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بزرسي رفتار فشاري فومهاي آلومينيمي توليذ شذه با استفاده اس فزآينذ اتصال نوردي تجمعي
()ARB
احؼبى صًذُ ثبد * ٍ 1حجيت داًؾهٌؾ

2

چکيذه
آلَهيٌين ٍ آليبطّبي آى ثِ دليل دس دػتشع ثَدى ،ػَْلت تجذيل ثِ فَم ٍ چگبلي پبييي ًؼجت ثِ ػبيش فلضات ،ثِػٌَاى
پشکبسثشدتشيي هَاد دس تَليذ فَمّبي فلضي اػتفبدُ هيؿًَذ .دس ايي پظٍّؾ ثوٌظَس تَليذ فَم اص فشآيٌذ اتلبل ًَسدي تجوؼي
( )ARBثشاي تَصيغ رسات فَمػبص ّيذسيذ تيتبًين ،دسٍى ػبختبس ٍسقّبي آلَهيٌيوي ثكبس سفتِ ٍ ثب اػوبل يک سطين ػوليبت
حشاستي هٌبػت ،اهكبى تجضيِي رسات فَمػبص دس دهبي ثبال فشاّن ؿذُ اػتّ .نچٌيي ،اػتحكبم فـبسي فَمّبي آلَهيٌيوي
تَليذ ؿذُ دس جْتّبي گًَبگَى ثب اػتفبدُ اص آصهَى فـبس تکهحَسي اسصيبثي ؿذُ ٍ ثؼتگي سفتبس فـبسي فَمّبي آلَهيٌيوي
ثِ دسكذ تخلخل فَم ٍ جْت ثبسگزاسي ،هَسد ثشسػي قشاس گشفتِ اػت .ثيؾتشيي اػتحكبم فـبسي فَمّبي ثب  30دسكذ تخلخل
دس جْت ًَسد ( )RDثشاثش  21/08 MPaاًذاصُگيشي ؿذُ اػتّ .نچٌيي ،کبّؾ اػتحكبم فـبسي ثب افضايؾ دسكذ تخلخل ٍ
سفتبس فـبسي هتفبٍت دس جْتّبي گًَبگَى ثبسگزاسي ،هـبّذُ ؿذُ اػت.
ٍاطُّبي کليذي  :فَم آلَهيٌيويّ ،يذسيذ تيتبًين ،هقبٍهت فـبسي.

 -1اػتبديبس گشٍُ هٌْذػي هَاد ،داًـگبُ آصاد اػالهيٍ ،احذ ػلَم -تحقيقبت فبسع ،ايشاى.
 -2داًـيبس گشٍُ هٌْذػي هَاد ،پشديغ داًـكذُّبي هٌْذػي ،داًـگبُ ؿيشاص ،ايشاى.
*ًَ -يؼٌذُي هؼئَل هقبلِehsan.zendehbad@gmail.com :
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ثشسػي سفتبس فـبسي فَمّبي آلَهيٌيوي تَليذ ؿذُ ثب اػتفبدُ اص فشآيٌذ اتلبل ًَسدي تجوؼي ((ARB

