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  ارشددانشجوي کارشناسی  - 1

 (نویسنده مخاطب) ashemi@iust.ac.irrh، راستادیا- 2

.............................. 

 بررسی خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاري ساخته شده به روش نورد تجمعی

2رامین هاشمی، 1داود رحمت آبادي

  دانشگاه علم صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک -2و1

  چکیده

Fine( زدانــهیبــا ســاختار ر ياســتفاده از مــواد فلــز ریــدر چنــد دهــه اخ

Grain (  مــواد،  نیــقابــل توجـه ا  یکیو مکـان  یکــیزیواص فخـ  لیــبـه دل

ـ کرده اسـت. از ا  دایپ یعیگسترش وس ـ رو تول نی  زیـ و سـاخت مـواد ر   دی

خت روش هـاي سـا  همچنـین   کـرده اسـت   دایـ پ ییبـاال  تیساختار اهم

ــوعی  ــده اســت   متن ــی   .شــدارائــه ش یکــی از  )ARB(نــورد تجمع

پــاس  5در ایـن تحقیـق    فرآینـدهاي تولیـد مـواد ریـز دانــه مـی باشـد.      

 خـــالص تجـــاري فرآینــد نـــورد تجمعـــی ، بــر روي ورق آلومینیـــوم  

AA1050  ــام ــتانج ــده اس ــی   ش ــورد بررس ــانیکی آن م ــواص مک و خ

قـرار گرفـت. بـه همـین منظـور بــا انجـام تسـت کشـش تـک محــوره و          

، نمــودار تــنش تسـت میکــرو ســختی، میــزان اســتحکام، افــزایش طــول 

ــی  ــرنش مهندس ــد.  ک ــت آم ــختی بدس ــایج و س ــل از نت ــت  حاص تس

 با افـزایش سـیکل هـاي نـورد تجمعـی،      که نشان می دهد میکروسختی

و نـرخ افـزایش در سـیکل هـاي      سـختی افـزایش پیـدا مـی کنـد      مقدار

نـرخ افـزایش   و بـا افـزایش سـیکل هـاي نـورد تجمعـی        ابتـدایی بیشـتر  

ــ  ان ســیکل پــنجم ثابــت مــی سـختی کــاهش مــی یابــد و نهایتــاً در پای

 افــزایش کششــی بتــدایی اســتحکامســیکل ا پایــان  درهمچنــین  شــود.

بــا نــرخ کمتــري  و در پایــان ســیکل دوم نیــز اســتحکام کششــی یافتــه

در سـیکل هـاي پایـانی    و  افـزایش پیـدا مـی کنـد     اولنسبت به سیکل 

و نهایتـاً کـاهش مـی یابـد. نتـایج حاصـل از تسـت کشـش نشـان           ثابت

کـاهش  ن ازدیـاد طـول شـدیداً    میـزا می دهد کـه در پایـان سـیکل اول    

اما با افـزایش سـیکل هـاي فرآینـد نـورد تجمعـی میـزان         ا می کندپید

ــاد طــول ــزایش  ازدی ــان ســیکل  یافتــهاف ــه بیشــترین و در پای چهــارم ب

  مقدار خود می رسد.

مــواد -آلومینیـوم خـالص تجـاري    -نـورد تجمعـی    :کلیـدي  واژه هـاي 

  میزان ازدیاد طول -استحکام کششی -سختی -ریز دانه

  مقدمه

هاي مهندسی و صنایع مختلف باید متناسب بـا  سازه انتخاب یک ماده در

- ماده معموالًکارگیري آن ماده باشد. بدین منظور نوع کارکرد و موقعیت به

همزمان، چندین خاصیت  طور بههاي ما را برطرف کند که تواند نیازاي می

 موردتوجـه  شـدت  بههاي بسیار قدیم، یاز را دارا باشد. فلزات از زمانموردن

و با گـذر   اند داشتهاند و در ادامه زندگی و تکامل انسان نقشی اساسی بوده

 و کـاربرد تـر  هاي مختلف، نقش پررنـگ زمان و پیشرفت صنایع و فناوري

اند. البته در انتخاب فلزات نیز باید معیارهایی در  یداکردهپتري نیز پیچیده

-انعطـاف  ي نظیرفرد منحصربهنظر گرفته شود زیرا فلزات عالوه بر خواص 

پذیري، هدایت حرارتی و الکتریکی خوبی که دارند معموالً نیازمند سفتی و 

 استحکام بیشتري نیز هستند.

