
 

 

روب آهن  ریخته گری مذاوم  قالبهای مسیپوشش بر  بررسی خوردگی داغ

 اصفهان
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 اسؿذ(ًدف آباد، داًـگاُ آصاد ًدف آباد، داًـکذُ هَاد )داًـدَی کاسؿٌاػی  .1

 اكفْاى، داًـگاُ كٌؼتی اكفْاى، داًـکذُ هَاد )داًـیاس( .2

 اكفْاى، داًـگاُ كٌؼتی اكفْاى، داًـکذُ هَاد )اػتاد( .3

 

 
 چکیده

پَؿؾ دس قالبْای سیختِ گشی هذاٍم کاسخاًِ فَالد ػااصی رٍ  آّاي اكافْاى اص خولاِ      ؿکؼتایداد ؿیاس ٍ 

ػَاهل هخشبی اػت کِ هٌدش بِ تؼَین صٍد ٌّگام قالب ؿذُ ٍ تَقفات پش ّضیٌِ سا دس بش داسد. اثاش ػٌلاش سٍی   

پَؿؾ کشٍم  دس خَسدگی داؽ ػاهل اكلی تخشیب پَؿؾ دس قالب هی باؿذ. ایي ػٌلش با ًفَر اص هیاى تشکْای

دس ػخت هی تَاًذ با صیشالیِ تـکیل هحلَل خاهذ بشًح آلفا ًوایذ ٍ هٌدش بِ کاّؾ اًتقال حاشاست قالاب ؿاَد.    

ػااػت قاشاس دادُ    6ایي هطالؼِ پَؿؾ کشٍم ػخت با اػتفادُ اص هزا  سٍی تحت اتوؼفش گاص آسگَى بِ هاذت  

تحقیقاات ًـااى داد اػاتفادُ اص ٍسقْاای     د. ؿذُ ٍ هـاّذُ ؿذُ پَؿؾ دس بشاباش هازا  سٍی هقاٍهات کوای داس    

سٍی دس هزا  فَالد هی باؿذ. اػتفادُ اص پَؿاؾ ّاای خاایگضیي یاا      ٍخَدگالَاًیضُ بِ ػٌَاى قشاهِ آّي ػاهل 

  ػوش قالبْای کشیؼتالیضاتَس سا افضایؾ دّذ.حزف هَاد آلَدُ بِ سٍی  هی تَاًذ 
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 خَسدگی داؽ  بش پَؿؾ قالب ّای.... بشسػی 

 مقدمه

فَالد ػاصی اص خٌغ هغ با دسكذ خلَف باالهی باؿذ. اًتخا   ُ دس سیختِ گشی هذاٍم کاسخاًِ هَسد اػتفاد قالب

 [1].ا ًقطِ رٍ  باال سا داسا هی باؿاذ قالبْای هؼی بِ ػلت اًتقال حشاست بؼیاس باالی ایي فلض ٍ تَاًایی اًدواد فَالد ب

ستی اص اػت هٌدش بِ یک ؿیب حشا 1با خذاسُ خاسخی قالب کشیؼتالیضاتَس هؼتقین ػیؼتن چشخؾ آ  کِ دس تواع

دس هاغ   2ٍخَد ًاخاللی، فاص دٍم ٍ ػٌاكش حل ؿذُ هثال اکؼایظى  .  [1ٍ2]هی ؿَدطشیق خذاسُ قالب بِ ػوت آ  

ِ    دس ًتیدِ ػبب کاّؾ اًتقال حشاست قالب، اػَخاج قالب ٍ بایي ؿاوؾ ٍ   اكاتکا    بااال سفاتي   هی تَاًاذ هٌداش با

. هشیب اًتقال حشاست سا بِ ؿذت باال های باشد   3خذاسُ قالب گشدد. اػتفادُ اص هغ اکؼیظى صدایی ؿذُ تَػط فؼفش

