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و  GTD-111جنس سوپرآلیاژهای  دهی بر ریزساختار اتصال غیر همتاثیر پارامترهای اتصال

IN738LC  توسط پرکنندهMBF20 با روش فاز مایع گذرا 

 3،جواد اسدی2،سید عبدالکریم سجادی1دانش امیری

 مشهد -دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهندسی  -گروه مهندسی مواد و متالورژی  -3و2و1
 
 

 چکیده

مورد مطالعه و IN-738 و GTD-111پایه نیکل  جنسدو سوپرآلیاژ غیرهم (TLPفاز مایع گذرا ) دهی بر ریزساختار اتصالتاثیر دما و زمان اتصال این مقاله در

های مختلف انجام گردید و ریزساختار نواحی مختلف اتصال توسط در زمان C۰۰۱۱°و  ۰۰۱۱، ۰۱۰۱دهی در دماهای فرایند اتصالبررسی قرار گرفته است. 

قبل )C۰۰۱۱° ،(دقیقه ۰۰۱ قبل از زمان)۰۱۰۱میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در دماهای 

حاوی اجزای یوتکتیکی شامل این ناحیه  کهبصورت غیرهمدما انجماد یافته است ی اتصال منطقه دقیقه( ۰۱قبل از زمان ) C۰۰۱۱°دقیقه( و  ۰۱۱از زمان 

زمان  C۰۰۱۱° تا ۰۱۰۱از دهی شوند. با افزایش دمای اتصالهای مرکزی و نزدیک فلز پایه مشاهده میاین فازها در قسمت ومی باشد  گامابوراید نیکل و فاز 

دقیقه تقلیل یافته  که ناشی از  ۰۱به  ۰۰۱یابد بطوریکه از ی عاری از اجزای یوتکتیک( بسیار کاهش میمورد نیاز برای دستیابی به انجماد همدما)منطقه

ه داری، ضخامت و مقدار منطقافزایش زمان نگهدهی با باشد و همچنین در هر دمای اتصالوابستگی شدید رفتار سینتیک نفوذی این فرایند به دما و زمان می

ASZ  .کاهش یافته است 

 TLP–ر ریزساختا –پایه نیکلژ سوپرآلیا–انجماد همدما کلمات کلیدی:
 

 مقدمه

ی مورد اطور گستردههای زمینی و هوایی به سوپرآلیاژهای پایه نیکل به دلیل خواص دما باال و مقاومت عالی به خوردگی داغ و اکسیداسیون و خزش در توربین

عناصر اصلی  ،باشدمی ´دهی رسوبی با فاز بخشی سوپرآلیاژهای پایه نیکل، استحکامهای مهم استحکامکه یکی ازمکانیزمگیرند. از آنجاییاستفاده قرار می

  های انجمادی در نواحی مختلف اتصال را تسریع باشند که در فر ایندهای جوشکاری ذوبی حساسیت به ترکی این فاز، آلومینیم و تیتانیم میتشکیل دهنده

کند و همچنین اتصال دهی نفوذی نیاز به اعمال فشار باالیی به سطوح اتصال است که کاربرد این تکنیک را در دهی با این روش را با مشکل مواجه میو اتصال

و همکارانش  Duvallمیالدی توسط  ۰۷۹۱وان یک روش جایگزین از دهه به عن TLPهمین جهت فرایند  به .] ۰[دهی سوپرآلیاژها محدود کرده استاتصال

 .]۱[مورد توجه قرار گرفت

ی اخیر مورد هالباشد که بطور چشمگیری در سایک روش جایگزین بازسازی، اتصال و تعمیر سوپرآلیاژها می (TLPدهی فاز مایع گذرا )فرایند اتصال

این فرایند  .]۷[دباشدهی میمزایای مهم این فرایند این است که دمای ذوب اتصال ایجاد شده بسیار باالتر از دمای اتصالیکی از  .]۱-۰[توجه قرار گرفته است

