Autumn
2018,Volume
Volume19,
21,Number
number13
Spring 2016,

METALLURGICAL ENGINEERING
The Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society

Research Paper
Paper
Research
Effect of
of Pearlitizing
Deep Cryogenic
Treatment
on as
Precipitation
Hardening
of Aluminum
2024 Steels
and 7075
Effect
on the
as Cast and
Heat-Treated
Microstructure
of Hadfield
Fariborz Faraji1, *Seyed Ebrahim Vahdat2, Hadi Nazarian3

Milad Khayat1, Shahram Kheirandish2, *Majid Abbasi3

1. MSc.,
of Metallurgy,
of Metallurgy
and Materials
Engineering,
1MSc.Department
Student, Naghsh
Jahan School
Esfahan
School University,
Esfahan,
Iran. Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2. Professor,
Metallurgy, School
of Metallurgy
and Materials
Iran University
of Science and
Technology,
2AssistantDepartment
Professor, of
Department
of Engineering,
Ayatollah
AmoliEngineering,
Branch, Islamic
Azad University,
Amol,
Iran. Tehran, Iran.
3. Assistant
Professor, Department
of Materials
Engineering,
of Mechanical
Engineering,
Babol
Noshirvani
3MSc., Department
of Engineering,
Ayatollah
AmoliFaculty
Branch,
Islamic Azad
University,
Amol,
Iran. University of Technology, Babol, Iran.

Citation: Faraji F, Vahdat S.E, Nazarian H. Effect of Deep Cryogenic Treatment on Precipitation Hardening of Aluminum 2024 and 7075.
Metallurgical
2018: 21(3):
http://dx.doi.org/10.22076/me.2018.77520.1164
Citation: Engineering
Khayat M, Kheirandish
Sh,225-236
Abbasi M.
Effect of Pearlitizing on the as Cast and as Heat-Treated Microstructure of Hadfield Steels.
Metallurgical Engineering. 2016; 19(1):13-21. http://dx.doi.org/10.22076/me.2017.29729.1036
doi : http://dx.doi.org/10.22076/me.2018.77520.1164
: http://dx.doi.org/10.22076/me.2017.29729.1036
:

ABSTRACT
ABSTRACT
Sub-zero treatment is an efficient method for increasing the efficiency of metal alloys. In addition, aging is a common method
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strength of aluminum 2024 and 7075 increased 26 and 21 MPa, respectively. While in both specimens, the change of hardness
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اثر عملیات زیرصفر عمیق روی رسوب سختی آلومینیم  2024و 7075
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-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،موسسه غیرانتفاعی نقش جهان اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2استادیار،دانشکده مهندسی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران
 -3كارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی ،واحد آیت اهلل آملی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آمل ،ایران

چکیده
عملیات زیر صفر یک روش کارآمد برای افزایش کارآیی آلیاژهای فلزی است و به عالوه ،پیرسختی یک روش متداول برای افزایش نسبت استحکام به وزن آلیاژهای آلومینیم
 2024و  7075به منظور استفاده در بدنه هواپیماهای مسافربری است .در این تحقیق ،اثر عملیات زیرصفر در دمای  -196درجه سانتیگراد (زیرصفرعمیق) با مدت زمان
نگهداری  4ساعت روی میزان رسوب سختی آلیاژهای آلومینیم  2024و  7075مطالعه میشود .به همین منظور ،برای مطالعه ریزساختار از میکروسکپهای الکترونی روبشی
( )SEMو روبشی-عبوری ( )STEMاستفاده شده است .همچنین ،برای مطالعه خواص مکانیکی از آزمون کشش و سختی استفاده شده است .نتایج نشان داده است که با انجام
عملیات زیرصفر ،تشکیل رسوب در مجاورت ذرات موجود در زمینه بویژه برای ذره آهن ،تسهیل میشود زیرا در دماهای زیرصفر ،اختالف ضریب انقباض آهن با زمینه آلومینیم
موجب میشود تا در دمای پیرسختی برابر با  100درجه سانتیگراد ،اتمهای عناصر آلیاژی (مانند مس در آلیاژ  2024و منیزیم در آلیاژ  )7075راحت تر جذب نواحی اطراف ذره
آهن شوند .تشکیل رسوبهای جدید موجب شده است که استحکام تسلیم آلومینیم  2024و  7075نسبت به نمونه شاهد به ترتیب  32و  20مگاپاسکال و همچنین استحکام
کششی آلومینیم  2024و  7075نسبت به نمونه شاهد به ترتیب  26و  21مگاپاسکال افزایش پیدا کرده است .درحالیکه در هر دو جنس ،سختی تغییر محسوسی نکرده است..

