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 خالصه

ػٛپشآِیاطٞای پایٝ ٘یىُ سیختٍشی ؿذٜ اػت وٝ تٝ دِیُ ٔماٚٔت تٝ خٛسدٌی داؽ تاال، ٔماْٚ تٝ خضؽ ٚ اص  738ػٛپشآِیاط ایٙىُٛ٘ 

ٌیشد. ػّٕیات فشآٚسی ٞای ٌاصی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔیحفظ اػتحىاْ دس دٔاٞای تاال تٝ عٛس ٌؼتشدٜ دس ٔٛتٛسٞای جت ٚ تٛستیٗ

شات تاسصی چٖٛ سیضؿذٖ سػٛتات ٚ واٞؾ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٘ؼثت تٝ فّض پایٝ سا ا٘جاْ ؿذٜ تش ایٗ آِیاط تغیی (FSP)اغتـاؿی اكغىاوی 

تاؿذ، وٝ تا ٔی γٞای ٟٔٓ ٔماْٚ ؿذٖ ػٛپشآِیاطٞای پایٝ ٘یىُ، سػٛب فاص ثا٘ٛیٝ دس داخُ فاص صٔیٙٝ . یىی اص ٔىا٘یضْاػت دستشداؿتٝ

تشیٗ سٚؽ ٔماْٚ وشدٖ ػٛپشآِیاطٞای پایٝ تٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ پزیشد. ایٗ ٔىا٘یضْٔی  ػیىُ ػّٕیات حشاستی ا٘حالِی ٚ پیش ػاصی ا٘جاْ

تٝ تشتیة تش سٚی  FSPٌشدد. تأثیش ػّٕیات ا٘حالِی ٚ پیشػاصی لثُ ٚ تؼذ اص ا٘جاْ ػّٕیات٘یىُ دس ٔماتُ تغییش فشْ ٔحؼٛب ٔی

ٚ واستیذٞا ا٘جاْ ؿذٜ اػت. ٘تایج  ٌأا پشایٓ-ٞای ٌأایٛتىتیه ا٘ذاصٜ دا٘ٝ، سػٛتات ٌأا پشایٓ، ٞا،سیضػاختاس اص جّٕٝ ٔشصدا٘ٝ

تش ٚ ٘ـاٖ داد، وٝ ػّٕیات حشاستی ػثة دسؿت ؿذٖ سػٛتات ٌأاپشایٓ، پیٛػتٗ سػٛتات سیض تٝ یه دیٍش، تٛصیغ یىٙٛاخت

 پیٛػتٍی واستیذٞا ؿذ.

 
 .ذیواست ٓ،یٌأا پشا-، سػٛتات ٌأاFSP،یسػٛب ػخت اتی، ػ738ّٕ ٙىُٛ٘یا: یوّٕات وّیذ

 

 

  مقدمه .1
 

ػاصی ٞای ٔٙحلش تفشد فشایٙذ اغتـاؿی اكغىاوی تٝ واستشدٞای ٌؼتشدٜ ٚ ٔتٙٛع اص جّٕٝ سیضداٍ٘ی ٚ ٍٕٞٗٚیظٌی

دس جشیاٖ ایٗ فشآیٙذ، یه اتضاس چشخـی تا عشاحی خاف وٝ [. 1] سیضػاختاس آِیاطٞای واسؿذٜ ٚ سیختٍی ا٘جأیذٜ اػت

دٜ ؿذٜ ٚ پغ اص ٔذتی چشخؾ دسجا دس ساػتای ٔؼیش تؼییٗ ؿذٜ تٝ ؿأُ پیٗ ٚ ؿا٘ٝ اػت تٝ داخُ یه ٔادٜ یىپاسچٝ فشٚ تش

(. حشاست حاكُ اص اكغىان ٔاتیٗ ؿا٘ٝ اتضاس ٚ ػغح ٔادٜ ػثة ٘شْ ٚ خٕیشی ؿذٖ ٔادٜ دس ٘احیٝ 1)ؿىُ آیذحشوت دس ٔی

% دٔای رٚب لغؼٝ 70-60فشآیٙذ ؿذٜ ٚ تا ایجاد اغتـاؽ ٔىا٘یىی تٛػظ پیٗ اتضاس، ٔادٜ تغییش ؿىُ ؿذیذی سا دس دٔای تاال

وٙذ وٝ دس ٟ٘ایت ٔٙجش تٝ تغییشات سیضػاختاسی چـٍٕیشی دس ٘احیٝ اغتـاؿی تذِیُ اثشات تٛاْ تغییش ؿىُ پالػتیه تجشتٝ ٔی

 [.2] ٌشددؿذیذ، حشاست ٚ اغتـاؽ ٔٛاد ٔی
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ٝ خضؽ ٚ اػت وٝ داسای اػتحىاْ ت Ni-Cr-Co، یه آِیاط سیختٍشی ؿذٜ 738ػٛپش آِیاط پایٝ ٘یىّی ایٙىُٛ٘ 

دس دٔای تاال تٝ ٕٞشاٜ ٔماٚٔت تٝ خٛسدٌی داؽ، تاالتش تٝ ٘ؼثت دیٍش ػٛپش آِیاطٞای ػختی سػٛتی اػت. ایٗ ٘ٛع  1ٌؼیختٍی

سیضػاختاس ػٛپش آِیاط  [.3] ٞای ِٔٛذ تشق ٚ ٔٛتٛس جت داسدٞای ٌاصی ٘یشٌٚاٜػٛپش آِیاطٞا واستشدٞای صیادی دس تٛستیٗ

ٞا اػت. وؼش حجٕی تؼیاس ٞا ٚ تیٗ د٘ذسیتٔٛجٛد دسٖٚ د٘ذسیت γ'ٚػیؼی اص رسات سػٛتی  ٔتـىُ اص تٛصیغ 738ایٙىُٛ٘ 

دس ػاختاس  γ-γ'، تٛسیذٞا، ػِٛفٛواستیذٞا ٚ یٛتىتیه MCوٕی اص ا٘ٛاع ٔختّف واستیذٞا/وشتٛ٘یتشیذٞا تٝ خلٛف ٘ٛع 

