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 چکیذه:

 آلیاطّای ػَخش تا ؿذُ کاسی سٍکؾ 718 ایٌکًَل آلیاطّای ػَخش هکاًیکی خَاف ٍ سیضػاخساس تشسػی تِ زطقیق ایي دس

 تشسػی.  اػر ؿذُ خشداخسِ خٌثی گاص-زٌگؼسي قَع خَؿکاسی سٍؽ تِ  6کَلوًَی ًیکل خایِ ٍ 6اػسالیر کثالر خایِ

 ػخسی. ؿذ اًدام ػٌلشی آًالیض ػیؼسن تِ هدْض الکسشًٍی هیکشٍػکَج ٍ ًَسی هیکشٍػکَج زَػط سیضػاخساسی ّای

 اػسفادُ دیؼك سٍی تش خیي سٍؽ اص ػایـی سفساس اسصیاتی هٌظَس تِ. ؿذ اًدام گشم 100 تاس تا ٍ ٍیکشص سٍؽ تِ ػٌدی

 ػٌدی ػخسی ًسایح. گشفر قشاس اسصیاتی هَسد ػایؾ هقاطغ ٍ ػطَش اص ػایؾ غالة هکاًیضم زـخیق هٌظَس تِ ٍ ؿذ

 کثالر خایِ ػَخشآلیاط ػططی ػخسی اص زش تاال هشازة تِ 6کَلوًَی ًیکل خایِ ػَخشآلیاط ػططی ػخسی کِ داد ًـاى

 تِ ًؼثر 6کَلوًَی زش خاییي اكطکاک ضشیة دلیل تِ کِ داد ًـاى ػایـی آصهایؾ ًسایح ّوسٌیي .اػر 6 اػسالیر

 ًـاى خظٍّـی ّای یافسِ. اػر تاالزش هشازة تِ  6کَلوًَی تا ؿذُ ایداد ػططی کاسی ػخر الیِ هفیذ ػوش 6 اػسالیر

 ٍکاستیذ تَس کاستیذ فاصّای زـکیل تِ دلیل 6 کَلوًََی ًیکل خایِ آلیاط ػَخش کوك تِ ػططی کاسی ػخر کِ داد

 آٍسدُ فشاّن 718 ایٌکًَل ػططی کاسی سٍکؾ تشای سا ای تْیٌِ ؿشایط خاییي اكطکاک ضشیة ٍّوسٌیي زٌگؼسي

 .اػر
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 مقذمه:-1

تذلیل داسا تَدى خَاف هکاًیکی هٌاػة دس ضالر کاس ػشد تطَس گؼسشدُ دس كٌایغ  718ػَخش آلیاط خایِ ًیکل ایٌکًَل 

تا زَخِ تِ اّویر خاف كٌؼر ًفر ٍ خسشٍؿیوی دس کـَس ٍ ًیاص سٍص  خسشٍؿیوی اػسفادُ هی گشدد.فضا ،ًفر ٍ -َّا

افضٍى كٌایغ ًفسی تِ قطؼاذ ٍ لَاصم یذکی تشای تشداؿر، اًسقال ًفر خام تِ تشسػی کاستشد ایي ػَخش آلیاط دس كٌایغ 

دس ٍالَّای ًفسی  718دُ اص ػَخش آلیاط ایٌکًَل ًفسی خشداخسِ ؿذُ اػر. کاستشد خاف هَسد هطالؼِ دس ایي زطقیق اػسفا

ػول قطغ خشیاى ٍ یا ػثَس خشیاى سا تش ػْذُ داسد.تا زَخِ تِ ایٌکِ دس ٌّگام اػسخشاج ًفر  کِ تِ كَسذ ػیر ٍ گیر

خاهذ خام ٍ خشٍج ػیال اص صهیي، فـاس ػیال تؼیاس تاال تَدُ ٍ خاكیر خَسدگی تؼیاس ؿذیذ تِ ّوشاُ ٍخَد ًاخاللی ّا 

هثل خَسدُ ػٌگ ّا، دس طشاضی ٍالَّای ّذایر کٌٌذُ ٍ هسَقف کٌٌذُ ػیال تایذ تِ ایي هَاسد دقر ًوَد ٍ اص هَاد دس 

 طشاضی ٍالَ اػسفادُ کشد کِ قاتلیر زطول زٌیي ؿشایطی سا داسا تاؿذ.

ػر. صیشا ػالٍُ تش هقاٍهر تاال دس تا زَخِ تِ هطالة گفسِ ؿذُ ػَخش آلیاطّای خایِ ًیکلی تْسشیي گضیٌِ تشای ایي کاستشد ا

تشاتش خَسدگی تِ خلَف خَسدگی داؽ ٍ ّوسٌیي ًشهی هٌاػة تشای زطول ضشتاذ ًاؿی اص تشخَسد ًاخاللی ّا داسا 

کِ دس ٍالَ ّای ًفسی هـاّذُ هی ؿَد تاػث  ؿذُ کِ ضشتاذ  psi 5000اػر، اها ؿشایط کاسی دس فـاس ّای تاال ًظیش 

لی ّا تاػث زَسفسگی دس ػطص گیر ؿذُ ٍ ًاّوَاسی ػطص گیر تاػث ػذم ایداد آب تٌذی دس ٍالَ ًاؿی اص تشخَسد ًاخال

