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ABSTRACT
:

The effect of temperatures and times of aging heat treatment on the characteristics and growth kinetic of γ ′ precipitations
were investigated in cold rolled Waspaloy superalloy, in this article. The 1 mm cold rolled strap were stabilized at 845 ˚C and
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بررسی سینتیک رشد رسوبات ' γدر سوپرآلیاژ کارسرد شدهی Waspaloy
مهدی اورکی* ، 1معصومه سیفاللهی ،2مریم مرکباتی ،2آدلی آخوندزاده

1

 -1محقق ،کارشناس ارشد ،دانشكده متالورژی مهندسی مواد و متالورژی ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران،ایران.
 -2استادیار ،دانشكده مهندسی مواد و متالورژی؛ مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران،ایران.

چکیده
در این تحقیق تأثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر سینتیک رشد رسوبات  γ ′اولیه در سوپرآلیاژ  Waspaloyمورد بررسی قرار گرفته است .بدین منظور تسمه نورد سرد شده
به ضخامت  1میلیمتر مورد ارزیابی قرار گرفت .ابتدا نمونههای کارسرد شده ،تحت عملیات پایدارسازی در دمای  845 oCقرار گرفته و پس از آن نمونهها در دماهای ،730
 760و  800 oCبه مدت زمانهای  16 ،9 ،3 ،1و  23ساعت تحت عملیات پیرسازی قرار گرفتند .ریزساختار سوپرآلیاژ  Waspaloyبا هدف تعیین سنیتیک رشد رسوبات γ ′
اولیه ،با استفاده از روشهای متالوگرافی بررسی شده است .نتایج بررسیها نشان داد که سینیتیک رشد ذرات  γ ′اولیه در محدوده آزمایش از تئوری  LSWپیروی نموده و
رشد ذرات توسط نفوذ حجمی و از طریق پدیدههای پیوستگی ذرات و رشد آنها کنترل میشود .مقدار انرژی فعالسازی اندازهگیری شده سوپرآلیاژ  Waspaloyبرای فرآیند
درشت شدن رسوبات  γ ′که تحت کنترل نوسانات اتمی بوده و فعال شده با گرما است به میزان  kJ/ mol265به دست آمد .این مقدار بسیار نزدیک به انرژی فعالسازی الزم
برای نفوذ عناصر  Tiو  Alدر زمینه نیكل  FCCكه به ترتیب برابر با  ۲۵۶و  ۲70 kJ/ molاست ،میباشد.

واژههاي کلیدی :سوپرآلیاژ پایه نیکل  ،Waspaloyریزساختار ،پیرسازی ،سینتیک رشد رسوبات . γ ′
دريافت1399/10/02 :

پذیرش1400/03/24 :

 .1مقدمه
سوپرآلیاژ  Waspaloyاز جمله سوپرآلیاژهای پایه نیکل
کارشده میباشد که به منظور بهبود خواص مکانیکی،
تحت عملیات حرارتی رسوبسختی قرار میگیرد .از جمله
قابلیتهای سوپرآلیاژ  ،Waspaloyاستحکام دما باال و مقاومت
به خوردگی عالی میباشد .عموماً از این آلیاژ در دیسک
توربینهای گازی استفاده میشود .این سوپرآلیاژ به روش
ذوب القایی در خالء تولید میشود .ریزساختار آلیاژ Waspaloy
شامل فازهای  γ ′و رسوبات کاربیدی است .کاربیدها بسته به
مورفولوژی و توزیع خود روی خواص مکانیکی مؤثر هستند.
کاربیدهای پراکنده به صورت ظریف در مرزدانهها میتوانند
باعث افزایش استحکام و ممانعت از لغزش مرزدانهای شده
و به این ترتیب استحکام خزشی و گسیختگی را افزایش
دهند .کاربیدها عمدتاً در سوپرآلیاژ  Waspaloyبصورت ،MC
 ،M6Cو  M23C6هستند[  .]3-1سوپرآلیاژها براساس مکانیزم
استحکام بخشی با هدف آمادهسازی برای فرآیندهای دیگر

