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چکیده:
در این تحقیق ،نمونههایی از جنس سوپر آلیاژ  IN738LCدر دمای  1217°Cبه مدت  4ساعت محلولسازی شدند .نمونهها
پس از انحالل در دو محیط هوا و نیتروژن مایع سرد شدند .یکی از نمونه های سرد شده در هوا ،پس از هم دمایی با محیط به مدت
 2ساعت در نیتروژن مایع نگهداری شد .برای بررسی تاثیرات نرخ سردایش باال و عملیات زیر صفر عمیق روی ریزساختار و سختی،
نمونهها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون سختیسنجی شناسایی شدند .نتایج مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که
با افزایش نرخ سرد کردن رسوبات باقیمانده ' γکامال کروی شده و اندازه و کسر حجم ی آنها نسبت به نرخ سردایش پایینتر،
کاهش مییابد .عملیات زیر صفر عمیق سبب کاهش اندازه رسوبات تا میزان  114نانومتر شد .در حالی که سرد شدن در نیتروژن
مایع اندازه رسوبات را تا  41نانومتر کاهش داده بود .این موضوع نشان میدهد که سردایش در هوا فرصت رشد را در اختیار رسوبات
گذاشته است .با افزایش نرخ سرمایش و نگهداری در صفر عمیق سختی نمونهها کاهش یافت به طوری که کمینه سختی مربوط
به نمونه نگهداری شده در نیتروژن مایع بود .نتایج این تحقیق میتواند برای پرههای جدید پس از ریختهگری و همچنین تحت
سرویس استفاده شود و به بهبود روند عملیات حرارتی کمک کند.
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 -8مقدمه
توربینهای گازی از انواع تجهیزات تولید انرژی هستند که کاربرد
زیادی در صنعت دارند .مهمترین کاربرد این تجهیزات در
نیروگاههای برق ،صنایع هوا فضا ،دریانوردی و صنایع نفت (برای
انتقال فرآوردههای نفتی) است] .[1پرههای متحرک در توربین-
های گازی به دلیل دما و نیروهای گریز از مرکز زیاد دچار
مشکالت زیادی میشوند .عوامل دیگری مثل خستگی کمدامنه،
تنشهای حرارتی و خستگی حرارتی نیز بر کاربرد پرهها تاثیر
گذارند .از این رو ،اغلب پرههای متحرک توربین گازی از جنس
سوپر آلیاژهای پایه نیکل هستند .سوپرآلیاژها ،مقاومت خوبی به
خوردگی ،اکسایش ،خزش و شکست در دمای باال دارند .در

شرایط کاری دماهای باال و تنشهای نسبتا زیاد سوپرآلیاژهای
پایه نیکل پایداری سطحی باالیی دارند].[2
اصلیترین راه افزایش استحکام اکثر سوپرآلیاژها ،توزیع
رسوبهای همسیمای ' γبا ترکیب ) Ni3(Al,Tiکه در زمینه γ
به صورت ذرات مکعبی (' γاولیه) و کروی (́ ' γثانویه) تشکیل
میشوند ،است .وجود این فاز علت اصلی مقاومت عالی
سوپرآلیاژهای پایه نیکل در برابر گیسختگی و خزش است].[7،3
یکی از پرکاربردترین سوپرآلیاژهای پایه نیکل ،آلیاژ ریختگی
 IN738LCاست .عملیات حرارتی رسوبسختی این آلیاژ شامل
دو مرحله اصلی عملیات انحالل و پیرسازی است .عملیات انحالل
به دو منظور انحالل فازهای رسوبی و همچنین همگن نمودن
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ریزساختار از نظر توزیع عناصر آلیاژی انجام میشود .اگر عملیات
انحالل در دمای باال صورت گیرد به آن محلولسازی کامل یا
همگنسازی میگویند .عملیات انحالل موجب کاهش
جدایشهای میکروسکوپی شده و به این طریق ریزساختار را
همگن میکند].[8،4،1
در خصوص تاثیر نرخ سرد کردن باید گفت که درسرعتهای
سردکردن باال ،احتمال وجود مرزهای دندانهدار کمتر بوده اما
ریزساختاری با رسوبات اولیه و ثانویه ریزتری ایجاد میکند .در
حالی که سرعتهای سرد کردن آرامتر ،بوجود آمدن مرزهای
دندانهدار را ترغیب میکند و باعث بوجود آمدن رسوبات 'γ
درشتتری در ساختار میشود .دندانههای ایجاد شده بر روی
مرزدانهها از لغزش مرزها جلوگیری میکند و تغییر شکل درون
دانهای را فعال میکند و از انتشار ترکها نیز جلوگیری میکند.
در این میان ،بهترین خصوصیات زمانی حاصل میشود که تعادل
خوبی بین استحکام ناشی از رسوبات داخل دانهای ' γو استحکام
ناشی از مرزهای دندانهدار حاصل میشود] .[1شجری و
همکاران] ،[17اثر محیط عملیات حرارتی انحاللی بر ریزساختار
و سختی سوپرآلیاژ پایه نیکل  IN738LCرا مورد بررسی قرار
داده اند که نتایج حاصل از آن نشان داد که با افزایش دما ،زمان
و نرخ گرمایش در انحالل ،درصد حجمی رسوبات کاهش و پس
از پیرسازی ،افزایش مییابد.
یکی دیگر از راههای کنترل ساختار ،استفاده از سردکاری عمیق
است که به دلیل سرعت باالی سرد کردن فواصل اتمی در آن
کاهش پیدا میکند .امینی و همکاران] ،[11تاثیر دمای عملیات
زیر صفر بر ساختار و رفتار سایش فوالد سردکار  1/2377را مورد
بررسی قرار دادند و دریافتند که در اثر آن سختی فوالد نسبت
به عملیات حرارتی متداول افزایش یافته است.
در پژوهش حاضر ،تاثیر زمان نگهداری در صفر عمیق بر
ریزساختار و سختی نمونهها در دو حالت قبل و بعد از نگهداری
در زیر صفر عمیق ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.

