هب انم خدا

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تولید و بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم ـ آلومینیوم (Alـ)Ti
نیلوفر نوایی

لواسانی،۱حسین عربی، ۲حمیدرضا جعفریان۳

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر نرخ کرنش بر رفتار ترمومکانیکی آلیاژ گاما تیتانیوم ( )Ti-48Al-2Crدر دمای باال
و نیز تبلور مجدد آن است .بدین منظور پس از تولید آلیاژ درکوره ذوب مجدد تحت خال ( )VARو دمای ۱۰۱۱
درجه سانتی گراد ،آزمایش فشار داغ پیوسته در دمای  ۱۱۱۱درجه سانتی گراد و نرخ کرنشهای  ۱/۱۱ ، ۱/۱و
 ۱/۱۱۱انجام شد .همچنین میکرو سختی سنجی نمونه ها پس از تغییر فرم انجام گرفت .جهت بررسی پدیده تبلور
مجدد دینامیکی ،مطالعات ریزساختاری به کمک میکروسکوپ های نوری انجام گرفت .برای بررسی بافت
(تکسچر) نمونه ها ،آنالیز پراش الکترونهای برگشتی ( )EBSDانجام گرفت .تحلیل های نموداری انجام شده،
وابستگی استحکام تسلیم ،تبلور مجدد دینامیکی و سختی را به دما و نرخ کرنش فرآیند نشان می دهد .نتایج
میکروسا ختاری نشان می دهد که در دمای ثابت با کاهش نرخ کرنش ،اندازه دانه ها ریزتر می شود .همچنین نتایج
سختی بیانگر افزایش مقدار سختی با افزایش نرخ کرنش در دمای ثابت است .در آخر نیز بررسی های مربوط به بافت
نشان دهنده نانو شدن اندازه دانه ها است .همه نتایج مذکور حاکی از آن است که افزایش درصد تبلور مجدد
دینامیکی با کاهش نرخ کرنش رخ می دهد.
واژه های کلیدی :گاما تیتانیوم ،عملیات ترمومکانیکی ،نرخ کرنش ،تبلور مجدد دینامیکی ،تحوالت بافت.

 -۱دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
Niloofar_nl4@yahoo.com

-۲استاد تمام ـ متالورژی مکانیکی و فیزیکی ،عملیات حرارتی ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
-۳استادیار ـ مهندسی مرز دانه ها ،دگرگونی مارتنزیتی ،ریزساختار مواد ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
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مقدمه
آلیاژهای اینترمتالیک خواص بسیار مورد توجهی برای کاربرد در دمای باال دارند .در این میان آلیاژهای تیتانیوم
آلومینیوم که بر پایه اینترمتالیک  TiAlبوده اند ،کاندیدای قوی برای جایگزینی سوپر آلیاژهای پایه نیکلی که هم
اکنون در اجزای موتور جت به کار می روند ،هستند .علل استفاده این آلیاژ ،کم بودن چگالی ،دمای ذوب باال،
استحکام دمای باالی مناسب و حفظ مدول ،مقاومت به اکسیداسیون و جذب هیدروژن باال و خواص خزش خوب
است [۱-۳].اما کاربرد این آلیاژها به علت پایین بودن چقرمگی شکست که از شکل پذیری کم آنها در دماهای
پایین تا متوسط نشأت می گیرد ،محدود است [۴].تالش بسیاری صورت گرفته است تا با حفظ صفات دمای باال،
این خواص نیز بهبود یابند .این تالش ها از طریق اصالح ترکیب شیمیایی ،ریز کردن اندازه دانه و کنترل
میکروساختار چه با عملیات حرارتی و چه با فرآیند ترمومکانیکی ،به موفقیت هایی رسیده اند [5-۰].هدف در این
تحقیق انجام شده ،بررسی اثرات آزمایش فشار گرم بر روی خواص مکانیکی  ،تبلور مجدد دینامیکی و تغییرات
بافت آلیاژ  Ti-48Al-2Crاست.