پيشگفتار
اهشٍصُ فَمّبي فلضي ثِ دليل ٍيظگيّبي هكبًيكي ٍ
فيضيكي هٌبػت ًظيش ػختي ،اػتحكبم ثبال ّوشاُ ثب چگبلي
پبيييً ،فَرپزيشي گبص ثؼيبس ثبال ّوشاُ ثب ّذايت حشاستي
ثبال ٍ ...کبسثشدي گؼتشدُ يبفتِاًذ .دس ايي هيبى ،آلَهيٌين ٍ
آليبطّبي آى ثِ دليل داسا ثَدى چگبلي پبييي ًؼجت ثِ
ػبيش فلضات ،دس دػتشع ثَدى ٍ ػَْلت تجذيل ثِ فَم ،ثِ
ػٌَاى پشکبسثشدتشيي هَاد دس تَليذ فَمّبي فلضي ثكبسثشدُ
هيؿًَذ .فَمّبي فلضي ثِ گًَِي كٌؼتي ثِ  9سٍؽ
ػوذُ اص جولِ سٍؽ دهيذى گبص ثِ دسٍى هزاة ،سٍؽ
هتبلَسطي پَدس ٍ ...تَليذ هيؿًَذ [.]1
ػبيش سٍؽّبي تَليذ فَم هبًٌذ سٍؽ اًجوبد يَتكتيک
گبص -جبهذ ،ثِ داليل گًَبگَى اص جولِ ّضيٌِي تَليذ ثبال ٍ
يب فٌآٍسي تَليذ پيچيذٌَُّ ،ص کبسثشد كٌؼتي ًذاؿتِاًذ.
دس کٌبس پظٍّؾّبيي کِ ثوٌظَس اثذاع سٍؽّبي ًَيي
تَليذ فَمّبي فلضي كَست هيپزيشد ،اسصيبثي ٍيظگيّبي
ايي ًَع هَاد ًيض ػْوي ػوذُ اص پظٍّؾّبي ػلوي سا ثِ
خَد اختلبف دادُ اػت [ .]2-4اص ديگش صهيٌِّبي
پظٍّـي دس هَسد فَمّبي فلضي ،ػبخت هَاد جذيذ ٍ
اثذاع کبسثشدّبي گًَبگَى ثشاي آىّبػت.
اص ػَي ديگش ،سٍؽ اتلبل ًَسدي تجوؼي کِ ًخؼتيي
ثبس ثِ ٍػيلِي ّ ٍ Tsujiوكبساًؾ [ ،]5ٍ 6ثِػٌَاى يک
سٍؽ تغييش ؿكل پالػتيک ؿذيذ  )SPD( 1هؼشفي ؿذ،
ثِ ػٌَاى سٍؿي ثشاي تَصيغ رسات فبص ثبًَيِ دس ػبختبس
ٍسقّبي فلضي ثكبس سفتِ ٍ اص ايي سٍؽ کبهَصيتّبي
صهيٌِ فلضي [ً ٍ ]7ٍ8يض فَمّبي آلَهيٌيوي تَليذ ؿذُاًذ
[.]9
گفتٌي اػت سٍؽ اخيش کِ اص سٍؽّبي هٌحلشثِفشد
دس تَليذ ٍسقّبي فَم آلَهيٌيوي اػت ،اص فشآيٌذ اتلبل
ًَسدي تجوؼي )ARB( 2ثشاي تَصيغ رسات فَمػبص دسٍى
ػبختبس ٍسقّبي آلَهيٌيوي اػتفبدُ کشدُ ٍ دس ًْبيت،
پيؾفشمّبيي حبٍي رسات فَمػبص تْيِ هيؿَد .دس
هشحلِي ثؼذ ،ثب اػوبل يک سطين ػوليبت حشاستي هٌبػت،
اهكبى تجضيِي رسات فَمػبص دس دهبي ثبال فشاّن ؿذُ ٍ
1

