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Abstract:
In this paper, the Accumulative Channel-die Compression
Bounding (ACCB) method is investigated as a new method of
severe plastic deformation to produce Nano-crystalline bulk
metals on the basis of pressing in a channel mold. Aluminum as
One of the most usable metal in industry is processed using this
method. Analyzing the processed samples show that after four
passes of ACCB method, the ultimate strength of samples reaches
to 120 from 60 Mpa. The grain sizes of samples reaches to 627
nm from 8-6µm in annealed phase after four passes of ACCB
method. Also, the vicker's hardness of samples reaches to 51.8
from 20 HV after four passes. These changes consist of the
increasing the hardness and strength of aluminum sample and
achieving to the high ratio of strength to weight of sample can
help us to better use this materials to fabricate less weight
structures for using in automotive and airplane industry.
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ميشوند .مثالهاي اين روش شامل :تراکم گاز خنثي،]2[ 1

 -1مقدمه
با توجه به پيشرفت علم و تکنولوژي در عصر حاضر و
پيشرفت روز افزون صنعت ،ديگر مواد و ساختارهاي مرسوم
کارآمد نبوده و نياز به مواد با خواص برتر احساس مي شود.
در چند دهه اخير تالشهاي زيادي در جهت کاهش وزن
سازههاي فلزي ،از طريق جايگزيني قطعات فوالدي با
ساختارهاي آلومينيومي صورت گرفته است .اما آلومينيوم
خالص به تنهايي تمام ويژگيهاي مورد نياز سازه را دارا
نيست بنابراين پژوهش و تحقيق در زمينه بهبود خواص
آلومينيوم با استفاده از فرآيندهاي ثانويه توسعه يافته است.
فنآوري مواد با ساختار ريزدانه از جمله زمينه هايي است که
در اين دهه بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته است.
هدف از اين فنآوري دستيابي به سازههايي با وزن پايين
واستحکام باال و خواص مکانيکي بهينه است .با وجود
فرآيندهاي گسترده در اين زمينه ،اعمال تغيير شکل
پالستيک شديد 5تنها روش قابل قبول براي توليد اين مواد
در مقياس وسيع ميباشد.
مواد حجيم با دانههاي خيلي ريز ،مواد حجيمي هستند که
داراي ميکرو ساختار همگن و متقارن با ميانگين اندازة دانه
کمتر از  5µmو اکثر دانهها داراي مرزدانه با زاوية زياد
بدون جهتدهي منظم ميباشند .ساختار هاي UFG2به
موادي تقسيم ميشوند که اندازه دانهاي در حد چند
ميکرومتر دارند و مواد نانو کريستال واقعي با اندازة دانهاي
کمتر از  166nmهستند .مواد با ميکروساختارهاي  UFGبا
استفاده از دو روش مختلف ساخته ميشود که معموالً به نام
روشهاي "پايين به باال " 9و "باال به پايين" 4معروف
هستند[ .]5در
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روش "پايين به باال" جامدات حجيم از

طريق به هم چسبيدن اتمها يا مواد جامد نانو ذرهاي توليد

رسوب الکتروني ]9[ 0و فرز کاري ساچمهاي با جامد شدن
متوالي .]4[ 6اين روشها توانايي توليد مواد با اندازة دانة
بسيار ريز را دارند ،ولي آنها داراي معايبي نيز هستند .از
آنجائيکه همواره اندازههاي محصول نهايي بسيار کوچک
است ،آلودگيهايي در طي پروسه ايجاد شده (براي مثال از
فرآيند فرزکاري ساچمهاي) و مقدار کمي تخلخل باقيمانده
نيز وجود خواهد داشت.
در روش"باال به پايين" از به وجود آمدن آلودگي و تخلخل
به خاطر استفاده از مواد جامد تودهاي (حجيم) 8با اندازه
دانهاي نسبتاً درشت و تحت فرايند قرار دادن به منظور بهبود
اندازة دانه تا حداقل سطح زيرميکروسکوپي جلوگيري مي-
کند .اکنون چندين روش ممکن براي انجام اين پروسه بر
روي مواد جامد حجيم وجود دارد ،اما همة اين روشها بر
اعمال کرنش شديد و در نتيجه آن ايجاد دانسيته نابجايي
بسيار باال استوار است .از آنجائيکه اين روشها ،تغيير شکل
پالستيکي شديد بر روي مواد ايجاد ميکنند ،توضيح همه
اين روشها با استفاده از اصطالح کلي فرآيند روش تغيير
شکل پالستيک شديد راحتتر است .روش تغييرشکل
پالستيک شديد به عنوان يکي از روشهاي توليد مواد با
اندازه دانه نانومتري ميباشد ،اولين مشاهدات توليد ساختار
بسيار ريزدانه با اين روش در سال  5336در ادبيات علمي
جهان مطرح شد .از ديدگاه تاريخ علمي ،روشهاي

SPD

نسبتاً جديد به حساب ميآيند و پيشرفتهاي آنها مربوط به
پنجاه سال اخير است .البته نقطهي آغازين اين تکنولوژي
مربوط به تحقيقات بريجمن در آمريکا ميباشد .در مطالعات
بريجمن ،فلزات در معرض فشار و کرنشهاي زياد قرار
گرفتند تا خواص مکانيکي آنها ارتقاء يابد] .[1روشهاي
تغيير شکل پالستيک شديد به دليل بهبود خواص مکانيکي،
فيزيکي ،سايشي و  ...فلزات و آلياژها از طريق ريز کردن

