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 چکیده

باشد، به دلیل تشکیل ترکیب بین فلزی درصد منیزیوم می 7/1درصد روی و  7که حاوی حدوداً  5007آلیاژ آلومینیوم 

2MgZnاز قابلیت رسوب سختی برخوردار است و به علت داشتن خواصی نظیر استحکام و جوش پذیری مناسب و ، 

شود. با این حال بدلیل محدود بودن کارپذیری آلیاژ به کار برده می نقلیه ای در سازه وسایلبه طور گسترده قیمت پایین

استفاده از ترکیب پیرسختی و نورد سرد جهت سخت گردانی آلیاژ مذکور چالش برانگیز است. هدف ، پایینفوق در دمای 

بدین منظور  د.باشاز این پژوهش یافتن مسیری بهینه جهت ترکیب قابلیت کرنش سختی و رسوب سختی آلیاژ مذکور می

مرحله نورد گردید که در  4تحت عملیات حرارتی اولیه مختلفی قرار گرفت و سپس تا  5007شمش آلیاژ آلومینیوم 

های مختلف پس از مراحل مختلف فرآیند نورد، از لحاظ درصد بود. نمونه 70هرمرحله نورد، مقدار کاهش ضخامت برابر 

 هایی که بدون شکستع شکست در آنها ردیابی شود. همچنین سختی نمونهظاهری مورد بازبینی قرار گرفتند تا وقو

فرآیند نورد را طی کرده بودند اندازه گیری شد تا مسیر بهینه ای جهت ترکیب قابلیت رسوب سختی و پیرسختی آلیاژ 

ل و یا بعد از اعما نتایج پژوهش نشان داد که درصورت انجام نورد بلافاصله بعد از عملیات حل سازی مذکور، بدست آید.

 پذیر است.پیری مصنوعی، استفاده از ترکیب کرنش سختی و پیرسختی در آلیاژ مذکور امکان

 
  نورد.، کارپذیری، رسوب سختی، پیرسختی، 5007آلومینوم  :هاکلیدواژه
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 آلیاژ های سریهای کارپذیر آلومینیم که قابلیت عملیات حرارتی رسوب سختی دارند در بین آلیاژ

در این  [.1به علت برخوردار بودن از خواص مکانیکی مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار هستند ] 5000

ر ر کمی عناصیداشامل منیزیوم و روی و همچنین مقاصلی عناصر آلیاژی  آلیاژها مقادیر قابل توجهی از

و همچنین ناخالصی هایی همراه آلومینیم نظیر  شونداضافه میمنگنز و کرم   نظیر فرعیآلیاژی 

بسته به ترکیب شیمیایی آلیاژ، انواع مختلف ترکیبات   .سسلیسیوم و آهن نیز به مقدار کمی وجود دارند

اصلی ترین ترکیب بین  2MgZn اترسوب تواند وجود داشته باشد لکنیم هابین فلزی در این آلیاژ

 5007به طور مثال، آلیاژ آلومینیوم [. 3و2می شود] آنهااستحکام ست که سبب افزایش این آلیاژها فلزی

باشد، به دلیل تشکیل ترکیب بین فلزی درصد منیزیوم می 7/1درصد روی و  7که حاوی حدوداً 

2MgZn از قابلیت رسوب سختی برخوردار است و به علت داشتن خواصی نظیر استحکام و جوش ،

 شود.ای در سازه وسایل نقلیه یاد شده، به کار برده میگسترده پذیری مناسب و قیمت پایین و به طور

( با GP1پرستون)-گینر اولین مرحله، تشکیل مناطق هم سیمای مذکوررسوب سختی آلیاژ  در هنگام

تبدیل  به تدریج باشد. پس از آن، مناطق مذکورتبلور مکعبی با سطوح مرکزدار می شبکه وکروی  شکل

[. 7و4] پدیدار می شوند ηگردیده و در نهایت رسوبات غیر هم سیمای  ′ηبه رسوبات نیمه هم سیمای 

 همچنین . بصورت شش وجهی است ηو   ′ηشبکه تبلور رسوبات  ،پرستون-گینربر خلاف مناطق 

آلومینیوم  {111صفحات}روی به شکل صفحات نازکی  ′ηتحقیقات نشان داده است که رسوبات 

ها به وسیله سازی ناشی از متوقف شدن نابجاییدهی فرآیند پیر اثر استحکام [.6تشکیل می شوند ]

