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  چکيده
دراين روش پس از عمليات .در اين تحقيق روشي نوين براي رسوب سختي آلياژهاي آلومينيوم ارائه شد

د و در نهايت آلياژ به صورت محلول سازي، سطح مورد نظرتحت عمليات آسيا کاري قرار مي گير

در واقع انرژي اکتيواسيون فرايند تشکيل رسوبات به طور . موضعي و سطحي رسوب سخت مي گردد

  .مکانيکي تامين شده و طي فرايند مکانو شيميايي رسوبات در دماي محيط تشکيل مي شوند

صل از سختي سنجي و  انجام گرفت و نتايج حا۳۵۶Aاين فرايند بر روي آلياژ آلومينيوم ريختگي 

ج به دست آمده از رسوب سختي مرسوم ي بررسي گرديدواز مقايسه ي اين اطالعات با نتا XRDآناليز

 .صحت و عملي بودن اين روش تاييد گرديد
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  مقدمه
ليات رسوب سختي يا به بيان ديگر پيرسختي آلومينيم يکي از فرايندهاي جدايي ناپذير در توليد عم

هاي طوالني حاصل  زمانباشد که طي چندين سيکل گرم و سرد کردن در مدتآلياژهاي آلومينيوم مي

  ه مرحله ي که از س باشدهدف از اين عمليات بهبود خواص مکانيکي و به ويژه استحکام مي. گرددمي

   توليد محلول جامد به منظور داشتن محلول جامد همگن ‐۱ 

   کوئنچ کردن به منظورتوليد محلول فوق اشباع ‐۲

 پيرسازي شامل افزايش دما و دادن زمان به منظور نفوذ عناصر آلياژي و تشکيل رسوبات تشکيل شده ‐۳

سختي برپايه نفوذ عناصر لي پديده رسوب  بنابر اين همانگونه که استنباط مي گردد مکانيزم اص]۱[.است

باشد که وجود نابجايي ها و تهي جاها به عنوان فاکتورهاي زني و رشد رسوبات استوار ميآلياژي و جوانه

در افزايش سرعت نفوذ و کاهش سد انرژي جوانه زني و رشد،مي توانند عواملي موثر و تاثير گذار  موثر

صوال در فرايند رسوب سختي انرژي فعال سازي مورد نياز جهت نفوذ  ا]۲[.در فرايند رسوب سختي باشند

که شامل نوسان حرارتي اتم ها و تشکيل تهي جاها مي باشد،از طريق حرارت صورت گرفته و بنابراين از 

ولي اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که عالوه بر دما،زمان نيز عاملي .باشد اهميت خاصي برخوردار مي

بنابراين براي يک عمليات حرارتي مناسب بايد تلفيقي بهينه از . اثيرگذار بر اين فرايند مي باشدموثر و ت

    ]۳[.اين دو پارامتر را در اختيار داشت

فرايند مکانوشيميايي نيز همانگونه که از عنوان آن پيداست فرايندي است که طي آن انجام يک واکنش 

مي گرددکه خود آسياکاري عبارت است از اعمال انرژي از طريق انرژي حاصل از آسياکاري حاصل 

 ساله دارد واز ۴۰ فرايندهاي مکانوشيميايي که تاريخچه اي ]۴[.مکانيکي جهت ايجاد تغييرات ساختاري

به اين شکل که . آن مي توان به عنوان فرايندي نو ياد کرد،بيشتر بر روي پودرهاي فلزي صورت مي گيرد

مخلوط شده ودر محفظه اي در حضور يک عامل خردکننده تحت انرژي پودرهاي فلزات را با هم 

در اين فرايند انرژي فعال سازي تشکيل آلياژ و يا نفوذ پودرهاي آلياژي در هم و .مکانيکي قرار مي گيرند

از کاربردهاي اين فرايند مي  ]۵[.يا به عبارتي ديگر جوش سرد از طريق انرژي مکانيکي تامين مي گردد

احياء اکسيد،سولفيدوکلريد فلزات و در نهايت توليد فلز خالص اشاره کرد واز مشخصه هاي بارز توان به 

  ]۶[.اين فرايند توليد محصوالت نهايي با ابعاد نانو مي باشد که از اهميت خاصي برخوردار است

