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چکیده:
سوپرآلیاژ  X-750یک آلیاژ نیکل -کرم رسوب سخت شونده است که مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون و استحکامش را
تا دمای  767 °Cحفظ میکند .اگرچه با افزایش دما تا باالتر از  767 °Cبیشتر اثرات رسوب سختی از بین میرود اما
قطعات عملیات حرارتی شده ،استحکام مفیدی را تا دمای  312 °Cدارا هستند .به همین دلیل اعمال عملیات حرارتی به
منظور پایداری فازهای استحکام بخش در سوپرآلیاژ  X-750امری حائز اهمیت است .هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر
نرخ سرمایش پس از عملیات انحالل بر ریزساختار و تغییرات ایجاد شده در مورفولوژی و اندازه ذرات رسوبی استحکام بخش
به سوپرآلیاژ  X-750و همچنین ارتباط ریزساختار آن با سختی است .به این منظور ،ضمن انجام عملیات حرارتی دو
مرحلهای انحالل و پیرسازی جهت دست یابی به میزان و اندازه مطلوب ذرات رسوبی ' ، γشرایط و نرخهای متفاوت سرمایش
پس از ع ملیات انحالل در نظر گرفته شد و آنالیزهای تصویری بر ریزساختارهای حاصل شده صورت گرفت .نتایج نشان داد
که جوانهزنی ذرات رسوبی ' γثانویه فارغ از نرخ سرمایش پس از عملیات انحالل اتفاق میافتد اما رشد آنها وابسته به دمای
عملیات پیرسازی بوده است .همچنین تشکیل ' γثانویه به محیط سرمایش پس از عملیات انحالل وابسته است و با افزایش
نرخ سرمایش ،میزان ذرات رسوبی ' γثانویه کاهش می یابد .همچنین با افزایش نرخ سرمایش پس از عملیات انحالل ،میانگین
اندازه ذرات رسوبی ' γاولیه از  120/5به  96نانومتر کاهش یافت و درصد آنها از  % 53به  % 00/31افزایش یافت .بیشترین
سختی متعلق به سیکل عملیات حرارتی  2-ACکه دارای بیشترین میزان ' γثانویه است ،است.
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 -9مقدمه
بهطور کلی در سوپرآلیاژهای پایه نیکل ،میتوان به سه دسته
آلیاژهای نیکل خالص ،آلیاژهای پایه نیکل محلول جامد و
آلیاژهای پایه نیکل رسوب سخت شونده اشاره کرد .سوپرآلیاژ
 X-750یک آلیاژ نیکل کروم رسوب سخت شونده است که در
طیف گستردهای از ابزارهای صنعتی همانند توربینهای گازی،
مخازن تحت فشار ،ابزارها و سازههای هواپیما کاربرد دارد.
همچنین به دلیل مقاومت به خوردگی زیاد برای کاربردهایی
مانند پیچ و مهرههای مورد استفاده در دماهای باال بسیار مورد
استفاده قرار میگیرد [ .]9-1عملکرد سوپرآلیاژ  X-750همانند

