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Abstract:
In this paper, effect of solution heat treatment media of IN738LC superalloy on the
microstructure and hardness was investigated. Two solution heat treatment medias were
selected, solubilizing in the normal or conventional furnace, and solubilizing in the salt base.
For this purpose, the samples were solubilized in a temperature range of 1090-1200°C for 2030 minutes in normal condition and 10-12 minutes in the salt bath, and then aged at 248°C in
850°C. The results of the scanning electron microscope (SEM) and field emission scanning
electron microscope (FESEM) showed that increasing the heating rate improves the solution
process, and with increasing the temperature and time, the volume fraction of γ' precipitates
decreased by 26% in normal condition and 29% in salt bath. The size of the residual γ'
precipitates after solution in the salt bath is smaller than normal state, and at high
temperatures, due to the activation of the aggregation mechanisms, the size and volume
fraction of residual precipitates in the salt bath increased compared to the normal condition.
Solution in the salt bath reduced the size of the primary γ'compared to the normal condition
and increased the volume fraction of the secondary γ' after the aging. After aging, the total
volume fraction of precipitates increased by about 30% and 40%, respectively, in the normal
condition and in salt bath. The results showed that the secondary γ' precipitates are about
16nm smaller than usual and the hardness of the alloy is strongly influenced by the
characteristics of γ' precipitates and the variables of the solution treatment. Increasing the
heating rate at the solution resulted in a further increase in hardness after aging and a further
reduction in hardness after solution, and in both conditions increasing temperature and time of
solution reduced the hardness of the samples after solution and increased after aging.
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چکیده:
در این پژوهش ،اثر محیط عملیات انحاللی بر ریزساختار و سختی سوپرآلیاژ  IN738LCمورد بررسی قرار گرفته است.
عملیات انحاللی به دو صورت عادی در کوره معمولی و در حمام نمک انتخاب شد .بههمینمنظور ،عملیات انحاللی در
بازه دمایی  1838-1288°Cبهمدت  38تا 128دقیقه برای نمونهها در شرایط عادی و به مدت  18تا  128دقیقه برای
نمونه های در حمام نمک انجام شد .سپس در  058°Cبهمدت  22ساعت پیرسازی شدند .نتایج میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMو الکترونی روبشی نشر میدانی ( )FESEMنشان داد که افزایش نرخ گرمایش روند انحالل را بهبود
میبخشد و با افزایش دما و زمان ،کسر حجمی رسوبات ' γبهمیزان  22درصد در شرایط عادی و  23درصد در حمام نمک
کاهش یافت .اندازه رسوبات ' γباقیمانده پس از انحالل در حمام نمک کوچکتر از حالت عادی است و در دماهای باال به
جهت فعال شدن مکانیزم های الحاق ،اندازه و کسر حجمی رسوبات باقیمانده در حمام نمک نسبت به شرایط عادی افزایش
یافت .انحالل در حمام نمک باعث کاهش اندازه ' γاولیه نسبت به شرایط عادی و افزایش کسر حجمی ' γثانویه پس از
پیرسازی شد .پس از پیرسازی ،کسر حجمی کلی رسوبات حدود  38درصد و  28درصد بهترتیب در شرایط عادی و حمام
نمک افزایش یافت .نتایج نشان داد نانو رسوبات ' γثانویه درحدود  12 nmکوچکتر از حالت معمول هستند و سختی
آلیاژ شدیدا تحت تاثیر مشخصههای رسوبات ' γو متغیرهای عملیات انحالل است .افزایش نرخ گرمایش در انحالل منجر
به افزایش بیشتر س ختی پس از پیرسازی و کاهش بیشتر سختی پس از انحالل شد و در هر دو شرایط ،افزایش دما و زمان
انحالل ،سختی نمونهها را پس از انحالل کاهش و بعد از پیرسازی افزایش داد.

 -2مقدمه
نیاز روزافزون بشر به انرژی منجر به صرف همه ساله هزینه
و زمان زیادی برای کاهش هزینه دستیابی و افزایش
راههای رسیدن به آن شده است .نیروگاهها یکی از
مهمترین پایگاههای تامین انرژی هستند .توربینهای گازی
یک جز اصلی و جدا ناشدنی در نیروگاهها هستند که
پیشینه استفاده از آنها در جهان و ایران به سالهای 1333
میالدی و  1323خورشیدی باز میشود] .[1توربین گازی
یک موتور درون احتراقی چرخنده ازخانواده توربو ماشینها
است ،اساساً این نوع موتور با احتراق اختالف هوای فشرده و
سوخت و عبور ماحصل آن از یک سری دیسکهای
چرخنده توربین کار میکند که موجب بروز قدرت چرخشی

