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مطالعه تبلورمجدد استاتیکی مس پس از تغییرشکل پالستیک شدید
*2

شّسا ػثاغی ،1زاهیي اتساّیوی

چکیده
خَاـ هىاًیىی ٍ پایدازی حسازتی اش خولِ هْنتسیي خٌثهِّهای وهازتست تدهازی الهصای ؾهدیدا تغییسؾهى یااههِ ّػههٌد.
زیصغاخهاز هاتُ وٌهسلوٌٌدُ خَاـ هىاًیىی ًْایی اغت .پایدازی حسازتی زیصغاخهاز زا هیتَاى تِ قَزی هماٍههت تهِ اسایٌهدّای
تاشیاتی ٍ تثلَزهددت تؼسیف وست وِ ایي اسایٌدّا تاشگستاًٌدُ زیصغاخهاز تغییهسؾهى یااههِ ّػههٌدً .مهؽ اقهلی وٌههسل تتهَ ی
زیصغاخهازی تس ػْدُی اسایٌدّای تثلَزهددت ٍ تاشیاتی اغت وِ پدیدُّای اؼال ؾدُ تها تهها تهَتُ ٍ تاػه تهاشگستاًی زیصغهاخهاز
تغییسؾى یااهِ هیؾًَد .تز ایي پطٍّؽ تثلَزهددت اغهاتیىی هع ؾدیدا تغییسؾى یااهِ تا زٍؼ ًَیي اوػههسٍضى تسؾهی غهاتُ
( )SSEهَزت تسزغی لساز گساهِ اغت .تسای ایي هٌظَزً ،وًَِّای تغییساسم یااهِ تا وسًؽّای هخهلهف تز هتهدٍتُ تههایی  180تها
 290تزخِ غاًهیگسات هَزت آًالیص زیصغاخهازی ٍ آشهایؽ غخهی لساز گساهٌد .غهسع تها هتاغهثِ وػهس ًهسم ؾهدى ،ثَاتهت هؼاتلهِ
 JMAKتز ؾسایط هخهلف تؼییي گستیدًدً .هایح حاوی اش آى اغت وِ تا ااصایؽ وسًؽ اش  1/15تِ  ،6/9اًداشُ وسیػههال ٍ پایهدازی
حسازتی واّؽ هییاتدّ ،نچٌیي شهاى شم تسای ٍلَع  %50تثلَزهددت تز تهای  210°Cوهِ تهسای پهاظ اٍل  864ثاًیهِ تهَتُ تز
پاظ تٍم تِ  299ثاًیِ ٍ تز پاظ ؾؿن تِ  207ثاًیِ تملی هییاتد.
ٍاشُّای کليذیً :اًَغاخهاز ،تغییسؾى پالغهیه ؾدید ،تاشیاتی ٍ تثلَزهددت اغهاتیىی.
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 تاًؿدَی وازؾٌاغی ازؾد ،تخؽ هٌْدغی هَات ،تاًؿىدُ هٌْدغی ،تاًؿگاُ ؾیساش2
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پیشگفتار
هَات اَقزیصتاًِ تا اًداشُ تاًِای ووهس اش یه هیىسٍههس
وػس حدوی تصزگی اش هسشتاًِ زا تازا ّػهٌد ،تٌاتسایي خَاـ
هٌتكستفست تػیازی زا اش خَت ًؿاى هیتٌّد = .<2ٍ1اههسٍشُ
تىٌیهّای تغییسؾى پالغههیه ؾهدید ( )SPD2تهِ ػلهت
تَاًایی آًْا تز ایدات هَات اَقزیصتاًِ حدین ػازی اش ّس ًهَع
تخلخ ٍ آلَتگی هَزت تَخِ تػیازی لهساز گساههِاًهد ػهدم
ٍخههَت تخلخهه ٍ آلههَتگی ،تز هطالؼههِ خههَاـ ایصیىههی ٍ
هىاًیىی ٍ ّنچٌیي وازتستّای تدازی ایي هَات حائص اّویت
اغت = .<3-1اًسضی ذخیسُؾدُ تز هاتُ تغییسؾى یااههِ تهِ
خْت وسیػهالی هاتًُ ،اتداییّها ٍ اتؼهات غهاخهاز تاًهِّهای
اسػی تػهگی تازت لرا زیصغاخهاز ههاتُ ًمهؽ اغاغهی زا تز
خَاـ ًْایی هاتُ ایفا هیوٌهد = .<4پدیهدُّهای اؼهالؾهدُ
حسازتی تاشیاتی ٍ تثلَزهدهدت ،تٍ اسایٌهد اقهلی تاشگستاًٌهدُ
زیصغهاخهاز ههیتاؾهٌد .اش ایهي زٍ پهع اش تغییسؾهى  ،ههَات
هؼوَ ً تتت ػولیای حسازتی لساز هیگیسًد ،چسا وِ ػولیای
حسازتی ًمؽ تػصایی تز تْیٌِغهاشی خهَاـ ههَات تازاغهت
= .<5ٍ4پایدازی حسازتی یه زیصغاخهاز زا هیتَاى تِ قهَزی
هماٍهت تِ اسایٌدّای تاشیهاتی ٍ تثلَزهدهدت ،تؼسیهف وهست ٍ
هههیتههَاى اش ًظههس ووههی آى زا تههِ قههَزی شهههاى  50تزقههد
تثلَزهدههدت هههاتُ (تز آشهههایؽّههای ّههنتههها) ٍ یهها تهههای
تثلَزهددت  50تزقد هاتُ (تز حسازیتّی پیَغهِ) اًهداشُ-
گیسی ًوهَت = .<6ٍ5تاشیهاتی ٍ تثلَزهدهدت ههیتَاًٌهد تز تٍ
حالت تیٌاهیىی (تز حیي تغییسؾى ههاتُ) ٍ یها اغههاتیىی
(پع اش پایاى تغییسؾى ) تِ ٍلَع تسیًَدًهد = .<4تثلَزهدهدت
اغهاتیىی اسایٌدی تٍ هسحلِای ؾاه خَاًِشًی ٍ زؾد اغت.
تؼد اش ؾى گساهي ّػهِّای خدیهد ػهازی اش وهسًؽ ،ایهي
ّػهِّا تا قسف اًسضی ذخیسُؾدُ ؾسٍع تهِ زؾهد تهِ تزٍى
شهیٌِ تغییسؾى یااهِ ًوَتُ ٍ تاًػیهِ ًاتداییّا تز ًاحیهِ
تثلَز هددت یااهِ تػیاز ووهس اش ًاحیِ تغییسؾى یااهِ ههی-
ؾههَت = .<4هههدل  ،JMAK3هههدلی ههههداٍل تههسای تسزغههی
غیٌهیه تثلَزهددت اغت وِ تا زاتطِ شیس تیاى هیؾَت =:<7
1

