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ساختار دوگانه آلیاژ آنتروپی باال  تشکیل تأثیر پارامترهای نورد سرد و آنیل بر

0.5CuCr1.5FeNi  و بررسی ریزساختار، خواص مکانیکی و بافت آن 
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 :چکیده

پس از  50Cu5.1FeCrNi.در این پژوهش رفتار سیستم آلیاژی .اندگرفته آلیاژهای آنتروپی باال، به دلیل داشتن خواص منحصر به فرد مورد توجه پژوهشگران قرار
 50Cu5.1FeCrNi.جزیی  چهار آلیاژ حاضر پژوهش مجدد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. درگری، تحت فرایند عملیات حرارتی، تغییر شکل سرد و تبلورریخته

ریزساختار  (،EDS( وآنالیز تفکیک انرژِی )XRDو ترکیب شیمیایی با استفاده از آزمون پراش پرتو ایکس )ساختار  شده است. گریریخته القایی کوره از استفاده با
 شده است. آلیاژ بررسی آن با آزمون سنبه برشی و میکروسختی خواص مکانیکی و (SEMبا استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترون روبشی )

ویکرز که بیانگر استحکام پایین و  250چنین سختیدرصد ازدیاد طول و هم 28به همراه  MPa  456کششی این آلیاژ بوده و استحکام FCC فاز تک حاصل
تا  900 دمایدر  فرایند آنیلبه ساختار فاقد دندریت و رسیدن به شرایط بهینه؛  دستیابی منظور به باشد. در ادامهمیFCC پذیری باالی آلیاژ، در حالت انعطاف
 اژدر نهایت آلی .شد بررسی کامل طور به آلیاژ ساختارریزبر  آن اثرات و گرفت انجام آلیاژ روی ساعت 4و 1های مختلف و زمان100 ℃ به فاصله دمایی 1100℃
درصد کاهش ضخامت نورد سرد شد و ساختار، خواص مکانیکی و بافت آن مورد بررسی  85در ادامه آلیاژ تا  .دگردیآنیل  ساعت15 زمان در و 1000℃دمای  در

بود و تنها  FCC فازی چنان ساختارو هم هنسبت به حالت ریختگی ایجاد نشدXRD  فازی انجام فرایند نورد؛ تغییری در ساختار با که شد قرار گرفت. مشاهده
زایش یافت و در کرنش، اف افزایشا ب هانابجایی و هامرزدانه ساختار این آلیاژ سهمریز. در استباشد؛که بیانگر وجود بافت در ساختار ها میتفاوت در شدت پیک

، Sهای گوس، برنج، چنین بافت با مولفهیافت و هم ویکرز افزایش 350و MPa791آلیاژ به ترتیب  سختیمیکرو و ریزساختار باندهای برشی ظاهر شد. استحکام
انجام شد و دمای درجه  50به فاصله دمایی 1100 ℃تا  850در دماهایمس در آلیاژ ظاهر شد. به منظور بدست آوردن دمای تبلور مجدد، آنیل به مدت یک ساعت 

های مختلف ت آمد. نمونه بهینه از نظر ساختار تبلور مجدد، در کاهش ضخامتبدس 1100℃ و دمای رشد دانه 1050℃و  900شروع و پایان تبلور مجدد به ترتیب 
زنی تبلور مجدد در مناطقی که دارای جوانه. دقیقه آنیل شدند 120، 60، 20، 5، 2، 1های مختلف زمان ادامه در درو درصد نورد سرد شدند  90و  80، 60، 40، 20

 انهدوگ ساختارریز به دستیابی پروژه اصلی دقیقه آنیل، ساختار به طور کامل تبلور مجدد شد. هدف 20در  انرژی ذخیره شده باالیی بودند، صورت گرفت و
دقیقه آنیل دیده شد، یعنی در کنار رشد عادی  120و 60 ساختار دوگانه درریز. شودمی پذیریانعطاف و استحکام بهبود باعث دوگانه؛ ساختارریز این باشد،کهمی
 ها نیز مشاهده شد. ها، رشد غیر عادی دانهدانه
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