بذٍى کاّؾ اًتقاال حاشاست    افضایؾ دهای خضؽ ٍ دسكذ ًقشُ ػبب افضایؾ اػتحکام قالب1/0اػتفادُ اص ّوچٌیي 

اص خولاِ پَؿاؾ ّاای هاَسد      پَؿؾ ّای هَسد اػتفادُ ایي قالب ّا ػوَهاً کشٍم ػخت هی باؿذ. [3].ؿَدهی  هغ

ٍ پَؿؾ الکتشٍلغ اؿاسُ کشد. یکی اص خلَكایات   HVOFاػتفادُ دس قالبْای کشیؼتالیضاتَس هی تَاى بِ پَؿؾ 

 داسای بِ طَسی کِ پَؿؾ الکتشٍلغ باال اػتاًتقال حشاست  ی کِ بایذ پَؿؾ قالب کشیؼتالیضاتَس داؿتِ باؿذهْو

W/Mی بشابشحشاتاًتقال 
2
K 4 ٍم ػخت ٍ پَؿؾ کشW/M

2
K 68 کِ ًـاى هی دّذ هحذٍدیت اػتفادُ  هی باؿٌذ

ای قالبْاای  ّا یکای اص تَلیاذ کٌٌاذُ     KMEؿاشکت   .[4]تش اػات  بیـتشاص پَؿؾ الکتشٍلغ ًؼبت بِ کشٍم ػخت 

اص پَؿؾ کشٍم ػخت بِ هٌظَس افضایؾ ػوش ٍ کاّؾ اكتکا  بیي ؿوؾ ٍ قالب  سیختِ گشی هذاٍم فَالد ػاصی

کِ هحلَالت آى دس کاسخاًِ رٍ  آّي اكفْاى هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشد. یکی اص ػَاهل هْان   اػتفادُ هی کٌذ

اص تخشیب ٍ کاّؾ طَل ػوش قالب ٍخَد سٍی دس هزا  فَالد رکش ؿذُ اػت. هٌـاء ػٌلش سٍی دس فَالد اػاتفادُ  

     ٍ ی داسای ًقطاِ خاَؽ پااییي    سٍقْای گالَاًیضُ دس کَسُ ّای کٌَستَس بِ ػٌاَاى قشاهاِ اسصاى قیوات های باؿاذ. س

(C˚907 ٍ ُهی باؿذ کِ دس کٌَستَس قؼوت اػظوی اص آى تبخیش هی ؿَد ٍلی هی تَاًذ با هزا  فَالد ٍاکٌؾ داد )

های   4هْااخن  هی هاًذ. ایي ػٌلش اصخولِ ػٌاكش . بٌابشایي هیضاى بؼیاس کوی اص سٍی دس هزا  فَالد باقیؿَدتشکیب 

هحلَل خاهذ تک فااص  تـکیل . حولِ سٍی هی تَاًذ باػث ًفَر دس پَؿؾ ٍ هی ؿَدباؿذ کِ باػث تخشیب پَؿؾ 

ػبب اختالل دس اًتقال حشاست، افاضایؾ دهاای قالاب، اًبؼاا       پَؿؾٍخَد الیِ ًاص  بشًح دس صیش الیِ . ؿَدبشًح 

یفیات ػاطح   ٍ دس ًتیدِ ؿکؼت ٍ کٌذگی پَؿؾ اص ػطح قالب های گاشدد کاِ پیاهاذ آى کااّؾ ک      حشاستی قالب

 [5]ال  دػتگاُ کـاًٌذُ ؿوؾ هی باؿذ.اػتْ افضایؾ فَالد تَلیذی ٍؿوؾ 

 
 روش تحقیقمواد و 
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 - Crystallizator 

اکؼیظى دس هزا  هغ بِ كَست بیي ًـیٌی اًحالل هی یابذ  -2  
3
 - Dioxidation High Phosphor 

4
 - aggressive 



 ()داًـگذُ فٌیکٌگشُ هلی خَسدگی چْاسدّویي

اػتفادُ ؿذُ اػت. ًوًَِ  1با هـخلات آًالیض کوی هَخَد دس خذٍل  KMEؿشکت  DHPدس ایي تحقیق اص هغ 

بشیذُ ؿذُ اػت. ػطَح ًوًَِ ّا با اػتفادُ اص دػتگاُ  wire-cutبا اػتفادُ اص دػتگاُ  Cm2/0×1×1ّا بِ ابؼاد 

 هاػِ پاؿی صبش گشدیذًذ.

