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 با عنوان 

𝐓𝐢ارزیابی خواص اتصال غیر مشابه آلیاژ تیتانیوم  − 𝟔𝐀𝐥 − 𝟒𝐕 به فوالد زنگ نزن 

 به روش فاز مایع گذرا با استفاده از الیه واسط نانوکامپوزیتی، 𝐀𝐈𝐒𝐈 304آستنیتی 

  ولوله کربنیمس / نان
 ایمان آقایی قهدریجانی ارائه کننده:

 مکان: آنالین 08:00ساعت  27/11/1400زمان: چهارشنبه 

 اعضای کمیته داوری:

 سید مهدی رفیعائیدکتر  –دکتر ابوذر طاهری زاده  اساتید داور: عباس بهرامیدکتر  –دکتر مرتضی شمعانیان  اساتید راهنما:

 چکیده

Tiدر این پژوهش به بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه آلیاژ پایه تیتانیومی  − 6AI − 4V  فوالد زنگ نزن به
پرداخته شده  له کربنیخالص و فویل مسی به همراه پوشش نانولو با الیه واسط مسیبه روش اتصال از طریق فاز مایع گذرا  304 آستنیتی

با مقادیر های کربنی چند جداره نانولولهدر مرحله بعد د. شدن برش داده شده و آماده سازیدر ابعاد مورد نیاز ها نمونهبه این منظور است. 
های لفوی روی فویل مس خالص پوشش داده شد. سپس از طریق رسوب دهی به روش الکتروفورتیک بردرصد وزنی  3و  2، 0.5مختلف 
ای از جنس درون نگهدارنده ،مجموعه اتصالو جایگذاری شد ه شده در مرحله نخست های آماددار و بدون پوشش بین نمونهپوشش

 60نددهی توان به زمان پیواز دیگر پارامترهای این پژوهش می شد.منتقل تور  10-5  با خالء قرار گرفت و به داخل کورهفوالد زنگ نزن 
 ×10 10های اتصال داده شده در ابعاد ها، نمونهپیش از انجام بررسیاشاره کرد.  یگراددرجه سانتی 1000و  950، 900 دقیقه و دمای

از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به  ،ریزساختار ناحیه اتصال تردقیق به جهت بررسی و متالوگرافی شدند.  مقطع زده شدمتر میلی
نتایج  آزمون استحکام برشی و ریزسختی سنجی نیز به منظور بررسی خواص مکانیکی اتصال انجام شد.د. آنالیز تفکیک انرژی استفاده ش

ها دهد که سه ناحیه انجماد همدما، انجماد غیرهمدما و ناحیه متاثر از نفوذ در همه نمونهنشان میبه دست آمده از مطالعات ریزساختاری 
 950دو دمای های اتصال در نمونه( در TiCفاز کاربید تیتانیوم ) تشکیل ن پیونددهی اشاره دارد.بودن زما وجود دارد که این امر به ناکافی

ا هتشکیل ترکیبات بین فلزی و ترکیبات یوتکتیکی در کلیه نمونهدرصد وزنی نانولوله کربنی،  3و  2در حضور گراد درجه سانتی 1000و 
دهی بدون حضور نانولوله با افزایش دما های اتصالدر نمونهکام برشی نشان داد که آزمون استح است. از دیگر نتایج بررسی ریزساختار

های کربنی حضور داشتند در کلیه موارد استحکام بیشتری که نانولوله داده شدههای اتصالدر نمونهست. استحکام کاهش پیدا کرده ا
. به این ترتیب بیشترین استحکام متعلق به برابر بوده است 1.5ر میانگین این افزایش به طو. های بدون نانولوله به دست آمدنسبت به نمونه

مگاپاسکال و کمترین استحکام متعلق به  227درصد وزنی نانولوله به میزان  0.5گراد با حضور درجه سانتی 900نمونه اتصال در دمای 
تصاویر شکست نگاری نشان داد که  است. مگاپاسکال 102 به میزان گراد بدون حضور نانولولهدرجه سانتی 1000نمونه اتصال در دمای 

الگوهای  ها، شکست ترد است و هیچ گونه اثری از شکست نرم نظیر دیمپل در ساختار وجود ندارد.نوع شکست غالب در کلیه نمونه
 ایجاد اعوجاج و کرنش ه این امر مبینک ه استتغییر کرد هاموقعیت پیک ها،تو ایکس نشان داد که در اثر افزودن نانولوله به نمونهرپراش پ

   نفوذ عناصر را تسهیل کرده و سرعت بخشیده است.   همین موردو  بوده در شبکه

Tiآلیاژ پایه تیتانیومی اتصال از طریق فاز مایع گذرا،  کلیدی:کلمات  − 6AI − 4V ،رسوب دهی به روش الکتروفورتیک،  ،304 فوالد زنگ نزن آستنیتی 

 انیوم، نانولوله کربنیفاز کاربید تیت