در اين با توجه به مشکالت ناشي ازکنترل دما و زمان در فرايند رسوب سختي ، در فرايند پيشنهادي 

سازي الزم براي پديده نفوذ با استفاده از انرژي مکانيکي تامين شده و از اين طريق پژوهش انرژي فعال

  . جايگزيني مناسب براي عمليات حرارتي مرسوم رسوب سختي ابداع و معرفي گرديده است

ر انرژي مکانيکي بر آن  پديده نفوذ و تأثي] ۵[  وهمچنين آقاي عطايي و همکارانش ] ۴[آقاي سوريانارايانا 

اند از طرفي ديگر آقاي اورتيز و را حين عمليات مکانوشيميائي در دماي محيط بررسي نموده

 و ۲۰۲۴ آلياژ ]۸ [ به بررسي اثر کار مکانيکي بر روي خواص استحکامي و خواص سايشي]۷[همکارانش
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ر اين آلياژ قبل از پيرسازي به بررسي اثرکار سرد برروي شکل رسوبات د] ۹[آقاي اونلو و همکارانش

  . اندمصنوعي پرداخته

شکل رسوبات وخواص پيرسختي حرارتي آلياژهاي مورد بررسي از مقاالتي که به مدل سازي فرايند 

   ]۱۳و۱۲و۱۱و۱۰ [.پيرسختي در اين آلياژها پرداخته بودند، استخراج گرديد

، استفاده  ]۱۴[عي کمي دارد  که خواص رسوب سختي طبيA356در اين پژوهش از آلياژ ريختگي 

  . گرديد

 را از اثر  ]۱۶[از مهمترين اهداف در اين مقاله اين است که بتوان اثر کار مکانيکي برروي رسوب سختي

باشد که در اين گذاري ميکار سخت متمايز کرده و نشان داد فرآيند مکانوشيميائي عامل اصلي رسوب

  .رو سختي سنجي استفاده شده استو ميک ]X ]۱۵راستا از الگوي پراش اشعه 

توان به حذف چندين سيکل عمليات حرارتي در خط توليد و درنتيجه کاهش از مزاياي اين روش مي

هاي زيست محيطي، امکان رسوب سختي موضعي بصورت تغييرات ابعادي حرارتي ،کاهش آلودگي

کاهش حساسيت ( فراپيريسطحي ،عملي بودن اين فرايند در دماي محيط،حذف فرايندهايي از جمله

،توزيع همگن ترو رسوبات با اندازه هاي بسيار ريز،توليد دانه ها ي )فرايند رسوب سختي به زمان و دما

 .بسيار ريز در ابعاد نانوو در نهايت خواص استحکامي مناسب تر اشاره نمود
 

  قمواد و روش تحقي
گري جهاد دانشگاهي مشهد خته به صورت شمش از کارگاه ري۳۵۶Aگي آلياژ آلومينيوم ريخته

اي با قطري معادل کف ظرف سپس با استفاده از عمليات ماشين کاري،شمش به استوانه. خريداري گرديد

 با ضخامتي Struers Labtom-3هاي مورد نياز با استفاده از کاتر دستگاه آسياکاري تبديل و نمونه

 . در راستاي ارتفاع استوانه برش زده شدندmm ۵برابر
ها در راستاي جلوگيري از حرکت بندي بين ظروف آسيا کاري و نمونه بهاي پالستيکي جهت آرينگ

  . طراحي گرديدند،ها در حين عمليات مکانوشيمياييآن

  .دهد ترکيب شيميايي آلياژ آلومينيوم خريداري شده را نشان مي۱جدول شماره 

  

Zn Mn Fe  Mg  Si  نام عنصر  
  درصد وزني  ۰/۷  ۴/۰  ۱۳/۰  ۰۵/۰  ۰۶/۰

 ۳۵۶Aگي  ترکيب شيميايي آلياژ آلومينيوم ريخته– ۱جدول شماره ي 

  

از جنس فوالد   mm۱۲ و mm۸، mm ۱۰هايي با قطرهاي از طرفي ديگر عامل خرد کننده نيز از گويچه

  . زنگ نزن انتخاب و خريداري شد
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اه فردوسي مشهد فرستاده شده و هاي آلومينيومي براي سختي سنجي به آزمايشگاه متالوگرافي دانشگنمونه

