
  

  
  

  
مورفولوژي حفرات نمونه جوشی بر اتمسفر تفاي تاثیر بررسی مقایسه: عنوان

 به کمک پردازش تصویر Astaloy CrMجوشی شده تف
 

3، علی حائریان اردکانی2، محسن حداد سبزوار1مصطفی مکارم
  

  

  چکیده
ردازش تصـویر اسـتفاده   از پـ  Astaloy CrMجوشـی شـده از پـودر    هـاي تـف  براي مطالعه مورفولوژي حفرات در نمونـه 

ــد ــاکتور شــکل    . گردی ــارامتر ف ــرات دو پ ــوژي حف ــیف مورفول ــراي توص ــور و ب ــدین منظ ــیدگی  fshape)(ب ــاکتور کش و ف
)felong(از طرفی با تعریف . کننداین دوفاکتور شکل هندسی حفرات و میزان کشیدگی آن را بیان می. تعریف شد)DC(   بـه

اتمسـفر آمونیـاك شکسـته،     5درجـه و در   1200جوشی در دماي تف .آنها تعیین شدعنوان قطر دایره معادل حفرات اندازه 
ها و تهیـه تصـاویر بـه کمـک میکروسـکوپ نـوري از       پس از آماده سازي نمونه. آرگون، نیتروژن، خال و هوا انجام گرفت

  .رفتسطوح مختلف به کمک پارامترهاي تعریف شده مورفولوژي حفرات مورد ارزیابی و مقایسه قرار گ
جوشی شده در خال و آمونیـاك شکسـته   هاي تفدرصدي قطر دایره معادل ماکزیمم در نمونه 20ها نشان از کاهش بررسی

-تـف  همچنین کاهش درصد حفرات در این دو محیط نشان از باالتر بودن چگالی دو نمونـه . ها داشتنسبت به دیگر نمونه

-هـاي تـف  در نمونـه  felong و  fshapeي نتـایج کمـی   بـا مطالعـه  . ا داردهجوشی شده در این دو محیط نسبت به دیگر محیط

. مشـاهده شـد   felongحفرات نسبت به ) فاکتورشکل( fshapeجوشی بر جوشی شده و مقایسه آنها تاثیر قابل توجه اتمسفرتف
از طرفی نتـایج بررسـی   . ردجوشی بر تغییر شکل حفرات نسبت به هندسه آنها دااین اختالف نشان از تاثیر بیشتر اتمسفر تف

جوشـی  هاي تـف نمونه. داشت) فاکتورشکل(  fshapeجوشی بر روي اندازه حفرات در مقایسه با نشان از اهمیت اتمسفر تف
نتـایج حاصـل از   . شده در اتمسفر خال و آمونیاك داراي حفراتی کوچکتر و فـاکتور شـکل نزدیکتـر بـه یـک را نشـان داد      

  .چگالی مشاهدات انجام شده را تایید نمود گیريتستهاي کشش و اندازه
  

                                                        

  دانشجوي کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه فردوسی مشهد 1

  دانشیار گروه متالورژي دانشگاه فردوسی مشهد 2
  استاد گروه متالورژي دانشگاه فردوسی مشهد 3



  ....جوشی تاثیر تفاي بررسی مقایسه

  جوشیپردازش تصویر، مورفولوژي حفرات، متالورژي پودر، اتمسفر تف :کلیدي واژه هاي
  

  مقدمه
ماده و یا یک ترکیب فلزي و یا سرامیکی، بـا اسـتفاده از انـرژي حرارتـی     ) تغییر چگالی(تف جوشی فرایند کنترل چگالی 

تـر از   تواند در دماهاي کم افتد، که میدیگر در دماي باال اتفاق می هاي پودر به یک خوردن دانهاست  که در روند آن پیوند 
هاي اتمی در حالت جامد انجام شود، ولی در بسیاري از موارد بـا تشـکیل یـک فـاز نیـز همـراه        ي ذوب از طریق انتقال نقطه
هـاي پـودر اتفـاق     هاي هـم چسـب در سـطوح تمـاس دانـه      در مقیاس ریز ساختاري ایجاد پیوند در اثر رشد گلویی. باشد می
  ]1 [.افتد می

