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ُچکیذ
 ثطای ایي. هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِاًس،آلَهیٌب ثِ ضٍـ هتبلَضغی پَزض ٍ تغییطقىل گطم آى- تَلیس ًبًَوبهپَظیتّبی هؽ،زض ایي تحمیك
ِ زضج750  ثب ؾِ تطویت هرتلف پؽ اظ فطایٌسّبی آؾیبوبضی هىبًیىی ٍ تف جَقی زض زهبیCu-XAl2O3  ًبًَوبهپَظیتّبی،هٌظَض
 جْت ثطضؾی. تحت آظهبیف فكبض گطم لطاض گطفتِاًس، هتؼبلجب ًوًَِّبی اؾتَاًِای قىل اظ ّط ًبًَوبهپَظیت.ؾبًتیگطاز تَلیس قسُاًس
 زضجِ ؾبًتیگطاز ٍ ًطخ500 ٍ 450 ،400 ،350  زهبّبی تغییط قىل گطم،پبضاهتطّبی هَثط ثط تغییط قىل گطم ایي ًبًَوبهپَظیتّب
 ثطضؾی تغییط قىل گطم ایي ًبًَوبهپَظیتّب ًكبى هیزّس وِ قطایظ هٌبؾت. ثط ثبًیِ اًتربة قسُ اؾت0/3 ٍ0/03 ،0/003 وطًفّبی
 اًجبم تغییط.ثطای اًجبم تغییط قىل زض زهبّبی پبییي ٍ زض ًطخ وطًفّبی پبییي ٍ ًیع زض زهبّبی ثبال زض ًطخ وطًفّبی هتَؾظ اؾت
 زض، ثبػث تكىیل تطنّبی ضیع زض هطظ زاًِّبی ًوًَِ هیقَز؛ ّوچٌیي،قىل ایي ًبًَوبهپَظیت زض زهبّبی ثبال ٍ ًطخ وطًفّبی ثبال
. ثبًس ثطقی آزیبثبتیه هكبّسُ هیقَز،ًوًَِّبی تغییط فطم یبفتِ زض زهبّبی پبییي
. ًبًَوبهپَظیت؛ آلَهیٌب؛ تغییطقىل گطم؛ ًمكِ فطایٌس؛ قجىِ ػهجی ههٌَػی:کلوات کلیذی
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Abstract
In the present research, an investigation is carried out on hot process deformation of Cu-Alumina
nanocomposites. Cu-Al2O3 nanocomposites are manufactured at 750 centigrade degrees using powder
mettalurgy technique and consequently hot compresstion test performed on cylindrical alumina nano particle
samples. Three weight fractions for Al 2O3 (1%, 2% and 3%), four different temperatures (350, 400, 450 and
500), three strain rates (0.003, 0.03 and 0.3 s-1) and three strains (0.4, 0.5 and 0.6) were chosen to perform
the experiments. Stress-strain curves are determined for 48 experiments and to optimize the process
parameters in hot deformation, processing map is obtained for different strains. The results of modeling the
hot deformation behavior of Cu-Al2O3 nanocomposites using artificial neural network (ANN) and the
experimental results revealed the most optimal conditions for hot deformation of nanocomposite materials.

