هب انم خدا

بررسی توزیع کرنش در آلومینیوم ریزدانه شده بهوسیله فرآیند
فورج چند جهته ()MDF
مهدی آقااحمدی ، 1حدیثه اسماعیل پور شادمهانی ، 2محمد حسین شاعری

3

چکیده
یکی از روشهای نوین تغییر شکل پالستیک شدید برای تولید مواد فوق ریزدانه روش فورج چند جهته ( )MDFمیباشد .هدف
از پژوهش حاضر بررسی توزیع کرنش و میکروسختی در آلومینیوم سری  0111فورج شده بهوسیله فرآیند  MDFمیباشد .بدین منظور
پس انجام  0و  4پاس فرآیند  MDFدر دمای محیط بر روی نمونهها ،توزیع کرنش بهوسیله آنالیز المان محدود و توزیع میکروسختی با
انجام آزمون میکروسختی در مقاطع مختلف نمونهها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آنالیز المان محدود و میکروسختی نشان داد،
کرنش و میکروسختی نمونهها در هر سه مقطع مورد بررسی از کنارهها به سمت مرکز نمونه افزایش مییابد .در ضمن فرآیند MDF

باعث افزایش قابل مالحظه کرنش و میکروسختی میانگین نمونهها میشود.
واژههای کلیدی :فورج چندجهته ،تغییر شکل پالستیک شدید ،آلومینیوم ،توزیع کرنش.

 -0کارشناسی مهندسی مواد – متالورژی صنعتی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).aghaahmadimehdi7@gmail.com ،
 -2کارشناسی مهندسی مواد – متالورژی صنعتی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
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استادیار مهندسی مواد – متالورژی صنعتی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
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مقدمه:
در سالهای اخیر روشهای جدیدی برای فرآوری مواد نانومتری و فوق ریزدانه توسعه یافتهاند که تحت عنوان
تکنیکهای تغییر شکل پالستیک شدید ( )SPDشناخته میشوند .این روشها به صورت مستقیم مواد حجیم درشت
دانه را به مواد فوق ریزدانه تبدیل میکنند .روشهای  SPDکرنش پالستیک قابل توجهی را در دمای اتاق یا دمای
باال به نمونه وارد میکنند .فورج چندجهتی ( )MDFیکی از روشهای  SPDاست که شامل چند مرحله فورج آزاد
است که همراه با تغییر محور اعمال نیرو است .شکل  0به صورت شماتیک نحوه انجام این فرآیند را مشخص می-
کند .ابعاد نمونه در این فرآیند بدون تغییر باقی میماند .مزیت  MDFبازده باال و هزینه کم فرآیند است ].[5-0

شکل  1مراحل فرآیند فورج چندجهتی.

بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار آلومینیوم  0100بعد از فرآیند  MDFدر نیتروژن مایع [ ،]0بررسی اثر
تعداد پاسهای  MDFبر ریزدانه سازی در آلیاژ آلومینیوم  ،]4[ 4445بررسی بازیابی پیوسته دینامیک حین فرایند
 MDFدر آلومینیوم  ]8[ 4445و بررسیهای دیگر در این زمینه صورت گرفته است .ولی تاکنون تحقیقی به منظور
بررسی توزیع کرنش و میکروسختی در مقاطع مختلف یک نمونه آلومینیومی سری  0111و مطابقت آن با شبیه
سازی این فرآیند صورت نگرفته است .هدف از این تحقیق بررسی توزیع کرنش و میکروسختی در مقاطع مختلف
یک نمونه آلومینیومی و بررسی تغییرات آن در نمونه بعد از  0و  4پاس فرآیند  MDFدر دمای اتاق میباشد.
مواد و روش تحقیق:
در این تحقیق ،برای ارزیابی صحت نتایج شبیه سازی از مقایسه توزیع کرنش تجربی و کرنش حاصل از شبیه
سازی استفاده شد .در روش تجربی این تحقیق از یک نوع آلومینیوم گروه  0111با ترکیب شیمیایی ذکر شده در
جدول  0استفاده شده است .به منظور تعیین اثر فرآیند  MDFبر توزیع کرنش و سختی ،نمونههای مستطیل شکل
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همگن با ابعاد  05×01×01میلیمتر تهیه شد .هیچ گونه عملیات حرارتی قبل از فرآیند  MDFروی قطعات انجام
نگرفت .قالب  MDFمورد استفاده در پژوهش حاضر در شکل  2نشان داده شده است .ابعاد قالب و سنبههای مورد
استفاده برای اعمال فشار در فرآیند  MDFبهصورت زیر میباشد:
-0

