
 

 



 

 
 



 

 

به روش فاز مایع گذرا  FSX414و  Inconel 738بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ 
(TLP) 

 3عبدالکریم سجادی ،2بهروز بیدختی ،1هادی بیکسپیده 

 چکیده

 و سوپرآلیاژ Inconel 738 نیکل پایه اتصال سوپرآلیاژ ریزساختار بر اتصال دهی محافظ و اتمسفر دما تاثیر بررسی به مقاله این در

 با ریزساختاری های بررسی .است شده پرداخته MBF30 میانی الیه از استفاده با گذرا مایع فاز روش به  FSX414کبالت پایه

 است: شده تشکیل ریزساختاری منطقه از سه اتصال همدما محل انجماد شدن کامل از پیش که داد نشان نوری میکروسکوپ

 جامد محلول و نیکل از غنی یبورید فاز یک شامل یوتکتیکی ساختار همدما، انجماد از ناشی نیکل از غنی گامای جامد محلول

 دماهایبرای  اتصال منطقه ریزساختار مقایسه از چنین هم. Bغیرتعادلی  نفوذ از ناشی رسوبات اترمال، انجماد از ناشی گامای

 فازهای از عاری اتصال محل ریزساختار و تکمیل همدما انجماد دهی، اتصال دمای افزایش با که شد دهی، استنتاج اتصال متفاوت

 . باشد می ترد و یوتکتیک

 آلیاژ پایه نیکلواژه های کلیدی: اتصال، فازمایع گذرا، سوپرآلیاژ پایه کبالت، سوپر 
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 مقدمه

گسترده ای در به طور FSX414و  Inconel 738سوپرآلیاژهای پایه نیکل و کبالت همچون سوپرآلیاژهای 

روند. دو روش معمول برای جوشکاری و تعمیر  قسمت های داغ توربین های گازی هوایی و زمینی به کار می

. مهمترین پارامتر کلیدی در اتصاالت و لحیم کاری سخت استسوپرآلیازهای پایه نیکل و کبالت، جوشکاری ذوبی 

دگرگونی های فازی غیرتعادلی و  .[1]تنش باال، جلوگیری از تشکیل فازهای نامطلوب در مرکز اتصال می باشد

غیر تعادلی در جوشکاری ذوبی اغلب موجب تشکیل ترکیبات بین فلزی  و کاهش  ریزجدایش ها به هنگام انجماد

یکی از محدودیت های روش لحیم کاری سخت تشکیل  .[2]ها می شودکارایی دمای باالی سوپرآلیاژ ر درچشمگی

ی یا سیلیسیدی است که تاثیر مضری بر خواص مکانیکی اتصال دارند. از طرف دیگر دمای ذوب بوریدفازهای ترد 

 .[3]مجدد پایین این ترکیبات بین فلزی باعث کاهش استحکام خزشی اتصال می شود

توجه قرار گرفته است  ها مورداتصال و تعمیر سوپرآلیاژ به عنوان یک روش جایگزین برای TLPمروزه فرآیند ا

اتصال لحیم کاری سخت )اتصال در حضور یک مذاب( و اتصال این فرآیند ترکیبی از فرآیند های  .[4-9]

 می      از یک الیه واسط نازک به عنوان عامل اتصال استفاده  TLPنفوذی )حالت جامد( است. در اتصال به روش 

( است. پس از قرار دادن الیه واسط بین دو 4MPDژی کاهنده نقطه ذوب )شود. الیه واسط حاوی عناصر آلیا

، این مجموعه ساندویچی تا دمای اتصال )کمی باالتر از دمای ذوب عامل دسطحی که باید به هم متصل شون

دمای ذوب نسبت به فلز و در این دما نگه داشته می شود. در این دما الیه واسط به علت پایین تر بودن  اتصال( گرم

، نفوذ د. با نگهداری مجموعه در این دماپایه، ذوب شده و فاصله ی بین دو سطح با الیه نازکی از مذاب پر می شو