 در اين راستا فرورونده . سختي سنجي شدندBuhler hardness measurementتوسط دستگاه 

گيري  ثانيه براي اندازه۳۰ به مدت kgf۱۰ ميليمتر و بار اعمالي ۱کروي دستگاه سختي سنج برينل با قطر 

ختي سنجي از سه نقطه ي سطح سختي براي جلوگيري از خطا در س.سختي، مورد استفاده قرار گرفت

هاي سپس نمونه. ثبت گرديد خامهايسختي نمونه. سنجي صورت گرفته و ميانگين آن گزارش شد

 Exciton آلومينيومي براي عمليات فوق اشباع سازي به واحد عمليات حرارتي فرستاده شدند ودر کوره
xs 1200 دقيقه تحت دماي ۱۰۰  به مدت 

c
 نهايتاً در مخلوط آب و يخ کوئنچ  قرار گرفتند و۵۳۰

  . ها جدا گرديد از اين نمونهXRDسپس دو نمونه يکي براي سختي سنجي و ديگري براي آناليز .شدند

اي قرار گرفته  دو محفظهPlanetary Ball millها بالفاصله در کف ظروف دستگاه آسياکاري نمونه

کل حجم % ۶۷امل خرد کننده با درصدي معادل بندي شدند و سپس ع ها کامالً آبو با جاسازي رينگ

.  گوي سهم هر ظرف آسياکاري شد۴۵ظرف آسياکاري درنظر گرفته شد که با توجه به اين مطلب 

 .دهدها در هر ظرف آسياکاري را نشان مي توزيع گوي۲جدول 
 

mm١٢  mm١٠   mm٨   

١٥  ١٥  ١٥  

 ينشان دهنده ي توزيع گوي ها در هر ظرف آسياکار– ۲جدول 
  

  . ساعت تحت عمليات مکانوشيميايي قرار گرفتند۳۶ و  ۲۴ ، ۱۲ها براي مدت زمانهاي نمونه

تجاوز ) c) ۷۰‐۵۰ اي انتخاب گرديد که دما در حين آسياکاري ازفرکانس دستگاه آسياکاري به گونه

به اين منظور سرعت بهينه. نکرده و انرژي برخورد هم کاهش چشمگيري پيدا نکند
rpm 

ي اين  برا۲۰۰

  .عمليات انتخاب گرديد

 XRDها براي بررسي سختي به آزمايشگاه متالوگرافي وبراي آناليز  نمونه،پس از کامل شدن عمليات

  . فرستاده شدند

عملياتي مشابه آنچه براي آماده سازي آلياژهاي آلومينيوم براي قرار گرفتن در ته ظروف آسياکاري 

که البته در اين حالت هيچ گونه عمليات حرارتي بر . انجام شد برروي آلومينيوم خالص نيز،صورت گرفت

نتايج سختي سنجي در جدولي جدا ثبت . ندروي نمونه ها انجام نشد وفقط تحت کار مکانيکي قرار گرفت

  .گرديد
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  هاافته ي
  . گزارش شد HB ۲/۷۳اندازه گيري شده و به طور ميانگين    خامسختي نمونه هاي

يات رسوب سختي حرارتي اين آلياژ در دماهاي مختلف از دمايسختي حاصله از عمل
c  )۲۲‐۴۲۰ ( 

 ] ۱۴[ . ثبت شد۱اندازه گيري و در نمودار 

  
  در دماهاي مختلف A356منحني پيرسازي براي نمونه ي ‐۱نمودار 

  

 . ثبت گرديد۳سختي نمونه هاي  رسوب سخت شده به روش مکانو شيميايي نيز در جدول شماره ي 
  

 
نگينميا

 

HB 
L:10 Kgf
D:1 mm  

HB 
L:10 Kgf
D:1 mm  

HB 
L:10 Kgf
D:1 mm  

HB 
L:10 Kgf
D:1 mm  

 
 )hr(زمان 

 
١٢  ٧/٨٩  ٤/٨٠  ٢/٨٧  ٢/٨٨ ٤/٨٦  

٢٤  ١٢١  ١١٤  ١١٠  ١١٥ ١١٥    

٣٦  ١١٤  ١١٣  ١١٤  ١١٥ ١١٤  

  سختي نمونه هاي  رسوب سخت شده به روش مکانو شيميايي‐۳جدول 
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 ٤ري بعد از آسيا کاري نيز اندازه گيري شد که نتايج در جدول شماره ي سختي سطح مقابل آسيا کا