Keywords: Nanocomposite; Alumina; Hot Deformation Process; Process Map; Artificial Neural Network.
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 -6هقذهِ
وبهپَظیتّبی ظهیٌِ هؽ تمَیت قسُ ثب ًبًَشضات ،Al2O3
زاضای ذَال هىبًیىی لبثلتَجْی ّوچَىً ،ؿجت اؾتحىبم
ثِ ٍظى ثبال ،قىلپصیطی ذَة ،اؾتحىبم ٍ ضطیت اضتجبػی
ثبال ،ضطیت اًجؿبط حطاضتی پبییي ،همبٍهت ؾبیكی ػبلی،
همبٍهت ذعقی هٌبؾت زض زهبی ثبال ٍ اؾتحىبم ذؿتگی
هٌبؾت هیثبقٌس [.]2 ,1
ثب ٍجَز ذَال هىبًیىی ًبًَوبهپَظیتّبی هؽ  -آلَهیٌب،
ثطضؾی ضفتبض تغییط قىل گطم ایي هَاز ثطای قىلزّی ثبًَیِ،
اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض اؾت [ .]3تغییط قىل گطم زض
زهبّب ٍ ًطخ وطًفّبی ًبهٌبؾت ،ثبػث قىؿت هبزُ هیقَز
وِ ایي ذَز لعٍم تحمیك ثطای ثسؾت آٍضزى قطایظ
ثْیٌِ (زهب ٍ زضنس ٍظًی شضات تمَیت وٌٌسُ ٍ ًطخ وطًف)
ثطای ثطضؾی ضفتبض تغییط قىل گطم ایي هَاز ضا ًكبى
هیزّس[.]4
ثِ هٌظَض ثْیٌِؾبظی پبضاهتطّبی تغییط قىل ٍ وٌتطل
ضیع ؾبذتبض زض فطایٌسّبی قىلزّی گطم اظ ًمكِ فطآیٌسی
اؾتفبزُ هیقَز .ایي ًمكِ ثط اؾبؼ هسل زیٌبهیه
هبزُ  1ضؾن هیقَز .ثِ ػجبضت زیگط ،یه ًمكِ فطایٌسی
اضائِ وٌٌسُ پبؾد هَاز زض ثطاثط تغییط قىل هىبًیىی ثب
تَجِ ثِ تحَالت ضیعؾبذتبضی اؾت وِ اظ لطاضگیطی زٍ ًمكِ
اتالف تَاى ٍ ًبپبیساضی ضٍی یىسیگط ثسؾت هیآیس
[ .]5چبًسضاظذبض ٍ ّوىبضاًف [ً ،]6بًَ وبهپَظیتّبی
هؽً-بًَآلَهیٌب ضا ثب ضٍـّبی هرتلف ثبّن ؾبذتٌس ٍ
اثط ضٍـ ؾبذت ضا ثط ضیعؾبذتبض ایي ًبًَوبهپَظیتّب
ثطضؾی وطزًس .یىی اظ وبضثطزّبی هغبلؼِ ضٍی تغییط قىل
گطم زض ضفتبض ٍ ػولىطز لَلِّبی اًتمبل گبظ پطفكبض تحت
زضجِ حطاضتّبی ثبال ٍ زض قطایغی اؾت وِ ایوٌی آىّب
هغبثك ًوَزاضّبی اضظیبثی ایوٌی ثبیس تبهیي قَز[ .]7زض ایي
پػٍّفً ،بًَوبهپَظیتّبی هؽ-آلَهیٌب ()Cu-Al2O3
ثٍِؾیلِ ضٍـ هتبلَضغی پَزض ؾبذتِ هیقًَس .پبضاهتطّبی
زضنس ٍظًی ًبًَآلَهیٌبً ،طخ وطًف ٍ زهب ،ثِ نَضت هتغیط
تؼطیف گطزیسُاًس ٍ تبثیط ایي پبضاهتطّب ثط اؾتحىبم ،تٌف،
وطًف ٍ تغییط قىل هبزُ ،هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِاًس .ثب
اعالػبت ثِزؾت آهسُ اظ ًمكِّبی فطایٌسی تْیِ قسُ زض ایي
)Dynamic Material Model (DMM
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1

پػٍّف ،قطایظ وبضی هغلَة (زهبً ،طخ وطًف ٍ زضنس
آلَهیٌب) جْت تغییط قىل هغلَة ایي ًبًَوبهپَظیت ثطضؾی
هیقَز.

