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 نورد گرم شده AL-Li-Cuالوگرافی در آلیاژهای تساثر ترکیب روی بافت کری

 چکیده

)ناهمسانی( ، برای تعیین اثرات آنها روی انیزوتروپی Al-Li-Cuهای نورد گرم شده آلیاژهای سه تایی بافت

لیتیم به  های متفاوتی برایآلیاژهای به کار رفته در این تحقیق، نسبتاستحکام تسلیم، مشخصه یابی شده اند. 

و نورد گرم این آلیاژها هم در بازه دمایی تا بی نهایت متغیر بود.  0داشتند. این نسبت ها از  (Li/Cu) مس

یی که به خوبی شکل گرفتند را به همراه βدرجه سانتیگراد انجام شد. همه این آلیاژها، فیبرهای  020-000

، برای آلیاژهای با نسبت Brassترکیبات کم را نشان دادند.  αبا فیبر  ایو زمینه Brassماکزیمم شدت 

نسبتا بیشتری در ساختار، مقایسه با سایر آلیاژها دارد.  1Tخیلی مرسوم است که رسوبات  Li/Cuمتوسط 

نتایج بافت برای شوند. اثرات تغییرفرم تحمیلی در حین تغییرفرم داغ، نسبت داده میهای مشاهده شده، به بافت

ها در توافق با نتایج تجربی برای پیش بینی انیزوتروپی استحکام تسلیم در آلیاژها استفاده شد. پیش بینی

-پایین، اختالف بین انیزوتروپی Li/Cuبا این وجود، در آلیاژهای با نسبت باال بود.  Li/Cuیاژهای با نسبت آل

گیری شده، به اثر اصالح کننده رسوبات مسطح مستقیم روی های استحکام تسلیم پیش بینی شده و اندازه

 شود.تغییرفرم، نسبت داده می

 انیزوتروپیکلمات کلیدی: بافت نورد گرم، 

 مقدمه .1

شوند ، معموال به عنوان آلیاژهایی با انیزوتروپی استحکام تسلیم باال شناخته میAl-Li-Cu-(Mg)آلیاژهای 

، نسبت Brassمنبع این انیزوترپی عمدتا به بافت کریستالوگرافی و به طور خاص به اجزای قوی بافت [. 1-3]

-Alهای بدست آمده، اغلب مطالعات کمی بافت، روی آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر براساس دادهشود. داده می

Li در مقابل،  .[0و0] اختصاص داده شده است تا بافت نورد سرد در حضور یک ساختار رسوبی پایدار ایجاد شود

دهد که روی تواند رخ ه شدن دینامیکی میکریستالیرسوبگذاری و هم هم به طور همزمان، در حین نورد گرم، 

در آنها، رسوبگذاری آلیاژهای آلومینیوم که عملیات حرارتی پذیر نیستند،  بافت نهایی بدست آمده مؤثر است.

  [.9-6مجدد روی بافت نورد گرم، بهترین مدرک است ] اثرات تبلوردینامیکی، کم و پنهان است. برای این، 

مورد مطالعه قرار  Al-Liروی ایجاد بافت نورد گرم در آلیاژهای دوتایی  δفاز در مقاالت قبلی، نقش رسوبات 

-را در دماهای بال افزایش می δ، کسر حجمی فاز Liمشاهده شده است که افزایش مقدار  .[10] گرفته است
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های نورد گرم آلیاژهای بافتشود. تبلور مجدد دینامیکی متوقف شده و بافت همگن سازی میدر نتیجه دهد. 

 (-101در صفحه )بافت گوس و  Brassرا با ماکزیمم شدت بین  β، فیبرهای مسطح و مشخص Li-Alدوتایی 

 نشان داد.

 Al-Li-Cuهای نورد گرم در یک سری از آلیاژهای سه تایی در این مقاله، ما به بحث در مورد ایجاد بافت

، ترکیب انحالل ماکزیمم انتخاب شده است تا  هر آلیاژ اجازه داشته باشدترکیب این آلیاژها در حد پرداخته ایم. 

