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متًظط  121میکريمتر تٍ ػىًان زمیىٍ

چكيذه

پًدر  SiCتا اوذازٌ ررات مؼیه تا پًدر
رٍش تغییر ضکل پالستیک ضذيذ ) (Sever Plastic Deformationبِ عٌَاى يکي از رٍشّای تَلیذ هَاد با اًذازُ داًِ ًاًَهتری هطرح هيباضذ .برای ايجاد يکک
حايي  10 ،11 ،0 ،1ي  21درصذ کارتی
ساختار با داًِّای ًسبتاً ريس الزم است از طريك اعوال کرًصّای پالستیک زياد داًسیتِ بااليي از ًابِجاييّا حاغل گردد .فرآيٌذ ًَرد تجوعکي ( ٍ )ARBآٌّگکری
کًرٌ لًلٍ اي تٍ مذت يک ظاػت ظیىت
چٌذ هحَرُ ( )MAFبِ عٌَاى رٍشّای اعوال تغییر ضکل هَهساى ضذيذ ٍ دست يابي بِ ساختارّای ًاًَهتری هطرح هيباضٌذ .در پژٍّص حاضر بِ هٌظَر تکاهل
متالًگرافي (میکريظکًج وًري) ي ظخ
ساختار ،ايجاد ساختار ريس داًِ ،بْبَد ٍ افسايص استحکام ٍ سختي ،هس خالع تجاری ،تحت فرايٌذ  MAF ٍ ARBلرارگرفت .تعذاد ّفت هرحلِ ًَرد ٍ ّفکت
اظتفادٌ از ررات  SiCتا اوذازٌ ريس ،وم
پاس ًیرٍ پرس تحت ضرايط يکساى در دهای هحیط بر ًوًَِّا اعوال گرديذ .پس از تْیِ ًوًَِّای فرآٍری ضذُ با استفادُ از دٍ رٍش فَق بِ هٌظَر بررسي خَاظ
ميياتذ ي تٍ درصذ  SiCارتثاط دارد .در
آًْا ،آًالیسّای ساختاری ٍ هکاًیکي در هراحل هختلف فرايٌذ اًجام ضذ .خَاظ هکاًیکي ًوًَِّای استاًذارد تْیِ ضذُ بِ ٍسیلِ اًجام آزهَىّکای سکختي ٍ کطکص
واژههاي کليدي :مًاد تاتؼي (،)FGM
ارزيابي ضذ .ايي آزهايصّا ًطاى دادًذ کِ سختي ،تٌص تسلین ٍ استحکام با افسايص هراحل  MAFٍ ARBبطَر چطوگیری افسايص هييابٌذّ .وچٌیي ًتايج بیکاًگر
آى بَد کِ ًوًَِّای فرآٍری ضذُ با استفادُ از رٍش  MAFاز لحاظ هطخػات ريسساختاری ٍ رفتار هککاًیکي دارای خکَاظ بْتکر ٍ بکارزتری ًسکبت بکِ رٍش

 ARBهيباضذ.

واژههای كلیدیًَ :رد اتػالي تجوعي ،آٌّگری چٌذ هحَرُ ،خَاظ هکاًیکي.

مهندسي متالورژي  / 57بهار 1394



(كذ)911062 :
54

هقذهه

کَچکتز اس هیکزٍى ٍ یا ًهاًَهتز کهاّؼ ههیاٌّهد .ایهي رٍػّها

با تَعؼِ رٍس افشٍى فٌایغ الکتزًٍیکً ،یاس بِ آلیاصّای هظ کهِ
اعتحکام ٍ قدرت ّدایت الکتزیغیتِ بها ااؽهتِ باؽهٌد بهِ ؽهدت

افشایؼ یافتهِ اعهت .ػوَهها ،افهشایؼ اعهتحکام ههظ بها ػٌافهز
آلیاصی ،کاّؼ ّدایت الکتزیکی را بِ اًبال اارا .بزای غلبِ بز ایهي

ًقـ ار فٌؼت الکتزًٍیک ،اعتفااُ اس هظ خالـ با عاختار ریش
ااًِ کِ با تغییز ؽکل هَهغهاى ؽهدید 1تَلیهد ههیؽهًَد ،تَعهؼِ

سیاای یافتهِ اعهت]ّ .[1وچٌهیي ،ریهش ؽهدى اًهداسُ ااًهِ یکهی اس

رٍػّای هْن اعتحکام بخؾهی ههَاا اعهت کهِ ًغهبت بهِ عهایز
رٍػّای اعتحکامبخؾی اس اّویت ٍیضُای بزخَراار هیباؽد.

با ایي رٍػ هیتَاى ّوشهاى بهِ تزکیه هٌاعهبی اس اعهتحکام ٍ

اًؼطافپذیزی اعت یافت .ار حالیکِ ار رٍػّای ایگز ،افشایؼ
اعتحکام با کاّؼ اًؼطافپذیزی ّوزاُ هیباؽد .بطَر کلی رابطِ

اعههتَار ٍ بههِ رٍػّههای تغییههز ؽههکل ؽههدید پسعههتیک) (SPD

هؼزٍف هیباؽٌد .تغییز ؽکلّای ؽدید پسعتیک ً SPDاؽهی اس
اًَاع فزایٌدّای هکاًیکی هیتَاًد عب ایداا عاختار ًاًَ ٍ ههَاا
بهها اًههداسُ ااًههِ ًههاًَهتزی ٍ ّوچٌههیي عههب تغییههز ار عههاختواى

هیکزٍعکَپی گزاا[.]3-4

اس اًَاع فزایٌدّای  SPDهیتَاى بِ اکغتزٍصى ار کاًالّهای
6

ّههن هقطههغ ساٍیههِاار ) ،(ECAPاکغههتزٍصى ٍ فؾههار عههیکلی

7

) ، (CECپیچؼ تحت فؾهارّهای بها
9

8

)ً ، (HPTهَرا اتقهالی
10

تدوؼههی ) ٍ (ARBآٌّگههزی چٌههد هحههَرُ ) (MAFاؽههارُ
کزا[.]2-4

یکی اس رٍػّای هَفق  ،SPDاتقال اس طزیق ًهَرا اتقهالی

تدوؼی هیباؽد .ار ایهي فزایٌهد تغییهز ؽهکل پسعهتیک سیهاای اس

طزیق چٌد هزحلِ ًَرا هتَالی اًدام ههیگیهزا  .هشیهت ایهي رٍػ

ٍ بِ فَرت سیز بیاى هیؽَا:

σy = σ0 + kd-1/2
کِ ار آى  σyتٌؼ تغهلین σ0 ،هقاٍههت ؽهبکِ d ،اًهداسُ ااًهِ ٍ k

ثابتی اعت کهِ بهِ خهٌظ ههااُ بغهتگی اارا .رابطهِ فهَ ًؾهاى

هیاّد کِ اعتحکام هااُ با ػکظ هدذٍر اًداسُ ااًهِ رابطهِ اارا.
بههِ ػبههارتی بهها ریههش ؽههدى اًههداسُ ااًههِ اعههتحکام هههااُ افههشایؼ

هییابد[.]2

بطَر کلی رٍػّای تَلید هَاا ًهاًَهتزی را ههیتهَاى بهِ اٍ

گزٍُ تقغینبٌدی کزا .رٍػ اٍل تحت ػٌَاى رٍػ پاییي بِ بها

5

3

ٍ رٍػ اٍم با ًام رٍػ با بِ پاییي 4ؽٌاختِ هیؽَا.

