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ABSTRACT
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بررسی مکانیزمهای نرم شدن و تعیین معادالت ساختاری در طی تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم
5456
نوید نظام آبادی فراهانی* ،1یوسف پاینده ،2بهمن میرزاخانی2و ،3حسین مومنی

4

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشكده فنی -مهندسی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ايران.
 -2استادیار ،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشكده فنی -مهندسی ،دانشگاه اراك ،اراك ،ايران.
 -3استادیار ،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 -4استادیار ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری ساخت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.

چکیده
شناخت مکانیزمهای نرم شدن آلیاژهای نوردی آلومینیوم در طی شکلدهی داغ به منظور کنترل ساختار و ریزساختار و پیشبینی تنش سیالن جهت شبیهسازی صحیح
فرآیند شکلدهی از اهمیت باالیی برخوردار است .در پژوهش حاضر ،آزمایش فشار داغ جهت شناخت رفتار شکلدهی داغ آلیاژ آلومینیوم  5456و تأثیر پارامترهای دما ،کرنش
و نرخ کرنش بر تنش سیالن آنها انجام گرفت .نمونههای استوانهای شکل از آلیاژ مذکور به قطر  10 mmو ارتفاع  15 mmدر دماهای  550 ˚C ،500 ،450 ،400،350و نرخ
کرنشهای 0/1 ،1 0/001 s-1 ،0/01 ،تا کرنش  0/7تغییر شکل داده شده و بالفاصله پس از پایان تغییر شکل داغ به منظور مطالعه ریزساختاری در آب کوئنچ شدند .بررسی
ل و کاهش نرخ کرنش ،تنش سیالن کاهش یافته و به دلیل
منحنیهای سیالن آلیاژ مذکور با استفاده از نتایج آزمایش فشار داغ نشان میدهد که با افزایش دمای تغییر شک 
انرژی نقص در چیده شدن باالی آلومینیوم تمایل به بازیابی دینامیکی بیش از تبلورمجدد دینامیکی است .به کمک معادالت ساختاری ،روابط الزم برای محاسبه تنش قله
این آلیاژ در شرایط مختلف دما و نرخ کرنش بیان گردید و انرژی فعالسازی تغییر شکل داغ این آلیاژ  182 KJ.mol-1محاسبه شد.

واژههاي کلیدی :آلیاژ آلومینیوم  ،5456تغییر شکل داغ ،تنش سیالن ،تبلورمجدد دینامیکی ،بازیابی دینامیکی ،معادالت ساختاری.
دريافت 1398/2/26 :پذیرش1398/8/11 :

 .1مقدمه
آلیاژهای نوردی آلومینیوم برای تولید محصوالت نهایی و
نزدیک به شکل نهایی ،ابتدا تحت فرآیندهای شکلدهی داغ
و گرم نظیر نورد ،اکستروژن و آهنگری واقع میشوند .نکته
مهم در تولید محصوالت با خواص مطلوب ،کنترل ساختار و
ریزساختار از همان مراحل ابتدایی کارگرم است [ .]1,2در
طی تغییرشکل داغ فلزات و آلیاژها ،پدیدههای کارسختی و
کارنرمی اتفاق میافتد که رقابت این دو پدیده تنش سیالن
ماده را تعیین میکند .به فرآیندهای نرم شدنی که همزمان
با تغییر شکل رخ میدهند ،بازیابی دینامیکی 1و تبلور مجدد
دینامیکی 2میگویند [ .]3به هنگام کار داغ در فلزاتی نظیر
1. Dynamic recovery
2. Dynamic recrystallization

