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چکیده:
هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی تاثیر عملیات پیرسازی بر خواص گسیختگی تنشی و فشار گرم سوپرآلیاژ پایه کبالت نسل
جدید با ترکیب  Co-7Al-7W-4Ti-2Taاست .پس از ذوب سوپرآلیاژ نامبرده به روش  VIMو ذوب مجدد به روش ،VAR
شمش به دست آمده تحت همگنسازی در دمای  1222درجه سانتیگراد و به مدت  12ساعت قرار گرفت .سپس عملیات
پیرسازی روی نمونههای همگنسازی شده در دمای  022درجه سانتیگراد طی زمانهای  16 ،0و  22ساعت انجام شد .پس
از بررسیهای ریزساختاری و آنالیز فازی بوسیله میکروسکوپ الکترونی و آزمایش الگوی تفرق اشعه ایکس ،خواص مکانیکی
دما باال شامل آزمایشهای فشار گرم و گسیختگی تنشی انجام یافت .نتایج نشان داد که آلیاژ مذکور در حالت ریختگی حاوی
فازهای گاما ،گاماپرایم ،بتا و آلفا است که با انجام عملیات همگنسازی فازهای گاماپرایم ،بتا و آلفا در داخل فاز گاما انحالل
مییابند .با پیرسازی آلیاژ مورد مطالعه رسوبهای گاماپرایم جوانهزنی و رشد میکنند که با افزایش زمان پیرسازی کسر
حجمی و اندازه این رسوبها نیز افزایش مییابد .نتایج آزمایش فشار روی نمونه پیرسازی شده به مدت  16ساعت در محدوده
دمایی  222تا  1222درجه سانتیگراد نشان داد که استحکام آلیاژ در دمای  022درجه سانتیگراد افزایش یافت که نشان
دهنده بروز پدیده تسلیم نامتعارف به واسطه رسوبدهی فاز گاماپرایم است .همچنین حداکثر مقاومت در برابر گسیختگی
تنشی در دمای  002درجه سانتیگراد تحت تنش  322مگاپاسکال و به مدت  22ساعت مربوط به نمونهای بود که در دمای
 022درجه سانتیگراد به مدت  16ساعت پیرسازی شده بود.
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 -9مقدمه
سوپر آلیاژهای پایه نیکل رایجترین آلیاژها برای کاربردهای دما
باال هستند .این دسته از مواد استحکام دما باالی خود را مدیون
فاز  γ′با نظم  L12هستند .استحکام این فاز با افزایش دما افزایش
مییابد که به رفتار تسلیم نامتعارف موسوم است .در حین اعمال
کرنش و لغزش نابجاییها در دماهای باال ،نحوه قرارگیری اتمها
در ساختار بلوری موجب ایجاد عیوبی مشابه عیوب نقص چیدمان
تحت عنوان عیوب مرز ضد فازی 1در شبکه میشود .این عیوب
Anti-Phase Boundary