)1 Severe plastic deformation(SPD
2 ultrafine-grained
3 bottom-up
4 top-down

5 inert gas condensation
6 electro deposition
7 ball milling with subsequent consolidation
8 Bulk
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دانهها بوسيله توليد و تکثير نابجاييها مورد توجه محققين و

اساساً از يکديگر متفاوتند ،اما هرکدام دانهريزي بسيار عالي

صنعتگران قرار گرفته است .ريشه اين مسئله را ميتوان در

درسطح زير ميکروسکوپي ايجاد ميکنند .بسته به نوع

کاربرد وسيع و رو به گسترش اين نوع از مواد در صنايع

فرآيند ،هندسة قطعات و ابعاد آنها متغير است و از يک

مختلف جستجو کرد .در حال حاضر بسياري از صنايع به

صفحة گسترده تا شمشهاي استوانهاي ،ديسکها و رينگ-

دليل خواص عالي مواد نانوساختار به صورت جدي در حال

ها را شامل ميشود .فرآيند تغيير شکل پالستيک شديد

مطالعه و پژوهش و صنعتي نمودن روشهاي توليد اين

توسط روشهاي مختلفي مانند ،HPT ،ARB ،ECAP

دسته از مواد هستند .تغيير شکل پالستيک شديد ،يک

 CGPو  .....بر آلومينيوم انجام شده است و توسط محققين

استراتژي اميدوارکننده براي توليد فلزات نانوساختار حجمي

مختلفي گزارش شده است ] .[56همچنين اين فرايند ها

(بالک) با ابعادي در مقياس بزرگ است.

توسط روشهاي مختلفي بر روي فلز مس انجام شده و

اصول روش تغيير شکل پالستيک شديد اعمال کرنش به

توسط محققين گزارش شده است] 55و .[54-52

ماده فلزي ،بدون تغيير ابعاد ظاهري آن است .تاکنون

فرآيند پرسکاري به روش اتصال فشاري تجمعي يک

فرآيندهاي متعددي براي اعمال تغيير شکل شديد پالستيک

فرآيند جديدي ميباشد و هنوز تحقيقات گستردهايي در

در مواد فلزي و رسيدن به ساختارهاي نانومتري پيشنهاد

زمينه آن انجام نشده است .در اين مقاله روش اتصال فشاري

شدهاند که در بسياري موارد با موفقيتهايي نيز همراه بوده

تجمّعي به عنوان يک روش جديد تغيير شکل پالستيک

اند .ويژگي مشترک و منحصر به فرد اين فرايندها ،ثابت

شديد براي توليد آلومينيوم نانوساختار حجيم بر پايه فشردن

بودن ابعاد و عدم تغيير شکل ظاهري ماده حين فرآيند مي

در قالب کانالي معرفي شده است .کاربرد اين روش اساساً

باشد ،در نتيجه محدوديت در اعمال کرنش از بين مي رود و

مربوط به حوزه فلزکاري ،مخصوصاً توليد مواد فلزي ريز

دستيابي به کرنشهاي بسيار باال (در حدود هشت تا ده) در

ساختار با کارآيي باال با استفاده از تغيير شکل پالستيک

ماده به راحتي ميسر است .به اين ترتيب در اثر اعمال

شديد ميباشد.

کرنش ،امکان اصالح ريز ساختار ،کاهش اندازه دانهها تا
مقياس نانومتري و بهبود خواص مکانيکي نمونه فلزي فراهم

 -2مطالعات تجربي

مي آيد .در حالي که شکل نمونه تغييري نکرده است.

روش اتصال فشاري تجمّعي داراي مزايايي نظير توليد

ويژگي ديگر اين فرآيندها افزايش استحکام و اصالح

مستقيم قطعات فلزي با ابعاد بزرگ (قطعات بالک) و اندازه

ساختار دانهها بدون اضافه کردن عناصر آلياژي يا ذرات

دانههاي نانومتري ،قابليت انجام فرآيند به وسيله دستگاهها و

سراميکي است[.]0

تجهيزات مرسوم ،امکان ساخت کامپوزيتهاي پايه فلزي،

در حال حاضر چندين روش "باال به پايين" در دسترس

عدم بوجود آمدن کرنش خمشي يا ناهمگني کرنشي قابل

هستند ،ولي سه روش توجه بيشتري را به سمت خودشان

مالحظه و نصب ساده و راحت ملزومات و قالب فرآيند مي-

معطوف ميکنند که عبارتند از" :پرس کردن در کانالهاي

باشد.

