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 چکیده

به روش فاز مایع گذرا در زمان ثابت و دماهای متغییر با استفاده  UNS32750به فوالد زنگ نزن سوپر دوفازی  Ti-6Al-4Vدر این تحقیق اتصال نامشابه آلیاژ 

سازی منظور آمادهمتر برش داده شدند. قطعات بهمیلی 5×10×3بررسی قرار گرفت. اجزای اتصال که در ابعاد نانولوله کربنی مورد –از میان الیه کامپوزیتی مس 

استفاده در با استفاده از دستگاه لرزش التراسونیک چربی زدایی شدند. الیه واسط مورد تاًینهاکاری قرار گرفتند و رآیند سنده باده زنی و پولیشسطحی تحت ف

تصال بین دو جزء غلظت متفاوت بود. میان الیه در هر مرحله از ا 3های کربنی در میکرومتر حاوی پوششی از نانولوله 25این تحقیق فویل مسی به ضخامت 

و در چهار غلظت  1000و  950، 900دقیقه و در سه دمای  60موردنظر قرار گرفت. فرآیند در دمای ثابت  فشارتحتدارنده اتصال قرار داده شد و توسط نگه

از میکروسکوپ  با استفادهی اتصال های کربنی بر روی فویل مس انجام شد. جهت ارزیابی ریزساختاری مقطع عرضدرصد وزنی از نانولوله 3و  2، 5/0، 0

ها برش داده شد. از قابلیت آنالیز تفکیک انرژی در میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت بررسی غلظت و توزیع نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی، نمونه

های فاقد نانوذرات کربنی با افزایش دما ابتدا به ونهاستفاده شد. استحکام اتصال نم گرفتهشکلی فازهای احتمالی نیبشیپعناصر در فصل مشترک اتصال و 

 1000و سپس با رساندن دما به  افتهیارتقاءدما گیری منطقه انجماد همواسطه شکلگراد بهدرجه سانتی 950مگاپاسکال در دمای  296بیشترین مقدار خود معادل 

واسطه شکلگراد با در نظر گرفتن وجود منطقه انجماد همدما بهدرجه سانتی 1000مگاپاسکال افت کرد. کاهش استحکام در دمای  274گراد به درجه سانتی

درصد  2ص داده شد. افزودن نانوذرات کربنی تا در فصل مشترک فوالد/الیه واسط تشخی Ti2Crو  FeTi ،Ti2Feگیری بیشتر ترکیبات ترد بین فلزی نظیر 

درجه  1000و  950درصد وزنی استحکام در دماهای  3که با رساندن غلظت نانوذرات به وزنی در تمام دماهای اتصال سبب کاهش استحکام شد درحالی

نانوذرات قرار گرفت. همچنین افزایش نانوذرات کربنی سبب درصد وزنی از  2های حاوی مگاپاسکال باالتر از استحکام در نمونه 35گراد به میزان سانتی

درجه  950و  900میکرومتر بیشتر در دماهای  50گراد و افزایش پهنای اتصال تا درجه سانتی 1000میکرومتر در دمای  198به  254کاهش پهنای اتصال از 

و ایجاد کاربید تیتانیم در سمت فلز پایه فوالدی و تشکیل  3Cu2Alو  3TiAlنظیر تسهیل تشکیل فازهایی  موجببههای کربنی گراد شد. وجود نانولولهسانتی

ویکرز شد. البته وجود نانوذرات کربنی سبب توزیع   850و  900محلول جامد با تیتانیم در مرکز اتصال به ترتیب سبب رسیدن میزان سختی این مناطق به 

گراد به مقدار درجه سانتی 1000و  950درصد وزنی در دماهای  3با رساندن غلظت این ذرات به یکنواخت سختی در فصل مشترک اتصال گردید. همچنین 

گراد افزایش ترکیبات یوتکتیک درجه سانتی 900در دمای  کهیدرحالدر منطقه انجماد غیرهمدما را کاهش داد  Cu2Tiزیادی غلظت ترکیبات ترد بین فلزی 

ای مکانیزم واسطه وجود صفحات کلیواژ و الگوهای رودخانهرا رقم زد. سطوح شکست اتصال در تمامی دماها بهدر منطقه انجماد غیرهمدما  TiCuنظیر 

ای شکلی هایی که با افزایش استحکام مواجه شدند و حاوی کاربید تیتانیم بودند سطح شکست ورقهدهند. این درحالی است که نمونهشکست ترد را نشان می

واسطه تسهیل نفوذ عناصر سبب افزایش پهنای اتصال شده و با تشکیل کاربیدهای تیتانیم در دماهای های کربنی در محل اتصال بهانولولهرا نشان دادند. وجود ن

 دهد.و استحکام اتصال را به میزان مشخصی افزایش می قرارگرفتهها عنوان موانعی بر سر راه رشد ریزترکگراد بهدرجه سانتی 1000و  950
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