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 و میکروسختی در نواحی مغزدندریت و بین دندریت سوپرآلیاژγ′ تأثیر عملیات حرارتی انحالل بر رفتار رسوبات
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چکیده
 تا9911℃  عملیا انحالل در محدودۀ دمای، تدین منظور. تررسووی شوودGTD-111  در سوووپریلیاژ ریگت یγ′ در این تحقیق روند انحالل رسوووتا
 در نواحی تین د ندر یت و مغزد ندر یت تر رویγ′  تا هدف تعیین اثر د ما و ز مان انحالل تر رف تار انحالل رسوووو های،ز مان مگتلف4  در9291℃
 تررسیهای کمی تصاویر. مطالعه شدFESEM  وSEM  ریزساختار نمونهها تا میکروسکوپ الکترونی.نمونههای تهیه شده از شمش یادشده انجام شد
 در9911℃/024min  در نواحی تین دندریت و در شوورای9291℃/04min  اولیه در شوورایγ′ میکروسووکوپی نشووان داد انحالل کامل رسووو های
 ترر سی میکرو سگتی نمونهها نیز در ناحیۀ مغزدندریت و تین دندریت ن شان داد که میکرو سگتی در این نواحی متنا سب تا.مغزدندریت رخ داده ا ست
. در هردو ناحیه تهدست یمده است9921℃  و9211℃  تیشترین و کمترین مقدار سگتی تهترتیب در دمای،افزایش دما تغییر نمیکند
. میکروسگتی،γ′

 رسوتا، دمای انحالل،GTD-111 واژه های کلیدی سوپریلیاژ پایه نیکل

Influence of the solution heat treatment on the behavior of γ′ precipitates and
microhardness of dendrite core and inter-dendritic regions of cast superalloy GTD-111.
S. Jaffarpoor
A.R. Mashreghi
M. Mosallaee poor
M. Kalantar
Abstract
In this research, the process of dissolution of γ' precipitates in GTD-111 casting superalloy was investigated. For
this purpose, the dissolution operation was carried out at a temperature of 1100°C to 1230°C in 4 different times
on samples prepared from the ingot with the aim of determining the effect of temperature and time on the behavior
of the dissolution of the γ′ precipitates in the dendrite core and inter-dendritic regions. The microstructure of the
samples was studied using the SEM and FESEM electron microscopes. Quantitative studies of microscopic images
showed that complete dissolution of the initial γ′ precipitates occurred at 1230°C/40min for dendrite core regions
and 1180°C/120min in the inter-dendritic regions. Investigating the micro-hardness of samples in the dendrite
core and inter-dendritic regions of the specimens showed that the microhardness in these regions does not change
with increasing temperature. Also the highest and lowest hardness was obtained at 1200℃ and 1120℃ in both
regions respectively.
Key Words Superalloy Ni-base GTD-111, Solution Temperature, γ′ Precipitate, Microhardness.
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

 γ′و میکروسگتی در…

یلیاژ از اهمیت زیادی ترخوردار است که این امر از طریق

مقدمه
کار در دمای تاال ،در تسیاری از تگشهای مهم صنعت از قبیل

انحالل و رسو

تولید و فراوری مواد ،مهندسی شیمی ،تولید ترق ،حملونقل

میشود ] .[10تا وقوع ریزجدایشها پساز انجماد،

و هوافضا اهمیتی ویژه دارد؛ تناتراین قاتلیت انجام کار در دمای

محدودهای از ترکیبا

مگتلف که از طریق دیاگرام فازی

تاال یک عامل حیاتی در رقاتتپذیری صنعتی است ].[1

مرتوط ته سوپریلیاژ پیشتینیپذیر است ،در مناطق مگتلف

تارگذاری

ریزساختار تشکیل میشود .این ریزجدایشها اثر منفی تر

استاتیکی و دینامیکی در دمای تاال نیاز است ،سوپریلیاژهای

دارد ،تناتراین ترای رفع ینها میتاید

هن امیکه مقاومت درخورتوجهی در شرای

مجدد این فاز تا عملیا

اندازه و توزیع رسوتا

حرارتی موسوم ته عملیا

پایه نیکل تهعنوان مواد انتگاتی ترای این منظور از اهمیت

از عملیا

زیادی ترخوردار میشوند ].[2-4

یا انحالل کامل استفاده کرد ] .[9عملیا

حرارتی حاصل

حرارتی هم نسازی
حرارتی انحالل

افزایش دمای کاری تورتینهای گازی تهدلیل تهبود

کامل معموال در پژوهشهای مگتلف ترای تهبود

را

ریزساختارهای مگتلف ازجمله ریزساختار پره مستعمل نیز

اجتنا ناپذیر کرده است .ازجمله قطعاتی که در دمای تاال

صور

میگیرد؛ تناتراین اطالع از رفتار انحاللی رسو های

سرویسدهی میکنند ،پرههای تورتینها هستند که از جنس

فاز  γ′میتواند ترای تهبود این نوع از عملیا های حرارتی

سوپریلیاژهای پایه نیکل ،نیکل یهن یا کبالت هستند .ازجمله

که نیاز ته انحالل کامل دارند نیز تسیار مؤثر تاشد.