دقیقِ دس دػتگاُ  15ًوًَِ ّا بِ تشتیب پغ اص هاػِ پاؿی با آ  ٍ اػتَى ؿؼت ٍؿَ دادُ ؿذُ ٍ بِ هذت 

اػتاًذاسد سٍی ػطح ًوًَِ قشاس دادُ ؿذًذ. ػپغ با تَخِ بِ  هٌظَس حزف باقیواًذُ رسات هاػِآلتشاػًَیک بِ 

ASTM-G1  دقیقِ، بوٌظَس حزف اکؼیذّای احتوالی بش سٍی ػطح  3دس هحلَل اػیذ کلشیذسیک سقیق بِ هذت

اًدام   A/m100 2. هشحلِ چشبی صدایی با هحلَل سقیق پتاػین کلشیذ ٍ اػوال خشیاى اػتًوًَِ ّا قشاس دادُ ؿذُ 

 ؿذ. 

ِ هٌظَس بشسػی تاثیش حولِ سٍی اًتخا  گشدیذ. پَؿؾ ب هی باؿذ کِ پَؿؾ هَسد هطالؼِ ایي هقالِ کشٍم ػخت

17A/dmکشٍم ػخت دس حوام  اػیذ کشٍهیک با اػوال خشیاى 
 [6]دادُ ؿذ.اًدام  2

پغ اص پَؿؾ دّی ًوًَِ بِ دلیل افضایؾ خَاف هکاًیکی ٍ افضایؾ ػختی ػولیات حشاستی ؿذُ اًذ. دهای 

 [.7]ػاػت اًتخا  گشدیذ 16بِ هذت  C285ػولیات حشاستی 

gr/cmؿوؾ سٍی خالق ٍ بِ هیضاى  سٍی هَسد اػتفادُ دس ایي تحقیق اص بشادُ
سٍی ػطح ًوًَِ پَؿؾ دادُ  2 2

قشاس داسُ ؿذ. اص آًدایی  C ˚450 ػاػت دس دهای 6ؿذ. ػپغ ًوًَِ ّا دس یک کَسُ تحت اتوؼفش آسگَى بِ هذت 

سٍی ػطح ًوًَِ بِ طَس کاهل دس حالت هزا  هی باؿذ. ٍخَد  هی باؿذ، سٍی هَخَد C ˚419 سٍی کِ ًقطِ رٍ 

ًـاى هی دّذ هیضاى توایل  1اتوؼفش آسگَى بِ ػلت توایل اکؼیذاػَى باالی سٍی دس دهای هزا  هی باؿذ. هؼادلِ 

ٌاى هی باؿذ. بٌابشایي بِ هٌظَس اطوی  -Kj545داسای اًشطی آصاد بشابش با  C450بِ اکؼیذاػیَى هزا  سٍی دس دهای 

 هقذاسی پَدس صغال ّوشاُ با ًوًَِ ّا دسٍى کَسُ قشاس دادُ ؿذُ اػت.