آلیاژ  Inconel 600بوده اما افزودن عناصری همانند آلومینیم و
تیتانیم ،سوپرآلیاژ  X-750را تبدیل به یک آلیاژ رسوب سخت
کرده است که به دلیل مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون و
خواص کششی و خزشی مناسبی که دارد ،آن را قادر به پایداری
و حفظ استحکام تا دماهای باالتر از  766°Cمیکند [ .]7 ,1در
این سوپرآلیاژ علیرغم نقشی که کاربیدهای فلزی ثانویه در
استحکام بخشی دارند ،فاز ' γایجاد شده در اثر عملیات حرارتی
به عنوان اصلیترین و اولین فاز استحکام بخش در این آلیاژ
شناخته میشود [ .]0 ,5ساختار اکثر سوپرآلیاژهای X-750
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ورقهای بصورت مخلوطی از دانههای ریز و درشت با ابعاد 6/15
الی  6/5میلیمتر است.
سوپرآلیاژ  X-750کاربرد قابل توجهی در محیطهای مخرب دارد
و ریزساختارآن ،کاربرد این آلیاژ را تعیین میکند .بطوریکه
میتوان با اعمال عملیات حرارتیهای متفاوت و پخش کردن
ذرات رسوبی ' γبا مورفولوژیهای متفاوت ،به ریزساختار مناسب
و به تبع آن به خواص مکانیکی مطلوب دست یافت .ذرات رسوبی
' Ni3(Ti,Al) γدارای ساختار کریستالی  FCCبا ساختار  L12و
پارامتر شبکه 6/90 nmهستند .تطابق شبکه نزدیکی که این
ذرات با زمینه دارد (~  )6 -1 %سبب همگنی آنها بطور یکنواخت
در زمینه میگردد [ .]7به طوری که با رسوبات بسیار ریز موجود
در زمینه قابل شناسایی بوده و در سرتاسر ماده پراکنده هستند
[ .]1اطالعاتی در مورد دمای دقیق پایداری ذرات ' γدر دسترس
نیست ،اما در اکثر آلیاژهای  Ni-Alدمای انحالل این فازهای
رسوبی بین  155تا  1266درجه سانتیگراد است [ .]3فازهای
ثانویه دیگری که در سوپرآلیاژ  X-750مشاهده میشود،
کاربیدهای  FCCاز نوع  M23C6 ،MCاست که در آن  Mعنصری
فلزی است .کاربیدهای  MCرا میتوان به صورت (Ti,Nb)C
نوشت که معموال غنی از عناصر تیتانیم و نایوبیم هستند و پارامتر
شبکه آنها وابسته به عنصر فلزی آن است .به طوری که اگر غنی
از نایوبیم باشند ،پارامتر شبکه آنها  6/90و اگر غنی از تیتانیم
باشد 6/77 ،نانومتر است .این کاربیدها هم در زمینه و هم در
مرزدانه یافت میشوند و تا دمای  1266°Cپایدار بوده و میتوان
گفت متأثر از عملیات حرارتی نیستند .البته قابل ذکر است که
کاربیدهای  MCغنی از نایوبیم ،دمای انحالل کمتری نسبت به
تیتانیم دارد و تا حدودی طی عملیات انحالل شروع به حل شدن
میکند [ .]11 ,16از جمله دیگر کاربیدهای موجود در این
سوپرآلیاژ ،کاربید  M23C6با ساختار  FCCو پارامتر شبکه 1/60
نانومتر است .این کاربیدهای غنی از کروم با مورفولوژیهای
متفاوت معموال در مرزدانهها بوده و گزارش شده است که در
دمای  °176Cحل میشوند [.]12 ,1
در سوپرآلیاژهای  X-750با افزایش دما تا باالتر از  767 °Cبیشتر
اثرات رسوب سختی از بین میرود اما قطعات عملیات حرارتی
شده ،استحکام مفیدی را تا دمای  312 °Cدارا هستند [.]19
در واقع عملیات حرارتی یکی از مراحل ساخت یا بازسازی
پرههای توربین گازی با هدف ایجاد ساختار میکروسکپی و خواص
مورد نظر در آلیاژ و پوشش است و عدم کنترل دقیق سیکل
عملیات حرارتی و اتمسفر آن سبب ایجاد ساختار نامناسب،
ایجاد ترک ،افت خواص مکانیکی و اکسایش میشود .در گذشته
Stabilizing