به منظور بررسی اثر کوئنچ بعد از محلولسازی و زمان نگهداری
در نیتروژن مایع بر تحوالت ساختاری ،نمونهها در یک کوره
باکسی مدل آمالگامز ساخت کشور ایران تحت گاز آرگون در
دمای  1217درجه سانتیگراد و به مدت زمان  4ساعت
محلولسازی شدند که تصویر نمادین چرخه عملیات حرارتی در
شکل ( )1نشان داده شده است .سپس نمونهها در دو محیط هوا
و نیتروژن مایع سرد شدند .یکی از نمونههای سرد شده در هوا،
پس از همدمایی به مدت دو ساعت در نیتروژن مایع نگهداری
شد .به این نحو دو نمونه کوئنچ شده و یک نمونه نگهداری شده
(سرد کاری شده) حاصل شد .در جدول ( ،)2نامگذاری نمونهها
بر اساس شرایط مختلف سرد کردن ارائه شده است .برای هر
حالت ،یک نمونه جهت بررسی ریزساختاری انتخاب شد.
مطالعات ریزساختاری نمونهها پس از انجام عملیات حرارتی و
سرد کردن ،توسط  SEMمدل  VEGA/TESCANساخت کشور
چک انجام شد .نمونهها توسط محلول 10%H3PO4+90%H2O
در زمان  7الی  1ثانیه تحت اختالف پتانسیل  3-7Vو شدت
جریان  127mA/cm2مورد حکاکی الکتریکی قرار گرفتند].[12
سختیسنجی نمونهها توسط دستگاه کوپا مدل  MH3مطابق با
استاندارد
 ASTM E 82-16تحت بار  7/1کیلوگرم و زمان توقف  14ثانیه
در مقیاس میکرو قبل و پس از محلولسازی انجام شد] .[13برای
اندازهگیری درصد حجمی و اندازه رسوبها و نانورسوبها از
نرمافزار  Clemexاستفاده شد.
جدول  -8ترکیب شیمیایی سوپرآلیاژ  IN738LCبر حسب درصد وزنی.
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 -5مواد و روش تحقیق
برای انجام این پژوهش از یک قطعه پره توربین گازی سوپرآلیاژ
پایه نیکل  IN738LCکه شناسنامهای از اطالعات کاری آن وجود
نداشت ،استفاده شد .ترکیب شیمیایی این آلیاژ به وسیله
طیفسنجی نشری نوری بر حسب درصد وزنی بهدست آمد که
نتایج آن در جدول ( )1نشان داده شده است .به این منظور،
نمونههای مکعبی شکل به ابعاد  4میلیمتر با برشکاری به وسیله
سیم با تخلیه الکتریکی آماده شدند.
شکل  -8چرخه عملیات محلول سازی و سرد شدن.
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جدول  -5نامگذاری نمونهها بر اساس شرایط مختلف سرد کردن.