ؿَد ٍ ػوال کاسایی ٍالَ اص تیي هی سٍد لزا تِ هٌظَس خلَگیشی اص خشاتی ػطص گیر ٍ ػیر اص ػولیاذ ػخر کاسی -هی 

 خلَف خؼاساذ هکاًیکی ؿذُ اػر. ػططی اػسفادُ هی گشدد کِ تاػث هقاٍهر تیـسش قطؼِ دس تشاتش خَسدگی ٍ ػلل

تطَس کلی خؼاساذ ضاكل اص خَسدگی فلضاذ دس كٌؼر، ّضیٌِ ّای فشآٍاًی دس تش داسد زشاکِ ضذٍد ًیوی اص زَلیذ ػاالًِ 

اگش زِ ًوی زَاى هـکالذ ًاؿی اص خَسدگی  [1]فَالد تشای زؼَیض قطؼاذ هکاًیکی خَسدُ ؿذُ تِ کاس تشدُ ؿذُ اػر. 

سفغ ًوَد اها تا اػسفادُ اص زکٌیك ّای کٌسشل خَسدگی هی زَاى آى سا زا ضذٍد صیادی کاّؾ داد. قطؼاذ سا تِ طَس کاهل 

كٌؼسی تایذ زطر ؿشایط ػخر هاًٌذ زٌؾ ٍ تاس صیاد، ػشػر ٍ دهای تاال، زواع تا هطیط ؿیویایی خَسًذُ ٍ غیشُ کاس 

ر ػطص آًْا الصم اػر. ػولیاذ ػططی تِ دلیل ایٌکِ کٌٌذ، تٌاتش ایي تشای هطافظر آًْا دس تشاتش زخشیة تْثَد کیفی

ضوي افضایؾ ػوش قطؼِ، ػولکشد ػطص سا ًیض تْثَد هی تخـذ، تِ اسصؽ قطؼاذ هی افضایذ. تِ ػٌَاى هثال اػوال خَؿؾ، 

 [2.]اسصؽ هطلَل سا زا دُ تشاتش قیور اٍلیِ آى افضایؾ هی دّذ

قطؼِ اًدام هی ؿَد ًیض تِ اًذاصُ اًسخاب فشآیٌذ سٍکؾ کاسی ػططی اًسخاب آلیاط ػططی کِ تا زَخِ تِ ؿشایط کاسی 

گاص خٌثی اػسفادُ ؿذُ اػر. اػسفادُ اص سٍکؾ -اّویر داسد.دس ایي زطقیق اص سٍؽ خَؿکاسی قَع دػسی  زٌگؼسي

 کاسی خَؿی تشای ایداد خَؿؾ تش سٍی ػطص قطؼاذ دس فشآیٌذّای هٌْذػی ػطص اهشی هسذاٍل اػر. اص هضایای ایي

زَاى تِ ایداد ضخاهر تاالی خَؿؾ، زؼثٌذگی خَب خَؿؾ تِ صیش الیِ ٍ ًشظ سػَب گزاسی تاال اؿاسُ کشد. -سٍؽ هی 

 یگاص خٌثی یکی اص سٍؽ ّای هسذاٍل دس فشآیٌذ ّای سٍکؾ کاسی اػر .دس ایي سٍؽ تشا-خَؿکاسی قَػی زٌگؼسي

 [3]. ي دٍ اػسفادُ هی ؿَدهطافظر اص ضَضسِ هزاب اص گاص آسگَى، ّلین ٍ یا هخلَطی اص ای

ٍالَّا)ؿیش ّا(اخضای کلیذی دس كٌؼر ًفر ٍ گاص ّؼسٌذ ٍ دس اًسقال ایي هَاد ًقؾ ضؼاػی سا تاصی هی      

ٍالَ ّای ًفسی ، [4]کٌٌذ.ّوسٌیي ًقؾ تؼضایی دس زؼییي ؿشایط ایوٌی کاس ٍ هطافظر اص هطیط صیؼر سا داسا هی تاؿٌذ

ِ تا زَخِ تِ ػیال ػثَسی ٍ فـاس ػیال دػسِ تٌذی هی ؿًَذ. ٍالَ ّای هَسد هطالؼِ کالػِ تٌذی ّای هخسلفی داؿسِ ک

ٍ ػیال تؼیاس خَسًذُ تِ ّوشاُ ًاخاللی ّای خاهذ  psi5000 اػر کِ فـاس کاسی تاالزش اص H-Hدس ایي زطقیق اص کالع 



تَدُ کِ هـخلاذ ٍالَّای تشسػی ؿذُ دس ایي زطقیق دس  APIدس آى اػر. اػساًذاسد هشخغ تشای كٌایغ ًفر، اػساًذاسد 

تشای ایي قثیل ٍالَّا ػَخش   API6Aتیاى ؿذُ اػر. تِ دلیل ؿشایط خَسدگی تؼیاس ؿذیذ اػساًذاسد  API 6Aقؼور 

هطذٍدیر  6A APIآلیاطّای غیش آٌّی خایِ ًیکل ٍ خایِ کثالر سا هؼشفی کشدُ اػر. تِ هٌظَس خَؿؾ دّی اػساًذاسد

