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چکیذُ
سَپش آلیاط ایٌىًَل  718تِ دلیل استحىام تاال دس دهاّای تاال ٍ هماٍم تِ خَسدگی یىی اص آلیاطّای پشواستشد دس غٌؿت
هی تاضذ وِ الثتِ ایي خاغیت ّا تاؾث ضذُ،فشم دّی آًْا پیچیذُ تش اص دیگش آلیاطّا تاضذ.یىی اص سٍضْای فشم دّی ایي
آلیاطّا ،فَسج ضؿاؾی است وِ یه ًَؼ فشآیٌذ فَسج لالة تاص هی تاضذ .دس ایي تحمیك فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی تِ سٍش الواى
هحذٍد تا استفادُ اص ًشم افضاس آتاوَس تِ هٌػَس پیص تیٌی ًیشٍّای فَسج تػَست سِ تؿذی ضثیِ ساصی ضذُ است.لطؿِ
واس تِ غَست یه هادُ االستَ ٍ -یسىَپالستیه هذلساصی ضذُ است .یه تشویة اغطىان خطه ٍ تٌص تشضی هحذٍد
ضًَذُ جْت تواس لطؿِ واس ٍ لالةّا استفادُ ضذُ است .دس ایي تحمیك ًیشٍی الصم جْت اًجام فشآیٌذ دس ّش پاس،
تغییشات دها دس حیي فشآیٌذ ٍ اثش دها تش همذاس ًیشٍی فَسج هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است .دس ًْایت ًیشٍّای تذست آهذُ
اص ضثیِ ساصی تا ًتایج تست تجشتی هَسد همایسِ لشاسگشفتِ است وِ تطاتك خَتی سا تیي ًتایج ؾولی ٍ ضثیِ ساصی ًطاى
هی دّذً .تایج ًطاى هی دّذ وِ تا افضایص دهای اٍلیِی لطؿِ واسً ،یشٍی فَسج واّص یافتِّ ،وچٌیي دس فشآیٌذ فَسج
ضؿاؾی تا واّص سشؾت پیطشٍی لطؿِواس ٍ افضایص تؿذاد هشاحل فَسجً ،یشٍی الصم جْت اًجام فشآیٌذ واّص هییاتذ.
ٍاژگاى كلیذی :فَسج ضؿاؾی ،الواى هحذٍد ،آلیاط ایٌىًَل ً ،718یشٍی فَسج ،فَسج لالة تاص

 -1هقذهِ
فشآیٌذ آٌّگشی ضؿاؾی یه اص اًَاؼ فشآیٌذّای فَسج لالة تاص هی تاضذ،وِ جْت تثذیل لطؿِواس اٍلیِ تِ لطؿِواس ًْایی
تا سطح همطؽّای هشتؽ ،هستطیل ،هخشٍطی ٍ ضافت ّای پلِداس اص دٍ یا تؿذاد تیطتشی سٌذاى ٍ یا لالة استفادُ هی ضَد.
ایي فشآیٌذ هیتَاًذ تػَست گشم یا سشد تش سٍی فلضاتی ًػیش فَالدّای ساختواًی ،فَالدّای پش آلیاط ٍ آلیاطّای هماٍم تِ
حشاست(پایِ ًیىل ٍ وثالت) اًجام ضَد .خَاظ هحػَالت تذست آهذُ اص ایي فشآیٌذ ؾثاستٌذ اص تلشاًس دلیك،ویفیت سطح
خَب ،افضایص استحىام هحػَل ،ساختاس یىٌَاخت داًِّا ٍ سیىل صهاًی وَتاُ هذت جْت تَلیذ هحػَل[.]1

همایش ملي مهندسي مکانیک  9خرداد 2991
National conference on Mechanical Engineering
)(30 May, 2013

طشح اٍلیِی آٌّگشی ضؿاؾی ،اٍلیي تاس دس سال  1946دس وطَس استشلیا ایجاد ضذً .خستیي هَاسد استفادُ آٌّگشی ضؿاؾی
تشای فَسج لطؿات وَچه تػَست داـ ٍ فَسج سیلٌذس تػَست سشد تَدُ است .آٌّگشی ضؿاؾی دس حال حاضش جْت واّص
لطش ضوص ّای سیختِ ضذُ ،ضوطْای پیص فَسج ضذُ،ساخت هحَس ٍ ضافت ّای پلِداس ٍ آٌّگشی سیلٌذسّا تا پشٍفیل داخلی
هتفاٍت استفادُ هیضَد .ضىل 1اغَل فشآیٌذ فَسج یه لطؿِواس تَسط هاضیي آٌّگشی ضؿاؾی چْاس چىطِ سا ًطاى هیدّذ.