 [.4] دس حیٗ ا٘جٕاد اػت 2عش سیضجذایؾتخا γ-γ'تـىیُ یٛتىتیه غیش تؼادِی . سیختٍی دس ٔحُ تیٗ د٘ذسیتی ٚجٛد داسد

ػاػت، ٔتـىُ اص تٛصیغ  2تٝ ٔذت  1120℃پغ اص ػّٕیات حُ ػاصی اػتا٘ذاسد دس دٔای 738 ایٙىُٛ٘ ػاختاس ػٛپش آِیاط

پغ  738 ایٙىُٛ٘ د٘ذسیتی اػت. ػٛپش آِیاطتش دس ٔٙاعك تیٗدسؿت γ'ٞا ٚ  سیض دس داخُ د٘ذسیت γ'ٔتٛاصٖ اص رسات سػٛتی  

ٌیشد. ػاػت ٚ ػپغ ػشد ؿذٖ دس ٞٛا لشاس ٔی 24تٝ ٔذت   845℃ ػّٕیات ٔحَّٛ ػاصی، ػّٕیات پیشػاصی دس دٔایاص 

، تؼتٝ تٝ ػّٕیات γ'سیضػاختاس ٟ٘ایی تمشتیا ٔـاتٝ تا سیضػاختاس فّض ٔحَّٛ ػاصی ؿذٜ اػت، تا ایٗ تفاٚت وٝ تٛصیغ رسات 

ٞذف اص ا٘جاْ ػّٕیات حشاستی ا٘حالِی ، حُ وشدٖ فاصٞای سػٛب  [.4] ٔحَّٛ ػاصی دس دٔاٞای ٔختّف ٔتفاٚت خٛاٞذ تٛد

ا٘ذ ا٘ذ ٚ یا دس حیٗ ػشدؿذٖ ساػة ٌشدیذٜٚ واستیذٞا وٝ اص پیؾ اص ا٘جاْ ػّٕیات پیش ػختی ساػة ٌشدیذٜ γ'وشدٜ خلٛكا 

ٚ تٝ ٕٞیٗ كٛست ػّٕیات  تش ؿذٜٞای خضؿی تاالػثة ػشػت 1080℃ تاؿذ. ػّٕیات حشاستی ا٘حالَ دس دٔای پاییٗ تش اصٔی

ٞای ٞش آِیاط تاتغ دسجٝ ٌشدد . ا٘ذاصٜ دا٘ٝٞای خضؿی وٕتش ٔیحشاستی ا٘حالَ دس دٔاٞای تاالتش ػثة ٌؼیختٍی دس وش٘ؾ

ػّٕیات سػٛب  ؿٛد.حشاست ا٘حالَ اػت. تا افضایؾ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ خضؽ دس دٔای تاال وٕتش ؿذٜ ِٚی اػتحىاْ لغؼٝ ٘یض وٕتش ٔی

ٌیشد. ٌاٞی ظٛس ساػة وشدٖ فاصٞای ػخت وٙٙذٜ جٟت سػیذٖ تٝ خٛاف ٔىا٘یىی ٔٛسد ٘یاص كٛست ٔیػختی، تٝ ٔٙ

ٌزاسد. ٚلتی تش ٔماٚٔت خضؿی ٚ تٙؾ ؿىؼت تأثیش ٔی γ'ٌیشد. تغییش دٔای سػٛبكٛست ٔی ایػّٕیات پیشػختی دٚ ٔشحّٝ

ٌشدد ٚ ػٕش واسی لغؼٝ شػت خضؽ صیاد ٔیوٝ ػّٕیات سػٛب ػختی دس دٔای خیّی وٓ صیش دٔای ا٘حالَ كٛست پزیشد ػ

 ٌشدد .وٓ ٔی

 
 [6]٘ٛاحی ٔختّف ایجاد ؿذٜ ٜؿٕاتیه فشایٙذ اكغىاوی اغتـاؿی تٝ ٕٞشا  -1ؿىُ 

 

 ؿٛد. ؿٛد، سیضػاختاس ٚ خٛاف ٔىا٘یىی آٖ دػتخٛؽ تغییش ٕ٘یایٗ ٘احیٝ فمظ ٌشْ ٔی :Base Metal ٘احیٝ

-ؿٛد وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ تغییش فشْ پالػتیىی دس ٘احیٝ اتفاق ٕ٘ی٘أیذٜ ٔی ٔتأثش اص حشاست٘احیٝ  :Hate Affected Zone ٘احیٝ

 افتذ.

                                                                                                                                                    
1
 - Rupture 

2
 - Micro segregation 

http://www.wikipg.com/show_topic.aspx?id=7997&topic_id=18973&lang=fa
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 :TMAZ) .فاق ٔی افتذایٗ ٘احیٝ ٞٓ تحت تأثیش حشاست لشاس داسد ٚ ٞٓ تغییش فشْ پالػتیىی دس آٖ ات :TMAZ ٘احیٝ

Thermomechanically Affected Zone ) 

افتذ. ایٗ ٘احیٝ تیـتشیٗ تغییش ؿىُ ٚ دٔا سا ٘ؼثت تٝ ػایش دس ایٗ لؼٕت تثّٛسٔجذد تغٛس وأُ اتفاق ٔی :Stir Zone ٘احیٝ

 دٞذ. ؿٛد وٝ دٔای تثّٛسٔجذد پاییٗ تش آٔذٜ ٚ ایٗ اتفاق آػاٖ تش سخلؼٕت ٞا داؿتٝ ٚ ٕٞیٗ تاػث ٔی

ای دس وـٛس ایشاٖ دس ساتغٝ تا تاثیش پاسأتشٞای ٔختّف فشایٙذ اكغىاوی اغتـاؿی تش سٚی سیضػاختاس تحمیمات ٌؼتشدٜ

