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 چکیده 

هاای متتلاف بوسایله     ای قارار ررفا  و تیییارای ريزسااختار آن در کارنش      تحا  فرآيناد فشاار درکاناال لولاه      0601هاای آلیااآ آلومینیاو      لوله

نتااي  ايان مطالعاای نشاان داد کاه مکاانیز  ت اا          .  میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد مطالعه قارار ررفا   

شود که اين امر سبب خواهد شاد تاا    ها تبديل می ای، به مکانیز  غالب ريز شدن دانه ن  مرحله از فرآيند فشار درکانال لولهباندهای برشی پس از پ

ناانومتر   115-55هاا در باازه    درصاد داناه   56که در آن حادود   نانومتری ايجاد شود-پس از مرحله هفتم فرآيند فوق، ساختار ناهمگن فوق ريزدانه

 .قرار دارند

 .های نانومتری ، تغییر شکل شدید، ریز کردن ساختار، دانه مواد فوق ریزدانه :های کليدی واژه

 نانو مواد :شاخه تتصصی
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 م دمه

باشد کاه مزيا  عماده     می ۹و نانوساختار 1، يک روش مناسب برای تولید مواد فوق ريزدانهتیییر شکل شديد فرآيندهای

هرچناد فرآينادهای تیییار     .باشاد  حجیم بدون عیوب ساختاری نامطلوب مای فوق ريزدانه و نانوساختار  تولید موادآن در 

ها تا کنون کمتر مورد توجه قرار  ، تیییر شکل شديد لوله[1]های رذشته ابداع ررديده اس   شکل شديد متتلفی در دهه

 . ررفته اس 

سااختار آلیاآهاای کاار پاذير       دندر ريزشا  "های برشای  ت ا   باند "و  "ها تکثیر و مهاجری همگن نابجايی"دو مکانیز  

هاای فاوق، عا وه بار وابساتگی باه        فعال شدن هرياک از مکاانیز   . کنند آلومینیم حین تیییر شکل شديد، ايفای ن ش می

، تابعی از هندساه     ها دانه  لذا مکانیز  ريزشدن. خواص ذاتی ماده، به هندسه و شرايط مکانیکی تیییر شکل نیز وابسته اس 

هاا سابب    از سوی ديگر فعال شدن مکانیز  تکثیر و مهاجری همگان نابجاايی  . باشد نیکی تیییر شکل نیز میو شرايط مکا

رردد که در  شود حال آنکه مکانیز  ت ا   باندهای برشی سبب ايجاد ريزساختار ناهمگن می ايجاد ريزساختار همگن می

 [.3-۹] ریرند تر قرار می های درش  تر در ا راف دانه آن دانه ريز

باشد که  می[ 5-4]ای  ها، فرآيند فشار در کانال لوله يکی از جديدترين فرآيندهای تیییر شکل شديد ارائه شده برای لوله 

هاای   در ادامه اثرای اين فرآيند بر ريزساختار لوله. های فوق ريزدانه و نانوساختار بکار برده شود تواند برای تولید لوله می

 .ریرد د بررسی قرار میمور 0601آلیاآ آلومینیو  

 مواد و روش ها

در اين فرآيند، لوله ابتدا باا فشاار سامبه وارد ياک منط اه      . شود ديده می 1ای در شکل  اصول فرآيند فشار در کانال لوله

تاوان باه صاوری ساه زيار       را مای  ای فرآيند فشار در کانال لوله. شود تر شده و سپس با ادامه فشار از آن خارج میباريک

با  [.4]تفکیک کرد  حل وی های کرنش به ع وه اعمال  (iii)و  (ii)، (i)درمنا ق ه اعمال کرنش برشی بر جدار لوله مرحل

توجه به توضیحای فوق و در نظر ررفتن ابعاد و هندسه خاص استفاده شده برای  راحی قالب فرآيند فوق، هر مرحلاه از  

 [.5]شود  می 63/1ادلی برابر ای سبب اعمال کرنش مع فرآيند فشار درکانال لوله

 
.ای لولهاصول فرآيند فشار در کانال  (:1) شکل  

، لولاه هاای آلیااآ فاوق باا ترکیاب       0601آلومینیاو   ای بر ريزساختار آلیاآ  نال لولهبه منظور بررسی اثر فرآيند فشار درکا

صناي  آلومینیو  "متر از  میلی ۹0و  1۲و قطر داخلی و خارجی  Al-1.01Mg-0.49Si-0.32Cu-0.24Fe-0.06 Crشیمیايی 

رراد  درجه سانتی 536ساع  در دمای   ها تح  عملیای حرارتی فوق اشباع به مدی يک نمونهابتدا . تهیه ررديد "زارعی

                                                 
1 Ultra Fine Grained (UFG) 
2 Nanostructured 
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منظاور بررسای    باه . ها اعمال رردياد  ای، بر روی نمونه مرحله فرآيند فشار در کانال لوله 7و  5، 3، 1 سپس قرار ررفتند و

فارق الکتارون   تمجهاز باه آشکارسااز    )JEOL-JSM 7001F  3، از میکروساکوپ الکترونای روبشای   هاا  ر نمونهريزساختا

 . کیلوول  استفاده ررديد ۹66با ولتاآ شتاب دهنده  JEOL-JEM 2100F 5و میکروسکوپ الکترونی عبوری (4بررشتی

