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Al-(5-13)Si-Fe بزرسی خَاظ سایطی آلیاصّای
رضا تقیآبادی ٍ ساهاى پَالدًٍد
 داًـگاُ تیي الوللی اهام خویٌی (سُ) لضٍیي،داًـىذُ هٌْذػی هَاد

سعید قدرتًوا ضبستزی
 داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى،داًـىذُ هٌْذػی هَاد
)93/11/12 : ِ پذیزش هقال-93/06/23 : ِ( دریافت هقال

ُچکید
، آصهایؾّای ػایؾ دس دهای هحیظ. هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػتAl-(5-13)Si ) تش خَاف ػایـی آلیاطّای0/2-2wt%( دس ایي تحمیك تاثیش آّي
 دس غلظتّای آّي ووتش اص غلظت،ُ تش اػاع ًتایح تِ دػت آهذ. تِ سٍؽ پیي سٍی دیؼه اًدام ؿذًذ1000m  ٍ هؼافت0/13m/s  ػشػت،45N تاس
 دس ًَاحی تیي دًذسیتی ؿذُ ٍ تَاػغِ افضایؾ ػختیAlFeSi  افضایؾ ػیلیؼین هَخة ؿىلگیشی صفحات ظشتف،) دس ایي تحمیك1/2wt%( تحشاًی
 هماٍهت ػایـی،صهیٌِ ٍ واّؾ ػیالى پالػتیه الیِّای صیش ػغحی ٍ پیشٍ آى افضایؾ پایذاسی الیِ تشیثَلَطیىی ٍ واّؾ چؼثٌذگی تیي ػغَح
 تحت ایي ؿشایظ. اػتAl-5Si-0.8Fe  دسصذ ووتش اص ًشخ ػایؾ آلیاط50  حذٍدAl-13Si-0.8Fe تْثَد هی یاتذ تگًَِای وِ ًشخ ػایؾ آلیاط
 دس غلظتّای آّي تیؾ اص همذاس.هىاًیضم ػایؾ ػوذتا تشداؿت وٌتشل ؿذُ هادُ اص الیِ تشیثَلَطیىی تا هىاًیضم ٍسلِای ؿذى ٍ ػایؾ خشاؿی اػت
 ٍ ؿىلگیشیAlFeSi  تِ دلیل افضایؾ اتؼاد ٍ وؼش حدوی تشویثات صفحِای ؿىل، تا ٍخَد افضایؾ ػختی صهیٌِ تا افضایؾ غلظت ػیلیؼین،تحشاًی
 تشداؿت هادُ اص، ؿىلگیشی ٍ اؿاػِ تشنّای صیش ػغحی تؼْیل گشدیذُ ٍ تا افضایؾ ًاپایذاسی الیِ تشیثَلَطیىی،ٌِسػَتات دسؿت اٍلیِ دس صهی
.ػغح تا هىاًیضم ػایؾ ٍسلِای ٍ خشاؿی الیِ تشیثَلَطیىی تـذیذ هیؿَد

. تشویة تیي فلضی، ّیپَیَتىتیه، الیِ تشیثَلَطیىی، خَاف ػایـی،Al-Si :ٍاصُّای کلیدی
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Abstract
The Effect of Fe addition (0.2-2wt%) on the wear behavior of Al-(5-13)Si alloys was investigated. The pin-on-disk wear tests
were conducted at room temperature, under normal load of 45N, sliding speed of 0.13 m/s for sliding distance of 1000m. The
results showed that bellow a critical Fe content (1.2wt% in this research), Si addition improved the wear resistance. In this
regard, the wear rate of Al-13Si-0.8Fe alloy was observed to be less than 50% of Al-5Si-0.8Fe. This could be attributed to the
fine distribution of hard AlFeSi platelets in interdendritic regions that increased the hardness and decreased the subsurface
deformation and asperities adhesion. So, controlled delamination within tribolayer as well as abrasive wear could be
proposed as the main wear mechanisms. Formation of large primary AlFeSi platelets at the iron content of more than critical
value, however, facilitates the initiation and propagation of subsurface cracks and instability of tribolayer. This led to the
higher delamination and abrasive wear with higher Si containing alloys.
Keywords: Al-Si, wear properties, Tribological layer, hypoeutectic, intermetallics
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هقدهِ

دس صَست تداٍص غلظت آّي اص غلظت تحشاًی ٍ ؿىلگیشی

ًظش تِ اّویت صٌؼتی آلیاطّای سیختگی  Al-Siتِ تاصگی

سػَتات دسؿت اٍلیِ دس سیضػاختاس ،تاٍخَد افضایؾ

تحمیماتی دس صهیٌِ تاثیش پاساهتشّای هختلف هادُ ٍ فشآیٌذ

ػختی صهیٌِ ،خَاف ػایـی ؿذیذا افت هیًوایذ.