یک شفت و یا ایجاد نیروی عکس العمل رانشی و یا ترکیبی
از این دو پدیده میشود].[2
توربینهای گازی به صورت گستردهای برای تولید برق به
کار میروند .پرههای متحرک این توربینها در شدیدترین
شرایط ،در دماها و تنشهای باال کار میکنند .به دلیل
داشتن خواص مطلوب در آن شرایط سرویسدهی از
سوپرآلیاژهای پایه نیکل استفاده میشود .با توجه به شرایط
ذکر شده ،این پرهها یکی از بحرانیترین قطعات به شمار
میآیند که به وسیله ذوب تحت خالء و ریختهگری دقیق
تولید میشوند .سوپرآلیاژ  IN738LCیکی از سوپرآلیاژهای
مهم پایه نیکل است که از آن برای ساخت پره متحرک
توربینهای گازی استفاده میشود].[2،3
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سوپرآلیاژهای پایه نیکل توسط مکانیزمهای مختلفی
مستحکم میشوند که مهمترین آنها توزیع رسوبات
بینفلزی ' γدرون زمینه هم سیما و آستنیتی  γاست .این
رسوبات از طریق ممانعت در برابر حرکت نابجاییها از
طریق ساختن مرزهای ضد فاز سبب افزایش استحکام آلیاژ
میشوند .خواص سوپرآلیاژهای پایه نیکل به شدت تحت
تاثیر مشخصات رسوبات ' γقرار دارد .به همین دلیل همه
ساله محققین و صنعتگران متعددی در زمینه بهبود
مشخصه رسوبات ' γنظیر اندازه ،کسر حجمی ،مورفولوژی و
فاصله آنها از یکدیگر و یا پایداری حرارتی آنها تحقیق
میکنند.
در تحقیقی در سال  1332خورشیدی ،شجری و همکارانش
] [5نشان دادند که افزایش دما و زمان در مرحله انحالل
منجر به کاهش اندازه و کسر حجمی رسوبات پس از
انحالل و افزایش کسر حجمی و کاهش اندازه آنها پس از
پیرسازی میشود .بر اساس نظر وی ،انجام هر چه بهتر
محلولسازی ،ساختار بهتری را پس از پیرسازی ارائه
میدهد .هر چه رسوبات بیشتری در مرحله انحالل،
محلولسازی شوند زمینه  γاز فوق اشباع بیشتری برخوردار
میشود ،که در نهایت از طریق افزایش انرژی آزاد شیمیایی
سیستم ،بستر مناسبی برای جوانهزنی و رشد نانورسوبات 'γ
ثانویه پس از پیرسازی به وسیله کاهش اندازه بحرانی ایجاد
میشود.
از نکات فوق ،چنین نتیجهگیری میشود که انجام عملیات
حرارتی انحاللی و پیرسازی سوپرآلیاژهای پایه نیکل مبتنی
بر قوانین حاکم در نفوذ در فلزات و آلیاژها است .به نظر
میرسد که متغیرهای موثر در نفوذ میتوانند بر کینتیک
انحالل و یا رشد رسوبات ' γدر هر مرحله از رسوب سختی،
کوتاهسازی زمان عملیات حرارتی و افزایش راندمان در
انجام عملیات حرارتی تاثیرگذار باشند] .[2به عنوان مثال
در سال  1305صدیقی ] [1نشان داد که ایجاد تنشهای
پسماند و افزایش مقادیر آنها از طریق کوئنچ مکرر از دمای
باال به دلیل اعوجاج در شبکه ،باعث افزایش نفوذ و در
نتیجه افزایش میزان رسوبات ' γمیشود .از طرفی گرمایش
جهتدار نمونههای تنشدار به دلیل طولی بودن انبساط
منجر به افزایش میزان تنش پسماند شده و افزایش
کینتیک انحالل رسوبات ' γرا در پی دارد].[3-1
اصفهانی ] [0در سال  1301نشان داد که در سوپرآلیاژهای
پایه نیکل مقدار قابل مالحظهای تنش حرارتی در سیکل
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عملیات حرارتی رسوبسختی حین کوئنچ قبل از عملیات
حرارتی پیرسازی ایجاد میشود .فرآیند کوئنچ در این
شرایط منجر به تغییر فاز (مانند تغییر فاز آستنیت به
مارتنزیت در فوالدها ) نمیشود بلکه تنش حرارتی اعمال
شده برنمونهها منجر به تولید کرنش شبکهای در آنها
میشود .تنش حرارتی باعث افزایش اعوجاج و عیوب
نقطهای و خطی در شبکههای کریستالی میشود و از این
حیث یک عامل مهم برای فرآیندهای نفوذی محسوب
میشود که در فرآیند انحالل رسوبات ΄ γو تغییر ریزساختار
نهایی پس از عملیات حرارتی پیرسازی در سوپر آلیاژهای
پایه نیکل موثر است].[3،0
با افزایش سرعت سرد کردن بعد از عملیات انحالل ،اعوجاج
و عیوب شبکهای سیستم افزایش مییابد .تنشهای پس
ماند ناشی از سردایش سریع منجر به اعوجاج شبکهای و در
نهایت تغییر شکل شبکهای میشود .در تشکیل رسوبات
همسیما با زمینه ،انرژی کرنشی حجمی مقدار منفی و
انرژی کرنشی منتج شده از عدم انطباق مثبت است که این
مقدار مثبت در اثر اعوجاج شبکهای کاهش مییابد .بدیهی
است که رسوب در زمینه کرنش یافته ،راحتتر تشکیل
میشود ،لذا افزایش سرعت سرمایش در انحالل قابلیت
ترسیب حین پیرسازی را افزایش میدهد].[18
اعمال تنش بر میزان نفوذ موثر است .همچنین اثر تنش
کشسان غیر استاتیک به کششی یا فشاری بودن آن بستگی
دارد .تنش استاتیک کششی تک محور ،منجر به کاهش
انرژی محرکه تشکیل عیوب نقطهای و انرژی اکتیواسیون
حرکت این عیوب میشود ،این امر منجر به افزایش راندمان
نفوذ میشود .اما تنش االستیک فشاری سبب کاهش پدیده
نفوذ میشود .بررسیها نشان میدهد که تنش فشاری تک
محوره در مقادیر کم و در دماهای پایین اثر ناچیزی بر
انحالل داشته و بیشتر به مهاجرت و آگلومره شدن رسوبات
کمک میکند؛ اما اعمال تنش در مقادیر زیاد و در دمای
باال ،عدم انحالل ترجیحی و یکنواخت شدن انحالل رسوبات
را نتیجه میدهد].[11
رضوی و همکارانش ] [13،12در سال  2882میالدی نشان
دادند که با پیرسازی تحت میدان الکترومغناطیس به جهت
نرخ گرمایش باال ،اعمال نیرو الکترومغناطیس و ایجاد
تنشهای پسماند حرارتی از طریق افزایش مسیرهای
مستعد نفوذ به جهت افزایش چگالی جاهای خالی و حضور
عوامل تسریع کننده نفود ،جوانهزنی با نرخ باال صورت
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گرفته و کسر حجمی نانو رسوبات ' γبه طرز چشمگیری
افزایش مییابد .آنها نشان دادند که سختی در زمانهای
اولیه پیرسازی به جهت تشکیل رسوبات ' γبه صورت نمایی
افزایش مییابد و با افزایش زمان رشد به صورت افقی با
شیب خیلی خیلی کم تبدیل میشود.
در مجموع میتوان گفت که انحالل یا ترسیب ' ،γبه شدت
به اعوجاج االستیک ناشی از عدم انطباق فصل مشترک
' γ – γوابسته است؛ و نیز میزان مقاومت فاز ' γدر برابر
انحالل به میزان هم سیمایی رسوب با زمینه باز
میشود].[3
در تحقیق حاضر ،عملیات حرارتی انحاللی در دماها و
زمانهای مختلف به دو روش معمول و حمام نمک با نرخ
گرمایشهای متفاوت بر سوپرآلیاژ  IN738LCاعمال شد.
هدف از این تحقیق ،بررسی مقایسهای این دو روش و تاثیر
نرخ گرمایش بر مشخصات رسوبات ' γبعد از انحالل و بعد
از پیرسازی است .تا کنون گزارشی مبنی بر اثر همگنی
انتقال حرارت به نمونه در حین عملیات حرارتی و تاثیر نرخ
گرمایش بر کیفیت انحالل و در نهایت ریزساختار پس از
پیرسازی ارائه نشده است .ضمنا مقاالت بسیار کمی در
رابطه با عملیات حرارتی در حمام نمک سوپرآلیاژها چاپ
شده است .این تحقیق میتواند فتحبابی در جهت ارتقاء
عملیات حرارتی سوپرآلیاژها و ابداع یک روش جدید برای
این امر باشد.
 -1مواد و روش تحقیق
 -2-1مواد اولیه

در تحقیق حاضر از سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگی
 IN738LCبه عنوان آلیاژ مورد بررسی استفاده شد .به
منظور پیشبرد تحقیق به وسیله دستگاه ماشینکاری با
تخلیه الکتریکی با سیم WEDM 1نمونههایی استوانهای
شکل به قطر و ارتفاع یک سانتیمتر تهیه شد .بر اساس
استاندارد  ،ASTM E415-14ترکیب شیمیایی این آلیاژ به
روش اسپکترومتری نشری اتمی 2بر حسب درصد وزنی
بدست آمد] [12که نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده
است.

Wire Electrical Discharge Machining
Atomic Emission spectroscopy

1
2

 -1-1عملیات حرارتی

عملیات حرارتی انحاللی الزمه انجام و تکمیل سیکل رسوب
سختی است .در این پژوهش با استفاده از دو روش عملیات
حرارتی معمولی (در کوره تیوبی) و عملیات حرارتی سریع
(در حمام نمک) ،نمونهها در زمانها و دماهای مختلف
تحت عملیات حرارتی محلولسازی قرار گرفتند.
جدول  -2ترکیب شیمیایی سوپرآلیاژ IN738LC

عنصر

مقدار (درصد وزنی)

کروم

12/83

کبالت

0/30

مولیبدن

1/02

تنگستن

3/85

تانتالیم

1/23

نایوبیم

8/00

آلومینیم

3/21

تیتانیم

3/15

کربن

8/12

بور

8/81

زیرکونیم

8/83

نیکل

بقیه

 انحالل عادی

برای انحالل به روش معمول از یک کوره تیوبی با نرخ
گرمایش  12°C/minتحت اتمسفر کنترل شده با گاز آرگون
با خلوص  33/333درصد ساخت شرکت آذر کوره استفاده
شد .نمونههای آماده شده در چهار دمای ،1128 ،1838
 1128و  1288درجه سانتیگراد در چهار زمان 38 ،28 ،38
و  128دقیقه محلولسازی شدند.
 انحالل در حمام نمک

انجام عملیات حرارتی در حمام نمک مستلزم اقدامات
بیشتری در مقایسه با عملیات حرارتی عادی است .گام
نخست انتخاب نمکی است که دمای ذوب آن در محدوده
دمایی عملیات حرارتی باشد و دمای بخار آن بسیار باالتر از
محدوده عملیات حرارتی باشد .از طرفی بخارات جزئی
ناشی از آن دارای کمترین آسیب به کاربر و سیستم باشد.
به همین منظور از مذاب سنگ نمک طعام طبیعی NaCl
بدون ید که دارای صرفه اقتصادی نیز است ،به عنوان حمام
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شکل  -2مراحل ساخت و تصویر نهایی بستر برای استفاده در روش حمام نمک.