تا زَخِ تِ هطالة تیاى ؿذُ آلیاط هلشفی تشای  دسكذ سا دس ًظش گشفسِ اػر. 5س آّي دس ػطص تِ هیضاى ضذاکثش ضضَ

الیِ ػططی هطذٍد تِ ػَخش آلیاطّای غیش آٌّی اػر،تش ایي اػاع ػَخشآلیاطّای خایِ ًیکل ٍ خایِ کثالر خیـٌْاد ؿذُ 

 [5]. اػر

خزیشی خَب،  ؿَد خَؽ ًیض اػسفادُ ؿذُ اػر. صیشا خیؾ تیٌی هی 6َلوًَی دس ایي زطقیق اص اص ػَخش آلیاط خایِ ًیکل ک

زوایل کوسش تِ زشک اًدوادی ٍ ّوسٌیي افر ػخسی خاییي  خغ اص خَؿکاسی دس خی داسد. الصم تِ رکش اػر دس ایشاى 

ائِ یك سٍؽ هٌاػة تشای اٍلیي تاس تِ كَسذ زخللی دس هَسد ایي ػَخشآلیاط زطقیق تِ ػول آهذُ اػر .دس خایاى تا اس

تشای ایداد الیِ ػخر کاسی ػططی ساُ کاسی تشای زَلیذ گیر ٍ ػیر ٍالَّایی تا تاالزشیي طَل ػوش ٍ هٌاػة زشیي 

 خَاف هکاًیکی اسائِ ؿذُ اػر.

 مواد و روش تحقیق-2

 معرفی فلس پایه-2-1

 ّوِ دسكذ اص30 زقشیثا کِ سیطَ تِ دگیش هی اسقش دُػسفاا سدهَ طلیاآ ػَخش اىػٌَ تِ ػیؼیٍ سطَ تِ 718ایٌکًَل  

 اخیذ زَػؼ1950ِ لػا ٍدضذ دس ًیکل لوللیا تیي کوداًی ػیلٍِ تِ طلیاآ یيا. ّذد هی زـکیل سا ّاطلیاآ ػَخش ذهطلَال

 بخَ یخزیش مفش ،ػالی ستؼیا مػسطکاا داسای کِ گشفر اسقش دُػسفاا سدهَ صیگا تیيسزَ یّادتشسکا اىػٌَ تِ آى اص ٍ دکش

 یٌذآفش 718 یٌکًَلا كفر زشیيسصتا. تاؿذ هی ادگش ػاًسی خِدس 700 زا -250 هایید ٍدُهطذ دس بخَ زافٌغ ٍ

 ٍ جفش یّا هقطغ ػطص دس کاّؾ ،هاد اص ػیؼیٍ ًحس ایتش سا طلیاآ یيا ًینازَ هی زٌیي ّن ،تاؿذ هی آى یزغییشخزیش

 ىهیا دس 718 یٌکًَلا. دؿَ هی دُػسفاا ًظش سدهَ ُیظٍ افخَ ٍ ّاسػاخسا یضس زَلیذ ایتش کِ کٌین دُػسفاا کشًؾ ظًش

 خیش اص ًاؿی یّا کزش تشاتش دس خَتی هرٍهقا ب،خَ سیخَؿکا قاتلیر ایشص تاؿذ هی ًظیش تی ًیکلی خایِ یّاطلیاآ

 صفا زَػط لیِاٍ تخـی مػسطکاا اص ذػَتاس کن بػَس خاكیر تِ تاال یخزیش ؽخَ خاكیر. هیذّذ ىًـا دخَ اص کشًـی

 هرٍهقا زٌیي ّن. داسد ًیض خَتی یخزیش ؿکل قاتلیر یيا تش ٍُػال کِ ػخسی خیش ضؼاػیر. تاؿذ هی یناخش تلدٍ گاها

 .دگیش هی اسقش دُػسفاا سدهَ ستؼیا یاییدس یّادتشسکا سدهَ دس لیلد ّویي تِ ٍ داسد یادس آب هقاتل دس خَتی گیسدخَ

 ،فضایی اَّ یّا صُػا سػاخسا دس ّوسٌیي. دؿَ هی زَلیذ ُؿذ سکا ؿکل تِ ّن ٍ یخسگیس ؿکل تِ ّن سا طلیاآ یيا

 ،یؼکید تیيسزَ س،کودشػَ ؿاهل طلیاآ یيا فضاییاَّ ُػوذ دتشسکا. دگیش هی اسقش دُػسفاا سدهَ ،ؿیویٍخسش ای، ّؼسِ

 زثشیذ یهاد دس اخضا یيا کِ ،تاؿذ هی خر هایغ ػَخر کرسا ایتش ّا خیر ٍ ّا ُکٌٌذ اخذ ،تیيسزَ ًٌُذداگش زیغِ

زشکیة ؿیویایی آى  [6]دگیش هی اسقش دُػسفاا سدهَ ّا اسُهاَّ یتاطش اذزدْیض ایتش زٌیي ّن ٍ ّؼسٌذ سکا تِ لهـغَ

 هی تاؿذ. 1هطاتق خذٍل

 معرفی فرآینذ جوضکاری 2-2

تشای تْثَد ػولکشد ایي ػَخش آلیاط سٍؽ ػخر کاسی ػططی تِ کوك  ،718تِ خَاف رکش ؿذُ اص ایٌکًَل  تا زَخِ

 کِ هضایایی اص خولِ : (GTAW)خَؿکاسی قَػی زٌگؼسي گاص خٌثی 



 .خَؽ تا کیفیر تاال ٍ اػَخاج کن زَلیذ هی کٌذ 

 زَاى تکاس گشفر. هی هٌاتغ ًیشٍی هخسلفی سا 

  ایي سٍؽ خَؿکاسی کشداًَاع هخسلفی اص فلضاذ ضسی فلضاذ غیشهـاتِ سا هی زَاى تا. 