کد نمونه

شرایط انحالل

شرایط سرد شدن

MS0

بدون عملیات حرارتی (نمونه شاهد)

----

MS1

 1217درجه سانتیگراد به مدت  4ساعت

سرد شدن در هوا

MS2

 1217درجه سانتیگراد به مدت  4ساعت

سرد شدن در هوا سپس سرد شدن در نیتروژن مایع به مدت  2ساعت

MS3

 1217درجه سانتیگراد به مدت  4ساعت

سرد شدن در نیتروژن مایع

 -9نتایج و بحث
شکل ( ،)2ریزساختار نمونه  MS0را نشان میدهد که در آن
درصد حجمی بسیار زیادی از رسوبات ' γبه صورت تودههای
فشرده و کشیده مشاهده میشود .با قرار گرفتن پره توربین در
شرایط کاری به علت قرار گرفتن قطعه کار در دمای باال و زمان
طوالنی ،شرایط برای نفوذ مهیا میشود که در نتیجه رسوبات
اولیه با مورفولوژی مکعبی با مصرف شدن رسوبات ریز ،درشت
میشوند و مورفولوژی آنها از مکعبی به کروی تغییر شکل می-
دهند .رسوبات کروی شده پس از گذشت زمان عموما در جهت
اعمال تنش رشد میکنند (رشد ترجیحی ) ،بدین نحو که از
کروی به شبه کروی ،از شبه کروی به بیضی ،از بیضی به بیضی
کشیده و در نهایت به صورت الواری در میآیند .این تحوالت
مورفولوژیکی ،افت استحکام و مقاومت در برابر گسیختگی را در
پی دارد ] .[14،17پس با توجه به ریزساختار نمونه  MS0و نکات
ذکر شده ،میتوان گفت که پره مورد استفاده از نوع کارکرده
است که مدت قابل توجهی از ساعت کاری نگذشته یا ساختار از
پایداری باالیی در برابر تحوالت برخوردار بوده است.
در عملیات انحاللی چه در دماهای باال و چه در دماهای پایین،
انحالل از گوشههای رسوبات اولیه مکعبی شکل آغاز میشود و
گوشهها گرد میشوند و تا کروی شدن رسوبات این روند ادامه
پیدا میکند .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 مشاهده
میشود .کروی شدن و کوچک شدن رسوبات گاها تا از بین
رفتن کلی رسوبات و ایجاد محلول جامد فوقاشباع ادامه مییابد.
این شرایط تا جایی ادامه دارد که تعادل بین اجزا در شرایط
ترمودینامیکی حاکم ،برقرار شده و پس از آن تغییر محسوسی در
کسر حجمی و اندازه رسوبات اتفاق نیفتد] .[18-11یعنی با برقرار
شدن تعادل میان ترسیب در حین انحالل و از بین رفتن رسوبات
پس از صرف زمانی مشخص ،دیگر تغییری در کسر حجمی و
گاها اندازه رسوبات ' γدیده نمیشود].[01

شکل  -5تصویر  SEMنمونه قبل از عملیات حرارتی آنیل انحاللی.

با توجه به نظریه اسوالد] [11جریان نفوذی از ذرات ریز به سمت
ذرات درشت ،منجر به درشتشدن میشود و با کاهش انرژی آزاد
سیستم ،رشد ' γبا مصرف 'γهای کوچکتر آغاز میشود .حین
سرویس یا عملیات حرارتی در درجه حرارتهای بیش از 7/1 Tm
رسوبات درشت شده و درنتیجه این فرآیند خم شدن نابجاییها
از بین رسوبات راحتتر میشود .درشت شدن رسوبات و حرکت
راحتتر نابجاییها باعث افت استحکام خزشی میشود .هرگاه
فصل مشترک یک ذره در فاز زمینه دارای انحنا باشند )یعنی
تخت نباشند( ،در این صورت ،حاللیت این ذره متناسب با انحنای
آن ( )1/Rبیش از حالت تعادلی است .در حالت تعادلی ،فصل
مشترک تخت و در نتیجه ،انحنا خیلی کم است (.)1/ R → 7
ذرات کوچکتر دارای حاللیت بیشتری نسبت به ذرات بزرگتر
هستند .بنابراین در دستگاههای حاوی ذرات با اندازههای مختلف،
به دلیل حاللیت بیشتر عناصر ،در اطراف ذرات کوچک غلظت
عناصر انحاللی بیش از غلظت عناصر در اطراف ذرات بزرگتر
است .عناصر حل شده از سمت ذرات کوچکتر به سمت ذرات
بزرگ نفوذ کرده ،ذرات کوچک ،کوچکتر و ذرات بزرگ ،بزرگتر
میشوند .فرآیند اخیر ،درشت شدن ذرات (رشد تحت فرآیند
اوستوالد( نامیده میشود .در نتیجه درشت شدن ،میانگین اندازه
ذرات افزایش و تعداد ذرات کاهش پیدا میکند].[27،17
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شکل  -9تصویر  SEMنمونه پس از عملیات حرارتی آنیل انحاللی و سرد
کردن در هوا.