راندمان ینها ،استفاده از یلیاژهای مقاوم ته حرار

معروفترین یلیاژهای پایه نیکل که ترای ساخت پرههای
تککریستال نیز استفاده میشود ،سوپریلیاژ  GTD-111است.
این یلیاژ تهوسیله رسو فاز  γ′تا ترکیب ) Ni3(Al,Tiکه یک

در تحقیقا

انجامشوووده در زمینۀ تررسوووی تأثیر دما و

زمان در سیکلهای مگتلف عملیا
سوپریلیاژها میتوان ته تحقیقا

حرارتی تر ریز ساختار

تالیکی ( )Balikiو همکاران

فاز همسیما در زمینۀ فاز گاما ( )γغنی از  Niاست ،رسو

او ] [11تر ریزساختار سوپریلیاژ  IN738LCاشاره کرد .نتایج

سگت میشود .ریزساختار این یلیاژها شامل مجموعهای از

این تحقیق نشووان داد که دسووتیاتی ته سوواختار هم ن و رفع

فازهای زمینه ( ،)γفاز استحکامتگش گاماپرایم (،)γ′

ریزجدایش ها می تواند تحت عملیا

حرارتی 9291℃/4h

کارتیدها و فاز یوتکتیک  γ/γ′است که وجود هر یک از این

حاصووول شوووود .همچنین م نا جاتی و هم کارانش ] [12در

ضروری است [.[5-1

خود تر سووووپریل یاژ  ،U720د مای انحالل کا مل

فازها ترای رسیدن ته خواص مطلو

تحقی قا

استحکام سوپریلیاژها تهاندازه ،شکل و کسر حجمی

رسووو های  γ′را ℃ 9911را تهدسووت یوردهاند .مقاالتی که

رسو های  γ′تست ی دارد .عالوه تر این موضوع انرژی

حرارتی سوپریلیاژ  GTD-111را

کرنشی االستیک تین رسو

ته صور

م ستقیم عملیا

و زمینه و همچنین نرخ

تررسووی کردهاند ،اندک اسووت .ون( ( )Wangو همکارانش

جوانهزنی که تاتع عواملی مانند دمای انحالل و سرعت

] [13د ما ها و ز مان های مگتلف عمل یا

حرارتی را ترای

سردشدن است ،تر شکل و تعداد رسو ها تأثیر میگذارد؛

نمونوۀ  GTD-111کووه در اتتوودا تحووت عملیووا

تناتراین اطالع از دمای انحالل و رسو گذاری رسو های

اسوووتاندارد قرارگرفته اسوووت ،تررسوووی کردند .ینها دما و

حرارتی مناسب در

زمان های  9221℃/6hو  9211℃/2hرا ترای انحالل کامل

 γ′ترای طراحی سیکلهای عملیا
شرای

مگتلف ضروری است ] .[9دراینتین ،ذرا

فاز

حرارتی

 γ′تا این شورای اولیه گزارش کردند .ترکسولر ( )Trexlerو

رسوتی ترحسب اندازه ،درصد حجمی و دمای تغییر شکل،

همکارانش ] [14نیز نشوووان دادند که در سووووپریلیاژ GTD-

ممکن است در اثر حرکت ناتجاییها ترش تگورند یا تهعنوان

 ،111عمل یا

محلهای جوانهزنی ترای حلقههای اوروان ) (Orowanعمل
کنند و ته همین علت ایجاد و توزیع یکنواختی از این فاز در

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

حرارتی در د مای ℃ ،9211منجر ته انحالل

کامل رسووو های  γ′شووده و ریزسوواختار هم ن میشووود.
سجادی و همکارانش نیز ته ترر سی دما و زمان پیر سازی و

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،

سارا جعفرپور -علیرضا مشرقی -مسعود مصالیی پور -مهدی کالنتر
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 21℃/minانجام شد .تاتوجهته نتایج تهدستیمده از این

تاتوجهته ریگت یتودن یلیاژ  GTD-111و وجود سوواختاری

یزمون ،دماهای مگتلفی ترای انجام عملیا

شدیدا دندریتی که موجب یکنواختن شدن ترکیب شیمیایی

شدند .نمونههای ریگت ی تهیهشده از سوپریلیاژ GTD-111

مغزدندریت و تین دندریت میشوووود ،هدف این مقاله نیز

حرارتی طراحیشده در جدول  2در

طبق سیکلهای عملیا

حرارتی انتگا

انحالل کامل  γ′اولیه در سوپریلیاژ

کورۀ مقاومتی الکتریکی تا نام تجاری  CARBOLITEمدل

پلیکریسوووتال ریگت ی  GTD-111تا تمرکز ته رفتار انحالل

 CWF1300حرار دهی شدند .کوره تا دمای مدنظر گرم شد

تعیین دما و زمان مطلو

ر سو های  γ′اولیه در مغزدندریت و تین دندریت ا ست که

و سپس نمونه در ین قرار گرفت و تهمد

دادههای مؤثری را ترای هم نسووازی این سوووپریلیاژ ارا ه

شد .نمونههای متالوگرافی پس از یمادهسازی سطح تهروش

خواهد کرد.