1

عملیات حرارتی رایجی که بر سوپرآلیاژ  X-750انجام میشد،
شامل سه مرحلهی )1 :عملیات انحالل در دمای تقریبا 1666 °C
به مدت  1الی  2ساعت )2 ،عملیات پایداری 1در دمای 156 °C
به مدت  27ساعت و  )9عملیات پیرسازی نهایی در دمای 766
 °Cبود .اما به هرحال این نوع عملیات حرارتی رضایت بخش
نبوده و امروزه عملیات حرارتی دو مرحلهای انحالل و پیرسازی
برای سوپرآلیاژ  X-750انجام میشود [ .]17جهت دستیابی به
خواص مکانیکی مطلوب ،عملیات حرارتی انحالل برای ایجاد
ساختاری همگن که شامل رسوبات ریز ' γباشد ،بسیار حائز
اهمیت است [ .]15بطور کلی اثر عملیات حرارتی آنیل انحاللی
بر ریزساختار در پایان عملیات حرارتی مشخص میشود که انتظار
میرود تمام ذرات ' γو کاربید  M23C6حل شوند .با این حال،
گزارشهایی از باقی ماندن مقداری از این فازهای ثانویه پس از
عملیات انحالل در دمای  1639 °Cبه مدت یک ساعت به میزان
 7/0 wt.%فاز ' γو  M23C6 6/9 wt.%در دسترس است [.]5
شکل( )1دما و زمان تحوالت فازی آلیاژ  X-750را نشان میدهد.
سرعت سرمایش پس از عملیات انحالل به علت موثر بودن در
میزان جوانهزنی و رشد فازهای رسوبی نقش بسزایی در اندازه و
مورفولوژی فاز رسوبی دارد؛ بطوریکه میزان تبعیت اندازه ذرات
' γدر دمای پیرسازی به سرعت سرمایش پس از عملیات انحالل
بستگی دارد .چنانچه سرعت سرمایش پس از عملیات انحالل
زیاد باشد ،اندازه فاز ' γتابعی از دمای پیرسازی است .زیرا سرعت
سرد کردن باال مانع از رسوب ' γدر حین سرمایش میشود .در
گزارشی [ ]17بیان شده که معموال جوانههای ' γدر طول فرآیند
سرد شدن فارغ از توجه به نرخ سرمایش اتفاق میافتد .طبق
تئوری جوانهزنی ،جوانهزنی ' γوابسته به دو فاکتور مهم است:
 )1انرژی آزاد شیمیایی که مرتبط به زمینهی فوق اشباع است.
 )2انرژی مرزدانه شامل انرژی سطح و انرژی االستیک که
انرژی االستیک توسط عدم تطابق شبکه بین رسوبات ' γو
 γتعیین میشود.