 {100( }habit plane، صفحه )δ́متفاوتی از فازهای رسوبی دینامیکی را داشته باشد. این فازها شامل زمینه 

 ای شکل است.میله 2Tو رسوبات  δو مرزدانه  1T( habit planeاست. و شامل صفحه ) bTو 

. اجزای Li/Cuبا افزایش نسبت  Al-Li-Cuدرجه برای آلیاژهای  ODF φ=0,30,45های : بخش 1شکل 

 مشخص شده است. S، گوس و G، مکعب؛ C، مس؛ Cu؛ B ،Brassعمده بافت به صورت 

 روند آزمایش .2

 ها. مواد و روش1.2

، Rو  Mآلیاژهای آورده شده است.  1ترکیب شیمیایی شش آلیاژ که مورد آزمایش قرار گرفته اند در جدول 

از  Li/Cuهای متغییر برای نسبت Cuو  Liآلیاژهای دوتایی هستند که در چهار آلیاژ باقیمانده، هر دو مقدار 

درجه  016این ترکیبات خاص در محدوده محلول جامد سه تایی در دمای  تنظیم شد.  2/20تا  2/2

( هستند که برای Zrدرصد وزنی زیرکونیوم ) 11/0تا  11/0سانتیگراد انتخاب شده بود. همه آلیاژها دارای 

میلیمتر تولید شدند که  200های با ضخامت آلیاژها از شمشجلوگیری از تبلور مجدد به آن اضافه شده است. 

دمای درجه سانتیگراد پیشگرم شده و نورد گرم شدند.  020ساعت در دمای  8شدند و به مدت  1اسکلپ

درجه سانتیگراد  000دمای خروج حدود درجه سانتیگراد و  020ها در آغاز نورد گرم حدود متوسط شمش 

شوند بعد از نورد، آلیاژها حل شده، در آب سرد کوئنچ می میلیمتر بود. 1/12ها  2ضخامت نهایی همه پلیت بود.

 00و  0اژها در جهات استحکام های تسلیم همه آلیشوند. و برای رسیدن به ماکزیمم استحکام، پیرسازی می

 درجه نسبت به مسیر نورد، اندازه گیری شد. 

 . مشخصه یابی بافت2.2

                                                   
1 Scalped  
2 Plate  
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، از بخش میانی پلیت به صورت موازی با صفحات آزمون، به منظور صفحه نورد بریده Xنمونه های بافت پرتو 

ترکیب اشکال قطبی جزئی بدست آمده از حالت (، بوسیله 200( و )111شد. برای هر آلیاژ، اشکال قطبی )

نشان داد که های انتقال و انعکاس، اندازه گیری شد. در نتیجه، نتایجی بدست آمده که خطایی نداشتند و 

بنابراین، داده های اشکال قطبی تنها با یک اندازه گیری ارتباط دارد.  معموال تقریب بافت ها در مناطق نامشخص

استفاده  (3)با استفاده از روش هارمونیک کروی راو ODFبدست آوردن نقشه های شدت (، در 200( و )111)

 شد.

 نتایج بافت .3

فقط بخش هایی با خالصه شده است.  1در شکل  Roe’s Eulerمربوط به  θو  φ ،ψدر زوایای  ODFنتایج 

φ=0,30,45  .1این اجزا در شکل درجه نشان داده شده است زیرا این زوایا اجزای عمده بافت را در بردارند 

و  φ=0روی بخش های  Brass (B)( و G( روی تمام بخش ها، گوس )Cمشخص شده اند و شامل مکعب )

=45φ  5/دیالمور4تیلور-و اجزای مسدرجه (Cu روی بخش )=45φ  درجه است. نتایجODF  برای آلیاژهای

نشان بار  16و  8، 0، 2، 1حد شدت، به طور تصادفی در متفاوت در ستون هایی گروه بندی شده است و با 

با بخش های  Al-Li-Cuروی دیاگرام فازی سه تایی  ،هم ارزیابی بافت را با ترکیب 2شکل داده شده است. 

ODFφ=0  .نشان می دهد 

 و اجزایی که به مقدار کمی تبلور مجدد یافته اند، هستند. βو  αرهای ، فیب1ظاهر برجسته بافت ها در شکل 

با  φ=45تا  φ=0است. این فیبرها، تیوب های با شدت باال را از  βدر طول فیبرهای  ODFقوی ترین شدت 

 φ=0، همیشه به بخش αفیبرهای تیلور/دیالمور در انتهاهای مربوطه شکل می دهند. -و مس Brassاجزای 

های  مشخصههمچنین ما ظاهر می شوند.  θ=45محدود شده است و به عنوان لبه های با شدت باال در طول 

   معمولی را در بافت، در بین همه آلیاژها مشاهده کردیم. 

برای  ODFφ=0°درجه سانتیگراد، به همراه  016در دمای  Al-Li-Cu: دیاگرام فاز سه تایی  2شکل 

 آلیاژهای معرفی شده.

                                                   
3 Roe’s spherical harmonic method 
4 Taylor  
5 Dillamore  
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  فیبرهایα در 3، در شکل ،Brass ( ماکزیمم هستندψ=54.6° شدت زمینه نسبتا ثابت است و از .)

