پژوهشنامه ریختهگری ،تابستان  ،9311جلد  ،4شماره  ،2صفحات 19-91

نشریه علمی

پژوهشنامه ریختهگری
انجمن علمی ریختهگری ایران

مقاله پژوهشی:

ارزیابی تاثیر عملیات پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ بر پایه ترکیب Co-Al-W-Ti-Ta
مصطفی اطمینان ،9مریم مرکباتی ،*2سید مهدی قاضی

میرسعید3

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهایساخت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 -2استادیار مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهایساخت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 -3محقق کارشناس ارشد ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهایساخت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
* نویسنده مکاتبه کنندهm_morakabati@mut.ac.ir :

دریافت1311/73/70 :
پذیرش1311/76/23 :

واژههای کلیدی:
سوپرآلیاژ پایه کبالت نسل
جدید،
عملیات حرارتی پیرسازی،
ریزساختار،
سختی

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی تاثیر دما و زمان عملیات پیرسازی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ پایه کبالت نسل
جدید با ترکیب  Co-7Al-7W-4Ti-2Taاست .به این منظور شمش سوپرآلیاژ پایه کبالت نسل جدید با ترکیب مذکور به
کمک کوره  VIMو  VARریختهگری شد .پس از آن ،عملیات پیرسازی روی نمونهها در دماهای  077 ،077و  177درجه
سانتیگراد طی زمانهای  16 ،0و  22ساعت انجام و سپس سرمایش در هوا صورت گرفت .در ادامه ،نمونهها تحت بررسیهای
ریزساختاری بوسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی و سختی سنجی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که با پیرسازی آلیاژ مورد
مطالعه رسوبهای  ʹγجوانهزنی و رشد کرده که با زیاد شدن دمای پیرسازی از  077تا  077درجه سانتیگراد ،کسر و اندازه
این رسوبها نیز افزایش یافت .لذا حداکثر سختی برای نمونه پیرسازی شده در دمای  077درجه سانتیگراد به مدت 22
ساعت بدست آمد .با افزایش دمای پیرسازی تا  177درجه سانتیگراد ،سختی کاهش یافت که علت آن افزایش رسوبگذاری
فاز مضر  βحاوی  Al-Co-Tiو مصرف عناصر تشکیلدهنده فاز  ʹγو در نتیجه کاهش کسر سطحی این فاز مفید است.
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 -9مقدمه
تالش برای دستیابی به ساختار دوفازی  γ/ γ′در سوپرآلیاژهای
پایه کبالت مشابه با سوپرآلیاژهای پایه نیکل سبب شد تا در
پژوهش روی سیستم سهگانه  ،Co-Al-Wفاز  γ′با ترکیب
) Co3(Al,Wبه دست آید [ .]2،1این رسوبها با نظم بلوری L12
در برابر افزایش دما دستخوش افزایش استحکام میشوند که به
رفتار تنشی غیرطبیعی موسوم است .لذا سوپرآلیاژهای پایه
کبالت حاوی رسوبهای  ،γ′سوپرآلیاژهای پایه کبالت نسل
جدید اطالق شدند [.]2،3
عملیات حرارتی همگن سازی و پیرسازی در این سوپرآلیاژها به
جهت کنترل کسرحجمی ،اندازه و مورفولوژی فازهای مضر مانند
 )CoAl( β ،)Co3W( μو  )Co7W6( χو همچنین رسوبهای