تَلیذ تش خَاف تشیثَلَطیىی ایي آلیاطّا صَست پزیشفتِ

تشسػیّای اًدام ؿذُ ًـاى هیدّذ وِ افت خَاف

اػت .تش اػاع ًتایح حاصل اص ایي تحمیمات ،یىی اص

ػایـی تِ دلیل تشٍص ؿىؼت دس صفحات دسؿت غٌی اص

هْوتشیي ػَاهل هَثش تش خَاف تشیثَلَطیىی آلیاطّای

آّي دس الیِّای صیشػغحی اػت وِ ضوي تؼْیل

 ،Al-Siتشویة ؿیویایی (ًَع ٍ هیضاى ػٌاصش آلیاطی ٍ

ؿىلگیشی ٍ اؿاػِ تشنّای هیىشٍػىَپی ،هَخة

ًاخالصیّا) اػت وِ تا تَخِ تِ هتغیشّای فشآیٌذ تَلیذ

واّؾ تَاًایی صهیٌِ دس حوایت اص الیِ تشیثَلَطیىی ؿذُ

(ػشػت اًدواد ،ػولیاتحشاستی ٍ غیشُ) ػاختاس

ٍ ًشخ ػایؾ تا تـىیل رسات ػایـی ًؼثتا دسؿت ٍسلِای

هتالَسطیىی ًْایی آلیاط (ؿىل ،اتؼاد ٍ ًحَُ تَصیغ رسات

ؿىل اص الیِ تشیثَلَطیىی ،افضایؾ هی یاتذ.

فاص ثاًَی ٍ تشویثات تیيفلضی ٍ ػیَب ػاختاسی) سا تؼییي

ًظش تِ اّویت صٌؼتی آلیاطّای  ٍ Al-Siتاثیش لاتلتَخِ

هی وٌذ .1-3

غلظت آّي ٍ ػیلیؼین تش اػتَویَهتشی ،هـخصات

آّي یىی اص سایحتشیي ًاخالصی هَخَد دس آلیاطّای

اتؼادی ،هَسفَلَطی ٍ وؼش حدوی سػَتات غٌی اص آّي،

آلَهیٌین اػت وِ تا تَخِ تِ افت ؿذیذ حاللیت عی

دس ایي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ اػت وِ عی یه هغالؼِ

اًدواد ،اغلة تِ صَست سػَتات تیي فلضی غٌی اص آّي،

ػیؼتواتیه خَاف تشیثَلَطیىی آلیاطّای  Al-Siدس

دس صهیٌِ آلیاط پذیذاس هیؿَد .اص خولِ هْوتشیي سػَتات

همادیش هختلف آّي ٍ ػیلیؼین هَسد تشسػی لشاس گیشد.

غٌی اص آّي دس آلیاطّای  Al-Siهیتَاى تِ ( Al5FeSiفاص
تتا یا  )βتا هَسفَلَطی صفحِای ٍ ( Al8Fe2Siفاص آلفا یا

هَاد ٍ رٍش آسهایص

 )αتا هَسفَلَطی حشٍف چیٌی اؿاسُ ًوَد  .4هـخصات

ًوَداس دسختی آلیاطّای هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك دس

اتؼادی ،هَسفَلَطی ٍ وؼش حدوی سػَتات غٌی اص آّي

ؿىل ( )1اسایِ ؿذُ اػت .ػولیات رٍب آلیاطّا تحت

اثش تؼییيوٌٌذُای تش خَاف هىاًیىی تِ ٍیظُ خَاف

پَؿؾ فالوغ هحافظ واٍسال  11فَػیىَ ،دس یه تَتِ

وــی آلیاطّای  Al-Siداسًذ  .1تشسػیّا ًـاى هیدّذ

گشافیتی/وَسُ هماٍهتی اًدام ؿذ ٍ پغ اص تثثیت دهای

وِ ایي تشویثات ػخت تاٍخَد افضایؾ ػختی ،هیتَاًٌذ

هزاب دس حذٍد  ،750°Cهمادیش هَسد ًظش ػیلیؼین ٍ آّي

اثشات ًاهغلَب ٍ هٌفی تش اًؼغافپزیشی آلیاط داؿتِ تاؿٌذ.

تِ تشتیة اص عشیك آهیظاىّای حاٍی  %80ػیلیؼین ٍ %75

تش ایي اػاع خَاف تشیثَلَطیىی تْیٌِ دس یه غلظت

آّي تِ هزاب افضٍدُ ؿذ .پغ اص گاصصدایی هزاب تَػظ

آّي تحشاًی وِ هتاثش اص تشویة ؿیویایی آلیاط (تِ ٍیظُ

لشفّای گاصصدای پایِ ًیتشٍطى ٍ ػشتاسُگیشی ،ػولیات

غلظت ػیلیؼین) ٍ ػشػت اًدواد اػت ،حاصل هیؿَد

تاسسیضی دس دهای  720±5°Cدس یه لالة چذًی ًوًَِ

 .1-3دس غلظتّای ووتش اص غلظت تحشاًی ،ػختی صهیٌِ

وـؾ ( )ASTM B 557M-02aپیـگشم ؿذُ تا 250°C

تِ ٍاػغِ ؿىلگیشی تشویثات غٌی اص آّي دس ًَاحی تیي

(ػشػت اًدواد هتَػظ حذٍد )3˚C/sاًدام ؿذ .5

دًذسیتی افضایؾ هییاتذ ،اها تا تَخِ تِ پاییي تَدى وؼش

آصهَى وـؾ تا اػتفادُ اص یه دػتگاُ وـؾ ته هحَسی

حدوی ٍ اتؼاد ظشیف سػَتات صفحِای ؿىل ،تاثیش ایي

تحت ػشػت  ٍ 0/5mm/minآصهَى ػختی تِ سٍؽ

سػَتات تش افت اًؼغافپزیشی صهیٌِ لاتلتَخِ ًثَدُ ٍ

تشیٌل تا فشٍسًٍذُ ػاچوِای تا لغش  2/5 mmتحت ًیشٍی

ًتیدِ حضَس ایي تشویثات تْثَد خَاف ػایـی اػت .1-3

 30/6 kgfاًدام ؿذ .آصهَى ػایؾ تِ سٍؽ پیي سٍی
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دیؼه تا تْشُ گیشی اص پیيّای آلَهیٌیَهی تا لغش 9mm

