .با

شمار میآیند [ .]4-1قابلیت عملیات حرارتی این آلیاژها ناشی از

توجه به افت قابل مالحظه حاللیت این عنصر در هنگام انجماد و

حضور منیزیم و شکلگیری رسوبات  Mg2Siطی عملیات

ترغیب تشکیل رسوبات بین فلزی ترد و شکننده در زمینه ،مقدار

حرارتی است اما تحقیقات نشان میدهد که در صورت افزودن

این عنصر معموال در کمترین حد ممکن به لحاظ اقتصادی

مقادیر مناسب از عنصر مس به این آلیاژها ،پتانسیل رسوب

کنترل میشود [ .]9-7مهمترین رسوبات غنی از آهن در

سختی و متعاقبا خواص کششی و سختی آنها به دلیل شکلگیری

آلیاژهای هیپویوتکتیک  Al-Siفاز بتا ( )-Al5FeSiبا
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مورفولوژی صفحهای و فاز آلفا ( )-Al15Fe3Si2با مورفولوژی

بتا توسط آهن ،عملیات حرارتی قادر به انحالل کامل این ذرات

حروف چینی هستند .مورفولوژی این فازها اثر تعیین کننده ای بر

در زمینه نبوده و صرفا از طریق خرد شدن ،کاهش ابعاد ،کاهش

خواص مکانیکی آلیاژ داشته و در صورت شکلگیری فاز بتا با

کسر حجمی و تغییر مورفولوژی ترکیبات از حالت صفحهای

مورفولوژی صفحهای ،خواص مکانیکی آلیاژ به ویژه انعطاف-

شکل به حالت کروی ،موجب بهبود نسبی خواص میشود

پذیری و چقرمگی آن به میزان قابل توجهی افت مینماید

[ .]19-18بر این اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر

[.]11-10

همزمان بهسازی حرارتی و توسعه استحکام دهی رسوبی از

نظر به اهمیت صنعتی این آلیاژها ،تاثیر منفی ناخالصی آهن بر

طریق افزودن مس بر خواص مکانیکی آلیاژ غنی از آهن ،A356

خواص کششی این آلیاژها توسط محققین متعددی مورد بررسی

به عنوان یکی از مهمترین آلیاژهای  Al-Si-Mgمی باشد.

قرار گرفته است [ .]13-9بر اساس نتایج حاصل از این تحقیقات،
با افزایش میزان آهن تا یک حد بحرانی (که غالبا به ترکیب

