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 تحت فرایند ریخته گری فشاری Al-8Fe-1.4V-8Siمشخصه یابی ریزساختاری آلیاژ  

 چکیده

این مقاله، اثر وانادیم بر ترکیب شیمیایی و ریزساختار ترکیبات بین فلزی تشکیل شده در حین فرایند ریخته گری در 

با   و )SiC )pSiC، هم در حالت مونولیتی و هم بصورت تقویت شده با ذرات  8Si-1.4V-8Fe-Alآلیاژ در فشاری 

     ترکیبات بین فلزی آهن شامل فازهای گرفته است.مورد بررسی قرار  ،85/08و  85/01، 85/7درصدهای وزنی  

3(Fe,V)7Al-α  وSi11Fe18Al-β .میکروسکوپ  های بررسی بطور عمده در آلیاژ و کامپوزیت مشاهده شدند

به  βکه ریزدانه شدن ترکیبات بین فلزی آهن و اصالح فازهای  نشان داد EDXو آنالیز  (SEM) الکترونی روبشی

همچنین، عملیات حرارتی باعث افزایش  بدست آمد. ،وانادیم %4/0توسط افزودن  αفازهای ریزساختار مطلوب تر 

     با ساختار αانه زنی برای تشکیل ترکیبات بین فلزی بعنوان مکان های جو SiCنفوذ وانادیم گردید و ذرات 

از  pSiCو جدایش جزئی ذرات  βترک خوردن فازهای ،  ها بررسی سطح شکست نمونه ریزدانه تر، عمل نمودند.

 زمینه را، نشان داد.

، ریخته گری فشاری، فازهای بین فلزی، وانادیم، ذرات کاربید سیلیسیم Al-Fe-V-Siآلیاژ کلمات کلیدی: 

(SiC) . 

 مقدمه .1

در سال های اخیر تالش های قابل توجهی در انجمن هوا فضا به منظور تولید آلیاژ های آلومینیم دما باال که قابل 

متالورژی هم زمینه انجماد سریع و  رقابت با آلیاژ های تیتانیم باشند، صورت گرفته است. پیشرفت های فنی هم در

سری جدیدی   Al-Fe-V-Siپودر در طول دهه های گذشته منجر به تولید چندین نمونه از این مواد شده است. آلیاژ 

سبک و دما باال می باشد.سرامیک های تقویت شده با  وزن های استفاده در باشد که دارای قابلیت  از آلیاژ ها می

وانند ابزار قدرتمندی برای تولید این آلیاژ با استحکام باال، مقاومت سایشی باال، پایداری می ت SiCذراتی نظیر 

    خواص در دماهای باال ودانسیته کم باشند. عالوه بر این، تالش های متعددی به منظور استفاده از فرآیند های
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انیکی بهینه، صورت گرفته است. ریزدانه ریخته گری متداول به منظور تولید موفقیت آمیز این آلیاژ ها با خواص مک

 نمودن اندازه دانه و ساختار ترکیبات آهن دار یکی از مهمترین دستاورد های حاصل شده در این رابطه می باشد.

متشکل از یک فاز اولیه، ترکیبات سیلیسید بین فلزی ترد و   Al-Fe-V-Si اساساً ریز ساختار ریختگی سیستم آلیاژ

دیگر ترکیبات یوتکتیکی می باشد. این حقیقت شناخته شده است که ترکیبات بین فلزی ترد دارای اثرات منفی بر 

آن  به دلیل شکل سوزنی si-11Fe-18Al-βد. درسیستم آلیاژی بررسی شده، فاز  نخواص مکانیکی آلیاژ ها می باش

که باعث افزایش تمرکز تنش و داکتیلیته پایین تر آلیاژ می گردد، نامطلوب ترین فاز می باشد. فاز های ثانویه در 

آلیاژ های آلومینیم می توانند اثرات قابل توجهی بر خواص مکانیکی آلیاژ شامل استحکام، تافنس، شکل پذیری و 

د. تالش های مداوم همچنان به نحجمی باشند، داشته باش %8تبلور مجدد حتی در صورتی که مقدار آنها کمتر از 