اگش ًشخ تـىیل الیِ تشیثَلَطیىی اص ًشخ تشداؿت آى تیـتش

دس هماتل دیؼىی اص خٌغ فَالد  KPSتا ػختی HRC

تاؿذ ،ایي الیِ دس ًمؾ یه الیِ هحافظ هیتَاًذ هَخة

 60±2دس دهای هحیظ ،تحت تاس  ،45Nػشػت 0/13m/s

وٌتشل ًشخ ػایؾ ؿَد اها ّش ػاهلی وِ هَخة تضؼیف

ٍ هؼافت  1000mاًدام ؿذ.

الیِ ٍ افضایؾ ًشخ تشداؿت آى اص سٍی ػغح گشددً ،شخ
ػایؾ آلیاط سا افضایؾ هیدّذ.

ضکل ً .1وَداس دسختی آلیاطّای هَسد اػتفادُ دس تحمیك.

ًتایج ٍ بحث
تاثیز سیلیسین بز خَاظ سایطی
تاثیش هیضاى ػیلیؼین تش خَاف ػایـی آلیاطّای Al-Si

حاٍی همادیش هختلف آّي دس ؿىل  2اسایِ ؿذُ اػت.
ّواًگًَِ وِ هـاّذُ هیؿَد آلیاطّای  Al-Siحاٍی
همادیش هختلف آّي دس غلظتّای هختلف ػیلیؼین ،سفتاس
ػایـی هتفاٍتی اص خَد اسایِ هیوٌٌذ.
تِ هٌظَس تدضیِ ٍ تحلیل تاثیش هتماتل غلظت ػیلیؼین ٍ
آّي تش خَاف ػایـی آلیاطّای  ،Al-Siتاثیش ایي ػَاهل
تش پایذاسی الیِ تشیثَلَطیىی تؼٌَاى ػاهلی هْن دس تؼییي
خَاف ػایـی ٍ هىاًیضم ػایؾ ،هَسد تشسػی لشاس
هیگیشد« .الیِ تشیثَلَطیىی» الیِای اػت ًؼثتاً هتشاون وِ
تِ تذسیح ٍ تَاػغِ اختالط هىاًیىی-ؿیویایی رسات
ػایـی ؿىل گشفتِ عی تواع لغضؿی پیي تا دیؼه
فَالدی ،تش سٍی ػغح آلیاط ؿىل هیگیشد .دس حضَس ایي
الیِ ،تواع هؼتمین تیي صهیٌِ آلَهیٌیوی ٍ دیؼه فَالدی
هحذٍد ؿذُ ٍ احتوال تشٍص چؼثٌذگی تِ هیضاى لاتلتَخْی واّؾ
هییاتذ ضوي آىوِ اػتحىام تشؿی الیِ هزوَس هؼوَال
ووتش اص صهیٌِ تَدُ ٍ حضَس آى هیتَاًذ هَخة واّؾ
ضشیة اصغىان ؿَد  .7ٍ 6تحت ؿشایظ ػایؾ لغضؿی

ضکل  .2تغییشات ًشخ ػایؾ تش حؼة هیضاى ػیلیؼین تشای آلیاطّای

دٍتایی  Al-Siحاٍی همادیش هختلف آّي.
دس آلیاطّای حاٍی همادیش تؼیاس ون آّي ،تا افضایؾ غلظت
ػیلیؼین خَاف ػایـی تْثَد هییاتذ .تاثیش هثثت ػیلیؼین
تش خَاف ػایـی سا هیتَاى اص دٍ خٌثِ هَسد تشسػی لشاس
داد :تا افضایؾ غلظت ػیلیؼین ،وؼش حدوی ٍ پیَػتگی
فاص یَتىتیه افضایؾ هییاتذ ( %30تاصای  %5ػیلیؼین تا
حذٍد  %100دس آلیاط یَتىتیه) .یَتىتیه Al-Siؿثىِای
هتـىل اص رسات ػخت ،ؿىٌٌذُ ٍ تیغِای ؿىل ػیلیؼین
دس صهیٌِ ًشم آلَهیٌین اػت ٍ تا افضایؾ وؼش حدوی ایي
فاص ،ػختی ٍ اػتحىام آلیاط افضایؾ هییاتذ (ؿىلّای ٍ 3
-4الف) .اص دیذگاُ تشیثَلَطی ،افضایؾ ػختی ٍ اػتحىام
اص یه ػَ چؼثٌذگی ٍ تغییش ؿىل دًذاًِّا 1سا واّؾ
دادُ ٍ اص ػَی دیگش تا واػتي اص ػیالى الیِّای صیش
ػغحی ،تَاًایی صیشالیِ دس حفظ الیِ تشیثَلَطیىی تش سٍی
ػغح پیي سا افضایؾ هیدّذ ،لزا اًتظاس هیسٍد وِ هماٍهت
ػایـی آلیاط افضایؾ یاتذ.
Asperities