[. تا زمانیکه ذرات رسوبی کوچک، هم 5] های تشکیل شده از محلول جامد فوق اشباع می باشدرسوب

ا ادامه رشد رسوبها، ب. سیما و نزدیک به هم هستند به وسیله نابجایی های متحرک بریده می شوند

با افزایش فاصله همچنین را پشت سر می گذارد.  آن، یدن رسوببدون بر 2نابجایی مطابق مکانیزم اروان

[. 8] تنش لازم برای عبور نابجایی کاهش و بنابراین استحکام کاهش می یابد ها،بدلیل رشد آن هارسوب

پرستون -در کنار مناطق گینر ′η در شرایطی که رسوبات 5007آلومنیوم   بیشترین استحکام در آلیاژ

  [.9شود. ] حاصل می تشکیل شده اند،

فل شده های قباعث افزایش دانسیته عیوب، به ویژه جاهای خالی و نابجاییاعمال تغییر شکل پلاستیک 

فوذ ریب نض ها، سبب افزایشاین امر علاوه بر افزایش تنش برشی لازم برای حرکت نابجایی گردد.می

در نتیجه سرعت رسوب  و شودمکانیزم جاهای خالی مینفوذ از طریق  دلیل تسریعبهای محلول اتم

 چگالی [. با افزایش11و10شود ]بیشتر می تغییر شکل پلاستیک گذاری در حین پیرسازی بعد از

ا هرسوب گذاری بر روی نابجایی بعدی در حین پیرسازیتغییر شکل پلاستیک، ها هنگام نابجایی

ه ریز سوبات پراکندرواخت با ساختار یکن ایجاد گذاری، باعثیت پیدا کرده و علاوه بر تسریع رسوبارجح

 [.12شود. ]نهایت موجب به دست آمدن استحکام بالاتر در زمان کمتر میشودکه درمی

                                                           
1 Giner Preston 
2 Orowan 
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تواند لاستیک و پیری بعد از آن، میبا توجه به توضیحات فوق می توان گفت که ترکیب تغییر شکل پ 

که این آلیاژ مستعد بکار رود. با این وجود، بدلیل آن 5000جهت بهبود استحکام آلیاژ آلومینیوم سری 

پیری طبیعی می باشد، کنترل فرآیند تغییر شکل جهت موکول کردن انجام پیری به بعد از اعمال تغییر 

است که در صورت اعمال پیری سوی دیگر گزارش شده رسد. از  شکل پلاستیک، دشوار به نظر می

ده همانطور که گزارش ش. بعلاوه با شکست همراه خواهد شد آلیاژ مذکور ، تغییر شکل پلاستیکطبیعی

محلول در اطراف است، ایجاد ساختار فوق اشباع در آلیاژهای مذکور می تواند سبب جدایش اتمهای 

نابجایی برای حرکت، ناگزیر خواهند بود از اتمسفر اتمهای محلول رهایی ها شود و بنابراین خط نابجایی

ذا ها مجدد قفل شده و لها، نابجایییابند. با این جال بدلیل نفوذ مجدد اتمهای محلول به اطراف نابجایی

تکرار پیایی این پدیده، سبب وقوع پیرکرنشی  مجدداً تنش لازم برای حرکت آنها افزایش خواهد یافت.

در آلیاژهای فوق اشباع مذکور خواهد شد که در اثر آن، تنش لازم برای حرکت نابجایی   1ینامیکید

مکرراً نوسان خواهد کرد و بنابراین، نمای حساسیت به نرخ کرنش منفی در این آلیاژها، مورد انتظار 

آیند نورد و تغییر [. بنابراین ترکیب فر13] ها گرددتواند سبب وقوع شکست در آناست که این امر می

 ست.چالش بر انگیز ا هاشکل پلاستیک به منظور دستیابی به بهترین خواص مکانیکی در این آلیاژ

از اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید و فرآیند پیری  ایهدف از این پژوهش، بدست آوردن ترکیب بهینه

اشد. بدین منظور، از ترکیب بمی 5007به منظور دستیابی به استحکام مناسب در آلیاژ آلومینیوم 

های مختلف عملیات حرارتی و نورد در دماهای مختلف استفاده خواهد شد تا مسیر بهینه ای چرخه

 جهت بهبود سختی آلیاژ مذکور، بدست آید. 

