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چكیده
 اندازۀ، سختی، توابع هدف. الگوهای مناسبی برای سختی و ریزساختار آلیاژ آلومینیم سرسیلندر ارائه شده است،در این مقاله بهروش تحلیل رگرسیون
 نتاین نشااان داد که بیشااینه سااختی.فازها و میزان کرویبودن و متغیرها در آزمایشهای تجربی شااامل دما و زمان انح ل و ریرسااازی انتخاب شاادند
.دقیقه ریرسااخت شااود963  بهمدت970 °C  در دمای،

 قرار گیرد و ساا093 °C دقیقه در دمای933 ویکرز) زمانی بهدساات میآید که نمونه961(

 نتاین تحلیل رگر سیون ن شان داد که. عملیات حرارتی بهینه برای د ستیابی به کمترین اندازۀ م ساحت فازها و کرویتربودن فازها م شخص شد،همچنین
.زمان ریرسختی مؤثرتر از دما در تغییرات سختی است و دمای انح ل نسبت به دمای ریرسختی فاکتور مهمتری محسوب میشود
. سختی، ریزساختار، عملیات حرارتی، تحلیل حساسیت، آلیاژ آلومینیم:واژههای كلیدی

Sensitivity Analysis of Heat Treatment Parameters on Cylinder-head Aluminum Alloy
Properties by Regression Method
M. Jafar Sharifi

M. Azadi

M. Azadi

Abstract
In this article, by the regression analysis, suitable patterns for the hardness and the microstructure of the cylinderhead aluminum alloy have been presented. Objective functions were the hardness, the phase size and the spherical
degree and variables were selected as the temperature and the time for the solution and ageing, in experiments.
Results showed that the highest hardness (164 VHN) obtained when the sample was heated at 510°C for 300
minutes; then, aged for 360 minutes at 175°C. The optimal heat treatment was determined to achieve the smallest
value of the phase area, as well as a higher amount of spherical phases. Results of the regression analysis
demonstrated that the ageing time was more effective than the temperature in hardness variations, and the solution
temperature was more important than the ageing temperature.
Key Words Aluminum Alloy, Sensitivity Analysis, Heat Treatment, Microstructure, Hardness.
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مقدمه

 7N01بررسی کردند .آنها نشان دادند که عملیات حرارتی

امروزه آلیاژهای آلومینیم بهطور گسترده در ساخت قطعات

 T6باعث افزایش استحکام آلیاژ میشود ،ولی چقرمگی

موتور استفاده میشوند ،ازاینرو ،تحقیقات زیادی برای بهبود

شکست ماده را کاهش میدهد .لونا ( )Lunaو همکارانش

خواص مکانیکی این آلیاژها انجام شده است .از مهمترین

] ،[7گزارش کردند که با انجام یک عملیات حرارتی

قطعاتی که در خودروهای سواری با آلیاژهای آلومینیم ساخته
میشود ،سرسیلندر است .از آنجا که سرسیلندر زیر بارهای
مختلف مکانیکی و حرارتی قرار دارد ،به بررسی استحکام آن
بسیار توجه شده است که در ذیل به برخی از این بررسیها
ررداخته میشود.
لی ( )Liو همکارانش ] ،[1به بررسی تأثیر میزان آهن
موجود در آلیاژ آلومینیم  991ررداختند .این آلیاژ برای ساخت
سرسیلندر در شرکت خودروسازی رژو سیتروئن فرانسه
استفاده میشود .نتاین بررسی آنها نشان داد که افزایش میزان
آهن ،باعث کاهش استحکام ماده در برابر ایجاد و رشد ترک
شده است .منرگ

( )Menarguesو همکارانش ]،[2

عملیات حرارتی انح ل را برای کاهش اندازۀ فاز سیلیسیم و
همچنین فازهای غیرقابل حل در آلیاژهای  A356و A357

ارائه کردند که شامل زمان 93دقیقه و دمای  013 °Cاست که
موجب ایجاد فازهای ریزتری نسبت به روشهای عملیات
حرارتی مرسوم میشود و بر خواص مکانیکی تأثیرگذار
است .آزادی و همکارانش ] ،[3عملیاتهای ریرسازی
مختلفی را روی آلیاژ آلومینیمی ریستون انجام و نشان دادند
که در این عملیات حرارتی اندازۀ فاز سیلیسیم و سختی
افزایش ریدا میکند .بیرل ( )Beroualو همکارانش ] ،[4به
بررسی تأثیر عملیات حرارتی روی آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-
م

و آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-منیزیم ررداختند .نتاین نشان

داد برای دستیابی به بیشترین استحکام آلیاژ حاوی منیزیم،
زمان انح ل و ریرسازی باید افزایش یابد .لیو ( )Liuو
همکارانش ] ،[5نشان دادند که با انجام عملیات حرارتی T6

میتوان استحکام برشی نمونههای آلومینیمی از جن

A356

و آلیاژ  6939را که بهروش ریختهگری کوبشی ساخته شده
است ،افزایش داد .لی و همکارانش ] ،[6اثر عملیاتهای
حرارتی مختلف را بر استحکام و چقرمگی شکست آلیاژ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

چندمرحلهای روی آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-م -منیزیم می-
توان خواص مکانیکی ماده را به میزان چشمگیری افزایش
داد ،همچنین نشان دادند که با انجام عملیات انح ل
چندمرحلهای میتوان به خواص مکانیکی بهتر در زمان
کمتری نسبت به عملیاتهای حرارتی مرسوم دست یافت.
یو ( )Yuو همکارانش ] ،[8اثر عملیات حرارتی  T6را بر
رفتار شکست آلیاژ  A390مطالعه کردند .نتاین آنها نشان داد
که نمونههای عملیات حرارتیشده دارای فازهای گردتری
نسبت به نمونههای بدون عملیات حرارتی بوده و همچنین
چقرمگی شکست آنها بیشتر است .سچیل ( )Cecchelو
همکارانش ] ،[9اثر عملیات حرارتی بر آلیاژ آلومینیم-
سیلیسیم-م