دمای مذاب م فصل مشترک و در نتیجه انجماد همتقابل بین فلز پایه و الیه واسط، باعث تغییر ترکیب شیمیایی 

منطقه ی اتصال می شود و یک اتصال متالورژیکی ایجاد می شود. نگهداری بیشتر مجموعه در دمای اتصال 

موجب نفوذ متقابل اتم ها در فصل مشترک و در نتیجه همگن شدن منطقه اتصال از نظر ترکیب شیمیایی و 

 .[4]ریزساختار با فلز پایه می شود
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است. در فرآیند اتصال فاز مایع گذرا، انجماد  در  TLPانجماد همدما یکی از مهمترین مشخصه های فرآیند 

یک دمای ثابت انجام می گیرد، در حالی که در روش های معمول لحیم کاری سخت محل اتصال پس از ذوب 

در درز اتصال از دمای اتصال تا دمای اتاق سرد می شود. در واقع نیروی محرکه ی انجماد همدما  الیه واسطشدن 

نفوذ در حالت جامد کنترل می شود ولی نیروی محرکه ی انجماد است که به وسیله ی گرادیان ترکیب شیمیایی 

ی نفوذ در حالت مذاب  لهغیر همدما )انجماد اترمال( تحت انجماد ناشی از سرد کردن مذاب است که به وسی

کنترل می شود. حصول انجماد همدما به علت جلوگیری از پس زده شدن عنصر حل شونده حین انجماد )انجماد 

 در شرایط تعادلی( از تشکیل فازهای بین فلزی نامطلوب در مرکز اتصال جلوگیری می کند.

 نجماد همدما و مشخصه های ریزساختاریاتصال دهی بر ابررسی تاثیر دما و اتمسفر محافظ  ،هدف از تحقیق

 است.  FSX 414و   Inconel 738در سوپر آلیاژهای   TLPاتصال 

 

 روش تحقیق.2

 مواد 2.1

در شرایط  FSX414و سوپرآلیاژ پایه کبالت  Inconel738در این پژوهش از سوپرآلیاژهای پایه نیکل 

با ضخامت  MBF30تجاری،  Ni-Si-Bآمورف  واسط الیهاستاندارد عملیات حرارتی به عنوان فلز پایه و از یک 

ده شد. ترکیب ااستف C°484و دمای سالیدوس  C°1304با دمای لیکودوس میکرون به عنوان الیه واسط  33

 امده است.  1شیمیایی فلز پایه و الیه واسط در جدول 

 

 

 



 

 

 : ترکیب شیمیایی فلز پایه و الیه واسط1جدول شماره 
 

Si B C Fe Ta MO W Al Ti Co Cr Ni  

- 0.01 0.11 0.10 1.7 1.70 - 3.40 3.38 8.30 16.0 Bal. In738LC 

1.00 0.015 0.25 2.00 - - 7.50 - - Bal. 30.5 10.0 FSX414 

4.50 3.20 0.06 3.00 - - - - - - 7.00 Bal. MBF30 

 فرایند اتصال 2.2

تهیه و به منظور حذف الیه اکسیدی سطح نمونه ها با استفاده  10mm×10mm×5mmنمونه هایی با ابعاد 

صیقلکاری شده و سپس به منظور چربی گیری و حذف آلودگی های سطحی، نمونه ها   133-833از سنباده های 

دقیقه تمیز شدند و سپس در محلول استون نگهداری شدند. پس از قرار  10به وسیله ی حمام التراسونیک به مدت 

، از یک فیکسچر)از جنس فوالد نسوز( برای نگهداری قطعات در کنار هم استفاده یه واسط بین دو قطعهگرفتن ال

یاز برخالف اتصال نفوذی به علت حضور فاز مذاب حین فرآیند ن TLPشد. این نکته قابل ذکر است، که در اتصال 

توصیه شده است اتصال دهی در  م شد.عملیات اتصال دهی در یک کوره هوا انجا .به اعمال فشار بسیار کمی است

برای  C °1150و C °1120  ،C °1103یه واسط انجام شود. بنابراین دماهای دمایی باالتر از دمای لیکودوس ال

اتمسفر محافظ اتصال دهی یک نمونه هم چنین برای بررسی تاثیر انتخاب شد.  دقیقه 33در مدت زمان  اتصال دهی

تاثیر  اتصال داده شد. Torr  10¯⁴دقیقه در کوره ی خال با خال حدود 33زمان و مدت  C °1120نیز در دمای 

سیکل حرارتی مورد استفاده برای اتصال در این پژوهش در  همگن سازی نیز برای همین نمونه بررسی شده است.