آلومینیوم و آلیاژهای آن با انرژی نقص چیدن  )SFE(3باال
که لغزش متقاطع نابجاییها به راحتی انجام میشود ،بازیابی
دینامیکی مکانیزم غالب نرم شدن دینامیکی است[.]4,5
برعکس در فلزات با انرژی نقص چیدن پایین یا متوسط
که فرآیند بازیابی آهسته انجام میشود ،درنتیجه کرنش
پالستیک انباشته شده بعد از رسیدن به یک مقدار مشخص،
پدیده تبلورمجدد دینامیکی رخ میدهد [.]5,6,7
پدیدههای کارسختی و کارنرمی رخ داده حین کار داغ
متأثر از ترکیب شیمیایی آلیاژ و پارامترهای فرآیند مانند دما،
نرخ کرنش و میزان تغییر شکل است [ .]8,9,10شناخت
نحوه تاثیر این پارامترها بر ریزساختار و تنش سیالن ،در
برنامهریزی درست فرآیند تولید بسیار ضروری است[.]11,12
بر این اساس تحقیقات گستردهای در زمینه رفتار تغییرشکل
3. Stacking fault energy

* نویسنده مسئول:
دكتر یوسف پاینده
نشانی :اراك ،دانشگاه اراك ،دانشكده فنی -مهندسی ،گروه مهندسی مواد و متالورژی.
تلفن+98 )86( 32625820 :
پست الکترونیکیy-payandeh@araku.ac.ir :
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جدول  .1ترکیب شیمیایی آلیاژ  5456آلومینیوم (]25[ )%.wt
Al

Mg

Mn

Cu

Fe

Si

Cr

Ni

Ti

Zn

بقیه

5/5

0/6

0/1

0/4

0/25

0/1

0/05

0/2

0/25

داغ و گرم آلیاژهای آلومینیوم صورت گرفته است .وانگ4و
همکارانش[ ]13وقوع تبلورمجدد در آلیاژ Al-5.8Mg-0.4Mn-
 0.25Sc-0.1Zrرا بررسی کردهاند و محدوده دمایی  250 ˚Cتا
5
 350 ˚Cرا برای شروع و اتمام تبلور مجدد بیان کردهاند .چو
و همکارانش [ ]14با بررسی رفتار کار داغ آلیاژ Al-5wt.%Mg
در محدوده دمایی  350 ˚Cتا  500 ˚Cو محدوده نرخ کرنش
s-1 0/005تا s-1  1به این نتیجه رسیدهاند که با کاهش نرخ
کرنش ،دانههای حاصل از تبلور مجدد دینامیکی افزایش
مییابد.
از دیدگاه متالورژیکی و مکانیکی ،تعیین معادالت
ریزساختاری در مدلسازی تنش سیالن داغ و پیش بینی
منحنیهای سیالن داغ برای فرآیندهای شکلدهی نظیر نورد
و آهنگری بسیار با اهمیت است [ .]15,16,17یکی از روابط
اساسی در این زمینه معادله سالرز 6و تگارت 7است (رابطه
( .]5,18[))1طبق این معادله تنش ،نرخ کرنش و دما توسط
یک رابطه تجربی سینوس هایپربولیکی با هم ارتباط دارند ،که
به صورت زیر بیان میشود:

با توجه به اینکه مراحل ابتدایی شکلدهی آلیاژ آلومینیوم
 5456بصورت داغ و گرم انجام میشود و با عنایت به اهمیت
این آلیاژ در صنعت در تحقیق حاضر ،رفتار تغییر شکل داغ
این آلیاژ به کمک بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر فرآیند،
شناسایی و تعیین گردیده است .همچنین معادالت ساختاری
مناسبی برای پیش بینی رفتار منحنی تنش سیالن این آلیاژ
در دماهای باال به دست آمده است.

 .2مواد و روش تحقیق

در این مقاله ،از آزمایش فشار داغ به منظور بررسی تأثیر
پارامترهای دما ،کرنش و نرخ کرنش بر رفتار تغییر شکل داغ
آلیاژ اکسترود گرم شده آلومینیوم  5456با ترکیب شیمیایی
مشخص (جدول  )1استفاده شد[ .]25نمونههای استوانهای
شکل ،به قطر 10 ± 0/1 mmو ارتفاع  15 ± 0/1 mmدر جهت
اکستروژن از قطعه اکسترودی اولیه با استفاده از ماشینکاری
تهیه شدند نمونهها ابتدا طبق شکل ( )1داخل کوره دستگاه
فشار گرم تا دمای تغییرشکل موردنظر حرارت داده شده و
رابطه ()1
به مدت  3دقیقه در داخل کوره برای همدما شدن نگهداری
−
Q