مانند آهنگری ،عملیات حرارتی میشوند .بنابراین عملیات
حرارتی شرط الزم برای نیازمندیهای فرآیند و ایجاد خواص
بهینه در سوپرآلیاژها است .در برخی آلیاژها پیرسازی در
بیش از یک مرحله صورت میگیرد که نتیجه آن دستیابی
به استحکام قابل قبول در محدوده وسیعی از درجه حرارت
میباشد[ .]5 -3هدف اصلی از فرآیند پیرسازی ایجاد توزیع
مناسبی از رسوبات  γ ′در زمینه است اما اندازه رسوبات γ ′
نیز تحت تأثیر فرآیند پیرسازی قرار میگیرد .اندازه رسوبات
 γ ′سوپرآلیاژ فاکتور بسیار مهمی است که ویژگیهای
سوپرآلیاژ را کنترل میکند و در نتیجه ریزساختار و خواص
مکانیکی سوپرآلیاژ را بعد از عملیات حرارتی تحت تاثیر قرار
میدهد .قسمت بیشتر مطالعات [ 7 ،6و  ]8در خصوص
رسوبگذاری فاز  γ ′به عنوان مهمترین فاز استحکام بخش
در سوپرآلیاژها؛ بر سینتیک رشد رسوبات  γ ′متمرکز شدهاند.
یکی از دالیل آن میتواند افت خواص قطعات ساخته شده
از سوپرآلیاژ در حین سرویس باشد که بیش از هر عاملی

* نویسنده مسئول:
دکتر معصومه سیفاللهی
نشانی :تهران ،دانشگاه صنعتی مالکاشتر ،پژوهشکده مواد فلزی ،مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت.
تلفن+98 )21( 22936494 :
پست الکترونیکیm_seifollahi@mut.ac.ir :
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جدول  .1ترکیب شیمیایی آلیاژ Waspaloy
B

S

<0.015 0.03-0.01

P
<0.015

Zr

C

0.02-0.1 0.02-0.08
0.05

Cu

Mn

Si

<0.1

<0.1

<0.15

0.011

0.01

0.08

به درشت شدن فاز  γ ′یا انحالل آن مربوط میشود و لذا
اهمیت حفظ پایداری ساختار و مطالعه روی سینتیک و رشد
رسوبات  γ ′را دو چندان کرده است .بنابراین یک دانش جامع
از سینتیک این تغییرات جهت طراحی فرایندهای عملیات
حرارتی بهبود یافته و درک بهتر اثرات شرایط سرویس دمای
باال بر تحول  γ ′ضروری است ،مخصوصاً برای شرایطی که
درشت شدن و انحالل فاز  γ ′احتمال وقوع دارد .بررسی
سینتیک رشد رسوبات  γ ′در سوپرآلیاژهای مختلف مانند
 Nimonic90 ،IN738و  U-520انجام شده است[ 9و .]10
یکی از تحقیقات[ ]9در زمینه بررسی سینتیک رشد رسوبات
در سوپرآلیاژ  U-520انجام شده است .در این تحقیق با توجه
به نتایج آنالیز تصویری رسوبات  γ ′از نمونه های حاصل از
سیکلهای عملیات پیرسازی مختلف مشخص شد که شعاع
رسوبات به طور خطی با توان ( )1 /3زمان پیرسازی رابطه
دارد .بر این اساس با خطی شدن رابطه شعاع رسوبات  γ ′و
زمان پیرسازی ،رابطه معروف  LSWبرقرار است .مقدار انرژی
الزم برای نفوذ در دماهای  700و  800  Cبرابر با  ۱۰۴کیلو
ژول/مول محاسبه گردید .و مقدار  Qبرای دیگر سوپرآلیاژهای
کار شده از این قرار است در  IN738برابر  ۱۵۰کیلو ژول/مول
و در  Nimonic90برابر  ۲۴۵کیلوژول  /مول ،میباشد[.]10
ولی تاکنون تحقیق جامعی در مورد سینتیک رشد رسوبات
 γ ′بر روی سوپرآلیاژ  Waspaloyانجام نشده است و نحوهی
رسوبگذاری رسوبات  γ ′در این آلیاژ از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .و علت انجام این تحقیق باالبردن کنترل
اندازه ،توزیع ،مورفولوژی و سرعت درشت شدن رسوبات γ ′
میباشد.
از جمله عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر پایداری فازهای
موجود در ریزساختار و نیز سینتیک رشد فازها ،اعمال کارسرد
قبل از عملیات حرارتی و انجام عملیات حرارتی پس از آن
بوده و در نتیجه تعیین پارامترهای فرآیند از قبیل کارسرد
اعمالی و دما و زمان عملیات حرارتی بعد از آن ضروری است.
بررسیها نشان داده اعمال کارسرد روی سوپرآلیاژ Waspaloy
باعث افزایش چگالی نابجاییها یا عیوب كریستالی میشود؛
که چنانچه دما و زمان در حین عملیات حرارتی مناسب باشد
این عیوب نقش تعیین کنندهای بر مکانیزم ،سینتیک رشد
فاز  γ ′و پایداری فازهای مختلف خواهند داشت .در نتیجه
خواص و ریزساختار آلیاژ را تحت تأثیر قرار میدهند .هدف از
340

