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استفاده از آلیاژهای آلومینیم در صنایع مختلف به ویژه اتومبیلسازی برای داشتن

ریختهگری نیمهجامد ،بهینهسازی،

سازهای با وزن کمتر رو به افزایش است .استفاده از فرآیند شکلدهی نیمه جامد که

آلیاژ  ،A380ویبراتور مکانیکی،

عالوه بر تغییر در ریزساختار که باعث بهبود مشخصات مکانیکی میشود ،میتواند

سختی برینل

باعث کاهش حجم مصرفی ماده تولیدی شده و در نهایت به بهبود نهایی وزن سازه
منجر شود .در این مقاله بهینهسازی پارامترهای حاکم در یکی از روشهای شکل-
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تحقیق آلیاژ آلومینیم با گرید  A380میباشد .پارامترهای مورد بررسی شامل مقدار و
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زمان اعمال تنش برشی و دمای ریختهگری است و هدف به دست آمدن بیشترین
سختی برای نمونههای تولیدی است .در این راستا نمونههایی از مذابهای آلومینیم
 A380تحت فرکانسهای ارتعاش متفاوت و دماهای ریختهگری متفاوت و زمان-
های ارتعاش قرار گرفت و سپس در نهایت با استفاده از بهینهسازی به کمک
الگوریتم ژنتیک ،بهترین نتیجه بدست آمد .بهترین سختی در نمونههای تولیدی
حدود  08برینل به دست آمد .همچنین نتایج نشان داد که دمای مذاب بیشترین تاثیر
را بر روی سختی دارد و با افزایش فرکانس زمان آن باعث میشود دانهها به سمت
کروی شدن بروند و سختی قطعه افزایش یابد.
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Abstract:

Key words:

The use of aluminum alloys in various industries, especially the
automotive industries, to have less structural weight, is on the rise. The
use of semi-solid forming process in addition to changes in the
microstructure which improves the mechanical properties can reduce the
volume of production and ultimately lead to the improvement of the
structural weight. In this paper, optimization of the governing
parameters is investigated in one method of the semisolid forming
named the mechanical vibration. A380 grade aluminum alloy is cast in
our study. The initial parameters that investigated here are the pouring
temperature, frequency and holding vibration time. The output result is
investigated on the hardness. As the result showed the hardness value of
80 is the best result. Also results showed that the temperature of the melt
is the important parameter in this method. Also the hardness will be
increased when the frequency and holding vibration time increases.
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A380 Aluminum Alloy.
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 -5مقدمه
فرآیندهای نیمه جامد ،از جمله روشهای نوین تولید مواد
هستند که دارای عمری در حدود  98سال میباشند .یکی از
مهمترین مسائل در این فرآیند به وجود آمدن ساختار غیر
دندریتی در مخلوط نیمه جامد است .بطور کلی نیمه جامدها
به آلیاژهایی گفته میشود که دمای آنها در محدودهی بین
خطوط لیکوییدوس و سالیدوس باشد .فرآیند نیمه جامد
یکی از فرآیندهای تهیهی فلزات و آلیاژهاست که در چند
سال اخیر توسعه سریعی داشته است .به عنوان یک تعریف
ساده ماده نیمه جامد مخلوطی از فاز جامد و مایع بوده و
فرآیند نیمه جامد تشکیل یک مخلوط از ذرات کروی فاز
جامد معلق در فاز مایع است[.]5
انجماد دندریتی معمولترین نوع انجماد در قطعات ریختگی
است .در این فرآیند از روی هر یک از جوانههای موجود
در مذاب ،یک شاخه ستونی جوانه زده و در جهات جلو و
پهنا رشد مینماید و سپس بازوهای ثانویهای از آن منشعب
میشوند .این پدیده ادامه مییابد تا نهایتا بازوها به هم
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با توجه به مشکالت موجود در این نوع ریختهگری
تحقیقاتی از سال  5378در این زمینه انجام شده است .کِلینر
و همکارانش [ ]0به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی
در ریخته گری تحت فشار و ریخته گری نیمهجامد
آلیاژهای  Mg-Alپرداختند .آنها به مقایسهی خواص
مکانیکی و تحلیل و بررسی ریزساختار و پخش ذرات
دندریتی در فاز  mg-αدر دو روش مذکور پرداختند .آنها
در ادامه به این نتیجه رسیدند که ذرات موجود در فاز  βدر
روش ریخته گری تحت فشار قابلیت چکشخواری بهتری
نسبت به ریخته گری نیمه جامد دارند ،هم چنین عملیات
حرارتی در بازهی معقول در بهبود تافنس شکست و
چکشخواری نقش به سزایی ایفا میکند .بدین ترتیب که
درصد ازدیاد طول ،استحکام نهایی و استحکام تسلیم برای
آلیاژ  AZ91به روش ریخته گری تحت فشار به ترتیب 1/1
درصد و  581 ،509مگاپاسکال و برای ریختهگری نیمه
جامد به روش رئوکستینگ به ترتیب ارقام  9/1درصد و
 581 ،575مگاپاسکال حاصل شد.