استحکام بخش  γ′انجام میشود .بنابراین باید حد بهینه
پیرسازی نیز لحاظ شود تا مناسبترین خواص خزشی حاصل
شود [.]5-1
با تغییر زمان و دمای پیرسازی ،کسر حجمی و مورفولوژی
رسوبات  γ′تغییر میکند .در حالت ایدهال با اعمال شرایط خزش،
نابجاییهای متحرک توسط رسوبات  γ′مهار میشوند [.]17-13
اما مطابق با مطالعات [ ،]12کسر حجمی بهینه برای اثر بخشی
حدوداً  %07است .اگر کسر حجمی کمتر از این مقدار باشد
بیشترین میزان تغییر شکل در داخل فاز زمینه محدود میشود
و اگر کسر حجمی رسوبات  γ′بیش از  %07باشد ،اثر فصل
مشترک رسوب زمینه در مقاومت به خزش کاهش پیدا میکند.
به این ترتیب ترکیب شیمیایی ،شکل ،اندازه و کسر حجمی
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رسوبات  γ′روی عمر خزشی این دسته از مواد تاثیر میگذارد.
همچنین اثبات شده است که در صورت بهینهسازی ترکیب و
عملیات حرارتی خواص استحکام دما باالی این دسته از مواد
حتی میتواند از برخی از سوپرآلیاژهای پایه نیکل نسل  2هم
برتر باشد [.]1،5،12،15
باتوجه به این که از معرفی این دسته از آلیاژهای دما باال زمان
زیادی نمیگذرد ،بیشتر تحقیقات روی تاثیر عناصر آلیاژی بر
خواص این مواد معطوف شده است و تحقیقات کمی
[ ]1،3،5،0،17روی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص آنها منتشر
شده است .مطالعات [ ]2،2،5نشان میدهند با جایگزین کردن
مقادیری تانتالیم به جای تنگستن ،کسر حجمی ،دمای انحالل و
استحکام رسوبات  γ′افزایش مییابد ،لذا در پژوهش حاضر
ترکیب مناسب جهت دستیابی به ساختار و خواص مکانیکی
مناسب بصورت  Co-7Al-7W-4Ti-2Taانتخاب شد .بر این
اساس ،هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عملیات پیرسازی بر
ریزسا ختار و سختی سوپرآلیاژ پایه کبالت نسل جدید با ترکیب
 Co-7Al-7W-4Ti-2Taاست.

 077 ،077و  177درجه سانتیگراد و مدت زمانهای  16 ،0و
 22ساعت تحت اتمسفر هوا انجام پذیرفت.
پس از پیرسازی نمونهها در شرایط متفاوت ،سطح نمونهها
سنبادهزنی و پولیش شد .نمونهها داخل محلول اچ با ترکیب
 177 ml HCL + 177 ml H2O2 + 17ml HNO3به مدت 2
تا  27دقیقه قرار گرفتند و سطح آنها به کمک میکروسکوپ نوری
و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسیهای ریزساختاری بهکمک میکروسکوپ نوری Olympus
 DP25انجام شد .بهمنظور تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی
از میکروسکوپ الکترونی روبشی  ،SEMساخت شرکت  Zeissو
مدل  DSM-960Aاستفاده شد .در پژوهش حاضر ،از نرمافزار
 ImageJبرای تعیین درصد فازها مطابق با استاندارد
 1245استفاده شد .همچنین با استفاده از دستگاه سختیسنج
مدل  Easy wayسختی نمونهها در مقیاس میکرو و ماکرو و برای
هر نمونه  3مرتبه اندازهگیری شد .بار اعمالی جهت انجام آزمایش
سختی سنجی ماکرو برابر با  37کیلوگرم و در آزمایش سختی
سنجی میکرو برابر با  377گرم انتخاب شد و در هر دو حالت
سختی سنجی ماکرو و میکرو نیز زمان اعمال بار  3ثانیه اتخاذ شد.
ASTM E

 -2مواد و روش پژوهش
شمش مکعبی با وزن  2کیلوگرم از جنس سوپرآلیاژ پایه کبالت
نسل جدید با ترکیب اسمی ( )Co-7Al-7W-4Ti-2Ta %wtبه
وسیله کوره القایی تحت خالء ،VIM ،با میزان خالء  17-2میلیبار
تولید شد .به منظور کاهش جدایش عناصر آلیاژی و ساختارهای
دندریتی ،عملیات ذوب مجدد نیز بوسیله کوره قوس الکتریکی
ذوب مجدد تحت خالء  VARبا میزان خالء  17-2میلیبار انجام
شد .سپس جهت بررسی تاثیر دما و زمان عملیات حرارتی،
عملیات پیرسازی روی شمش همگنسازی شده در دماهای

