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تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیم  AZ91بهروش رگرسیون
مقاله پژوهشی
احمد یوسفی پرچین علیا

()1

()2

محمد آزادی

()3

مهدی مختاری شیرازآباد

چکیده در این مقاله ،به برر سی تأثیر دما و زمان پیر سختی در عملیات حرارتی بر سختی و ریز ساختار آلیاژهای منیزیم  AZ91و ،AZ91+1%RE
باا ستفاده از تحلیل ح سا سیت در نرمافزار مینیتب پرداخته شدها ست .بدین منظور  8فرایند پیر سختی با دما و زمانهای مختلف برروی آلیاژهای منیزیم
 AZ91و  AZ91+1%REانجام شد و سپس نتایج مربوط به سختی برینل و ریزساختارهای آنها با میکروسکوپ نوری با هم مقایسه گردید .بر اساس
نتایج تحلیل رگر سیون ،تأثیر دمای پیر سختی بر افزایش سختی ن سبتبه زمان پیر سختی بیشتر بود .از طرفی ،پیر سختی در دمای  215 ˚Cو زمان 3
ساعت ،سختی آلیاژ  AZ91را حدود  57در صد و پیر سختی در دمای  215 ˚Cو زمان  5ساعت ،سختی آلیاژ  AZ91+1%REرا حدود  47در صد
افزایش دادها ست .همچنین پیر سختی باعث تبدیل شدن بخش زیادی از ر سوبات پیو سته به ر سوبات سوزنی شکل برروی فاز زمینۀ آلفا و همچنین
کاهش میزان رسوبات در اطراف فاز  Mg17Al12در ریزساختار هر دو آلیاژ مذکور شدهاست.
واژههای کلیدی سختی ،دمای پیرسختی ،زمان پیرسختی ،ریزساختار ،آلیاژ منیزیم.

مقدمه

استفاده از آلیاژهای منیزیم برای مدیریت ارتعاشات به-

افزایش قیمت سوخت و مباحث راجعبه انتشار گازهای

خصوص در صنعت خودرو را بسیار باال بردهاست .از میان

گلخانهای ،شرکتهای خودروسازی را وادار به اتخاذ

آلیاژهای منیزیم ،آلیاژهای گروه  AMو  90 ،ZMدرصد

تدابیری بهمنظور کاهش مصرف سوخت کردهاست .برای این

آلیاژهای کاربردی منیزیم را در صنعت خودرو تشکیل می-

منظور راههای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها ،کاهش

دهند ] .]2,1منیزیم در مقایسه با آلومینیوم ،سیالیت

وزن خودرو ،با تغییر در طراحی و یا جایگزینی اجزای سنگین

( )Fluidityباال در ریختهگری ،نیاز به فشار کمتر در

فوالدی یا چدنی با آلیاژ سبکتر است [.]1

ریختهگری تحت فشار و عدم واکنش با فوالد در بوته و قالب

آلیاژ منیزیم ،سبکترین فلز با قابلیت تولید قطعات

داشتهاست ] .[3اما همچنان بهدلیل نیاز به خأل ،آلیاژهای

صنعتی است .چگالی منیزیم  30درصد از آلومینیوم کمتر و

منیزیم دارای فرایند ریختهگری دشوارتری هستند .بهعالوه،

تنها  20درصد چگالی آهن است .این ویژگی منحصر بهفرد

خواص مکانیکی این مواد نسبتبه آلیاژهای آلومینیوم

جذابیت فراوانی برای استفاده از این فلز در تولید قطعات

ضعیفتر است؛ لذا این گونه معایب باعث شدهاست تا

متحرک و صنعت حملونقل ایجاد کردهاست .بهعلت نسبت

امروزه استفاده از انواع مکانیزمهای استحکامبخشی مثل

باالی استحکام به وزن منیزیم ،در بسیاری از قطعات مختلف

عملیات حرارتی ،پاشش سرد و سخت کردن سطح آلیاژ ،در

صنایع هوایی و خودروسازی استفاده شدهاست .از

حوزههای مختلف پژوهشی و صنعتی ،بهطور چشمگیری

ویژگیهای دیگر آلیاژهای منیزیم میتوان به قابلیت جذب

درحال افزایش باشد ] .]2,1هر چند بررسی اثر اعمال انواع

ارتعاشات باال توسط این فلز اشاره کرد .این ویژگی ،میزان

مکانیزمهای استحکامبخشی مختلف از جمله عملیات

 تاریخ دریافت مقاله  1400/3/3و تاریخ پذیرش آن  1400/6/8میباشد.
( )1دانش آموختهای کارشناسی ارشد ،پردیس علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه سمنان.
( )2نویسندۀ مسئول ،دانشیار ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،دانشگاه سمنان.
( )3پژوهشگر ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،دانشگاه بریستول ،لندن ،انگلستان.

Email: m_azadi@semnan.ac.ir
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حرارتی بر بهبود خواص مکانیکی بهوفور در تحقیقات دیده

 ،AZ91Dمورد ارزیابی قرار دادند .آنها گزارش کردند که

میشود اما برای مبحث خستگی ،بهندرت مقالهای یافت می-

فرایند محلولسازی ،باعث بهبود استحکام کششی ،افزایش

شود .در ادامه ،به ارائۀ جزئیاتی از برخی از آنها پرداخته

ازدیاد طول ( )Elongationو تغییر نوع مکانیزم شکست

شدهاست.

شدهاست .افزایش دمای فرایند محلولسازی ،نه تنها باعث

تیجان ( )Tijunو همکاران ] [2به بررسی تأثیر عملیات

باریکتر و یکنواختتر شدن پراکندگی فاز  Mg2Siدر

حرارتی بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ منیزیم

ریزساختار شده ،بلکه باعث شده تا این فاز در مرحلۀ اول در

 AZ91Dپرداختند .نتایج آنها نشان داد که با افزایش دمای

فاز زمینۀ آلفا حل شده ،بعد شکسته شده و نهایتاً به یک فاز

فرایند محلولسازی ( ، )Solutionاندازۀ دانه کاهش و ضریب

کرویشکل تبدیل شدهاست .همچنین با افزایش دمای فرایند

ابعاد افزایش یافتهاست .فرایند پیرسختی باعث تغییر ساختار

محلولسازی ،میزان ازدیاد طول و استحکام تسلیم هم افزایش

دندریتی ( )Dendriteبه یک ساختار یکنواخت شامل تعداد

یافتهاست .مختاری و همکاران ] [6تأثیر عملیات حرارتی را

کمی دانههای چندضلعی مجزا ،دانههای کروی زمخت و مرز

بر سختی و طول عمر خستگی آلیاژ منیزیم  AZ91Dبررسی

دانهها شدهاست .از طرفی با افزایش زمان پیرسختی ،اندازۀ

کردند .آنها گزارش کردند که در دمای کم آزمون (،)25 ˚C

دانهها و سختی افزایش یافتهاست .وانگ ( )Wangو همکاران

فرایند محلولسازی باعث بهبود چشمگیر سختی ،عمر

] [3به بررسی تأثیر دمای فرایند محلولسازی در عملیات

خستگی کمچرخه و عمر خستگی ترمومکانیکی

حرارتی بر ریزساختار و مکانیزم شکست آلیاژ منیزیم ریخته-

( )Thermomicanicalشده و فرایند پیرسختی باعث تنزل این

گریشده  AZ91Dپرداختند .آنها اثبات کردند که فرایند

خواص شدهاست .درحالیکه در دمای باالی آزمون (˚C

محلولسازی ،بهطور قابل توجهی باعث بهبود چشمگیر

 ،)200هر دو فرایند محلولسازی و پیرسختی باعث بهبود

استحکام و شکلپذیری آلیاژ شدهاست .همچنین این فرایند

سختی ،عمر خستگی کمچرخه و عمر خستگی ترمومکانیکی

باعث انحالل جزئی نامتعادل فاز بتا ( )Mg17Al12و تجزیۀ

شدهاند .البته تأثیر فرایند پیرسختی نسبتبه فرایند محلول-

شبکههای فاز بتا شده که نتیجۀ آن پیدایش یک ساختار

سازی بیشتر بودهاست .علت این تأثیرات به میزان تغییرات

ترکیبی بودهاست .شانتهی ( )Shanthiو همکاران ] [4تأثیر

شکلپذیری توسط انحالل و تشکیل رسوبات ایجادشده

فرایند محلولسازی و همچنین تأثیر افزودن  1/5درصد

توسط فرایندهای محلولسازی و پیرسختی و همچنین دمای

نانوذرات  Al2O3را بر شکلپذیری و استحکام آلیاژ منیزیم

محیط آزمون بر میگردد .ون ( )Wunو همکاران ] ،[7تأثیر

 ،AZ91Dمورد ارزیابی قرار دادند .آنها دریافتند که فرایند

عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم  AZ91Dرا

پیرسختی باعث افزایش اندازۀ دانۀ آلیاژهای  AZ91Dو

مورد بررسی قرار دادند و دو عملیات حرارتی شامل چهار

 AZ91D+1.5%Al2O3و کاهش استحکام تسلیم این آلیاژها

مرحلۀ نورد گرم ( ، )Hot-Rollingفرایند محلولسازی،

شدهاست .همچنین فرایند محلولسازی باعث کاهش میزان

متبلورسازی ( )Recrystallizationو پیرسختی در دما و

شکلپذیری برای آلیاژ  AZ91Dو افزایش میزان شکلپذیری

زمانهای متفاوت انجام دادند .آنها گزارش کردند که در

برای آلیاژ  AZ91D+1.5%Al2O3شدهاست .از طرفی افزایش

برخی از شرایط ،فرایندهای فوق باعث بهبود قابل توجه

اندازۀ دانهها تحت تأثیر عملیات حرارتی باعث کاهش جزئی

استحکام کششی و فشاری آلیاژ شدهاست .پیرسختی در دمای

سختی هر دو آلیاژ مورد مطالعه گردیدهاست.