منظور بهبود خواص چنین آلیاژ هایی توسط اصالح ساختار ریخته گری ونیز به منظور درک بهتر اثرات عناصر 

ادامه دارد. افزودن این  مواد بین فلزی،بر ریز ساختار ومورفولوژی    Mnو Mg ،CA ،SR ،K ،Liمختلف نظیر 

با ریز  αشکل را کاهش دهد و آنها را به ترکیبات  صفحه ای βآلیاژ آلومینیم می تواند اندازه و مقدار فاز عناصر به 

  از طریق ریز دانگی ریز ساختار آنها وتوزیعAl-Fe-V-Si ساختار بهتر اصالح کند. خواص آلیاژهای ریخته گری

          نقش وانادیم در ریز دانه ساختن فازی آلیاژ ی آنها تعیین می شود. در این مقاله تالش بر این است کهافاز ه

8Si-1.4V-8Fe-Al   کامپوزیت بر وpSiC  آن، تعیین شود.از تقویت شده 

 روش آزمایش. 2

در یک کوره القایی تهیه شدند. آنها با افزودن تقریباً  Fe-Vو Al-Si آلیاژ های الزم از طریق ذوب کردن آلیاژ های

در نظر اصالح سازی شدند. بعد از ذوب کردن، زمان کافی برای همگن ساختن ذوب ،Mg  درصد وزنی  8/0

گزافلورو اتان گاز زدایی شد. آلیاژ های آلومینیم ذوب شده در داخل یک هشد. آلیاژ ذوب شده به کمک  گرفته

شش و خمش قالب که به طور ویژه برای ماشین ریخته گری فشاری طراحی شده بود، ریخته شد. نمونه های تست ک

بود. ترکیب  MPa 51به طور همزمان در این قالب تهیه شدند. در حین ریخته گری فشاری، فشار اعمال شده برابر با 

بود. کامپوزیت این آلیاژ با افزودن ذرات Al-8Fe-1.4V-8Si شیمیایی اسمی آلیاژ به کار رفته در این تحقیق تقریباً 

SiC 85/7تولید شد. کامپوزیت های تولید شده حاوی  5/52 ± 8/0سط به عنوان تقویت کننده و با قطر متو  ،
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به مدت یک  C º841بودند. این آلیاژ وکامپوزیت های آن در دمای SiCدرصد وزنی ذرات 85/08و 85/01

       در ادامه تحت عملیات پیر سازی در دمای ساعت تحت عملیات انحاللی قرار گرفتند و سپس در آب کوئنچ شدند و

ºC  021 8به مدت ( ساعت قرار گرفتند. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشیSEMو آنالیز )EDX  بر روی

ررسی قرار گیرند. اثر وانادیم بر رفتار بنمونه ها انجام شد تا ریز ساختار و ترکیب شیمیایی مواد بین فلزی مورد 

فت و سطوح شکست نمونه ها توسط مکانیکی کامپوزیت ها توسط تست خمش سه نقطه ای مورد بررسی قرار گر

 میکروسکوپ الکترونی بررسی شد.

 نتایج وبحث . 3

 ریز ساختارها. 1.3

ریخته گری فشاری را با حضور دو ترکیب بین فلزی آهن دار مختلف،  Al8Fe-1.4V-8Siریز ساختار آلیاژ 0شکل

 مشخص شده اند را، نشان می دهد. 5و0را که با اعداد  Si 11Fe18Al-βو فاز بزرگ Si3V)،(Fe7Al-α فاز کوچک

مانند و ساختار چند ضلعی  ”خط چینی“اصطالحاً دارای دو ساختار متمایز می باشد که عبارت اند از ساختار  αفاز 

می باشند. بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی فازهای  Si3V) ،(Fe7Al( که دارای ترکیب 5و0در شکل های 0)

اصر آلومینیم، آهن، وانادیم وسیلیسیم را نشان داد به طوری که هیچ تفاوت قابل چند ضلعی و خط چینی، حضور عن

                    یا سوزنی شکل  صفحه ایتوجهی در ترکیب شیمیایی بین این دو ریز ساختار وجود نداشت. فازهای 

