معرفي تكنولوژي سوپرآلياژ و ریخته گري و ميزان كاربرد آن در ایران و جهان :
امروزه تناژ وسيعي از قطعات مصرفي در توربينهاي گازي از جنس سوپرآلياژها ميباشند .در ذيل به بعضي
از مصارف اين قطعات اشاره شده است :
 )1توربينهاي گازي هواپيما
 )2توربينهايبخارنيروگاههايتوليد برق(پره توربينمهمترينمصرفكنندة شمشهاي سوپرآلياژ ميباشد)
 )3ساخت قالبهاي ريختهگري و ابزارهاي گرمكار
 )4مصارف پزشكي و دندانپزشكي
 )5فضاپيماها
 )6تجهيضات عمليات حرارتي
 )7سيستمهاي نوتروني و هستهاي
 )8سيستمهاي شيميايي و پتروشيمي
 )9تجهيزات كنترل آلودگي
 )11تجهيزات و كورههاي نورد فلزات
 )11مبدلهاي حرارتي تبديل ذغال سنگ.
ساخت و توليد قطعات سوپر آلياژي
قطعات سوپرآلياژي ،به دو روش عمده توليد مي شوند :
الف) روش ریخته گري دقيق :اين روش ،عمدتاً براي توليد پرههاي ثابت و متحرک توربين استفاده مي
شود .به اين دسته از محصوالت ،قطعات سوپرآلياژي ريختگي ) (Cast Super alloyمي گويند .
ب) روش شكل دهي :اين روش ،شامل فرآيندهايي چون فورج و نورد است و محصوالت آن از قبيل
ديسک ،ورق ،ميلگرد ،لوله و مفتول ميباشد .به اين گروه از محصوالت ،قطعات سوپرآلياژي كارپذير
) (Wrought Super alloyگفته ميشود .در روش ريخته گري ،مهمترين تجهيزات مورد نياز يک كوره
تحت خالء است ،ولي در مورد روش شكلدهي ،معموالً تجهيزات پيچيده تر است .البته در حال حاضر
امكانات وسيع شكلدهي در سطح كشور وجود دارد و مشكل اصلي در اين بخش ،ضعف در دانش فني است.
توليد قطعات سوپرآلياژي به روش ریخته گري
براي توليد يک قطعه سوپرآلياژي به روش ريخته گري به خصوص پره توربين كه مهمترين قطعه
سوپرآلياژي است ،چهار مرحله بايد انجام شود :
 )1مهندسي معكوس جهت تهيه نقشه و مشخصات فني
 )2ساخت قالب و ريخته گري دقيق
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 )3ماشينكاري قطعات ريخته شده
 )4پوشش دهي
اين چهار مرحله براي توليد پره ،به خصوص "پرههاي متحرک" رديف اول و دوم بايد انجام شوند .البته
"پرههاي ثابت "ممكن است بخش پوششدهي را نداشته باشند .همچنين پرههاي متحرک در رديفهاي سوم
و باالتر در بعضي موتورها ممكن است از طريق فرايند فورجينگ توليد شده و پوشش نداشته باشند.
همچنين براي ايجاد هر صنعت ،سه عامل تجهيزات ،نيروي انساني ماهر و دانش فني ،الزم است كه با توجه
به اين سه عامل ،ميتوان به بررسي وضعيت كشور در مورد مراحل چهارگانه فوق و نيز مشكالت آنها پرداخت
 -1مهندسي معكوس :
در اينجا منظور از مهندسي معكوس فرايندي است كه در آن از تعدادي نمونه موجود ،مشخصات فني و
نقشه هاي مورد نياز براي توليد و ساخت نمونه هاي مشابه بدست آيد .اين فرايند شامل اندازهگيريهاي
ابعادي به وسيله  CMMو دستگاههاي مخصوص ديگر و سپس تهيه نقشه ميباشد .تجهيزات الزم ،تقريباً
در كشور موجود بوده و  CMMو نرم افزارهاي مورد نياز نيز موجود است .نياز اصلي به نيروي انساني
متخصصي است كه توانايي  Surface modelingبا دقت كافي را داشته باشد .
مشكلي كه در توليد پرههاي توربين وجود دارد ،اين است كه پره ،محصول نهايي نيست بلكه محصول نهايي
"توربين" است و پرهها بايد طوري دقيق ساخته شوند ،تا وقتي تعداد زيادي پره در توربين نصب ميشوند
شرايط الزم را ايجاد نمايند .ممكن است قطعه توليد شده چيزي شبيه به پره اصلي باشد ،اما رعايت
تلرانسهاي مجاز ،باالخص در نقاط حساس پره ،نيازمند تجربه كافي است .تلرانس هاي قسمتهاي مختلف پره
باالخص در نقاط حساس بر توان خروجي موتور بويژه در موتورهاي هوايي تاثير تعيين كنندهاي دارد .براي
حل اين مشكالت و تربيت نيروهاي ماهر ،بايد انتقال دانش فني الزم انجام شود و اين دانش فني بايد از
شركتهايي انتقال يابد كه داراي اعتبار بين المللي در اين زمينه هستند .معموالً شركتهايي توانايي اين كار را
دارند كه از اطالعات  OEMبهرهمند باشند؛ يعني با طراحي موتور آشنا بوده و تلرانسها را بدانند،
حساسيتها را بشناسند و با پارامترهايي كه بايد از نظر ابعادي كنترل شوند ،آشنايي داشته باشند.با توجه به
مطالب باال شايد اين تصور پيش آيد كه بحث مهندسي معكوس منتفي است ،چون نيازمند دانش طراحي و
ساخت توربين است .اما بايد توجه كرد كه در قطعات با حساسيت كم و نيز توربين هايي كه قدرت پاييني
دارند ،براحتي مي توان مهندسي معكوس را پياده كرد .براي قطعات بزرگ و حساس و به خصوص پرههاي
هوايي اين نكات قابل چشم پوشي نيست و بايد با شركتي كه توان كافي را دارا باشد ،همكاري شود .فعاليتي
كه در اين بخش در كشور انجام شده روي پرههاي كوچک و ساده بوده كه در آنها حفرههاي خنک كننده
وجود ندارد.
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 -2ریخته گري دقيق :
در ريخته گري دقيق ،ابتدا قالب موم ساخته شده و سپس قطعات از جنس تزريق شده و پس از مونتاژ روي
خوشه مومي پوسته سراميک ايجاد ميشود .در مرحله بعد موم تبخير شده و پوسته سراميكي به عنوان قالب
عمل كرده و ريخته گري انجام ميگردد .براي ساخت قطعات كوچک ،دو كوره دوچمبره (Double
)chamber vimموجود است .اما براي ساخت قطعات بزرگتر نياز به كورههايي با ظرفيت باالتر است .در
حال حاضر براي ظرفيتهاي باال ،در داخل كشور فقط دستگاه تكچمبره وجود دارد كه معموالً براي توليد
شمش به صورت نيمه صنعتي بكار ميرود .تاكنون چند قطعه به صورت آزمايشگاهي ريخته گري شده است.
در اين راستا چند بازديد انجام شده و امكاناتي نيز وارد شده است ولي اين امكانات جهت توليد انبوه جوابگو
نيست.
.موضوع حايز اهميت ديگر اين است كه در فرايند ريخته گري پارامترهاي بسياري از جمله پارامترهاي
محيطي مثل رطوبت ،دما و غيره دخيل است كه تجهيزات خاصي را جهت كنترل نياز دارد .در شركتهاي
معتبر اين پارامترها از طريق سيستم كنترل مركزي تنظيم ميشوند كه بايد روي اين موارد كار شود .از نظر
دانش فني قلب فرايند ريخته گري ساخت قالب سراميكي بويژه براي پرههاي نازک و ماهيچه خور است.
از نظر نيروي انساني ،در اين  11سال خوب عمل شده است اما از نظر دانش فني بايد روي قطعات مورد نظر
با دقت كار شود ،چون توليد قطعات به اين روش دشواري خاص خود را دارد .البته براي توليد قطعات ساده
و با ضخامتهاي زياد (توربينهاي قديمي و صنعتي) كه از نظر تلرانس هاي ابعادي حساسيت كمتري دارند،
مشكل چنداني وجود ندارد .اما در مورد قطعات نازک و قطعات ماهيچه خور و سوراخدار پيچيدگيها و
حساسيتهاي خاص وجود دارد .از آنجا كه در ريخته گري دقيق ،دانش پايه آن موجود است ،در بحث دانش
فني بايد بيشتر به نكات پيچيده و ظريف توجه شود .يعني بعد از اين بايد براي كسب دانش فني قطعات
نازک ،قطعات پيچيده و قطعات بزرگ داراي حساسيت بيشتر ،تالش شود .قطعات پس از ريخته گري
معموالً بايد تحت عمليات  HIPقرار گيرند .به دليل عدم وجود تجهيزات مورد نياز در حال حاضر قطعات
ريختگي در خارج از كشور  HIPميشوند.
 -3ماشينكاري :
قطعات سوپرآلياژي بعد از ريخته گري بايد ماشينكاري شوند كه نقشه ها و دستورالعملهاي الزم از طريق
مهندسي معكوس آماده ميشود .ماشينكاري سوپرآلياژها صنعت مربوط به خود را دارد .سوپرآلياژها و به
خصوص آنهايي كه ريخته گري ميشوند،بسيار سخت و محكم ميباشند .در  11سال گذشته براي
تراشكاريهاي ساده ،تجهيزات خوبي خريداري شده است و دانش فني آن در حال تكميل و توسعه ميباشد
و تقريباً در تراشكاري پره ريخته شده ،مشكلي وجود ندارد .اما تكنولوژي بعدي مورد نياز در اين قسمت،
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تكنولوژي سوراخكاري پرهها به روش الكتروشيميايي جهت ايجاد سوراخهاي خنک كننده هوا روي پرهها