واژههاي کلیدی :تعداد ذرات در واحد سطح؛ نیتروژن مایع؛ عملیات حرارتی؛ رسوب سختی؛ پیرسختی.

 .1مقدمه
بدنه هواپیماهای مسافربری از جنس آلیاژ آلومینیم  7075و
یا آلیاژ آلومینیم  2024است .هر دو آلیاژ ،قابل پیرسختی بوده
و پس از پیرسختی ،استحکام تسلیم آنها تا  4برابر افزایش
مییابد .در این شرایط ،چگالی بسیار کم آلیاژهای نامبرده
موجب میشود که استحکام ویژه این آلیاژها از مستحکمترین
فوالدها فزونی یافته و لذا این آلیاژهای نسبتا ارزان را برای
کاربردهای عمومی در هوا-فضا بیرقیب میسازد (.)1
مطالعات روی آلیاژهای آلومینیم نشان داده است
که نگهداری در سرمایش و سپس گرمایش موجب تغییر
ریزساختار و در نهایت تغییر خواص خواهد شد.
به طور مثال ،نایان و همکاران ( )3 ,2بهبود خواص
کششی آلیاژ آلومینیم  2195را پس از قرارگیری در دماهای
بسیار پایین (تا  -253درجه سانتیگراد) و سپس گرمایش،
گزارش کردهاند .همچنین ،لی و همکاران ( )4بهبود استحکام
و ریزدانه شدن آلیاژ آلومینیم گروه  5000را پس از نگهداری

* نویسنده مسئول:
دكتر سید ابراهیم وحدت
نشانی :آمل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی  ،دانشکده مهندسی.
تلفن+98 )11( 43217129 :
پست الکترونیکیe.vahdat@iauamol.ac.ir :
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در دمای  -196درجه سانتیگراد و سپس گرمایش ،گزارش
کرده اند .بهبود استحکام در فرآیند فوق به ریزدانه شدن و
رسوب ذرات جدید نسبت داده شده است.
بعالوه ،محمودی ( )5نشان داد که در آلیاژهای آلومینیم،
ریزدانه شدن عامل بهبود استحکام است .وقتی که اندازه دانه
از  2میکرومتر کمتر شود این اثر واضح تر است .زیرا ذرات
ترکیبات بین فلزی موجود در مرزدانه ،حرکت مرز دانه را کند
میکنند.
شاعری و همکاران ( )6نشان دادند که پس از عملیات
آنیل ،پاس اول شکلدهی آلیاژ آلومینیم  7075در کانالهای
همسان زاویه دار موجب بهبود استحکام میشود در حالی که
تکرار پاسها موجب کاهش استحکام میشود .در آن پژوهش،
بهبود استحکام به همگن شدن ریزساختار نسبت داده شده
است.
به عالوه ،مطالعات زیادی روی استفاده از دماهای پایین
به منظور بهبود فرآیند شکلدهی آلیاژهای آلومینیم (7و)8
انجام شده است که اغلب آنها موفق بوده است.
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جدول  .1ترکیب شیمیایی آلومینیم  2024و  7075مورد استفاده در پژوهش
مس

سرب

وانادیم

بور

منیزیم

آهن

روی

منگنز

نام عنصر

آلومینیم سیلیسیم

2024

درصدوزنی

بقیه

0/14

4/4

0/02

0/02

0/003

1/4

0/28

0/12

0/43

7075

درصدوزنی

بقیه

0/29

1/2

0/04

0/01

0/003

2/3

0/21

5/3

0/16

در هر صورت ،دلیل این بهبودیها به ریزساختار بر
میگردد حال آنکه پس از عملیات زیرصفر و گرمایش،
مطالعات زیادی روی ریزساختار آلومینیم  2024و 7075
انجام نشده است .هدف از این پژوهش ،پاسخ به برخی از این
ابهامات است.
از طرف دیگر ،لی و همکاران ( )9تنش ناشی از اختالف
ضریب انقباض فاز با زمینه را در فوالدهای ابزار پرکربن
یکسوم تنش ناشی از استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت
گزارش کردند و دریافتند که در تشکیل رسوب ثانویه ،تنش
ناشی از اختالف ضریب انقباض فاز با زمینه اثر کمتری دارد.
فرضیه این است که اختالف در ضریب انقباض حرارتی
آلومینیم و فازهای موجود در زمینه (مانند ناخالصی آهن و
ترکیبات بین فلزی اولیه) در دمای زیرصفر موجب بوجود
آمدن تنش و نهایتا حلقه نابجایی در اطراف ذرات شده و با
گذشت زمان حلقه نابجایی گسترش مییابد .سپس در دمای
برگشت ،جذب اتمهای آلیاژی (تشکیل دهنده رسوبهای
جدید) به سمت مناطق پرتنش (حلقه نابجایی) موجود در
اطراف ذرات ،تسهیل شده و لذا رسوب جدید تشکیل میشود.
در آلومینیم  2024و  7075نفوذ برای اتمهایی متصور است
که شعاع اتمی نزدیک به آلومینیم یعنی ضریب نفوذ باال
(مانند منیزیم و مس) در زمینه آلومینیم داشته باشند.
با توجه به توضیحات فوق ،برای دستیابی به حداکثر
اختالف در ضریب انقباض حرارتی بین ذره و زمینه از دمای
زیر صفر برابر با  -196درجه سانتیگراد (یعنی دمای نیتروژن
مایع خالص) و یا به عبارت دیگر ،عملیات زیرصفرعمیق،
استفاده شده است.