- Severe Plastic Deformation
- Accumulative Roll-Bonding
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ٍسقّبي فَم آلَهيٌين تَليذ هيؿًَذ .ايي سٍؽ ّنچٌيي،
ثِدليل آىکِ اص جَؽ ػشد ًَسدي کِ يكي اص سٍؽّبي
جَؿكبسي حبلت جبهذ اػت ،اػتفبدُ هيکٌذ ،ثشاي تَليذ
ػبصُّبي ػبًذٍيچي داساي پتبًؼيل ثباليي اػت.
دس ايي پظٍّؾ ،فَمّبي آلَهيٌيوي ثب کبسثشد فشآيٌذ
اتلبل ًَسدي تجوؼي ،تَليذ ؿذُ ٍ سفتبس ايي فَمّب تحت
ثبسگزاسي فـبسي ،دس جْتّبي گًَبگَى ثب کبسثشد آصهَى
فـبس تکهحَسي هَسد ثشسػي قشاس گشفتِ اًذ.
روش پژوهش
دس ايي پظٍّؾ اص ٍسق آلَهيٌين  1050ثِ ضخبهت
 3mmاػتفبدُ ؿذ کِ ثشخي اص ٍيظگيّبي هكبًيكي ٍ
فيضيكي ايي هبدُ دس جذٍل ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت .اص
پَدس ّيذسيذ تيتبًين ثب هقذاس هيبًگيي  ٍ 45 μmدسجِ
خلَف  99/6دسكذ ثِ ػٌَاى ػبهل فَمػبص اػتفبدُ ؿذ.
ثوٌظَس ايجبد جَؽ ػشد ًَسدي ،تؼوِّبيي اص ٍسق
آلَهيٌين ثِ اثؼبد  200×25×3هيليهتش اص ٍسق خبم اٍليِ
ثشيذُ ٍ ثِ هذت  1ػبػت دس دهبي  623دسجِي کلَيي،
ػوليبت آًيل سٍي آىّب اًجبم ؿذ [ .]10ػپغ ػوليبت
ػَساخکبسي دس چْبس گَؿِي تؼوِّب ،ثب ػَساخّبيي ثِ
قطش  1/5 mmثوٌظَس جلَگيشي اص ايجبد ضبيؼبت ،اًجبم
گشديذ .ثوٌظَس اص ثيي ثشدى ّشگًَِ آلَدگي ػطحي اص
جولِ چشثي هَجَد سٍي تؼوِّبي هَسد ثشسػي ،دٍ
هشحلِ ؿؼتـَ دس اػتي اًجبم گشفت .ػپغ ثشعکبسي ثِ
کوک ثشع فَالدي خَسؿيذي ثِ قطش  9ػبًتيهتش ثب
ػينّبي فَالدي ثِ قطش  1هيليهتش ثب ػشػت
چشخؾ 2850دٍس ثش دقيقِ اًجبم گشديذ 0/5 wt .دسكذ
اص رسات فَمػبص ّيذسيذ تيتبًين ثِ کوک دٍ اليِ الک ثِ
گًَِاي کبهالً يكٌَاخت ثيي دٍ تؼوِ پبؿيذُ ؿذُ ٍ پغ
اص سٍي ّن قشاس دادى تؼوِّب ،چْبس گَؿِي آىّب ثِکوک
ػينّبي فَالدي ثؼتِ ؿذ تب اص ّشگًَِ لغضؽ احتوبلي
تؼوِّب سٍي يكذيگش دس حيي ًَسد جلَگيشي ؿَد .ػپغ
هجوَػِي ثبال ثب تغييش ضخبهت  66دسكذ ،اص ضخبهت
 6 mmثِ ضخبهت ًَ 2 mmسد ؿذ ٍ دس ايي حبلت
جَؽ ػشد ثيي تؼوِّبي آلَهيٌيوي دس حضَس رسات
فَمػبص ،ايجبد گشديذ .ػپغ تؼوِي دٍ اليِي ثذػت
آهذُ ،اص طَل ثِ ػِ ثخؾ هؼبٍي ثشيذُ ؿذُ ٍ هشاحل
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گًَبگَى فشآيٌذ جَؽ ػشد ًَسدي دٍثبسُ سٍي آى اػوبل
گشديذ تب دس ًْبيت پغ اص  6ثبس تكشاس ،تَصيؼي هٌبػت اص
رسات فَمػبص دس صهيٌِي فلض ثذػت آهذ .ؿوبس اليِّبي
ٍسق آلَهيٌين ٍ ؿوبس اليِّبي رسات فَمػبص پغ اص 6