تٝ تشسػی   [7] فٛالدٞا ٚ آِیاطٞای ٔختّف، تخلٛف آِیاطٞای آِٛٔیٙیٓ كٛست ٌشفتٝ اػت. دس ٕٞیٗ ساػتا ٘ٛؿاد ٚ ٕٞىاساٖ

پشداختٙذ. دس  2024اس ٚ خٛاف ٔىا٘یىی اتلاَ اكغىاوی اغتـاؿی آِیاط اِٛٔیٙیٓ تاثیش ػشػت چشخـی اتضاس تش سیضػاخت

 5083تاثیش ػشػت پیـشٚی پیٗ تش سٚی سیضػاختاس ٚ خٛاف ٔىا٘یىی آِیاط آِٛٔیٙیٓ [ 8] تحمیك دیٍشی فشجی ٚ ٕٞىاساٖ

تٝ ٔغاِؼٝ اثش دٔا ٚ صٔاٖ پیش [ 9] ٖسا ٔٛسد تشسػی لشاس داد٘ذ. غالٔی ٚ ٕٞىاسا جٛؿىاسی ؿذٜ تا فشآیٙذ اكغىاوی اغتـاؿی

 تذیٗ ٔٙظٛسپشداختٙذ.   7075ػاصی پغ اص فشآیٙذ اغتـاؿی اكغىاوی تش سٚی سیضػاختاس ٚ خٛاف ٔىا٘یىی آِیاط آِٛٔیٙیٓ 

دسجٝ  120ٚ  80پغ اص اػٕاَ فشآیٙذ اغتـاؿی اكغىاوی تحت ػّٕیات پیشػاصی ٔلٙٛػی دس دٔاٞای سا فٛق  آِیاط آٟ٘ا

وٝ فشایٙذ  دادوٝ. ٘تایج تشسػی سیضػاختاس ٚ سیض ػختی ٘ـاٖ داد٘ذػاػت لشاس 96تا  4ٚ تاصٜ ٞای صٔا٘ی ا٘تخاتی ػا٘تیٍشاد 

 یذٜاغتـاؿی اكغىاوی تاػث ایجاد سیضداٍ٘ی ٔٛثشی دس ٘احیٝ تحت اغتـاؽ ٚ تٛصیغ ٍٕٞٗ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ دس ایٗ ٘احیٝ ٌشد

 .دادتشاتش واٞؾ ٘ـاٖ  10وٝ دس ٔمایؼٝ تا ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚیٝ  آٔذٔیىشٚٔتش تذػت  5-4تغٛسیىٝ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ای دس ٔحذٚدٜ 

ایٗ آِیاطٞا ٚ ٔغاِؼات  FSPٞای پایٝ ٘یىُ، تؼذاد واسٞای ا٘جاْ ؿذٜ دس ساتغٝ تا تا ٚجٛد واستشدٞای تؼیاس صیاد ػٛپشآِیاط

ٗ تحمیك، تٝ تشسػی تأثیش ػّٕیات حشاستی ا٘حالِی سیضػاختاسی دس ٔمایؼٝ تا آِیاط ٞای آِٛٔیٙیٓ تؼیاس ٔحذٚد تٛدٜ اػت. دس ای

تش  حشاستی سػٛب ػختیػّٕیات تشسػی تاثیش پشداختٝ ؿذٜ اػت. ٞذف ایٗ تحمیك  738ایٙىُٛ٘  FSP ٚ پیشػاصی تش سٚی

یىی ی تشٔٛٔىا٘ی ٔتاثش اص حشاست ٚ ٘احیٝػاختاس ٘ٛاحی ٔختّف جٛؿىاسی اغتـاؿی اكغىاوی اص جّٕٝ ٘ٛاحی فّضپایٝ، ٘احیٝ

ٞا دس ٘ٛاحی ٔختّف جٛؽ سا تشسػی داؿتٝ اػت. ٚ ٕٞچٙیٗ تأثیش آٖ تش ٌأاپشایٓ، فاصٞای یٛتىتیه، ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٚ واستیذ

 وشدٜ وٝ ٘تایج حاكُ اص ایٗ ٔـاٞذات ٔٛسد تحث لشاس ٌشفتٝ اػت.
 

 .     روش تحقیق2

ٔتش تا یه پاع ا٘جاْ ؿذ. تشویة ؿیٕیایی ػٛپشآِیاط ٔیّی 100*50*5فشایٙذ اغتـاؿی اكغىاوی سٚی ٚسلی تٝ اتؼاد  

 ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 1وٝ ایٗ تحمیك ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌشفت، دس جذَٚ 738 ایٙىُٛ٘ 
 738: تشویة ؿیٕیایی ػٛپشآِیاط ایٙىُٛ٘ 1جذَٚ 

 

 ٘یىُ صیشوٛ٘یْٛ تا٘تآِ تیتا٘یٓ آِٛٔیٙیٓ آٞٗ ٘یٛتیْٛ ِٔٛیثذٖ تٍٙؼتٗ وثاِت وشْٚ وشتٗ ػٙلش

10/0 دسكذ ٚص٘ی  50/15  8/9  04/3  27/2  70/0  09/0  36/4  15/3  81/1  04/0  ٔاتمی 

 

ٔتش ٚ ٔیّی 4/1ٔتش ٚ پیٗ ٔخشٚعی ؿىُ تا استفاع ٔیّی 20فشایٙذ تا اتضاسی اص جٙغ آِیاط واستیذ تٍٙؼتٙی تا ٔـخلات لغش ؿا٘ٝ 

 3ٔتش تش دلیمٝ ٚ صاٚیٝ ا٘حشاف ّٔی 50دٚس تش دلیمٝ، ػشػت پیـشٚی اتضاس  800چشخـی ٔتش ا٘جاْ ٌشدیذ. ػشػت ٔیّی 4لغش 

ٞای ٔختّف تٝ ػٙٛاٖ پاسأتشٞای تٟیٙٝ ا٘تخاب ؿذ. ػٝ لغؼٝ دسجٝ )٘ؼثت تٝ خظ ػٕٛد تش كفحٝ فشایٙذ( پغ اص ا٘جاْ آصٔایؾ