نمک استفاده شد .برای جلوگیری از آسیبدیدگی
المنتهای از جنس کاربید سیلیسیم کوره باکسی با بخارات
نمک از اجر آلومینایی ،بوته آلومینایی و پودر آلومینا به
عنوان جاذب بخار استفاده شد .در شکل ( )1مراحل ساخت
بستر نشان داده شده است .در قسمت انتهایی شکل ()1
تصویر نهایی بستر قبل از ریختن پودر آلومینا و کوبیدن آن
در درز میان بوته واژگون شده و آجر به منظور عدم خروج
بخار نشان داده شده است .عملیات حرارتی در حمام نمک
به وسیله کوره باکسی شرکت آذر کوره انجام شد.
انحالل در حمام نمک نیز در چهار دمای ،1128 ،1838
 1128و  1288درجه سانتیگراد انجام شد .زمانهای ،18
 38 ،28 ،38و  128دقیقه به عنوان مدت زمان
محلولسازی در حمام نمک در نظر گرفته شدند .با توجه به
اینکه نرخ گرمایش در حمام نمک قطعا باالتر از روش عادی
است زمان  18دقیقه اضافه شد تا بتوان نتیجهگیری
مناسبی در رابطه با تاثیر نرخ گرمایش در کوتاهسازی
عملیات حرارتی بدست آورد.
 پیرسازی

چرخه عملیات حرارتی با رسوب سختی در دما و زمان
مکفی تکمیل میشود .هر دو دسته نمونه محلولسازی شده
به صورت یکسان در شرایطی مشابه مورد پیرسازی قرار
گرفتند .نمونههای محلولسازی شده به وسیله کوره تیوبی
ساخت شرکت آذر کوره با نرخ گرمایش  12°C/minدر
دمای  058درجه سانتیگراد و زمان  22ساعت تحت
اتمسفر محافظ با گاز آرگون با خلوص  33/333درصد
پیرسازی شدند .در جدول ( ،)2نامگذاری نمونهها بر اساس
نوع و متغیرهای چرخه رسوبسختی اعمالی انجام شده
است.

 -9-1بررسی ریزساختاری و سختیسنجی

برای آمادهسازی جهت بررسی ریزساختاری و
ریزسختیسنجی پس از انحالل و پس از پیرسازی نمونهها
به وسیله سنبادههای  SiCاز شماره  188تا 2588
پوسابزنی شدند .نمونههای پوسابزنی شده تا نمد  2µmو
به وسیله سوسپانسیون آلومینای  18درصد پولیش شدند.
برای بررسی واضحتر نیاز بود تا نمونهها به خوبی حکاکی
شوند تا تصویر میکروسکوپی مناسبی از رسوبات ' γحاصل
شود .به همین منظور ،کلیه نمونهها به وسیله محلول حاوی
 118میلیلیتر  18 ،H3PO4میلیلیتر  H2SO4و  1/28گرم
 CrO3تحت اختالف پتانسیل  2تا  2ولت در زمان  2ثانیه
مورد حکاکی الکتریکی قرار گرفتند].[12
نمونههای محلولسازی شده پس از طالنشانی به وسیله
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل VEGA/Tescan
ساخت شرکت جمهوری چک بررسی شد .مشخصات
ریزساختاری رسوبات باقیمانده پس از انحالل توسط
نرمافزار کلمکس 3مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه
به تشکیل رسوبات ' γثانویه پس از پیرسازی نمونهها مانند
مرحله قبل آمادهسازی شدند ،اما این بار به وسیله
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانیFESEM 2
مدل  MIRA3ساخت شرکت  TESCANجمهوری چک
مورد بررسی قرار گرفتند .در این مرحله نیز اطالعات
ریزساختاری به وسیله نرمافزار کلمکس تجزیه و تحلیل
شد.
مطابق با استاندارد  ،ASTM E92–16نمونهها پس از
محلولسازی و پیرسازی به وسیله دستگاه ریزسختیسنجی
ساخت ایران کوپا مدل  MH3تحت بار  188گرم و مدت
زمان توقف  15ثانیه مورد بررسی قرار گرفتند].[12
Clemex Vision
Field Emission Scanning Electron Microscope

3
2
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جدول  -1نامگذاری نمونهها بر اساس متغیرهای عملیات حرارتی.
عملیات حرارتی در حمام نمک

عملیات حرارتی معمولی

RF1

1090

30

SB1

RF2

1090

60

SB2

1090

RF3

1090

90

SB3

1090

RF4

1090

120

SB4

1090

90

RF5

1120

30

SB5

1090

120

RF6

1120

60

SB6

1120

10

RF7

1120

90

SB7

1200

30

RF8

1120

120

SB8

1120

60

RF9

1160

30

SB9

1120

90

RF10

1160

60

SB10

1120

120

RF11

1160

90

SB11

1160

10

RF12

1160

120

SB12

1160

30

RF13

1200

30

SB13

1160

60

RF14

1200

60

SB14

1160

90

RF15

1200

90

SB15

1160

120

RF16

1200

120

SB16

1200

10

SB17

1200

30

SB18

1200

60

SB19

1200

90

SB20

1200

120

در دمای  018درجه سانتیگراد و زمان  11ساعت

پیرسازی در شرایط یکسان

شکل  -1تصویر  SEMنمونه پس از ریختهگری.

 -9نتایج و بحث
در شکل ( ،)2تصویر  SEMاز ریزساختار ریختگی قبل از
هر گونه عملیات حرارتی را نشان میدهد .رسوبات 'γ
ناهمگن ناشی از ریختهگری و کاربید  MCبه خوبی
مشاهده میشود .مشخصات کاربیدهای  MCشدیدا تحت
تاثیر شرایط ریختهگری قرار دارد ،این فاز اولین فاز تشکیل
شده در حین انجماد است و از هر طرف تحت فشار
هیدرواستاتیک مذاب قرار دارد .به همین خاطر با هر

1090

10
30
60

در دمای  018درجه سانتیگراد و زمان  11ساعت

)(°C

)(min

کد نمونه

)(°C

)(min

پیرسازی در شرایط یکسان

دمای انحالل

زمان انحالل

پیرسازی

کد نمونه

دمای انحالل

زمان انحالل

پیرسازی

مورفولوژی پس از ریختهگری دیده میشوند .عموما
کاربیدهای  MCپس از ریختهگری با مورفولوژی بلوکی
دیده میشوند].[11
عملیات حرارتی انحاللی یک پدیده تعادلی میان از
بینرفتن رسوبات و هستهگذاری مجدد آنها است که در
طی آن یک تعادل خاص برقرار است .طی عملیات حرارتی
انحاللی از یک طرف رسوبات ' γبزرگ و کوچک از بین
رفته و از طرف دیگر آگلومرهشدن رسوبات بزرگ و کوچک
به یکدیگر و جوانهزنی رسوبات ' γدر ابعاد نانومتری اتفاق
میافتد] .[10در شکل ( )3تصاویر  SEMنمونهها پس از
عملیات انحالل در شرایط عادی نشان داده شده است.
قسمت (الف) شکل ( ،)3تصویر  SEMنمونه  RF1نشان
داده شده است .همانطور که مشخص است γ-γ' ،یوتکتیک
که اولین فازی است که در طی محلولسازی ،مورد انحالل
قرار میگیرد] ،[13هنوز به قوت خود باقی است .این امر
نشان میدهد که دما و زمان کافی برای انحالل مهیا نبوده
است .در قسمت (ب) شکل ( ،)3تصویر  SEMنمونه RF4
پس از عملیات انحالل نشان داده شده است .همانطور که
پیدا است ،با افزایش زمان در دمای ثابت  1838درجه
سانتیگراد ،رسوبات ' γاز گوشهها شروع به کاهـش انـدازه
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ب
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شکل  -9تصاویر  SEMنمونهها پس از انحالل:
الف) نمونه  ،RF1ب) نمونه RF4؛ و ج) نمونه .RF16