 -2مواد و روش انجام تحقیق

شیمیایی و شرایط انجمادی آلیاژ وابسته است) به دلیل شکل-

ترکیب شیمیایی آلیاژ پایه مورد استفاده در این تحقیق در جدول

گیری ترکیبات بین فلزی و سخت غنی از آهن در نواحی بین

 1ارائه شده است .عملیات ذوب آلیاژ در دمای  750oCتحت

دندریتی ،سختی و خواص کششی آلیاژ بهبود مییابد اما اگر

فالکس پوششی و در یک بوته گرافیتی/کوره مقاومتی انجام

غلظت آهن از غلظت بحرانی فراتر رود ،علیرغم افزایش سختی

شد .پس از ذوب شارژ و سرباره گیری ،مقدار آهن مذاب از

زمینه ،به دلیل افزایش ابعاد و کسر حجمی ترکیبات صفحهای

طریق افزودن قرصهای غنی از آهن ( 80درصد) در محدوده

شکل بتا ،استحکام و بهویژه انعطافپذیری آلیاژ شدیدا کاهش

1 ،0/5و  1/5درصد وزنی تنظیم گردید .به منظور بررسی تاثیر

مییابد .بر این اساس ،روشهای مختلفی جهت بهینهسازی و

مس ،مقادیر معین از این عنصر به صورت ورقهای نازک مس با

کاهش تبعات منفی حاصل از حضور این عنصر در آلیاژهای Al-

خلوص تجاری به مذاب افزوده گردید به گونهای که مقدار

 Siتوسعه یافتهاند که از جمله میتوان به بهسازی شیمیایی آلیاژ

نهایی آن در ترکیب آلیاژ به  0/25و  0/5و 1درصد وزنی رسانده

توسط عناصر بهساز مانند منگنز ،برلیم ،استرانسیم و غیره،

شد .در ادامه مذاب به آرامی هم زده شد و پس از حصول

بهسازی تبریدی از طریق افزایش سرعت انجماد ،فرآوری

اطمینان از همگن شدن ترکیب ،عملیات گاززدایی با استفاده از

حرارتی مذاب (اعمال فوق گداز) و بهسازی حرارتی اشاره نمود

قرصهای گاززدای پایه نیتروژن صورت پذیرفت و بعد از

[ 17-12و .]9-7

سرباره گیری ،بارریزی نمونه ها در یک قالب فوالدی نمونه

از میان روشهای فوق ،بهسازی حرارتی از طریق عملیات

کشش( )ASTM B108-03aپیش گرم شده تا دمای 200oC

حرارتی ،روشی بسیار مناسب جهت کاهش اثرات منفی حضور

انجام شد .اندازه نمونه کششی حاصله بر اساس استاندارد

ترکیبات غنی از آهن بتا و همزمان استحکامدهی رسوبی

 ASTM B 557M-02aاست (شکل .)1

آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر آلومینیم است .در این پدیده،
آهن و سیلیسیم موجود در ترکیبات بتا پس از کسب انرژی الزم،
از داخل ترکیبات به درون زمینه نفوذ کرده و این مهاجرت اتمی
موجب انحالل تدریجی و خرد شدن صفحات مخرب میشود
[ .]19-18با این حال نظر به حاللیت بسیار کم آهن در آلومینیم
( 0/05درصد در دمای  )540Cو اشباع سریع زمینه اطراف ذرات
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در این رابطه  mجرم نمونه mw ،جرم نمونه در آب r ،چگالی

جدول ( :)1ترکیب شیمیایی ) (wt%آلیاژ  356آلومینیم

واقعی نمونه و  wچگالی آب مقطر است .همچنین برای تعیین

عنصر

درصد وزنی

Si

7/01

Mg

0/35

Cu

0/01

Fe

0/18

Zn, Mn, Ni

هر کدام حداکثر 0/01

Ti

0/13

Other

حداکثر 0/03

که با بهره گیری از آنالیز شیمیایی آلیاژ و چگالی دقیق عناصر

Al

باقیمانده

مختلف تعیین گردید.

درصد تخلخل نمونهها از رابطه ( )2استفاده شد:
()2

ρth −ρr
ρth

= %P

که در آن  rچگالی واقعی و  thچگالی تئوری نمونهها است

به منظور تسهیل معرفی و بررسی نمونه های مورد آزمایش ،در
پس از انجام عملیات حرارتی  T6شامل محلولسازی در دمای
 540Cبه مدت  8ساعت ،سرد کردن سریع در آب دمای محیط

این مقاله معرفی آلیاژها توسط کدهای اختصاری شامل درصد
وزنی مس و آهن و وضعیت عملیات حرارتی آلیاژ صورت می

و پیرسازی در دمای  150Cبه مدت  6ساعت ،آزمون کشش

پذیرد .به عنوان مثال کد  1Cu1Fe-HTبه معنی آلیاژ

تحت نرخ کرنش  1 mm/minتوسط یک دستگاه کشش

حاوی  1درصد مس و  1درصد آهن در شرایط عملیات حرارتی

یونیورسال  Zwickroellصورت پذیرفت .همچنین به منظور

شده و کد  0.5Cu1.5Fe-ACبه معنی آلیاژ  A356حاوی 0/5

بررسی ساختار نمونه ها ،پس از عملیات آماده سازی سطحی به

درصد مس و  1/5درصد آهن در شرایط ریختگی است.

روشهای استاندارد ،حکاکی نمونه ها با استفاده از محلول

A356

HF

0/5درصد انجام شد.

 -3نتایج و بحث
 -1-3تاثیر مس بر خواص کششی آلیاژهایAl-7Si-
 0.35Mg-xFeدر شرایط ریختگی

تاثیر افزودن مقادیر مختلف مس بر استحکام کششی و درصد
ازدیاد طول آلیاژ  A356حاوی مقادیر مختلف آهن در دو شکل
(-2الف) و (-3الف) نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده
میشود (شکل -2الف) در یک غلظت آهن مشخص ،افزودن
مس تا حدود  0/5درصد وزنی موجب بهبود استحکام کششی

شکل ( :)1مشخصات ابعادی نمونه کشش

می شود اما پس از آن ،روند افزایش استحکام کند شده و بسته
چگالی واقعی نمونهها به روش غوطهوری در سیال ارشمیدس