از  بیشتر )اینجا در موقعیت گوس است( ψ=90°پیک نمودار فاصله دارد. شدت های زمینه همیشه در 

ψ=0° بافت های مشابهی در الیاژهای . استFCC این نوع  .[13] نورد گرم شده مشاهده شده است

 بافت معموال به عنوان بافت تغییرفرم نورد گرم شناخته می شود.

  اجزایBrass  (، بیشترین شدت را برای آلیاژهای 0و گوس )شکلO (Li/Cu  دارد. 0/6برابر با )

-Alو  Al-Cuبرای دیگر آلیاژهای سه تایی، این شدت ها تقریبا یکسان است و برای آلیاژهای دوتایی 

Liقویترین عیف تر است. ، این شدت ضBrass ،2/21  بار تصادفی در آلیاژO  بود. آلیاژ دوتاییAl-

Cu  ضعیف ترینBrass  داشت. بار تصادفی( 12/8را )فقط 

در همه موراد  Al-Li-Cuبرای آلیاژهای نورد گرم شده  αدر طول فیبرهای  ODFشدت بافت : 3شکل 

φ=0°  وθ=45°. 

وقتی  2Tو  1T. کسر حجمی Li/Cuاجزای عمده بافت در مقایسه نسبت  ODFهای : شدت0شکل 

Li/Cu>6  .است، کاهش می یابد 

 .Al-Li-Cuبرای آلیاژهای  βدر طول فیبرهای  ODF: شدت های بافت  0شکل 

  با افزایش زاویهφ شدت ها در طول فیبرهای ،β  این کاهش، برای آلیاژهای (. 0کاهش می یابد )شکل

، یک مینیمم موضعی Pیکنواخت است. هم در آلیاژهای دوتایی و هم سه تایی  Qو  N ،Oسه تایی 

 6مشابه هستند و بین  φ=45°در بخش  βشدت های همه فیبرهای وجود دارد.  Sنزدیک جزء بافت 

 درجه متفاوتند. 9درجه و 

  موقعیت فیبرهایβبرای آلیاژهای دوتایی  .(6)شکل  ، خیلی تحت تأثیر ترکیب آلیاژ تغییر نمی کند

Al-Cu فیبر ،β  ازφ=0° ،θ=45°  وψ=54.6°  تا به موقیعت ایده ال گسترش پیدا می کند

Brass  برسد و درφ=45° ،θ=30.8°  وψ=0°  .دور از اجزای  °3.6طوریکه به پایان می رسد

موقعیت آغاز ایجاد فیبر  Li/Cuبا افزایش نسبت  دور است. Cuاز اجزای  °4.5تیلور/دیالمور است و 

β درجه دورتر از  2، فقط حدودBrass  نسبت به زوایای بزرگترψ  است. در همین موقع، انتهای فیبر

β  درجه به سوی زوایای  3حدودθ  کمتر شیفت پیدا می کند که نزدیک به موقعیت ایده ال

 تیلور/دیالمور است. 
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(، ψ=0°و  φ=45°، ●تیلور/دیالمور )-مس ( وθ=45°و  φ=0°، ▄) Brassموقعیت های  : 6شکل 

 کاهش می یابد. 2Tو  1Tاست، کسر حجمی  Li/Cu>6. وقتی Li/Cuدر نسبت های مختلف  βانتهای فیبر 

  همه اجزای بافت تبلور مجدد یافته، در مقایسه با جزء مکعب، کمتر از دوبار تصادفی، نسبتا ضعیف

وجود دارد که به  0/6و  2/2برابر با  Li/Cuت های ، با نسبNو  Oدو استثتا در آلیاژهای هستند. 

( 001[)130مکعب، هم در سیستم ] اجزای چرخانداشت.  1/2و  3/0ترتیب شدت های مکعب 

 Qو  P( برای آلیاژهای سه تایی 001[)120( و هم در سیستم ]M)آلیاژ  Al-Cuبرای آلیاژ دوتایی 

ممکن است در ارتباط با برخی درجه های ذرات که  حضور این اجزای مکعبی چرخان مشاهده شدند.

این مشاهده توسط مطالعات قبلی که توسط میکروسکوپ [. 0تبلور مجدد را تحریک کردند، باشد ]

نوری انجام شد تایید شد و نشان داد که کسر سطحی کوچکی از دانه های تبلور مجدد یافته، در این 

 آلیاژها وجود دارد. 