Al

Ti

2.75-3.25 1.2-1.6
1.6

3

Fe

Mo

Co

Cr

Ni

عناصر

<2

3.5-5

12-15

18-21

Bal.

AMS5544
[]11

0.95

4.2

13.4

19.1

Bal.

پژوهش
حاضر

پژوهش حاضر ،بررسی تغییرات ریزساختار و رشد رسوبات γ ′

در اثر عملیات حرارتی طوالنی مدت در سوپرآلیاژ پایه نیکل
 Waspaloyدر دماها و زمانهای مختلف است.

 .٢مواد و روش تحقیق
ذوب اولیه سوپرآلیاژ  Waspaloyدر کوره ذوب القایی تحت
خالء و ذوب مجدد و تصفیه آن تحت سرباره الکتریکی انجام
شده است .ترکیب شیمیایی شمش سوپرآلیاژ  Waspaloyبه
روش کوانتومتری تعیین و در جدول  ۱ارائه شده است .به
طوری که مالحظه میشود درصد عناصر آلیاژی مورد استفاده
با ترکیب شیمیایی استاندارد آلیاژ مذکور[ ]11کامال مطابقت
دارد.
شمش تولید شده تحت عملیات همگنسازی و نورد گرم و
آنیل انحاللی در دمای  1050 ˚Cبه مدت زمان  11[ 5و ]12
قرار گرفت .پس از این مرحله ،تسمهی عملیات حرارتی شده
با ضخامت  3میلیمتر تحت عملیات نورد سرد در طی چهار
مرحله قرار گرفت .پس از دستیابی به ورق با ضخامت نهایی 1
میلیمتر ،نمونههای استخراج شده از این ورق ،در ابتدا تحت
عملیات پایدارسازی در دمای  845 ˚Cبه مدت  5ساعت قرار
گرقتند .و سپس تحت عملیات پیرسازی در دمای 760 ،730
و  800 ˚Cبه مدت زمانهای  16 ،9 ،3 ،1و  23ساعت قرار
گرفتند .سپس نمونهها در هوا خنک شدند .از کوره مقاومتی
الکتریکی ساخت شرکت آذر مدل  F11Lبا دقت دمایی
 ± 800 ˚Cبرای عملیات حرارتی نمونهها استفاده شد .سپس
نمونههای پیرسازی شده ،جهت بررسیهای ریزساختاری آماده
1
شدند .و براساس مرجع [ ]13بوسیله محلول واترلس کالینگ
}) {Alcohol (100ml) + HCl (100ml) + CuCl2 (5grکه
شامل  ۵گرم کلرید مس ۱۰۰ ،میلی لیتر اسید کلریدریک
و  ۱۰۰میلی لیتر اتانول میباشد ،با نگهداری و غوطوری به
مدت  ۳-۷دقیقه حکاکی شدند .ریزساختار نمونهها بوسیله
میکروسکوپ نوری ساخت شرکت  Olympusو میکروسکوپ
الکترونی روبشی نشر میدانی مدل  ،MIRA3ساخت شرکت
 TESCANدارای قدرت تفکیک  1/5 nmو مجهز به EDS
بررسی گردیدند.
1. Waterless Kalling,s
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شکل  .1تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی از ریزساختار آلیاژ  Waspaloyکارسرد شده پس از پیرسازی در دماهای  760 ،730و  800 ˚Cو
زمانهای  16 ،3 ،1و  23ساعت.