دهی در یک کوره خالء شود. عملیات اتصالدهی ایجاد میبا جایگذاری یک الیه واسط بین دو سطح اتصال و بدون نیاز به فشار زیاد در زمان اتصال

شود. مکانیزم این فرایند با ذوب شدن پرکننده و انحالل آلیاژ پرکننده انجام می درجه باالتر از دمای خط مایع ۱۱دهی حدود و دمای اتصال 5torr−10حدود

     شابه فلز پایه خواص و ریزساختار ناحیه اتصال بسیار م گیرد.دهی، انجماد صورت میداری در دمای اتصالبخشی از فلز پایه آغاز می شود و نهایتاً با نگه

پذیری نداشته و یا احتمال تشکیل عیوبی نظیر ترک در حین جنس، آلیاژهایی که قابلیت جوشتوان اتصاالت پیچیده، بزرگ، غیر همباشد. با این روش میمی

 .]۰۱-۰۱[ته باشد را  به یکدیگر اتصال دادجوشکاری ذوبی آنها وجود داش

های دیگر به دالیل تشکیل عیوب متالورژیکی و تکنولوژیکی باشد که با روشجنس میاتصال آلیاژهای غیرهم ،دهیکاربرد گسترده این روش اتصال

 باشد:شامل موارد ذیل می TLPباشند. مراحل ایجاد اتصال پذیر نمیامکان

 د.باشو ... می Si،Bنظیر  ی دمای ذوبذوب فلز پرکننده که حاوی عناصر کاهنده-۰

 باشد.ی واسط میفلز پایه که در تماس با مذاب الیه انحالل بخشی از-۱

 شود.دهی ایجاد میدر دمای اتصالکه ی مذاب بین فلز پایه و منطقه یعماحالت های نفوذی حالت جامد و انجماد حوضچه مذاب در اثر پدیده-۰

 سازی ناحیه اتصال جهت دستیابی به خواص بهینه و مشابه فلز پایهعملیات همگن-۴

ی صورت ناحیهو در غیر این باشدمی ی انجماد همدما و متاثر از نفوذی اتصال شامل دو ناحیهکه به صورت همدما رخ دهد منطقهانجماد در صورتی

سیار تضعیف را ب یکی اتصالی دیگر در اتصال مشاهده خواهد شد که به دلیل تشکیل ترکیبات ترد یوتکتیکی، خواص مکاناتصال غیرهمدما، عالوه بر دو ناحیه

 .]۰۰-۰۴[کندمی

های اخیر به شود که در سالهای گازی هوایی و زمینی استفاده میهای توربیندر ساخت قطعات پره IN-738و  GTD-111از سوپرآلیاژهای پایه نیکل 

ی مختلف با غیر پایه TLPشده است. به همین دلیل در این تحقیق، اتصال  IN-738، این آلیاژ جایگزین IN-738نسبت به GTD-111 های دلیل برتری

                                                           
 amiri.danesh@stu.um.ac.ir-۱۷۰۱۰۰۰۰۷۰۱-دانشجوی کارشناسی ارشد -۰

  استاد-۱

 دانشجوی دکتری-۰



این دو آلیاژ  TLPمیکرون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه تاکنون به بررسی اتصال  ۱۱.۴با ضخامت  MBF20(BNi-2)ی پرکننده

 احی مختلف اتصال مورد تحلیل واقع شده است.های ریزساختاری نوپرداخته نشده است در این مقاله بررسی

 مواد و روش تحقیق

میکرون به عنوان  ۱۱.۴با ضخامت  MBF20آمورف به عنوان فلز پایه و از یک فلز پرکننده IN738 و  GTD-111در این تحقیق از دو سوپرآلیاژ پایه نیکل 

فلز پایه و آلیاژ پرکننده در  باشد. ترکیب شیمیایی دومی C۷۱۷°و ۰۱۱۴ی واسط به ترتیب دوس الیهالیه واسط استفاده گردید. دمای لیکوئیدوس و سالی