و کرویشدن کردهاند .دلیل این موضوع میتواند کاهش
فاکتور عدمتطابق شبکهای رسوبات ' γبا زمینه بر اثر
افزایش زمان حرارتدهی باشد] .[28در نمونه  RF4کسر
حجمی و اندازه رسوبات ' γدر مقایسه با نمونه  RF1کاهش
یافته است.
مطابق شکل (-3ج) ،مشخص است که کسر حجمی و اندازه
رسوبات در نمونه  RF16کاهش یافته است .با افزایش دما و
فعالتر شدن مکانیزمهای نفوذ ،عناصر تیتانیم و آلومینیم
که پایدار کننده فاز ' γهستند ،از نیکل راحت جدا شده و
سبب انحالل رسوبات ' γمیشوند] .[28این پدیده ،دلیل
کاهش کسر حجمی رسوبات ' γبزرگ نیز است.
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شجری [ ]21،5در تحقیق خود رسوبات ' γرا پس از انحالل
به دو دسته عمده رسوبات بزرگ و رسوبات کوچک
تقسیمبندی نمود .وی بر اساس مکانیزم شکلگیری
رسوبات ' γپس از انحالل ،آنها را به چهار دسته تقسیم
بندی نمود:
الف) رسوبات ' γبزرگی که از آگلومره شدن رسوبات
کوچک و بزرگ به یکدیگر پدید آمدهاند،
ب) رسوبات ' γنانومتری یا ساب میکرونی که از کوچک
شدن رسوبات ' γبزرگ شکل میگیرند،
ج) رسوبات ' γنانومتری جوانه زده در طول انحالل که از
آنها میتوان به عنوان رسوبات ' γتعادلی یاد کرد؛ و
د) رسوبات ' γنانومتری جوانهزده در حین سرد شدن ،که
آنها را رسوبات سرمایشی مینامند].[21،5
همانطور که مشخص است ،بخش عمدهای از رسوبات 'γ
پس از انحالل ،رسوبات ' γکوچک هستند .این رسوبات از
آنجا که جوانههای رشد کرده بخشی از رسوبات ' γاولیه
پس از پیرسازی هستند از اهمیت باالیی برخوردارند.
در شکل ( ،)2تصویر رسوبات کوچک باقیمانده نمونه FR1
نشان داده شده است .در دماهای پایین محلولسازی
مکانیزم آگلومرهشدن رسوبات ' γکوچک و پیوستن آنها به
رسوبات ' γبزرگتر غالب است .با افزایش زمان انحالل در
دمای ثابت  1838درجه سانتیگراد ،رسوبات نانومتری ایجاد
شده که میتواند علل تشکیل مختلفی داشته باشند ،در
حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند .با افزایش زمان ،کسر
حجمی رسوبات بزرگ به جهت فعالبودن مکانیزم
الحاقیافته اما کسر حجمی کلی رسوبات کاهش مییابد.

شکل  -1تصویر  FESEMرسوبات کوچک باقیمانده پس از انحالل در
نمونه .RF1
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پیرامون رسوبات محلولسازی شده ،غنی از عناصر تیتانیم و
آلومینیم است .پس با توجه به باال بودن دما و افزایش ∆G
به جهت افزایش غلظت شیمیایی ،این مناطق محلهای
مستعدی برای جوانهزنی دوباره رسوبات ' γهستند .برخی
رسوبات جوانهزده و رشد کرده به جهت اندازه کوچکشان،
توان مقاومت نداشته و مجددا مورد محلولسازی قرار
میگیرند .عناصر تیتانیم و آلومینیم پسزده شده از رسوبات
کنار یکدیگر در هنگام کوچک شدن ،مجددا به عنوان محل
مناسب جوانهزنی رسوبات ' γایفای نقش میکنند .این
جوانهها کنار یکدیگر رشد کرده و سبب وقوع آگلومراسیون
یا الحاق میشوند] .[22شکل ( ،)5شماتیک مکانیزم ذکر
شده را نشان داده است .با توجه به طرح شماتیک کشیده
شده ،میتوان دستهبندی رسوبات نانومتری ' γپس از
انحالل را به خوبی درک نمود که چگونه طی برقراری
تعادل تغییر اندازه و مورفولوژی میدهند .در دماهای باالی
انحالل در کوره عادی رسوبات ' γدرشت با کسر حجمی
پایین به وجود میآیند .رسوبات نانومتری تعادلی نیز به
جهت باال بودن دما و زمان و همینطور کوچکبودن اندازه،
از بین میروند .به این ترتیب در دمای  1288درجه

سانتیگراد و زمان  128دقیقه ،کمینه کسر حجمی و اندازه
رسوبات ' γدر شرایط عادی عملیات حرارتی اتفاق میافتد.
در شکل ( ،)2تصویر  SEMرسوبات ' γباقیمانده پس از
انحالل در حمام نمک نشان داده شده است.
در شکل (-2الف) ،تصویر  SEMرسوبات باقیمانده پس از
عملیات انحاللی در حمام نمک در زمان  38دقیقه و دمای
 1838درجه سانتیگراد نشان داده شده است .از مقایسه
قسمت (الف) شکل ( )2و قسمت (الف) شکل ( )3میتوان
دریافت که کسر حجمی رسوبات باقیمانده در عملیات
حرارتی در حمام نمک میزان کاهش بیشتری داشته است.
با توجه به ثابت بودن کلیه متغیرها ،این میزان کاهش را
میتوان به انجام فرآیند در حمام نمک مرتبط دانست.
اندازه رسوبات ' γباقیمانده بزرگ و کوچک نیز با عملیات
حرارتی در حمام نمک دستخوش تغییر شده است .اندازه
رسوبات ' γکوچک به میزان  12درصد افزایش یافته است و
اندازه رسوبات ' γبزرگ به میزان  18درصد کاهش یافته
است ،که در ادامه در رابطه با دلیل آن بحث خواهد شد.