تولید و خواص مکانیکی مواد با  هاي روشي اخیر، بررسی ها سالدر 

از صد نانومتر) یا بسـیار ریزدانـه    تر کوچکاندازه دانه نانومتري (اندازه دانه 

 شده انجاماز یک میکرون) موضوع بسیاري از تحقیقات  (با اندازه دانه کمتر

ابـر   بانامین مواد که ا ي علم مواد و علوم مرتبط با آن بوده است. نهیزمدر 

نظیري همانند استحکام  یبشوند، خواص  یم) شناخته Super metalفلر (

زیاد در دماي محیط، خاصیت سوپر پالستیک در دماي باال و نرخ کـرنش  

دهند. تغییر الگوهاي  یمعالی در برابر خوردگی از خود نشان  کم و مقاومت

هـاي   یسـم مکانلغزش متداول در مواد با اندازه دانه نانومتري و فعال شدن 

هاي این مواد است که منجر به خواص مکانیکی  یژگیوي از ا مرزدانهلغزش 

  ].1 [شود یم ها آن فرد منحصربه

و  شـده   ارائـه د نـانومتري  مختلفی براي تولید موا هاي روش تاکنون

ي تولیـد مـواد   هـا  روشاسـت.   شده  انجام ها آني روي ا گستردهتحقیقات 

بندي کرد. روش اول که تحت  یمتقستوان به دو گروه کلی  یمنانومتري را 

شده است،  یمعرف ) Down-top procedureعنوان روش پایین به باال (

 )Mechanical alloyingیاژسـازي مکـانیکی (  آلیندهایی نظیر فرآشامل 

) و انجمـاد   Desposition Chemical Vaporرسـوب شـیمیایی بخـار (   

 50تـا   10ي در حـدود  ا انـدازه یی بـا  هـا  دانهکه قابلیت تولید  سریع است

ي براي تولیـد مقـادیر   ا گسترده طور بهاین فرآیندها ] . 2 [نانومتر را دارند

یرند، اما مشکل اصـلی ایـن   گ یمقرار  استفاده مورد نانوبلورزیاد پودرهاي 

است.  پودرهافرآیندها تولید یک محصول نهایی از طریق پرس کردن این 

ي مکانیکی، پرس سرد ها روشیدشده با تولي پودرهابه دلیل سختی باالي 

یرممکن است. از طرف دیگر استفاده از پرس داغ براي زینتر غ تقریباً ها آن

و وقوع تبلور مجدد شـود.   ها دانه تواند منجر به رشد یمکردن این پودرها 

یشنهادشده است اما هنوز پمختلفی براي رفع این مشکل  هاي روشتاکنون 

نـانو  ي پودرهـا تحقیقات براي پیدا کردن روشی کامالً مناسب براي پرس 

یستالی و تولید محصول نهایی کامالً یکپارچه با انـدازه دانـه نـانومتري    کر

  ] .3 [ادامه دارد

تولید مواد با اندازه دانه نانومتري که با نام روش باال  روش دوم براي
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شود، شـامل فرآینـدهاي    یمشناخته  )Top-down procedureبه پایین(