1.
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تاٍخَد تْثَد ػختی ٍ اػتحىام وــی ،افضایؾ غلظت

(ؿىل  )3اها تاٍخَد افضایؾ ػختی ،سفتاس ػایـی آلیاطّای

ػیلیؼین تاثیش هٌفی تش اًؼغافپزیشی آلیاط داسد (ؿىل -4

 Al-Siدس حضَس ایي تشویثات هتفاٍت اػت (ؿىل .)2

ب) .واّؾ دسصذ اصدیاد عَل تا افضایؾ غلظت ػیلیؼین
سا هیتَاى تِ هَسفَلَطی تیغِای ،هاّیت ؿىٌٌذُ ٍ
فصلهـتشن تؼیاس ضؼیف رسات ػیلیؼین تا صهیٌِ ًؼثت
داد وِ دس صَست اػوال تاس ،دس ًمؾ هشاوض خَاًِصًی ٍ
اؿاػِ تشنّای صیش ػغحی ػول ًوَدُ ٍ تشنّای
هیىشٍػىَپی حاصلِ هیتَاًٌذ تِ آػاًی اص عشیك ؿثىِ
یَتىتیه (وِ وؼش حدوی ٍ پیَػتگی آى تا افضایؾ غلظت
ػیلیؼین افضایؾ هییاتذ) اؿاػِ یاتٌذ .9-12

ضکل  .3تاثیش غلظت ػیلیؼین تش ػختی آلیاطّای دٍتایی  Al-Siحاٍی
همادیش هختلف آّي.

تؼْیل خَاًِصًی ٍ اؿاػِ تشن ،تاثیش لاتلهالحظِای دس
تضؼیف ٍ واّؾ تَاًایی صیشالیِ دس حوایت اص الیِ
تشیثَلَطیىی ٍ واّؾ هماٍهت تِ ػایؾ داؿتِ  ٍ 6اًتظاس

ضکل  .4تاثیش غلظت ػیلیؼین تش (الف) اػتحىام وــی ٍ (ب) دسصذ
اصدیاد عَل آلیاطّای دٍتایی  Al-Siحاٍی همادیش هختلف آّي.

هیسٍد وِ تا افضایؾ غلظت ػیلیؼین ،هماٍهت ػایـی
آلیاطّای  Al-Siافت ًوایذ .تا ایي حال تشسػی ًتایح حاصلِ
(دس هحذٍدُ غلظت ػیلیؼین هَسد تشسػی) حاوی اص آى

دس همادیش ون ،حضَس آّي هَخة تْثَد خَاف ػایـی
آلیاطّای  Al-Siهیؿَد اها دس صَست تداٍص آّي اص یه

اػت وِ تشآیٌذ اثشات هثثت ٍ هٌفی افضایؾ غلظت ػیلیؼین،

غلظت تحشاًی (حذٍد  1/2دسصذ ٍصًی دس ایي تحمیك) ،تا

تْثَد خَاف ػایـی اػت.

افضایؾ دسصذ ػیلیؼین ًشخ ػایؾ افضایؾ هییاتذ .تاٍخَد
سًٍذ افضایـی ًشخ ػایؾ آلیاطّای حاٍی تیؾ اص 1/2

تاثیز هتقابل آّي ٍ سیلیسین بز خَاظ سایطی
تا افضایؾ غلظت آّي تِ دلیل افضایؾ وؼش حدوی تشویثات
تیيفلضی ٍ ػخت  ،AlFeSiػختی آلیاط افضایؾ هییاتذ

دسصذ آّي تا دسصذ ػیلیؼینً ،شخ ػایؾ ایي آلیاطّا دس
ًوًَِّای حاٍی ووتش اص حذٍد  9دسصذ ػیلیؼین (هثال دٍ
آلیاط  ،)Al-7Si-1.2Fe ٍ Al-5Si-1.2Feووتش اص ًشخ
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ػایؾ آلیاط پایِ ٍ آلیاطّای حاٍی  0/8دسصذ آّي اػت.