را بررسی و گزارش کردند که انتخاب عملیات

حرارتی مناسب میتواند تا 03درصد استحکام تسلیم و تا
13درصد میزان چکشخواری آلیاژ را افزایش دهد .بهمنی و
همکارانش ] ،[10نشان دادند که با افزودن ذرات کاربید
سیلیسیم به مقدار 9درصد وزنی به آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم،
بیشترین سختی و همچنین با افزودن 9/0درصد وزنی به آلیاژ،
بیشترین مقدار مقاومت سایشی را میتوان بهدست آورد.
وندرلوی

( )Vandersluisو همکارانش ] ،[11ر

از

بررسی 2نوع عملیات حرارتی بر سرسیلندرهای خودرو
سواری و مقایسه ریزساختار آنها ،گزارش کردند که بهترین
عملیات حرارتی برای آلیاژ استفادهشده آنها عملیات T7

است ،زیرا باعث کوچکترشدن اندازۀ فاز  Al2Cuمیشود.
کای ( )Caiو همکارانش ] ،[12اثر مقدار متفاوت نیکل
موجود در آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم را در عملیات حرارتی T6

بررسی کردهاند .آنها نشان دادند که بیشترین استحکام
خستگی زمانی بهوجود خواهد آمد که 2/0درصد نیکل در
آلیاژ موجود باشد .هوآنگ ( )Huangو همکارانش ] ،[13در
تحقیق خود به اثر افزودن عناصر هافنیم و زیرکونیم روی
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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استحکام آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم ررداختند .آنها ابتدا

اصل اساسی ترمودینامیکی ( Thermodynamic Extremal

نمونههای خود را در عملیات حرارتی  T6قرار دادند و ر

 )Principleبرای محاسبۀ خواص مکانیکی مواد استفاده

از انجام آزمونهای کشش و استحکام ،مشخص شد که

میشود ] .[24-26در روش تحلیل فاکتور انح ل خواص

افزودن همزمان هردو عنصر به آلیاژ باعث افزایش استحکام

مکانیکی آلومینیم بررایۀ نحوۀ سردسازی قابل محاسبه است

میشود .نتاین تحقیق لی ( )Liو همکارانش ] ،[14نشان داد

] .[27-29در این روش سختی ماده براساس یک رابطۀ ریاضی

که نمونههای عملیات حرارتیشدۀ دارای فازهای کوچکتر،

محاسبه میشود و به متغیرهایی همچون نرخ سردسازی ،دما

سختی بیشتر و استحکام کششی بیشتر نسبت به نمونههای

و زمان ریرسازی توجه میشود ،ولی درباره تأثیر فازها ،سایر

بدون عملیات حرارتی دارند .گرت ( )Garatو همکارش

متغیرهای عملیات حرارتی و ارتباط آن با تابع هدف ،یعنی

و

سختی ،تحلیل مستقیمی انجام نمیشود که این عامل یکی از

آلومینیم  A356را که در ساخت سرسیلندر استفاده میشوند،

محدودیتهای این روش محسوب می شود ] .[30همچنین

بررسی کردند .نتاین نشان داد که افزودن مقدار خاصی از

بیشتر روشهای موجود برای تحلیل خواص مکانیکی معموال

منگنز و زیرکونیم همراه عملیات حرارتی  T7میتواند موجب

محدود به فرایند خاصی هستند .ازاینرو ،استفاده از روش

افزایش عمر قطعه در برابر خزش ،بدون کاهش خاصیت

رگرسیون میتواند به طراحان و رژوهشگران اجازه دهد که

چکشخواری شود .رزدا ( ،[16] )Pezdaبه بررسی تأثیر

بدون وجود محدودیت خاصی ،همۀ متغیرهای مدنظر را بر

عملیات حرارتی بر آلیاژ  A320ررداخت و گزارش کرد که

توابع هدف بررسی کنند .بهطورکلی در استفادۀ صنعتی از

عملیات حرارتی بر مقدار سختی ماده اثر بسیار زیادی دارد و

آلومینیم ،همواره نیاز است که رابطۀ مستقیمی میان زمان و

با انتخاب عملیات حرارتی مناسب میتوان سختی این آلیاژ

دما ،عملیات حرارتی و خواص مکانیکی آن همواره مشخص

را تا 9/7برابر افزایش داد .دیجیوانی ( )Di Giovanniو

باشد ] .[31بنابراین استفاده از روش رگرسیون میتواند نسبت

به

به روشهای دیگر برای مقاصد صنعتی مناسبتر و سریعتر

آلیاژ  A356و انجام عملیات حرارتی میتوان خواص

باشد ] .[32-34روش رگرسیون نسبت به روشهای دیگر

مکانیکی و حرارتی آن را به میزان چشمگیری افزایش داد.

طراحی آزمونها دارای محدودیت کمتری است .بهعنوان مثال

کارس ( )Koresو همکارانش ] ،[18گزارش کردند که تأثیر

در روش تاگوچی نمیتوان اثرات متقابل برخی متغیرها را

عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ سرسیلندر بسیار زیاد است،

بررسی کرد و فقط یک تابع خطی (درجه اول) برای تحلیل

بهنحوی که میتواند استحکام آلیاژ را تا دوبرابر مقدار اولیه

لحاظ میکند ] .[35در روش طراحی کام وزیت مرکزی

آن افزایش دهد.

( )Central Composite Designکه از روشهای متداول

] ،[15استحکام خزشی  2آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-م

همکارانش ] ،[17نشان دادند که با افزودن مقداری م

الزم به ذکر است که روشهای مختلفی برای ریشبینی

طراحی آزمونهاست ،به  1سطح برای انجام تحلیل نیاز است

خواص مکانیکی مواد براساس ریزساختار وجود دارد .در

که باعث افزایش تعداد آزمونها میشود ] ،[36حال آنکه در

]،[19-20

روش تحلیل رگرسیون هیچگونه محدودیتی در تعداد سطوح

رراش ررتونوترون زاویه کوچک ] [21و روش گرماسنجی

آزمون وجود ندارد و بدون طراحی اولیۀ آزمون ،میتوان بر

روبشی تفاضلی ] ،[22,23خواص شیمیایی و میزان حضور

روی هرگونه خروجیای تحلیل انجام داد .روش سیستم

فازها مشخص میشود .از روشهای تحلیلی مانند تحلیل

استنتاج فازی -عصبی تلفیقی ( Adaptive Neuro-fuzzy

فاکتور انح ل ( )Quench Factor Analysisیا حتی روش

 )Inference Systemبرای ریشبینی و تحلیل آزمونها با دقت

ابتدا به کمک روشهایی مانند رراش ررتوایک

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

63

تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم...