الکتروشیمیایی حکاکی شدند .در حکاکی الکتروشیمیایی

الزم حرار دهی

نمونهها در محلول حاوی 991میلیلیتر 91 ،H3PO4میلیلیتر
مواد و روش تحقیق

 H2SO4و 96گرم  CuCrO3قرار گرفتند .ترای انجام حکاکی

نمونههای یزمایش اهی تهکار گرفتهشده در این تحقیق از یک

الکتروشیمیایی از یک دست اه مولد جریان مستقیم

شمش ریگتهگریشده از جنس سوپریلیاژ پایه نیکل GTD-

یزمایش اهی تا نام تجاری  Megatakمدل  MP-9111تا دقت

 111تهیه شد .این شمش در خأل تا استفاده از کورۀ ذو
القایی ( )VIMذو

و ریگتهگری شده است .از شمش

یادشده تعد از ریگت ی ،تدون انجام هرگونه عملیاتی ،مستقیما
ترای انجام عملیا

حرارتی انحاللی استفاده شد و نمونههای

مورد نیاز تا اتعاد تقریبا یکسان ( 91×91×1میلیمتر) تا
استفاده از دست اه وایرکا

تنظیم ولتاژ  ±1/9Vو یمپر  ±1/19 Aاستفاده شد.
جدول  2سیکلهای عملیا

حرارتی اعمالشده تر سوپریلیاژ

GTD-111

محی

دمای انحالل

زمان انحالل ( دقیقه)

سردکننده

()˚C

جدا شد .ترکیب شیمیایی شمش

AC

241

911

921

61

9911

ریگت ی  GTD-111تا استفاده از دست اه کوانتومتر یزموده

AC

241

911

921

61

9921

شد .ترکیب شیمیایی سوپریلیاژ استفادهشده در این تحقیق در

AC

241

911

921

61

9911

AC

241

911

921

61

9911

AC

241

911

921

61

9211

AC

-

-

-
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جدول  9یورده شده است.
جدول  9ترکیب شیمیایی سوپریلیاژ ( GTD-111درصد وزنی)
عنصر یلیاژی

درصد

عنصر یلیاژی

Cr

99/1

Al

Co

1/1

Ti

Mo

درصد

نمونهها پس از حکاکی ،تا استفاده از میکروسکوپ

9/2

الکترونی روتشی ) (SEMتهنام تجاری  VEGA TESCANو

4/1

9/9

Ta

2/1

میکروسکوپ الکترونی روتشی گسیل میدانی )(FESEM

W

9/1

C

1/9

تهنام  MIRA3 TESCANتررسی شدند .همچنین ترای

Ni

ماتقی

B

1/19

 γ′از

ترای تعیین دمای شروع و پایان انحالل رسو

اندازهگیری کسر حجمی ،دانسیته و اندازه رسوتا
 γ′در

نرمافزار ینالیز تصویر کلمکس ( )Clemexاستفاده شد.
ترای تررسی تغییرا

سگتی نمونههای عملیا

نمونه ریگت ی سوپریلیاژ  ،GTD-111یزمون ینالیز حرارتی

حرارتیشده ،یزمایشهای سگتیسنجی ته روش ویکرز و در

همزمان ( )STAتا استفاده از دست اه  Bahrیلمان مدل

مقیاس میکرو تا نیروی 11گرم و مد

تارگذاری 91ثانیه

 STA504از دمای محی

انجام شد.

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

تا دمای ℃ 9911تا سرعت

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

 γ′و میکروسگتی در…

مشگصشده است .در این شکل همچنین رسوتا

نتایج و بحث
ریزساختار اولیه سوپرآلیاژ ریختگی GTD_111

ریزساختار اولیه سوپریلیاژ ریگت ی  GTD-111تهشد

سفیدرن ی دیده میشود که کارتید است و تاتوجهته
مرفولوژی ینها و اینکه نمونه ریگت ی است ،از نوع کارتید
رسوتا

غیریکنواخت و متشکل از ال وهای جدایش دندریتی تود و

 MCاست .شکل -9

جدایشهای مغزهای زیادی نیز در ین وجود داشت .اندازۀ

-9ج رسوتا ناحیۀ مغزدندریت تا تزرگنمایی تیشتر را نشان

میان ین رسو های  γ′در نواحی تین دندریت درشتتر از

میدهد .در نمونۀ یلیاژ ریگت ی اندازۀ رسو های ׳ γاولیه در

رسو های نواحی مغزدندریت تود .شکل  9تصویر

نواحی تین دندریت 129نانومتر و دانسیته ین 1/1رسو

در

میکروسکوپ الکترونی  FESEMریزساختار یلیاژ ریگت ی

یک میکرومترمرتع از سطح (/μm2رسو ) و در نواحی

استفادهشده را نشان میدهد .در شکل  -9الف ناحیۀ تین

مغزدندریت اندازۀ 964نانومتر و دانسیته (/μm2رسو ) 6/9

دندریت تا شمارۀ  4و ناحیۀ مغزدندریت تا شمارۀ 1

محاسبه شدند.