()1
ٍ  tتِ تستیة وػس تثلَزهددت یااهِ ٍ شهاى تهَتُ ٍ k
وِ
ثاتهی اغت وِ تِ خَاًِشًی ٍ زؾد تػهگی تازتً n ،یهص تهَاى
اٍزهی 4هیتاؾد.
تز ایهي پهطٍّؽ لطؼهای هههع خهالف تدهازی تَغههط
اوػهسٍضى تسؾی غاتُ ( )5SSEتغییسؾى یااهٌدً .وًَِّا تها
وسًؽّای هخهلف تتت ػولیای آًی تز تهاّا ٍ شهاىّهای
هخهلف لساز گساهٌد تا تا ٍلَع تثلَزهددت اغههاتیىی ،اًهسضی
ذخیسُؾدُ ًاؾی اش تغییسؾى پالغهیه ؾدید تا خَاًِشًی ٍ
زؾد تاًِّا آشات گستت .غسع زیصغاخهاز ههاتُ ههَزت تسزغهی
لساز گسات ٍ تا اطالػای حاق اش زیصغهخهی غهٌدی ،وػهس
ًسمؾدى هاتُ تس اغاظ هدل  JMAKتهسای ؾهسایط ههفهاٍی
هَخَت هتاغثِ گستید .تا تْسُگیسی اش غیٌهیه تثلَزهدهدت،
شهاى تثلَزهددت  50تزقد ٍ اًهسضی اوهیَاغهیَى ههاتُ ًیهص
تسای وسًؽّای هخهلف هتاغثِ گستیدًد.
مواد و روشها
هع خالف تا اًداشُ تاًِ اٍلیِ  50µmتِ ػٌهَاى ًوًَهِ
تسای اسایٌد اوػهسٍضى تسؾی غاتُ هَزت اغهفاتُ لساز گساهت.
تِ هٌظَز ّوگيغاشی ،ػولیای حسازتی تِ ههدی  2غهاػت ٍ
تز تهای  625oCتس زٍی ًوًَهِّهای اٍلیهِ اًدهام گساهت ٍ
غسع ًوًَِّا تزٍى وَزُ غست گستیدًد .اسایٌهد اوػههسٍضى
تسؾی غاتُ تز تهای اتاق ٍ تَغط لالثی تا شاٍیِ تغییسؾهى
تس زٍی ًوًَهِّهایی تها اتؼهات 30×10×10
حداوثس π/4
هیلیههس قهَزی گساهتً .وًَهِّها تز حهیي ػثهَز اش لالهة،
هطاتك تا ؾى  1تچاز تغییسؾى هیؾًَد .طثك زاتطِ اهَى
هیصش ،وسًؽ هؼاتل ّس پاظ تساتس تا  1/15اغت ،لرا تها تىهساز
اسایٌد هیؾهَت =ً .<8وًَهِّهای حاقه اش پهاظ اٍل ،تٍم ٍ
ؾؿن اوػههسٍضى تز هتهدٍتُ تههای  180oCتها ٍ 290oC
تزتاشُّای شهاًی ههفاٍتی تز وَزُ الىهسیىی تتهت ػولیهای
حسازتی لساز گساهٌدً .وًَِّای حاق اتهدا تا غوثاتُ 3000
ٍ غسع تها خویهس الواغهِ  1 µmپهَلیؽ گستیدًهد .آًهالیص
ههالَگساای تَغهط هیىسٍغهىَج ًهَزی اًدهام ٍ زیصغهخهی