   می باشند. طول  Si11Fe18Alهستند که دارای ترکیب شیمیایی βترکیبات بین فلزی  ،(5و0در شکل های  5)

   می رسد. این فازها بسیار سخت وترد می باشند و دارای پیوند نسبتاً ضعیفی با زمینه  M µ581بزرگ ترین آنها به

برای داکتیلیته باال مناسب نمی باشد و ممکن است به عنوان یک  βمی باشند. به خصوص ساختار سوزنی شکل فاز 

 برای خواص مکانیکی آلیاژ مضر می باشد.تشدید کننده تنش عمل کند بنابراین 
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 ( 1) عالمتگذاری شده با  αاز نمونه ریخته گری فشاری شده که فازهای  SEMتصویر  -1شکل

 ( را نشان می دهد.  2)عالمتگذاری شده با  βو  

 

ریخته گری فشاری شده که فازهای غنی از وانادیم ) عالمتگذاری  Al-8Fe-1.4-8Siنمونه  SEMتصویر  -2شکل

 ( را نشان می دهند. 2) عالمتگذاری شده با  β( در اطراف فازهای سوزنی شکل  3شده با 

 اثر وانادیم بر ریز ساختار. 2.3

دار سازی فاز نیمه موثر ترین عنصر در پای  Moو Mn ،Cr، وانادیم در مقایسه با عناصر  Al-Fe-V-Siدر آلیاژ های 

توسط جایگزین شدن با عناصر آهن، بوده است. در  ،و افزایش خواص مکانیکی در دماهای باال Si3Fe12Alپایدار 

، همچنین مشاهده شد که ترکیبات بین فلزی ریز تر،  Al-Fe-V-Siاین تحقیق عالوه بر نقش مهم وانادیم در آلیاژ 
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سه ترکیب بین فلزی مختلف  5. شکل ، بهمراه داشتندکیبات بین فلزی درشتمقادیر وانادیم بیشتری در مقایسه با تر

مشخص شده اند حاوی وانادیم بیشتری می باشند و دارای اندازه  3و 0فاز هایی که با اعداد  ;را نشان می دهد 

(  %00/35دود با بیشترین مقدار وانادیم ) در ح 3می باشند. ترکیبب شیمیایی فاز  5کوچکتری نسبت به فاز شماره 

            می باشد و در نزدیکی فاز 3Si4V)،Al(Fe(، 3به دست آمده است )شکل  EDXهمان طور که توسط آنالیز 

Si 11Fe18Al–β (. مشاهده شد که با افزایش مقدار وانادیم در ترکیبات بین فلزی،  5در شکل 5قرار گرفته اند )فاز

(.این مشاهدات منجر به این نتیجه شد که  0کاهش می یابد و مقدار سیلیسیم افزایش می یابد )جدول  Feمقدار 

بزرگ به فازهای کوچکتر  βوانادیم باعث ریز دانه شدن ترکیبات بین فلزی آهن دار توسط تغییر ریز ساختار فازهای

 از طریق جایگزینی آهن با وانادیم می گردد.

 ریخته گری فشاری شده  Al-8Fe-1.4V-8Siزها در آلیاژ میکروآنالیز فا -1جدول

 

که حاوی سیلیسیم  mFeAl، تشکیل ترکیب  0آلن و همکارانش مشاهده کردند که در آلیاژهای آلومینیم سری 

ریتی در حین ر سیلیسیم موجود در مذاب بین دندمی باشد، توسط افزایش مقدا 13Al4Feبیشتری نسبت به ترکیب 

،  Vیش یافته است. از طرف دیگر آنها بیان کردند که هنوز به طور مطلق مشخص نمی باشد که افزودن افزا ،انجماد

Zr   وریز دانه کننده ها، تشکیل ترکیبات بین فلزی با مقدار سیلیسیم باالتر نظیرmFeAl  را، با افزایش غلظت موضعی

ریخته گری سرد شده به صورت جهت دار، وانادیم به کردند که در آلیاژ های  سیلیسیم، افزایش می دهد. آنها بیان

عنوان ناخالصی یا ریز دانه کننده، نقش مهمی در انتخاب فاز در حین فرآیند های ریخته گری در کنار اثرات نرخ 