ار رٍػّای پائیي ه با هَاا فَ ریهش ااًهِ را اس کٌهار ّهن

قزار اااى ٍ چیدهاى اتنّای هدشا ٍ یها تدوهغ ارات ًهاًَ پهَاری

تَاًایی ار تَلید ٍر با عاختار ًاًَ ار هقیاط فٌؼتی هیباؽهد
بِ ّویي الیل اسایي رٍػ اخیزا ار تَلید کاهپَسیتّای چٌهد یهِ

اعتفااُ ؽدُ اعت[.]5

یکی ایگز اس فزایٌدّهای تغییهز ؽهکل پسعهتیک کهِ اخیهزا ،ار

فههٌؼت آٌّگههزی هههَرا تَخههِ قههزار گزفتههِ اعههت ،آٌّگههزی چٌههد

هحَرُ MAFهیباؽد کِ بِ ػٌَاى یک گام اٍلیِ قبهل اس آٌّگهزی
ؽوؼّا بِ قطؼات ًْایی اًدام هیؽَا .ایهي کهار باػهک ؽکغهتِ
ؽدى عاختار ارؽت ریختگی ؽدُ ٍ اًؼطاف پذیزی بْتز ٍ ّوگي

ؽههدى خههَاؿ اخههشا را فههزاّن هههیآٍرا .ایههي رٍػ اس خولههِ

رٍػّایی اعت کِ هیتَاًد کزًؼّای سیاای را بهِ ههااُ اػوهال
کٌد ٍ یکهی اس رٍػّهای ههَثز بهزای تَلیهد ههَاا فهَ ریشااًهِ

هیباؽد .هؾکل ػودُ ایي رٍػّها کَچهک بهَاى ابؼهاا قطؼهِی

هیکٌد .ایي ػَاهل بِ طهَر چؾهوگیزی رٍی ریهش عهاختار تَلیهد

آعیا کاری ار اهاّای بغیار کن ،هثالّایی اس رٍػ پائیي ه بها

تَلیههدی اعههت کههِ تٌْهها ار ابشارّههای الکتزًٍیکههی کههاربزا اارا.

ار ایي رٍػ هغیز کزًؼاّی ار ّز هزحلهِ اس فزایٌهد تغییهز

ؽدُ ٍ ًْایتا بز رٍی خَاؿ هکاًیکی هااُ بِ خقَؿ ار فلشاتی

ّوچٌیي قطؼِی تَلید ؽدُ اارای هقداری تخلخل ٍ آلهَاگی اعهت

کِ ریشعاختارّای کاهپَسیتی اارًد ،تاثیز هیگذارا.

– پائیي ،ار ابتدا اس یک هااُ حدین با ااًهِبٌهدی ارؽهت اعهتفااُ

هکاًیکی ،فیشیکی ٍ ایداا عاختار ریش ااًِ با اعتفااُ اس رٍػّای

کِ ار حیي فزایٌد عاخت قطؼِ حافل هیؽَا .ار رٍػّای بها

هیکٌٌد .عپظ با اًدام فزایٌدّای خافی ،اًداسُ ااًِ آًهزا تها حهد

ار عههالْای اخیههز تههسػّههای سیههاای بههزای بْبههَا خههَاؿ

هختله

 SPDبههز رٍی هههَاا هختله

فهَرت گزفتههِ اعههت اههها
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ایداا هیکٌٌهد .رعهَ اّهی الکتزیکهی ،آعهیا کهاری گلَلهِای ٍ

هیباؽد].[6-7

 4931راهب  75 /يژرولاتم يسدنهم

بیي اعتحکام هااُ با اًداسُ ااًِ اس طزیق رابطِ هؼزٍف ّال -پچ

2

ػودتاً بز پایِ ایدهاا کهزًؼّهای پسعهتیک بغهیار سیهاا ار ههااُ

55

تههاکٌَى بزرعههی ٍ هقایغههِ خههَاؿ ایدههاا ؽههدُ حافههل اس ایههي

اًدام فزایٌد ار ابتدا ٍر ّای هظ ار ابؼهاا هؾهخـ بزؽهکاری

بزرعی تکاهل عاختار ،ایداا عاختار ریش ااًِ ،افشایؼ اعهتحکام

عاًتی هتز بزای ؽزٍع فزایٌهد اعهتفااُ ؽهد .رًٍهد اًدهام فزایٌهد

فزایٌدّا کوتز هَرا تَخِ قزار گزفتِ اعتّ .دف اس تحقیق حاضز

ٍ عختی هظ خالـ تداری تحت فزایٌد ًَرا اتقهالی تدوؼهی ٍ
فزایٌد آٌّگزی چٌد هحَرُ ٍ هقایغِ آًْا هیباؽد .ار ّهز هزحلهِ

ؽدًد .اس اٍ ًَار هغهی بهِ ضهخاهت  1هیلهی هتهز ٍ ابؼهاا 12×4

 ARBبز رٍی هظ خهالـ تدهاری ار ؽهکل ً 1ؾهاى اااُ ؽهدُ
اعت .خْت عاخت ،ابتدا ٍر ّا با اعتَى ؽغتِ ٍ چزبهی ساایهی

با اعتفااُ اس هیکزٍعکَپ ًَری ٍ آسههَى کؾهؼ ٍ عهختی ،بهز

گزاید عپظ بزای ایداا پیًَد با اعتحکام بیؾتز اس عوبااُ عیوی

عاختاری هَرا هطالؼِ ٍ بزرعی قزار گزفت.

قطز عین  0/4هیلیوتز اعتفااُ ؽد.

رٍی ًوًَههِّههای اعههتاًدارا بدعههت آهههدُ ،خههَاؿ هکههاًیکی ٍ

اٍار کِ قابلیت بغتِ ؽدى بز رٍی اعتگاُ اریل را اارا با اًداسُ
اعتفااُ اس عوبااُ عیوی با تزیي سبزی عطح را ایداا کهزاُ

هواد و روش تحقيك

ٍ عب ایداا قَیتزیي اتقال یِای بهیي ٍر ّها ههیؽهَا].[2

هَاا هَرا اعتفااُ ار ایي پضٍّؼ ٍر ّای هظ خالـ تداری ٍ

تَعط عینّای هغی چْارگَؽِ آى هقید ؽد ضخاهت عهاًدٍیچ

 2ٍ1هؾخـ ؽدُ اعتٍ .ر ّایی کِ خْت اًدام فزایٌد اعهتفااُ

کاّؼ ضخاهت ااا ( %50کاّؼ ضخاهت).

