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چکیده:
آلیاژهای آنتروپی باال دسته جدیدی از آلیاژهای چند جزئی هستند که فاز محلول جامد به عنوان فاز اصلی در آنها تشکیل
میشود .این آلیاژها به دلیل تنوع عناصراصلی در ترکیب شان ،ظرفیت بسیار مناسبی جهت طراحی آلیاژهایی با خواص مورد
نظر از جمله وزن کمتر و هزینه کمتر را دارند .در سالهای اخیر فعالیت های متعددی در زمینه آلیاژهای دیرگداز آنتروپی
باال جهت کاربردهای دما باال انجام شده است .با این حال از آنجایی که فلزات دیرگداز عموما دارای چگالی بسیار باال و تا
حدودی گران قیمت است ،لذا طراحی ترکیب آلیاژ به نحوی که بتوان وزن و هزینه مواد اولیه را کاهش داد ،اهمیت ویژهای
دارد .در این پژوهش با استفاده از محاسبات پارامترهای ترمودینامیکی و فیزیکی ترکیب عناصر در آلیاژهای دیرگداز آنتروپی
باال  W-Mo-Ta-Nb-Vو  W-Mo-Cr-Ti-Alبه نحوی بهینه سازی شد که ضمن رسیدن به فاز محلول جامد ،وزن و هزینه
به حداقل برسد .نهایتا آلیاژ دیرگداز آنتروپی باال  W10Mo27Cr21Ti22Al20به عنوان آلیاژ با ترکیب بهینه در سیستم آلیاژی
 W-Mo-Cr-Ti-Alانتخاب و به روش ذوب قوسی در خالء ذوب و آلیاژسازی شد .این آلیاژ حاوی فاز محلول جامد با
ساختار  BCCبه عنوان فاز اصلی و مقدار کمی فاز الوه به عنوان فاز فرعی است که توافق خوبی با نتایج محاسباتی دارد.
تصویر  SEM-BSEآلیاژ ریختگی یک ریزساختار دندریتی را نشان می دهد که دندریتها غنی از عناصر با نقطه ذوب باالتر
همچون تنگستن و مولیبدن و بین دندریتها غنی از آلومینیم ،تیتانیم و کروم است.
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 -9مقدمه
یکی از اهداف اصلی در طراحی آلیاژها ،کاهش هزینه و وزن نهایی
آلیاژ با حفظ نسبی سایر خواص است .در آلیاژهای چند جزئی
به دلیل تنوع بیشتر در نوع و مقدار عناصر آلیاژی ،زمینه بسیار
مساعدی برای طراحی بهینه آلیاژ جهت رسیدن به خواص مورد
نظر از جمله وزن و یا هزینه مواد اولیه کمتر وجود دارد [.]2–1
آلیاژهای آنتروپی باال دسته جدیدی از آلیاژهای چند جزئی
میباشند که درصد اتمی عناصر اصلی آن بین  5تا  25درصد
متغیر است .این آلیاژها به دلیل امکان تشکیل محلول جامد بین
عناصر تشکیل دهنده ،عمدتا خواص بهتری نسبت به آلیاژهای
معمول دارند و لذا در سالهای اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران

بوده است .برخی از ویژگی های آلیاژهای آنتروپی باال در مقایسه
با آلیاژهای معمول عبارتند از :سختی و استحکام باال ،مقاومت به
خوردگی و مقاومت به اکسیداسیون خوب ،پایداری دما باال و
استحکام دما باالی عالی .این ویژگیها باعث توجه خاص به این
دسته از آلیاژها جهت کاربرد در دماهای باال شده است [.]8–4
یکی از محدودیت های اصلی در طراحی آلیاژهای آنتروپی باال،
داشتن آنتروپی اختالط حداکثر جهت رسیدن به محلول جامد
تک فازی است .از آنجایی که برای رسیدن به آنتروپی اختالط
حداکثر باید عناصر اصلی آلیاژ دارای نسبت های اتمی برابر و یا
تقریبا برابر باشند لذا آلیاژهای آنتروپی باال تنها به آلیاژهایی با
نسبتهای اتمی برابر یا تقریبا برابر از عناصر تشکیل دهنده
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محدود میشود [ .]12–1با این حال با وارد کردن سایر
پارامترهای ترمودینامیکی موثر بر پایداری فاز محلول جامد
میتوان فاز محلول جامد را در ترکیب های غیر هم اتمی نیز
بدست آورد [.]15–12
در زمینه استفاده از آلیاژهای آنتروپی باال در دماهای باال ،برای
اولین بار در سال  2111آلیاژ دیرگداز آنتروپی باال
 W25Mo25Ta25Nb25و  W20Mo20Ta20Nb20V20معرفی شد
[ .]12،11این آلیاژها اگرچه استحکام و سختی باالیی در دماهای
باال از خود نشان می دهند ،با این حال به دلیل مشکالتی
همچون :الف) چگالی باال ( 12/15 g/cm3و  12/25 g/cm3به
ترتیب) و ب) مقاومت به اکسیداسیون ضعیف در دماهای باال ،در
سال های اخیر فعالیت های پژوهشی متعددی جهت بهبود و
کاهش مشکالت این دسته از آلیاژها صورت گرفته است.
جاگزینی عناصر سبکتر و با مقاومت به اکسیداسیون باالتر
همچون آلومینیم ،کروم و تیتانیم با برخی از عناصر این آلیاژها
از جمله این فعالیتها است [.]21–18
در این پژوهش ،با استفاده از روابط ترمودینامیکی و بهینه سازی
ترکیب آلیاژ ،سعی شده است ضمن فراهم شدن شرایط تشکیل
فاز محلول جامد ،بر محدودیت طراحی آلیاژهای آنتروپی باال که
همان نسبتهای اتمی برابر در این دسته از آلیاژها است غلبه
شود .از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر ،کم کردن نسبت
عناصر گرانتر و یا سنگینتر (با حفظ شرایط تشکیل فاز محلول
جامد) و تهیه دسته جدیدی از آلیاژهای آنتروپی باال با هزینه
کمتر می باشد که میتواند گام مهمی در طراحی بهینه آلیاژهای
آنتروپی باال باشد .برای این منظور آلیاژهای با نسبت های اتمی
Wغیر یکسان در سیستمهای آلیاژی  W-Mo-Ta-Nb-Vو
 Mo-Cr-Ti-Alمورد بررسی قرار گرفت و آلیاژهای بهینه در این
دو سیستم بدست آمد .در ادامه آلیاژ بهینه در سیستم آلیاژی
 W-Mo-Cr-Ti-Alبه روش ذوب قوسی در خالء سنتز و ارزیابی
شد.
 -2روش تحقیق
 -9-2طراحی آلیاژ

بر اساس مبانی ترمودینامیکی و قوانین هیوم روتاری ،پیش بینی
تشکیل فاز محلول جامد در آلیاژهای چند جزئی را میتوان با
استفاده از یکسری پارامترهای ترمودینامیکی و فیزیکی بیان
نمود .پارامتر  Ωکه بیان کننده نسبت آنتروپی اختالط به آنتالپی
اختالط است و همچنین پارامتر  δکه نشان دهنده اعوجاج شبکه
ناشی از اختالف اندازههای اتمی است ،مهمترین پارامترها جهت
پیشبینی تشکیل فاز محلول جامد معرفی شدهاند [.]1،11
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در این روابط  ∆Smix ،Tmو  ∆Hmixبه ترتیب دمای ذوب متوسط
آلیاژ ،آنتروپی اختالط و آنتالپی اختالط میباشند که مطابق
روابط ( )2الی ( )5محاسبه میشوند ri .و  rنیز به ترتیب شعاع
اتمی عنصر  iام و شعاع متوسط آلیاژ است.
()3
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به طور تجربی مشخص شده است که برای تشکیل محلول جامد
در آلیاژهای آنتروپی باال ،باید مقدار پارامتر  Ωبیشتر از  1/1و
مقدار اختالف اندازه اتمی کمتر از  % 2/2باشد .ترکیب بهینه آلیاژ
بر این اساس انتخاب میشود که آلیاژ موردنظر عالوه بر تشکیل
فاز محلول جامد ،دارای وزن و قیمت مواد اولیه حداقل باشد.
چگالی آلیاژ ( )ρنیز با استفاده از رابطه ( )2بدست میآید .در این
رابطه  ρi ،Ai ،xiبه ترتیب کسر مولی ،جرم مولی ،چگالی عنصر
 iام و  ρچگالی آلیاژ است [.]24–22
()6