رشد به سمت
رسوبات قبلی

کوچک شدن رسوبات قبلی

جوانه جدید

کوچک شدن
رسوبات قبلی

رشد جوانه جدید

الحاق
شکل  -1تصویر شماتیک مکانیزم رشد رسوبات ' γپس از عملیات حرارتی انحاللی.
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الف
1 µm

ب
1 µm

ج
1 µm

مقایسه با عملیات حرارتی معمولی ،کسر حجمی رسوبات
بزرگ کاهش و کسر حجمی رسوبات کوچک افزایش یافته
است.
در قسمتهای (ج) و (د) شکل ( ،)2تصاویر  SEMرسوبات
باقیمانده در دماهای باال انحالل در حمام نمک نشان شده
است .شکل (-2ج) مربوط به نمونه  SB17و شکل (-2د)
مربوط به نمونه  SB20است .کسر حجمی رسوبات ' γبه
طور کلی در مقایسه با روش انحاللی متداول کاهش یافته
است .این روند کاهشی در هر دو زمان محلولسازی رعایت
شده است .کسر حجمی رسوبات کوچک در مقایسه با روش
معمول کاهش و کسر حجمی رسوبات بزرگ در مقایسه با
روش معمول افزایش یافته است .اندازه رسوبات کوچک در
حدود  31درصد افزایش و اندازه رسوبات بزرگ در حدود
 158نانومتر کاهش یافته است.
در عملیات حرارتی انحاللی در حمام نمک ،با افزایش دما و
زمان فرآیند ،روند انحاللی بهبود پیدا میکند .با توجه به
انجام عملیات حرارتی در حمام نمک و انتقال یکپارچه و
همگن حرارت از سیال (نمک مذاب) به قطعه ،قطعه
سریعتر به دمای مد نظر میرسد .به طور خالصه میتوان
گفت که نرخ گرمایش افزایش پیدا میکند .با افزایش نرخ
گرمایش ،ارتعاشات اتمی افزایش پیدا میکند .این موضوع
افزایش چگالی جاهای خالی در یک لحظه را در پی دارد.
در نتیجه ضریب نفوذ افزایش پیدا میکند .اثر نرخ گرمایش
بر افزایش ضریب نفوذ را میتوان به طور مستتر در رابطه
( )1یافت ،که در آن  Dضریب نفوذ  ،ارتعاشات اتمی و 
فاصله بین اتمی است ].[25-23،12
()1

د
1 µm

شکل  –6تصاویر  SEMرسوبات باقیمانده پس از انحالل در حمام
نمک :الف) نمونه  ،SB2ب) نمونه  ،SB5ج) نمونه SB17؛ و د) نمونه
.SB20

در شکل (-2ب) ،تصویر  SEMرسوبات باقیمانده نمونه
 SB5نشان داده شده است .افزایش زمان در دماهای پایین
انحالل ( 1838درجه سانتیگراد) منجر به کاهش کلی کسر
حجمی رسوبات ' γشده است .با بررسی دقیق نتایج SEM
و دادههای کمی نرمافزار کلمکس میتوان عنوان کرد که در



𝟐
𝟔

= 𝑫 ][11

با افزایش ضریب نفوذ به جهت مباحث شرح داده شده،
روند انحاللی رسوبات تکامل پیدا میکند .کسر حجمی
رسوبات ' γکوچک در دماهای پایین عملیالت حرارتی
انحاللی در حمام نمک با افزایش زمان کاهش پیدا میکند
و کسر حجمی رسوبات ' γبزرگ افزایش پیدا میکند .این
موضوع نشان میدهد که در این شرایط از انحالل ،مکانیزم
الحاق رسوبات کوچک بوده و با پیوستن آنها به یکدیگر
کسر حجمی ' γکوچک کاهش و با تشکیل رسوبات 'γ
بزرگ ،کسر حجمی آنها افزایش پیدا میکند.
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].[12،1

نمونه

نوع رسوبات باقیمانده

RF1

نوع (الف و ب)

RF4

نوع (الف ،ب و ج)

RF13

نوع (الف ،ب و ج)

RF16

نوع (الف ،ب ،ج؛ و د)

SB2

نوع (الف ،ب و ج)

SB5

نوع (الف ،ب ،ج؛ و د)

SB17

نوع (الف ،ب ،ج؛ و د)

SB20

نوع (الف ،ب ،ج؛ و د)

S.B.
80
75

V.F. %

جدول  -9دستهبندی رسوبات ' γباقیمانده در هر دو شرایط انحالل

R.F.

85

70

(الف)

65
120

0

5
30
)Time (min

90
R.F.

85

S.B.

80
75
70

V. F. %

اما در دماهای باال عملیات حرارتی انحاللی در حمام نمک،
با افزایش زمان کسر حجمی رسوبات ' γکوچک افزایش و
کسر حجمی رسوبات ' γبزرگ کاهش چشمگیری مییابد.
به نظر میرسد در شرایطی که نرخ گرمایش باالست ،با
افزایش دمای عملیات حرارتی ،تعادل انحاللی به سمت
کاهش اندازه و از بین رفتن رسوبات ' γپیش میرود .بر
اساس نتایج و طبقه بندی محققان پیشین میتوان منشاء
رسوبات ' γباقیمانده پس از انحالل را به صورت زیر مطابق
جدول ( )3دستهبندی نمود] .[21،5در هر هشت نمونه زیر،
رسوبات اگلومره شدهای حضور دارند که تفکیک آنها
نیازمند بررسی با ابزارهای دقیقتر است.
در شکل ( ،)1نمودارهای روند تغییرات کسر حجمی کلی
رسوبات ' γپس از هر دو شرایط انحاللی نشان داده شده
است .با انجام محلولسازی ریزساختار دندریتی ناشی از
ریختهگری به ساختاری همگن تبدیل میشود] .[22در
عملیات انحاللی چه در دماهای باال و چه در دماهای پایین،
ابتدا انحالل از گوشههای رسوبات  اولیه مکعبی شکل آغاز
میشود و گوشهها گرد میشوند؛ این اعمال تا کروی شدن
رسوبات ادامه دارد .تنش سطحی رسوبات کروی کوچکتر
از تنش سطحی رسوبات مکعبی شکل است لذا رسوب
تمایل به ایجاد شکل کروی دارد .این اتفاق برای هر دو
اندازه رسوب دیده میشود .این عمل کروی شدن و کوچک
شدن رسوبات  برخی اوقات تا از بین رفتن کلی رسوب
ادامه دارد .این شرایط تا جایی ادامه دارد که تعادل بین
اجزا در شرایط ترمودینامیکی حاضر برقرار شده و پس ازآن
تغییر محسوسی در چگالی سطحی و اندازه رسوبات دیده
نشود].[23-21

90

65

(ب)

60
120

5

30

0

)Time (min
شکل  -1تغییرات کسر حجمی رسوبات ' γنسبت به زمان در دماهای
انحالل متفاوت :الف)  2838°Cو ب) .2188°C