ي شدید پالستیک در مواد فلزي باعث ها کرنشمتعددي است که با اعمال 

شوند. علت انتخاب این نام براي  یمتا مقیاس نانومتري  ها دانهکاهش اندازه 

در  هـا  دانـه ر این است که اساس آن کـاهش مسـتقیم انـدازه    روش مذکو

هایی جدید بـراي   روش عنوان بهي با ابعاد بزرگ است. این فرآیندها ا نمونه

و  شده مطرحتولید مواد نانو کریستالی یا بسیار ریزدانه در مقیاس صنعتی 

یکـی از  ]. 4 [انـد  هـایی نیـز همـراه بـوده     در بسیاري از موارد با موفقیـت 

اربدترین روش هاي باال به پایین، روش تغییر شکل پالسـتیک شـدید   پرک

)SPDگام  هاي پیش ) می باشد. روش تغییر شکل پالستیک شدید از روش

اي اسـت. محـدودیت ایـن روش وجـود      براي تولید مـواد نـانوبلوري تـوده   

مشکالت مربوط به کنترل آلودگی و اکسیداسیون باالي سطح مؤثر ذرات 

توانـد   این مزیت را دارد که با ترکیـب ذرات مختلـف مـی    ، اماهستاولیه 

  .]5[ها را به وجود آوردنانوکامپوزیت

هاي تغییر شکل پالستیک شدید، تنها براي فلزات قابل کاربرد  روش

زیاد و در  فشار تحت فلزاتها بلورهاي داخل  باشند. در تمامی این روش می

ار موجب کـاهش انـدازه   گیرند و این ک معرض تنش برشی باالیی قرار می

شود. کاهش اندازه بلور تقریباً در هر نوع فلـز   نانومتر می 20بلور فلزات تا 

گیر اسـتحکام و در بسـیاري از مـواد موجـب افـزایش       باعث افزایش چشم

توانند در مقیـاس   هایی می که چنین روش شود. به خاطر این چقرمگی می

 سـازي مـورد   ا براي تجـاري ه بزرگ اجرا شوند، بسیار بیشتر از سایر روش

  .]5[توجه هستند

اصول این روش، اعمال کرنش بـه مـاده فلـزي بـدون تغییـر ابعـاد       

. تــاکنون فرآینــدهاي متعــددي بــراي    ]7[و  ]6[ظــاهري آن اســت 

اعمال تغییر شکل پالسـتیک در مـواد فلـزي و رسـیدن بـه سـاختارهاي       

نیـز همـراه   هـایی   اند که در بسـیاري بـا موفقیـت    نانومتري پیشنهاد شده

ایـن فرآینـدها، ثابـت بـودن      فـرد  منحصـربه انـد. ویژگـی مشـترك و     بوده

کـه درنتیجـه    اسـت ییر شکل ظاهري مـاده حـین فرآینـد    تغ عدمابعاد و 

رود و دســتیابی بـــه   آن محــدودیت در اعمــال کـــرنش از بــین مـــی   

ــرنش ــه    ک ــاده ب ــاال در م ــیار ب ــاي بس ــی  ه ــر م ــی میس ــود راحت . ]5[ش

مـال کـرنش، امکـان اصـالح ریزسـاختار، کـاهش       ترتیـب در اثـر اع   این به

هــا تــا مقیــاس نــانومتري و بهبــود خــواص مکــانیکی نمونــه  انــدازه دانــه

کـه شـکل نمونـه تغییـري نکـرده اسـت.        آیـد، درحـالی   فلزي فراهم مـی 

هـا   ویژگی دیگر این فرآیندها افـزایش اسـتحکام و اصـالح سـاختار دانـه     

طــور  امیکی اسـت. بـه  بـدون اضـافه کـردن عناصــر آلیـاژي یـا ذرات ســر     

ــدید    ــکل پالســتیک ش ــر ش ــاي روش تغیی ــارتخالصــه مزای ــد عب از :  ان

هـاي   و انـدازه دانـه   بـزرگ امکان تولید مستقیم قطعـات فلـزي بـا ابعـاد     

ــانومتري، قابلیــت انجــام فرآینــد   ــهن ــا و قالــب یله دســتگاهوســ ب ــاي  ه ه

هاي شـدید پالسـتیکی بـدون تغییـر ابعـاد       معمولی، امکان اعمال کرنش

ها، عدم وجود محـدودیت در اعمـال کـرنش، زیـرا از لحـاظ نظـري        مونهن

هـاي   تعداد دفعات انجـام فرآینـدها نامحـدود اسـت. امکـان تهیـه نمونـه       

هــاي مکــانیکی،  بســیار ریزدانــه بــا ابعــاد مناســب بــراي انجــام آزمــایش

ــانومتري، ینــهدرزم شــده انجــامهــاي  بــاوجود پیشــرفت ــواد ن ي تولیــد م

در مـورد خـواص مکـانیکی ایـن مـواد وجـود دارد.       هنوز اطالعات کمـی  

علت ایـن مسـئله دشـواري تهیـه مقـدار کـافی نمونـه بـا ابعـاد مناسـب           

هــاي مکــانیکی اســت. بــا اســتفاده از روش تغییــر شــکل  بــراي آزمــایش

هـایی بـا انـدازه     تـوان نمونـه   پالستیک شـدید، حتـی در آزمایشـگاه مـی    

 هـاي  ) بـراي انجـام آزمـایش   دانه بسیار ریز ( زیرمیکرونـی یـا نـانومتري    

ي تغییــر شــکل ینــهدرزمچهــار فرآینــد موفــق  مکــانیکی تولیــد کــرد.

پالسـتیک شــدید در مــواد فلــزي و رسـیدن بــه ســاختارهایی بــا انــدازه   

ي فرآینــد تغییــر شــکل پیچشــی تحــت فشــار هــا بانــامدانــه نــانومتري، 

ــاد ــال (HPT)زی ــر شــکل در کان ــه ،تغیی ،  (ECAP)دار هــاي مشــابه زاوی

و فرآینــــد نــــورد  (CEC)ینــــد فشــــار و اکســــتروژن متــــوالیفرآ

بـا توجـه بـه کـاهش انـدازه دانـه هـا         توان نام برد. را می (ARB)تجمعی

و افزایش استحکام نمونـه هـاي تولیـد شـده بـا روش هـاي مـذکور، بـه         

یکـی از مناسـب تـرین روش هـا بـراي       SPDنظر می رسد، فرآینـدهاي  

ــ  ــدازه دان ــا ان ــزي ب ــراي تولیــد مــواد فل ــانومتري در ب ه ي میکرومتــر و ن