مواد و روش تحقیق
عناصر آلومینیوم ،تیتانیوم و کروم با خلوص بسیار باال ،توزین گشته و در کوره ذوب مجدد تحت خال بدون الکترود
) (Vacuum Are Remelting Furnaceبا قالب مسی آبگرد ،ریخته شدند .آلیاژ برای دو دقیقه در حالت ذوب
نگهداری شده ،خنک گردیده و سپس دوباره ذوب می گشت .این فرآیند حداقل ۴بار صورت می گیرد تا از به
دست آمدن یک ساختار هموژن اطمینان حاصل شود .تمام مراحل عملیات حرارتی این آلیاژ در کوره تحت خالء با
فشار  ۱/۱ barانجام گرفت .برای جلوگیری از احتمال کم اکسیداسیون ،اتمسفر کوره برای انجام هر مرحله عوض
می شد تا خلوص باالیی از گاز آرگون حاصل شود .برای بدست آمدن ساختاری یکنواخت؛ نمونه های حاصل از
ریخته گری ،در محفظهء تحت خالء در کورهء  ۱۱۱۱درجه سانتیگراد زیر دمای یوتکتوئید به مدت  ۰۲ساعت قرار
گرفتند و سپس آنیل شدند .به منظور بررسی تأثیر نرخ کرنش بر روی میکروساختار آلیاژ ،سه نمونهء استاندارد تست
فشار گرم با ابعاد مشخص(استوانه ای به ارتفاع  ۹میلی متر و سطح مقطع دایره با قطر  ۶میلی متر) تهیه شدند .آزمایش
فشار گرم توسط ماشین استاندارد جهانی تحت بار تک محوره با سه نرخ کرنش  ۱/۱۱ ،۱/۱و  ۱/۱۱۱و در دمای
 ۱۱۱۱درجه سانتیگراد انجام گرفت( .جنس سنبه ها سوپر آلیاژ پایه نیکل است و گرمای الزم از طریق کوره های

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تقسیم اعمال می گردد ).برای مقایسه بهتر سه نمونه با هم تمام آنها تا نصف ارتفاع اولیه فشرده می گردند .برای
بررسی ریزساختار با میکروسکوپ نوری ،نمونه ها به ترتیب با ورق های سیلیسیم کاربید ،خمیر الماسه و محلول HF

با غلظت  ۱/۱5موالر ،سابیده ،پولیش و اچ شدند .خواص مکانیکی نمونه ها با آزمایش سختی سنجی بررسی شد.
برای مشاهدهء تغییرات بافت نمونه های آلیاژی ،آزمایش آنالیز پراش الکترون های برگشتی ( )EBSDانجام گرفت.

نتایج و بحث
تصویر میکروسکوپ نوری از آلیاژ پس از ریخته گری شکل  ،۱یک ساختار ریختگی متداول را نشان می دهد .در
کناره های جانبی نمونه دانه ها به نسبت ریز تر هستند و سپس به صورت ستونی رشد کرده اند و در وسط نمونه نیز
ساختار به حالت هم محور دیده می شود.

دانه های هم محور

دانه های ستونی

شکل ۱ـ تصویر میکروسکوپ نوری از ریز ساختار آلیاژ پس از فرآیند ریختگی

پس از همگن کردن آلیاژ در دمای  ۱۱۱۱درجه به مدت  ۰۲ساعت ،ساختار آن مورد بررسی قرار گرفت.
شکل۲ـالف عکس متالوگرافی ریزساختار آلیاژ همگن شده را نشان می دهد .همان طور که دیده می شود ،ساختار
حاصله شامل یک ساختار الیه ای و فاز مستقل گاما تیتانیوم آلومیناید است .که به آن ساختار دوپلکس می گویند.
شکل۲ـب عکس  EBSDآن را نشان می دهد .ساختار حاصله یک ساختار نسبتا درشت دانه است که عمده آن از
فاز گاما تشکیل شده است.
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ب

الف

شکل ۲ـ الف)ریزساختار آلیاژ پس از همگن سازی با بزرگنمایی.ب) ریزساختار حاصل شده از  EBSDنمونه همگن شده.