∑ni=1 xi Ai
xi Ai
ρi

∑ni=1

=𝜌

هزینه مواد اولیه نیز مطابق رابطه ( )1به ازای هر گرم آلیاژ در
واحد قابل محاسبه است .که در این رابطه  wt%iو  Ciبه ترتیب
درصد وزنی عنصر  iو هزینه هر گرم عنصر  iاست.
()7

∑n
i=1 wt%i ×Ci
100

=C

برای انتخاب آلیاژهای بهینه در سیستمهای آلیاژی
 W-Mo-Ta-Nb-Vو  W-Mo-Cr-Ti-Alپارامترهای تجربی ،Ω
 ρ ،δو  Cبرای درصدهای مختلف آلیاژهای ذکر شده (در محدوده
 5تا  25درصداتمی برای هر عنصر) با استفاده از نرمافزار
محاسباتی متلب محاسبه شده و شرایط تشکیل محلول جامد
( Ω ≥ 1/1و  )δ ≥ 2/2اعمال گردید .در ادامه تغیرات پارامترهای
وزن و هزینه با ترکیب محاسبه شده و آلیاژهای بهینه انتخاب
شدند .برخی از خواص عناصر مورد استفاده در این سیستمهای
آلیاژی در جدول ( )1گزارش شده است [ .]28–25جهت
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مقایسه ،پارامترهای محاسبه شده برای برخی از ترکیبات بررسی
شده در سیستم آلیاژی  W-Mo-Cr-Ti-Alدر جدول ( )2گزارش
شده است.
جدول  -9مشخصات و قیمت فلزات در آلیاژهای بررسی شده [.]21–22
ویژگی چگالی
عناصر
g/cm3

دمای
ذوب
( ℃)

شعاع
اتمی
() Å

ساختار
بلوری

قیمت -
کیلوگرم
()EUR

تنگستن
()W

11/2

2422

1/421

BCC

281

مولیبدن
()Mo

11/2

2222

1/222

BCC

241

تانتالیم
()Ta

12/2

2111

1/421

BCC

2811

نیوبیم
()Nb

8/2

2411

1/421

BCC

2111

وانادیم
()V

2/11

1111

1/212

BCC

4111

کروم
()Cr

1/2

1111

1/241

BCC

121

تیتانیم
()Ti

4/5

1228

1/422

HCP/
BCC

281

آلومینیم
()Al

2/1

221

1/422

FCC

81

 -2-2سنتز و مشخصهیابی

در پژوهش حاضر ،پودرهای تنگستن ،مولیبدن ،کروم و آلومینیم
با خلوص باالتر از  11/5درصد و پودر تیتانیم با خلوص باالتر از
 11درصد به عنوان مواد اولیه استفاده شدند .پودرهای مواد اولیه
پس از اختالط ،به صورت قرصهایی پرس شده و در بوتهای از
آلیاژ مس-برلیم با سیستم آبگرد به روش  VARذوب و
ریختهگری شدند .شایان ذکر است که در این روش الکترود قوس
تنگستنی استفاده شده و محفظه ذوب تحت خالء  11-2تور قرار
داشت .با توجه به اختالف دمای ذوب عناصر ترکیب ،جهت ذوب
و آلیاژسازی ،ابتدا یک آمیژان از مذاب مخلوط آلومینیم ،تیتانیم
و کروم ایجاد شده و سپس این آمیژان به مخلوط مذاب مولیبدن
و تنگستن اضافه شد .به منظور رسیدن به توزیع همگن عناصر
در آلیاژ ،هر آلیاژ پنج مرتبه ذوب مجدد شده و درنهایت نمونه
پولکی شکل با وزن تقریبی  22گرم مطابق شکل ( )1بدست آمد.
بررسی فازها و ساختار بلوری با استفاده از آزمون پراش اشعه X
) (XRD, EXPLORER GNRبا اشعه  Cu-Kαو در گستره
 2Ө=°11-21با گام  1/11°و سرعت یک درجه بر ثانیه انجام

