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 آن  حرارتی بر ریز ساختار و رفتار فرسایشی

GTAW cladding of Ni-based super alloy Inconel 625 on API X-52 pipeline steel and investigation on 
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، که به وسایله موکاکارق سوساي تنگ اتن  ا  -52Xسااده کربني ت  لوله بر روهد    625اثر عملیات حرارتي بر ریز سااتتار و ررساایذ ارات مامد ترتابي روکذ تال هیه اینکون   

میکرومتر در رلز تایه  600میکرومتر داکاات که منه ه متاثر ا  حرارتي بیذ ا    1000تا    700توکااذ اعمالي ضاایامتي بین در تژوهذ حاضاار مورد بررسااي سرار  ررت    ایجاد کااده،

حاوق دندریت هاق ساتوني و را هاق ثانویه رساوک کرده در منا ب بین  ریز سااتتارقتوکاذ  رلز تایه حاوق رریت و ترلیت کنار یکدیگر، در حالي که ریز سااتتار  ایجاد کرده بود 

  بودند کاربید نایوبیوم و هوه  دندریتي مي باکاد که با بررساي هاق دسیب تر توسا  میکروساکوک الکتروني روبشاي و میکروساکوک الکتروني روبشاي نشار میداني مشایف کاد این را ها

توان به کاربید تیچیده نایوبیوم/تیتانیوم و اما بعد ا  عمیات حرارتي به علت ارزایذ حاللیت عناصاار نایوبیوم و تیتانیوم، را هاق مدیدق در رهاااهاق بین دندریتي ایجاد  ردید که مي 

ساایو، مومب بهدود م اومت به تورد ي کااده که نتیجه رن در کمتر بودن مریان تورد ي و تایدار بودن نمودار اهمچنین عملیات حرارتي به دلی  ت ویت هیه تاکاااره کرد     γʺرا   

ترتابي سادب بهدود میکروسایتي و ررساایذ ارات  ،  γʺکاربید تیچیده نایوبیوم/تیتانیوم و را   ق اکااره کاده نریر  حهاور را ها  نمایان کاد ر مون تتان ای  مدار با  ن ادت به دیگر نمونه ها 

، کاد  علت این امر، واب اته بودن نرف ررساایذ و مرم ا  دسات ررته و رلز تایه  در  وایاق نزدیال به ارب، در م ای اه با نمونه هاق روکذ کارق کاده در حالت بدون عملیات حرارتي

ایذ ارات ترتابي در  وایاق نزدیال به عمود مشااهده نشاد   یرا در این  وایا ناکاي ا  ررساایذ به سایتي ماده در  وایاق نزدیال به ارب مي باکاد  اما تفاوت ساب  مالحهاه اق در ررسا 

نشار میداني ا  نمونه هاق   چ رمگي ماده ن ذ اسااساي در مرم ا  دسات ررته و نرف ررساایذ ایفا مي کند  همچنین رثار تیریب مشااهده کاده توسا  میکروساکوک الکتروني روبشاي

تشاکی  حفره، به عنوان مکانیزم االب، در  وایاق نزدیال به عمود و بر  در  وایاق نزدیال به ارب مي داد  با این حا  ا  تواویر ررساوده ررساوده کاده در  وایاق میتل ، نشاان ا   

 تایه و روکذ عملیات حرارتي نشده، به وضوح مشیف است رلز کده نمونه روکذ عملیات حرارتي کده، حداس  بودن رثار تیریب، ن دت به نمونه هاق 

 -52X لوله ت    روهد و موکي کارق روکذ ،625 اینکون  ترتابي، ارات با ررسایذ ر مون :کلمات کلیدق

 


