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چکيذُ

در ايه پصيَػ از ريغ اوثاؼت اليٍَ

متًظط  121میکريمتر تٍ ػىًان زمیىٍ ي

چکیذٌ

پًدر  SiCتا اوذازٌ ررات مؼیه تا پًدر

حايي  10 ،11 ،0 ،1ي  21درصذ کارتیذ

ایجادد ضذٌ ريی فًالدزوگوسن
در ایه تحقیق اثر حرارت يريدی بر ریسساختار ي مقايمت بٍ سایص ريکص سًپر آلیاش پایٍ کبالت (استالیت  )4ایجا

کًرٌ لًلٍ اي تٍ مذت يک ظاػت ظیىتر

جًضکاری قًسی
(میکريظکًج وًري) ي ظخ
رسًب سختضًوذٌ مارتىسیتی  15-5PHمًرد ارزیابی قرار گرفت .بٍ ایه مىظًر ،ريکصَایی از سیمجًش استالیت  4با ريش متالًگرافي

رراتييلتاش
لتاش
جًضکاری،
 SiCتا اوذازٌ ريس ،ومً
تىگسته -گازريی فًالد 15-5PHدر حرارت يريدَای مختلف ایجاد گردیذ .حرارت يريدی بٍ صًرت تابعی از ضذت جریان اظتفادٌ از

ريکصَا
سایص ريکص
مقايمت بٍبٍ سایص
سختی يي مقايمت
ریسساختار ،سختی
ضذ .ریسساختار،
کىترل ضذ.
کاری کىترل
ريکصکاری
سرعت ريکص
جًضکاری ييسرعت
میکريسکً
َا تًسط میکريسکپ وًری،
الکتريوی SiCارتثاط دارد .در
پ تٍ درصذ
ياتذ ي
مي
ساختار
ريبطی مجُس بٍ آوالیسگر خطی ،ریسسختیسىج يیکرز ي آزمًن سایص پیه ريی دیسک مًرد بررسی قرار گرفت .وتایج وطان داد کٍ ریس
ريکص
ریسساختار
مًاد تاتؼي (،)FGM
کليدي:
واژههاي

دوذریت
دوذریتَاي
يريدی،دوذریتَا
حرارتيريدی،
کاَصحرارت
است.با باکاَص
َاَااست.
الیٍاییبیهبیهدوذریت
یًتکتیکیالیٍا
کاربیذَایییًتکتیکی
َمراٌ بابا کاربیذَا
دوذریتی َمراٌ
کبالت دوذریتی
غىی ازاز کبالت
ضامل محلًل جامذ غىی
یابذ..
مییابذ
افسایص می
ريکص افسایص
سایص ريکص
مقايمت بٍبٍ سایص
سختی يي مقايمت
وتیجٍ سختی
در وتیجٍ
یابذ.در
کاَصمیمییابذ.
ريکصَاَاکاَص
آَهدردرريکص
غلظتآَه
ضذٌييغلظت
ظریفترترضذٌ
ريکصظریف
یًتکتیکدردرريکص
کاربیذَاییًتکتیک
يکاربیذَای
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يريدی.GTAW،
حرارتيريدی،
،15حرارت
،15
وسن5PH
زوگوسن
فًالدزوگ
ستالیت،4،4فًالد
دي :ريکصکاری،ا استالیت
کلیدي
.GTAW
-5-PH
واژههاي کلی

(كذ)911062 :

(كذ)911062 :
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مقذمٍ

هَاد پیـشفتِ  FGMهَادی ّؼتٌذ وِ تشویثات ٍ سیضػاختاس آًْا
اص یه ًمغِ تا ًمغِ دیگش تِ تذسیح تغییش هیوٌذ .ایي هَادّا تشای

واستشد خاكی عشاحی هیؿًَذ .تىٌیهّای صیادی هثل

سٍوؾدّی ٍ هتالَسطی پَدس ،تشای ػاخت هَاد ٍ FGMخَد
داسد].[1

سٍوؾواسی فلضی تِ عَس ولی یه ػولیات خَؿىاسی اػت.