مانع از لغزش نابجاییها و در نتیجه تغییر شکل میشود .لذا
استحکام آلیاژهای پایه نیکل در دماهای باال افزایش مییابد
[ .]1،2در پژوهشهای اخیر ،دانشمندان [ ،]1-2جهت حفظ
خواص دما باال در سوپرآلیاژهای پایه کبالت ،با ایده گرفتن از
وقوع پدیده تسلیم نامتعارف در سوپرآلیاژهای پایه نیکل؛ فاز γ′
منظم با ساختار  L12را با ترکیب ) Co3(Al,Mمعرفی و با طراحی
ترکیب شیمیایی ،سوپرآلیاژهای پایه کبالت نسل جدید را توسعه
دادند.
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با توجه به تنوع و درصد عناصر آلیاژی فازهای متفاوتی در
سوپرآلیاژهای پایه کبالت نسل جدید ایجاد میشوند .مهمترین
این فازها عبارتند از ،فاز زمینه  ،γرسوبهای مکعبی شکل  γ′و
فازهای بینفلزی نرم مانند  β ،μو  χاست [.]3،6،0،0
کبالت عنصر غالب فاز زمینه  γاست و عناصر آلیاژی به صورت
جانشین داخل آن توزیع میشوند .در زمان انجام عملیات
همگنسازی سوپرآلیاژهای پایه کبالت ،رسوبها و فازهای موجود
در ساختار ،داخل این فاز انحالل پیدا میکنند .سپس در حین
عملیات پیرسازی با کاهش حد اشباع غلظت عناصر آلیاژی
فازهای جدید رسوبگذاری میکنند .فاز  با ساختار بلوری
 HCPآلوتروپ کبالت است که داخل فاز زمینه ایجاد میشود.
این فاز حین عملیات حرارتی یا سرمایش پس از آن ایجاد میشود
[ .]2،3،0فاز  γ′با ساختار بلوری  ،L12مهمترین فاز موجود در
سوپرآلیاژهای پایه کبالت نسل جدید است که رفتار تنش
برحسب دمای آن غیر طبیعی است .به عبارت دیگر ،در محدوده
دمایی خاصی ،تنش سیالن یا همان استحکام تسلیم این ترکیب
بینفلزی ،با افزایش دما ،افزایش پیدا میکند .پایداری این فاز
وابسته به ترکیب شیمیایی و دمای مورد بررسی است .ترکیب
این فاز به صورت ) Co3(Al,Mاست و برای تشکیل این فاز وجود
عناصر کبالت ،آلومینیم و حداقل یک عنصر فلزی دیگر مانند
تنگستن ،تیتانیم و تانتالیم ضروری است [.]2،0
فاز  βبا ساختار بلوری  ،B2فازی تیره رنگ در ساختار
سوپرآلیاژهای پایه کبالت است که حین سردشدن پساز عملیات
همگنسازی و یا در حین عملیات پیرسازی ایجاد میشود .این
فاز غنی از آلومینیم است ( )CoAlو نزدیک به  22درصد وزن
آن را آلومینیم تشکیل میدهند .بههمین دلیل در نواحی مجاور
فاز  ،βفاز  γتشکیل میشود که تهی از آلومینیم و فاز γ′است.
همچنین اگر غلظت تیتانیم بیش از حد زیاد باشد این فاز با
ترکیب  Co2AlTiنیز تشکیل میشود .فاز  βدر دمای محیط
استحکام باالیی دارد اما خواص استحکام دما باال را شدیداً کاهش
میدهد [.]2،3،0
مطالعات [ ]2،2،2نشان میدهند که با جایگزین کردن مقادیری
تیتانیم و تانتالیم به جای تنگستن ،کسر حجمی ،دمای انحالل و
استحکام رسوبات  γ′افزایش مییابد .در پژوهش حاضر ،ترکیب
مناسب جهت دستیابی به ساختار و خواص دما باالی مناسب بر
پایه  Co-7Al-7W-4Ti-2Taانتخاب شد.
با توجه به پتانسیل باالی سوپرآلیاژهای پایه کبالت نسل جدید
برای کاربردهای دما باال و عدم انجام تحقیقات منسجم و هدفمند
در مورد بهینهسازی خواص مکانیکی دما باال از طریق عملیات
Vacuum Induction Melting
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پیرسازی ،در پژوهش حاضر تاثیر عملیات پیرسازی بر ریزساختار
و خواص مکانیکی دما باال شامل خواص فشاری و گسیختگی
تنشی سوپرآلیاژ پایه کبالت نسل جدید بر پایه ترکیب
 Co-7Al-7W-4Ti-2Taبررسی شد.
 -0مواد و روش پژوهش
در این پژوهش ،با بهرهگیری از کوره القایی تحت خالء ،VIM2
شمش با ترکیب اسمی ( )Co-7Al-7W-4Ti-2Ta %wtبه وزن
 2کیلوگرم تولید شد .عملیات ذوب مجدد به وسیله کوره قوس
الکتریکی ذوب مجدد تحت خالء 3انجام پذیرفت تا جدایش
عناصر آلیاژی و ساختارهای دندریتی کاهش یابد .با توجه به
حضور فازهای ناخواسته و مضر عملیات همگنسازی در دمای
 1222°Cبه مدت  12ساعت در اتمسفر هوا انجام یافت تا فازهای
مضر ساختار ریختگی و جدایشها و ناهمگنیهای ترکیب
شیمیایی کاهش پیدا کنند .سپس شمش همگنسازی شده در
آب سرد شد .جهت بررسی تاثیر زمان عملیات حرارتی ،شمش
تحت پیرسازی در دمای ℃ 022به مدت زمانهای  16 ،0و 22
ساعت قرار گرفت و در هوا سرد شد.
پس از پیرسازی در شرایط متفاوت ،سطح نمونهها سنبادهزنی و
پولیش شد .به منظور آمادهسازی برای بررسی ریزساختار از
محلول حکاکی با ترکیب ml 122 ml H2O2 + 12ml HNO3
 122HCL +و به مدت  2تا  22دقیقه استفاده شد .سپس سطح
نمونهها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی  ،SEMساخت
شرکت  Zeissو مدل  DSM-960Aمورد بررسی قرار گرفت.
برای بررسی و شناسایی فازهای موجود ،آزمون تفرق اشعه
روی سه نمونه ریختگی ،همگنشده و پیرسازیشده در
 022 oCبه مدت  22ساعت انجام شد .این آزمایش توسط
دستگاه  Rigaku SmartLabتحت ولتاژ  ،22 kVشدت جریان
 32 mAو اشعه  )λ=0.179 nm( Cuمورد استفاده قرار گرفت.
زاویه آنالیز پرتو از  2θ=30°تا  2θ=100°تنظیم شد و روبش اشعه
در هر  2/22درجه و با زمان توقف 2ثانیه صورت گرفت.
برای انجام آزمایش فشار گرم از نمونههای استوانهای با قطر  2و
ارتفاع  0/2میلیمتر استفاده شد .ابتدا نمونههای همگنسازی
شده و همچنین نمونههای پیرسازی شده در دمای  022°Cبه
مدت  16 ،0و  22ساعت تحت آزمایش فشار گرم در 222 °C
قرار گرفتند .نمونهای که استحکام تسلیم بیشتری داشت ،برای
بررسی در دماهای  122 ،022 ،022 ،622و  1222 °Cنیز
انتخاب شد تا رفتار تنش غیرطبیعی ماده مورد بررسی قرار گیرد.
آزمایش فشار گرم در نرخ کرنش ثابت  12-2 s-1به وسیله دستگاه
X