نتایج به دست آمده از  EBSDآلیاژ نشان می دهد که بیشتر دانه ها در ساختار این آلیاژ درشت بوده و در محدوده
 ۱۱۱میکرون قرار دارند.
هم چنین نقشه توزیع فاز آلفا  + ۲گاما در ریزساختار آلیاژ حاصله پس ازهمگن سازی در شکل  ۳آمده است .همان
طور که مشاهده می شود فاز گاما با رنگ قرمز و فاز آلفا ۲با رنگ سبز نشان داده شده است .مشاهده می شود که
تقریبا بیش از  ۹5درصد آلیاژ از فاز گاما تشکیل شده است .بررسی نتایج  EBSDنمونه بدون تغییر فرم نشان داد که
جهت گیری های کریستالی در این ماده کامال تصادفی است و به اصطالح به آن ماده بدون بافت می گویند.

شکل۳ـ توزیع فازها در آلیاژ همگن شده

ریزساختار آلیاژ پس از تغییر شکل داغ

یکی از روشهای بهبود خواص مکانیکی این آلیاژ جهت جلوگیری از شکست ترد آنها ریز دانه کردن این آلیاژ
است.روشهای گوناگونی برای ریز دانه کردن این آلیاژ وجود دارد که از جمله آنها می توان به تغییر شکل داغ(در
دمای باال) و عملیات حرارتی سیکلی اشاره نمود .در این پژوهش از روش تغییر شکل داغ استفاده شده است.
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در شکل  ۴و  5به ترتیب عکس های متالوگرافی و  EBSDاز ریزساختار آلیاژ مورد مطالعه پس از انجام فشار داغ در
دمای  ۱۱۱۱درجه سانتی گراد با نرخ کرنش های  ۱/۱۱ ،۱/۱و  ۱/۱۱۱ارائه شده است .با مقایسه تصاویر به دست
آمده از دو آزمایش ،میتوان دریافت که تصاویر متالوگرافی به علت دشواری آلیاژ برای آماده سازی ،اصال وضوح
ندارند و نمی توان برداشت مناسبی از آنها انجام داد .پس از نتایج  EBSDبرای تحلیل ریزساختار کمک گرفته شده
است .همان طور که مشاهده می شود ،ریزساختارهای حاصله پس از اعمال فشار داغ ،یک ساختار بسیار ریز دانه یا
فوق ریز دانه همراه با دانه های نسبتا درشت است.
شکل ۴و5ـالف ،ب و ج به ترتیب ریز ساختارهای حاصله پس از  55درصد کرنش در حالت فشار داغ در دمای
 ۱۱۱۱درجه سانتی گراد با نرخ کرنش های ( ۱/۱۱ ،۱/۱۱۱ )s-1و  ۱/۱را نشان می دهند .همان طور که مشاهده می
شود .ریزساختارهای حاصله یک ساختار نسبتا همگن و فوق العاده ریزساختار را نشان می دهد .در شکل ها مرزهای
پر زاویه و کم زاویه به ترتیب با رنگ های مشکی و قرمز نشان داده شده است .همان طور که دیده می شود برای
نرخ کرنش ها از کم به زیاد ۹۱/۹، ۶۶/5،و ۶۶/۲درصد از مرز دانه ها را مرزهای پر زاویه ( )<۱5تشکیل می دهد و
مرزهای کم زاویه که نماینده نابجایی ها هستند در ریزساختار نهایی درصد قابل توجهی ندارند .ساختار حاصله یک
ساختار همگن و هم محور و تبلور مجدد یافته است .این موضوع به خوبی مؤید این حقیقت است که ساختار حاصله
در حین فشار داغ در دمای  ۱۱۱۱درجه سانتیگراد با نرخ کرنش ( ۱/۱ )s-1دچار تبلور مججد دینامیکی شده است و
ساختار نهایی تبلور مجدد یافته و فوق ریزدانه است .نتایج توزیع اندازه دانه برای این آلیاژهای تغییر شکل یافته نشان
می دهد که اندازه دانه ها به سمت کمتر از یک میکرون رفته است.
ج

