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 چکیده 
دهی است. ارتعاشات بر فرآیند شكل اولتراسونیكاعمال ارتعاشات دهی فلزات، های کاهش نیروهای شكلیكی از روش

کند، باعث با تغییر حالت اصطكاک استاتیكی به اصطكاک دینامیكی و تغییراتی که در ساختار ماده ایجاد می اولتراسونیك

بر خواص ماده در  یكاولتراسونشود. در این مقاله، جهت بررسی تاثیر ارتعاشات های کمتری میتغییر شكل ماده در تنش

های آلومنیومی از روی نمونه اولتراسونیكهای کشش تك محوری با و بدون ارتعاشات طولی حین تغییر شكل، آزمون

ام کششی در کاهش استحك اولتراسونیكانجام گردید. مقایسه نتایج، آثار مثبت ناشی از اعمال ارتعاشات  AL2024جنس 

 دهد.آلومنیوم را نشان می

 

 Al 2024محوری، استحكام کششی، ، آزمون کشش تكاولتراسونیكارتعاشات  هاي کلیدي:واژه

 

 همقدم -1
 اولتراسونیكاعمال ارتعاشات  ،شونددهی مییكی از وقایع امیدبخش برای بهبود خواص تكنولوژیكی موادی که به سختی شكل

اثرات متعددی بر روی  اولتراسونیكکه امواج تنشی  دهنده این استنشان ارائه شده دهی است. شواهد تجربیبه منطقه شكل

 د. نخواص فیزیكی فلزات دار

خصوصیات  كر در زمینه اثرات اولتراسونیك برالنگن، به تحقیقات دهی فلزاتپیشینه استفاده از امواج اولتراسونیك در شكل

جهتی در تكت بارگذاری متناوب و به بررسی تغییرشكل پالستیك تحپریمل  در ادامه .]8[ گرددبرمیمكانیكی فلزات 

 با قابلیتدر خواص مكانیكی فلزاتی را اثر ارتعاشات اولتراسونیك  نروبایی همچنین. ]7[ های پایین و باال پرداختفرکانس

در هنگام  ارتعاشات اولتراسونیكتأثیر  که استدهنده آن  نشان تحقیقات او نتایج .بررسی قرار داد مورد پذیری پایینشكل

شوند با کاهش حد تغییر شكل پالستیك همراه است که این اثر نتیجه ایجاد دهی میت کشش موادی که به سختی شكلتس

 تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از ارتعاشات اولتراسونیك برمروری  اسمیت و ایوس .]3[ است بیشتر کریستالی عیوبات

های شده اولتراسونیك را در آزموننهیآنگ و همكارانش اثرات ارتعاشات برهمدر نهایت هو. ]4[ انددهی فلزات داشتهدر شكل

در  اولتراسونیكکه برهم نهی ارتعاشات  دهدنشان می آنها . نتایج تحقیقاتکشش و فشار آلومینیوم مورد بررسی قرار دادند

تسلیم و  هایه کاهش تنشمنجر ببه تغییر شكل پالستیك شده و  موادباعث کاهش مقاومت  ن تست کشش و فشارحی

 .]5[گردد میاستحكام آنها 

باشد. بر پالستیسیته فلزات می اولتراسونیكهدف از این مطالعه افزایش دانش پایه در مورد چگونگی تأثیرات ارتعاشات 

با مقیاس دهی در فرآیندهای شكل اولتراسونیكاز نقطه نظر کاربردهای صنعتی نتایج این تحقیقات در کاربردهای  همچنین

به صورت بسیار  هستندباشد. فرآیندهای مختلف تغییر شكل پالستیكی که بر این اصول استوار بزرگ قابل استفاده می