 .3نتایج و بحث
بررسی ریزساختار آلیاژ کارسرد شده  Waspaloyپس
از پیرسازی
شکل  1تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی
از ریزساختار آلیاژ  Waspaloyکارسرد شده پس از پیرسازی
در دماهای  760 ،730و  800 ˚Cبه مدت زمانهای ،3 ،1
 16و  23ساعت را نشان میدهد.
با استفاده از تصاویر حاصل ،متوسط اندازه ذرات  γ ′در
دماها و زمانهای مختلف اندازهگیری و تحلیل شد .شکل 2
رسوبات  γ ′را در نمونه پیرسازی شده در دمای  800 ˚Cو

زمان  23ساعت را در بزرگنمایی باالتر نشان میدهد.
در شكل  ،1ذرات رسوب فاز گاماپرایم اولیه به وضوح
مشخص هستند و در شكل  ،2این ذرات با بزرگنمایی باالتر
در كنار ذرات گاماپرایم ثانویه مشاهده میشوند .با توجه به
اندازهی كوچك ذرات گاماپرایم ثانویه و تشخیص مشكل آنها
توسط میكروسكوپ الكترونی روبشی ،در این مقاله تمامی
بحثها در مورد ذرات گاماپرایم اولیه است .در ابتدای
پیرسازی ،رسوبات  γ ′برای کاهش انرژی فصل مشترک خود،
دارای مورفولوژی کروی که کمترین نسبت سطح به حجم را
دارند ،میشود .همانطور كه در شكل  1مشاهده میشود؛ در
ابتدا جوانههای  γ ′بسیار ریز (حدود  220نانومتر در دمای
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 )730 ˚Cو پراکنده به طور یکنواخت در زمینه جوانهزنی و
رشد میکنند .با گذشت زمان در هر دما و با افزایش دما در
یك زمان ثابت ،ذرات  γ ′اولیه با نیروی محرکه کاهش انرژی
فصل مشترک ،طبق اصل استوالد ریپینگ 2ذرات  γ ′ثانویه
را از طریق نفوذ حجمی جذب میکنند و درشتتر میشوند
(تا حدود  800نانومتر در زمان  23ساعت و دمای )800 ˚C
و ذرات  γ ′کوچکتر از بین میروند[ 14و  .]15الزم به ذكر
است كه با انجام كارسرد ،بخشی از نیروی محركهی رشد
فصل مشترك توسط نیروی كارسرد تأمین شده و رشد ذرات
سریعتر و در زمانهای كمتر اتفاق میافتد .ذرات كوچكتر
دارای قابلیت انحالل بیشتری در زمینه هستند .این ذرات در
زمینه حل شده و یك شیب غلظتی به سمت ذرات بزرگتر
ایجاد شده و منجر به درشتتر شدن ذرات بزرگتر میشود.

شکل .3مقایسه تغییرات میانگین اندازه رسوبات  γ ′اولیه بر حسب زمان
پیرسازی در دماهای  760 ،730و  800 ˚Cدر آلیاژ کارسرد شده.