 ر.اؿکٌسشل دقیقی تش سٍی هیضاى گشهای زَلیذی ٍ ٍسٍدی هی زَاى د 

صهاًی اػسفادُ هی ؿَد کِ تِ خَؽ تا کیفیر تاال ًیاص تاؿذ.ّواًطَسیکِ دس تاال اؿاسُ ؿذ، گشهای  GTAW ٍؽس

َصُ دیذ خَؿکاس تَػیلِ دٍدّای داؿسِ تاؿذ،تذقر کٌسشل هی ؿَد ٍ ًیض ض خایِ  زَلیذی کِ هیسَاًذ اثش هٌفی تش فلض

تاػث گشدیذ  دیگشتشایٌذ هضیر ّای گفسِ ؿذُ ٍ ّوسٌیي ّضیٌِ زَلیذ خاییي ًؼثر سٍؽ ّای  ضاكلِ هطذٍد ًوی ؿَد.

 کِ خْر ایداد الیِ ػخر کاسی ػططی اص ایي سٍؽ اػسفادُ ؿَد. 

اػسفادُ اص سٍکؾ کاسی خَؿی تشای ایداد خَؿؾ تش سٍی ػطص قطؼاذ دس فشایٌذّای هٌْذػی ػطص اهشی هسذاٍل هی 

تاؿذ.اص هضایای ایي سٍؽ هیسَاى تِ ایداد ضخاهر تاالی خَؿؾ،زؼثٌذگی خَب خَؿؾ تِ صیش الیِ ًٍشظ سػَب گزاسی 

د اػسفادُ دس فشایٌذ ّای سٍکؾ کاسی خَؿی گاص یکی اص سٍؽ ّای هَس–تاال اؿاسُ کشد.خَؿکاسی قَع زٌگؼسي 

اػر.دس ایي سٍؽ تشای ضفاظر اص ضَضسِ هزاب اص گاص ّای آسگَى،ّلین ٍ یا هخلَطی اص ایي دٍ اػسفادُ هی ؿَد. 

 [7]الکسشٍد هَسد اػسفادُ دس ایي سٍؽ غیش هلشفی اػر.

 معرفی فلس جوش مصرفی-2-3

 6 استالیتمعرفی فلس جوش -2-3-1

اػسفادُ ؿذُ اػر. اص خلَكیاذ اكلی ایي  6الیِ خَؽ ػططی اتسذا اص ػَخش آلیاط خایِ کثالر اػسالیر تِ هٌظَس ایداد 

آلیاط هی زَاى تِ هقاٍهر ػالی دس تشاتش ػایؾ،خَسدگی ، هقاٍهر دس تشاتش اکؼیذاػیَى ٍ ضفظ اػسطکام هکاًیکی دس 

تاؿذ.تا زَخِ تِ ایي خلَكیاذ ایي آلیاط دس كٌایغ  ٍیکشص هی 650-600دهای تاال اؿاسُ کشد. ػخسی ایي آلیاط دس ضذٍد 

زشکیة ؿیویایی ایي آلیاط  هخسلفی ًظیش َّافضا،ًفر ٍ گاص ،ّؼسِ ای ،ازَهثیل ػاصی ٍ ... تطَس گؼسشدُ ای کاستشد داسد .

ٍ هقاٍهر  اسائِ ؿذُ اػر.ضضَس کثالر ،کشٍم ٍ زٌگؼسي دس ایي آلیاط تاػث ایداد خَاكی اص قثیل ػخسی تاال 2دس خذٍل 

ًـاى دادُ ؿذُ اػر تا زَخِ تِ ؿکل  6فاص ّای هخسلف هَخَد دس اػسالیر  1ؿکلدس [، 8]دس تشاتش ػایؾ ؿذُ اػر

دس  ػاخساس تِ كَسذ دًذسیسی اػر کِ غٌی اص کثالر اػر )هٌاطق سٍؿي( ٍ یَزکسیك فاصی ) هٌاطق زاسیك( اػر.یك 

ّواًطَس کِ هالضظِ هی ؿَد، ًوَداس ًـاى  اسائِ ؿذُ اػر. 6ًوَداس خشاؽ خشزَ ایکغ اص ػطص خَؿؾ اػسالیر   2ؿکل 

دس  FCC. فاص دُ اػرسا ًـاى دا FCC  ٍHCPایي ًوَداس فاص ّای کثالر  Cr7C6،Cr23C6دٌّذُ کاستیذ کشٍم ، 

ًظش گشفسِ ؿذُ اػر، فاصثاًَیِ زـکیل ؿذُ کِ دس دهای تاال ٍ دس اًدواد زـکیل هی ؿَد کِ دلیل سؿذ اخی زکؼیال دس 