ؿىلگیشی ٍ تَصیغ سػَتات غٌی اص آّي تا تغییش غلظت

ایي ًتیدِگیشی دس آلیاطّای حاٍی  2دسصذ آّي ًیض صادق

آّي ٍ ػیلیؼین ،تا دس ًظش گشفتي گَؿِ غٌی اص آلَهیٌین

اػت هٌتْا دس هَسد ایي آلیاطّا غلظت تحشاًی ػیلیؼین

دیاگشام ( Al-Si-Feؿىل  ٍ )6سػن خغَط خذایؾ ؿیل

حذٍد  7دسصذ اػت (ؿىل .)2

 4دس آلیاطّای حاٍی همادیش هختلف ػیلیؼین ٍ آّي

تاثیش غلظت آّي تش سیضػاختاس دٍ آلیاط ٍ Al-5Si

لاتل تشسػی اػت .دس غلظتّای ون ػیلیؼین (تا حذٍد 7

 Al-13Siدس ؿىل ً 5ـاى دادُ ؿذُ اػتّ .واًگًَِ وِ

دسصذ) ٍ صشفًظش اص همذاس آّي ،اًدواد تا ؿىلگیشی

هـاّذُ هیؿَد تا افضٍدى آّي ،سػَتاتی صفحِای ؿىل

دًذسیتّای  α-Alآغاص ٍ تا سػَب تشویثات غٌی اص آّي

دس صهیٌِ آلیاط ؿىل گشفتِ اػت وِ تش اػاع ًتایح آًالیض

( β-Al5FeSi ٍ α-Al8Fe2Siیَتىتیه دٍتایی تا )α-Al

ًمغِای تِ عَس هیاًگیي حاٍی  16/88دسصذ اتوی آّي،

ٍ یَتىتیه ( Al-Siیَتىتیه ػِ تایی) ،دس ًَاحی تیيدًذسیتی اداهِ

 15/48دسصذ اتوی ػیلیؼین ٍ  67/04دسصذ اتوی آلَهیٌین

هییاتذ.

(هغاتك تا تشویة هتَػظ سػَتات )12-14 β-Al5FeSi

فشآیٌذ اًدواد دس آلیاطّای حاٍی  9دسصذ ػیلیؼین تؼتِ تِ

ّؼتٌذ .تا افضایؾ غلظت آّي تِ خصَف دس آلیاط

غلظت آّي ،هتفاٍت اػت .اگش غلظت آّي ووتش اص حذٍد

یَتىتیه غٌی اص ػیلیؼین ،وؼش حدوی ٍ عَل هتَػظ

 1/5دسصذ تاؿذ ،اًدواد تا ؿىلگیشی دًذسیتّای α-Al

صفحات تتا افضایؾ یافتِ ٍ ایي صفحات ػالٍُ تش ًَاحی

آغاص ؿذُ ٍ تا سػَب دٍ فاص ( β-Al5FeSiیَتىتیه

تیيدًذسیتی ،تِ صَست رسات تتای اٍلیِ دس صهیٌِ

دٍتایی تا  ٍ )α-Alیَتىتیه ( Al-Siیَتىتیه ػِتایی) دس

(دًذسیتّای ً )-Alیض هـاّذُ هیؿًَذ.

ًَاحی تیيدًذسیتی اداهِ هییاتذ.

ضکل  .5سیضػاختاس آلیاطّای دٍتایی  Al-Siحاٍی همادیش هختلف ػیلیؼین ٍ آّي
(الف) ( ،Al-5Si-1.2Feب) ( ،Al-5Si-2Feج) ( ٍ Al-13Si-0.8Feد) .Al-13Si-2Fe
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ضکل  .6گَؿِ غٌی اص آلَهیٌین دیاگشام فاصی ػِ تایی .16 Al-Si-Fe

اها اگش غلظت آّي تیؾ اص حذٍد  1/5دسصذ ٍصًی تاؿذ،

تؼیاس ضؼیفی تا صهیٌِ داسد  .12تٌاتشایي دس صَست اػوال

اًدواد تا سػَب فاص تتای اٍلیِ آغاص ؿذُ ٍ تا ؿىلگیشی

تاس ،احتوال خَاًِصًی تشن اص رسات تتا ٍ/یا فصل هـتشن

( β-Al5FeSi ،α-Alیَتىتیه دٍتایی) ٍ یَتىتیه Al-Si

ضؼیف ایي رسات تا صهیٌِ ،تؼیاس صیاد اػت ٍ ایي احتوال

(یَتىتیه ػِتایی) دس ًَاحی تیيدًذسیتی اداهِ هییاتذ.