دس تیي سٍؽّای هَخَد خَؿىاسی لَػی ،خَؿىاسی لَػی
تٌگؼتي-گاص تِ دلیل دس دػتشع تَدى ،تدْیضات اسصاىتش،

ساحتتش تَدى وٌتشل ػَاهل فشآیٌذ ،دس تیي تواهی فشآیٌذّا
تیـتشیي اػتفادُ سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت].[3،2

آلیاطّای پایِ وثالت تِ دلیل اػتحىام راتی تاال ،هماٍهت تِ

خَسدگی ٍ حفظ ػختی دس یه هحذٍدُ دهایی گؼتشدُ تِ عَس

ٍػیؼی دس واستشدّای ػایؾ هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشًذ].[4

وشٍم دس آلیاط پایِ وثالت ػوذتا تـىیل دٌّذُ واستیذ اػت ٍ

ػٌلش آلیاطی هْن دس صهیٌِ ،تشای تاال تشدى اػتحىام ٍ هماٍهت

تِ خَسدگی اػت .تٌگؼتي ٍ هَلیثذى تشای تاال تشدى اػتحىام
صهیي اضافِ هیؿًَذ .ػاختاس وشیؼتالَگشافی وثالت اص دهای

اتاق تا  417°Cتِ كَست ّگضاگًَال ) ٍ (hcpدس دهاّای تاالتش اص

 417°Cتِ )(fccاػتحالِ هییاتذ].[5اػتالیت یىی اص هؼشٍفتشیي
آلیاطّای پایِ وثالت اػت وِ تِ ػٌَاى هَاد سٍوؾواسی دس
تدْضات هَخَد دس ؿشایظ ػخت هثل پشُّای تَستیي ،تلثشیٌگّا،

پَؿؾّای هماٍم تِ ػایؾ ،لغؼات پوپّا ،پالنّا ٍ ًـیويگاُ

ؿیشّا دس كٌایغ ًفت ٍ گاص واستشد داسًذ] .[6واستیذّا ػوَها دس

آلیاطّای اػتالیت پایِ  Co-Cr-W-Cغٌی اص وشٍم ًَع ،M7C3

ّوچٌیي دس آلیاطّای تٌگؼتي تاال ،واستیذ غٌی اص تٌگؼتي ًَع
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ّ M6Cؼتٌذ].[7اػتالیت  4داسای وشتي ؿثیِ اػتالیت  ،6اها

تاال ٍ هماٍهت تِ خَسدگی هٌاػة ّؼتٌذ] .[9فَالدّای صًگًضى

سػَبػختؿًَذُ هاستٌضیتی هؼوَال حاٍی  4تا  7دسكذ ًیىل

تشای ًگِ داؿتي دهای  Msدس تاالی دهای اتاق ّؼتٌذّ.وچٌیي
ػٌاكش هغ ،هَلیثذى ،آلَهیٌین ،تیتاًین ٍ ًیَتین تشای تـىیل

سػَب اضافِ هیؿًَذ] .[10فَالد  15-5PHیه فَالد صًگًضى

هاستٌضیتی ونوشتي حاٍی تمشیثا  %3هغ اػت .یه سػَب غٌی اص
هغ دس ایي فَالد ایداد هیگشدد وِ ػثة افضایؾ اػتحىام