 آورده شده است. 1شکل 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بررسی های ریزساختاری 2.3

مورد بررسی ا شده و به وسیله میکروسکوپ نوری نمونه ها جد پس از اتصال دهی یک مقطع عرضی از

 10g) الوگرافی نشان داد که اچ موراکامی                                             بررسی های مت ریزساختاری قرار گرفتند.

KOH, 10g K3[Fe(CN)6], 100 ml H2O)  ی نفوذی عالوه بر ساختار انجمادی مرکز اتصال ساختار منطقه

 ایه را نیز به خوبی نشان می دهد.مجاور فلز پ

 

 

: سیکل عملیات حرارتی مورد استفاده در این پژوهش1شکل   

Te

mpr

atur

e(°C

) 

Time(s) 

 

- - - - - - - - - - 
- - -  

- - - - - - - - - 
- - - -  

- - - - - - - - 
- - - - -  

TB=1125°C 

TB=1150°C 

TB=1175°C 

Bonding Time=30 min 

Furnace cool 



 

 

 ایج و بحثتن. 3

 ریزساختار اتصال 3.1

 33ا در زمان ر C °1150و  C °1120  ،C °1103 ایجاد شده در دماهای TLPریزساختار محل اتصال  2شکل 

وجود دارد که بیانگر یک ساختار یوتکتیکی در مرکز اتصال دهد که  نشان میالف -2 شکلدقیقه نشان می دهد. 

برای کامل شدن انجماد  C °1120 ی. در نتیجه می توان نتیجه گرفت که دما [4,7]کامل نشدن انجماد همدماست

شود اتصال ضعیفی  مشاهده می ب-2در شکل همان طور که همدما و حذف ساختار یوتکتیکی کافی نیست. اما 

به علت استحکام ناکافی پیچ  اتصال،ناشی از فشار کمتر وارده بر دلیل آن را می توان در این دما رخ داده است که 

هیچ ساختار یوتکتیکی در مرکز اتصال دیده  ج-2در شکل  دانست. در این نمونه و مهره ها در حین بستن فیکسچر

 نشان داده می شود محل الف-2همان طور که در شکل نمی شود و انجماد همدما به طور کامل انجام گرفته است. 

 منطقه ریزساختاری مختلف تشکیل شده است که به صورت زیر نامگذاری شده اند: 3اتصال از 

 (0ASZه منجمد شده به صورت غیر همدما )ناحی-1

 (6ISZناحیه منجمد شده به صورت همدما )-2

 (5DAZناحیه متاثر از نفوذ )-3

غنی از نیکل می باشد که در اثر انجماد هم  ϒتک فاز محلول جامد  یک ساختار  در این نمونه ISZ ریزساختار 

 دمای فاز گاما، از فصل مشترک جامد/مذاب اولیه به طرف مرکز اتصال رشد کرده است.

 

                                                            

5 A thermally Solidified Zone 
6 Isothermally Solidified Zone 
7 Diffusion Affected Zone 

In738 



 

 

 

 دقیقه 33به مدت  C °1120نمونه اتصال یافته در دمای : تصویر متالوگرافی از   الف-2شکل 

 

 

 دقیقه 33به مدت  C °1103: تصویر متالوگرافی از نمونه اتصال یافته در دمای   ب-2شکل 

 

DAZ 

DAZ 

ISZ 
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100μm 

200μm 
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FSX414 
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 دقیقه 33به مدت  C °1150: تصویر متالوگرافی از نمونه اتصال یافته در دمای  ج-2شکل 