شکل  9تصویر  FESEMاز ریزساختار اولیه سوپریلیاژ ریگت ی ( ،GTD-111الف) ساختار دندریتی ) ( ،رسوتا
تا شماره  4و (ج) رسوتا

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

ناحیۀ تین دندریت و شکل

 γ′ناحیه تین دندریت مشگصشده

 γ′ناحیه مغزدندریت تا شماره  1مشگصشده است

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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بررسی تأثیر دما و زمان انحالل بررفتار رسوب γ′

 911nmافزایش و دانسیتۀ ینها ته (/μm2رسو )  9در

ریزساختار اولیه سوپریلیاژ ریگت ی ،ساختاری دندریتی است،

مقایسه تا نمونۀ اولیه کاهش یافته است .تهطورکلی در

رسوتا  γ′اولیه در حین انجماد ایجادشده و تحتتأثیر نحوۀ

عملیا

سرمایش از مذا

حرارتی  9911℃/2h/ACتغییر مورفولوژی

است γ′ .در ساختار ریگت ی تهدلیل

رسو های ׳ γدر هردو ناحیۀ مغزدندریت و تین دندریت

را

مکعبی و درحال درشت و نامنظمشدن است و در

انجماد غیرتعادلی ،مورفولوژی و کسرحجمی مطلو

ندارد ] .[15ازاینرو تأثیر افزایش دمای انحالل تر رفتار
رسو های  ،γ′تغییرا

اندازۀ رسو های  ،γ′تغییر

تهصور

ترخی نواحی در یک راستا مرتبشدهاند .همچنین کاهش
دانسیتۀ رسو های ׳ γنیز در این شرای

مشاهده میشود.

مورفولوژی و دانسیته ینها در نواحی مغزدندریت و تین

افزایش فاصله تین رسو های ׳ γیا همان افزایش نواحی

دندریت تررسی شدند .تصاویر میکروسکوپ الکترونی

انحاللیافته ׳ γرا میتوان ناشی از تاالترتودن این دما از دمای

حرارتی در دماهای

شروع انحالل ׳ γدانست .همچنین تهدلیل پایینتودن دما از

روتشی از نمونههای تحت عملیا

مگتلف و زمان ثاتت 2ساعت از نواحی تین دندریت و
مغزدندریت تهترتیب در شکلهای  2و  9نشان داده شدهاند.
تمام نمونهها پس از عملیا

دمای انحالل کامل رسو های ׳ ،γرسو های تاقیمانده

تهطور جز ی انحالل یافتهاند ].[13

حرارتی در هوا سرد شدند.

همانطور که در شکلهای  2و  9مالحظه میشود ،تا

حرارتی تا اندازه،

افزایش پیوستۀ دمای انحالل ،نواحی انحاللیافتۀ ׳γهای اولیه

مورفولوژی و توزیع متفاو نسبت ته حالت اولیه در ساختار

در تین دندریت و مغزدندریت افزایش یافته است .در شکل

رسو های ׳ γاولیه پس از عملیا

تا افزایش دمای انحالل تا 9921℃/2h/AC

مشاهده شده است که ته ینها رسو های ׳ γتاقیمانده گفته

-2

میشود ].[16

تهترتیب در ناحیۀ تین دندریت و مغزدندریت یگلومرهشدن

و -9

در ریزساختار شکل -2الف مورفولوژی رسو های γ′

رسو های  γ′و درنتیجه تغییر مورفولوژی این رسو ها از

حرارتی

مکعبی ته تیضی مشاهده میشود .فاصله تین رسو های γ′

ناحیۀ تین دندریتی نمونه پس از عملیا

 9911℃/2h/ACدیده میشود .رسو های ׳ γتاقیمانده در

تیشتر میشود و این ناشی از تاالترتودن دما از دمای شروع

نواحی تین دندریت نسبت ته نمونۀ اولیه درشت شدهاند .در

انحالل  γ′است .درنتیجه حلشدن رسو های کوچکتر،

این تصویر دیده میشود که رسو های׳ γتاقیمانده ،در یک

غلظت اتمهای حلشونده نیز در زمینه افزایش مییاتد .پس

امتداد منظم شدهاند ،این رسو ها مورفولوژی مکعبی تینظم

از عملیا

ته خود میگیرند .متوس اندازۀ رسو های ׳ γتاقیمانده در

׳ γتاقیمانده در ناحیه مغزدندریت  911nmنسبت ته نمونۀ

ناحیه تین دندریت نسبت ته نمونۀ اولیۀ ریگت ی تا 191nm

اولیۀ ریگت ی درشتتر شده و دانسیتۀ این رسو های  γ′ته

افزایش ،و دانسیتۀ ینها نیز ته (/μm2رسو )  9کاهش

(/μm2رسو ) 9کاهش یافته است .در این شرای

 9921℃/2h/ACاندازه متوس قطر رسو های

نیز

 γ′دیده میشود ،اما کاهش دانسیتۀ

مییاتد .تاتوجهته افزایش اندازه رسو های  γ′و کاهش

درشتشدن رسو

دانسیتۀ ینها ،رفتار درشتشدن و انحالل رسو ها در ناحیه

رسو های  γ′تاقیمانده حاکی از انحالل در مغزدندریت

تین دندریت اتفاق میافتد.

است .رسو های  γ′در ناحیه تین دندریت تا اندازۀ 111nm

رسو های  γ′تاقیمانده در ناحیۀ مغزدندریت نیز

درشتتر شده و دانسیتۀ ینها نسبت ته نمونۀ اولیه تا

شروع ته درشتشدن میکنند و مورفولوژی ینها مانند

(/μm2رسو ) 2/9کاهش یافته است .تدین ترتیب

رسو های تین دندریتی ته مکعبی تینظم تغییر میکند .از

درشتشدن رسو های  γ′در ناحیه تین دندریت نیز مشاهده

شکل -9الف و دادههای اندازهگیریشده میتوان دریافت که

میشود.