 -1هواد اوليه

بلَکِّای هظ هیباؽد کِ تزکی  ،ابؼاا ٍیضگیّای آى ار خداٍل

ؽدًد ،بقَرت ٍر ّای هغتطیلی ؽکل با ابؼاا  120×40هیلیوتهز

بدیي تزتی اٍ عهطح بزعهکاری ؽهدُ رٍی ّهن قهزار گزفتٌهد ٍ

اٍلیِ  2هیلیهتز بَا کِ پظ اس اٍلهیي پهاط ًهَرا بهِ  1هیلهیهتهز

بَاًد .ضخاهت ٍر ّا ًیهش بهزای ههظ بطهَر یکغهاى  1هیلیوتهز
اًتخا ؽدًدّ .وچٌیي اس بلَکِّای هظ خالـ تدهاری بها ابؼهاا

 1514/87/5هیلیوتز کِ بطَر کاهل بزای حذف ّز گًَِ ػیَ
آًیل ؽدُ بَاًد اعتفااُ گزاید.

جذول -1هطخػات ورقهای اوليه هورد استفاده

اتعاد ورق

ترکية ضيويایی

جنس ورق

120×40×1 mm

98/4Cu,0/68Zn,0/18Fe,
0/22Pb,0/48Co,0/019Sn,
0/012Cd,0/009Cr

ورق هس

1514/87/5m
m
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(درغذ وزنی)

تجاری

تلوکه هس

جذول  -2خواظ هكانيكی فلس هس تكار رفته در تحقيك

استحكام تسلين
)(MPa

سختی
()HV

افسایص طول

فلس

87/5

62

32/8

ورق هس

89/5

66

30/5

تلوکه هس

()%

 -2توليذ هس فر آوری ضذه ته روش ARB

آسهایؼّا بز رٍی ٍر هظ خالـ تداری فَرت گزفت .بهزای

ضكل -1فراینذ  ARBهس خالع

اعتگاُ ًَرا هَرا اعتفااُ اارای غلطهکّهایی بهِ قطهز 180

هیلیهتز ٍ با عزػت ًَرا  40اٍر بز اقیقِ تٌظین ؽدً .وًَِ پهظ
اس پاط اٍل اس ٍعط ًق

ٍ پظ اس آهااُ عهاسی هدهدا ٍ هْهار

چْارگَؽِ آى هددااً تحت ًهَرا بها  %50کهاّؼ ضهخاهت قهزار
گزفت .ایي فزایٌد تا ّفت عیکل بدٍى رٍاًکهار ٍ ار اههای هحهیط

اًدام پذیزفت .پظ اس ّز هزحلِی ًَراً ،وًَهِّهایی بهزای اًدهام
ّای اًدهام
ٍر بهزای
ّهایی
ًوًَهِ
ًَرا،
هزحلِی
پذیزفت.
اًدام
خَػ
کٌاری
هقطغ
عطح
ّزؽدًد.
پظ استْیِ
هختل
َىّای
آسه
خَػ
خویز ّای
کٌاری ٍر
عطح باهقطغ
خَراُّای
آسهَى
الواعهِ ،بها
پارچِ ٍ
ؽدًد.پَلیؼ
تْیِسًی ٍ
هختلعٌبااُ
پظ اس
بها
خَػخویز
پارچِ ٍ
عٌبااُ سًی
خَراُ پظ
الواعهِّ ،ها
خَراى ٍر
پَلیؼتا باًحَُ
بزرعیٍگزاید
هیکزٍعکَپاسًَری

خَراى ٍر ّها
خَػ
هطالؼًِحَُ
گزاید تا
هیکزٍعکَپ
(اعتحکام
هکاًیکی
خَاؿ
بزرعیبزای
ًَری ًْایت
ؽَا ٍ ار
هؾاّدُ
(اعتحکام
هکاًیکی
خَاؿ
هطالؼِ
بزای
ًْایت
ار
ٍ
ؽَا
هؾاّدُ ،هقدار افشایؼ طَل ٍ هٌحٌیّای تهٌؼ ٍ کهزًؼ) آسههَى
کؾؾی

آسههَى
کهزًؼ)
حٌیّای تهٌؼ ٍ
طَل ٍ هٌ
افشایؼ
اعتحکامهقدار
کؾؾی،
اعتاًدارا
هطابق با
کؾؾی
اعتفااُ اس
 ASTM-E8Mبا
هطابق با
کؾؾی
اعتفااُ اس
بهزای با
ASTM-E8M
اعتگاُ
گیهزی
اًهداسُ
اعتاًداراار اااههِ
فَرت گزفت.
Zwick
اعتحکام250

گیهزی
بهزای اًهداسُ
ار اااههِ
گزفت.
فَرت
Zwick
اعتگاُ 250
ٍیکزس هدل
عٌح
عختی
اعتگاُ
ًوًَِّا اس
عختی
 Bohlerبا بار
عٌح
عختی
اعتگاُ
اس
ّا
ًوًَِ
عختی
ٍیکزس هدل  Bohlerبا بار
گزم ٍ سهاى تَق  10ثاًیِ اعتفااُ ؽد.
25
 25گزم ٍ سهاى تَق

 10ثاًیِ اعتفااُ ؽد.
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هطابق ؽکل ًوًَِ ارٍى حفزُ یا کاًال قال فؾزاُ هیؽَا ٍ
ؽَاارٍ
بهزای هی
قال ؽدفؾزاُ
ارٍى باحفزُ یا
ؽکل ًو
هطابق
فؾهار
کاًالاکز
رٍؽی کِ
قالًَِهطابق
خزٍج اس
بؼد اس

ار
فؾهار
بهزای
الیهلؽد
کِ اکز
هطابق با
خزٍج اس
بؼد
حدهن
بهَاى
ثابهت
رٍؽیبهِ
هیگیزا.
ارٍىقالقال قزار
خْتاسایگز
حدهن
الیهل ثابهت
گیزا .بهِ
اهکهاى هی
یٌهد قزار
ارٍى قال
خْت
بهَاىاًهداسُ
رعهیدى بهِ
هزاحهل تها
تکهزار
ایگزایي فزا
ًوًَِ ار

اارا.تکهزار هزاحهل تها رعهیدى بهِ اًهداسُ
اهکهاى
ریشیٌهد
ارفَایي فزا
ًوًَِ
ٍخَا
ّای
ااًِ
ّای
اارا .ار ّز هزحلِ  %50کهاّؼ ههییابهد.
ٍخَاًوًَِ
ریشارتفاع
ایيفَفزایٌد
ااًِار
یابهد.
َرُ50
هزحلِ
هزیار
ًوًَِ
ارتفاع
هامایٌد
اًدهفز
هزای ایي
به ار
ههیقال ه
کهاّؼ اٍل
ار%هزحلههِ
ّز هح ه
چٌههد
آٌّگه
فزایٌههد
ؽد .هزحلههِ اٍل قال ه
َرُ ار
طزاحیههدٍ هح ه
ًظزههزی چٌ
هَراآٌّگ
فزایٌههد
هٌاعبیاًدباههام
بههزای
عاختِ
ابؼاا

عاختِ
طزاحی ٍ
هٌاعبی
ؽد.تحهت فؾهار قهزار
هزحلهِ
ّفهت
ًظز ؽدُ تا
هَراآهااُ
ابؼااّای
عپظباًوًَِ
قهزار
فؾهار
هزحلهِ تحهت
چٌدؽدُ تا
آهااُ
ًوًَِّای
پهزط 60
تَعط
ّفهتاهای اتا
هحَرُ ار
آٌّگزی
عپظفزایٌد
گزفتٌد.