زیاد نیز وجود دارد که در این روش تحلیلها در  0سطح

ساخت قطعه سرسیلندر خودروهای سواری است .درصد

انجام میشود ،همچنین در این روش تعداد نمونههای آزمون

عناصر موجود در این آلیاژ در جدول  9بهوسیلۀ آزمون

و فرایند حل نسبت به روش رگرسیون بیشتر است ].[37

کوانتومتری نشان داده شده است .نمونهها بهروش ریختهگری

بنابراین محققان بسیاری از روش رگرسیون برای تحلیل

گردابی ساخته شدند و همچنین برای افزایش کیفیت نمونهها،

خواص مکانیکی مواد بهره گرفتند که در ذیل به برخی از
آنها اشاره میشود.

فرایند گاززدایی و ریشگرمسازی قالب انجام شد .دمای
ریختهگری براساس نتاین منابع ] 710 °C ،[42انتخاب شد.

آزادی و همکارانش ] ،[38در تحقیقی به کمک روش

جدول  9درصد عناصر آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم-م

طراحی آزمونها ،میزان تأثیر متغیرهای نرخ جابهجایی و

نام عنصر

درصد عنصر

نام عنصر

درصد عنصر

تنش ماده مرکب بررسی کردند .نتاین رژوهش آنها نشان داد

Al

Bal.

Zn

3/37

Si

که فقط نرخ جابهجایی بر هردو متغیر مدنظر تأثیرگذار است.

7/2

Sn

3/39

Cu

ویمبو ( )Vembuو گانسن ( ،[39] )Ganesanاز روش

9/0

Ti

3/39

Mg

رگرسیون برای بررسی تأثیر متغیرهای عملیات حرارتی بر

3/26

Ni

3/39

Mn

3/97

Fe

3/12

بارگذاری را بر عمر خستگی کم چرخه و بیشینه

فرکان

خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم استفاده کردند .نتاین تحلیل
آنها نشان داد که زمان انح ل تأثیر بیشتری بر خواص
مکانیکی نسبت به متغیرهای دیگر دارد .کرسیکیان
( )Karthikeyanو کومار( ،[40] )Kumarگزارش کردند که
میتوان با استفاده از روش رگرسیون تأثیر متغیرهای مرتبط
با ریختهگری را روی خواص آلیاژ آلومینیمی بهخوبی ریش-
بینی کرد .صفرلو و همکارانش ] ،[41در تحقیقی نشان دادند
که میتوان بهروش رگرسیون میزان سختی سوررآلیاژ
رایهنیکل را با دقت زیادی ریشبینی کرد و براساس آن
عملیات حرارتی بهینه را مشخص کرد.
ر

از برر سی تحقیقات دراینزمینه ،م شخص شد که

به اسااتفاده از روش طراحی آزمایشها (تحلیل رگرساایون)
برای رسیدن به یک مدل ریاضی برای بهینهسازی و همچنین

باتوجهبه نمودار همدما فازی آلومینیم-سیلیسیم-م

که

برای آلیاژهای حاوی 6درصد سیلیسیم است ،مشخص
میشود که دمای نقطۀ یوتکتیک یا آغاز شروع فاز مایع نزدیک
به دمای  020 °Cاست ] .[43ازاینرو ،بازهایی گسترده برای
اعمال حرارت بر نمونهها تا نزدیک به نقطۀ یوتکتیک برای
آزمایشهای تجربی تعیین شد .دماهای انح ل براساس
تاریخچه تحقیق و نمودار فازی از  113تا  093 °Cانتخاب
شد و برای بررسی تأثیر ریرسازی بر سختی و ریزساختار ،دما
از  970تا  203 °Cانتخاب شد که در جدول  2نشان داده شده
است .الزم به ذکر است که نمونههای شمارۀ  9و  7برخ ف
نمونههای دیگر در آب ( 13 °Cآب داغ) سرد شدند .همچنین

ن شاندادن تأثیر عملیات حرارتی روی آلیاژ سر سیلندر کمتر

زمانهای انتخابی برای گرمایش قطعات نیز در جدول  2نشان

توجه شااده اساات .ازاینرو ،در این مقاله 2متغیر دما و زمان

داده شده است.

عملیات حرارتی (انح ل و ریرسازی) ،با تابع هدف سختی،

برای بررساای تأثیر زمان انح ل و ریرسااازی در برخی

اندازۀ فاز سیلی سیم و  Al2Cuدر آلیاژ آلومینیم -سیلی سیم-

نمونهها ،از زمان ریر سازی یا انح ل یک سانی ا ستفاده شده

و همچنین میزان کرویبودن آنها بهینه شده است.

ا ست و علت این کار بی شترکردن دقت نمودارها و توابع در

م

این نواحی اسااات که بهروش طراحی آزمون ها بهدسااات
مواد و آزمونها

میآید.