 -2رٍش اًجام آزهایطات
(nm

هَاز هَضز اؾتفبزُ زض ایي تحمیك ،پَزضّبی ًبًَ آلَهیٌب
 ٍ )50هؽ ( )5 µmهیثبقٌس .جْت اًجبم آظهبیفّبی فكبض
گطم ،ؾِ ًَع ًوًَِ ثب زضنسّبی ٍظًی  3 ٍ 2 ٍ 1زضنس
آلَهیٌب زض ًظط گطفتِ قسُاًس .زض اثتسا ثبیس ثب تَجِ ثِ زضنس
ٍظًی آلَهیٌبی هَضز ًظط ،السام ثِ هحبؾجِ ٍظى هَضز ًیبظ اظ
پَزض وطزُ وِ ثط اؾبؼ هحبؾجِ حجن لغؼبت هَضز ًیبظ
(اؾتَاًِ ثِ لغط  10هیلیهتط ٍ اضتفبع  15هیلیهتط) ٍ چگبلی
یقَز وِ زض ازاهِ شوط
پَزضّب ٍ ثط اؾبؼ ضٍاثغی هحبؾجِ ه 
قسُاًس .ایي ضٍاثظ ثطای ًوًَِ ثب  1زضنس ٍظًی پَزض آلَهیٌب
ػجبضتٌس اظ:
()1
()2
()3
پَزضّب ثؼس اظ تطویت قسى زض ظطف ثبلویل (آؾیبة
گلَلِای) لطاض زازُ هیقًَسً .ؿجت ٍظًی گلَلِ ثِ پَزض ثِ
اًساظُ  10ثِ  1زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .ؾپؽ ثطای
جلَگیطی اظ چؿجیسى پَزضّب ثِ ظطف همساض  0/5 mlاتبًَل ضا
ثِ هحفظِ اضبفِ قسُ ،ؾپؽ هحفظِ ضا زض زؾتگبُ ثبلویل
لطاض زازُ هیقَز .ؾطػت چطذف زض ّنظزى زؾتگبُ rpm
 250ثِ هست ظهبى یه ؾبػت نَضت هیپصیطز .پَزض آهبزُ
قسُ زض هطحلِ لجل تَؾظ لبلت اؾتَاًِای قىل ثب لغط 10
هیلیهتط ٍ تحت فكبض  15 barتَؾظ زؾتگبُ پطؼ تجسیل ثِ
لطل ذبم  2هیقَزً .وًَِ هَضز ًظط پؽ اظ پطؼ زض وَضُ ثب
زهبی  ٍ 750 Cثِ هست یه ؾبػت تحت اتوؿفط هحبفظ
پرت هیقَز.
ثِ هٌظَض اًجبم آظهَى فكبض گطم 36 ،لغؼِ ًبًَوبهپَظیت
هؽ -آلَهیٌب ثب زضنسّبی هرتلف تْیِ قسُ اؾت .تؼساز
 36آظهبیف قبهل ،حبنل ضطة  3ؾغح زضنس ٍظًی
آلَهیٌب ( 4 ،)1،2،3ؾغح زهبی هرتلف قطایظ آظهبیف

Green Bulk

2
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( ٍ )350،400،450،500ؾِ ًطخ وطًف هتفبٍت (0/03 ،0/3
ٍ  )0/003عطاحی قسُ اؾت:
(تؼساز ًوًَِّب)ً( = 36طخ وطًف)( × 3زهب)( × 4زضنس
ٍظًی)3
ّط یه اظ ایي لغؼِّب ثب عَل  ٍ15 mmلغط  10 mmثط
اؾبؼ اؾتبًساضز  ]8[ ASTM E9هبقیيوبضی ٍ آهبزُؾبظی
قسُ اؾت .ایي آظهبیف تَؾظ زؾتگبُ Santam STM150
هجْع ثِ وَضُ الىتطیىی ثب زلت  5زضجِی ؾبًتیگطاز ٍ زض
هحسٍزُ زهبیی  500-350زضجِ ؾبًتیگطاز ،ثب ًطخ وطًف -
ّبی  0/003 ٍ 0/03 ،0/3ثط ثبًیِ اًجبم قسُ اؾت .ظهبى الظم
ثطای آهبزُؾبظی زؾتگبُ ٍ ضؾیسى ثِ زهبّبی هَضز ًظط  90تب
 120زلیمِ زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ ثِ هٌظَض ّنزهب قسى،
ًوًَِّب ثِ هست  3زلیمِ زض زهبی آظهبیف ًگِزاضی ٍ
ؾپؽ تب هحسٍزُ وطًف  0/6تحت آظهَى فكبض گطم لطاض
گطفتِاًس.

