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 چکیده

ای و نفت و گاز  در صنایع استراتژیک و مهمی همچون هوافضا، هسته   نزنی پایه نیکل به فوالد زنگ اژهایسوپر آل اتصال غیرمشابه  

با استفاده از    316نزن آستنیتی  به فوالد زنگ  276C  Hastelloyدر این پژوهش اتصال سوپر آلیاژ پایه نیکل    کاربرد فراوانی دارد.

- 2الیه میانی  دقیقه با استفاده از    90و    60،  30،  5های  گراد و در زماندرجه سانتی   1150و    1050در دو دمای  فاز مایع گذرا    فرایند

BNi   های نوری و الکترونی روبشی مجهز به  بار انجام شد. ریزساختار اتصاالت با استفاده از میکروسکوپمیلی 10-5و تحت خالء

پرتوی   پراش  دستگاه  و  انرژی  تفکیک  آزمونآنالیز  از  استفاده  با  اتصاالت  مکانیکی  خواص  و  و  ایکس،  برشی  استحکام  های 

نمونه ریزسختی  شکست  سطوح  این  بر  عالوه  شدند.  ارزیابی  میکروسکوپ سنجی  توسط  برشی  استحکام  آزمون  از  حاصل  های 

های چندین منطقه با ریزساختار  های ریزساختاری نشان داده که ناحیه اتصال ازنگاری شدند. نتایج بررسیالکترونی روبشی شکست 

متفاوت شامل مناطق انجمادی همدما، انجمادی غیرهمدما و متاثر از نفوذ تشکیل شده است. منطقه انجماد غیرهمدما حاوی ترکیبات 

نیکل حضور    غنی از  γبوریدی غنی از نیکل، کروم و سیلیسیدهای غنی از نیکل بود. در منطقه انجماد همدما نیز تنها  فاز محلول جامد  



کروم از  غنی  بوریدی  ترکیبات  هستلوی حاوی  نیکل  پایه  آلیاژ  نفوذ سمت سوپر  از  متاثر  منطقه  نیکل-داشت.  - کروم-مولیبدن، 

نزن آستنیتی، ترکیبات بوریدی غنی از آهن،  تنگستن بود ولی در منطقه متاثر از نفوذ فوالد زنگ - مولیبدن-کروم-مولیبدن و نیکل

دقیقه و در دمای    30گراد انجماد همدما در زمان اتصال  درجه سانتی  1050نیکل مشاهده شد. در دمای  -کروم-کروم و آهن-آهن

درجه حاکی    1050دقیقه به وقوع پیوست. نتایج آزمون استحکام برشی در دمای    5گراد انجماد همدما در زمان  درجه سانتی  1150

دقیقه    90شی اتصاالت افزایش یافته، بیشترین مقدار استحکام برشی در زمان  از آن بود که با افزایش زمان فرایند، میزان استحکام بر

دقیقه حاصل   30گراد بیشترین مقدار استحکام برشی در زمان  درجه سانتی  1150مگاپاسکال حاصل شد. در دمای    535و در حدود  

هش یافت. تصاویر سطوح شکست نشان از  مگاپاسکال بود و به مرور با افزایش زمان مقدار آن کا  627شد و مقدار آن در حدود  

وقوع شکست ترد در اتصال حاوی منطقه انجماد غیر همدما و شکست نرم در اتصاالت حاوی منطقه انجماد همدما داشت. نتایج  

اد  ای که منطقه انجماد همدما آن تکمیل نشده، متعلق به منطقه انجمآزمون ریزسختی نشان داد که بیشترین مقدار سختی در نمونه

ها که انجماد همدما تکمیل شده، بیشترین مقدار سختی متعلق به منطقه متاثر از نفوذ سوپر  غیرهمدما است. در حالی که در سایر نمونه 

 آلیاژ پایه نیکل بود.  
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