ب

الف

شکل  -۴عکس متالوگرافی نمونه ها الف)با نرخ کرنش  ،۱/۱۱۱ب)با نرخ کرنش ،۱/۱۱ج)با نرخ کرنش .۱/۱

نقشه توزیع فازها در این آلیاژ ها در شکل  ۶ارائه شده است .همان طور که مشاهده می شود مانند ساختار همگن فاز
غالب گاما است.
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ج

الف

ب

شکل  -5عکس  EBSDنمونه ها الف)با نرخ کرنش  ،۱/۱۱۱ب)با نرخ کرنش ،۱/۱۱ج)با نرخ کرنش .۱/۱

ج

ب
الف

شکل  -۶توزیع فازها در نمونه ها الف)با نرخ کرنش  ،۱/۱۱۱ب)با نرخ کرنش ،۱/۱۱ج)با نرخ کرنش .۱/۱

رفتار مکانیکی آلیاژ پس از فشار داغ

همان طور که نمودار شکل  ۰نشان می دهد در آزمایش فشار گرم دینامیکی ،افزایش نرخ کرنش باعث افزایش حد
تسلیم فشار می شود .یعنی کار سختی بیشتری در ماده رخ داده است در نتیجه هر چه نرخ کرنش کمتر باشد ،مقاومت
در برابر تغییر شکل کمتر خواهد بود .به عبارت دیگر تنش سیالن با افزایش نرخ کرنش در دمای ثابت ،افزایش یافته
و پس از رسیدن به میزان بیشینه خود ،کاهش می یابد (کاهش تنش سیالن بعد از پیک را می توان به وقوع پدیده
تبلور مجدد دینامیکی نسبت داد) .هم چنین افزایش در نرخ کرنش سبب باال رفتن حساسیت نرخ کرنش می شود که
این حساسیت در رابطه سیالن ماده جایگاه توان را دارد.
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از طرفی تبلور مجدد دینامیکی در نرخ کرنش های بیشتر با سرعت بیشتری رخ می دهد در نتیجه استحکام ماده باالتر
خواهد رفت .اندازه دانه تبلور مجدد یافته با افزایش نرخ کرنش کاهش می یابد .اما حجم دانه های تبلور مجدد نیافته
با افزایش نرخ کرنش افزایش می یابد.
وقتی اندازه دانه پس از وقوع تبلور مجدد به  ۱/۱میکرون کاهش می یابد ،استحکام در دمای اتاق افزایش می یابد.
در فاز منظم آلفا با کاهش اندازه دانه ،شکل پذیری افزایش می یابد اما در فاز گاما با کاهش اندازه دانه ،شکل
پذیری کاهش می یابد .برای یافتن رابطه تنش سیالن ماده ،سه نمودار آزمایش فشار در جدول ۱کنار هم آورده شده
اند.

شکل  -۰نمودار آزمایش فشار گرم
جدول  -۱بیشینه فشار در نرخ کرنش های مختلف

تنش حقیقی ماکزیمم

نرخ کرنش

5۱۳/۹۶۰۴

۱/۱

۳۶۹/۱۱۱۰

۱/۱۱

۳۹۴/۴۱۱۶

۱/۱۱۱
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نتایج سختی سنجی آلیاژ

نتایج سختی سنجی آلیاژ در جدول  ۲آمده است.
مقایسه نتایج سختی سنجی نشان می دهد که سختی با افزایش نرخ کرنش افزایش می یابد .اما این روند در نمونهء با
 ۱۰۱۱کرنش به مقدار ماکزیمم رسیده سپس دوباره کم می شود .این اتفاق نشان دهنده رخداد بیشینه تبلور مجدد با
افزایش نرخ کرنش است.یعنی اگر در دمای  ۱۱۱۱درجه سانتی گراد به این آلیاژ نرخ کرنشی برابر  ۱/۱۱اعمال
گردد ،به باالترین حد سختی خود خواهد رسید.
جدول-۲سختی سنجی نمونه ها