ابعاد قالب :قطر دایره داخلی  01میلیمتر ،قطر دایره خارجی  031میلیمتر ،ضخامت  41میلیمتر
ابعاد حفره وسط قالب 41×05×01 :میلیمتر

-2

ابعاد سنبه بزرگ 35×05×01 :میلیمتر

-3

ابعاد سنبه کوچک 25×05×01 :میلیمتر

شکل  2قالب  MDFو سنبههای مورد استفاده در پژوهش حاضر ( -1قالب -2 ،سنبه بزرگ -3 ،سنبه کوچک و  -4نمونه).
جدول  1ترکیب شیمیایی آلومینیوم مورد استفاده در این تحقیق.

عناصر
درصد

Al

Fe

Si

V

Zn

Cu

Mn

Ti

Mg

00/020

1/20

1/10

1/105

1/118

1/115

1/112

1/112

1/112

عناصر دیگر
1/125

وزنی

برای مقایسه توزیع کرنش و سختی در آلیاژ مذکور ،قطعات تهیه شده با ابعاد ذکر شده تحت  0و  4پاس فرآیند
 MDFدر دمای محیط قرار گرفتند .قطعات از کوچکترین بعد توسط دستگاه پرس هیدرولیک با ظرفیت  051تن با
نرخ کرنش ثابت  0/5میلیمتر بر ثانیه تحت تغییرشکل قرار گرفتند .نسبت ابعاد قطعه بعد از انجام هرپاس فرآیند بدون
تغییر باقی میماند .در این فرآیند از  Molycoat 1000 pasteکه ترکیبی از مس و گرافیت است به عنوان روانکار
استفاده شد .جهت انجام  4پاس فرآیند  ،MDFنمونهها بین هر پاس  01درجه حول محور  Yچرخانده شدند.
همچنین بعد از هر پاس برای صاف شدن لبههای نمونه ،سنباده زنی انجام گرفت.
بعد از انجام  0و  4پاس فرآیند  ،MDFمیکروسختی نمونهها با روش ویکرز در دمای محیط ،تحت بار اعمالی
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 0kgو زمان ساکن شدن  05ثانیه اندازهگیری شد .شکل  3چگونگی انجام آزمون میکروسختی (نقطه شروع و پایان
در امتداد هر جهت) را مشخص میکند .سختی ماده اولیه توسط میانگین حداقل  01نقطه سختی بهدست آمد.

شکل  3چگونگی انجام آزمون میکروسختی (مسیر اندازه گیری سختی در نمونههای مختلف).

شبیه سازی این فرآیند توسط نرم افزار اجزاء محدود  ABAQUS 0/02برای بررسی توزیع کرنش در سطوح
مختلف نمونه انجام گرفت .نوع تحلیل  Dynamic Explicitو المانهای انتخابی برای قطعه به تعداد  3111المان
انتخاب گردید .برای تعریف خصوصیات نمونه از رابطه  0برای آلومینیوم استفاده شد .مقادیر ثابت  Kو  nدر این
رابطه (رابطه هولومن) از نمودار تنش-کرنش آلومینیوم بهدست آورده شد.
σ

