
 
 

 

 

 دانشگاه صنعتي اصفهان

 دانشکده مهندسي مواد

 سمینار دفاع از پایان نامه کارشناسي ارشد

 جوشکاریگرایش 

 با عنوان

 اگذر عیفاز ما ندیبا استفاده از فرآ AISI 304 يتآستنی نزنفوالد زنگ به  X-750نکونلیا اژآلیسوپر مشابهریاتصال غ

 سعید احمدی: رائه کنندها

 )به صورت مجازی( 08 : 00، ساعت 1400مهرماه  28شنبه چهارزمان: 

 اعضای کمیته داوری:

 عباس بهراميدکتر  – علي شفیعياساتید داور: دکتر                     مرتضي شمعانیاندکتر  - مسعود عطاپوردکتر : اساتید راهنما   

 چکیده
پرداخته به روش فاز مایع گذرا  2BNiبا الیه واسط  304نزن آستنیتي زنگ به فوالد X-750 اتصال سوپرآلیاژ پایه نیکل، به بررسي ریزساختاری در این پژوهش

در  نگهدارندهها پس از قرار گیری در نمونهاتصال  برش داده شد. mm  5×10×10های مورد اتصال به کمک وایرکات در ابعادبه همین منظور نمونه .ه استشد
گراد درجه سانتي 1100و  1050پیونددهي در دو دمای صورت گرفت.  یقهبر دق گراديدرجه سانت 10و سرعت گرم کردن  پاسکال 10-2  ، با خالءکوره تحت خالء

گراد در کوره سرد و از کوره خارج شد. به منظور درجه سانتي 100تا دمای دقیقه در اتمسفر خالء صورت گرفت و سپس  60و  45، 30، 15، 5و در پنج زمان 
ها سنباده زني، پولیش و اچ شدند. به منظور بررسي ریزساختاری بیشتر از میکروسکوپ ها سطح مقطع زده و برای متالوگرافي نمونهه ریزساختاری نمونهعمطال

به ی استفاده شد. انرژ یککتف یزمجهز به آنال يروبش يالکترون یکروسکوپاز م ه در نواحي مختلف اتصالشکیل شدالکتروني روبشي و ترکیب شیمیایي فازهای ت
ت، سه ها کامل نشده اسدر آن دماهمهایي که انجماد ناحیه اتصال نمونه منظور بررسي خواص مکانیکي اتصال از آزمون برشي و ریزسختي اتصال استفاده شد.

 در دمای دماهمکه انجماد  دادها نشان نتایج بدست آمده از مطالعات ریزساختاری نمونه را نشان داد.و ناحیه متاثر از نفوذ  دماهمانجماد غیر، دماهمناحیه انجماد 
متر از زمان بیان شده های کدقیقه کامل شده است. در هر دما در زمان 30گراد در زمان درجه سانتي 1100دقیقه و در دمای  45گراد در زمان درجه سانتي 1050

ایي که هدرحالیکه در نمونه بود.محلول جامد نیکل  دماهمترکیب شیمیایي ناحیه انجماد  است. رخ دادهبه دلیل ناکافي بودن زمان پیونددهي،  دماانجماد غیرهم
زن ن. همچنین ناحیه متاثر از نفوذ تنها در سمت فلزپایه فوالد زنگبودبورایدهای غني از نیکل و کروم  شاملوجود دارد ترکیب شیمیایي آن  دماهمانجماد غیر

حکام برشي اتصال با استهای مکانیکي نشان داد که آزمون .دادتشکیل شده است که ترکیب شیمیایي این ناحیه تشکیل ترکیبات بورایدی را نشان  304آستنیتي 
های استحکام برشي نمونه از هاگراد در تمامي زماندرجه سانتي 1100در دمای پیونددهي  تحکام برشياس افزایش زمان پیونددهي افزایش پیدا کرده است. از طرفي

ای هدما کامل شده است مشخصههم هایي که انجمادها نشان داد در نمونهشکست نگاری نمونهتصاویر . شدگراد بیشتر درجه سانتي 1050اتصال یافته در دمای 
 د.ندار دماهمهایي است که ناحیه انجماد غیرکه بیشترین میزان ریزسختي مربوط به نمونه دادنتایج ریزسختي نشان شکست نرم وجود دارد. 
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