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تأثير المعاملة الحرارية االيزوثيرمية السريعة والمحلولية ( )T6على خواص السبيكة ( )A319المنتجة بطريقة
السباكة بالضغط
3

نجيب سلمان عبطان ، 2محمد مهنا متعب
رائد نجيب رزوقي، 1
 3،2،1قسم الهندسة الميكانيكية ،جامعة تكريت ،صالح الدين ،العراق

الخالصة
تممم انتمماي سمماليكة االلمنيمموم  A319الطريقممة السممالاكة الالع م ط عنممد ع م وط مسمملطة ( )30,25,20,15,10ميكاالاسممكا
والدرجة حرارة صب (  )850وكانت درجة حرارة التسخين المسالق للقالب ( .)300
درس تأثير المعامالت الحرارية النوعيها االيزوثيرمية السمريعة والمحلوليمة ( )T6علمى خمواه همال السماليكة المتعممنة
الصالدة  ,الكثافة والالنية المجهرية  ,والينت الدراسة أن هناك دور مهم لهال المعامالت وخاصة االيزوثيرمية فيها على ت يير
الالنية المجهرية والشك المورفولوجي لألطوار وتحسين الخواه الميكانيكية للساليكة الزيادة ك من الصالدة والكثافة .
الكلمات الدالة  :السالاكة الالع ط ،المعاملة الحرارية االيزوثيرمية السريعة ،المعاملة المحلولية ( ،)T6درجة حرارة الصب،
درجة حرارة القالب ،الع ط المسلط.

Effect of Fast Isothermal and Solution (T6) Heat Treatments on A319 Alloy
properties produced by Pressure Die Casting Method
Abstract
Aluminum A319 Alloy under applied pressure ( 10 , 15 , 20 , 25 , 30 ) MPa, and pouring
temperature at 850 were produced, while the pre-heating die temperature at 300 .
Effect of both fast isothermal and solution (T6) heat treatments were studied, on A319
alloy, which includes: Hardness, Density and Microstructure. Results show an important role of
these treatments especially isothermal on the microstructure and morphological phases, as well
as, improve the mechanical properties of the alloy, by the increasing of both hardness and
density.
Keywords: Pressure Die Casting, Fast Isothermal Heat Treatment, Solution Heat Treatment
(T6), Pouring Temperature, Die Temperature, Applied Pressure.

المقدمة
السممالاكة الالعم ط ()Pressure Die Casting
وهمممي احمممد طرائمممق السمممالاكة المتقدممممة والتمممي اخترعمممت
لتالفي عيوب مسامية ال از واالنكمما وهمال الطريقمة لهما
جهممد عمما ت جنتمماي سممالائك خاليممة مممن العيمموب اا يممتم تسممليط
عم ط عما ت علمى المنصمهر العمد صمال فمي تجويمل القالمب
وهو في حالت السائلة ].[3,2,1
تتميز هال العملية السرعة ملىء عالية ومعد تالريمد سمريع
وخمواه ميكانيكيمة متقوقمة عمالوة علمى سمرعة االنتمماي اا
يمكن للماكن الواحدة انتاي اكثر من  60ساليكة في الساعة
الاالعتماد على الحجم والسمك .وان هال العملية تكون اكثر
شيوعا ً الالنسالة جنتاي السالائك غير الحديدية مث االلمنيوم،