 

 ASZریزساختار و رفتار انجمادی  3.2

مقدار  (min33/ C °1120 حین اتصال دهی با یک سیکل حرارتی کوتاه )مانند نمونه متصل شده در شرایط 

به درون فلز پایه نفوذ کرده و موجب رشد یک الیه فاز گامای غنی از نیکل از مجاورت   Siو   Bکمی از عناصر 

 شود. فلز پایه به سمت مرکز الیه واسطه می

توسعه ریزساختار در منطقه انجماد اترمال بوسیله ی دو پدیده ی وابسته به هم، تشکیل دندریت و جدایش 

عناصر حل شونده، کنترل می شود. جامد اولیه ای که در این منطقه در حین سرد شدن تشکیل می شود، دندریت 

به درون مذاب بین  1است. در حین تشکیل پیوسته ی آن ها، عناصر آلیاژی با ضریب جدایش کمتر از  ϒهای 

موجب دندریتی در فصل مشترک دندریت مذاب پس زده می شود. غنی شدن پیوسته ی مذاب بین دندریتی 

( و در نتیجه اجزای  ϒ افزایش غلظت عنصر حل شونده در مذاب باقی مانده)بیشتر از حد حاللیت آنها در زمینه

100μm 

In738 

FSX414 



 

 

انجماد ثانویه تشکیل خواهد شد. الزم به ذکر است که تعیین دقیق درصد عناصر سبک نیاز به بررسی های بیشتر به 

نیکل خالص با الیه  TLPدر اتصال  [10] 4و گیل 8واالش ( دارد.TEMوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری)

 Ni3Bتشکیل شده در مرکز اتصال  بوریددریافتند که فاز نیکل  TEMبا استفاده از بررسی های  MBF30واسط 

 In738LCدر مورد ریزساختار مرکز اتصال  [11] و همکارانش 13ایدوو توسط TEMاست. هم چنین بررسی های 

است. از  M23B6تشکیل شده در مرکز اتصال  بوریددریافتند که فاز نیکل  Ni-15Cr-3.5Bبا الیه واسط 

است، جدایش مثبت  wt 2/3%اولیه موجود در الیه واسط مورد استفاده در کار حاضر   Bآنجایی که درصد

 حین انجماد غیرتعادلی موجب تشکیل این فاز شده است. Bشدید 

ی گامای غنی  را می توان با ترتیب انجمادی زیر توضیح داد: ابتدا یک الیه 2ده شده در شکل هاریزساختار مش

از نیکل از مجاورت فصل مشترک فلز پایه/مذاب رشد می کند. حین سرد شدن فاز گامای غنی از نیکل رشد می 

درصد اتمی سیلیسیوم در خود حل  10نیکل حدود  Ni-B[12] و   Ni-Siکند. از آنجایی که طبق دیاگرام فازی 

ذاب باقیمانده غنی از بور خواهد بود. بنابراین پس از درصد اتمی بور در خود حل می کند، م 3/3می کند، اما فقط 

تشکیل می شود. پس از تشکیل یوتکتیک بورید نیکل -رسیدن درصد بور به یک مقدار مشخص، یوتکتیک گاما

د حل نمی کند، مذاب باقیمانده از عمال هیچ سیلیسیومی را در خو بورید نیکل، از آنجایی که بورید نیکل-گاما

وجود خواهد داشت. اما  سیلیسید نیکل-بورید نیکل-ده و امکان تشکیل یوتکتیک سه تایی گاماسیلیسیوم غنی ش

درز اتصال کوچک باشد، ممکن است گزارش شده است در صورتی که  [13] 11جانسونهمانطور که توسط 

بور در مذاب  نیکل وجود نداشته باشد. در واقع یکی از پارامترهای کنترل کننده ی میزانسیلیسید امکان تشکیل 

در یک زمان مساوی در الیه واسط(است. مقدار بور نفوذ کرده به فلز پایه قیمانده، پهنای درز اتصال)ضخامت با