 انجماد و مقدار سیلیسیم، ایفا می کند.
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 ر اطراف آن.غنی از وانادیم تشکیل شده د 3فاز  (b)و  βفاز  (a)از  EDXآنالیز  -3شکل

( نسبت به فاز  3) فاز 3Si4V)،Al(Feنشان داد که مقدار سیلیسیم در ترکیب بین فلزی  EDXدر این تحقیق آنالیز 

Si11Fe18Al-β  افزایش یافت ) جدول یک (.  %00/35به  3بیشتر می باشد از آن جایی که مقدار وانادیم در فاز

بنابراین به نظر می رسد که افزایش مقدار وانادیم، مقدار سیلیسیم را به طور موضعی افزایش می دهد. در مقابل، 

کاهش یافت. ترکیبات بین فلزی غنی  3درصد وزنی دز فاز  5/2به  54/38از  βمشاهده شد که مقدار آهن در فاز 

دریافتند که، همان  1(. آلن و همکارانش 5یافت شدند ) شکل β( اغلب در اطراف فاز  3از وانادیم وسیلیسیم ) فاز

انتظار می رود، وانادیم در حین انجماد از آلومینات های آهن به داخل  Al-Vطور که از ماهیت دیاگرام دو فازی 

یش می یابد. عملیات های حرارتی نظیر عملیات انحاللی و پیر سازی می توانند به وانادیم کمک زمینه آلومینیم جدا

(  نفوذ کنند و بنابراین به طور موضعی مقدار سیلیسیم را  βکنند تا از داخل زمینه به نواحی عاری از وانادیم ) فاز

 β( در اطراف فاز  3انادیم و سیلیسیم بیشتر ) فازافزایش می دهند ودر نتیجه تشکیل ترکیبات بین فلزی ریز با مقدار و

  Srکه با  8ی آلومینیم ریخته گری سری اگزارش داده اند که در آلیاژ ه 2را افزایش می دهند. ساموئل و همکارانش

باال  ،به اندازه کافی βشکل  صفحه ایبه داخل فاز های   Srبرای افزیش نفوذ  βاصال ح شده اند، دمای تشکیل فاز 

در  3نفوذ کرد و در نهایت باعث تشکیل فاز  βی باشد. به طور مشابه، مشاهده شد که وانادیم به داخل فاز م

(. از آن جایی که وانادیم به کندی درآلومینیم نفوذ می کند، عملیات  5گردید )شکل βفاز  صفحاتمجاورت 

                                                 
1 Allen et al. 
2 Samuel et al. 
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بات بین فلزی آهن دار را فراهم می کند و حرارتی زمان و دمای کافی برای نفوذ آهسته وانادیم از زمینه به ترکی

 (. 4می گردد ) شکل pSi/SiC-FeV-Alدر  βباعث ایجاد شیب غلظتی وانادیم در طول فاز 

       دارای ساختار شبکه ای شکل وپیچیده می باشد و به نظر می رسد در اطراف یک بازوی دندریتی رشد  βفاز 

، در  βادیم وسیلیسیم در ناحیه نزدیک به فصل مشترک بین زمینه وفاز نشان داد که مقدار وانEDX می کند. آنالیز

مشاهده نمود.  4باال تر می باشد. این اختالف را می توان توسط تغییر رنگ در شکل ،مقایسه با مرکز بازوی دندریتی

آن همان طور که توسط نسبتاً مقادیر کمتری از وانادیم وسیلیسیم دارد اما مقدار آهن  βناحیه روشن تر در مرکز فاز 

به  38مقدار آهن از تقریباً  A، در ناحیه  B(. در مقایسه با ناحیه 8مشخص شد، بیشتر می باشد )شکل   EDXآنالیز 

درصد وزنی به  88/0و  50/3درصد وزنی کاهش یافت. از طرف دیگر، مقدار سیلیسیم و وانادیم، به ترتیب از  54

در اطراف  αدارای ترکیب شیمیایی مشابهی با فاز   A(. ناحیه 5درصد وزنی افزایش یافت )جدول 80/4و 00/01

 (.4می باشد )شکل  SiCذرات 

 

 را می توان در تصویر بزرگنمایی βمختلف در فاز  Siو  Fe ،Vکامپوزیت ) نواحی با مقدار  SEMتصویر  -4شکل

 مشاهده نمود ( شده 

 4در شکل  βمیکروآنالیز فاز  -2جدول
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 که نشاندهنده βاز فاز  ”B“نواحی  (b)و   ”A “(a) ناحیه از EDXآنالیز  -5شکل

 شیب غلظت آهن، وانادیم و سیلیسیم می باشد. 