جوشی به سازوکارهاي انتقـال بسـتگی دارد کـه عمـدتاً فرآینـدهاي       تغییرات ساختاري مربوط به رشد گلویی در خالل تف
  ]3و2 [.دارندهاي اتمی به انرژي ویژه نیاز  ي فعال شونده با گرماست، بدین معنی که حرکت نفوذ یک پدیده. اند نفوذي

جوشی یکـی از متغییرهـاي   اتمسفر تف. باشندجوشی قطعات خام، دخیل میعوامل متعددي در رسیدن به نتیجه مناسب تف
قابلیـت یـک اتمسـفر بـراي     . باشـد جوشی مـی ي تحت تفاتمسفر تف جوشی باید تابع جنس قطعه. اصلی این فرایند است

  .ستگی دارد اجتناب از اکسیداسیون به عوامل گوناگونی ب
جوشـی کـاهش سـطوح و کـروي شـدن حفـرات، افـزایش تعـداد و         به طور کلی هدف از استفاده از اتمسفر مناسـب تـف   

استحکام باندهاي بین فلزي، افزایش چگالی و کاهش درصد حفرات، کمک به آلیاژسازي و همگن شدن ساختار و حـذف  
  ]4 [ .باشدو یا کم کردن عیوب می

گیري خواص مکانیکی و کارگیري روشهاي استاندارد اندازهها بهجوشی نمونهقابلیت اتمسفر در تف براي مشاهده و بررسی
  .فیزیکی متداول است

هاي متالورژي پودر عالوه بر کاهش استحکام ، کم شدن خواص مکـانیکی مـاده را نیـز بـه دنبـال      حفرات موجود در نمونه 
-هاي تولید شده به روش متـالورژي پـودر مـی   ت بر مقاومت خستگی نمونهاز جمله مهمترین تاثیرات حفرا.  خواهند داشت

هـاي متـالورژي پـودر از اهمیـت بـاالیی برخـوردار       به همین دلیل بررسی پراکندگی و مورفولوژي حفـرات در نمونـه  . باشد
  .]2و3[است

ترکهـا در ایـن نـوع قطعـات     هاي متالورژي پودر محل جوانه زنی ترك و بهترین مکان براي رشـد  حفرات موجود در نمونه
خصوصـیات هندسـی شـامل    . تاثیر حفرات بر خواص مکانیکی به هندسه و توزیع آماري آنها در نمونـه وابسـته اسـت   . است

شکل، اندازه و میزان کرویت و خصوصیات آماري مانند ارتباط میان حفرات، درصد حفرات و نحوه تجمع آنهـا در نمونـه   
  .]5[باشدمی

-هاي متالورژي پودر یکی از روشهاي مناسب براي بررسی تـاثیر متغییرهـاي تـف   سی کمی حفرات نمونهبا این اوصاف برر

هاي تولید شده به روش متـالورژي پـودر عـالوه بـر     بررسی مورفولوژي حفرات در نمونه. جوشی بر روي این نوع مواد است
  ]4 [ .آوردبر قطعه نهایی را فراهم می جوشیپیش بینی خصوصیات مکانیکی ماده امکان بررسی تاثیر متغیرهاي تف

  . از پردازش تصویراستفاده گردیدجوشی پس از تف حفرات ي پارامترهاي کمیمحاسبه در این تحقیق براي
  
  



  ایران يژي و انجمن علمی ریخته گرسومین همایش مشترك انجمن مهندسین متالور

  مواد و روش تحقیق
 Fe, 3% Cr, 0.5% Moبا ترکیب  Astaloy CrMها از پودر پیش آلیاژي در این آزمایش نمونه

هاي آزمایش از این پـودر بـه   نمونه. روانساز به این پودر ترکیب نهایی آماده شد% 8/0گرافیت و % 3/0با افزودن. استفاده شد
هـاي تولیـد شـده در کـوره     سـپس نمونـه  . تهیه گردید MPa 600با نیروي  پرس ) فشردن سرد(روش فشردن در دماي اتاق