شکل  -5تصویر  SEMنمونه پس از عملیات حرارتی آنیل انحاللی و سرد
کردن در هوا و سپس در نیتروژن مایع.

شکل ( ،)3ریزساختار نمونه  MS1پس از عملیات حرارتی آنیل
انحاللی و سرد شدن در هوا را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،کسر حجمی و اندازه رسوبات نمونه MS1
نسبت به نمونه  MS0کاهش پیدا کرده است .در حین سرد شدن
در هوا به دلیل آن که فرصت کافی برای تشکیل رسوبات فراهم
نشده است ،رسوبات دارای کسر حجمی کمتر و اندازه رسوبات
کوچکتر نسبت به نمونه  MS0هستند .بهطور کلی ،انرژی فصل
مشترک فازهای ́  γ/γوکرنش االستیکی حاصل از میزان عدم
انطباق شبکههای کریستالی  γ/𝛾′بر مورفولوژی فاز ' γتأثیر
میگذارند .مهمترین اثر عملیات حرارتی انحاللی ،حل کردن
'γبزرگی است که در طول سرد شدن بعد از انجماد تشکیل
میشوند .این رسوبات با سرد شدن از دمای انحالل ،مجدد با
ابعادی ریزتر پدید میآیند .هر کدام از مورفولوژیهای فاز '،γ
حاصل عملیات حرارتی خاصی است و خواص منحصر به فردی
را به دنبال دارند و این موضوع بیارتباط با فاکتور عدم انطباق

مورفولوژیهای مختلف نیست که بر جهت رشد رسوبات '،γ
مورفولوژی آنها و خواص ناشی از آنها اثر گذار است ].[21
مقایسه تصویر شکل ( )3و تصویر شکل ( )2که مربوط به قبل از
عملیات حرارتی است ،نشاندهنده کاهش اندازه و کسر حجمی
ذرات ' γاست .به این صورت که رسوبات ' γخشن با قرار گرفتن
در دمای  1217درجه سانتیگراد در زمینه انحالل پیدا میکنند
و با کاهش اندازه ' ،γریزساختاری به صورت یک شکل با ذرات
' γکروی ایجاد میشود .در یک انحالل با دما و زمان یکسان،
اندازه رسوبات حاصل از سرد کردن در هوا ،کوچکتر است و
رسوبات تقریباً کروی شکل هستند .با توجه به شکل ،سرعت سرد
کردن بر تعداد ،اندازه و مورفولوژی رسوبات اثرگذار است .با
کاهش سرعت سرد کردن ،تحت تبرید کم شده و در نتیجه انرژی
آزاد شیمیایی برای تشکیل رسوبات کاهش مییابد .به این ترتیب،
اندازه جوانه بحرانی بزرگتر شده و سد انرژی فعالسازی در برابر
هستهگذاری بیشتر میشود .بنابراین رسوبات کمتری شانس
تشکیل خواهند داشت .پس تعداد رسوباتی که جوانه میزنند
Tکم و فاصله بین آنها زیاد است].[27-22
شکل ( ،)7ریزساختار نمونه  MS2پس از عملیات حرارتی آنیل
انحاللی و سرد شدن در هوا سپس نگهداری در نیتروژن مایع را
نشان می دهد .مشاهده میشود که اندکی مکث سپس سرد
کردن و نگهداری در نیتروژن مایع سبب کاهش درصد
کسرحجمی و اندازه رسوبات ' γمیشود .همانطور که مشاهده
میشود ،اندکی مکث سبب جوانهزنی رسوبات شده و سپس سرد
کردن در نیتروژن مایع سبب کاهش اندازه و کسر حجمی
رسوبات شده است.
شکل ( ،)4ریزساختار نمونه  MS3پس از عملیات حرارتی آنیل
انحاللی و سرد شدن در نیتروژن مایع را نشان میدهد .همانطور
که از مقایسه تصویر شکل ( )4با تصویر شکل ( )7مشخص است
کسر حجمی و اندازه رسوبات در نمونه  MS3نسبت به MS2
کاهش یافته است .به دلیل اینکه اختالف پارامتر شبکه  γو ´γ
کمتر از  1%است و رسوبات ´ γخیلی سریع و راحت جوانهزنی و
رشد کرده و همچنین به دلیل فوقاشباع زیاد و در نتیجه نیروی
محرکه باالی تشکیل رسوب ،حتی با سرد کردن بسیار سریع نیز
رسوباتی در زمینه تشکیل شده است و از آنجایی که در سرعت
سرد کردنهای بسیار باال به جهت کاهش فواصل بین اتمی،
فرصت کافی برای نفوذ و رشد رسوبات وجود ندارد؛ کسر حجمی
و اندازه رسوبات کاهش مییابد].[21،24
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شکل  -4تصویر  SEMنمونه پس از عملیات حرارتی آنیل انحاللی و سرد
کردن در نیتروژن مایع.