 
(1)     Zn+1/2O2 → ZnO       ΔG=-351874-28.87TlogT-184.68T (J)   

 

بِ هٌظَس بشسػی ًفَر پزیشی سٍی دس پَؿؾ ٍ تـکیل بشًح دس صیش الیِ، ًوًَِ ّا اص هقطغ بشؽ صدُ ؿذُ دس ًْایت 

 ًتایح هَسد هطالؼِ ٍ گضاسؽ گشدیذ. EDXٍ با اػتفادُ اص هیکشٍػکپ ًَسی ٍ هیکشٍػکپ الکتشًٍی سٍبـی ٍ 

 
 نتایج و بحث

. هی دّذًـاى  سا بش سٍی ػطح هغکشٍم ػخت پَؿؾ هیکشٍػکپی ًَسی ٍ   SEM تلاٍیشالف ٍ   1ؿکل 

صیش الیِ کِ بِ ٍاػطِ هاػِ پاؿی بَخَد آهذُ اػت  سٍی ػطح  کشٍم ػختؿَد پَؿؾ ّواًطَس کِ هالحظِ هی 

بِ كَست یکٌَاخت ٍ بذٍى تخلخل سؿذ کشدُ اػت. ایي پَؿؾ بِ دلیل تٌـْای داخلی صیاد، داسای ػختی باال 
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(HV900هی باؿذ )[6] هیکشٍتشکْای هَخَد بش سٍی ػطح پَؿؾ کشٍم ػخت سا با اػتفادُ اص  2. تلَیش

 هیکشٍػکپ تَپَگشافی بِ خَبی ًـاى هی دّذ. 

پَؿؾ کشٍم ػخت س بْبَد خَاف هکاًیکی ٍ خَسدگی ٍ ًیض کاّؾ تٌؾ داخلی ػولیات حشاستی گشدیذ. بِ هٌظَ

ٍلی هطابق با  ظاّش ًـذُ اػت. Xِ پشاؽ اؿؼ بِ دلیل تک ػٌلشی بَدى پَؿؾ فاصی غیش اص کشٍم دس ًوَداس

 [6سا بِ ّوشاُ داسد] HV 70-50اػتاًذاسد کاّؾ ػختی سا بِ هیضاى

تلاٍیش  3ؿکل  اًدام گشدیذُ اػت. دس دسٍى کَسُ تحت اتوؼفش آسگَى تؼت خَسدگی داؽ تَػط هزا  سٍی 

. ّواًطَس کِ هـاّذُ هی هی دّذًـاى  پَؿؾ کشٍم ػخت سا بؼذ اص تؼت خَسدگی داؽ سا ًَسی هیکشٍػکپی

ًفَر داؽ اص  ػاػت تحت ؿشایط خَسدگی 6پغ اص گزؿت دس هقابل حولِ سٍی  ؿَد پَؿؾ کشٍم ػخت ًتَاًؼتِ

پَؿؾ کشٍم ػخت با ایداد ؿکاف ّای خلَگیشی کٌذ.  دس صیشالیِ پَؿؾ ٍ اص تـکیل بشًحسٍی دس پَؿؾ 

دس  4تلاٍیش هیکشٍػکپی ًَسی ؿکل اػت. ی دس صیشالیِ سا فشآّن کشدُ بضسگ دس داخل پَؿؾ ًفَر سٍ

هٌدش بِ ًفَر بیـتش سٍی ٍ تـکیل بشًح دس ػوق بیـتشی  قؼوتْایی کِ تش  بضسگ بِ كَست ؿکاف ایداد ؿذُ

ؿذُ دس حالیکِ دس هٌاطق دیگش خایی کِ تشکْای سیضتشایداد ؿذُ ًفَر سٍی کوتش بَدُ اػت. اختالف سًگ دس 

. ایي تلاٍیش ًـاى هی دٌّذ ؿیاس ّای ایداد بشًح دس صیشالیِ پَؿؾ هی باؿذحاکی اص هشص هغ ٍ  3تلاٍیش ؿکل 

ؿذُ بِ كَست پیَػتِ بِ یکذیگش هتلل ؿذُ اًذ ٍ اًتقال هزا  سٍی با ػیالیت باال سا اص هیاى پَؿؾ بِ صیش الیِ 

پَؿؾ کشٍم ػخت سا ًـاى هی دّذ. هـاّذُ هی ؿَد کِ ًفَر  line scanتلَیش   5. ؿکل كَست گشفتِ اػت

هیکشٍى اص صیشالیِ هیضاى  30تقشیباً یکٌَاخت خاسی ؿذُ اػت ٍ دس ػوق  با دسكذ تشکیبیسٍی دس دسٍى صیشالیِ 

 سٍی کاّؾ یافتِ اػت. 