ضکل  : 1اصَل هاضیي فَرج ضعاعی چْارچکطِ

آلای لَسًسّ ٍ 1وىاساًص [ ، ]2دس سال  1992فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی آلیاط ایٌىًَل  718سا تِ هٌػَس تشسسی وشًص ّا
ضثیِساصی وشدًذً .تایج ًطاى هی دّذ وِ وشًص اؾوالی تِ سطح ًوًَِ تِ هشاتة تیطتش اص وشًص هشوض لطؿِ واس هی تاضذ.
آلای اتَّاسسّ ٍ 2وىاساًص [ ، ]3فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی سا تشای آلیاط ایٌىًَل  718جْت تشسسی تغییشات دها ،اًذاصُ داًِ دس سِ
دهای اٍلیِ ی  970،1010،1050دسجِ ساًتی گشاد ضثیِ ساصی وشدًذ.
آلای فَدُّ ٍ 3وىاساًص [ ، ]4فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی داـ سا توٌػَس تشسسی اثش پاساهتشّای هَثش تش سٍی ًیشٍی فَسج ضثیِ
ساصی وشدًذً .تایج ًطاى هی دّذ وِ تا افضایص دسغذ واّص سطح همطؽ ٍ ضشیة اغطىان ً ،یشٍی فَسج تػَست غیش خطی
افضایص هی یاتذّ ،وچٌیي تا افضایص صاٍیِ ٍسٍدی لالة ٍ واّص ًشخ تغزیِ پیطشٍیً ،یشٍی هَسد ًیاص فَسج واّص هی یاتذ.
آلای خیاط صادُّ ٍ 4وىاساًص [ ، ]5دس سال  2008فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی سا تشای هحػَالت سیلٌذس تَپش ٍ تَخالی جْت
تشسسی تَصیؽ دها  ،تَصیؽ وشًص پالستیه ضثیِ ساصی سِ تؿذی وشدًذ.
آلای لائیّ ٍ 5وىاساًص [ ، ]6دس سال  2006فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی سا جْت تشسسی اثش ضىل ٍ صاٍیِ ّای لالة تش سٍی تٌص
ٍ وشًص تػَست سِ تؿذی ضثیِ ساصی وشدًذ.
دس ایي تحمیك آلیاط ایٌىًَل  718دس چْاس هشحلِ تَسط دستگاُ آٌّگشی ضؿاؾی Sx 55فَسج هی گشددّ .ذف اص ایي
تحمیك،پیص تیٌی ًیشٍی هَسد ًیاص تشای فَسج سَپش آلیاط ایٌىًَل  ٍ 718تشسسی اهىاى تَلیذ ایي هحػَل تا دستگاُ هَسد ًػش
هی تاضذ .دس ًْایت ًتایج تذست آهذُ اص ضثیِ ساصی تا ًتایج ؾولی هَسد همایسِ لشاس گشفتِ است.

 -2هذلساسی فزآیٌذ فَرج ضعاعی
فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی اص جولِ فشآیٌذّایی هی تاضذ وِ تحت تٌطْای حشاستی ٍ تٌطْای تغییش ضىل لشاس داسًذ .دس ایي
تحمیك تشای پیص تیٌی ًیشٍّای هَسد ًیاص فَسج اص آًالیض وَپل حشسات تِ ّوشاُ جاتجاتی استفادُ ضذُ استّ ،وچٌیي تؿذادی
اص پاساهتشّا اص جولِ :سشؾت پیطشٍی لطؿِ واس ،هاوضیون سشؾت لالة ٍ ضىل ٌّذسی لالثْا ثاتت دس ًػش گشفت ضذُ است.
1- Laurence
2- Otoo Harrer
3- Foode
4- Khayatzadeh
5- Ghaei
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دس ایي ضثیِ ساصی تِ هٌػَس واّص صهاى تحلیل ،لطؿِواس تػَست ¼ هذل ضذُ است ،دس ًتیجِ ًیشٍّای تذست آهذُ اص
ٍاوٌص لالثْا سا تایذ  2تشاتش دس ًػش گشفت .دس ایي تحمیك تِ هٌػَس هذلساصی فشآیٌذ فَسج ضؿاؾی ٍ تؿییي اثش حشاست تش سٍ ی
ًیشٍّای فَسج اص ًشم افضاس تجاسی الواىهحذٍد آتاوَس استفادُ ضذُ است.دس ضىل  2هذل الواىهحذٍد تشای ضثیِ ساصی
فشآیٌذ آٌّگشی ضؿاؾی چْاسچىطِ ًطاى دادُ ضذُ است.