رابطه ()0

از آنجایی که قالب و سمبه طی فرآیند  MDFتغییرشکل زیادی ندارند و میتوان از این تغییر شکل صرف نظر
کرد ،برای آنها فقط مدول االستیک تعریف شد .قالب و سمبه از نوع  Deformableتعریف شدند .ضریب
اصطکاک برای کلیه سطوح  1/0در نظر گرفته شد .مش بندی نمونه ،قالب و سمبه از نوع  C3D8Rانتخاب گردید.
ابعاد قالب ،سمبه و نمونه همانند ابعاد واقعی آنها طراحی شد (شکل .)4

شکل  4قالب ،سمبه و نمونه شبیه سازی شده.
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نتیجه گیری و بحث:
 -1نتایج شبیه سازی (کرنش و توزیع کرنش):
شکل  5توزیع کرنش موثر در مقاطع مختلف (مقاطع  X-Z ،X-Yو  )Y-Zنمونه آلومینوم تحت  0پاس MDF

قرار گرفته را نشان میدهد .الزم به ذکر است کلیه مقاطع از قسمتهای میانی نمونه تهیه شدهاند .در ضمن شکل 0
توزیع کرنش موثر نمونه  0پاس  MDFشده را در جهات  Y ،Xو  Zنشان میدهد .همانطور که مشخص است در
هر سه مقطع مقدار کرنش موثر در مرکز نمونهها به مقدار قابل توجهی بیش از سطوح نمونهها میباشد .شکل  0نشان
میدهد کرنش موثر در مرکز نمونه در جهتهای  Xو  Zحدود  2برابر سطح نمونه است،
درحالیکه در جهت  Yاختالف زیادی بین کرنش موثر سطح و مرکز نمونه وجود ندارد.

شکل  5توزیع کرنش موثر در مقاطع مختلف نمونه آلومینوم  1پاس  MDFشده( ،الف) مقطع ( ،Z-Yب) مقطع  X-Zو (ج) مقطع .X-Y
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شکل  6توزیع کرنش موثر در جهات  Y ،Xو  Zدر نمونه  1پاس  MDFشده.

 -2نتایج عملی (میکروسختی و توزیع میکروسختی):

به منظور بررسی توزیع کرنش نمونهها و ناهمگنی تغییر شکل در مقاطع مختلف نمونهها از آزمون میکروسختی
ویکرز استفاده شد .شکلهای  4و  8توزیع میکروسختی نمونههای آلومینیومی  0و  4پاس  MDFشده را در جهات
 y ،xو  zنشان میدهند .همانطور که مشخص است در هر دو نمونه  0و  4پاس  MDFشده در تمام جهات با دور
شدن از سطح میکروسختی نمونهها افزایش یافته و مرکز نمونهها دارای حداکثر میکروسختی میباشد .شکل  4نشان
میدهد میکروسختی نمونه  0پاس  MDFشده در سطوح نمونه (سختی سطح حدود  31ویکرز است) حدود 31
درصد کمتر از مرکز نمونه (سختی مرکز حدود  41ویکرز است) است .از طرف دیگر ،همانطور که در شکل 8
مشخص است ،میزان اختالف میکروسختی بین سطوح مختلف و مرکز نمونه  4پاس  MDFشده کمتر از نمونه 0
پاس  MDFشده میباشد .میکروسختی در سطوح نمونه  4پاس  MDFشده حدود  30ویکرز است که حدود 21
درصد کمتر از میکروسختی مرکز نمونه که حدود  43ویکرز است ،میباشد .لذا میتوان عنوان کرد با افزایش تعداد
پاسهای  ،MDFمیکروسختی و همچنین یکنواختی توزیع میکروسختی افزایش مییابد.

شکل  7توزیع میکروسختی در جهات  Y ،Xو  Zدر نمونه  1پاس  MDFشده.
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شکل  8توزیع میکروسختی در جهات  Y ،Xو  Zدر نمونه  4پاس  MDFشده.

در پژوهش حاضر یکی از اهداف اصلی ،بررسی غیریکنواختی در توزیع کرنش و میکروسختی نمونهها می-
باشد .به منظور بررسی این پدیده ،انحراف معیار مقادیر میکروسختی با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد [:]0
2

رابطه ()2

) iN1 ( HV  M
N 1

S .D 

که در این رابطه  Mمیانگین میکروسختی ویکرز اندازهگیری شده ( )HVو  Nتعداد نقاط میکروسختی است.
نتایج میانگین میکروسختی و انحراف معیار در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  2میانگین میکروسختی و انحراف معیار نمونهها.