شکل  -9نمودار دما ،زمان ،تحول سوپرآلیاژ .]91[ X-750
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پس میتوان چنین بیان کرد که زمینهی فوق اشباع و پارامتر عدم
تطابق ،دو فاکتور بسیار مهم در کنترل رسوبات ' γهستند [.]17
البته در مقاالت مختلف اشاراتی به اهمیت تاثیری که نرخ
سرمایش از دمای انحالل بر ریزساختار سوپرآلیاژهای پایه نیکل
میگذارند ،کردهاند .به طور مثال  Koulو همکارانش بیان کردند
که افزایش نرخ سرمایش از دمای انحالل سبب کاهش اندازهی
رسوبات ' γمیشود [ .]11از جمله عوامل دیگری که متاثر از نرخ
سرمایش پس از عملیات انحالل است ،کسر حجمی رسوبات 'γ
است .همانطور که قبأل نیز اشاره شد ،استحکام دمای باالی
سوپرآلیاژهای پایه نیکل عالوه بر مورفولوژی رسوبات ' ،γبه کسر
حجمی آنها نیز وابسته است .در گزارشی که بر سوپرآلیاژ
 Udimet 500انجام گرفت ،مشاهده شد که با افزایش نرخ
سرمایش از کوره تا هوا ،کسر حجمی رسوبات کاهش مییابد.
شکل زیر ارتباط بین نرخ سرمایش و کسر حجمی رسوبات را در
این آلیاژ نشان میدهد [ .]13پس از عملیات انحالل ،جهت
رسوب فازهای رسوب سخت شونده و یا رسوب سایر فازهای مؤثر
در بهبود استحکام ،عملیات پیرسازی انجام میشود .همانند
عملیات انحالل ،عملیات پیرسازی نیز بنا بر آلیاژ و ترکیب
شیمیایی آن انتخاب میشود [ ]19و بطور کلی جهت جوانهزنی
و رشد رسوبات ' γاستفاده میشود [.]26
به دلیل اهمیت نرخ سرمایش در اندازه ،مورفولوژی و کسر
حجمی ذرات رسوبی ' γکه از جمله مهمترین فازهای استحکام
بخش در سوپرآلیاژ  X-750به شمار میآید و همچنین به دلیل
تحقیقات کمی که بر این موضوع در سوپرآلیاژ مورد پژوهش
انجام شده است ،هدف از این پژوهش ،تاثیر محیط و درواقع نرخ
سرمایش پس از عملیات انحالل و تاثیر آن بر ریزساختار
سوپرآلیاژ  X-750است.
 -2مواد و روش تحقیق
از سوپرآلیاژ پایه نیکل  X-750با ترکیب شیمیایی مندرج در جدول
( )1استفاده شده است که توسط دستگاه کوانتومتری به ست آمده
است .این ترکیب به طور کامل مطابق با ترکیب شیمیایی استاندارد
این آلیاژ است .نمونهها با ابعاد  1/5 × 16× 16میلیمتر برش داده
شدند .به منظور یکنواختسازی ریزساختار ابتدا عملیات انحالل و
سپس جهت ایجاد فازهای ' γعملیات پیرسازی بر روی نمونهها
انجام شد .جهت انجام سیکل عملیات حرارتی ،ابتدا نمونهها به
مدت  2ساعت تحت دمای  1155 °Cقرار گرفتند و سپس در پنج
محیط کوره ،هوا ،روغن ،آب و آب نمک که به ترتیب با عالمت
اختصاری  WQ،OC ،AC ،FCو  BQدر شکل ( )2نشان داده
شده اند ،با نرخ سرمایش متفاوت سرد شده و پس از آن به مدت
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 27ساعت تحت دمای  175 °Cپیرسازی شدند .شکل ()2
شماتیک سیکلهای عملیات حرارتی اعمال شده بر این آلیاژ را
نشان میدهد .جهت تعیین و بررسی ریزساختار پس از مراحل
آمادهسازی اولیه ،نمونهها با محلول اسید اگزالیک ،الکترو اچ شدند.
ریزساختار نمونهها توسط میکروسکپ نوری و الکترونی روبشی
مدل  Olympus BX51Mمورد بررسی قرار گرفت .همچنین جهت
بررسی و آنالیز دقیقتر ریزساختار نمونهها از یک دستگاه
میکروسکپ الکترونی گسیل میدانی ،FESEM ،با مدل
 MIRA3TESCAN-XMUمجهز به  EDSاستفاده شد.
با استفاده از نرمافزار  ImageJو  MIPمیانگین اندازه دانههای
نمونههای مختلف سوپرآلیاژ مورد پژوهش ،بعد از اعمال سیکلهای
متفاوت عملیات حرارتی اندازهگیری شد .برای رسیدن به نتایج
دقیقتر میانگین اندازه دانهها ،از  26منطقه بر روی تصاویر مختلف
برای هر نمونه تحت عملیات حرارتی که دارای وضوح بیشتری بود،
اندازهگیری انجام شد .از نرمافزار آنالیز تصویر  Anix Mpنیز جهت
تخمین درصد فازهای موجود در آلیاژ استفاده شد .همچنین
آزمایش سختی سنجی نیز بر روی نمونهها انجام شد .همچنین
آزمایش سختی سنجی روی نمونهها انجام شد.
 -3نتایج و بحث
تصاویر ( )9نمونه سوپرآلیاژ  X-750کار شده اولیه فاقد هرگونه
عملیات حرارتی و همچنین نمونههایی که تحت عملیات انحالل
قرار گرفته و پس از آن با نرخهای متفاوت سرد شده است را
نشان میدهد .همان طور که در شکل ( -9الف) مشاهده میشود،
ریزساختار سوپرآلیاژ  X-750کار شده شامل دانههای درشت و
ریز به همراه دوقلوییهای مکانیکی با فصل مشترکهای ناصاف
با زمینه است .طبق آنالیزهای تصویری که بر روی سوپرآلیاژ اولیه
صورت گرفت ،اندازه دانههای ریز در محدوده  26میکرومتر و
اندازه دانههای درشت در محدوده  166 ± 7میکرومتر محاسبه
شدند .سپس نمونه تحت عملیات انحالل قرار گرفت ،به طوری
که به مدت  2ساعت در دمای  1155 ± 5 °Cحرارت داده شد
و سپس در پنج محیط متفاوت سرد شد.