)(Scanning Transmission Electron Microscopy= STEM
با نام تجاری ( TITAN1هر دو) مجهز به طیف سنج تفکیک
انرژی ) (Energy Dispersive Spectroscopy= EDSاستفاده
شده است .برای اندازه گیری مقاومت کششی از دستگاه
 GOTECH 7100Lبهره گرفته شده است .برای تامین صحت
و دقت نتایج از مراکز آزمایشگاهی معتبر (مورد تایید موسسه
استاندارد ایران) استفاده شده است.
برای عملیات زیرصفر عمیق ،مطابق شکل ،1ابتدا در مخزن
پایینی دستگاه ،بیست لیتر نیتروژن مایع ریخته شد .سپس از
هر جنس 4 ،نمونه آزمون کشش و  1نمونه آزمون ریزساختار
در مخزن باالیی قرار داده شد تا با سرعت  1درجه سانتیگراد در
دقیقه تا دمای  -60درجه سانتیگراد سرد شود .بالفاصله تمام
نمونهها از طریق دریچه تعبیه شده در مخزن باالیی به داخل
مخزن پایینی ،حاوی نیتروژن مایع خالص با دمای  -196درجه
سانتیگراد ،به مدت  4ساعت غوطه ور شدند .درآخر ،نمونهها از
مخزن خارج شده و در هوا به دمای اتاق رسیدند .برای تشکیل
رسوب جدید ،تمام نمونهها در دمای  100درجه سانتیگراد
روش پژوهش در
به مدت  10ساعت قرار داده شدند .چرخهِ 2
شکل 2و
گردش کا ِر 3آن در شکل 3نشان داده شده است.
ِ

 .2مواد و روش تحقیق
در این پژوهش ،برای هر جنس ،از سه عدد نمونه به قطر
 10میلیمتر و ارتفاع  10میلیمتر برای مطالعه ریزساختار
و سختی ،و از دوازده عدد نمونه آزمون کشش با مقطع گرد
مطابق با استاندارد  ASTM A370-12aاستفاده شده است.
ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیم  2024و  7075هر دو با
سابقه  ،T6در جدول 1فهرست شده است.
برای مطالعه ریزساختار از میکروسکپ الکترونی روبشی
با تفنگ میدان نشری (Field Emission gun Scanning
) Electron Microscopy= FESEMبا نام تجاری TESCAN
 MIRA3و همچنین میکروسکپ الکترونی روبشی-عبوری

شكل .1دستگاه عملیات زیرصفر ساخت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت
اهلل آملی
1. Material Science and Biomaterials Department, Silesian

University of Technology, Gliwice, Poland
2. Cycle
3. Flow chart
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شکل .2چرخه عملیات زیرصفر در دمای  -196درجه سانتیگراد

سنج

مواد خام خریداری شد و ترکیب شیمیایی با استاندارد مطابقت داده شد.

(Ene

از هر جنس 8 ،نمونه آزمون کشش و  2نمونه ریزساختار آماده شد.

ی از

امین

از هر

از هر جنس 2 ،نمونه آزمون کشش و 1نمونه ریزساختار در

تایید

جنس،

مخزن باالیی قرار داده شد تا دمای  -12درجه سانتیگراد سرد

2نمونه

شوند.

آزمون

خزن

کشش و

ز هر

1نمونه

ر در

ریزساختار

د در

به عنوان

تمام
اخل

طریق دریچه تعبیه شده در مخزن باالیی در داخل مخزن
پایینی ،حاوی نیتروژن مایع خالص با دمای  -191درجه
سانتیگراد 2 ،ساعت غوطهور شد.

شاهد در

نمونههای زیرصفرشده از مخرن خارج و سپس در هوا تا

نظر گرفته

دمای اتاق گرم شدند.

شد.

درجه

از هر جنس2 ،نمونه آزمون کشش و  1نمونه ریزساختار از

تمام نمونه ها12 ،ساعت در دمای  122درجه سانتیگراد
نگهداری وسپس تادمای اتاق خنک شدند.