پهزط 60
اهای اتا
هحَرُ
آٌّگزی چٌد
گزفتٌد.بافزایٌد
تغییز
تَعطایداا
گزفت .بزای
ثاًیِاراًدام
هیلیوتز بز
عزػت 25
تٌی ٍ
تغییز
ایداا
بزای
گزفت.
اًدام
ثاًیِ
بز
هیلیوتز
25
عزػت
با
ٍ
تٌی
ؽکل یکٌَاخت ار ًوًَِّا اس رٍغي بهِ ػٌهَاى رٍاًکهار اعهتفااُ

هحورهآٌّگزی چٌد هحَرُ بغیار عااُ بِ ًظز هیرعد اها بؼهد اس
فزایٌد
اس
ههی بؼهد
رعد اها
ًظز هی
عااُ بِ
بغیار
هحَرُ
اػوالچٌد
آٌّگزی
ّزایٌد
فز
ؽهًَد.
بؾهکِای
ًوًَهِ
خهاًبی
عطَح
فؾار
هزحلِ

اعهتفااُ
بهِارػٌهَاى
ًوًَِّا
یکٌَاخت ار
رٍاًکهاربهِ ًقه
ارٍى قاله
رٍغيّها
ارتفهاعاسًوًَهِ
آسههایؼ
ؽکلار ایي
ؽد.
ًقه
بهِ
قاله
ارٍى
ار
ّها
ًوًَهِ
ارتفهاع
آسههایؼ
ایي
ار
ؽد.
کاّؼ اااُ ؽدُ ٍ اس  15هیلیوتز بِ  7/5هیلهیهتهز رعهیدُ اعهت.

بهِ
ؽهًَدً ،یه
عطحعطح
چْارچْار
عطح اس
اگز اٍ
اس کهِ
گزاا
هحهدٍاحذف هی
ًوًَِهزحلِ
خاًبیاس ّز
ًوًَِ بؼد
عاییدى ّز
گزاا کهِ
حذف هی
ّز ٍهزحلِ
هی اس
ًوًَِلبؼد
چْار
عاییدى ّز
ًهَرا
هؾهابِ
ؽهزایطی
ؽهَا
عطح حاف
یک قال
ارٍى
ایي اهز

ًوًَهِ
عهپظ
ؽهدًد،
عهائیدُ ٍ
اس ؽهدى
بؾهکٍِای
اًد،
اعهت ،ایهي
گزفتِ
فهافقزار
تحت فؾار
هحَر ایگز
بدلیل ؽدُ
چزخاًدُ
ایهي
اعهت،
فؾار قزار
اس هحَر
چزخاًدُ ؽدُ
تَالی ٍ
گزفتِ ایي
ؽدُ اعت.
تحت تکزار
ایگزبا تز
کزًؼّای
رعیدىٍ بِ
فزایٌد تا

ؽهًَد.
بؾهکِای
خهاًبی
بؼدیعطَح
هزحلِفؾار
اًداماػوال
بزایهزحلِ
ّز
ههیؽهًَد.
عاییدُ
ًوًَهِعطَح
باید ایي
فؾار ابتدا
ؽهًَد.
ًوًَِایي
ابتدا باید
فؾار
بؼدی
هزحلِ
بزایاٍاًدام
عاییدًُیهاس بهِ
عطَحؽهًَد،
هحهدٍا
خاًبی
عطح
چْار
عطح اس
اگز

ًهَرا
ؽهزایطی
حاف
ایي
هؾهابِفزایٌهد
ؽهواتیک
ؽهَاٍ2تقَیز
هیؽکل
هیلآید.
یکبِقالٍخَا
ارٍىای
اهزففحِ
کزًؼ
ؽکل  2تقَیز ؽهواتیک فزایٌهد
ٍخَا
ففحِای بِ
کزًؼ
آید.اّد.
هی هی
ًؾاى
هحَرُ را
آٌّگزی چٌد
آٌّگزی چٌد هحَرُ را ًؾاى هیاّد.

اعهت.
رعهیدُ
هیلهی
هیلیوتز بِ 7/5
هزحلِ ٍ اس
اااُ ؽدُ
آساا بهَاُ
هتهز کهِ
ًوًَهِ
عطحی اس
اػوال15فؾار اٍ
کاّؼ ّز
بؼد اس
بهَاُ
آساا
کهِ
ًوًَهِ
اس
عطحی
اٍ
فؾار
اػوال
هزحلِ
ّز
اس
بؼد بدلیل بؾهکِای ؽهدى عهائیدُ ٍ فهاف ؽهدًد ،عهپظ ًوًَهِ
اًد،

زطٍ
تَالی
اعت .ایي
تکزار
هیبا تز
ّای
اطویٌاىبِراکزًؼ
ایيرعیدى
فزایٌد تا
خْت په
ؽدُار عِ
ًوًَِ
آٍرا کِ
بَخَا
تکزار
اعت.اطویٌاى را بَخَا هیآٍرا کِ ًوًَِ ار عِ خْت پهزط
تکزار ایي
ؽدُ
ؽدُ اعت.

نتایج و تحث
تحث
نتایج و
تحوالت ریس ساختاری هس خالع حطي فراینطذ
تررسی
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تدوؼهی
یٌد ًهَرا
کلفزا
عیکل
تداری
ًؾاىهظ
خاًبی
بهدٍى ػیه ٍ
ّفتن
ّفتتا عی
اس ّا
پظٍر
ؽکل
خالـهطابق
هیاّد.
را
عهیکلٍ
ارػیه
بهدٍى
کل ّفتن
گذاؽتٌدعی
ٍر ّا تا
یٌداّد.
ًؾاىفزاهی
را
پارگی
ًوًَهِّها
ٍلی
ؽکلعز
ابقپؾت
هطرا
ARB
پارگی فزا
ار عهیکل
ّویيعز
ؽدًد رابِپؾت
یٌد ARB
عهیکل
ّها تها
ًوًَهِؽدُ
ٍلیتَلید
گذاؽتٌدّای
الیل ًوًَِ
هؼیَ
ّؾتن
عهیکل
تَلید ؽدُ
ًوًَِّای
گزفتٌد.الیل
قزاربِ ّویي
ؽدًد
تها کهاّؼ
خهایی ٍ
چگالی ًابهِ
افشایؼ
هؼیَ تَخِ
ّؾتنهَرا
ّفتن