الیه واسط نازک تر بیشتر از این مقدار در اتصال با یک الیه واسط ضخیم تر است. واضح است که  یک اتصال با

باقی مانده در حدی          پایه نفوذ می کند اما درصد بور در مذابدر اتصاالت با درز اتصال بزرگ نیز بور به فلز 

                                                            

8 Wallach 
9 Gale 
10 Idowu 
11 Johnson 



 

 

تشکیل می شوند. اما در اتصال  با یک الیه واسط نازک، به علت هم سیلیسید نیکل  و نیکل بورید است که هم

ه به پس زده شد Siکاهش یافته و در نتیجه مقدار فلز پایه، کسر حجمی فازهای بورید نیکل  نفوذ بیشتر بور در

در مذاب باقیمانده در حدی نخواهد بود که ترکیب  Siقی مانده نیز کاهش می یابد. بنابراین مقدار مذاب با

 تشکیل شود. نیکل سیلیسیدرسیده و   Ni-B-Siشیمیایی بور و سیلیسیوم به ترکیب یوتکتیک سه تایی 

 

 DAZریزساختار  3.3

را نشان می دهد. همان طور که مالحظه می شود دو مورفولوژی مختلف در  DAZتصویر رسوبات در  3شکل 

      احاطه  ϒ'به وسیله ی فاز که  ،و مورفولوژی ویدمنشتاتن شکل این منطقه مشاهده می شود: رسوبات بلوکی

 موید این است که این رسوباتاین رسوبات نیز  TEMدر بررسی  [11] و همکارانش 12ایدوواند. نتایج  شده

به عنوان یک عنصر تشکیل  Crاز الیه واسط به فلز پایه و حضور درصد باالی  Bهستند. نفوذ  بوریدکروم کربو

، تشکیل این رسوبات را Bقوی به همراه کاهش حد حاللیت کربن در زمینه به علت حضور  بوریددهنده ی 

یار کم است، این رسوبات مشاهده ناشی از نفوذ بس Bمیکرون که درصد  03توضیح می دهند. در فواصل بیش از 

 نمی شوند.

است. در مدل های  TLPبا این وجود، تشکیل این رسوبات برخالف پیش بینی های مدل های استاندارد 

، فرض می شود که مرحله انحالل فلز پایه و مرحله انجماد همدما به صورت جداگانه و پشت TLPاستاندارد فرآیند 

ترکیب شیمیایی فاز مذاب و جامد به مقدار تعادلی خود رسید،  یعنی پس از اینکه شوند نه همزمان.سر هم انجام 

آغاز می شود. اما تشکیل رسوب  MPDفرآیند انحالل متوقف شده و سپس فرآیند نفوذ در حالت جامد عناصر 

در فلز پایه، در مجاورت فصل مشترک فلز پایه و الیه واسط می تواند نشان دهنده ی تغییر ترکیب شیمیایی این 

پیشنهاد شده است که فرض جداگانه  [14,15] باشد. این مطلب توسط دیگر محققانمنطقه نسبت به مقدار تعادلی 

                                                            

12 Idowu 



 

 

الت جامد، می تواند فرض درستی نباشد و بهتر است فرض شود که این مراحل به بودن مرحله انحالل و نفوذ در ح

و سوپرآلیاژ پایه کبالت  IN738طور همزمان انجام می شوند. تحت این شرایط در اتصال سوپر آلیاز پایه نیکل 

FSX414  با یک الیه واسطNi-Si-B :سه فرآیند زیر به موازات هم انجام می شوند 

 

 

 

 DAZتصویر متالوگرافی از رسوبات منطقه :  3شکل 

 انحالل فلز پایه-1

 نفوذ بور از الیه مذاب به درون فلز پایه-2

 نفوذ سیلیسیوم از الیه مذاب به درون فلز پایه-3

50μm 

DAZ 



 

 

در فلز پایه رخ دهد، تکمیل شود و فاز  MPDاگر فرآیند انحالل پیش از آن که مقدار قابل توجهی نفوذ عناصر 

