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چکیده
ِوشتي دّی ًـاًذُ ؿذ ٍ ػاصٍواس جذایؾ پَؿؾ اص صیشالی-  تِسٍؽ ًیتشٍطىTi-6Al-4V دس ایي پظٍّؾ پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین سٍی ػغح آلیاط
 تِ ایي هٌظَس ًوًَِّای هىؼثی اص آلیاط هذًظش دسٍى هحفظِ حاٍی گشافیت جاػاصی ؿذ ٍ هجوَػِ دسٍى وَسُ تیَتی حاٍی.هَسد تشسػی لشاس گشفت
 تشسػیّای ػاختاسی تا اػتفادُ اص،ِ دلیم60 ٍ 40 ،20  ػاًتیگشاد ٍ صهاىّای1400  تا1200  پغ اص ػٌتض پَؿؾ دس دهاّای.گاص ًیتشٍطى لشاس گشفت
.) اًجام ؿذEDS( پشاؽػٌج اؿؼِ ایىغ ٍ ساهاى ٍ سیضػاختاسی تا اػتفادُ اص هیىشٍػىَج الىتشًٍی سٍتـی هجْض تِ عیفػٌج تفىیه اًشطی
 هَل اػیذ3 /2 ٍ  هَل اػیذ ًیتشیه3 /2 ، هَل اػیذ ولشیذسیه5 /2  تاثیش حضَس پَؿؾ تش هماٍهت تِ خَسدگی آلیاط دس هحلَل آتی حاٍی،ّوچٌیي
 دلیمِ دس حذٍد60  ػاًتیگشاد ٍ صهاى1400  ًتایج ًـاى داد تیؾ تشیي ضخاهت پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین ایجادؿذُ دس دهای.فلَسیذسیه تشسػی ؿذ
 تا افضایؾ دهای ػٌتض احتوال جذایؾ پَؿؾ اص صهیٌِ تیؾتش ؿذ وِ ایي پذیذُ تِ حضَس الیِ غٌی اص آلَهیٌیَم دس فلل هـتشن. هیىشٍهتش تَد50
 ًتایج آصهَى. ٍ ّوچٌیي اختالف ضشیة اًثؼاط حشاساتی پَؿؾ ٍ صیشالیِ هشتثظ تَدTi3 Al پَؿؾ ٍ صیشالیِ ٍ دس ًتیجِ تـىیل فاصّای تشد هاًٌذ
 تشای ًوًَِ تذٍى پَؿؾ130 g.m-2 .min -1  اصTi-6Al-4V خَسدگی ًـاى داد وِ تـىیل الیِ وشتًَیتشیذ تیتاًین ػثة واّؾ ػشػت خَسدگی آلیاط
. ؿذ10 g.m-2 .min -1 تِ حذٍد
. هماٍهت تِ خَسدگی، هىاًیؼن جذایؾ،Ti-6Al-4V  آلیاط، پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین،وشتي دّی هحفظِای-  فشایٌذ ًیتشٍطى:ٍاصُّای کلیدی
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Abstract
In this research, titanium carbo-nitride coatings were synthesized on the surface of Ti-6Al-4V alloy by nitro-carburizing route
and the detachment mechanism of the coatings were investigated. For this purpose, rectangular blocks were embedded in a
carbon containing graphite cup. Then, the cup was placed in a tubular furnace containing nitrogen gas. After coating in
different temperatures between 1200 and 1400 ˚C for 20 to 60 min soaking times, structure and microstructure of the coatings
were investigated by X-ray diffraction, Raman analysis and scanning electron microscope equipped with energy dispersive
spectroscopy (EDS). M oreover, the effect of coatings on the corrosion resistance of the alloy in an aqueous solution
containing 5.2 mol HCl, 3.2 mol HNO 3 and 3.2 mol HF was investigated. Results showed that the maximum thickness of the
titanium carbo-nitride coating for the sample treated at 1400 ˚C for 60 min was about 50 µm. However, the possibility of
coating detachment increased with increasing the coating temperature. It was due to the formation of Al-rich layer at the
interface of the coating and the substrate and the formation of Ti3Al brittle phases, as well as the difference between the
thermal expansion coefficient of the coating and the substrate. Corrosion test results showed that the formation of the
coatings decreased the corrosion rate of the Ti-6Al-4V alloy from 130g.m -2.min-1 for the bare alloy to 10g.m-2.min-1.
Keywords: Pack nitro-carburizing process; Ti(C, N) coating; Ti-6Al-4V alloy; Detachment mechanism; Corrosion
resistance.
E-mail of Corresponding author: msharifitabar@eng.usb.ac.ir.
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هقدهِ