آلیاژ مطالعهشده در این مقاله ،از متداولترین آلیاژها برای
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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جدول  2نحوۀ شمارهگذاری نمونهها در شرایط مختلف
عملیات حرارتی

مستقل تعریف شوند .تحلیل رگرسیون بهطور ویژه مشخص
میک ند که هر متغیر چگو نه و به چه میزان در تابع هدف

شمارۀ

دمای

زمان

دمای

زمان

تأثیرگذار ا ست .همچنین در صورت تغییر یکی از متغیرها،

نمونه

انح ل

انح ل

ریرسازی

ریرسازی

()°C

(دقیقه)

()°C

متغیر های دیگر چ قدر تغییر میکن ند و این تغییر چه تأثیری

(دقیقه)

9

-

-

-

-

بر تابع هدف نهایی خواهد دا شت .تحلیل رگر سیون توانایی

2

093

933

-

-

9

033

993

-

-

1

033

933

-

-

مناسبی در ارائه ریشبینی از رفتار ماده دارد ].[44
ر

از بهدستآوردن اط عات حاصل از آزمونهای

تجربی ،تحلیل صحیح و استفاده حداکثری از نتاین
بهدستآمده ،از مهمترین بخشهای هر تحقیق است .با روش

0

113

933

-

-

6

093

933

970

963

طراحی آزمونها میتوان تأثیر هر یک از متغیرهای دخیل در

7

033

993

203

273

آزمون را بر نتیجه آزمون ریدا کرد .ع وهبراین ،بهکمک این

9

033

933

993

923

روش میتوان بهینهترین حالتهای ممکن را در آزمونهای

1

033

933

993

993

مختلف مشخص کرد .روش استفادهشده در این تحقیق

93

033

933

233

923

تحلیل حساسیت با استفاده از تحلیلهای آماری است .در این

99

113

933

233

993

روش ،ابتدا میانگین مربعات ( )MSاثر شامل متغیر مدنظر
( )MStreatmentو خطا ( )MSerrorاندازهگیری میشود .هدف

برای بررسی تصاویر میکروسکوری ،ابتدا نمونهها با

نهایی در این روش بهدستآوردن حساسیت اثر باتوجهبه

سنبادۀ  2333صیقلی و با رودر آلومینا با ذرات 3/9میکرومتر

روابط ( )9و ( )2است .درنهایت مقدار بهدستآمده با مقدار

رولیش شدند .از محلول کلر نیز برای حکاکی نمونهها استفاده

مرجع ( )Fa,a-1,N-aمقایسه خواهد شد ].[44

شد ] .[13,14همچنین برای بررسی دقیقتر تصاویر

()9

شد .متغیرهای مطالعهشده به کمک این نرمافزار شامل اندازۀ

()2

میکروسکوری ،از نرمافزار تحلیل تصویر ( )ImageJاستفاده
فازهای مدنظر و همچنین میزان کرویبودن آنهاست .برای
بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر سختی نمونهها ،آزمون
سختیسنجی ویکرز انجام شد .نیروی اعمالی دستگاه معادل
93کیلوگرم انتخاب شد .تکراررذیری آزمون سختی برای هر
نمونه0 ،بار بوده است .این نقاط بهصورت تصادفی در مناطق
مختلف سطح هر نمونه انتخاب شده است.
تحلیل حساسیت با تحلیل رگرسیون
تحلیل رگر سیون شامل روشهای مختلفی برای مدل سازی
و ریشبینی توابع هدف براساس متغیرهای ورودی است .در
این روش متغیرها میتوانند بهصاااورت متغیرهای خاص و
منح صربهفرد یا به صورت متغیر واب سته و یک یا چند متغیر

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

MStratment
MSerror

= F0

F0 > Fa,a−1,N−a

برای م شخص شدن مقدار  ،Fa,a-1,N-aباید از جدولهای
آماری ا ستفاده شود .در این تحقیق مقدار سطح ری سک ،a
برابر  3/30در نظر گرفته شاااده اسااات .همچنین ضاااریب
اطمینان طراحی آزمونها نیز 10درصااد در نظر گرفته شااده
است .مقدارهای  a-1و  N-aنیز نشاندهنده درجه آزادی اثر
و خطا هسااات ند .روابط فوق برای یک اثر قابل اجراسااات.
همچنین الزم بااه ذکر اساااات کااه این روابط قااابلیاات
گسااترشدادن برای بررساای چندین اثر را نیز دارا هسااتند
] .[44تمام تحلیلهای اساااتفادهشاااده در این مقاله بهکمک
نرمافزار تحلیل آماری ( )MINITABانجام شده ا ست .ر
از تحلیل حساااساایت ،با اسااتفاده بعد از تحلیل رگرساایون

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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بهکمک نرمافزار ،تابعی برا ساس متغیرهای مدنظر ( P1, P2 ,

 )...برای تخمین میزان سختی ( )Hارائه شده است.
⋯ H = C0 + C1 P1 + C2 P2 + C3 P1 P2 +

()9
ر

از تطبیق رابطۀ فوق با نتاین تجربی بهدستآمده،

ضرایب ثابت رابطۀ ( )C0 , C1 , ….( ،)9مشخص خواهند شد.
در این تحقیق ،ضریب ثابت ،توان اول و همچنین توان دوم
و اثرات متقابل آنها (بهصورت ضرب در یکدیگر) در نظر
گرفته شدهاند.

دمای ثابت ،رفتار بسیار متفاوت و متغیر از خود نشان میدهد
] .[47ر

از انجام سختیسنجی نمونههای ریرسازیشده،

مشخص شد که بیشترین سختی متعلق به نمونۀ شمارۀ 6
است .این نمونه در دمای  970 °Cبهمدت 963دقیقه قرار
گرفته بود .کمترین مقدار سختی نیز ،در دمای 203 °C
بهمدت 273دقیقه (نمونۀ شمارۀ  )7گزارش میشود.
در مطالعات دیگر محققان ] [48-49نیز م شخص شده
ا ست که با انجام عملیات حرارتی  T6در بازه دمایی  900تا
 223 °Cهمواره بی شترین مقدار سختی در نزدیکی 993 °C

نتایج و بحث
نتایج آزمایش سختیسنجی
نتاین حاصل از آزمون سختیسنجی در شکل  9نشان داده

م شاهده خواهد شد .همچنین گزارش شده ا ست افزایش
دمای ریرساااازی و کاهش دمای انح ل باعث کاهش میزان
ساااختی خوا هد شااااد .ع لت افزایش ساااختی ،تغییرات
ریزساااختاری ماده همچون افزایش انسااجام فازها ،افزایش