با افزایش دمای انحالل کینیتیک تجزیه افزایش مییابد تا
در نهایت کسر حجمی رسوبات  کاهش یابد .غلظت
جاهای خالی تعادلی به صورت نمایی با افزایش دما افزایش
مییابد .در دمای انحالل ،غلظت تعادلی جاهای خالی نسبتا
باال است و این عیوب ،مسیرهای مناسبی برای فرآیند نفوذ
(تجزیه) و کاهش اندازه رسوبات  است].[18
در بسیاری از منابع شرایط انحالل کامل رسوبات  و
کاربیدها به صورت نگهداری به مدت چهار ساعت در دمای
 1235 Cگزارش شده است ،که این عمل غیرممکن به
نظر میرسد چرا که حتی با باالترین نرخ سردایش ،باز هم
جوانهزنی و رشد ناچیز رسوبات نانومتری  مشاهده
میشود .دلیل این امر ،فوق اشباع باال و نیرو محرکه زیاد
تشکیل رسوبات است .آن دسته از رسوبات  بزرگ
باقیمانده و تجزیه نشده به انرژی فعالسازی بیشتری برای
تجزیه نیازمندند .محل قرارگیری رسوبات بر این انرژی
تاثیرگذار است ،رسوبات بیندندریتی به دمای بیشتری برای
انحالل نیازمندند .مورفولوژی رسوبات باقیمانده صرفنظر از
متغیرهای دیگر وابسته به نرخ سردایش است که عدم
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تطابق را تحت تاثیر قرار میدهد] .[22مشخصات رسوبات
باقیمانده در جدول ( )2ارائه شده است .در این جدول ،کسر
حجمی کلی رسوبات ،کسر حجمی رسوبات کوچک ،کسر
حجمی رسوبات بزرگ ،اندازه رسوبات بزرگ و اندازه
رسوبات کوچک ارائه شده است.
همانطور که در شکلهای ( )2( ،)3و ( )1نشان داده شده
است ،در هر دو روش معمولی و حمام نمک ،کسر حجمی
رسوبات در هر دمایی با افزایش زمان ،کم میشود .در حمام
نمک به دلیل افزایش نرخ گرمایش ،چگالی عیوب نقطهای
با سرعت بیشتری افزایش مییابد .به همین دلیل ،در دو
روش کسر حجمی متفاوتی مشاهده میشود .همانطور که
در جدول ( )2نشان داده شده است ،اندازه رسوبات بزرگ
در هر دو روش محلولسازی ،کاهش یافته است .این کاهش
اندازه با افزایش نرخ گرمایش سرعت بیشتری میگیرد.
کاهش اندازه رسوبات نانومتری هم به نسبت در هر دو
روش رعایت شده است.
پیرسازی سوپرآلیاژهای پایه نیکل به طور معمول برای
افزایش چگالی رسوبات  به خصوص رسوبات ثانویه انجام
میشود .در این مرحله رسوبات با حفظ نسبی مورفولوژی
خود در مرحله انحالل در حالت منظمتری قرار میگیرند و
فقط اندازه و کسر حجمی آنها افزایش پیدا میکند
].[31،38
در پیرسازی شرایط برای نفوذ عناصر تشکیل دهنده فاز 
در سوپرآلیاژ  IN738LCیعنی  Alو  Tiفراهم است و با
تجمع و اشباع این عناصر در زمینه رسوبات کسر حجمی
بیشتری به خود میگیرند] .[31در این مرحله مطابق با
مکانیزم ذکر شده رسوبات  اولیه مکعبی بزرگ میشوند و

پس از جوانهزنی رسوبات ثانویه آنها نیز تا حدود 8/1 µm
رشد میکنند] .[32پیرسازی سوپرآلیاژ  IN738LCعموما
یک ساختار دوتایی از  -را با رسوبات مکعبی و کروی را
در پی دارد .همانطور که اشاره شد افزایش دما ،به صورت
نمایی افزایش غلظت جاهای خالی را در پی دارد که این امر
تسریع کننده نفوذ است .با توجه به دمای باالی پیرسازی
(باالتر از دمای تبلور مجدد) در این مرحله هم غلظت
جاهای خالی باالست اما نه به اندازه محلولسازی لذا باز هم
پدیده نفوذ (جوانهزنی و رشد) حاکم است.
تغییر انرژی آزاد کل برای جوانهزنی  چنین بدست
میآید:
[0] G = -VGv + A + VGs

()2

که در آن  انرژی فصل مشترک رسوب بر واحد سطح،
سطح فصل مشترک رسوب جدید و زمینه Gv ،انرژی آزاد
شیمیایی حاصل از تشکیل رسوب و  Gsانرژی کرنشی
است.
کرنش حاصل از عدم انطباق رسوبات باقیمانده در انحالل،
منجر به کاهش نیروی رانش موثر برای جوانهزنی
( )ΔGv-ΔGsمیشود .این نیروی رانشی را میتوان با
افزایش نرخ سردایش در مرحله انحالل افزایش داد .اندازه
شعاع بحرانی ذرات به وجود آمده در پیرسازی برابر است با:
A

2
GV  GS 

() 3

r* 
][ 0

که سد انرژی انرژی الزم برای این جوانهزنی عبارت است از:

جدول  -1مشخصه رسوبات باقی مانده پس از انحالل در شرایط مختلف.

اندازه رسوبات کوچک

اندازه رسوبات بزرگ
(µm)±0.005µm

کد نمونه

کسر حجمی
کلی %

کسر حجمی رسوبات
کوچک %

کسر حجمی
رسوبات بزرگ %

(µm)±0.005µm

شاهد A0
RF1

01/22±3

-----

-----

8/835

2/83

12/22±3

23/3±82

53/3±30

8/81520

1/30

RF4

12/15±3

22/11±3

58/3±22

8/838

1/38

RF16

22/31±3

31/3±11

21/3±11

8/85358

1/28

SB2

13/23±3

22/3±12

58/3±31

8/80232

1/08

SB5

20/01±3

12/3±03

53/3±32

8/80515

1/12

SB17

18/11±3

15/22±3

52/3±21

8/82822

1/32

SB20

22/02±3

10/3±52

22/3±20

8/81810

1/38
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16 3
G 
2
3GV  GS 
][ 0
*

()2

تعامل دو عامل انرژی آزاد شیمیایی و انرژی فصل مشترک
کنترل کننده جوانهزنی رسوب در زمینه است ،هر چه
زمینه فوق اشباعتر باشد ،انرژی آزاد شیمیایی بیشتر و
اندازه جوانه بحرانی کوچکتر خواهد شد .در پیرسازی و
رسوبگذاری ایزوترمال ،مقدار حد فوقاشباع زمینه در
لحظه شروع پیرسازی ثابت است و به تدریج با تشکیل و
رشد رسوبات از میزان حد فوقاشباع کاسته میشود .این
نکته بیانگر این است که در زمانهای اولیه پیرسازی نرخ
جوانهزنی بیشتر است و در زمانهای میانی و نهایی نرخ
رشد]. [33،22 ،18
رشد رسوبات تابع تئوری واگنر است که اندازه معین را
مشخص میکند ،ذرات بزرگتر از آن رشد میکنند و ذرات
کوچکتر از آن ،از بین میروند .به نظر میرسد این از بین
رفتن جوانهها و رسوبات کوچک ،مقدمه رشد رسوبات
بزرگتر است .این اساس تئوری  5LSWاست .فرآیند ذکر
شده با کاهش انرژی فصل مشترک همراه است که به
صورت زیر بیان میشود:
()5

دماهای پایین محلول سازی ،با افزایش زمان انحالل اندازه و
کسر حجمی 'γهای اولیه پس از پیرسازی کاهش و کسر
حجمی 'γهای ثانویه افزایش یافته است .این در حالی است
که با افزایش زمان و دمای انحالل توزیع هر دو دسته
رسوب اولیه و ثانویه یکنواخت شده و در کنار این بهبود
اندازه هر دو دسته رسوب کاهش و کسر حجمی 'γهای
ثانویه افزایش پیدا کرده است .قضاوت صحیح مشخصه
رسوبات ' γپس از پیرسازی ،نیازمند بررسیهای دقیقتر و
همه جانبه است .در ادامه در رابطه با آنها و نقش هر یک از
متغیرهای انحالل بر مشخصه رسوبات اولیه و ثانویه ' γپس
از پیرسازی بحث خواهد شد.