 بحث .0

، افزایش اولیه است که در اثر Al-Li-Cuشاهده شده در بافت نورد گرم آلیاژهای سه تایی یک نتیجه مهم م

برای فهمیدن این نتیجه، الزم است که ( است. Li/Cu)به علت افزایش نسبت  Brassکاهش شدت جزء 

 تغییرات در توالی رسوبات، در حین کار گرم مورد آزمایش قرار گیرد. 

، بعد از نورد گرم، روی دیاگرام فاز سه تایی، در دمای Al-Li-Cuر آلیاژهای حضور فازهای تعادلی ممکن د

این فازهای دما باال، وقتی که دمای آلیاژ، [. 10و11نشان داده شده است ] 2درجه سانتیگراد در شکل  016

، امکان وجود پنج رسوب تعادلی، وجود دارد که 2طبق شکل فازهای مربوطه را قطع می کند، رسوب می کنند. 

انها، آنها می  habitبا در نظر گرفتن اشکال آنها و صفحات شکل بگیرند.  Li/Cuمی توانند با تغییر نسبت 

 habitاولین گروه شامل رسوباتی است که در اصل پالکت هایی با صفحات توانند به سه گروه تقسیم شوند. 

{، دومین گروه 111} habitبا صفحات   1Tپالکت های هستند.  BTو  θاینها فازهای { هستند. 100}

ترجیحی ندارند و می توانند هم روی  habitاست که صفحات  δو  2Tآخرین گروه شامل رسوبات هستند. 

که  سینتیک مطلوب بدست آمده در حین نورد گرم، برای آلیاژهایی استزمینه و هم روی مرزدانه شکل بگیرند. 

فازهای تعادلی که در آلیاژهای  می توانند بیشتر از یک نوع رسوب را به طور همزمان، در یک توالی، شکل دهند.

Al-Li-Cu در دماهای نورد گرم، این رسوبات لیست شده اند.  1، بعد از نورد گرم، گزارش شده اند، در جدول
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است، درشت هستند. با توجه به داده ها، به نظر می  در مقایسه با نمونه مشابه که در دمای پایین تر شکل گرفته

 رسد یک کمبود مدرک سیستماتیک برای بررسی میکروساختار این آلیاژها، در دماهای باال وجود دارد. 

 : لیست ترکیبات آلیاژی و رسوبات حاصل از آنها.1جدول 

یوم، توسط بسیاری از محققین بررسی اثر ذرات یا رسوبات درشت روی ایجاد بافت نورد گرم در آلیاژهای آلومین

انجام شده است که این آلیاژ حاوی کسرهای  Al-Fe-Siیک کار مفصل در این باره روی آلیاژهای شده است. 

درجه  300به  200آلیاژها نشان دادند وقتی دمای نورد گرم از  .[6] حجمی کم و زیاد ذرات آهن است

برای  βاما شدت ماکزیمم در طول فیبر  افزایش پیدا می کند. Brassسانتیگراد افزایش می یابد، شدت بافت 

است و برای یک آلیاژ با کسر حجمی باالی ذرات آهن، در  Cuیک آلیاژ با کسر حجمی کم ذرات آهن، در جزء 

و یک  شودضعیف تر می، Cuوقتی آلیاژهای یکسان نورد سرد می شوند، بافت با ماکزیمم در جزء است.  Sجزء 

-2.58Li-1.24Cu) 8090مطالعات مشابهی روی آلیاژ  .ضعیف برای هر دو آلیاژ ایجاد می شود Brassجزء 

0.7Mg-0.12Zr نشان داد که نورد گرم باعث ایجاد فیبر )β  با یک شدت پیک در جزءCu [18می شود.] 

شدتی مشابه  Brassمی دهد. جزء  Brassو یک مینیمم در جزء  Sبا یک ماکزیمم در جزء  βنورد سرد فیبر 

، یک انتقال در بافت های نورد Li، با افزایش مقدار Al-Liبه هم نورد گرم و هم نورد سرد دارد. آلیاژهای دوتایی 

کم، در جزء گوس  Liشدت ماکزیمم، برای آلیاژهای با  .[19و10] نشان داد βگرم را از نوع گوس به نوع فیبر 

دیده شد. این تغییرات،  Brassرسد، این ماکزیمم در جزء  درصد وزنی می 2و وقتی مقدار لیتیم به 

 [.10در حین نورد، نسبت داده شده است ] δرسوبگذاری فاز 

نتایج نشان [. 20و0و0به خوبی اثبات شده است ] fccاثرات رسوبگذاری در ایجاد بافت نورد سرد در آلیاژهای 

در می دهد که حالت اولیه رسوب، در نورد، روی تغییرفرم و همچنین روی بافت نهایی، اثر قابل توجهی دارد. 