متوس

اندازۀ رسو های ׳ γتاقیمانده در مغزدندریت تا
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

 γ′و میکروسگتی در…

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی رسو های  γ′در تین دندریت
پس از عملیا

حرارتی در زمان 2ساعت در دماهای( :الف) ℃،9911

( ) ℃( ،9921ج) ℃( ،9911د) ℃ 9911و (ه) ℃9211

در شکلهای -2

و -9

رسو های تسیار ریز ׳γ

نانومتری در اطراف رسو های ׳ γتاقیمانده مشاهده
میشوند .در طی حرار دهی و انحالل رسو های ׳،γ
عناصر یلیاژی حلشده وارد زمینه میشوند .هرچه دمای
انحالل تیشتر تاشد ،عناصر یلیاژی حلشده در زمینه تیشتر و
غلظت جاهای خالی اتم در زمینه تیشتر و امکان جوانهزنی
رسو های جدید تیشتر میشود .تا سردشدن در هوا امکان

جوانهزنی رسو های  γ′تیشتر از رشد ینها میشود ،تناتراین
رسو های  γ′ریزکروی تشکیل میشوند [ .]99،18همانطور
که محققان دی ر نیز ته این نکته اشاره کردهاند ،تعداد جاهای
خالی میتواند در سینتیک نفوذ مؤثر تاشد و ین را افزایش
دهد؛ از طرفی ترای تشکیل یک جوانۀ رسو

مثل رسو

 γ′الزم است عناصر یلیاژی مرتوطه تا نفوذ کنارهم قرار گیرند.
همچنین جاهای خالی تاعث افزایش انرژی میشود ،تناتراین
افزایش تعداد جاهای خالی تر تشکیل و رشد رسوتا

مؤثر

است [ .]99،18انحالل جز ی رسو های ׳ γاولیه در دماهای
کمتر از دمای انحالل کامل تاعث ورود حجم زیادی از عناصر
ته زمینه و فوقاشباعشدن ین نمیشود ،ازاینرو رسو های
׳ γامکان رسو
و تهصور

در اندازۀ تزرگتر را در حین سردشدن ندارند

رسو های ׳ γتسیار ریزنانومتری تشکیل

میشوند .رسو های ׳ γکروی ریزنانومتری ،رسو های
تشکیلشده در حین سردشدن ()Cooling Precipitation
نامیده میشوند ] .[16دور این رسوتا

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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خ سفیدرن( کشیده شده است.

شکل  9تصویر میکروسکوپ الکترونی رسو های  γ′در مغزدندریت
پس از عملیا

حرارتی در زمان 2ساعت در دماهای( :الف)℃،9911

( ) ℃( ،9921ج) ℃( ،9911د) ℃ 9911و (ه) ℃9211

در شکلهای -2ج و -9ج ریزساختار پس از عملیا
 9911℃/2h/ACنشان داده شده است .تعد از افزایش دما تا
دمای ℃ ،9911رسو های ׳ γتاقیمانده در ناحیه مغزدندریت
تا مورفولوژی کروی تا  411nmنسبت ته نمونۀ ریگت ی و
نمونههای قرارگرفته در دماهای کمتر ،درشت شدهاند.
همچنین فاصلۀ تین رسو های ׳ γتاقیمانده افزایش یافته
است .دانسیتۀ رسو های ׳ γتاقیمانده ته (/μm2رسو ) 2
کاهش یافته است که تیان ر حاکمتودن رفتار انحالل
رسو های ׳ γدر مغزدندریت است .مطاتق شکل -2ج ،در
نواحی تین دندریت ،رسو های ׳ γدارای مورفولوژی
گلمانند ( )Flower-Like Morphologyهستند .در حین
عملیا انحالل در دماهای کمتر از دمای انحالل کامل ،ترخی
رسو ها کامل و ترخی تهطور جز ی حل میشوند و از
مورفولوژی مکعبی ته مورفولوژی پیچیده تغییر میکنند.
همانطور که در حین سردشدن ،دما از دمای کمتر از انحالل
کامل کاهش مییاتد ،رسو های ׳ γکامال حل نمیشوند ولی
غلظت عناصر حلشده در زمینه تیشتر میشود و از طریق
مکانیزم نفوذ جریان جرم ( Diffusion Mass Flow

 )Mechanismرسو ها شروع ته رشد میکند .مورفولوژی
گلمانند در اثر جوانهزنی رسو های ׳ γتشکیلشده در حین
سردشدن تر روی سطح رسو های ׳ γتاقیمانده شکل
میگیرد .تهطوریکه سطح رسو های ׳ γتاقیمانده پوشیده

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

از جوانههای جدید میشود ] .[13,19محاسبا

 γ′و میکروسگتی در…

کمی در این

زمینه حل شدهاند و تهواسطۀ افزایش فوقاشباعیت زمینه،

دما نشان میدهد که در نواحی تین دندریت ،اندازۀ

رسو های ׳ γتشکیلشده در حین سردشدن نسبت ته

رسو های  γ′تاقیمانده  692nmو دانسیتۀ (/μm2رسو )2/9

رسو های تشکیلشده در نمونۀ  9911℃/2h/ACتزرگتر

است که این موضوع حاکی از درشتشدن رسو های γ′

شده و مورفولوژی شبهکروی ته خود گرفته است ،اما در

تاقیمانده در این شرای است.

