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 چکیده: 

آنتروپی باالی  آلیاژ سازیفازهدف از این پژوهش تکاند. آلیاژهای آنتروپی باال به علت خواص منحصر به فردی که دارند در چند سال اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته

FeCrCuMnNi  فاز شدن تغییرات خواص مکانیکی و ریزساختاری  مورد مطالعه و بررسی قرار تک است.  در حین های کار سرد و عملیات حرارتیفرایند از با استفاده

 خلوص مواد اولیه کوره القایی تحت اتمسفر خنثی و از استفاده باگری شده استفاده شده است. این آلیاژ ریخته FeCrCuMnNi آلیاژ انتروپی باالیدر این پژوهش از  گرفت.

 کشش و سختی هایآزمون و روبشی الکترونی میکروسکوپ، ایکس پرتو پراش هایآزمون با شده گرییختهر آلیاژ مکانیکی خواص و ریزساختار. ه استشد تولید باال

ن آلیاژ هستند. آل اینشانگر خواص مکانیکی ایده HV300و همچنین سختی  %14به همراه ازدیاد طول به میزان  Mpa900استحکام کششی باالی  .گرفت قرار مطالعه مورد

فازی، با در مرحله اول برای رسیدن به ساختار تکاست.  FCC2و  FCC1 آن متشکل از دو فاز FCCباشد که فاز می BCCو  FCCاین آلیاژ دارای ساختار فازی مخلوط 

در نمونه عملیات حرارتی ساعت عملیات حرارتی شدند.  24و  16، 8، 4، 2، 1های و به مدت زمان 1100℃های ریختگی تحت دمای ز عملیات حرارتی اولیه  نمونهاستفاده ا

برای بررسی باشد. قابل رؤیت می دیگر دو فازکند اما هنوز درصد کمی از شدن میل می تک فازساعت ساختار فازی آلیاژ به سمت  24و به مدت  1100℃شده تحت دمای 

عملیات حرارتی شدند و سپس به  1300℃و  1250، 1200، 1150، 1100های ریختگی تحت دمای عملیات حرارتی ساعت، نمونه 1دما با ثابت نگه داشتن زمان به مدت اثر 

تا  FCC2و همچنین افزایش سهم فاز  FCC1و  BCC آن، کاهش درصد فازهایبا انجام عملیات حرارتی و افزایش دمای در این حالت  بررسی ساختار فازی پرداخته شد.

مشاهده شد که پارامتر دما، پارامتر بسیار مهمی در تبلورمجدد آلیاژ است. به  .باشدمی پذیریانعطافکه نتیجه آن افت استحکام آلیاژ و افزایش  مشاهده شد %95نزدیک به 

و  FCC1درصد فازهای  1300℃تا  1200اما به دلیل ذوب موضعی صورت گرفته در دماهای  های طوالنی دارد؛شتری از زمانبی اثر بسیار 50℃نحوی که تفاوت دمایی 

BCC و  %90، %75، %50، %25 هایضخامتدر کاهش  های ریختگی آلیاژاست که در این مرحله نمونه کار سردفرایند فاز سازی افزایش یافت. مرحله دوم عملیات تک

ساعت  1زمان ثابت  و 1100℃دمای ثابت  در های نورد شدهنمونه سپسبررسی شد.  روبشی ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونینورد شدند و ریزساختار آن 97%

 .گرفت قرار بررسی مورد ذکرشدههای آزموناستفاده از  شده با و سپس عملیات حرارتی کار سرد آلیاژ مکانیکی واصخ و ساختار. گرفتند قرارآنیل  حرارتی عملیات تحت

ساعت جدایش عنصری به حداقل رسید و 1به مدت زمان  1100℃در دمای  آنیل و تحت عملیات حرارتی %90نتایج نشان داد در نمونه نورد سرد شده با کاهش ضخامت 

 میکروسکوپهای پراش پرتو ایکس، با استفاده از آزمون فرایند تکفاز شدن  بررسی خواص مکانیکی و تغییرات ساختاری آلیاژ در طی ساختار نمونه تک فاز شده است.

 افزایش %97 در و کاهش%90 تا کششی استحکام ضخامت، کاهش ادامه در و اولیه سرد نورد افزایش با است. مورد بررسی قرار گرفته ، سختی و سمبه برشی روبشی الکترونی

های سمبه در نهایت با انجام آنالیز شکست بر روی نمونه .است اولیه ضخامت کاهش %97 در ناگهانی مجدد تبلور و اکتیواسیون انرژی ازدیاد دلیلبه موضوع این که یابدمی

 .شد مشاهده نرم شکست به ترد حالت از شکست رفته رفته اولیه نورد درصد افزایش با و داد نشان خود از نرم رفتار FCC فاز نمونه آنیل حین دربرشی، 

، سمبه برشی، سختی، تبلورمجددیتک فاز، خواص مکانیکی، آنیل، جدایش، کار سردآلیاژ آنتروپی باال،  :کلمات کلیدی  