اتمسـفرهاي انتخـاب   . دقیقه قرار گرفتنـد  45ت درجه سانتیگراد به مد 1200جوشی در دماي ي مورد تفاآزمایشگاهی لوله
. ، خـال، نیتـروژن و آرگـون بـود    (N2, 75% H2 %25)ها به ترتیـب آمونیـاك شکسـته بـا ترکیـب      شده براي آزمایش

بـراي  . جوشـی گردیـد  تـف ) درهـوا (ي دیگري در کوره بدون اتمسـفر کنتـرل کننـده    همچنین به منظور مقایسه بیشتر نمونه
شرایط آزمایش انجام شده در جدول زیر . نمونه مورد استفاده قرار گرفت 3نتایج آزمایش در هر اتمسفر  افزایش اطمینان از
  .مشخص شده است

  
  شرایط آزمایشات انجام شده -1جدول 

  اتمسفر کوره  جوشیزمان تف/ جوشیدماي تف  ردیف
  خال  دقیقه 45/ درجه سانتیگراد1200  1
  (N2, 75% H2 %25)ونیاك شکستهآم  دقیقه 45/ درجه سانتیگراد1200  2
  نیتروژن  دقیقه 45/ درجه سانتیگراد1200  3
  آرگون  دقیقه 45/ درجه سانتیگراد1200  4
  هوا  دقیقه 45/ درجه سانتیگراد1200  5

 
جوشی و سرد شدن در شرایط یکسان بـراي اتمسـفرهاي مختلـف انجـام     زدایی، تفجوشی در سه مرحله واکسفرایند تف

درجـه در دقیقـه بـه صـورت      10درجه سـانتیگراد بـا سـرعت ثابـت      800درجه سانتیگراد تا  350ی از دماي واکس زدای. شد
 دقیقـه درجـه در   10ها با سرعت دقیقه نمونه 45درجه سانتیگراد در مدت  1200جوشی در پس از تف. افزایشی انجام گرفت

  .سرد شدند
ها درون یک مانت قرار داده سازي، نمونهکسان بودن شرایط آمادهبررسی دقیق و همچنین یبه منظور مطالعه حفرات و براي 

کـه   Fishmeisterبه منظور بررسی حفرات از روش پیشنهادي توسط .]6[ها به روش استاندارد آماده سازي شد نمونه. شد
بـا کمـک    _مـواد بـه طـورکلی   _ي سه بعدي حفـرات  این روش به مطالعه. کند استفاده شدازآن با عنوان اثرانگشت یاد می
با یک نگاه جامع به تعـداد،  ) stereology(بررسی سه بعدي مواد به کمک دو بعد .  پردازدگرفتن از تصاویر دو بعدي می

در ایـن  . کنـد طول، سطح و حجم حفرات به طور کلی برآوردي حجمی و آماري از موقعیت حفرات را در سه بعد ارائه می
  با توجه  .]6[توان برآورد کلی از یک ساختار را ارائه نمودگویی نبوده و میبل پیشحالت بیان طبیعت هندسی یک حفره قا

  
هـاي  سـازي نمونـه  ي زیر به منظـور بررسـی صـحیح بـودن روش آمـاده     به اهمیت تحلیل حفرات پس از آماده سازي، معادله

  :متالورژي پودر استفاده گردید
)1(                     Vp = (Pd - Md)/Pd 



  ....جوشی تاثیر تفاي بررسی مقایسه

چگالی واقعی محاسـبه   Mdو ) چگالی تئوري(چگالی نمونه بدون حفره Pdدرصد حفرات محاسبه شده،  Vpله در این معاد
  .]7[باشدهاي متالورژي پودر میشده براي نمونه

هـا پـس   چگالی نمونه. باشدگرم بر سانتیمتر مکعب می 7/80معادل  Astaloy CrMچگالی تئوري قطعات تولید شده از 
به منظور ارزیابی صحت آمـاده سـازي نتـایج حاصـل از درصـد      . گیري شدغوطه وري در آب اندازه جوشی به روشاز تف