 -3نتایج و بحث
شکل ( ،)1تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی مربوط به
نمونهی ریختگی را نشان میدهد .فازهای روشن هستههای
دندریت و فازهای تیره نواحی بین دندریتی را تشکیل میدهند.
 %37کسر سطحی را مناطق بین دندریتی و مابقی را هستههای
دندریت تشکیل دادهاند .پژوهشگران [ ]16-27گزارش کردهاند
که فاز  γ′در تصاویر  SEMسوپرآلیاژهای پایه کبالت نسل
جدید ،بصورت رسوبات روشن داخل فاز تیره رنگ (زمینه) قرار
دارد که پس از عملیات همگنسازی انحالل پیدا میکند.

شکل  -9تصاویر میکروسکوپ :الف) نوری و ب) الکترونی روبشی سوپرآلیاژ  Co-7Al-7W-4Ti-2Taدر حالت ریختگی.

پژوهشنامه ریختهگری ،تابستان  ،9311جلد  ،4شماره  ،2صفحات 19-91

تصویر شکل (-1ب) نیز نشان میدهد که رسوبات ستونی شکل
و روشن مشابهی داخل فاز بیندندریتی وجود دارند .در واقع
مطابق با تحقیقات [ ]2مناطق بیندندریتی تیره رنگ دارای
ترکیبی نزدیک به ترکیب فازهای  γ′ ،γو  βاست .شکل ()2
تصاویر میکروسکوپ نوری نمونههای پیرسازی شده در دمای
 077°Cبه مدت زمانهای  16 ،0و  22ساعت را نشان میدهد.
با نگاهی اجمالی ،میتوان دریافت که نسبت به نمونه ریختگی،
فاز بیندندریتی تیره افزایش پیدا کرده است .با پیرسازی در
دمای  ،077°Cبا گذشت زمان ،فاز بیندندریتی ،تیرهتر شده
است .کسر سطحی فاز تیره حین پیرسازی در دمای 077°C
پس از  22ساعت به میزان  %35افزایش پیدا کرده است .با توجه
به شکل ( )2با اعمال عملیات پیرسازی در دمای  077°Cفاز
روشن تغییری پیدا نکرده است.
جهت بررسی بهتر ،در ادامه از میکروسکوپ الکترونی روبشی و
سختیسنجی بهره گرفته شد .شکل ( )3تصویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی گسیل میدانی مربوط به نمونه پیرسازی شده
در دمای  077°Cبه مدت  22ساعت را نشان میدهد .در مورد
پیرسازی در دمای  077°Cبا توجه به تصاویر شکل (-3الف) و
(-3ب) ،میتوان رسوبهای کروی را مشاهده کرد که به صورت
یکنواختی داخل فاز زمینه توزیع شدهاند .میانگین اندازه این
رسوبها  220نانومتر است و نحوه قرارگیری آنها در فاز زمینه
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که ترکیب رسوبهای ستونی شکل به ترکیب فاز  γ′موجود در
سوپرآلیاژ مورد بررسی در پژوهش حاضر بسیار نزدیک است.
شکل ( ،)5تصاویر میکروسکوپ نوری نمونههای پیرسازی شده
در دمای  077°Cرا نشان میدهد .در این دما با افزایش زمان
عملیات پیرسازی رسوبات تیره رنگی در داخل فاز هستههای
دندریتی جوانهزنی کردهاند و با گذشت زمان به کسر حجمی این
رسوبات افزوده شده است .به طوری که پس از گذشت  22ساعت