به غلظت آهن ،حداکثر استحکام کششی در محدوده  0/7الی 1

محاسبه شد .در این روش پس از تعیین جرم نمونه در هوا و آب

درصد مس مشاهده می شود .همچنین با توجه به شکل (-3الف)

مقطر توسط یک ترازوی دیجیتال با دقت  ،4-10 grبا بهرهگیری

افزایش غلظت مس موجب افت پیوسته و قابل توجه درصد

از رابطه ( )1چگالی واقعی نمونه تعیین گردید:

ازدیاد طول آلیاژهای حاوی مقادیر مختلف آهن می شود .این

()1

× ρw

m
m−mw

= ρr

نتایج در توافق با نتایج حاصل از تحقیقات شبستری و همکاران
بر روی آلیاژ  A356حاوی حدود  0/3درصد آهن است [.]5
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حضور مس در آلیاژهای  Al-Siریختگی چه به صورت محلول
جامد (استحکام دهی محلول جامد) و چه به صورت ترکیبات
بین فلزی غنی از مس (استحکام دهی با رسوبات پراکنده و
سخت  )Al2Cuموجب افزایش سختی و استحکام کششی می
شود [ 5و  6و .]8

شکل ( :)3تغییرات درصد ازدیاد طول با غلظت مس و آهن( :الف) :قبل از
عملیات حرارتی و (ب) :بعد از عملیات حرارتی

حضور مس میزان تخلخل آلیاژ را نیز افزایش میدهد .پیدایش
تخلخل در قطعات حاوی مس را می توان ناشی از تاثیر چند
پدیده دانست .افزایش دامنه انجماد و ترغیب انجماد خمیری در
شکل ( :)2تغییرات استحکام کششی آلیاژ  A356با غلظت مس و آهن:

حضور مس ،وقوع واکنش یوتکتیک سه تایی در دمای ،525 C

(الف) :قبل از عملیات حرارتی و (ب) :بعد از عملیات حرارتی

(با افزایش غلظت مس در فاز یوتکتیک ،میزان انقباضات حجمی
در طول انجماد و به تبع آن میزان تخلخلهای نمونه افزایش می-

با این حال این افزایش تا زمانی است که کسر حجمی رسوبات

یابد) و کاهش حد حاللیت و تسهیل رسوب هیدروژن محلول در

غنی از مس از حد معینی فراتر نرود و این به صورت پیوسته در

مذاب با افزایش غلظت مس [ 5-2و .]20

مرزهای دانه رسوب ننماید.

بررسی تغییرات چگالی و کسر حجمی تخلخلها آلیاژهای
مختلف با تغییر غلظت مس (شکل  )4موید این مطلب است.
همانگونه که مشاهده میشود با افزایش مس و آهن علیرغم
افزایش حداکثر چگالی نمونهها ،میزان تخلخل افزایش مییابد.
بر این اساس روند کاهشی افزایش استحکام با افزایش غلظت
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مس (پس از  0/5درصد وزنی مس) را می توان ناشی از تاثیر

فصل مشترک بین دو فاز بسیار مستعد به ایجاد ترکهای

منفی افزایش میزان تخلخلهای بین دندریتی در نمونه های مورد

میکروسکپی است [ .]23عالوه بر این نشان داده شده است که

بررسی و افزایش کسر حجمی رسوبات سخت و شکننده غنی از

پس از گسستن پیوند ذرات بتا با زمینه ،این ذرات به صورت

مس در مرزهای دانه دانست.

یک نقص دو بعدی در زمینه عمل می نمایند [.]24

نوع و میزان اثر گذاری آهن به مورفولوژی ،ابعاد و نحوه توزیع
رسوبات غنی از آهن در زمینه بستگی دارد .به منظور بررسی
چگونگی تاثیر ترکیبات  -Al5FeSiبر خواص کششی آلیاژ
 ،A356واکنشهای انجمادی به وقوع پیوسته طی انجماد این آلیاژ
 356در حضور مس ،مورد بررسی قرار میگیرد .مهمترین
واکنشهایی که طی انجماد به وقوع می پیوندند را میتوان به
شرح ذیل خالصه نمود [:]22-21