هیؿَد].[11

ٍلتی اػتالیت سٍی فَالد سٍوؾ هیؿَد ،سلت آّي دس

پَؿؾ تاال هیسٍد (هخلَكا دس الیِ اٍل) وِ ػثة واّؾ

هماٍهت تِ خَسدگی ٍ واّؾ هماٍهت تِ ػایؾ اػتالیت تِ دلیل

واّؾ وشٍم ٍ افضایؾ اًشطی ًمق دس چیذُ ؿذى ؿثىِ وثالت ٍ

واّؾ دس هحتَی وشتي هیؿَد .تا واّؾ سلت آّي یا ًیىل همذاس

فاصّای تشد واستیذی واّؾ هییاتذ وِ تاػث واّؾ تشدی

هیؿَد[.]12

تَصیغ واستیذّا دس اػتالیت تِ ٍضؼیت اًدواد ،دهای هزاب ٍ

ًشخ ػشهایؾ دس ٌّگام ٍ تؼذ اص اًدواد تؼتگی داسد ] .[4حشاست

ٍسٍدی ّن یىی اص ػَاهل تؼییي وٌٌذُ ًشخ ػشهایؾ اػت]،[13

تٌاتشایي حشاست ٍسٍدی هیتَاًذ تؼییي وٌٌذُ تَصیغ واستیذّا

تاؿذ .حشاست ٍسٍدی ٍ ًشخ ػشهایؾ تش سیضػاختاس هٌغمِ هتاثش

اص حشاست (ًضدیه فلل هـتشن) تاثیش صیادی داسد ٍ تاػث تفاٍت
سیضػاختاس هٌغمِ هتاثش اص حشاست ًؼثتتِ فلض پایِ هیؿَد]. [14

دس پظٍّؾ حاضش اثش حشاست ٍسٍدی تش سیضػاختاس ٍ

هماٍهت

تِ

ػایؾ

فَالد

صًگًضى

سػَبػختؿًَذُ

 15-5PHسٍوؾ ؿذُ تا اػتالیت 4تشسػی ؿذ.

ريش تحقیق

داسای تٌگؼتي تیـتشی اػت .دس ًتیدِ دس اػتالیت  ،4حاٍی

دس ایي پظٍّؾ سٍوؾواسی تِ سٍؽ خَؿىاسی لَػی تٌگؼتي-

وِ تشای تْثَد هماٍهت تِ ػایؾ هغلَب اػت .همذاس تٌگؼتي

 15-5PHتِ ػٌَاى فلض پایِ ٍ ػین خَؽ اػتالیت 4تا لغش5mm

واستیذ تٌگؼتي ) ٍ (M6Cواستیذ وشٍم ( ٍ M7C3یا  )M23C6اػت

تیـتش دس اػتالیت ،4هماٍهت تِ ػایؾ ٍ خَاف دهای تاال سا
ًؼثت تِ اػتالیت  6تْثَد هیتخـذ ].[8،5

فَالدّای صًگًضى سػَبػختؿًَذُ ( )PHداسای اػتحىام

گاص ) (GTAWتا اػتفادُ اص فَالد صًگًضى سػَبػختؿًَذُ

اًدام ؿذ.

تشویة ؿیویایی ػینخَؽ ٍ فلض پایِ دس خذٍل  1اسائِ ؿذ.

ًوًَِّای فلض پایِ تِ كَست كفحِّایی تا لغشٍ 90mm

ضخاهت 10mmآهادُ ؿذًذ ٍ ػپغ تحت ػولیات آًیل اًحاللی

دس دهای  1040°Cتِ هذت یه ػاػت لشاس گشفتٌذ .لثل اص

سٍوؾواسی ،ػغح ًوًَِّا هاؿیيواسی ؿذُ ٍ تا اػتَى ؿؼت

اػیذ پیىشیه 5 ،هیلیلیتش ّیذسٍولشیه اػیذ ٍ 100هیلیلیتش اتاًَل

تِ هذت  20ثاًیِ اذ ؿذًذ.

جذيل .2پارامترَای ثاتت جًضکاری

ٍ ؿَ دادُ ؿذ تا آلَدگیّا ٍ پَػتِ اوؼیذی ػغح اص تیي تشٍد.

