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کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایرانچهاردهمین 
1393اسفند14تا 12، سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران، Aero2015P276

با فرآیند ریخته گري 5083بررسی پارامترهاي تولید ورق آلومینیومی 
جهت کاربردهاي هوافضایینوردي ، نورد سرد و عملیات حرارتی

4محمد اقا محمدي،3مهدي نوري،2علیرضا حسینی فر،1حسین مومنی

علم و صنعت ایراندانشگاه -1
دانشگاه شیراز-2
دانشگاه صنعتی شریف-3
دانشگاه صنعتی اصفهان-4

چکیده 
از جمله آلیاژهاي پرکاربرد در 5000ورقهاي آلیاژي آلومینیوم سري 

صنایع هوافضایی می باشند که به واسطه خواص مکانیکی مناسب و قابلیت 
در این پژوهش، جوشکاري مطلوب بسیار حائز اهمیت می باشند. 

3/6و 8/3با ضخامت هاي 5083پارامترهاي تولید ورق هاي آلومینیومی 
، نورد سرد و )TRC(استفاده از فرآیند ریخته گري نوردي میلیمتر با 

. به همین منظور آلیاژ آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفتعملیات حرارتی 
در ابتدا به روش ریخته گري نوردي ریخته گري شد و پلیت اولیه 5083

میلیمتر تولید گردید. پس از این 1270میلیمتر و عرض 9با ضخامت 
و C°520هموژن سازي  پلیت در دمایحرارتی مرحله، سیکل عملیات 

هاي ریزساختاري و خواص ساعت اعمال گردید و بررسی12مدت زمان 
مکانیکی بر روي این نمونه ها انجام شد و پلیت مطابق با استاندارد 

ASTM B209 .در ادامه پلیت تولید شده با و با تمپر آنیل تولید شد
3/6و 8/3درصد، تا ضخامت هاي 39و 29میزان درصد کاهش ضخامت 

حرارتی پایدارسازي میلیمتر تحت فرآیند نورد سرد قرار گرفت و عملیات
ساعت قرارگرفت. مشاهده شد 2و 1و مدت زمان هاي C°180در دماي

، بدون کاهش مناسبزمان عملیات حرارتی پایدارسازياستفاده ازبا 
چشمگیر خواص انعطاف پذیري و تغییر ریزساختار،  خواص مکانیکی نمونه 

.نمایدمی تطابق پیدا ASTM B209ها بهبود یافته و با استاندارد 
همچنین بررسی هاي ریزساختاري با استفاده از میکروسکوپ نوري و 

در این الکترونی بیانگر ساختاري مطلوب پس از انجام  فرایند می باشد.
پژوهش براي اولین بار در کشور تولید ورق از جنس آلیاژ آلومینیوم  

.صورت پذیرفتبه روش ریخته گري نوردي 5083
کلمات کلیدي: ریخته گري نوردي، نورد سرد، واژه هاي کلیدي:

5083هموژن سازي، عملیات آنیل پایدارسازي، آلیاژ آلومینیوم 

مقدمه 
شوندگی محلول جامد در اثر ترکیبی از سختAl-Mgاستحکام آلیاژهاي 

هاي این آلیاژ، معموالً از و کرنش سختی است. استحکام صفحات و ورق
ترین ]. پر استحکام1شود[سرد حاصل میاعمال نورد گرم و سپس نورد 

درصد 6تا 4آلیاژهاي کار شده در این گروه، داراي مقدار منیزیوم بین 
وزنی هستند. به طور کلی، افزودن مقدار منیزیوم به آلیاژ منجر به افزایش 

-استحکام تسلیم و استحکام کششی شده، اما داکتیلیتی را کاهش می

)، یک روش پیوسته براي تولید TRC(گري دو غلتکی].ریخته2دهد[

هاي آلومینیومی است که به عنوانروشی جایگزین براي روش تبرید تختال
مذاب توسط ) توسعه یافته است. در این فرآیند، DCمستقیم ونورد گرم (

در حال خنک انیک نازل سرامیکی به فضاي خالی میان دو غلتک چرخ
شود. این فضا منجمد میدر و همزمانگرددشدن با آب هدایت می

کاهش در %20تا 5ي همچنین، تسمه جامد تحت نورد گرم به اندازه
روش هاي این فرآیند به چند روش از جمله. ]3[گیردضخامت قرار می

