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 چکیده:
-از نظر استحکام و انعطاف نهیبه طیبه شرا یابی)، به منظور دستCu-10%Znبرنج ( اژیساختار دوگانه در آلریز جادیا یپژوهش بررس نیهدف ا

خواص  ،ساختار دوگانه يبر رو ،مذکور ندیکرنش در فرا ریمس رییتغ ریتاث زیپس از آن، و ن لیو آن يوندیپ ینورد تجمع ندیتوسط فرا ،يرپذی
مطلوب  طیبه طور همزمان در شرا يرپذیهاست، استحکام و انعطافدانه يرعادیاز رشد غ یدوگانه که ناش زساختاری. در رباشدیم ی و بافتکیمکان

 650و  600، 550، 500، 450، 400 يدر دما یحرارت اتیتحت عمل يوندیپ یپس از نورد تجمع یبرنج هايمنظور نمونه نی. بدرندگییقرار م
انجام  یقرار گرفت. با توجه به بررس یابیمورد ارز ينور کروسکوپیساختار توسط مزیساعت، قرار گرفتند. سپس ر 1 انو زم گرادیدرجه سانت

 سنجییزسختیو آزمون ر يش تک محوراز آزمون کش یکیخواص مکان یبررس به منظور. افتی رییتغ زساختاریجهت بهبود ر لیزمان آن ،شده
 هايو نمونه گرددیدوگانه حاصل م زساختاریمختلف، بهبود ر يدر دماها لیزمان آن رییتغ بانشان داد که  يزساختاری. مطالعات ردیاستفاده گرد

 طیباشند. با توجه به شرایم یچقرمگ نیساختار دوگانه و باالترریز يساعت، دارا 2و مدت زمان  گرادیدرجه سانت 500و  450 يدر دما لیتحت آن
قرار  یحرارت اتی)، تحت عملCو  A ،Ba ،Bcمتفاوت ( يهاکرنش ریبا مس يوندیپ ینورد تجمع ندیراشده توسط ف دیتول هايبدست آمده، نمونه

ساختار، زیشده متفاوت در ر رهیذخ يانرژ جهیو در نت ،يوندیپ ینورد تجمع ندیکرنش در فرا ریمس رییاز تغ یمتفاوت ناش یکرنش هايبیگرفتند. ش
 يشده در دما لیو آن aBکرنش  ریا مسبکه نمونه  دی. مشخص گردشوندیم کسانی لیآن طیساختار دوگانه مختلف تحت شراریز جادیمنجر به ا

با  یچقرمگ راتییکرنش، تغ ریمشخص شد که در هر چهار مس نیباشد. همچنیم یچقرمگ نیباالتر يساعت دارا 2و زمان  گرادیدرجه سانت 450
بوده، در  Bcو  Ba ،A ،Cبه صورت  گرادیدرجه سانت 450 يدر دما یقرمگکاهش چ بیترت کهيگردد، بطوریمعکوس م لیآن يتوجه به دما

گردد که تغییر میها مشخص با بررسی بافت نمونه .ابدییم رییتغ Baو  Bc ،C ،A به صورت گرادیدرجه سانت 500 يدر دما بیترت نیا کهیصورت
 Aو مولفه  Brassیابند. در این میان مولفه هاي جدیدي در بافت توسعه میگردد، بطوریکه مولفهها میمسیر کرنش باعث تغییر بافت آنیل نمونه

هاي مولفه ها، شدتدرجه حساس بوده و با افزایش تعداد این چرخش 180نسبت به چرخش  Rotated Gossدرجه و مولفه  90نسبت به چرخش 
 یابد.مربوطه نیز افزایش می
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