پیوسته و یک شبکه کریستالی موسوم به دانه به وجود آید.

نوروزی و همکاران [ ]3بهبود خواص آلیاژ آلومینیم را در

در شرایط ایده آل که عمل مذاب رسانی بطور کامل انجام

فرآیند بارریزی روی سطح شیبدار بررسی کردند .آنان در

میشود ،دانه حاصله کامال یکنواخت خواهد بود .اما تحت

مقاله خود به بررسی اثر دمای بارریزی و دمای قالب

شرایط کارگاهی ،اغلب انجماد دندریتی منجر به عدم مذاب

پرداختهاند .آن محققان اعالم داشتند که دمای بارریزی تاثیر

رسانی کامل و به تبع آن ایجاد عیوب انقباضی در بین
بازوهای دندریتی میشود ].[2
در حالت نیمه جامد با مذاب نیمه جامد سر و کار داریم که
در آن ذرات ریز کروی با یک کسر حجمی مناسب دارای
پراکندگی یکنواختی در ماتریس مذاب است .بر اثر اعمال
تنش برشی ،ساختار ذرات جامد موجود در زمینه مذاب از
حالت شاخه ای به حالت کروی تبدیل میشوند .آلیاژهایی
که دارای برد انجمادی مناسب ،قابلیت تولید به روش نیمه-
جامد را دارند .از مهمترین این آلیاژها می توان به آلیاژهای
آلومینیوم  AlSi9Cu3، A357 ،A356و سری آلیاژهای Al-

 Siاشاره نمود .عنصر تعیین کننده در این آلیاژها سیلیسیم
است [ 9تا .]7

زیادی در اندازه دانههای فاز اولیه خواهد داشت در
صورتیکه دمای قالب باعث بهبود میزان کرویت دانههای
بوجود آمده میشود.
حسینی و همکاران[ ]58نیز به بررسی عواملی همچون دمای
بارریزی ،زاویه و طول سطح شیبدار روی اندازه دانه و
کرویت آلیاژ آلومینیم پرداختند.
کنگ و همکارانش [ ]55به بررسی تاثیر سرعت تزریق بر
روی خواص مکانیکی و تفکیک مایع برای ناحیه شاخهی
ساخته شده با فرآیند ریخته گری نیمه جامد پرداختند .آنها
برای جلوگیری از میکروتخلخلها ،الیههای اکسیدی،
تفکیک مایع ،افزایش میزان ناخالصیها به شبیهسازی فرآیند
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بهينهسازی سختي آلياژ آلومينيوم  A380در فرآیند شکلدهي نيمه جامد با استفاده از ویبراتور مکانيکي