ضكل -2فراینذ آهنیری چنذ محورهMAF
ضكل -2فراینذ آهنیری چنذ محورهMAF

خهایی ٍ
کزًؼافشایؼ
افشایؼگزفتٌد.
تَخِ قزار
ّفتن
کهاّؼ-
تزای هی
ًابهًِتیدِ
چگالیٍ ار
عختی هااُ
هَرا عب
اًداسُ ااًِ
ؽد.هی-
تزای
ًتیدِ
عیکلار
عختیاسهااُ ٍ
عبعب افشایؼ
ّفتن
کزًؼّا پظ
پارگی ٍر
ااًِاهز
اًداسُایي
ؽَا
ARB
ؽَا ایي اهز عب پارگی ٍر ّا پظ اس عیکل ّفتن  ARBؽد.
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هط
هدُ تَعهه
 ARBؽه
هالـ
هظ خهه
هاختاری ههه
ریهههش عه
تحهههَ ت
فهفحات
ؽهکله3
گزفهت.
قهزار
بزرعی
ًَریههَرا
هیکزٍعکَپ
ًهَرافهفحات
ؽهکل 3
گزفهت.
ًَری هَرا
تدوؼهی
فزایٌد
قهزارعیکل
بزرعیّفت
تداری پظ اس
هیکزٍعکَپخالـ
خاًبی هظ

 4931راهب  75 /يژرولاتم يسدنهم

تررسی تحوالت ریس ساختاری هس خالع حطي فراینطذ
-1
ARB
 ARBت ریهههش عهههاختاری ههههظ خهههالـ  ARBؽهههدُ تَعهههط
تحهههَ

57

ّواًطَر کِ ار تقاٍیز قابل رؤیت اعت اتقال یِ ّای ههظ

با  %50کاّؼ ضخاهت بهِ خهَبی فهَرت ههیگیهزا .ار هزاحهل

با ی  ARBیِّا بِ فَرت یکپارچِ ٍ هٌغدن ارآهدُ ٍ بِ خهش

هزاحل اٍلیِ فزایٌد  ،ARBتؾخیـ ٍ رؤیت یِ ّها اؽهَار ههی-
باؽد .ایي بداى هؼٌاعت کِ با پیؾزفت فزایٌد  ،ARBتؼداا یهِّها

بگًَِای هداٍم افشایؼ هییابد.

 -2تررسی خواظ هكانيكی هس  ARBضذه

خَاؿ هکاًیکی هظ خالـ تداری تحت فزایٌد  ARBار هزاحهل

هختل

فزایٌد هَرا بزرعی قهزار گزفهت .خْهت بزرعهی خهَاؿ

هکاًیکی آسهَىّای کؾؼ تک هحهَری ٍ ریشعهختی عهٌدی بهز

رٍی ًوًَِّا فَرت گزفت .هٌحٌی تٌؼ -کهزًؼ ار عهیکلّهای
هختل

ار ؽکل ً 4ؾاى اااُ ؽدُ اعتّ .واًطَر کهِ ار ؽهکل 4

هؾاّدُ ههیؽهَا اعهتحکام کؾؾهی ار اٍ عهیکل اٍلیهِ فزایٌهد

 ARBافشایؼ چؾوگیزی ااؽتِ اعت ٍ عپظ با افهشایؼ کهزًؼ

هقدار آى تدریدا افشایؼ یافتِ اعت .ایي رًٍهد افشایؾهی تها پهاط

ّفتن فزایٌد  ARBاااهِ یافتِ ٍ پظ اس ّفهت عهیکل فزایٌهد ARB

حدٍا  1/5بزابز بشرگتز اس اعتحکام اٍلیِ ٍر هظ ههیباؽهد .تها
عیکل عَم کزًؼ عختی یا عخت ؽدى ًابِخاییّا ًقهؼ افهلی

را ار افههشایؼ اعههتحکام بههاسی هههیکٌههد ٍ تؾههکیل ااًههِّههای

سیزهیکزًٍی یا علَلّای ًابِخایی عب افهشایؼ اعهتحکام ههی-

ؽَا [ .]11-12اس عیکل چْهارم افهشایؼ اعهتحکام بها تَخهِ بهِ
عاختار ااًِ ٍ ؽکلگیزی ااًِّای فَ الؼااُ ریش هیباؽد ٍ تأثیز

کزًؼ عختی کوتز هیگزاا .ػَاهل هختلفی ار افهشایؼ اعهتحکام

ضكل  -3تػاویر هيكروسكوپ نوری تترتية الف)پاس اول ،ب) پاس
سوم ،ج) پاس پنجن ،د) پاس هفتن تسرگنوایی.200X

کلی ػَاهل اعتحکام بخؾی ار کاهپَسیتّای تَلید ؽدُ با فزایٌد

 ARBرا هیتَاى بقَرت ػَاهل تاثیزگهذار سیهز بیهاى ًوهَا .ار
گام اٍل هیتَاى بِ کزًؼ عختی بدلیل افشایؼ ااًغهیتِ ًابدهایی

با افشایؼ تؼداا عیکلّای فزایٌد  ARBاس آًدایی کِ اًداسُ

حافل اس تغییز ؽهکل اؽهارُ ًوهَا کهِ عهب افهشایؼ اعهتحکام

اًزصی عیغتن هزسّای کن ساٍیِ ٍ عپظ با ساٍیِ بشرگ ار

هیکٌد ،کِ با افشایؼ هزاحل  ٍ ARBایدهاا عهاختار ریهش ااًهِ ٍ

تغییز ؽکل اػوالی بِ هااُ افشایؼ هییابد .ار ًتیدِ خْت کاّؼ
عاختار حافل ٍ هااُ ریش ااًِتز هیؽَا[ .]8ار ًتیدِ هیتَاى
ریش ؽدى عاختار را بِ تبدیل هزسّای کن ساٍیِ فزػی ًاؽی اس
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کاهپَسیتّا تَلید ؽدُ بِ رٍػ  ARBتاثیزگذار هیباؽٌد .بطهَر

آرایؼ ًابِخاییّا بِ هزسّای تقاافی با ساٍیِ با ًغبت ااا.

عَخی ٍ ّوکاراًؼ ،هکاًیشم تؾکیل ایي ااًِّای بغیار ظزی

را

ار ًَرا تدوؼی بِ ایي فَرت پیؾٌْاا اااًد :عاختار ًَرا
تدوؼی یافتِ ،عاختاری ؽدیداً فؾزاُ اعت ٍ ًاّوغاًیّای

هیگزاا .ایي ػاهل ار هزاحل اٍلیِ فزایٌد ً ARBقؼ هْوی را ایفا

بْبَا اًداسُ ااًِ تاثیز آى تدریدا کاّؼ هییابد .ار اااههِ فزایٌهد

 ،ARBریش ااًِ ؽدى ار هزاحهل ًْهایی فزایٌهد بغهیار تاثیزگهذار

هیباؽد.