ميباشد .در اين بخش فعالً دانش فني و تجهيزات الزم موجود نيست و وزارت نيرو در حال وارد كردن
تكنولوژي آن است .در حال حاضر شركتهاي داخلي براي سوراخكاري قطعات ،آنها را به خارج از كشور
ارسال ميكنند .
 -4پوششدهي
براي پوششدهي در كشور ،دو مركز خوب موجود است .يک مركز در "صها" است كه پوششدهي پرههاي
هوايي را انجام ميدهد و با استانداردهاي  31سال پيش كار ميكند .مشكل اين مركز ،قطع ارتباط با صنعت
مادر خود و عدم به روزكردن استانداردهاي خود است .مركزي نيز در كرج وجود دارد كه روي پوششدهي
پرههاي صنعتي وزارت نيرو مشغول فعاليت است .مطلب قابل توجه در اينجا ،حركت به سمت پوششهاي
جديد است .در حال حاضر قطعاتي در داخل كشور وجود دارند كه با" پالسما اسپري" تحت خالء ،پوشش
داده ميشوند .هرچند كه تجهيزات آن قبالً خريداري شده است ،ولي به طور متمركز روي آن كاري صورت
نگرفته است ،لذا برنامه ريزي در اين زمينه نيز ضروري است.
 توليد شمش سوپرآلياژ فعالً در كشور بهصرفه نيست
كشورهاي توليد كنندة شمش سوپرآلياژ در دنيا انگشت شمار هستند و توليداتشان نيز بر اساس
استانداردهايي است كه قابل قبول مصرفكنندهها ميباشد ،بنابراين توليد شمش سوپرآلياژ براي آنها بهصرفه
است .ولي براي كشور ما در حال حاضر واردكردن شمش از خارج به صرفهتر است .بسته به نوع پرة توليد
شده 31 ،تا  35درصد هزينة توليد پره مربوط به شمش مصرفي ميباشد .ولي در حال حاضر توليد پره در
داخل در حدي نيست كه نياز به توليد شمش در داخل كشور باشد اما با توجه به نيازي كه در آينده ايجاد
ميشود ،توليد اين شمشها در آينده نزديک اقتصادي خواهد بود.
معرفي تكنولوژي سوپرآلياژ و ميزان كاربرد آن در جهان و ایران
دكتر هاشمي مشاور سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در زمينة معرفي مواد جديد مطالبي را بيان
نموده است كه قسمت اول آن مربوط به معرفي سوپر آلياژها ميباشد و در زير آورده شده :
معرفي وكاربردها :
سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت ،خوردگي و اكسيداسيون ميباشند كه به لحاظ تركيب
شيميايي شامل سه گروه پايه نيكل ،نيكل-آهن و پايه كبالت ميباشند .اولين استفاده از سوپرآلياژها در
ساخت توربينهاي گازي ،طرحهاي تبديل ذغالسنگ ،صنايع شيميايي و صنايعي كه نياز به مقاومت حرارتي
و خوردگي داشته اند بوده است .امروزه تناژ وسيعي از قطعات مصرفي در توربينهاي گازي از جنس
سوپرآلياژها ميباشند .در ذيل به بعضي از مصارف اين قطعات اشاره شده است :
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 توربينهاي گازي هواپيما