افزار PANalytical

گرفت .الگوهای بدست آمده نیز توسط نرم
 X’Pert High Scoreشناسایی و همزمان با کارتهای استاندارد
 JCPDSموجود در بانک اطالعاتی نرمافزار مقایسه شد .از
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEM, LEO1450VPمجهز به
آشکارسازهای الکترون برگشتی و طیف سنج تفکیک انرژی اشعه
ایکس نیز جهت بررسی ریزساختار و آنالیز عنصری نمونهها
استفاده شد.
 -3نتایج و بحث
جهت انتخاب آلیاژهای بهینه ،پس از اعمال شرایط تشکیل
محلول جامد ،تغییرات پارامترهای چگالی و هزینه با ترکیب
محاسبه و آلیاژ بهینه با حداقل چگالی و هزینه در هر دو سیستم
آلیاژی بدست آمد .نتیجه محاسبات نشان داد آلیاژ
 W16Mo32Ta8Nb26V18به عنوان آلیاژ بهینه در سیستم
 W-Mo-Ta-Nb-Vو آلیاژ  W10Mo27Cr21Ti22Al20به عنوان
آلیاژ بهینه در سیستم  W-Mo-Cr-Ti-Alمیباشد.
جدول ( )2مقدار پارامترهای محاسبه شده در آلیاژهای طراحی
شده را در مقایسه با آلیاژ با نسبت اتمی برابر نشان میدهد.
همانطور که مشخص است با بهینهسازی ترکیب ،ضمن برقراری
شرایط تشکیل فاز محلول جامد ،میتوان به طور همزمان هم
وزن و هم قیمت آلیاژ را کاهش داد .در سیستم آلیاژی
( W-Mo-Ta-Nb-Vسیستم آلیاژی  ،)1چگالی و قیمت در آلیاژ
با ترکیب بهینه ( )OP1به ترتیب حدود  11و  22درصد نسبت
به آلیاژ با نسبت اتمی برابر ( )EQ1کاهش یافته است .در سیستم
آلیاژی ( W-Mo-Cr-Ti-Alسیستم آلیاژی  )2نیز آلیاژ با ترکیب
بهینه ( )OP2دارای چگالی و قیمت به ترتیب حدود  12و 11
درصد کمتر از آلیاژ با نسبت اتمی برابر است .از طرف دیگر،
سیستم آلیاژی  2به مراتب دارای چگالی و قیمت کمتری است
و لذا آلیاژ بهینه در سیستم آلیاژی  2به عنوان آلیاژ بهینه نهایی
انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت.

شکل  -9نمونه تهیه شده به روش ذوب قوسی در خالء.
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جدول  -2پارامترهای محاسبه شده برای برخی از ترکیبات بررسی شده در سیستم آلیاژی .W-Mo-Cr-Ti-Al

پارامترهای محاسبه شده

ترکیب (درصد وزنی)
W

Mo

Cr

Ti

Al

∆Hmix
)(kJ/mol

Ω

δ
()%

دمای ذوب (℃)