 200 ˚Cنسبتبه پیرسختی در دمای  ،170 ˚Cباعث افزایش

لی ( )Leiو همکاران ] [5به بررسی تأثیر عملیات

بیشتر سختی شدهاست .همچنین پیرسختیها باعث حضور

حرارتی پرداختند و همچنین تأثیر افزودن  1/5درصد نانو

میزان زیادی از دوقلوییهای تغییر شکل یافته بههمراه

ذرات  SiO2را بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ منیزیم

صفحات لغزشی و کاهش شدید اندازۀ دانهها در ریزساختار

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شدهاند .آنها افزایش سختی را بهعلت رسوبگذاری فاز بتا

شدهاست .تان ( )Tanو همکاران [ ]9تأثیر فرایندهای

درراستای مرز دانهها و برروی ماتریکس زمینه ،همراه با

پیرسختی و محلولسازی در عملیات حرارتی و فرایند

افزایش دمای پیرسختی میدانند .نحوۀ تبدیل رسوبات پیوسته

اکستروژن داغ ( )Hot-Extrusionبر خواص مکانیکی و

به ناپیوسته یا تشکیل رسوبات ناپیوسته با افزایش دمای

ریزساختار آلیاژ منیزیم  AZ91را بررسی کردند و گزارش

پیرسختی به این صورت است که رشد تناوبی رسوبات

کردند که فرایند محلولسازی بیشترین تأثیر را بر میزان

پیوستۀ اطراف فازهای زمینۀ آلفا و بتا در پشت یک جابهجایی

ازدیاد طول داشتهاست .پیرسختی بیشترین تأثیر را بر تنش

مرز دانه (یعنی همان محل تجمع و رشد رسوبات پیوسته در

نهایی داشتهاست .گایاد ( )Ghayadو همکاران ] [10تأثیر

داخل دانههای فاز زمینۀ آلفا) ،بهجایی میرسد که شروع به

عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی ،ریزساختار و سختی

حرکت کردن و پخش شدن میکند که نهایتا باعث تجزیه یا

آلیاژهای منیزیم  AZ91و  ZM60را بررسی کردند و دریافتند

تبدیل شدن به رسوبات ناپیوسته برمیگردد .همچنین آنها بر

که عملیات حرارتی با فرایند محلولسازی و پیرسختی ،باعث

این باورند که دمای پیرسختی دو تأثیر مهم بر سختی آلیاژ

بهبود استحکام به خوردگی و کاهش اندازۀ دانههای هر دو

داشتهاست .اول ،در هر دمای پیرسختی زمان رسیدن به پیک

آلیاژ شدهاست.

سختی متفاوت بودهاست .دوم ،در دماهای مختلف پیرسختی،

کفووا ( )Koffuvaو همکاران ] [11تأثیرات فرایندهای
پیرسختی ( )T6و محلولسازی ( )T4را بر سختی آلیاژ AZ91
مقایسه کردند .آنها گزارش کردند که فرایند پیرسختی ()T6
خواص خستگی بهتری را نسبتبه فرایند محلولسازی ()T4
برای آلیاژ  AZ91نشان دادهاست .فرایند محلولسازی ()T4
باعث بروز پدیدۀ سختی چرخهای آلیاژ شده ،که این امر

میزان پیک سختیها خیلی متفاوت نیستند ،مثالً در سه
دماهای مختلف پیرسختی  300 ،250و  350درجۀ
سانتیگراد ،میزان پیک سختی بهترتیب  87 ،91و  85ویکرز
بودهاست ،که خیلی اختالف ندارند (اختالف ،بین  3الی 6
ویکرز است) ،ولی بین دماهای پیرسختی ،بین  50الی 100
درجۀ سانتیگراد ،اختالف وجود دارد .درواقع ،زمان
پیرسختی نسبتبه دمای پیرسختی ،تأثیر بیشتری بر سختی
آلیاژ  AZ91داشتهاست .آنها دماهای پیرسختی را  180و 200
درجۀ سانتیگراد در نظر گرفتهاند ،در نتیجه اختالف دمایی
کوچک  20درجۀ سانتیگرادی در پیرسختی برای نمونههای
 ،AZ91با افزایش زمان پیرسختی و در هر نقطه از آن ،تأثیر
خیلی زیادی بر میزان سختی آنها نداشتهاست.
وو ( )Wuو همکاران ] [8تأثیر عملیات حرارتی بر
ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم  AZ91Dرا بررسی
و گزارش کردند که با افزایش زمان پیرسختی ،استحکام
کششی در دمای پیرسختی  ،170 ˚Cافزایش ولی در دمای
پیرسختی  ،215 ˚Cکاهش یافته و از طرفی با افزایش زمان
پیرسختی ،میزان ازدیاد طول در دماهای پیرسختی مختلف،
کاهش یافتهاست .بهطور کلی پیرسختیهای در دماهای باالتر
از  ،170 ˚Cباعث پیدایش ساختارهای رخبرگی و صفحات
لغزشی در ریزساختار شدهاند ،که منجر به کاهش استحکام

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

موجب افزایش شدت نابهجاییها در طول تغییر شکل
میکروپالستیک ( )Microplasticشدهاست .اما پیرسختی
( )T6ممکن است باعث شود ،تا آلیاژ تحت بارگذاری
چرخهای سختتر و یا نرمتر شود ،که این بستگی به نوع
رسوبگذاریِ ایجادشده در طول عملیات حرارتی دارد .در
صورتی ،پیرسختی باعث نرمتر شدن آلیاژ  AZ91میشود ،که
رسوبات منسجم در ریزساختار مشاهده شود .که این نوع
رسوبات بهراحتی میتوانند توسط نابهجاییها بریده شوند و
از این رو اندازۀ آنها کاهش بیابد که این امر باعث نرمتر
شدن ساختار آلیاژ شدهاست .درحالیکه اگر این رسوبات در
آلیاژ  AZ91بهصورت غی منسجم باشند ،رسوبات بهسختی
توسط نابهجاییها بریده خواهند شد ،که باعث پایداری
استحکام آلیاژ در آزمون خستگی شدهاست .لی ( )Leaو
همکاران ] [12تأثیر دمای پیرسختی را بر سختی آلیاژهای
 AZ91+Nd ،AZ91+Y ،AZ91و  AZ91+Srمورد بررسی
قرار دادند و اظهار داشتند که نمیتوان با قاطعیت بیان کرد
که تأثیرات دمایی پیرسختی مبنی بر بهبود سختی آلیاژهای
مذکور یکسان است ،چون پیرسختی در دمای  170درجۀ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیم  AZ91به...

سانتیگراد و در زمان  30ساعت ،اگر چه باعث افزایش
چشمگیر سختی آلیاژهای  AZ91-Nd ،AZ91-Y ،AZ91به-
ترتیب از  66به  78ویکرز ( 18درصد بهبود) ،از  68به 84
ویکرز ( 23درصد بهبود) و از  64به  88ویکرز ( 38درصد
بهبود) شدهاست ،اما همین پیرسختی ،سختی آلیاژ AZ91-Sr
را حدود  15درصد کاهش دادهاست ،بهطوریکه از  69به 60
ویکرز رسیدهاست .در حالیکه تأثیرات زمان پیرسختی بر
سختی کامالً مشخص است .چون با افزایش زمان پیرسختی،
سختی در ابتدا تا یک زمان مشخص و خاص افزایش یافته

شدهاست و بیشتر این رسوبات جدید سوزنیشکل ،در

که پیک سختی در آن اتفاق افتاده و نهایتاً بعد از این زمان،
کاهش سختی اتفاق افتادهاست .گووینداراجو
( )Govindarajuو همکاران ] [13گزارش کردند که افزایش
دمای فرایند پیرسختی ،باعث زمخت شدن دانههای فاز بتا
شدهاست .قبل از عملیات حرارتی (یا پیرسختی) ،سختی آلیاژ
 AZ91حدود  65ویکرز بوده که با افزایش دمای پیرسختی،
حرکت جداسازی رسوبات فاز بتا با سرعت بیشتری آغاز
شدهاست ،تا جاییکه سختی به بیشترین مقدار خود ،یعنی
 84ویکرز رسیده ،که همان پیک سختی است .با افزایش دما

آرایشهای مایل و عمود با دانههای فاز زمینۀ آلفا قرار گرفته-
اند و همچنین میزان خیلی کمی از آنها ،با حالت موازی،
برروی دانههای فاز زمینۀ آلفا ظاهر شدهاند که دلیل آن،
افزایش زمان پیرسختی بودهاست .آذرافرا و همکاران [ ]15به
بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و
ارتعاشی آلیاژ منیزیم  AZ91پرداختند .آنها گزارش کردند
که ابتدا نمونههای یکسانی از لحاظ وزن و شکل از آلیاژ
منیزیم  AZ91ساخته شدند .سپس عملیات  )1محلولسازی،
 )2محلولسازی و سپس پیرسختی )3 ،اعمال فرایند اکسترود
و سپس عملیات تنشزدایی )4 ،اعمال فرایند نورد و سپس
عملیات تنشزدایی انجام گردید .نتایج نشان داد که عملیات
حرارتی محلولسازی و سپس پیرسختی ،موجب رسوب
فازهای ثانویه در مرز دانهها شده و با افزایش نفوذ رسوب به
مرز دانهها ،قدرت قفلشوندگی در مرزها افزایش یافتهاست.
در نتیجه ،این فرایند سبب افزایش خواص مکانیکی ،از جمله
بهبود تنش نهایی از  125به  223مگاپاسکال ( 78درصد
افزایش) و همچنین بهبود سختی از  56به  67برینل (20

به بیش از  200درجۀ سانتیگراد (مثالً  225و  250درجۀ
سانتیگراد) ،کاهش شدید سختی مبنیبر افزایش اندازۀ
دانههای فاز بتا ،حاصل شدهاست.

نوردشده دارای بهترین پاسخ فرکانسی و بیشترین نسبت

کوماران

میرایی بود .افزایش خواص مکانیکی نمونۀ پیرسختی شده،

( [14] )Kumaranاظهار داشتند که با افزایش زمان پیرسختی،

نسبت میرایی را کاهش داد .حق سیرت و همکاران []16

طول رسوبات افزایش پیدا کردهاست ،بنابراین ساختار

گزارش کردند که انجام عملیات  FSPباعث بهبود ریزساختار

رسوبات در طول فرایند پیرسختی ،مهمترین نقش را در بهبود

و خواص مکانیکی آلیاژ  AZ91شدهاست .از طرفی انجام

سختی و استحکام داشتهاست .کاهش انعطافپذیری با

عملیات محلولسازی و پیرسختی نیز خواص این آلیاژ را

افزایش استحکام رابطۀ مستقیمی دارد ،بدین صورت که

خیلی بیشتر بهبود بخشید .بنابراین در ابتدا نمونهها محلول-

تبدیل رسوبات پیوسته و ناپیوسته به رسوبات سوزنیشکل

سازی شدند و بعد فرایند  FSPانجام شد و در آخر تحت

برروی فاز زمینۀ آلفا ،البته تحت تأثیر پیرسختی ،عامل اصلی

عملیات پیرسختی قرار گرفتند .برای رسیدن به این هدف،

افزایش سختی و استحکام و کاهش انعطافپذیری بودهاست.