 توربينهاي بخار نيروگاههاي توليد برق
 ساخت قالبهاي ريختهگري و ابزارهاي گرمكار
 مصارف پزشكي و دندانپزشكي
 فضاپيماها
 تجهيزات عمليات حرارتي
 سيستمهاي نوتروني و هستهاي
 سيستمهاي شيميايي و پتروشيمي
 تجهيزات كنترل آلودگي
 تجهيزات و كورههاي نورد فلزات
 مبدلهاي حرارتي تبديل ذغال سنگ
به منظور انتخاب سوپرآلياژها جهت مصرف در كاربردهاي فوق الزم است خواص فني نظير شكل پذيري،
استحكام ،مقاومت خزشي ،استحكام خستگي و پايداري سطحي در نظر گرفته شوند.
تقسيمبندي سوپرآلياژها برحسب روش توليد :
با توجه به نحوة توليد ميتوان سوپرآلياژها را به چهار گروه كلي تقسيمبندي نمود كه عبارتند از :
 )1سوپرآلياژهاي كارپذیر
سوپرآلياژهاي كارپذير در حقيقت گروهي از سوپر آلياژها هستند كه قابليت كار مكانيكي دارند و از روشهاي
مكانيكي ميتوان به آنها شكلداد .به منظور توليد مقاطع معيني از سوپرآلياژهاي كارپذير ،اولين گام آن است
كه شمشهاي سوپرآلياژها به دليل حضور عناصر فعال(عناصري كه سريع در مجاورت هوا اكسيد ميشوند) در
شرايط خاصي تهيه شوند .فرايندهاي ذوب در خالء در مورد تهيه سوپرآلياژهاي پايه نيكل و پايه آهن جزء
ضروريات ميباشد .اما در مورد سوپرآلياژهاي پايه كبالت امكان ذوب در هوا وجود دارد .اين فرايند به طور
خالصه شامل ذوب القائي تحت خالء) ، (VIMذوب مجدد قوس الكتريكي در خالء )(VARو ذوب مجدد با
سرباره) ، (ESRفرايندهاي ترمومكانيكي و متالورژي پودر ميباشند.
پس از تهيه شمشآلياژهاي كارپذير به يكي از روشهاي فوق عمليات شكلدهي صورت ميگيرد .عمليات
شكلدهي سوپرآلياژها نيز ميتواند توسط عمليات متداول كليه آلياژهاي فلزي انجام پذيرد .سوپرآلياژهاي
پايه آهن ،كبالت و نيكل را ميتوان به صورت مفتول ،صفحه ،ورق ،نوار ،سيم و اشكال ديگر توسط فرايندهاي
نورد ،اكستروژن و آهنگري توليد نمود .معموالً عمليات شكلدهي در دماي باال صورت ميگيرد و تعداد كمي از
سوپرآلياژها را ميتوان به صورت سرد شكلدهي نمود .ساختارهاي يكنواخت و ريزدانهاي كه از شكلدهي
سرد حاصل ميشود نسبت به ساختارهاي شكلدادن گرم ارجحيت دارند  .عمليات ترموديناميكي بر روي
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سوپرآلياژها معموالً در حدود  951-1111درجه سانتيگراد انجام ميشود كه به اين ترتيب در حين شكل
دادن عمليات حرارتي نيز صورت ميگيرد .
 )2سوپرآلياژهاي متالورژي پودر
بسياري از انواع آلياژهاي كارپذير از طريق فرايندهاي متالورژي پودر توليد ميگردند .امروزه قطعات متالورژي
پودر از جنس سوپرآلياژ با دانسيته كامل از طريق روشهاي اكستروژن يا پرسكاري ايزواستاتيک گرم )(HIP
توليد ميگردند .مهمترين اين قطعات قيچيها و سوزنهاي جراحي ميباشند  .فرايندهاي متالورژي پودر بهدليل
داشتن مزاياي زير بر فرايندهاي ريختهگري ترجيح داده ميشوند هر چند كه معايبي را نيز به همراه خواهند
داشت :
 يكنواختي در تركيب شيميايي و ساختار كريستالي
 ريز بودن اندازه دانههاي كريستالي
 كاهش جدايشها
 راندمان باالتر از نظر مصرف مواد
اما مشكالتي نظير حضور گاز باقيمانده ،آلودگي كربني و آخالهاي سراميكي باعث ميگردد كه در برخي
موارد نيز فرايندهاي شمشريزي و ترمومكانيكي متداول صورت پذيرند .
 )3سوپرآلياژهاي پليكریستال ریختگي
وجود محدوديتهاي تكنولوژيكي سبب محدود شدن رشد صنعت سوپرآلياژ ميگردد و بنابراين با پيدايش
فرايندهاي جديد توليد ،اين صنعت نيز روز به روز توسعه مييابد .تعداد زيادي از فرايندها را ميتوان در توليد
قطعات سوپرآلياژ با اندازه نزديک به قطعة نهايي مورد استفاده قرار داد اما اساساً اين قطعات توسط فرايند
ريختهگري دقيق توليد ميگردند  .محدوده تركيب شيميايي سوپرآلياژهاي ريختگي بسيار گستردهتر از
سوپرآلياژهاي كارپذير بوده و بنابراين خواص متنوعتري نيز از اين طريق قابل حصول خواهند بود هر چند
كه انعطافپذيري و مقاومت به خستگي در فرآيندهاي كار مكانيكي بهتر از ريختهگري خواهد بود ،اما امروزه
با توسعه فرآيندهاي جديد ريختهگري و انجام عمليات حرارتي متعاقب ،خواص سوپرآلياژهاي ريختگي نيز
افزايش يافته است .
 )4سوپرآلياژهاي تك كریستالي انجماد جهتدار
بهمنظور توسعه توربينهاي گازي مصرفي در هواپيماها و افزايش دماهاي كاري و كارآيي موتورها ،بهطور
مداوم روشهاي توليد سوپرآلياژها در حال بهبود است  .قسمتهاي بحراني توربينها معموالً شامل پرههاي
تحت فشار باال ،هواكشها و ديسكها ميباشند .در طول  15سال گذشته تحقيقات بسياري در زمينه افزايش
راندمان توربينها صورت گرفته است و عمده اين تحقيقات بر امكان افزايش دماي ورودي ،فشاركاري و
كاهش هزينههاي توليد استوار بوده است .توسعه فرايند انجماد جهتدار بهمنظور توليد تکكريستاليهاي
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ريختگي سبب شده تا بتوان از اين طريق پرههاي توربين را با دانههاي جهتدار در راستاي اعمال تنش توليد
نمود و به اين ترتيب عالوه بر خواص پايدار حرارتي ،استحكام خستگي ،استحكام خزشي و انعطافپذيري نيز
افزايش يابند  .با توسعه اين تكنولوژي ،امروزه در توربينهاي مصرفي در نيروگاههاي برق نيز از قطعات
تکكريستال از جنس سوپرآلياژها استفاده بهعمل ميآيد .
در سالهاي اخير شركت هواپيمايي  PWAيكي از پيشگامان توليد سوپرآلياژها ميباشد و توليد آلياژهاي
PWA 1481به صورت تکكريستال توسط اين شركت ،سبب افزايش عمركاري هواپيماي جنگي F-111
گرديده است .تقسيمبندي سوپرآلياژها برحسب تركيب شيميایي :
به طور كلي اين آلياژها شامل سه گروه پايه نيكل ،پايه آهن و پايه كبالت ميباشند كه بسته به درجه حرارت
كاربردي مورد استفاده قرار ميگيرند :
 )1سوپرآلياژهاي پایه نيكل
