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 چکیده: 

ها با گذشت از درون فوالدهای مقاوم در  در صنایع پتروشیمی هستند که در اثر شکست حرارتی هیدروکربنشیمیایی ترین مواد الفین ها از پرمصرف

  ی نسوز تر شدن عمر فوالدها تواند منجر به کوتاه شدن بیش از حد می شوند. عواملی نظیر کربوریزاسیون، اکسیداسیون و گرم  برابر حرارت تولید می

، تشکیل میکروحفرات خزشی، های فوالدی مقاوم به حرارتهای تخریب لوله . یکی از مهم ترین مکانیزم ی اولیه شودنسبت به عمر پیش بینی شده 

پوشش،    احتمال کمتر آلوده شدن  بیشتر و ضخامت های آلومینایدی به دلیل یکنواختی پوشش   از   .شودمحسوب می ها و تشکیل ترک  بهم پیوستن آن 

مقاوم در برابر  در این پژوهش رفتار خزشی فوالد    دهی سطح قطعات و بهبود خواص اکسیداسیون و آنتی ککینگ استفاده شده است.جهت پوشش 

های کراکینگ دهی در کوره ایجاد شرایط نزدیک به شرایط سرویس   ، از طریقآلومینایدی برروی سطح  پس از اعمال پوشش   HP40Nbحرارت  

دهی فوالد  پس از پوشش   . گرفته استمورد مطالعه قرارنیز  همچنین تغییرات میکروساختار پوشش و زمینه    و   مورد بررسی قرار گرفت  نظیر دمای باال 

HP40Nb    آزمون پراش پرتو ایکس تشکیل فازAlNi    .ی پوشش  انجام آزمون خزش، زمان از هم گسیختگی قطعه  با برروی سطح را تایید کرد

ی نفوذی و هم چنین در اطراف فاز آلومینایدی  های بسیاری در فصل مشترک پوشش و ناحیه و میکروترک   کاهش پیدا کرد  %74داده شده نزدیک به  

از نفوذ کربن به درون ساختار جلوگیری    ودیپس از انجام آزمون کربوره شدن مشاهده شد که اعمال پوشش تا حد .  ندشد  ی نفوذی تشکیلناحیه 

ی کربوره شده با  ی پوشش داده شده زمان از هم گسیختگی قطعه و  ی نفوذی و پوشش اتفاق افتاده استو تجمع کربن در فصل مشترک ناحیه  ه کرد

بررسی نتایج آزمون میکروسختی نشان داد که اعمال  تر شده بود.  ی بدون پوشش نزدیکزمان از هم گسیختگی قطعه  به  ،اختالف تقریبا یک ساعت

دو برابر  این سختی که    گردیدویکرز    500ی نفوذی با سختی  ویکرز و الیه   380باالیی با سختی میانگین  ی  پوشش برروی سطح منجر به تشکیل الیه

 سختی زیرالیه است.  
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