نه ها

برای

سطح تمام نمونههای آزمون کشش با کمک دستگاه سنگ پرداخت و

درجه

سپس پولیش شد.

روشِ

سختی سنجی و آزمون کشش و مطالعه ریزساختار با  FESEMو  STEMانجام شد.

داده

تحقیق
روش
گردش:3کار
کار روش تحقیق
گردش
نمودار
شکل  .3نمودار شکل

-3نتایج و بحث

بحثکیب شیمیایی ذرات در نمونه های شاهد
کمک و EDSتر
.3با نتایج

های در
نمونه0207
 2222و
ترکیب زیرصفر
 0207و نمونه
با 2222
شاهد
شده در
عمیقذرات
شیمیایی
کمکو EDS
است.
گذاشته شده
شکل وهای  2تا
شده  2024و 7075
عمیق
نمایشزیرصفر
07075وبهنمونه
2024
است.
نمایش)،گذاشته
شاهد تا 7
های 4
دردرشکل
ذرات تیره
شدهشود
مشاهده می
2222به(شکل2
نمونه
شودمانندذرات
مشاهده می
ذرات شاهد
شامل نمونه
در
سبک
(شکل،)4به نسبت
 2024از عناصر
 A,B,Cغنی
تیره شامل ذرات  A,B,Cغنی از عناصر به نسبت سبک مانند
آلومینیم و سیلیسیم است درحالیکه ذرات روشن شامل ذره D
آلومینیم و سیلیسیم است درحالیکه ذرات روشن شامل ذره
ترکیب
نسبتسنگین
عناصربهبهنسبت
غنیازازعناصر
Dغنی
ترکیب
است.است.
سربسرب
مانندمانند
سنگین
بقیهآلومینیم
مسوو بقیه
اتمی مس
درصد اتمی
شامل /3
شودشود
می می
آلومینیم
 33درصد
33/3
AlAl2Cuشامل
Cu
2
درصد
23 23
بین 9تا 9تا
A,B,Cذرات
ذرات A,B,C
درحالیکه ذرات
درحالیکه
درصد
مسبین
غنی ازاز مس
ذرات غنی

آیت

اتمی هستند بنابراین این ذرات ترکیبات میانی
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AlCuxMgySiz

هستند .در نمودار فازی آلومینیم-سرب ،سرب و آلومینیم
ترکیب یا محلولی با هم تشکیل نمیدهند لذا ذره  Dسرب

اتمی هستند بنابراین این ذرات ترکیبات میانی AlCuxMgySiz
هستند .در نمودار فازی آلومینیم-سرب ،سرب و آلومینیم
ترکیب یا محلولی با هم تشکیل نمیدهند لذا ذره  Dسرب
خالص است منتهی آلومینیم موجود در  EDSآن از زمینه
ناشی میشود و متعلق به ذره نیست.
در نمونه شاهد ( 7075شکل ،)5مشاهده میشود ذره تیره
شامل ذره  3غنی از عناصر به نسبت سبک مانند آلومینیم،
منیزیم و سیلیسیم است .درحالیکه ذرات کمی روشنتر شامل
ذره  1حاوی مقداری از عناصر به نسبت سنگین مانند مس و
روی است .به عالوه ،ذرات خیلی روشنتر شامل ذره  2حاوی
عناصر سنگین تری نسبت به ذره  1مانند آهن ،منگنز و کروم
است .ترکیب  Al2Cuشامل  33/3درصد اتمی مس و بقیه
آلومینیم میشود درحالیکه ذرات  1و2و 3ذرات غنی از مس،
سیلیسیم و منیزیم بین  6/5تا  33/2درصد اتمی هستند
بنابراین این ذرات ترکیبات میانی  AlCuxMgySizهستند.
همچنین در زمینه نمونه شاهد مقداری روی و منیزیم
شناسایی شده است.
در نمونه زیر صفر عمیق شده ( 2024شکل ،)6مشاهده
میشود ذرات تیره شامل ذرات  A,B,C,Dغنی از عناصر به
نسبت سبک مانند آلومینیم و منیزیم (به ویژه برای ذره )A
است .ترکیب  Al2Cuشامل  33/3درصد اتمی مس و بقیه
آلومینیم میشود درحالیکه ذرات  A,B,C,Dذرات غنی از
مس بین  5/5تا  22درصد اتمی هستند بنابراین این ذرات
ترکیبات میانی  AlCuxMgySizهستند .در ذرات  B,C,Dذره
آهن تا  6درصد اتمی وجود دارد درحالیکه ذره  Aتقریبا فاقد
آهن و حاوی حدود  58/5درصد اتمی آلومینیم و  22درصد
اتمی مس و  19درصد اتمی منیزیم است به این ترتیب
ترکیب شیمیایی ذره  Aبه صورت  Al3CuMgاست.
در نمونه زیر صفر عمیق شده ( 7075شکل ،)7ذره تیره
شامل ذره  3غنی از عناصر به نسبت سبک مانند آلومینیم،
منیزیم و سیلیسیم است .درحالیکه ذرات کمی روشنتر شامل
ذره  1حاوی مقداری از عناصر به نسبت سنگین مانند مس،
آهن ،کرم و منگنز مجموعا  16درصد اتمی است .به عالوه،
ذرات خیلی روشنتر شامل ذره  2حاوی مقادیر بیشتری از
عناصر به نسبت سنگین مانند مس و روی نسبت به ذره 1
مجموعا  17/4درصد اتمی است .ترکیب  Al2Cuشامل 33/3
درصد اتمی مس و بقیه آلومینیم میشود درحالیکه ذرات
 1و2و 3ذرات غنی از مس ،سیلیسیم و منیزیم بین  6/8تا
 36/5درصد اتمی هستند بنابراین این ذرات ترکیبات میانی
 AlCuxMgySizهستند .همچنین در زمینه نمونه شاهد مقداری
روی و منیزیم شناسایی شده است.
در شکل ،8نقشه جانمایی عناصر نمونه شاهد  7075به
نمایش درآمده است که به طور کیفی نشان میدهد در زمینه
ذرات موجود غنی از مس و منیزیم هستند در حالی که عنصر
روی بیشتر در زمینه پخش شدهاند.