Vacuum Arc Remelting
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 Instronمدل  0222انجام پذیرفت .در نهایت ،آزمایش
گسیختگی تنشی با توجه به نتایج آزمایش فشار گرم ،در شرایطی
که ماده بیشترین رفتار تنشی غیرطبیعی از خود نشان داد ،یعنی
دمای  002°Cو تنش  ،322MPaانجام شد .این آزمایش با
دستگاه  M.Tمدل  ZR 564روی  3نمونه که در دمای 022°C
در زمانهای  16 ،0و  22ساعت پیرسازی شدند ،انجام شد تا اثر
فازهای مختلف بر خواص خزشی بررسی شود.
 -9نتایج و بحث
شکل ( )1ریزساختار آلیاژ مورد مطالعه در حالت ریختگی پس از
ذوب مجدد در  VARو سپس همگنسازی شده در دمای
℃ 1222به مدت  12ساعت را نشان میدهد .با توجه به این
شکل ،ریزساختار حاوی  2ناحیه است که یکی به رنگ روشن و
دیگری به رنگ تیره قابل مشاهده هستند .ناحیه روشن
هستههای دندریت و ناحیه تیره مناطق بیندندریتی است .داخل
ناحیه بیندندریتی ،رسوبهای ستونی شکلی مشاهده میشود
که با انجام عملیات همگنسازی انحالل پیدا کردهاند .در ادامه،
جهت تعیین فازها از الگوی تفرق اشعه  Xکمک گرفته شده که
به آن پرداخته میشود.
شکل ( ،)2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
مربوط به نمونه پیرسازی شده در دمای  022 °Cبه مدت زمان
 22ساعت را نشان میدهد .با توجه به این شکل ،با پیرسازی در
این شرایط دمایی و زمانی ،رسوبهای ستونی ساختار ریختگی
که با عملیات همگنسازی انحالل پیدا کرده بودند ،با انجام
پیرسازی با اندازه و مورفولوژی بسیار ظریفتری نسبت به ساختار
ریختگی رسوبگذاری مجدد شدند .اندازه این رسوبها 230
نانومتر است .همچنین رسوبهای خطی شکل تیرهرنگی ،داخل
هستههای دندریتی رسوبگذاری کردهاند .رسوبهای کروی
شکل دیگری با اندازه  200نانومتر نیز رسوبگذاری کردهاند که

شکل  -9تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی آلیاژ مورد مطالعه در حالت:
الف -ریختگی پس از ذوب مجدد در کوره  VARو ب -پس از همگنسازی
در دمای  9012 °Cبه مدت  92ساعت.