ابتدا نمونهها در دمای  140درجۀ سانتیگراد بهمدت 11

 3فاکتور مهم ،تأثیرات رسوبات سوزنیشکل جدید را برروی

ساعت ،محلولسازی شدند و بعد تحت فرایند  FSPبا سرعت

تیروموروجان

()Thirumurugan

و

درصد افزایش) و نهایتاً کاهش خواص ارتعاشی گردید .نمونّ

فاز زمینۀ آلفا آشکار ساختهاست .این  3فاکتور شامل حالت-

دورانی  440دور در دقیقه و سرعت خطی 40میلیمتر بر

های قرار گفتن رسوبات ،ابعاد یا طول و عرض رسوبات و

دقیقه قرار گرفتند و در آخر نیز در حرارت  170درجۀ

فاصلۀ قرار گرفتن این رسوبات با هر ابعادی از یکدیگر

سانتیگراد بهمدت  14ساعت ،پیرسختی شدند .نتایج نشان

بودهاست .همچنین فرایند پیرسختی باعث تبدیل بخش

داد که در اثر عملیات پیرسختی ،حجم زیادی از دوقلوییهای

زیادی از رسوبات پیوسته و ناپیوسته به رسوبات سوزنیشکل
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

53

احمد یوسفی پرچین علیا -محمد آزادی -مهدی مختاری شیرازآباد

مکانیکی در مناطق  TMAZو  HAZو نیز هر دو نوع رسوب

ریزساختار ،خواص مکانیکی ،رفتار شکست در آلیاژ

پیوسته و غیرپیوسته در مناطق مختلف نمونههای تحت

آلومینیوم -سیلیسیوم -مس سرسیلندر را بررسی کردند.

فرایند  FSPبهوجود آمدهاند .از طرفی دیگر ،در منطقۀ اختالط

تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی (سختی و استحکام

تا حدی حجم رسوبات ناپیوسته زیاد شد که در این منطقه،

کششی) آلیاژ آلومینیوم -سیلیسیوم -مس

(آلیاژ A380

دیگر دوقلویی مشاهده نگردید .با انجام آزمایشهای سختی

استفادهشده در سرسیلندر موتور خودرو) در اثر عملیات

و میکروسختی ،بیشترین سختی در منطقۀ اختالط نمونۀ

حرارتی  T4و  T6ارزیابی و مقایسه شد .به این منظور ،آنیل

محلولسازی  FSPپیرسختیشده ،مشاهده گردید که این

انحاللی (محلولسازی  )T4در دمای  490درجۀ سانتیگراد

افزایش سختی بهعلت ریزدانه شدن در این منطقه و خرد

بهمدت  5ساعت انجام شد .عملیات حرارتی پیرسختی ،T6

شدن فاز بتا بودهاست.

در دماهای  220 ،200 ،180و  240درجۀ سانتیگراد بهمدت

حسنی و همکاران [ ]17در رابطه با تأثیر فرایند

 5 ،3 ،1و  7ساعت انجام شد .درنهایت باتوجه به سختی

اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتی  T6بر سختی،

نمونهها ،عمل پیرسختی بهینه در دمای  200درجۀ سانتیگراد

ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ ریختهگری ،AZ91C

بهمدت  3ساعت بهدست آمد .عملیات حرارتی  T6باعث

اینطور ادعا کردند که نتایج ریزسختیسنجی گویای افزایش

افزایش استحکام کششی از  245به  255مگاپاسکال و سختی

میانگین سختی با فرایند روکشکاری و سپس افزایش بیشتر

از  88به  95ویکرز شد .با انجام فرایند  T6در دما و زمان

سختی با فرایند اصطکاکی اغتشاشی و درنهایت افزایش

مشخصشده ،سختی و استحکام کششی آلیاژ آلومینیوم-

بیشینۀ میانگین سختی پس از اعمال عملیات حرارتی  T6بود.

سیلیسیوم -مس بهمقدار  5.10درصد نسبتبه فرایند ،T4

پس از اعمال فرایند اصـطکاکی اغتشاشـی ،بهبود بیشتری

بهبود یافت .برای تعیین اثر متغیرهای مختلف بر سختی و

در مقاومت سایش ناحیۀ روکشکاری شده حاصل شد.

همچنین بهینهسازی آن ،از طراحی آزمایشها استفاده شد.

درنهایت ،بهترین خواص سایشـی بـا اعمـال عملیـات

تحلیل حساسیت متغیرها نیز نشاندهندۀ تأثیر محسوس دمای

عملیــات

پیرسختی نسبتبه سایر متغیرها (زمان انحالل (محلولسازی)

حرارتــی  ،T6نمونــههــا بــهمــدت  16ساعت در دمـای

و اثر متقابل دما و زمان) است .شریفی و همکاران [ ]19به

 413درجـۀ سانتیگراد در کـوره تحـت محافظت گاز آرگون

تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ

مورد عملیات آنیـل انحاللـی (محلولسازی) و سـپس در

آلومینیم سرسیلندر بهروش رگرسیون پرداختند .توابع هدف،

دمای  216درجۀ سانتیگراد و بهمدت  4ساعت تحت

سختی ،اندازۀ فازها و میزان کروی بودن و متغیرها در

عملیـات پیرسختی قرار گرفتند .در ریزساختار این آلیاژ،

آزمایشهای تجربی شامل دما و زمان محلولسازی و

رسوبات فاز بتا بهطور چشمگیری حل شـدهانـد و در پـی

پیرسختی انتخاب شدند .نتایج نشان داد که بیشینۀ سختی

رخداد تبلور مجدد در حین عملیات حرارتی  ،T6اندازۀ

( 164ویکرز) زمانی بهدست میآید که نمونه در  300دقیقه

دانههای آن بهشدت کاهش یافتهاست ،که بهطور میـانگین 50

و در دمای  510درجۀ سانتیگراد قرار گیرد و سپس در دمای

میکرومتـر تخمین زده شد .رسـوب و توزیـع یکنواخـت

 175درجۀ سانتیگراد بهمدت  360دقیقه پیرسخت شود.

انـواع فـازهـای ثانویـۀ سـختتـر بتا ( )Mg17Al12در

همچنین ،عملیات حرارتی بهینه برای دستیابی به کمترین

سرتاسر مـاده توسـط مرحلـۀ پیرسـختی در عملیـات

اندازۀ مساحت فازها و کرویتر بودن فازها مشخص شد.

حرارتـی  T6میتواند دلیل اصلی افزایش قابل توجـه سـختی

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که زمان پیرسختی مؤثرتر از

در فلـز پایـه باشد ،بهطوریکه سختی از  63به  91ویکرز

دما در تغییرات سختی است و دمای انحالل نسبتبه دمای

برسد .خیشه و همکاران [ ]18تأثیر عملیات حرارتی بر

پیرسختی ،فاکتور مهمتری محسوب میشود.

حرارتی

بهدست

آمد.

بــرای

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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باتوجه به مراجع م طال عهشـــده ،میتوان دریافت که

فوالدی بود [ .]20شــایان ذکر اســت که ریختهگری در این

پژوهشـــگران مختلف ،روشهــای مختلفی را برای بهبود

پژوهش انجام نشــدهاســت و فقط از مواد ریختهگریشــده،

خواص مکانیکی آلیاژهای مختلف منیزیم ،مورد بررسی قرار

اسـتفاده گردیدهاسـت؛ لذا توضـیحات بیشتر برای جزئیات

دادهاند .بررســی اثر عملیات حرارتی بهصــورت کمی (و نه

فرایند ریختهگری در مرجع [ ]20آمدهاست.

فقط کیفی) بهروش رگر سیون ،بر سختی آلیاژ خاص منیزیم

ترکیب شیمیایی نمونههای تولید شده تو سط د ستگاه

مورد م طال عه ،به ندرت یا فت میشـــود که این امر ،از

پالسمای جفتشدۀ القایی ()Plasma Coupled Inductively

نوآوریهای پژوهش حاضــر محســوب میشــود .لذا در این

(نام دســتگاه  ،ICP-OESمدل  ،ES-700ســاخت شــرکت

مقاله ،به بررســـی تأثیر دما و زمان پیرســـختی در عمل یات

 Varian-BVاســـترال یا) تعیین گردید که ع بارت از  8تا 9

حرارتی بر ســختی و ریزســاختار آلیاژهای منیزیم  AZ91و

درصد آلومینیوم 0/8 ،تا  0/9درصد روی 0/1 ،تا  0/2درصد

 ،AZ91+1%REپرداخته شـــدهاســـت .برای این منظور8 ،

منگنز و باقیمانده عن صر منیزیم میبا شد [ .]20در ضمن از

فرایند پیرسختی با دما و زمانهای مختلف برروی مواد مورد

میشمتال پایۀ ســریم ،شــامل  0/64درصــد ســریم و 0/33

مطالعه ،انجام پذیرفتهاســـت .ســـپس ،ریزســـاختارها با هم

درصـــد النتانیوم ،بهمنظور تولید ریزســـاختار آل یاژ منیزیم

مقای سه شدند و نتایج آزمون سختی بهروش برینل بااستفاده

 ،AZ91+1%REاستفاده شدهاست [.]20

از تحلیل حساسیت (بهروش رگرسیون) در نرمافزار مینیتب
ارائه شدهاست و تأثیر متغیرهای ورودی مشخص شدند.
روش تحقیق
در این تحقیق ،برای ســــا خت نمو نه های

منیزیم AZ91

عناصری همچون آلومینیوم ،منیزیم و روی خالص تجاری با
خلوص بیشتر از  99/9در صد ا ستفاده گردید .عن صر منگنز
بهصـــورت ترکیبی ( )Al-8%Mnمدنظر قرار گرفتهاســـت.
نمونهها در بوتۀ ساختهشده از فوالد سادۀ کربنی (ساختمانی)
و در کورۀ مقاومتی با اتمســـفر کنترلشـــده

شکل  .1طرحوارۀه قالب برای ریختهگری آلیاژ منیزیم ]20[ AZ91

(CO2+HFC-

 )134aذوب گردید [.]20
مذاب در دمای  720 ˚Cدر قالب ماسه -فلزی پیشگرم

آزمون ســختی برینل در قبل و بعد از عملیات حرارتی
برروی نمونههای تولیدشده براساس استاندارد

ASTM-E10

شــده تا دمای  ،150 ˚Cریخته شــد .طرحوارۀ این قالب در

انجام شـــدند .آزمون ســـختی بهروش برینل (( )Brinellبا

شــکل ( )1نشــان داده شــدهاســت .قالب ریختهگری مورد

دستگاه سختی سنج یونیورسال کوپا) ،با گلولۀ الماسی با بار

ا ستفاده از دو بخش فلزی و ما سهای و همچنین شامل یک

 150کیلوگرم و در دمای محیط تا  4بار تکرار انجام گردید

فیلتر سرامیکی بود .برای ساخت قالب ما سهای از مخلوط

و میانگین مقادیر ســختی برحســب برینل و میزان درصــد

ماســۀ ســیلیســی و چســب ســیلیکات ســدیم (بهعنوان

بهبود ســختی گزارش شــدهاســت .بعد از فرایند متالوگرافی

اســـتح کامده نده) اســـت فاده شـــد و این مخلوط ،پس از

نمونهها ،ریزســاختارهای ماده توســط میکروســکوپ نوری

قا لبگیری با مدل صـــف حهای ،توســـط اع مال گاز

( )Optical Microscopyبررســی شــدند .این فرایند شــامل

دیاکســیدکربن ،مقاوم شــد .درضــمن جنس قالب فلزی،

مانت ســـرد ،ســـمبادهزنی ،پولیشزنی و اچ کردن با محلول

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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حکاکی گلیکول استیک بود [.]20