هم اندازة زاويه دار( ،]6[ )ECAP5اتصال نورد تجمعي

روش اتصال فشاري تجمّعي به عنوان يک روش جديد تغيير

( ]8[)ARB2و پيچش فشار باال(]3[)HPT9؛ اين سه روش

شکل پالستيک شديد براي توليد فلزات نانوساختار حجيم
بر پايه فشردن در قالب کانالي ابداع شده است .در اين روش

1 Equal-channel angular pressing
2 Accumulative roll-bonding
3 High-pressure torsion

ابعاد کانال دستگاه و در نتيجه طراحي قالب به ابعاد فلز اوليه
مورد استفاده بستگي دارد .اين فرآيند ميتواند براي فلزات
حجيم با اندازههاي متفاوت به کار رود و به دليل ساده بودن

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات /زمستان / 5931سال نهم /شماره چهارم

577

روش و ملزومات کم فرآيند ،صنعتي و مقرون به صرفه مي-

ضخيم با ابعاد نسبتاً بزرگ ميتواند به کار برده شود .عالوه

باشد .از جمله مهمترين پارامترهاي مؤثر بر فرآيند اتصال

بر اين در فرآيند اتصال فشاري تجمّعي کرنش و نرخ کرنش

فشاري تجمّعي به صورت زير قابل اشاره است :نوع فلز

دقيقاً با کنترل مقدار تغييرشکل و سرعت پرس ميتواند

مورد استفاده ،اصطکاک بين نمونه و قالب ،ابعاد نمونه،

کنترل شود .جنس قالب کانالي استفاده شده از فوالد

ميزان و نرخ فشار اعمالي ،آماده سازي سطح نمونهها براي

گرمکار  2944انتخاب شده و قبل از عمليات وايرکات،

روي هم قرار گرفتن و سپس فشرده شدن ،ميزان کاهش

براي رسيدن به سختي و استحکام مناسب آبکاري شده

ضخامت در هر مرحله ،تعداد مراحل انجام فرآيند .کاربرد

است .شماتيکي از فرآيند اتصال فشاري تجمعي در قالب

اين روش اساساً مربوط به حوزه فلزکاري ،مخصوصاً توليد

کانالي در شکل  5و شماتيک يک شبکه منفرد قبل و بعد از

مواد فلزي ريز ساختار با کارآيي باال با استفاده از تغيير شکل

تغيير شکل در قالب کانالي در شکل  2آورده شده است.

پالستيک شديد ميباشد.
در فرآيند اتصال فشاري تجمّعي ،يک نمونه به شکل شمش
در قالب کانالي براي اولين بار فشرده ميشود .تغيير شکل
در قالب کانالي ،کاهش در ضخامت و ازديادطول در طول
نمونه را بدون هيچ گسترش جانبي فرآهم ميکند .در اين
فرآيند نمونه  16درصد فشرده شده و سپس به نصف در
طول بريده ميشود و دو شمش به ضخامت اوليه به هم

شکل ( )5شماتيک کلي فرآيند اتصال فشاري تجمعي.

چسبيده ميشوند .شمشهاي چسبيده شده (روي هم قرار
گرفته شده) مجدد در قالب کانالي  16درصد فشرده
ميشوند .براي دستيابي به نمونه حجيم با يک اتصال خوب،
سطح اتصال دو شمش قبل از فشردن روغنزدايي و پوليش
سيمي ميشوند .اين تغيير شکل اتصال فشاري ناميده
ميشود .اين روند برش ،روي هم قرار دادن و اتصال فشاري

شکل ( )2شماتيک يک شبکه منفرد از نمونه قبل و بعد از تغيير شکل در فرآيند
اتصال فشاري تجمعي.

جهت ارائه تغييرشکل کرنشي بسيار باال بدون هيچ تغيير قابل
توجهي در ابعاد نمونه تکرار ميشود .براي به حداقل
رساندن اصطکاک بين نمونه و قالب ميتواند از گريس
مکانيکي از نوع پارافين به عنوان روانکار استفاده شود.
نمونههاي فشرده شده به نصف در طول بريده شد و دو
قسمت نمونه براي رسيدن به ابعاد مشابه برش داده ميشود.
دو نمونه مشابه بوسيله استون روغنزدايي شده و سطوح

 -1-2تئوری طراحي فرآيند

با توجه به مطالب قبلي ذکر شده که در برگيرنده
فاکتورهاي اساسي در فرآيندهاي با تغيير شکل پالستيک
شديد ميباشد ،سعي بر آن شده است که پارامترهاي اين
فرآيند طوري تعيين گردد که نيازهاي زير را برآورده کند:


تماس برس سيمي زده ميشود .درحالي که فرآيند اتصال

نمونههاي اکسترود شده در اين فرآيند از نظر
ابعادي بزرگ باشد.

فشاري تجمّعي در اصول بسيار شبيه به فرآيند نورد تجمّعي



است ،مزيت آن اين است که ميتواند در يک قالب کانالي

توزيع کرنش در نمونه تا حد امکان همگن باشد.



با انجام تعداد مراحل کمتر بتوان ساختاري همگن

متصل به يک دستگاه پرس معمولي ،بدون نياز به دستگاه
نورد با ظرفيت باال انجام شود .اين فرآيند براي يک شمش

و با اندازه دانهاي در حد ميکرو يا نانو بدست
آورد.
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کرنش مؤثر اعمال شده بر نمونه در هر مرحله از

سنگ زني مغناطيسي دو کفه قالب با هم جفت شده و آماده

فرآيند حدود نيم تا يک باشد.

انجام فرآيند گرديد.