م نيسيوم والزنك .وان حوالي  70%من المسالوكات التي
اساسها االلمنيوم تنتج الهال الطريقمة عمالوة علمى ان مع مم
سالائك االلمنيموم المسمتخدمة فمي صمناعة اجمزاء السميارات
تكون الأالعاد على درجة عالية من الدقة وخالية من العيوب
وتكمون انتاجيتهما عاليمة واات اشمكا اكثمر تعقيمداً ممن تلمك
المنتجة الطريقة السالاكة الالجااالية ].[5,4,3
الجانب النظري
هنمممماك طريقتممممان للسممممالاكة الالعمممم ط وهممممما السممممالاكة
الالع ط العالي ()High Pressure Dies Casting
( )HPDCوالسممممالاكة الالعمممم ط المممممنخق ( (Low
 ،)Casting LPDC) Pressure Diesالسمممالاكة
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الالع ط العالي ( )HPDCيتم فيها حقن المعدن المنصهر
الى تجويل القالب السرعة عاليمة ( )100 -30متر/ثانيمة.
وان لهمممال الطريقمممة اسمممتعماالت واسمممعة لتصمممنيع منتجمممات
مختلقة االنواع والأالعاد عالية الدقة عمالوة علمى اسمتخدامها
في االنتاي الكمي ومعد انتماي اعلمى ممن طرائمق السمالاكة
االخر وانها طريقة اقتصمادية وقمادرة علمى انتماي اجمزاء
اات خشممونة سمممطحية قليلممة (اكثمممر نعومممة) ،امممما السمممالاكة
الالع م ط المممنخق ) )LPDCفتسممتعم الصممورة واسممعة
في تصنيع اجزاء اات أسماك رقيقة وتتأثر نوعية او جودة
االجمممزاء المنتجمممة المممال رول المحيطمممة الهممما .وتتميمممز همممال
الطريقمممة القمممدرتها علمممى انتممماي مسمممالوكات عاليمممة الجمممودة
ومسامية قليلة عالوة على االنتاجية العالية لالك تكون همال
التقانـة شـائعة االستعمـا في انتــــاي سـالائك االلمــــــنيوم
].[18-6
تعتمممممد الخممممواه الميكانيكيممممة لسممممالائك ا لمنيمممموم -
سيلكون على التكوين الكيميمائي وخمواه الالنيمة المجهريمة
) (Microstructureمثممممم ترتيمممممب ا ارع الشمممممجيرية
لأللمنيوم ا ولي والمسافات القاصلة الينها ودرجة نعومتهما
عمالوة علمى شمك وترتيمب ونعوممة طمور اليوتكتمك ونمموع
وشممك المركالممات السممالائكية المعدنيممة )،(Intermetallic
الشك ( )1يوعح ا طموار الثالثمة فمي سماليكة ا لمنيموم -
سيلكون [.]20,19
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الشممممك غيممممر المنممممت م الممممى جسمممميمات اليعمممموية دقيقممممة
].[22,21
ان عمليمة التسمخين االيزوثيرممي السمريع Rapid
) )Heat Isothermalهمي معاملمة حـراريمـة تجمر
علمممـى السطمممـح والمممزمن قصمممير قمممد يسمممت رق العمممع ثممموان
ل ر ازالة االجهمادات وتقليم العيموب المـتي قمد تحصم
الالالنيممممة المجهريممممة نتيجممممة السممممالاكة وتحسممممين الخممممواه
الميكانيكيمممة .وتمتممماز المممرخه تكممماليل اجرائهممما والسممماطة
ا جهزة المستخدمة النجازها مقارنة ممع طرائمق التسمخين
ا خر  .وتتم هال العملية الرفع درجة حرارة العينة المراد
معالجتهما الاسمتخدام مصمدر عمموئي المى الدرجمة الحراريممة
المطلوالممممة الممممزمن قصممممير مممممن خممممال عمليممممة امتصمممماه
القوتونممات العمموئية ويممتم تالريممد العينممة سممريعا ً مممن خممال
عمليممة االشممعاع )  ) Radiationالعممد اطقمماء المصممدر
العممموئي مالاشمممرة .والشمممك ( )2يوعمممح آليمممة التسمممخين
ا يزوثرمي السريع ].[24,23

الشكل ( )2تقانة التسخين اآليزوثرمي السريع

][23

الجانب العملي
تممم تحعممير سمماليكة أ لمنيمموم ) (A319عممن طريممق
صممهر االلمنيمموم النقممي عنممد درجممة حممرارة (  )700ثممم
اعممافة عناصممر السمممالك العممد تحديممد نسمممالها والعممد التحليممم
الكيميممائي لهممال السمماليكة الاسممتخدام جهمماز التحلي م الطيقممي
( )ARLسويدي المنشأ كانت النتائج كما مالينة في الجدو
(.)1
الشكل ( )1مخطط التوازن الحراري للنظام الثنائي
األلمنيوم – سيلكون ][20