نمونه اولیه
نمونه  0پاس  MDFشده
نمونه  4پاس  MDFشده

انحراف معیار

میکروسختی میانگین ()HV

0/2
3/04
2/4

31
34
41

همانطور که از دادههای جدول مشاهده میشود ،با انجام فرآیند  ،MDFمیانگین میکروسختی نمونهها افزایش
پیدا میکند .به طوریکه با انجام یک پاس  MDFمیانگین سختی از  31 HVبه  34 HVو با انجام  4پاس این فرآیند
سختی به  41 HVافزایش مییابد .همچنین با افزایش تعداد پاسها ،عالوه بر افزایش میانگین میکروسختی ،همگنی
ماده مورد آزمایش نیز افزایش مییابد .به طوریکه پس از 4پاس  MDFانحراف معیار از  3/04به  2/4کاهش می-
یابد.
با توجه به اینکه میکروسختی نمونه اولیه (که فرآیند روی آن انجام نشده است)  31 HVاندازه گیری شده
است ،نتایج بیانگر این واقعیت هستند که فرآیند  MDFموجب افزایش قابل مالحظه میکروسختی نمونهها میشود.
در ضمن افزایش میکروسختی بیانگر افزایش استحکام نمونههاست ،میتوان عنوان نمود فرآیند  MDFباعث افزایش
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قابل مالحظه استحکام نمونهها میشود .در فرآیندهای تغییر شکل پالستیک شدید مانند  MDFکه باعث ایجاد
ساختار فوق ریزدانه میشوند ،دو مکانیزم اصلی ( )0فرآیند کارسختی ،بهصورت برهمکنش بین نابجاییها در داخل
دانههای زمینه و ( )2استحکامدهی ناشی از مرزدانه ،به صورت برهمکنش بین نابجاییها و مرزهای دانه باعث افزایش
استحکام میشود.
یکی از مکانیزمهای پایهای استحکامبخشی در سیستمهای فلزی ،استحکامبخشی بهوسیله نابجاییهاست.
فرآیندهای تغییر شکل پالستیک شدید باعث افزایش قابل مالحظه چگالی نابجاییها شده در نتیجه بهدلیل افزایش
برخورد نابجاییهای متحرک با یکدیگر ،حرکت نابجاییها محدود شده و استحکام افزایش مییابد .در اغلب
پژوهشهای انجام شده در زمینه تغییر شکل پالستیک شدید ،افزایش استحکام تسلیم ناشی از افزایش چگالی
نابجاییها حین تغییر شکل بر اساس مدل تیلور بهصورت زیر محاسبه شده است [:]00،01
⁄

رابطه ()3
که در رابطه فوق  چگالی نابجاییها،

ثابت (که در این پژوهش  1/3درنظر گرفته شده است) M ،فاکتور تیلور

(برای فلزات پلیکریستال  3میباشد) G ،مدول برشی (برای آلومینیوم  )G = 20 GPaو  bطول بردار برگرز (برای
آلومینیوم  )b = 1/280 nmمیباشد.
یکی از پرکاربردترین معادالت در مورد اثر اندازه دانه بر افزایش استحکام که برای مواد فوق ریزدانه هم
کاربرد دارد توسط هال-پچ ارائه شده است:
رابطه ()4
که در رابطه فوق  kثابت هال -پچ و  σgbاستحکامبخشی ناشی از مرزدانه میباشد .نتایج بسیاری از پژوهشهای انجام
شده نشان دادهاند که رابطه هال-پچ برای فلزات تغییر شکل پالستیک شدید یافته که دارای دانههای فوق ریز (در
محدوده  0میکرومتر تا  011نانومتر) هستند ،معتبر میباشد [.]03،02
همانطور که عنوان شد دلیل اصلی افزایش استحکام حین  MDFریز شدن دانهها حین فرآیند میباشد .به طور
کلی میتوان عنوان نمود ایجاد مرزهای زاویه بزرگ با استفاده از مکانیزم تقسیم دانهها ،عامل اصلی ریزدانگی حین
فرآیند  MDFنمونهها در پژوهش حاضر میباشد .این مکانیزم بر اساس افزایش قابل مالحظه چگالی نابجاییها در
اثر کرنشهای برشی شدید ایجاد شده میباشد .در اثر کارسرد در فرآیند  MDFنابجاییهای زیادی در ساختار به-