قطثیت

ؿىلً 1حَُ سٍوؾواسی ٍ خذٍل 2پاساهتشّای ثاتت ٍ خذٍل 3

وًع گاز

دتی گاز

تا اػتفادُ اص دػتگاُ خَؽ ؿشوت گام الىتشیه هذل Parstig

Ar%99/99

8 lit/min

پاساهتشّای هتغیش تىاس سفتِ سا ًـاى هیدّذ .ػولیات خَؿىاسی

 ،AC/DC SQ251تحت گاص آسگَى اًدام ؿذ .ػپغ ًوًَِّای
سٍوؾؿذُ دس دهای  480°Cتِ هذت یه ػاػت تحت ػولیات
پیشػاصی لشاس گشفتٌذ.

اص ًوًَِّا آصهایؾ سیضػختیػٌدی ٍیىشص تا ًیشٍی 200گشم

تش همغغ ػشضی ًوًَِّای پَلیؾ ؿذُ اص ػغح سٍوؾ تِ ػوت

صیشالیِ اًدام ؿذ.

آصهَى ػایؾ تِ سٍؽ پیي سٍی دیؼه تا اػتفادُ اص دیؼه

دستگاٌ
DCEP

قطر سیم

جىس الکتريد

جًش

تىگسته تا

5mm

تًریم% 2

جذيل.3متغیرَای جًضکاری تا حرارت يريدی مختلف
كذ

جریان

سرعت

ومًوٍ

جًضکاری
A

جًضکاری
mm/s

H

190

1/575

L

135

يلتاش
v
17/6
15/4

1/45

حرارت

ارتفاع

يريدی
J/mm

ريكص
mm

1270

2/5

870

2/5

فَالد اتضاس  D2تا ػختی  62ساوَلػی اًدام ؿذ .پیيّا تِ ؿىل

اػتَاًِای تا لغش  6هیلیوتش اص ًوًَِّای سٍوؾ ؿذُ ٍ فلض پایِ
تذٍى سٍوؾ تَػظ ٍایش وات تْیِ ؿذ .آصهَى ػایؾ دس دهای

 25دسخِ ػاًتیگشاد تا تاس اػوالی ً 60یَتي دس هؼافت  1000هتش
اًدام ؿذ .لثل ٍ تؼذ اص اًدام ػایؾً ،وًَِّا تَػظ اتاًَل تویض

ؿذُ ٍ ػپغ تَػظ تشاصٍ دلیك تا دلت  0/1هیلیگشم ٍصى ؿذًذ.

اختالف ٍصى پیيّا تِ ػٌَاى هؼیاس هماٍهت تِ ػایؾ دس ًظش

گشفتِ ؿذ.

تشای هغالؼِ سیضػاختاسی ٍ تحلیل ًتایح اص هیىشٍػىپی

ًَسی،هیىشٍػىپ الىتشًٍی سٍتـی ٍ آًالیض عیفػٌح اًشطی

خْت اػتفادُ ؿذُ اػتً .وًَِّای سٍوؾ واسی ؿذُ تشای
هتالَگشافی دس همغغ ػشضی تشؽ دادُ ٍ تا ػٌثادُ  80تا 1500

دس ًْایت ًوًَِّا تَػظ هحلَل هحلَل ٍیلال تا تشویة  1گشم

جذيل .1تركیة ضیمیایی سیم جًش استالیت 4ي فلس پایٍ فًالد زوگوسن 15-5PH
فلس پایٍ
سیم

جًش

C

Si

Mn

P

S

Mo

Cr

Ni

Nb

Cu

W

Co

Fe

0/036

0/45

0/65

0/026

0/001

0/27

14/68

4/23

0/33

3/04

-

-

Bal

0/7

>1

0/23

-

-

>1

33/67

0/45

-

-

13/3

Bal

1/59
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ضکل .1تکىیک تکار رفتٍ ترای ريكصكاری
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وتایج ي تحث