مورفولوژی آنها مشابه فاز  γ′است .شکل ( )3و جدول ( )1نتایج
حاصل از آنالیز  EDSنقاط  C ،B ،Aو  Dمربوط به شکل ( -2الف)
و (-2د) را نشان میدهد.
تحقیقات [ ]1،2نشان داده است که عناصر تانتالیم ،تیتانیم،
آلومینیم و تنگستن میل به جایگیری در فاز  γ′دارند و عنصر
کبالت میل به جایگری در فاز زمینه  γدارد .همچنین عناصر
تیتانیم و آلومینیم ،میل به تشکیل فاز  βنیز دارند .باتوجه به این
مباحث میتوان عنوان داشت که احتمال تشکیل رسوبهای γ′
و  βدر فاز بین دندریتی بیشتر از فاز زمینه است .اما تصاویر
میکروسکوپ الکترونی ،اثری از رسوبهای  γ′داخل فاز بین
دندریتی را نشان نمیدهند.

شکل  -0تصاویر  SEMنمونه پیرسازی شده در دمای  022 °Cبه مدت 04
ساعت در بزرگنماییهای متفاوت :الف :تصویر الکترون برگشتی و ب،ج و د:
تصویر الکترون ثانویه .نواحی مربوط به فازهای مختلف داخل شکل با پیکان
مشخص شدند و داخل پرانتز نوع هر فاز مشخص شده است که با الگوی تفرق
اشعه  Xاثبات میشود– نواحی  C ،B ،Aو  Dمربوط به آنالیز نقطهای هستند.
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زیادی از فازهای  γو  حاصل شده است .در این فازها کبالت
عنصر اصلی تشکیل دهنده است و مابقی عناصر آلیاژی بصورت
جانشین ،محلول جامد تشکیل میدهند .اما مطابق با شکل (-2
ج) با انجام عملیات حرارتی پیرسازی در  022 °Cشرایط برای
جوانهزنی و رسوبگذاری فازهای  γ′و  βمساعد شده است.
بنابراین پس از عملیات پیرسازی از کسرحجمی فازهای  γو



کاسته شده و به کسر حجمی فازهای  γ′و  βافزوده شده است.

شکل  -9نتایج حاصل از آنالیز  EDSنقاط :الف ،A :ب ،B :ج C :و دD :

به طوری که شدت پیک مربوط به ساختار دوفازی  γ/γ′نمونه
همگن شده برابر با  222و در نمونه پیرسازی شده برابر با 202
بوده است .این درحالی است که در نمونه همگنسازی شده فقط

مربوط به شکل -0الف و د.

یک پیک مربوط به ساختار دوفازی  γ/γ′وجود دارد و بیشترین

جدول  -9نتیجه آنالیز  EDSنقاط  C ،B ،Aو  Dمربوط به شکلهای

پیک با شدت  1222مربوط به فاز  γاست .با انجام عملیات

(-0الف) و  -0د (درصد اتمی).

حرارتی پیرسازی در این دما ،رسوبات  γ′با کسرحجمی مناسبی
جوانهزنی و رشد میکنند.

