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 نرخ كرنش باالدر آزمايش پيچشي TWIP رفتار مكانيكي فوالد

 مشكسار، رامين ابراهيمي محمد محسن،1علي خسروي فرد
 بخش مهندسي مواد، دانشكده مهندسي، دانشگاه شيراز

 چكيده

خمكانيكي خواصپيشرفته به دليل باالي فوالدهاي با استحكام مورد توجه زيادي، اخيراًوببسيار

( رار گرفتهق )، به TWIPاند. گروه نويني از اين فوالدها به نام فوالدهاي با پالستيسيته ناشي از دوقلويي

ويبه فردتركيب منحصر داشتندليل ، TWIPفوالدهاي. مورد توجه هستندخواري،كشچاز استحكام

و چكش در استحكام مييها نرخ كرنشخواري خود را ور استفاده از اين به منظكنند. زياد نيز حفظ

در آنهاسنجش خواص الزم جهت هاي مكانيكي باال، آزمون هاي آلياژها در نرخ كرنش حدودهمنيز بايد

و دقت با نرخ باالاز نقطه نظر نوع موج كرنشي آزمايش پيچشي كلسكي. انجام پذيرد هاي باال نرخ كرنش

نيها روشاز ساير حاصل شدهنتايج مي رخ كرنش باالكنوني آزمايش مواد در در اين تحقيق،. باشد برتر

و ساخ  TWIP هايرفتار مكانيكي فوالد ته شد. سپسابتدا يك ماشين پيچشي با نرخ كرنش باال طراحي

تعيين شد. در اينيهبر ثان 1700تا 500هاي پيچشي نرخ كرنش باال در محدوده به كمك آزمايشپرمنگنز

 هاي مورد آزمايش نيز بررسي گرديد.هكرنش در نمون رابطه تأثير وجود پيش

، پيش كرنشTWIPآزمايش پيچش، نرخ كرنش باال، فوالد كليدي: كلمات

1 akhosravi@shirazu.ac.ir 
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 مقدمه

ميبارگذاري از كاربرد مواد تحت شرايطموارد متعددي از با نرخ كرنش باال را توان نام برد. يكي

 لذا به منظورمبيل در حال تصادف است. اي به ماده، بدنه اتو هاي شناخته شده اعمال بارهاي ضربه مثال

ا1پذيري اي با بيشينه ضربه الزم است مادهافزايش ايمني، .]1[ين كاربرد مورد استفاده قرار گيرد براي

براي استفاده در چنين كاربرهايي بايد در همانهماديك بديهي است كه سنجش خصوصيات مكانيكي

 John Hopkinsonاز نوآوري گيري انجام پذيرد. با الهام كاربرد مورد نظر باالي محدوده نرخ كرنش

به منظور مطالعه. ابداع شده استزياديها كرنشمتعددي براي آزمايش مواد در نرخيها روش،]2[

موفق به ساخت ميله فشاري]Kolsky ]3هاي زياد، خوار در نرخ كرنش رفتار مكانيكي مواد چكش

د يك دهه بعد، با اعمال تغييراتي در دستگاه كلسكي، امكان انجام در حدوموسوم به هاپكينسون شد. 

اولين كساني]5[ Yewو baker. سرانجام]4[كششي در نرخ كرنش زياد نيز فراهم گرديد هاييشآزما

بودند كه بر مبناي تكنيك كلسكي، آزمايش پيچشي با نرخ كرنش باال را براي مطالعه رفتار ديناميك 

د. مواد ابداع كردن

( از سوي ديگر ) به دليل خصوصيات مكانيكي مطلوبAHSS2فوالدهاي با استحكام باالي پيشرفته

( خود مورد توجه محققين بسياري قرار گرفته ) كهTWIP3اند. فوالدهاي با پالستيسيته ناشي از دوقلويي

و چكشاز استحاي بهينهباشند، به دليل داشتن تركيبمي AHSSجديدترين فوالدهايءجز  خواري، كام

واز جذابيت بااليي برخوردارند. و چكش يژهبه هاي خواري خود را در نرخ كرنش اين فوالدها، استحكام