درجه 15عمودي رو به پایین، عمودي رو به باال، افقی و اریب با زاویه 
فاتا هونتر(گريهنوع اریب، با نام تجاري سیستم ریخت. صورت می گیرد

FATA Hunter (گري دو در ریختهابعاد غلتک ]. 4شود[مینیز شناخته
2184تا 150میلیمتر در قطر و از 1500تا 300تواند از میغلتکی 

هاي سرمایش بسیار سرعتاین فرآیند.]5[میلیمتر در پهنا تغییر کند
که این سرعت سرمایش منجر به ایجاد کندایجاد میC/s550°سریع تا 

این سرعت براي آلیاژهاي سرعت ریخته گري باالیی می گردد که 
هاي دستگاههمچنین . ]6[متغیر استm/min38تا 9/0آلومینیوم بین 

توانند میلیمتر می15تا 1هاي هایی باضخامتتسمه،گري تجاريریخته
].4[تولید کنند

- ب و نورد گرم در یک مرحله انجام می، انجماد مذاTRCدر روش 

جویی شده و نیازبه شود و به این ترتیب، در مصرف انرژي و هزینه صرفه 
تبریدي ]. از آنجا که در فرآیند ریخته گري 5یابد[نیروي انسانی کاهش می

، پلیت تولیدي داراي ساختار کامال ریختگی بوده، از همین DC)مستقیم (
اما هی بعدي استحکام کافی را دارا نمی باشد. رو براي فرآیندهاي شکل د

شود، مذاب به صورت مستقیم به تولید میTRCتختالی که به روش 
جامد تبدیل شده و در همان مراحل انجماد، تختال تحت نورد گرم تختال

هاي داراي خواصی بهتر از تختالو تختال تولیدي گیردنیز قرار  می
هاي آلومینیومی تختال،TRCفرآیند باشد. درمیDCتولیدي به روش 

].6و با خواص مناسب تولید می گردند[mm10تر از هاي کمبا ضخامت
ترین آلیاژهاي ترین و شناخته شدهیکی از مهم5083آلیاژ آلومینیوم 

آلومینیوم است که به علت ترکیب مناسبی از خواص مختلف از قبیل 
کاري، خوردگی و قابلیت جوشپذیري، مقاومت در برابر استحکام، شکل

سازي، هوایی، نظامی و کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از قبیل کشتی
]. امروزه، روش غالب براي  تولید این آلیاژ، 1سازي پیدا کرده است[خودرو
شده TRCبوده و توجه کمتري به امکان تولید آن به روش DCروش 

نی بودن دامنه انجماد آلیاژ ترین علت این انتخاب، طوالاست. شاید، اصلی
سازد. اما، مشکل میTRCباشد که تولید آن را با استفاده از مسیر 5083

توان انتظار حصول ، میTRCدر صورت امکان تولید این آلیاژ به روش 
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هاي با کیفیت در عین کاهش مصرف انرژي، هزینه و نیروي انسانی تختال
].7را داشت[

روش تحقیق
، یک پلیت TRCبا استفاده از فرآیند ریخته گري غلتکی در این پژوهش، 

میلیمتر ریخته گري و تولید گردید. 9و با ضخامت 5083اولیه از آلیاژ 
پارامترهاي این فرآیند از جمله ترکیب شیمیایی، دماي مذاب، سرعت 
چرخش غلتک ها، نحوه سرمایش کنترل گردید. پلیت تولید شده تحت 

خواص مکانیکی قرار گرفت. پس از انجام عملیات بررسیهاي ریزساختاري و
ساعت، پلیت مذکور 12و مدت زمان C520°هموژن سازي در دماي 

)، 1طی دو مرحله نورد سرد گردید که در  مرحله اول مطابق جدول (
میلیمتر رسید. 30/6میلیمتر به 9پاس نورد سرد، از 15ضخامت پلیت در 

30/6پاس از 12ضخامت پلیت در طی )، 2در مرحله بعد مطابق جدول (
میلیمتر رسید. در ادامه بر روي ورق نورد سرد شده بررسیهاي 80/3به 

ریزساختاري و بررسی ذرات ثانویه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی 
SEM و بررسی خواص مکانیکی صورت گرفت و شرایط بهینه نورد سرد

تی آنیل پایدارسازي در ورق آلومینیومی مشخص گردید. عملیات حرار
ساعت قرار گرفت. همچنین با 2و 1و به مدت زمان هاي C180°دماي 

استفاده از  بررسیهاي خواص مکانیکی و ریزساختاري، زمان بهینه آنیل 
پایدار سازي نیز تعیین گردید. 