 -9هفَْم ضبکِی عصبی
ؾیؿتنّبی یبزگیطی ،ؾیؿتنّبیی ّؿتٌس وِ ضفتبض ذَز ضا
جْت زؾتیبثی ثِ ّسف ٍ همهَزی ذبل نطفبً ثطای هكبّسُ
ػولىطزقبى هی تَاًٌس ثْجَز ثركٌس .اگط همبنس ٍ اّساف
ثِعَض وبهل تؼطیفقسُ ثبقٌس ،آىّب زیگط ًیبظی ثِ فطآیٌس
یبزگیطی ًرَاٌّس زاقت .زض هطحلِ پطزاظـ وِ هطحلِ انلی
وبض قجىِّبی ػهجی اؾت ،ثب اؾتفبزُ اظ زازُّبی ٍالؼی،
ذطٍجی قجىِ ػهجی ههٌَػی ثِ ذطٍجی ّسف تؼییي قسُ
ًعزیه هیقَز ٍ انغالحب قجىِ ػهجی ههٌَػی آهَظـ
هیثیٌس .ذغبی قجىِّب ،ثط اؾبؼ همبیؿِ ثیي ذطٍجی قجىِ
ٍ ذطٍجی انلی تؼسیل هیقَز ،تب ٌّگبهی وِ ذطٍجی ثب
ّسف هغبثمت لبثل لجَلی پیسا وٌس .زض فطایٌس آهَظـ قجىِ،
پبضاهتطّبی قجىِ عَضی تٌظین هیقًَس وِ پبؾد هحبؾجِ
قسُ تَؾظ قجىِ ّط چِ ثیكتط ثِ ؾوت پبؾد هغلَة
ًعزیىتط قَز .یىی اظ ضٍـّبی پطوبضثطز ٍ هَثط زض هسل
ؾبظیّبی چٌس هتغیطُ ٍ پیچیسُ ،ضٍـ پؽ اًتكبض اؾت.
زضایي ضٍـ ،حسالل ؾبظی ذغب یه ضٍـ ؾیؿتوبتیه ثطای
آهَظـ قجىِّبی چٌس الیِ اؾت.
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ضکل  -6پاراهترّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی در هذلسازی
ضبکِی عصبی

زض ایي همبلِ ،اظ قجىِ چٌس الیِ پطؾپتطٍى  1اؾتفبزُ قسُ
اؾت .زض قجىِّبی چٌس الیِ پطؾپتطٍىّ ،ط ًطٍى زاضای یه
تبثغ تحطیه غیط ذغی اؾت وِ اظ ٍیػگی هكتكپصیطی
ثطذَضزاض اؾت .زض ایي حبلت ،اضتجبط ثیي پبضاهتطّبی قجىِ ٍ
ؾیگٌبل ذغب ،وبهالً پیچیسُ ٍ ٍ غیطذغی اؾت ،ثٌبثطایي
هكتمبت جعئی ًؿجت ثِ پبضاهتطّبی قجىِ ثِ ضاحتی لبثل
هحبؾجِ ًیؿتٌس[ .]9تؼساز آظهبیكبت ّوبى عَض وِ شوط قس،
 36آظهبیف ثَزُ ٍ ذطٍجی هسل ًیع تٌف هؼبزل ثب ّط آظهَى
اؾت .هسل اٍلیِ ایي عطح ،زض قىل ً 1كبى زازُ قسُ اؾت.
زض ٍالغ ّسف اظ ایي هسلؾبظی ػسزی ،ثسؾت آٍضزى یه
هسل نحیح ٍ ثب زلت ثبال ثطای اضظیبثی ذَال هىبًیىی ًبًَ -
وبهپَظیتّبی هؽ  -آلَهیٌب ٍ زض ًْبیت همبیؿِ ًوَزى ٍ
نحت ؾٌجی آظهبیفّبی اًجبم قسُ اؾت.

ً -4تایج ٍ بحث
ً -6-4قطِّای تغییرضکل گرم ًاًَکاهپَزیتت هتس-
آلَهیٌا
پؽ اظ اًجبم آظهَى فكبض گطم ضٍی ً 36وًَِ آهبزُ قسُ،
ًتبیجی حبنل قس وِ ًوَزاضّبی تٌف-وطًف ثط اؾبؼ آىّب
زض قىل  4تطؾین قسُاًس .ثطای تطؾین ًمكِّبی فطآیٌسی،
اثتسا تٌفّبی هؼبزل وطًف  0/6اظ اعالػبت وطًف ثسؾت آهسُ
تَؾظ هٌحٌیّبی تٌف-وطًف ثسؾت هیآیٌس (جسٍل .)1

Multi Layer Perceptron

1
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جذٍل ً -6تایج اًذازُگیری تٌص (هگا پاسکال) در دهاّا ٍ
ًرخ کرًصّای هختلف
ًبًَوبهپَظیت