 SPDدر صــورتی کــه فرآینــد هــاي . ]9[و  ]8[مقیــاس صــنعتی باشــد

این قابلیت را داشـته باشـند کـه بـه صـورت پیوسـته انجـام شـوند، مـی          

ــدها را صــنعتی کــرد  ــه ]10[تــوان ایــن فرآین ــورد تجمعــی ب . فرآینــد ن

عنــوان یــک روش اعمــال تغییــر شــکل شــدید پالســتیک و بــه منظــور  

. ]13-11[ی به ساختاري بـا انـدازه دانـه ي نـانومتري ابـداع شـد      دستیاب

مهم تـرین برتـري فرآینـد نـورد تجمعـی نسـبت بـه دیگـر روش هـاي          

ــزي    ــته ي ورق هــاي فل ــت تولیــد پیوس تغییــر شــدید پالســتیک، قابلی

فـوق العــاده ریزدانــه و در نتیجـه از لحــاظ اقتصــادي مقـرون بــه صــرفه    

تجمعــی ورق هــا بــا ابعــاد برابــر  . در فرآینــد نــورد]14[بــودن آن اســت

(طول و عرض) روي هم قرار می گیرند، البتـه قبـل از ایـن کـار مرحلـه      

آماده سازي سطوح اجبـاري مـی باشـد. سـپس در راسـتاي طـولی و بـا        

توجه به جنس ورق ها، با اعمـال کـاهش ضـخامت مشـخص، نـورد مـی       

ــه دو قســمت مســاوي تقســیم مــی   شــوند ســپس در راســتاي طــولی ب

. ایـن مراحـل را مـی    ]17-15[مراحـل دوبـاره تکـرار مـی شـوند     شود و 

توان بـدون محـدودیت تکـرار کـرد در نتیجـه مـی تـوان کـرنش خطـی          

. همچنـین ایـن فرآینـد بـه دلیـل      ]18[خیلی بزرگی به ماده اعمال کرد

ــه     ــاده ریزدان ــوق الع ــا ســاختار ف ــزرگ ب ــاي ب ــد پیوســته ي ورق ه تولی

  .]20[ و ]19[قابلیت صنعتی شدن را نیز دارد

ــانیکی ورق      ــواص مک ــی خ ــق، بررس ــن تحقی ــام ای ــدف از انج ه

آلومینیوم سـاخته شـده بـه روش نـورد تجمعـی مـی باشـد، بـه همـین          

منظور از تسـت کشـش تـک محـوره و تسـت میکروسـختی بعـد از هـر         

 سیکل استفاده شده است.

  

  مروري بر تحقیقات پیشین

ي  نـه یزمدر  ي پیشین کـه ها پژوهشي از مهمترین ا خالصهدر این بخش 

فرآیند نورد تجمعی و خواص مکانیکی و متالورژیکی حاصل از این فرآیند 

  شود. انجام گرفته است، اشاره می

ي تغییـر شــکل   نــهیزمتســوجی و همکـارانش در   2003در سـال  

پالستیک شدید جهت دستیابی به مـواد فلـزي ریزسـاختار فرآینـد نـورد      

 لـی و همکـارانش تـأثیر    2008. در سـال  ]21[تجمعی را ابـداع نمودنـد  

 مختلف اتصال فلزهاي استحکام در ورق سطح کیفیت و کرنش پارامترهاي

فرآینـد   بـراي  سنجی امکان و دادند قرار بررسی مورد را نورد فرآیند طی

در سـال   .]22[نورد تجمعی فلزهاي مختلف با یکدیگر را مطـرح کردنـد   

اص مکـانیکی در  وانگ و همکارانش تاثیر عملیات حرارتی بـر خـو   2008

تولید شده با فرآیند نورد تجمعی را مورد بررسـی   1100نمونه آلومینیوم 
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جماعتی و همکارانش تـاثیر اسـتفاده از    2010. در سال ]23[قرار دادند 

ریز ذرات آلومینا در زمینه ي آلومینیوم خالص تولید شده با فرآیند نـورد  

امیرخـانلو و   2010در سـال  . ]24[تجمعی را مورد بررسـی قـرار دادنـد    

همکارانش بـه اصـالح ریزسـاختار و بهبـود خـواص مکـانیکی کامپوزیـت        

 . ]25[وسیله فرآیند نورد تجمعی پرداختند  به Al/Al2O3گري شده  ریخته

علیزاده و سمیعی به ساخت کامپوزیت چنـد الیـه فلـزي     2014در سال 

انیکی با فرآیند نورد تجمعی و بررسی خواص مکـ  Al/Cu/Mnنانوساختار 

یوسفی مهر و همکارانش اسـتفاده از   2015در سال  . ]26[آن پرداختند 

فرآیندهاي نورد تجمعی و آندایزینگ به همراه هم براي تولید کامپوزیـت  

Al–Cu–Al2O3   ــد ــال  .]27[را مطــرح کردن جعفریــان و  2015در س

ــه  یکیو خــواص مکــان یزســاختارتکامــل رهمکــارانش بررســی  در ریزدان

بـه روش نـورد    شده ساختهو نانوذره کاربید تیتانیوم   ومینیومآل یتکامپوز

متولی و اقبالی به  2015در سال  .]28[تجمعی را مورد مطالعه قرار دادند 

 Al/Ti/Mgبررسی خواص مکـانیکی و ریزسـاختار کامپوزیـت سـه الیـه      

   . ]29[تولیدشده به روش نورد تجمعی پرداختند 

 