 اػر. HCPدهای هطیط خایذاس اػر کثالر 

ًـاى دٌّذُ فلل هـسشک خط خَؽ اػر کِ تا زَخِ تِ زلَیش ًاضیِ ًـاى دادُ ؿذُ ًوایاى گش سؿذ سقاتسی  3ؿکل   

دس دهای تاال  6)اػسالیر  اػراػر. تا زَخِ تِ ایٌکِ ٍقسی ػاخساس کشیؼسالی فلض خَؽ ٍ فلض صهیٌِ هـاتِ 

دس ایي ًوًَِ ،زَى  ،[9]داسا اػر( سؿذ تِ كَسذ دًذسیسی كَسذ گشفسِ اػر 718هـاتِ تا ایٌکًَل  FCCػاخساس

ایي سؿذ اخی زکؼیال دس هشص هـسشک الیِ هیاًی ٍ سٍکؾ تٌاتش اػر، FCC، 718هاًٌذ ایٌکًَل  6ػاخساس اػسالیر 



ػلر ایي اهش،  داًِ ّا تِ سؿذ دس خْر ػوَد تش هشص ضَضسِ زوایل داسًذ. لض خَؽ،هـاّذُ ؿذُ اػر. دس ضیي اًدواد ف

ٍخَد تیـسشیي گشادیاى دهایی دس ایي خْر ٍ دس ًسیدِ تیـسشیي هیضاى خشٍج ضشاسذ دس ایي خْر اػر. اها دًذسیر 

خْر   FCCاخساس ّای ػسًَی ٍ یا ػلَل ّای دسٍى داًِ زوایل تِ سؿذ دس خْر آػاى سا داسًذ. تشای هَاد تا ػ

داًِ ّایی کِ خْر سؿذ آػاى آًْا ػوَد تش هشص  ،ر سؿذ آػاى تـواس هی سٍد . تٌاتشایي دس ضیي اًدوادخْ <100>

ضَضسِ خَؽ اػر، تِ ػَْلر تیـسشی سؿذ هی کٌٌذ ٍ داًِ ّایی کِ خْر گیشی هٌاػثی ًذاسًذ اص ایي سقاتر خاسج 

 [10] .کٌذ ض خَؽ سا زؼییي هیهکاًیضم سقاتسی ػاخساس داًِ دس فل هی ؿًَذ.

 6معرفی فلس جوش کولمونی -2-3-2

خَاف تؼیاس ػالی دس هطیط ّای خَسًذُ دس دهاّای تاال ٍ دس هقاٍهر تؼیاس هٌاػثی دس تشاتش ضشتِ داسد تا  6ی کَلوًَ

دلیل ضشیة اكطکاک ایي ٍخَد ػخسی تاالیی داؿسِ ٍ خَؽ خزیشی خَتی داسد.آلیاط خایذاسی تَدُ ٍ آًیل ًوی ؿَد ٍ تِ 

. زشکیة خاییي آى دس ٌّگام ػایؾ فلض تِ فلض آػیة ّای ًاؿی اص گشم ؿذى ٍ دسگیشی ػططی تؼیاس کاّؾ هی یایذ

ایي آلیاط تِ كَسذ ّای خَدس اػدشی خَؿکاسی، خَدس خَؿکاسی خالػوا، اسائِ ؿذُ اػر.  3ؿیویایی ایي آلیاط دس خذٍل 

خٌثی(، سیخسِ گشی ٍ ؿوؾ زَلیذ ؿذُ ٍ دس دػسشع اػر.تشای خَؿکاسی تِ هیلِ لخر )فیلش خَؿکاسی زٌگؼسي گاص 

% کشتي داسًذ سا خَؿکاسی کشد ّوسٌیي 25/0گاص خٌثی هی زَاى زوام فلضّای آٌّی کِ کوسش اص -سٍؽ خَؽ زٌگؼسي

آلیاطّایی تا ٍ ایٌکًَل ّا کاستشد داسد. 400دس خَؿکاسی زذى خاکؼسشی، زذى هالیثل ٍ آلیاطّای ًیکل اص قثیل هًَل 

% آّي سا تِ ؿشطی هی  25/0دسخِ ضشاسذ تاال سا هی زَاى تذٍى هطذٍدیر خَؿکاسی ًوَد ،آلیاطّای آٌّی تیؾ اص 

زَاى تا ایي فلض خَؽ ،خَؿکاسی کشد کِ تؼذ اص خَؿکاسی تِ آّؼسگی ػشد ؿًَذ.کاستشد ّای ایي آلیاط تیـسش تشای 

 ضى ّای داخل ػیال ٍ خذاسُ خاسخی گیر ٍالَّا کاستشد داسد.ػخر کاسی ػططی ؿافر ّا،خشُ ّای زَستیي ٍ ّو

 [11] .آلیاط ػخر کاسی ػططی خایِ ًیکلی تِ ّوشاُ دُ دسكذ کشیؼسال کشٍم تَسایذ اػر 6کَلوًََی

 

 6ارزیابی ریس ساختار کولمونی -2-3-2-1

اػسفادُ گشدیذُ اػر ٍ خغ اص آهادُ ػاصی ػططی  Axiotechتشای تشسػی سیض ػاخساس اص هیکشٍػکَج ًَسی هذل 

ثاًیِ الکسشٍ  85آهدش ٍ دس صهاى  130تا  HCL (20 ml)+Etanol(80ml)ًوًَِ خْر اذ کشدى ػطص ًوًَِ اص هطلَل 

اذ گشدیذُ اػر. ّوسٌیي اص هیکشٍػکَج الکسشًٍی خْر ًوایؾ سیض ػاخساس ٍ کاستیذّای آلیاطی اػسفادُ ؿذُ اػر. 