تررسی ریسساختار

ؿىل  2ػىغّای هیىشٍػىپ ًَسی ،اص خظ رٍب تا ًضدیه

هشوض خَؽ سا ًـاى هیدّذ .تشای توام ًوًَِّا سٍوؾ ؿذُ تا

اػتالیت  ،4هشحلِ اٍل اًدواد دس ػثَس اص خظ لیىَئیذٍع ؿاهل

اًدواد هحلَل خاهذ وثالت تِ كَست دًذسیتی اػت .تا اًدواد

هحلَل خاهذ وثالت ،تشویة ؿیویایی هزاب ٍالغ دس فضای تیي

دًذسیتّا اص وشتي ٍ وشٍم غٌیتش ؿذُ ٍتِ تشویة یَتىتیه

ًضدیه هیؿَد.دس هشاحل پایاًی اًدواد ٍ تا ًضدیه ؿذى تِ خظ
ػالیذٍع ،واستیذّای یَتىتیه هٌدوذ هیؿًَذ.

هشوضی خَؽ هیؿَد [ .]13ایي اهش دس سٍوؾواسی فَالد

صًگًضى سػَب ػختیؿذُ 15-5PHتا اػتالیت 4هـاّذُ ؿذ ٍ
دس ؿىلً 2ـاى دادُ ؿذُ اػت.

هیضاى حشاست ٍسٍدی ٍ ػشػت خَؿىاسی هیتَاًذ تش فاكلِ

تاصٍّای دًذسیت ٍ ػلَلّا تاثیش گزاس تاؿذ .تا واّؾ ًؼثت

حشاست ٍسٍدی– ػشػت خَؿىاسی یؼٌی( Q/Vهیضاى حشاست دس
ٍاحذ عَل خَؽ)ً ،شخ ػشد ؿذى افضایؾ ،تٌاتشایي فاكلِ تیي
تاصٍّای دًذسیت یا فاكلِ تیي ػلَلی افضایؾ هییاتذ .تٌاتشایي تا

افضایؾ ًشخ ػشد ؿذى ،سیضػاختاس خَؽ سیضتش هیؿَد [.]13

ؿىل  3تلَیش هیىشٍػىپ ًَسی ًوًَِّا تا حشاست ٍسٍدی

هختلف ًـاى هیدّذ .دس ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ووتش تِ دلیل
ػشػت اًدواد تاالتش ،ػاختاس دًذسیتی تا پَؿؾ ظشیفتش ایداد

هیؿَد .تٌاتشایي هیضاى حشاست ٍسٍدی دس چگًَگی اًدواد ٍ
سیضػاختاس ًْایی سٍوؾ تؼیاس تاثیش گزاس اػت.

ؿىل (-3الف) سیضػاختاس دس ًضدیه ػغح سٍوؾ ،ػاختاس

دًذسیتی ّن هحَس ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ون سا ًـاى هیدّذ وِ

ًؼثت تِ ػاختاس دًذسیتی ّنهحَس ؿىل (-3ج) داسای ػاختاس
تؼیاس ظشیفتش تا تاصٍّای دًذسیت ٍ دسكذ یَتىتیه تیي
دًذسیت تؼیاس صیادی هیتاؿذّ .وچٌیي ؿىل ( -3ب) سیضػاختاس

دس ًضدیه خظ رٍب

ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ون سا ًـاى

هیدّذوِ ػاختاس ػلَلی ٍ دًذسیت ػتًَی سیضتش ٍ دسكذ
ضکل.2تصًیر میکريسکپ وًری حالت اوجماد فلس جًش از فصل مطترک
تا مركس جًش در ومًوٍ تا حرارت يريدی كم( ،ومًوٍ .)L

تشای گشادیاى دهایی (ً ٍ )Gشخ سؿذ )(Rدس حَضچِ خَؽ

ساتغِ ( )1حاون اػت [:]13
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()1

یَتىتیه تیـتشی ًؼثت تِ ؿىل (-3د) تا حشاست ٍسٍدی ون

هیتَاى هـاّذُ وشد.