منیزیم  AZ91+1%REبا عملیات حرارتی از مقادیر میانگین

تمامی مراحل عملیات حرارتی در کورۀ تیوبی ()Tube

سختی برینل در آلیاژ منیزیم  AZ91با عملیات حرارتی بیشتر

تحت کنترل گاز  CO2انجام شـــدهاســـت .کورۀ عمل یات

است .به عبارت دیگر ،وجود عناصر نادر خاکی (سریم و

حرارتی فوق از نوع تیوبی یا لو لهای ،مدل ،ATE1100L

النتانیوم) در ریزساختار آلیاژ منیزیم ،باعث افزایش مقدار

ساخت شرکت  Excionآلمان میباشد .ماکزیمم دمای کاری

سختی برینل شدهاست .البته عملیات حرارتی با فرایند

این کوره  1200درجۀ سانتیگراد و ابعاد منطقۀ کاری (لوله)
شامل قطر  10سانتیمتر و عمق  90سانتیمتر است [.]20
در کنار تحلیل کیفی ،برای تحلیل کمی از روش
رگرسیون ( )Regressionاستفاده شدهاست که یک فرایند
آماری برای تخمین روابط بین متغیرها میباشد .تحلیل

محلولسازی در دمای  415 ˚Cو زمان  5ساعت و پیرسختی
در دمای  185 ˚Cو زمان  1ساعت ،باعث کاهش سختی برینل
بهمیزان  16و  10درصد ،بهترتیب در آلیاژهای منیزیم

AZ91

و  ،AZ91+1%REشدهاست.
اصلیترین دالیل بهبود چشمگیر سختی برای آلیاژهای

رگرسیون کمک میکند به فهم بهتر اینکه چگونه مقدار متغیر

منیزیم  AZ91و  AZE91+1%REکه در تحقیقات پیشـــین

وابسته با تغییر هر کدام از متغیرهای مستقل و با ثابت بودن

[ ]23 ، 22، 10 ،2به آن اشاره شدهاست و در ادامۀ مقاله نیز،

دیگر متغیرهای مستقل تغییر میکند .در تحلیلهای کمی،

بحث و بررسی میشود ،میتواند شامل موارد زیر باشد:

مقدار انحراف معیار گزارش شدهاست که نشان میدهد بهطور

 .1کاهش شدید اندازۀ دانهها در هر دو آلیاژ.

میانگین ،دادهها چه میزان از مقدار متوسط فاصله دارند.

 .2باقی ماندن رســوبات پیوســته و ناپیوســته در اطراف مرز

انحراف معیار برابر ریشۀ دوم واریانس ( )Varianceاست.

دانههای آلیاژهای منیزیم.

انحراف معیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیلهای

 .3وجود رسوبات فاز  Al11RE3در آلیاژ منیزیم.

آماری بهکار میرود ] .[21اگر انحراف معیار مجموعهای از

 .4تبدیل بخش اعظمی از رســوبات پیوســته و ناپیوســته به

دادهها ،نزدیک به صفر باشد ،نشانۀ آن است که دادهها نزدیک

رسوبات تیغهایشکل برروی دانههای فاز زمینۀ آلفا و فاز

به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند ،درحالیکه
انحراف معیار بزرگ ،بیانگر پراکندگی قابل توجه دادهها
میباشد .مزیت آن نسبتبه واریانس ،این است که همبعد با
دادهها است ].[21

بتا ،که مثل یک الیۀ جدید مقاوم برروی فاز زمینۀ آلفا
عمل میکند.
 .5افزایش میزان فاز یوتکتیک آلفای ثانویه (فاز آلفا غنی از
آلومینیوم) در مجاورت یا همسایگی فاز بتا.
 .6همگن شــدن بازوهای کوچک جداشــدۀ دندریتی بهعلت

نتایج و بحث
نتایج آزمون سختیسنجی در جدول ( )1ارائه داده شدهاست.
طبق جدول ( )1تأثیر پیرسختیها بر سختی نمونهها کامالً
متفاوت بودهاست ،بهطوریکه سختیها بعد از عملیات
حرارتی بین محدودۀ  9تا  57درصد برای هر دو ماده ،افزایش
پیدا کردهاست .این درصدهای افزایش سختی برینل در آلیاژ
منیزیم  AZ91بهصورت کلی بیشتر از آلیاژ منیزیم
 AZ91+1%REبود .این در حالی است که بهطور کلی
مشاهده میشود که مقادیر میانگین سختی برینل برای آلیاژ
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

حضور فاز بتای ناپیوسته برروی مرز دانهها.
 .7حضــور رســوبات پیوســته برروی دانهها و رســوبات
ناپیوسته در اطراف مرز دانهها.
دالیل کاهش ســـختی نیز در هر دو آلیاژ منیزیم تحت
تأثیر پیر سختی با شرایط دمایی  185 ˚Cو زمان  1ساعت،
شامل موارد زیر خواهد بود ]:[12,24
 .1کاهش بیش از حد رســـو بات اول یۀ موجود در اطراف
دانهها یا مرز دانهها.
 .2کاهش میزان مرز دانهها که ناشــی از افزایش اندازۀ دانهها
بودهاست.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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در ادامه ،بهمنظور ارائۀ گزارش تحلیل کمی ،در جدول

 .3نرسیدن به مرحلۀ رسوبگذاری مجدد.
 .4کوچکتر شــدن بیش از حد اندازه یا ابعاد رســوبات بر
روی فاز زمینۀ آلفا.

( ،)2دقت تحلیل رگرسیون مشخص شدهاست که نشاندهندۀ
مقادیر قابل قبولی از ضریب تعیین

 .5مناســـب نبودن متغیرهای دما و زمان انتخابشـــده برای

( Coefficient of

 )Determinationو بیشتر از  95درصد است.

فرایند پیرسختی.
جدول  1نتایج سختی (برینل) آلیاژهای منیزیم  AZ91و  AZ91+1%REپس از عملیات حرارتی

فرایند پیرسختی

میانگین سختی بعد از

درصد بهبود

شرایط فرایند

میانگین سختی قبل از

دما ()˚C

زمان (ساعت)

عملیات حرارتی (برینل)

سختی

محلولسازی

عملیات حرارتی (برینل)

AZ91

215

7

76/72

30/00

AZ91

215

3

92/77

57/24

AZ91

215

5

86/82

47/16

AZ91

170

1

73/90

25/29

AZ91

215

1

79/50

34/75

AZ91

185

1

49/50

( 16/00کاهش)

AZ91

200

1

69/80

18/30

AZ91

230

1

66/00

11/80

AZE911

215

1

90/72

35/40

AZE911

215

3

96/95

44/70

AZE911

215

5

98/55

47/00

AZE911

215

7

84/97

26/82

AZE911

170

1

80/47

20/00

AZE911

185

1

60/37

( 9/80کاهش)

AZE911

200

1

75/33

12/42

AZE911

230

1

72/00

8/50

نمونهها

415 ˚C-5 hr

415 ˚C-5 hr

59

67

جدول  2مربعات خطا ،ضریب تعیین و  F-Valueدر تحلیل رگرسیون
)R-sq (pred

)R-sq (adj

R-sq

S

95.83%

96.31%

96.66%

2.52975

عناصر نادر خاکی

زمان پیرسختی

دمای پیرسختی

165

112

598

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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مطابق با جدول ( )2اثر دمای پیرسختی بیشتر از زمان

دلیل اصلی افزایش سختی و استحکام بودهاست [.]25

آن بر ســختی آلیاژهای منیزیم میباشــد چراکه  F-Valueدر
تحلیل رگر سیون ،برای متغیر دمای پیر سختی ،بیشتر ا ست.
هر چه این مقدار بیشتر باشد ،تأثیر متغیر فوق بر تابع هدف
(ســختی) ،بیشتر خواهد بود ] .[21نکتۀ حائز اهمیت دیگر
این اســت که اثر عناصــر نادر خاکی نیز ،بیشتر از اثر زمان
پیرسختی بر سختی ماده است.
مطابق شکل ( )2تأثیر سه متغیر دمای پیرسختی ،زمان
پیرسختی و افزودن عنصر نادر خاکی (سریم و النتانیوم) بر
سختی آلیاژ منیزیم  AZ91Dدر نمودار تأثیرات استاندارد

شکل  2نمودار تأثیر دمای پیرسختی ،زمان پیرسختی و افزودن عنصر

بررسی شدهاست .بنابراین بهترتیب دمای پیرسختی ،افزودن

نادر  AZ91خاکی بر سختی آلیاژ منیزیم

عنصر نادر خاکی و زمان پیرسختی ،بیشترین تأثیر بر افزایش
سختی آلیاژ منیزیم  AZ91داشتهاند .البته قابل ذکر است که

در خصـوص اثر دمای پیرسـختی نیز میتوان گفت که

مطابق شکل ( ،)2تأثیر دمای پیرسختی بر سختی نسبتبه

افزایش دمای پیرسختی ،باعث تجمع رسوبات در مرز دانهها

زمان پیرسختی بیشتر بودهاست .افزودن عنصر نادر خاکی بر

می شود که بهطور مستقیم در استحکام مؤثر بودهاست [.]25

آلیاژ منیزیم  AZ91در دمای محیط نیز ،تأثیرات قابل توجهی

این مطلب در تصاویر ریزساختار در ادامه ،بررسی شدهاست.

بر خواص مکانیکی دارد .این تأثیرات شامل کاهش استحکام

همچنین تجمع ر سوبات در مرز دانهها ،موجب کاهش

تسلیم و افزایش استحکام کششی هر کدام تا  4درصد،

میزان ر سوبات در فاز زمینۀ آلفا شدها ست [ .]25با افزایش

افزایش سختی تا  3درصد و افزایش درصد ازدیاد شکست تا

دمای پیرسختی ،طول رسوبات افزایش یافته ولی فاصلۀ بین

 38درصد میشود [ .]20بنابراین بهطور مشخص افزودن

آنها بهعلت ر شد ر سوبات کاهش یافته که این امر موجب

عنصر نادر خاکی باعث بهبود جزئی سختی شدهاست .از

افزایش سختی و استحکام شدهاست.