هشحلِ ًَسد ثِ تشتيت ثشاثش  48 ٍ 96اليِ هحبػجِ ؿذ .لزا،
ثب تَجِ ثِ تؼذاد اليِّبي ثبال هيتَاى گفت کِ ضخبهت
ّش اليِ اص ٍسق اٍليِ ثِ  31/2 µmسػيذُ ٍ دس ّش µm
 62/5دس جْت ضخبهت ٍسق ،يک اليِ رسات فَمػبص ٍجَد
خَاّذ داؿت کِ ًـبىدٌّذُي تَصيغ هٌبػت رسات
فَمػبص دس صهيٌِي آلَهيٌيوي اػت .دس ًْبيت ،پيؾفشهي
ثِ اثؼبد هفيذ  122×41×3هيليهتش ثذػت آهذ.
ثوٌظَس اًجبم آصهَى فـبس تک هحَسي ،ثْتش اػت
ًوًَِ هكؼجي ٍ ثب اثؼبد دػتکن  10×10×10هيليهتش
اًتخبة گشدد [ .]2ثب تَجِ ثِ ضخبهت  3هيليهتشي
پيؾفشمّب ٍ اييکِ ثيؾتشيي اًجؼبط هوكي ،ايي ضخبهت
سا ثِ  6 mmهيسػبًذ ،ثب ثْشُگيشي اص سٍؽ جَؽ ػشد
ًَسدي ،اثتذا ػِ تؼوِي پيؾفشم آهبدُ ،پغ اص اًجبم
هشاحل هؼوَل ػَساخکبسي ٍ آهبدُػبصي ػطحي ،سٍي ّن
قشاس گشفتِ ٍ هجوَػِي ثذػت آهذُ ثب دسكذ تغييش
ضخبهت  50دسكذ ،اص ضخبهت  9 mmثِ ضخبهت
ًَ 4/5 mmسد ؿذًذ .پغ اص اًجبم ػوليبت آًيل ثِ هذت
 40دقيقِ دس دهبي  623دسجِي کلَيي ،دٍثبسُ تؼوِي
ثذػت آهذُ ثِ ػِ ثخؾ هؼبٍي تقؼين ؿذُ ٍ پغ اص
آهبدُػبصي ػطحي ٍ سٍي ّن قشاسدادى ثب دسكذ تغييش
ضخبهت  48دسكذ اص ضخبهت  13/5 mmثِ ضخبهت
ًَ 7 mmسد گشديذًذ .دس ايي حبلت تؼذاد اليِّبي رسات
فَم ػبص  432اليِ اػت کِ گَيبي تَصيغ ثِ ًؼجت
يكٌَاخت ٍ هٌبػت رسات فَم ػبص دس ضخبهت7 mm
پيؾفشم آلَهيٌيوي هيثبؿذ .تؼوِي ثذػت آهذُ ثِ اثؼبد
 15×15 mmهبؿييکبسي ؿذُ ٍ ثذيي تشتيت،
پيؾفشمّبي آصهَى فـبس تْيِ گشديذًذ .ثوٌظَس اًجبم
آصهَى فـبس تک هحَسي ،ػوليبت حشاستي فَمػبصي دس
دهبي ثبثت ،دس کَسُي هقبٍهتي ػوليبت حشاستي سٍي
پيؾفشمّبي تَليذ ؿذُ اًجبم گشفت ٍ ًوًَِّبيي ثب دسكذ
تخلخل  40ٍ 35 ،30دسكذ ثذػت آهذ .فشاػٌجّبي
ػوليبت حشاستي فَمػبصي ؿبهل دهبي فَمػبصي ٍ صهبى
ًگِداسي دس جذٍل ً 2ـبى دادُ ؿذُ اػت .دسكذ تخلخل
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ّشيک اص ًوًَِّب ثب کبسثشد سٍؽ اسؿويذع هَسد ثشسػي ٍ
تأييذ قشاس گشفتٌذ .پغ اص ػوليبت حشاستي فَمػبصي،
فَمّبي ثذػت آهذُ ثب ػٌجبدُصًي ثِ اثؼبد هَسد ًظش
(هكؼجي ثِ ضلغ  )10 mmهبؿييکبسي ؿذًذ .آصهَى
فـبس چٌبىکِ دس ؿكل ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت ،ثشاي ّش
دسكذ تخلخل ،دس ساػتبي طَلي  ،)RD(1دس ساػتبي
ضخبهت  ٍ )ND(2ساػتبي ػشضي  )TD(3ثِ کوک
دػتگبُ کـؾ  Instronاًجبم گشديذ ٍ ًوَداسّبي تٌؾ
هٌْذػي -کشًؾ ثذػت آهذ.
نتايج و بحث
رفتار فشاري فومهاي توليذ شذه