 بر ریز ساختار SiCاثر ذرات. 3.3

بر   Kرا بر اساس رفتار جوانه زنی آن، بیان کردند. آنها اثر افزودن  βریز دانه شدن فاز  3اشتری وهمکارانش

مشاهده  مورد بررسی قرار دادند و را، غنی از آهن  AA319بین فلزی آهن دار در آلیاژ های آلومینیم  ترکیبات

 βرا با افزایش دمای لیکوئیدوس و تبلور فاز  Kاتفاق افتاد.آنها اثر  α، بعد از فاز  Kبا افزودن  βنمودند که تبلور فاز 

اتفاق افتاد.   Kدر شرایط تحت انجماد پایین تری در آلیاژ های حاوی  βز بیان کردند. به عبارت دیگر،تبلور فا، 

کاهش تحت انجماد به وجود آمده در اثر ایجاد مکان های جوانه زنی بیشتر نظیر اکسید های پتاسیم در نظر گرفته 

ریز دانه شدن  محسوب شدند، که عامل αشد. اکسید های بسیار ریز به عنوان مکان های جوانه زنی برای ترکیبات 

    ترکیبات آهنی در قالب گرافیتی بودند. اما در تحقیق ما هیچ اثر آشکاری برای تأثیر افزودن وانادیم بر ترتیب 

                                                 
3 Ashtari et al. 
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جوانه زنی و   SiCاغلب در اطراف ذرات  αوجود نداشت. نتایج نشان داد که فاز های  βو αجوانه زنی فاز های 

(. این 8عمل می کنند )شکل αن مکان های جوانه زنی برای فلز های رشد کردند که نشان می دهد آنها به عنوا

 4جوانه زنی غیر همگن می تواند در اثر غنی شدن سیلیسیم در مذاب در اطراف ذرات، مبتنی بر مدل تأخیر حرارتی

دارای هدایت حرارتی و نفوذ پذیری حرارتی کمتری نسبت به   SiCتوضیح داده شود. بر اساس این مدل، ذرات 

    بعد از ریخته گری  و با سرعت مذاب، قادر به سرد شدن به اندازه pSiCذوب های آلومینیم می باشند. بنابراین، 

د در مذاب می باشد. ذرات داغ تر ممکن است مذاب موجو نمی باشد. در نتیجه دمای ذرات تا حدی باالتر از آلیاژ

تر کنند و بنا براین انجماد آلیاژ مذاب اطراف خود را به تأخیر می اندازند. همان طور که مشاهده  اطرافشان را گرم

مذاب در فاصله ای دورتر از ذرات، جایی که دما پایین تر است، اتفاق افتاد. از  در آلیاژ βشد، جوانه زنی فاز 

جر به غنی شدن مذاب باقی مانده دیم نمی باشند، رشد هسته های آنها منغنی از سیلیسیم و وانا βآنجایی که فاز های 

را فراهم می کند. اثر دیگر تأخیر حرارتی  αمی گردد که شرایط کافی برای تشکیل فازهای   pSiCر اطراف ذرات د

فی این است که مذاب اطراف ذرات در آخرین مراحل منجمد می شود و فازهای ریز را تشکیل می دهد. از طر

 افزایش می دهد.را شکل،  صفحه ای βرادر مقایسه با فاز  α، تشکیل فازهای کوچک SiCافزودن ذرات 
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 می باشد αاز نمونه ریخته گری فشاری شده که نشاندهنده فازهای  SEMتصویر  -6شکل

 قرار گرفته اند. pSiCکه عمدتاً در اطراف ذرات  

 تبلوریافتهمکانیزم تغییر ترکیبات بین فلزی آهن دار . 4.3

مشاهده شده توسط اشتری و همکارانش، در مورد نرخ سرد شدن باالتر توسط ریخته گری با قالب  مشابه با رفتار