درصد
اتمی

کبالت

آلومینیم

تنگستن

تیتانیم

تانتالیم

A

02/0

13

2

6

1/2

B

02

1

2/2

2/2

1

C

01

12

2/0

2/1

2/2

D

01

1/0

3/0

2

1/2

نکته قابل توجه این است که آنالیز نقطهای در مقیاسهای
نانومتری دقت پائینی دارد .با توجه به ابعاد نانومتری رسوبهای
 ،γ′این امر باعث شده تا ترکیب نقاط با یکدیگر اختالف
محسوسی نداشته باشد .بنابراین برای بررسی بهتر فازها نیاز به
آزمایش الگوی تفرق اشعه  Xاست.
برای بررسی فازها ،آنالیز پراش اشعه  Xنمونهها در شرایط پس
از ذوب مجدد به وسیله فرآیند  ،VARهمگنسازی در دمای
 1222 °Cبه مدت  12ساعت و پیرسازی در دمای  022 °Cبه
مدت  22ساعت در شکل ( )2نشان داده شده است .با توجه به
شکل (-2الف) و (-2ب) در ساختار آلیاژ ذوب مجدد شده در
 ،VARعالوه بر فازهای  γو  ،γ′مقادیر اندکی هم فازهای  و β
وجود دارند .اما کسر حجمی بیشتری از ساختار این آلیاژ را فاز
 γتشکیل داده است .باتوجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی
شکلهای (-2( ،)2( ،)1الف) و (-2ب) میتوان نتیجه گرفت که
ذرات فاز  βدر ساختار آلیاژ ریختگی داخل فاز بیندندریتی و در
میان رسوبات  γ′و زمینه  γقرار گرفتهاند .از این رو به نظر
می رسد که در ساختار ریختگی فاز ستونی شکل همان فاز γ′
است؛ مناطق هستههای دندریتی مشابه فازهای  γو  و
همچنین مناطق تیره رنگ داخل فاز بین دندریتی نیز مشابه
فازهای  βو  هستند .رسوبات  γ′و  βپس از همگنسازی تا
حد زیادی انحالل یافتهاند و ساختار یکنواخت حاوی مقادیر

شکل  -4الگوی تفرق اشعه  Xنمونههای الف -ذوب مجدد شده ،ب -همگن
شده در  9012 °Cبه مدت  92ساعت و ج -پیرسازی شده در  022 °Cبه
مدت  04ساعت.
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با توجه به نتایج آزمایش الگوی تفرق اشعه  Xدر شکل ( )2و
شکلهای ( )1و ( )2میتوان نتیجه گرفت که فازهای کروی شکل
که داخل زمینه توزیع شدهاند فاز  γ′و فازهای خطی شکل تیره
رنگ که پس از پیرسازی در دمای  022 °Cرسوبگذاری کردند،
فاز غنی از آلومینیم  βاست.
شکل ( )2تغییرات استحکام تسلیم فشاری نمونههای
همگنسازی شده و همچنین پیرسازی شده در  022 °Cو
زمانهای متفاوت را در دمای  222 °Cنشان میدهد.
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میدهد که تا دمای  122 °Cرفتار آلیاژ مورد مطالعه پس از
تسلیم همراه با کارسختی است .اما با رسیدن به دمای 122 °C
رفتار کارسختی ماده شدید ًا کاهش پیدا کرده است ،بهطوری که
در دماهای بیش از  122 °Cاستحکام نهایی و استحکام تسلیم
اختالف چندانی با یکدیگر ندارند.
همچنین با توجه به شکل ( ،)6مدول یانگ تا دمای تغییر
چندانی نداشته است .اما نمودار مربوط به آزمایش فشار گرم در
 1222 °Cمدول یانگ متفاوتی با سایر نمودارها دارد .مدول
یانگ نمودار مربوط به آزمایش فشار گرم در دمای 1222 °C
کمتر از نمودار مربوط به فشار گرم در سایر دماها است .از
آنجائیکه مدول یانگ با نیروی پیوندهای بین اتمی در ارتباط
است ،این پدیده بیانگر ضعیف شدن قدرت پیوندهای بین اتمی
در این دما است.

400
24

16
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0

زمان پیرسازی (ساعت)
شکل  -1استحکام تسلیم فشاری در دمای  122 °Cمربوط به نمونههای
پیرسازی شده در دمای  022 °Cو نمونه همگنسازی شده در
 9012 °Cبه مدت  92ساعت.

همانطور که انتظار میرود با انجام پیرسازی استحکام افزایش
پیدا کرده است .استحکام تسلیم نمونه همگنسازی شده
 622MPaبوده است که پس از پیرسازی در  022°Cو به مدت
 0ساعت استحکام تسلیم به  132مگاپاسکال افزایش یافته است.
با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی شکلهای ()1
تا ( )3و الگوی تفرق اشعه  Xدر شکل (-2ج) که پیشتر مورد
بررسی قرار گرفت ،این افزایش استحکام مدیون رسوبگذاری
ذرات فاز  γ′است.
اما مشابه با مطالعات [ 2و  ]10با افزایش بیشتر زمان پیرسازی،
استحکام به تدریج کاهش پیدا میکند .این رفتار نیز با توجه به
رسوبگذاری فاز مضر  βقابل توجیه است .با این که با گذشت
زمان ،رسوبات γ′کسرحجمی بیشتری را به خود اختصاص
میدهند ،اما اثر مخرب رسوبهای فاز  βمانع از افزایش استحکام
میشود و استحکام تسلیم را کاهش میدهد.
در شکل ( )6منحنی سیالن نمونه پیرسازی شده در شرایط ثابت
 022 °Cو زمان  16ساعت پس از آزمایش فشار در محدوده
دمایی  622تا  1222 °Cنشان داده شده است .این شکل نشان