طرفی آلیاژ پیرسختشونده بهشدت تابع دما و زمان پیرسختی
است.

در شکل ( )3اثر زمان پیرسختی بر سختی آلیاژهای
مختلف منیزیم براساس نتایج تحقیقات پیشین [،]22-24

تشکیل رسوبات ناپیوسته موجب ایجاد و رشد ترک در

مشاهده میشود .لو ( )Louو همکاران [ ]22گزارش کردند

مرز دانهها و تضعیف آنها میشود که دلیل اصلی کاهش

که با افزایش زمان پیرسختی در دماهای مختلف فرایند

استحکام تسلیم در زمانهای اولیۀ فرایند پیرسختی است
[ .]25فرایند تشکیل رسوبات شامل سه مرحلۀ زمانی میباشد.
مرحلۀ اول شامل زمانهای اولیۀ فرایند است که سختی تغییر
نمیکند .سپس در مرحلۀ دوم ،افزایش سختی آغاز میشود و
تا آنجایی ادامه مییابد که مرحلۀ سوم آغاز و پیک ()Peak
سختی یا فراپیری ( )Over-ageingایجاد میشود که بعد از
این مرحله با افزایش زمان پیرسختی ،کاهش سختی مشاهده
میشود .همچنین با افزایش زمان پیرسختی ،طول رسوبات
افزایش مییابد و باعث آرایش نامناسب رسوبات میشود ،که

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

پیرسختی ،سختی آلیاژ  AZ91Dدر ابتدا تا یک زمان خاص
( 20ساعت) افزایش یافته ولی بعد از آن کاهش سختی
مشاهده شدهاست .آلیاژ  AZ91Dدر زمان  20ساعت،
بیشترین سختی ( 57برینل) را داشتهاست ،درحالیکه با
افزودن  1درصد ایتریم (( )Itriumعنصر نادر خاکی) بر آلیاژ
 ،AZ91Dسختی آلیاژ  )AZ91D+1%Y( AZYدر همان زمان
( 20ساعت) ،حدود  3درصد افزایش یافته و به  63برینل
رسیدهاست ،اما با افزایش زمان پیرسختی از  20ساعت به
بعد ،سختی آلیاژ  ،AZYنیز بهطور مشابه کاهش مییابد.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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همچنین فنگ ( )Fengو همکاران ] [24گزارش کردند
که در زمان پیرسختی  18ساعت آلیاژهای  AZ91Dو
 AZ91D+1%Ceبیشترین سختی خود را داشتهاند که به-
ترتیب برابر  70و  75برینل بودهاست ،درحالیکه بعد از زمان
 18ساعت ،سختی آنها کاهش یافتهاست .همچنین آنها ادعا
کردند که افزودن سریم ( )Ceriumبیشتر از  1درصد (مثالً
 1/5درصد) ،باعث شدهاست تا سختی آلیاژ  AZ91Dحتی
بعد از زمان  18ساعت ،کاهش نیابد و حالت صعودی خود
مبنیبر افزایش سختی را حفظ کند .در مقایسه با کار حاضر،

شکل  3نمودار تأثیر زمان پیرسختی برسختی آلیاژهای منیزیم

][22-24

آلیاژ منیزیم با افزودن عناصر خاکی سریم و النتانیوم ،سختی
بیشتری نسبتبه مادۀ پایه دارد و زمان پیرسختی نیز ،بهشدت
نسبتبه مرجع [( ]16از  18ساعت به  5ساعت) ،البته در
دمای ( 215 ˚Cنسبتبه دمای  175 ˚Cدر مرجع [)]24
کاهش یافتهاست.
کیم ( )Kimو همکاران [ ]15مشابه این گزارشها در
تحقیقات را ،البته این بار تحت تأثیر افزودن  5درصد قلع به
آلیاژ  ،)AZ91D+5%Sn( AZ91Dاشاره کردهاند ].[22-24
باتوجه به شکل ( )2و نتایج تحلیل حساسیت در این تحقیق،
میتوان دریافت که با افزایش دمای پیرسختی ،سختی نمونهها
در ابتدا کاهش ،سپس افزایش یافته و درنهایت دوباره کاهش
یافتهاست ،درحالیکه با افزایش زمان پیرسختی ،سختی
نمونهها در ابتدا افزایش و درنهایت کاهش یافته ،که مشابه
نتایج گزارششده در مراجع ] [22-24بودهاست.
مطابق گزارشها و نتایج تحقیقات قبلی میتوان گفت،
اثر دما و زمان فرایند پیرسختی نسبتبه دما و زمان فرایند
محلولسازی ،بر سختی و سایر خواص مکانیکی بهطور کلی
بیشتر بودهاست .افزایش سختی همراه با افزایش دما یا زمان
پیرسختی تا زمان و یا دمای معین یا خاص اتفاق افتاده ولی
بعد از آن زمان و یا دمای معین ،کاهش سختی مشاهده
شدهاست .افزایش همزمان دما و زمان پیرسختی ،باعث
پیوستگی و پراکندگی یکنواخت فاز  Mg17Al12و رسوبات
آن شده و با کاهش همزمان دما و زمان پیرسختی ،باعث
ناپیوستگی و پراکندگی غیر یکنواخت فاز

Mg17Al12

میزان بیشترین سختی پس از عملیات حرارتی مطابق
جدول ( ،)1برای آلیاژ منیزیم  ،AZ91در شرایط پیرسختی با
دمای  215 ˚Cو زمان  3ساعت ،بودهاست .همچنین بااستفاده
از نتایج تحلیل حساسیت در نرمافزار مینیتب (، )Minitab
بیشترین میزان کانتور ( )Contoureسختی پیشبینیشده
برای این آلیاژ ،در دماهای  215الی  220 ˚Cو در زمانهای
 3الی  5ساعت بوده که در نمودار دما -زمان کانتور و رویۀ
سختی شکل ( )4مشخص شدهاست.
همچنین بهطور مشابه میزان بیشترین سختی پس از
عملیات حرارتی مطابق جدول ( ،)1برای آلیاژ منیزیم
 AZ91+1%REدر شرایط پیرسختی با دمای  215 ˚Cو زمان
 5ساعت بوده و مقادیر بیشترین کانتور سختی پیشبینیشده
برای این آلیاژ ،در دماهای  210الی  225 ˚Cو در زمانهای
 1الی  6ساعت بوده که در نمودار دما -زمان نمودار کانتور و
رویۀ سختی شکل ( )5مشخص شدهاست.
بهینهسازی ( )Optimazationسختی به برگزیدن
بهترین مقدار سختی برینل ،اشاره میکند؛ لذا با گزینش
هدفمند از مجموعۀ سختیهای قابل دستیابی و محاسبۀ
مقدار یک تابع حقیقی مقدار بیشینه و کمینۀ آن توسط
نرمافزار مینیتب بهدست آمد .همچنین هدف از یافتن سختی
بهینه ،دستیابی به مفیدترین و مؤثرترین مقدار سختی،
براساس دما و زمان پیرسختی بودهاست.

شدهاست ].[22-24

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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با اســتفاده از نرمافزار مینیتب ،ســه پیرســختی بهینه با
دما و زمانهای مختلف در ســه ســطح باال ،متوســط و پایین
برای آل یاژ های منیزیم  AZ91و  AZ91+1%REم حاســـ به
شدها ست .مطابق شکل ( )6پیر سختی بهینه در سطح باال
برای هر دو آل یاژ ،در د مای  230 ˚Cو ز مان  7ســـا عت،
Surface Plot of Hardness (Brinell) vs Ageing Time (hrs), Ageing Temper
Hol d Val ues
Mat eri al s AZ9 1

(الف)

پیرســختی بهینه در ســطح پایین برای هر دو آلیاژ ،در دمای
 170 ˚Cو در زمان  1ســاعت و پیرســختی بهینه در ســطح
متوســـط برای هر دو آل یاژ ،در دمای  217 ˚Cو زمان 3/6
ساعت بوده که در این شرایط ،سختی تقریباً برابر  100برینل
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شکل  4نمودار تأثیر دمای پیرسختی و زمان پیرسختی بر سختی آلیاژ
منیزیم  AZ91شامل( :الف) کانتور و (ب) رویۀ نتایج
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شکل  5نمودار تأثیر دمای پیرسختی و زمان پیرسختی بر سختی آلیاژ
منیزیم  AZ91+1%REشامل( :الف) کانتور و (ب) رویۀ نتایج
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بودهاست.
شکلهای ( )7و ( )8تصویر میکروسکوپ نوری از
ریزساختار آلیاژهای منیزیم قبل از عملیات حرارتی است و
شکلهای ( )9و ( )10شامل تصاویر مشابه اما بعد از عملیات
حرارتی هستند .زیهانگ ( )Zhongو همکاران ] [26تأثیر
عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص خستگی پرچرخۀ
آلیاژ  AZ91Dرا در دو حالت بارگذاری کنترل -تنش و
کنترل -کرنش بررسی کردند .فرایند محلولسازی در دمای
 420 ˚Cو زمان  10ساعت و فرایند پیرسختی در دمای ˚C
 180و زمان  20ساعت انجام شدهاست .مطابق گزارشهای
آنها ،اندازۀ دانههای  AZ91Dبعد از عملیات حرارتی ،به μm
 135رسیدهاست .پیرسختی ،عالوهبر استحکام فاز زمینۀ آلفا
و مرز دانهها ،باعث مستحکمتر شدن رسوبات فاز بتا ،که
مهمترین متغیر تأثیرگذار بر رفتار سختی آلیاژ AZ91D
هستند ،شدهاست.
یوآن ( )Yuanو همکاران ] [27به بررسی تأثیر فرایند
محلولسازی ( )T4و پیرسختی ( )T6بر اندازۀ دانۀ آلیاژ
 AZ91پرداختند و گزارش کردند که تأثیر فرایند پیرسختی
نسبتبه فرایند محلولسازی بر کاهش اندازۀ دانهها و افزایش
تعداد دانهها و درنتیجه افزایش سختی بیشتر بودهاست.
براساس گزارش فن ( )Fanو همکارانش ] [28فعل و انفعال
نابهجاییها همراه با کاهش میزان مرز دانهها ،منجر به کاهش
احتمال شکلگیری ریزترکها شدهاست .رشد صفحات
لغزشی میتواند توسط مرز دانهها به تعویق بیفتد .از طرفی
مکانیزم آغازش ترک (بهعنوان مثال صفحات لغزشی) که عمر
خستگی به آن وابسته است ،به مشخصههای دانه ،مثل مرز
دانه ،اندازۀ دانه و تعداد دانه بستگی دارد.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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در نمونـههای عملیـات حرارتینشده مطابق با شکل-
های ( )7و ( )8مرز دانههـا بـهخـوبی مشـخص نیست و

خستگی نمونه ،اندازۀ بزرگترین آخال یا ترک و همچنین
میزان پخـش شـدن ایـن عیـوب در نمونه است.