ایي هحممیي ًـاى دادًذ وِ پَؿؾ ایجادؿذُ داسای دٍ

آلیاط تیتاًین  Ti-6Al-4Vتِ دلیل خَاف هٌحلشتِفشد

تخؾ غٌی اص وشتي دس ًضدیىی ػغح ٍ غٌی اص ًیتشٍطى دس

خَد اص جولِ ًؼثت اػتحىام تِ ٍصى تاال ،هماٍهت تِ

ًضدیىی صیشالیِ اػتّ .وچٌیي چؼثٌذگی پَؿؾ تِ

خَسدگی ٍ صیؼتػاصگاسی دس كٌایغ هختلف هاًٌذ

صیشالیِ تؼیاس هٌاػة تَد .تـىیل ایي الیِ هٌجش تِ

َّافضا ،خَدسٍ ػاصی ،ؿیویایی ٍ پضؿىی هَسد اػتفادُ

افضایؾ ػختی ػغح تا تیؾ اص ٍ 2000یىشص ٍ تْثَد

لشاس هی گیشد ] .[2ٍ1اها ،هماٍهت تِ ػایؾ پاییي ایي

لاتلتَجِ هماٍهت تِ ػایؾ ٍ خَسدگی آلیاط ؿذ .ؿفیؼی

آلیاط ػثة هحذٍدیت واستشد آى دس ؿشایظ ػایـی ؿذُ

آفاساًی ٍ ّوىاساى ] [7هَفك تِ ػٌتض پَؿؾ وشتًَیتشیذ

اػت ] .[3لزا تحمیمات گؼتشدُای تشای تْثَد خَاف

تیتاًین سٍی ػغح آلیاط  Ti-6Al-4Vتِ سٍؽ

ػغحی ایي آلیاط اص عشیك ایجاد پَؿؾّای هماٍم تِ

ًیتشٍطى -وشتي دّی هحفظِای ؿذًذ .اگش چِ جذایؾ

ػایؾ اًجام ؿذُ اػت ] .[5 ٍ 4 ، 3ایي پَؿؾّا تِ

پَؿؾ اص صیشالیِ تَػظ ایي هحممیي هـاّذُ ؿذ  ،اها دس

سٍؽّای هختلف هاًٌذ ًیتشٍطى دّی ٍ وشتي دّی لیضسی،

صهیٌِ ػاصٍواس جذایؾ پَؿؾ اص صیشالیِ هغالؼِ ػویمی

وشتي دّی تَػظ پالػوا  ،وشتي دّی ٍ ًیتشٍطی دّی گاصی

كَست ًگشفت .لزا ّذف اص تحمیك حاضش آى اػت تا دس

ٍ غَعِ ٍسی دس هزاب سٍی ػغح آلیاط تیتاًین ایجاد

اتتذا پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین سٍی ػغح آلیاط Ti-6Al-

ؿذُاًذ ] .[7 ٍ 6وین ٍ ّوىاساًؾ تاثیش وشتيدّی

 4Vتِ سٍؽ ًیتشٍطى -وشتي دّی هحفظِ ای ایجاد ؿَد.

پالػوایی تش سیضػاختاس ،هماٍهت تِ ػایؾ ٍ سفتاس

ػپغًَ ،ع فاصّای تـىیلؿذُ دس پَؿؾ ٍ ّوچٌیي

خؼتگی آلیاط  Ti-6Al-4Vسا هَسد تشسػی لشاس دادًذ

ػختی ٍ خَاف خَسدگی ًوًَِّای پَؿؾ دادُؿذُ

] .[3آىّا ًـاى دادًذ وِ تـىیل فاصّای V4 C3 ٍ TiC

هَسد تشسػی لشاس گشفت .دسًْایت  ،ػاصٍواس جذایؾ

سٍی ػغح آلیاط ػثة تْثَد هماٍهت ػایـی ٍ خؼتگی

پَؿؾ اص صیشالیِ ًیض تشسػی ؿذ.

آلیاط ؿذُ اػت .ییلثاع ٍ ّوىاساًؾ ًیض اص عشیك

هَاد ٍ رٍش تحقیق

لشاسدادى تشویة اٍلیِ هتـىل اص وشتي ٍ واستیذ تیتاًین

تشای فشایٌذ پَؿؾ دّی ًوًَِّای هىؼثی اص آلیاط Ti-

سٍی ػغح آلیاط ٍ رٍب آى تَػظ پشتَ لیضس دس هحیظ

 6Al-4Vتا تشویة ؿیویایی اسائِ ؿذُ دس جذٍل ٍ 1

ًیتشٍطى هَفك تِ تَلیذ پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین تا ػختی