موردهايلاتومبو از اين رو به عنوان كانديدي مناسب جهت استفاده در بدنه]6[كنند زياد نيز حفظ مي

ر حفظ پايداري فاز آستنيت در دماي اتاق، در منگنز به منظو wt30%تا15بين اند. توجه قرار گرفته

و بر اين تركيب شيميايي اين فوالدها وجود دارد. عالوه نيز سيليسيومدر مواردي، درصد اندكي آلومينيوم

د. انرژي نقصشو آنها به تركيب اين فوالدها افزوده مي4اندازه انرژي نقص انباشتگي جهت تنظيم

باشد تا دوقلويي به عنوان مكانيزم غالب40mj/m2تا15د در محدوده انباشتگي يك فوالد آستنيتي باي

در برابر حركت به صورت موانعيكه هاي مكانيكي . دوقلويي]7[گردد مطرح در حين تغييرشكل ماده 

مي نابجايي و در نتيجه مقاومت زياد در برابر موضعي شدن TWIPكنند، كارسختي باالي فوالد ها عمل

هاي ريزساختاري فوالد ويژگيتحقيقات مرتبط با مرور جامعي بر اخيراً.]8[پي دارند كرنش را در

TWIP خواص مكانيكي آن توسطوBouaziz با نگاهي به اين اما صورت گرفته است.]9[و همكارانش

هاي زياد، به ندرت مورد بررسي در نرخ كرنش TWIPتحقيقات، روشن است كه رفتار مكانيكي فوالد 

 
1 Crashworthiness 
2 Advanced High Strength Steel 
3 Twinning Induced Plasticity 
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، تا جايي كه نويسندگان اين مقاله اطالع دارند، رفتار ديناميكي اين فوالد در به خصوصار گرفته است. قر

 شرايط پيچشي تاكنون مورد مطالعه قرار گرفته نشده است.

دس در اين تحقيق، ابتدا و ساخته شد. سپس تگاه آزمايش پيچشي نرخ كرنش بااليك طراحي

از هاي پيچشي بر روي نمونه آزمايش با مقادير متفاوت كربن صورت پذيرفت. اثر TWIPفوالدهاي هايي

 مورد آزمايش قرار گرفت. نيز TWIPكرنش بر رفتار ديناميكي فوالد وجود پيش

 روش تحقيق

و سهولت ساخت هاي فشاري از رواج بيشتري برخوردارند،، آزمايشنمونهاگرچه به دليل ارزاني

پ ليكن دقت نتايج آزمايش تصوير.]10[هاي فشاري باالتر است نرخ كرنش زياد از آزمايشبا يچشي هاي

و ساخته شد در شكلدرشماتيكي از دستگاه آزمايش پيچشي كه  مي1اين تحقيق طراحي  گردد. مشاهده

تا2، نگهدارنده جهت انجام آزمايش و گيربكس، و ميله انتقال بار توسط سيستم موتور فعال شده

شود. به اين ترتيب، گشتاور پيچشي در ميله انتقال بار در فاصله مابينمي خاندهچرزاويه مشخصي 

و نگهدارنده  مي2گيربكس و نگهدارنده1گردد. در اين لحظه، نگهدارنده ذخيره با شكستن2فعال شده

و از گشتاور ذخيره شده، به نمونه آزماي نيميگردد. در نتيجه پين شياردار خود، به سرعت آزاد مي  نيمش

مي1ديگر به نگهدارنده هاي به دندهآناز اعمال دن اين گشتاور،كربا منعكس1گردد. نگهدارنده منتقل

و آسيب احتمالي به آن جلوگيري مي به اعمال شدهقسمتي از گشتاور از سوي ديگر كند. گيربكس

و به ميله عبوري مينمونه آزمايش از آن عبور كرده ميو قسمتي شود وارد گردد. نيز به ميله انتقال بار باز

به2و1هاي سنج هاي ايجادشده در هر يك از دو ميله در طول آزمايش به وسيله كرنش مقادير كرنش

و توسط يك كارت دريافت داده طور پيوسته اندازه الزم به شود. با سرعت باال ذخيره مي1گيري شده

پل بر روي،گيري كرنشزهتوضيح است كه به منظور افزايش حساسيت اندا هر يك از دو ميله، يك