نواحی تین دندریت اندازۀ رسو های ׳ γتاقیمانده تا

حرارتی  9911℃/2h/ACرسو های

 691nmکوچک شده و دانسیتۀ ینها نیز ته (/μm2رسو ) 9

׳ γاولیه در نواحی مغزدندریت تهطور کامل حل شدهاند و

کاهش یافته است .درنتیجه میتوان گفت که انحالل رسو ها

رسو های ׳ γتشکیلشده در حین سردشدن در

در نواحی تین دندریت نیز حاکم توده است .تا افزایش دمای

ریزساختار این نواحی حضور دارند .انحالل کامل رسو های

انحالل ،رسو های ׳ γتاقیمانده تین دندریتی تهعلت

׳ γاولیه در نواحی مغزدندریت در این دما در شکل -9د نشان

جدایش عناصر یلیاژی و تغییر در ال وی انجمادی درشتتر

تعد از عملیا
فق

داده شده است ،اما در ناحیه تین دندریت رسو های ׳γ

و خشنتر میشوند.

تاقیمانده تا تیشترین اندازه ،111nm ،نسبت ته نمونۀ اولیه و
نمونههای قرارگرفته در عملیا

انحالل در دماهای پایینتر

و تا دانسیتۀ (/μm2رسو )  9/9هنوز حضور دارند .دمای

شکل -4الف ریزساختار سوپریلیاژ  GTD-111پس از
عملیا

حرارتی  9211℃/4h/ACرا نشان میدهد .در این

شکل حضور فاز  γ′تاقیمانده نشانۀ ناتوانایی انحالل کامل γ′

 9911℃/2h/ACتوانایی انحالل کامل رسو های  γ′اولیه در

اولیه در دمای ℃9211است .همانطور که مطالعا

ناحیۀ تین دندریت را ندارد .تاتوجهته اینکه در حین انجماد

صفری ] [20تر روی  Rene80نشان میدهد ،دمای ℃9214

پدیده مغزهایشدن اتفاق میافتد ،تدیهی است که ترکیب

رسوتا مکعبی ریگت ی کامال حل نشدهاند .تحقیق رحیمی و

تاشد.

همکارانش [ ]29نیز تر روی  IN100نشان داد که دمای

در ترکیب شیمیایی این  2موضع میتواند تر

℃ 9291توانایی انحالل کامل γ′های ریگت ی را ندارد .علت

شیمیایی در مغزدندریت و نواحی تین دندریت متفاو
این تفاو

حاللیت رسوتا
انحالل رسوتا
شود.

مؤثر تاشد ،تناتراین موجب تسریع در
مغزدندریت نسبت ته رسوتا

تین دندریت

ناطق و

حلنشدن کامل در نواحی تین دندریت ،درحالیکه رسوتا
مغزدندریت حل شدهاند ،میتواند نگست تهعلت ریزترتودن
رسوتا

׳ γاولیه در مغزدندریت و سپس تهدلیل اختالف در

تاوجود افزایش اندازۀ رسوووو های  γ′در نواحی تین

ترکیب شیمیایی زمینه در مغزدندریت و تین دندریت تهعلت

انحالل در دمای ℃ ،9911کاهش

مغزهایشدن تاشد .تناتراین ترای انحالل کاملتر ،نمونهها در

دندریت پس از عملیا

دانسوویتۀ رسووو های  γ′نیز مالحظه میشووود .تاتوجهته این

دمای تاالتر (دمای ℃  )9291تهمد

 41دقیقه قرار گرفتند

کاهش چشووم یر دانسوویتۀ رسووو های  γ′تاقیمانده ،رفتار

تا هم نسازی یلیاژ از لحاظ دستیاتی ته میزان تاالتر انحالل

انحالل تر رسو های ׳ γدر ناحیه تین دندریت حاکم است.

فازهای ׳ γاولیه و یوتکتیک حاصل شود .نتایج این عملیا

انحالل  ،γ′پیوسووته موجب افزایش فوق اشووباعیت زمینه و

در شکل  -4نشاندهنده این است که پس از اعمال عملیا

کاهش م یدان کرنش االسوووت یک میشوووود ] .[13درنتی جه

حرارتی  ،9291℃/41min/ACیلیاژ ساختار یکنواخت

رسو گذاری و جوانهزنی رسو های جدید تا مورفولوژی

درخورتوجهتری نسبت ته سیکلهای قبلی حاصل کرده

کروی زیاد است.

است .همچنین تاتوجهته تصویر شکل -4

مشگص شد که

شکلهای -2ه و -9ه ریزساختار نمونۀ پس از عملیا

ذرا ׳ γاولیه کامال در زمینه حل شده و تعداد و اندازۀ فازهای

در دمای ℃ 9211را نشان میدهند .در عملیا

یوتکتیک نیز در این شرای تهدلیل انحالل تیشتر در این دما

 9211℃/2h/ACدر مغزدندریت رسو های درشت کامال در

تا حد زیادی کاهش یافتهاند.

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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تاتوجهته اینکه در زمانهای 4ساعت نیز روند انحالل

تاقیمانده در دمای ℃ 9911تعد از 2ساعت ته صفر میرسد.