اتؼاد  3×5×10هیلیهتش هىؼة اػتفادُ ؿذ .جْت تؼییي

تؼیاس تاال سٍی ػغح ایي آلیاط ؿذًذ ] .[6اها ،كشفًظش اص

تشویة ؿیویایی ایي آلیاط اص آًالیض وَاًتَهتشی تَػظ

هضایای سٍؽّای پَؿؾ دّی تَػظ لیضس ٍ پالػوا ،ایي

دػتگاُ  GNR Solaris OES Plusاػتفادُ ؿذ .لثل اص

سٍؽّا اص لحاػ التلادی تؼیاس گشاى تَدُ ٍ ًیاصهٌذ

فشایٌذ پَؿؾدّی  ،ػغح ًوًَِّا تا اػتفادُ اص واغز

تجْیضات پیچیذُ ّؼتٌذّ .وچٌیي  ،تـىیل حَضچِ هزاب

ػٌثادُ هؾ  1500تویض ؿذّ .ش ًوًَِ دسٍى هحفظِ

دس ػغح لغؼات دس فشایٌذّای پَؿؾ دّی هاًٌذ لیضس

گشافیتی لشاس دادُ ؿذ ٍ ػپغ اعشاف آى تَػظ وشتي

هوىي اػت ػثة تغییش تشویة ؿیویایی ػغح ٍ تخشیة

فؼال ( ) Merck 102186پَؿاًذُ ؿذ .ػپغ ،هحفظِ

خَاف لغؼِ گشدد ] .[8دس هماتل سٍؽ ًیتشٍطى -

دسٍى وَسُ تیَتی تا لغش تیَب  90هیلیهتش ٍ عَل ًاحیِ

وشتي دّی هحفظِ ای اص جولِ سٍؽّای پَؿؾدّی

حشات دّی  600هیلیهتش تا لاتلیت وٌتشل اتوؼفش

التلادی تِهٌظَس تْثَد خَاف ػغحی آلیاطّا اػت.

( )Carbolite RHF 1700دس هحذٍدُ دهایی 1200تا

هاػاًتا ٍ ّوىاساًؾ ] [8تا اػتفادُ اص ایي فشایٌذ هَفك تِ

 1400ػاًتیگشاد تِ هذت  20تا  60دلیمِ حشاست دادُ

ایجاد پَؿؾ ) Ti(C,Nسٍی ػغح تیتاًین خالق ؿذًذ.

ؿذً .شخ حشاست دّی اص دهای هحیظ تا دهای 1000
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ػاًتیگشاد  10 ،دسجِ تش دلیمِ ٍ پغ اص آى  5دسجِ تش

هٌحٌی تغییشات ٍصى ًوًَِّا تش حؼة صهاى غَعٍِسی

دلیمِ تٌظین ؿذ .دس حیي حشاستدّی گاص ًیتشٍطى تا ًشخ

سػن ٍ تا یىذیگش همایؼِ ؿذ .دس ًْایت ػختی پَؿؾ اص

جشیاى  3لیتش تش دلیمِ تِ دسٍى وَسُ تضسیك ؿذ .پغ اص

ػغح تِ ػوت صیشالیِ تَػظ دػتگاُ سیضػختیػٌج

گزؿت صهاى هذ ًظش وَسُ خاهَؽ ؿذ ٍ ًوًَِّا تا دهای

ٍیىشص هذل  Innove Nexusتا تاس اػوالی  50گشم ٍ

هحیظ تِ آّؼتگی ػشد ؿذًذ.

صهاى  10ثاًیِ اًذاصُگیشی ؿذ.

جدٍل  .1تشویة ؿیوایی آلیاط Ti-6Al-4V

ًتایج ٍ بحث

ًام ػٌلش

Al

V

Fe

Zr

Si

Ti

دسكذ ٍصًی

5 /80

4 /00

0 /03

0 /01

0 /02

90 /14

جْت تشسػی ػاختاس پَؿؾ اص آًالیض پشاؽ پشتَ ایىغ
( ) XRD Unisantis XMD400تا اػتفادُ اص عَل هَج
هغ ( 1/5418اًگؼتشم) ٍ ،لتاط ؿتاب دٌّذُ  40ویلٍَلت،
عَل گام  0/02دسجِ ٍ صهاى تَلف  1ثاًیِ اًجام ؿذ .دس
اداهِ جْت ؿٌاػایی فاصّا اص ًشم افضاس X’pert High

 Scoreاػتفادُ ؿذّ .وچٌیي آًالیض ساهاى تِ ووه دػتگاُ
عیفػٌجی ساهاى هذل ( )SENTERRAتا اػتفادُ اص
لیضس تهسًگ ٍ عَل هَج ً 785اًَهتش اػتفادُ ؿذ .جْت
اًجام تشسػیّای سیضػاختاسی ًوًَِّا هاًت ؿذًذ ٍ
تااػتفادُ اص ػٌثادُّای هؾ 800 ٍ 600 ، 320 ، 180
آهادُػاصی ؿذًذ .دس اداهِ پشداختواسی هیاًی تا اػتفادُ
اص خویش الواع تا اًذاصُ رسات  ٍ 6یه هیىشٍى ٍ
پشداختواسی ًْایی تا اػتفادُ اص رسات ًاًَآلَهیٌا تش سٍی
ًوذ اًجام ؿذ .ػپغ ًوًَِّا دس هحلَل
H2 O+10%