میلیمتر تولید 9مراحل اول نورد سرد پلیت آلومینیومی ضخامت -1جدول 
TRCد شده با فرآین

1234567شماره پاس
75/855/835/825/8885/765/7ضخامت ورق
89101112131415شماره پاس

45/730/710/785/675/655/640/630/6ورقضخامت 

میلیمتر30/6مرحله دوم نورد سرد ورق آلومینیومی با ضخامت -2جدول 
123456شماره پاس

90/560/540/530/505/575/4ضخامت ورق
789101112شماره پاس

60/445/420/405/490/380/3ضخامت اولیه

نتایج و بحث
آلیاژسازي و ریخته گري نوردي

شمش اولیه با استفاده از5083مراحل ذوب و آلیاژسازي آلیاژ آلومینیوم 
ها و شامل قراضهویه)، شمش ثان%9/99آلومینیوم با خلوص بسیار باال (

و آلیاژسازها  انجام شد. نتایج آنالیز %30حداکثر تا مواد برگشتی 
) 3در پنج نمونه در سیستم راهگاهی در جدول (5083کوانتومتري مذاب 
تطابق دارد. 5083این نتایج با آنالیز شیمیایی آلیاژ ارائه شده است. 

ي مذاب، درصد همچنین نتایج نشان می دهد که با گذشت زمان نگهدار
کند. این مقدار منگنز مذاب افزایش و مقدار منیزیوم آن کاهش پیدا می

هاي کوره وارد مذاب شده باشد. منگنز افزایش یافته، ممکن است از دیواره
منگنز، داراي حاللیت نسبتاً کم و ضریب نفوذ پایین در زمینه آلومینیوم 

تختال جامد، تمایل به باقی رو هنگام انجماد مذاب و تشکیل بوده و از این
به صورت محلول فوق اشباع دارد که این αماندن در ساختار آلومینیوم 

عامل استحکام تختال را به شدت افزایش و انعطاف پذیري آن را کاهش 
دهد. بنابراین، براي جبران کمبود مقدار منیزیوم، مقادیر بیشتر از می

زوده شد. تحقیقات نشان داده آمیژان حاوي این عنصر آلیاژي به مذاب اف
که براي کاهش تأثیر منگنز بر حاللیت منیزیوم، بهتر است که نسبت 

باشد. افزایش بیشتر این 1به 5منیزیوم به منگنز در آلیاژ، بیشتر از 
شده بسیار مؤثرتر تواند در بهبود داکتیلیتی آلیاژ ریختهنسبت، می

نیز به علت حد حاللیت ]. همچنین، الزم به ذکر است که آهن8باشد[
بسیار پایین و ضریب نفوذ کم در آلومینیوم، رفتاري مانند منگنز از خود 

].8دهد[نشان می
ها، از سمت کوره به دماي مذاب قبل از ورود به فضاي میان غلتک

دریچه ورودي مذاب با استفاده از ترموکوپل هاي تعبیه شده در دستگاه 
شد که در نهایت، دماي نهایی مذاب در ریخته گري نوردي اندازه گیري 

آغاز شده cm/min70گري از رسید. سرعت ریختهC713°این محل به 
کاهش پیدا کرد. در cm/min49و با ادامه فرآیند تولید، به سرعت نهایی 

این سرعت نهایی، پلیت آلومینیومی به صورت کامالً جامد و با کیفیت 
گري ه عیب سطحی از دستگاه ریختهسطحی بسیار عالی و عاري از هرگون

دو غلتکی خارج گردید.

