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گرایش جوشکاری سمینار دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  

 با عنوان

به فولاد  S ۰۵۷۲۳سوپر دو فازی  فولاد زنگ نزنریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه  مشخصه یابی

  به روش فاز مایع گذرا  L ۰۱۳زنگ نزن آستنیتی

 علی ناظم الرعایا: ارائه کننده

  00:11، ساعت 0011آبان ماه  8شنبه : زمان

 اعضای کمیته داوری
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 چکیده

به روش پیونددهی فاز مایع گذرا با بهینه یابی پارامترهای فرآیند  S 1۵۷۲1به فوداد زنن ن ن سوپردوفازی L 10۳در این پژوهش اتصاا  ییرمشاابه فوداد زنن ن ن آستنیتی 

میلی متر تهیه شده و سطوح آن ها توسط سنباده زنی و چربی زدایی آماده سازی شد. همچنین از  11*01*1مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا نمونه هایی به ابعاد 

پیونددهی اساتفاده شد. دایه واسط بین دو نمونه فودادی قرار گرفته و ممموعه اتصا  درون نههدارنده ای مسترر شدند.  تحت عنوان دایه واساط وعامل AWS BNi2فویل 

سااری آزمون در  0۵انتخاب شااد ودر آن جهت ظفه هت ترازی ساایسااتت از دو پیط در اطراس آن اسااتفاده شااد. نمونه ها در طی  101نههدارنده از جنس فوداد زنن ن ن 

دقیره در کوره و با دو اتمسفر هوای معمودی و خلا پیونددهی شدند. نمونه های پیونددهی شده در ابعاد  ۳1و 0۲، 11درجه ساانتی گراد و زمان های  0011و  01۲1دماهای 

یرات یلظت یی فازهای منطره اتصا  و تغیمیلی متر مرطع زده و به منظور متادوگرافی آماده ساازی شدند. جهت بررسی دقی  تر، ری ساختار نمونه ها، ترکی  شیمیا 01*01

تغییرات سختی موعع  و عناصار آدیایی در موعاع اتصاا  با استفاده از میکروسکول ادکترونی روبشی ممه  به آنادی  تفکین انریی مطادعه شد. در نهایت استحکار برشی

دقیره برای  ۳1درجه سانتی گراد و زمان های  0011و  01۲1ای پیونددهی شده در دماهای اتصاا  ارزیابی شد. نتای  به دست آمده بیانهر تکمیل انمماد هت دما در نمونه ه

پیونددهی کاهش یافت. در فصاال هر دو اتمساافر هوای معمودی و خلا بود. سااایر نمونه ها شااامل منطره انمماد ییر هت دما بودند که می ان این منطره با اف ایش دما و زمان 

ایه نمونه های پیونددهی شده، تغییرات ری ساختاری و تمرک  یلظتی عناصر مختلف مشاهده شد. این مناط  نشان دهنده وجود منطره ای متاثر مشترک دایه واسط و فل ات پ

زمان پیونددهی  اف ایش دما و اط  بااز نفوذ بود. می ان گستردگی این منطره با اف ایش دما و زمان پیونددهی ب رگ تر شده اما می ان فاز های ترد بین فل ی موجود در این من

ی موجود در ارو شاد. ماهیت ترکیبات بین فل ی منطره متاثر از نفوذ از جنس ترکیبات بورایدی ینی از عناصار فل ات پایه تشخید داده شد. با بررسی فازه با کاهش روبه

ما و در منطره انمماد ییر هت دما شاهد فاز محلو  جامد یوتکتیکی ینی از نیکل دایه واساط متوجه وجود فاز محلو  جامد پریوتکتیکی ینی از نیکل در منطره انمماد هت د

هی گوناگون نشان دهنده دو فازهای یوتکتیکی بین فل ی بورایدی و سایلیسایدی بودیت. تحلیل تغییرات ری سختی مناط  مختلف نمونه های پیونددهی شده با شرایط پیوند

و مناط  انمماد ییر هت دما بوده و سختی در منطره متاثر از نفوذ با اف ایش دما و زمان پیونددهی با شی  ملایمی تغییر کرده است. این اف ایش سختی در منطره متاثر از نفوذ 

رای نمونه های ب ارامترتغییرات سااختی برای نمونه های پیونددهی شااده در اتمساافر هوا کمی کمتر بود. آزمون های اسااتحکار برشاای نمونه ها ظاکی از بیشااتر بودن این پ

 دقیره و در خلا بود. ترریبا مردار استحکار برشی در اتمسفر هوا با خلا تفاوت چندانی نداشت.  ۳1پیونددهی شده در زمان 
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