ًطخ
وطًف

350

400

450

500

0/003

342/66

225/15

210/87

175/67

0/03

441/09

352/87

277/17

221/18

0/3

477/39

354/25

265/46

228/33

0/003

393/44

266/62

239/12

187/43

0/03

484/64

361/59

295/26

233/59

0/3

517/30

385/05

309/79

301/91

0/003

424/86

282/81

290/06

203/31

0/03

518/39

375/82

309/85

256/39

0/3

563/18

422/27

375/66

318/53

()1/s
Cu-1wt.%
Al2O3

Cu-2wt.%
Al2O3

Cu-3wt.%
Al2O3

زهب ()°C

ًمكِ اتالف تَاى ،یىی اظ لؿوتّبی انلی زض ؾیؿتن
فطایٌس لغؼِ وبض اؾت .پبؾد ًبگْبًی هَاز (  ) زض ًطخ وطًف
هَاز ثِ وبضثطزُ قسُ (  ٍ ) زض زهبی ثبثت ( ٍ )Tثیكیٌِ ()M
ثِ نَضت ضاثغِ زیٌبهیىی ( )4زازُ قسُ اؾت[:]10
()4
̅
m 
 m ٍ Kزض ضاثغِی فَق ثِ تطتیت ثیبًگط ،ثبثت هبزُ ٍ
حؿبؾیت ثِ ًطخ وطًف ّؿتٌس .تَاى ول ؾیؿتن ( ،)Pاظ زٍ
تبثغ  G ٍ Jتكىیل قسُ اؾت وِ زض ضاثغِ ( )5ثیبى قسُ
اؾت[:]11
()5
̅ 
 Pزض ضاثغِی ( )5ثیبًگط؛ اتالف تَاًی اؾت وِ زض هبزُ
ضخ هی زّس .ایي اتالف تَاى اظ زٍ لؿوت اتالف تَاى هطثَط ثِ
افعایف زهب ( ٍ )Gاتالف هطثَط ثِ ضیعؾبذتبض هبزُ ( )Jتكىیل
قسُ اؾت .ثطای پیسا وطزى همساض لحظِای (زیٌبهیه) G ٍ J
تغییط قىل زض زهب ٍ ًطخ وطًف هكرم m ،ثبثتی اؾت وِ
ثطای ًطخ وطًفّبی هرتلف تَؾظ ؾیؿتن اًتربة هیقَز ٍ
هیتَاًس ثِ ًطخ وطًف ٍاثؿتِ ثبقس .تفؿیط فیعیىی ،G ٍ J
تَؾظ لَاًیي تطهَزیٌبهیه ٍ تَؾظ هبلَضى ثیبى قسُ اؾت.
تَاى ول تلف قسُ هطتجظ ثب ًطخ آًتطٍپی تَلیسی زض ؾیؿتن
اؾت[:]10
() 6
 

 Tزض ایي ضاثغِ ثیبًگط زهبً ds/dt ،طخ تَلیس آًتطٍپی ٍ
ػالهت ًبثطاثطی ثطگكت ًبپصیطی تغییط قىل ضا ثیبى هیوٌس.
هبلَضى ًكبى زاز وِ ول آًتطٍپی تَلیسی قبهل ،زٍ لؿوت
هجعا اؾت ،ثرف اٍل آًتطٍپی زاذلی ٍ لؿوت زٍم هطثَط ثِ
آًتطٍپی حطاضتی اؾت ٍ ثبػث تغییطات هتبلَضغیىی ٍ ّسایت
حطاضتی هیقًَسٍ .اضح اؾت وِ اتالف اًطغی زض ؾیؿتن
ثبػث افعایف زهب قسُ ،تٌْب همساض اًسوی اظ اًطغی تَؾظ
تغییطات هتبلَضغیىی ههطف هیقَز[ .]12تمؿین اًطغی هیبى
 G ٍ Jتَؾظ ضفتبض جطیبى هَاز وٌتطل قسُ ،تَؾظ حؿبؾیت
ًطخ وطًف ( ) mثِ نَضت ضاثغِ ( )7لبثل شوط اؾت[:]10
()7