ضکل  : 2هذل الواى هحذٍد فزآیٌذ فَرج ضعاعی چْارچکطِ

جْت تؿییي تواس لالثْا ٍ لطؿِ واس اص تشویة اغطىان خطه ٍ تٌص تشضی هحذٍد ضًَذُ استفادُ ضذُ است .دس
فشآیٌذّای ضىل دّی داـ،ضشیة اغطىان وَلوة یا خطه  ،تشاتش  0/8دس ًػش گشفتِ هی ضَد ٍ تٌص تشضی هحذٍد ضًَذُ اص
ساتطِ ضواسُ  1هحاسثِ هی گشدد.
τ=mσ⁻/√3
)(1
دس ایي ساتطِ σ⁻هیاًگیي تٌص جشیاى ٍ  mثاتت اغطىان است ،وِ هؿوَال تشای فشآیٌذّای سشد  ٍ ]7[ 0/15تشای
فشآیٌذّای داـ  1هٌػَس هی ضَد [ .]8آًالیض فشآیٌذّای ضىل دّی داـ تِ تؿذادی پاساهتش ًػیش ضىل اٍلیِ لطؿِواس ٍ لالة،
ًشخ وشًص ،دها ،اغطىان ٍ ٍ ...اتستِ هی تاضذ.
دس ایي تحمیك سفتاس هادُ جْت ضثیِ ساصی تا استفادُ اص تست دیالتَهتش وِ یه ًَؼ تست فطاسی داـ هی تاضذ ،دس دهاّا ٍ
ًشخ وشًطْای هختلف تؿییي هی گشدد .آصهایطات اًجام ضذُ دس دهاّای  900،950،1000،1050دسجِ ساًتی گشاد تا ًشخ
وشًطْای  0/0005 -0/001-0/01-0/1 sec-ˡدس ضىل ً 3وایص دادُ ضذُ است]9[ .

ضکل ً :3وایص رفتار االستٍَ -یسکَ پالستیک ایٌکًَل  718در فزآیٌذ ضکل دّی داغ []9
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دس ّش هشحلِ اص فَسج ،اًتمال حشاست تطؿطؽ تا ضشیة  ،0/8اًتمال حشاست ّوشفت تا ضشیة ( ٍ 11)W/M2Kاًتمال حشاست
ّذایت دس صهاى تغییش ضىل اتفاق هی افتذّ .وچٌیي،جْت اًجام ضثیِساصی هَسد ًػش ،دس ٌّگام فَسج ،اًتمال حشاست ّذایت
تواسی تیي تواهی اجضاء اص جولِ لالةّا ،لطؿِواس ٍ تاصٍی هىاًیىی دس ًػش گشفتِ ضذُ است .حشوت چشخطی ٍ حشوت لطؿِ-
واس دس جْت طَلی تَسط دٍ تاصٍی هىاًیىی وِ دس دٍ طشف دستگاُ ًػة ضذُ ،اًجام هی ضَد.
دس هحاسثات ،هذت صهاى خشٍج لطؿِواس اص وَسُ تا دستگاُ 50 ،ثاًیِ دس ًػش گشفتِ ضذُ استّ.وچٌیي،ضشیة اًتمال حشاست
تیي لالةّا ٍ لطؿِواس  ٍ 9000(w/m2k) ،ضشیة ّذایت تیي تاصٍّای هىاًیىی ٍ لطؿِواس ) 3000(w/m2kلحاظ گشدیذُ
ضذ .اطالؾات اغلی دستگاُ ٍ لطؿِواس دس جذٍل ضواسُ ً 1طاى دادُ ضذُ است.
جذٍل :1اطالعات اصلی دستگاُ آٌّگزی ضعاعی  ٍ SX55قطعِكار
Inconel 718
هادُ
ًیشٍ تِ اصای ّش لالة