  .آمده است

  

 
  (hr) زمان  ١٢  ٢٤  ٣٦

(HB)سختي متوسط   ٣/٧٣  ١/٧٣  ٤/٧٣

 سختي سطح مقابل آسيا کاري بعد اززمان هاي آسيا کاري متفاوت ‐۴جدول 
  

يا کاري قرار گرفت و نتايج آلومينيوم خالص هم جهت مقايسه براي زمان هاي متفاوت فقط تحت آس

  . ثبت گرديد۵سختي سنجي در جدول شماره ي 

 
 

ميانگين

 

HB 
L:10 Kgf
D:1 mm  

HB 
L:10 Kgf
D:1 mm  

HB 
L:10 Kgf
D:1 mm  

 
)hr(زمان

 
۳/۷۳  ۴/۷۲  ۵/۷۷  ۲/۷۰  ١٢  

۲/۷۳  ۷/۷۱  ۴/۷۲  ۵/۷۵  ٢٤  

۱/۷۴  ۳/۷۸  ۷/۷۱  ۴/۷۲  ٣٦  

  هاي مختلف آِسا کاري سختي آلوِمنيوم خالص بعد از زمان‐۵جدول 
 

 ساعت تحت عمليات مکانو شيميايي و ۱۲ نمونه ي فوق اشباع ، نمونه ي ۳ براي  XRDنتايج آناليز 

 . آمده است۱ ساعت تحت عمليات مکانوشيميايي درشکل ۳۶نمونه ي 
 

 
  الف

A
l

A
l

A
l
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  ب

  
  ج

 ۳۶نمونه ي )  جايي ساعت تحت عمليات مکانو شيمي۱۲نمونه ي )نمونه ي فوق اشباع ب) الفXRDناليز آ نتايج ‐۱شکل 
  اييساعت تحت عمليات مکانو شيمي

 
  بحث

با توجه به نتايج به دست آمده از سختي سنجي نمونه هاي تحت فرايند مکانوشيميايي در جدول شماره ي 

       آمده است در ۱نمودار حرارتي که در سوب سخت شده به روش  و مقايسه ي آن با نمونه هاي ر۳

 سختي حاصله در اين روش از بيشترين سختي توليد شده در روش عمليات حرارتي خواهيم يافت که

اما .باشد که مي توان اين سختي را به دو عامل اثر کار سرد و تشکيل رسوب نسبت داد مي  مرسوم بيشتر 

 همگن و  در صورتي که آلياژ،ر سرد بر روي آلومينيوم خالصبا توجه به نتايج به دست آمده از اثر کا

 برينل مي باشد که اين ميزان ۱/۷۴د بيشترين ميزان کار سختي چيزي حدود  عاري از هر گونه رسوب باش

اين در حالي است که با .ا بر روي آلياژ همگن نشان مي دهد ر کار سرد اثر مقدار خالص،افزايش سختي

ن موانعي براي حرکت نابجايي ها که به دليل کار مکانيکي دانسيته ي آنها به حضور رسوبات به عنوا

شدت افزايش يافته است ،اين ميزان افزايش پيدا کرده و ميزان کارسختي افزايش چشمگيري پيدا مي 

 ميزان رسوب سختي طبيعي ۱ که با توجه به نمودار A356بنابر اين در آلياژ فوق اشباع شده ي .کند

 دماي محيط دارد، مي توان از رسوبات تشکيل شده در دماي محيط در طي عمليات مکانيکي رناچيزي د
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 تشکيل نمي شد ي رسوبايیشيمياين نکته که اگر در فرايند مکانوو با در نظر گرفتن ه چشم پوشي نمود

دود  سختي حشي با توجه به افزاکه توان ادعا کرديمسختي بايد حدود سختي آلومينيوم خالص مي بود،

 طي فرايند مکانوشيميايي رسوبات ريز و همگن سختي آلومينيوم خالص در اثر کار سرد، نسبت به% ۳۵

املي مساعد براي مختل کردن حرکت نابجايي ها و در نتيجه افزايش کار وعو اين رسوبات تشکيل شده 