چگالی
)(g/cm3

ترکیب 1

12

12

22

21

24

-11/1

2/1

5/1

1111

1/1

ترکیب 2

11

12

21

12

24

-11/4

2/4

5/8

1125

8/1

ترکیب 2

11

11

25

15

24

-1/1

2/2

5/2

1151

8/2

ترکیب 4

21

11

11

21

24

-11/2

2/2

5/2

1112

8/4

ترکیب 5

21

11

28

12

22

-8/1

2

5/1

1118

8/1

ترکیب 2

21

22

22

11

22

-1/2

2/5

5/4

2152

1

ترکیب 1

21

21

22

5

22

-5/8

4/4

5

2112

1/2

ترکیب هم اتمی

21

21

21

21

21

-11/1

2/1

5/2

2142

8/1

ترکیب بهینه

11

21

21

22

21

-11/1

2/2

5/4

1141

1/2

جدول  -3مقادیر محاسبه شده چگالی ،قیمت ،دمای ذوب ،پارامتر  Ωو  δدر آلیاژهای طراحی شده و آلیاژ با نسبت اتمی برابر.

ترکیب آلیاژ

کد

چگالی
)(g/cm3

قیمت
)(1kg, EUR

∆Hmix
)(kJ/mol

Ω

)%( δ

دمای ذوب
(℃ )

W16Mo32Ta8Nb26V18

OP1

11/1

1521

-4/5

1/4

2/8

2211

W20Mo20Ta20Nb20V20

EQ1

12/2

1121

-4/2

8/1

2/1

2524

W10Mo27Cr21Ti22Al20

OP2

1/2

211

-11/1

2/2

5/4

1141

W20Mo20Cr20Ti20Al20

EQ2

8/1

211

-11/1

2/1

5/2

2142

ریزساختار ریختگی این آلیاژ با استفاده از SEMبا الکترونهای
برگشتی در شکل ( )2نشان داده شده است .ریزساختاری
دندریتی در این آلیاژ به روشنی مشخص است .نواحی ریز مشکی
رنگ مربوط به تخلخلهای ریختگی است که حدود  1/8درصد
حجمی ریزساختار را شامل شده است .برای تعیین مقدار و نحوه
توزیع عناصر در داخل و بین دندریتها ،نقشه توزیع عناصر از
بخشی از ریزساختار این نمونه تهیه شد.
شکل ( )2تصویر  SEMو نقشه توزیع عناصر مربوط به آن نشان
میدهد .به دلیل تنوع عناصر با دمای ذوب متفاوت در ترکیب
آلیاژ ،ریزساختار دندریتی مشاهده میشود که درون دندریتها
غنی از عناصر با نقطه ذوب بیشتر به ویژه تنگستن و
بیندندریتها غنی از عناصر با نقطه ذوب کمتر (عمدتا کروم،
تیتانیم و آلومینیم) است .مولیبدن نیز توزیع نسبتا یکنواختی را
در ریزساختار از خود نشان میدهد .ترکیب شیمیایی داخل
دندریت و بیندندریتی با استفاده از آنالیز نقطهای  EDSدر
جدول ( )4گزارش شده است.

شکل  -2تصویر  SEMبا مد  BSEاز ریزساختار ریختگی آلیاژ بهینه
.W10Mo27Cr21Ti22Al20
جدول  -4ترکیب شیمیایی ( )%Atداخل دندریت و بیندندریت در آلیاژ
.W10Mo27Cr21Ti22Al20

عنصر

W

Mo

Cr

Ti

Al

ترکیب آلیاژ

11

27

21

22

21

داخل دندریت
بین دندریت

11/33 11/64 33/74 27/77
5/47

3/41

24/31 24/42 25/17 21/61

پژوهشنامه ریختهگری ،پاییز  ،9311جلد  ،4شماره  ،3صفحات 913-961

شکل  -3تصویر  SEMو نقشه توزیع عناصر مربوط به آن در آلیاژ ریختگی .W10Mo27Cr21Ti22Al20