ٍ  Cu Kaدسكذ  تا طیف  36دسخِ ػاًسی گشاد ٍ سطَتر  29ػی خَؿؾ اص خشاؽ خشزَ ایکغ دس دهای خْر فاص ؿٌا

ػاخساس ػطص فلض خَؽ تِ كَسذ دًذسیسی اػر ٍ  فاص ّای کاستیذ کشٍم  دسخِ اًدام گشفسِ اػر. 80زا 2θ 30هطذٍدُ 

ّن دس دهاّای تاال ٍ ّن دس دهای هطیط تِ  6ػاخساس کَلوًَی  .ٍ تشایذ دس تیي ؿاخِ ّای دًذسیر سػَب کشدُ اػر

ٍ دس دهاّای  FCCدس دهاّای تاال تِ كَسذ  6اػر کِ تا فلض خایِ کاهال ّن ػاخساس اػر ) اػسالیر  FCCكَسذ 

اػر کِ ایي هَضَع تاػث ایداد زٌؾ دس الیِ ػخر کاسی ػططی ؿذُ دس دهای هطیط خَاّذ  HCPخاییي تِ كَس ذ 

  [12] .ِ زاثیش تش هقاٍهر ػایـی ًیض داؿسِ اػرؿذ ک

دس آى سؿذ کشدُ ٍ فاص ّای کاستیذ کشٍم ٍ کشیؼسال ّای ػاخساس ؿاهل هطلَل خاهذ اٍلیِ غٌی اص ًیکل کِ فاص ثاًَیِ 

زلاٍیش تِ دػر آهذُ دس  کِ ػاهل اكلی ػخسی ٍ هقاٍذ دس تشاتش ػایؾ ّؼسٌذ  هـخق ؿذُ اػر.، [12]کشٍم تشایذ 

سیض ػاخساس تِ كَسذ صهیٌِ  ًـاى هی دّذ،  5دس ؿکل ّوسٌیي ًوَداس خشاؽ اؿؼِ ایکغ  6ػاخساس کَلوًَی  4ؿکل



آػسٌیسی ًیکل ٍ کاستیذ ّای آلیاطی تَسایذ کشٍم ٍ کاستیذ کشٍم اػر. کِ زلَیش الیِ ػططی تذٍى اذ کشدى گشفسِ ؿذُ 

 اػر.سال ّای کاستیذ تشایذ دس آى هـخق ؿذُ فاص ّای کاستیذی سا ًـاى دادُ اػر کِ کشیؼ  6دس ؿکل  اػر

 بررسی خواظ مکانیکی -2-4

 سنجی سختی ریس آزمایص -2-4-1

آصهایؾ سیضػخسی خْر اًذاصُ گیشی ػخسی الیِ خَؿؾ دادُ ؿذُ اص ػطص ّش یك اص ًوًَِ ّا تا ّذف ضذاقل زاثیش 

 Zwickگشم زَػط دػسگاُ  100دسكذ زطر تاس  34دسخِ ػاًسی گشاد ٍ سطَتر 29ػخسی صیش الیِ دس ؿشایط دهایی 

ٍیکشص تِ دػر آهذُ اػر  600خسی هیاًگیي  ػذد ػاًدام گشفسِ اػر.  ٍ اص ػِ ًاضیِ هخسلف ػطص ًوًَِ ّا 3312

.تشسػی ّای اًدام ؿذُ ًـاى دادُ اػر کِ ػاهل اكلی ػخسی،ضضَس فاص ّای کاستیذی تِ ٍیظُ کاستیذ کشٍم ٍ تَسایذ 

هکاى ّش  7ؿکل سا ًـاى دادُ اػر. 6سیض ػخسی ّش یك اص فاص ّای هَخَد دس خَؿؾ کَلوًَی  4کشٍم اػر. خذٍل 

 خق ؿذُ سا ًـاى دادُ اػر.یك اص فاص ّای هـ

 آزمایص سختی سنجی در مقیاس ویکرز-2-4-2-2

خْر هـخق ؿذى زاثیش خَؿکاسی ٍ ضشاسذ ٍسٍدی تِ ًوًَِ هَسد ًظش خشٍفیل ػخسی اص اسص خط خَؽ ّش یك اص  

دسكذ  تِ کوك دػسگاُ ػخسی ػٌدی ٍ دس هقیاع ٍیکشص خْر 29دسخِ ػاًسی گشاد ٍ سطَتر  24ًوًَِ ّا دس دهای 

تِ ػور فلض  6سی اص ػطص سٍکؾ کَلوًَیزغییشاذ ػخ ًوَداس 8. دس ؿکلدهقایؼِ  تا ًسیدِ سیضػخسی زشػین هی ؿَ