امروزه آلياژهاي نيكل در حالتهاي "تکفازي" " ،رسوب سختي شده" و "مستحكمشده توسط رسوبات
اسيدي و كامپوزيتها" در مصارف صنعتي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند .
سوپرآلياژهاي پايه نيكل پيچيدهترين تركيباتي ميباشند كه در قطعات دماي باال به كار ميروند .در حال
حاضر  51درصد وزن موتورهاي هواپيماهاي پيشرفته از جنس اين آلياژها ميباشد .خصوصيات اصلي
آلياژهاي نيكل ،پايداري حرارتي و قابليت مستحكم شدن ميباشد  .بسياري از اين آلياژها حاوي  11الي 21
درصد كرم ،حداكثر  8درصد آلومينيوم و تيتانيم 5 ،تا  15درصد كبالت و مقادير كمي موليبدن ،نيوبيم و
تنگستن ميباشند  .دو گروه اصلي از آلياژهاي آهن -نيكل كه ميزان نيكل آنها بيشتر از مقدار آهن است
عبارت از گروه Incoloy 716و  Inconel 718ميباشند .
اين آلياژها معموالً حاوي  3تا  5درصد نيوبيم ميباشند و در رديف آلياژهاي پايه نيكل قرار ميگيرند.
آلياژهاي پايه نيكل معموالً تا دماي  651درجه سانتيگراد استحكام خود را حفظ ميكنند .اما در دماهاي
باالتر به سرعت استحكام خود را از دست ميدهند .
 )2سوپرآلياژهاي پایه آهن
سوپرآلياژهاي پايه آهن نشات گرفته از فوالدهاي زنگ نزن آستينتي ميباشند كه داراي زمينهاي از محلول
جامد آهن و نيكل بوده و براي پايداري زمينه نياز به حداقل  25درصد نيكل است.
 گروههاي متعددي از اين آلياژها تاكنون مشخص گرديدهاند كه هر يک با مكانيزمهاي
خاصي مستحكم ميشوند .برخي از اين آلياژها نظير -V 57و -A 286حاوي  25تا 35
درصد وزني نيكل ميباشند و استحكامشان به دليل حضور آلومينيوم و تيتانيم ميباشد .
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 گروه دوم آلياژهاي پايه آهن كه آلياژهاي X751و  Incoloy911نمونههاي آن ميباشند ،حداقل 41
درصد وزني نيكل داشته و همانند گروههاي با نيكل باالتر استحكام بخشي توسط سختي رسوبي
صورت ميگيرد .
 گروه ديگر اين آلياژها بر پايه آهن -نيكل -كبالت ميباشند و استحكام اين گروه در محدوده 651
درجه سانتيگراد مناسب بوده و ضريب انبساط حرارتي آنها پايين ميباشد .اين آلياژها شامل
Incoloyبا شمارههاي - PyrometCTX 1-1 ،919 ،917 ،913و 3-PyrometCTXو غيره
ميباشند .
 )3سوپرآلياژهاي پایه كبالت
سوپرآلياژهاي كارپذير پايه كبالت برخالف ساير سوپرآلياژها مكانيزم استحكام بخشي متقاوتي دارند و خواص
حرارتي خوبي در دماي حدود  1111درجه سانتيگراد خواهند داشت  .سوپرآلياژهاي پايه كبالت حاوي كرم،
مقاومت به خوردگي و اكسيداسيون خوبي داشته و هم چنين قابليت جوشكاري و مقاومت به خستگي
حرارتي آنها نسبت به آلياژهاي پايه نيكل باالتر ميباشد .از طرف ديگر امكان ذوب و ريختهگري اين آلياژ ،در
هوا با اتمسفر آرگون مزيت ديگري نسبت به ساير سوپرآلياژها كه نياز به خالء دارند ميباشد.
سه گروه اصلي آلياژهاي پايه كبالت را ميتوان به صورت ذيل در نظر گرفت :
 آلياژهايي كه در دماهاي باال در محدودة  651تا  1151درجه سانتيگراد مورد استفاده قرار ميگيرند
كه شامل آلياژهاي51UMCO ،55625HAYNES ،188 25HAYNES ،25HAYNES ،S-816
ميباشند.
 آلياژهايي كه تا حدود  651درجه سانتيگراد به كار ميروند نظير159 MP ،TN3MP
 آلياژ مقاوم به سايش B 6 Stellite
آلياژ HAYNES 2525بيشترين كاربرد را در ميان آلياژهاي كارپذير پايه كبالت داشته اشت و در ساخت
قطعات گرمكار نظير توربينهاي گازي ،اجزاء راكتورهاي هستهاي ،ايمپلنتهاي جراحي و غيره مورد استفاده
قرار گرفتهاند .آلياژهاي گروه پايه كبالت كه شامل كرم -تنگستن -كربن ميباشند معروف به آلياژهاي
Satelliteبوده كه به شدت مقاوم به سايش ميباشند  .اين گروه معموالً در مواردي كه مقاومت سايشي در
درجه حرارتهاي باال مورد نياز باشد به كار ميروند .در واقع سختي اين مواد در دماي باال حفظ شده و در
مواقعي كه نميتوان در حين كار روغنكاري انجام داد به خوبي مورد استفاده قرار ميگيرند .
بازار سوپرآلياژها :
شايد بتوان گسترش بازار سوپرآلياژها را در دنيا مربوط به صنايع هوا _ فضا در نظر گرفت كه با توجه به
رشد روزافزون اين صنعت و قطعات يدكي آن در سطح جهان پيش بيني ميگردد كه تنها بازار قطعات يدكي
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هواپيماها بالغ بر  4،5ميليارد دالر باشد ،بررسيها حاكي از آنست كه تا سال  2115تعداد  16111فروند
هواپيماي جديد با موتورهاي توربين گازي وارد بازار ميشوند كه نيمي از وزن اين موتورها از جنس سوپر
آلياژ خواهد بود .
بر اساس آمارهاي تخميني موجود در ايران ،سوپرآلياژها ساالنه به ميزان  81ميليون دالر در سه وزارتخانة
نفت ،نيرو و دفاع مورد استفاده قرار ميگيرند.
:http://www.sstc.semnan.mihanblog.comبرگرفته از سايت
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سوپر آلياژ ( )Superalloyبه آلياژهاي پايه نيكل ،پايه آهن– نيكل و پايه كبالت گفته مي شود كه
عموما در دماهاي باالتر از  541درجه سانتي گراد استفاده مي شوند .سوپر آلياژ هاي پايه آهن – نيكل
مانند آلياژ  IN-718از فن آوري فوالد هاي زنگ نزن توسعه يافته اند و معموال به صورت كار شده هستند.
سوپر آلياژ هاي پايه نيكل و پايه كبالت بسته به نوع كاربرد و تركيب شيميايي مي توانند به صورت ريخته
يا كار شده باشند.
از آغاز پيدايش سوپر آلياژ ها ،تعداد زيادي آلياژ شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته و تعدادي نيز به
عنوان اختراع ثبت شده اند .تعدادي از آن ها در طول ساليان گذشته غربال شده و تعدادي به صورت
گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند .در شكل زير رفتار تنش گسيختگي سه گروه آلياژي با يكديگر مقايسه
شده اند (سوپر آلياژهاي پايه آهن -نيكل ،پايه نيكل و پايه كبالت).