 سنج مقاومتي نصب گرديده است. شامل چهار عدد كرنش كامل وتستون

با دو فوالد دو. سازي به كار گرفته شدند جهت نمونه1شيميايي مطابق جدوليبتركپرمنگنز هر

سازي، شدند. قبل از نمونه متر دريافت ميلي60×80×350هاي ريختگي به ابعاد شمش به صورتفوالد، 

و نقشه تصوير نمونه آزمايشساعت آنيل شدند.1به مدت گراديسانتدرجه 1100ها در دماي شمش

به منظور جلوگيري كه در اين شكل مشخص است گونه هماننشان داده شده است.2در شكلآن ابعاد

و ميله به ساخته شد.يشش ضلعبه صورتاه هاي تماس نمونه با ميله ها محل از لغزش بين نمونه با توجه

و نيز به منظور آنهابه دليل كارسختي شديد فوالدهاي پرمنگنز آستنيتيسنتي كاريينماشمشكل بودن 

1 Data Acquisition (DAQ) 
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طول انجام پذيرفت.1تخليه الكتريكي كاريينماشها به روش حصول دقت ابعادي باال، ساخت اين نمونه

در نشان داده شده است از پارامترهاي تعيينlناحيه سنجه كه در شكل با  كننده نرخ كرنش اعمال شده

( آزمايش مي متر) براي ميلي3و1،2باشد. لذا جهت مطالعه اثر نرخ كرنش بر رفتار فوالد، مقادير متفاوتي

 در نظر گرفته شد.lبعد 

كه از رسيدن ميله انتقال بار به حد انتخاب گردديا به گونهش بايدش در هر آزماياندازه زاويه پيچ

هاي كه جهت ساخت ميله T6-6061تسليم اجتناب شود. با توجه به خصوصيات مكانيكي آلياژ آلومينيوم 

و با استفاده از قانون هوك، بيشينه زاويه مجاز پيچش،  و عبوري مورد استفاده قرار گرفت 27°انتقالي

گ 18°ها، به منظور رعايت ايمني دستگاه، بيشينه زاويه پيچش اعمال شده در آزمايشليكن رديد. محاسبه

 انتخاب شد.

شده به نمونه است. كننده نرخ كرنش اعمال اي دو انتهاي نمونه آزمايش، مشخص تفاوت سرعت زاويه

ميلهبه يافتهبازگشت شي مستقيم با پالس كرن به طوراي دو انتهاي نمونه از طرفي، تفاوت سرعت زاويه

( اعمال برشي جهت محاسبه نرخ كرنش انتقال بار مرتبط است. لذا )، از كرنش1شده به نمونه، طبق رابطه

:]10[ استفاده گرديد گيري شده است اندازه1پل وتستون بازگشتي كه توسط
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سرعت انتشار موج كرنشيcطول ناحيه سنجه،sLشعاع متوسط ناحيه سنجه نمونه،srدر اين رابطه

وbrدر ميله انتقال بار،   انتقالازگشت يافته به ميلهبكرنش برشي پالس اندازهtRγ)(شعاع ميله انتقال بار

كر يريگ انتگرالبار در هر لحظه از زمان است. با (از نرخ (رابطه توانمي )) بر حسب زمان1نش برشي

 شده به نمونه آزمايش تا هر لحظه از زمان را محاسبه نمود: كل كرنش برشي اعمال
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ندر نهايت مونه آزمايش در هر لحظه از زمان تحمل با توجه به اين موضوع كه مقدار گشتاوري كه

مي كرده است به ميله عبوري انتقال مي توسط پل وتستون گيري شده توان با استفاده از كرنش اندازه يابد،

را در ميله عبوري، تنش برشي اعمال2 :]10[گيري كرد اندازهنيز شده به نمونه آزمايش
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و نمونه آزمايش،sJوbJ رابطه در اين اندازه پالسTγبه ترتيب ممان اينرسي قطبي در ميله عبوري

وGكرنشي واردشده به ميله عبوري،  ه سنجه در نمونه آزمايش ضخامت ناحيstمدول برشي االستيك