 نمایش داده شده است. ۰جدول

 

 .ترکیب شیمیایی دو فلز پایه و ماده پرکننده آمورف -۰جدول

Zr W B Ta Nb Fe Si Ti Al Mo Co Cr C Ni ماده 

- 3.8 0.01 2.7 - 0.23 - 4.75 3.3 1.53 9.5 13.5 0.09 Bal. GTD-111 
0.04 2.6 0.01 1.7 0.9 0.07 0.01 3.4 3.4 1.8 8.5 16.1 0.11 Bal. IN738 

- - 3.2 - - 3.0 4.5  - - - 7.0 0.06 Bal. MBF20 

 

  

پرداخت  ۰۱۱ها را با سمباده های اکسیدی سطح نمونه ها ناشی از برش وایرکات، آنتهیه و برای حذف الیه 8mm×8mm×4mmنمونه هایی با ابعاد 

   دقیقه تمیز شدند. جهت  ۰۱های سطحی در حمام آلتراسونیک حاوی محلول استون به مدت جهت حذف چربی و سایر آلودگیها کرده و سپس نمونه

اجزای اتصال در کنار یکدیگر استفاده  یداری مجموعهبرای نگه ۰.۴۰۴۰ها قبل از جاگذاری در کوره، در یک فیکسچر از جنس فوالد نسوز دهی نمونهاتصال

دهی در الصعملیات ات باشد.دهی فاز مایع گذرا به دلیل حضور فاز مایع حین انجام فرایند نیاز به فشار اعمالی زیادی به سطوح اتصال نمیدر روش اتصال شد.

 های مختلف انجام گردید. و زمانC۰۰۱۱°و  ۰۰۱۱، ۰۱۰۱در دماهای  5torr−10با خالء حدود یک کوره تیوبی 

های ررسیب    ها تهیه و مناطق مختلف اتصال توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد دهی یک مقطع عرضی از نمونهپس از اتصال

 ی اتصال نیز انجام گردید.از فازهای موجود در ناحیه EDSریزساختاری قرار گرفتند. همچنین آنالیز 

 

 بحث نتایج و

 TLPبررسی نواحی مختلف اتصال

      همانگونه که مشاهده دهد.دقیقه را نشان می ۱داری نگهبرای زمان  C۰۰۱۱°نمونه های اتصال داده شده در دمای تصاویر ریزساختاری  ۰شکل

 باشند:شود، ناحیه اتصال شامل نواحی ریزساختاری مجزای زیر میمی

 فلز پایه-GTD-111 

  نفوذمنطقه متاثر از(DAZ) -  مجاورGTD-111 

 منطقه انجماد همدما -(ISZ)  مجاورGTD-111 

 منطقه انجماد غیرهمدما(ASZ) 

 فلز پایه-IN738 

 منطقه متاثر از نفوذ(DAZ)– مجاورIN738 

 منطقه انجماد همدما -(ISZ)  مجاورIN738 

 

 
 .دقیقه ۵و C112۱°در GTD-111/MBF20/IN738سیستم  TLPساختار اتصال ریز-1شکل

 

 ،ی واسطدهی الیهشود. ابتدا در دمای اتصالی مجزا تقسیم میبه سه مرحله TLPفرایند اتصال  ]۷[(Galeو گیل) ]۱[(Duvalمطابق کارهای دوال)

که د کندهد. بور به علت ضریب نفوذ باال به سرعت درون فلز پایه نفوذ میذوب شده و سپس با فلز پایه واکنش می ، MPDکاهنده نقطه ذوب یا حاوی عناصر

، طی واسط و همچنین ضریب نفوذ باالی بور در الیه واسبه دلیل ضخامت بسیار پایین الیه .شودو افزایش حجم مذاب می به انحالل فلز پایه این فرایند منجر

 .]۷[ماندمذاب ثابت می غلظت آن در

GTD-111 

IN738 

DAZ 

DAZ   

ISZ 

ISZ   

ASZ   

10µm 
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بور و نفوذ محدود شده دقیقه(، C۰۰۱۱/۰۱°دهی)در حین زمان کوتاه اتصال