شده است .بیشترین میزان سختی در مرحله انح ل زمانی رخ

میزان کرویبودن آنها و تغییر اندازۀ فاز سااایلیسااایم در اثر

میدهد که آلیاژ استفادهشده در دمای  033 °Cبهمدت

تغییر روند عملیاتهای حرارتی است ].[16

933دقیقه (نمونۀ شمارۀ  )1قرار داشته باشد که در آن زمان و
دمای عملیات انح ل کمینه بوده است .نتاین مشابهی از سوی
مرجع ] [45نیز گزارش شده است که با افزایش زمان عملیات
حرارتی در دمای  ،033 °Cمیزان سختی کاهش خواهد یافت
که علت این رویداد کاهش مقدار فاز سیلیسیم است .کمترین
مقدار سختی در مرحلۀ انح ل هنگامی رخ میدهد که نمونۀ
بررسیشده در دمای  033 °Cبهمدت 993دقیقه (نمونۀ
شمارۀ  )9قرار داده شده باشد .همچنین گزارش شده است
زمان بیشتر عملیات حرارتی انح ل ،موجب حلشدن بیشتر

شکل  9نمودار سختی میانگین برای همۀ نمونهها

رسوبات همچون فازهای بینفلزی در زمینه آلومینیمی خواهد
شد ] ،[46البته دما نسبت به زمان عامل مؤثریتری است که

تحلیل حساسیت برای سختی

وابسته به نوع عناصر موجود در آلیاژ است .به عبارتی دیگر،

گفتنی اساات که چون هدف تحقیق بررساای اثرات عملیات

ممکن است با تغییر نوع و درصد عناصر آلیاژی موجود در

حرارتی روی خواص نمونه ها بوده اسااات ،تأثیرات انح ل

زمینه ،تغییر در فازهای حاصل رخ دهد که همین عامل

به صورت جداگانه نیز در کنار تأثیر انح ل و ریرسازی روی

موجب تغییر تأثیر دمای عملیات بر رفتار آلیاژ شود .بهعنوان

همۀ آزمونها برر سی شده ا ست .در اولین بخش از تحلیل

آلیاژ آلومینیم افزایش یابد ،فاز

نتاین رگرسیون ،نتاین باقیمانده شامل احتمال نرمال انحراف

 Al2Cuدر زمینۀ آلیاژ بیشتر مشاهده میشود که در نتیجه آن،

نتاین شبیهسازی براساس تابع رگرسیون انتخابشده با نتاین

سختی و خواص مکانیکی آلیاژ در اثر عملیات حرارتی در

تجربی حاصاال از آزمون سااختی برای عملیات حرارتی در

مثال هنگامی که میزان م

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

69

محمدجعفر شریفی -محمد آزادی -محبوبه آزادی

شااکل  2آورده شااده اساات که میزان سااختی بر اثر انجام

روابط رگرسیون بهدستآمده برای سختی بررایۀ

عملیات حرارتی افزایش ریدا کرده اساات .در نمونههایی که

متغیرهای دمای انح ل ( ،)Tsدمای ریرسازی ( )Taو زمان

در آب  13 °Cسارد شادهاند ،ساختی بهشادت کاهش یافته

ریرسازی ( ،)taبرای نمونههای تحت فرایند انح ل قرارگرفته

اسااات  ،ب نابراین این ن تاین با عث ای جاد ناریوساااتگی در

در رابطۀ ( )1و برای نمونههایی که تحت انح ل و ریرسازی

نمودارهای رگر سیون می شوند .برای حل این م شکل ،نتاین

قرار گرفتهاند در رابطۀ ( )0نشان داده شدهاند:

مربوط به این نمونه ها جداگانه در جدول  9گزارش شاااده
است.

(H 2 = −0.1706 + 0.000674Ts − 0.000001 Ts2 )1
H 2 = −19074106 + 75799 Ts + 120.5Ta
+ 97.3t a − 75.4Ts2

()0
در ادامه ،میزان دقت ،میزان تأثیر ( )T-Valueو
حساسیت ( )P-Valueهر متغیر در روابط بهدستآمده از
تحلیل رگرسیون (روابط  1و  )0در جدولهای  1و  0نشان
داده شده است .با مدنظر قراردادن توضیحات مرجع ]،[50
مقدار  P-Valueباید کمتر از  3/30باشد تا آن اثر در تابع
هدف ،مؤثرتر و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

(الف)

جدول  1مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون
برای انح ل
R2

92/66

P-Value

T-Value

Part

3/330

91/93

Regression

3/339

29/11

Ts

3/360

0/93

Ts2

جدول  0مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون برای
ریرسازی

(ب)
شکل  2نحوۀ توزیع نرمال دادههای اندازهگیری براساس

R2

مقدار سختی شامل (الف) انح ل و (ب) انح ل و ریرسازی
جدول  9مقادیر میانگین سختی و انحراف معیار برای انح ل
سردسازیشده در آب داغ
میانگین سختی

انحراف

شمارۀ

(ویکرز)

معیار

9

انح ل

06/1

0/2

7

انح ل و ریرسازی

27

3/3

نمونه

نوع عملیات
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19/13

P-Value

T-Value

Part

3/333

09/96

Regression

3/369

1/37

Ts

3/901

2/27

Ta

3/339

99/29

ta

3/366

9/11

Ts2

از مقایسۀ مقادیر  P-Valueبرای 2تابع رگرسیون
رسمشده مشخص شد که با درنظرگرفتن عملیات ریرسازی،
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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میزان حساسیت به دمای انح ل در تابع مربوط به ریرسازی
کم میشود .در ادامه ،با بررسی مقادیر  T-Valueبهدستآمده
مشخص شد که در تابع مربوط به انح ل ،بیشترین
تأثیرگذاری مربوط به توان اول درجه حرارت است،
درحالیکه برای تابع ریرسازی ،بیشترین تأثیرگذاری مربوط
به متغیر توان اول دمای ریرسازی و بعد از آن با اخت ف نسبتاً
زیادی متغیر توان اول دمای انح ل است .همچنین با
اضافهشدن عملیات ریرسازی به نمونهها ،میزان دقت
اندازهگیری ( )R2تابع رگرسیون بهشدت افزایش ریدا کرد و
مقدار آن به عدد  9نزدیکتر شده است .براساس تابع
رگرسیون انح ل ،متغیر توان اول دمای انح ل مؤثر تشخیص
داده شده است و برای تابع رگرسیون ریرسازی ،فقط دمای
ریرسازی مؤثر است.