= شدندو سپس تحت فشار یک بعدی واقع شدند .عملیات فشار
ε A[sinh ( ασ )]n exp 

RT


داغ به کمک دستگاه فشار  INSTRON 60 tonمجهز به کوره
که در آن  Aثابت بر حسب برثانیه n ،توان تنش ،بدون واحد
مقاومتی صورت گرفت .در این تحقیق تغییرشکل در دماهای
بر
و  αضریب تنش بر حسب  R ،MPa-1ثابت جهانی گازها
در دماهای  550 ˚C ،500 ،450 ،400،350و نرخ کرنشهای
حسب  T ،J.mol-1.K-1دما بر حسب کلوین σ ،تنش بر حسب
،0/1 ،1  0/001 s-1 ،0/01تا کرنش  0/7انجام گرفت .نمونهها
 ε ،MPaنرخ کرنش بر حسب s-1 و  Qانرژی فعالسازی تغییر
به منظور بررسی ریزساختار بالفاصله پس از پایان تغییر شکل
شکل بر حسب  J.mol-1هستند .تغییرات رابطه باال منجر به بیان
داغ در آب کوئنچ شدند .برای کاهش اصطکاک سطح تماس
رابطه زنر – هولمن 8به عنوان یکی از سادهترین و کاربردیترین
بین فکها و نمونه از ورق گرافیت استفاده شد[.]4
روشها به صورت زیر شده است [:]22 ,21 ,20 ,19
رابطه ()2

Q
z = ε exp   = f ( σ ) = A[sinh ( ασ )]n
 RT 

در این معادله ،پارامتر  zبر حسب ،s-1 نرخ کرنش اصالح
شده با دما است و برای محدوده وسیعی از شرایط تغییر شکل
استفاده میشود .به کمک این رابطه میتوان انرژی فعالسازی
کار داغ را محاسبه و تنش سیالن داغ را در شرایط مختلف
پیشبینی نمود[.]24 ,23
4. Wang
5. Cho
6. Sellars
7. Tegart
8. Zener-Hollomon
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شکل  .1مراحل آزمایش فشار داغ

یوسف پاینده و همکاران116-123 :

 .3نتایج و بحث
منحنیهای سیالن حاصل از فشار داغ
منحنیهای سیالن آلیاژ  5456بدست آمده از آزمایش
فشار داغ در دماها و نرخ کرنشهای مختلف در شکل ()2
نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده
میشود ،روند کلی منحنیهای سیالن بدین صورت است که
در ابتدا تنش سیالن با زیاد شدن کرنش افزایش مییابد و
پس از رسیدن به یک مقدار بیشینه ،کاهش یافته و سپس
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در کرنشهای باالتر تقریبا ثابت میماند .این تغییرات نتیجه
برهم کنش نابجاییها و رقابت دو پدیده کارسختی و کارنرمی
است .در مراحل اولیه تغییر شکل به علت افزایش چگالی
نابجاییها ،تنش سیالن افزایش یافته است و کارسختی بر
کارنرمی غلبه دارد .پس از آنکه چگالی نابجاییها به یک مقدار
بحرانی میرسد به دلیل افزایش انرژی داخلی ناشی از افزایش
چگالی نابجاییها ،شرایط برای وقوع تبلور مجدد دینامیکی
مهیا میگردد .در این شرایط به دلیل نرم شدن ماده در اثر
تبلور مجدد دینامیکی ،تنش سیالن شروع به کاهش میکند

الف

ب

پ

ت

ث

شکل  .2منحنی سیالن آلیاژ آلومینیوم  5456در دماها و نرخ کرنشهای مشخص

ؽىل  .2هٌحٌی عیالى آلیاص آلَهیٌیَم  5456در دهاّا ٍ ًزخ وزًؼّای هؾخـ
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الف

دانههای تبلورمجدد یافته

نوارهای برشی

ب

دانههای تبلورمجدد
یافته

نوارهای برشی

شکل  .3تصویر متالوگرافی آلیاژ  Al-5.9Mgالف :در دمای  400 ˚Cب :در دمای  450 ˚Cو نرخ کرنش 0/01 s-1