ًوَداسّبي تٌؾ-کشًؾ ثذػت آهذُ ثشاي ًوًَِّبيي
ثب 40 ٍ 35 ،30دسكذ تخلخل ،ثِتشتيت دس ؿكلّبي 3 ،2
ٍ ً 4ـبى دادُ ؿذُ اػتّ .وبىگًَِ کِ هـبّذُ هيؿَد،
ًوَداس اص سًٍذ کلي ًوَداسّبي آصهَى فـبس تک هحَسي
فَمّبي فلضي پيشٍي هيکٌذ .هقبديش تٌؾ تؼلين فـبسي
ًوًَِّبي ثبال ثشاي ساػتبي ًَسد ) ،(RDساػتبي ػوَد
) ٍ (NDساػتبي ػشضي ) (TDدس جذٍلً 3ـبى دادُ
ؿذُاًذ.
ثب ثشسػي ؿكل ًوَداسّبي تٌؾ-کشًؾ کِ اص ؿكل
کلي ًوَداسّبي تٌؾ -کشًؾ فَمّبي فلضي دس آصهَى
فـبس پيشٍي هيکٌذ [ ،]2ٍ 11ػِ ًبحيِ ثِ گًَِاي هتوبيض
قبثل تـخيقاًذ:
الف) دس ًبحيِي ًخؼت ،فَم ّوبًٌذ يک فلض
ًبهتخلخل ،تٌؾ فـبسي سا ثذٍى تؼلين تحول هيکٌذ .دس
ايي ًبحيِ ديَاسُّبي حفشُّب ثِ دليل توشکض تٌؾ ،دس
تٌؾّبي ٍاقؼي ثبالتش اص تٌؾ اػوي اػوبل ؿذُ قشاس
داسًذ ،اهب هقبديش ايي تٌؾّبي افضايؾ يبفتٌَِّ 4ص اص تٌؾ
تؼلين هبدُي صهيٌِ ثبالتش ًشفتِ اػت ٍ حتي ثِ حذي
ًشػيذُ اػت کِ ػجت خويذگي 5ديَاسُي حفشُّب
ؿَد[.]3
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- Rolling Direction
- Normal Direction
3
- Transverse Direction
4
- Rised Stresses
5
- Buckling
2
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ة) ًبحيِي دٍم کِ تقشيجبً حبلت خطي داسد ،اص
ًقطِي تؼلين فَم فلضي کِ ثب تخشيت ًخؼتيي حفشُّبي
1
فَم آغبص هيؿَد ،ؿشٍع ٍ تب تخشيت ٍ فـشدُ ؿذى
توبهي حفشُّبي فَم فلضي اداهِ هييبثذ .دس آغبص ايي
ًبحيِ ،تٌؾ افضايؾيبفتِ دس ديَاسُي حفشُّب ثِ اًذاصُاي
هيسػذ کِ ديَاسُي حفشُّب دچبس خويذگي ؿذُ ٍ
تخشيت حفشُّب ؿشٍع هيؿَد [ .]12تلَيش هيكشٍػكَح
الكتشًٍي سٍثـي ( )SEMاص حفشُّبي دس حبل تخشيت دس
هشاحل آغبصيي تؼلين دس ؿكل ً 5ـبى دادُ ؿذُ اػت.
گفتٌي اػت کِ پغ اص تخشيت ًخؼتيي حفشُ ،تخشيت
حفشُّبي ثؼذي ثِ ػشػت آغبص ؿذُ ٍ ًوَداس تب تخشيت
توبهي حفشُّب سًٍذ خطي سا هيپيوبيذ .ؿكل  ،6تخشيت
ثخـي گؼتشدُ اص حفشُّبي فَم ٍ فـشُ ؿذى ّشچِ
ثيؾتش فَم دس تٌؾّبي تقشيجبً ثبثت سا ًـبى هيدّذ.
ج) دس ايي ًبحيِ توبهي حفشُّب تخشيت ؿذُ ٍ هبدُ ثِ
هبدُاي تقشيجبً چگبل 2تجذيل ؿذُ اػت .اص ايي ًبحيِ ثِ
ثؼذً ،يشٍي اػوبلي دس حقيقت كشف فـشدُ ؿذى هبدُي
چگبل صهيٌِ ؿذُ ٍ ًوَداس دٍثبسُ سًٍذ كؼَدي سا
هيپيوبيذ [ .]12ؿكل  7تلَيشي اص ًوًَِي فَم هَسد
ثشسػي سا دس آغبص ايي ًبحيِ ًـبى هيدّذّ .وبىگًَِ کِ
هـبّذُ هيؿَد ،تخلخلّبي هَجَد دس فَم دس آغبص ايي
هشحلِ ثِ کنتشيي حذ خَاٌّذ سػيذ.
اثز جهت بارگذاري بز رفتار فشاري فومها