شکل  -2تصویر شماتیک عملیات حرارتیهای اعمال شده در این پژوهش.
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جدول  -9ترکیب شیمیایی اینکونل  117X-استاندارد و آلیاژ استفاده شده در تحقیق.

شکل  -3تصاویر میکروسکپ نوری از ریزساختار اینکونل :الف) بدون اعمال عملیات حرارتی ،تحت عملیات انحالل در ب)  ،2h ،9911 °Cسرد شده در کوره،
ج)  ،2 h ،9911 °Cسرد شده در هوا ،د)  ،2 h 9911، °Cسرد شده در روغن ،ه) ،2 h ،9911 ° Cسرد شده در آب ،و) ،2 h 9911 ° Cسرد شده در آب نمک.
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مطابق تصاویر ( -9ب) الی (-9و) مشاهده شد که با افزایش دما
شرایط برای رشد دانهها فراهم بوده و دانهبندی درشتتری در
مقایسه با ریزساختار آلیاژ اولیه حاصل گردید .میانگین اندازه
دانهها طی سرمایش در این پنج محیط ،اختالف قابل مالحظهای
با یکدیگر نداشته و اندازه آنها  75 ± 7میکرومتر حاصل شد .به
عبارتی میتوان چنین بیان کرد که تغییر در محیط سرمایش
پس از عملیات انحالل نمیتواند تغییر قابل مالحظهای در اندازه
دانهها ایجاد کند و تنها دمای عملیات انحالل در رشد و اندازه
دانهها موثر است .البته به نظر میرسد زمانیکه نمونه پس از
عملیات انحالل در کوره با نرخ سرمایش بسیار کم سرد میشود،
به دلیل اینکه مدت زمان بیشتری را در مقایسه با سایر
محیطهای سرمایش در دمای باال بوده ،شرایط و زمان بیشتری
جهت رشد و ایجاد دانهبندی هم محورتر در مقایسه با سایرین
داشته است.
پس از عملیات انحالل به مدت  2ساعت در دمای ثابت
 1155 °C ± 5 °Cو سرمایش در محیطهای متفاوت ،عملیات
پیرسازی در دمای ثابت  175 ± 5 °Cبر هر یک از نمونهها اعمال
شد .تصاویر ارائه شده در شکل ( )7ریزساختار این نمونهها را
نشان میدهد .همانطور که در این تصاویر مشاهده میشود،
ریزساختار نمونهها بعد از عملیات پیرسازی در دماهای مختلف
به مدت  27ساعت دارای ساختار دوگانه (به عبارتی دانههای ریز
و دانههای درشت) ولی دانههای هم محور است .تعدادی فازهای
رسوبی بصورت ذرات سیاه رنگ در زمینه نمونههای پیرسازی
شده مشاهده میشود.
با توجه به اهمیت اندازه دانه و مورفولوژی ذرات رسوبی ' γبر
خواص مطلوب سوپرآلیاژها ،کنترل آنها امری ضروری است .با
اعمال دمای عملیات پیرسازی کم ،ذرات رسوبی ' γقابلیت رسوب
کردن را نداشته و سوپرآلیاژ فاقد این ذرات میشود .سوپرآلیاژ
 X-750دارای زمینهای با انرژی نقص چیدمان کم ،کاربیدهای
فلزی متنوع و مقادیر کافی از عناصر  Tiو  Alاست (مطابق
جدول  )1که شرایط الزم جهت ایجاد فازهای رسوبی استحکام
دهنده بین فلزی ) Ni3(Al,Tiبا ساختاری منظم را فراهم
میکنند .البته کسر حجمی فازهای ' γدر این سوپرآلیاژ کم است.
با اعمال شرایط سرمایش متفاوت پس از عملیات انحالل از دمای
 1155 ± 5 °Cو اعمال دمای  175 ± 5 °Cبرای عملیات
پیرسازی شرایط الزم جهت ایجاد ذرات رسوبی ' γبا مورفولوژی
و ابعاد متفاوت فراهم گشت که در ادامه به بررسی آن پرداخته
میشود.
شکل ( )5تصاویر ریزساختار اینکونل  X-750تحت سیکلهای