ؿىل 4تلَیش هیىشٍػىپ الىتشًٍی ًوًَِّا تا حشاست

ٍسٍدی هختلف ًـاى هیدّذ .دسكذ یَتىتیه تیـتش تشای ًوًَِ

تا حشاست ٍسٍدی ون هـاّذُ هیؿَد .تا تَخِ تِ ؿىل ً 5وَداس

آًالیض خغی عیف ػٌح اًشطی ،دس ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ووتش

تِ دلیل ػشػت اًدواد تاالتشً ،فَر آّي دس سٍوؾ واّؾ هییاتذ

تا تَخِ تِ هؼادلِ تاال ،اص خظ رٍب تِ ػوت خظ هشوضی

ٍ سلت ون آّي تاػث تـىیل واستیذّای اتتذایی ،لثل تـىیل واستیذ

رٍب حالت اًدواد اصكفحِای تِ ػلَلی ،دًذسیتی ػتًَی ٍ

فاص صهیٌِ ّوشا تا همذاس صیادی واستیذّای اتتذایی دس تیي الیِّای

دس خظ هشوضی خَؽ تیـتش ٍ دس خظ رٍب ووتش اػت ،وِ تاػث

كَست پشاوٌذُ هـاّذُ هیؿَد وِ همذاس تـىیل واستیذّای

خَؽً ،ؼثت  G/Rواّؾ هییاتذ .تٌاتشایي دس ػشتاػش هٌغمِ

یَتىتیىی هیؿَد .دس ؿىل (-4ب) ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ون،

دًذسیتی ّنهحَس تغییش هییاتذ ٍ ّوچٌیي ًشخ ػشد ؿذى )(GR

یَتىتیه تا سًگ سٍؿيتش ٍ ّوچٌیي فاصّای ػفیذ سًگ تِ

واّؾ فاكلِ تیي تاصٍی دًذسیتّا اص خظ رٍب تِ ػوت خظ

اتتذایی ٍ فاصّای ػفیذسًگ دس ؿىل (-4الف) تؼیاس ون اػت.

ضکل.3تصًیر میکريسکپ وًری از اثر حرارت يريدی در الف)ومًوٍ  Lوسدیک خط ريب ،ب)ومًوٍ Lوسدیک مركس جًش،
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ضکل .5الف) ومًدارَای آوالیس خطی از الف) ومًوٍ Hي ب) ومًوٍL

ؿىل  5سلت ػٌاكش دس سٍوؾ تَػظ آًالیض خغی عیفػٌح

اًشطی اص خظ رٍب تا ػغح سٍوؾ ًـاى دادُ ؿذُ اػتً .تایح

ًـاى هیدّذ تا واّؾ حشاست ٍسٍدی سلت آّي دس سٍوؾ

واّؾ هییاتذّ .وچٌیي پیهّایی دس ایي ًتایح دیذُ ؿذُ وِ تا

تَخِ تِ افضایؾ وشتي ٍ وشٍم دس آى ًمغِ اص پیه ،هیتَاى گفت

پالوت ،الیِای دس هشصداًِّا سػَب وٌذ .هؼوَال  Mػٌلشی اص

وشٍم اػت اها ًیىل ،وثالت ،آّي ،هَلیثذى ،تٌگؼتي هیتَاًٌذ

خایگضیي ؿًَذ .واستیذ  M6Cتِ كَست تلادفی تَصیغ هیؿًَذ

ٍهؼوَال  Mػٌلش تٌگؼتي یا هَلیثذى اػت .واستیذ  M7C3هؼوَال
تِ ؿىل تَدُ تیي داًِای هـاّذُ هیؿَد].[5

ایي پیه ّا هشتَط تِ واستیذّای وشٍم اػت وِ تؼذاد ایي پیهّا

دس ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ون ) (Lتیـتش تَدُ اػت.تا افضایؾ
حشاست ٍسٍدی سلت آّي تِ پَؿؾ ٍ ًفَر وشٍم ٍ وثالت اص

پَؿؾ تِ ػوت صیشالیِ هیگشدد وِ دس ًْایت تاػث افضایؾ سلت

دس فلل هـتشن هیگشدد]15[ .