شکل  -1نمودار تنش-کرنش مهندسی مربوط به نمونههای پیرسازی شده
در دمای  022 °Cبه مدت زمان  91ساعت (کد هر نمودار ،دمای آزمایش
فشار گرم مربوط به آن نمودار را نشان میدهد).

شکل ( )0تغییرات استحکام تسلیم نمونه پیرسازی شده در دمای
 022 °Cو به مدت زمان  16ساعت را در دماهای  222تا
 1222 °Cنشان میدهد .چنانکه مشاهده میشود ،با افزایش
دمای تغییر شکل از  222تا  ،622 °Cروند تغییر استحکام آلیاژ
نزولی است .بهطور کلی ،با افزایش دمای آزمایش ،انتظار میرود
که اثر استحکام بخشی به واسطه افزایش دما ،کاهش یابد .اما با
افزایش دما از  622تا  ،022 °Cاستحکام آلیاژ ،افزایش مییابد.
از سوی دیگر با افزایش دما از  022تا  1222 °Cروند افت
استحکام دوباره مشاهده میشود.
علت مشاهده پدیده تسلیم نامتعارف و افزایش در تنش تسلیم با
افزایش دما ،اثر استحکام بخشی رسوبات منظم  γ′با ساختار
کریستالوگرافی  L12است .این رسوبات با افزایش دما دستخوش
افزایش استحکام میشوند.

910

اطمینان و همکاران /تاثیر عملیات پیرسازی بر خواص مکانیکی دما باالی سوپرآلیاژ نسل جدید
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شکل  -1استحکام تسلیم فشاری نمونه پیرسازی شده در  02 °Cبه مدت
 91ساعت در دماهای ( .122-9222 °Cناحیه مربوط به رفتار تنشی غیر
طبیعی با دایره قرمز رنگ مشخص شده است).

بنا بر گزارش [ ،]1،12،12،12عدم انطباق کم رسوبهای γ′
باعث میشود که نابجاییهای متحرک برای ادامه حرکت خود با
فصل مشترک  γ/γ′درگیر شوند .پس از این که نابجایی متحرک
از فصل مشترک  γ/γ′عبور کرد ،باید رسوب  γ′را برش دهد.
ساختار رسوبهای  γ′باعث میشود که نابجایی متحرک به دو
نابجایی جزئی غیرمتحرک تجزیه شود .در این شرایط منطقهای
شبیه به عیب نقص چیدمان بین این دو نابجایی جزئی غیر
متحرک ایجاد میشود که عیب مرز ضدفازی نام دارد .با افزایش
دما میل ساختار  L12به تشکیل این نابجاییهای جزئی افزایش
مییابد .به این ترتیب ،استحکام ساختار افزایش پیدا میکند.
بنابراین کسر حجمی بیشتر رسوبهای  ،γ′استحکام بیشتری را
بههمراه خواهد داشت .البته چنان که مشاهده میشود ،در آلیاژ
 ،Co-7Al-7W-4Ti-2Taرفتار تنش غیرطبیعی در محدوده
دمایی  622تا  022 °Cرخ میدهد .الزم به ذکر است که
تحقیقاتی [ ]1،12،16،10روی سوپرآلیاژهای پایه کبالت نسل
جدید با ترکیب مشابه تحقیق حاضر نیز رفتار تنشی غیرطبیعی
مشابهی را در محدوده دمایی  022 °Cگزارش دادهاند.
میتوان نتیجه گرفت که با روند نزولی استحکام در دماهای باالتر
از  022 °Cمیل رسوبهای  γ′به تشکیل عیوب مرز ضدفازی
کاهش پیدا کرده و در واقع بخشی از استحکام آلیاژ در این دما
ناشی از محلول جامد است .روند نزولی تغییرات استحکام آلیاژ با
دما ،مشابه موارد اشاره شده در رابطه با آلیاژ  Co-Al-Wو
 Co-Tiاست [.]1
به منظور نتیجهگیری نهایی ،آزمایش گسیختگی تنشی روی
نمونههای پیرسازی شده در دمای ℃ 022به مدت زمانهای ،0
 16و  22ساعت انجام شد .شرایط آزمایش گسیختگی تنشی
مطابق با نتایج حاصل از آزمایش فشار گرم تعیین شد .از آنجائی