 Tدما Vm ،حجم مولی ذرات و  Rثابت جهانی گازها است.
تفاوت بین  Xeو  Xrباعث ایجاد یک شار اتمی از ذرات γ ′
ثانویه به سمت ذرات  γ ′اولیه میشود .مطابق رابطه گیبس
ـ تامسون غلظت عناصر آلیاژی در فصل مشترک در تعادل با
ذرات  γ ′اولیه با شعاع بزرگتر ،کمتر از غلظت عناصر آلیاژی
در تعادل با ذرات  γ ′ثانویه با شعاع کمتر است .بنابراین
اتمهای حل شونده به دلیل اختالف غلظتی موجود ،هم از
سطح ذرات  γ ′ثانویه به زمینه و هم از زمینه به سمت ذرات
 γ ′اولیه جریان مییابند .طی این فرایند شعاع میانگین ذرات
 γ ′اولیه افزایش مییابد در حالی که از تعداد آنها کاسته
میشود و به این ترتیب انرژی آزاد سطحی سیستم کاهش
شکل  .2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی از ریزساختار
نمونه پیرسازی شده در دمای  800 ˚Cو زمان  23ساعت.
مییابد .به عبارتی دیگر ،ذرات  γ ′ثانویه دارای انحنای فصل
مشترک باالتری بوده و در نتیجه غلظت عنصر محلول در
شکل  3تغییرات میانگین اندازه رسوبات  γ ′اولیه را برای
اطراف آنها باال میرود .ذرات  γ ′اولیه به دلیل انحنای کمتر
آلیاژ در دماهای  760 ،730و  800 ˚Cبه مدت زمان  1تا 23
دارای انرژی اضافی کمتری بوده و غلظت عنصر محلول در
ساعت نشان میدهد .با توجه به شکل اندازه ذرات  γ ′اولیه
اطراف آنها پایینتر است .این امر سبب ایجاد یک شیب
در طی پیرسازی در دماهای  760 ،730و  800 ˚Cو زمان 1
غلظتی از رسوبات  γ ′ثانویه به سمت رسوبات  γ ′اولیه شده
تا  23ساعت افزایش یافته است.
و بنابراین سبب از بین رفتن برخی از رسوبات ریز(  γ ′ثانویه)
نتایج حاصل از بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی
و درشتشدن رسوبات بزرگتر(  γ ′اولیه) میشود .اثر گیبس-
روبشی نشر میدانی (شکل )3نشان دادند که در دمای ثابت
تامسون در سیستمهای رسوبگذاری دارای اهمیت ویژهای
با افزایش زمان پیرسازی نهایی اندازه رسوبات  γ ′افزایش
است ،نیرو محرکه درشت شدن و به هم پیوستن رسوبات γ ′
مییابد .دلیل درشت شدن ذرات  γ ′پدیده گیبس  -تامسون
در دمای باال بسیار مهم است که ناشی از اثر گیبس -تامسون
است ،که نتیجهی حاصل با رابطهی گیبس ـ تامسون قابل
است[.]16 15
توجیه میباشد .رابطه گیبس -تامسون به صورت رابطه ()1
با توجه به نتایج ارائه شده در شكل  3و تصاویر ریزساختاری
است:
در شكل  ،1میتوان نتیجه گرفت كه مناسبترین شرایط
V
V
γ
γ
2
s
2
s
= پیرسازی ،در دمای  730و  760درجهی سانتیگراد ،زمان 16
Xr X e exp( m
) ≈ X e (1 + m
)
()1
RT
r
RT r
ساعت و در دمای  800درجهی سانتیگراد ،زمان  9ساعت
که در آن  Xeغلظت فاز دوم Xr ،غلظت اتم محلول در فصل
است .در زمانهای بیشتر ،نرخ رشد رسوبات گاماپرایم اولیه
مشترک با شعاع  γ ،rانرژی فصل مشترک بین ذره و زمینه،
به سرعت افزایش یافته و این فاز استحكام بخشی خود را
از دست خواهد داد .این مهم در مقالهای جدگانه در حال