تا افضایؾ اتؼاد ٍ وؼش حدوی رسات ،افضایؾ هییاتذ .اص

اًدواد آلیاطّای  Al-13Si ٍ Al-11Siاص سًٍذی تمشیثاً

ػَی دیگش تحمیمات ًـاى هیدّذ وِ فاص تتا اص عشیك

هـاتِ تا  Al-9Siتثؼیت هی وٌذ تِ خض آىوِ غلظت تحشاًی

خَاًِصًی تش سٍی ػغَح تشؿًَذُ فیلنّای اوؼیذی دٍگاًِ

آّي دس ایي آلیاطّا تِ تشتیة حذٍد  1 ٍ 1/2دسصذ ٍصًی

هحثَع ،اًشطی خَد سا واّؾ هیدّذ  .15ایي فشآیٌذ

اػت .اگش غلظت آّي ووتش اص  1تاؿذ اًدواد تا ؿىلگیشی

تاػث ًاصن ٍ وـیذُ ؿذى فیلنّای اوؼیذی دٍ الیِ ؿذُ ٍ

فاص یَتىتیه آغاص ؿذُ ٍ تا تـىیل سػَتات تتا عی دٍ

اگش سؿذ صفحات دس دٍ ٍخِ فیلنّای اوؼیذی دٍگاًِ

ٍاوٌؾ یَتىتیه دٍتایی ٍ ػِتایی ،اداهِ هییاتذ .اگش غلظت

صَست پزیشد ،تلَسی تا یه تشن هشوضی پذیذ هیآیذ

آّي تیؾ اص  1دسصذ تاؿذ اتتذا تتای اٍلیِ ٍ دس اداهِ

(ؿىل  )7وِ اثشات ًاهغلَتی تش خَاف هىاًیىی ٍ ػایـی

یَتىتیه (دٍتایی ٍ ػِتایی) هتـىل اص α-Al ،β-Al5FeSi

آلیاطّا خَاّذ داؿت .تا ایي ٍخَد ،تاثیش تتا تش خَاف

ٍ یَتىتیه  Al-Siهتثلَس هیؿًَذ .تٌاتشایي دس یه ػشػت

آلیاطّای  Al-Siلَیا هتاثش اص ؿشایظ اًدوادی اػت وِ

اًدواد هؼیي ،تا تغییش غلظت ػیلیؼین ،ػالٍُ تش تغییش

هَسفَلَطی ،اتؼادً ،حَُ تَصیغ ٍ وؼش حدوی رسات سا

وؼشحدوی ٍ پیَػتگی فاص یَتىتیهًَ ،ع ،اتؼاد ،وؼش

تؼییي هیًوایذ  .15سػَتات سیض ٍ تیيدًذسیتی تتا

حدوی ٍ ًحَُ تَصیغ سػَتات غٌی اص آّي ؿىل گشفتِ دس

(آلیاطّای حاٍی  1/2 ٍ 0/8دسصذ آّي) تِ ػٌَاى هاًؼی دس

صهیٌِ آلیاط ًیض تغییش هیوٌذ.

تشاتش حشوت ًاتداییّا ػول ًوَدُ ٍ تا افضایؾ هشاوض

تاثیش تشویثات تیيفلضی صفحِای ؿىل تتا تش خَاف

اًثاؿت ًاتدایی ،هیتَاًٌذ هَخة افضایؾ اػتحىام آلیاط

آلیاطّای  Al-Siلثال تَػظ هحممیي هختلف هَسد تشسػی

ؿًَذ .تا تَخِ تِ ون تَدى وؼش حدوی ٍ ػْن ایي سػَتات

لشاس گشفتِ اػت  .12-14هَسفَلَطی صفحِای ٍ تاال

دس خَاًِصًی ٍ اؿاػِ تشن ،سؿذ تشن هؼتلضم ػثَس اص فاص

تَدى ًؼثت عَل تِ ػشض دس رسات تتا (تِ خصَف رسات

ًشم صهیٌِ ٍ هٌاعك تیيدًذسیتی اػت اها دس صَست

تتای اٍلیِ) ،احتوال تشٍص توشوض تٌؾ ؿذیذ تش سٍی ایي

ؿىلگیشی صفحات دسؿت تتای اٍلیِ دس سیض ػاختاس،

رسات سا افضایؾ هیدّذ .ایي دس ؿشایغی اػت وِ تتا فاصی

خَاف وــی آلیاط تِ خصَف دس همادیش تاالتش ػیلیؼین،

ػخت ٍ ؿىٌٌذُ تَدُ ٍ فصل هـتشن غیش ًفَری آى ،پیًَذ

تِ هیضاى لاتلتَخْی واّؾ هییاتذ (ؿىل  .)4تا تَخِ تِ
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ؿىل -4الف ،اػتحىام وــی دٍ آلیاط حاٍی 2 ٍ 1/2

الیِ تش سٍی ػغح افضایؾ هییاتذ (ؿىل -8ب) .تحت ایي

دسصذ آّي دس غلظتّای ون ػیلیؼین تْتش اص آلیاط پایِ ٍ

ؿشایظ ،هىاًیضم ػایؾ سا ّوچٌاى هیتَاى تلفیمی اص

آلیاط حاٍی  0/8دسصذ آّي اػت اها افت سًٍذ واّـی

چؼثٌذگیٍ ،سلِای ؿذى الیِ تشیثَلَطیىی ٍ ػایؾ

اػتحىام ایي دٍ آلیاط (تِ خصَف آلیاط حاٍی  2دسصذ

خشاؿی دس ًظش گشفت تا ایيحال تِ ػثة افضایؾ پایذاسی

آّي) ٍ اًؼغافپزیشی ولیِ آلیاطّا تا افضایؾ غلظت

الیِ تشیثَلَطیىی اص یه ػَ ٍ واّؾ ًشخ ػایؾ (ػایؾ

ػیلیؼینً ،ـاى دٌّذُ تاثیش هٌفی فاص تتای اٍلیِ ٍ افضایؾ

خفیف) اص ػَی دیگش (ؿىل  ،)2اًتظاس هیسٍد وِ ؿذت

وؼش حدوی ٍ پیَػتگی فاص یَتىتیه اػت وِ هَخة

چؼثٌذگی ٍ اًذسوٌؾ تیي ػغَح تِ هیضاى لاتلتَخْی

هیؿَد هؼیشّای اؿاػِ آػاى تشن تِ هیضاى لاتلهالحظِای

واّؾ یاتذ .هَسفَلَطی ّنهحَس ٍ واّؾ لغش هتَػظ

افضایؾ یاتٌذ.