در ادامه این بخش ،نحوه تغییر مقادیر سختی براساس
دما و زمان فرایندهای انح ل و ریرسازی در شکلهای  9و
 1نشان داده شدهاند .این نمودارها بررایۀ ریشبینی رگرسیون
رسم شده است ،ولی با استفاده از دادههای تجربی میتوان
مشخص کرد که مقادیر ریشبینیشده در این شکلها دقت
زیادی دارند .باتوجهبه تصاویر برای سختی ،دمای 093 °C
دمای مناسبی برای عملیات انح ل است .همچنین ،دمای °C

 970برای ریرسختی درراستای دستیابی به سختی بیشتر
مناسب است ،زیرا در این دماها مساحت فاز سیلیسیم کمتر
شده است و بهصورت همگنتری در کل زمینه رخش شده
است.

شکل  9تغییرات مقدار سختی براساس دمای انح ل و ریرسازی

شکل  1تغییرات مقدار سختی براساس دمای انح ل و زمان ریرسازی

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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اکنون بهکمک تابع رگرسیون بهدستآمده بررایۀ نتاین
تجربی ،مقدار بیشینه و کمینۀ سختی ریشبینیرذیر است .این
نتاین در جدول  6برای مقادیر سختی بیشینه 993ویکرز و
سختی کمینه 27ویکرز گردآوری شده است که مقدار سختی
کمینه به مقدار محاسبهشده برای نمونۀ شمارۀ  7نزدیک است.
این نتاین نشان میدهند که تأثیر عملیات ریرسازی در دمای
 970 °Cبر افزایش سختی درست بوده است و این نتاین
مطمئناند .همچنین ریشبینی میشود که با افزایش زمان
قرارگرفتن در این دما ،میزان سختی نیز افزایش بیشتری داشته
باشد .کمترین میزان سختی در دمای  033 °Cبرای نمونهای
که در آب داغ سرد شده است ،مطابق نتاین تجربی در
ریشبینی تئوری نیز کمترین میزان سختی را خواهد داشت.
علت آن هم کاهش سختی در این دما بهدلیل سردکردن در
آب داغ است .در اثر این نوع سردکردن ،امکان رشد فازها
همچون فاز آلومینیم-م وجود دارد که از یک ارچگی
رسوبات جلوگیری میکند .الزم به ذکر است که سختی این

عملیات ریرسازی تأثیر بیشتری بر مقادیر بهدستآمده برای
سختی قطعات دارد .این بدین معنی است که توابع
بهدستآمده براساس دادههای تجربی انح ل ،نسبت به
ریرسازی حساسیت بیشتری دارند.
بررسی ریزساختار
در شکل  0میتوان تصاویر ریزساختار برخی نمونهها را
مشاهده کرد .نمونههای مشخصشده در این تصاویر ،دارای
فازهای سیلیسیم و آلومینیم-م اند که در زمینه آلومینیم
رراکنده شدهاند .مشابه چنین ریزساختاری در مطالعات دیگر
محققان نیز گزارش شده است ].[14,17
از بررسی تصاویر میکروسکوری مشخص شد که فاز
سیلیسیم در حالت بدون عملیات حرارتی بهصورت شاخهای
در آلیاژ وجود دارد ،ازاینرو ،برای افزایش استحکام مکانیکی،
باید فاز یادشده به حالت گرد و با کمترین اندازه تبدیل شود
] .[12,15همچنین فاز آلومینیم-م

( )Al2Cuکه کاهش آن

فاز از سختی فاز سیلیسیم کمتر بوده است و موجب کاهش
سختی میشود.

بر عمر قطعات تأثیر مستقیمی دارد ] ،[51,16باید بهصورت

جدول  6ریشبینی بیشینه و کمینۀ سختی

کمینه در آلیاژ درآید .همۀ موارد یادشده با انتخاب یک

متغیر

)Ts)°C

)ts (min

)Ta)°C

)ta (min

بیشینۀ مقدار تجربی

093

993

203

963

بیشینۀ مقدار تئوری

032

933

233

963

کمینۀ مقدار تجربی

119

933

970

923

کمینۀ مقدار تئوری

119

999

211

909

عملیات حرارتی مناسب قابل دستیابی است .با کاهش اندازۀ
این فازها ،تنشهای ریزساختاری در اطراف آنها کاهش
محسوسی ریدا میکند .با انجام عملیات حرارتی انح ل ،فاز
آلومینیم-م

در زمینه انح ل ریدا میکند و در عملیات

ریرسختی این فاز دوباره در زمینه رسوب ریدا میکند که
باتوجهبه زمان و دمای عملیات ریرسازی ،اندازه و شکل این

در انتها میتوان از نتاین حاصااال از دادههای تجربی و
رگرسااایون نتیجه گرفت که افزایش دمای ریرساااازی باعث
کاهش سختی خواهد شد ،درحالیکه افزایش زمان ریرسازی
باعث افزایش مقدار سختی نمونهها خواهد شد.
همچنین تابع رگرسیون رسمشده برای نمونههایی که
فقط تحت انح ل قرار گرفتهاند نیز مقادیر بیشینه و کمینه
محاسبه شد .بیشترین مقدار سختی در اثر انح ل در دمای °C

 030و زمان 933دقیقه برابر با 999ویکرز بهدست آمد.
همچنین کمترین مقدار سختی ویکرز در دمای  113 °Cو
زمان 993دقیقه برابر 91ویکرز محاسبه شد .ر  ،انجام
سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

فاز متفاوت خواهد شد.
الزم به ذکر اساات که نتاین حاصاال از نرمافزار تحلیل
ت صویری شامل اندازه و میزان کرویبودن 2فاز سیلی سیم و
آلومینیم-م  ،در شااکلهای  6و  7گردآوری شااده اساات.
نتاین نشاااان میدهد که در همۀ عملیات های حرارتی ،فاز
سیلی سیم ن سبت به آلیاژ اولیه کاهش یافته ا ست ،ولی درباره
فاز آلومینیم-م

نمیتوان با قطع یت ز یادی نتی جهگیری

مشخصی انجام داد .علت این موضوع هم وجود م

در این

فاز اساات که این فاز را بهشاادت نساابت به هرگونه تغییر
دمایی حساس میکند.