2. Ostwald Ripening
-
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و رشد ،میتوانند عواملی موثر و تاثیرگذار در فرایند رسوب
نگارش توسط نویسندگان است تا نتیجهی حاصله از طریق
ب سختی انرژی فعالسازی
سختی باشند .اصوال در فرایند رسو 
آزمایشهای مكانیكی اثبات شود.
مورد نیاز جهت نفوذ که شامل نوسان حرارتی اتمها و تشکیل
تهی جاها میباشد ،از طریق حرارت صورت گرفته و بنابراین از
سینتیک رشد رسوبات براساس مدل LSW
اهمیت خاصی برخوردار میباشد .ولی این نکته را نیز باید در
با توجه به شکل 3در آلیاژ کارسرد شده متوسط اندازه ذرات
نظر داشت که عالوه بر دما ،زمان نیز عاملی تاثیرگذار بر این
 γ ′اولیه در طی پیرسازی در دماهای  760 ،730و  800 ˚Cو
فرایند میباشد .انجام کارسرد با تسهیل در جوانهزنی نابجاییها
زمانهای  1تا  23ساعت افزایش مییابد در این حالت فرایند
و افزایش نفوذ ،انرژی اکتیواسیون الزم برای رسوب سختی را
رشد رسوبات  γ ′از قانون  LSWتبعیت میکند .تئوری LSW
کاهش داده است؛ از سوی دیگر عدم انطباق بین فاز  γو γ ′
برای افزایش میانگین قطر ذرات بر حسب زمان رابطه خطی
و انرژی کرنشی کوهرنسی ناشی از آن یکی دیگر از عوامل
زیر را بیان میکند[ 17و :]18
مؤثر بر رسوبگذاری ،مورفولوژی و سینتیک رشد رسوبات γ ′
rn – r0n = kt
()2
میباشد .کرنش االستیک ناشی از عدم انطباق رسوبات  γ ′و
زمینه از جمله عوامل مؤثری است که در تئوری سینتیک رشد
که  kاغلب به ضریب سرعت درشت شدن ،و  r0شعاع اولیه
رسوبات  LSWباید در نظر گرفت .سرعت رشد و درشت شدن
در زمان  t=0و  rمتوسط اندازه ذرات در زمان  n ،tتوان نفوذی
در ابتدای پیرسازی به دلیل نبود میدانهای االستیکی اطراف
است که برای نفوذ شبکهای  n= ۳است و اگر نفوذ توسط
ذرات کم است .زیرا رسوبات  γ ′که در این مرحله تشکیل
مرزدانهها کنترل شود  ۴یا  ۵و برای سوپرآلیاژهای تک بلور
میشوند کامال با زمینه کوهرنت هستند و  γ intانرژی فصل
به علت عدم وجود مرزهای اصلی و چگالی کم نابجایی  ۳قابل
مشترک رسوب -زمینه پایینی دارند ،با افزایش دما و گذشت
قبول خواهد بود k ،در این معادله برابر با رابطه ( )3است[:]18
زمان ،رسوبات به صورت نیمه کوهرنت و در ادامه غیر کوهرنت
=
k (8 / 9)γ int Vm2 DCe / RT
()3
با زمینه میشوند γ int .انرژی فصل مشترک رسوب -زمینه در
که در آن  γ intانرژی فصل مشترک رسوب -زمینهVm ،
رسوبات غیر کوهرنت به بیشترین مقدار خود میرسد و به دلیل
حجم مولی رسوب D ،ضریب نفوذ Ce ،غلظت محلول تعادلی
عدم تطابق شبکه رسوب و زمینه و ایجاد میدانهای کرنش
در زمینه  Rثابت گازها و  Tدما است ،از آنجاییکه پدیده
االستیکی اطراف ذرات ،تداخل و برهمکنش این میدانهای
نفود
درشت شدن در ساختارهای دارای فاز دوم از طریق
االستیکی افزایش مییابد .در نتیجه در دماهای باال و با گذشت
شبکهای (حجمی) عناصر مورد نظر اتفاق میافتد ،بنابراین