را در شرایط غیر تعادلی فراهم کند، در حالیکه فاز  αفلزی نیز، افزودن وانادیم ممکن است امکان جوانه زنی فاز

βفاز تعادلی( جوانه زنی می کند. به دلیل ساختار کریستالی مونوکلینیک فاز  نیز(β رشد دو بعدی و صفحه ای ،

با ساختار کریستالی هگزا گونال باعث رشد سریع و سه بعدی  α، فاز βانتظار می رود. بر خالف فاز ،شکل آهسته

رعت بر روی شبکه پیوسته بازوی دندریتی که به س αاین فاز در تمام جهات می گردد. فاز  ”خط چینی“ساختار 

کافی نیست و  β( رشد می کند، آهن را مصرف می کند. کاهش آهن در مذاب برای رشد بیشتر فاز 4)شکل βفاز

      درصد وزنی38در حدود  βنشان داد که مقدار آهن موجود در فاز   EDXدیگر قادر به رشد نمی باشد. آنالیز 

ترکیب بین فلزی  α(. بدین ترتیب، فاز 5درصد وزنی است )جدول α ،54می باشد در حالیکه این مقدار در فاز 

را با جلوگیری از رشد بیشتر آن و افزایش رشد مرجح  βالب می گردد. بنابراین افزودن وانادیم، اندازه ومقدار فازغ

 دن وانادیم نقش مهمی در تشکیل ترکیبات بین فلزی، اصالح می کند. می توان نتیجه گیری کرد که، افزوαفاز 

3Si4Al(Fe,V) ( وفاز 3غنی از وانادیم وسیلیسیم )فازSi3(Fe,V)7Al-α   ایفا می کند. نتایج نشان می دهد که فاز

که در آن وانادیم مقدار سیلیسیم را به طور موضعی  βیا در پوسته خارجی فاز  SiCدوم ذکر شده در نزدیکی ذرات 

یش می دهد، تشکیل می شود. این امر اشاره به آن دارد که در نواحی حاوی سیلیسیم باال )منظور نزدیک ذرات افزا

SiC  وانادیم تنها شرط الزم برای تشکیل فاز ،)α ،اما باعث ریز دانه شدن ساختار فاز نمی باشدβ  به فازα  توسط

(. در نتیجه 5درصد وزنی می گردد)جدول 00/01به تقریباًدرصد وزنی  50/3افزایش موضعی مقدار سیلیسیم از 

قدرتمندی برای تأثیر بر مقدار فاز ثانویه و در  راهکار می تواند در این آلیاژ   SiCکنترل افزودن وانادیم و مقدار 

 در اختیار گذارد. ،نهایت خواص آلیاژ

 شکست نگاری . 5.3
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اغلب توسط ترکیبات بین فلزی تأثیر می پذیرد،   Al-Fe-Siاز آنجایی که خواص مکانیکی آلیاژ های ریخنه گری 

بات آهن دار در این تالش های متعددی در جهت بهبود آنها از طریق ریز دانه کردن اندازه دانه و ریز ساختار ترکی

در آلیاژهای آلومینیم  Mn/Feگزارش داده اند که مقادیر باالی  5فته است. تاش وهمکارانشرابطه صورت گر

        شکل افزایش صفحه ای  βآهن دار را در مقایسه با فاز  α، تشکیل فاز های 302و 388عملیات حرارتی شده 

می دهد و قابلیت ماشینکاری این آلیاژ ها را بهبود می بخشد و نیروی سوراخکاری راکاهش می دهد. معموالً سه 

زی مشاهده شده است: جوانه زنی و رشد حفرات در زمینه، ترک خوردن نوع شکست در کامپوزیت های زمینه فل

ذرات و گسستن پیوند بین ذره و زمینه. با افزایش مقدار تقویت کننده در کامپوزیت، شکست اغلب توسط ترک 

 SiCخوردن ذرات اتفاق می افتد. از آن جاییکه در این تحقیق  مقدار ذرات آنچنان  باال نبود، ذرات شکسته شده 