 آزمایش روش انجام ومواد، فرآیند  -2

میلی متر تهیه شد و ترکیب شیمیایی آن با روش  17به ضخامت  5007 آلیاژ آلومینیمتختال 

بدست آمد. سپس چهار نمونه مختلف از تختال مذکور تهیه  1در جدول  مندرجکوانتومتری به شرح 

 قرار داده شد: ذیلشرح  مشخص و نورد به حرارتی اولیه تحت ترکیبی از عملیات هایک از آنو هر  شده

 و فقط اعمال نورد. عملیات حرارتیاعمال بدون  :1نمونه 

 ، سرد سازی در آب،ساعت 1.7  مدت به گراددرجه سانتی 480سازی در دمای  عملیات حل :2نمونه  

 .و سپس اعمال نورد به مدت یک هفته پیر سازی طبیعی

آب و  ، سرد سازی درساعت 1.7  مدت به گراددرجه سانتی 480سازی در دمای  : عملیات حل3نمونه 

 .در کمترین زمان ممکن نورد سپس اعمال فرآیند

ساعت، سرد سازی در آب،  1.7  مدت به گراددرجه سانتی 480سازی در دمای  عملیات حل :4نمونه 

 سپس اعمال نورد. و  ساعت 2درجه به مدت  200دمای در دقیقه  17 پیری مصنوعی به مدت
 

 : ترکیب شیمیایی آلیاژ مورد استفاده1جدول 

Al Cr Cu Ni Fe Mg Mn Si Ti Zn Pb Ca P Sb Sn 

                                                           
1 Dynamic strain aging  
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Rem 0.217 0.070 0.013 0.290 1.202 0.076 0.107 0.028 4.718 0.000 0.000 0.000 0.004 0.002 

 

درصد اعمال گردید که معادل اعمال کرنش  70در هر مرحله از فرآیند نورد، کاهش ضخامتی در حدود 

فرآیند از بعد از هر مرحله مرحله ادامه یافت و  چهارها، از یک تا باشد. فرآیند نورد نمونهمی 8/0معادل 

 تا وقوع شکست در آنها بررسی شود. ندها از لحاظ ظاهری مورد بازبینی قرار گرفتنورد، نمونه

 پس از اعمال فرآیند نورد، نمونه های سالم و بدون شکست، تحت عملیات حرارتی پیری طبیعی تا مدت

با استفاده از  های مختلف،آنها در زمان مقادیر سختی قرار گرفتند و سپس ساعت 17000 حدوداً

 گرم بدست آمد. 700سنج ویکرز با بار سختی

 بحثو  نتایج -3

 مرحله فرآیند نورد یک پس از  2و  1های شماره شود، نمونهدیده می 2و  1های همان طور که در شکل

ها، تمرکز سیلان و ایجاد باندهای وقوع شکست در این نمونه. علت ندشد ماکروسکوپی دچار شکست

همانطور که قبلاً برای درجه نسبت به راستای نورد می باشد.  47برشی ماکروسکوپی در زاویه حدوداً 

در  پرستون-ایجاد مناطق گینراین باندهای برشی بدلیل  وقوعگزارش شده است،  5000آلیاژهای سری 

و بریده شدن این مناطق در اثر حرکت  های مذکور در اثر وقوع پیری طبیعی قبل از نوردنمونه

ثر حرکت یک نابجایی، تنش لازم پرستون در ا-[. بعد از بریده شدن یک منطقه گینر13هاست ]نابجایی

یابد که این امر سبب خواهد شد که تمایل به ادامه برای ادامه حرکت آن نابجایی بشدت کاهش می 

تغییر شکل در اثر حرکت نابجایی مذکور، بیشتر شود و تمرکز سیلان بوجود آید. وقوع این تمرکز سیلان، 

 [.14وپی نمونه خواهد گردید ]نهایتاً شکست ماکروسک وسبب ایجاد باندهای برشی 

 

 
 مرحله نورد یکپس از  1: نمونه شماره 1شکل 
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 مرحله نورد یکپس از  نمونه شماره دو :2شکل 

 

بدون وقوع شکست ماکروسکوپی می تواند  3شود، نورد نمونه دیده می 3شماره همانطور که در شکل 

میلیمتر،  9/0 نمونه به و رسیدن ضخامت یابد و تنها پس از اعمال مرحله چهارم مرحله ادامه سهتا 

های نمونه مذکور مشاهده گردید. ساختار این نمونه بدلیل انجام عملیات حرارتی حل شکست در لبه