متفاوت عملیات حرارتی را نشان میدهد .با توجه به شکل دمای
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پیرسازی  175 ± 5 °Cرا میتوان به عنوان دمایی از پیرسازی
تعریف کرد که در تمامی شرایط سرمایش ،شرایط مناسب برای
ایجاد ذرات ' γرا دارا است .بعبارتی به نظر میرسد که جوانهزنی
ذرات رسوبی ' γاولیه تحت تاثیر نرخ سرمایش پس از عملیات
انحالل نبوده و تنها تابع انرژی آزاد شیمیایی و انرژی مرزدانه که
شامل انرژ سطحی و انرژی االستیک است و در تمامی حالتهای
سرمایش ،شرایط ترمودینامیکی و سینتیکی جوانهزنی فراهم بوده
و جوانهزنی ذرات رسوبی ' γاتفاق میافتد [ .]10البته مورفولوژی
و اندازه این ذرات تحت شرایط مختلف ،متفاوت است و اندازه
ذرات ' γدر دمای پیرسازی به سرعت سرمایش پس از عملیات
انحالل بستگی دارد .به طوری که با افزایش نرخ سرمایش پس از
عملیات انحالل مورفولوژی ذرات از حالت مکعبی خارج شده و
به سمت کروی متمایل میشود.
همچنین با توجه به تصاویر عالوه بر گاما پرایم اولیه ،گاما پرایم
ثانویه نیز مشاهده میشود .تعدادی از فازهای گاما پرایم ابتدا در
حین سرد کردن از عملیات انحالل جوانهزنی کرده و در حین
سرد کردن پس از عملیات پیرسازی رشد کردهاند .کاهش نرخ
سرمایش سبب کاهش درجه فوق اشباع و افزایش انرژی
کوهیرنسی بین رسوبات  γو ' γمیشود .در واقع هر دو پدیده
سبب افزایش شعاع جوانهی بحرانی شده که در نتیجه جوانه زنی
رسوبات ' γاز زمینهی  γبا جوانههای بحرانی با شعاع بزرگتر را
ممکن می سازد .بنابراین ،زمانیکه نرخ سرمایش از دمای انحالل
پایین است ،سد انرژی جوانه زنی باال است ،پس عناصر مورد نیاز
برای تشکیل ذرات جدید ' γبه ذرات اولیهی ' γنفوذ کرده و سبب
رشد آنها میشوند و بدین ترتیب در نرخهای سرمایش پایین،
اندازه ذرات رسوبی ' γبزرگتر از نرخ سرمایشهای باالست [.]17
بنابراین سرعت سرمایش پس از عملیات انحالل به علت موثر
بودن در میزان جوانهزنی و رشد فازهای رسوبی ،نقش بسزایی در
اندازه و مورفولوژی فاز رسوبی ' γدارد .همانطور که در شکل ()7
مشاهده میشود ،اعمال شرایط متفاوت سرمایش پس از عملیات
انحالل سبب شد تا علیرغم دمای و زمان ثابت عملیات انحالل و
پیرسازی ،ذرات رسوبی ' γبا درصد و اندازه ذرات متفاوتی ایجاد
شوند .برای بیان این موضوع از نرمافزار  Anix MPجهت تعیین
کسر درصد ذرات رسوبی و همچنین از نرم افزار  MIPجهت
تعیین اندازه ذرات استفاده شد .همانطور که در نمودار شکل ()7
مشاهده میشود ،زمانیکه نمونه پس از عملیات انحالل در کوره
با نرخ سرمایش بسیار پایین سرد میشود ،میانگین اندازه ذرات
رسوبی' 120/5 ± 1 ،γبوده است و با افزایش نرخ سرمایش ،اندازه
آنها به  96 ± 1کاهش مییابد.
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شکل  -4تصاویر نوری از ریزساختار سوپرآلیاژ  X-750پیرشده در دمای  141 °Cبه مدت  24ساعت بعد از عملیات انحالل در شرایط مختلف:
الف)  ،FC -141ب)  ،AC-141ج)  ،OQ-141د)  WQ-141و ه) . BQ-141