که بیشترین رفتار تنش غیر طبیعی در دمای  022 °Cایجاد شده
بود ،به این ترتیب ،آزمایش گسیختگی تنشی در این دما انجام
شد تا شرایط مناسبی جهت بررسی حاصل شود .الزم به ذکر
است که با توجه به نتایج آزمایشهای پیشین احتمال میرود که
نمونهای که به مدت  22ساعت در دمای  022 °Cپیرسازی شده
است کمترین خواص مقاومت خزشی را داشته باشد .بنابراین ابتدا
آزمایش گسیختگی تنشی روی این نمونه انجام شد تا رفتار
خزشی آلیاژ مورد مطالعه معیارسنجی شود.
شکل ( ،)0نتایج آزمایش گسیختگی تنشی نمونه مذکور را نشان
میدهد .مطابق با این شکل ،با قرار دادن نمونهی پیرسازی شده
در دمای  022 °Cبه مدت  22ساعت در دماهای  022و 022 °C
تحت تنش  322MPaو پس از  26ساعت ،تغییری در رفتار نمونه
مشاهده نشد .اما با افزایش دمای آزمایش استحکام گسیختگی تا
 ،022 °Cنرخ خزش این نمونه بسیار افزایش پیدا کرد تا جایی
که پس از  2/2ساعت این نمونه شکست .بنابراین برای آزمایش
استحکام گسیختگی دیگر نمونهها و بررسی مناسب خواص
خزشی ،دمای ( 002 °Cکه بین دماهای  022و  022 °Cاست)
و تنش  322 MPaانتخاب شد.

شکل  -0نتایج حاصل از آزمایش گسیختگی تنشی در دماهای  112 ،122و
 022 °Cو تنش  922 MPaمربوط به نمونهی پیرسازی شده در دمای 022 °C
به مدت زمان  04ساعت.

شکل ( )1نتایج حاصل از آزمایش گسیختگی تنشی در دمای
 002 °Cو تنش  322 MPaمربوط به نمونههای پیرسازی شده
در دمای  022 °Cبه مدت زمان  0و  16ساعت را نشان میدهد.
نتایج حاصل از آزمایش گسیختگی تنشی نشان داد که نمونهای
که به مدت  16ساعت در دمای  022 °Cپیرسازی شده است،
مقاومت بیشتری در برابر خزش از خود نشان داده است .این
نمونه  22/3ساعت تحت شرایط آزمایش گسیختگی تنشی
مقاومت کرده است در حالیکه نمونهای که به مدت  0ساعت در
دمای  022 °Cپیرسازی شده 12/03 ،ساعت تحت شرایط مشابه
عمر خزشی داشته است.
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با توجه به شکلهای ( )2( ،)2( ،)2و ( )6و نتایج آزمایش
گسیختگی تنشی شکلهای ( )0و ( ،)1انجام عملیات پیرسازی
به مدت  16ساعت در دمای  022 °Cموجب ایجاد ساختاری
متشکل از فازهای  γ/γ′و حداقل فاز  βمیشود .پیرسازی در
این شرایط دمایی و زمانی منجر به ایجاد کسرحجمی بهینهای از
رسوبهای  γ′میشود که اثر مخرب فازهای  βنیز بهوسیله
رسوبهای  γ′جبران میشود.
 -4نتیجهگیری
 -1نتایج بررسیهای ریزساختاری و آنالیز پراش اشعه  Xنشان
داد که آلیاژ  Co-7Al-7W-4Ti-2Taپس از ریختهگری و
ذوب مجدد حاوی فازهای   ،β ،γ′و  γاست که با
همگنسازی همه فازها داخل فاز  γانحالل یافتند .همچنین
با پیرسازی آلیاژ همگنسازی شده ،رسوبهای کروی و

شکل  -1نتایج حاصل از آزمایش گسیختگی تنشی در دمای  112 °Cو تنش
 922 MPaمربوط به نمونههای پیرسازی شده در دمای  022 °Cو زمانهای:
الف 0 -ساعت و ب 91 -ساعت.