1

)- Ultra-Fine Grain Materials(UFGs
- Severe Plastic Deformation
3
- Jonson-Mehl-Avrami-Kolomogrov
2

4

- Avrami Exponent
5
- Simple Shear Extrusion
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ًوًَِّا ًیص تا اغههفاتُ اش زٍؼ ٍیىهسش تها اػوهال ًیهسٍی 50
گسهی تِ هدی  15ثاًیِ تهاًس  10g/secاًهداشُگیهسی ؾهد.
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وػس تثلَزهددت یااهِ هاتُ ،تساغاظ زاتطهِ  2تها اغههفاتُ اش
تاتُّای تدستی زیصغخهی ،هتاغثِ ؾد =:<7
()2

ضکل ً .1وايی ضواتيک از فرايٌذ اکسترٍشى ترضی سادُ ٍ ًحَُ تغييرضکل هادُ [.]8

زیصغخهی هاتُ
زیصغخهی هاتُ تغییسؾى یااهِ،
وِ
زیصغهخهی ههاتُ وهاهالً
آًی ؾهدُ تز شههاى ٍ t
تثلَزهددت یااهِ اغت .غسع تهَاى اٍزههی  nتها اغههفاتُ اش
زاتطِ  3هتاغثِ گستید =.<7
()3
نتایج و بحث
ؾى ً 2وَتاز زیصغخهی ٍیىسش زٍی قهفتِ ػوهَت تهس
خْت اوػهسٍضى تسای وسًؽّای هخهلف زا ًؿاى ههیتّهد.
خط پاییي ؾى ًؿاىتٌّدُ غهخهی ههاتُ پهع اش ّوگهي-
غاشی اٍلیِ اغتّ .واىگًَِ وِ هؿاّدُ هیؾَت ،غهخهی تز
هاتُ ههمهازى تهَتُ ٍ تز ٍغهط ًوًَهِ تهیؽتهسیي همهداز زا
تازاغت وِ ایي هَضَع تا تَشیغ وسًؽ تز هتكَ ی اسایٌهد
اوػهسٍضى تسؾی غاتُ هطاتمت تازت =.<8

