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 چکیده
از جمله جوش  فوالدهای زنگ دلیل خواصی  به  آستنیتی  مطلوب، شکلنزن  مطلوب  پذیری  رفتار خوردگی  و  عالی  محیطپذیری  در  فراوانی  های  کاربردهای 
دهند.  ضعیفی از خود نشان می و استحکام    ه و مقاومت به سایش در دمای باال، سختی در دمای باال نداشت  مناسبی های  با این حال این فوالدها ویژگی گوناگون دارند.  

خواص سایشی مناسب، استحکام و سختی باال و خوردگی   مطلوبی از جمله   دارای خواص  که  آلیاژهای آنتروپی باالتوان از روکش  می ذکر شده    عیوب بهبود    جهت
نمودباشندمی   مناسبی  استفاده  پژوهش روکش  .،  این  باالی  در  آنتروپی  آلیاژ  فوالد زنگ  CuFeNiMnTiهای  آستنیتی  بر سطح  روش جوشکاری    304نزن  با 

GTAW   پوشش داده شد. در فرایند جوشکاریGTAW  های مختلف آرگون و نیتروژن استفاده گردید تا عالوه بر تشکیل محلول جامد،  حافظ در نسبتاز گاز م
ها با استفاده از آزمون پراش پرتو ایکس، نیتریدهای دوتایی نیز در ساختار تشکیل شده و و منجر به بهبود خواص مکانیکی و سایشی گردد. ریزساختار روکش

. همچنین جهت بررسی رفتار مکانیکی از آزمون  نگار تفکیک انرژی مورد بررسی قرار گرفتمیکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیفمیکروسکوپ نوری و  
گراد(  درجه سانتی   400گراد( و دمای باال )درجه سانتی   27سختی و چقرمگی شکست استفاده شد و جهت بررسی رفتار سایشی از آزمون سایش در دمای محیط )

 CuFeNiMnTiآرگون، روکش آلیاژ آنتروپی باالی    %100ستفاده از گلوله آلومینایی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در نمونه با گاز محافظ  با ا
نگار ی فازها توسط طیفباشد. بررسی ترکیب شیمیایمی   Ti2Feو فاز الوه غنی از آهن و تیتانیوم    BCC، یک فاز محلول جامد  FCCدارای دو فاز محلول جامد  

ها با گاز محافظ آرگون باشد. در نمونهغنی از تیتانیوم می   BCCغنی از مس و نیکل هستند و فاز محلول جامد    FCCفازهای محلول جامد  پرتو انرژی نشان داد که  
و فاز    Ti2Feغنی از مس و نیکل، فاز الوه غنی از آهن و تیتانیوم    FCCدارای یک فاز محلول جامد    CuFeNiMnTiو نیتروژن، روکش آلیاژ آنتروپی باالی  

های با گاز  در ساختار مشاهده گردید اما در نمونه  N2iTنیتروژن توزیع نسبتاً یکنواختی از ذرات    %40آرگون +   %60در نمونه با گاز محافظ  باشد.  می   N2Tiنیتریدی  
مشترک روکش و نیتروژن تجمع این فاز در سطح روکش قابل مشاهده بود. با فاصله گرفتن از فصل  %60آرگون +  %40و    نیتروژن  %20آرگون +  %80محافظ  

با گاز محافظ آرگون و نیتروژن فاز    هایباشد اما در نمونهزیرالیه به روکش می ها کاهش یافت که دلیل آن کاهش نفوذ آهن از  زیرالیه، فاز الوه در تمام نمونه
N2Ti  لوژی انجماد وها کاهش یافت و مورف در سطح روکش افزایش یافت. همچنین  با نز دیک شدن به سطح پوشش به دلیل افزایش نرخ سرمایش اندازه دندریت

را نشان   304دهی شده نسبت به فوالد  های پوششافزایش سختی نمونه  ،ر تغییر یافت. نتایج آزمون سختی محواز سلولی به دندریتی ستونی و سپس دندریتی هم
  224،  304ویکرز دارای بیشترین سختی بود در حالی که سختی فوالد    762نیتروژن با سختی    %40آرگون +  %60با گاز محافظ    ها، نمونهداد که در بین نمونهمی 

نیتروژن دارای باالترین میزان چقرمگی   %40آرگون +  %60ها نیز نشان داد که نمونه با گاز محافظ  شده بود. بررسی چقرمگی شکست نمونهگیری  ویکرز اندازه
 ها دارای مکانیزم سایش ها مشخص شد که اکثر نمونهباشد. با بررسی ذرات سایشی و سطوح سایش در آزمون سایش دمای محیط و دمای باال نمونهشکست می 

  10تحت بار    304ضریب اصطکاک فوالد  نشان داد که  ی محیط  ها در آزمون سایش دماباشند. نتایج ضریب اصطکاک نمونهای و تریبوشیمی می خراشان، ورقه
 10تحت بار  نیتروژن    %40+آرگون    %60باشد در حالیکه این مقدار برای نمونه با گاز محافظ  می   57/0  ± 05/0نیوتن برابر    30و تحت بار    49/0  ± 05/0برابر  نیوتن  

ضریب   دمای باال نشان داد که  ها در آزمون سایشباشد. همچنین نتایج ضریب اصطکاک نمونه می   34/0  ± 01/0نیوتن برابر    30و تحت بار    32/0  ± 01/0نیوتن برابر  
نیوتن  30نیتروژن تحت بار  % 40آرگون + %60باشد در حالیکه این مقدار برای نمونه با گاز محافظ می  46/0 ± 02/0نیوتن برابر  30تحت بار  304اصطکاک فوالد 

  %40آرگون +  %60با گاز محافظ    ونهنم  .دارند  304دهی شده ضریب اصطکاک به مراتب کمتری از فوالد  های پوششنمونهبنابراین  باشد.  می   28/0  ± 01/0برابر  
سریع الیه   لیتشک  لیبه دلها در دمای باال  همچنین به طور کلی ضریب اصطکاک نمونهباشد.  ها می نیتروژن دارای کمترین میزان ضریب اصطکاک در بین نمونه

 . بهبود یافت ها در دمای باالنمونه مقاومت به سایشتری داشتند و در نتیجه ضریب اصطکاک پایینسایش،  سطح بر روی یدیمحافظ اکس

 . ه، نیترید آلیاژ آنتروپی باال، فاز الو ، آزمون سختی سایش کاری جوشی، آزمونفوالد زنگ نزن آستنیتی، آلیاژهای آنتروپی باال، روکش کلمات کلیدی:


