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چکیده
کنترل متغیرهای عملیات حرارت ی در حین فرآوری سوپرآلیاژهای پایه نیکل منجربه حصول ریزساختار و خواص
مکانیکی بهینه سوپرآلیاژ میشود .لذا در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای دما و زمان پیرسازی نهایی بر ریزساختار و
خواص مکانیکی سوپرآلیاژ  IN792مورد بررسی قرارگرفت .بدین منظور بعد از عملیات تنشزدایی ،حلسازی و
پیرسازی میانی 9 ،نمونه در دماهای  078، 048 ،088ᵒCهرکدام در زمانهای 08، 44، 61ساعت در کوره قرارداده
شدند و سپس در هوا خنک شدند .ریزساختار سوپرآلیاژ موردنظر توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد
بررسی قرارگرفت ،نتایج حاصل از این بررسی نشان داد در دمای ثابت با افزایش زمان پیرسازی نهایی مقدار رسوبات
ثانویه کاهش یافته و اندازه رسوبات درشتتر میشوند .کاهش در مقدار رسوبات

و درشت شدن اندازهی آنها در

زمان ثابت با افزایش دمای پیرسازی نیز مشاهده شد .استحکام سوپرآلیاژهای پایه نیکل به شدت وابسته به
فاکتورهایی نظیر کسر حجمی ،سایز ،سرعت رشد ،ترکیب و توزیع مناسب رسوبات
مناسب رسوبات

می باشد .توزیع یکنواخت و

در نمونه پیرسازی نهایی شده در دمای  048 ᵒCبه مدت  61ساعت مشاهده شد و نتایج حاصل

از سختیسنجی ،حداکثر سختی را در این دما و زمان پیر سازی نهایی تأیید کرد .از طرفی با افزایش دما و زمان
فازهای تیغه ای شکل یوتکتیک ضعیف شده و در زمینه حل شدند و نیز با افزایش دما کاربیدهای سوزنی شکل در
زمینه و اطراف مرز رسوب کردند که بر خواص مکانیکی اثرگذار خواهند بود.
واژه های کلیدی :سوپرآلیاژ  ، IN792عملیات پیرسازی نهایی ،فاز ́𝛾  ،ریز ساختار

2831

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه
سوپرآلیاژهای پایه نیکل که مواد اصلی به کار رفته در ساخت پره های توربین به شمار می روند ،به واسطه شرایط کاری
پیچیده آنها ،در معرض انواع تغییرات ریزساختاری می باشند .این تغییرات ریزساختاری می تواند منجر به افت خواص مکانیکی
و در نهایت زوال پره های توربین گردد). (Pollock et al,2006لذا اهمیت درك تغییرات ریزساختاری در مباحث مربوط به
ارزیابی های دوره ای پره های توربین و ارزیابی تخمین عمر باقیمانده قطعات روشن می گردد.
ریز ساختار این سوپرآلیاژ در حالت کلی شامل فاز زمینه آستنیتی با ساختار  ، FCCرسوبات اولیه و ثانویه گاماپریم به عنوان
و با درصد سطحی  18تا  78درصد می باشد.عالوه بر این یوتکتیک

اصلی ترین فاز استحکام بخش با ترکیب رایج
رزشکل گاما/گاماپریم ،کاربیدهای  MCو کاربیدهای

نیز وجود دارند) . (Yang et al,210در اکثر آلیاژهای غیرآهنی

کاربیدها بواسطه ی تاثیرشان بر کاهش خواص مکانیکی از اجزای زیان آور محسوب می گردند .با این حال تشکیل کاربید در
سوپرآلیاژهای پایه نیکل به جهت پایدار نمودن ساختار در برابر تغییرات در دماهای باال الزم می باشد).(W. Betteridge,1959
این امر با ایجاد شبکه های کاربیدی در مرزهای دانه محقق می گردد.این شبکه ها از مهاجرت مرز دانه ها جلوگیری کرده و
در نتیجه باعث بهبود خواص خزشی و تنش گسیختگی می گردد.
مشخصات ریزساختاری تعیین کننده خواص مکانیک ی و پایدار بودن خواص آلیاژها در شرایط سرویس می باشد .عواملی مانند
مورفولوژی  ،چگونگی توزیع و کسر حجمی رسوبات کاربیدی و فازهای ثانویه ،نوع و درصد اتمی عناصر محلول در زمینه
آستنیتی ،اندازه و جهت گیری دانه ها تعیین کننده خواص این دسته از آلیاژها هستند ) . (Sabol and stickler,1969همچنین
استحکام سوپر آلیاژ های پایه نیکل به شدت وابسته به فاکتورهای نظیر کسر حجمی ،سایز ،سرعت رشد ،ترکیب و توزیع
مناسب رسوبات

می باشد .همه ی این فاکتور ها با تغییر شرایط عملیات حرارتی و ریخته گری قابل تغییر هستند .در برخی

ا ز آلیاژها پیرسازی در بیش از یک مرحله صورت می گیرد تا توزیع اندازه دوگانه ای 6حاصل شود که نتیجه آن دستیابی به
استحکام قابل قبول در محدوده وسیعی از درجه حرارت می باشد .بنابراین عملیات حرارتی آلیاژ مورد مطالعه شامل سه مرحله
می شود )6( :عملیات محلول سازی در دمای
دمای

 6648به مدت  4ساعت خنک شده در هوا( )4عملیات پیر سازی میانی در

 6808به مدت  4ساعت ،خنک شده در هوا )0(.عملیات پیر سازی نهایی در دمای

 048به مدت  44ساعت ،خنک

شده در هوا .به عالوه عملیات آنیل جهت تنش زدایی و جلوگیری از تشکیل ترك در دمای

 048به مدت  44ساعت انجام

می شود.
بررسی ها نشان داده است که زمان و دمای مراحل انحالل و پیرسازی و همچنین سرعت سردکردن از آنها ،می توانند ریز ساختار سوپر
آلیاژها را تحت تاثیر قرار دهند .سوپر آلیاژ ریختگی  IN792که در این ت حقیق مورد توجه قرار گرفته است ،از جمله سوپر آلیاژ های مورد
استفاده در ساخت پره های متحرك توربین های گازی است .عالرغم کاربرد گسترده ی این سوپر آلیاژ تحقیقات محدودی بر روی تاثیر
متغییر های عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آن صورت گرفته است .در این رابطه تاثیر سرعت سرد کردن از دمای انحالل
جزئی بر ریز ساختار و خواص کششی سوپر آلیاژ  IN792طی مقاله ای توسط آقای عربی و همکارانش( )Arabi et al,2013مورد
بررسی قرارگرفته است.همچنین تاثیر عملیات حرارتی بر ریز ساختار آلیاژ  IN792ریخته گری شده در وضعیت های تازه ریخته شده و
Bimodal distribution
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آنیل شده و عملیات انحالل شده

در دماهای

 6648و

 ،6448توسط Jinixia Yang

وهمکارانش بررسی شده

است).(Yang,2010باتوجه به کاربرد گسترده ی سوپرآلیاژ ریختگی  IN 792در توربین های  V94.2در کشورمان  ،تحقیق حاضر تاثیر
متغییر های دما و زمان پیر سازی نهایی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ  IN792مورد بررسی قرار گرفته است.

۲ـ مواد و روش تحقیق
این تحقیق بر روی شمش ریخته شده ی آلیاژ  IN792با ترکیب شیمیایی ذکر شده در جدول ( )6انجام شده است .نمونه ها بعد از
عملیات تنش زدایی در دمای  048به مدت  44ساعت ،حل سازی در دمای 6648و پیر سازی میانی  6808به مدت  4ساعت ،
 088،048،078هر کدام به مدت  61،44،08ساعت در کوره گذاشته شدند و سپس در هوا خنک شدند .سپس هر نمونه
در دماهای
پس از آماده سازی های رایج متالوگرافی به منظور بررسی های ریز ساختاری با محلول حکاری شدند.سپس ریز ساختار آنها توسط
میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت و نمونه ها سختی سنجی شدند.

جدول 6

۳ـ یافته ها
 ۳-۱نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ نوری
شکل ( )6ریز ساختار نمونه ریختگی را نشان می دهد .ریز ساختار این نمونه ،دندریتی متشکل از فاز زمینه ی آستنیت (زمینه روشن) و
کاربید های اولیه تقریبا درشت و بی قاعده به شکل خطوط چینی ،یوتکتیک´ γ/γرز شکل و مرزهای مضرس به همراه ذرات گاما پریم
که بیشتر در نواحی مرزدندریتی رسوب یافته اند ،می باشد.

شکل ۱ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی ریختگی IN792
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شکل ( )4ریز ساختار میکروسکوپ نوری نمونه عملیات حرارتی شده سوپر آلیاژ IN792مورد مطالعه را نشان می دهد .که بعد از همگن
سازی و پیر سازی میانی ،عملیات پیرسازی نهایی در سه دمای(الف)(،088 Cب)(،048 Cج) 078 Cدر زمان ثابت و مشخص 61
ساعت انجام گرفت .در تصاویر ریز ساختاری در تمامی دماها ساختار دندریتی کامال قابل مشاهده می باشد .تجمع گاما پریم ها بیشتر در
نزدیکی مرزدانه ها می باشد فاز های تیغه ای سفید رنگ و نی ز کاربیدهای سوزنی شکل عمدتا در مرزدانه ها دیده می شود .مرزدانه ها
مضرس بوده و ب ا افزایش دما ،اندازه گاما پریم ها افزایش یافته و دندریت ها ضعیف تر می شوند.

شکل۲ـ الف ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیرسازی نهایی شده در دمای۴۸۸ C

شکل۲ـ ب ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیر سازی نهایی شده در دمای۴۲۸ C
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شکل۲ـ ج ـ تصویر میکروسکوپ

نوری از ریز ساختار نمونه ی پیر

سازی نهایی شده در دمایC

۴۷۸

در شکل  0بررسی ریز ساختار ی

عملیات پیر سازی نهایی در سه

دمای

(الف)C

(،048ج)078 C

(،088ب)C
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مشخص و ثابت  44ساعت را نشان می دهد که ساختار دندریتی نسبت به زمان  61ساعت کاهش پیدا کرده است  .فاصله و
اندازه گاما پریم ها نسبت به زمان 61ساعت افزایش پیدا کرده است و از طرفی فاز یوتکتیک با افزایش دما ضعیف تر شده و در

زمینه حل شده است.

شکل۳ـ الف تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیرسازی نهایی شده در دمای۴۸۸ C

شکل۳ـ ب ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیرسازی نهایی شده در دمای۴۲۸ C

شکل۳ـ ج ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیرسازی نهایی شده در دمای۴۷۸ C
2831
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شکل  ،4بررسی ریز ساختار نمونه عملیات پیر سازی نهایی شده در سه دمای(الف)(،088 Cب)(،048 Cج) 078 Cدر زمان مشخص
و ثابت  08ساعت را نشان می دهد که ساختار دندریتی ومرزدانه ها به صورت مضرس قابل مشاهده است .ساختار یوتکتیک و فازهای تبغه
ای شکل با افزایش زمان پیرسازی نهایی ضعیف شده ودر زمینه حل می شود از طرفی فاصله گاما پریم ها افزایش پیدا می کند.

شکل۸ـ الف ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیرسازی نهایی شده در دمای۴۸۸ C

شکل۸ـ ب ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیرسازی نهایی شده در دمای۴۲۸ C
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شکل۸ـ ج ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار نمونه ی پیرسازی نهایی شده در دمای۴۷۸ C

 ۳-۲نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
در جدول ( )4نیز نتایج آنالیز  EDXفازهای عالمت گذاری شده در شکل های (الف ،ب) 8ارائه شده است .به دلیل دمای باالی انحالل
یوتکتیک´ γ/γو کاربیدهای اولیه (به ترتیب) 6418 C ،6408Cتغییرات محسوسی در مورفولوژی و کسر حجمی کاربیدهای اولیه ی
حجیم و یوتکتیک ´ γ/γنسبت به نمونه ریختگی مشاهده نمی گردد و فقط مقدار کمی از آنها حین فرایند عملیات حرارتی تجزیه شده و
کاربید

حاصل از تجزیه ،در نواحی نزدیک به یوتکتیک´ γ/γو کاربیدهای حجیم  MCشکل می گیرند ) .(Yang et al,2010اما

توزیع ذرات گاما پریم نسبت به نمونه ریختگی مناسب تر می باشد و نیز همچنان ساختار دندریتی با مرزهای مضرس قابل مشاهده می
باشد .بررسی های انجام شده بر روی ریز ساختار آلیاژهای مشابه نشان داده است که ایجاد موج در مرزدانه ،ناشی از رشد نامتقارن
رسوبات´ γدر جهت ترجیحی در مرز دانه می باشد .با توجه به اینکه مرز دانه ها مسیر مناسبی برای نفوذ اتم های تشکیل دهنده فاز ´γمی
باشند ،رسوبات تشکیل شده در این مرزها عموما بزرگتر از رسوبات درون زمینه هستند .این رسوبات بواسطه نیروی محرکه ناشی از
اختالف بین انرژی کرنشی در دو طرف مرز موجب جابجایی بخشی از مرز دانه و در نتیجه ایجاد موج در مرز دانه می شوند .این تضرس در
مرز دانه باعث افزایش عمر خزشی می گردد).(Mitchell et al,2009

2831

www.SID.ir

Archive of SID

جدول  )۲نیز نتایج آنالیز  EDXفازهای عالمت گذاری شده در شکل های) الف،ب)

شکل  ۵ـ الف ـ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه پیرسازی نهایی شده در دمای  ۴۸۵به مدت ۲۸
ساعت

شکل ۵ـ ب ـ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از کاربید مرز دانه ای
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شکل۶ـ الف ـ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ریز ساختار نمونه ی پیر سازی نهایی شده در دمای

 ۴۸۸به مدت

 ۲۸ساعت

شکل۶ـ ب ـ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ریز ساختار نمونه ی پیر سازی نهایی شده در دمای

 ۴۲۸به مدت

 ۲۸ساعت

شکل۶ـ ج ـ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ریز ساختار نمونه ی پیر سازی نهایی شده در دمای
 ۲۸ساعت
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۳ـ ۳نتایج حاصل از سختی سنجی
در مرحله همگن سازی در دمای

 048به مدت  44ساعت با افت سختی مواجه بودیم.و با افزایش زمان پیر سازی نهایی در دمای ثابت

سختی کاهش می یابد .حداکثر سختی در نمونه پیر سازی نهایی شده در دمای

 048به مدت  61ساعت حاصل شد.

شکل 7ـ نتایج سختی سنجی

۸ـ بحث و نتیجه گیری
از آنجایی که در این تحقیق تاثیر متغییر های دما و زمان پیر سازی نهایی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سوپر آلیاژ  IN792مورد
بررسی قرار گرفته است .در شکل های (1الف ،ب ،ج)تاثیر افزایش دما بر رشد اولیه مشخص است .نتایج حاصل از بررسی تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند که در دمای ثابت با افزایش زمان پیر سازی نهایی مقدار رسوبات کاهش یافته و اندازه
رسوبات درشت تر می شوند .کاهش در مقدار رسوبات و درشت شدن اندازه ی آن ها در زمان ثابت با افزایش دمای پیر سازی نیز
مشاهده شد .که نتیجه ی حاصل با رابطه ی گیبس_تامسون قابل توجیه می باشد):(Baldan, 2002
()6

که در آن

غلظت فاز دو م در فصل مشترك هموار در زمینه در تعادل با ذرات با شعاع کم،

کروی با شعاع  ، rانرژی فصل مشترك بین ذره و زمینه،
مطلق است .تفاوت بین

و

حجم اتمی (و یا مولی ) ذرات،

انحالل پذیری در سطح ذرات
ثابت جهانی گازها و  Tدمای

باعث ایجاد یک فالکس اتمی از ذرات کوچکتر به سمت ذرات بزرگتر می شود .مطابق رابطه

گیبس_ تامسون غلظت عناصر آلیاژی در فصل مشترك در تعادل با ذرات بزرگتر ،کمتر از غلظت عناصر آلیاژی در تعادل با ذرات کوچکتر
است .بنابراین اتم های حل شونده به دلیل گرادیان غلظتی موجود ،هم از سطح ذرات کوچکتر به زمینه و هم از زمینه به سمت ذرات
بزرگتر جریان می یابند .ط ی این فرایند شعاع میانگین ذرات افزایش می یابد در حالی که از تعداد آنها کاسته می شود و به این ترتیب
آنتالپی آزاد سطحی سیستم کاهش می یابد.
 ۸-۱نتایج کلی

( )6با افزایش دمای پیرسازی نهایی در زمان ثابت فاصله ها افزایش می یابد.
()4اندازه گاما پریم ها با افزایش دمای پیر سازی نهایی در زمان ثابت افزایش می یابد.
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 حداکثر سختی نیز در این، ساعت مناسب تر مشاهده شد61 به مدت048

)توزیع ها در نمونه پیرسازی شده در دمای0(
.دما حاصل شد

.)با افزایش زمان پیر سازی نهایی در دمای ثابت سختی کاهش می یابد4(
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