ار عاختار فَ ریش ،ایداا هزسّای خدید با تَخِ بِ رابطهِ ّهال

پیچ کِ قبس اکز ؽد هَخ اعتحکام بخؾی هیؽَاّ .وچٌیي اثهز
کزًؼ بزؽی ایداا ؽدُ ار طی فزایٌد ً ARBاؽهی اس افهطکا

هَضؼی سیاای اارا کِ ؽاهل ًابداییّای ٍابغتِ بِ هَقؼیت

بیي غلطک ٍ ًوًَِ ٍ افطکا

فزػی کن ساٍیِ را بِ هزسااًِّای پز ساٍیِ تبدیل هیکٌد ٍ

تٌؼّای باقیواًدُ اس طزیق تاثیز بهز حزکهت ًابدهاییّها ٍ تؼهداا

هیباؽٌد .ار ایي هکاىّای ًاّوغاًی ،کزًؼ بحزاًی هزسّای
عاختار بغیار ظزی

بٍِخَا هیآٍرا].[8-10

بهیي خهَا یهِّها عهب افهشایؼ

کزًؼ هؼاال ٍ افشایؼ اعتحکام هیؽَا .اس ایگز ػَاهل هیتَاى

یِّا ٍ ضخاهت آًْا را اکز کزا .ار هزاحل اٍلیهِ فزایٌهد تغییهز

افشایؼ اعتحکام تاثیزگذار هیباؽٌد.

ضكل  -4هنحنی تنص -کرنص هس در سيكلهای هختلف فراینذ. ARB

افسح ایٌاهیکی ر هیاّد.

ضكل  -5نتایج ریسسختی سنجی هرتوط ته الیههای هس طی سيكلهای
هختلف فراینذ .ARB

با افشایؼ هزاحهل  ARBضهخاهت یهِ ّها کهاّؼ ٍ تؼهداا آًْها

بقَرت تَاًی ) (2n-1افشایؼ هییابد .بطَریکهِ ار عهیکل ّفهتن

ّوچٌیي هقاایز با ی عختی ار عطح بِ ٍعیلِ کار عختی ًاؽی

ٍر پظ اس فزایٌد ًَرا ار ّز پهاط بهِ تؼهداا یهِّهای هَخهَا

ًوًَِ ار طی فزایٌد  ARBاتفا هیافتد ،هیباؽد[ٍ .]13-16اقؼیت

ار عیکلّای با تز هؾَْا هیباؽد .کاّؼ ًز کهزًؼ بهِ ػلهت

با افشایؼ تؼداا عیکلّای فزایٌد  ARBهیباؽد طبق فزهَل (2n-

ؽاهل  255یِ هیباؽد .ضخاهت یِّا با تقغین ًوَاى ضخاهت
بدعت آهدُ اعت .ػسٍُ بز ایي هطابق ؽکل  4کاّؼ ًهز کهزًؼ

تأثیز کزًؼ عختی هیباؽد کِ ار طی فزایٌد  ARBتاثیز کهزًؼ
عختی بِ تدریح کاّؼ هییابد].[13

 -3نتایج ریسسختی سنجی هس تحت فراینذ ARB

بزای اًداسُگیهزی عهختی ًوًَهِّها ،فهفحِ خهاًبی ًوًَهِّها ار

(ؽکل.) 5

افشایؼ عزیغ عختی حدٍا  2بزابز ًغبت بهِ ههظ خهالـ

پظ اس پاط عَم ایداا گزایدُ اعهت .افهشایؼ عهزیغ عهختی بها

کاّؼ ًز کزًؼّا هیتَاًد بِ عخت ؽدى کزًؾی هزبَط باؽد

[ .]14ار عیکلّای با ی فزایٌد  ، ARBعختی بِ الیهل آى اعهت
کِ هَاا بِ یک ااًغیتِ پایداری اس ًابداییّا رعیدُ اًهد .ااًغهیتِ

پایههداری اس ًابدههاییّهها بَعههیلِ تؼههاال ایٌههاهیکی ار طههی تَلیههد

ایگز کِ تاثیز بغشایی ار عختی اارا افشایؼ ًوایی تؼداا یهِّها

)ً 1وًَِ هظ  ARBؽدُ ار عیکل ّفتن ؽاهل  255یِ هیباؽد.

 -4تررسی خواظ هكانيكی هس تحت فراینذ آهنیری چنذ
هحوره)(MAF

هٌحٌی تٌؼ-کهزًؼ ًوًَهِّهای ههظ ار هزاحهل هختله

فزآیٌهد

آٌّگزی چٌد هحَرُ ارؽکلً 6ؾاى اااُ ؽدُ اعهت بهزای اًدهام
آسهَى فؾار عِ ًوًَِ بزای ّز هزحلِ تْیِ ؽهدُ اعهت .سم بهِ

اکز اعت کِ ؽزایط اًدام آسهَى فؾار بزای ّزً 3وًَهِ هزبهَط

بِ یک کزًؼ خاؿ یکغاى بَاّ .واًطَر کِ ار تقاٍیز هؾهاّدُ

هیؽَا بؼهد اس هزاحهل اٍلیهِ فزایٌهد  MAFافهشایؼ ؽهدیدی ار
اعتحکام تغلین ًوًَِ ّا هؾاّدُ هیگزاا ٍ با پیؾهزفت فزایٌهد ٍ
افشایؼ عیکلّای پزط رًٍهد فهؼَای اعهتحکام تغهلین کهاّؼ

هییابد.
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عیکلّای هختل

فزایٌد  ARBتحت ریشعختیعٌدی قزار گزفهت

اس کزًؼ بزؽی هاساا کِ تَعط افطکا

سیاا بیي غلطک ًَرا ٍ
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یِّا ٍ ار هزاحل ًْایی تغییز تؼهداا یهِّها سیهاا اعهت کهِ ار

ًابداییّا ار فزایٌد تغییز ؽکل پسعتیک ؽدید ٍ آًیهل ار فزایٌهد
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ار ًتیدِ تزای گزاید کِ ایي اههز عهب پهارگی ٍر ّها ٍ تهزای

سیاا ًوًَِّای فزایٌد  MAFپظ اس عیکل ّفتن ؽد.

ضكل -6هنحنی تنص -کرنص هس در سيكلهای هختلف فراینذ .MAF

هطابق ؽکل 6اعتحکام تغلین ٍ اعتحکام تغلین ًْایی هظ بها

افشایؼ عیکلّای فزایٌد  MAFافشایؼ هییابد .هاکشیون اعتحکام

تغههلین ٍ اعههتحکام تغههلین ًْههایی بتزتی ه  550ٍ 440هگاپاعههکال
هطابق ؽکل پظ اس عیکل ّفتن بدعت هیآید .ؽکل  7هقایغِ بهیي

ضكل  -7هقایسه استحكام کططی نهایی در هس فرآوری ضذه
ته روش  ARBو .MAF

 -5نتایج ریسسختی سنجی هس تحت فراینذ آهنیری چنذ

اعتحکام کؾؾی هظ  ARBؽدُ ٍ هظ خهالـ کهِ تحهت فزایٌهد

هحوره MAF

هیؽَا ًوًَِّای تَلید ؽدُ تَعط ّز اٍ فزایٌد اس پاط عَم بِ

بدعت آهدُ اس ایي آسهَى بزحغ تؼداا هزحلِ تزعین ؽدُ اًد ٍ

ٍ MAFکزًؼ عختی تَعط ایداا ًابداییّا ٍ بْبَا اًداسُ ااًهِ

تغییزات اعتحکام تغلین بز حغ تؼداا هزاحل هیباؽد .ار ابتهدا

 MAFقزار گزفتِ اعت را ًؾاى هیاّهدّ .وهاًطَر کهِ هؾهاّدُ
بؼد رفتار هکاًیکی تقزیبا هؾهابْی اارًهد .ار ّهز اٍ رٍػ ARB