ساخت قالب و تجهيزات وابسته به آن راحت
باشد.

 -3-2فاکتورهای تجربي تأثيرگذار در فرآيند

پارامترهاي قالب طوري انتخاب گردند که در

هنگامي که مواد تحت فرآيند اتصال فشاري تجمعي قرار

عين برآورده کردن موارد باال کمترين اصطکاک
را بين نمونه و قالب ايجاد کرده و بنابراين نيروي
مورد نياز کمترين باشد.


مقدار تنش هيدرواستاتيکي ايجاد شده در قالب
ماکزيمم باشد.



و در کل هزينههاي ساخت قالب و تجهيزات
مربوطه حداقل باشد.

با توجه به موارد فوق طراحي و ساخت قالب ها صورت

ميگيرند چندين فاکتور مختلف روي قابليت و خصوصيات
ريزساختاري يک بيلت پرس شده تأثير ميگذارد .اين
فاکتورها به دو دسته جدا از هم قابل تفکيک است:
 فاکتورهايي که به طور مستقيم با فرآيند
وابستگي دارند ،مانند ميزان فشردگي در هر
مرحله ،تميز نمودن سطوح اتصالي نمونه به
وسيله روغنزدايي و پوليش سيمي و . ...
 فاکتورهاي آزمايشگاهي که کنترل آنها

گرفته است.
 -2-2طراحي و ساخت قالب

در اين بخش به فرآيند ساخت قالب ميپردازيم .براي

توسط تجربه به دست ميآيد که شامل سرعت
پرس ،دماي عمليات پرس و  ...ميباشند.

ساخت قالب نقشههاي استاندارد به همراه اطالعات تکميلي

به منظور اعمال نيروي الزم براي انجام فرآيند از پرس

توسط نرم افزار  SolidWorksترسيم شده است .نمايي از

هيدروليکي با ظرفيت  916تن استفاده شده است .سرعت

قالب طراحي شده در شکل  9آورده شده است .با توجه به

پرس مقدار ثابت  1mm/sميباشد ولي هنگام انجام فرآيند

شرايط بارگذاري و خصوصيات قالب مورد نياز جنس سنبه

بر اساس نوع مادهاي که تحت فرآيند قرار ميگيرد ،سرعت

و قالب از فوالد گرم کار  5/2944انتخاب شده است.

تغيير ميکند .هنگام انجام فرآيند بر روي آلومينيوم خالص
تجاري ،سرعت پرس به  2ميليمتر بر ثانيه ميرسد .بر اساس
اطالعات بدست آمده از سازنده دستگاه ،قطر جک پرس
 966mmميباشد .در طي فرآيند اتصال فشاري تجمعي
آلومينيوم ،فشاري که توسط دستگاه پرس نمايش داده
ميشود در حدود نزديک به  46barميباشد.
آلومينيوم فلزي است نرم و سبک به رنگ سفيد -نقره اي با
نماد  ،Alعدد اتمي  ،59وزن اتمي  ،20/385وزن مخصوص

شکل ( )9شماتيک قالب طراحي شده

در نهايت قالب اتصال فشاري تجمعي ساخته شده است.

 2/61گرم بر سانتي متر مکعب ،نقطه جوش  2406درجه
سانتي گراد و نقطه ذوب  006/21درجه سانتي گراد.
امروزه آلومينيوم پس از فوالد پرمصرف ترين فلز محسوب

بخش سنبه و بخش اصلي قالب توسط فرز  CNCساخته

مي شود .آلومينيوم و آلياژهاي آن نقش تعيين کننده اي در

شده است .سپس با انجام عمليات حرارتي تمامي قطعات به

صنعت معاصر دارند .مجموعه ويژگي هاي خاصي که اين

استحکام مورد نظر رسيده و نهايتا بعد از مونتاژ قالب توسط

فلز دارد بسيار نادر و غير قابل جايگزيني است .بدون
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آلومينيوم هواپيما و ماهواره وجود نمي داشت ،وسايل نقليه
موتوري سوخت بيشتري مصرف مي کردند و امکان حفظ
مواد غذايي به مدت طوالني وجود نداشت .صرفه جويي در
انرژي و روش هاي اقتصادي سازه در بسياري از زمينه ها
تنها به خاطر وجود آلومينيوم ميسر شده است .هدايت
الکتريکي و حرارتي زياد  ،وزن کم و مقاومت آلومينيوم در
شرايط مختلف آب و هوايي و محيطي و قابليت ساخت
عالي سبب مي شود که اين فلز به عنوان يک ماده ارزان و
مفيد مطرح باشد.
در اين مقاله ،نمونههايي از جنس آلومينيوم خالص تجاري
 5616استفاده گرديده است .براي تعيين دقيق جنس نمونهها
از آزمون کوانتومتري (آناليز شيميايي) استفاده شده است
که نتايج آن در جدول  5آورده شده است.