فاز ضىاسی
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ؿىل ً 6وَداس پشاؽ پشتَایىغ اص ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ون

سا ًـاى هیدّذ .تا تَخِ تِ تلاٍیش هیىشٍػىپ الىتشًٍی اص

سٍوؾ ،تِ ًظش هیسػذ وِ پیهّای هـاّذُ ؿذُ دس آًالیض پشاؽ
پشتَ ایىغ هشتَط تِ هحلَل خاهذ وثالت (FCCصهیٌِ خاوؼتشی)،

( M7C3واستیذ اتتذایی خاوؼتشی سٍؿي)( M6C ،واستیذ ػفیذ) ٍ
( M27C6الیِّای یَتىتیىی) ّؼتٌذ.

واستیذ  M23C6اص سػَتات هْن اػت ٍ هیتَاًذ تِ ؿىلّای

ضکل .6ومًدار پراش پرتً ایکس از ريكص ومًوٍ .L

ریسسختیسىجی

خذٍل  ،4ػختی ػغح ٍ هتَػظ ػختی تا ػوك 0022µm

سٍوؾ سا تش حؼة هیضاى حشاست ٍسٍدی ًـاى هیدّذّ .وچٌیي

ؿىل  7پشٍفیل ػختی دس همغغ ػشضی ًوًَِّا سا اسائِ هیوٌذ.

تاال اػت (هغاتك ؿىلّای  .)4 ٍ 3تٌاتشایي ًوًَِ Lداسای تَصیغ

صًگًضى ،15-5PHتِ عَس لاتل هالحظِای ػثة افضایؾ ػختی

اػت.سٍوؾواسی تا حشاست ٍسٍدی تاال ػثة دسؿتؿذى

افضایؾ ػختی اص فلل هـتشن تا ػغح سٍوؾ تِ دلیل

تا افضایؾ فاكلِ اص فلل هـتشن فلض خَؽ–فلض پایِ تِ ػوت

آى خَاّذ ؿذ وِ خَد تاتؼی اص حشاستی ٍسٍدی اػت.

سیضتَدى داًِ ػغح سٍوؾ ًؼثت تِ فلل هـتشن ٍ ّوچٌیي

ًفَر آّي دس هداٍس فلل هـتشن اػت] .[16

سیضػاختاس هیؿَد ،دس ًتیدِ تاػث افت ػختی هیؿَد.

هشوض خَؽ ،ػختی دس ّش دٍ ًوًَِ افضایؾ هییاتذ وِ تِ دلیل

تغییشات سیضػاختاس اًدوادی اصكفحِای تِ ػلَلی ،دًذسیتی

هغاتك ؿىل  ٍ 7خذٍل  4هـاّذُ هیؿَد وِ دس سٍوؾواسی

ػتًَی ٍ دًذسیتی ّنهحَس ٍ ظشیفتش ؿذى دًذسیتّااػت .عثك

حشاست ٍسٍدی ون ،تِ دلیل گشادیاى دهایی پاییيتش حیي اًدواد،

تِ ػوت هشوض خَؽ واّؾ هییاتذ ٍ ایي ،ػاهل دیگش افضایؾ

تا حشاست ٍسٍدی ون هیتَاى تِ ػختی تیـتش سػیذ.دس ًوًَِ تا

سیضػاختاس داسای دًذسیتّای ظشیفتش] ٍ [17تَصیغ تیـتش

واستیذّا تا همذاس آّي ووتشتش ًؼثت تِ ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی
كذ ومًوٍ

آًالیض خغی عیفػٌح اًشطی (ؿىل  )5همذاس آّي اص فلل هـتشن
ػختی اػت.