̅

̅

̅

̅ 





̅

̅ 

ثطای تطؾین ًمكِ اتالف تَاىً ،طخ حؿبؾیت ثِ وطًف
( )mثب تَجِ ثِ هؼبزلِ  9اظ ًتبیج فَق زض زهب ٍ ًطخ وطًف -
ّبی هرتلف هحبؾجِ هیقَزّ .طچِ تؼساز ًمبط ثسؾت آهسُ
ثیكتط ثبقس ،هٌحٌیّب ًیع ثب زلت ثیكتطی تطؾین هیگطزًس؛
1
ثٌبثطایي جْت افعایف زلت هحبؾجبت ،اظ اؾپیالیي هىؼجی
اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض هطحلِ اٍل ثطای ثسؾت آٍضزى همبزیط
لبثل اعویٌبى ،اضتجبط لگبضیتن تٌف ثب همساض  1/Tتَؾظ تَاثغ
اؾپیالیي هىؼجی ،هیبىیبثی قسُ ،زض ازاهِ همبزیط تٌف زض
زهبّبی زیگط هكرم هیقًَس.
پؽ اظ هحبؾجبت شوط قسُ تَؾظ اؾپیالیي هىؼجی،
تٌف زض ًطخ وطًفّبی هَضز آظهَى ٍ وطًفّبی اًتربة
یآیس وِ هَضز آظهَى لطاض
قسُ ثطای توبهی زهبّبیی ثسؾت ه 
ًگطفتِ اؾت .حبل ثطای تطؾین زلیك ًمكِّبی فطایٌسی هبًٌس
هحبؾجِ توبهی زهبّب ،الظم اؾت وِ تٌف زض توبهی ًطخ
وطًفّب هحبؾجِ قَز .زض قىل ّبی  1الی  ،3هٌحٌیّبی
هطثَط ثِ تٌف ٍ ًطخ وطًف ثطای زهبّبی هرتلف زض وطًف -
ّبی اًتربة قسُ ًكبى زازُ قسُ اؾت.
همبزیط ًطخ وطًف ثطای تٌفّبی هَجَز زض زهبّبی
ثسؾت آهسُ اظ هطحلِ لجلّ ،وبًٌس هحبؾجِ زهب ،ثب اؾتفبزُ اظ
اؾپیالیي ثسؾت هیآیٌس .ثطای ثطضؾی تغییطات لحظِای  Jزض
ّط ًطخ وطًف ٍ زهب ضاثغِ اًتگطالی ( )8ثیبى هیقَز:
()8

̅

̅ ∫ 

̅ ∫ 

̅ 

Cubic Spline
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زض ضاثغِ ( ،)8همساض  mثبثت ٍ ثطاثط( )1/ Kاؾت؛ ثٌبثطایي
ضاثغِ ( )9ثطای  Jلبثل اضائِ اؾت:
()9

̅

ّوچٌیي ظهبًی وِ اتالفوٌٌسُ ضاثغِ ذغی زاضز (،)m=1
زض ایي حبلت حساوثط اتالف هوىي ضخ ذَاّس زاز ٍ ًْبیتب
پبضاهتط ثسٍى ثؼس ثِ ًبم ثبظزُ اتالف تَاى ثیبى هیقَز[:]10
()10
ایي پبضاهتط هیتَاًس ثِ ػٌَاى تبثؼی اظ زهب ٍ ًطخ وطًف
ضؾن قسُ ،ثسیي تطتیت ًمكِ اتالف تَاى حبنل قَز .ثبظزُ
اتالف تَاى هتٌبؾت ثب ًطخ آًتطٍپی تَلیسی زض عَل فطایٌس
وبضگطم اؾت ٍ هتٌبؾت ثب تغییطات ضیعؾبذتبضی ًبقی اظ
اتالف اًطغی زض زهب ٍ ًطخ وطًف تغییط هیوٌس .ثب جبیگصاضی
همبزیط حؿبؾیت ثِ ًطخ وطًف زض ضاثغِ  ،12ثبظزُ تلفبت
تَاى (ً )ηبقی اظ تغییط هیىطٍؾبذتبض هحبؾجِ هیقَز.

ضکل  -4هٌحٌیّای اسپیالیي هکعبی لگاریتن تٌص ٍ
لگاریتن ًرخ کرًص برای ًاًَکاهپَزیت با ٍ %9زًی آلَهیٌا

زض ًتیجِ ًمكِ اتالف تَاى ثط حؿت زهب ،لگبضیتن ًطخ
وطًف ٍ ثبظزُ تلفبت تَاى ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض هتلت ضؾن
قسًُ ،تبیج آى زض قىلّبی  5الی ً 7كبى زازُ قسُاًس .زض
ًمكِّبی تطؾین قسًُ ،مبعی وِ ػسز ثبالتطی زاضًسً ،كبى
زٌّسُ للِ ٍ اػساز ذیلی وَچهً ،كبى زٌّسُ زضُ هیثبقٌس.
زضُّب هبًٌس قىبفی ،للِّب ضا اظ یىسیگط جسا هیوٌٌس.