ؽىل  .3تقَیز هتالَگزافی آلیاص  Al-5.9Mgالف :در دهای  400˚Cب :در دهای ً ٍ 450˚Cزخ وزًؼ 0/01 s-1
دمای  450 ˚Cتبلورمجدد دینامیکی به صورت جزئی رخ داده
که باعث بوجود آمدن یک قله در منحنی سیالن میشود .در
و به علت باال بودن دمای تغییر شکل و  SFEاین آلیاژ ،بازیابی
ادامه سرعت کارسختی و کارنرمی ماده به حد تعادل میرسد
دینامیکی بر تبلورمجدد دینامیکی غلبه کرده است(شکل
و تنش سیالن با پیشرفت کرنش مقدار تقریباً ثابتی پیدا
-3ب).در خصوص منحنیهای تنش سیالن حاصل از تغییر
میکند.عنوان شده است که وجود قله در منحنیهای سیالن
ساختاری
هعادال ت
شکل داغ آلیاژ در دماهای  500 ˚Cو  550 ˚Cبهنظر میرسد با
تبلورمجدد دینامیکی در حین کار
دهنده وقوع
تعییي نشان
میتواند
توجه به باال بودن دمای تغییر شکل ،سرعت حرکت مرزدانهها
داغ باشد .ولی نمایانگر تبلورمجدد کامل نمونه نیست و ممکن
هؼادالت عاختاری در تؼییي هؼادالت اعاعی تٌؼ اعتفادُ هیؽَد .تذیي تزتیة اهىاى پیؼتیٌی دلیك تٌؼ عیالى در طی
باال بوده و میتواند تبلورمجدد دینامیکی به صورت جزئی حین
است که تبلورمجدد به صورت جزئی رخ داده باشد و به دلیل
فلزات و
خالف
پضٍّؼ جْتکار داغ
ایيگیرد[.]3
سرعتدرانجام
بازیابی به
نقص
انرژی
باال بودن
نظیرتٌؼ
پایینتیٌی
 SFEپیؼ
آلیاژها باداؽ ٍ
تغییز ؽىل
عاسی
دهد.برفؼال
هحاعثِرخاًزصی
هیگزدد.
چیدن ،هیغز
دّی داؽ
ؽىل
فزآیٌذّای
فوالدها ،در آلیاژ آلومینیوم مورد بررسی ،طبق منحنیهای
با توجه به منحنیهای سیالن در شکل( ،)2این امر در دماهای
للِ اس هؼادالت عاختاری اعتفادُ ؽذُ اعت .تزای ًَؽتي ایي هؼادلِ در ًمطِ للِ ،اطالػات ایي ًمطِ اس هٌحٌیّای عیالى
سیالن شکل( ،)2با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش مکانیزم
باالتر از  450 ˚Cمشهود است .نمودارهای شکل (-2الف) و
عیالى
رفتار
این للِ
علتًمطِ
هادُ در
اعت .تا
هایاعتخزاج
ش))
(ؽىل(2
دهاّا ٍ
در
که در
تَاىاست
مسألههیاین
حَاتت است
هحاعثِبازیابی
شدن غالب
آزمایشؽذُ نرم
هختلفنرخ کرن
ّای تمامی
وزًؼکه در
ًزخیدهد
نشان م
(-2ب)
آلیاژ مورد بررسی به دلیل انرژی عیب انباشتگی باال سرعت
فشار داغ در دماهای 350و  ،400 ˚Cتبلور مجدد دینامیکی
هادُ را در ؽزایطّای هختلف ٍ ًمطِ للِ پیؼتیٌی وزد .جْت هحاعثِ ضزیة تٌؼ (  ٍ ) تَاى تٌؼ ( ،)nهٌحٌی
بازیابی و عبور نابجاییها از موانع باال است.
رخ داده است (شکل -3الف) .در منحنیهای تنش سیالن
دهاّایو هختلف طثك ؽىل ( )4رعن ٍ تا تغییز  تا هَاسی ؽذى خطَط
( ln(sinhدر
ln(Strain
)rate
آلیاژدر
500 ،450
دمای ثابت
شکل داغ
حاصل از تغییر
تزحغة ))p
تعیین معادالت ساختاری
 500 ˚Cطبق شکل (-2پ) -2( ،ت) و ( -2ث) قله مشابه
هٌحٌی در دهاّای هختلف ،همذار  هؾخـ گزدیذُ اعت .ؽیة هٌحٌیّای ؽىل (ً )4ؾاى دٌّذُ همذار  nاعت .همادیز
شکل ( -2الف) و ( -2ب) مشاهده نمیشود .به نظر میرسد
معادالت ساختاری در تعیین معادالت اساسی تنش استفاده
-1 1000
برای این
اعت.بحرانی
ؽذُ دمای
عنوان یک
 450را
امکان پیش
ترتیب
بدین
م
سیالن())5
تنش(ؽىل
دقیق (K
بینی )
حغة
( ln(sinhتز
هٌحٌییّای
ؽیة
هیاًگیي
بتوان بهگشارػ
جذٍل 2
دمای  ˚Cدر
ٍn
شودp)) .
T
آلیاژ در نظر گرفت که در دماهای باالتر از آن ،نابجاییهای
در طی فرآیندهای شکلدهی داغ میسر میگردد .در این
همذارکاراًزصی
ًشدیه تِ
تغییرتمزیثاً
سازیهمذار
اعت .ایي
گشارػ ؽذُ
پژوهشجذٍل
روند اعت وِ در
داؽی)(Q
ؽىلبین م
تغییزباال از
عاسیدمای
فؼالهدلیل
مکانیکی ب
دٌّذُحین
ًؾاى شده
تولید
شکل داغ و
انرژی فعال
جهت2محاسبه
و حذف میشوند .پس از شروع تبلورمجدد دینامیکی
استفاده
ساختاری
معادالت
تنش قله
افزایشتزویةپیش
تَجِ تِ
13,14از] .تا
بینیاعت[
هؾاتِ
همادیز اًزصی فؼالعاسی تغییز ؽىل داؽ تزای آلیاصّا تا
است.راتطِ
شدهآهذُ
تذعت
همذار Q
چگالی نابجاییها به حدی زیاد نیست که باعث وقوع قله در
برای نوشتن این معادله در نقطه قله ،اطالعات این نقطه
تیاىیهی
سیالن سیز
منحنی فَرت
( )2تِ
ؽَد:نگونه برداشت نمود که در
توان ای
شود .م
از منحنیهای سیالن در دماها و نرخ کرنشهای مختلف