ترکیب شیمیایی مذاب در سیستم راهگاهی در زمان هاي -3جدول 
مختلف

بررسی ریزساختار نمونه ریخته گري شده
)، ریز ساختار پلیت تولیدي شامل 1مطابق با تصاویر ارائه شده در شکل (

همراه با رسوبات تیره رنگ که احتماالً ترکیبات αزمینه محلول جامد 
Si2Mgگردد که ساختار ریختگی باشد. همچنین، مشاهده میهستند، می

به طور کامل از بین نرفته و بازوهاي دندریتی در ساختار وجود دارند. 
و غیر یکنواخت، عمدتاً در به صورت درشتSi2Mgرسوبات تیره رنگ 

ها اند. نتایج متالوگرافی کمی بر نمونهمرزهاي بین دندریتی توزیع شده
است.4ASTM-8دهد که عدد اندازه دانه در محدوده نشان می

SEMبررسی ریزساختار و سطح شکست با میکروسکپ الکترونی 

دهد از سطح مقطع پلیت آلومینیومی را نشان میSEM)، تصویر 2شکل (
اند و مربوط به ترکیبات مشخص شدهBو Aکه در سطح آن دو نقطه 

نیز EDXثانویه هستند. ترکیب شیمیایی این دو ذره با استفاده از آنالیز 
هاي ، عالوه بر پیکAدر آنالیز ذره ) نشان داده شده است.4در جدول (

شود که نشان ، دو پیک دیگر نیز مشاهده میMgو Alمربوط به عناصر 
-در این ترکیب ثانویه دارند. این آنالیز نشان میFeو Mnاز وجود عناصر 

-αدهد که ذره مورد بررسی، یک جز بین فلزي با ترکیبی از نوع 

Al(FeMn) 3مانند(Fe,Mn)12Al-α است. ذرات سیاه رنگ کوچکی
توانند حفرات تشکیل شده ناشی میشود، دیده میAکه در کنار ترکیبات 

از اعمال فرآیند نورد گرم ضمن تولید تختال باشند که به علت حضور 
نیز عالوه بر Bاست. آنالیز نقطه αدر زمینه نرم آلومینیوم Aذرات سخت 

با درصدهاي اتمی Siو Mg، دو پیک بزرگ مربوط به عناصر Alپیک 

شماره  
نمونه

SiFeMnMgCrTi

1176/0320/0404/0882/4107/0007/0

2228/0334/0434/0920/4104/0014/0
3233/0349/0563/0070/5103/0018/0
4201/0337/0603/000/5108/0019/0
5234/0367/0702/090/4103/0016/0
6237/0400/0735/0590/4102/0022/0
7237/0363/0689/0090/4094/0017/0

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Mgها و نسبت عناصر یکاین پوجود دهد. نشان می10و 20حدود 

، عالوه بر فاز آلومینیوم زمینه، B، بیانگر این مطلب است که در نقطه Siبه
نیز وجود دارد.Si2Mgترکیب غیر فلزي 

BنقطهEDXآنالیز -4جدول 

(Mg)منیزیوم(Al)آلومینیوم(Si)سیلیسیمعنصر شیمیایی

20/1057/7123/18درصد وزنی

)، 3نمونه کشش مطابق تصاویر شکل (با بررسی سطح شکست 
مشخص شد که سطح شکست شامل هر دو نوع شکست نرم و ترد می 

توان ادعا کرد که شکست ترد در کنار ذرات باشد. مطابق این تصاویر، می
] که این ذرات با 8دهد. مشخص شده است [بین فلزي موجود رخ می

تردتر بوده و تغییر αها، نسبت به زمینه آلومینیومی توجه به ترکیب آن
هنگام اعمال نورد تختال αشکل غیر یکسان این ذرات نسبت به زمینه 

ها، عامل اصلی تشکیل این حفرات می باشد. عالوه بر این با توسط غلتک
توجه به این که مذاب در این فرآیند همزمان با انجماد تحت کار گرم نیز 

گسترش آنها، اعمال کار قرار می گیرد، عامل دیگر تشکیل این مک ها و 
گرم بر روي  پلیت در حال انجماد در مرحله ریخته گري می باشد. به نظر 
می رسد که انجام یک مرحله عملیات حرارتی هموژن سازي و کار سرد در 

برطرف نمودن این عیوب موثر می باشد.