 Sو بافت  Cuآلیاژهای محلول جامد فوق اشباع، و برای افت نورد کم، تغییرفرم همگن است. درنتیجه بافت 

باعث افزایش در شدت را بین دانه ها آزاد می کند  برشیباندهای ایجاد می شود. افت های نورد شدید )زیاد(، 

این نوع بافتها و الگوهای تغییرفرم در آلیاژهایی که در ابتدا در شرایط افت می شود.  Brassبافت های گوس و 

با افزایش کسر حجمی این قرار نداشته اند و کسر حجمی کمی از رسوبات برش پذیر را دارند، دیده شده است. 

افزایش می  Brassماکروسکوپی می شوند. شدت بافت کل ضعیف شده و شدت بافت  برشیدهای بانرسوبات، 

در شرایط پیرسازی، با ذراتی که برش پذیر نیستند، با کاهش شدت متوسط بافت و انتقال شدت پیک از یابد. 

Brass  بهCu .در نهایت، برای شرایط پیرسازی شده شدید و یا برای کسرحجمی ، تغییرفرم همگن می شود
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نورد باعث شکل گیری مناطق با تغییرفرم زیاد در اطراف ذراتی می شوند که باالتر ذرات درشت برش ناپذیر، 

 بافت نهایی را تصادفی می کنند. 

-Al-Liفتار نورد گرم آلیاژهای رسوب، برای نورد سرد، مشابه ر-براساس نتایج باال، انتظار می رود تعامل بافت

Cu  .رسوبات در حین نورد شکل می گیرند و 1مکانیک حرکت در مورد نورد گرم پیچیده تر است زیرا: باشد )

بستگی دارد  Li/Cu( آنها می توانند اشکال متفاوت داشته باشند و جهت گیری آنها به نسبت 2رشد می کنند، 

مقایسه  می تواند به طور همزمان با رسوبگذاری دینامیکی اتفاق بیوفتد.( بازیابی دینامیکی و تبلور مجدد 3و 

نشان می دهد که (، 3و 2بازه های ترکیبی برای حضور انواع مختلف رسوبات با بافت های مشخص )شکل های 

Li-Al-، در سیستم 1Tوقتی که به میکروساختار، همزمان است.  1T، با نفوذ Brassافزایش در شدت جزء 

Cu فقط رسوبات با صفحه ،habit {111 ،است} می تواند یک اثر اصالحی روی بافتی داشته باشد که ممکن

است متفاوت از انواع دیگر رسوبات شکل گرفته باشد. اخیرا گزارش شده است که آلیاژهای با با ترکیباتی که 

درجه  000دمای دارند، به نظر می رسد که در حین تغییرفرم سوپرپالستیک در  Brassشدت پیک 

 -این پدیده، تعامل های قوی ماده حل شونده[. 21سانتیگراد، تسلیم دندانه دار )مضرس( مشاهده می شود ]

 شود.  برشینابجایی را نشان می دهد که می تواند باعث ایجاد باندهای 

با { رسوبات، متقاطع 100{ و }111} habit: مثال های تصویری شماتیک نشان دهنده صفحات 1شکل 

 {.110{ و }111صفحات لغزش }

بر لغزش، به چیدمان خاص آنها در ارتباط با صفحات  Al-Li-Cuبرای آنالیز اثرات رسوبات متفاوت در آلیاژهای 

در آلیاژهای آلومینیوم، لغزش اولیه، چه در تغییر فرم های دما پایین و چه در تغییرفرم لغزش بالقوه توجه شد. 

این نشان می دهد که در  اتفاق می افتد. <110>ت ا{ اکتاهدرال و در جه111}های دما باال، روی صفحات 

 اتفاق می افتد <110>{ غیر اکتاهدرال و در جهات 110دماهای مشابه، لغزش روی صفحات } 6/0باالتر از 

، روی سطوح لغزش واقع می شود و سه تقاطع در سطح 1T{، روی انواع رسوبات 111برای یک لغزش } .[22]

، هر سه BTو رسوبات  θ{های شبیه پالکتهای 100(، باقی می ماند. برای }a1درجه )شکل  0/10لغزش در 

در مورد لغزش غیراکتاهدرال، دو  (.b1درجه واقع است )شکل  1/00{ در زاویه 111تقاطع سطح لغزش }

به (. c1درجه است )شکل  26/30ات لغزش هستند و دو تقاطع آنها در ، به صورت ستونی روی صفح1Tگونه 

{ به صورت عمودی خواهد بود و دو تقاطع در 110بر روی سطح لغزش } BTو  θطور خالصه، یکی از سه گونه 