راتطِ ()3
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(شکل( ))2استخراج شده است .با محاسبه ثوابت ماده در
نقطه قله میتوان رفتار سیالن ماده را در شرایطهای مختلف
و نقطه قله پیشبینی کرد .جهت محاسبه ضریب تنش (
 ) αو توان تنش ( ،)nمنحنی ) ln(Strain rateبرحسب
)) ln(sinh( ασ pدر دماهای مختلف طبق شکل ( )4رسم
و با تغییر  αتا موازی شدن خطوط منحنی در دماهای
مختلف ،مقدار  αمشخص گردیده است .شیب منحنیهای
شکل ( )4نشان دهنده مقدار  nاست .مقادیر  nو  αدر
جدول  2گزارش شده است .میانگین شیب منحنیهای
)) ln(sinh( ασ pبر حسب (( 1000 )K-1شکل ( ))5نشاندهنده
T
مقدار انرژی فعالسازی تغییر شکل داغ ( )Qاست که در
جدول  2گزارش شده است .این مقدار تقریباً نزدیک به مقادیر
انرژی فعالسازی تغییر شکل داغ برای آلیاژها با ترکیب مشابه
است[ .]13,14با توجه به مقدار  Qبدست آمده رابطه ( )2به
صورت زیر بیان میشود:
رابطه ()3

 21 ⋅ 92 × 10 
z = ε exp 

T


3

با استفاده از رابطه ( )3میتوان مقدار  zرا در تمامی دماها
و نرخ کرنشهای آزمایش بدست آورد.
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جدول ( )2گزارش شده است .در نتیجه با توجه به مقادیر
بدست آمده برای ثوابت  n ،α ،Qو  ،Aرابطه زنر-هولمن بر
حسب تنش قله را میتوان طبق رابطه ( )4بیان نمود.
رابطه ()4
=z
1 ⋅ 088 × 1011 [sinh ( 0 ⋅ 0174σp )]3 ⋅4388