مثل 2ساعت توده است ،تصاویر زمانهای تیش از

مشاهده میشود ،در نواحی تین

رسوتا

2ساعت در دماهای کمتر از  9211حذف شدهاند .البته ترای
دمای  9211تهمد

4ساعت نتایج یورده شده است که تاز

تیان ر حلنشدن کامل تود .در دماهای تاالتر از  9211نیز فق
در عملیا

دندریت نیز رسو ها روند کاهش تعداد در سطح  9µm2را
نشان میدهند.
الف
دانسیتۀ رسوتا

یزمایش در دمای ℃  9291و در زمانهای 41دقیقه و 61دقیقه

همانطور که در شکل -1

حرارتی قرار گرفت و تعد از تررسی تصاویر

6

 FESEMنتایج نشان داد که در دمای ℃  9291و زمان
 γ′اولیهای در ساختار مشاهده نشده است؛

از این رو که دما و زمان تهینه مدنظر توده است ،زمان 41دقیقه
تهعنوان زمان مطلو

׳ γتاقیمانده ( )1/µm2

41دقیقه رسو

4
2

پیشنهاد میشود.

1
241

911

921

1

61

زمان (دقیقه)

6

2
1
241

911

921

زمان (دقیقه)

1120
1200

1150
1230
شکل  1تغییرا

1

61

׳ γتاقیمانده ( )1/µm2

4

دانسیتۀ رسوتا

ب

1100
1180

دانسیتۀ رسو های  γ′اولیه ترحسب زمان:

(الف) مغزدندریت ) ( ،تین دندریت
شکل  1نشان میدهد تا 9ساعت دانسیتۀ رسو های ׳γ

شکل  4تصویر ( FESEMالف) نمونۀ تعد از ،9211℃/4h
( )9291℃/41 min

تاقیمانده ته کمترین مقدار میرسد و تعد از ین ثاتت میماند.
میتوان دریافت که سرعت انحالل رسو های ׳ γاولیه در
در سطح واحد

زمینه تا 9ساعت سریع توده است و رسو های تیشتری در

حرارتی

زمینه حل شدهاند و پس از 9ساعت انحالل رسو ها ثاتت

׳γ

میماند .درواقع فرایند انحالل رسو ها ،تعادل ترمودینامیکی

تاقیمانده در سطح واحد  9µm2تا افزایش زمان کاهش

تین انحالل و رسو گذاری است که در یک سمت این

شکل  1نمودار تغییرا

دانسیتۀ ذرا

 9µm2ترحسب زمان (دقیقه) در دماهای عملیا

مگتلف را نشان میدهد .مالحظه میشود که مقدار ذرا
مییاتد .مطاتق شکل -1الف ،در مغزدندریت تعداد ذرا
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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تأثیر عملیا حرارتی انحالل تر رفتار رسوتا

سمت دی ر رسو گذاری ׳ γاز طریق مهاجر

و پیوستن

 γ′و میکروسگتی در…

بررسی تأثیر دما و زمان انحالل بر میکروسختی

عناصر یلیاژی رسو های ریز ته ׳ γاولیۀ تزرگ قرار گرفته

رسوووو

است .این فرایند تا جایی پیش میرود که تعادل تین این اجزا

ه ستند .ا ستحکام حا صل از ر سو های ׳ γتهاندازه ،ک سر

ترمودینامیکی موجود ترقرار میشود و پسازین

وزنی ،مورفولوژی و توزیع ین هووا تسوووت ی دارد [.]22

در شرای

تقریبا تغییر محسوسی در مقدار این اجزا و اندازه ینها
مشاهده نمیشود .در شکل  6تغییرا

اندازۀ رسو های ׳γ

تاقیمانده ترحسب دما در زمانهای ثاتت در نواحی
مغزدندریت (شکل -6الف) و تین دندریت (شکل ) -6
رسم شده است .در نمودار مرتوط ته دادههای مغزدندریت
قاتلمالحظه است که در زمان ثاتت تا افزایش دما تا ℃9911
رسو های ׳ γتاقیمانده درشت و پسازین نیز حل میشوند.
در عملیا

حرارتی  9911℃/2h/ACنهایت درشتشدن

رسو های ׳ γتاقیمانده اتفاق میافتد .در نواحی تین
دندریت نیز تا دمای ℃ 9911درشتشدن ادامه دارد و
پسازین در ℃ 9211رسو ها حل میشوند.
611

اندازه رسوتا

911

411

911
1
9911 9921 9941 9961 9911 9211
دما ((oC

افزایش ا ستحکام زمینه می شوند .ا صوال 2مکانیزم عمده در
ترخورد ناتجاییها ته رسو های ׳ γحاکم است:
 .9مکانیزم ترش ذرا
 .2مکانیزم دورزدن ذرا

911

411
911

׳ γاولیه)(nm

611

9911 9921 9941 9961 9911 9211
دما )(°C
1ساعت
2ساعت
3ساعت
4ساعت
اندازۀ رسو های ׳ γاولیه ترحسب دما( :الف)

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

׳ γدر ترخورد ناتجایی تا ینها.