شکل (( :)4الف) :تغییرات میزان دانسیته و (ب) :درصد تخلخل با غلظت مس
و آهن

همانگونه که مشاهده میشود در حضور آهن ،ترکیبات
 -Al5FeSiپس از توسعه ساختار دندریتی ،در فواصل بین
دندریتی آلیاژهای  Al-Siرسوب می نمایند .تحقیقات نشان داده
است که در صورت شکلگیری ذرات سخت بتا در نواحی بین
دندریتی ،این ذرات صفحه ای شکل می توانند به صورت مانعی
در برابر حرکت نابجاییها عمل نموده و با افزایش مراکز
انباشتگی نابجاییها و سخت شدن لغزش ،موجب افزایش سختی
و خواص کششی شوند [ .]24-23با این حال نقش استحکامدهی
ذرات فاز دوم در شرایطی حاصل می شود که استحکام فصل
مشترک این ذرات با زمینه نیز جهت مقابله با تمرکز تنش ایجاد
شده ،به اندازه کافی باال باشد .بررسی ها نشان می دهد که
ذرات  -Al5FeSiذاتا دارای پیوند ضعیفی با زمینه بوده و

بر این اساس انتظار میرود که در صورت تجاوز غلظت آهن
از یک حد بحرانی و در پی آن افزایش کسر حجمی ترکیبات
غنی از آهن  ،خواص کششی به ویژه نرمی و درصد ازدیاد
طول آلیاژ افت نماید .این مطلب در توافق با نتایج به دست
آمده است .با توجه به شکلهای ( 2و  ،)3می توان دریافت که
افزایش آهن تا حدود یک درصد وزنی موجب بهبود
استحکام کششی آلیاژ شده است اما افزودن مقادیر بیشتر این
عنصر موجب افت حدودا  9درصدی استحکام میشود ضمن-
آنکه شکل گیری ترکیبات بین فلزی غنی از آهن ،انعطاف
پذیری را نیز تحت تاثیر منفی قرار میدهد به گونهای که در
غلظتهای مختلف مس ،درصد ازدیاد طول آلیاژهای حاوی 1/5
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درصد آهن به طور متوسط بین  15الی  60درصد کمتر از

در شرایط عملیات حرارتی ،در حضور هم زمان مس و آهن

آلیاژهای حاوی  0/5درصد آهن است .تاثیر مثبت آهن بر

(حتی  1/5درصد وزنی) استحکام کششی افزایش مییابد (شکل

خواص کششی آلیاژهای ریختگی  Al-Siو وجود غلظت بحرانی

-2ب) .میزان بهبود استحکام کششی آلیاژ  356به واسطه افزودن

آهن ،قبال توسط محققین دیگر به اثبات رسیده است [.]25

 1درصد مس 1/5 ،درصد آهن و عملیات حرارتی در مقایسه یا
شرایط مختلف در شکل  6نشان داده شده است .میتوان مشاهده

 -2-3تاثیر مس و عملیات حرارتی بر خواص کششی

نمود که استحکام کششی آلیاژ  1Cu1.5Fe-HTنسبت به چهار

آلیاژهای Al-7Si-0.35Mg-xFe

آلیاژ  1.5Fe-HT ،1Cu1.5Fe-AC ،1Cu-HTو آلیاژ پایه به

بررسی خواص کششی آلیاژهای عملیات حرارتی شده (شکل
-2ب) حاکی از آن است که پس از اعمال سیکل حرارتی ،T6
به سبب استحکام دهی زمینه توسط رسوبات  Mg2Siو بهسازی
حرارتی ذرات سیلیسیم یوتکتیک (شکل  ،)5استحکام کششی
آلیاژ پایه حدود  40درصد نسبت به شرایط ریختگی بهبود می-
یابد .تاثیر عملیات حرارتی در بهبود خواص ،با افزایش غلظت
مس بیش از پیش نمایان می شود .با توجه به شکل (-2ب)
استحکام کششی کلیه آلیاژها با افزایش غلظت مس ،به صورت
خطی افزایش مییابد .رشد  22و  70درصدی استحکام کششی
آلیاژ پایه حاوی  1درصد مس به ترتیب در مقایسه با آلیاژهای
مشابه حاوی  0/01درصد مس در شرایط عملیات حرارتی شده و
ریختگی ،موید این مطلب است .مهمترین علت این مطلب را
میتوان تقویت استحکام دهی زمینه از طریق رسوبات  Al2Cuدر