نمونه هاي ریخته گري نوردي شده خواص مکانیکی 
خواص مکانیکی نمونه هاي تهیه شده از پلیت نتایج حاصل از اندازه گیري

) نشان داده شده است. 5آلومینیومی ریخته گري نوردي شده در جدول (
در 5083در ردیف آخر این جدول، محدوده مجاز خواص مکانیکی آلیاژ 

نیز نشان 209MASTM Bبر اساس استاندارد Oتمپر آنیل کامل یا 
گیري شد که در ونه نیز اندازهداده شده است. همچنین، سختی این نم

به دست آمد.5/81مقیاس برینل، برابر 
گردد که خواص )، مشاهده می5مطابق با نتایج مندرج در جدول (

ها در دو جهت طولی و عرضی، داراي اختالف کمی با مکانیکی نمونه
در ASTMها با استانداردیکدیگر هستند. میزان استحکام تسلیم نمونه

قت دارد. اما استحکام کششی نهایی و درصد ازدیاد طول این مطابOتمپر 
پلیت، کمتر از حد استاندارد است. این موضوع، ناشی از ساختار پلیت است 
که در آن، ساختار به صورت ریختگی است و به حالت کامالً کار شده 
تبدیل نشده است. این نتایج نشان می دهد که فرآیند ریخته گري نوردي 

نشده و H321و یا شرایط Oنیومی، موجب دستیابی به تمپر پلیت آلومی
دستیابی به این تمپرها نیازمند یک یا چند مرحله کار سرد و عملیات 

حرارتی پس از ریخته گري نوردي  می باشد.
ریخته گري نورديخواص مکانیکی پلیت هاي تولیدي به روش -5جدول 

استحکام تسلیم برداريجهت نمونه
)MPa(

استحکام کششی 
)MPaنهایی (

درصد ازدیاد 
طول (%)

1732687/7در جهت عرضی
1802718/8در جهت طولی

B209استاندارد 

ASTM در تمپرO -5083200 -115345 -270 14حداقل%

عملیات حرارتی هموژن سازي
مطابق استاندارد تحت عملیات ، پلیت تولیدي به روش ریخته گري نوردي 

ساعت قرار گرفت. 12و زمان C520°حرارتی هموژن سازي در دماي 
) ریزساختار متالوگرافی نمونه هاي عملیات هموژن شده را نشان 4شکل (

سازي، می دهد. مطابق این شکل مشاهده می گردد با اعمال فرآیند هموژن
ت توزیع بسیار یکنواخت تري اي از بین رفته و رسوباهاي مرز دانهجدایش

ها اتفاق بیفتد.    که رشد دانهاند، بدون اینپیدا کردهαدر زمینه آلومینیومی 
نتایج خواص مکانیکی پلیت هاي ریخته گري نوردي شده پس از عملیات 

شود که تنش ) ارائه شده است. مشاهده می6هموژن سازي در جدول (
نداشته و به میزان اندکی کاهش یافته است، ها تغییر چندانی تسلیم نمونه

در حالی که استحکام کششی آلیاژ و درصد ازدیاد طول آن به مراتب 
تواند اند. این افزایش در استحکام و انعطاف پذیري، میافزایش پیدا کرده

ها در تر آنها و توزیع یکنواختاز مرز دانهSi2Mgناشی از خروج رسوبات 
) نشان 4این مطلب، در تصویر متالوگرافی در شکل (ها باشد.درون دانه

داده شده است. همچنین، با مقایسه خواص مکانیکی تختال تولیدي پس از 
در جدول 5083فرآیند هموژن سازي با مقادیر استاندارد مربوط به آلیاژ 

گردد که خواص مکانیکی مذکور در محدوده مقادیر )، مشاهده می6(
استاندارد است.

خواص مکانیکی پلیت هاي ریخته گري نوردي شده پس از -6جدول
عملیات هموژن سازي

استحکام تسلیم برداريجهت نمونه
)MPa(

استحکام کششی 
)MPaنهایی (

مقدار ازدیاد 
طول (%)

1713217/16در جهت عرضی
1713194/18در جهت طولی

M209Bاستاندارد 

ASTM در تمپرO -5083200 -115345–270 14حداقل%

نورد سرد پلیت ریخته گري نوردي شده
بررسی هاي ریزساختاري 

) 2) و (1نورد سرد پلیت هاي مذکور مطابق شرایط ذکر شده جداول (
انجام گردید. تصویر ریزساختار حاصل شده با استفاده از میکروسکوپ 

این گردد که در) نشان داده شده است. مشاهده می5نوري  در شکل (
با کشیدگی نسبتاً شدید در αهاي آلومینیومی ساختارها، زمینه شامل دانه

باشد. همچنین میSi2Mgراستاي نورد، همراه با رسوبات خاکستري رنگ 
با بررسی ریزساختارهاي میکروسکوپ نوري ، اثري از حفرات و مک هاي 

که ریز در ورق هاي نورد سرد شده مشاهده نمی گردد و به نظرمی رسد
حفرات ریز تشکیل شده در مرحله ریخته گري و نورد گرم پلیت، در 

مرحله نورد سرد برطرف شده باشند.