 (ISZ)به شروع انجماد همدما از فصل مشترک الیه واسط/فلز پایه به سمت مرکز اتصال و تشکیل محلول جامد گاما غنی از نیکل منجر درون فلز پایهبه سیلیسم 

به سمت فلز پایه و جدایش  MPDبه دلیل کافی نبودن زمان مورد نیاز برای نفوذ کامل عناصر  ،انجماد به سمت مرکز درز اتصالگردد. با پیشروی جبهه می

به عبارت دیگر  به تشکیل ترکیبات یوتکتیکی می گردد. و ... به درون الیه واسط منجر Co، Mo، Crاین عناصر به همراه انحالل و نفوذ عناصر فلز پایه مانند 

به افزایش غلظت این عناصر در الیه واسط به میزان بیشتر  منجر ی فلز پایهعناصر حل شوندهافزایش غنی شدن پیوسته مذاب بین دندریتی در الیه واسط با 

(و Ohasaاوهاسا) .]۰۴[ده تشکیل شوندما از مذاب باقیمانتوانند در حین انجماد غیرهمدمی می شوند، بنابراین ترکیبات یوتکتیکی ISZاز حد انحالل در 

محلول جامد پایه  ، تشکیل فازهایNi-B-Crنیکل خالص با استفاده از آلیاژ پرکننده  TLPروی شبیه سازی عددی اتصال  در تحقیقاتشان ]۰۱[همکارانش

ی اتصال شامل شود ناحیهمشاهده می (۱جدولی اتصال)ناحیه EDSهمانطور که در آنالیز  گزارش کردند. )CrB(ید کرومو بور )B3Ni(ید نیکلنیکل گاما، بور

 مطابقت دارد. ]۰۱[و همکارانش (Idowu)آیدو باشد که با نتایج مطالعات انجام شده د نیکل و کروم میایلول جامد گامای غنی از نیکل، بورفازهای مح

 
 C112۱/min۵°از نقاط مختلف اتصال در شرایط در EDSطیف -2جدول

Al Ti Si Co Fe Cr Ni  
 بوراید غنی از نیکل 84.51 4.07 - 4.3 0.89 4.98 1.25

 بوراید غنی از کروم 38.48 51.59 - 2.60 1.72 3.16 2.32

 گامای غنی از نیکل 78.72 9.68 2.89 3.64 3.03 0.76 1.27

 

ی ی دماآن، بدلیل افزایش مکانیزم نفوذ عناصر کاهنده افرایشنیز بدین صورت است که با  DAZی دهی بر مکانیزم و مورفولوژی ناحیهتاثیر دمای اتصال

ا عملیات یابد که بافزایش می DAZی یدی بلوکی و سوزنی در ناحیهو فلز پایه، کسر حجمی رسوبات بورو وجود کروم در هر دی واسط به فلز ذوب از الیه

درصد بیشتر  ۰به دلیل اینکه عنصر کروم حدود  الف(-۱)شکل IN738ی پایهدهد که در فلز نشان می ۱تصاویر شکل .]۰۱-۰۹[گردندسازی حذف میهمگن

 باشد.یدی سوزنی و بلوکی بیشتر میااشد کسر حجمی و ضخامت فازهای بوربمی ب(-۱)شکل GTD-111از 

 

 
 .GTD-111و ب: IN738الف: فلز پایه DAZ از ناحیه تصاویر میکروسکوپ نوری -2شکل

 

 بر ریزساختار  )زمان و دما( دهیتاثیر پارامترهای اتصال

دقیقه  ۰۱در زمان  کاهش یافته و نهایتاً ASZی دهی وسعت منطقهداری در دمای اتصالشود با افزایش زمان نگهمشاهده می ۰تصاویر شکل همانگونه که در