ثش اتلال تشکْای کشٍم ػخت داسای هیکشٍتشکْای راتی هی باؿذ دس ؿشایط دهای باال دس ا اص آًدایی کِ پَؿؾ 

پَؿؾ ایداد هی کٌذ.  اص هیاىکَچک بِ یکذیگش ٍ ایداد تشکْای بضسگ، خَیباسّایی سا بشای ّذایت هزا  سٍی 

دٌّذُ ایي اػت کِ سٍی با هکاًیضم ًفَر اص طشیق خای خالی ٍ  5پَؿؾ کشٍم ػخت دس ؿکل  line scanتلَیش 

[ بِ 8شای ػبَس سٍی دس داخل پَؿؾ ایداد ؿذُ اػت ]ـذُ اػت ٍ تٌْا هؼابشی بًتشکیب ؿذى با کشٍم ایداد 

دسٍى پَؿؾ هیضاى سٍی ًضدیک بِ كفش  هـاّذُ هی ؿَدپَؿؾ کشٍم ػخت  line scanطَسی کِ دس ًوَداس 

ٍ تٌْا اص  دس ٍاقغ سٍی دس کل پَؿؾ با هکاًیضم ًفَر اتوی ٍ تشکیب ؿذى با پَؿؾ هٌتقل ًـذُ اػت هی باؿذ.

ًـاى هی دّذ  line scanّوچٌیي ًوَداس ؾ هَخَد پَؿؾ ًفَر كَست گشفتِ اػت. طشیق تشکْای راتی اص پی



 ()داًـگذُ فٌیکٌگشُ هلی خَسدگی چْاسدّویي

ًفَر هغ دس داخل پَؿؾ کشٍم ٍخَد ًذاؿتِ اػت ٍ بالؼکغ. اػاػاً ّیچ گًَِ فاصی بیي دٍ ػٌلش کشٍم ٍ هغ 

 پَؿؾ کشٍم ػخت ًـاى دادُ ؿذُ اػت، تشکْا ًک BSEتلاٍیش  4[ ّواًطَس کِ دس ؿکل 9گضاسؽ ًـذُ اػت ]

تیض بَدُ ٍ خْت اؿاػِ تشکْا بِ ػوت باال ًؼبت بِ ػوت پاییي بیـتش اػت ٍ هحل اتلال پَؿؾ ٍ صیش الیِ داسای 

اص هقایؼِ تلاٍیش هقطغ پَؿؾ کشٍم ػخت ػخت قبل ٍ بؼذ اص آصهایؾ  تشکْایی با ػشم بیـتش هی باؿذ.

اکٌذُ اػت بِ ی بؼیاس سیض ٍ پشخَسدگی داؽ دس هی یابین کِ هیکشٍتشکْای راتی پَؿؾ قبل اص تؼت خَسدگ

قابل تـخیق ًیؼتٌذ. دسكَستی کِ بؼذ اص آصهایؾ خَسدگی داؽ هیکشٍتشکْا با  1کل طَسی کِ دس تلاٍیش ؿ

، هیکشٍتشکْای سیض ٍ تـکیل تش  با طَلی کِ گاّاً بِ اًذاصُ هخاهت پَؿؾ اػتاتلال بِ یکذیگش ٍ اؿاػِ 

هی دّذ  تلاٍیش ًـاى  هـخق اػت. 3ٍ4خَبی دس تلاٍیش ؿکل  چگالی تش  سا افضایؾ دادُ ٍ ایي هَهَع بِ