فریبرز فرجی و همکاران225-236 :

ذره B

ذره A

ذره D

ذره C

شکل EDS .4ذرات در نمونه شاهد 2024

شکل EDS :2ذرات در نمونه شاهد 2222

ذره 2

ذره 1

زمینه

ذره 3

شکل EDS .5ذرات در نمونه شاهد 7075
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شکل EDS :7ذرات در نمونه شاهد 0207
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ذره 3

زمینه

شکل EDS :7ذرات در نمونه شاهد 0207

ذره B

ذره A

ذره D

ذره C
شکل EDS :1ذرات در نمونه زیر صفر عمیق شده 2222

شکل EDS .6ذرات در نمونه زیر صفر عمیق شده 2024

ذره 2

ذره 1

زمینه

ذره 3
شکل EDS :0ذرات در نمونه زیرصفرعمیق شده 0207

شکل EDS .7ذرات در نمونه زیرصفرعمیق شده 7075

در شکل ،9نقشه جانمایی عناصر نمونه زیرصفرشده
 7075به نمایش درآمده است که به طور کیفی نشان میدهد
در زمینه ذرات موجود غنی از مس ،سیلیسیم و منیزیم

هستند و به عالوه ،در اطراف ذره آهن ،ذرات غنی از مس و
منیزیم وجود دارد .به این ترتیب ،ذرات جدید غنی از مس و
منیزیم در مجاورت ذرات آهن تشکیل شدهاند.
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ب -منیزیم

الف -آلومینیم
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فریبرز فرجی و همکاران225-236 :

زمینه

ذره 3
شکل EDS :0ذرات در نمونه زیرصفرعمیق شده 0207

ب -منیزیم

الف -آلومینیم

ت -مس

پ -روی

الگوی عناصر در ذرات و زمینه

شکل :8نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،روی ،منیزیم در نمونه شاهد آلومینیم  ،0207تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی

شکل .8نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،روی ،منیزیم در نمونه شاهد آلومینیم  ،7075تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی

ب -منیزیم

الف -آلومینیم

ت -مس

پ -آهن

ث -سیلیسیم

شکل .9نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،سیلیسیم ،منیزیم و آهن در نمونه زیرصفرعمیق شده آلومینیم  ،7075تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی
شکل :9نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،سیلیسیم ،منیزیم و آهن در نمونه زیرصفرعمیق شده آلومینیم  ،0207تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی
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ب -منیزیم

الف -آلومینیم

ت -مس

پ -سیلیسیم

ث -منگنز

شکل .10نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،روی ،منیزیم و منگنز در نمونه شاهد آلومینیم  ،2024تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی
شکل :12نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،روی ،منیزیم و منگنز در نمونه شاهد آلومینیم  ،2222تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی

ب -منیزیم

الف -آلومینیم

ت -مس

پ -سیلیسیم

ث -آهن

شکل .11نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،روی ،منیزیم و منگنز در نمونه زیرصفرعمیق شده آلومینیم  ،2024تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی
شکل : 11نقشه جانمایی عناصر آلومینیم ،مس ،روی ،منیزیم و منگنز در نمونه زیرصفرعمیق شده آلومینیم  ،2222تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی
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در شکل 12و شکل ،13مقدار میانگین عناصر آلیاژی در ذرات