ٕٛ٘ٝ ؿاٞذ، یه لغؼٝ تشای ا٘جاْ ػّٕیات ا٘حالِی ٚ یه تٟیٝ ؿذ، یه لغؼٝ تٝ ػٙٛاٖ ٘  FSPٔتش اص ٕ٘ٛ٘ٝٔیّی 5*5*30تٝ اتؼاد 

ا٘جاْ ؿذ.  F2L-150 ٔذَ AZARی لغؼٝ تشای ا٘جاْ ػّٕیات ا٘حالِی ٚ پیشػاصی. ػّٕیات ا٘حالِی ٚ پیشػاصی تٝ ٚػیّٝ وٛسٜ

تغییشات، تشسٚی  تاؿذ. تٝ دِیُ تـخیقای ٔیتٝ كٛست دٚ ٔشحّٝ 738ػّٕیات حشاستی ا٘حالِی ٚ پیشػاصی ػٛپشآِیاط ایٙىُٛ٘ 

 آٔذٜ اػت. 2َ ی اَٚ تش دیٍشی ٞش دٚ ٔشحّٝ اػٕاَ ؿذٜ اػت. ؿشح ایٗ ٔشاحُ دس جذٚیىی اص لغؼات ٔشحّٝ



 ( 1331سال  -2شماره  -1جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی

189 

 

 738. ػّٕیات حشاستی ایٙىُٛ٘ 2جذَٚ 

 ػّٕیات ٌشاد()ػا٘تی دٔا )ػاػت( صٔاٖ

 ػّٕیات ا٘حالِی 1120 2

 ػّٕیات پیشػاصی 845 24
 

ص٘ی، ػٙثادٜ 2500تا  60ٞای واستیذ ػیّیؼیٓ اص جٟت تشسػی سیضػاختاس ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ سا تا ػٙثادٜ تؼذ اص ا٘جاْ ػّٕیات حشاستی،

پِٛیؾ ٚ ٚ ػپغ اچ ؿذ٘ذ. دس ایٗ تحمیك اص دٚ ٔحَّٛ اچا٘ت، یىی ٔحَّٛ ٔاستُ تا دسكذ اػتا٘ذاسد ٚ دیٍشی اِىتشٚاچ تا 

اتتذا لغؼات تا ٔحَّٛ  ثا٘یٝ، اػتفادٜ ؿذ. 5صٔاٖ  ِٚٚت  6تا ِٚتاط  ml H3PO4 +40 ml HNO3 +48 ml H2SO4 12ٔحَّٛ 

تٝ دِیُ ػّٕیات حشاستی ٚ تثّٛس ٔجذد  FSPٔاستُ اچ ؿذ٘ذ. ٚ روش ایٗ ٘ىتٝ حائض إٞیت اػت وٝ، ٔیضاٖ ا٘شطی دس ٘احیٝ 

ػی ؿذ. ػپغ ٔشاحُ تاؿذ. سیضػاختاس تا ایٗ ٔحَّٛ اچ تشستش تٛدٜ، دس ٘تیجٝ صٔاٖ اچ وشدٖ اص صٔاٖ اػتا٘ذاسد تیـتش ٔیپاییٗ

تاؿذ ٚ اچ دْٚ ٞا ٔیٝص٘ی ٚ پِٛیؾ ا٘جاْ ؿذ ٚ لغؼات اِىتشٚاچ ؿذ٘ذ. دس ٔحَّٛ اچ اَٚ ٞذف دیذٖ ٔشصدا٘ػٕثادٜ

ی ٔیىشٚػىٛج وٙذ. تٕاْ تلاٚیش تٝ ٚػیّٝٞا سا ٔـخق ٔیٞا ٌٚأاپشایٓٞا سا ٔٛسد ٞجْٛ لشاس دادٜ ٚ یٛتىتیه ٌأاپشایٓ

 ا٘جاْ ٌشفت. Imagejؿذ. دس پایاٖ تؼییٗ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ ٚ لغش ٔتٛػظ دا٘ٝ ٞا تا ٘شْ افضاس  ٌشفتٝ OLYMPUS MZ51٘ٛسی 
 

 نتایج و بحث .    3

سیضػاختاسٞا ٚ فاصٞای ٔختّف دس ٔٙاعك فّض پایٝ، ٔٙغمٝ ٔتاثش اص حشاست، ٔٙغمٝ ٔتاثش اص فشایٙذ تشٔٛٔىا٘یىی ٚ ٔٙغمٝ 

 دٞذ.سا ٘ـاٖ ٔی FSPٔٙاعك ٔختّف فشایٙذ  2ؿىُ  .ٕٞضدٜ تٝ عٛس وأُ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت

 

 
 .X100، اِىتشٚاچ ٚ تضسٌٕٙایی ػاػت 2ٚ 1120℃ٕ٘ٛ٘ٝ ػّٕیات ا٘حالِی، دٔای HAZ. ٘احیٝ  2ؿىُ

 

ٞا ٚ دسٖٚ دٞذ وٝ واستیذٞای ٔٛجٛد دس ٔشصدا٘ٝ)اِف( ٕ٘ٛ٘ٝ ؿاٞذ سا تؼذ اص فشآٚسی اكغىاوی اغتـاؿی ٘ـاٖ ٔی 3ؿىُ  

ٌشی ؿٕؾ تـىیُ تش اص دٔای ا٘جٕاد دس عَٛ سیختٝٔؼٕٛال دس دٔای وٕی پاییٗ MCٞای تاؿٙذ. واستیذٔـاٞذٜ ٔی ٞا لاتُدا٘ٝ

ٞٓ دسٖٚ دا٘ٝ ٔـاٞذٜ وشد.  ٞا سا ٞٓ دس ٔشصدا٘ٝ ٚتٛاٖ واستیذی تؼذ اص ػّٕیات حشاستی ا٘حالِی ٘یض ٔیؿٛ٘ذ. دس ٕ٘ٛ٘ٝٔی