سپس، چنین رسوبات مستقیمی باعث تنش های (. d1درجه باقی می ماند )شکل  00{ در 110صفحه }
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{ می شود. نسبت های این تنشها، به طور قابل توجهی، 110{ و }111روی صفحات }برشی بحرانی متفاوت 

 فقط روی اجزای مستحکم رسوبات، می تواند با فرض های زیر تخمین زده شود:

1) crssΤ مانع نسبت به ریشه دوم دانسیته صفحات ،aN [18به صورت زیر است:23و ] 

𝜏 ∝ 𝐹
√𝑁𝑎

𝑏
 

 بردار برگرز است. b، استحکام مانع و Fبه طوریکه در این معادله، 

 [:20، تقاطع یک گونه رسوب با صفحه لغزش است ]Pدانسیته های مانع متناسب با احتمال،  (2

𝑁𝑎 ∝ 𝑃 

. و می تواند [20که احتمالهای را بوسیله سینوس زاویه بین گونه های رسوب و صفحات لغزش را بیان می کند]

{ محاسبه کند. برای رسوبات در 110{ و }111ات لغزش }نسبت اجزای تنش برشی رسوب را روی صفح

 {، این نسبت به صورت زیر است:111} habitصفحه 

(
𝜏{111}

𝜏{110}
)

{111}𝑝𝑝𝑡

= 0.901 

 { برابر است با :100که برای رسوبات }

(
𝜏{111}

𝜏{110}
)

{100}𝑝𝑝𝑡

= 1.131 

با این وجود، این تخمین ها، اجزای استحکام تسلیم را از مقاومت ذاتی شبکه زمینه، شامل می شود. مقدار آنها 

{، به 100، لغزش غیر اکتاهدرال در حضور رسوبات }Al-Li-Cuبیان می کند که در حین نورد گرم آلیاژهای 

اکتاهدرال، پاسخگوی ایجاد اجزای  لغزش غیر{ فعال تر می شوند. به این معنی است که، 111جز رسوبات }

، بر کسر حجمی باالتر Brassدر این آلیاژهای نورد گرم شده نیست. زیرا دانسیته پیک  Brassبافت مستحکم 

 (.3منطبق است )شکل  1Tرسوبات 

در مجاورت دانه ها یا تقریبا بین نواحی مختلف  Bمثال های تصویری از جفت های میکروسکوپی برش : 8شکل 

 ک دانه.در ی
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، می Al-Li-Cuقوی، در آلیاژ سه تایی  Brassاگر بتوان لغزش را اکتاهدرال فرض کرد، بنابراین احتماال منبع 

این برش ها به همسازی و تطبیق زیاد  .[21-20(]8)شکل  ، در حین نورد، باشدBتواند حضور برش های نوع 

کرنش بین دانه ها نیاز دارد. اما اگر دانه های مجاور در اثر برش های نشانه های مخالف، تغییرفرم دهند، کرنش 

دانه ای هم در آلیاژهای اکسترود گرم -اخیرا، چنین برش های جفت ها .[28( ]8)شکل  ها می تواند کمتر شود

آنها [. 19مشاهده شده است ] Al-2Li-0.12Zrم در آلیاژهای نورد گرم شده و ه Al-2Li-0.12Zrشده 

مثبت و منفی را  Bتشخیص دادند که استفاده از آنالیز موضعی بافت، که تعدادی از دانه های مجاور با برش 

که ، با دانه هایی Bمخالف است. تعیین شده است که برش های  Bنشان داد، مانند دانه های با نواحی برش 

در در پژوهش حاضر، چرخش های مشابهی، بودند، در ارتباط بود.  Brassمعموال در انتقال جهت گوس به 

متناسب است با مقدار  Brassدیده شد که شدت جزء  .[10] مشاهده شد Al-Liبافت های آلیاژهای دوتایی 

را  B[ مدلسازی شد. وی تمایل برش های 29] 6. این سناریو توسط هیرشBتغییرفرم اجباری و آرام شده نوع 

استفاده از چنین نسبتی بوسیله نسبت فاکتورهای تیلور برای تغییرفرمهای اجباری آرام شده و کامل، کمی نمود. 