کسر حجمی ´ γتابعی از ترکیب شیمیایی است ولی در مرحله
پیرسازی دمای رسوب گذاری و انحالل قبلی نیز بر روی اندازه ´γ
اثر میگذارند .در صورتی که همه رسوبهای ´ γحل شوند ،در
رسوب مجدد با افزایش زمان ،کسرحجمی ´ γو اندازه آن افزایش
مییابد .در این صورت ،ابتدا استحکام سوپرآلیاژ که با مقدار و
اندازه رسوب مرتبط است ،افزایش یافته و سپس مقدار آن افت
خواهد کرد .در یک ترکیب شیمیایی ثابت ،اندازه رسوب ´ γتابعی
از دما و زمان است] .[28،24در جدول ( ،)3مشخصات رسوبات
' γقبل و بعد از عملیات حرارتی آنیل انحاللی آورده شده است.
دانسیته عددی رسوبات افزایش و اندازه آنها کاهش پیدا
میکند] .[37،21از طرف دیگر افزایش دانسیته عددی رسوبات
' γبا سرعت سرد کردن نشان میدهد که تجزیه فاز ' γتحت
اختالف دمایی بسیار باال اتفاق میافتد .تحت اختالف دمایی
بسیار باال و زیر دمای ناپایداری تعادلی ،نیروی محرکه برای
جوانهزنی فاز ' γبه سرعت افزایش مییابد و در نتیجه سرعت
جوانهزنی رسوبات ' γدر واحد افزایش پیدا میکند .در این
صورت ،در سرعت سرد کردن خیلی باال ،به دلیل نبود زمان کافی،
نرخ رشد رسوبات کاهش می یابد در نتیجه کوچکترین اندازه
رسوبات مربوط به محیط نیتروژن است].[31

کسر حجمی کلی در نمونههای عملیات حرارتی شده در مقایسه
با پره کارکرده به علت عملیات حرارتی آنیل انحاللی کامل،
کاهش یافته است .با افزایش نرخ سرمایش ،کسر حجمی رسوبات
کوچک افزایش پیدا کرده است .در واقع رسوبات بزرگ با عمیات
حرارتی آنیل انحاللی کامل به رسوبات کوچک تجزیه شده است
و نمونه سرد شده در محیط نیتروژن مایع دارای کمترین کسر
حجمی کلی و کوچکترین اندازه رسوبات است].[17
در اکثر سوپرآلیاژهای پایه نیکل ،افزایش سختی از طریق
رسوبسختی و توزیع رسوبات بینفلزی و کوهرنت ' γدر زمینه
پدید میآید .با برخورد نابجاییها با رسوبات و دیگر عیوب
ساختاری ،سختی این سوپرآلیاژها افزایش پیدا میکند .اندازهی
ذرات ' γتاثیر زیادی بر اندرکنش با نابجاییها و افزایش سختی
دارد] .[33،32اگر این رسوبات ،بزرگتر از حد الزم باشند ،آنگاه
نابجاییها با جفتشدن قوی ،ذرات را برش داده که با کاهش
سختی همراه است .اما اگر رسوبات ' γکوچکتر از حد مجاز
باشند ،آنگاه نابجاییها با جفتشدن ضعیف از آنها عبور میکنند.
در عملیات انحالل با کاهش کسر حجمی و اندازه رسوبات 'γ
سختی کاهش مییابد و نرخ کاهش سختی با افزایش دما و زمان
انحالل افزایش مییابد .با توجه به شکل ( ،)1مشاهده میشود
که سختی نمونهها در عملیات حرارتی آنیل انحاللی کامل به
دلیل حل شدن رسوبات نسبت به نمونه کارکرده روند کاهشی
دارد .از آنجایی که کسر حجمی و اندازه رسوبات در نمونه
کارکرده نسبت به نمونههای همگنشده کاهش پیدا کرده است،
میتوان نتیجه گرفت که سختی نمونهها نیز کاهش پیدا میکند.
با توجه به جدول ( ،)3با افزایش نرخ سرمایش ،رسوبات اولیه
بزرگ مشاهده نمیشود ،همچنین اندازه رسوبات اولیه کوچک،
کاهش یافته است .با توجه به این نکته ،میتوان چنین عنوان
کرد که انحالل بهطور کامل انجام شده است و اثـری از رسوبات
بزرگ دیـــده نمـیشود .با افزایش سرعت سرد کردن ،به دلیل