تٝ واستیذٞای دیٍش ٚجٛد داسد. تؼذ اص ػّٕیات ا٘حالِی،  MCاَ تثذیُ واستیذ )ب( وٝ دس ا٘جاْ ػّٕیات حشاستی احتٕ 2ؿىُ

تٛاٖ دیذ وٝ فّض پایٝ تغییش چٙذا٘ی ٘ذاؿتٝ ٚ واستیذٞای تّٛوی ؿىُ دسٖٚ دا٘ٝ ٚ ػّٕیات پیش ػاصی ا٘جاْ ؿذٜ ٘یض ٔی

ِیُ ا٘جاْ ػّٕیات پیشػاصی احتٕاَ تـىیُ تاؿذ، لاتُ ٔـاٞذ اػت. تٝ دٞا وٝ اعشافـاٖ ٌأا ٔیواستیذٞای ٔٛجٛد دس ٔشص دا٘ٝ

ٞای ٔحَّٛ دس تؼتش ٚ وشتٗ MCتاؿذ. ایٗ واستیذٞا اص ا٘حغاط واستیذٞای ٞا ٔیٚ ٕٞٛطٖ ؿذٖ آٖ M23C6واستیذٞای 

 ا٘ذ.تـىیُ ؿذٜ
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  ،اِىتشٚاچ ػاػت، 2، 1120℃ ا٘حالِی دس دٔای. ب( ػّٕیات X500فّضپایٝ اِف( تؼذ اص ػّٕیات فشایٙذ اكغىاوی اغتـاؿی، اِىتشٚ اچ، تشصٌٕٙایی  -3ؿىُ 

 .X 500ػّٕیات پیشػاصی، اِىتشٚاچ، تضسٌٕٙایی ج( X500تضسٌٕٙایی
 

ؿٛد، ا٘ذاصٜ دا٘ٝ تؼذ اص ػّٕیات ا٘حالِی تغییش چٙذا٘ی ٘ىشدٜ اػت وٝ تٝ دِیُ حضٛس )ب( ٔـاٞذٜ ٔی 3عٛس وٝ دس ؿىُ ٕٞاٖ

تش ؿذٜ وٝ ایٗ ٘تیجٝ تؼذ اص ػّٕیات پیشػاصی ٘ؼثت تٝ دٚ تلٛیش لثُ وأال تضسي سػٛتات دس ٔشصدا٘ٝ ٔی تاؿذ أا ا٘ذاصٜ دا٘ٝ

ٞا دس ٔشحّٝ ا٘حالِی ٚ پیشػاصی تٝ تشتیة دس جذَٚ دٚ ٘یض روش ؿذٜ اػت. أا تا تٛجٝ تٝ تلاٚیش ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ یٛتىتیه

یٗ پیٛػتٝ ؿذٖ سػٛتات تؼذ اص ػّٕیات ا٘ذ ٚ وؼش حجٕی آٟ٘ا واٞؾ یافتٝ اػت. ٕٞچٙ٘ؼثت تٝ فّض پایٝ وٛچه تش ؿذٜ

 تٛا٘ذ تش خٛاف ٔىا٘یىی تأثیش ٌزاس تاؿذ.پیشػاصی دس ایٗ تلاٚیش لاتُ ٔـاٞذٜ اػت وٝ ایٗ أش ٔی
 

ٞا لشاس ٘ذاؿتٝ تاؿٙذ، حفشات ؿىُ ٞا ٔمذاس تٟیٙٝ داسد. اٌش واستیذٞا دس عَٛ ٔشصدا٘ٝٔمذاس تٛصیغ واستیذٞا دس عَٛ ٔشصدا٘ٝ

ٞا ای اص واستیذٞا دس عَٛ ٔشصدا٘ٝافتذ. تا ٚجٛد ایٗ اٌش فیّٓ پیٛػتٝٞا اتفاق ٔیِغضؽ تیؾ اص حذ ٔشصدا٘ٝ خٛاٞذ ٌشفت ٚ

ای پیٛػتٝ اص واستیذٞا دس ٔشص ؿٛد. تٙاتشایٗ تٛصیغ تٟیٙٝ، یه تٛصیغ ص٘جیشٜٞای ؿىؼت پیٛػتٝ ایجاد ٔیٔٛجٛد تاؿذ ٔؼیش

ٞا تذٖٚ تأثیش ٔٙفی تش ػّٕىشد داوتیّیتی ؿٛ٘ذ. دٔای تٛا٘ٙذ ٔا٘غ ِغضؽ ٔشصدا٘ٝٔیتاؿذ وٝ دس ایٗ كٛست واستیذٞا ٞا ٔیدا٘ٝ

ی ا٘جٕاد ؿىُ ٞا دس آخشیٗ ٔشحّٝتاؿذ ٚ تا تٛجٝ تٝ ٔـاٞذات، یٛتىتیهتش اص دٔای رٚب اجضا ٔیٚاوٙؾ یٛتىتیه پاییٗ

ٚ  MC٘ذسیتی تٟتشیٗ ٔىاٖ تشای واستیذٞای ؿٛد. ٔایغ رٚب تیٗ دٌیشد، جایی وٝ ػٙاكش تا دٔای رٚب پاییٙی یافت ٔیٔی

ٞا تٝ . ایٗ یٛتىتیه[10]ؿٛ٘ذی تیٗ د٘ذسیتی تٛصیغ ٔیٚ یٛتىتیه دس ٘احیٝ MCتاؿذ، تٙاتشایٗ واستیذ تشویة یٛتىتیه ٔی

 یض ٔؼشٚفٙذ.سصتی ٘

-ی ٔتاثش اص حشاست ٔـاٞذٜ ٘ـذٜ ٚ تیـتش ٔـاتٝ فّض پایٝ ٔیٞا ٚ حجٓ تاالی سػٛتات تغییشی دس ٘احیٝتٝ دِیُ حضٛس واستیذ

ٞای سصتی دٞذ.وٝ ٘ماط ا٘تٟای ا٘جٕاد داسای یٛتىتیه٘ـاٖ ٔی FSPی فّض پایٝ تؼذ اص ػّٕیات )اِف( ٘احیٝ 3 تاؿٙذ. ؿىُ