ایجاد تنش و در نتیجه سبب تشکیل نابجایی میشود .این

بر حسب درصد اتمی به ترتیب برای نمونههای شاهد و

نابجاییها در دمای پیرسازی ( 122درجه سانتیگراد)

زیرصفرعمیق شده  2222و نمونه های شاهد و زیرصفرعمیق

رسوبگذاری ذرات را در اطراف ذره آهن ،ترغیب میکنند .به

فریبرز فرجی و همکاران225-236 :

به طور مشابه ،در شکل ،10نقشه جانمایی عناصر نمونه
شاهد  2024به نمایش درآمده است که به طور کیفی نشان
میدهد در زمینه ذرات موجود غنی از مس ،منیزیم و گاها
سیلیسیم و منگنز هستند.
به طور مشابه ،در شکل ،11نقشه جانمایی عناصر نمونه
زیرصفرشده  2024به نمایش درآمده است که به طور کیفی
نشان میدهد ذرات موجود غنی از مس ،منیزیم و گاها
سیلیسیم هستند و به عالوه ،در اطراف ذره آهن ،ذرات غنی
از مس و منیزیم وجود دارد .به این ترتیب ،ذرات جدید غنی
از مس و منیزیم در مجاورت ذرات آهن تشکیل شده اند.
در شکل 12و شکل ،13مقدار میانگین عناصر آلیاژی
در ذرات بر حسب درصد اتمی به ترتیب برای نمونههای
شاهد و زیرصفرعمیق شده  2024و نمونههای شاهد و
زیرصفرعمیق شده  7075مقایسه شده است .در نمونههای
شاهد و زیرصفرعمیق شده هر دو جنس ( 2024و )7075
مشاهده میشود که با افزایش مقدار عنصر آهن (به ترتیب
برای  2024از  1/9به  3/5درصد اتمی و برای  7075از 3/9
به  4/1درصد اتمی) ،مجموع مقدار میانگین عناصر آلیاژی
مس ،منیزیم و سیلیسیم در ذرات (که تشکیل دهنده ذرات
هستند) رو به افزایش (به ترتیب برای  2024از  15/1به
 21/9درصد اتمی و برای  7075از  20به  25درصد اتمی)
است .این بدان معنی است که با انجام عملیات زیرصفر شرایط
تشکیل (رسوب) ذرات در دمای  100درجه سانتیگراد (دمای
پیرسازی) تسهیل میشود.
اختالف در ضریب انقباض حجمی آهن (حدود  1درصد)
با ضریب انقباض حجمی زمینه آلومینیم (حدود  2درصد)
سبب ایجاد تنش و در نتیجه سبب تشکیل نابجایی میشود.
این نابجاییها در دمای پیرسازی ( 100درجه سانتیگراد)
رسوبگذاری ذرات را در اطراف ذره آهن ،ترغیب میکنند.
به عبارت دیگر ،مطابق شکلهای  12و  ،13مجموع مقدار
میانگین عناصر مس ( با شعاع اتمی  1/28آنگستروم) ،منیزیم
( با شعاع اتمی 1/60آنگستروم) و سیلیسیم (با شعاع اتمی
 1/17آنگستروم) که تشکیل دهنده ذرات AlCuxMgySiz
(با شعاع اتمی آلومینیم برابر با  1/43آنگستروم) هستند در
نمونههای زیرصفر عمیق شده نسبت به نمونه شاهد در هر دو
جنس ( 2024و  )7075بیشتر است .به این ترتیب ،عملیات
زیرصفرعمیق موجب جذب بیشتر اتمهای مس و منیزیم و
کمتر سیلیسیم برای تشکیل رسوب  AlCuxMgySizمیشود
و یا به عبارت دیگر ،شرایط تشکیل رسوب AlCuxMgySiz
را تسهیل میکند منتهی چون دمای برگشت پایین (100
درجه سانتیگراد) است لذا فاصله نفوذ کوتاه است بنابراین
برای آلومینیم  2024مطابق شکل  14و برای آلومینیم 7075
مطابق شکل  ،15ذرات تشکیل شده بسیار ریز (کمتر از یک
میکرومتر) هستند.
در این پژوهش ،مطابق جدول ،2در تمام نمونه ها ،سختی
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تغییر محسوسی نکرده است زیرا مطابق شکل  14و شکل ،15
ذراتی که با انجام عملیات زیرصفر تشکیل شده اند ترکیبات
میانی  AlCuxMgySizبا ساختار هگزاگونال با قاعده مرکزدار با
اندازه بسیار ریز (کمتر از یک میکرومتر) هستند که بیشتر
استحکام تسلیم و کمتر استحکام کششی را افزایش میدهند
و بر روی سختی تاثیر ناچیزی دارند.
مطابق جدول ،2با انجام عملیات زیرصفرعمیق در دمای
 -196درجه سانتیگراد ،استحکام تسلیم و استحکام کششی
نمونه زیر صفر عمیق شده  2024نسبت به نمونه شاهد 2024
به ترتیب  32مگاپاسکال و  26مگاپاسکال افزایش پیدا کرد
زیرا تعداد ذرات در واحد سطح (چگالی تعداد ذرات) در نمونه
شاهد نسبت به نمونه زیرصفرعمیق شده از  5547به 7858
ذره در هر میلیمتر مربع افزایش پیدا کرده است.