شکل ( )4تصوير دستگاه اتصال فشاري تجمّعي

جدول ( )5نتايج آناليز شيميايي آلومينيوم خالص تجاري  5616بر حسب
درصد وزني.
Zn

Mg

Ti

Si

Fe

Cu

Mn

Al

6061

6061

6069

6021

604

6061

6061

33052

 -4-2انجام فرآيند اتصال فشاری تجمعي

براي انجام فرآيند اتصال فشاري تجمعي در قالب کانالي،
ابتدا نمونههاي اوليه آلومينيوم خالص تجاري بريده و آماده
سازي شدهاند .نمونههاي آماده شده قبل از انجام فرآيند
تحت عمليات آنيل کامل در دماي  916درجه سانتيگراد

ضخامت نمونه اوليه تحت فرآيند  16درصد کاهش مييابد.
فرض کنيد فشار کرنش صفحهاي ايدهآل توسط قالب
کانالي تحقق يافته است ،کرنش معادل اعمال شده ( )مي-
تواند به صورت زير محاسبه شود:
()1

که  rکاهش در ضخامت است .بنابراين کرنش معادل براي
 16درصد فشردن برابر با  6/8است .فشردن در دماي اتاق و
در يک سرعت پرس ثابت برابر  2ميليمتر بر ثانيه ،متناظر با
انجام شده است .براي

به مدت  5/1ساعت قرار گرفتهاند .عمليات حرارتي آنيل،

يک نرخ کرنش متوسط

با هدف بدست آوردن يک ساختار تبلور مجدد يافته کامل

به حداقل رساندن اصطکاک بين نمونه و قالب از کريس

و احتماالً حذف سابقه قبلي تغيير شکل انجام شده است.

مکانيکي از نوع پارافين يا ديسولفيد موليبدن به عنوان

سپس سطح اکسيد شده نمونهها سنباده زده شدهاند .براي

روانکار استفاده ميشود .نمونههاي فشرده شده به نصف در

انجام هر پاس از فرآيند ،نمونه توسط روانکار ديسولفيد

طول بريده شد و دو قسمت نمونه براي رسيدن به ابعاد مشابه

موليبدن روانکاري شده و در داخل کانال قالب که پيش از

برش داده ميشود .دو نمونه مشابه بوسيله استون روغنزدايي

مونتاژ قالب روانکاري شده ،قرار داده شده و مجموعه قالب

شده و سپس سطوح تماس برس سيمي زده ميشود .نمونهها

در زير پرس هيدروليکي قرار داده ميشود (شکل .)4

مجدد روي هم قرار داده شده و در معرض  16درصد
فشردهسازي در کانال قالب قرار ميگيرد .برش ،روي هم
قرار دادن و اتصال فشاري در قالب کانالي به عنوان يک
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پاس از فرآيند در نظر گرفته ميشود و اين فرآيند تا  4پاس

تغيير شکل مثلث  ABCبه ' A'B'Cرا در نظر بگيريد .مولفه

تکرار شده است .از آنجاييکه کرنش معادل  6/8در يک

هاي کرنش اسمي در راستاي  LDو  εx( CDو  )εyو مولفه

پاس اعمال ميشود ،کرنش معادل در  4پاس برابر  9/2است

هاي کرنش برشي ( )γxyرا مي توان محاسبه کرد که در

(شکل .)1

زير آورده شده است.

()2
()9
که هر طول و زاويه را مي توان با ثبت مختصات نقاط مي
توان بدست آورد .يک کرنش معادل در مثلث ' A'B'Cبا
شکل ( a( .)1و  )cنمونه آنيل شده ( bو  )dنمونه يک پاس اتصال دهي شده

فرض شرايط کرنش صفحه اي توسط رابطه زير محاسبه مي
شود:

 -5-2اندازهگيری تنش با الگوی شبکه

به طور کلي ،تغييرشکل فشاري به سبب اصطکاک و اثر

()4

هندسي بين نمونه و کانال قالب ،يکنواخت نيست و

از آنجا که مثلث ' A'B'Cبر مثلث ' A'B'Cهمنهشت نيست،

غيريکنواختي کرنش اغلب در سرتاسر ضخامت نمونه

همين روند براي محاسبه کرنش محلي در آن انجام مي

مشاهده ميشود .در آزمايش الگوي شبکه توزيع کرنش در

گيرد.

نمونه تغيير شکل داده شده اندازهگيري ميشود .مواد اوليه
شمشي با  26ميليمتر ضخامت 51 ،ميليمتر عرض و 16
ميليمتر طول بود که به نصف در عرض بريده شد .سطح
مقطع نمونه پوليش مکانيکي شده و الگوي شبکه با مربعهاي
 2ميليمتري مشخص شد.
نيمي از نمونه با نيمه ديگر نمونه ثابت و  16درصد
فشردهسازي در قالب کانالي انجام شد .اعوجاج الگوي
شبکه پس از فشرهسازي در قالب کانالي مورد بررسي قرار

شکل ( )0نمايش شماتيکي تغيير يک سلول از شبکه قبل و بعد از اعمال تغيير
شکل حاصل از فرايند اتصال فشاري تجمّعي در قالب کانالي

 -6-2بررسي خواص مکانيکي نمونهها تحت فرآيند

گرفت و کرنش معادل موضعي طبق روش زير محاسبه شد.