1 Electrical Discharge Machining (EDM) 
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(است. (2با استفاده از روابط و مي)3) و كرنش برشي در يك بازه زماني ثابت محاسبه گردد مقادير تنش

برشي را ترسيم نمود. هاي تنش برشي بر حسب كرنش توان با حذف پارامتر زمان، منحنيو آنگاه مي

در همچنين توان مي3و تقسيم كردن اندازه كرنش برشي بر3با ضرب كردن مقادير تنش برشي

و ترسيم كرد.   مقادير تنشو كرنش مؤثر را محاسبه

اي انجام هاي پيچشي دو مرحله كرنش بر رفتار ديناميكي فوالد، آزمايش جهت بررسي اثر پيش

وها سازي نگهدارنده پذيرفت. در مرحله اول، بدون فعال ، ميله انتقالي به آرامي تا زاويه مشخصي چرخيده

مي پايينمقداري كرنش با نرخيبه عبارت بهها كند. اندازه زاويه پيچش اوليه در اين آزمايش به نمونه وارد

به نمونه اعمال گردد. سپس مطابق روش گفته شده15/0كرنشي معادل انتخاب گرديد كه پيشيا گونه

 كرنش باال بر روي نمونه تغييرشكل يافته انجام پذيرفت. فوق، آزمايش با نرخ

و بحث  نتايج

پرمنگنز هاي پيچشي نرخ كرنش باال كه بر روي دو فوالد كرنش حاصل از آزمايش-نمودارهاي تنش

مي3در شكل انجام پذيرفت)1شده در جدول(معرفي  گردد. مشاهده

كه هاي تقريباً در نرخ كرنش2و1فوالدهاي سيالن هاي منحنياوالً با مقايسه يكسان، روشن است

تر تشديد پايينيها نرخ كرنشدر ويژهبه باالتر است. اين موضوع1از فوالد2تنش سيالن فوالد 

ميگرديده است.   آنهافازهاي موجود در ريزساختار اوليه توان به تفاوت تفاوت تنش سيالن دو فوالد را

حاوي ساختار دوفازي2فوالدكهيدر حال% آستنيتي است 100ي ساختار دارا1مرتبط دانست. فوالد

استحكام باالتري نشان2باشد. با توجه به سختي بيشتر فاز مارتنزيت، فوالد آستنيت+مارتنزيت اپسيلون مي

و نيز تغييرات ريزساختاري از آنجا كه داده است.  در حين آنهافازهاي پايدار هر دو فوالد در دماي اتاق

مقادير اين انرژي در هر دو فوالد با استفاده بستگي دارد، آنها شدن يدهچبه اندازه انرژي نقص تغييرشكل

اين محاسبه گرديد.]Cohen ]12و Olsonو به روش11مرجعترموديناميكي موجود در هاي از داده

ميابود. لذا7/4mJ/m2و2/32به ترتيب2و1مقادير براي فوالدهاي  رود كه در حين تغييرشكل نتظار

در1، فوالد در دماي اتاق به،مقابلبيشتر تمايل به تشكيل دوقلويي داشته باشد. انرژي بودن يينپابا توجه

تر خواهد بود. محتملدر اين فوالد، تبديل آستنيت به مارتنزيت اپسيلون2در فوالد شدن يدهچنقص 

از طرفي. دارد همراهآن ماده را به1ش باال، افزايش دماي آدياباتيكتغييرشكل يك ماده با نرخ كرنليكن 

خواهد تغييرشكل در حين فوالدرفتارو در نتيجه تغيير شدن يدهچافزايش انرژي نقص باعث افزايش دما 

افزايش دماي آدياباتيك C°100تا50در يك فوالد آستنيتي، بين بسته به اندازه كرنشو نرخ كرنش.شد

 
1 Adiabatic heating 
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ميدر حي مي.]13[تواند رخ دهدن تغييرشكل نرخ كرنش باال استدالل كرد كه افزايش توان بر اين اساس

كه مكانيزم غالب رساندمياي آن را به اندازه شدن يدهچ، انرژي نقص1دماي آدياباتيك در فوالد 

گونهآنكرنش، در نتيجه افزايش نرخ خواهد بود.ها لغزش نابجايي،شدنييدوقلوبه جاي،تغييرشكل