زمان سرعت رشد افزایش مییابد .بنابراین میتوان تغییرات
رابطه  2بصورت زیر در میآید[ 16و ]17؛
انرژی آزاد سیستم و رفتار درشت شدن رسوبات را با توجه به
شکل  3اینگونه توضیح داد؛ اگر انرژی آزاد کل در یک آلیاژ دو
= r 3 − r03
kt
()4
فازی در کمترین مقدار خود نباشد ،ساختار میکروسکوپی آن
همانطور که در شکل  3مالحظه میشود ،روند افزایش
آلیاژ همواره ناپایدار خواهد بود .بنابراین رسوبات ریز با تعداد باال
اندازه ذرات در دمای  730 ˚Cچندان باال نیست که این امر
به درشت شدن گرایش پیدا میکند و این پدیده موجب کاهش
نشان دهنده تمایل کمتر به پیرشدن در دمای پایین است .در
تعداد آن ذرات و کاهش کل سطح مشترک میشود و در نتیجه
نفوذ
مقابل در دماهای  760و  800 ˚Cبه علت افزایش سرعت
انرژی آزاد کل رسوبات کاهش مییابد.
اتمهای محلول ،سرعت فرآیند پیرسازی بیشتر شده که این
در مراحل اولیه پیرسازی (تا  6ساعت) ،هنگامی که اندازه
مسئله از مقایسه شیب منحنیهای پیرشدن در دماهای760
ذرات کوچک است و فصل مشترک به صورت کام ً
ال هم سیما
و  800 ˚Cدر شکل  3با یکدیگر کام ً
ال مشهود است .بنابراین
است ،انرژی کرنش االستیک یا وجود ندارد یا بسیار ناچیز
میتوان نتیجه گرفت که رشد و درشت شدن رسوبات در
است در این حالت انرژی سطحی غالب است .بنابراین برای
دماهای باالتر با سرعت بیشتری اتفاق میافتد و یا به عبارت
کاهش این انرژی ،ذرات درشت ،درشتتر میشوند .همانطور
دیگر ،سرعت درشت شدن به دما وابستهتر از زمان است .رفتار
که تئوریهای متداول  LSWو  MLSWبیشبینی میکنند؛ با
درشت شدن رسوبات  γ ′در تصاویر و آنالیز بدست آمده (شکل
بزرگتر شدن اندازه رسوب و افزایش عدم تطابق شبکه رسوب
 )3نشان میدهد که با گذشت زمان ،ذرات بزرگتر درشت شده
و زمینه(،تبدیل شدن رسوبات کوهرنت به نیمه کوهرنت و
و ذرات کوچکتر از بین میروند که منجر به افزایش فاصلهی
در ادامه به غیر کوهرنت) اعوجاج االستیکی اطراف رسوبات
رسوبات  γ ′میشود .مکانیزم اصلی پدیده رسوب سختی بر
افزایش مییابد ،در این حالت انرژی کرنش االستیکی غالب
پایه نفوذ عناصر آلیاژی ،جوانهزنی و رشد رسوبات  γ ′استوار
میشود .ذرات کوچکتر با جذب ذرات بزرگتر ،درشت
فاکتورهای
میباشد که وجود نابجاییها و تهیجاها به عنوان
میشوند تا جایی که اندازه ذرات تقریباً یکسان شود و حالتی
موثر در افزایش سرعت نفوذ و کاهش سد انرژی جوانهزنی
پایدار (از  6تا  16ساعت) به وجود آید.
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به منظور بررسی سینتیک رشد ذرات  γ ′و بر طبق
معادله  LSWمنحنی تغییرات  r3بر حسب زمان در شکل 4
رسم شده است .رفتار درشت شدن رسوبات در شکل  3نشان
میدهد که با گذشت زمان اندازه ذرات  γ ′افزایش مییابد.
همانطور که مالحظه میشود در شکل  4شیب منحنی ( )kبا
افزایش دما و زمان ،افزایش مییابد که نشان دهنده افزایش
سرعت درشت شدن با افزایش دما و زمان پیرسازی است.

