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Рис. 2. Електронно-мікроскопічні зображення структури ВЕС а - AlCoCuFe. б - AlCoCuFeb'i

Аналізуючи результати експериментів, можна стверджувати, що у сплавах AlCoCuFe та 
AICoCuFeNi формується двохфазна суміш твердих розчинів з ОЦК та ГЦК-ратками. При зменшенні 
частки атомів АІ прослідковусться тенденція до розупорядкування твердого розчину ОЦК-фази. 
Встановлено, що сплави характеризуються дендритною будовою, в якій збагачена Си ГЦК-фаза 
виділяється в проміжках між дендритами основної ОЦК-фази. Виявлено кореляцію мікротвердості 
сплавів з об’ємною часткою фазових складових.

На дифрактограмі сплаву AlCoCuFe (рис. І, а) спостерігаються дві системи дифракційних 
максимумів, що відповідають упорядкованому твердому розчину з ОЦК-граткою (структурний тип 
В2) та твердого розчину з ГЦК-граткою (структурний тип АІ). В результаті обробки дифракційних 
даних виявлено суттєве збільшення параметра комірки ГЦК-фазм у порівнянні з чистим Си (а ® 
0,365 нм) та наявність значної деформації кристалічної гратки, як ГЦК (0.2 %) так і ОЦК-фази 
(0,24%). Можна вважати, що основною причиною вказаних структурних змін є присутність в 
твердому розчині більших за розміром атомів АІ. Мікроструктура сплаву є дендритною (рис.2, а) яка 
збагачена атомами Fe та Co (-30 ат.%) І відповідає упорядкованій ОЦК-фазі. Світлі ділянки ГЦК- 
твердого розчину формуються в міждендритному просторі і являють собою збагачений Си твердий 
розчин (78 ат.%).

У сплавах AICoCuFeNi (рис І,б) спостерігаються дві системи дифракційних максимумів 
відповідно упорядкованої ОЦК (структурний тип В2) та ГЦК (АІ) фаз. Причому збільшується 
об’ємна частка ГЦК-фазн, На мікроструктурі сплаву (рис. 2,6) характерні темні (дендрити) та світлі 
(мІждендритні) області. Темні області, що збагачені елементами Fe, Co та Ni відповідають 
упорядкованій ОЦК-фазі, а світлі області, навпаки, характеризуються високим вмістом Си (36 5 ат.%) 
і відповідають твердому розчину з ГЦК-граткою.

/ Yeh J-H . Chen S.-K, Lin S-J. Can J.-Y, Chin Ts -Sh. Shun T-7 s, Tsau Ch.-H.. Chang Sh.A Sanostructured High- 
Entropy Allays wah Multiple Principle Elements. Xovet Alloy Design Concepts and Outcomes Advanced Engineering Materials. 
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Preliminary cold plastic deformation of materials is one of the effective methods of improving the 
machinability of cutting materials: steel, copper, brass, deformable aluminum, magnesium, titanium and 
other alloys. In the process of cold plastic deformation, a part of the work that the cutting tool should 
perform is performed, especially at low and medium cutting speeds (stretching, drilling, milling, threading 
and teeth cutting, etc.).

Попереднє холодне пластичне деформування (ХПД) матеріалів є одним з ефективних методів 
поліпшення оброблюваності різанням цих матеріалів: сталі, міді, латуні, деформівних алюмінієвих, 
магнієвих, титанових та інших сплавів. У процесі ХПД виконується частина роботи, яку мав би 
виконати різальний інструмент, особливо на низьких та середніх швидкостях різання (протягування, 
свердління, фрезерування, нарізання різьби та зубців тощо).

У результаті численних експериментів на пластичних феритних, феритно-перлітних та 
аустенітних сталях марок 10, 20Г, 40Х, 40X13, 08X18НГ0, 12Х15Г9НД та 110Г13Л з використанням 
мастильно-охолоджувальних екологічно чистих рідин рослинного походження і сульфофрезолу Р 
«встановлено наступне.

Для підвищення оброблюваності пластичних сталей як основного конструкційного матеріалу та 
матеріалу захисних покриттів рекомендується застосовувати попереднє об’ємне холодне пластичне 
деформування з використанням екологічно чистих мастил рослинного походження. Таке поєднання 
дозволяє отримати спільний позитивний ефект при різанні з боку зони стружкоутворення і 
контактної зони на передній поверхні інструмента. Поліпшення оброблюваності при використанні 
попереднього холодного пластичного деформування пояснюється збільшенням густини дислокацій, 
їх об’єднання призводить до появи мікротрІщин в оброблюваному матеріалі та структурними 
перетвореннями останнього. Повернення початкових високих експлуатаційних властивостей виробів 
з пластичних сталей рекомендується застосування прецизійної фінішної термообробки.

Визначена наступна послідовність операцій з поліпшення оброблюваності аустенітних, 
феритних і феритно-перлітних сталей: холодне об’ємне пластичне деформування методом 
поперечного стискання з деформаціями 40 - 90% - формоутворювальне різання лезовим 
інструментом - повернення початкових експлуатаційних властивостей деталей прецизійною 
термообробкою, наприклад, середнім відпусканням у захисній атмосфері.

Результати дослідження, наведеного у статті, можуть стати основою, як мінімум, створення 
чотирьох технологій виробництва відповідальних деталей машин.
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