جدول  -9مشخصات رسوبات ́  γقبل و بعد از عملیات حرارتی آنیل انحاللی.

کد نمونه

درصد حجمی کلی
́γ

درصد حجمی نانو
رسوبات

درصد حجمی
رسوبات بزرگ

اندازه رسوبات کوچک
)(nm

اندازه رسوبات بزرگ
)(μm

MS0

81/7

17/8

47/1

187

1/4

MS1

81/72

81/72

-

124

-

MS2

84/11

84/11

-

114

-

MS3

81/11

81/11

-

41

-

45
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عدم زمان کافی برای تشکیل رسوبات و کاهش اندازه رسوبات
سختی نمونه  MS1نسبت به نمونه  MS0کاهش یافته است.
سختی نمونه  MS1نسبت به  MS2افزایش یافته است که دلیل
این امر ،بزرگ بودن اندازه رسوبات نمونه  MS1به دلیل سرد
شدن نمونه در هوا است.
در نمونه  MS2اندکی مکث در هوا ،باعث رشد بیشتر رسوبات
شده و در نمونه  MS3به دلیل سرد شدن در دمای بسیار پایین
(نیتروژن مایع) ،زمان کافی برای رشد رسوبات وجود ندارد .در
نتیجه سختی نمونه  MS3نسبت به  MS2کمتر است .لذا نمونه
 MS3پس از انحالل کامل ،دارای کمترین مقدار ریزسختی بین
نمونهها است که این امر در مجموع ناشی از نرخ سرمایش باال
و نبود زمان کافی برای رشد رسوبات اولیه است].[34-37

 -1نگهداری نمونهها در نیتروژن مایع ،سبب کاهش نامحسوس
اندازه و کسر حجمی رسوبات شد .به نظر میرسد که
سردایش و نگهداری در زیر صفر عمیق به جهت افزایش
انرژی سیستم و کاهش فواصل بین اتمی و ضریب نفوذ نقش
بهسزایی در مرحله پیرسازی داشته باشد.
 -4افزایش فوقاشباع از طریق فوق سردایش پس از عملیات
انحالل ،میتواند از طریق کاهش سد انرژی رسوبگذاری
سبب کاهش دما و زمان پیرسازی شود.
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله برخود الزم میدانند تا از زحمات آقای
مهندس یزدان شجری به جهت مساعدت سخاوتمندانه ایشان
در نگارش این مقاله تشکر به عمل آورند.
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Abstract:
In this study, IN738LC super alloy samples were solutionized at 1210 °C for 5 hours. After
solutionizing, the samples were cooled in both air and liquid nitrogen. One of the air-cooled
samples after reaching the room temperature was stored in liquid nitrogen for 2 hours. To
investigate the effects of high cooling rate and sub-zero operations on the microstructure and
hardness, the samples were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and hardness
test. Deeper sub-zero operations reduced the size of the sediment to 117 nm. While cooling in
liquid nitrogen reduced the size of the sediment to 76 nm. This suggests that the cold weather in
the air has provided the opportunity for growth to precipitate. By increasing cooling rate and keep
at deep zero, the hardness of the samples decreased, so that the minimum hardness was related to
the sample stored in liquid nitrogen. The results of this research can be applied to new blades after
casting and also under service and to help improve the heat treatment process.
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