تجمــع و درشــت شــدن رســوبات ،اثــر مخربــی بر
سختی و استحکام آلیـاژ خواهـد داشـت؛ اما مطابق با شکل-
های ( )9و ( )10بررســی و مقایســۀ تصــاویر
میکروســکوپی نــوری نشاندهندۀ این است که مرز دانهها
در نمونـۀ عملیات حرارتیشده واضحتر و برجستهتر هستند.
این نتایج در تحقیقات پیشین ] [29,30نیز ارائه شدهاند .پخش
شدن رســوبات مرز دانهها از اطراف مرز دانهها به فاز زمینـه
و وجـود رســوبات بیشتر در فاز زمینه در نمونۀ عملیـات
حرارتـیشده ،نشاندهندۀ اعمـال عملیـات حرارتــی
مناســب روی آن اســت .بنــابراین قطعــۀ عملیات
حرارتـیشـده بایـد سختی بیشتری داشته باشد .هنگ
( ،[31] )Hongبابی ( [32] )Bobyو همکارانشان گزارش
کردند

که

میکروساختار

رسوبات

(مورفولـوژی

شکل  9تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار آلیاژ منیزیم

AZ91

بعد از عملیات حرارتی

( ،)Morphologyکسـر حجمـی و توزیع رسوبات) عامل
تعیینکنندۀ خـواص مکـانیکی اســت .بدین منظور مـی-
تـوان از عملیـات حرارتی رسوب سختی مجدد استفاده کرد.
تجمع رسـوبات در مرز دانـه در اسـتحکام قطعـه خیلی
مـؤثر است که موجب میشود فاز زمینۀ آلیاژ از رســوبات
فقیـر شود و میزان آن در فاز زمینه کاهش یابد .تجمع
رســوبات در مرز دانه انعطافپذیری را افزایش میدهد .این
پدیده بر اثر پیرسختی بـیش از حـد در نمونه ایجاد میگردد
و بـا عملیـات حرارتـی مناسـب برطرف میشود .همانگونه
که قبالً گفته شد ،افزایش دمای پیرسختی ،باعث تجمع
رسوبات در مرز دانهها میشود [ .]25در دمای ،215 ˚C

شکل  10تصویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار آلیاژ منیزیم

رسوبات باریک -بلند و پهن -بلند ،با عنوان رسوبات پیوسته

 AZ91+1%REبعد از عملیات حرارتی

و رسوبات باریک -کوتاه و پهن -کوتاه ،با عنوان رسوبات
ناپیوسته ،هر دو با عالمت پیکان سفیدرنگ ،در اطراف مرز

با گذ شت زمان پیر سختی طول ر سوبات افزایش پیدا

دانهها یا دانهها ،در شکلهای ( )9و ( )10مشخص شدهاند و

میکند ،بنابراین سازوکار رسوبات در طول فرایند پیرسختی

قابل مشاهده هستند.

مهمترین نقش را در بهبود سختی و ا ستحکام دا شتها ست.

همچنین باید در نظر داشـت کـه عملیـات حرارتـی

کاهش م قدار انع طاف پذیری با افزایش اســـتح کام راب طۀ

رسوب سختی مجدد یک راه حل اصلی برای افزایش عمر

مستقیمی دارد ،بدین صورت که تشکیل رسوبات پیوسته یا

خستگی نیست .متغیرهای کلیدی تعیینکننـدۀ سختی و عمر

ناپیوســـته کامالً جدا در مرز دانه ها و همچنین رســـوبات

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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تیغهایشکل برروی فاز زمینۀ آلفا ،عامل اصلی کاهش سختی

میشود .بهطور کلی افزایش یا کاهش میزان رسوبات اطراف

و استحکام و افزایش انعطافپذیری بودهاست ].[31

فاز  Mg17Al12باعث تغییر خواص مکانیکی از جمله استحکام

فرایند پیرســـختی باعث تبدیل بخشـــی از رســـوبات
پیوســته و ناپیوســته به رســوبات تیغهایشــکل میشــود که
بیشترین میزان از این رســوبات جدید در دو حالت موازی

و مقدار سختی شدهاست که این امر کامالً مشابه با نتایج
ارائهشده در تحقیقات قبلی [ ]18و ] [28,29بودهاست.
تحلیل طیف سنجی پراش انرژی پرتو

ایکس ( Energy

و غیرموازی با فاز زمینۀ آلفا شده ،ظاهر می شود و همچنین

 ]20[ )Dispersive spectrometryو ] ،[38از حا لت های

میزان خیلی کمی از آنها با آرایشهای مایل و عمود برروی

موجود ،صـــحت تشـــخیص حالتهای آلفا و بتا را قبل از

صفحۀ فاز زمینۀ آلفا ظاهر شدهاند که دلیل آن افزایش زمان

عملیات حرارتی نشان میدهد .همچنین بر اساس این نتایج،

پیرســختی بودهاســت .قرارگیری رســوبات برروی صــفحۀ

فاز  Al11RE3بهصورت تیغهای یا سوزنی شکل ،فاز

ا صلی (مثل ر سوباتی که موازی قرار میگیرند) برای حرکت

بهصــورت کروی شــکل ،فاز بتا هم به چهار صــورت فاز

نابه جایی ها مانع زیادی ایجاد نمیکند ،ولی اگر رســـوبات

یوتکتیک ( )Eutecticجدا ،فاز یوتکتیک نیمهجدا ،رســوبات

چندین صفحۀ لغزش را قطع کنند (مثل رسوباتی که مایل یا

پیوسته و رسوبات ناپیوسته بودهاند.

Al8Mn5

عمودی قرار می گیرنــد) موانع بیش تری در راه ل غزش

از طرفی بر اسـاس گزارشهای محققان ،میزان درصـد

نا به جایی ها ای جاد میکن ند ] .[32,33نوع آرایش و ج هت

فازهای مذکور موجود در ریزســاختار آلیاژ منیزیم  AZ91با

A

آلیاژ منیزیم  AZ91+1%REمتفاوت ا ست .بهطور م شخص

قرارگیری این ر سوبات تیغهای شکل جدید که با عالمت

در شکل ( )9برروی فاز زمینۀ آلفا مشخص شدهاند ،درواقع

میزان درصــد فازهای آلفا Al8Mn5 ،Mg17Al12 ،و

یکی از مهمترین دالیل افزایش ســختی و اســتحکام اســت.

در ریزســـاخ تار آل یاژ منیزیم  AZ91بهترت یب برابر ،83/9

قابل ذکر ا ست که فرایند محلول سازی باعث ایجاد و ر شد

 0/3 ،15/8و صــفر درصــد بودهاند ،درحالیکه میزان همین

ترک به صورت بین دانهای و فرایند پیر سختی باعث ایجاد و

فازها در ریزســـاختار آلیاژ منیزیم  AZ91+1%REبهترتیب

ر شد ترک به صورت مرز دانهای شدها ست .علت این امر به

برابر  0/3 ،11/3 ،82/7و  5/7درصد بودهاند ].[12,30

ضعیف بودن فصل مشترک و انرژی باالی فصل مشترک فاز
زمینۀ آلفا و فاز بتا برمیگردد [ ]25و ].[34,35

Al11RE3

در ریزســـاختار آلیاژ  AZ91عملیات حرارتی تأثیرات
زیادی بر میزان درصـــد فازهای موجود در ریزســـاختار ،از

عملیات حرارتی با کاهش اندازۀ دانه ،کاهش میزان

جمله فاز  Mg17Al12داشـــتهاســـت ،بهطوریکه بخش قابل

رسوبات پیوسته و ناپیوسته در فاز زمینۀ آلفا و افزایش

توجهی از رسـوبات پیوسـته یا ناپیوسـته در اطراف این فاز،

استحکام هر کدام از فازها ،باعث کاهش تأثیرگذاری منفی

تحت تأثیر عملیات حرارتی به رســـوبات تیغهایشـــکل با

صفحات لغزشی و درنتیجه باعث افزایش عمر خستگی

ج هت های موازی ،غیرموازی ،عمودی و مایل با فاز زمی نۀ

شدهاست .همچنین سختی چرخهای توسط لغزش نابهجایی-

آلفا که با عالمت  Aدر شکل ( )9مشخص شده ،برروی فاز

ها که عمدتاً تحت تأثیر مرز دانهها و رسوبات ناپیوستۀ بزرگ

زمینۀ آلفا تبدیل شـــدهاند؛ درحالیکه در ریزســـاختار آلیاژ

هستند ،قابل کنترلاند .افزایش اندازۀ دانه بهطور مستقیم باعث

 ،AZ91+1%REمیزان کمتری از رسوبات پیوسته یا ناپیوسته

کاهش عمر خستگی میشود ،درحالیکه عملیات حرارتی

در اطراف فاز  ،Mg17Al12ت حت تأثیر عمل یات حرارتی به

باعث کاهش اندازۀ دانه و درنتیجه باعث افزایش عمرخستگی

رسوبات تیغهایشکل و بخشی جزئی هم به رسوبات پیوسته

شدهاست ] .[26,36,37بهطور مشابه ،این تغییرات در

یا ناپیوســتۀ کامالً جدا برروی فاز زمینۀ آلفا که با عالمت

ریزساختار آلیاژ منیزیم  ،AZ91+1%REتحت تأثیر پیرسختی

در شکل ( )10م شخص شدها ست ،تبدیل شده و همچنان

B

در دمای  215 ˚Cو زمان  5ساعت ،در شکل ( )10مشاهده
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میزان قابل توجهی از رسوبات پیوسته یا ناپیوسته در اطراف

دانهها بودهاست ،اتفاق میافتد .کاهش سختی با افزایش زمان

این فاز ،بعد از عملیات حرارتی بدون تغییر باقی ماندهاست.