تش بَدُ بیـتش  دس صیش الیِ دس هحلْایی کِ تش  پَؿؾ ػویق CuZnًفَر سٍی ٍ تـکیل آلیاط بیي ًـیٌی بشًح 

هیکشٍهتش(، ؿکؼتگی ٍ تخشیب کلی  8اػت. دس هَاسد کِ هخاهت پَؿؾ کشٍم ػخت کوتش بَدُ اػت )حذٍد 

هـاّذُ هی ؿَد، ػطح ًوًَِ بِ دلیل اًبؼا  ًاؿی اص تـکیل بشًح  6ػت. ّواًطَس کِ دس ؿکل پَؿؾ ایداد ؿذُ ا

ایي  ایداد ؿذُ اػت. ؿکؼتگی کاهل پَؿؾ  ،ٍ اثشات بیي ًـیٌی سٍی دس صهیٌِ هغ ٍ طبیؼت تشد پَؿؾ آلفا

تخشیب کلی  هٌدش بِ ایداد ؿکؼت ّای کاهل ٍ اص هیاى پَؿؾ با هخاهت کن ؿکل ًـاى هی دّذ ًفَر سٍی

 پَؿؾ ؿذُ ٍ ًفَر سٍی دس ػشتاػش صیش الیِ بِ كَست یکؼاى خشیاى یافتِ اػت.

ّواًطَس کِ قبالً گفتِ ؿذ هیکشٍتشکْای پَؿؾ کشٍم ػخت دس حیي فشآیٌذ پَؿؾ دّی ایداد هی ؿَد. ایي 

کاّؾ چگالی هیکشٍتشکْا با تغییش ؿشایط پَؿؾ دّی تاحذٍدی قابل کٌتشل هی باؿذ. تحقیقات ًـاى هی دّذ 

خشیات پَؿؾ دّی هی تَاًذ هٌدش بِ کاّؾ ػشػت پَؿؾ دّی ٍ کاّؾ ػختی ؿَد. اص طشفی هی تَاًذ هیضاى 

تشکْای پَؿؾ سا تا حذ قابل تَخْی کوتش ٍ سیضتش ًوایذ. اػتفادُ اص افضٍدًی ّای پَؿؾ هی تَاًذ چؼبٌذگی ٍ 

بْتشیي ؿشایط سا  C˚42دادُ اػت کِ دهای حکام هیضاى تشکْای هَخَد دس پَؿؾ سا ًیض کاّؾ دّذ. تدشبِ ًـاى 

کشٍهیک اػیذ ٍ ػَلفَسیک اػیذ دس هیضاى تٌؾ بشای پَؿؾ دّی کشٍم ػخت هْیا هی کٌذ. تٌظین ٍ کٌتشل ًؼبت 

 .[6]داخلی پَؿؾ بؼیاس هَثش اػت

  



 خَسدگی داؽ  بش پَؿؾ قالب ّای.... بشسػی 

 گیری نتیجه

پَؿؾ کشٍم ػخت دس بشابش خَسدگی داؽ باِ ٍػایلِ هازا  سٍی دس دهاای     هقاٍهت  ًتایح ًـاى هی دّذ کِ (1

ًفاَر سٍی باػاث تـاکیل    دلیل تٌؾ داخلی ٍ تشکْای راتی پَؿاؾ،   بِ ػاػت  6دسخِ ػاًتیگشاد بِ هذت  450

 .ؿَدبشًح دس صیشالیِ هی 

هـاتش   اص طشیق گؼتشؽ اؿاػِ تش  اص ػطح پَؿؾ تاا فلال   هکاًیضم حولِ سٍی دس پَؿؾ کشٍم ػخت  (2

َؿؾ ٍ صیشالیِ هی باؿذ. سٍی ٍکشٍم ّیچ گًَِ هیل تشکیبی با ّن ًذاؿتِ ٍ دس یکذیگش حل هی ؿًَذ بٌابشایي پ

تٌْا اص طشیق ؿیاسّای هَخَد هزا  سٍی هی تَاًذ هٌتقل ؿَد. دس كَستی کِ چگاالی تشکْاای پَؿاؾ کاشٍم     

 کن باؿذ، ایي پَؿؾ ػذی بشای حولِ سٍی هی تَاًذ باؿذ.