ریختهگری نیمه جامد برای نمونهی آلیاژ  A356پرداخته و

سانتیگراد و دمای قالب  288درجه سانتیگراد با استفاده از

بر اساس تغییر سرعت تزریق و رسیدن به مقدار بهینهی آن

سیستم خنک کاری حاصل گردید که قطر ذرات 00

وهمچنین شرایط دمایی مختلف به تحلیل و بررسی خواص

میکرون و فاکتور شکل 60ر 8می باشد .ایشان در ادامه کار

مکانیکی قطعه مذکور پرداخته و نتایج قابل قبولی را

خود به برسی عوامل مختلف و اتمسفر محافظ برروی

استخراج کردند .آنها  6مدل بر حسب میزان پر شدن قالب

خواص آلیاژ آلومینیوم در فرایند بارریزی به روش سطح

از  %68تا  %588را مورد بررسی قرار دادند .در حالتی که

شیبدار خنک کننده پرداختند .مشخص شد که تاثیر

 %08ظرفیت قالب پر شده بود درصد کسر جامد را در نقاط

همزمان طول سطح شیبدار و نرخ باریزی بر قطر میانگین

مختلف روی نمونهی مذکور مورد تحلیل قرار دادند و به

دانه و سختی از دیگر عوامل بیشتر است .مزایای استفاده از

این نتیجه رسیدند که بیشترین مقدار کسر جامد با دارا بودن

اتمسفر محافظ تاثیر روی اندازه دانه ندارد اما به دلیل کاهش

 72درصد کسر جامد مربوط به منطقهی  59از نمونهی آلیاژ

میزان ناخالصی و تخلخل در ریزساختار ،باعث افزایش

A356میباشد .هم چنین درصد ازدیاد طول برای مدل

شکل پذیری و استحکام آلیاژ به ترتیب به میزان 0ر57

 %588قالب پر شده با داشتن  58درصد بیشترین مقدار

درصد و 5ر 20درصد شده است [ 59و .]51

و %38قالب پر شده با داشتن  1درصد کمترین مقدار را به

شبستری و همکارانش [ ]51مقالهای تحت عنوان "تاثیر تغییر

خود اختصاص دادند .در نهایت پس از آزمایشات مختلف،

شکل نیمه جامد روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ

بیشترین میزان سختی حدود  31ویکرز برای مدل  %6قالب

 "Al-Siارائه کردند .آنها آزمایش تغییر شکل نیمه جامد را

پر شده و کمترین میزان سختی حدود  00ویکرز برای مدل

برای آلیاژ  Al-Siو آلیاژ  Fe-Mn-Siانجام دادند که پس از

 %38قالب پر شده بدست آوردند.

تست کشش آلیاژ  Al-Siدر بُعد ازدیاد طول و استحکام

کالهدوز و همکاران [ ]52به بررسی تاثیر درجه حرارت در

نهایی به ترتیب مقادیر  5/06درصد و  507/3مگاپاسکال

ریختهگری نیمهجامد آلیاژ  A916سطح شیبدار با سیستم

داشته که نسبت به آلیاژ دوم باالتر بود ،اما از نظر تنش تسلیم

خنک کننده پرداختند ایشان در این تحقیق تاثیر درجه

نمونهی دوم عملکرد بهتری نسبت به آلیاژ  Al-Siداشت.

حرارت شامل دمای ریختهگری ،دمای مذاب و دمای سطح

آنها با بررسی و تحلیل خواص مکانیکی به این نتیجه دست

شیبدار را بر ریزساختار بررسی نمودند .نتایج ایشان نشان

یافتند که شکلدهی نیمه جامد برای به حداقل رساندن

میدهد که ساختار شاخهای فاز اولیه در ریختهگری با سطح

ناخالصیها و فضاهای بین ذرهای و بهبود تنش نهایی ،تسلیم

شیبدار به ساختار غیرشاخهای تبدیل گشته است .در این

و ازدیاد طول بسیار موثر است.