  .دنسختي و استحکام مي باش

از بارزترين آنهاکه ناشي از . نتايج جالبي اشاره کرد نيز مي توان به XRDاز سوي ديگر با توجه به آناليز 

 افزايش شدت پيک عناصر آلياژي با افزايش زمان فرايند است که ، استXRDمقايسه ي اين سه الگوي 

صحت نظريه ي نفوذ عناصر آلياژي از اليه هاي زيري و حرکت آنها به سمت سطح قطعه که تحت کار 

همانگونه که مي دانيم اصلي ترين عامل در فرايند رسوب سختي نفوذ .مکانيکي مي باشد را اثبات مي کند

عناصر آلياژي است که در روش رسوب سختي حرارتي اتمها از طريق نوسان هاي حرارتي انرژي 

 با توجه به انرژي ييادر حالي که در فرايند هاي مکانوشيمي اکتيواسيون الزم براي نفوذ را توليد مي کنند

 حين آسيا کاري و تغيير انرژي آزاد يک سيستم با اعمال فشار خارجي مي توان از فشار برخورد بسيار باال

به عنوان عاملي تاثير گذار بر نفوذ ياد کرد و انرژي اکتيواسيون نفوذ براي تشکيل رسوبات را با فشار به 

م با از سوي ديگر با توجه به کوچک تر شدن شدت پيک هاي آلومينيو.صورت مکانيکي تامين کرد

شرر مي توان کوچک شدن اندازه دانه ها را اثبات ‐ با استفاده از قانون دباي،افزايش زمان آسيا کاري

بنابراين دانسيته ي مرزدانه ها به عنوان مکان هايي مساعد براي جوانه زني رسوبات افزايش پيدا کرده .کرد

ه بيانگر حرکت شديد نابجايي هاست و از سوي ديگر کرنش باالي ايجاد شده در اثر فرايند آسيا کاري ک

نيز باعث تشکيل عيوب ساختاري مي گردد که خود عاملي مساعد براي  افزايش نفوذ عناصر آلياژي به 

بنابر اين با توجه به انرژي اکتيواسيون نفوذ ايجاد شده در اثر انرژي مکانيکي و .سمت مرزدانه ها مي باشد

 ما با نفوذ عناصر آلياژي به سطح مواجهيم که به دليل زياد بودن نيز افزايش عيوب شبکه در اثر آسياکاري

مکان هاي مساعد براي جوانه زني با توزيعي همگن از رسوبات ريز مواجه خواهيم بود که منجر به 

 .خواص استحکامي مناسب تري در مقايسه با روش مرسوم مي گردد
 

  نتيجه گيري
ه مي توان انرژي اکتيواسيون فرايند تشکيل رسوبات تحقيق صورت گرفته حاکي از اين موضوع است ک

را به طور مکانيکي تامين نموده و طي فرايند مکانو شيميايي رسوبات در دماي محيط تشکيل 

رسوبات ريزتر،توزيع همگن تر در نتيجه خواص استحکامي بهتر،امکان رسوب سخت کردن نمونه .شوند

 رسوب سختي به دما و زمان که نياز به کنترل ها به صورت موضعي و سطحي،حذف حساسيت فرايند

 و در نتيجه حذف پديده هايي از جمله فرا پيري عواملي است که مي توانند فرايند ردهاي شديدي دا

رسوب سختي مکانو شيميايي را به عنوان جايگزيني مناسب براي فرايند رسوب سختي حرارتي معرفي 

  .نمايند
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A novel method for surface precipitation hardening of aluminum alloys 

 
Pouya Valizadeh,Meisam1 Sheikh Amiri2,Jalil Vahdati Khaki3 

 
Abstract 
A novel method for precipitation hardening of aluminum alloys is presented in this 
research. In this method, after solid solution treatment, the required surface is subjected 
to mechanical milling and at the end of the treatment; the surface of the alloy is locally 
precipitation hardened. The activation energy required for precipitate formation is 
acquired mechanically and during the mechano-chemical process the precipitates 
nucleate and grow at room temperature. 
This method was done on A356 aluminum casting alloy and the results acquired from 
hardness measurement and XRD were evaluated. Comparing these results to those from 
traditional precipitation hardening method shows that this novel method is an accurate 
and practical method. 
 
Keywords: precipitation hardening, milling, process activation energy, mechano-chemical process, hardness 
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