پیرسختی بعد از زمان پیک سختی ،معموالً بهعلت افزایش

تغییرات درصد فازهایی مثل  Al8Mn5و  Al11RE3بعد

اندازۀ دانهها و از بین رفتن رسوبات اطراف دانهها و روی فاز

از عملیات حرارتی ،بهعلت تعداد دانۀ خیلی کم و اندازۀ دانه

زمینۀ آلفا اتفاق میافتد ] .[12آلیاژهای  AZ91و ،AZE911

خیلی کوچک آنها ،کامالً محدود و کم بودهاست .به همین

بهترتیب در زمانهای  3و  5ساعت ،به پیک سختی خود یعنی

علت است که تغییرات سختی و استحکام بهطور عمده به فاز

بهترتیب  108و  115ویکرز رسیدهاند .هر دو آلیاژ در مقایسه

بتا یا  Mg17Al12برمیگردد .چون این فاز بین  11الی 16

با سایر منابع ،در همان دمای پیرسختی ( 215درجۀ

درصد ریزساختار هر دو آلیاژ را در چهار حالت فاز یوتکتیک

سانتیگراد) ،ولی در زمانهای خیلی کمتر به پیک سختی

جدا ،فاز یوتکتیک نیمهجدا ،رسوبات پیوسته و رسوبات

خود رسیدهاند ،که نوآوری این پژوهش محسوب میشود و

ناپیوسته تشکیل میدهد .تعداد دانههای این فاز بعد از

دو دلیل اصلی داشتهاست .اولین دلیل ،تفاوت در دما و زمان

عملیات حرارتی افزایش و اندازۀ دانههای آن کاهش یافته که

فرایند محلولسازی بودهاست؛ مثالً آلیاژ  AZ91در دمای

علت اصلی افزایش سختی و استحکام بودهاست .همانطور

پیرسختی  200درجۀ سانتیگراد و در زمانهای  3ساعت ]،[7

که گفته شد آلیاژ  ،AZ91با پیرسختی در دمای  215درجۀ

 10ساعت ] [39و  14ساعت ] [40به پیک سختی خود ،یعنی

سانتیگراد و زمان  3ساعت و آلیاژ  ،AZE911با پیرسختی

 74.5 ،71و  82.5ویکرز رسیدهاند؛ درحالیکه شرایط فرایند

در  215درجۀ سانتیگراد و زمان  5ساعت ،بیشترین سختی

محلولسازی آنها بهترتیب ،در دمای  420درجۀ سانتیگراد

را داشتهاند .بنابراین تأثیر هر کدام از این پیرسختیها بر

بهمدت  2ساعت ] ،[7در دمای  430درجۀ سانتیگراد بهمدت

سختی هر آلیاژ ،متفاوت بودهاست .از یک طرف ،تغییرات

 12ساعت ] [39و در دمای  413درجۀ سانتیگراد بهمدت 19

رسوبات پیوسته و ناپیوسته فاز بتا ( )Mg17Al12در هر کدام

ساعت ] [40بودهاست .همانطور که مشخص شد ،تفاوت

از آلیاژها متفاوت بودهاست ،به این صورت که کاهش

قابل توجهی در شرایط فرایند محلولسازی ،مخصوصاً در

رسوبات در آلیاژ  AZ91زیاد ،ولی در آلیاژ  AZE911کمتر

زمان آنها مشاهده میشود .قابل ذکر است که شرایط فرایند

بودهاست .از طرفی دیگر ،میزان حضور رسوبات پیوستۀ

محلولسازی در این تحقیق ،در دمای  415درجۀ سانتیگراد

AZ91

و زمان  5ساعت ،بودهاست .دومین دلیل ،تفاوت در نوع

تحت تأثیر پیرسختی در دمای  215درجۀ سانتیگراد و زمان

خنککاری بودهاست .نوع خنککاری ،تأثیرات خیلی مهمی

 3ساعت ،نسبتبه آلیاژ  AZE911تحت تأثیر پیرسختی در

بر میزان رسوبات ،ابعاد رسوبات و شکل رسوبات،

 215درجۀ سانتیگراد و زمان  5ساعت ،کمتر بودهاست.

داشتهاست .مثالً خنککاری میتواند در هوا [ ،[9,19آب سرد

عالوهبر تغییرات رسوبات پیوسته و ناپیوستۀ فاز بتا

(با دمای  25درجۀ سانتیگراد) ] ،[23,24آب داغ (با دمای 80

( ،)Mg17Al12حضور فاز  Al11RE3در آلیاژ  ،AZE911تأثیر

درجۀ سانتیگراد) ] [14,16,30و روغن ] [2باشد .نوع خنک-

بیشتری بر سختی ،از جمله پیک سختی داشتهاست .همچنین

کاری در این تحقیق ،خنککاری در هوای محیط بودهاست.

پیرسختیدر دمای  185درجۀ سانتیگراد و زمان  1ساعت،

شــایان ذکر اســت که فاز بتا ( )Mg17Al12بهصــورت

سختی هر دو آلیاژ را بهمیزان متفاوتی کاهش دادهاست .هدف

جزایری شکل در تمامی ریز ساختارها م شخص شدها ست.

اصلی از انجام عملیات حرارتی ،معموالً افزایش سختی است،

منظور از فاز  ،Mg17Al12همان فاز یوتکتیک بتا بهصـــورت

اما کاهش سختی تحت تأثیر عملیات حرارتی ،بهعلت کاهش

کامالً جدا و نیمهجدا میباشـــد .رســـوبات اطراف این فاز

بیش از حد رسوبات اولیۀ موجود در اطراف دانهها یا مرز

بهشــکل پیوســته و ناپیوســته هســتند .این فاز براســاس

دانهها و کاهش میزان مرز دانهها که ناشی از افزایش اندازۀ

گزارشهای قبلی ] ،[22,23,34بیشترین میکرو سختی را در

باقیمانده بعد از پیرسختی در اطراف دانهها ،در آلیاژ

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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تحلیل حساسیت متغیرهای پیرسختی بر خواص آلیاژ منیزیم  AZ91به...

میان ســایر فازها داشــتهاســت که دلیل اصــلی آن حضــور

صــنعت ریختهگری و عملیات حرارتی بعد از آن اســت .در

رسوبات پیوسته در اطراف این فاز می باشد .فرایند عملیات

فرایند پیرســختی ،مرحلۀ رســوبی که عامل اصــلی افزایش

حرارتی یا پیرســـختی چند تأثیر مهم بر فاز یوتکتیک بتا و

استحکام و سختی است ،معموالً به شکل تعادلی خود ،پدید

رسوبات آن داشتهاست:

نمیآید و بی شتر باتوجه به شرایط دمایی و زمان پیر سختی،

 .1فرایند پیرســختی باعث تبدیل شــدن فاز یوتکتیک بتای

پس از گذشـــت چند مرحلۀ میانی ،ســـاختار پایدار نهایی

نیمهجدا بهصورت کامالً جدا شدهاست.

پدیدار میشود [ .]18قابل ذکر است که آلیاژ منیزیم ،AZ91

 .2ابعاد و شــکل کلی رســوبات قبل از فرایند پیرســختی،

از نظر مشــخصــههای متالورژیکی مثل نحوۀ شــکلگیری و

بهصــورت پهن و چســبیده بههم و متقاطع با مرز دانهها

حضــور رســوبات پیوســته یا ناپیوســته و اندازۀ دانهها در

بودهاند ،درحالیکه بعد از فرایند پیرسختی ،این رسوبات،

ریزســـاختار ،خواص مکانیکی مثل ســـختی ،تنش نهایی و

بار یک و نی مهچســـب یده بههم و در ام تداد مرز دا نه ها

تســلیم و خواص خســتگی مثل حد اســتحکام ،جایگزینی

بودهاند.

مناســـب برای آلیاژهای آلومینیوم  A380و  ،A356-T7برای

 .3هر چه قدر میزان تبدیل رســـوبات فاز بتا ()Mg17Al12

ساخت سر سیلندر موتور خودرو ،بعد از عملیات حرارتی،

ناپیوســته تحت تأثیر فرایند پیرســختی برروی مرز دانهها

بودهاســـت؛ زیرا که این خواص م تالورژیکی و م کانیکی،

به رســوبات تیغهایشــکل بیشتر باشــد ،بههمان اندازه

تقریباً در یک ســطح از خواص مشــابه و نزدیک به هم قرار

سختی هم بیشتر میشود.

دار ند .در تحقی قات و م نابع مختلف ،د ما ها و ز مان های

 .4تن ها فازی که تا حد ز یادی ت حت تأثیر نوع و نرخ

پیرسختی انتخاب شده برای آلیاژ آلومینیوم سرسیلندر

A380

خنککاری بودهاست ،فاز بتا ( )Mg17Al12است؛ طوریکه

 220 ،200 ،180و  240درجۀ سانتیگراد و بهمدت 5 ،3 ،1

افزایش نرخ خنک کاری باعث کاهش میزان این فاز در

و  7ســـاعت [ ]18و همچنین برای دیگر آلیاژهای آلومینیوم

ریزساختار میشود.

سر سیلندر مثل  ،A356دماها  200 ،180 ،175و  250درجۀ

بهمنظور افزایش دقت و کیفیت در بررسیهای صورت

ســانتیگراد و زمانها  4.5 ،3 ،2و  6ســاعت [ ]19گزارش

گرف ته در این پژوهش ،پیشـــن هاد میگردد که در ادا مۀ

شدهاست و در این تحقیق ،دماها و زمانهای پیرسختی برای

فعالیتها ،بااســـتفاده از نقشـــۀ  EDXو با میکروســـکوپ

آلیاژ منیزیم سر سیلندر  215 ،200 ،185 ،170 AZ91و 230

الکترونی روبشـــی ،ت مامی فاز های هر دو آل یاژ منیزیم،

درجۀ ســـانتیگراد و بهمدت  5 ،3 ،1و  7ســـاعت بودهاند.

به صورت دقیقتری م شخص گردند .ضمناً نتایج و دادههای

بنابراین دماها و زمانهای انتخابشده برای پیرسختی هر سه

اجرای آزمونهای خستگی ،باتوجه به ارتباط مستقیم سختی

آلیاژ مذکور ،کامالً نزدیک به هم و حتی یکســان بودهاســت.

ماده با خواص خســـتگی پرچرخۀ آن ،برای هر دو آلیاژها

پیک سختی یا بیشترین سختی آلیاژهای سرسیلندر ،A380

بهینهشـــده با عملیات حرارتی ،در تحقیقات بعدی منتشـــر

 A356و  ،AZ91بهترتیب  95ویکرز [ 164 ،]18ویکرز []19

خواهند شد.

و  115ویکرز (در این تحقیق) بودهاســــت؛ حتی زمــان

آل یاژ های آلومینیوم  A380و  A356بهدل یل نســـ بت

پیر سختی به پیک سختی یا بیشترین سختی ر سیدن هر دو

اســتحکام بهوزن مخصــوص قوی ،شــکلپذیری مناســب،

آلیاژ  ]18[ A380و  3( AZ91ســاعت) یکســان بودهاســت.