تشتم عملية التعام الحراري علمى تسمخين السماليكة
الممى درجممة حراريممة معينممة والعممد الوصممو الممى الدرجممة
الحراريممة المطلوالممة يممتم تثاليممت تلممك الدرجممة لقتممرة زمنيممة
يحممددها التركيممب المجهممري وحجممم السمماليكة والعممد الممك يممتم
التالريد في اوسماط تالريمد مختلقمة (معمد تالريمد مختلمل) اا
تساهم المعامالت الحرارية على ت يير الالنية المجهرية مما
يمميدي الممى تحسممين الخممواه الميكانيكيممة .وتلعممب المعاملممة
المحلوليمممة ( )T6والتعتيمممق االصمممطناعي دوراً مهمممما ً فمممي
تحسممين الخممواه الميكانيكيممة لسممالائك االلمنيمموم  -سممليكون
مممن خممال ت ييممر الشممك المورفولمموجي لألطمموار المتكونممة
وتقمموم التحويمم شممك الطمممور االيمموتكتيكي للسممليكون ممممن

الجدول ( )1التركيب الكيميائي لسبيكتي االلمنيوم ()A319
القياسية والمحضرة

تتكممون من ومممة السممالاكة الالع م ط مممن القالممب والمكممالس
الهيمدروليكي ،يتكممون القالممب ممن الكمماالس ) (Punchوالقالممب
) (Dieالاي يستند على قاعدة تمث الجزء السقلي للقالب ،امما
من ومة التسخين االولي للقالب فتتكون من سملك كهرالمائي او
مقاوممممة عاليمممة وحاعمممنة ل مممر حمايمممة السممملك الكهرالمممائي
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والشكلين ( )3و ( )4يالينان من ومة السالاكة وموقع الممزدوي
الحراري داخ المصالوالة للسيطرة على دقة الدرجة الحرارية
التي يص عندها المنصهر الى منتصل الحالة العجينية والتي
هي الحدود ( .)575

العمممد اجمممراء مسمممح كامممم لسمممطح العينمممات وتحديمممد
المنمماطق المناسممالة تممم تصمموير الالنيممة المجهريممة الاسممتخدام
المجهر العوئي وقياس الصالدة الاستخدام من وممة قيماس
الصممالدة الطريقممة فيكممرز اا تممم تسممليط قمموة (حم م ) ثاالممت
مقدارل ( )500غم لمدة زمنية مقدارها ( )5ثانية.
تممم حسمماب قمميم الكثافممة الاسممتخدام طريقممة اجزاحممة مممن
خممال معرفممة وزن العينممة وهممي جافممة ووزن العينممة وهممي
معلقممة الالسممائ ومعرفممة كثافممة السممائ مممن خممال تطاليممق
القانون ا تي -:

الشكل ( )3منظومة السباكة بالضغط
( )1الكااااااب  )2( ،القالاااااب )3( ،قاعااااادة القالاااااب )4( ،سااااال
كهرباااااائي ( يتااااار) )5( ،تجوياااااا القالاااااب )6( ،قنااااااة ادخاااااال
المزدوج الحراري )7( ،حاضنة السل الكهربائي (الهيتر)