 ،TLPانجماد  مکانیزم سینتیکی که عامل کنترل کننده از آنجایی شود.ترکیبات یوتکتیکی مشاهده نمیا انجماد یافته و هیچگونه اثری از مهمد اتصال به صورت

ش با افزای یابد،که به دلیل شعاع اتمی پایین با سرعت بسیاز زیادی نفوذ می است Bنیز به فلز پایه می باشند و مهمترین عنصر کنترل کننده  MPDنفوذ عناصر 

حد  یشروی جبهه انجماد و کاهش میزان پس زدن این عنصر به مذاب الیه واسط، غلطت آن ازپدهی شرایط برای نفوذ آن مهیا می گردد و با زمان اتصال

ال ی اتصاحیهی در نی عاری از ترکیبات یوتکتیکدر نهایت یک منطقهو ی یوتکتیکی کاهش می یابد درنتیجه وسعت ناحیه انحالل در نیکل تجاوز نمی کند.

، Crساز نظیر  و وجود عناصر بوراید حد انحالل پایین آن در فاز گاما دهی به دلیلداری در دمای اتصالنفوذ بور به فلز پایه در حین نگه .]۰۰[آیدبوجود می

Mo،W  وNb  ۰۷-۱۰[گرددمیمنجربه تشکیل بوراید[.  گیلنتایج(Gale) و ولیچ(Wallach) ]۱۱[ داری در در حین نگه ،بورایدیدهد که رسوبات نشان می

  آیند.دهی تا دمای محیط بوجود نمیشوند و در زمان سرد شدن از دمای اتصالدهی تشکیل میدمای اتصال

 الف ب

10µm 10µm 



 
 .دقیقه 3۱و ج: 1۵، ب:۵و زمانهای الف: C11۱۱°تصاویر میکروسکوپ نوری در دمای -3شکل

 

به دلیل افزایش میزان انحالل فلز پایه، حجم مذاب و به تبع آن  C۰۰۱۱°تا  ۰۱۰۱مشاهده می شود با افزایش دما از  ۴همانگونه که در تصاویر شکل

زمان رسیدن به انجماد همدمای کامل کاهش می یابد که دلیل آن وابستگی  ،ش دمای اتصال دهیبا افزای یابد.وسعت ناحیه اتصال افزایش چشمگیری می

داری برای تکمیل کمترین زمان نگه C۰۰۱۱°طبق رابطه آرنیوس می باشد که یک رفتار اکسپونانسیلی را داشته و در نتیجه در دمای  شدید سرعت نفوذ به دما

   .را خواهیم داشتانجماد همدما 
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 گیرینتیجه

 

 بوده و مکانیزم این فرایند وابستگی بسیار زیادی به دما دارد. Bتحت کنترل نفوذ عنصر بررسی شده در این تحقیق  TLPانجماد همدما در اتصال-۰

  یابد.میو زمان دستیابی به انجماد همدمای کامل، کاهش  (ASZ) دهی وسعت منطقه انجماد غیرهمدمابا افزایش دمای اتصال-۱

است  یدساز بیشتری نظیر کروم نزدیکاصال که به فلز پایه با عناصر بوراتقسمتی از ، TLPه نیکل با روش در اتصاالت غیرهمجنس سوپرآلیاژهای پای -۰

 باشد.تر میآن بیش DAZی یدی در ناحیهکسرحجمی و ضخامت فازهای بور

یک زمان مشخص انجماد همدما کامل  ی عاری از اجزای یوتکتیکی افرایش و دردهی مشخص ضخامت منطقهداری در دمای اتصالبا افزایش زمان نگه-۴

 گردد.می

 .دهی دارددهی فاز مایع گذرا دارای مکانیزم نفوذ در حالت جامد و مذاب است و در نتیجه سینتیک وابستگی باالیی به دما و زمان اتصالفرایند اتصال-۱

 آیند.وجود نمیدهی بهردشدن از دمای اتصالشوند و در زمان سدهی تشکیل میداری در دمای اتصالرسوبات بورایدی در حین نگه-۱
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