اًداشُ وسیػهال تسای ًوًَِّهای پهاظ اٍل ٍ ؾؿهن هتاغهثِ
ؾد .ػولیای  XRDتا اًداشُ گام  0/02تزخِ ،اش شاٍیهِ  40تها
 100تزخِ ٍ تا پستَی  Cu Kαتا طَل هَج λ;0/15406 nm
قَزی گساتً .هیدِ الگهَی پهساؼ ههاتُ تز ؾهى  3آٍزتُ
ؾدُ اغت .تِ هٌظَز هتاغثِ اًداشُ وسیػهالّاً ،هایح حاق
تا زٍؼ ٍیلیاهػَىّ-ال اقالحؾهدُ <9= 1تتلیه گستیدًهد.
اًداشُ وسیػهال تهسای پهاظ اٍل تساتهس تها  ٍ 101تهسای پهاظ
ؾؿن تساتس ً 25اًَههس ،هتاغثِ ؾد .ؾهایاى ذوهس اغهت وهِ
اًداشُ وسیػهال تدغت آهدُ حاق اش آًالیص  XRDتطَز ولهی
وَچهتس اش اًداشُ وسیػههال تدغهت آههدُ اش غهایس زٍؼّها
هاًٌد  TEMاغت =.<10

1

- Modified Williamson-Hall
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ضکل .2هٌحٌی تَزيع سختی تررٍی خط هرکس سطح هقطع ًوًَِ اکسترٍدضذُ

ضکل .3الگَی پراش ًوًَِ( :الف) پاس اٍل ٍ (ب) پاس ضطن

اًهخاب تها ٍ شهاى هٌاغة تسای هطالؼِ اسایٌدّای اؼالؾدُ
تها تههها اش اّویهت تػههصایی تسخهَزتاز اغههت .اش آًدها وههِ تز
اسایٌدّای قٌؼهی ،تهاّای تا ٍ شهاىّای طَ ًی هلهصم تهِ
قسف ّصیٌِ تا یی تَتُ ٍ ّنچٌیي وٌهسل شهاىّهای وَتهاُ
تز ػو غیسهوىي اغت ،لرا تاشُّای تهایی ٍ شهاًی تسگصیدُ
ؾدُ تز ایي پطٍّؽ تْیٌِتهسیي حالهت هوىهي زا تازا ههی-
تاؾٌد .تِ هٌظَز تسزغی اثس تههای آًیه ً ،وًَهِ پهاظ اٍل اش
تهای اتاق تا تهای  250°Cتا ًهس ثاتهت  ،40°C/minگهسم
ؾدً .وَتاز ؾاز حسازتی تس حػة تهها (ؾهى  )4تازای یهه
پیه تز تهای  175°Cاغت وِ ایي همداز تا هماتیس هَخهَت
تز غایس تتمیمای هطاتمت تازت = .<6ٍ3اش ایي تها تهِ ػٌهَاى
تهای ؾسٍع تثلَزهددت تز هع اهَق زیصتاًهِ یهات ههیؾهَت
= .<6ٍ3لرا تز ایي پطٍّؽ ػولیای آًی تز هتهدٍتُ تههایی
تا تس اش  ،180°Cتهای ؾسٍع تثلَزهددت هع ،اًدام ؾد.

تا آًی ًوًَِّا تز اَاقه شههاًی ٍ تههایی ههفهاٍی ،اًهسضی
ذخیسُؾدُ حاق اش تغییسؾى تز هاتُ تا پدیدُّای تاشیاتی
ٍ تثلَزهددت آشات هیگستت .تثلَزهدهدت ٍ تاشیهاتی تٍ پدیهدُ
زلیة تَتُ ٍ تا ؾهسٍع تثلَزهدهدت ،زًٍهد تاشیهاتی تهِ ؾهدی
واّؽ هییاتد = .<7هع اش خولهِ ههَاتی اغهت وهِ اًهسضی
ًمف تز چیهدُ ؾهدىً 1ػهثهاً ووهی تازت ( ٍ )78 mJm-2اش
آًدا وِ تاشیاتی یا تِ ػثازی تیگهس قهؼَت ٍ لغهصؼ ههمهاطغ
ًاتداییّا تتت تأثیس اًسضی ًمف تز چیدُؾهدى اغهت ،لهرا
تاشیاتی تز حیي ػولیای حسازتی اثس چٌهداًی تهس زیصغهاخهاز
هع ًداؾهِ ٍ اغلهة تتهَ ی زیصغهاخهازی تهِ تثلَزهدهدت
تاشهیگستت =.<7