شکل .12مقدار میانگین عناصر آلیاژی در ذرات بر حسب درصد اتمی برای
نمونههای شاهد و زیرصفرعمیق شده 2024

شکل .13مقدار میانگین عناصر آلیاژی در ذرات بر حسب درصد اتمی برای
نمونههای شاهد و زیرصفرعمیق شده 7075
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شکل :13مقدار میانگین عناصر آلیاژی در ذرات بر حسب درصد اتمی برای
نمونههای شاهد و زیرصفرعمیق شده 0207
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زیرصفرشده آلومینیم 2222
رسوب در
عبوری از ذرات
روبشی
الکترونی
 :12تصویر
شکل .14تصویر میکروسکپ شکل
نمونه 2024
آلومینیم
زیرصفرشده
در-نمونه
رسوب
میکروسکپذرات
روبشی-عبوری از
الکترونی

شکل :17تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی-عبوری از ذرات رسوب در نمونه زیرصفرشده آلومینیم 0207

شکل .15تصویر میکروسکپ الکترونی روبشی-عبوری از ذرات رسوب در نمونه زیرصفرشده آلومینیم 7075
مطابق جدول ،2با انجام عملیات زیرصفرعمیق در دمای -191
درجه سانتیگراد ،استحکام تسلیم و استحکام کششی نمونه زیر

میدهد .مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری آنها نشان داد

 32دمای
ترتیب در
زیرصفر بهعمیق
2222انجام
مشابه ،با
طور
عملیاتشاهد 2222
نسبت به نمونه
عمیق شده
بهصفر
ذراتکششی
استحکام
تسلیم
استحکام
سانتیگراد،
 -196درجه
کرد وزیرا تعداد
افزایش پیدا
مگاپاسکال
مگاپاسکال و 21
شاهدبه7075
نسبت به
7075
عمیق
نمونه نسبت
نمونه شاهد
ذرات) در
شدهتعداد
(چگالی
صفرسطح
زیرواحد
نمونهدر
پیدا کرد
افزایش
مگاپاسکال
21
و
مگاپاسکال
20
ترتیب
به نمونه زیرصفرعمیق شده از  7720به  0878ذره در هر میلیمتر
سطح (چگالی تعداد ذرات) در نمونه
زیرا تعداد ذرات در واحد
مربع افزایش پیدا کرده است.
شاهد نسبت به نمونه زیرصفرعمیق شده از  6816به 10833
به طور مشابه ،با انجام عملیات زیرصفر عمیق در دمای -191
ذره در هر میلیمتر مربع افزایش پیدا کرده است.

هماناست.
()3 ,2
نتایج فوق در تطابق با نتایج نایان و
همکاران Alبا
که تشکیل رسوبات صفحه ای شکل جدید 2CuLi
} {111طول
سانتیگراد ازدیاد
-196رویدرجه
زمینه دمای
دریافتند که
خانواده صفحات
آلومینیم که
آنها ساختار
هستند.کششی آلیاژ آلومینیم
استحکام
تسلیم و
استحکام
این بهبودی
کرده اند عامل
نسبی ،رسوب
79مگاپاسکال
و
مگاپاسکال
45
درصد،
2
ترتیب
 2195را به
همچنین ،یافته فوق در تطابق با یافته لی و همکاران ( )2است.
درجهدمای
همچنین،
نسبت به دمای محیط افزایش میدهد و
آنها دریافتند که عملیات زیرصفر در دمای -191
 -253درجه سانتیگراد ازدیاد طول نسبی ،استحکام تسلیم و
سانتیگراد تا مدت  28ساعت ،دانه بندی آلیاژ آلومینیم-روی-
استحکام کششی آلیاژ آلومینیم  2195را به ترتیب  2درصد،

صفر عمیق شده  0207نسبت به نمونه شاهد  0207به ترتیب 22

ریزساختار تشکیل میدهد که نتیجه آن بهبود در استحکام است.