بسیار شبیه به مورفولوژی ریزساختار دوفازی  γ/γ′است.
همچنین در این دما ،رسوبهای ستونی شکلی که در ساختار
ریختگی که در شکل ( )1حضور دارند نیز به صورت بسیار ظریف
داخل فاز بیندندریتی مشاهده میشوند .مقدار بسیار کمی از
رسوبهای تیره رنگ و خطی شکل نیز داخل هستههای دندریتی
رسوبگذاری کردهاند که با عالمت ستاره داخل شکل (-3الف)
قابل مشاهده هستند .در ادامه از آنالیز نقطهای جهت بررسی این
فازها کمک گرفته شده است .شکل (-3ج) ،رسوبهای ستونی
شکل داخل فاز بین دندریتی را نشان میدهد .نتایج آنالیز
عنصری نقاط  Aو  Bدر شکل ( )2و جدول ( )1ارائه شده است.
با توجه به نتایج باال ،رسوبهای ستونی شکل روشن داخل فاز
بیندندریتی که داخل شکل (-3ج) و نقطه  Aمشخص هستند،
نسبت به زمینه اطراف خود (نقطه  )Bغلظت بیشتری از عناصر
آلومینیم ،تنگستن ،تیتانیم و مخصوصا تانتالیم را در خود جای
دادهاند .در پژوهشهای اخیر [ ]16 ،6 ،5 ،2تاکید شده است که
عناصر تنگستن ،تانتالیم و تیتانیم میل شدیدی به جایگیری
داخل فاز  γ′دارند .در این پژوهشها ،ترکیب مشابهی برای آنالیز
نقطهای فاز  γ′گزارش شده است .از این رو میتوان نتیجه گرفت

شکل  -2ریزساختار آلیاژ مورد مطالعه پس از پیرسازی در دمای  099 oCو
به مدت زمانهای :الف ،9 -ب 91 -و ج 24 -ساعت و سرمایش در هوا.
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جدول  -9نتیجه آنالیز  EDSنقاط  Aو  Bمربوط به شکل -3ج
(درصد اتمی).

درصد
اتمی

کبالت

آلومینیم

تنگستن

تیتانیم

تانتالیم

A

01/1

1/5

5/5

2/1

1

B

02/2

0/0

2/5

2

7/5

شکل  -4نتایج حاصل از آنالیز  EDSنقاط :الف A :و ب B :مربوط به شکل
-3ج.

شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه پیرسازی شده در
دمای  099 oCبه مدت زمان  24ساعت -الف و ب :مناطق مختلف ساختار و

ج :قسمت مشخص شده با مربع داخل قسمت الف است (نواحی 𝐀 و 𝐁
مربوط به آنالیز نقطهای میباشند).

در دمای  077°Cهستههای دندریتی مملو از رسوبات تیره رنگ
تیغهای شکل شده است .همچنین با گذشت زمان فاز بین
دندریتی روشنتر شده است که این رفتار بر خالف نتایج
پیرسازی در دمای  077 oCدر شکل ( )2است .همچنین با
بررسی روند تغییر فازها در شکل ( )6میتوان مشاهده کرد که با
پیرسازی در دمای  ،077°Cبا گذشت زمان کسر سطحی فاز
بیندندریتی کاهش پیدا کرده است .کسر سطحی فاز
بیندندریتی پس از گذشت  22ساعت پیرسازی در دمای
 077°Cبه  %23رسیده است .در این دما نیز رسوبهای خطی
شکل تیره داخل فاز بین دندریتی جوانهزنی و رشد کردهاند و
میانگین اندازه آنها  236نانومتر است.
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شکل  -5ریزساختار آلیاژ ذوب مجدد و همگنسازی شده پس از پیرسازی
در دمای  999 oCبه مدت زمانهای الف ،9 -ب 91 -و
ج 24 -ساعت و سرمایش در هوا.

شکل ( ،)0تصاویر میکروسکوپ نوری نمونههای پیرسازی شده
در دمای  177°Cرا نشان میدهد .در این دما پایداری رسوبات
تیره رنگ تیغهای شکل بهشدت افزایش پیدا کرده است .باتوجه
به شکل (-0الف) میتوان مشاهده کرد که از همان ابتدای
عملیات پیرسازی در دمای  ،177°Cرسوبهای تیره رنگ داخل
فاز زمینه حضور دارند و با افزایش زمان پیرسازی تا  22ساعت
کسر زیادی از فاز زمینه را اشغال کردهاند .کسر حجمی فاز
بیندندریتی نیز با افزایش زمان پیرسازی کاهش پیدا کرده است.
شکل ( )0تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
مربوط به نمونه پیرسازی شده در دمای  177°Cبه مدت زمان
 22ساعت را نشان میدهد .مطابق با شکل ( )0در دمای
 ،177°Cپایداری فاز خطی شکل تیره رنگ به شدت افزایش
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شکل  -1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه پیرسازی شده در
 999°Cبه مدت  24ساعت الف :الکترون برگشتی و ب :الکترون ثانویه.