الف

1 µm

𝒕𝑲 = 𝟎𝟑𝑫 [13] 𝑫𝟑 −

که در آن  tزمان پیرسازی D ،و  D0متوسط قطر رسوبات
اولیه و ثانویه قبل و بعد از پیرسازی است .ثابت  Kنیز برابر
است با:
()2

𝒎𝑪𝑫 𝒎𝑽𝟖
𝑻𝑹𝟗

= 𝑲 ][13

که در آن  Dضریب نفوذ  ،انرژی فصل مشترک رسوب و
زمینه Cm ،غلظت حل شونده در زمینه و  Vmحجم مولی
رسوبات است .این رابطه نشاندهنده ارتباط خطی کینتیک
رشد با دما است].[35 ،32 ،23 ،13
در شکل ( ،)1تصاویر  FESEMنمونههای  RF4 ،RF1و
 RF16پس از پیرسازی نشان داده شده است .قسمت (الف)
شکل ( ،)1مربوط به ساختار نمونه  ،RF1قسمت (ب)
مربوط به ساختار نمونه  RF4و قسمت (ج) مربوط به
ساختار نمونه  RF16است .همانطور که مشخص است ،در

ب

ج

1 µm

1 µm

شکل  -1تصاویر  FESEMنمونهها پس از پیرسازی:
الف)  ،RF1ب)  RF4و ج) .RF16

Lifshitz, Slyozov and Wagner
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محولسازی در دمای پایین در کوره عادی و زمان 38
دقیقه ،رسوبات درشت  را پس از پیرسازی در پی دارد.
این نکته موید آن است که عمل انحالل به خوبی صورت
نگرفته است و در حین پیرسازی شرایط برای رشد این
رسوبات فراهم شده است .رسوبات  اولیه با اندازه نرمال
هم در این حالت با مقدار نسبتا کم دیده میشوند .این
رسوبات همان رسوبات نانومتری پس از انحالل هستند که
به صورت رسوبات بزرگ مکعبی پس از پیرسازی خود را
نشان میدهند .رسوبات نانومتری  با کسر حجمی کم و
فاصلهدار از هم خود را نشان میدهند .این نکته نشان
دهنده این است که میزان حد حاللیت ایجاد شده در
مرحله انحالل ،پایین بوده است و فرصت جوانهزنی بیشتر
رسوبات  ثانویه و همینطور آگلومره شدن را از آنها گرفته
است.
افزایش زمان انحالل در همین شرایط منجر به حذف
رسوبات درشت  و ایجاد رسوبات اولیه  مکعبی پس از
پیرسازی میشود .این نکته بیانگر این امر است که با
افزایش زمان میزان محلول سازی هم افزایش پیدا میکند.
به همین منظور رسوبات  ثانویه بیشتری با گذشت زمان
خود را در مرحله پیرسازی نشان میدهند .افزایش زمان
انحالل در همین شرایط منجر به حذف رسوبات درشت  و
ایجاد رسوبات اولیه  مکعبی پس از پیرسازی میشود .این
نکته بیانگر این امر است که با افزایش زمان ،میزان انحالل
هم افزایش پیدا میکند .به همین منظور ،رسوبات  ثانویه
بیشتری با گذشت زمان خود را در مرحله پیرسازی نشان
میدهند .در دماهای باالی انحالل در کوره عادی رسوبات
باقی مانده بزرگ بزرگتر میشوند و رسوبات ثانویه
نانومتری در کنار رسوبات بزرگتر پدیدار میشوند.
با افزایش زمان در مرحله انحالل رسوبات بزرگتری پس از
پیرسازی مشاهده میشود که به دلیل وجود رسوبات بزرگ
در انحالل و الحاق آنها به هم در پیرسازی است .همچنین
گذر زمان در انحالل رسوبات ثانویه بزرگتر با کسر حجمی
باالتر را در پی دارد .این روند تغییرات در تصاویر FESEM
شکل ( )0نشان داده شده است.
در دماهای پایین انحالل در حمام نمک ،نمونه محلولسازی
شده در زمان  38دقیقه اثری از رسوبات درشت  را در
خود نشان نداد .این موضوع نشان میدهد که حتی در
دمای پایینتر به دلیل تفاوت در نرخ گرمایش و افزایش
مسیرهای مناسب نفوذ از طریق افزایش چگالی عیوب

219

نقطهای و تنشهای پسماند حرارتی ،انحالل کاملتری
انجام میگیرد .رسوبات  اولیه با شکل مکعبی ظاهر
میشوند .رسوبات کروی و نانومتری  ثانویه با کسر
حجمی بیشتری در قطعه ظاهر میشوند که این نشان از
افزایش حد حاللیت در زمینه در حمام نمک نسبت به
حالت عادی دارد.
با گذر زمان ،رسوبات  اولیه کامال مکعبی شده و کسر
حجمی و اندازه رسوبات ثانویه افزایش مییابد .این افزایش
را میتوان به افزایش زمان انحالل نسبت داد .با افزایش
زمان از آنجا که دما برای انحالل کم است ،فوقاشباع به
مقدار کمی افزایش مییابد .لذا افزایش کسرحجمی آنچنان
مشهود نیست .پس عناصر پایدار کننده  به رسوبات ملحق
شده و سبب رشد و آگلومره شدن آنها میشوند .این
موضوع در قسمتهای (الف) و (ب) تصاویر  FESEMشکل
( )3نشان داده شده است.

الف

ب

شکل  -0تصاویر  FESEMنمونهها پس از پیرسازی.
الف)  RF1و ب) .RF4
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شکل  -3تصاویر  FESEMنمونهها پس از پیرسازی .الف)  ،SB2ب)  ،SB5ج)  SB17و د) .SB20

جدول  -1اطالعات مربوط به رسوبات  پس از پیرسازی.

کسر حجمی

کسر حجمی رسوبات

کسر حجمی

کلی %

کوچک %

رسوبات بزرگ %

(nm)±5nm

RF1

30/73±7

22/75±7

00/77±7

73/55

0/327

RF4

33/50±7

27/32±7

00/75±7

77/77

0/0232

RF16

40/37±7

23/25±7

57/23±7

32/22

3/3227

SB2

37/270±7

37/45±7

53/72±7

53/30

0/030

SB5

32/32±7

33/20±7

73/25±7

30/05

0/5702

SB17

35/73±7

25/20±7

00/73±7

05/73

0/0372

SB20

443/02±7

05/73±7

20/04±7

72/27

0/5772

کد نمونه

اندازه رسوبات کوچک

اندازه رسوبات بزرگ
(µm)±0.005µm
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شکل  -28اثر دما و شرایط عملیات انحاللی بر تغییرات سختی .الف)  ،2838°Cب)  ،2218°Cج)  2268°Cو د) .2188°C

در شکل ( ،)18تغییرات سختی نمونهها در اثر هر دو
عملیات حرارتی انحاللی نشان داده شده است .همانطور
که مشخص است با افزایش دما و زمان انحالل در هر دو
روش عملیات حرارتی ،سختی نمونهها کاهش یافته است.
دلیل این امر هم کاهش اندازه و کاهش کسر حجمی
رسوبات  است .با کاهش آنها ،همانطور که در باال هم
ذکر شد ،سختی کاهش مییابد .با بررسیهای ریزساختاری
در قسمتهای پیشین هم افزایش نرخ جوانهزنی و حضور
رسوبات نانومتری  مشاهده شد .انحالل سریع ،یک زمینه
فوق اشباع بسیار غنی را به وجود میآورد .فوقاشباع نسبتا
باال ،تعادل انحالل را به سمت جوانهزنی مجدد رسوبات
جابه جا میکند .با افزایش دما ،میزان فوقاشباع به تبع
میزان جوانهزنی و کسر حجمی رسوبات ثانویه افزایش
مییابد که این موضوع افزایش سختی را در پی دارد .در
ادامه با افزایش زمان حرارتدهی رسوبات به یکدیگر نزدیک
و آگلومره میشوند و سختی با شیب بسیار کمی افزایش
مییابد.
رسوبات ' γمانند یک مانع از طریق ایجاد مرزهای ضد فاز،
سد حرکت نابجاییها شده و در نهایت سختی سوپرآلیاژ را
افزایش میدهد .در طی عملیات حرارتی انحاللی دو فاکتور

کاهش کسر حجمی یا اندازه رسوبات ' γو افزایش اندازه
دانهها منجر به کاهش سختی سوپرآلیاژ میشود .با
اندرکنش نابجاییها با رسوبات سختی افزایش مییابد .برش
رسوبات  توسط نابجاییها مقدمه ایجاد مرز ضد فاز در
𝟏

جهت کریستالی > 𝟐 <118میشود که توسط عبور
نابجایی دوم با همان بردار برگرز حذف میشود .بنابراین