 مواد و روش تحقیق

متر  یلیم 1به ضخامت  1050مورد استفاده ورق آلومینیوم  قطعه ي اولیه

. نتایج مربوط به ترکیب شیمیایی نمونه استفاده شـده، حاصـل از   باشد می

و خواص فیزیکی و مکانیکی ایـن آلیـاژ در    1آنالیز کوانتومتري در جدول 

 1متر بـا ضـخامت    2متر در 1ارائه شده است. ابتدا ورق با ابعاد  2جدول 

ر تهیه شد و با برش بـه وسـیله گیـوتین نمونـه هـایی در ابعـاد       میلی مت

میلی متر آماده شد. نمونه ها به مدت یک ساعت در کـوره   1×50×200

درجه سانتی گراد تحت فرآیند آنیل قرار گرفت  370حرارت مکانیکی در 

و سپس در داخل کوره سرد شده و به دماي محیط رسیدند. در این بخش 

 منظور بهي شدند. این کار کار سوراخبا استفاده از مته  ها نمونهي  چهارگوشه

گیرد تا دو ورق روي  یمهم با سیم هنگام نورد صورت  يرو ها نمونهبستن 

هم نلغزند. سپس دو قطعه از ورق با ابعاد ذکر شده بـا اسـتفاده از اسـتون    

دقیقه  چربی زدایی گردیـد و سـپس توسـط بـرس      10صنعتی به مدت 

ین بخش در تر مهمتوان گفت این مرحله  یم ه و زبر شدند،فوالدي خراشید

ی خوب به. چون اگر این مرحله باشد میي و نوردکاري ساز آمادهکل فرآیند 

یابنـد و ایـن امـر کـل      ینمی به یکدیگر اتصال خوب بهانجام نشود دو ورق 

کند. سپس دو نمونه روي هم قرار داده شده و البته به  یمتحقیق را مختل 

جلوگیري از لغزش آنها بر روي یکدیگر، توسط سیم فوالدي نرم و  منظور

ه در گوشه، بـه هـم محکـم شـدند. همچنـین ایـن       سوراخ هاي ایجاد شد

عملیات به منظور افزایش چسبیندگی الیه ها بـدون روانکـار و در دمـاي    

محیط انجام گرفت. عملیات اتصال به وسیله دستگاه نورد آزمایشگاهی بـا  

% انجام شد. ورق 50متر بر دقیقه و تحت کاهش ضخامت  4سرعت دوران 

به دو نیم تقسیم شده و روند ذکر شده تا هاي نورد شده در راستاي طولی 

پاس تکرار شد. در بین هر پاس مقداري از ابتدا و انتهـاي طـول نمونـه     5

نـورد شـده بـه منظـور جلـوگیري از تـرك احتمـالی بـه دلیـل عملیــات          

سوراخکاري، بریده شد و همچنین در بین پاس هاي نورد، عملیات حرارتی 

بررسـی تغییـرات اسـتحکام و     صورت نگرفت. در این تحقیـق بـه منظـور   

تغییرات ازدیاد طول (االنگیشن) از آزمون کشش تک محوره با نرخ کرنش 

ثانیه استفاده شد. نمونه هـاي آزمـون کشـش مطـابق اسـتاندارد       001/0

ASTM E8/E8M-9 ]30[   آماده شد. همچنین به منظور بررسی میکـرو

  سختی بر روي سطح نمونه ها آزمون میکروسختی انجام شد.

  

  1050ترکیب شیمیایی آلومینیوم  1جدول 

Al Fe Si Cu Mn Zn Ti Cr Ni Mg 
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  1050مشخصات فیزیکی و مکانیکی آلومینیوم   2جدول 

 چگالی

(g/cm3)  

 سختی

  ویکرز

 استحکام

 کششی

(MPa)  

 استحکام

 تسلیم

(MPa)  

 کرنش

   شکست

 لمدو

 االستیسیته

(GPa)  

 مدول

 برشی

(GPa)  

 استحکام

 برشی

(MPa)  

 ضریب

 هدایت

 گرمایی

(w/m°C)  

705/2  28 76 28 39/0  69 26 51 231 

 

  بحث و نتایج

 آلومینیـوم  نانوسـاختار  ورق کـرنش -تنش نشان دهنده ي نمودار 2 شکل

مختلف نورد تجمعی می باشد. همانگونه کـه در ایـن    هاي پاس در 1050

شود استحکام کششی آلومینیوم نمونه ي اولیه (پـاس   مشاهده مینمودار 

مگاپاسکال می باشد. افزایش اصلی استحکام کششی از پـاس   111صفر) 