85%

ؿىل  1الگَی پشاؽ اؿؼِ ایىغ پَؿؾّای تَلیذؿذُ
دس دهاّای  1200تا  1400ػاًتیگشاد تِ هذت  20دلیمِ سا
ًـاى هی دّذ .ؿایاى روش اػت وِ فاصّای واستیذ تیتاًین ٍ
ًیتشیذ تیتاًین داسای ػاختاس وشیؼتالی یىؼاى هىؼثی تَدُ
ٍ تٌْا تفاٍت آًْا دس همذاس ثاتت ؿثىِ اػت .همذاس ثاتت
ؿثىِ فاص ًیتشیذ تیتاًین ً 0/4244اًَهتش ٍ فاص واستیذ
تیتاًینً 0/4310اًَهتش اػت ]ّ .[8وچٌیي ،همذاس ثاتت
ؿثىِ فاص وشتًَیتشیذ تیتاًین ًیض تؼتِ تِ ًؼثت وشتي تِ
ًیتشٍطى تیي دٍ همذاس روشؿذُ هتغیش تَدُ ٍ تا افضایؾ
ًؼثت وشتي تِ ًیتشٍطى افضایؾ هییاتذ .لزا ،پیهّای
هـخلِ ایي دٍ فاص دس الگَی پشاؽ اؿؼِ ایىغ
ّوپَؿاًی داؿتِ ٍ ًَع فاص سا هیتَاى تا حذٍدی اص
عشیك هحاػثِ ثاتت ؿثىِ وشیؼتالی ٍ همایؼِ آى تا همادیش
پاساهتش ؿثىِ فاصّای واستیذ تیتاًین ٍ ًیتشیذ تیتاًین تؼییي
وشد.

 HF+5% HClحىاوی ؿذًذ.

تشسػیّای سیضػاختاسی تا اػتفادُ اص هیىشٍػىَج
الىتشًٍی سٍتـی ( SEM Cam Scan MV2300-Vega

 )Tescanهجْضؿذُ تِ آًالیض عیفػٌج تفىیه اًشطی
( ٍ )EDS Oxford Instrumentآؿىاسػاص الىتشٍىّای
تشگـتی اًجام ؿذ .هماٍهت تِ خَسدگی آلیاط اٍلیِ ٍ
ًوًَِّای پَؿؾدادُؿذُ دس هحلَل آتی حاٍی  5/2هَل
اػیذ ولشیذسیه 3/2 ،هَل اػیذ ًیتشیه ٍ  3/2هَل اػیذ
فلَسیذسیه اص عشیك اًذاصُگیشی واّؾ ٍصى آًْا تَػظ
تشاصٍی آصهایـگاّی تا دلت  0/0001گشم پغ اص

شکل  .1الگَی پشاؽ اؿؼِ ایىغ ًوًَِّای پَؿؾ دادُؿذُ دس

غَعٍِسی دس صهاىّای هختلف تشسػی ؿذ .تِ ایي هٌظَس

دهاّای هختلف
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ًتایج ایي تشسػیّا ًـاى داد وِ فاص ًیتشیذ تیتاًین
( )ICDD Card No: 01-087-0629فاص غالة دس ًوًَِ
ػٌتضؿذُ دس دهای  1200ػاًتیگشاد اػت .صیشا همذاس
ثاتت ؿثىِ فاص ػٌتضؿذُ تشاتش تا ً 0/4246اًَهتش اػت وِ
تمشیثا تشاتش تا ثاتت ؿثىِ فاص ًیتشیذ تیتاًین هیتاؿذ.
ّوچٌیي  ،پیهّای هـخلِ فاص تیتاًین صهیٌِ ( ICDD

ً )Card No: 00-001-1198یض دس الگَی پشاؽ ایي
ًوًَِ لاتلهـاّذُ اػت .تا افضایؾ دهای ػٌتض تا ٍ 1300
 1400ػاًتیگشاد ،تِ ػلت افضایؾ ضخاهت پَؿؾ،
پیهّای هـخلِ فاص تیتاًین صهیٌِ حزف ؿذُ ٍ تٌْا
پیهّای هـخلِ فاصّای ًیتشیذ تیتاًین ٍ وشتًَیتشیذ

شکل  .2عیف آًالیض ساهاى پَؿؾ ػٌتضؿذُ دس دهای 1400 ٍ 1200
ػاًتیگشاد ٍ هذت صهاى  20دلیمِ

تیتاًین ( )ICDD Card No: 00-042-1488لاتل
هـاّذُ اػت .هحاػثِ ثاتت ؿثىِ تا اػتفادُ اص الگَی

عیف هشتَط تِ پَؿؾ ػٌتضؿذُ دس دهای 1200

پشاؽ اؿؼِ ایىغ ًـاى داد وِ تا افضایؾ دهای ػٌتض اص

ػاًتی گشاد داسای ػِ هذ استؼاؿی دس هحذٍدُ اػذاد هَج

 1200تِ  1400ػاًتیگشاد ،همذاس ثاتت ؿثىِ تشای فاص

صیش  1000تش ػاًتیوتش اػت .تیـیٌِ ایي اػذاد تِ تشتیة

پَؿؾ اص ً 0/4246اًَهتش تِ ً 0/4277اًَهتش افضایؾ

 559 ٍ 321 ، 227تش ػاًتیهتش هی تاؿذ .دس عیف ًوًَِ

یافتِ اػت .اص آًجا وِ همذاس ثاتت ؿثىِ فاص ػٌتضؿذُ تیي

ػٌتضؿذُ دس دهای  1400ػاًتیگشاد چْاس هذ استؼاؿی دس

پاساهتش ؿثىِ فاصّای واستیذ تیتاًین ٍ ًیتشیذ تیتاًین لشاس

اػذاد هَج تیـیٌِ  639 ٍ 559 ، 330 ، 233تش ػاًتیهتش

داسد ،لزا هیتَاى ًتیجِ گشفت دس دهای  1400ػاًتیگشاد

ٍجَد داسد.
1

فاص وشتًَیتشیذ تیتاًین سٍی ػغح آلیاطTi-6Al-4V

آالسوَى ٍ ّوىاساًؾ ] [9دس تشسػی فاص وشتًَیتشیذ

تـىیل ؿذُ اػت.