تحقیق مخلوط نیمهجامد در دماهای 618 ،621 ،651 ،688

نوروزی و همکاران [ ]56با استفاده از الگوریتم ژنتیک و

و  608درجه سانتیگراد بر روی سطح شیبدار با طول 188
میلیمتر و زاویه  18درجه در دو حالت با سیستم خنک کننده
و بدون خنک کننده بارریزی گردید .مخلوط نیمهجامد در
انتهای سطح شیبدار به قالب با دماهای  288 ،21و 188

شبکه عصبی به بهینهسازی پارامترهای فرآیند ریختهگری
نیمهجامد در روش سطح شیبدار خنککننده پرداختند.
آلیاژ مورد استفاده ایشان آلومینیوم  A356بود .ایشان دمای

مشخص گردید دمای

بارریزی ،طول سطح شیبدار و زاویه سطح شیبدار را به

بارریزی و دمای سطح شیبدار بر قطر و مورفولوژی فاز الفا

عنوان پارامترهای ورودی در نظر گرفته و تابع هدف را

آلومینیوم تاثیر میگذارد و سبب کاهش  22درصدی قطر

بیشترین مقدار سختی انتخاب نمودند.

درجه سانتیگراد ریخته شد.

ذرات و افزایش 1ر 0درصدی فاکتور شکل در ضعیفترین
حالت میگردد .بهترین نتیجه در دمای بارریزی  621درجه

در این مقاله به بهینهسازی سختی قطعات ریختهگری شده
پرداخته میشود .بدین منظور پارامترهای زمان ،دما و

144

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات/پائيز / 5931سال نهم /شماره سوم

فرکانس ارتعاش مورد بررسی قرار گرفته و سپس با استفاده
از روش بهینهسازی الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی
سختی برینل قطعات اقدام میشود.
 -2نحوه انجام آزمایشها
با توجه به اینکه هدف بهینهسازی میباشد ،میبایست
پارامترهای زیادی مورد بررسی قرارگیرد تا بهینهسازی

شکل ( )2ویبراتور مکانیکی به همراه ارتعاش سنج

بصورت دقیق انجام شود .پارامترها بصورت جدول ()5

جهت انجام آزمایش الزم است از قالبی جهت ریختگی

تعریف میشوند.
جدول ( )5پارامترهای تعریف شده

پارامترها
سطوح

استفاده شود .این بدین منظور است که پس از اینکه

دمای ذوب

ارتعاش

زمان ارتعاش

(سانتیگراد)

(هرتز)

(ثانیه)

شمشها در کوره ذوبریزی قرار گرفته شده و حرارت
داده میشوند ،به حالت نیمه جامد رسیده و در نهایت مذاب

5

131

51

1

2

688

98

58

نیمه جامد درون قالب ریخته شده تا محفظه داخل آن را

9

681

11

51

کامل پر کند .بدیهی است که هندسه درون قالب ،هندسه

1

658

18

28

قطعه تولید شده از روش ریختهگری نیمه جامد میباشد.

1

651

68

98

جهت تهیه عکسهای متالوگرافی از میکروسکوپ نوری

جهت ذوب دقیق شمشهای آلومینیوم از کوره مقاومتی با
قدرت  1188وات استفاده شده است که با استفاده از
ترموکوپل و کنترلر آن دما ذوب بصورت دقیق کنترل شده
است .در شکل( )2کنترلر و مذاب نشان داده شده است.

استفاده شده است .همچنین مساحت و محیط دانههای
موجود در تصاویر متالوگرافی با استفاده از نرم افزار

Imag J

 1.50Fبه دست آمده است.
برای محاسبه اندازه کرویت و مقدار ذرات جامد فاز اولیه
استفاده از روابط ( )5و ( )2استفاده شده است.
()5
()2
در روابط مذکور هر آنچه فاکتور شکل به عدد یک
نزدیک باشد بیانگر کروی تر شدن دانه ها می باشد که ()A

(الف)

(ب)

شکل ( )5کوره الکتریکی استفاده شده (الف) کنترلر (ب) بوته و مذاب

بیانگر مساحت و ( )Pمحیط ذرات جامد سطح مقطع است.
-9نتایج و بحث

همچنین جهت اندازهگیری میزان ارتعاش از دستگاه

پس از انجام آزمایشها قطعات تولید شده مطابق شکل()6

ویبراتور مکانیکی به همراه فرکانس سنج استفاده شده است

جمعآوری میشوند.