است که به علـت کارسـختی و افـزایش چگـالی نابجـایی       1صفر به پاس 

باشد و با افزایش پاس هاي نورد کم کم  استحکام ثابـت و  در نهایـت    می

ی توانـد ناشـی از بـروز تبلـور مجـدد دینـامیکی و       کاهش می یابد که مـ 

  .]31[همچنین اشباع شدن ماده به دلیل کرنش اعمالی زیاد باشد

نسـبت بـه    1کششی در پاس  استحکام میزان که دهد می نشان 3شکل 

 بـا  امـا  .اسـت  داشـته  مگاپاسکال افـزایش  38پاس صفر به میزان تقریباً 

و نهایتـا در   مانـده  باقی ثابت اًتقریب کششی پاس، استحکام تعداد افزایش

 بـر  تـوان  می را ماده رفتار مگاپاسکال میرسد. این 147به مقدار  5پاس 

 اولیـه  هـاي  پـاس  در کـه  اول توجیـه نمـود. مکـانیزم    مکـانیزم  دو پایـۀ 

 افـزایش اسـتحکام   باعث که باشد می کارسختی تأثیرگذارتر است، انجام

 ایجـاد  اسـت  مؤثر باال هاي اسپ در که دوم شود. مکانیزم می ها نابجایی

 افـزایش  باعـث  ها مرزدانه افزایش با که باشد پایه می فلز ریزدانه ساختار

 در را مـاکزیمم  کـرنش  تغییـرات  4شـکل   .گردد می کامپوزیت استحکام

شـود، کـرنش    مشاهده مـی  که طور دهد. همان می نشان مختلف هاي پاس

درصـد  7/13درصـد بـه    25/22از مقـدار  1پاس  ماکزیمم از پاس صفر به 

 معکـوس  4تـا پـاس    1  از پـاس  تغییـرات  رونـد  این یابد. اما کاهش می

مقدار کـرنش بـه    4که در پاس  طوري یابد به گردد و کرنش افزایش می می

مجدداً شاهد کاهش کرنش ماکزیمم  5رسد. اما در پاس  درصد می 5/19
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جمـع  به علت کارسـختی، ت  1هستیم. کاهش کرنش از پاس صفر به پاس 

روند افزایشی کرنش  .باشد ها می ها و کاهش توانایی در حرکت آن نابجایی

به دلیل ریز شدن دانه ها و تبلور مجدد دینامیکی  4تا  1ماکزیمم از پاس 

را  5و دلیل کاهش مجدد کـرنش در پـاس    ]31[آلومینیوم می باشد فلز 

 می توان اشباع ماده ناشی از اعمال کرنش زیاد توجیه کرد.

هـاي مختلـف نـورد تجمعـی      نمـودار میـانگین سـختی در پـاس     5ل شک

 49ویکـرز بـه    36از  1باشد. مقـدار سـختی از پـاس صـفر بـه پـاس        می

 2از پــاس  کــه یدرحــالاســت.  افتـه ی  شیافــزاویکـرز بــا ســرعت بــاالیی  

ویکـرز   57بـه   5مانـد و در پـاس    دیگر میزان سختی تقریبـاً ثابـت مـی   

ختی پـس از پـاس صـفر بـه علـت کـار       رسیده است. افزایش ناگهانی سـ 

ي فلـز زمینـه و   بنـد  دانـه ي  باشـد کـه باعـث کـاهش انـدازه      سـختی مـی  

. در ]31[گـردد  در شـبکه کریسـتالی فلـز مـی     هـا  یینابجاافزایش چگالی 

هـاي بـاال بـا افـزایش کـرنش اعمـالی، لغـزش نابـه جـایی           ادامه در پاس

بـه  صورت می گیـرد. بـه همـین علـت مقـدار سـختی پـس از رسـیدن         

فقـط در  ماکزیمم مقدار خـود، ثابـت بـاقی مـی مانـد و تغییـرات اصـلی        

  پاس هاي اولیه رخ می دهد.

  

 نتیجه گیري

تغییر  فرآیندهاي از جمله تجمعی نورد توان گفت که فرآیند درنهایت می

ریزدانه و بهبود  ساختار به جهت دستیابی که شکل پالستیک شدید است

 فرآینـد  یک فرآیند این است. مناسب فلزي هاي ورق در خواص مکانیکی

 ضـخامت  و گردد اعمال قطعه روي بار چندین تواند که می است پیوسته

  است. برابر اولیه ورق با نهایی محصول

  در این پژوهش نتایج زیر حاصل شد:

به روش نورد  1050در تولید ورق نانوساختار آلومینیوم  .1

سختی  تجمعی مشاهده شد که با افزایش تعداد سیکل نورد

ویکرز در  57ویکرز به  36افزایش می یابد و میزان سختی از 

 پایان سیکل پنجم می رسد.

در سیکل هاي ابتدایی و خصوصا در پایان سیکل اول بیشترین  .2

نرخ افزایش استحکام کششی مشاهده می شود و بیشترین 

مگاپاسکال مشاهده  160مقدار در پایان سیکل سوم به حدود 

 می شود.