رسات ًاؿی اص ػایؾ دس آلیاط ( Al-13Siؿىل -9ب) دس
همایؼِ تا آلیاط ( Al-5Siؿىل -9الف) ایي هغلة سا تاییذ
هی وٌذ.
تا افضٍدى آّي تِ آلیاط ٍ ؿىلگیشی تشویثات تیيفلضی غٌی
اص آّي دس صهیًٌِ ،شخ ٍ هىاًیضم ػایؾ هتاثش اص
هَسفَلَطی ،اتؼاد ،وؼش حدوی ٍ ًحَُ تَصیغ ایي تشویثات
دس صهیٌِ تغییش هیوٌذ .تْتشیي خَاف ػایـی دس ًوًَِّای
حاٍی آّي هشتَط تِ آلیاط  Al-5Si-1.2Feاػت (ؿىل
 .)2تشسػی ّنصهاى ػغح ػایؾ ٍ ًَاحی صیشػغح ػایؾ
ایي آلیاط حاوی اص تاثیش هثثت تَصیغ ظشیف تشویثات

ضکل  .7چگًَگی خَاًِ صًی ٍ اؿاػِ تشن اص فصل هـتشن فاص تتا تا

تیيفلضی ػخت دس ًَاحی تیيدًذسیتی ،تش اػتحىام تخـی

صهیٌِ دس آلیاط .Al-5Si-1.2Fe

صیشالیِ ،افضایؾ پایذاسی الیِ تشیثَلَطیىی ٍ ؿىلگیشی

تاثیز هتقابل آّي ٍ سیلیسین بز هکاًیشم سایص
خَاف ػایـی آلیاطّای  Al-Siتذٍى آّي تا افضایؾ
غلظت ػیلیؼین تا حذٍد  13دسصذ ٍصًی ،تْثَد هییاتذ
(ؿىل  .)2تصَیش ػغح ػایؾ دٍ آلیاط حاٍی 13 ٍ 5
دسصذ ػیلیؼین دس ؿىل ً 8ـاى دادُ ؿذُ اػت .ػغح
ػایؾ ( Al-5Siؿىل -8الف) ؿاهل وٌذگیّای ًؼثتا
ٍػیغ ٍ خشاؽّایی هیىشٍػىَپی دس خْت لغضؽ اػت.
دس ایي ؿشایظ هىاًیضم ػایؾ ؿایذ تلفیمی اص چؼثٌذگی،
ٍسلِای ؿذى الیِ تشیثَلَطیىی ٍ ػایؾ خشاؿی تَاػغِ
اًذسوٌؾ ػغح تا رسات ػایـی اػت .تا افضایؾ غلظت
ػیلیؼین ٍ تِ تثغ آى افضایؾ ػختی ٍ تَاًایی صیش الیِ دس
حوایت اص الیِ تشیثَلَطیىی (آلیاط  ،)Al-13Siپایذاسی

یه الیِ تمشیثاً فـشدُ تش سٍی ػغح اػت .تا تَخِ تِ
ؿىل -10الف ٍ دس تغاتك تا تصاٍیش تْیِ ؿذُ اص رسات
ػایـی ایي ًوًَِ (ؿىل -9ج) ،ػایؾ ٍ تشداؿت هادُ اص
الیِ تشیثَلَطیىی ؿىل گشفتِ تش سٍی ػغح ایي آلیاط اص
عشیك ؿىلگیشی رسات ػایـی سیض ٍ ّن هحَس ؿایذ دس
اثش تلفیمی اص ػِ هىاًیضم اصلی چؼثٌذگی ،ػایؾ ٍسلِای
ٍ ػایؾ خشاؿی دس هحذٍدُ ػایؾ خفیف اػت.
دس صَست تداٍص غلظت آّي اص حذ تحشاًی ،رسات تتای
اٍلیِ تِ صَست صفحاتی دسؿت دس صهیٌِ پذیذاس
هیؿًَذ .وؼش حدوی ٍ اتؼاد ایي صفحات تِ هشاتة تیؾ
اص صفحات تیيدًذسیتی تَدُ ٍ تا افضایؾ غلظت آّي ٍ
ػیلیؼین افضایؾ هییاتذ (ؿىل  5ج ٍ د).
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ضکل  .8تصَیش هیىشٍػىَپی الىتشًٍی اص ػغح ػایؾ ( :SDخْت لغضؽ)
(الف) آلیاط ( ٍ Al-5Siب) آلیاط .Al-13Si

ضکل  .9تصَیش هیىشٍػىَپی رسات ًاؿی اص ػایؾ
(الف) آلیاط ( ،Al-5Siب) آلیاط ( ،Al-13Siج) آلیاط ( ٍ Al-5Si-1.2Feد) آلیاط .Al-13Si-2Fe
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ضکل  .10تصَیش هیىشٍػىَپی الىتشًٍی اص ػغح ػایؾ ( :SDخْت لغضؽ)
(الف) آلیاط ( ٍ Al-5Si-1.2Feب) آلیاط .Al-13Si-2Fe

ضکل  .11تصَیش هیىشٍػىَپی صیش ػغح ػایؾ (الف) آلیاط ( ٍ Al-5Si-1.2Feب) آلیاط .Al-13Si-2Fe
رسات تتا ٍ خْت لغضؽ تا فلؾ تش سٍی ؿىل ًـاى دادُ ؿذُ اػت.