ترتیب حدود  40 ،45 ،15و  100درصد بهبود یافته است .در
واقع افزودن  1درصد مس موجب بهبود  70درصدی و افزودن
هم زمان  1درصد مس و  1/5درصد آهن موجب بهبود 100
درصدی استحکام کششی آلیاژ پایه در شرایط عملیات حرارتی،
شده است.
بررسی و مقایسه سطوح شکست نمونههای کشش (شکل  )7نیز
کمک شایانی به توجیه رفتار مکانیکی نمونه ها می نماید .حضور
دیمپلهای متعدد بر روی سطح شکست آلیاژ

1Cu1.5Fe-HT

(شکل -7الف) حاکی از بروز شکست نرم با جذب انرژی باال
در این نمونه است در حالیکه سطح شکست نمونه  Base-ACو
بهویژه نمونه  1Cu-1.5Fe-ACبیانگر وقوع شکست ترد یا
کلیواژی در این نمونهها است (شکل -7ب).

کنار رسوبات  Mg2Siعنوان نمود.

شکل ( :)5تصویر میکروسکپی آلیاژ ،A356نشان دهنده چگونگی بهسازی
حرارتی ذرات سیلیسیم یوتکتیک

شکل ( :)6تاثیر عملیات حرارتی ،افزودن مس و آهن بر( :الف) :استحکام
کششی و (ب) :درصد ازدیاد طول آلیاژ A356
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تاثیر مثبت عملیات حرارتی بر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن از

اندیس کیفیت معیاری است که به منظور بررسی کیفیت

دو جنبه قابل بررسی است .نخست آنکه با توجه به باال بودن

متالورژیکی آلیاژهای ریختگی  Al-Si-Mgمورد استفاده قرار

سرعت انتقال جرم و نرخ نفوذ عناصر در لبه های تیز و نقایص

گرفته و به صورت ) Q=UTS+150log(Elتعریف میشود

سطحی واقع در سطوح جانبی صفحات بتا (که جزء مناطق با

[.]27-26

انرژی سطحی باال به شمار می آیند) در صورت عملیات
حرارتی ،این ذرات با مکانیزم گلویی شدن به تدریج خرد شده،
طول متوسط آنها کاهش یافته و لبه های تیز آنها گرد میشود
[ .]19-17بر این اساس پس از عملیات حرارتی ،توزیع ظریف و
پراکندهای از صفحات بتا در زمینه ایجاد میشود (شکل  )8که
ضمن بهبود سختی و استحکام ،تاثیر منفی به مراتب کمتری بر
انعطافپذیری آلیاژ دارد .عالوه بر این نفوذ عناصر تشکیل
دهنده صفحات بتا طی عملیات حرارتی ،عالوه بر کاهش ابعاد و
تیزی لبههای صفحات بتا ،با ایجاد پیوند نفوذی قوی بین ذرات و
زمینه ،ضمن افزایش استحکام فصل مشترک ،نقش بسیار مهمی
در بهبود خواص نهایی آلیاژ ایفا میکند .وجود میدانهای
کرنشی در فصل مشترک ذرات بتا با زمینه که با بهرهگیری از
 TEMتوسط گروزلسکی و همکاران وی به اثبات رسیده است،
تاییدی بر نقش ذرات بتا در ممانعت از حرکت نابجاییها است
[ .]23عالوه بر این با توجه به انحالل و کاهش کسر حجمی
ترکیبات بین فلزی طی عملیات حرارتی ،سهم این رسوبات در
اشاعه ترکهای ایجاد شده بسیار کم بوده و رشد ترک عمدتا
مستلزم عبور از فاز نرم زمینه و مناطق بین دندریتی است.
شکل ( :)7تاثیر عملیات حرارتی بر مورفولوژی سطح شکست( :الف) :آلیاژ

 -3-3بررسی تغییرات اندیس کیفیت با غلظت مس و آهن

 1Cu-1.5Fe-ACو (ب) :آلیاژ .1Cu1.5Fe-HT

و عملیات حرارتی

با توجه به بررسیهای انجام شده (شکلهای  2و  )3به طور کلی

بر این اساس ،اندیس کیفیت هم زمان در برگیرنده استحکام

A356

کششی ( )UTSو درصد ازدیاد طول ( )%Elماده است .این

افزایش یافته و درصد ازدیاد طول کاهش مییابد .با این حال

اندیس متاثر از پارامترهای متالورژیکی و فرایندی مانند اندازه

روند و میزان تغییر خواص بسته به انجام یا عدم انجام عملیات

دانه ،فاصله بین بازوهای دندریتی ،میزان تخلخل ،میزان آخال،

حرارتی ،متفاوت است .به منظور بررسی تاثیر خالص افزودنی-

غلظت آهن ،سرعت انجماد ،عملیات حرارتی و غیره بوده و ابزار

های آلیاژی و عملیات حرارتی بر خواص و کیفیت نهایی آلیاژ،

بسیار مناسبی جهت بررسی تاثیر عملیات حرارتی و/یا ترکیب

با افزایش غلظت مس و آهن ،استحکام کششی آلیاژ

میتوان از پارامتری موسوم به اندیس کیفیت بهره گرفت.
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شیمیایی بر