مگاپاسکال و  21مگاپاسکال افزایش پیدا کرد زیرا تعداد ذرات

جدول  :2میانگین نتایج ،تعداد ذرات در واحد سطح ،سختی سنجی،

درجه سانتیگراد ،استحکام تسلیم و استحکام کششی نمونه زیر
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مگاپاسکال و  139مگاپاسکال نسبت به دمای محیط افزایش

منیزیم-مس را ریز میکند و نانو ذرات تا اندازه  22نانومتر در

استحکام تسلیم و استحکام کششی تمام نمونه ها

در واحد سطح (چگالی تعداد ذرات) در نمونه شاهد نسبت به
نمونه زیرصفرعمیق شده از  1811به  12833ذره در هر میلیمتر

نمونه

چگالی تعداد
-2

سختی

استحکام تسلیم استحکام کششی

پاییز  . 1397دوره  . 21شماره 3

فریبرز فرجی و همکاران225-236 :

جدول  .2میانگین نتایج ،تعداد ذرات در واحد سطح ،سختی سنجی ،استحکام تسلیم و استحکام کششی تمام نمونه ها
نمونه

چگالی تعداد ذراتmm-2

سختی

استحکام تسلیم مگاپاسکال استحکام کششی مگاپاسکال

شاهد2024

5547+%5

 128+%3ویکرز

366+%3

437+%3

زیرصفرعمیق شده 2024

7858+%5

 127+%3ویکرز

398+%3

463+%3

شاهد7075

6816+%5

 144+%3برینل

648+%3

690+%3

 144+%3برینل

668+%3
داده شده است.

711+%3

10833+%5
زیرصفرعمیق شده 7075
برای مقایسه ،تصویر تعداد ذرات در واحد سطح نمونه های
شاهد و زیر صفر عمیق شده  2222و 0207در شکل  11نمایش

ت -زیرصفرعمیق شده  ،0207میانگین چگالی

پ -زیرصفرعمیق شده  ،2222میانگین چگالی

تعداد ذرات  12833بر میلیمتر مربع

تعداد ذرات  0878بر میلیمتر مربع

ب -شاهد  ،0207میانگین چگالی تعداد ذرات

الف -شاهد  ،2222میانگین چگالی تعداد ذرات

 1811بر میلیمتر مربع

 7720بر میلیمتر مربع

شکل .16مقایسه تعداد ذرات در واحد سطح در تمام نمونهها

شکل :11مقایسه تعداد ذرات در واحد سطح در تمام نمونهها

 -2نتیجه گیری:
در این پژوهش ،اثر دمای زیرصفر عمیق ( -191درجه

-2برای تشکیل رسوب ،مکان ترجیحی در مجاورت ذرات
موجود در زمینه بویژه برای ذره آهن ،می باشد.

 93مگاپاسکال و  139مگاپاسکال نسبت به دمای محیط
سانتیگراد) روی ریزساختار و خواص کششی آلومینیم  2222و
افزایش میدهد .مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری آنها
استحکامدرجه
(-196
عمیق
زیرصفر
دمای
پژوهش،
 0207که در ساخت بدنه هواپیماهای مسافربری کاربرد فراوان
تسلیم و
استحکام
است که
اثر شده
موجب
در اینمیکرومتر)
نشان داد که تشکیل رسوبات صفحهای شکل جدید Al2CuLi
2024
آلومینیم
کششی
خواص
و
ریزساختار
روی
سانتیگراد)
روینتایج نشان
گرفتهکهاست.
مقایسه قرار
بررسی و
همان مورد
با دارد
کششی آلومینیم  2222و  0207زیرصفرعمیق شده نسبت به
خانوادهدادهصفحات
آلومینیم
زمینه
ساختار
کاربرد
مسافربری
هواپیماهای
بدنه
ساخت
در
که
7075
و
درجه
بهبودی -191
این در دمای
زیرصفر
رسوب انجام
ت که با
اس
نمونه شاهد به ترتیب  32و  22مگاپاسکال و  21و 21
هستند.
عملیاتعامل
کرده اند
}{111
فراوان دارد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .نتایج
سانتیگراد:
مگاپاسکال افزایش پیدا کند اما سختی تقریبا بدون تغییر بماند.
همچنین ،یافته فوق در تطابق با یافته لی و همکاران ()4
نشان داده است که با انجام عملیات زیرصفر در دمای -196
دمایجنس ،به
زیرصفردردرهر دو
واحد سطح،
رسوب در
تعداد ذرات
 -196درجه
عملیات
دریافتند که
است-1.آنها
درجه سانتیگراد:
است.هبندی آلیاژ آلومینیم-روی-
ساعت ،دان
48
مدت
تا
سانتیگراد
میزان قابل توجهی افزایش یافته
-1تعداد ذرات رسوب در واحد سطح ،در هر دو جنس ،به
منیزیم-مس را ریز میکند و نانو ذرات تا اندازه  40نانومتر در
میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
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