سوپرآلياژ هاي داراي تركيب شيميايي مناسب را مي توان با آهنگري و نورد به اشكال گوناگون درآورد.
تركيب هاي شيميايي پرآلياژ تر معموال به صورت ريخته گري مي باشند .ساختارهاي سرهم بندي شده را
مي توان با جوشكاري يا لحيم كاري بدست آورد ،اما تركيب هاي شيميايي كه داراي مقادير زيادي از فازهاي
سخت كننده هستند ،به سختي جوشكاري مي شوند .خواص سوپرآلياژها را با تنظيم تركيب شيميايي و
فرآيند (شامل عمليات حرارتي) مي توان كنترل كرد و استحكام مكانيكي بسيار عالي در محصول تمام شده
به دست آورد.
اصول متالورژي سوپر آلياژها :
سوپرآلياژهاي پايه آهن ،نيكل و كبالت معموال داراي ساختار بلوري با شبكه مكعبي با سطوح مركز دار
( )FCCهستند .آهن و كبالت در دماي محيط داراي ساختار  FCCنيستند .هر دو فلز در دماهاي باال يا در
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حضور عناصر آلياژي ديگر ،دگرگوني يافته و شبكه واحد آن ها به  FCCتبديل مي شود .در مقابل،

ساختمان بلوري نيكل در همه دماها به شكل  FCCاست .حد بااليي اين عناصر در سوپر آلياژها توسط
دگرگوني فازها و پيدايش فازهاي آلوتروپيک تعيين نمي شود بلكه توسط دماي ذوب موضعي آلياژها و
انحالل فازهاي استحكام يافته تعيين مي گردد .در ذوب موضعي بخشي از آلياژ كه پس از انجماد تركيب
شيميايي تعادلي نداشته است در دمايي كمتر از مناطق مجاور خود ذوب مي شود .همه آلياژها داراي يک
محدوده دمايي ذوب مي شوند و عمل ذوب شدن در دماي ويژه اي صورت نمي گيرد ،حتي اگر جدايش غير
تعادلي عناصر آلياژي وجود نداشته باشد .استحكام سوپر آلياژ ها نه تنها به وسيله شبكه  FCCو تركيب
شيميايي آن ،بلكه با حضور فازهاي استحكام دهنده ويژه مانند رسوب ها افزايش مي يابد .كار انجام شده بر
روي سوپر آلياژ (مانند تغيير شكل سرد) نيز استحكام را افزايش مي دهد ،اما اين استحكام به هنگام
قرارگيري فلز در دماهاي باال حذف مي شود.
تمايل به دگرگوني از فاز  FCCبه فاز پايدارتر در دماي پايين وجود دارد كه گاهي در سوپر آلياژ هاي
كبالت اتفاق مي افتد .شبكه  FCCسوپر آلياژ قابليت انحالل وسيعي براي بعضي عناصر آلياژي دارد و
رسوب فازهاي استحكام دهنده (در سوپر آلياژهاي پايه آهن – نيكل و پايه نيكل) انعطاف پذيري بسيار عالي
آلياژ را به همراه دارد .چگالي آهن خالص  7.8گرم بر سانتي متر مكعب و چگالي نيكل و كبالت تقريبا 8.9
گرم بر سانتي متر مكعب است .چگالي سوپر آلياژ هاي پايه آهن  -نيكل تقريبا  7.9-8.3گرم بر سانتي متر
مكعب ،پايه كبالت  8.3-9.4و پايه نيكل  8.9-7.8است.