نمونه هاي کار سرد شدهخواص مکانیکی
) 7نتایج مربوط به آزمون مکانیکی ورق هاي نورد سرد شده در جدول (
د، نشان داده شده است. به منظور مقایسه این نتایج با مقادیر استاندار

تا 20/3هاي در ضخامت321Hدر تمپر 5083خواص مکانیکی آلیاژ 
در ردیف آخر این ASTM B209دمیلیمتر بر اساس استاندار50/12

ها، شود که استحکام تسلیم نمونهجدول نشان داده شده است. مشاهده می
بسیار باالتراز حد استاندارد، استحکام کششی نهایی نمونه ها در محدوده 

تر از مقادیر استاندارد ها بسیار کمدارد و درصد ازدیاد طول نسبی آناستان
بینی باشد. این نتایج، با توجه به ساختار کار شده نمونه ها قابل پیشمی

می باشد. بنابراین به نظر می رسد که به منظور بهبود خواص انعطاف 
نیاز پذیري و درصدازدیاد طول نسبی نمونه ها یک عملیات تکمیلی مورد 

بوده و این خواص از طریق انجام عملیات حرارتی پایدارسازي قابل حصول 
می باشد.
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به همین منظور، دو سیکل عملیات حرارتی آنیل پایدارسازي شامل 
ساعت 2و 1به مدت زمان هاي C180°قراردهی نمونه ها دردماي 

خواص انتخاب گردید. در هر دو سیکل نمونه ها در هوا خنک شدند. نتایج 
) 9) و (8مکانیکی ورق ها پس از عملیات آنیل پایدارسازي در جداول (

ها پس از محوري نمونهارائه شده است. با مقایسه نتایج آزمون کشش تک
)،  با 8ساعت (جدول 2و به مدت زمان C180°سازي در دماي پایدار

گردد که ، مالحظه می321H-5083مقادیر استاندارد مربوط به آلیاژ
میلیمتر، 85/3و 30/6هاي خواص استحکامی هر دو نمونه با  ضخامت

تر از حد استاندارد سازي به شدت افت کرده و به مقادیر کمپس از پایدار
ها در بازه قابل قبول و اند؛ هرچند درصد ازدیاد طول این نمونهرسیده

خه حرارتی گیري نمود که چرتوان نتیجهاستاندارد قرار دارند. بنابراین، می
ساعت، 2به مدت C180°سازي به کار گرفته شده، یعنی دماي پایدار

مناسب نیست.5083هاي آلومینیومی براي ورق

نتایج خواص مکانیکی ورق هاي نورد سرد شده-7جدول 

گیريشرایط نمونه
ضخامت 

نمونه 
)mm(

استحکام 
تسلیم 

)MPa(

استحکام کششی 
)MPaنهایی (

ازدیاد طول 
(%)نسبی 

در انتهاي مرحله 
30/63013402/4اول نورد

در انتهاي مرحله 
80/33153465/7دوم نورد

ASTMاستاندارد 

B209

20/3 -
%10حداقل 305–215385- 50/12295

نتایج خواص مکانیکی ورق هاي عملیات پایدارسازي شده در -8جدول 
ساعت2به مدت C180°دماي  

ضخامت نمونه
)mm(

استحکام تسلیم
)MPa() استحکام کششی نهاییMPa(ازدیاد طول نسبی

(%)

30/621229511

85/320028414

ASTM
B209M

%10حداقل 305–215385- 295

نتایج خواص مکانیکی ورق هاي عملیات پایدارسازي شده در -9جدول 
ساعت1به مدت C180°دماي  

ضخامت نمونه
)mm(

استحکام تسلیم
)MPa(

استحکام کششی نهایی 
)MPa(

ازدیاد طول 
نسبی

(%)