ممکن است برای تغییر مقدار تغییرفرم دانه ها، تحت شرایط کامل و محدودیت های آرام شده ممکن است و 

وقتی فاکتورهای تیلور، به نوع جهت  .[30و29] ، بدست می آوردBrassا اجزای قوی های تغییرفرم را ب بافت

-Al-Li[. ایجاد بافت هایی در آلیاژهای سه تایی 31و13گیری رسوبات موجود در میکروساختار بستگی دارد ]

Cuیی باشد که نابجا-، می تواند تحت تأثیر رسوبات باشد. توزیع اضافی می تواند حاصل از ن=تعامل حل شونده

   ، افزایش دهد.Bمی تواند باندهای برشی را به صورت سازگار با برش های نوع 

شود که از آنالیز  Brassیکی دیگر ازمکانیزم های ممکن این است که می تواند منجر به ایجاد جزء محکم 

به موقعیت  Brassنشان می دهد که این فیبر از موقعیت  6به آن پی برده می شود. شکل  βموقعیت فیبرهای 

( و محدوده آرام FCطبق نتایج بدست آمده از مدل های کامل )مس گسترش پیدا می کند. -تیلور/دیالمور

بدست آمده و یا از پیش  Sachsو  FC(، این پدیده با پیش بینی هایی که یا از ترکیب مدل های RC) کننده

در مورد شکل [. 21و26است، ثابت می شود ] با برش ها آرام کننده، بدست آمده RCبینی هایی که از مدل 

 βایجاد فیبر ایجاد کند،  Brassشدت ماکزیمم را فقط در بخش  Sachsهر گاه مدل ، FCدهنده ها، مدل 

، بوسیله افزایش کسر دانه هایی که با Brassافزایش شدت ، Sachsبراساس مدل کامل را تضمین می کند. 

بدون فیبر  Brassدر  ، یک پیکRC/B-shearمدل  حاصل می شود. یک سیستم لغزش تغییر فرم یافته اند،

β  پیش بینی می کند. همچنین برای پیش بینی بافت های مشاهده شده، این مدل به برخی دانه هایی که در

                                                   
6 Hirsch  
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براساس بحث های قبلی، در این مورد خاص، افزایش در شدت تغییرفرم داده اند، نیاز است.  FCاثر شرایط 

Brass د در اثر تغییر در نسبت دانه های تغییرفرم یافته با مدل های می توانFC  وRC .باشد 

به مقادیر ، یا مکعب ضعیف یا مکعب چرخان است که می تواند Al-Li-Cuاجزای ثانویه بافت در آلیاژهای 

در حین تبلور مجدد آلیاژهای تک فازی، از این دو جزء،  .[10و9] کوچک تبلور مجدد یافته نسبت داده شود

در آلیاژهایی که مکعب مشاهده شده است و انتظار می رود که این دو جزء در همه آلیاژها وجود داشته باشد. 

( برای دانه های تبلور مجدد یافته، باعث تغییر فرم PSNدارای توزیع فاز دوم است، جوانه زنی ذرات همسان )

( را در حین نورد دارد یا Mدرشت )آلیاژ  θخان می شود. در این آلیاژ انتظار می رود که این جزء یا مکعب چر

در شکل یک مشاهده شده است. دیده  Pو  Oاما جزء مکعب چرخان در آلیاژهای ( را. Rو  Q)آلیاژهای  δفاز 

فتهای مشابه بوسیله نویسنده ها بارا در حین نورد تحمل می کند.  PSNشده است که این آلیاژها برخی درجات 

 [.10مشاهده شده است ] Al-Liآلیاژهای دوتایی  درعینا 

، و نسبت های فاکتور σ(45°)/ σ(0°)روی شاخص انیزوتروپی استحکام تسلیم،  Li/Cu: اثر نسبت 9شکل 

نورد گرم شده و  Al-Li-Cu، برای آلیاژهای سه تایی M(45°)/ M(0°)تیلور محاسبه شده از بافت، 

 پیرسازی شده.

، تغییر فرم Bمی تواند به ترکیبی از برش های نوع  Al-Li-Cuایجاد کامل بافت های نورد گرم در آلیاژهای 

FC  .کم بافت محو مقادیر کم تبلور مجدد نسبت داده شودBrass  به علت تمایل به برش هایB در اثر حضور ،

دانه هایی می تواند از  βایجاد شده است. قسمت های باقیمانده فیبر و ایجاد باند برشی  1T{ 111رسوبات }

 هایجاد این بافت ها، بدون رجوع ب، تغییر فرم داده اند، ایجاد شود. FCکه با پنج سیستم لغزش، طبق مدل 

 لغزش های غیر اکتاهدرال می تواند توجیه شود. 