به منظور بررسي تأثير فرآيند بر آلومينيوم خالص تجاري

شکل  0تصوير شماتيک تغيير يک شبکه منفرد قبل و بعد از

الزم است پس از انجام فرآيند ،آزمونهاي مکانيکي از

تغييرشکل توسط فرآيند اتصال فشارب تجمعي را نشان

جمله آزمون کشش و سختيسنجي بر روي نمونهها به عمل

ميدهد .فرض کنيد مربع  ABCDبعد از تغيير شکل در

آيد .در اين بخش نحوه انجام آزمونها و استاندارهاي

قالب کانالي به شکل ' A'B'C'Dتبديل شود .ضخامت مربع

مربوط به هر يک بيان گرديده است.

در جهت  CDکاهش يافته و طول آن در جهت  LDافزايش
يافته است .عالوه بر اين زوايه راس  Aکه در اصل  36درجه
بود ،توسط تنش برشي به اندازه

کاهش يافته است .حال

 -7-2فرآيند آمادهسازی نمونههای متالوگرافي

فرايند آماده سازي نمونه هاي متالوگرافي شامل گام هاي
زير مي باشد:
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 .5انتخاب و برش نمونهها از قطعهکار پردازش شده
 .2برداشتن پليسههاي برش
 .9نشانهگذاري نمونه
 .4مانت گرم نمونهها
 .1سمبادهزني با کاغذ سنباده  Sicبه ترتيب با شمارههاي
 2666 ،5266 ،866 ،066 ،466 ،246 ،566و  2166با
استفاده از آب جاري به عنوان روانکار

شکل ( )6افزايش سطح اتصال با افزايش تعداد پاسها ( )aدو اليه اتصال ()b
چهار اليه اتصال

 .0پوليش مکانيکي با پودر  6061آلومينا

فرآيندهاي جوش سرد ،شامل فرآيندهاي شکلدهي فلزات

 .6اچ کردن نمونهها
پيدا کردن محلول اچ مناسب براي آشکارسازي ساختار

مانند اکستروژن ،شکلدهي انفجاري و کشش است.

دانهاي آلومينيوم  5616مشکل است .چندين محلول پيشنهاد

براساس نوع فرآيند مورد استفاده جهت ايجاد جوش سرد

داده شده مورد استفاده قرار گرفت .اين محلولها شامل

بين فلزات ،چهار تئوري براي بيان مکانيزم ايجاد جوش سرد

محلول توکر ،بارکر ،پولتن ،کلر و  HFبوده است .با اين
حال ،اچ کردن نمونهها با استفاده از اين محلولها ناموفق
بود .محلول اچ پولتن در مقايسه با ساير محلولها بهتر بود.

بين دو فلز توسط اعمال فشار ،بيان شده است که عبارتند از:
تئوري فيلم سطحي ،5تئوري تپه انرژي ،2تئوري اتصال

اما نمونهها به سرعت  OVERETCHميشد .اما ساختار

نفوذي 9و تئوري تبلور مجدد .4تحقيقات نشان ميدهد در

دانهاي واضحي با چشم بر روي نمونه مشاهده ميشد.

دماي پايين ،فرآيند جوش سرد از تئوري فيلم سطحي پيروي

بنابراين ،محلولي رقيقتر نسبت به پولتن ()POULTON,S

ميکند.

شامل  52درصد  52 ،HFدرصد  21 ،HCLدرصد

HNO3

و  15درصد آب مقطر استفاده شد .نتايج حاصل شده با اين
محلول مناسب به نظر ميرسيد و با دادن زمان
 OVERETCHنمونهها حاصل ميشود .با تکرار آزمايش

در حين انجام فرآيند اتصال فشاري ،دما افزايش مييابد .اين
افزايش دما ناشي از کار پالستيک ،دماي قالب و اصطکاک
ميان نمونه و قالب است .اين افزايش دما داراي اهميت است

در زمانهاي مختلف زمان مناسب بدست آمد .که در دماي

زيرا ممکن است شرايط تغيير فاز و يا تغيير در ريز ساختار را

 21درجه سانتيگراد زمان مناسب دو دقيقه به دست آمد.

فراهم سازد .حرارت توليدي ناشي از کار تغيير شکل در

 -3نتايج آزمايشگاهي

ناحيه تغيير شکل اصلي در نمونه ،مقداري به قالب انتقال

با افزايش تعداد پاسها ،مقاومت برشي افزايش پيدا کرده
است و پيوند بهتري در بين سطوح اتصالي فلز برقرار شده

مييابد و انرژي باقيمانده ذخيره ميشود .حرارت داخلي
ناشي از کار تغيير شکل معموال  % 36کار تغيير شکل در نظر

است .اين به دليل اعمال فشار بيشتر بر ماده با افزايش مقدار

گرفته ميشود .بنا بر آنچه هيونگ ارائه داده است ،مقدار

پاس است .همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،با

افزايش دماي نمونه ( )ΔTبرابر است با:

افزايش تعداد پاس از يک به سه ،سطح مشترک بهتري به
وجود آمده است و حفرههاي بيشتري در مرز پوشانده شده
است.