الشكل ( )4موقع المزدوج الحراري في المصبوبة

تمممم اجمممراء عمليمممة السمممالاكة الالعممم ط ومممما تالعهممما ممممن
فحوصات وفق االلية اآلتية -:
 -1طمممالء القالمممب المسمممحوق الكرافيمممت والكحمممو السممممك
اليزيد عن ( )50µmلتأثيرل السملالي علمى معمد التالريمد
وتجقيقممم لتسمممهي اخمممراي المسمممالوكة العمممد اكتمممما عمليمممة
السالاكة الالع ط.
 -2صهر الساليكة في القرن الكهرالائي الاستخدام الودقة ممن
كاراليممد السمميلكون وايصمما المنصممهر الممى درجممة حممرارة
( .)850
 -3تسمممخين قالمممب الصمممب المممى درجمممة حمممرارة مقمممدارها
(  )300الاسممتخدام من ومممة التسممخين ومممن ثممم صممب
المنصهر العد معالجة الخالث والعد الك تم تسمليط العم ط
علممى المنصممهر وهممو فممي حالت م السممائلة القمميم هممي (,10
 )30 , 25 , 20 ,15ميكاالاسمممكا واجالقممماء عليممم لممممدة
( )100ثانية لك حالة الى ان يكتم انجماد المعدن.
 -4تقطيممع المصممالوالة العممد اخراجهمما مممن القالممب الممى عممدة
عينات الوساطة جهاز قطع المعادن.
 -5اجراء عملية تحعير العينات الشك كام لتكون جماهزة
لقحوصات الالنية المجهرية ،الصالدة وحساب قيم الكثافة.
ويالين الشك ( )5مخطط انسياالي للجانب العملي.

 : ρsكثافة العينة )(g/cm3
 : Ρlكثافة السائ )(g/cm3
 : mlوزن العينة وهي معلقة الالسائ )(g
 : msوزن العينة وهي جافة )(g
اجريمممت المعاملمممة المحلوليمممة والتعتيمممق االصمممطناعي
( )T6من خمال تسمخين العينمات داخم القمرن المى درجمة
حمممرارة (  )500ولممممدة سممماعة لتجمممانس درجمممة حمممرارة
العينممة والعممد الممك تممم اخمادهمما فممي الممماء المقطممر ومممن ثممم
التعتيق عمن طريمق اعمادة تسمخين العينمة داخم القمرن المى
درجة حرارة (  )200ولمدة ( )5ساعات وتركت العدها
لتالرد داخ القرن الى درجمة حمرارة ال رفمة .امما المعاملمة
الحرارية االيزوثيرمية السريعة فقد شملت تسخين العينمات
الوساطة الجهاز الموعح الالشك ( )6العد معايرت  ،يتكون
الجهاز المصنع من قال الالاحثين من مصالاح تنكستن مقمرد
نمموع ( )Narvaاي قممدرة (  )660Wمثالممت علممى قاعممدة
خزفيممة ومممرآة مقعممرة الالعممد المميري ( )5cmاا تممم تثاليتهممما
علممى قاعممدة حديديممة عممالوة علممى مممن م القولتيممة .والجهمماز
يحتوي اراع لحم العينة وقارئ رقمي لمدرجات الحمرارة
ومزدوي حراري نوع ( )Kاو قطر (.)0.5 mm
تم تثاليت العينة على الاراع الحامم لهما وعلمى العمد
ثاالمممت ( )5cmممممن المصمممالاح ،ثالمممت الممممزدوي الحمممراري
مالمس ما ً للعينممة وتممم توصمميل الممى مقيمماس درجممة الحممرارة
الرقمي ،استخدام من م فولتية ورالمط ممع المصمالاح للمتحكم
علمممى التممموالي الكميمممة القولتيمممة الواصممملة والالتمممالي درجمممة
الحمممرارة لحمممين ثالوتهممما عنمممد درجمممة حمممرارة ) )500
والالتالي حساب زمن تعر العينة لتلك الدرجة الحراريمة
 ,سخنت العينمات اات المت يمرات قيمد الدراسمة لممدة العمع
ثواني والعد تجانس درجة حرارة العينمة اخممدت فمي المماء
المقطر  .وتم تعتيمق العينمات وفمق نقمس االليمة المتالعمة فمي
تعتيق العينات المعاملة محلوليا ً (.)T6
النتائج والمناقشة
يالح من خال الشك ( )7ان العالقمة المين العم ط
المسمملط والصممالدة تكممون طرديممة قال م اجممراء المعممامالت
الحراريممممة اا تممممزداد الصممممالدة الزيممممادة العمممم ط المسمممملط
وازدادت قيممممة الصمممالدة النسمممالة ( )5.68%عنمممد ازديممماد
الع ط المسلط من ( )10MPaالى ( .)30MPaويمكن
ان يعممز الممك الممى التممأثير المالاشممر للع م ط المسمملط علممى
زيادة معد التالريمد والماي يميدي المدورل المى نعوممة الالنيمة
المجهرية وتقلي ك من حجم الحاليالة والمسافة الين ا ارع
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الشجيرية ( )Dendrite Arm Spacingوكما موعمح
فممي الشممك ( )8وهمماا يتقممق الالسمملوك مممع ] [6لعناصممر او
سالائك اخر .