( برای افزایش Al-Li-Cu-Mg)و آلیاژهای نوع  Al-Li-Cuدر اغلب آلیاژهای  Brassحضور جزء محکم 

، این ایزوتروپی RCو  FCطبق مدل های [. 32و31انیزوتروپی استحکام تسلیم مورد توجه قرار گرفته است ]

شاخص درجه نسبت به جهت نورد می شود.  00تسلیم منجر به یک مینیمم استحکام تسلیم در حدود 

برای  9در شکل می تواند تعریف شود. این نسبت  σ(45°)/ σ(0°) م های نسبتانیزوتروپی در شرایطی از تر

این شکل همچنین، نسبت های رسم شده است.  Li/Cuبه عنوان تابعی از نسبت ، آلیاژهای پیرسازی شده

بدست آمده است و همچنین مدل  ODFداده های بافت ( که از M(45°)/ M(0°)فاکتورهای تیلور )

محدودیت کامل را هم نشان می دهد.  وقتی که بافت اثر اساسی روی انیزوتروپی استحکام تسلیم می گذارد، 
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تمایل دارد در هر دو نسبت یکسان شود. این پدیده، جایی که فاکتور تیلور و نسبت های استحکام تسلیم مورد 

 Li/Cu(. برای نسبت های 9مشاهده شده است )شکل  12تر از بیش Li/Cuقبول هستند، برای نسبت های 

علت ممکن برای این توصیف، نقش رسوبات جهت دار روی کمتر، مقادیر متناظر، با هم نسبت عکس دارند. 

(، 2020{)در آلیاژ 100} habit[ نشان داده شد که رسوبات با صفحه 32انیزوتروپی است. در مقاله قبلی ]

(، 2090{ )در آلیاژ 111تمایل به متوقف کردن انیزوتروپی بافت زمینه را دارند. در حالیکه رسوبات }

 habitبا صفحه  1Tآلیاژهای حاضر، بیشترین کسر حجمی رسوبات انیزوتروپی بافت را تقویت می کنند. 

این آلیاژها تنایل دارند که انیزوترپی دارند.  Li/Cuبرای  10تا  2را در بین آلیاژهای با نسبت بین  {111}

آنها کمتر از مقادیر  σ(45°)/ σ(0°){ تقویت کنند، بنابراین نسبت های 111بافت را بوسیله رسوبات }

 θθ(، بعد از پیرسازی، رسوبات 2020)یا آلیاژهای  Al-Cuآلیازهای دوتایی  است. M(45°)/ M(0°)متناظر 

{ دارند که تمایل به متوقف کردن انیزوتروپی بافت را دارد. شاخص انیزوتروپی در این آلیاژها کمتر از 100}

، کسرهای حجمی خیلی کمتری از 12بیشتر از  Li/Cuآلیاژهای با نسبت نسبت فاکتورهای تیلور است. 

اخص گذاری شده و نسبت های فاکتور ( دارند. بنابراین انیزوتروپی آنها ش1Tرسوبات جهت دار در زمبنه )مانند 

در تر کیب آلیاژ، هم  Li/Cu، بسته به نسبت Al-Li-Cuانیزوترپی استحکام کل آلیاژهای تیلور مشابه هستند. 

 بوسیله بافت هم بوسیله رسوبات جهت دار کنترل می شود.

 جمع بندی .0

  بافت های نورد گرم در آلیاژهایAl-Li-Cu های شامل یک مجموعه کامل از فیبرα  وβ  با ماکزیمم

 است. Brassشدت در 

  شدت جزءBrass  به طور یکنواخت افزایش پیدا می کند و سپس با افزایش نسبتLi/Cu کاهش ،

 1Tبر نفوذ رسوبات  Brassاتفاق می افتد(. پیک شدت جزء  Li/Cu~6.5می یابد )ماکزیمم آن در 

 در مکروساختار منطبق است.

  به علت حضور زیرکونیا در همه آلیاژهای سه تاییAl-Li-Cu یا در شکل مکعب چرخان )نسبت های ،

، تبلور مجدد (Li/Cuچرخان )نسبت های متوسط  و یا در مکعب+مکعب (Li/Cuباال و پایین 

 ضعیفی رخ می دهد.

  ایجاد بافت های تغییرفرم داغ می تواند به تغییرفرم محدود آرام کننده با برش هایB  نسبت داده

نسبت داده شود و  1T{ 111برش ها می تواند به اصالح الگوهای لغزش بوسیله رسوبات زمینه } شود.

 و باندهای برش را ایجاد کند.

http://www.iran-mavad.com/
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 نمونه ترجمه انجام شده 

 

  آلیاژهای نورد گرم انیزوتروپی ماکزیمم استحکام تسلیمAl-Li-Cu بر شدت ماکزیمم جزء ،Brass 

باالتر  Li/Cu( بافت در آلیاژهای با نسبت 1منطبق است. تغییر در انیزوتروپی با ترکیب آلیاژ، به علت 

 پایین تر است. Li/Cu( بافت و رسوبات جهت دار در آلیاژهای با نسبت 2و 
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