بهبود کیفیت متالورژیکی آلیاژهای ریختگی Al-Si-

 Mgبه شمار میآید.

شکل ( :)9تغییرات اندیس کیفیت آلیاژ ( :A356الف) :قبل از عملیات
حرارتی و (ب) :بعد از عملیات حرارتی

در شرایط ریختگی (شکل -9الف) با افزایش غلظت مس تا
حدود  0/5درصد و صرفنظر از غلظت آهن ،اندیس کیفیت
افزایش نسبی را تجربه نموده اما پس از آن کاهش مییابد.
شکل ( :)8تصویر میکروسکپی آلیاژ( :A356الف) :قبل از عملیات حرارتی
(برخی از صفحات بتا توسط فلش بر روی شکل مشخص شدهاند) و (ب):
خردایش ترکیبات غنی از آهن بتا در اثر بهسازی حرارتی

تغییرات اندیس کیفیت آلیاژ  A356با تغییر غلظت مس و آهن
قبل و بعد از عملیات حرارتی در شکل  9نشان داده شده است.
در شرایط ریختگی (شکل -9الف) با افزایش غلظت مس تا
حدود  0/5درصد و صرفنظر از غلظت آهن ،اندیس کیفیت
افزایش نسبی را تجربه نموده اما پس از آن کاهش مییابد.
تغییرات اندیس کیفیت آلیاژ  A356با تغییر غلظت مس و آهن
قبل و بعد از عملیات حرارتی در شکل  9نشان داده شده است.

همانگونه که قبال نیز عنوان گردید ،افزایش غلظت مس از یک
سو سختی و استحکام آلیاژ را از طریق استحکام دهی محلول
جامد و افزایش کسر حجمی ترکیبات بین فلزی غنی از مس
افزایش داده و از سوی دیگر موجب افزایش میزان تخلخلهای
انقباضی/گازی در ساختار میگردد .بر این اساس میتوان گفت
تا حدود  0/5درصد وزنی ،تاثیر مثبت مس در استحکام دهی
زمینه بر تاثیر منفی آن در افزایش کسر حجمی تخلخلهای
ساختاری ،غلبه نموده و اندیس کیفیت اندکی بهبود مییابد اما
در غلظتهای باالتر این عنصر ،احتماال در اثر افزایش کسر
حجمی تخلخلهای گازی/انقباضی و/یا شکلگیری تدریجی
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شبکه پیوسته  Al2Cuدر مرزهای دانه و افت قابل مالحظه درصد

حرارتی میزان افت انعطافپذیری با افزایش مس و آهن کمتر

ازدیاد طول (شکل -3ب) ،اندیس کیفیت افت می نماید.

است.

پس از عملیات حرارتی ،اندیس کیفیت کلیه نمونهها با افزایش

 -3تاثیر مشترک افزودن مس و آهن و عملیات حرارتی بهبود

غلظت مس افزایش مییابد به گونهایکه اندیس کیفیت آلیاژ

اندیس کیفیت است .بهترین اندیس کیفیت مربوط به نمونه

 1Cu-1.5Fe-HTبیش از  30درصد در مقایسه با آلیاژ Base-AC

حاوی یک درصد مس و  1/5درصد آهن در شرایط عملیات

افزایش یافته است (شکل -9ب) .بهبود اندیس کیفیت در

حرارتی شده است که نسبت به آلیاژ پایه در شرایط ریختگی و

آلیاژهای عملیات حرارتی شده نشان میهد که افزایش استحکام

عملیات حرارتی شده به ترتیب  35و  20درصد بیشتر است.

کششی در اثر استحکامدهی رسوبی ذرات  Al2Cuو ،Mg2Si
بهسازی حرارتی ذرات سیلیسیم یوتکتیک و بهسازی حرارتی
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