پیدا کرده است .و این فاز عالوه بر جوانهزنی در میان هستههای
دندریتی ،داخل فاز بین دندریتی نیز جوانهزنی و رشد کرده است.
شکل ( ،)0نشان میدهد که رشد این فاز به حدی بوده که
ضخامت این فاز به  2میکرومتر نیز رسیده است .این درحالی
است که بیشترین ضخامت این فاز در نمونههای پیرسازی شده
در دماهای  077 oCو  077از  577نانومتر تجاوز نکرده است.
نکته قابل توجه دیگر بههم پیوستگی رسوبهای ستونی روشن
داخل هستههای دندریت در دمای  177°Cاست .مطابق با شکل
(-0ج) ،در این دما رشد رسوبهای ستونی شکل به حدی بوده
که با افزایش ضخامت به یکدیگر پیوستهاند .شکل ( )1و جدول
( ،)2نتایج حاصل از آنالیز  EDSنقاط  B ،Aو  Cمربوط به شکل
(-0ج) را نشان میدهد.
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تحقیقات دیگران [ ،]0،0،10ترکیب منطقه  Bنیز نشان میدهد
که فاز بیندندریتی ،ترکیبی نزدیک به فازهای  γ′ ،βو  γدارد
که با توجه به مورفولوژی مشابه ارائه شده در مقاالت فوقالذکر،
ترکیب منطقه  Bفاز  βاست .نتایج آنالیز اتمی نقطه  Cنیز نشان
میدهد که ترکیب شیمیایی نواحی روشن که حاوی رسوبهای
کروی هستند ،ساختار دوفازی  γ/γ′است .در مراجع ] [1،0نیز
به تشکیل فاز  γ′با مورفولوژی کروی اشاره شده است.
با پیرسازی آلیاژ مورد مطالعه در دماهای  077یا  077°Cفاز
کروی مشابه با رسوبات  γ′رسوبگذاری میکند .از طرفی با
پیرسازی در دمای  077°Cرسوبهای ستونی شکل ظریفتری
نسبت به دمای  077°Cایجاد شده است .اما مطابق با تحقیقات
انجام شده در مراجع [ ]1و [ ،]15پیرسازی در دمای 077°C

شکل  -0ریزساختار آلیاژ ذوب مجدد و همگن شده پس از پیرسازی در  199 oCو به
مدت زمانهای الف ،9 -ب 91 -و ج 24-ساعت.

نتایج آنالیز  EDSجدول ( )2نشان میدهند که عناصر آلومینیم
و تیتانی م میل شدیدی به جایگیری داخل فازهای خطی شکل
تیره دارند که نقطه  Aبیانگر این موضوع است .تا حدی که غلظت
این عناصر در مناطق خطی شکل تیره بیش از  3برابر غلظت
آنها در مناطق روشن فاز زمینه در نقطه  Cاست .اما مقدار
آلومینیم و تیتانیم در نقطه  Bکمتر از نقطه  Aو بیشتر از نقطه
 Cاست .با توجه به جدول ( )2و ترکیب شیمیایی رسوبات
تیرهرنگ (نقطه  Aدر شکل -0ج) احتمال تشکیل رسوبهای فاز
 βدر این مناطق بسیار زیاد است .ترکیب فاز  βبصورت
) Co2(Al,Tiاست .مطابق با نتایج آنالیز جدول ( ،)2عناصر
دیگری هم در نقطه  Aوجود دارند که علت این امر ،جانشینی
این عناصر با کبالت ،تیتانیم و آلومینیم است .همچنین مطابق با