  . مقایسه شد -به کمک چگالی-ها به دو روش پردازش تصویر و محاسبه دستی حفرات موجود در نمونه
  :پارامترهاي زیرتعریف گردید هارفولوژي حفرات موجود در نمونهبراي بررسی مو

اي کـه مسـاحت آن برابـر    دایره معادل با حفره، دایره. باشدقطر دایره معادل با حفرات می)  Dcircle: (معادل فاکتور قطر -1
  .سطح مقطع متالوگرافی حفره باشد

  اندازه مساحت هر حفره )A: (اندازه حفرات -2
له زیـر محاسـبه شـده کـه در آن     این پارامتر که به پارامتر کشیدگی نیز معروف است از معاد)  felong: (فاکتور کشیدگی -3

Dmax  معرف بزرگترین قطر وDmin  1شکل. (باشدکوچکترین قطر در حفره می ( 

felong = Dmin /Dmax             )2     (      

  
  ]7[بیضی معادل با حفره)bحفره ) aهاي مشخص شده براي محاسبات کمی قطر  -1شکل

  
ي زیر براي حفرات محاسـبه  گردد از معادلهبه عنوان میزان کرویت حفره بیان می این پارامتر که)  fshape: (فاکتور شکل -4

  . ]8[باشدمحیط حفره می Pمساحت و  Aدر این معادله. شودمی
fshape = 4A/P2             )3    (  
  

محیط و مساحت حفره در فاکتور شکل صافی سطح و میزان . باشندمی 1و  0فاکتور شکل و فاکتور کشیدگی همیشه بین     
  اي شکل با هاي دایرهاست و براي نمونه 1فاکتور شکل براي دایره با محیط صاف برابر . آن است اندازهي تعیین کننده

  
اي شـکل در  هاي بیضی شـکل و دایـره  ي فاکتور شکل در نمونهمقایسه. باشدمی 1محیط غیر یکنواخت این پارامتر کمتر از 

نزدیکتـر باشـد نمونـه مـورد      1هر چه ایـن فـاکتور بـه    . نشان داده شده است a-2مسطح در شکل حالت محیط مسطح و غیر
  .]7[تر استتر و شکل کرويبررسی داراي سطح صاف

فاکتور کشیدگی معرف میزان اختالف بزرگترین و کوچکترین طول نمونه است به همین منظور هرچه این اخـتالف بیشـتر   
  )b-2شکل. .(گرددتر میاین پارامتر به صفر نزدیک باشد ترکشیدهبوده ویا نمونه 
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نشـان داده شـده    3ي حفرات بـه صـورت شـماتیک در شـکل    ي میان فاکتور شکل و کشیدگی و تاثیر آنها بر هندسهمقایسه
  .است

  

               
(a)                (b) 

  .اي دایره و بیضی گونهدر حالت  bو فاکتور کشیدگی  aمقایسه شماتیک فاکتور شکل  -2شکل 

  
  .]7[مقایسه فاکتورهاي شکل وکشیدگی و نمایش شماتیک نحوه تغییر حفرات با آنها -3شکل 

اي است که هرچه اندازه حفره بزرگتر باشد میزان غیرمنتظم بودن از آنجایی که رابطه اندازه حفرات با فاکتور شکل به گونه
به همین منظور و براي مقایسه بهتر نتایج بررسی حفرات به دو دسـته حفـرات درشـت بـا انـدازه بیشـتر       . د بودآن بیشتر خواه

  ]8[ .تقسیم شدند مربعمیکرومتر 75میکرومتر و حفرات کوچک کمتر از 75از
  

  
  ]8[مقایسه تغییر فاکتورهاي شکل با اندازه حفرات ا -4شکل

Fshap
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n  



  ....جوشی تاثیر تفاي بررسی مقایسه

  
 تصویر به 10افزارتعداد پس از کالیبره کردن نرم. افزار پردازش تصویر استفاده شدگیري پارامترهاي کمی از نرمبراي اندازه 