 و بحث  نتیجه ها

. کناد  ای م ايساه مای   مرحله فرآيند فشاار در کاناال لولاه    7و  5 ،3، 1ها را پس از اعمال  نمونه  ريزساختار 3و ۹های  شکل

هاايی باا    اولیه شکسته شاده و داناه    پس از اعمال مرحله سو ، ريزساختار، اس  ی فوق مشتص  ها   ور که در شکل همان

به     سیدن  متوسط آنو ر ها اندازه دانه بیشتر اعمال مرحله پنجم فرآيند، سبب کاهش.  اند اندازه چند میکرومتر تشکیل شده

ای بایش از ياک    هاا انادازه   باا ايان وجاود هناوز بتشای از داناه      . شود زير يک میکرومتر و ايجاد ساختار فوق ريزدانه می

کاه   راردد باه  اوری    می نانومتری-ايجاد ساختار ناهمگن فوق ريز دانه اعمال مرحله هفتم فرآيند، سبب. میکرومتر دارند

 .شود های بزررتر ايجاد می تری در ا راف دانههای نانوم ای از دانه حل ه

 
.پس از هف  مرحله از فرآيند( پس از پن  مرحله، د( پس از سه مرحله، ج( پس از يک مرحله، ب( الف: هلول  ريزساختار(: ۹)شکل   

                                                 
3 Scanning Electron Microscope (SEM) 
4 Electron Backscattered Diffraction (EBSD) 
5 Transmission Electron Microscope (TEM) 
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.از هف  مرحله از فرآيندپس ( پس از پن  مرحله و د( پس از سه مرحله، ج( پس از يک مرحله، ب( الف: لوله  ريزساختار(: 3)شکل   

 
.ای پس از مراحل متتلف فرآيند فشار در کانال لوله ها توزي  نرماله اندازه دانه(: 4)شکل   

روناه کاه در شاکل     هماان . دهاد  ای نشان می را حین فرآيند فشار درکانال لوله    ها تیییرای توزي  نرماله اندازه دانه 4شکل 

هاا   شود که باازه توزيا  انادازه داناه     ای سبب می فوق مشتص اس ، اعمال مراحل اول تا سو  فرآيند فشار در کانال لوله

برابار انادازه داناه     4تاا   1۹5/6در باازه      ها حله فرآيند، اکثر قريب به اتفاق دانهبسته شود به  وری که پس از اعمال سه مر

شاود کاه کسار     ای سابب مای   حال، اعمال مراحل پنجم و هفتم فرآيند فشاار در کاناال لولاه    با اين. ریرند متوسط قرار می
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هفتم  چنانکه پس از مرحله. يش يابدبه سرع  افزا( ) نسب  به اندازه دانه متوسط های بسیار ريز دانه

 نتااي  نساب  باه    اين اندازه داناه،  .ریرند میقرار  (نانومتر 55-115 معادل)فوق  های در بازه درصد دانه 56فرآيند، حدود 

ين با ا [.7-0]، به مراتب ريزتر اس  با اعمال تیییر شکل شديد 0601قبلی برای حداقل اندازه دانه قابل دستیابی برای آلیاآ 

 .مانند تر، کماکان در ريزساختار باقی می های درش  وجود، کسر قابل توجهی از دانه

دهاد کاه مکاانیز      ای نشان مای  نانومتری پس از اعمال هف  مرحله فرآيند فشار درکانال لوله-ايجاد ساختار فوق ريزدانه

را بايد در   باشد که عل  آن تم اين فرآيند میدر مراحل پنجم تا هف ها دانه شدن ندهای برشی،  مکانیز  غالب ريزت ا   با

برای م ايسه صفحای برشی ايجاد شاده در ايان فرآيناد،    . يند فوق جستجو کردآهای برشی متعدد حین فر فعال بودن باند

 ، در صاورتی کاه ت اا     [5]اس     نشان داده که آيلیائف  ور همان. نمودم ايسه  ECAPاين فرآيند را با فرآيند  توان می

، ايجاد صفحای برشی نه تنها در راساتای  باشد شده به صوری منحنی  راحی ECAPدر فرآيند  ها قسم  خارجی کانال

تاوان   با توجه باه ايان مطلاب، مای     .ریرد نیز صوری می کانالنیمساز زاويه داخلی کانال، بلکه در راستای مماس به سطح 

باه  . ای نیاز وجاود دارد   در فرآيند فشار درکانال لولاه ح قالب سطرف  که امکان ايجاد باندهای برشی در راستای مماس 

هاای برشای ناشای از اعماال      ای، وقاوع باناد   ع وه، با توجه به اضافه شدن کرنش حل وی در فرآيند فشار در کانال لولاه 

 . تواند سبب فعالی  مکانیز  ت ا   باندهای برشی رردد که اين امر نیز می باشد کرنش حل وی نیز محتمل می

 نتیجه ریری

آلیاآ  در نانومتری-فوق ريزدانه ناهمگن  ، سبب ايجاد ساختارای هف  مرحله فرآيند فشار در کانال لولهاعمال  -1

 .دهند تر تشکیل می های درش  ای را در ا راف دانه های نانومتری حل ه رردد که در اين ساختار دانه می 0601آلومینیم 

ای  در اثر فعال شدن صفحای برشی مت ا   متتلف حین فرآيند فشار در کانال لولهايجاد ساختار ناهمگن فوق،   -۹

 .شود تا مکانیز  ت ا   باندهای برشی در فرآيند فوق فعال شود اس  که سبب می
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