تیتاًین تا ًؼثتّای هتفاٍت اص وشتي ٍ ًیتشٍطى تَػظ

تِهٌظَس حلَل اعویٌاى تیـتش اص ٍجَد ّوضهاى فاصّای

آًالیض ساهاى دسیافتٌذ وِ فاص ًیتشیذ تیتاًین ( )TiNداسای ػِ

ًیت شیذ تتیاًین ٍ واستیذ تیتاًین دس پَؿؾّای ػٌتضؿذُ دس

هذ استؼاؿی دس اػذاد هَج تیـیٌِ  560 ٍ 314 ، 227تش

دهاّای هختلف اص آًالیض ساهاى اػتفادُ ؿذ .تا اػتفادُ اص

ػاًتیهتش ٍ یه للِ دس ػذد هَج  465تشػاًتیهتش اػت.

ایي آًالیض هیتَاى ًَع پیًَذّای هَجَد دس پَؿؾ سا

ًتایج تشسػیّای آًْا ًـاى داد وِ افضٍدى وشتي تِ تشویة

هَسد تشسػی لشاس داد .تِػثاست دیگش  ،تا همایؼِ هذ

فاصًیتشیذ تیتاًین ٍ تـىیل فاص وشتًَیتیشیذ تیتاًین ػثة

استؼاؿی تشویة پَؿؾ تا هذ استؼاؿی پیًَذّای تیتاًین تا

جاتجایی هذ استؼاؿی پیًَذ تیتاًین ٍ ًیتشٍطى تِ اػذاد

وشتي ٍ تیتاًین تا ًیتشٍطى ،حضَس ّوضهاى فاصّای واستیذ

هَج تاالتش هیؿَدّ .وچٌیي ،للِ تـىیلؿذُ دس ػذد هَج

تیتاًین ٍ ًیتشیذ تیتاًین دس ػاختاس پَؿؾ هَسد تشسػی

 465تش ػاًتیهتش حزف ؿذُ ٍ للِ جذیذ دس تیـیٌِ ػذد

لشاس خَاّذ گشفت .ؿىل  2عیف آًالیض ساهاى پَؿؾ

هَج  670تش ػاًتیهتش تـىیل خَاّذ ؿذ .آًْا ًـاى دادًذ

ػٌتضؿذُ دس دهاّای  1400 ٍ 1200ػاًتیگشاد تِهذت20

وِ حضَس ایي للِ ًـاى دٌّذُ تـىیل فاص واستیذ تیتاًین

دلیمِ سا ًـاى هیدّذ.
Alarcon

1
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اػت] . [9ایي ًتیجِ تَػظ هحممیي دیگش ًیض تائیذ ؿذُ
اػت ]ّ .[10واًگًَِ وِ دس ؿىل  2هـاّذُ هیؿَد
اػذاد هَج پَؿؾ تـىیلؿذّذس دهای  1200ػاًتیگشاد
هٌغثك تا اػذاد هَج هشتَط تِ پیًَذ تیتاًین ٍ ًیتشٍطى
اػت وِ تاییذی تش تـىیل فاص ًیتشیذ تیتاًین دس ایي دها
هی تاؿذ .اها ،اػذاد هَج پَؿؾ ػٌتضؿذُ دس دهای 1400
ػاًتیگشاد دس همایؼِ تا اػذاد هَج پَؿؾ ایجادؿذُ دس
دهای  1200ػاًتیگشاد تِ تشتیة اص  227تِ  ٍ 233اص 321
تِ  329تش ػاًتیهتش افضایؾ یافتِ اػتّ .وچٌیي  ،یه