ضکل  -2هٌحٌیّای اسپیالیي هکعبی لگاریتن تٌص ٍ
لگاریتن ًرخ کرًص برای ًاًَکاهپَزیت با ٍ %6زًی آلَهیٌا

ضکل ً -5قطِی اتالف تَاى ًاًَکاهپَزیت با ٍ %6زًی
ضکل  -9هٌحٌیّای اسپیالیي هکعبی لگاریتن تٌص ٍ

آلَهیٌا

لگاریتن ًرخ کرًص برای ًاًَکاهپَزیت با ٍ %2زًی آلَهیٌا
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1

قطایظ پبیساضی زض هسل زیٌبهیىی هَاز تَؾظ ظیگلط
قطح زازُ قسُ اؾت .ظیگلط ثیبى وطز وِ جطیبى پبیساض ظهبًی
اتفبق هیافتس وِ ضاثغِ ( )11ثطلطاض ثبقس:
()11
̇

̇

زض ضاثغِ ثبال  D ٍ R    تبثغ اتالف اؾت وِ هؼطف
یه ضفتبض تطویجی اظ هَاز ّؿتٌس .ظهبًی وِ  Jثِ ػٌَاى
پبضاهتط انلی اتالف ٍ هطتجظ ثب تغییطات هتبلَضغیىی زض عَل
فطایٌس ثبقس ،ثب لطاض زازى  Jثِ جبی  Dزض ضاثغِ  11پبضاهتط
ثسٍى ثؼس ( )12تؼطیف ذَاّس قس:
()12

ضکل ً -6قطِی اتالف تَاى ًاًَکاهپَزیت با ٍ %2زًی
آلَهیٌا



)(

ایي پبضاهتط تبثؼی اظ زهب ٍ ًطخ وطًف اؾت ٍ ًمكِّبی
ًبپبیساضی ضا تكىیل هیزّس؛ ثٌبثطایي ًبپبیساضی ظهبًی اتفبق
هیافتس وِ همساض ایي پبضاهتط هٌفی ثبقسً .مكِ ًبپبیساضی
فطایٌس گطم ثطای تؼییي هٌغمِ هغلَة فطآیٌس ٍ هٌغمِ
ًبپبیساضی فلع ،هَضز اؾتفبزُ لطاض هیگیطز .اثتسا همساض
] log[m/m+1اظ همبزیط حؿبؾیت ثِ ًطخ وطًف ( )mزض
وطًفّب ٍ زهبّبی هَضز آظهبیف هحبؾجِ هیقَز .ؾپؽ
 lتَؾظ ضٍاثظ اؾپیالیي هىؼجی
هٌحٌی ] log[m/m+1ثب
ضؾن هیقًَس .همبزیط پبضاهتط ًبپبیساضی تَؾظ ضاثغِ 12
هحبؾجِ قسُ اؾتً .مكِ ًبپبیساضی ًبًَوبهپَظیتّبی هرتلف،
زض قىلّبی  8الی ً 10كبى زازُ قسُ اؾت.

ضکل ً -8قطِ ًاپایذاری ًاًَکاهپَزیت با ٍ %6زًی آلَهیٌا
ضکل ً -7قطِی اتالف تَاى ًاًَکاهپَزیت با ٍ %9زًی
آلَهیٌا
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احتوبلی اؾت .زاهٌِ هىبًیعمّبیی وِ اظ ًمكِّبی اتالف تَاى
لبثل تكریم ّؿتٌس قبهل :تجلَض هجسز زیٌبهیىی 1ثبظیبثی
زیٌبهیىی  ٍ 2تجلَض هجسز ّوطاُ ثب ضقس زاًِ 3اؾت؛ زض نَضتی
وِ ثبظیبثی زیٌبهیىی ثطای وبض گطم تطجیح زازُ قسُ اؾت،
هىبًیعم ّبی تجلَض هجسز زیٌبهیىی ٍ تغییط قىل ؾَپط
پالؾتیه ًكبى زٌّسُ ،هٌغمِ هغلَة ثطای وبض گطم هی
ثبقٌس .هْنتطیي ثطزاقتی وِ اظ ًمكِّبی ًبپبیساضی هیتَاى
زاقت ،تكریم ثبًس ثطقی آزیبثبتیه  4اؾت وِ هؼوَال زض
ًطخ وطًفّبی ثبال اتفبق هیافتس .ایي ثبًس هَجت ضذسازّبیی
ّوچَى ،تطن ،تجلَض هجسز یب تغییط فبظ زض اهتساز نفحبت
ثطقی قسُ ،ػالئوی ٍاثؿتِ ثِ تٌف هَضؼی اظ ذَز ًكبى
هیزّس .تطن ثیي زاًِای  5وِ هؼوَال زض زهبّبی ثبال ضخ هیزّس
ًیع ،اظ ًمكِّبی ًبپبیساضی لبثل تكریم اؾت ].[10-8
ثب تَجِ ثِ ًمكِّبی فطآیٌسی ،هكبّسُ هیقَز افعایف
هیعاى آلَهیٌب ،ثبػت ثعضيتط قسى ًبحیِی پبیساض زض ًمكِّب
قسُ اؾت .هٌغمِ پبیساض زض توبهی ایي ًمكِّب زض پبییيتطیي
همساض ًطخ وطًف زض ثیكتط زهبّب لبثل هكبّسُ اؾت؛
ّوچٌیي زض زهبّبی ثبال ٍ زض ًطخ وطًفّبی ثبال ًیع هٌغمِ
پبیساض ثطای ایي وبهپَظیت پسیساض هیقَز .ثیكتطیي ًبپبیساضی زض
زهبّبی پبییي تب هتَؾظ ٍ زض توبم ًطخ وطًفّب ضخ هیزّس.