چقرمگی و م قاو مت به خســـتگی خوب ،در بخش های

همچنین مســـاحت و یا اندازۀ دانه های فازهای آلیاژهای

مختلف خودرو کاربرد دارد .از جمله کاربردهای این آل یاژ

ســـرســـیلندر  ]18[ A356و ( AZ91در این تحقیق) قبل از

میتوان به سرسیلندر موتور خودروی ملی ( )EF7اشاره کرد

عملیات حرارتی ،میانگین  350میکرومتر و بعد از عملیات

[ .]18گســترش این آلیاژها در صــنایع ،نیازمند بهبود کیفیت

حرارتی ،میانگین  150میکرومتر بودهاست.
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همچنین با استناد به گزارشهای سایر منابع درمورد تغییرات

عدد ســـختی بودهاســـت (مثالً اگر ســـختی بعد از عملیات

اســتحکام نهایی و تســلیم آلیاژهای  A380-T6 ،A356-T6و

حرارتی ،بین  30الی  40در صد افزایش بیابد ،حد ا ستحکام

 AZ91-T6بعد از عملیات حرارتی میتوان گفت که اگر چه

هم تقریباً به همان میزان ،بهبود خواهد یافت) .درنتیجه ،با

در این پژوهش ،به بررسی تغییرات استحکام نهایی و تسلیم

بهبود میزان ســـختی توســـط عمل یات حرارتی ،این هدف

آلیاژ  ،AZ91تحت تأثیر عملیات حرارتی پرداخته نشدهاست

بهراحتی قابل دستیابی است.

ولی محققان زیادی به برر سی این مو ضوع پرداختهاند ،مثالً
جاویدان و همکاران [ ]25گزارش کردند که ا ستحکام نهایی

نتیجهگیری

و تســـلیم آلیاژ  AZ91بعد از عملیات حرارتی ،بهترتیب از

در این مقاله ،تحلیل ح سا سیت اثرات دما و زمان پیر سختی

 210به  285مگاپاســـکال و از  100به  160مگاپاســـکال

در عملیات حرارتی بر ریز ساختار و سختی آلیاژهای منیزیم

ر سیدها ست .همچنین در رابطه با تغییرات ا ستحکام نهایی و

 AZ91و  AZ91+1%REانجام شـــد .براســـاس داده های

تسلیم آلیاژهای  A356-T6و  ،A380-T6تحت تأثیر عملیات

تجربی بهدستآمده ،میتوان به نتایج زیر اشاره نمود:

حرارتی ،تحقیقات فراوانی انجام شــدهاســت؛ مثالً خیشــه و

 .1پیرســختی در دمای  215 ˚Cو زمان  3ســاعت ،ســختی

همکاران [ ]18گزارش کردند که اســتحکام نهایی و تســلیم

آلیاژ  AZ91را حدود  60درصــد و پیرســختی در دمای

آل یاژ  A380-T6ت حت تأثیر عمل یات حرارتی ،بهترت یب از
 245به  255مگاپاســـکال و از  171به  174مگاپاســـکال

 215˚Cو زمان  5ساعت ،سختی آلیاژ  AZ91+1%REرا
حدود  50درصد افزایش دادهاست.

رســـیدهاســـت و همچنین ویجایکومار ( )Vijay Kumarو

 .2فرایند پیر سختی باعث تبدیل شدن ر سوبات پیو سته و

پراکراتهی ( [41] )Prakrathiاظهار داشـــتند که اســـتحکام

ناپیوسته به رسوبات سوزنی شکل برروی فاز زمینۀ آلفا و

نهایی و ت سلیم آلیاژ  A356-T6تحت تأثیر عملیات حرارتی،

همچنین کاهش میزان رسوبات اطراف فاز بتا شدهاست.

بهترت یب از  233به  238م گا پاســـ کال و از  120به 160
مگاپاسکال رسیدهاست .پس بهبود استحکام نهایی و تسلیم
آلیاژ  AZ91-T6بهاندازۀ بهبود آلیاژهای  A356-T6و

A380-

 .3پیرســختی در دمای  180˚Cو زمان  1ســاعت ،ســختی
آلیاژهای  AZ91و  AZ91+1%REرا بهترتیب حدود 16
و  10درصد کاهش دادهاست.

 T6بعد از عملیات حرارتی ،بودهاســت .مهمترین متغییرهای

 .4بهینهترین شــرایط پیرســختی برای هر دو آلیاژ  AZ91و

تعیینکننــده یعنی خواص مکــانیکی ،از جملــه ســـختی،

 ،AZ91+1%REبااســتفاده از نرمافزار مینیتب ،در دمای

ا ستحکام نهایی و ا ستحکام ت سلیم ،از خواص متالورژیکی،

 217˚Cو زمان  3/6ساعت ،تخمین زده شدهاست.

اندازۀ دانه و همچنین از شرایط عملیات حرارتی ،دما و زمان

 .5در تحلیل حســاســیت با آنالیز رگرســیون ،میتوان نتیجه

پیرسختی آلیاژ سرسیلندر منیزیم  AZ91با آلیاژهای آلومینیوم

گرفت که اثر دمای پیر سختی از اثرات زمان پیر سختی و

سر سیلندر  A380و  ،A356بعد از عملیات حرارتی ،در یک

عناصـــر نادر خاکی ،بر ســـختی آلیاژهای منیزیم بیشتر

م حدودۀ تقری باً یکســـان و نزد یک به هم قرار گرف تها ند.

است.

درنتی جه ،جدیترین و قویترین رق یب آل یاژ های آلومینیوم

 .6شرایط دما و زمان پیرسختی و میزان بهبود سختی ،کاهش

AZ91

ا ندازۀ دا نه ،اســـتح کام ن هایی و تســـلیم آل یاژ منیزیم

بودهاســـت .جایگزینی آلیاژ ســـرســـیلندر منیزیم  AZ91با

ســرســیلندر  AZ91-T6بهاندازۀ بهبود همین خواص در

آلیاژهای آلومینیوم ســرســیلندر  A380و  ،A356با بررســی

آلیاژهای آلومینیوم ســرســیلندر  A356-T6و

خواص خســتگی پرچرخۀ این آلیاژها امکانپذیر میشــود و

ب عد از عمل یات حرارتی بودهاســــت و از نظر خواص

از طرفی ،خواص خستگی پرچرخه ،کامالً وابسته به تغییرات

مکانیکی ،در یک محدودۀ تقریباً یکســان و نزدیک به هم

سر سیلندر  A380و  ،A356آلیاژ سر سیلندر منیزیم
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 مهمترین نک ته در ان جام این، درنتی جه.قرار گرف تها ند

. به این امر پرداخته شدهاست،که در این پژوهش

AZ91

جایگزینی برای ساخت سر سیلندر از آلیاژ منیزیم

 بهبود،A356  وA380 بــهجــای آلیــاژهــای آلومینیوم
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1. Introduction
According to the literature review, it can be seen that
different researchers have studied different methods to
improve the mechanical properties of various
magnesium alloys. The effect of heat treatment
quantitatively (and not just qualitatively) by
regression method on the hardness of the specific
magnesium alloy under study is rarely found, which is
one of the innovations of the present study. Therefore,
in this paper, the effect of temperature and hardening
time in heat treatment on the hardness and
microstructure of AZ91 and AZ91+1%RE magnesium
alloys is investigated. For this purpose, 8 ageing
processes with different temperatures and times have
been performed on the studied materials. Then, the
microstructures were compared with each other and
the hardness test results were presented by the Brinell
method using sensitivity analysis (regression method)
in Minitab software and the effect of input variables
was determined.
2. Materials and Experiments
Brinell hardness tests were performed before and after
heat treatment on samples produced according to the
ASTM-E10 standard. Hardness test was performed by
Brinell method (with Copa universal hardness tester),
with a diamond ball with a load of 150 kg and repeated
up to 4 times at room temperature. The average
hardness values in terms of Brinell and the percentage
of hardness improvement were reported. After the
metallographic process of the samples, the
microstructures of the material were examined by light
microscopy. This process included cold mounting,
sanding, polishing, and etching with a glycol-stick
etchant.
All heat treatment steps are performed in a CO2
gas-controlled tube furnace. The above heat treatment
furnace is of tube or tube type, model ATE1100L,
made by Excion company in Germany. The maximum
working temperature of this furnace is 1200°C and the
dimensions of the working area (pipe) include a
diameter of 10 cm and a depth of 90 cm.
1

3. Results
According to Figure 1, the effect of three variables of
ageing temperature, ageing time, and addition of rare
earth elements (cerium and lanthanum) on the
hardness of AZ91D magnesium alloy is investigated
in the standard effects diagram. Therefore, the
hardening temperature, the addition of rare earth
elements, and the ageing time, respectively, had the
greatest effect on increasing the hardness of AZ91
magnesium alloy. Moreover, it should be noted that
according to Figure 1, the effect of ageing temperature
on hardness was greater than the ageing time. The
addition of a rare earth element to the AZ91
magnesium alloy at ambient temperature also has
significant effects on mechanical properties. These
effects include a decrease in yield strength and an
increase in tensile strength of up to 4% each, an
increase in stiffness of up to 3%, and an increase in a
failure rate of up to 38%. Therefore, it is clear that the
addition of a rare earth element has slightly improved
the hardness. On the other hand, the curing alloy is
highly dependent on the temperature and the ageing
time.

Figure 1: Diagram of the effect of hardening
temperature, hardening time, and addition of rare
earth element AZ91 on the hardness of magnesium
alloy

The formation of discontinuous sediments causes the
formation and growth of cracks at the grain boundaries
and their weakening, which is the main reason for the
decrease in yield strength in the early stages of the
ageing process. The process of sediment formation
consists of three-time stages. The first stage involves
the initial times of the process that the difficulty does
not change. Then, in the second stage, the increase in
hardness begins and continues until the third stage
begins and the peak of hardness or overexposure
occurs, after which, with increasing ageing time, a
decrease in hardness is observed. Also, with
increasing ageing time, the length of sediments
increased and caused improper arrangement of
sediments, which was the main reason for the increase
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in hardness and strength. Regarding the effect of
ageing temperature, it can be said that increasing the
ageing temperature has caused the accumulation of
sediments at the grain boundaries, which has been
directly effective in strength.
4- Conclusions
In this article, the effects of the ageing temperature and
the ageing time in the heat treatment have been
investigated on the hardness and the microstructure of
AZ91 and AZ91+1%RE magnesium alloys, using the
sensitivity analysis with the Minitab software. For this
purpose, 8 ageing treatments with different
temperatures and times were performed on AZ91 and
AZ91+1%RE magnesium alloys and then, results
related to the Brinell hardness and the microstructure
of the optical microscopy were compared. Based on
the results of the sensitivity analysis, the influence of
the ageing temperature on hardness increasing was
more than the ageing time. Moreover, ageing at 215°C
for 3 hours enhanced the hardness of the AZ91
magnesium alloy about 57% and ageing at 215°C for
5 hours increased the hardness of the AZ91+1%RE
magnesium alloy about 47%. In addition, ageing
converted a large part of continuous precipitations to
needle-shaped precipitations on the alpha phase and
also reduced the number of precipitations around the
Mg17Al12 phase in the microstructure of both alloys.