و زمینه ناهمسیمایی کمی وجود دارد .ترخورد ناتجایی تا ینها
همراه تا ترش رسو ها است .ازینجاییکه ترش رسو ها ته
انرژی تیشتری نسبت ته دورزدن و مکانیزم حلقه نیاز دارد،
استحکام نمونه تیشتر میشود .تررسی تأثیر دما تر تغییر
انحالل ،مورفولوژی ینها ته مکعبی تینظم و تیضی تغییر کرد.
تناتراین انتظار میرود تا افزایش دما میکروسگتی در نواحی
مغزدندریت و تین دندریت کاهش یاتد.
شکل  9تغییرا

سگتی ویکرز در مقیاس میکرو در

نواحی مغزدندریت و تین دندریت را نشان میدهد.
میکروسگتی در نواحی مغزدندریت و تین دندریتی از نواحی
تجمع رسو های  γ′گرفته شده است .همانطور که در شکل

اندازه رسوتا

111

مغزدندریت ) ( ،تین دندریت

׳ γدر زمان عبور ناتجایی از ینها؛

وقتی رسو ها مورفولوژی مکعبی دارند ،تین رسو

 9دیده میشود ،تغییرا

ب

شکل  6تغییرا

رسووو های مکعبی ׳ γتا توزیع یکنواخت در زمینه  γتاعث

مورفولوژی رسو ها نشان داد که تا افزایش دمای عملیا

׳ γتاقیمانده )(nm

الف

های ׳ γمهم ترین عامل اسوووتحکام تگش زمینه γ

سگتی متناسب تا افزایش دما تغییر

نمیکند .تیشترین سگتی در دمای ℃ 9211و کمترین سگتی
نیز در دمای ℃ 9921در هر 2ناحیه تهدست یمده است.
همچنین در شکل  1نیز کسرحجمی رسو های ( γ′تاقیمانده
و تشکیلشده طی سردشدن) در این نواحی مشاهده میشود.
از تررسی و مقایسه میکروسگتی و کسر حجمی
رسو های ׳( γتهترتیب شکلهای  9و  )1میتوان دریافت
که انحالل تیشتر رسو های ׳ γاولیه و درنتیجه افزایش
کسرحجمی رسو های تشکیلشده طی سردشدن و کاهش
فاصله تین رسو های موجود در زمینه تاعث افزایش
میکروسگتی رسو های ׳ γمیشود .دمای ℃ 9921دمای
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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انحالل جز ی رسو های ׳ γاست و در این دما رسو های
اولیه تهطور جز ی حل میشوند .فاصله تین رسو ها نسبت

یمده است.
 9211℃/4hو

الزمتهذکر است تعد از عملیا

ته دمای ℃ 9911که رسو ها اندک انحالل یافتهاند ،تیشتر

 9291℃/41minتفکیک ناحیه مغزدندریت و تیندندریت تا

میشود و غلظت عناصر حلشونده تهحدی نیست که در

میکروسکوپ نوری دست اه میکروسگتی تسیار مشکل است.

زمینه رسو

کنند .در این دما کمترین میکروسگتی تهدست
ب

الف

111
191

میکروسگتی ویکرز ()HV

691

691
111
191
411

241

411
241

921

911

61

1150

زمان(دقیقه)

شکل  9منحنی تغییرا

میکروسگتی ویکرز ()HV

611

611

911

61

921

زمان (دقیقه)

1100
1180

1120
1200

سگتی ویکرز در مقیاس میکرو در( :الف) مغزدندریت ) ( ،تین دندریت

ب

الف

911

زمان (دقیقه)

شکل  1تغییرا

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،

11

کسرحجمی

241

921

61

911

11

کسرحجمی

911
11
11
11
11
91
91
61
61
11
11

91
61
241
1150

911

921

زمان (دقیقه)
1120
1200

61
1100
1180

کسرحجمی رسو های  γ′در نواحی( :الف) مغزدندریت ) ( ،تین دندریت
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نتیجهگیری
حرارتی انحالل در سوپریلیاژ  GTD-111ن شان داد

عملیا

 γ′و میکروسگتی در…

حل میشوند.
 .9انحالل کامل رسو های  γ′اولیه ریگت ی در مغزدندریت
در د مای ℃  9911و در نواحی تین د ندر یت در د مای

که:
 .9طی عمل یا

حرارتی انحالل در ز مان ثا تت تا افزایش

℃ 9291رخ میدهد.

پیو ستۀ دمای انحالل ،مورفولوژی ر سو های ׳ γاولیه از

 .4دما و زمان تهینه و مناسب ترای انحالل کامل رسو های

مکعبی ته تینظم و سپس تیضی تغییر میکند.

 γ′اولیه در سوپریلیاژ  GTD-111دمای ℃ 9291تهمد

تا افزایش دما و افزایش نفوذ عناصر یلیاژی در زمینه،

41دقیقه و سردشدن در هواست که سبب محوشدن

انحالل رسو های׳ γدر زمینۀ  γتیشتر میشود و نیز

جدایشهای دندریتی و انحالل کامل رسو های  γ′اولیه و

رسو های ׳ γتاقیمانده در اثر پیوستن رسو های کوچکتر

هم ن و یکنواختشدن رسو های زمینه شده است.

ته رسو های تزرگتر یا جوانهزنی رسو های جدید تر

 .1نتایج میکروسگتی نشان داد که میکروسگتی متناسب تا

روی سطح رسو های تزرگتر ،اندازۀ ینها درشتتر و

دما تغییر نمیکند ،تلکه متناسب تا کسرحجمی رسو های

تعداد ینها در واحد سطح کمتر میشود .همچنین تا افزایش

 γ′تاقیمانده و تشکیلشده در حین سردشدن در

دما ،رسو های تشکیلشده در حین سردشدن نیز افزایش

مغزدندریت و تین دندریت تغییر میکند .تیشترین سگتی

مییاتند.

در دمای ℃ 9211و کمترین در دمای ℃ 9921تهدست

 .2رسو های  γ′درشتتر در تین دندریت در دمای تاالتری

یمد.
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