 6000تعـداد حفـرات بررسـی شـده بـیش از      . صورت تصادفی از دو مقطع متفاوت در هر اتمسفر مورد  بررسی قرار گرفـت 
  .باشدحفره می

  .هاي استاندارد انجام گرفتج تست کشش بر روي نمونهبه منظور مقایسه بهترنتای
  

  نتایج
  .شده مورد بررسی قرار گرفتنتایج حاصل از بررسی مورفولوژي حفرات در چهار اتمسفر که در شکل نشان داده

  

        
a)       b)  

 

         
C)       d) 

  a) Vacuum b) NH3 c) Nitrogen d) Argon لف ها در اتمسفرهاي مختساختار حفرات بدست آمده از نمونه - 5شکل 
  

ي دیگر  درصد حفـرات بـه   حالت یک بار به کمک پردازش تصویر و مرتبه 4چگالی و درصد حفرات محاسبه شده در هر 
  .صورت تئوري از چگالی محاسبه شده به روش ارشمیدوس در جدول نشان داده شده اند
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 ها در اتمسفرهاي مختلف ي چگالی حقرهگیرنتایج حاصل از اتدازه -2جدول 

  تعداد کل حفرات  )پردازش تصویر(درصد حفره   )تئوري(درصد حفره   چگالی نهایی  جوشیاتمسفر تف  ردیف
  6818  %2/7±15/0  %3/7   23/7  خال  1
  6582  %4/7±2/0  %5/7  21/7  آمونیاك شکسته  2
  7204  %3/8±5/0  %9/8  10/7  نیتروژن  3
  9374  %9/9±7/0  %7/9  04/7  آرگون  4
  

 75میکرومترمربـع وحفــرات بـا انـدازه کمتــر از     75هـاي بزرگتـر از   نتـایج حاصـل از بررسـی انــدازه حفـرات بـراي حفــره     
گیـري شـده در   همچنین مشاهده شد که بزرگترین قطر دایره معادل حفرات انـدازه . شودمیکرومترمربع در شکل مشاهده می

درصـد از   25جوشی شـده در نیتـروژن و  درصد نسبت به نمونه تف10اك شکسته جوشی شده در خال و آمونیهاي تفنمونه
حالـت تقریبـا    4رغم این تفاوت توزیع حفرات با اندازه بزرگتر در هر علی. باشدجوشی شده در آرگون کمتر مینمونه تف

 75رگتـر و کـوچکتر از   حفـرات بز  -درصد حفرات در مقایسه با اندازه آنها بـراي دو دسـته بنـدي    ). 6(شکل. یکسان است
. جوشی شده در آرگون نسبت به دیگـر اتمسـفرها دارد  تف نشان از روند رو به رشد اندازه حفرات در نمونه -میکرومترمربع

  باشدالبته الزم به ذکر است که این اختالف چشمگیر نمی
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a)       b) 

  مقایسه توزیع اندازه حفرات در اتمسفرهاي مختلف  - 6شکل 
 ( a میکرومتر مربع 75هاي بزرگتر ازفرهح( b میکرومتر مربع 75هاي کوچکتر ازحفره.  
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  مقایسه بزرگترین قطر دایره معادل در اتمسفرهاي مختلف - 7شکل 

  

دهد توزیع میکرومترمربع نشان می 75ها در هر دو حالت بزرگتر و کوچکتر از در نمونه felongي فاکتور کشیدگی مقایسه
تمایل داشته و توزیع نرمال  1نسبت به دیگر اتمسفرها به سمت  میکرومتر 75کمتر و بیشتر  در هر دو حالت حفرات در خال

- درصد و با نمونه 5/1این اختالف با اتمسفر نیتروژن و آمونیاك شکسته در حدود . حفرات نشان از حفرات کروي تر دارد
طور کلی روند توزیع حفرات از منظر فاکتور به. دهدنشان میدرصد را  3جوشی شده در آرگون اختالفی به میزان هاي تف