با توجه به نتایج آزمایشهای الگوی تفرق اشعه  Xشکل (،)2
تصاویر میکروسکوپ الکترونی شکلهای ( )2و ( ،)3علیرغم این
که در نمونهای که به مدت  16ساعت پیرسازی شده است ،فاز
مخرب  βنیز ایجاد شده است ،این نمونه حاوی کسرحجمی
بیشتری از  γ′است .بنابراین مقاومت بیشتری در برابر تغییر شکل
خزشی از خود نشان داده است .به عبارت دیگر میتوان بیان نمود
که در نمونهای که به مدت  16ساعت پیرسازی شده است ،برآیند
اثر تقویت کننده رسوب γ′و اثر مخرب رسوب  βدر جهت افزایش
استحکام خزشی بوده است .اما در مورد نمونههایی که به مدت
 0و  22ساعت در دمای  022 °Cپیرسازی شدهاند شرایط اینگونه
نیست .با توجه به شکلهای ( )0( ،)2( ،)3( ،)2( ،)1و ( ،)1در
نمونهای که به مدت  0ساعت پیرسازی شده با این که کسر
حجمی رسوبهای مخرب  βبسیار کمتر است ،اما کسر حجمی
رسوب  γ′نیز نسبت به نمونه پیرسازی شده به مدت  16ساعت
کمتر است .بنابراین مقاومت خزشی کاهش یافته است .در
نمونهای که به مدت  22ساعت پیرسازی شده ،کسر حجمی
رسوبهای مخرب  βبه اندازهای افزایش پیدا کرده که اثر
استحکام بخشی رسوب  γ′از بین رفته است .بنابراین مقاومت
خزشی به شدت کاهش یافت و به حدود  2ساعت رسید.

ستونی  γ′به همراه رسوبهای خطی  βجوانهزنی و رشد
کردند.
 -2آزمایش فشار گرم نمونههای پیرسازی شده در دمای 022 °C
به مدت زمانهای  16 ،0و  22ساعت نشان داد که بیشترین
استحکام تسلیم در دمای  222 °Cمربوط به نمونه پیرسازی
شده به مدت  0ساعت است و با افزایش زمان پیرسازی
استحکام کاهش یافت.
 -3نمونه پیرسازی شده در دمای  022 °Cبه مدت  16ساعت،
بیشترین استحکام و رفتار تنشی غیرطبیعی در دمای
 022 °Cرا از خود نشان داد .استحکام تسلیم فشاری این
نمونه با افزایش دما از  622تا  022 °Cبه میزان 02MPa
افزایش یافت.
 -2آزمایش گسیختگی تنشی نمونههای پیرسازی شده به مدت
زمانهای مختلف در دمای  022 °Cنشان داد که نمونهای
که به مدت  16ساعت پیرسازی شده بیشترین مقاومت به
خزش را دارد .کمترین مقاومت به خزش نیز مربوط به
نمونهای است که به مدت  22ساعت در دمای 022 °C
پیرسازی شده است که با نتایج  SEMو  XRDتطابق دارد.
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The aim of this study was to evaluate the effect of aging on the stress rupture and hot pressure of
a novel cobalt base superalloy of Co-7Al-7W-4Ti-2Ta composition. After melting the superalloy
by VIM method and remelting by VAR method, the ingot was homogenized at 1250 °C for 10
hours. Then, aging treatment was performed on homogenized samples at 800 °C for 8, 16 and 24
hours. After microstructural and phase analysis by SEM and X-ray diffraction pattern testing, the
high temperature mechanical properties including hot pressure and stress rupture tests were
performed. The results showed that the alloy in the cast condition contains ɣ, ɣ‘,  and β phases
in which the ɣ‘,  and β phases are dissolved in ɣ phase by homogenization treatment. By aging
of the studied alloy, ɣ‘ precipitates nucleate and grow, where in by increasing aging time the
volume fraction and size of these precipitates increases. The results of pressure tests in the
temperature range of 500 °C to 1000 °C showed that the strength of the alloy increased at a
temperature of 700 °C, which indicates the occurrence of the stress anomaly phenomenon as a
consequence of ɣ‘precipitation. Besides, the highest resistance to stress rupture at 770 °C under
300 MPa for 22 hours was achieved for the specimen aged at 800 °C for 16 hours.
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