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  0ریزساختار میکروسکوپ نوری ماده برای (الف) نمونۀ شمارۀ ( ،9ب) نمونۀ شمارۀ ( ،1ج) نمونۀ شمارۀ ( ،6د) نمونۀ شمارۀ  7و
(ه) نمونۀ شمارۀ 1

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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شکل  6مساحت میانگین فازهای سیلیسیم و آلومینیم-م

شکل  7میانگین فاکتور کرویبودن فازهای سیلیسیم و آلومینیم-م

باتوجهبه شکل  ،6نمونه شماره  7دارای بزرگترین

بزرگترین اندازۀ مساحت میانگین هردو فاز بررسیشده در

است .زمانی تأثیر

میان نمونههای عملیات حرارتیشده هستند (نمونههای

این اندازه بر خواص مکانیکی ماده مشخص میشود که از

شمارۀ  9و  .)7از مقایسۀ اط عات شکل  6میتوان دریافت

بخش قبل برای این نمونه سختی 27ویکرز یا همان سختی

که با عملیات ریرسازی در دمای  203 °Cروی نمونۀ شمارۀ

کمینه که محاسبه و اندازهگیری شده است ،توجه شود.

 9میتوان آن را به نمونۀ شمارۀ  7تبدیل کرد .این عمل باعث

درنتیجه افزایش مساحت این فاز باعث کاهش میزان سختی

کاهش اندازه فاز سیلیسیم شده است ،درحالیکه این عملیات،

مقدار میانگین مساحت فاز آلومینیم-م

نمونه خواهد شد .همچنین نمونۀ سردشده در آب داغ دارای
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

مساحت فاز آلومینیم-م

را بهشدت افزایش داده است.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

69

تحلیل حساسیت متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ آلومینیم...

نمونۀ شمارۀ  0ر

از قرارگرفتن در دمای 233 °C

سیلیسیم و آلومینیم-م

ایجاد می شود .نحوۀ میزان حضور

بهمدت 923دقیقه به نمونۀ شمارۀ  93تبدیل شده است که

این فازها تأثیر بسزایی در مسیر رشد ترک دارد .ازاینرو ،از

حاصل این فرایند ریرسازی ،کاهش بسیار زیاد اندازۀ فازها و

نمونههای بررساایشااده در این رژوهش میتوان نمونههای

در طرف مقابل افزایش شدید میزان کرویبودن هریک از

شاامارۀ  93و  99را مناسااب برای آزمون کشااش و نمونۀ

فازهای مطالعهشده است .بنابراین ،این فرایند ازجمله

شمارۀ  6را منا سب برای آزمون خ ستگی ررچرخه ری شنهاد

مطلوبترین فرایندهای بررسیشده در این تحقیق است.

کرد .همچنین ری شنهاد می شود که نمونۀ شمارۀ  0در مقابل

نتاین تحلیل تصاویر نشان میدهد که کوچکترین

ایجاد و رشد ترک رفتار مناسبتری داشته باشد.

اندازۀ فازها در نمونههای شمارۀ  93و  99ایجاد شدهاند .این
نتاین در تحقیقات دیگر محققان ] [49نیز برای آلیاژ آلومینیم-
سیلیسیم مشاهده شده است .بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت
که در این دما فاز سیلیسیم ،ساختار ریزتر و کرویتری ریدا
میکند .درنتیجه ،عملیات ریرسازی در دمای  233 °Cدر
کاهش میانگین اندازۀ فازها مؤثرتر از بقیۀ دماهای اعمالی بوده
است .نمونۀ شمارۀ  6که حاصل انجام عملیات ریرسازی بر
نمونۀ شمارۀ  2است ،نشان میدهد که با اعمال ریرسازی در
دمای  970 °Cمساحت فازها و همچنین میزان کرویبودن
آنها کاهش مییابد .الزم به یادآوری است که این نمونه

(الف)

دارای بیشترین سختی اندازهگیریشده است .همچنین
باتوجهبه اهمیت فراوان میزان کرویبودن فازها در مباحث
شکست و خستگی ،بیشترین درصد میانگین کرویبودن فازها
در نمونۀ شمارۀ  9مشاهده شد .تصویر میکروسکوری این
فازها در شکل  9برای نمونههای شمارۀ  93و  99نشان داده
شده است.
کسچینی ( )Ceschiniو همکاران ] ،[52در تحقیق خود
به بررسای اندازۀ ریزسااختار آلومینیم بر خواص مکانیکی و
خستگی آن ررداختهاند .نتاین کار آنها نشان داده است که با
افزایش میزان سااختی نمونهها ،عمر خسااتگی ررچرخه آنها

(ب)

افزایش می یابد .همچنین نمونه هایی که دارای ریزسااااختار

شکل  9ریزساختار ماده برای (الف) نمونۀ شمارۀ  93و

ریزتری ن سبت به نمونههای دیگر بودهاند ،خواص مکانیکی

(ب) نمونۀ شمارۀ 99

مطلوبتری از خود نشااان میدهند .علت این رخداد کاهش
تنش ها در فاز زمی نۀ آلومینیمی و در م جاور فاز های بین

تحلیل حساسیت برای ریزساختار

فلزی اساات .نتاین تحلیلهای شااکساات نشااان میدهد که

در این بخش از این تحقیق مانند بخش قبل برای اندازۀ

بیشااتر ترکهای ریزساااختار در نواحی مجاور فاز یوتکتیک

فازهای محاسبهشده و همچنین میزان کرویبودن آنها از

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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روش طراحی آزمونها استفاده شده است .در ادامه ،روابط
بهدستآمده براساس توابع هدف اندازۀ فاز سیلیسیم و میزان