ّوبىگًَِ کِ دس ؿكلّبي  2تب ً 4ـبى دادُ ؿذُ
اػت ،دس کشًؾّبي يكؼبى هقبديش تٌؾ ثشاي جْتّبي
 RD ٍ TDثبالتش اص هقبديش تٌؾ ثشاي جْت ND
هيثبؿذّ .ش چٌذ کِ ًبّنػبىگشديٍ 3يظگيّبي فَمّبي
فلضي دس جْتّبي گًَبگَى ،دس سٍؽّبي هتبلَسطي پَدس
ًيض گضاسؽ ؿذُ اػت [ ،]13اهب ثوٌظَس تجضيِ ٍ تحليل
ايي پذيذُ ثبيؼتي ثِ فشآيٌذ تَليذ پيؾفشمّب ثب دقت
ثيؾتشي تَجِ ؿَد .رسات  TiH2دس حيي ًَسد دس ثيي
اليِّبي آلَهيٌين لِ ٍ ؿكؼتِ هيؿًَذ ٍ ؿكلي ديؼک
هبًٌذ ثِ خَد هيگيشًذ .لزا ،هيتَاى اًتظبس داؿت کِ

ػبختبس حفشُّبي ًْبيي ّوبىگًَِ کِ دس ؿكل ً 8ـبى
دادُ ؿذُ اػت ،تقشيجبً حبلتي تخنهشغي ؿكل داؿتِ
ثبؿٌذ [ .]2تلَيش هيكشٍػكَح الكتشًٍي سٍثـي اص يک
ًوًَِي تَليذ ؿذُ ،تبييذکٌٌذُي جْتگيشي حفشُّب دس
جْتّبي يبدؿذُ هيثبؿذ (ؿكل .)9
اص ديذگبُ هكبًيک هَاد ،تٌؾ ايجبد ؿذُ دس ًَک يک
ثيضي ثِ گًَِي صيش هحبػجِ هيگشدد[:]14
 2c 
() 1
   app. 1  
b

دس ساثطِي ( )  app. ،)1تٌؾ اػوبل ؿذًُ )c ،لف قطش
ثضسگ ٍ ً )bلف قطش کَچک ثيضي اػت .ثشاي دسک ثْتش
هطلت ،هيتَاى گفت کِ اگش قطش ثضسگ ثيضي ،دٍ ثشاثش
قطش کَچک آى ثبؿذ ،ثشاي حبلت ثبسگزاسي ؿكل (الف-
 ،)8تٌؾ ايجبد ؿذُ دس اثش توشکض تٌؾ 5 ،ثشاثش ٍ دس
حبلت ثبسگزاسي ؿكل (ة ،)8-تقشيجبً ثشاثش ثب تٌؾ اػوبل
ؿذُ ثِ قطؼِ هيثبؿذ .ثب تَجِ ثِ تـبثِ هطبلت ثيبى ؿذُ
ثب ًوًَِي هَسد ثشسػي ،هيتَاى اييگًَِ ًتيجِگيشي کشد
کِ دس ٍضؼيت ثبسگزاسي  ،NDثِ ديَاسُّبي حفشُّب،
تٌـي چٌذيي ثشاثش تٌؾ اػوي ،اػوبل ؿذُ ٍ ايي ػجت
تخشيت ػشيغتش حفشُّب دس تٌؾّبي اػوي کنتش ًؼجت
ثِ جْتگيشيّبي  RD ٍ TDخَاّذ ؿذ.
اص ًظش تئَسيً ،ؼجت تٌؾ تؼلين فـبسي دس
جْتّبي  RD ٍ TDثِ تٌؾ تؼلين فـبسي دس جْت
 NDسا هيتَاى ثب تَجِ ثِ ًؼجت اثؼبد حفشُّب اص ساثطِي
صيش هحبػجِ کشد[:]2
) TD( orRD