1

Film Theory
Energy Barrier Theory
3
Diffusion Bonding Theory
4
Joint Recrystalization Theory
2
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است که سطوح در حال تماس اليهها بايکديگر ميشکنند و
()1

مواد در زير اليه هاي زيرين سطح به نام مواد بکر ،از بين

که در آن  ΔT ،ρ ،u ،c ،V ،A ،m ،ε ،σو  hبه ترتيب
بيانگر تنش ،کرنش ،فاکتور اصطکاک ،مساحت سطح
خارجي ناحيه تغيير شکل اصلي ،حجم ناحيه تغيير شکل
اصلي ،ظرفيت حرارتي ماده ،سرعت نسبي ميان نمونه و
قالب ،چگالي ماده ،زمان توقف دامنه (قسمتي از ماده که
تغيير شکل مييابد) در ناحيه تغيير شکل و ضريب انتقال

ترک هاي سطحي اکسترود ميشوند .دو پارامتر اساسي بر
مقاومت پيوند اثر گذار است :فشار وارده بر دو سطح و
انبساط سطوح .هرچه فشار بيشتر باشد ،کيفيت پيوند بهتري
خواهيم داشت .هنگامي که در اثر اعمال فشار ،انبساط
سطحي به حدي برسد که سطوح مقابل دو فلز در تماس
نزديک به هم قرار گيرند ،يک پيوند ميان مناطق عاري از
آلودگي بوجود ميآيد .البته قفل شدگي مکانيکي اوليه

حرارت ميان نمونه و قالب است.
از آنجا که در اين فرآيند طول نمونه در مقايسه با عرض و
ضخامت نمونه بلندتر است ،ميتوان آن را يک فرآيند
حالت پيوسته در نظر گرفت ،غير از دو انتهاي نمونه که
حالت پيوسته برقرار نيست .به همين دليل ،انتقال حرارت
رسانش در طول ماده قابل صرف نظر کردن است .اين فرض

براي حل معادله باال
 562است .همچنين

برابر با  6/8خواهد بود،ρ .

در ميزان مقاومت برشي است و مي بايست تاثير اين موضوع
نيز در نظر گرفته شود .عوامل مختلفي از قبيل ميزان تغيير
شکل ،نوع فلز ،دما ،ميزان فشار ،زمان ،آماده سازي سطحي،
هندسه منطقه تغيير شکل و عمليات حرارتي پس از انجام
فرايند بر روي جوش سرد بين فلزات موثر است .جهت

در فرآيندهاي حالت پيوسته مورد استفاده قرار ميگيرد.
برابر در اليه آلومينيومي

ناشي از پرسي جا زدن دو لوله در يکديگر ،پديده اي موثر

MPa

ايجاد يک پيوند متالورژيکي خوب ،حذف آلودگي هاي
سطحي بر روي فلزات نيز ضروري است .افزون بر اين ،آنيل

h ،c

نيز به ترتيب براي آلومينيوم،356 J/kg.k،2336 kg/m3
 2166 W/m2kخواهند بود .با حل کردن معادله حرارت
باال ،افزايش دما براي آلومينيوم به ترتيب  90/52درجه
کلوين خواهد بود .افزايش دما در سطح مشترک نيز برابر
ميانگين اين دماها 10/2 ،درجه کلوين است .اين مقدار
افزايش دما و عالوه بر آن مدت زمان کوتاهي که نمونه در
منطقه تغيير شکل اصلي تحت فشار و شکل دهي قرار مي
گيرد ،اجازه نميدهد تا نفوذ در ميان اليه ها انجام شود.
بنابراين تئوري نفوذ در اين مورد صادق نيست.
مکانيزم غالب براي ايجاد جوش سرد در فرايندهاي ذکر
شده تئوري فيلم سطحي است .اين تئوري بر اين مبنا استوار

کردن نمونه ها در دماي  916 oCموجب شده است تا
مقاومت برشي افزايش يابد .با انجام آنيلينگ در اين دما،
بدليل حذف تاثيرات تغيير شکل شديد بر داکتيليتي اتصال،
پيوند بهتري برقرار ميگردد .سطوح اتصالي آلياژ آلومينيوم
 5616اتصال فشاري تجمعي شده در حالت آنيل و يک و
دو پاس در شکل  8نشان داده شده است.
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که بيشترين تأثير فرآيند در افزايش سختي مربوط به پاس
ابتدايي ميباشد.
شکل  3تغييرات سختي بر حسب تعداد پاس بر روي
نمونههاي آلومينيوم خالص تجاري در فرآيند اتصال فشاري
را نشان مي دهد .همانطوري که مشخص است مقدار سختي
نمونه در مراحل يک و دو با سرعت بيشتري افزايش يافته و
در ادامه در مرحله سه و چهار اين سرعت کاهش مي يابد.
شکل ( )8سطوح اتصالي آلياژ آلومينيوم  5616اتصال فشاري تجمعي شده در