کسر حجمی بیشتری از رسوبهای  γ′را حاصل میکند .باتوجه
به نتایج آنالیز  EDSمربوط به نمونه پیرسازی شده در دمای
 177°Cمیتوان نتیجه گرفت که به دلیل کسر سطحی باالتر و
افزایش ابعاد فاز  βو احتمال بیشتر رسوبگذاری آن ،این دما
جهت پیرسازی آلیاژ مورد مطالعه مناسب نیست.
شکل ( ،)17نمودار تغییرات سختی نمونههای پیرسازی شده در
دماهای  077 ،077 oCو  177بر حسب زمان را نشان میدهد.
بررسی تغییرات سختی نشان میدهد که با افزایش زمان
پیرسازی ،سختی ماکرو نمونههای پیرسازی شده در دماهای
 077و  177 oCافزایش پیدا میکند اما سختی ماکرو نمونهای
که در دمای  077 oCپیرسازی شده ،ابتدا کاهش و سپس کمی
افزایش پیدا کرده است.
o
شکل (-17الف) نشان میدهد که در دمای  077 Cافزایش
سختی بیش از سایر دماها بوده است .این روند در شکل (-17
ب) نیز تاحد زیادی تکرار شده و فقط در مورد فاز بین دندریتی
سختی میکرو نمونه پیرسازی شده در دمای  077 oCبیش از
سختی میکرو فاز بین دندریتی پیرسازی شده در  077 oCاست.
باتوجه به نتایج سختی سنجی و تصاویر میکروسکوپ نوری و
الکترونی میتوان نتیجهگیری کرد که از آنجائی که کسر حجمی
رسوبهای  γ′با پیرسازی در دماهای  077یا  077°Cاختالف
چندانی ندارد ،سختی بیشتر نمونههای پیرسازی شده در
 077°Cمربوط به توزیع و مورفولوژی مناسبتر رسوبهای γ′
است .از سوی دیگر در دمای  ،177 oCفاز  βبه مقدار زیادی
رسوبگذاری کرده است که فازی نرم است .پیشتر و در شکل
( )0مشاهده شد که در دمای  177 oCمقدار زیادی از رسوبات
 βدر کل ساختار توزیع شدهاند.
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شکل -9تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه پیرسازی شده در  199 oCبه مدت  24ساعت در بزرگنماییهای متفاوت :الف و ج :الکترون برگشتی و ب و
د :الکترون ثانویه .نواحی مربوط به فازهای مختلف داخل شکل با پیکان مشخص شدهاند ،نواحی  B ،Aو  Cمربوط به آنالیز نقطهای هستند.

شکل  -1نتایج حاصل از آنالیز  EDSنقاط :الف ،A :ب B :و ج C :مربوط به شکل -9ج.
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جدول  -2ترکیب نقاط  B ،Aو  Cمربوط به شکل -9ج (درصد اتمی).

نقطه
A

کبالت

آلومینیم

تنگستن

تیتانیم

تانتالیم

61/0

22/2

2

13/5

7/6

B

61/5

10/5

3/0

0/0

7/5

C

05

0/5

2/6

2/3

7/6

460
℃700
℃800
℃900

الف

440
420

380
360

سختی)(HV

400

340
320
300
16

24

8

0

زمان پیرسازی (ساعت)

ب

1000

هسته دندریت ℃700
هسته دندریت ℃800
هسته دندریت ℃900
بین دندریت ℃700
بین دندریت ℃800
بین دندریت ℃900

900
800

600
500

سختی)(HV

700

400
300
200
24

16

8

0

زمان پیرسازی (ساعت)
شکل  -99نمودار تغییرات سختی ،الف :ماکرو و ب :میکرو نمونههای
ریختگی ،همگنسازی و پیرسازی شده بر حسب زمان در دماهای متفاوت
(مقادیر سختی مربوط به نمونه ریختگی با عالمت ستاره داخل شکل
مشخص شده است).