تا بتوان فرکانس دقیق را در هر آزمایش مشخص نمود .در
شکل( )9نمونهای از ویبراتور مکانیکی نشان داده شده است.
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فرکانس ارتعاش برای تمامی آزمایشها مقدار ،11 ،98 ،51
 18و  68هرتز در نظر گرفته شده است .حال اگر بررسی اثر
پارامتر فرکانس ارتعاش بر بهبود سختی نمونه (به غیر از
حاالت مذکور) مد نظر بود( ،به عنوان مثال فرکانس ارتعاش
 28هرتز) ،تعریف و بدست آوردن تابع و یا الگوریتمی که
شکل ( )9قطعات تولید شده

سپس به کمک دستگاه برش قسمت میانی محصول نهایی

مقادیر پارامترهای ورودی فرآیند به آن وابسته است الزم
میباشد.
جدول ( )2نتایج بدست آمده از آزمایشهای سختی

برش زده شده و برای آزمونهای سختی و متالوگرافی آماده
میشوند .پس از اینکه  521نمونه بدست آمده از آزمایش-

دما

زمان

های ریختهگری نیمه جامد تحت تست سختی برینل قرار

()ºC

ارتعاش

فرکانس

51Hz

98Hz

11Hz

18Hz

68Hz

تا اثر سه پارامتر ورودی مهم فرآیند یعنی دمای ریختهگری

1

10/1

13

13/1

61

63/1

نیمه جامد ،زمان ارتعاش و فرکانس ارتعاش بر میزان سختی

58

13

13/1

65

61/6

75

51

13/5

68/9

65/1

61

75/9

28

13/2

65

62/6

61/9

75/1

98

13/2

65/2

62/0

66

75/6

1

65/9

65/7

69

61/2

78

58

65/1

62/1

69/1

61/0

78/1

با توجه به جدول مشاهده میشود که در دمای  658 cو

51

65/1

62/0

61/5

61/7

75

28

65/3

69/9

61

60

75/1

تحت تاثیر افزایش زمان ارتعاش از  1ثانیه به  98ثانیه در

98

62

69/1

61/9

63

72

تمامی فرکانس های  51الی  68هرتز شاهد افزایش میزان

1

68

65/0

69/2

61/1

72/9

سختی خواهیم بود که این امر بیانگر تغییر ساختار به سمت

58

68/1

62/7

69/7

61/6

79/1

51

68/0

69

61/3

60

71

28

65

69/1

66

63

71/1

98

62/1

61

66/2

63/0

76/1

1

69

61/1

60/1

75/9

77

58

69/1

61

63/2

79

70

است.

51

69/0

66/1

78

71

73/9

28

61

67

75

71/1

73/6

جهت بهینهسازی مقدار سختی نمونه از الگوریتم ژنتیک

98

61/7

67/9

72

76/2

08

استفاده شد .در واقع قدم اول جهت بهینهسازی سختی نمونه،

1

62/7

61/9

60/9

75/1

76/7

بدست آوردن الگوریتم و یا تابع مقادیر ورودی فرآیند بود

58

69/5

61/0

63

72/0

77/1

51

69/7

66/2

63/7

79/7

73

فرآیند شامل دمای شکلدهی ،زمان ارتعاش و فرکانس

28

69/3

66/1

78/1

71/5

73/5

ارتعاش را بر بهبود سختی بدست آمد .به عنوان مثال میزان

98

61/1

67/2

75/5

71/2

73/0

گرفته شدند ،مقادیر عددی سختی حاصله جدولبندی شده

نمونهها مشخص شده که به دنبال آن با بهینه کردن

()s

131

پارامترهای ورودی مذکور ایدهالترین مقدار سختی به
عنوان پارامتر خروجی مهم فرآیند ریختهگری نیمه جامد
بدست آید .در جدول ( )2مقدار سختی نمونههای بدست
آمده نشان داده شده است.