و بنابراین تمرکز سیلان در اثر ایجاد نمای  باشدسازی قبل از نورد، بصورت محلول فوق اشباع می

به نرخ کرنش منفی در این نمونه، مورد انتظار بوده است. با این وجود، می توان گفت که  حساسیت

رکز ایجاد تمبدلیل محدود بودن اثر عبور از اتمسفر اتمهای محلول بر تنش لازم برای حرکت نابجایی، 

 دتغییر شکل پلاستیک در نمونه فوق محدود بوده و سبب شکست ماکروسکوپی در مراحل اولیه نور

نورد، می تواند به ایجاد مناطق  نمونه فوق طی مرحله چهارمهمچنین شکست محدود  نخواهد شد.

م نورد، سبب افزایش عیوب شبکه و در سوپرستون نسبت داده شود چراکه انجام مراحل اول تا -گینر

ن زمانتیجه افزایش ضریب نفوذ در نمونه مذکور شده است و به همین دلیل، و مناطق مذکور در طول 

 [.31]انجام فرآیند نورد، ایجاد خواهند گردید 

 

 
 مرحله نورد چهارپس از  3شماره : نمونه 3 شکل

  

بدون  میلی متر 0.9تا ضخامت  دیده می شود، کاهش ضخامت نمونه چهارم 4همانطور که در شکل 

علت این امر را می توان به ایجاد رسوبات  .های ماکروسکوپی قابل توجه امکان پذیر استایجاد ترک

مناطق  قابل توجه تعداددر نمونه مذکور نسبت داد که سبب کاهش  ′ηنسبتاً درشت و نیمه هم سیمای 
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که رسوبات مذکور نسبتاً درشت و بصورت نیمه هم سیما با گردد. همچنین بدلیل آنپرستون می-گینر

ها در طول تغییر شکل پلاستیک ممکن نها توسط نابجاییباشند، بریده شدن آزمینه آلومینیومی می

نبوده و باید با مکانیزم اروان دور زده شوند که این امر خود سبب افزایش چگالی نابجایی در اطراف این 

ها بتدریج افزایش خواهد یافت که این امر رسوبات خواهد شد. لذا تنش لازم برای ادامه حرکت نابجایی

 [. 17یر شکل پلاستیک جلوگیری خواهد نمود ]از وقوع تمرکز تغی

 

 
 مرحله نورد چهارپس از  4: نمونه شماره 4شکل 

 

نشان   4و  3شماره  هایتغییرات سختی نمونه به ترتیب اثر پیری طبیعی را بر 6و  7 های شکل

طرز مذکور با اعمال نورد به های نمونهمشخص است، سختی  های فوقهمانطور که در شکل دهند.می

که علت آن کارسختی ناشی از اعمال تغییر شکل پلاستیک است. همچنین،  یابدقابل توجهی افزایش می

یابد به طرز قابل توجهی افزایش می 3نمونه شماره شود که در طول پیری طبیعی، سختی مشاهده می

مشاهده  وجود، با این. باشدپرستون می-مناطق گینر میزان قابل توجهی از که علت این امر، ایجاد

جدا  که علت این امر، باشدمی در طول پیری طبیعی محدود 4نمونه شماره سختی افزایش شود که می

محدود باشد که سبب در طول پیری مصنوعی قبل از نورد می ′ηشدن اتمهای محلول بصورت رسوبات 

مقایسه زمان رسیدن  .[17و13] گردددر طول پیری بعد از نورد می پرستون-مناطق گینر شدن ایجاد

دهد که با افزایش مراحل نورد، زمان رسیدن به سختی های فوق نشان میبه سختی حداکثر در نمونه

حداکثر کاهش می یابد که علت آن همانطور که ذکر شد، افزایش ضریب نفوذ در اثر اعمال تغییر شکل 

 باشد. پلاستیک می
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 طول پیری طبیعی قبل و بعد از فرآیند نورددر  3:  تغییرات سختی نمونه شماره 7شکل 

 

 
 در طول پیری طبیعی قبل و بعد از فرآیند نورد 4:  تغییرات سختی نمونه شماره 6شکل 

 گیرینتیجه -4

 توان گفت:با توجه به نتایج این پژوهش می

سبب ایجاد تمرکز تغییر شکل  5007پرستون در ساختار آلیاژ آلومینوم -حضور مناطق گینر -1

 .گرددپلاستیک و وقوع شکست حین فرآیند نورد می
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به منظور جلوگیری از شکست آلیاژ مذکور حین نورد، باید آلیاژ مذکور بلافاصله بعد از عملیات   -2

نجام احل سازی تحت نورد قرار گیرد و یا ابتدا تحت پیری مصنوعی قرار گرفته و سپس نورد 

 گردد.