الشكل ( )7العالقة بين الضغط المسلط والصالدة قبل وبعد
اجراء المعاملة المحلولية ( )T6وااليزوثيرمة

الشكل ( )8صورة بالمجهر الضوئي للبنية المجهرية قبل اجراء
المعامالت الحرارية عند ضغط مسلط
))30MPa( )b
))10MPa( )a
الشكل ( )5المخطط االنسيابي للجانب العملي

الشكل ( )6جهاز التسخين االيزوثيرمي
( )1مصاااابا ( )2ماااانظم فولتيااااة ( )3موقااااع تثبياااات العينااااة
( )4مقيااااا درجااااة الحاااارارة الرقمااااي ( )5ماااازدوج حااااراري
( )6مرآة مقعرة

يالقى السلوك متشاال العمد اجمراء المعمامالت الحراريمة
النوعيها المحلولية ( )T6وااليزوثيرمية لما قال اجراء هال
المعامالت الشك ( . )7وتزداد قيممة الصمالدة العمد اجمراء
المعاملمممة الحراريمممة االيزوثيرميمممة عنمممد العممم ط المسممملط
( )10MPaالالنسمممممممب ( )14.6%و ( )27%مقارنمممممممة
الالمعاملة المحلولية ( )T6وقال اجمراء المعاملمة الحراريمة
علمممى التممموالي وكمممالك الحالمممة عنمممد زيمممادة العممم ط المممى
( )30MPaولكن النسب مختلقة .ويعز سمالب زيمادة قميم
الصممالدة العممد اجممراء المعممامالت الحراريممة النوعيهمما رالممما
يعود الى ان درجة الحرارة )  (500قد سمحت للنحاس
الموجود في الالنية المجهرية الى التحرر فمي همال المرحلمة
مممن المعاملممة والترسممب علممى شممك طممور مسممتق ليعممم
كدقائق تقوية مما يزيد من قميم الصمالدة االشمكا ( )9المى
( .)10والمالك يمكمن القمو ان العينمة اصمالحت عالمارة عمن
مممادة مركالممة مممن االلمنيمموم الحممر وا طمموار االخممر مممع
النحممماس كمممون النحممماس المترسمممب يقممموم ال عاقمممة حركمممة
ا نخالعممات وكممما موعممح فممي الشممك ( .)11وهمماا يتقممق
الالسمملوك مممع ممما توص م الي م ] [25للعناصممر او السممالائك
االخر .
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الشااكل ( )9صااورة بااالمجهر الضااوئي للبنيااة المجهري اة بعااد
اجراء المعاملة المحلولية ( )T6عند ضغط مسلط
))30MPa( )b
))10MPa( )a

الشكل ( )11حيود األشعة السينية عناد ضاغط مسالط 30MPa
بعد اجراء المعاملة االيزوثيرمية

الشكل ( )10صورة بالمجهر الضوئي للبنية المجهرية بعد
اجراء المعاملة االيزوثيرمية عند ضغط مسلط
))30MPa( )b) ، )10MPa( )a