)1200 TON (12MN
4

تؿذاد لالثْا
دهای اٍلیِی لطؿِ واس

1120 ºc

دهای اٍلیِی لالثْا

350 ºc

دهای اٍلیِی تاصٍی هىاًیىی

400 ºc

تؿذاد ضشتِ لالثْا
سشؾت پیطشٍی دستگاُ

200 1/min
2 m/min

حشوت لالثْا تػَست یه تاتؽ ّاسهًَیه تَسط یه هىاًیضم لٌگ تا ضؿاؼ لٌگ  19هیلیهتش اًجام هی ضَد.دستگاّْای
آٌّگشی ضؿاؾی ،تا تَجِ تِ اتؿاد ٍ غشفیت تٌاط دستگاُ تمسین هی گشدًذ .دستگاُ هَسد ًػش دس ایي تحمیك دستگاُ  sx55تا
غشفیت تٌاط  1200تي تِ اصای ّش چىص یا لالة هی تاضذ .ضىل  4دستگاُ آٌّگشی ضؿاؾی  Sx55سا ًطاى هی دّذ.

ضکل ً : 4وایص دستگاُ فَرج ضعاعی sx 55

ًتایج
ّواًطَسوِ اضاسُ ضذ ،دس ایي طشح اًجام پزیشی فشآیٌذ تا ضشایط روش ضذُ هَسد تحمیك است ،تش ایي اساس الصم است تا
پاساهتشّای تاثیش گزاس دس فشآیٌذ استخشاج ضذُ ٍ هَسد تشسسی لشاس گیشد.
اثز دهای اٍلیِ قطعِكار بزرٍی ًیزٍی فَرج
دهای اٍلیِ لطؿِ واس یىی اص هْوتشیي پاساهتشّای هَثش دس ًیشٍی هَسد ًیاص فَسج ٍ تاهیي خَاظ هىاًیىی هحػَل هَسد ًػش
هیتاضذ .دس ایي تحمیك فشآیٌذ آٌّگشی ضؿاؾی تا چْاس دهای اٍلیِی  980 ٍ 1120،1080،1020دسجِ ساًتی گشاد دس پاس
اٍل ضثیِ ساصی ضذُ وِ تْتشیي دها تا تَجِ تِ ضشایط روش ضذُ ،دهای  1120دسجِ ساًتیگشاد تَدُ استّ .واًطَس وِ اص
ضىل  5هطاّذُ هی وٌیذ هاوضیون ًیشٍ دس دهای اٍلیِ  1120دسجِ ساًتیگشاد تشاتش  10.8MNتَدُ وِ ایي همذاس ًیشٍ دس
هحذٍدُ تٌاط دستگاُ هَسد ًػش هیتاضذ.
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ضکل ً : 5یزٍی السم بزای اًجام فزآیٌذ اس طزیق ضبیِساسی در دهای  1121درجِ ساًتی گزاد

بزرسی دها ٍ تغییزات آى در حیي فزآیٌذ
دس ایي فشآیٌذ الصم است تا دها ّوَاسُ دس یه هحذٍدُی هطخع وٌتشل ضَد .افضایص دها هٌجش تِ تغییشات هتالَسطیىی ٍ
واّص خَاظ هىاًیىی ّ ،وچٌیي اًتخاب دها ووتش اص دهای هجاص تاؾث واّص واسپزیشی ٍ افضایص ًیشٍ هیضَد .ایي هحذٍدُ
دهایی تیي دهای  920دسجِی ساًتیگشاد تا ًمطِ ی رٍب هَضؿی لشاس داسد ،پس الصم است ّوَاسُ دهای ّش ًمطِ اص ضوص
دس ایي هحذٍدُ لشاس داضتِ تاضذّ .واًگًَِ وِ لثال اضاسُ گشدیذ هذت صهاى اًتمال لطؿِ واس اص وَسُ تا دستگاُ  50ثاًیِ دس ًػش
گشفتِ ضذُ است .دس ایي هذت لطؿِواس تطَس آصاداًِ اًتمال حشاست تاتطی ٍ ّوشفتی تا هحیط اطشاف اًجام هی دّذ .ضىل
ضواسُ  6واًتَس دها پس اص گزضت صهاى  50ثاًیِ سا ًطاى هی دّذ.