تِ ػور فلض خایِ ًـاى دادُ  6ًوَداس زغییشاذ ػخسی اص ػطص سٍکؾ اػسالیر 9 ٍ دسؿکل خایِ ًـاى دادُ ؿذُ اػر،

ّواًطَس کِ هالضظِ هی ؿَد، ػخسی دس ػطص ضذاکثش تَدُ ٍ تِ كَسذ خیَػسِ زا سػیذى تِ خط خَؽ ؿذُ اػر  

کاّؾ ػخسی سیض تَدى دًذسیر ّا دس ػطص تِ دلیل ؿذذ ػشد ؿذى صیاد ػطص هی تاؿذ کاّؾ هی یاتذ کِ دلیل ایي 

ٍ ّش زِ تِ ػور خط خَؽ ًضدیك ؿذُ اػر تِ دلیل کاّؾ ؿذذ ػشد ؿذى ٍ سؿذ دًذسیر ّا ػخسی کاّؾ هی 

 یاتذ.

 آزمایص سایص-2-5

 اص قطؼاذ هَسد ًظش سا هی زَاى دس ّایی ًوًَِؿٌاػایی سفساس ػایـی ًوًَِ ّای خَؿؾ دادُ ؿذُ تِ ایي هٌظَس     

ّای ػططی آًْا  ػایؾ ًلة ًوَدُ ػوش ػایـی آًْا سا زؼییي ٍ زغییشاذ الصم سا دس آلیاط ٍ خَؿؾ آصهایؾ  دػسگاُ

تش . خَؿؾ ّای ایداد ؿذُ اػسفادُ ؿذُ اػرتشای اسصیاتی سفساس ػایـی  خیي سٍی دیؼك ، اص ایي سٍ اص سٍؽ هؼیي ًوَد

ًوًَِ ّایی تا  718ٍ فلض خایِ ایٌکًَل  6ایؼِ سفساس ػایـی خَؿؾ ػَخش آلیاط خایِ ًیکل کَلوًَی ایي اػاع خْر هق

هیلی هسش زْیِ ؿذُ اػر ٍ خغ اص هشاضل آهادُ ػاصی ػططی ػٌگ صًی ٍ ػٌثادُ صًی ًوًَِ  30هیلی هسش دس 30اتؼاد 

دسكذ 40دسخِ ػاًسی گشاد ٍ سطَتر  25ی ّای تشای اًدام زؼر آهادُ اػسفادُ ؿذُ اػر. ؿشایط اًدام زؼر دس دها

هسش هی  200ًیَزي زٌطین ؿذُ اػر ٍ هؼافر خیوَدُ ؿذُ  100تَدُ اػر ّوسٌیي تاس اػوالی تش سٍی ّش دٍ ًوًَِ 

تاؿذ. ّوسٌیي ًوًَِ ّا تِ كَسذ دیؼك دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر ٍ خیي اػوال کٌٌذُ ًیشٍ اص خٌغ فَالد تلثشیٌگی 

 6،7.74ٍکَلوًَی [12]گشم تش ػاًسی هسش هشتغ 8.44، 6طقیق تِ دلیل زضدیکی زگالی اػسالیر دس ایي ز اػر. 52100

ًـاى دٌّذُ  10هی زَاى دسكذ کاّؾ ٍصى سا تِ ػٌَاى هؼیاس ػایؾ دس ًظش گشفر.ؿکل [13]گشم تش ػاًسی هسش هشتغ 



کِ ًوَداس ضاكل ًـاى دٌّذُ  هسش ٍ دهای هطیط اػر200دس  6ٍ کَلوًَی  718هیضاى کاّؾ ٍصى فلض خایِ ایٌکًَل 

خغ اص اًدام آصهایؾ ًوَداس ضشیة اكطکاک تش ضؼة . اػر 718ًؼثر تِ ایٌکًَل  6سفساس ػایـی تْسش کَلوًَی 

سػن ؿذُ اػر. سفساس ػایـی ساتطِ هؼسقین تا  6ٍ خَؿؾ کَلوًَی  6هؼافر لغضؽ زْیِ ؿذُ تشای خَؿؾ اػسالیر 

 6تْسش اص اػسالیر  6سفساس ػایـی کَلوًَی  2ٍ 1ایي اػاع طثق ًوَداس هیضاى ػخسی ٍ ضشیة اكطکاک داسد تش 

هـاّذُ هی ؿَد کِ هکاًیضم ػایؾ ّش هیکشٍػکح الکسشًٍی اص ػطص ػاییذُ ؿذُ  تا زَخِ تِ زلاٍیش اسصیاتی ؿذُ اػر.