شکل .4مقایسه تغییرات توان سوم اندازه متوسط رسوبات  γ ′اولیه بر
حسب زمان پیرسازی در دماهای  760 ،730و  800 ˚Cدر آلیاژ کارگرم
و کارسرد شده

مقدار  kاز شیب خطوط رسم شده در شکل  4در دماهای
 760 ،730و  800 ˚Cبه دست میآید .این مقادیر در شکل
 5گزارش شده است .با توجه به شکل  5با اثر دما بر انرژی
اکتیواسیون رشد ذرات  γ ′طبق رابطه زیر[ ]19بدست میآید:
()5

=
)Deff D0γ Exp(−Q eff / RT

که در آن  D0γضریب نفوذ پایه مستقل از دماست یا ثابت
مستقل از دما Qeff ،انرژی اکتیواسیون رشد ذرات R ،ثابت
گازها و  Tدما است .نکته حائز اهمیت در شکل  ،5مقدار  kدر
دماهای  730 ˚Cنسبت به دمای  800 ˚Cچندان باال نیست.
در مقابل ،در دمای  800 ˚Cپیرسازی به علت افزایش سرعت
نفوذ اتمهای محلول ،سرعت رشد رسوبات  γ ′بیشتر میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سرعت رشد و درشت شدن
رسوبات در دماهای باالتر با سرعت بیشتری اتفاق میافتد .از
جمله عوامل تأثیرگذار روی پایداری فازها اعمال کارسرد قبل
از پیرسازی است .انجام کارسرد باعث افزایش چگالی عیوب
میشود که چنانکه دما و زمان درحین عملیات پیرسازی
مناسب باشد این عیوب در آلیاژ کارسرد نقش تعیین کنندهای
روی کسر حجمی رسوبات  γ ′و سرعت رشد رسوبات خواهد
داشت [ 20و  .]21كار سرد ،با توجه به افزایش نابجاییها و
ایجاد مسیرهای جدید نفوذی ،نفوذپذیری عناصر را افزایش
داده و منجر به تسریع فرآیند پیرسازی میشود .سرعت رشد
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رسوبات با توجه به رابطه زیر[:]22

−Q
k = A exp
()6
RT
که در آن  Qانرژی اکتیواسیون رشد ذرات R ،ثابت گازها

و  Tدما است برای محاسبه انرژی اکتیواسیون باید منحنی
1
رسم شود .که در شکل  5نشان
مقادیر  Ln kبر حسب
T
داده شده است.

شکل  .5منحنی تغییرات  Ln kبر حسب ( )T/1یا تغییرات لگاریتمی نرخ
درشت شدن بر حسب معکوس دما برای آلیاژ کارسرد شده

انرژی اکتیواسیون برای آلیاژ کارسرد شده در زمان 1
تا  3 2ساعت برابر با  265 kJ/ molبدست آمده است .که با
مقادیر گزارش شده توسط محققان دیگر که در محدوده 130
تا  300 kJ/ molاست ،تطابق خوبی دارد[ 24 ،23و .]25
این انرژی اکتیواسیون نزدیک به انرژیهای اکتیواسیون نفوذ
حجمی آلومینیوم و تیتانیوم در نیکل ( به ترتیب 270 kJ/ mol
و  )257 kJ/ molاست[ 27 ،26و  .]28از طرفی عناصر اصلی
در زمینه برای نفوذ و رسوب گذاری فاز  γ ′آلومینیوم و
تیتانیوم میباشند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رشد و
درشت شدن رسوبات  γ ′در زمینه  γاز طریق نفوذ حجمی
عناصر آلومینیوم و تیتانیوم انجام شده است.

 .4نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی سینتیک رشد رسوبات γ ′
در آلیاژ کارسرد شدهی  Waspaloyاست که نتایج به صورت

ذیل میباشند:

 -1در ابتدای پیرسازی رسوبات  γ ′برای کاهش انرژی فصل

مشترک ،شکل کروی که دارای کمترین نسبت سطح
به حجم است را انتخاب میکند .در ابتدا جوانههای γ ′
بسیار ریز و پراکنده به طور یکنواخت در زمینه جوانهزنی
و رشد میکنند .با گذشت زمان ذرات  γ ′اولیه درشت،
درشتتر و ذرات ریزتر (ذرات  γ ′ثانویه یا اولیه) با نیرو
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