شکل  -4الگویهای  :XRDالف) مخلوط پودرهای عناصر در آلیاژ  W10Mo27Cr21Ti22Al20و ب) پس از ذوب به روش .VAR
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 راW10Mo27Cr21Ti22Al20  آلیاژ بهینهXRD ) الگوهای4( شکل
در حالت مخلوط شده پیش از ذوب و پس از ذوب و ریختهگری
 پیکهای، در نمونه مخلوط شده. نشان میدهدVAR به روش
عناصر تشکیل دهنده آلیاژ به طور کامال مجزا به روشنی مشخص
 با این حال الگوی نمونه پس از ذوب و آلیاژسازی نشان.است
 و نزدیک بهBCC میدهد که فاز محلول جامد با ساختار بلوری
 عالوه.پیکهای تنگستن به عنوان فاز اصلی تشکیل شده است
 بهCr2Ti بر این مقدار بسیار کمی نیز فازهای الوه با ترکیب
 در توافق خوبی باXRD  نتایج.عنوان فاز فرعی مشاهده میشود
 تشکیل فاز محلول جامد را به عنوان فاز اصلی،نتایج محاسباتی
.در این آلیاژ تایید میکند
 نتیجهگیری-4
 ذوب،در این پژوهش طراحی بهینه آلیاژهای دیرگداز آنتروپی باال
و ریختهگری آلیاژ بهینه نهایی و در نهایت بررسی فازی و
 در ادامه نتایج این پژوهش.ریزساختار آلیاژ مورد نظر بوده است
:به طور خالصه بیان شده است
 به عنوان ترکیب بهینه درW16Mo32Ta8Nb26V18  آلیاژ-1
آلیاژ
و
W-Mo-Ta-Nb-V
آلیاژی
سیستم
 به عنوان ترکیب بهینه در سیستمW10Mo27Cr21Ti22Al20
. معرفی شدW-Mo-Cr-Ti-Al
 وزن و هزینه آلیاژهای، با حفظ شرایط تشکیل محلول جامد-2
بهینه نسبت به آلیاژهای با نسبت اتمی برابر در سیستم
2  و در سیستم آلیاژی22  و11  به ترتیب حدود1 آلیاژی
. درصد کاهش یافته است11  و12 حدود
 با موفقیت بهW10Mo27Cr21Ti22Al20  آلیاژ آنتروپی باالی-2
. سنتز و ارزیابی شدVAR روش
BCC  این آلیاژ تشکیل فاز محلول جامد با شبکهXRD  الگوی-4
را به عنوان فاز اصلی تایید میکند که در توافق با نتایج
.محاسباتی است
 آلیاژ ریختگی دارای ریزساختار دندریتی است که درون-5
دندریتها غنی از تنگستن و بین دندریتها غنی از عناصر با
 مولیبدن. تیتانیم و کروم) است،نقطه ذوب کمتر (آلومینیم
.نیز توزیع یکنواختی در داخل و بین دندریتها دارد
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Abstract
High entropy alloys (HEAs) are a new class of multicomponent alloys in which the solid solution
phase is formed as the main phase. Due to the variety of elements in their composition, these alloys
have a good capacity to design alloys with desired properties such as lower weight and lower cost.
In recent years, several studies have been conducted on refractory high- entropy alloys (RHEAs)
for high temperature applications. However, refractory metals are generally very high density and
somewhat expensive, so it is important to design the composition of these alloys so that the weight
and cost of raw materials can be reduced. In this study, using calculations of thermodynamic and
physical parameters, the composition of elements in W-Mo-Ta-Nb-V and W-Mo-Cr-Ti-Al
RHEAs were optimized so that while reaching the solid solution phase, weight and cost are
minimized. Finally, W10Mo27Cr21Ti22Al20 RHEA was obtained as the alloy with optimal
composition in W-Mo-Cr-Ti-Al system and then melted and casted by VAM method. This RHEA
contains a solid solution phase with BCC structure as the main phase and a small amount of Laves
phase as a minor phase, which has a good agreement with the calculation results. SEM-BSE image
of the as-cast RHEA exhibits a typical dendritic microstructure that the dendrites are enriched with
elements with higher melting points such as W and Mo and interdendrites are enriched with Cr,
Ti and Al.
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