گزارش شده است [ ]0که رسوبگذاری فاز  βحتی باعث کاهش
کسرحجمی رسوبات  γ′نیز میشود .بنابراین سختی میکرو
نمونهای که در  177°Cپیرسازی شده است در هر دو فاز
هستههای دندریت و مناطق بین دندریتی بسیار کمتر از سایر
نمونهها است.
با وجود این که در دمای  077°Cمقادیری فاز  βرسوبگذاری
کرده است ،اما کسرحجمی رسوبات  γ′در این دما کمی بیشتر از
دمای  077 oCاست و رسوبهای  γ′توزیع بهتری دارند .بهبیان
دیگر اثر مخرب فاز  βدر دمای  077 oCبه وسیله کسرحجمی

بیشتر و توزیع بهتر رسوبات  γ′جبران شده است .بنابراین با توجه
به تصاویر میکروسکوپهای نوری و الکترونی و همچنین آزمایش
سختی سنجی ،دمای  077 oCدمای بهینه پیرسازی آلیاژ مورد
مطالعه بدست آمد.
 -4نتیجهگیری
 -1با پیرسازی آلیاژ  Co-7Al-7W-4Ti-2Taدر دمای 077 oC
ساختار دندریتها تغییری نکرد ،اما با پیرسازی این آلیاژ در
دمای  077 oCکسر سطحی فاز بین دندریتی کاهش نیافت
و با افزایش زمان پیرسازی در این دما مناطق بیندندریتی
کمرنگتر شدند و در دمای  177 oCنیز کسر سطحی
ساختارهای دندریتی بیش از سایر دماها کاهش یافت.
o
 -2با پیرسازی آلیاژ  Co-7Al-7W-4Ti-2Taدر دمای 077 C
رسوبهای خطی شکل و تیره رنگ فاز مضر  βرسوبگذاری
کردند که با افزایش دما تا  177 oCکسر حجمی و ضخامت
این فاز مضر بسیار افزایش یافت تا حدی که از حالت خطی
شکل خارج شد؛ اما با پیرسازی در دمای  077 oCرسوب فاز
مضر  βبه میزان بسیار کمی ایجاد شد.
 -3با پیرسازی آلیاژ  Co-7Al-7W-4Ti-2Taدر دمای 077 oC
رسوبهای کروی فاز  γ′داخل مناطق هستههای دندریتی
رسوبگذاری کردند .کسر سطحی و اندازه این رسوبها با
افزایش زمان پیرسازی افزایش یافت .با افزایش دمای
پیرسازی  077 oCکسر سطحی و اندازه این رسوبات افزایش
پیدا کرد؛ اما با پیرسازی در دمای  177 oCکسر سطحی
بیشتری از رسوبهای  γ′حاصل نشد و فقط اندازه رسوبها
افزایش یافت.
 -2از آنجائیکه کسر سطحی رسوبهای  γ′در دمای 077 oC
کمتر از سایر دماها است ،سختی نمونههای پیرسازی شده
در این دما نیز کمتر از نمونههای پیرسازی شده در دماهای
دیگر است .در دمای  177 oCعلیرغم این که رسوبهای فاز
 γ′نیز رسوبگذاری کردهاند ،رسوبگذاری شدید فاز مضر β
و مصرف عناصر تشکیل دهنده فاز  ، γ′منجر به کاهش کسر
سطحی فاز  γ′و درنتیجه کاهش سختی نمونه پیرسازی شده
o
در دمای  177°Cنسبت به نمونه پیرسازی شده در دمای C
 077شد.
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Abstract

The aim of this study was to investigate the effect of temperature and time of aging on
the microstructure and hardness of the novel Co-based superalloy with the composition
of Co-7Al-7W-4Ti-2Ta. For this purpose, the new generation cobalt-based superalloy
ingot cast by the VIM and VAR furnaces. Then aging treatment was performed at 700,
800 and 900°C for 8, 16 and 24 hours. Then, the specimens were cooled in air.
Subsequently, the specimens were subjected to microstructural examinations by optical
and electron microscopy and hardness test. The results showed that by increasing aging
temperature from 700°C to 800°C, the γʹ precipitation and its growth occurred and its
volume fraction and size increased. Therefore, the maximum hardness obtained for the
specimen aged at 800°C. By increasing the temperature of aging to 900 oC, the hardness
decreased which was attributed to the precipitation of harmful β phase containing CoAl-Ti and consumption of γʹ alloying elements results in reduction of the γʹ volume
fraction.
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