)ب( 3)اِف( ٚ 3ٞای ٔتفاٚتی ٞؼتٙذ. تا ٔمایؼٝ ؿىُٞا داسای ا٘ذاصٜشصدا٘ٝ ٚجٛد داس٘ذ. ایٗ یٛتىتیهتاؿٙذ وٝ دس ٔؿىُ ٔی

ٞا ؿذٜ وٝ ٔؼّٕا تش خٛاف تأثیش خٛاٞذ تٛاٖ ٔـاٞذٜ وشد وٝ ػّٕیات ا٘حالِی تاػث واٞؾ یافتٗ ػایض ایٗ یٛتىتیهٔی

تش اص حاِت ٞا وٛچهدٞذ وٝ ػایض یٛتىتیه٘ـاٖ ٔی )ج( ایٗ ٘احیٝ سا تؼذ اص ػّٕیات پیشػاصی3داؿت ٚ ٕٞچٙیٗ ؿىُ

ای ٞای دسٖٚ دا٘ٝٞا اص ٌأا پشایٓٞای اعشاف ایٗ یٛتىتیهتاؿٙذ. ٕٞچٙیٗ ٌأا پشایٓا٘حالِی ٚ حاِت فشآٚسی ؿذٜ ٔی

تٝ كٛست  ٞای وـیذٜ ؿذٜتٛاٖ ٔـاٞذٜ وشد وٝ ٌأا پشایٓٔی FSPتاؿذ. دس ػّٕیات ا٘حالِی ٘ؼثت تٝ حاِت تش ٔیدسؿت

ٞا ؿذٜ تٛاٖ ٌفت وٝ ػّٕیات پیشػاصی تاػث دسؿت ؿذٖ ٌأا پشایٓتاؿٙذ. تٝ عٛس وّی تا تٛجٝ تٝ تلاٚیش ٔیتش ٔیدسؿت

 اػت.

اٌش تاصیاتی ٚ تثّٛس ٔجذد دس حیٗ تغییشؿىُ پالػتیه دس دٔای تاال اتفاق تیافتذ، تٝ ایٗ دٚ پذیذٜ تاصیاتی دیٙأیىی ٚ تثّٛس 

ٞٓ تغییش ؿىُ سا تجشتٝ وشدٜ أا تٝ دِیُ ی تشٔٛٔىا٘یىاَ چشخٝ دٔایی ٚ . واستیذٞا دس ٘احیٝ[11]ٌٛیٙذ ٔجذد دیٙأیىی ٔی

افتذ. ٔىا٘یضْ اكّی تثّٛسٔجذد، حشوت ٘اوافی تٛدٖ ٔمذاس تغییش فشْ ٚ دٔا دس ایٗ ٘احیٝ تثّٛس ٔجذد تٝ كٛست وأُ اتفاق ٕ٘ی

جایی حاكُ اص ؿٛد. ا٘شطی ٚسٚدی رخیشٜ ؿذٜ تٝ كٛست ٘اتٞا اص ٔادٜ ٔیی ٘اتجاییٞا تٛدٜ وٝ ٔٙجش تٝ حزف دا٘ؼیتٝٔشصدا٘ٝ
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ٞای تا ایٗ وٝ دس ایٗ دا٘ٝ تاؿذ.دس ایٗ ٘احیٝ تؼیاس تاالػت وٝ حاكُ اص یه فشایٙذ تاصیاتی ٚ تثّٛس ٔجذد ٘الق ٔی  FSPفشایٙذ

تاؿٙذ. ٞای لثُ ٞٙٛص اص تیٗ ٘شفتٝ ٚ ٔـخق ٔیتٛاٖ ٔـاٞذٜ وشد، أا ٔشصدا٘ٝٞای صیش ٚ ٞٓ ٔحٛس سا ٔیوـیذٜ ؿذٜ تـىیُ دا٘ٝ

ی تش اص حاِت فّض پایٝ ٞؼتٙذ.دس ٕ٘ٛ٘ٝتاؿٙذ أا ایٗ واستیذٞا وٛچهٞای ٔتـىُ اص واستیذٞا تٝ كٛست وـیذٜ ؿذٜ ٔیٔشصدا٘ٝ

ٌی ای اص واستیذٞا دس ٔؼیش ٔـخلی وـیذٜ ؿذٜ وٝ تیاٖ اص وـیذٜتٛاٖ ٌفت فیّٓ ٘اپیٛػتٝٔی FSPتؼذ اص ا٘جاْ فشایٙذ 

 تاؿذ.ٞا ٔیٔشصدا٘ٝ

ی سا تٝ كٛست پشاوٙذٜ دس ٘احیٝ γ-γ'ٞای تاؿذ. یٛتىتیهٕٛ٘ٝ تؼذ اص ا٘جاْ ػّٕیات ا٘حالِی ٔی، سیضػاختاس 4٘ؿىُ 

ؿٛد ٚ ٕٞیٗ عٛس وٝ تٝ عشف ٞا تیـتش ٔـاٞذٜ ٔیتٛاٖ دیذ. دس لؼٕت پاییٗ ایٗ ٘احیٝ حضٛس ایٗ یٛتىتیهتشٔٛٔىا٘یىاَ ٔی

ی اختالط ایٗ تٛاٖ ٔـاٞذٜ وشد وٝ دس ٘احیٝا تٛجٝ تٝ تلاٚیش ٔیٞا وٓ ؿذٜ وٝ تسٚیٓ اص ٔمذاس ایٗ یٛتىتیه٘احیٝ اختالط ٔی

ٞا دس ٔؼیش ٔـخق ٌی واستیذتاؿذ.  دس ایٗ تلاٚیش ٘یض وـیذٜٞا لاتُ ٔـاٞذٜ ٔیٞا حُ ؿذٜ ٚ تٛصیغ ٌأا پشایٓیٛتىتیه

-ای دس جٟت ٔـخق، ٌأا پشایٓٞای ٔشصداٌ٘ٝی واستیذتٛا٘ذ ٔـاٞذٜ وشد وٝ ػالٜٚ تش وـیذٜتاؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیٔـٟٛد ٔی

 ٞای ثا٘ٛیٝ ٘یض دس ایٗ ٔؼیشٞا تٝ كٛست ٘اپٛػتٝ حضٛس داس٘ذ ٚ جذایؾ حاكُ اص سیختٝ ٌشی ٘یض واٞؾ یافتٝ اػت.