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

وجود آمده و این نابجاییها شروع به حرکت کرده و مادامی که در مقابل آنها مانعی وجود نداشته باشد به حرکت
خود ادامه میدهند .در نهایت نابجاییها در مرزها یا موانع دیگر مجتمع شده و یا به یکدیگر برخورد کرده و نواحی
با چگالی زیاد نابجایی یا گرهها را تشکیل میدهند .با افزایش تعداد نابجاییها ،شبکههای گرهدار و ساختارهای
سلول فرعی تشکیل شده و گسترش مییابند .سپس نابجاییها به شکلی مرتب میشوند که کمترین انرژی را فراهم
سازند .این پدیده منجر به تشکیل مرزهای زاویه کوچک میشود .با ادامه کارسرد چگالی نابجاییها افزایش یافته،
ضخامت مرزها کاهش و زاویه بین سلولهای همسایه افزایش مییابد و در نتیجه مرزهای زاویه کوچک به مرزهای
زاویه بزرگ تبدیل میشوند .با انجام کارسرد بیشتر مجددا از محل تقاطع مرزها نابجاییهای جدید تولید شده و دانه
را به بخشهای دیگر تقسیم میکنند .در نهایت با ادامه این فرآیند و تقسیم شدن ساختار به اجزای کوچکتر،
ساختار فوقریزدانه بهدست میآید [.]04،4
نتیجه گیری:
نتایج حاصل از پژوهش حاضر در زمینه بررسی توزیع کرنش و میکروسختی در آلیاژ آلومینیوم گروه  0111و
مقایسه توزیع کرنش در حالت تجربی و شبیه سازی را میتوان به صورت زیر خالصه نمود:
 -0فرآیند  MDFروی نمونه مورد بررسی باعث ایجاد ساختار ریزدانه با مرزهای عمدتا زاویه بزرگ میشود .در
ضمن آزمون میکروسختی نشان میدهد که سختی نمونه  MDFشده از کنارهها به سمت مرکز افزایش یافته است.
همچنین همگنی و میانگین میکروسختی نمونهها با افزایش تعداد پاسهای  MDFافزایش مییابد.
 -2شبیه سازی فرایند  MDFنشان میدهد که توزیع کرنش در مقاطع مختلف نمونه از کنارهها به سمت مرکز
افزایش مییابد .به طوریکه کرنش انباشته ،حداکثر مقدار را در مرکز داراست.
تشکر و قدردانی:
با تشکر از مسئولین آزمایشگاه مواد پیشرفته و آزمایشگاه انجماد و عملیات حرارتی دانشگاه بین المللی امام خمینی
(ره) خانمها منیره چادرباف ،مریم نظری و آقای هادی آرمون که یاری رسان این پژوهش بودند.
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Abstract
One of the novel Severe Plastic Deformation (SPD) for production of Ultra-fine Grain (UFG) materials is MDF.
The purpose of this research is the examination of MDF effect on distribution of strain and micro hardness in Al
1000 series. For this purpose, after 1 and 4 pass process of MDF on the samples at room temperature, strain
distribution examined by Finite Element Method (FEM) and micro hardness distribution examined by Vickers test in
various sections of samples. The results of FEM and micro hardness show that strain and micro hardness of samples
in each three examined sections increased from margins to sample center. Additionally MDF process cause to the
significant increase on the mean strain and micro hardness of the samples.
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