مي3كه در شكل  افزايش تنش سيالن را به دنبال داشته است. اين رفتار كه به طور معمول در شود، ديده

و نيز افزايش اثر كشش ها در نرخ كرنش شود، به كاهش تحرك نابجايي اكثر آلياژها ديده مي هاي زياد

در نرخ ويژهبه شده است. مورد اخير، ها نسبت داده عناصر آلياژي در برابر حركت نابجايي1گرانرو

، عليرغم افزايش انرژي نقص2در فوالد از طرف ديگر قابل توجه خواهد بود. s 1000/هاي باالي كرنش

هاي قابل اي كه دوقلويي ان در محدودهبه دليل افزايش دماي آدياباتيك، اين انرژي همچن شدن يدهچ

مي توجهي تشكيل مي در فزايش نرخ كرنش در اين فوالد، افزايش دماي آدياباتيكوااما ماند. شوند باقي

مي شدن يدهچافزايش انرژي نقص يجهنت هاي تواند به كاهش چگالي دوقلويي را در پي دارد كه

و تشكيل و تنش سيالن در نتيجه شده 3كه در شكل گونه همان،ليكن. بيانجامدكاهش كارسختي

ب،مشخص است ا افزايش نرخ كرنش در اولين مراحل تغييرشكل پالستيك نيز كاهش تنش سيالن فوالد

كوچك، اثر افزايش دماي آدياباتيك قابل مالحظهيها كرنشنمود پيدا كرده است. با توجه به اينكه در

منگنز در ممانعت-كربن هاييدوقطببه دو مورد ديگر مربوط دانست: اوالً توانيمنيست اين موضوع را 

2كه معموالً تحت عنوان پيركرنشي ديناميكي كننديمدر اين فوالد نقش مهمي ايفاهايينابجااز حركت 

. ثانياً يابديممذكور كاهش هاييدوقطب. با افزايش نرخ كرنش، اين قابليت گيرديممورد بحث قرار

زني وارد شده به نمونه از تنش بحراني براي جوانه3فشار ضربه يابديمزماني كه نرخ كرنش افزايش 

وهاييدوقلو نتايج به دست آمده.]6[ دهديمكاهشيا مالحظهبه طور قابل تنش تسليم را بيشتر شده

)/( همچنين با توجه به نمودارهاي نرخ كارسختي εσ dd.در هماننيز قابل توضيح هستند  گونه كه

 اما برايروندي كاهشي دارد. پيوسته به طور،1مشخص است، نرخ كارسختي براي فوالد4شكل

ديده، افزايش نرخ كارسختي در مقادير خاصي از كرنشيهبر ثان 892و 516هاي در نرخ كرنش2فوالد

 مالحظهزني قابل جوانهآغاز دهنده نشانمعموالً شود. افزايش نرخ كارسختي در اين فوالد مي

افزايش نرخ، s 516/شده در نرخ كرنش در مقايسه با آزمايش انجامهاي مكانيكي است. دوقلويي

رايبزرگتربه ازاء مقادير s 892/ كارسختي در نرخ كرنش از كرنش اتفاق افتاده است. اين موضوع

به مي در آزمايش با نرخ كرنش باالتر نسبت داد كه در نتيجه آن مقادير4بودن زمان پالس كوتاهترتوان

مشاهده همچنين.]6[هاي دوقلويي مورد نياز خواهند بود سيستم فعال شدناز كرنش براييبزرگتر

 
1 Viscous drag 
2 Dynamic strain aging (DSA) 
3 Impact pressure 
4 Pulse duration 
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مر، s 892/گردد كه براي نرخ كرنش مي حله اتفاق افتاده تغييرات شديد در شيب منحني كارسختي در دو

كه به دليل باشددر ماده هاي ثانويه دوقلويي سيستم زني جوانهتواند به دليلمي است. اين موضوع

رخ ها در نرخ كرنش محدوديت حركت نابجايي به؛دهدميهاي باالتر ، s 1709/اما با افزايش نرخ كرنش

مي به طور در طول آزمايشنرخ كارسختي كه آن استدهنده نشان. اين موضوع يابد پيوسته كاهش

و كاهش دانسيته دوقلويي نرم شدنمكانيزم غالب شدنافزايش دماي آدياباتيك باعث هاي حرارتي

تا 700از نرخ كرنشبا افزايش يده است. شايان ذكر است كه افزايش دماي آدياباتيك شده گرد تشكيل

و همكارانش انجام گرديد، نيز قابل مالحظه Xiongكه توسط هاي فشاري در آزمايشيهبر ثان 2500

 بوده است.