ًتایح آسهَى عختی ار ؽکل ً 8ؾاى اااُ ؽهدُ اعهت .اااُّهای

هؾاّدُ هیگزاا کِ ارهزاحهل اٍلیهِ تغییهزات عهختی هؾهابِ بها

اٍ هکاًیشم افلی ار افهشایؼ اعهتحکام ههیباؽهٌد .اهها تحقیقهات

عختی اس 66هگا پاعکال بزای هااُ اٍلیِ بِ تقزیبا 120هگا پاعکال

بغشایی ار افشایؼ اعتحکام ار فزایٌد  MAFااؽتِ اعت] .[17بِ

بزابههز ؽههدُ اعههت .ار اااهههِ رًٍههد افههشایؼ عههختی بههِ فههَرت

هحَرُ اارای اًداسُ ااًِّهای کهَچکتزی ًغهبت بهِ فزایٌهد ًهَرا

کِ ار هقایغِ با ًوًَِ اٍلیِ  2/4بزابز افشایؼ یافتِ اعت.

فَرت گزفتِ ًؾاًگز آى اعت کهِ ریهش ؽهدى اًهداسُ ااًهِ تهاثیز

ػبارتی ایگز ًوًَِّای تَلیهد ؽهدُ تَعهط فزایٌهد آٌّگهزی چٌهد

تدوؼی هیباؽد] .[17بِ ّویي الیل ؽاّد اعهتحکام بها تزی ار

بزای هااُ بؼد اس هزحلِ اٍل افهشایؼ ههییابهد .یؼٌهی عهختی 1/9

تدریدی اعت ٍ ًْایتا ار هزحلِ ّفتن بِ 158هگاپاعکال هیرعهد

ًوًَِّای هظ  MAFؽدُ هیباؽین کِ بطَر ٍاضحی ار ًوهَاار
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هقایغِای ؽکل  7کِ بهیي ههظ  ARBؽهدُ ٍ ههظ تحهت فزایٌهد

 MAFقزار گزفتِ قابل هؾاّدُ هیباؽدّ .وچٌیي ًکتِ قابل تَخِ

ایگز هزبَط بِ کزًؼ ًوًَِ ّا هیباؽد ّوهاًطَر کهِ ار ًوهَاار
تههٌؼ -کههزًؼ ّههز اٍ فزایٌههد  ARB ٍ MAFهؾههاّدُ هههیؽههَا.

کزًؼ ٍ اًؼطاف پذیزی ار طی اخزا فزایٌد ار عهیکلّهای بها تز
کاّؼ یافتِ اعت ٍ .ر ّا ٍ ًوًَِّا تا عهیکل ّفهتن بهدٍى ػیه

فزایٌد  MAF ٍ ARBرا پؾت عهز گذاؽهتٌد .اهها افهشایؼ چگهالی
ًابِخایی ٍ کاّؼ اًداسُ ااًِ عب افشایؼ کزًؼ عهختی ههااُ ٍ

ضكل  -8نتایج ریس سختی سنجی هرتوط سيكلهای هختلف فراینذ
 MAFهس.

با اقت بیؾتز ار ایي ؽکل هؾاّدُ هیؽَا عختی اسهزحلِ  5بهِ

افشایؼ تؼداا هزاحل ًَرا ،یِّا ٍ ؽدت بافت کلی افشایؼ

اعت ،یِّای هظ ار فزایٌد  ARBار پاط چْارم بِ بؼهد اارای

اعت.

بؼد تقزیبا ثابت باقی هیهاًدّ .واًطَر کِ ارؽکل  9قابل هؾاّدُ
عختی بیؾتزی ًغبت بِ هظ  MAFؽدُ هیباؽد کِ الیهل آى را

اارا ٍ یک بافت قَی ار هزاحل پایاًی ًَرا ؽکل گزفتِ

ّ -2وچٌیي اًدهام فزآیٌهد  ARBبهز رٍی ههظ خهالـ تدهاری

هی تهَاى بهِ هکاًیشهْهای بیؾهتزی کهِ عهب افهشایؼ عهختی ار

ػههسٍُ بههز بْبههَا عههاختار ،عههب افههشایؼ چؾههوگیزی ار

فزایٌد  ARBعختی بِ الیل آى اعهت کهِ ههَاا بهِ یهک ااًغهیتِ

عختی ٍ ریش ااًِ ؽدى ار طی فزایٌد  ARBهیگزاا.

فزایٌههد  ARBهههیؽههَا اؽههارُ ًوههَا .ار عههیکلّههای بهها ی
پایداری اس ًا بداییّا رعیدُاًد].[18

اعتحکام ،عختی ٍ کاّؼ ااکتلیتِ آى بِ عب افشایؼ کزًؼ

ً -3تایح حافل اس فزایٌد آٌّگزی چٌد هحَرُ ًیش حهاکی اس آى
اعت کِ :بز اعاط آسهَى فؾار بیؾتزیي افشایؼ اعهتحکام

تغلین ار هزحلِ اٍل بدعهت آههد .ار ایهي هزحلهِ اعهتحکام

تغلین هظ اس هیشاى  210بزای هااُ اٍلیِ بِ  350هگاپاعهکال
افشایؼ یافت .ار ًْایت پظ اس ّفت عیکل اًدام فزایٌد MAF

اعتحکام تغلین بِ  550هگاپاعکال افشایؼ یافت.

ً -4تایح آسهَى عختی ًیش بیؾتزیي افشایؼ ریشعختی را بهزای
هزحلههِ اٍل ً MAFؾههاى ااا ٍ پههظ اس آى رًٍههد افههشایؼ
ریشعختی کاّؼ یافت .ار هزحلِ ّفتن عختی ار حدٍا 157

و .MAF

ّوچٌیي هقاایز با ی عختی ار عطح بِ ٍعیلِ کار عختی ًاؽهی
اس کزًؼ بزؽی هاساا کِ تَعط افطکا سیاا بیي غلطهک ًهَرا

ٍ ًوًَِ ار طی فزایٌد  ARBاتفا هیافتد ،ههیباؽهد[ٍ .]18اقؼیهت

ایگز کِ تاثیز بغشایی ار عختی اارا افشایؼ ًوایی تؼداا یهِّها
با افشایؼ تؼداا عیکلّای فزایٌد  ARBهیباؽد طبهق فزههَل(2n-

)ً 1وًَِ هظ  ARBؽدُ ار عیکل ّفتن ؽاهل  255یِ هیباؽد.