 (.7از زمینه مشاهده شد )شکل  SiCدر کامپوزیت ها شناسایی نشدند اما گسستن جزئی ذرات 

 

و  SiCکه نشاندهنده گسستگی ذرات  pSi/SiC-V-Fe-Alالکترون ثانویه از کامپوزیت SEMتصویر  (a) -7شکل

(b)  تصویرSEM  که نشاندهنده فرورفتگی های کوچک در اطراف ذراتpSiC .می باشد 

والً فرورفتگی های کوچکی بر روی سطح شکست کامپوزیت های زمینه فلزی هنگامیکه فرآیند گسستن غالب معم

نشان داد و   SiCبررسی سطح شکست نمونه ها، فرورفتگی های کوچکی در اطراف ذرات  می شود.باشد، مشاهده 

موجود در سیستم                        β(. ترکیبات بین فلزی 5و b7این حقیقت را نمایان کرد )شکل های βساختار فاز
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Al-Fe-V-Si (. بنابراین ویژگی های شکست آلیاژها 5سخت و ترد می باشند و به راحتی شکسته می شوند )شکل

 توسط رفتار آنها بیان می شود.

 

       βکه نشاندهنده ترک خوردن فاز  pSi/SiC-V-Fe-Alمیکروگراف الکترونی روبشی از کامپوزیت  -8شکل

 می باشد.

ترکی  α(، در حالیکه در طول فازهای 5بزرگ، ترک های طویلی نشان دادند )شکل βدر این تحقیق فازهای 

   ، مخرب تر αاز لحاظ خواص مکانیکی برای این آلیاژ نسبت به فازهای  βمشاهده نشد. در نتیجه فازهای کشیده 

د. از طرف دیگر، از آنجاییکه فازهای کوچکتر ممانعت کمتری در برابر تغذیه در حین ریخته گری ایجاد نمی باش

        تغذیه مؤثر در حین فرآیند،  Al-Fe-Siدر سیستم های  βفازهای حجیم و بزرگ انتظار می رود می کنند، 

     ریخته گری را کاهش دهند که منجر به تشکیل میکرو تخلخل ها می گردد و در نهایت خواص مکانیکی افت 

می کند. ماکزیمم استحکام کامپوزیت در شکست، نسبت به حضور میکروتخلخل ها و تخلخل ذاتی موجود در 

دانه شدن ترکیبات بین فلزی و اصالح افزودن وانادیم باعث ریز .نمونه های ریخته گری شده،کامالً حساس می باشد

بنابراین خواص مکانیکی آلیاژ مورد می گردد و تشکیل آنها را بهبود می بخشد. αبه ترکیبات مطلوب تر  βفازهای 

ی برای یبه عنوان مکان ها  pSiCمی تواند توسط افزودن وانادیم به همراه عملیات حرارتی و حضور ذرات  ،بررسی

 زتر، افزایش یابد.ترکیبات بین فلزی ری

 نتیجه گیری 
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مشاهده شده اند. فازهای   8Si-1/4V-8Fe-Alاغلب فازهای بین فلزی درشت در ریخته گری فشاری آلیاژ  -0

Si3(Fe,V)7Al-α   وSi11Fe18Al-β   .عمده ترین ترکیبات بین فلزی در سیستم مورد بررسی بودند 

و ساختار  “خط چینی  “ند که عبارت بودند از ساختار اصطالحاً دو ریزساختار متمایز نشان داد αفازهای  -5

 به دلیل شکل سوزنی بزرگ آنها نامطلوب ترین فاز بودند.  βچند ضلعی. فازهای 

 گردید. αبه فاز  βافزودن وانادیم از طریق افزایش موضعی سیلیسیم باعث ریزدانه شدن ساختار فاز  -3

 عمل کردند.،  αی برای ترکیبات بین فلزی به عنوان مکان های جوانه زن  SiCذرات  -4

برای کنترل رفتار شکست  ،مهمترین فاکتورها βو ترک خوردن صفحات طویل   pSiCگسستگی ذرات  -8

 می باشند. ، SiCتقویت شده با ذرات   Al-Fe-V-Siکامپوزیت ریخته گری آلیاژهای 
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