بعد از عملیات حل سازی، افزایش سختی آلیاژ آلومینیوم درصورت انجام فرآیند نورد بلافاصله  -3

در اثر پیری مصنوعی بعد از نورد قابل توجه است. با این حال، در صورت انجام پیری  5007

 ، افزایش سختی در حین پیری طبیعی بعد از نورد محدود خواهد بود.مصنوعی قبل از نورد

 

 

 منابع:

 5057و  2024ابوطالبی محمدرضا، رعیت پور معصومه، مهتر قره داغی رضا. بررسی تاثیر رژیم عملیات حرارتی بر ساختار و خواص آلیاژهای [ 1]

 . دانشکده فنی دانشگاه تهران.1356اردیبهشت  10الی  8آلومینیوم. دومین سمینار ملی مهندسی سطح. 

[2] Smith, W., (1981), Structure and Properties of Engineering Alloys, McGraw-Hill. 

آذری کاوان، ابطحی کاظم، نجاری آذری حمید، گلعذار محمدعلی. بررسی اثر پارامترهای عملیات ترمومکانیکی بر تبلور مجدد  [3]

 17الی  13خته گران ایران.آلومینیوم تهیه شده به روش نیمه مداوم، تبرید مستقیم. یازدهمین سمینار سالانه جامعه ری 5057آلیاژ 

 دانشگاه صنعتی شریف. 1358اردیبهشت 
[4] Porter D. A., Easterling K. E., Phase Transformation in Metal, Chapman and hall publishing, second 

Edition, London, 1992. 

[5]  Deschamps A. and Brechet Y., “Influence of Predeformation and Ageing of an Al-Zn-Mg Alloy- II. 

Modeling of Precipitation Kinetics and Yield Stress”, Acta Mater, Vol.47, No.1, 1999, pp. 293-305. 

[6]  De Ardo A. J., JR. and Simensen CHR. J., “A Structural Investigation of Multiple Ageing of Al-7%Zn-

2.3%Mg”, Metallurgical Transactions, Vol.4, October 1973, pp. 2413- 2421. 

[7]  Novikov, Theory of Heat Treatment of Metals, Mir Publishers, Moscow, 1987. 

[8]  Shercliff H. R. and Ashby M. F., “A Process Model for Age Hardening of Aluminum Alloys - I. The 

Model”, Acta Metall Mater, Vol.38, No.10, 1990, PP. 1789-1802. 

[9] Adler P. N., Deiasi R.and Geschwind G., “Influence of Microstructure on the Mechanical Properties 

and Stress Corrosion Susceptibility of 7075 Aluminum Alloys”, Metallurgical Transactions, Vol.3. 

December 1972, pp. 3191- 3200. 

[10]  Dieter J. E., Mechanical Metallurgy, McGraw Hill Publishing, london, 1988. 

[11] Prasad A., Antonio C. D' and Mukherjee K., “Thermo Mechanical Processing of 7075 Aluminum 

Alloys”. 

[12] Deschamps A., Livet F. and Brechet Y., “Influence of Predeformation on Ageing in an Al-Zn-Mg 

Alloy - I. Microstructure Evolution and Mechanical Properties”, Acta Mater, Vol.47, No.1, 1999, pp.281-

292 

[13] N. Q. Chinh, J. Gubicz, T. Czeppe, J. Lendvai, C. Xu, R.Z. Valiev, T.G. Langdon,  Developing a 

strategy for the processing of age-hardenable alloys by ECAP at room temperature,Materials Science and 

Engineering A 516 (2009) 248–252.  

[14]  J. WOOD and P. G. MCCORMICK,  PLASTIC FLOW INSTABILITY IN A PRECIPITATION 

HARDENED Al-Zn-Mg ALLOY, Acta mefall. Vol. 35, No. I, pp. 247-251, 1987. 

[15] S. Zhang 1, W. Hu, R. Berghammer, G. Gottstein, Microstructure evolution and deformation behavior 

of ultrafine-grained Al–Zn–Mg alloys with fine η′ precipitates, Acta Materialia 58 (2010) 6695–6705. 

 