نرخ کرنش نمونه

میانگین سختی(ویکرز)

نتایج سختی(ویکرز)

بدون تغییر
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482

482

3/33۱
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23۱
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090
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بررسی های بافت

بررسی های بافت در این آلیاژ نشان می دهد که در هنگام تبلور مجدد یک بافت رشته ای به وجود می آید .وضوح
بافت به مقدار کرنش الزم برای تبلور مجدد که به طور مداوم در تغییر شکل رخ می دهد ،بستگی دارد .تغییر شکل
همراه با لغزش بلور باعث به وجود آمدن بافت می شود .بررسی ها نشان می دهد که بافت غالب در این آلیاژ Cube

و  Copperاست .و اگر جهت گیری با حجم باالیی رخ دهد ،این بافت به سمت  Brassخواهد رفت.

ب

الف

ج

شکل  -۶پل فیگر صفحات ،۱۱۱الف)با نرخ کرنش  ،۱/۱۱۱ب)با نرخ کرنش ،۱/۱۱ج)با نرخ کرنش .۱/۱

www.iran-mavad.com
ﻣﺮﺟﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻮاد

تولید و بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم-آلومینیوم

نتیجه گیری
-۱طبق بررسی هایی که با میکروسکوپ نوری و  EBSDانجام گرفته است ،ریز ساختار این آلیاژ پس از تغییر شکل
گرم به سمت ریز دانه شدن رفته است .یکنواخت بودن ساختار اولیه بر روی یکنواخت بودن ساختار ثانویه نیز مؤثر
است.
۲ـ در آزمایش فشار گرم دینامیکی ،افزایش نرخ کرنش باعث افزایش حد تسلیم فشار می شود .یعنی کار سختی
بیشتری در ماده رخ داده است در نتیجه هر چه نرخ کرنش کمتر باشد ،مقاومت در برابر تغییر شکل کمتر خواهد بود.
 -۳تبلور مجدد دینامیکی در نرخ کرنش های بیشتر با سرعت بیشتری رخ می دهد در نتیجه استحکام ماده باالتر
خواهد رفت.
-۴اندازه دانه تبلور مجدد یافته با افزایش نرخ کرنش کاهش می یابد .اما حجم دانه های تبلور مجدد نیافته با افزایش
نرخ کرنش افزایش می یابد.
 -5سختی با افزایش نرخ کرنش افزایش می یابد.
 -۶در این آلیاژها ،ساختار ریز دانه حاصل از تبلور مجدد دینامیکی در دو منطقه رخ می دهد :محل هایی که دانه
های آلفا +۲گاما با ساختار الیه ای حضور دارند .و دانه های گاما در ساختار دوفازی .
-۰وقتی اندازه دانه پس از وقوع تبلور مجدد به  ۱/۱میکرون کاهش می یابد ،استحکام در دمای اتاق افزایش می یابد.
 -۶در فاز منظم آلفا با کاهش اندازه دانه ،شکل پذیری افزایش می یابد اما در فاز گاما با کاهش اندازه دانه ،شکل
پذیری کاهش می یابد.
-۹با افزایش نرخ کرنش کسر مرزهای پر زاویه افزایش می یابد و این افزایش ناشی از افزایش دانسیته نابجایی ها
است .افزایش بیشتر کسر مرزهای پر زاویه در نمونه ای که نرخ کرنش بیشتری داشته است ،بیانگر کاهش بیشتر
اندازه دانه است.
-۱۱وضوح بافت با افزایش دما ئ کاهش نرخ کرنش افزایش می یابد .اما در نمونه های ریز دانه ،با افزایش نرخ
کرنش وضوح بافت افزایش می یابد.
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