جدول  9مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون برای
ریرسازی با تابع هدف مساحت فاز آلومینیم-م
کرویبودن آن

کرویبودن آن در روابط ( )6و ( )7نشان داده شده است.
AreaSi = −0.1706 + 0.48 Ts − 0.00682 Ta −
0.000007 t a − 0.00048 Ts2

()6
CircularitySi = −589 + 2.35 Ts − 0.00298 Ta +
0.000881 t a − 0.00235 Ts2

()7
همچنین ،توابع رگرسیون برای اندازۀ فاز آلومینیم-م
و میزان کرویبودن آن در روابط ( )9و ( )1مشاهده میشود.
AreaAl2Cu = 8357 + 33.5Ts − 0.0609 Ta −
0.0179t a + 0.0337Ts2 − 0.00001t 2a

و درصد

CircularityAl2 Cu

AreaAl2 Cu

Part

P-Value

T-Value

P-Value

T-Value

0/533

3/00

0/000

3/33

Regression

0/303

0/53

0/000

3/63

Ts

0/530

0/03

0/003

35/60

Ta

0/360

3/36

0/033

3/50

ta

0/303

0/53

0/005

3/66

Ts2

0/350

0/53

0/036

0/00

ta2

33/60

50/33

R2

از بررسی مقادیر ،میزان تأثیر ،حساسیت و دقت
محاسبهشده برای توابع ،اندازۀ فاز و درصد کرویبودن آنها
مشخص شد که در تابع اندازۀ فاز سیلیسیم فقط متغیر توان

()9
CircularityAl2Cu = 1535 − 6.19 Ts + 0.00241 Ta +
0.00338 t a + 0.00625 Ts2 − 0.00001 t 2a

اول دمای ریرسازی تأثیر داشت ،ولی برای درصد کرویبودن
آن متغیرهای توان اول دمای انح ل و توان دوم آن تأثیر دارند
و بیشترین تأثیر مربوط به توان اول دمای انح ل است.

()1
دقت ،میزان تأثیر و حساسیت هر یک از متغیرهای توابع
بهدستآمده را میتوان در جدولهای  7و  9مشاهده کرد.

همچنین میزان دقت توابع رسمشده برای فاز سیلیسیم مقادیر
کوچکی است که نشان میدهد رفتار این فاز از ماده را نمی-
توان بهصورت تابع ریاضی نشان داد .در ادامه نتاین تحلیل
نشان داد که اندازۀ این فاز

جدول  7مقادیر دقت و حساسیت متغیرها در تابع رگرسیون برای

رگرسیون برای فاز آلومینیم-م

ریرسازی با تابع هدف مساحت فاز سیلیسیم و درصد کرویبودن

مانند فاز سیلیسیم فقط به توان اول دمای ریرسازی حساسیت
دارد ،درحالیکه تابع میزان کرویبودن این فاز به متغیر

CircularitySi

خاصی حساسیت ندارد و بیشترین تأثیرگذاری در این تابع

AreaSi
Part

P-Value

T-Value

P-Value

T-Value

مربوط به متغیر توان اول دمای انح ل است .این رفتار می-

0/000

6/53

0/000

6/66

Regression

تواند به این دلیل باشد که دمای انح ل ،محدودههای باالتری

0/050

6/53

0/305

0/35

Ts

نسبت به دمای ریرسختی دارد و در این حالت چون نفوذ

0/366

3/36

0/003

3/03

Ta

بیشتری رخ میدهد ،تغییرات فازی از قبیل انح ل برخی

0/003

3/33

0/336

0/00

ta

0/053

6/56

0/306

0/35

فازها مشهودتر است .بیشترین دقت بهدستآمده در توابع

Ts2

35/30

30/05

2

R

ریزساختاری مربوط به اندازۀ فاز آلومینیم-م

است ،ولی

بهطورکلی نتاین بهدستآمده از تحلیلهای ریزساختاری
نشان میدهد که رفتار ریزساختار ماده توانایی زیادی مانند
سختی برای مدلسازی ریاضی ندارد.

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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 .9کمترین مقدار ساااختی بهدلیل افزایش مساااا حت فاز

نتیجهگیری
در این تحقیق ،اثر عملیات حرارتی با متغیرهای دمای انح ل،

آلومینیم-م  ،در نمونهای که در دمای  033 °Cانح ل

زمان انح ل ،دمای ریرسازی و زمان ریرسازی روی آلیاژ

و در  203 °Cریرسااازی شااده بود ،اندازهگیری شااد که

آلومینیمی سرسیلندر خودروهای سواری (آلیاژ آلومینیم-

این نتاین با ریشبینی توابع رگرسااایون با دقت ز یادی

سیلیسیم-م ) ،با توابع هدف سختی و ریزساختار مطالعه

مطابقت دارد؛
 .1همۀ عملیاتهای حرارتی انجام شده باعث کاهش اندازۀ

شده است:
 .9نتاین تحلیل حساسیت و اندازهگیری تجربی نشان داد که

میانگین مسااااحت فاز سااایلیسااایم در آلیاژ شااادند.

تأثیر فرایند ریرسازی بر افزایش سختی بسیار بیشتر از

کوچکترین میزان مساااحت اندازهگیریشااده در نمونهها،

فرایند انح ل است .توابع رگرسیون بهدستآمده بهکمک

مربوط به نمو نه هایی بود که دما و زمان انح ل آن ها

نرمافزار تحلیل آماری دقت خوبی را در ریشبینی میزان

مت فاوت بود ،ولی د مای ریرساااازی آن ها 233در جه

سختی نشان دادند؛

سانتیگراد بوده است؛

 .2بیشااترین مقدار سااختی در نمونهای حاصاال شااد که در

 .0تحلیلهای ریزساااختاری و مدلسااازی ریاضاای نشااان

دمای  093 °Cانح ل و در  970 °Cریر سازی شده بود

میدهد که رفتار ریزسااااختار ماده ،همچون کرویبودن

و اندازهگیری شد؛

فازها ،قابلیت ریشبینی دقیق نسبت به خواص مکانیکی
مانند سختی از طریق مدلسازی ریاضی را ندارد.
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