30/62162952/12

85/32453185/12

ASTM
B209M

%10حداقل 305–215385- 295

جهت بهبود خواص کششی جهت دستیابی به خواص مطلوب 
خواص ساعت اعمال گردید و 1استاندارد سیکل پایدار سازي با زمان 

شود که )). مالحظه می9کششی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول (

mmهاي تسلیم و کششی نهایی ورق در ضخامت این بار نیز استحکام

اي که استحکام کششی نهایی در بازهاند، به طوريبه شدت افت کرده30/6
نیز اگرچه خارج از مقادیر استاندارد قرار گرفته است (استحکام تسلیم ورق 

از حد MPa1اندازه در بازه استاندارد است، اما، مقدار این استحکام به
پایینی استاندارد باالتر است که نشان از افت شدید استحکام تسلیم در اثر 

تواند میلیمتر دارد). علت این افت زیاد، می30/6پایدارسازي در ضخامت 
د مرحله اول باشد؛ به ناشی از کم بودن مقدار کاهش سطح مقطع طی نور

بر ورق %30عبارت دیگر، مقدار نورد سرد در مرحله اول باید بیشتر از 
اعمال گردد. علت چنین تحلیلی، نتایج حاصل شده براي نمونه با ضخامت 

1و زمان C180°سازي این نمونه در دماي میلیمتر است؛ پایدار85/3
این خواص، در تطابق با ساعت، منجر به افت چندانی در خواص آن نشده و

-هستند. به این ترتیب، پایدار321H -5083مقادیر استاندارد براي آلیاژ 

ساعت، چرخه حرارتی مناسبی 1و مدت زمان C180°سازي در دماي  
85/3با ضخامت 321H -5083یابی به ورق آلومینیومی براي دست

اشدبمیلیمتر می9میلیمتر پس از نورد سرد از ضخامت اولیه 

) نتیجه گیري کلی 3-3
، با تمرکز بر 5083در کارحاضر، به بررسی امکان تولید ورق آلومینیومی 

) و TRCبا استفاده از روش تولید ریخته گري دو غلتکی (321Hتمپر 
انجام عملیات نورد سرد پرداخته شد و به طور کلی نتایج ذیل حاصل 

گردید.
اب به منظور ریخته در فرآیند آلیاژسازي و آماده سازي مذ-1

داري مذاب در کوره، مقدار گري نوردي، با افزایش زمان نگه
منگنز محلول در آلومینیوم افزایش یافته و در مقابل، از مقدار 

شود. به دلیل وقوع این پدیده، منیزیوم محلول کاسته می
هاي حاوي منیزیوم می بایست بیشتر از مقدار محاسبه آمیژان

ارنده افزوده شوند.دشده در کوره نگه
حداقل میزان کار سرد مورد نیاز جهت دستیابی به خواص -2

321H درصد می باشد.30استاندارد
انجام عملیات حرارتی هموژن سازي پس از ریخته گري نوردي -3

پلیت هاي آلومینیومی موجب بهبود خواص استحکام کششی 
ASTM B209و درصد ازدیاد طول نسبی مطابق استاندارد

می گردد.O5083-تمپر با 
ساعت به عنوان 1درجه سانتیگراد و مدت زمان 180دماي -4

سیکل بهینه عملیات حرارتی پایدارسازي جهت دستیابی به 
حاصل گردید.321Hخواص استاندارد  با تمپر 
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(الف)

(ب) 
ریزساختار متالوگرافی پلیت ریخته گري شده (الف) در جهت -1شکل 

نورد. (ب) عمود بر جهت نورد

ریزساختار میکروسکوپ الکترونی پلیت ریخته گري نوردي شده -2شکل 
. Bو Aشامل آخال هاي 

(الف)

(ب) 
، (الف) 5083از سطح شکست پلیت آلومینیوم SEMتصاویر -3شکل 

وقوع شکست ترد در کنار ذرات بین فلزي و (ب) شکست نرم.

ریزساختار متالوگرافی نمونه پلیت ریخته گري نوردي و عملیات -4شکل 
ساعت12و زمان C520°هموژن شده در دماي 
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شدهنورد سرد و پایدار5083نمونه هاي آلومینیومی ریز ساختار -5شکل 
.mm85/3و (ب) ضخامت mm30/6؛ (الف) ضخامت
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