 

 
 

 .X 1500 تؼذ اص ػّٕیات ا٘حالِی، اِىتشٚاچ، تضسٌٕٙایی TMAZ. ٘احیٝ 4ؿىُ

 

دس حاِت ػّٕیات  TMAZی ٔمایؼٝ تا تلاٚیش ٔشتٛعٝ تٝ ٘احیٝتؼذ اص ا٘جاْ ػّٕیات پیشػاصی دسؿت ؿذٖ واستیذٞا دس 

تاؿذ. احتٕاَ تـىیُ واستیذٞای جذیذ ٘یض ٚجٛد داسد ا٘حالِی تا حاِتی وٝ ػّٕیات پیشػاصی ا٘جاْ ؿذٜ وأال لاتُ تـخیق ٔی

تیه سا تجشتٝ وشدٜ ٚ داسای ی وافی حشاست ٚ تغییش فشْ پالػتٝ ا٘ذاصSZٜ ی تاؿذ. ٘احیٝٔی MCی واستیذ وٝ حاكُ اص تجضیٝ

تاؿذ ٚ ٞای تثّٛس ٔجذد یافتٝ پاییٗ ٔیٞا دس داخُ دا٘ٝی ٘اتجاییی سیض ٚ ٞٓ ٔحٛس تٛدٜ وٝ دا٘ؼیتٝٞای تثّٛس ٔجذد یافتٝدا٘ٝ

. [12]ٞای تثّٛسٔجذد یافتٝ جایٍزیٗ ؿذٜ اػت تاؿٙذ. ػاختاس دسٖٚ د٘ذسیتی تٝ عٛس وأُ تا دا٘ٝٞای ػاسی اص وش٘ؾ ٔیدا٘ٝ

ا٘ذ ٚ تـتش دس ٘ضدیىی ٚ یا سٚی ٔشصٞای جذیذ حضٛس داس٘ذ. أا ایٗ تش ؿذٜؿىؼتٝ ٚ وٛچه FSPٞا تؼذ اص فشایٙذ واستیذ

ٞا ٘یض داسای تاؿٙذ. صٔیٙٝ دا٘ٝكٛست س٘ذْٚ ٔیواستیذٞا ؿثیٝ فّض پایٝ ٘یؼتٙذ وٝ دس تٕاْ ٔشصٞا تٛصیغ ؿذٜ تاؿٙذ تّىٝ تٝ 

ی تلاٚیش ٔشتٛط تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دس حاِت ػّٕیات ا٘حالِی، ٔی تٛاٖ واستیذٞا سا وٝ ٕٞا٘ٙذ تاؿذ. تا ٔـاٞذٜسػٛتات لاتُ ٔـاٞذٜ ٔی

 5صدا٘ٝ دس ؿىُ تاؿٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ واستیذٞایی سا دس ٔشٞا ٔیتش ٘ؼثت ٔشصدا٘ٝدس ٔشصٞای جذیذ ٚ دسؿت FSBٕ٘ٛ٘ٝ تؼذ اص 

تاؿٙذ. ٔی M23C6ای تٝ دِیُ ػّٕیات حشاستی ٞای ٔشصدا٘ٝٚ واستیذ MCٞای دسٖٚ دا٘ٝ تٛاٖ ٔـاٞذٜ وشد وٝ واستیذ)اِف( ٔی

تٛاٖ دس واستیذٞا ٔـاٞذٜ وشد. تشای حاِت پیشػاصی ؿذٜ اص تغییش چٙذ٘ی سا دس ٔمایؼٝ تا حاِت لثُ اص ػّٕیات ا٘حالِی ٕ٘ی

-ا٘ذ. تٝ دِیُ دسؿت ؿذٖ سػٛتات ٌأا پشایٓ دسٖٚ دا٘ٝتش ؿذٜاٖ دسیافت وٝ واستیذٞای ٔشصدا٘ٝ ای دسؿتتٛ)ب( ٔی5ؿىُ 
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ٞا دس حاِت دس ٔشصدا٘ٝ M23C6ٞای ٞا، ٚضؼیت واستیذٞای دسٖٚ دا٘ٝ تٝ ساحتی لاتُ تـخیق ٘یؼت. احتٕاَ سػٛب واستیذ

  تاؿذ.پیشػاصی تیـش ٔی

 
 

 .X1500 پیشػاصی، اِىتشٚاچ، تضسٌٕٙایی تؼذ اص ػّٕیات SZ. ب( ٘احیٝ X 1500تؼذ اص ػّٕیات ا٘حالِی، اِىتشٚاچ، تضسٌٕٙایی  SZ. اِف( ٘احیٝ 5ؿىُ 

 

ی جٛؽ ٘ؼثت تٝ ٞای ٘احیٝتاسصتشیٗ ٔـخلٝ تؼذ اص ا٘جاْ فشایٙذ جٛؿىاسی اكغىاوی اغتـاؿی، وٛچىتش ؿذٖ دا٘ٝ

ٞا ٚ ایجاد تاؿذ. سیض ؿذٖ دا٘ٝتاؿذ وٝ داسای ػٝ ٔىا٘یضْ ٔجضا ٔیجذد دیٙأیىی ٔیفّض پایٝ ٔیثاؿذ وٝ ایٗ أش تٝ ػّت تثّٛس ٔ

ٞایی تا ػایض ٘ا٘ٛ سػیذ وٝ تؼتٍی تٛاٖ حتی تٝ دا٘ٝتاؿذ وٝ تا ایٗ سٚؽ ٔیٞای ٞٓ ٔحٛس دس ٘احیٝ جٛؽ لاتُ ٔـاٞذٜ ٔیدا٘ٝ