17A/dmُ اص داًؼیتِ خشیاى کوتش اص( اػتفاد3
باشای   1:1، ًؼبت آًذ بِ کاتذ هٌاػب، ًؼبت ػطح آًذ ٍ کاتاذ    2

 پَؿؾ دّی کشٍم ػخت هی تَاًذ  هیضاى هیکشٍتشکْای پَؿؾ سا کاّؾ دّذ. 

اػاتفادُ اص هاَاد آلاَدُ باِ سٍی ًظیاش      پَؿؾ کشٍم ػخت اختٌا  ًاپزیش اػت  کِ تشکْای راتی  اص آًدایی ( 3

د؛ ّوچٌیي بشای افضایؾ ػوش قالب سیختِ گاشی هاذاٍم   هٌدش بِ کاّؾ ػوش قالب ؿٍَسقْای گالَاًیضُ هی تَاًذ 

پَؿؾ، ّن اص آلَدگی هحیط صیؼت خلاَگیشی ؿاَد ٍ ّان اص ًفاَر     تَكیِ هی ؿَد با خایگضیٌی هٌاػب  فَالد

ایي كَست با تشهین پَؿؾ ٍ پَؿؾ دّی هَهؼی اهکاى اػتفادُ هدذد دس  .سٍی دس صیشالیِ خلَگیشی هی ؿَد

 قالب هؼیَ  هی تَاًذ اًدام پزیشد.
 

 تشکر و قدردانی 

آقای هٌْذع سفیؼی کاسؿٌاع ٍ خٌا   اص آقایاى خٌا  هٌْذع ّاؿوی ػشپشػت سیختِ هذاٍم دس پایاى خا داسد

 بابات  ؿاشکت ػاْاهی رٍ  آّاي اكافْاى     ٍ تواهی پشػٌل بخؾ سیختاِ گاشی هاذاٍم    اسؿذ تحقیقات ٍ تَػؼِ

  ّوکاسی ٍ هؼاػذتـاى دس اًدام تحقیق حاهش تـکش ٍ قذسداًی فشآٍاى ًواین. 
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 DHP [106]تشکیب ؿیویایی هغ : 1خذٍل 
%O %Ag %P %Cu 
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 هقطغ پَؿؾ کشٍم ػخت  SEM: تلاٍیش هیکشٍػکپی ًَسی ٍ 1ؿکل 

 کشٍم ػخت؛  ( هیکشٍػکپ ًَسی  کشٍم ػخت؛   BSE( الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هشفَلَطی ػطح پَؿؾ کشٍم ػخت؛2ؿکل 

 خطَ  ػفیذ سًگ تشکْای ػطحی پَؿؾ هی باؿٌذ 

 

 



 ()داًـگذُ فٌیکٌگشُ هلی خَسدگی چْاسدّویي

 

 

 

 

 

 

 

 

 خَسدگی داؽ؛: تلاٍیش هیکشٍػکپ ًَسی پَؿؾ کشٍم ػخت بؼذ اص تؼت 3ؿکل 

 الف( اثش ایداد بشًح دس صیشالیِ )سًگ صسد(   ( ػوق ًفَر بشًح دس صیش الیِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پَؿؾ کشٍم ػخت ٍ ایداد تش  دس صیش الیِ SEM:  تلَیش 4ؿکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پَؿؾ کشٍم ػخت بؼذ اص خَسدگی داؽ line scan: تلَیش 5ؿکل 
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 هیکشٍى دس بشابش خَسدگی داؽ  8: ؿکؼت پَؿؾ کشٍم ػخت با هخاهت 6ؿکل 

 ٍ اثش تـکیل بشًح بِ كَست یکٌَاخت دس صیشالیِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