ؿىل  3هٌحٌی تغییشات اًشطی آصاد اػتاًذاسد تـىیل فاصّای هختلف

پیه جذیذ دس ػذد هَج  639تش ػاًتیهتش تـىیل ؿذُ

اص دهای هحیظ تا دهای  1727ػاًتیگشاد] [12

اػت .جاتجایی پیهّا تِ اػذاد هَج تاالتش ٍ ّوچٌیي
حضَس پیه جذیذ دس ػذد هَج  639تش ػاًتیهتش ًـاى -
دٌّذُ تـىیل ّوضهاى پیًَذ تیي اتنّای تیتاًین تا وشتي ٍ
تیتاًین تا ًیتشٍطى اػت ] .[9تِػثاست دیگش ،ایي ًتایج
ًـاى هی دّذ وِ پَؿؾ ػٌتضؿذُ دس دهای 1400
ػاًتیگشاد داسای تشویثات واستیذ تیتاًین ٍ ًیتشیذ تیتاًین
اػت .تٌاتشایيً ،تایج حاكل اص آًالیض ساهاى ًیض ّواًٌذ
ًتایج الگَی پشاؽ اؿؼِ ایىغ تـىیل فاص وشتًَیتشیذ
تیتاًین دس دهای  1400ػاًتیگشاد س ا تاییذ هیوٌذ .دٍ للِ
تـىیلؿذُ دس هحذٍدُ اػذاد هَج  1300تا 1600تش
ػاًتیهتش ًیض هشتَط تِ وشتي تِ دام افتادُ دس فضای تیي
رسات هَجَد دس ػغح پَؿؾ اػت ].[11
تِ هٌظَس تشسػی تشهَدیٌاهیىی چگًَگی تـىیل فاصّا دس

اها ،تا افضایؾ دها اختالف اًشطی آصاد تـىیل دٍ فاص
واّؾ هییاتذ وِ ایي اهش تِ تـىیل ّوضهاى فاصّای
واستیذ تیتاًین ٍ ًیتشیذ تیتاًین ووه خَاّذ وشد .لزا تا
افضایؾ دهای ػٌتض ّواًگًَِ وِ ًـاى دادُ ؿذ فاص هَجَد
دس پَؿؾ اص ًیتشیذ تیتاًین تِ وشتَ ًیتشیذ تیتاًین تغییش یافتِ
اػت.
ؿىل  4تلَیش هیىشٍػىَپی الىتشًٍی سٍتـی الیِ
ػٌتضؿذُ دس دهای  1200ػاًتیگشاد ٍ صهاى ًگْذاسی 20
دلیمِ سا ًـاى هی دّذ .ضخاهت الیِ ػٌتضؿذُ دس حذٍد
 30هیىشٍهتش اػت .تیؾتشیي ضخاهت پَؿؾ دس ًوًَِ
حشاست دادُؿذُ دس دهای  1400ػاًتیگشاد ٍ صهاى 60
دلیمِ دس حذٍد  50هیىشٍهتش تَد.

دهای تاال  ،هٌحٌی تغییشات اًشطی آصاد اػتاًذاسد تـىیل
فاصّای هختلف اص دهای هحیظ تا دهای  1727ػاًتیگشاد
دس ؿىل  3سػن ؿذُ اػت ].[12
هالحظِ هی ؿَد وِ پایذاسی تشهَدیٌاهیىی فاص ًیتشیذ
تیتاًین دس هحذٍدُ دهای آصهایؾ اص فاص واستیذ تیتاًین
تیؾتش اػت ٍ لزا توایل تشای تـىیل ایي فاص تاالتش
خَاّذ تَد.

شکل  .4تلَیش هیىشٍػىَپی الىتشًٍی سٍتـی الیِ ػٌتضؿذُ دس
دهای  1200ػاًتیگشاد ٍ تِهذت  20دلیمِ
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فللهـتشن الیِ ٍ صهیٌِ دس ایي ؿىل لاتلتفىیه اػت

فلض پایِ تا  5/8دسكذ ٍصًی آلَهیٌیَم ،اًذوی تاالتش تَد.

ٍ اتلال ًؼثی تیي آىّا ٍجَد داسد .اها ،دس تشخی ًَاحی

ؿىل ً 6وَداس فاصی ػِتایی ّن دهای تیتاًین -آلَهیٌیَم -

فللهـتشن ،تـىیل حفشات ػثة جذایؾ پَؿؾ اص

ٍاًادیَم دس دهای  600ػاًتیگشاد سا ًـاى هیدّذ ].[13

صیشالیِ ؿذُ اػت .تشسػیّای سیضػاختاسی دس الیِّای

تاتَجِ تِ همادیش ػٌاكش آلیاطی آلَهیٌیَم ٍ ٍاًادیَم دس

ػٌتضؿذُ دس دهای  1400ػاًتیگشاد (ؿىل 4ب) ًـاى داد

تشویة فلض پایِ ٍ ّوچٌیي الیِ غٌی اص آلَهیٌیَم ،تشویة

وِ هیضاى تخلخل هَجَد دس الیِ تا افضایؾ دهای ػٌتض

آًْا سٍی ًوَداس فاصی ًـاى دادُ ؿذُ اػت .هالحظِ هی -

افضایؾ هییاتذّ .وچٌیي ،تاال سفتي دهای ػٌتض دس تشخی

ؿَد وِ تشویة فلض پایِ دس ًاحیِ دٍفاصی  α+βلشاس داسد.

ًَاحی هٌجش تِ وٌذگی الیِ اص صهیٌِ ؿذ.