کروی شدن و ریزتر شدن ساختار آلومینیم  A380می باشد.

688

681

همچنین با متالوگرافی قطعات نیز مشاهده میشود که
ساختار به سمت کروی شدن پیش رفته است که در
شکل( )7نمونهای از متالوگرافی دمای  658درجه سانتی-
گراد و فرکانس  68هرتز در مدت  98ثانیه نشان داده شده

که با تکیه بر آن اثر طیف عظیمی از پارامترهای ورودی

658

651
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پس از بدست آوردن تابع پارامترهای ورودی ،آنگاه به
کمک روش الگوریتم ژنتیک اقدام به بدست آوردن
ماکزیمم مقدار تابع میکنیم .ماکزیمم مقدار سختی نمونه با
بهبود کیفیت سختی رابطه مستقیمی دارد بدین صورت که
بیشترین مقدار سختی یعنی ایدهآلترین مقدار سختی حاصل
شده از تمامی آزمایشات .پس با بدست آوردن ماکزیمم
مقدار تابع گذرنده از پارامترهای ورودی فرآیند ،بهترین
(الف)

مقدار سختی نمونه از تمامی آزمایشها حاصل میشود.

شکل ( )1بهترین شبکه بدست آمده حاصل از هفت نرون

همانطور که در شکل( )0نشان داده شده است ،شبکهای با
هفت نرون بهترین عمکلرد را داشته است .خروجی این
(ب)
شکل ( )1نمونه متالوگرافی شده در دمای  658درجه سانتی گراد و فرکانس 68

شبکه برای دادههای تست با خروجی مورد انتظار در
شکل( )3مقایسه شده است.

هرتز (الف) مدت زمان  1ثانیه (ب) مدت زمان  98ثانیه

همچنین دمای شکلدهی نیمه جامد از  131درجه سلسیوس
تا  651درجه سلسیوس با  1واحد اختالف در نظر گرفته
شده است .به مانند حاالت قبل به منظور بررسی اثر این
فاکتور بر بهبود سختی آلیاژ الزم است دو پارامتر باقیمانده
یعنی فرکانس ارتعاش و مدت زمان ارتعاش ثابت در نظر
گرفته شده تا اثر تغییر دمای شکلدهی نیمه جامد بر بهبود
سختی مشخص شود .حال اگر بررسی اثر مقدار دمای 659
درجه سلسیوس (دمایی به غیر از دماهای در نظر گرفته شده)
مهم باشد الزم است تابعی که تمامی پارامترهای ورودی
فرآیند وابسته به آن است بدست آورده شود.

شکل ( )6مقایسه خروجی شبکه با خروجی مورد انتظار به ازای دادههای
آزمایش

در نهایت پارامترهای ورودی که برای بررسی زمان ارتعاش

خروجی شبکه با خروجی مورد انتظار تفاوت اندکی دارد و

در نظر گرفته شد  98 ،28 ،51 ،58 ،1ثانیه میباشد ،حال

به خوبی آن را دنبال کرده است وآنالیز حساسیت شبکه

اگه بررسی اثر زمان ارتعاش  57ثانیه (زمانی غیر از زمان

طراحی شده نیز در شکل( )58نشان داده شده است .برای

ارتعاش تعریف شده) بر بهبود سختی مد نظر باشد ،بدست

آنالیز حساسیت هر کدام از ورودیها در حالی که مابقی

آوردن تابعی که پارامترهای ورودی فرآیند با آن مشخص

پارامترها ثابت هستند به اندازه  %58تغییر کرده و درصد

شود ،الزم است.

تغییرات خروجی ثبت شده است.

 در فرآیند شکلدهي نيمه جامد با استفاده از ویبراتور مکانيکيA380 بهينهسازی سختي آلياژ آلومينيوم
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بیان میشود که در این ارتعاش دانهها کروی شده
 برینل میتوان دست یافت08 و به سختی
 درجه سانتی گراد میباشد و658 بهترین دما
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