با کاهش االنگیشن رو به رو می  1کل صفر به سیکل در پا سی .3

ها و کاهش توانایی  کارسختی، تجمع نابجاییشویم که به دلیل 

 باشد. ها می در حرکت آن

مقدار االنگیشن در پایان سیکل اول شدیدا کاهش پیدا می  .4

کند ولی بیشترین مقدار االنگیشن در پایان سیکل چهارم 

% می باشد که نسبت به 5/19بدست می آید که مقدار حدود  

% می 13نمونه آنیل شده، کاهش االنگیشن حدود کمتر از 

قابل  SPDباشد که این مقدار در مقایسه با سایر  فرآیندهاي 

 توجه  می باشد.

 

  
) و بعد از برس کاري پایینسطح نمونه قبل از برس کاري (شکل  - 1شکل

  )باال(شکل 

 
در پایان سیکل هاي  1050 نیومومیکرنش ورق آل-نمودار تنش - 2شکل 

 مختلف و نمونه آنیل شده
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در پایان سیکل  1050 ومینیومورق آل تغییرات استحکام کششی - 3شکل

  هاي مختلف و نمونه آنیل شده
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ي در پایان سیکل ها 1050 ومینیومورق آل االنگیشنتغییرات  - 4شکل

  مختلف و نمونه آنیل شده
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در پایان سیکل هاي  1050 ومینیومورق آل تغییرات میکروسختی - 3شکل

  مختلف و نمونه آنیل شده

  

  منابع

 دانشگاهی جهاد انتشارات . ساختار نانو مواد , عنایتی .ح .م ].1[

  .1386 .اصفهان صنعتی

[2]. B. a. Movchan and F. D. Lemkey, “Mechanical 
properties of fine-crystalline two-phase materials,” 
Mater. Sci. Eng. A, vol. 224, no. 1–2, pp. 136–145, 
Mar. 1997. 

[3]. J. McKeown, a. Misra, H. Kung, R. G. Hoagland, and 
M. Nastasi, “Microstructures and strength of 
nanoscale Cu–Ag multilayers,” Scr. Mater., vol. 
46, no. 8, pp. 593–598, Apr. 2002. 

[4]. P. H. Shingu, K. N. Ishihara, a. Otsuki, and I. Daigo, 
“Nano-scaled multi-layered bulk materials 
manufactured by repeated pressing and rolling in 

the Cu–Fe system,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 304–
306, pp. 399–402, May 2001. 

 صنعتی دانشگاه انتشارات . ساختار نانو مواد ,چی سیم. ع ].5[

  .1387،شریف

[6]. Lee, S. H., Saito, Y., Sakai, T., Utsunomiya, H. 
ìMicrostructures and Mechanical Properties of 
6061 Aluminum Alloy Processed by Accumulative 
Roll-Bondingî, Materials Science and Engineering 
A, Vol. 325, pp. 228-35, 2002. 

[7]. Chung, Y. H., Park, J. W., Lee, K.H. ìAn Analysis of 
Accumulated Deformation in the Equal Channel 
Angular Rolling (ECAR) Processî, Metals and 
Materials International, Vol. 4, pp. 289-92, 2006. 

[8]. Hanazaki, K.,Shigeiri, N., Tsuji, N. ìChange in 
Microstructures and Mechanical Properties during 
Deep Wire Drawing of Copperî, Materials Science 
and Engineering A,Vol. 527, pp. 5699-5707, 2010.  

[9]. Azushima, A., Kopp, R., Korhonen, A., Yang, D. Y., 
Micari, F.,Lahoti, G. D., Groche, P., Yanagimoto, 
J., Tsuji, N., Rosochowski, A., Yanagida, A., 
ìSevere Plastic Deformation (SPD) Processes for 
Metalsî, CIRP Annals - Manufacturing 
Technology,Vol. 57, pp. 716-35, 2008. 

[10]. Utsunomiya, H., Hatsuda, K., Sakai, T., Saito,Y. 
ìContinuous Grain Refinement of Aluminum Strip 
by Conshearingî, Materials Science and 
Engineering A, Vol. 372, pp. 199-206, 2004. 

[11]. Nasiri Dehsorkhi, R., Qods, F., Tajally, M. 
ìInvestigation on microstructure and mechanical 
properties of AlñZn composite during accumulative 
roll bonding (ARB) processî, Materials Science and 
Engineering A,Vol. 530, pp. 63-72, 2011. 

[12]. Eizadjou, M., KazemiTalachi,A., Danesh Manesh, H., 
Shakur Shahabi, H., Janghorban, K. ìInvestigation 
of structure and mechanical properties of multi-
layered Al/Cu composite produced by 
accumulative roll bonding (ARB) processî, 
Composites Science and Technology,Vol. 68, pp. 
2003-09, 2008. 

[13]. Chowdhury, S. G., Srivastava, V.C., Ravikumar, B., 
Soren, S. ìEvolution of texture during accumulative 
roll bonding (ARB) and its comparison with 
normal cold rolled aluminiumñ manganese alloyî, 
Scripta Materialia, Vol. 54, pp. 1691-96, 2006,. 