تحقيق گونه كه در قسمت روش كرنش بر رفتار ديناميكي فوالد، همان به منظور بررسي اثر پيش

2هايي از فوالد به نمونه(شرايط شبه استاتيك) پايينبا نرخ15/0توضيح داده شد، ابتدا كرنشي به اندازه 

و سپس نمونه .ندتغييرشكل يافته، تحت آزمايش با نرخ باال قرار گرفت هاي اعمال شد

(شكل هاي داراي پيش با مقايسه نرخ كارسختي در نمونه بدنه) با نمو5كرنش كـرنش، ون پـيش هاي

و تغييرات شيب منحني تأثير تشكيل دوقلوييروشن است كه  ازيتـر كوچـك در مقـادير ها كمتر شده

،2در فــوالد شــدن يــدهچنــرخ كارســختي رخ داده اســت. بــا توجــه بــه كوچــك بــودن انــرژي نقــص

نيت كسـر قابـل تـوجهي از آسـت مـاده اعمـال گرديـده كرنشي كه در شرايط شبه استاتيك بـه ايـن پيش

در آزمايش با نـرخ كـرنش بـاال . لذاكرده استتبديل فوالد را به مارتنزيت اپسيلون در ساختارموجود 

و همچنـان آسـتنيت مـاده سـاختارازيرتكوچككسر،ها اجرا گرديده باً روي اين نمونهكه متعاق ي اسـت

 امكان دوقلويي شدن دارد.

 گيري نتيجه

و با موفقيت براي دستگاه آزمايش پيچشدر اين تحقيق يك و ساخته شد ي با نرخ كرنش باال طراحي

مورد استفاده s 1700/تا 500هايي از فوالدهاي پرمنگنز در محدوده نرخ كرنش حدود آزمايش نمونه

افزايش دماي بيشتر، شدن يدهچدر فوالد با غلظت كربن باالتر به دليل انرژي نقص قرار گرفت.

. اين در حالي است كه در باعث كاهش كارسختي فوالد گرديدايل مالحظهقاب به طورآدياباتيك نمونه 

تاها تشكيل دوقلوييكمتر، عليرغم افزايش دماي آدياباتيك، شدن يدهچفوالد كم كربن با انرژي نقص 

كم اعمال پيش مؤثري اتفاق افتاده است. به شكل s 900/نرخ كرنش حدود كرنش شبه استاتيك به فوالد

و در نتيجه كاهش كربن باع تشكيل شده هايييدوقلودانسيتهث كاهش كسر آستنيت باقيمانده در فوالد

 گردد. در حين آزمايش با نرخ كرنش باال مي
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 درصد وزني عناصر موجود در فوالدهاي آستنيتي مورد استفاده در اين تحقيق.1جدول

CMnAlSi آلياژ

149/06/218/07/2فوالد

207/01/206/01/2فوالد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 621........ رفتار مكانيكي فوالد

نر.1شكل (كليه ابعاد بر حسب ميليتصوير شماتيك دستگاه آزمايش پيچشي با  متر).خ كرنش زياد

(كليه ابعاد بر حسب ميلي.2شكل .متر) نمونه آزمايش پيچشي با نرخ كرنش باال

.هاي پيچشي نرخ كرنش باال كرنش حقيقي حاصل از آزمايش-نمودارهاي تنش.3شكل
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 كرنش باال بر رويهاي پيچشي نرخ نمودارهاي نرخ كارسختي در آزمايش.4شكل

aو1) فوالدb2) فوالد.

2هاي فوالد هاي پيچشي نرخ كرنش باال بر روي نمونه نمودار نرخ كارسختي در آزمايش.5شكل

.15/0كرنش با پيش
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