ضکل ً : 6وایص كاًتَر دهای قطعِ كار پس اس گذضت  51ثاًیِ

ّواًطَس وِ اص ضىل هطخع است،دهای سطح لطؿِ واس دس ضثیِ ساصی تیي  1062تا  1073دسجِ ساًتیگشاد هیتاضذ.پس اص
اًجام فشآیٌذ تػَست ؾولی ،دهای اًذاصُگیشی ضذُ لثل اص فَسج تشاتش تا  1060دسجِ ساًتیگشاد تَدُ وِ تطاتك خَتی سا تا
ًتیجِ ضثیِساصی ًطاى هیدّذ.
ًیزٍی السم بزای اًجام فزآیٌذ
تشای تشسسی اهىاى تَلیذ ؾولی سَپش آلیاط ایٌىًَل  ، 718تایذ ًیشٍّای تِ دست آهذُ اص ضثیِ ساصی ،اص ًیشٍّای لاتل اؾوال
تَسط دستگاُ ووتش تاضذ .تشای ایي هٌػَسً ،یشٍّای هشاحل هختلف فشآیٌذ آٌّگشی ضؿاؾی تَسط ًشم افضاس استخشاج ضذُ ٍ
ّوشاُ تا ًیشٍّای تذست آهذُ اص آصهایص ؾولی دس ضىل ً 7وایص دادُ ضذُ استّ .واى طَس وِ هطاّذُ هی ضَد ًیشٍّا تِ
غَست پالس ّایی ًطاى دادُ ضذُ اًذّ .ش پالس تا اٍلیي تواس چىص تا لطؿِ ضشٍؼ ٍ تا جذا ضذى اص لطؿِ تِ پایاى هی سسذ،
تا تَجِ تِ ایي وِ دستگاُ دس ّش دلیمِ دٍیست ضشتِ تِ لطؿِ واس هی صًذ ،دس ّش دلیمِ دٍیست پالس تشای ًیشٍ ثثت هی ضَد.
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 ًیزٍی السم بزای اًجام فزآیٌذ اس طزیق ضبیِ ساسی ٍ عولی: 7 ضکل

 تي تَد وِ دس ٍالؿیت دس پاس چْاسم تِ ؾلت تاالسفتي ًیشٍّا1400 دس پاس چْاسم ًیشٍی تذست آهذُ اص ضثیِساصی تشاتش تا
ُ دس سایش هشاحل ضثیِ ساصی ّواىطَس وِ اص ضىل هطاّذ. تاؾث تَلف دستگاُ گشدیذ،ُدس حذ تیطتش اص غشفیت دستگا
.هیضَد ًیشٍی هحاسثِضذُ تا استفادُ اص ًشمافضاس تطاتك تسیاس هٌاسثی تا همذاس ٍالؿی آى داسد
ًتیجِ گیزی ٍ جوعبٌذی
،ًتایج حاغل اص ایي تحمیك ًطاى هیدّذ وِ تا افضایص دهای اٍلیِی لطؿِ واس ٍ ّوچٌیي حفع دها دس هحذٍدُ واسگشم
ّوچٌیي ًتایج تِ دست آهذُ اص اًجام ضثیِ ساصی ٍ ؾولی ًطاى هیدّذ وِ تضسگی.ًیشٍی ٍاسدُ تِ دستگاُ واّص هی یاتذ
 دس ؾول،ًیش ٍی هحاسثِ ضذُ دس هشحلِ سَم تِ حذ ًْائی دستگاُ ًضدیه هیتاضذ ٍ احتوال لطؽ ضذى فشآیٌذ ٍجَد داسد
 همذاس واّص، طثك پیص تیٌی ضثیِ ساصی دس پاس چْاسم دستگاُ هتَلف گشدیذ ٍ تَغیِ هی گشدد دس پاس سَم ٍ چْاسم
 تشای حشوت تذٍى تاس خَدSX ُ الصم تِ روش است وِ دستگا.ووتش دس ًػش گشفتِ ضَد، ِسطح همطؽ ٍ یا همذاس پیطشٍی لطؿ
 ضافت خاسج اص هشوض ٍ دیگش لطؿات، ایي همذاس ًیشٍ غشف ضتاب دادى چىصّا. هگا ًیَتي ًیشٍ هػشف هی وٌذ5  تا4/5 حذٍد
. تش ّویي اساس تِ ًیشٍّای هحاسثِ ضذُ تَسط ًشمافضاس ایي همذاس افضٍدُ ضذُاست،استثاطی هیاى هَتَس ٍ چىصّا هیتاضذ
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