1

- Stacking Fault Energy
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تكاٍیس اًهخاتی هیىسٍغىَج ًَزی ًوًَِّای حاقه اش ایهي
پطٍّؽ ،تز ؾى  6آٍزتُ ؾدُ اغت .ؾى ( -6الف) تكهَیس
زیصغاخهاز ًوًَِ ّوگيغاشی ؾدُ اٍلیِ( -6 ،ب) زیصغاخهاز
ًوًَِ پع اش تغییسؾى پاظ ؾؿن( -6 ،ج) ٍ (ت) تِ تستیهة
زیصغاخهاز ًوًَِ پاظ ؾؿن پع اش ػولیای حسازتی تز تهای
 210°Cتِ هدی  200ثاًیِ ٍ  400ثاًیِ زا ًؿاى ههیتٌّهد.
تا همایػِ تكاٍیس ،تِ ٍضَح زًٍد خَاًِشًی تز ههاتُ ٍ تتهَل
زیصغاخهاز تس اثس تثلَزهددت لات هؿاّدُ اغت.
تا تِ تغهت آٍزتى همهاتیس  n ٍ kتهسای حها ی هخهلهف ،تها
اغهفاتُ اش هدل  ،JMAKشهاى تثلَزهددت وػس  50تزقهدی
هاتُ طثك زاتطِ شیس هتاغثِ هیگستت =:<7

تا اغهفاتُ اش زاتطِ  2وػس ًسمؾهدى تهسای ًوًَهِّها پهع اش
ػولیای حسازتی تز تهاّا ٍ شهاىّای هخهلف هتاغهثِ ؾهد.
تا اغهفاتُ اش زاتطِ  3تَاى اٍزهی تسای وسًؽّای هخهلف تز
ایي پطٍّؽ هتاغثِ گستید وِ ًهایح تز خدٍل  1آٍزتُ ؾدُ
اغت .حال تها خایگهرازی همهاتیس تدغهت آههدُ تز زاتطهِ 1
هٌتٌی وػس ًسمؾدى تس اغاظ شهاى تز تهاّای هخهلهف تز
ؾى  5زغهن گستیهدً .وًَهِ ؾهدیداً تغییسؾهى پالغههیه
یااهِ ،حاٍی هماتیس شیاتی اش هسشتاًهِّهای اسػهی اغهت وهِ
اًسضی حاق اش تغییسؾى زا تز خَت ذخیسُ ًوَتُاًهد .ایهي
اًسضی ذخیسُؾدًُ ،یسٍهتسوهِ تاشیهاتی ٍ تثلَزهدهدت اغهت.
تزؾى  5هؿاّدُ هیؾَت وهِ تها ااهصایؽ وهسًؽ ٍ اًهسضی
ذخیسُؾدُ تز هاتُ تز یه تهای خهاـً ،وهَتاز تهِ غهوت
شهاىّای ووهس هیزٍت .تز شهاىّای آغاشیي همدازی اش اًسضی
ذخیسُؾدُ تز هاتُ ،تدٍى ایدات تغییسای هتػَظ تز خَاـ
هىاًیىی تز اثس تاشیاتی آشات هیؾهَت .تز ایهي هسحلهِ تز اثهس
تاشآزایی ًاتداییّای هسشی ،هسشّای ونشاٍیِ پایدازتسی ایدات
هیگستًد .تا ایي ٍخَت ،ایي تغییس تز هسشتاًِّای اسػی لهاتز
تِ تَلید هسشّای تصزيشاٍیِ ًثَتُ ٍ امط هیتَاًد هىاىّهای
هٌاغثی تسای خَاًِشًی ایدات ًواید .تا ااصایؽ شهاى ،خَاًهِ-
ّای تثلَزهددت ؾى گساهِ ٍ زؾد هیًوایٌد .ایي اسایٌد تها
قسف اًهسضی ذخیهسُؾهدُ تز ههاتُ ٍ وهاّؽ زیصغهخهی آى
ّوساُ اغت.