چگالي سوپر آلياژ ها به مقدار عناصر آلياژي افزوده شده بستگي دارد .عناصر آلياژي  Cr ، Tiو Al
چگالي را كاهش و Re ، W

و  Taآنرا افزايش مي دهند .مقاومت به خوردگي سوپر آلياژ ها نيز به

عناصر آلياژي افزوده شده و به ويژه  Cr ،Alو محيط بستگي دارد.
دماي ذوب عناصر خالص نيكل،كبالت و آهن به ترتيب  1453،1495و  1537درجه سانتي گراد است .دماي
ذوب حداقل (دماي ذوب موضعي) و دامنه ذوب سوپر آلياژ ها ،تابعي از تركيب شيمايي و فرآيند اوليه
است .به طور كلي دماي ذوب موضعي سوپر آلياژ هاي پايه كبالت نسبت به سوپرآلياژها پايه نيكل بيشتر
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است .سوپرآلياژهاي پايه نيكل ممكن است در دماي  1214درجه سانتي گراد از خود ذوب موضعي نشان
دهند .انواع پيشرفته سوپر آلياژ هاي پايه نيكل تک بلور داراي مقادير محدودي از عناصر كاهش دهنده
دماي ذوب هستند و به همين لحاظ ،داراي دماي ذوب موضعي برابر يا كمي بيشتر از سوپر آلياژ هاي پايه
كبالت هستند.
ویژگي ها و خواص سوپر آلياژها

 -1فوالدهاي معمولي و آلياژهاي تيتانيم در دماهاي باالتر از  541درجه سانتي گراد داراي استحكام كافي
نيستند و امكان خسارت ديدن آلياژ در اثر خوردگي وجود دارد.
 -2چنانچه استحكام در دماهاي باالتر (زير دماي ذوب كه براي اكثر آلياژها تقريبا  )1371-1214مورد نياز
باشد ،سوپر آلياژ هاي پايه نيكل انتخاب مي شوند.
 -3از سوپر آلياژهاي پايه نيكل مي توان در نسبت دمايي باالتري (نسبت به دماي ذوب) در مقايسه با مواد
تجاري موجود استفاده كرد .فلزات ديرگداز (نسوز) نسبت به سوپر آلياژ ها دماي ذوب باالتري دارند ولي
ساير خواص مطلوب آن ها را ندارند و به همين خاطر به طور وسيعي مورد استفاده قرار نمي گيرند.
 -4سوپر آلياژ هاي پايه كبالت را مي توان به جاي سوپر آلياژ هاي پايه نيكل استفاده كرد كه اين جايگزيني
به استحكام مورد نياز و نوع خوردگي بستگي دارد.
 -5در دماهاي پايين تر وابسته به استحكام مورد نياز ،سوپر آلياژ هاي پايه آهن  -نيكل نسبت به سوپر
آلياژ هاي پايه نيكل و پايه كبالت كاربرد بيشتري پيدا كرده اند.
 -6استحكام سوپر آلياژ نه تنها مستقيما به تركيب شيميايي بلكه به فرآيند ذوب ،آهنگري و روش شكل
دهي ،روش ريخته گري و بيشتر از همه به عمليات حرارتي پس از شكل دهي ،آهنگري يا ريخته گري
بستگي دارد.
 -7سوپر آلياژ هاي پايه آهن – نيكل نسبت به سوپر آلياژ هاي پايه نيكل و پايه كبالت ارزان تر هستند.
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 -8اكثر سوپر آلياژ هاي كار شده براي بهبود مقاومت خوردگي داراي مقداري كروم هستند .مقدار كروم در
آلياژهاي ريخته در ابتدا زياد بوده ،اما به تدريج مقدار آن كاهش يافت تا عناصر آلياژي ديگري براي افزايش
خواص مكانيكي سوپر آلياژ هاي دما باال ،به آن ها افزوده شوند .در سوپر آلياژ هاي پايه نيكل با كاهش كروم
مقدار آلومينيم افزايش يافت ،در نتيجه مقاومت اكسيداسيون آن ها در همان سطح اوليه باقي مي ماند و يا
افزايش مي يابد ،اما مقاومت در برابر انواع ديگر خوردگي كاهش مي يابد.
 -9سوپر آلياژ ها مقاومت در برابر اكسيداسيون بااليي دارند اما در بعضي موارد مقاومت خوردگي كافي
ندارند .در كاربرد هايي مانند توربين هواپيما كه دما باالتر از  761درجه سانتي گراد است سوپرآليازها بايد
داراي پوشش كافي باشند .سوپر آلياژها در كاربردهاي طوالني مدت در دماهاي باالتر از  649درجه سانتي
گراد مانند توربين هاي گازي زميني مي توانند پوشش داشته باشند.
 -11فن آوري پوشش دهي سوپر آلياژ ها بخش مهمي از كاربرد و توسعه آن ها مي باشد .نداشتن پوشش به
معني كارآيي كم سوپر آلياژ در دراز مدت و دماهاي باالست.
 -11در سوپر آلياژ ها به ويژه در سوپر آلياژ هاي پايه نيكل بعضي از عناصر در مقادير جزئي تا زياد اضافه
شده اند .در بعضي از آلياژ ها تعداد عناصر كنترل شده موجود تا  14عنصر و بيشتر مي تواند باشد.
 -12نيكل ،كبالت ،كروم ،تنگستن ،موليبدن ،رنيم ،هافنيم و ديگر عناصر استفاده شده در سوپر آلياژ ها
اغلب گران بوده و مقدارشان در طي زمان متغيير است.
كاربرد سوپر آلياژها
كاربرد سوپر آلياژ ها در دماهاي باال بسيار گسترده و شامل قطعات و اجزاي هواپيما ،تجهيزات شيميايي و
پتروشيمي است .دما گاز در بخش داغ موتور هواپيما ممكن است به باالتر از  1193درجه سانتي گراد برسد.
با استفاده از سيستم هاي خنک كننده دماي اجزاي فلزي كاهش پيدا مي كند و سوپر آلياژ كه توانايي كار
كردن در اين دماي باال را دارد ،جز اصلي بخش داغ به شمار مي رود .اهميت سوپر آلياژ ها در تجارت روز را
مي توان با يک مثال نشان داد .در سال  1951فقط  11درصد از كل وزن توربين هاي گاز هواپيما از سوپر
آلياژ ها ساخته مي شد .اما در سال  1985ميالدي اين مقدار به  51درصد رسيد.
جدول زير كاربرد هاي سوپر آلياژ ها را نشان مي دهد .بايد خاطر نشان ساخت كه همه كاربردها به استحكام
در دماي باال نياز ندارند .تركيب و مقاومت خوردگي سوپر آلياژ ها ،مواد استانداردي براي ساخت وسايل
پزشكي به وجود آورده است .سوپر آلياژ ها هم چنين كاربردهايي در دماهاي بسيار پايين پيدا كرده اند.
قطعات توربين هاي گاز هواپيما و صنعتي قطعات نيروگاه هاي توربين بخار
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قطعات پزشكي