با توجه به شکل ( )0که توسط نرمافزار  Anix MPتهیه شد،
مشاهده شد که در نرخهای سرمایش پایین ،درصد ذرات ' γاولیه
کمتر است و با افزایش نرخ سرمایش ،میزان آنها افزایش مییابد.
در واقع به دلیل افزایش انرژی کوهرنسی و درجه فوق اشباع که
در اثر افزایش نرخ سرمایش اتفاق میافتد ،شعاع بحرانی
جوانههای ایجاد شده کاهش مییابد و به تبع آن ،تعداد فازهای
' γجوانهزده شده و درصد آنها افزایش مییابد .به دلیل اختالف
کمی که میان نرخ سرمایش محیطهای روغن ،آب و آب نمک
وجود دارد ،مقایسه درصد ذرات رسوبی ایجاد شده در این سه
محیط کاری دشوار است .اما در مقایسهی عملیات سرمایش در
دو محیط کوره و هوا میتوان گفت در هر دو محیط سرعت
سرمایش کند بوده و امکان جوانهزنی ذرات ' γدر هر دو محیط
به راحتی مهیا است ،اما به دلیل سرعت سرمایش بسیار پایینی
که در محیط کوره در مقایسه با محیط هوا وجود دارد ،ذرات 'γ
پس از سرد شدن در محیط کوره به یکدیگر ملحق گشته و
درشت می شوند اما تعداد ذرات جوانه زده شده در محیط کوره
در مقایسه با محیط سرمایش هوا بسیار کمتر است.
شکل ( )1تغییرات سختی نمونهها را بر حسب سیکلهای
عملیات حرارتی نشان میدهد .با توجه به شکل روند کلی
تغییرات سختی نسبت به سیکل عملیات حرارتی و متغیر محیط
سرمایش پس از عملیات انحالل به نظر میرسد که در ابتدا با با
افزایش نرخ سرمایش از محیط کوره به هوا ،سختی به میزان
 75 HVافزایش یافت .اما با افزایش بیشتر نرخ سرمایش افت
مقدار سختی از محیط سرمایش هوا مشاهده شد.

شکل  -1تصویر گرفته شده توسط میکروسکپ الکترونی روبشی از
ریزساختار اینکونل  X-750سرد شده در شرایط الف)  ،1-FCب)  5-BQپس
از عملیات انحالل و پیرسازی شده در دمای .141 ± 1 °C

پژوهشنامه ریختهگری ،پاییز  ،9311جلد  ،4شماره  ،3صفحات 913-941

919

شکل  -1تصویر گرفته شده توسط نرم افزار  Anix MPاز ریزساختار اینکونل  X-750تحت سیکل عملیات حرارتی:
الف)  ،1-FCب)  ،2-ACج)  ،3-OQد)  4-WQو ه)  5-BQپس از عملیات انحالل و پیرسازی شده در دمای .141 ± 1 °C

البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که سختی حاصل شده از
آلیاژهای تحت سرمایش باال پس از عملیات انحالل (محیط
روغن ،آب و آب نمک) سختی بیشتری نسبت به شرایط سرمایش
کوره را داشته و افت ذکر شده در مقایسه با محیط هوا مطرح
میشود .در واقع میتوان چنین بیان کرد که بیشترین سختی
متعلق به محیط سرمایش هوا و کمترین سختی متعلق به محیط
کوره است .رابطه هال – پچ بیان میکند هر دو عامل اندازه دانه
و کسر حجمی که به تبع آن بحث فاصله بین ذرات مطرح
می شود ،از عوامل موثر در سختی هستند .بطوریکه هرچه اندازه
ذرات رسوبی ' γبیشتر باشد ،سختی کاهش مییابد .همچنین
بیان میشود که با کاهش کسر حجمی ،سختی کاهش مییابد.
البته مشاهده میشود که با تغییر شرایط سیکل عملیات حرارتی
از  1-FCبه  2-ACو افت درصد ذرات رسوبی ' γبه میزان ،%23
سختی نه تنها کاهش نیافت؛ بلکه به میزان  75 HVافزایش یافت
که احتماال علت این افزایش ،حضور ذرات گاماپرایم ثانویه است
که نقش مهمی در سختی و استحکام قطعه ایفا میکند .در ادامه
با افزایش نرخ سرمایش پس از انحالل و افزایش درصد ذرات
رسوبی ' ،γسختی نسبت به سیکل عملیات حرارتی  1-FCافزایش
مییابد .بنابراین نتیجه میشود که هر دو عامل کاهش اندازه
ذرات رسوبی '( γطبق رابطه هال -پچ) و افزایش کسر حجمی

ذرات رسوبی گاما پرایم که به تبع آن منجر به کاهش فاصله بین
آنها میگردد؛ سبب افزایش سختی میشود.