عالوه بر . باشندتر میکشیدگی در آمونیاك شکسته و نیتروژن مشابه بوده و نسبت به اتمسفر آرگون حفرات کروي
را ) ترتوزیع یکنواخت(توزیع حفرات دامنه کوچکتري  ،کشیدگی نمودار در این دو اتمسفر نسبت به آرگون به سمت یک

 75نکته اساسی تطابق این روند توزیع حفرات در اتمسفرهاي مختلف در هر دو حالت بزرگتر و کوچکتر از . باشنددارا می
  )9(شکل. باشدمیکرومترمربع می
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a)       b) 

میکرومتر  75هاي کوچکتر ازحفره b )میکرومتر مربع 75هاي بزرگتر ازحفره a )مقایسه توزیع فاکتور کشیدگی  - 8شکل 
   مربع

  

میکرومترمربع مشاهده شد در حفرات بزرگ  75ها در دو حالت بزرگتر و کوچکتر از در نمونه fshapeمقایسه فاکتور شکل 
با تغییر از اتمسفر خال به آمونیاك شکسته، نیتروژن و پس از آن آرگون توزیع اندازه فاکتور شکل حفرات با حفظ دامنه 

این جابجایی نشان از تغییر شکل حفرات از حفراتی با محیط یکنواخت به محیطی . شودجا میتوزیع به سمت عدد صفر جاب
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با مشاهده تغییرات فاکتور شکل در حفرات ریزتر تغییر رفتار نسبت به نمودار حفرات بزرگتر قابل . غیر یکنواخت دارد
 مونیاك شکسته رفتار مشابهی را نشانجوشی شده در نیتروژن و آهاي تفدر این حالت حفرات در نمون. تشخیص است

جوشی شده در تف در این نمودار همانند نمودار حفرات بزرگ توزیع فاکتور کشیدگی حفرات موجود در نمونه. دهندمی
تمایل  -0عدد–چپ گون به سمت جوشی شده در آرتف جود در نمونهو حفرات مو -1عدد  - نمودار راستخال به سمت 
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a)       b) 

   میکرومتر مربع 75هاي کوچکتر ازحفره b )میکرومتر مربع 75هاي بزرگتر ازحفره a )مقایسه توزیع فاکتور شکل  - 9شکل 
  

جوشـی شـده   هاي تفشود نمونهمشاهد می. نشان داده شده است) 3(ها در جدولنتایج حاصل از تست کشش بر روي نمونه
همچنـین اسـتحکام   . دهنـد ذیري بسیار بیشتري نسبت بـه دو اتمسـفر دیگـر نشـان مـی     پدر خال و آمونیاك شکسته تغییر فرم

در مقایسه دو اتمسفر آرگون ونیتروژن، اتمسـفر نیتـروژن اسـتحکام    . کششی و تسلیم باالتري نسبت به دو حالت دیگر دارند
  . باشدتسلیم ونهایی باالتري نسبت به آرگون را دارا می

  
  جوشی شده در اتمسفرهاي مختلف هاي تفونهنتایج تست کشش نم -3جدول 

 Y(Mpa) UTS(Mpa) Elongation(%) 
Vacuum 410 540 3.8 

NH3  443 540 4 
Nitrogen 370 386 0.45 

Argon 452 300 0.5 

  
  بحث وبررسی

لوژي حفرات گیري پارامترهاي کمی حفرات نشان داد مورفوهاي بدست آمده و اندازهنتایج بدست آمده از مقایسه چگالی
این تغییرات در . کنندبا تغییر اتمسفر تغییر می Astaloy CrMآلیاژي هاي تولید شده از پودر پیشموجود در نمونه

-اتمسفر خال و آمونیاك شکسته باعت ایجاد مورفولوژي. گیرداتمسفرهاي متفاوت با سرعت و میزان متفاوتی صورت می
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رغم اختالف درصد حفرات در دو اتمسفر آمونیاك ج مشاهدات نشان داد علیهمچنین نتای. شوندتر بهم میهاي شبیه
مشابه  در حفرات کوچک جوشی در این دو اتمسفرهاي تففاکتور شکل و فاکتور کشیدگی در نمونه ،شکسته و نیتروژن