اها ،تا افضایؾ غلظت آلَهیٌیَم دس الیِ فللهـتشن،

ؿىل ً 5مـِ تَصیغ ػٌاكش تیتاًین ،وشتي ٍ آلَهیٌیَم دس

تشویة ایي ًاحیِ دس هٌغمِ ػِ فاصی  α+β +α2لشاس گشفتِ

پَؿؾ ػٌتضؿذُ دس دهای  1400ػاًتیگشاد ٍ صهاى 20

اػت .فاص  α2تشویة تیيفلضی  Ti3 Alاػت .یىی اص

دلیمِ سا ًـاى هی دّذ .هالحظِ هیؿَد وِ یه الیِ تا

تضسگتشیي هؼایة ایي تشویة تیيفلضی تشدی تاالی آى

غلظت تاالتش آلَهیٌیَم دس فلل هـتشن تیي پَؿؾ ٍ

اػت ] .[14تٌاتشایي ،تـىیل تشویة تیيفلضی آلَهیٌایذ

صهیٌِ تـىیل ؿذُ اػت.همذاس ًیوِووی ػٌلش آلَهیٌیَم

تیتاًین دس فللهـتشن پَؿؾ ٍ صیشالیِ هیتَاًذ یىی اص

دس ایي الیِ وِ تَػظ آًالیض عیفػٌج تفىیه اًشطی

دالیل جذایؾ پَؿؾ اص صیشالیِ تاؿذ.

اًذاصُگیشی ؿذ دس حذٍد  9دسكذ ٍصًی تَد وِ ًؼثت تِ

شکل ً .5مـِ تَصیغ ػٌاكش تیتاًین ،وشتي ٍ آلَهیٌیَم دس پَؿؾ ػٌتضؿذُ دس دهای  1400ػاًتیگشاد ٍ صهاى  20دلیمِ
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شکل  .6همغغ ّن دهای ًوَداس فاصی ػِتایی تیتاًین -آلَهیٌیَم ٍ-اًادیَم دس دهای  600ػاًتیگشاد ] [13

ٍجَد اختالف ضشیة اًثؼاط حشاستی تیي پَؿؾ

ػاًتیگشاد هـاّذُ هیؿَد وِ پغ اص گزؿت هذت صهاى

ػشاهیىی ٍ صهیٌِ فلضی ٍ ایجاد تٌؾّا دس حیي ػشد ؿذى

هـخق ػشػت خَسدگی هجذدا افضایؾ یافت.

ًوًَِ ًیض هیتَاًذ یىی دیگش اص دالیل جذایؾ پَؿؾ اص
صیشالیِ تاؿذ.
ًتایج آصهَى خَسدگی غَعٍِسی آلیاط پایِ ٍ ًوًَِّای
پَؿؾدادُ ؿذُ دس دهاّای هختلف دس ؿىل ً 7ـاى دادُ
ؿذُ اػت .هالحظِ هی ؿَد وِ ٍصى آلیاط پایِ دس ایي
هحلَل تا ًشخ  130گشم تش هتش هشتغ تش دلیمِ واّؾ یافت.
اها دس ًوًَِ پَؿؾ دادُؿذُ دس دهای  1400ػاًتیگشاد
ػشػت خَسدگی تِ  10گشم تش هتش هشتغ تش دلیمِ واّؾ
یافت وِ دس حذٍد  17تشاتش ووتش اص فلض پایِ اػت .دس
تحمیك هـاتِ هاتؼَسا ٍ وَدٍ ]ً [8ـاى دادًذ وِ ػشػت

ؿىل ً 7تایج آصهَى خَسدگی غَعٍِسی آلیاط پایِ ٍ ًوًَِّای

خَسدگی تیتاًین خالق دس هحلَل آتی هـاتِ تا آًچِ دس

پَؿؾ دادُؿذُ دس دهاّای هختلف

ایي تحمیك اػتفادُ ؿذُ اػت  ،دس حذٍد  110گشم تش هتش
هشتغ دس دلیمِ تَد وِ ایجاد پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین
سٍی ػغح آى ػثة واّؾ ػشػت خَسدگی تِ  5گشم تش
هتش هشتغ تش دلیمِ ؿذ.
ایي تْثَد لاتلتَجِ دس هماٍهت تِ خَسدگی سا هیتَاى تِ
تـىیل پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین سٍی ػغح آلیاط ًؼثت
داد .تشای ًوًَِ پَؿؾدادُؿذُ دس دهاّای 1300 ٍ 1200