ان زيممممادة قيمممممة الصممممالدة العممممد اجممممراء المعاملممممة
الحراريممممة االيزوثرميممممة السممممريعة مقارنممممة مممممع المعاملممممة
المحلوليممة ( )T6الشممك ( )7فيعممود الممى ان طاقممة العمموء
المسممتخدمة فممي التسممخين فممي حالممة المعاملممة االيزوثيرميممة
تكممون اسممرع فممي رفممع درجممة حممرارة العينممة الممى الدرجممة
المطلوالة والاا يكون معد تالريد اسرع ولسمك قلي مقارنة
الالمعاملممة المحلوليممة ( )T6التممي تكممون فيهمما عمليممة انتقمما
الحرارة في هال الحالة علمى شمك طالقمات ممما يميدي المى
ان تكمون التحموالت الطوريممة خاللم اكثمر تعقيممداً ممما هممو
علي في المعاملة االيزوثيرمية عالوة على القرق في حجم
الحاليالات كما مالين في االشكا من ( )9الى (.)11
تكمممون العينمممات اكثمممر نعوممممة العمممد اجمممراء المعاملمممة
الحراريمممة االيزوثيرميمممة مقارنمممة ممممع المعاملمممة المحلوليمممة
( )T6اا يالح ان هناك اختالفا ً واعحا ً في مورفولوجية
السمممطح لكمممال الحمممالتين االشمممكا ( )9و ( )10ويمكمممن ان
يكمممون المممك السمممالب قصمممر فتمممرة تعمممر العينمممة لمممدرجات
الحرارة اثناء التسخين االيزوثيرممي السمريع الالمقارنمة ممع
المعام الحرارية المحلولية ( )T6والتي تقل من احتمالية
التأكسمد او زيممادة معممد التأكسمد وحممدوث التكسممر والتقشممر
في طالقة االوكسيد.

تالين االشكا ( )12و ( )13العالقة الطردية الين قيم
الكثافمممة والعممم ط المسممملط قالممم والعمممد اجمممراء المعمممامالت
الحراريممة وهممماا يتقممق فمممي السمملوك ممممع ممما تمممم مالح تممم
الالعالقممة الممين العم ط المسمملط والصممالدة الشممك ( .)7وان
قيمممة الكثافممة قممد ازدادت قال م اجممراء المعممامالت الحراريممة
النسمممممالة ( ) 2.1%عنمممممد زيمممممادة العممممم ط المسممممملط ممممممن
( )10MPaالمممى ( .)30MPaويعمممز سمممالب المممك المممى
التأثير غير المالاشر للع ط المسلط (االنع اطية) اا كلما
زاد الع ط المسلط زادت انع اطية المنصهر ممما يميدي
الممى تقلي م القجمموات ال ازيممة الموجممودة عممن طريممق تحممو
ال ممماز الحمممر المممى ممممااب وكمممالك يعمممم علمممى انعممم اط
المركالات غير المعدنية مما يزيد من الكثافتها كما مالين في
االشكا ( )8و( )9و(. )10
كممالك تالممين االشممكا ( )12و ( )13زيممادة فممي قيمممة
الكثافة العمد اجمراء المعاملمة المحلوليمة ( )T6عنمد العم ط
المسمممملط ( )30MPaالالنسممممب ( )0.02%و ()0.14%
مقارنممة الالمعاملممة الحراريممة االيزوثيرميممة السممريعة وقال م
اجراء المعامالت الحرارية على التتاالع وكالك الحما عنمد
انخقمما الع م ط المسمملط الممى ( )10MPaولكممن النسممب
مختلقممة .ويمكممن ان يعممز سممالب الممك الممى قصممر الممزمن
ثوان) الاي يتطلالم التسمخين االيزوثيرممي السمريعة
(العع
ت
مما يقل من الية االنتشار ومن ثم التجانس للالنية المجهرية
عالوة على تحو االطوار ال ير مستقرة الى مسمتقرة مثم
طور النحاس كما موعح في الشك ( )9الى ( .)11وهاا
يتقق الالسلوك مع ما توص الي ] [25للعناصر او السالائك
االخر .
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 حممدوث زيممادة فممي قيمممة الكثافممة العممد اجممراء المعاملممة.5
)30 MPa( ) عنممد الع م ط المسمملطT6( المحلوليممة
) مقارنممممة الالمعاملممممة0.14%( ) و0.02%( الالنسممممب
الحرارية االيزوثيرمية السريعة وقال اجراء المعمامالت
الحراريمممة علمممى التتممماالع وكمممالك الحممما عنمممد انخقممما
.) ولكن النسب مختلقة10 MPa( الع ط المسلط الى
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