ضکل ً .12وَداس تغییشات ضشیة اصغىان تش حؼة هؼافت لغضؽ
(الف) آلیاط ( ٍ Al-5Si-1.2Feب) آلیاط .Al-13Si-2Fe
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ایي رسات تیيفلضی تِ ػثة اتؼاد تضسي ،عثیؼت ؿىٌٌذُ

ًتیجِ گیزی

ٍ دس تشداؿتي تشنّای دسًٍی ،دس اثش وشًؾّای صیش

 -1خَاف ػایـی آلیاطّای  Al-Si-Feهتاثش اص اتؼاد،

ػغحی تِ ػَْلت خشد ؿذُ ٍ ضوي افت لاتل تَخِ اثش

وؼش حدوی ٍ ًحَُ تَصیغ تشویثات تیيفلضی ٍ

تخـیؿاى دس افضایؾ اػتحىام صیشالیِ ،دس ساػتای لغضؽ

غٌی اص آّي  AlFeSiدس صهیٌِ آلیاط اػت.

خْتگیشی ًوَدُّ ،وشاُ تا رسات ػیلیؼین تِ صَست

 -2تَصیغ ظشیف تشویثات غٌی اص آّي دس ًَاحی

رساتی هدضا تِ تذسیح ٍاسد الیِ تشیثَلَطیىی ؿذُ ٍ اص

تیيدًذسیتی تا افضایؾ ػختی ٍ تَاًایی الیِّای صیش

اًؼدام آى هیواٌّذ .تصَیش هیىشٍػىَپی ًَاحی صیش

ػغحی دس حوایت اص الیِ تشیثَلَطیىی ،هَخة

ػغح ػایؾ دٍ آلیاط Al-13Si-2Fe ٍ Al-5Si-1.2Fe

تْثَد خَاف ػایـی هیؿَد.

(ؿىل  )11هَیذ چگًَگی خشدایؾ ٍ ٍسٍد تذسیدی

 -3تا افضایؾ غلظت آّي (تیؾ اص غلظت تحشاًی) ٍ

رسات غٌی اص آّي تِ دسٍى الیِ تشیثَلَطیىی ٍ تؼْیل

ػیلیؼین ،تَاػغِ ؿىلگیشی صفحات دسؿت

خَاًِصًی ٍ اؿاػِ تشنّای هیىشٍػىَپی دس الیِ

 ،AlFeSiتاٍخَد افضایؾ ػختی صهیٌِ ،خَاًِصًی ٍ

تشیثَلَطیىی اص فصل هـتشن رسات اػت .تش ایي اػاع

اؿاػِ تشنّای هیىشٍػىَپی دس ًَاحی صیشػغحی

تِ ًظش هیسػذ وِ دٍ هىاًیضم اصلی ػایؾ پغ اص ؿىل-

تؼْیل ؿذُ ٍ هماٍهت ػایـی افت هیًوایذ.

گیشی الیِ تشیثَلَطیىی تش سٍی ػغح ًوًَِّای غٌی اص

 -4تْتشیي ٍ تذتشیي خَاف ػایـی دس آلیاطّای هَسد

آّي ٍ ػیلیؼین ػثاستٌذ اص ٍسلِای ؿذى گؼتشدُ الیِ

تشسػی تِ تشتیة هشتَط تِ دٍ آلیاط Al-5Si-1.2Fe

تشیثَلَطیىی ٍ خشاؽ ػِخؼوِ الیِ دس اثش اًذسوٌؾ تا

ٍ  Al-13Si-2Feاػت.

رسات ػایـی ٍ تشویثات تیيفلضی.
تشسػی

تغییشات

ضشیة

اصغىان

دٍ

ًوًَِ

 Al-13Si-2Fe ٍ Al-5Si-1.2Feعی لغضؽ دس ؿىل
 12اسایِ ؿذُ اػتّ .واًگًَِ وِ هـاّذُ هیؿَد هیاًگیي
ضشیة اصغىان آلیاط  Al-5Si-1.2Feحذٍد  30دسصذ
ووتش اص آلیاط  Al-13Si-2Feاػت .اصغىان هـتول تش
دٍ خضء اصلی چؼثٌذگی ٍ خشاؿی اػت  6لزا تاال
تَدى ضشیة اصغىان ٍ داهٌِ ًَػاى تغییشات آى سا هی
تَاى تِ تاال تَدى ؿذت فشآیٌذّای چؼثٌذگی ٍ ػایؾ
خشاؿی عی ػایؾ ًوًَِ ً Al-13Si-2Feؼثت داد.
ػالٍُ تش ایي دس ًوَداس ًَ Al-13Si-2Feػاًات همغؼی
دس ضشیة اصغىان هـاّذُ هیؿَد (تا فلؾ تش سٍی
ًوَداس ًـاى دادُ ؿذُ اػت) وِ دس تَافك تا هىاًیضمّای
پیـٌْادی ٍ افضایؾ اًذاصُ هتَػظ رسات ػایـی (ؿىل
-9د)ً ،اؿی اص ؿىلگیشی ٍ تشداؿت هتٌاٍب الیِ
تشیثَلَطیىی اص سٍی ػغح ایي آلیاط اػت.
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