[14]. Pasebani,S.,Toroghinejad,M.R.,Hosseini,M 
.,Szpunar,J., ìTextural evolution of nanograined 
70/30 brass produced by accumulative roll- 
bondingî, Materials Science and Engineering A, 
Vol. 527, pp. 2050-56, 2010. 

[15]. Pasebani,S.,Toroghinejad,M.R. ìNano- grained 70/30 
brass strip produced by accumulative roll-bonding 
(ARB) processî, Materials Science and Engineering 
A,Vol. 527, pp. 491-97, 2010. 

[16]. Wu,K., Chang, H., Maawad, E., Gan,W. M., 
Brokmeier, H.G.,Zheng, M.Y. ìMicrostructure and 
mechanical properties of the Mg/Al laminated 
composite fabricated by accumulative roll bonding 
(ARB)î, Materials Science and Engineering A, Vol. 
527, pp. 3073-78,2010. 

[17]. Kolahi, A., Akbarzadeh, A., Barnett, M.R. ìElectron 
back scattered diffraction (EBSD) characterization 
of warm rolled and accumulative roll bonding 
(ARB) processed ferriteî, Journal of Materials 
Processing Technology, Vol. 209,pp. 1436-44, 
2009. 

[18]. Hosseini, S. A., Danesh Manesh, H. ìHigh- strength, 
high-conductivity ultra-fine grains commercial 
pure copper produced by ARB processî, Materials 
and Design,Vol. 30, pp. 2911-18, 2009. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

[19]. Tsuji, N., Ito,Y., Saito, Y., Minamino, Y. ìStrength and 
Ductility of Ultrafine Grained Aluminum and Iron 
Produced by ARB and Annealingî, 
ScriptaMaterialia,Vol. 47, pp. 893-99, 2002. 

[20]. Roostaei, A. A., Zarei-Hanzaki, A., Abedi, H. R., 
Rokni, M.R. ìAn Investigation into the Mechanical 
Behavior and Microstructural Evolution of the 
Accumulative Roll Bonded AZ31 Mg Alloy upon 
Annealingî, Materials and Design,Vol. 32, pp. 
2963-68, 2011. 

[21]. N. Tsuji, Y. Saito, S.-H. Lee, and Y. Minamino, “ARB 
(Accumulative Roll-Bonding) and other new 
Techniques to Produce Bulk Ultrafine Grained 
Materials,” Adv. Eng. Mater., vol. 5, no. 5, pp. 
338–344, May 2003. 

[22]. L. Li, K. Nagai, and F. Yin, “Progress in cold roll 
bonding of metals,” Sci. Technol. Adv. Mater., vol. 
9, no. 2, p. 023001, Apr. 2008. 

[23]. C. Kwan, Z. Wang, and S.-B. Kang, “Mechanical 
behavior and microstructural evolution upon 
annealing of the accumulative roll-bonding (ARB) 
processed Al alloy 1100,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 
480, no. 1–2, pp. 148–159, May 2008. 

[24]. R. Jamaati and M. R. Toroghinejad, “Manufacturing of 
high-strength aluminum/alumina composite by 
accumulative roll bonding,” Mater. Sci. Eng. A, 
vol. 527, no. 16–17, pp. 4146–4151, Jun. 2010. 

[25]. Amirkhanlou, S., et al., Refinement of microstructure 
and improvement of mechanical properties of 
Al/Al2O3 cast composite by accumulative roll 
bonding process. Materials Science and 
Engineering: A, 2010. 528: p. 2548-2553. 

[26]. Alizadeh,, M. and M. Samiei., Fabrication of 
nanostructured Al/Cu/Mn metallic multilayer 
composites by accumulative roll bonding process 
and investigation of their mechanical properties. 
Materials and Design: A, 2014. 56: p. 680-684 

[27]. Yousefi Mehr, V., et al., Application of accumulative 
roll bonding and anodizing process to produce Al–
Cu–Al2O3 composite. Materials and Design: A, 
2015. 70: p. 53-59. 

[28]. Jafarian, H., et al., Microstructure evolution and 
mechanical properties in ultrafine grained Al/TiC 
composite fabricated by accumulative roll bonding. 
Composites: B, 2015. 77: p. 84-92. 

[29]. M Motevalli, P., B. Eghbali., Microstructure and 
mechanical properties of Tri-metal Al/Ti/Mg 
laminated composite processed by accumulative 
roll bonding. Materials Science and Engineering: 
A, 2015. 628: p. 135-142 

[30]. F. Ozturk, D. Lee, “Experimental and numerical 
analysis of out-of-plane formability test”, Journal 
of Materials Processing Technology, Vol 170, pp-
247-253, (2005). 

[31]. M. Rezayat, A. Akbarzadeh, and A. Owhadi, 
“Fabrication of High-Strength Al/SiCp Nano 
composite Sheets by Accumulative Roll Bonding,” 
Met. Mater. Soc. ASM Int., vol. 43A, pp. 2085–
2093, 2012. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