ضکل ً -66قطِ ًاپایذاری ًاًَکاهپَزیت با ٍ %9زًی آلَهیٌا

اظ تغجیك زٍ ًمكِ ًبپبیساضی ٍ اتالف تَاىً ،مكِ فطآیٌسی
حبنل هیقَز .ایي ًمكِّب زض قىلّبی  8الی ً 10كبى
زازُ قسُاًس .لؿوت ّبقَض ذَضزًُ ،كبًگط هٌغمِ ًبپبیساض
اؾتّ .ط وسام اظ ثبظُّبی ًمكِ فطآیٌسیً ،كبىزٌّسُ یه
هىبًیعم ضیع ؾبذتبض وِ ثبػث اتالف تَاى قسُ اؾت .تحت
قطایظ فطآیٌسی ،وٌتطل ضیعؾبذتبض ٍ تىطاضپصیطی آى زض ول
ثبظُ تضویي قسُ اؾت .ثِ ػجبضت زیگط ،فطآیٌس زض ّوؿبیگی
زضُّب قبهل تطویجی اظ ضیعؾبذتبضّب اؾت .زض هحل ثطذَضز
زضُّب تبثغ پیكیٌِ فلع ٍ تطویتّبی ضیعؾبذتبض زض آًجب

ضکل ً -66قطِ تغییرضکل گرم ًاًَکاهپَزیت با ٍ %6زًی آلَهیٌا
1

Dynamic Recrystallization
Dynamic Recovery
3
Dynamic Recrystallization Accompanied with Grain Growth
4
)Adiabatic Shear Band (ASB
5
Intergranular Cracking
2
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زهبّب هكبّسُ هیقَز؛ ّوچٌیي زض زهبّبی ثبال ٍ زض ًطخ
- وطًف ّبی ثبال هٌغمِ پبیساض ثطای ایي وبهپَظیت پسیساض هی
 ثیكتطیي ًبپبیساضی زض زهبّبی پبییي تب هتَؾظ ٍ زض.قَز
.توبم ًطخ وطًفّب ضخ هیزّس
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آلَهیٌا

 ًتیجِگیری-5
 ثب تطویتّبی هرتلف پؽ اظCu-XAl2O3 ًبًَ وبهپَظیتّبی
750 فطایٌسّبی آؾیبوبضی هىبًیىی ٍ تف جَقی زض زهبی
 هَضز،زضجِ ؾبًتیگطاز تَلیس قسُاًس ٍ تغییط قىل گطم آىّب
،400 ،350  زهبّبی تغییط قىل گطم.ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت
،0/003  زضجِ ؾبًتیگطاز ٍ ًطخ وطًفّبی500 ٍ 450
 ثب تَجِ ثِ ًمكِّبی. ثط ثبًیِ اًتربة قسُاًس0/3 ٍ0/03
-  افعایف هیعاى آلَهیٌب ثبػت ثعضي،فطآیٌسی هكبّسُ هیقَز
 هٌغمِ پبیساض زض.تط قسى ًبحیِ پبیساض زض ًمكِّب قسُ اؾت
 زض پبییيتطیي همساض ًطخ وطًف زض اوثط،توبهی ایي ًمكِّب
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