شند که عالوه بر باجوشی میبراي تفتري به طور کلی به ترتیب خال و آمونیاك شکسته اتمسفرهاي مناسب. باشدمی
   10توان با مشاهده اختالف این دلیل را می. نمایندتر میایجاد چگالی مناسب کمک به تشکیل حفرات کوچکتر و کروي

  
-درصد از نمونه تف 25جوشی شده در نیتروژن ونسبت به نمونه تف گیري شدهدرصدي بزرگترین قطردایره معادل اندازه

از آنجایی که حفرات با طول ماکزیمم تاثیر بسیار زیادي بر خواص دینامیکی دارند . مودبیان نجوشی شده در آرگون کمتر 
  ]9[باشدلذا محاسبه و ارزیابی این پارامتر در برآورد خاصیت مکانیکی ماده حائز اهمیت می

و توزیع جوشی شده در نیتروژن از لحاظ فاکتور کشیدگی و فاکتور شکل رفتار هاي تفهمچنین مشاهده شد نمونه 
  . یکسانی با آمونیاك شکسته شباهت دارد

هاي مشاهده در دو فاکتور کشیدگی و شکل مشاهده شد فاکتور شکل تاثیر پذیري بیشتري نسبت با مقایسه نسبت اختالف
 فاکتور کشیدگی زمانی تغییر خواهد نمود که تغییرات هندسی در حفره حادث شود، از. به فاکتور کشیدگی به اتمسفر دارد

از . این رو این تغییر نیاز به انرژي بیشتري براي ایجاد شدن دارد لذا وابستگی آن به دما بیشتر از وابستگی به اتمسفر است
شکل حفره تنها جابجایی جاهاي خالی اطراف منطقه الزم است بنابراین این تغییر در مقایسه با  طرفی از آنجا که براي تغییر

- با این تحلیل تغییرات فاکتور شکل در مقایسه با فاکتور کشیدگی به اتمسفر تف. نیاز داد تغییر کشیدگی به انرژي کمتري

  ]7[.جوشی وابستگی بیشتري دارد
جوشـی شـده در خـال و    هـاي تـف  جوشی دلیل اختالف مشاهده شـده در حفـرات نمونـه   با در نظر گرفتن هر سه مرحله تف

ک بـه از بـین رفـتن    ایجاد شرایط احیاي آلودگی این دو اتمسفر و کم لآمونیاك شکسته نسبت به نیتروژن و آرگون به دلی
-تسریع یابد و مرحله دوم و سـوم تـف  جوشی شود تفباشد این شرایط باعث میها و احیاي اکسیدهاي موجود میآلودگی

  ]2[.انجام پذیرد ترجوشی کامل
شـدن گـاز درون حفـرات    و کم بـودن احتمـال محبـوس    از طرفی در هنگام استفاده از اتمسفر خال به دلیل از بین رفتن فشار

تر بودند کـه دلیـل ایـن امرانجـام کـاملتر      جوشی در خال داراي حفرات ریزتر، کروي تر و صافهاي تفمشاهده شد نمونه
 -1گیري به سمت عددجهت –این امر در اختالف روشن فاکتور شکل و کشیدگی نتیجه  .باشندجوشی میمرحله سوم تف

  .ت درشت اتمسفر خال نسبت به دیگر اتمسفرها قابل مشاهده بوددر حفرا
  .نمایدها به کمک مورفولوژي حفرات را تایید مینتایج تست کشش نیز رفتار مشاهده شده نمونه

  
   تقدیر و تشکر

ي دکتر عباسی و پرسنل محترم شرکت متالورژي پودر خراسان و جناب آقابا تشکر و قدردانی از جناب آقاي مهندس زابل
- ها و پشتیبانی از این پروژه همچنین از شرکت نهامینایتآروند و پرسنل محترم شرکت متالورژي پودر مشهد براي حم

  .پردازان آسیا جهت انجام پردازش تصاویر کمال تشکر را داریم
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