ار تحقیق حاضز فزایٌد ًهَراتدوؼی ٍ آٌّگهزی چٌهد هحهَرُ تها

ّفت هزحلِ بطَر هَفقیت آهیش بز رٍی هظ خالـ اًدام گزفهت.

تا عیکل ّفتن ًَرا اتقالی تدوؼی ًوًَهِّها اارای ؽهکلپهذیزی
هٌاع ٍ قطؼاتی بدٍى ػی هاکزٍعکَپی بدعت آهد .افهشٍى بهز

ایي ًتایح سیز بدعت آهدًد:

 -1با بکارگیزی کاّؼ عطح هقطغ ًَرای  %50ار ّز هزحلِ اس
فزایٌد ،خَػ عزا هٌاعبی بیي یِّا ایداا هیؽَا .لذا با

بزرعی ًتایح حاکی اس آى بَا کِ رٍػ آٌّگزی چٌهد هحهَرُ

ار حالت کزًؼ ففحِای کِ اس خولِ رٍػّای تغییز ؽکل ؽدید

هَهغاى هیباؽد ،هیتَاًد بِ هٌظَر تَلید ًوًَِّای هظ خهالـ

تداری فهَ ریشااًهِ بها اعهتحکام بها ٍ عهختی هٌاعه ههَرا

اعتفااُ قزار گیزا .افشٍى بز ایيً ،وًَِّای فزآٍری ؽدُ بها ایهي

رٍػ اس لحاظ هؾخقات ریش عاختاری ،رفتار هکهاًیکی ّوچهَى

اعتحکام ،عختی ٍ اًؼطاف پذیزی اارای خَاؿ بْتز ٍ بارس تزی
ًغبت بِ رٍػ  ARBبَا.

پینوضتها

1. Sever plastic deformation
2. Hall-Pitch

3. Bottom-up procedure
4. Top-down Procedure
5. Sever Plastic Deformation

)6. (Equal channel angular pressing
)7. (Cyclic extrustion-compression
)8. (High Pressure Torsion
)9. (Accumulative roll bonding
)10. (Multi axial forging

مهندسي متالورژي  / 57بهار 1394

نتيجهگيری

بزابز افشایؼ یافت.

 4931راهب  75 /يژرولاتم يسدنهم

ضكل -9هقایسه ریس سختی سنجی در هس فرآوری ضذه ته روش ARB

هیباؽد کِ ایي هیشاى ار هقایغِ با عختی ًوًَهِ اٍلیهِ2/4 ،

61

B4C system obtained by mechanical alloying”, Journal
of Materials Processing, Vol. 328, pp.222-229, 2008.
[17] K. Gao, M. Liu, F. Zou, X. Pang J. Xie, ”
Characterization of microstructure evolution after sever
plastic deformation of pure copper ”Materials Science
and Engineering A,vol. 528, pp. 4750-4757, 2010.
[18] A.L. Costa, A.C. Reis, L. Kestens, MS. Andrade,”
Ultra grain refinement and hardening of IF-steel during
accumulative roll-bonding”, Mater Sci Eng A
2005;406:279–85.

هناتع و هراجع

[1]L. Cha-Yong, H. Seung-Zeon and H. L. Seong
,"Formation of Nano-Sized Grains in Cu and Cu-Fe-P
Alloys by Accumulative Roll Bonding Process",
Metals and Materials International, Vol. 12, pp. 225232, 2006.
[2] N. Tsuji, Y. Ito, Y. Saito and Y. Minamino, "Strength
and Ductility of Ultrafine Grained Aluminum and Iron
Produced by ARB and Annealing", Scripta Materialia,
Vol. 47, pp. 893-995, 2002.
[3] A. P. Zhilyaev, T. G. Langdon, "Using high-pressure
torsion for metal processing: fundamentals and
applications", Progress in Materials Science, Vol.53,
Issue 6, pp. 893-979, 2008.
[4] R.Z. Valiev., and T.G. langdon., "Principles of equalchannel angular pressing as a processing tool for grain
refinement", Progress in Materials Science, Vol.51, pp.
881–981, 2006.
[5] A. H. Eslami, S.M. Zebarjad, M.M. Moshksar, “A study
on the mechanical and magnetic properties of Cu/Ni
multilayer composite fabricated by Accumulative Roll
Bonding process (ARB)”, Materials Science and
Technology, Vol. 29, pp. 52-64, 2013.
[6] N. Ogawa, M. Shiomi, K. Osakada,” Fundamental study
on forging of magnesium alloy”, in: Proceedings of
Second International Seminar on Precision Forging,
Osaka,
2000,
pp.
219–222.
[7] B. Cherukuri, T.S. Nedkova, R. Srinivasan, “A
comparison of the properties of SPD-processed AA6061 by equal-channel angular pressing, multi-axial
compressions/forgings and accumulative roll bonding”,
Materials Science and Engineering, 410–411, 2005,
394–397.
[8] S. A. Hosseini, H. Danesh Manesh, “High-strength,
high-conductivity ultra-fine grains commercial pure
copper produced by ARB process”, Materials and
Design, Vol 30, pp. 2911–2918, 2009.
[9] N. Suji ,Y. Saito, H. Utsunomiya, T. Sakari, R.G. Hong,
“Ultra-fine
grained
bulk
aluminum produced
accumulative roll-bonding (ARB) process”, Scripta
1394  بهار/ 57 مهندسي متالورژي

Materialia, Vol. 39, pp.1221-1227, 1998.
[10] J. Young Hwan, K. Sang shik and H. Seung- Zeon,
"Tensile Behavior of Commercially Pure Copper Sheet
Fabricated by2- and 3- Layered Accumulative Roll
Bonding (ARB)Process", Metals and Materials
International, Vol. 14, pp. 171-179, 2008.
[11] Y. S. Kim, S. H. Kang, and D. H. Shin,” Effect of
rolling direction on the microstructure and mechanical
properties of accumulative roll bonding (ARB)
processed commercially pure 1050 aluminum alloy”,
Materials Science Forum, Vol. 503, pp. 681-686, 2006.
[12] L. Cha-Yong, H. Seung-Zeon and H. L.
Seong,"Formation of Nano-Sized Grains in Cu and CuFe-P Alloys by Accumulative Roll Bonding Process",
Metals and Materials International, Vol.12, pp.225232, 2006.
[13] C. Lu, K. Tieu and D. Wexler, “Significant
enhancement of bond strength in the accumulative roll
bonding”, Composites, Vol. 26, pp. 145-156, 2008.
[14] C. P. Heason and P. B. Prangnell, “Texture Evolution
and Grain Refinement in Al Deformed to Ultra-High
Strains by Accumulative Roll Bonding (ARB)”,
Material Science Forum, Vol. 733, pp. 408-418, 2002.
[15] N. Hansen, X. Huang, R. Ueji, N. Tsuji, “Structure and
strength after large strain deformation”, Mater Sci Eng
A, Vol, 191, pp. 387–389, 2004.
[16] J. Abenojar., F. Velasco and M. A. Martinez.,
“Optimization of processing parameters for the Al %10

62