2R
()2
1  1/ R 

دس ساثطِي (ً R ،)2ؼجت اثؼبدي 4اػت .ثب تَجِ ثِ
هقبديش تٌؾ تؼلين فـبسي دس جْتّبي گًَبگَى کِ دس
جذٍل ً 3ـبى دادُ ؿذُ اػت ،هيتَاى ًؼجت هيبًگيي
اثؼبد حفشُّب سا ثِ كَست صيش هحبػجِ کشد:


ND

21/08M P a
2R
()3

 R  1/ 64
M Pa
9/ 2
1  1/ R
ثِ ثيبى ديگش ،هقطغ حفشُّبي تَليذ ؿذُ دس ايي سٍؽ

فَمػبصي ،ثِ ؿكل ثيضي ثب ًؼجت قطشّبي تقشيجبً 1/64
هيثبؿذ.

1

- Densification
- Dense
3
- Anisotropy
2

4

- Aspect Ratio
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پيوستها
.]10[  ٍيظگيّبي هكبًيكي ٍ فيضيكي آليبط آلَهيٌين هَسد اػتفبدُ دس ايي پظٍّؾ-1جذٍل

ٍيظگيّبي فيضيكي
2/71 g/cm3
650˚C
222 w/m.K
24×10-6 K-1
0/0282×10-6 Ω.m

ٍيظگيّبي هكبًيكي

چگبلي
دهبي رٍة
ّذايت حشاستي
ضشيت اًجؼبط حشاستي
هقبٍهت الكتشيكي

80 MPa
42%
71 GPa
20 HV
50 MPa

اػتحكبم تؼلين
دسكذ تغييش طَل
هذٍل االػتيک
ػختي ٍيكشص
اػتحكبم ثشؿي

. فشاػٌجّبي ػوليبت حشاستي فَمػبصي-2 جذٍل

)%( دسكذ تخلخل

)ِصهبى ًگِداسي (دقيق

)K( دهبي فَمػبصي

30

5

690

35

5

700

40

7

700

. هقبديش تٌؾ تؼلين فـبسي دس جْتّبي گًَبگَى ثشاي ًوًَِّبي ثب دسكذ تخلخل هتفبٍت-3 جذٍل

)MPa( تٌؾ تؼلين فـبسي
TD جْت

ND جْت

RD جْت

19/2
11/8
9/8

9/2
6/1
7/1

21/08
13/7
10/4

دسكذ تخلخل
30
35
40
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ؿكل  -1تلَيش چگًَگي اًجبم آصهَى فـبس تک هحَسي.

ؿكل  -2سفتبس تٌؾ فـبسي-کشًؾ فـبسي ًوًَِ ثب  30دسكذ تخلخل دس جْتّبي گًَبگَى ثبسگزاسي.
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ؿكل  -3سفتبس تٌؾ فـبسي-کشًؾ فـبسي ًوًَِ ثب  35دسكذ تخلخل دس جْتّبي گًَبگَى ثبسگزاسي.

ؿكل  -4سفتبس تٌؾ فـبسي-کشًؾ فـبسي ًوًَِ ثب  40دسكذ تخلخل دس جْتّبي گًَبگَى ثبسگزاسي.
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ؿكل -5تلَيش هيكشٍػكَح الكتشًٍي سٍثـي اص تخشيت ديَاسُي حفشُّبي ًوًَِي فَم دس آصهبيؾ فـبس دس هشاحل آغبصيي تؼلين.

ؿكل  -6تلَيش هيكشٍػكَح الكتشًٍي سٍثـي اص ًوًَِ فَم دس آصهبيؾ فـبس دس هشاحل هيبًي آصهَى.

ؿكل  -7تلَيش هيكشٍػكَح الكتشًٍي سٍثـي اص فَم چگبل ؿذُ دس هشاحل پبيبًي آصهَى فـبس.
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ؿكل -8تلَيش ؿوبتيک اص چگًَگي جْتگيشي حفشُّب دس فَمّبي ػبختِ ؿذُ ثب کبسثشد فشآيٌذ  ARBدس الف) جْت ػوَد ة) ًَسد ٍ
جْت ػشضي [.]2
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