سيستم نيروگاه هاي هسته اي

ديسک ها

تيغه ها

دندان پزشكي

مكانيزم هاي كنترل انرژي

پيچ ها

لوله هاي خروج گاز

ابزار جراحي

سوپاپ بخار

شفت ها (محورها)

قطعات انتخابي خودرو

قطعات فضا پيما

فنرها

پوسته ها

توربو شارژرها

پوسته هاي آئروديناميكي

لوله ها

تيغه ها

سوپاپ هاي دود

قطعات موتور جت

صنايع شيميايي و پتروشيمي

پرده هاي هواشكن

فرآيند فلزات

تجهيزات عمليات حرارتي

پيچ ها

محفظه هاي احتراق

ابزار و قالب هاي كار گرم

سيني ها

سوپاپ ها

لوله هاي خروج گاز

قالب هاي ريخته گري

نگهدارنده ها

مخازن واكنش

تسمه هاي نقاله

لوله ها و پمپ ها

محورهاي انتقال نيرو

معرفي تكنولوژي سوپرآلياژ و ميزان كاربرد آن در جهان و ایران
معرفي وكاربردها
سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت ،خوردگي و اكسيداسيون ميباشند كه به لحاظ تركيب
شيميايي شامل سه گروه پايه نيكل ،نيكل-آهن و پايه كبالت ميباشند .اولين استفاده از سوپرآلياژها در
ساخت توربينهاي گازي ،طرحهاي تبديل ذغالسنگ ،صنايع شيميايي و صنايعي كه نياز به مقاومت
حرارتي و خوردگي داشتهاند بوده است .
امروزه تناژ وسيعي از قطعات مصرفي در توربينهاي گازي از جنس سوپرآلياژها ميباشند .در ذيل به بعضي
از مصارف اين قطعات اشاره شده است :
 توربينهاي گازي هواپيما
 توربينهاي بخار نيروگاههاي توليد برق
 ساخت قالبهاي ريختهگري و ابزارهاي گرمكار
 مصارف پزشكي و دندانپزشكي
 فضاپيماها
 تجهيزات عمليات حرارتي
 سيستمهاي نوتروني و هستهاي
 سيستمهاي شيميايي و پتروشيمي
 تجهيزات كنترل آلودگي
 تجهيزات و كورههاي نورد فلزات
 مبدلهاي حرارتي تبديل ذغال سنگ
به منظور انتخاب سوپرآلياژها جهت مصرف در كاربردهاي فوق الزم است خواص فني نظير شكلپذيري،
استحكام ،مقاومت خزشي ،استحكام خستگي و پايداري سطحي در نظر گرفته شوند .
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تقسيمبندي سوپرآلياژها برحسب روش توليد
با توجه به نحوة توليد ميتوان سوپرآلياژها را به چهار گروه كلي تقسيمبندي نمود كه عبارتنداز:
 )1سوپرآلياژهاي كارپذیر
سوپرآلياژهاي كارپذير در حقيقت گروهي از سوپر آلياژها هستند كه قابليت كار مكانيكي دارند و از روش-
هاي مكانيكي ميتوان به آنها شكلداد .به منظور توليد مقاطع معيني ازسوپرآلياژهاي كارپذير ،اولين گام آن
است كه شمشهاي سوپرآلياژها به دليل حضور عناصر فعال(عناصري كه سريع در مجاورت هوا اكسيد مي-
شوند) در شرايط خاصي تهيه شوند .فرايندهاي ذوب در خالءدر مورد تهيه سوپرآلياژهاي پايه نيكل و پايه
آهن جزء ضروريات ميباشد .اما در مورد سوپرآلياژهاي پايه كبالت امكان ذوب در هوا وجود دارد .
پس از تهيه شمش آلياژهاي كارپذير به يكي از روشهاي فوق عمليات شكلدهي صورت ميگيرد .عمليات
شكلدهي سوپرآلياژها نيز ميتواند توسط عمليات متداول كليه آلياژهاي فلزي انجام پذيرد .سوپرآلياژهاي
پايه آهن ،كبالت و نيكل را ميتوان به صورت مفتول ،صفحه ،ورق ،نوار ،سيم و اشكال ديگر توسط
فرايندهاي نورد ،اكستروژن و آهنگري توليد نمود .معموالً عمليات شكلدهي در دماي باال صورت ميگيرد و
تعداد كمي از سوپرآلياژها را ميتوان به صورت سرد شكلدهي نمود .ساختارهاي يكنواخت و ريزدانهاي كه از
شكلدهي سرد حاصل ميشود نسبت به ساختارهاي شكلدادن گرم ارجحيت دارند .
عمليات ترموديناميكي بر روي سوپرآلياژها معموالً در حدود  951-1111درجه سانتيگراد انجام ميشود كه
به اين ترتيب در حين شكل دادن عمليات حرارتي نيز صورت ميگيرد .
 )2سوپرآلياژهاي متالورژي پودر
بسياري از انواع آلياژهاي كارپذير از طريق فرايندهاي متالورژي پودر توليد ميگردند .امروزه قطعات
متالورژي پودر از جنس سوپرآلياژ با دانسيته كامل از طريق روشهاي اكستروژن يا پرسكاري ايزواستاتيک
گرم ) (HIPتوليد ميگردند .مهمترين اين قطعات قيچيها و سوزنهاي جراحي ميباشند .
فرايندهاي متالورژي پودر بهدليل داشتن مزاياي زير بر فرايندهاي ريختهگري ترجيح داده ميشوند هر چند
كه معايبي را نيز به همراه خواهند داشت :
يكنواختي در تركيب شيميايي و ساختار كريستاليريز بودن اندازه دانههاي كريستاليكاهش جدايشهاراندمان باالتر از نظر مصرف مواداما مشكالتي نظير حضور گاز باقيمانده ،آلودگي كربني و آخالهاي سراميكي باعث ميگردد كه در برخي
موارد نيز فرايندهاي شمشريزي و ترمومكانيكي متداول صورت پذيرند .
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)3