تٛا٘ذ تش خٛاف ٔادٜ تاؿذ وٝ ٔیوشیؼتاَ یىی اص فاوتٛسٞایی ٔیٞا دس یه ٔادٜ پّی ٞای فشایٙذ داسد. ػایض اكّی دا٘ٝتٝ پاسأتش

ی ای تا ا٘ذاصٜ دا٘ٝا٘ذ. ٔادٜٞا ٚ جاٞای خاِی ػاختٝ ؿذٜٞا اص ٘اتجاییاص جّٕٝ اػتحىاْ تأثیش تؼضایی تٍزاسد. تا٘ذٞای تیٗ دا٘ٝ

تاؿذ. ٔذَ ّٛس ٔجذد، واٞؾ ا٘شطی آصاد ٔیتٛا٘ذ اػتحىاْ تاالتشی داؿتٝ تاؿذ. ٘یشٚ ٔحشوٝ تشای تاصیاتی ٚ تثتش ٔیوٛچه

 [. 12] ٚجٝ سؿذ خٛاٞٙذ وشد 6ٞای تا داؿتٗ تیـتش اص تاؿذ وٝ دا٘ٝٞا ٔغشح ٔیحثاب ٚ كاتٖٛ ٘یض دس ٔٛسد دا٘ٝ

 . ٔتٛػظ ا٘ذاصٜ دا٘ٝ)ٔیىشٚٔتش(3جذَٚ 

 اختالت فّض پایٝ
 ٔٙغمٝ

 ػّٕیات                   

 FSPتؼذ اص  343/17 150/96

 تؼذ اص ػّٕیات ا٘حالِی 1007/18 158/99

 تؼذ اص ػّٕیات پیشػاصی 268/18 283/108
 

 نتیجه گیری .   4

تؼذ اص ػّٕیات پیشػاصی، دسؿت ؿذٖ سػٛتات ٌأا پشایٓ ٚ پیٛػتٗ سػٛتات وٛچه تٝ یىذیٍش ٚ تٕایُ تٝ دسؿت 

دیذ.ػّٕیات ا٘حالِی تأثیش خاكی تش ا٘ذاصٜ دا٘ٝ تٝ دِیُ تٛاٖ ی اختالط ٔیؿذٖ ٚ تـىیُ سػٛتات تضسٌتش سا تخلٛف دس ٘احیٝ

ٞای تٝ دِیُ تثّٛس ٔجذد دیٙأیه دا٘ٝ ؿذٖ سا ٔـاٞذٜ وشد.تٛاٖ دسؿتحضٛس واستیذٞا ٘ذاؿتٝ ٚ فمظ دس حاِت پیشػاصی ٔی

ای ٔا سػٛتات ٔشصدا٘ٝٞای سیض تـىیُ ؿذٜ ای تشٔٛٔىا٘یىاَ دا٘ٝ.دس ٘احیٝاػت ی اختالط تـىیُ ؿذٜسیض ٞٓ ٔحٛس دس ٘احیٝ

ی تٝ عٛس وأُ حُ ٘ـذٜ ٚ دس ٔؼیش خاف ٚ لاتُ تـخیق وـیذٜ ٞؼتٙذ وٝ حاكُ اص تثّٛس ٔجذد ٞای ٔشصدا٘ٝٚ واستیذ

٘یض حضٛس داس٘ذ أا ایٗ فاص دس ٘احیٝ اختالط حُ  TMAZی دس ٘احیٝ ،ٞا ػالٜٚ تش فّض پایٝیٛتىتیه تاؿذ.دیٙأیه ٘الق ٔی

ٚ  تٛاٖ ٔـاٞذ وشدتا ا٘جاْ ػّٕیات حشاستی پیٛػتٍی تیـتش واستیذ سا ٔی ا٘ذ.تٛصیغ ؿذٜ SZٞا دس ٞا ٚ واستیذؿذٜ ٌٚأا پشایٓ

ٔؼٕٛال تٝ كٛست تّٛوی ٚ  MCٞای واستیذ تاؿٙذ.تش اص واستیذٞای ٔٛجٛد دس فّض پایٝ ٔیوٛچه ی اختالط٘احیٝ یواستیذٞا
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سا داس٘ذ. ایٗ واستیذٞا اص  M23C6  ٚM6Cٞای پایذاستش ُ تٝ تثذیُ تٝ واتیذتاؿٙذ وٝ تؼذ اص ػّٕیات حشاستی تٕایدسؿت ٔی

 .اػت ٞای ٔحَّٛ دس تؼتش تـىیُ ؿذٜٚ وشتٗ MCا٘حغاط واستیذٞای 
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 اِٚیٗ عشح تؼأّی كٙؼت تا دا٘ـٍاٜ: ٕٞایؾ ػاال٘ٝ پظٚٞؾ ٞای واستشدی دس ػّْٛ ٟٔٙذػی ٚ پایٝ، تٟشاٖ، ایشاٖ. .5055آِٛٔیٙیْٛ 

 

دس  5083(. تشسػی تاثیش ػشػت پیـشٚی تش ٔیىشٚ ػاختاس ٚ خٛاف ٔىا٘یىی آِٛٔیٙیْٛ 1389خؼشٚ فشٔٙؾ.) ,. فشجی، كادلؼّی. ػثذاِشضا ػّغا٘ی پٛس8

 وشٔاٖ، دا٘ـٍاٜ ؿٟیذ تاٞٙش وشٔاٖ، ایشاٖ. اِٚیٗ ٕٞایؾ كٙایغ ٔؼذ٘ی،جٛؿىاسی اكغىاوی اغتـاؿی.  
 

پایاٖ تحت فشآیٙذ اغتـاؿی اكغىاوی.  7075٘یىی آِیاط آِٛٔیٙیٓ . تشسػی تأثیش ػّٕیات حشاستی تش سیضػاختاس ٚ خٛاف ٔىا1390. غالٔی, ػیاٚؽ. 9
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