خاییي زش اػر ٍ تِ  6. اها ضشیة اكطکاک کَلوًََی 12ٍ 11هطاتف ؿکل  دٍ ًوًَِ تِ كَسذ خشاؿاى دٍ خؼوی اػر

دس  H-Hداؿسِ اػر.تا زَخِ تِ ایٌکِ گیر ٍلَ ّای کالع  6ي دلیل دسكذ کاّؾ ٍصى کوسشی ًؼثر تِ اػسالیر ّوی

ٍلَ زواع داسًذ،اص ًطش ػایـی اًسقال ػیاالذ ًفسی قثل اص زلَیِ کاستشد داسد ٍ رساذ ػایـی تِ ؿذذ تا ػطص گیر 

 .داؿسِ اػر 6سفساس ػایـی تْسشی ًؼثر تا اػسالیر  6ًی کَلوَ

 

 نتیجه گیری ها-3

تا ػَخشآلیاطّای خایِ کثالر ٍ خایِ ًیکل  718ػخر کاسی ػططی ػَخشآلیاطخایِ ًیکل ایٌکًَل دس ایي زطقیق تِ تشسػی 

 خشداخسِ ؿذ؛ اّن دػساٍسدّای ایي زطقیق ػثاسزٌذ اص :  گاص-تِ سٍؽ خَؽ کاسی قَػی زٌگؼسي

هطیط ّای تؼیاس خَسًذُ هی ؿَد، ّوسٌیي تاػث تاػث کاّؾ ػخسی دس  6سقر آّي دس آلیاط اػسالیر  .1

کاّؾ هقاٍهر تِ ػایؾ ، تِ خاطش افضایؾ اًشطی ًقق دس زیذُ ؿذى ؿثکِ کثالر ٍ کاّؾ دس هطسَی کشتي 

  کِ زاثیش تش هقاٍهر تِ ػایؾ ٍ ػخسی داسد، هی ؿَد .

سا  FCC  ٍHCPٍ  فاص صهیٌِ کثالر  Cr7C6،Cr23C6کاستیذ کشٍم ، ؿاهل  6سیض ػاخساس فلض خَؽ اػسالیر  .2

دس دهای تاال ٍ دس  ضیي اًدواد زـکیل هی ؿَد کِ دلیل سؿذ اخی زکؼیال دس ًظش  FCCًـاى دارُ اػر . فاص 

 زـکیل ؿذُ کِ دس دهای هطیط خایذاس اػر . HCPگشفسِ ؿذُ اػر، فاصثاًَیِ اص کثالر 

ذ، کاستیذ کشٍم،هطلَل خاهذ اٍلیِ غٌی اص ًیکل،هطلَل ؿاهل: کشیؼسال ّای کشٍم تشای 6سیض ػاخساس کَلوًََی  .3

 خاهذ ثاًَیِ یَزکسیکی اػر کِ ػاهل اكلی ػخسی، کاستیذ ّا ػلل خلَف کشیؼسال ّای کشٍم تشایذ اػر.

اػر ٍ تا زَخِ تِ ساتطِ هؼسقین ػخسی ٍ هقاٍهر تِ ػایؾ هـاّذُ  6تاالزش اص اػسالیر  6ػخسی کَلوًََی  .4

 اػر. 6تْسش اص اػسالیر  6ـی کَلوًَی ؿذُ اػر کِ سفساس ػای

 

 مورد استفاده  718ترکیب ضیمیایی اینکونل  1جذول

Cb+Ta Cu B Ti Mo Al Fe Co Cr Ni S P Si Mn C عنصر 

 درصذ 04/0 31/0 35/0 011/0 011/0 53 19 21/1 8/17 7/0 1/3 9/0 006/0 27/0 95/4

 

 



 6نتیجه آزمایص کوانتومتری استالیت  2جذول 

S P B Mo Mn Ni Co Fe W Si Cr C عنصر 

 درصذ 28/1 11/30 21/1 35/4 19/3 85/56 39/2 28/0 31/0 001/0 007/0 031/0

 

  6تصویر متالوگرافی استالیت  1ضکل

 

  6نمودار پراش پرتو ایکس از سطح پوضص استالیت  2ضکل 

 

 6تصویر رضذ رقابتی در انجماد استالیت  3ضکل 

 



 6آزمایص کوانتومتری کولومونوی نتیجه  3جذول

Fe Co B S P Si Mo Ni Cr  C عنصر 

 درصذ 65/0 56/13 03/74 01/0 25/4 001/0 007/0 57/2 24/0 75/4

 

  6ریس ساختار  سطحی کولمونوی  4ضکل 

 

 

 

 

 6نمودار پراش پرتو ایکس از سطح کولمونی  5ضکل 

 

 از فاز های کاربیذ بورایذ SEMتصویر  6ضکل 



 6ریس سختی سنجی فاز های سطحی کولمونی  4جذول 

 سختی )ویکرز( فاز

 4100DPH کاربیذ کروم

 DPH 2500 کاربیذ کروم

 DPH  450 محلول جامذ اولیه

 DPH 800 محلول جامذ ثانویه

 1000DPH یوتکتیک

 

 6تصویر میکروسکوپ نوری، نطان دهنذه فاز های کولمونی 7ضکل 

 

 718و فلس پایه اینکونل  6پروفیل سختی الیه سخت کاری سطحی کولمونی  8ضکل 
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 718و فلس پایه اینکونل  6پروفیل سختی الیه سخت کاری سطحی استالیت  9ضکل 

 

 میسان کاهص وزن در آزمایص سایص 10ضکل 

 

 6کولمونیتغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت لغسش برای نمونه روکص کاری ضذه با  1نمودار 
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 6تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت لغسش برای نمونه روکص کاری ضذه با استالیت 2نمودار 

 

 6تصویر میکروسکوپ الکترونی سطح سایص پوضص کولمونوی  11ضکل 

 

 6تصویر میکروسکوپ الکترونی سطح سایص پوضص استالیت 12ضکل
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