جذيل .4سختی فلس جًش استالیت 4تا حرارت يريدی مختلف
میاوگیه سختی تا عمق 2500µm

تاالتریه سختی اوذازٌگیری ضذٌ
(يیکرز)

(حرارت يريدی)

(يیکرز)

( Hتاال)

496

547

( Lكم)

606

635
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تررسی رفتار سایص

ایداد سیضػاختاس ظشیفتش ٍ افضایؾ هیضاى ػلّای یَتىتیه ٍ

ؿىل ً 8تایح آصهَى ػایؾ تش اػاع واّؾ ٍصى تا هؼافت

1000هتش سا تشای ًوًَِّای سٍوؾواسیؿذُ تا حشاست ٍسٍدی

هختلف ٍ ًوًَِ تذٍى سٍوؾ ًـاى هیدّذ .هـاّذُ هیؿَد وِ
اػوال سٍوؾ هماٍهت تِ ػایؾ فَالد صًگًضى سا تْثَد هیدّذ.

ّوچٌیي تا واّؾ حشاست ٍسٍدی دس سٍوؾواسی ،هماٍهت تِ
ػایؾ تْثَد تیـتشی هییاتذ.

واستیذ وشٍم ًؼثت داد .سلت آّي تاثیشی صیادی دس هماٍهت تِ

ػایؾ اػتالیت داسد ٍ ّشچِ همذاس آى دس فلضخَؽ اػتالیت،

ووتش تاؿذ ،هماٍهت تِ ػایؾ تیـتش خَاّذ تَد] .[18عثك آًالیض

خغی عیفػٌح اًشطیً ،وًَِ تا حشاست ٍسٍدی ون ،سلت آّي
ووتشی سا ًؼثت تِ ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی تاال دس سٍوؾ داسد.

تررسی سطًح ساییذٌ ضذٌ ريكص

ؿىل  9تلاٍیش هیىشٍػىپ الىتشًٍی اص ػغح ػاییذُؿذُ

پیي دس ًوًَِ سٍوؾؿذُ تا اػتالیت 4سا ًـاى هیدّذ .دس ؿىل

9الف (ًوًَِ  ٍ )Hؿىل 9ب (ًوًَِ )Lهـاّذُ هیؿَد وِ هؼیش
ػایؾ هَاصی تا خْت ػایؾ اػت .تشآهذگیّای وَچه دس

هحلّایی اص ػغح ػاییذُؿذُ هـخق اػت وِ هیتَاًذ ًاؿی اص

خذاؿذى رسات اػتّ .وچٌیي رسات ٍسلِای سٍی ػغح ػایؾ

گیش وشدًذ .پلِای وِ دس هحذٍدُ تشآهذگی ّؼتٌذ ّویـِ سٍتِ-

ضکل.8كاَص يزن پیهَای ريكصكاری ضذٌ تا پیه تذين ريكص

واّؾ ٍصى ووتش دس ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی ونً ،وًَِ  ،Lدس

سٍی خْت ػایؾ لشاس داسًذ .تِ ًظش هیسػذ رسات تِ كَست

ٍسلِای اص ػغح خذا ؿذُاًذ تٌاتشایي هیتَاًذ هىاًیضم ػایؾ
چؼثاى دس اثش تغییشؿىل هَهؼاى تاؿذ.

همایؼِ تا ًوًَِ تا حشاست ٍسٍدی تاالً ،وًَِ  ،Hسا هیتَاى تِ
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ضکل  9تصايیر میکريسکپ الکتريوی از سطح ساییذٌ ضذٌ ريكص
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ًَیؼٌذگاى ایي همالِ تش خَد الصم هیداًٌذ اص صحوات ٍ ّوىاسی

اسصؿوٌذ خٌاب آلای هٌْذع حویذ فتحی هشتی فٌیٍحشفِای

واسگاُ خَؽ ًىا ٍ ّوچٌیي اص خٌاب آلای هٌْذع ػیذاحوذ
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