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: دکتش حاهذ هیشصادٍ، دکتش قاسن دیٌی ّ دکتش اتْرس طاُشی صادٍاساتیذ داّس    

 
 چکیذٍ
خا کَ دس اًذ. اص آىُای اخیش آلیاژُای آًتشّپی تاال تَ علت داضتي خْاظ هٌحصش تَ فشد هْسد تْخَ تعذاد صیادی هحققاى قشاس گشفتَدس سال

ئض ُا تسیاس حاحیي تِیَ ایي آلیاژُا ًیاص تَ فشایٌذ تغییشضکل دس دهای تاال است پس داضتي اطالعات کافی دس صهیٌَ سفتاس تغییشضکل داغ آى
پس اص تغییشضکل داغ ّ فشایٌذُای تثلْسهدذد هْسد هطالعَ ّ تشسسی قشاس  FeCoCrNiآلیاژی  تاضذ. دس ایي پژُّص سفتاس سیستناُویت هی

ُای سیضساختاسی ّ هکاًیکی سّی ایي گشی ایي آلیاژ تا استفادٍ اص کْسٍ القایی تحت اتوسفش خٌثی اًدام گشفت ّ سپس تشسسیگشفت. سیختَ
هگاپاسکال ّ اصدیاد طْل تیص اص  154تْدٍ ّ استحکام کططی تیص اص  FCCصْست تک فاص هحلْل خاهذ  صْست اًداهیذ. ایي آلیاژ تَآلیاژ 

ساصی، هٌظْس دستیاتی تَ فشایٌذ تِیٌَ ُوگياًذ. دس اداهَ تَ گش خْاظ هکاًیکی هٌاسة ایي آلیاژ دس حالت سیختگی تْدٍدسصذ ًطاى 5/41
ساعت سّی آلیاژ اًدام گشفت ّ اثشات آى تش خْاظ  22تا  2ُای ّ صهاى oC 4466تا  066ف عولیات حشاستی دس دهاُای فشایٌذُای هختل

 oC 4466دست آهذٍ ًطاى دادًذ کَ ساختاس سیختگی آلیاژ تعذ اص عولیات حشاستی دس دهای هکاًیکی ّ ساختاسی آلیاژ تشسسی ضذ. ًتایح تَ
ای ضکل تشای اًدام ُای استْاًَساصی آلیاژ اًتخاب گشدیذ.  ًوًَْخاسج ضذٍ است لزا ایي دها خِت ُوگيساعت اص حالت دًذسیتی  0تشای 

تِیَ گشدیذًذ. دس اتتذا تأثیش دها ّ ًشخ کشًص سّی هقادیش تٌص ّ  s-1 4-664/6ّ داهٌَ ًشخ کشًص  oC 4266-066فطاس داغ دس هحذّدٍ دهایی 
ًص ّ کاُص دهای تغییشضکل یط تغییشضکل داغ تشسسی ضذًذ. هطاُذٍ ضذ کَ تا افضایص ًشخ کشدست آهذٍ دس تواهی ضشاکشًص پیک تَ

اًذ. تْخْد آهذى پیک هٌفشد دس تواهی ضشایط تغییشضکل داغ هقادیش تٌص ّ کشًص پیک تَ علت تَ تعْیق افتادى تثلْسهدذد افضایص پیذا کشدٍ
دس ضشایط ُا َّ ًشم ضذى تعذ اص ًقطَ پیک حاکی اص ّخْد تثلْسهدذد دیٌاهیکی دس حیي تغییشضکل داغ تْدٍ است. سفتاس کاسسختی ًوًْ

ی، ُای ًشخ کاسسختی تش حسة تٌص ّ کشًص تشسسی ضذ ّ سپس هقادیش تٌص/کشًص تحشاًتا استفادٍ اص تشسین    هٌحٌیهختلف تغییشضکل 
ُْلواى ّ سّاتط تٌیادی ّاتستَ تَ کشًص -ُای سیالى تعییي گشدیذًذ. اص پاساهتش صًشدس هٌحٌی تٌص/کشًص پیک ّ تٌص/کشًص حالت پایذاس

چٌیي دس ایي ُنداغ آلیاژ استفادٍ گشدیذ. ساصی ظاُشی تغییشضکل اًشژی فعال سیالى دس ضشایط هختلف ّ هحاسثَ ُایهٌحٌی تیٌیپیص یتشا
فشایٌذ کاسًشهی دس ضشایط هختلف تحقیق سیضساختاس آلیاژ دس حیي تغییشضکل داغ دس ضشایط هختلف هْسد هطالعَ قشاس گشفت. هطاُذٍ ضذ کَ 

هٌدش تَ تطکیل ساختاس  oC 066ّ  066اص طشیق هکاًیضم تادکشدگی تْدٍ است. تغییش ضکل دس دهاُای  لْسهدذد دیٌاهیکیصْست تث تَ
تثلْسهدذد یافتَ گشدیذٍ است. تشسسی سیٌتیک تثلْسهدذد دیٌاهیکی تا استفادٍ اص  "گشدًثٌذی، اها دس دهاُای تاالتش هٌدش تَ ساختاسی کاهال"

ضذت تحت تأثیش دهای تغییشضکل، ًشخ کشًص ّ ُای تثلْسهدذد یافتَ تَ د کَ کسش ساختاس تثلْسهدذد ّ اًذاصٍ داًَهعادلَ آّساهی ًطاى دا
هٌظْس ضٌاسایی تَ  0/6ُای تٌص سیالى دس ضشایط هختلف ًقطَ فشایٌذی تغییش ضکل داغ آلیاژ دس کشًص اًذ. تا استفادٍ اص هٌحٌیکشًص تْدٍ

ص هٌاسة( تشای ّقْع تثلْسهدذد دیٌاهیکی تشسین گشدیذ. ًتایح ًطاى داد کَ یک ًاحیَ ًاپایذاس ّ دّ ًاحیَ پایذاس )دها ّ ًشخ کشً داهٌَ ایوي
اًذ. ضشایط تِیٌَ تشای تغییش ضکل خِت تغییشضکل ّخْد داسد کَ سضذ داًَ تاعث ًاپایذاسی ّ تثلْسهدذد دیٌاهیکی دلیل اصلی پایذاسی تْدٍ

دس ًظش گشفتَ ضذ. چْى دس ایي ضشایط ساختاسی کاهال" تثلْسهدذد یافتَ تا هقذاس تاالی تاصدٍ  s-1 4ًشخ کشًص ّ  oC 4666داغ آلیاژ دهای 
ضشایط هختلف ًطاى داد کَ تا ُای تغییشضکل داغ دادٍ ضذٍ دس پشتْ ایکس ًوًَْ اتالف اًشژی حاصل گشدیذ. تحلیل تَ سّش سیتْلذ پشاش

         اًشژی فعال ساصی سضذ داًَ دس حیي تغییشضکل داغ "ضوٌا" .است کاُص یافتَ ُاتَ ًاتداییافضایص دها ّ کاُص ًشخ کشًص، داًسی
kJ/mol 204  .هحاسثَ ضذ 

 تغییش ضکل داغ، آلیاژ آًتشّپی تاال، تثلْسهدذد دیٌاهیکی، اًشژی فعال ساصی تغییشضکل، ًشخ کاسسختی، هعادالت تٌیادی،  کلوات کلیذی:

 ُای فشایٌذ.ًثٌذی، هکاًیضم تادکشدگی ّ ًقطَسضذ داًَ، ساختاس گشد