افزايش سختي با افزايش تعداد مراحل پرسکاري را ميتوان

حالت ( )aآنيل ( )bيک و ( )cدو پاس

ناشي از داليل زير دانست .اول اينکه که در نتيجه انجام کار

براي اندازهگيري سختي هر يک از نمونههاي آلومينيوم

سرد روي نمونه ها ،نابه جايي ها توليد شده و هر چه مقدار

خالص تجاري در حالت آنيل و ااتصال تجمعيشده از روش

کرنش اعمالي افزايش مي يابد ،چگالي اين نابه جايي ها

سختي سنجي ويکرز استفاده شده است .سختي اندازهگيري

افزايش يافته و برخورد نابه جايي ها با يکديگر بيشتر مي

شده به طور قابل توجهي با تعداد پاسها در طول فرآيند در

شود .بنابراين با افزايش تعداد مراحل پرس کاري ،مقدار

ارتباط است .افزايش تعداد پاس منجر به افزايش

کار سرد انجام شده روي نمونه بيشتر شده و اين به نوبه خود

ميکروسختي ميشود .همانگونه که در مقادير سختي

منجر به افزايش سختي نمونه ها مي شود .دليل ديگر اينست

مشاهده ميشود ،بيشترين تأثير فرآيند مربوط به پاس ابتدايي

که اعمال کرنش شديد باعث ايجاد مرزهاي نابه جايي و

ميباشد و پاسهاي بعدي سهم کمتري در افزايش سختي

تقسيم دانه هاي اوليه به واحدهاي کوچکتر به نام بلوک

نمونهها در مقايسه با پاس اول دارد .جدول  2مقادير متوسط

هاي سلولي مي شود .با افزايش کرنش اعمالي ،فاصله اين

سختيسنجي ويکرز نمونه آلومينيومي فرآوري شده را نشان

مرزها کوچکتر و در نتيجه يک ريزساختار با دانه بندي

مي دهد.

بسيار ريز تشکيل مي شود و بنابراين سختي افزايش مي يابد.

جدول ( )2مقادير متوسط سختيسنجي ويکرز نمونه آلومينيومي
فرآوري شده
تعداد پاس
سختي

6

5

2

9

4

26

4902

4104

4803

1508

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،اعمال فرآيند
اتصال فشاري براي نمونه آلومينيوم خالص تجاري موجب
افزايش سختي به مقدار  %544/1 ، %526 ، %550و  %513به
ترتيب براي پاسهاي اول ،دوم ،سوم و چهارم در مقايسه با
نمونه آنيل شده حاصل ميگردد .همچنين ميتوان دريافت

شکل ( )3تغييرات سختي بر حسب تعداد پاس بر روي نمونههاي آلومينيوم
خالص تجاري در فرآيند اتصال فشاري

بعد از انجام فرآيند اتصال فشاري تا چهار پاس که بر روي
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مطالعه تجربي توليد آلومينيوم نانو ساختار با استفاده از روش اتصال فشاری جمعي

آلياژ آلومينيوم خالص تجاري در دماي محيط صورت

نشان ميدهد تصاوير بيانگر ساختاري هم محور که در اثر

گرفته است ،آزمون کشش به منظور بررسي روند استحکام

آنيل بوجود آمده است ميباشد ،و اندازه متوسط دانهها

و داکتيليته مواد حاصل از اين دو فرآيند و نيز تأثير تعداد

براي ورق آنيل شده در حدود  6ميکرومتر ميباشد.

پاسها انجام گرفته است .الزم به ذکر است که براي هر
يک از پاسها تعداد سه نمونه براي بررسي روند تکرار
پذيري انتخاب شده و نهايتاً مقدار متوسط آنها بيان گرديده
است .جدول  9خواص مکانيکي نمونه هاي آلومينيومي بعد
از فرايند را نشان مي دهد .همين طور که در اين جدول

شکل ( )55ريز ساختار نمونه بعد از آنيل

ديده مي شود با افزايش تعداد پاس هاي فرايند استحکام

شکل  52تصاويري از ريزساختار نمونههايي که تحت تعداد

نهايي قطعه افزايش مي يابد .همچنين منحني تنش-کرنش

پاسهاي مختلف فرآيند قرار گرفته اند را نشان ميدهد.

آلومينيوم  5616در فرآيند اتصال فشاري تجمعي در شکل

ساختار اوليه با دانههاي خشن  8-0 μmبه ساختاري با اندازه

 56نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده مي شود با

سلول هاي  5/2 μmدر اولين پاس کرنشدهي 026 nm ،بعد

افزايش تعداد پاس شيب منحني تنش کرنش افزايش مي

از پاس چهارم ،تبديل شده است .اين بهبود دانه مهم ترين

يابد.

اثر کرنش دهي شديد است .همانطور که در شکل ديده

جدول ( )9خواص مکانيکي نمونههاي آلومينيوم بعد از فرآيند

ميشود ،بعد از تغيير ناگهاني در پاس اول ،در پاس دوم و

تعداد پاس

استحکام نهايي ()Mpa

درصد ازدياد طول

6

06

42

سوم از شدت بهبود دانه کاسته شده است .تا جايي که در

5

39

29

2

36

22

9

552

53

4

529

50

پاس سوم و چهارم به مقداري ثابت ميرسد.

شکل ( )56منحني تنش-کرنش آلومينيوم 5616در فرآيند اتصال فشاري تجمعي

شکل  55تصاوير ساختار ماده اوليه که بوسيله ميکروسکوپ
الکترون روبشي و ميکروسکوپ نوري گرفته شده است را

شکل ( )52تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي از ريزساختار آلومينيوم ()a
نمونه يک پاس( )bنمونه دو پاس ( )cنمونه سه پاس ( )dنمونه چهار پاس
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