سوپرآلياژهاي پليكریستال ریختگي

وجود محدوديتهاي تكنولوژيكي سبب محدود شدن رشد صنعت سوپرآلياژ ميگردد و بنابراين با پيدايش
فرايندهاي جديد توليد ،اين صنعت نيز روز به روز توسعه مييابد .
تعداد زيادي از فرايندها را ميتوان در توليد قطعات سوپرآلياژ با اندازه نزديک به قطعة نهايي مورد استفاده
قرار داد اما اساساً اين قطعات توسط فرايند ريختهگري دقيق توليد ميگردند .
محدوده تركيب شيميايي سوپرآلياژهاي ريختگي بسيار گستردهتر از سوپرآلياژهاي كارپذير بوده و بنابراين
خواص متنوعتري نيز از اين طريق قابل حصول خواهند بود هر چند كه انعطافپذيري و مقاومت به خستگي
در فرآيندهاي كار مكانيكي بهتر از ريختهگري خواهد بود ،اما امروزه با توسعه فرآيندهاي جديد ريختهگري و
انجام عمليات حرارتي متعاقب ،خواص سوپرآلياژهاي ريختگي نيز افزايش يافته است .
 )4سوپرآلياژهاي تككریستالي انجماد جهتدار
بهمنظور توسعه توربينهاي گازي مصرفي در هواپيماها و افزايش دماهاي كاري و كارآيي موتورها ،بهطور
مداوم روشهاي توليد سوپرآلياژها در حال بهبود است .
قسمتهاي بحراني توربينها معموالً شامل پرههاي تحت فشار باال ،هواكشها و ديسکها ميباشند .در طول
 15سال گذشته تحقيقات بسياري در زمينه افزايش راندمان توربينها صورت گرفته است و عمده اين
تحقيقات بر امكان افزايش دماي ورودي ،فشاركاري و كاهش هزينههاي توليد استوار بوده است .توسعه
فرايند انجماد جهتدار بهمنظور توليد تکكريستاليهاي ريختگي سبب شده تا بتوان از اين طريق پرههاي
توربين را با دانههاي جهتدار در راستاي اعمال تنش توليد نمود و به اين ترتيب عالوه بر خواص پايدار
حرارتي ،استحكام خستگي ،استحكام خزشي و انعطافپذيري نيز افزايش يابند .
با توسعه اين تكنولوژي ،امروزه در توربينهاي مصرفي در نيروگاههاي برق نيز از قطعات تکكريستال از
جنس سوپرآلياژها استفاده بهعمل ميآيد .
در سالهاي اخير شركت هواپيمايي PWAيكي از پيشگامان توليد سوپرآلياژها ميباشد و توليد آلياژهاي
PWA 1481به صورت تکكريستال توسط اين شركت ،سبب افزايش عمركاري هواپيماي جنگي F-111
گرديده است .
تقسيمبندي سوپرآلياژها برحسب تركيب شيميايي به طور كلي اين آلياژها شامل سه گروه پايه نيكل ،پايه
آهن و پايه كبالت ميباشند كه بسته به درجه حرارت كاربردي مورد استفاده قرار ميگيرند
بازار سوپرآلياژها
شايد بتوان گسترش بازار سوپرآلياژها را در دنيا مربوط به صنايع هوا _ فضا در نظر گرفت كه با توجه به
رشد روزافزون اين صنعت و قطعات يدكي آن در سطح جهان پيش بيني ميگردد كه تنها بازار قطعات يدكي
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هواپيماها بالغ بر  4،5ميليارد دالر باشد ،بررسيها حاكي از آنست كه تا سال  2115تعداد  16111فروند

هواپيماي جديد با موتورهاي توربين گازي وارد بازار ميشوند كه نيمي از وزن اين موتورها از جنس سوپر
آلياژ خواهدبود.
بر اساس آمارهاي تخميني موجود در ايران ،سوپرآلياژها ساالنه به ميزان  81ميليون دالر در سه وزارتخانة
نفت ،نيرو و دفاع مورد استفاده قرار ميگيرند.
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