()4
ٍ هماتیس تدغهت آههدُ تهسای
هیگستًد =:<7

تز زاتطهِ ( )5خایگهرازی

()5
تهس حػهة هؼىهَظ تهها ٍ
غسع تا زغن ًوهَتاز
هتاغثِ ؾیة ایي خط هیتَاى اًسضی اؼالغاشی زا هتاغثِ
ًوَت (خدٍل .)2اًسضی اؼالغاشی ،تیاىگس هیصاى اًهسضی شم
تسای ٍلَع پدیدُّای تاشیاتی ٍ تثلَزهددت اغت .تطهَز ولهی
زاتطِ شیس هیاى  ٍ t0.5وسًؽ تسلساز اغت =:<11
()6

جذٍل .1هقذار تَاى اٍرهی ترای کرًصّای هتفاٍت
ɛ

1/15

2/3

6/9

n

3/15

3/67

2/94

جذٍل .2هقذار اًرشی فعالسازی ترای کرًصّای هتفاٍت
ɛ

1/15

2/3

6/9

)Q (kJ/mol

60

30

49
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ضکلً .4وَدار ضار حرارتی تر حسة دها ترای ًوًَِی پاس اٍل

ضکلً .5وَدار کسر ًرمضذى در کرًصّای هختلف در دهای (الف) ( 210°Cب) 230°C

ضکل ( .6الف) ريسساختار ًوًَِ ّوگيسازی ضذُ اٍليِ (ب) ريسساختار ًوًَِ پس از تغييرضکل پاس ضطن (ج) ٍ (د) تِ ترتية
ريسساختار ًوًَِ پاس ضطن پس از عوليات حرارتی در دهای  210°Cتِ هذت  200ثاًيِ ٍ  400ثاًيِ
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ضکل  .7هٌحٌی لگاريتن  t0.5ترحسة لگاريتن کرًص

وِ  pهمدازی وَچهتس اش قفس زا اخهیاز ههیوٌهد .تها زغهن
هٌتٌی لگازیهن  t0.5تسحػة لگازیهن وسًؽ ،خط هػهمیوی
حاق هیؾَت وِ ؾیة آى همداز  pزا ًهیدِ هیتّد (ؾى
 .)7همداز  pتطَز هیاًگیي تسای غِ تهای هَزت ًظس -0/642
تدغت آههد .تٌهاتسایي زاتطهِ ولهی شیهس تهسای ایهي پهطٍّؽ
اغهٌهاج ؾد.
()7
همداز اًسضی اؼالغاشی ًفَذ هسشتاًهِ تز ههع اهَق زیصتاًهِ
 Q=78اغت ،وِ ایي همداز ووهس اش اًهسضی اؼهالغهاشی
ًفَذ هسشتاًِ تز هع تزؾهت تاًهِ (

 )Q=107ههیتاؾهد

= .<12تا تَخهِ تهِ ایهي ًههایحً ،فهَذ تز هسشتاًهِّهای ههَات
ًاًَغاخهاز غسیغتس ز هیتّدً .فَذ غسیغتس هٌدس تِ تْثهَت
1
اسایٌدّای تاشیاتی تز هسشتاًِّا ٍ تْثهَت لغهصؼ هسشتاًهِّها
هیؾَت وِ ّویي اسایٌد ػاه وسًؽغخهی اًدن تز حهیي
تغییسؾى الصای اَقزیصتاًهِ اغهتّ .وچٌهیي همهداز تها ی
تههٌؽ تػههلین تز هههَات ًاًَغههاخهاز ًیههص تههِ تؾههَازی تَلیههد
ًاتداییّا اش هسشتاًِّای غیستؼاتلی هستَط ههیؾهَت .همهداز
اًسضی اؼالغاشی تز پاظ ؾؿن ػلیزغن وهاّؽ ًػهثت تهِ
پاظ اٍل ،تز همایػِ تا پاظ تٍم ااصایؽ یااهِ اغت .ایي اههس
ًؿاىتٌّدُ ایي اغت وِ پدیدُ تاشیاتی ،هیهصاى تهیؽتهسی اش
اًسضی ذخیسُؾدُ تز هاتُ زا آشات ًوَتُ ٍ ؾهسٍع تثلَزهدهدت
تز ًوًَِ پاظ ؾؿن ًیاشهٌد اًهسضی اؼهالغهاشی تهیؽتهسی
اغت.
1

- Grain boundary sliding
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