ایي تغییش سفتاس احتواال تِ دلیل آى اػت وِ پَؿؾ ػٌتض -
ؿذُ پغ اص گزؿت هذتصهاى هـخق دس هحلَل
خَسدگی حل ؿذُ ٍ پغ اص آى آلیاط تذٍى پَؿؾ دس
ه ؼشم هحلَل خَسًذُ لشاس گشفتِ اػت .تا افضایؾ دهای
پَؿؾ دّی ایي تغییش سفتاس دس صهاى عَالًیتش اتفاق افتاد.
صیشا تا افضایؾ دهای پَؿؾ دّی ضخاهت پَؿؾ افضایؾ
یافت وِ تشای اًحالل آى ًیض صهاى تیـتشی الصم تَدً .ىتِ
لاتل تَجِ آى اػت وِ تیـتشیي هماٍهت تِ خَسدگی دس
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ًوًَِ پَؿؾ دادُؿذُ دس دهای  1400ػاًتیگشاد هـاّذُ
ؿذ .اص آًجا وِ احتوال وٌذگی پَؿؾ دس ایي ًوًَِ ًیض
تیـتشیي همذاس تَد ،لزا هیتَاى ًتیجِ گشفت وِ پذیذُ
جذایؾ پَؿؾ تاثیش چٌذاًی تش هماٍهت تِ خَسدگی
ًذاؿتِ اػت .تِػثاست دیگش تًِظش هیسػذ وِ یا لثل اص
هشحلِ آهادُػاصی ًوًَِّا تشای فشایٌذ هتالَگشافی جذایؾ
پَؿؾ اتفاق ًیفتادُ اػت ٍ یا اگش جذایـی كَست گشفتِ
اػت ،هیضاى آى تِ حذی ًیؼت وِ پَؿؾ تِعَس واهل اص
صیشالیِ جذا ؿَد.
ؿىل  8هٌحٌی تغییشات سیضػختی ٍیىشص اص ػغح تِ
ػوت صیشالیِ سا ًـاى هی دّذ .ؿایاى روش اػت وِ دس
ٌّگام اًذاصُگیشی ػختی ،فشٍسًٍذُ ًویتَاًؼت ّیچ اثش

ؿىل  8تغییشات سیضػختی ٍیىشص اص ػغح تِ ػوت صیشالیِ دس ًوًَِ
پَؿؾ دادُ ؿذُ دس دهای  1300ػاًتیگشاد ٍ صهاى  40دلیمِ

تش سٍی پَؿؾ ایجاد وٌذ .تِ ػثاست دیگش تِ ًظش هیسػذ

ًتیجِ گیزی

وِ ػختی پَؿؾ اص تیـیٌِ همذاس ػختی لاتل اًذاصُگیشی

ّذف اص تحمیك حاضش ایجاد پَؿؾ ػشاهیىی وشتًَیتشیذ

تَػظ دػتگاُ ػختیػٌج (ٍ 1850یىشص) تیـتش تَد.

سٍی ػغح آلیاط  Ti-6Al-4Vتِسٍؽ وشتي ً-یتشٍطىدّی

دس یه تحمیك هـاتِ هاتؼَسا ٍ وَدٍ ]ً [8ـاى دادًذ وِ

هحفظِای ٍ تشسػی ػاصٍواس جذایؾ پَؿؾ اص صیشالیِ

ػختی پَؿؾ ایجاد ؿذُ سٍی ػغح تیتاًین خالق تِ

تَد .هْوتشیي ًتایج حاكل اص ایي تحمیك سا هیتَاى تِ

سٍؽ ًیتشٍطى -وشتي دّی هحفظِ ای تیـتش اص ٍ 2000یىشص

كَست صیش جوغ تٌذی وشد.

تَد .همذاس ػختی دس ًاحیِ ًضدیه پَؿؾ دس همایؼِ تا

 .1تا اػتفادُ اص فشایٌذ وشتي ً-یتشٍطى دّی هحفظِای

هشوض صیشالیِ تِ هیضاى لاتلتَجْی تاالتش تَد وِ هیتَاًذ تِ

پَؿؾ وشتًَیتشیذ تیتاًین تا ػختی تاالی ٍ 1800یىشص

دلیل ًفَر ػٌلش تیي ًـیي هاًٌذ ًیتشٍطى ٍ وشتي ٍ

سٍی ػغح آلیاط  Ti-6Al-4Vایجاد ؿذّ .وچٌیي ،

ّوچٌیي تـىیل فاص  Ti3 Alدس ایي ًاحیِ تاؿذ .اها ،همذاس

ضخاهت پَؿؾ تا افضایؾ دهای پَؿؾ دّی اص  1200تِ

ػختی دس فاكلِ  80تا  100هیىشٍهتشی اص ػغح تِ عَس

 1400ػاًتیگشاد ،اص  30تِ  50هیىشٍهتش افضایؾ یافت ٍ

ًاگْاًی واّ ؾ یافت .تِ ػثاست دیگش ایي ًتایج ًـاى داد

ًَع فاص ػٌتض ؿذُ اص ًیتیشیذ تیتاًین تِ وشتًَیتشیذ تیتاًین

وِ خَاف هىاًیىی آلیاط  Ti-6Al-4Vدس ًضدیىی پَؿؾ

تغییش وشد.

تا خَاف آلیاط پایِ هتفاٍت اػت.

 .2تـىیل پَؿؾ ػثة تْثَد لاتلتَجِ هماٍهت تِ
خَسدگی آلیاط دس هحلَل آتی حاٍی  5/2هَل اػیذ
ولشیذسیه 3/2 ،هَل اػیذ ًیتشیه ٍ  3/2هَل اػیذ
فلَسیذسیه ؿذ ،تًِحَی وِ ػشػت خَسدگی آلیاط Ti-

 6Al-4Vدس هحلَل هزوَس اص  130گشم تش هتش هشتغ تش
دلیمِ دس ًوًَِ تذٍى پَؿؾ تِ  10گشم تش هتش هشتغ دس
دلیمِ واّؾ یافت.
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