شکل  -1تغییرات کسر حجمی و اندازه ذرات گاما پرایم ثانویه برحسب
سیکلهای متفاوت عملیات حرارتی.

شکل  -1منحنی سختی برحسب سیکلهای متفاوت عملیات حرارتی.
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 نتیجهگیری-4

 شرایط برای رشد، با افزایش دما و اعمال عملیات انحالل-1
دانهها فراهم بوده و دانهبندی درشتتری در مقایسه با
.ریزساختار آلیاژ اولیه حاصل شد
 اختالف، میانگین اندازه دانهها طی سرمایش در پنج محیط-2
75 ± 7 قابل مالحظهای با یکدیگر نداشته و اندازه آنها
میکرومتر حاصل شد و تنها دمای عملیات انحالل در رشد و
.اندازه دانهها موثر است
 اولیه تحت تاثیر نرخ سرمایش پسγ'  جوانهزنی ذرات رسوبی-9
از عملیات انحالل نبوده و تنها تابع انرژی آزاد شیمیایی و
انرژی مرزدانه که شامل انرژی سطحی و انرژی االستیک است
 در نرخهایX-750 و ریزساختار حاصل شده از اینکونل
. استγ' سرمایش متفاوت شامل ذرات رسوبی
 ایجاد شدهγ'  کسر حجمی و مورفولوژی ذرات، اندازه قطر-7
.وابسته به محیط و نرخ سرمایش پس از عملیات انحالل است
 اندازه ذرات کاهش یافت و،بطوریکه با افزایش نرخ سرمایش
. از مکعبی به کروی متمایل شدγ' مورفولوژی رسوبات
γ'  درصد ذرات، با افزایش نرخ سرمایش از محیط کوره به هوا-5
اولیه کاهش و سختی افزایش یافت و سپس با بیشتر شدن
 درصد ذرات رسوبی،نرخ سرمایش پس از عملیات انحالل
 افت ایجاد شده در درصد ذرات رسوبی.افزایش یافت
گاماپرایم اولیه و افزایش سختی به دلیل جوانهزنی و رشد
. ثانویه استγ' ذرات
 حاصل شد که2  بیشترین سختی از سیکل عملیات حرارتی-0
. ثانویه در سختی و استحکام استγ' گویای اهمیت
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Abstract
X-750 Superalloy is a precipitation hardened nickel-chromium alloy that maintains its
corrosion and oxidation resistance up to 704 °C. Although with increasing temperatures up to
704 °C most of the effects of hard deposition are eliminated, the heat treatment components
have a good strength up to 982 °C. For this reason, it is important to apply heat treatment to
stabilize the precipitation phases in the X-750 superalloy. The purpose of this study was to
investigate the effect of cooling rate on the microstructure and changes in the morphology and
size of the particles size of γ' in the X-750 superalloy as well as the relationship between
microstructure and hardness. For this purpose, during two-step heat treatment of solution and
aging treatment to obtain optimum γ' particle size, different cooling rates after solution
treatment were taken and visual analyzes were performed on the obtained microstructures. The
results showed that nucleation of secondary γ' particles occurred after cooling rate after
solution but their growth was dependent on the aging temperature. The formation of secondary
γ' is also dependent on the cooling environment after dissolution and with increasing cooling
rate, the amount of secondary γ' depositional particles decreases. Also, with increasing cooling
rate after solution treatment, the average size of initial γ' particles decreased from 126.5 to 30
nm and their percentage increased from 59 to 66.91. The highest hardness belongs to the 2-AC
heat treatment cycle, which has the highest amount of γ' particles.
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