مقدار  nرا همچنین میتوان از شیب خطوط تغییرات
 ln zبر حسب )) ln(sinh( ασ pطبق شکل ( )6بدست آورد.
با توجه به شکل ( )6با افزایش پارامتر  ،zتنش قله افزایش
پیدا میکند .همانگونه که مشاهده میشود ،انطباق خط عبور
داده شده از این نقاط زیاد است .مقدار این شیب برابر با
 3/4414است که با مقدار قبلی بدست آمده  nدر جدول()2
تقریبا یکی است .با توجه به ثوابت ماده ،معادله پیش بینی
تنش نقطه قله به صورت رابطه ( )5بیان میشود:
رابطه ()5
1
2
1


1
z
z
(ln 
([ )3 . 4388 +
)3 . 4388 + 1]2 
=
σp
11
11
0.0174  1.088*10
1.088*10


برای محاسبه پارامتر  zدر رابطه ( )5از رابطه( )3استفاده
میگردد .همچنین رابطه بین تنش نقطه قله با دما و نرخ
کرنش به صورت رابطه ( )6بیان میشود.
رابطه ()6
 −21924.75 
=
ε 1.088*1011 [sinh ( 0.0174σp )]3 . 4388 exp 

T



شکل  .4منحنی ) ln(Strain rateبر حسب ))  ln(sinh( ασpدر دماهای
مختلف

مقدار ثابت  Aاز عرض از مبداء منحنی  ln zبر حسب
))( ln(sinh( ασ pشکل  )6بدست میآید که لگاریتم آن در

شکل  .5منحنی تغییرات ))  ln(sinh( ασpبر حسب ) 1000/T (K-1در
نرخ کرنشهای متفاوت

جدول  .2مقادیر ثوابت معادالت ساختاری آلیاژ
)Q (KJ.mol-1

))log(A (s-1

n

)α (MPa-1

182

11/036

3/4388

0/0174
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همانطور که رابطه( )3نشان میدهد با رسم تغییرات ln
 zبر حسبدما در نرخ کرنشهای مختلف طبق شکل (،)7
این نتیجه حاصل میشود که با کاهش نرخ کرنش و افزایش
دما ،پارامتر  zکاهش مییابد .بنابراین با استفاده از معادالت
ساختاری ( )3تا ( )6پیشبینی تنش سیالن امکانپذیر است.

 .2با استفاده از منحنیهای سیالن داغ بدست آمده از
آزمایش فشار داغ ،انرژی فعالسازی تغییر شکل داغ آلیاژ،
KJ.mol-1182محاسبه شد .این انرژی انرژی الزم برای
تغییر شکل داغ آلیاژ است.
 .3برای محاسبه تنش نقطه قله آلیاژ در منحنی سیالن داغ
رابطه زیر استخراج گردید:
))σ_p= 1/(0∙0174) ln[(z/(1∙088*10^11 ) )^(1/(3 ∙ 4388
] )+[(z/(1∙088*10^11 ) )^(2/(3 ∙ 4388))+1]^(12/

تشکر و قدردانی
از حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اراک به دلیل
حمایت مالی از طرح پژوهشی به شماره قرارداد 97/3798
تشکر و قدردانی میشود.

شکل  .6منحنی  ln zبرحسب )) ln(sinh( ασp

شکل  .7رابطه بین پارامتر  zو دما در نرخ کرنشهای متفاوت

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر پارامترهای دما ،کرنش و نرخ کرنش بر
رفتار کار داغ آلیاژ آلومینیوم 5456پرداخته شد که نتایج کلی
زیر حاصل گردید:
 .1با افزایش دما و کاهش نرخ کرنش ،مکانیزم غالب کار داغ
در این آلیاژ از تبلورمجدد دینامیکی به بازیابی دینامیکی
تغییر پیدا میکند.
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