اندازه ذرات  تاثیر قابل توجهی بر واکنش با نابجاییها و
سختی دارد ،پس مشخصههای آن مثل اندازه ،کسر
حجمی ،فاصله رسوبات از هم ،توزیع و مورفولوژی آنها باید
کنترل شود .سختی ناشی از مرز ضد فاز امری مهم است و
به نظر میرسد اهمیت آن در سختی و تغییرات سختی
سوپرآلیاژ  IN738LCنسبت به مکانیزم اوروان و نقص
چیده شدن و یا هال پچ در افزایش اندازه دانهها بیشتر
باشد] .[31،32 ،23اگر اندازه این رسوبات بزرگتر از مقدار
الزم باشند ،نابجاییها با جفتشدن قوی ذرات را برش و
سختی را کاهش میدهند .اما اگر رسوبات  بیش از حد
کوچک باشند ،برشپذیر نبوده و نابجاییها از مکانیزم
اوروان برای عبور از آنها استفاده میکنند] .[30در
محلولسازی با توجه به کاهش درصد حجمی و اندازه
رسوبات  ،سختی تا نصف کاهش مییابد .نرخ کاهش
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سختی نیز با افزایش دما و زمان محلولسازی افزایش

مییابد  .23،18افزایش نرخ گرمایش منجر شده است که
میزان کاهش سختی بیشتری در نمونهها رخ دهد .دلیل
این موضوع را میتوان با افزایش کینتیک انحالل رسوبات
' γدر حمام نمک مرتبط دانست .در شکل ( ،)11نمودار
تغییرات سختی نمونهها در اثر پیرسازی ثابت هر دو دسته
نمونه محلولسازی شده ،نشان داده شده است.
انجام عملیات پیرسازی که تکمیلکننده سیکل رسوب
سختی است طبیعتا به دلیل حضور رسوبات ثانویه خلق
شده و رشد رسوبات بزرگتر باید افزایش سختی را در پی
داشته باشد این تغییرات سختی پس از پیرسازی در شکل
( )12نشان داده شده است.
120

800
600
400
200

)Micro Hardness (Hv100

الف

90

60

30

1000

0

نمونه ها
1200

ب

120

1200

1160

90

60

30

10
800
600

400
200

)Micro Haedness (Hv100

1000

0
1120

1090

نمونه ها
شکل  -22تغییرات سختی نمونهها پس از پیرسازی بر اساس دمای
انحالل :الف) انحالل در شرایط عادی ،ب) انحالل در حمام نمک.

همانطور که در جدول ( )5نشان داده شده است ،شرایط
انحالل تاثیر مستقیم بر سختی نمونهها پس از پیرسازی
دارد .در نمونههای محلولسازی شده به روش معمول و
حمام نمک با افزایش دما و زمان انحالل ،مقدار سختی پس
از پیرسازی افزایش مییابد .تفاوت در مقدار سختی پس از
پیرسازی در این دو روش به دلیل تفاوت در رسوبات 
باقیمانده پس از انحالل و حد حاللیت پس از انحالل است.
از نتایج بدست آمده از سختیسنجی نمونهها میتوان
دریافت که پس از انحالل ،سختی نمونهها کاهش و پس از
پیرسازی ،سختی نمونهها افزایش مییابد .با توجه به این
نکته میتوان تفاوت در سختی هر نمونه را بعد از محلول
سازی و بعد از پیرسازی به عنوان معیاری از کیفیت عملیت
حرارتی انجام شده در نظر گرفت .به این معنی که با انجام
عملیات حرارتی انحاللی با مناسبترین شرایط سختی
نمونه به کمینه حالت خود میرسد.
با انجام انحالل ،غلظت شیمیایی زمینه از طریق حل شدن
عناصر پایدار کننده ' γیعنی ) (Al,Tiدر آن ،افزایش
مییابد] .[33افزایش غلظت شیمیایی زمینه در این مرحله
منجر به کاهش سد انرژی جوانهزنی در مرحله پیرسازی
میشود] .[33با کاهش سد انرژی جوانهزنی ،کسر حجمی
نانو رسوبات ' γثانویه افزایش مییابد که این امر به جهت
بیشتر شدن موانع در برابر حرکت نابجاییها سبب افزایش
سختی میشود .در شکل ( ،)12این میزان تفاوت در سختی
نشان داده شده است.
در قسمت (الف) شکل ( ،)12اختالف سختی در عملیات
حرارتی به روش معمول نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،باالترین میزان اختالف سختی در این
روش ،مربوط به نمونه  RF16است که کمترین کسر
حجمی را پس از انحالل و بیشترین کسر حجمی را پس از
پیرسازی داشته است .با این معیار جدید به خوبی میتوان
ارتباط بین مشخصات رسوبات ' γرا با سختی و به طور کلی
خواص مکانیکی سوپرآلیاژهای پایه نیکل را دریافت.
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نمونه ها
شکل  -21نمودار تغییرات اختالف سختی نمونهها پس از انحالل و پس از پیرسازی :الف) انحالل در شرایط عادی ،ب) انحالل در حمام نمک.

در قسمت (ب) شکل ( ،)12تغییرات اختالف سختی برای
نمونههای عملیات حرارتی شده در حمام نمک نشان داده
شده است .در این روش نیز نمونهای که باالترین دما و زمان
عملیات حرارتی انحاللی را داشته است ،یعنی نمونه SB20
بیشترین عدد اختالف را ارائه کرده است .از مقایسه نقطه
به نقطه قسمتهای (الف) و (ب) شکل ( )12میتوان
دریافت که افزایش نرخ گرمایش به جهت تاثیری که در
انحالل و ترسیب رسوبات ' γداشته است ،منجر به افزایش
این معیار شده است.

 -1نتیجهگیری
با توجه به انجام موفقیتآمیز عملیات حرارتی انحاللی در
حمام نمک و مقایسه آن با نتایج روش معمول ،میتوان
نتیجهگیری کرد که:
الف) در عملیات حرارتی انحاللی به روش معمول با افزایش
دما و زمان انحالل کسر حجمی کلی رسوبات کاهش
یافت .این روند در نمونههای انحالل یافته در حمام
نمک نیز مشاهده شد ،با این تفاوت که افزایش نرخ
گرمایش در عملیات انحاللی منجر به کاهش بیشتر
کسر حجمی رسوبات ' γدر مقایسه با روش معمول شد.
ب) افزایش دمای انحالل منجر به کاهش اندازه رسوبات 'γ
شد .در دماهای پایین در روش معمول  ،مکانیزم الحاق
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 در دمای باالی. شدγ' منجر به افزایش اندازه رسوبات
انحالل در روش معمول و دمای پایین انحالل در حمام
 کاهش اندازه از گوشهها و ترسیب در نقاط پر،نمک
 افزایش،غلظت رخ داد که در دمای باال در حمام نمک
.نرخ گرمایش به این مکانیزم شدت بیشتری داد
ج) با افزایش دما و زمان انحالل کسر حجمی نانو رسوبات
 به جهت. ثانویه پس از پیرسازی افزایش مییابدγ'
افزایش نرخ گرمایش و ارتعاشات اتمی در انحالل در
 ثانویه پس ازγ'  کسر حجمی نانو رسوبات،حمام نمک
پیرسازی در نمونههای عملیات حرارتی شده در حمام
.نمک بیشتر از نمونههای عادی است
 سختی، زمان و نرخ گرمایش در انحالل،د) با افزایش دما
 افزایش، کاهش و پس از پیرسازی،پس از انحالل
.مییابد
ه) باالترین مقدار تفاوت در نمونهها پس از انحالل و پس از
پیرسازی مربوط به نمونههایی بود که باالترین دما و
 افزایش نرخ گرمایش در.زمان محلولسازی را داشتند
انحالل منجر به افزایش این معیار در قیاس نقطه به
.نقطه شد
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