-Ni     مذاب و فاز جامد به ترکیب تعادلی)لیکدوس و سالیدوس متناظر(برسند، انتظار می رود که رفتار الیه واسط

Si-B  در اتصالTLP فلز پایه  این حالت رسوب فازهای بین فلزی در. در مشابه مدل های استاندارد موجود باشد

در فلز پایه رخ دهد،  MPDیش از آنکه فرآیند انحالل کامل شود مقدار قابل توجهی نفوذ رخ نمی دهد. اگر پ

 وجود خواهد داشت. TLPانحراف قابل توجهی نسبت به مدل های استاندارد 

 

 تاثیر دمای اتصال بر ریزساختار اتصال  3.4

کسر حجمی ساختار  ،دمای اتصالمالحظه می شود با افزایش  ج-2الف و -2همان طور که در شکل های 

وسیع تر می شود. افزایش دمای نگهداری اتصال موجب  ISZو منطقه ی  یوتکتیکی در مرکز اتصال کاهش یافته

به فلز پایه شده و در نتیجه وسعت منطقه ی انجماد همدما که با نفوذ عناصر  Bو  Siافزایش میزان نفوذ عناصر 

MPD تا شود با افزایش دمای اتصال دهی طور که مالحظه می . همان [16]کنترل می شود، افزایش می یابد      

C °1150 ساختار یوتکتیکی مرکز اتصال به طور کامل حذف شده است. بنابراین نتیجه می شود که دمای ،         

C °1150  دقیقه برای اطمینان از حصول انجماد همدما کافی است. 33در زمان 

 

 ریزساختار اتصال تاثیر اتمسفر محافظ اتصال بر  3.5

 /min33               به ترتیب ریزساختار محل اتصال در نمونه های متصل شده در شرایط ب،-4و الف-4شکل 

C °1120  را در دو اتمسفر هوا و خال نشان می دهد. همان طور که مشاهده می گردد محل اتصال در نمونه اتصال

حالیکه نمونه اتصال داده شده در خال عاری از حفره و ترک می باشد. داده شده در هوا دارای تخلخل می باشد در 

هم چنین تردی یوتکتیک های موجود در محل اتصال موجب شده است که بیشتر حفرات در این نواحی تجمع 

 یابند.



 

 

 

 

 

 در اتمسفر هوا دقیقه 33به مدت  C °1120تصویر متالوگرافی از نمونه اتصال یافته در دمای   :الف - 4شکل 

 دقیقه در اتمسفر خال 33به مدت  C °1120: تصویر متالوگرافی از نمونه اتصال یافته در دمای  ب -4شکل 

 

200μm FSX414 

In738 

ASZ 

100μm 

In738 

ASZ 

FSX414 



 

 

 اتصالتاثیر همگن سازی بر ریزساختار  3.6

و تنش پسماند، نمونه  به منظور یکنواخت شدن ریزساختار، توزیع یکنواخت سختی، از بین بردن تمرکز تنش

ساعت قرار  4به مدت  C °1103تحت عملیات همگن سازی  در دمای  min33/ C °1120در شرایط  اتصال یافته

را نمایش می  قبل و پس از همگن سازی به ترتیب ریزساختار محل اتصال ب،-0 والف -0 شکلگرفته است. 

یکنواخت شدن ترکیبات در درز اتصال شده است و پس از همگن سازی موجب که  دهد. مالحظه می گردد

عملیات همگن سازی در میانه ی درز اتصال تجمع ترکیبات بین فلزی و رسوبات به دلیل انحالل در سرتاسر الیه 

 میانی دیده نمی شود.

 قبل از همگن سازی دقیقه 33به مدت  C °1120تصویر متالوگرافی از نمونه اتصال یافته در دمای   : الف-0شکل 
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100μm 



 

 

 از همگن سازی پس دقیقه 33به مدت  C °1120تصویر متالوگرافی از نمونه اتصال یافته در دمای   :ب -0شکل 

 گیری نتیجه. 4

سوپرآلیاژ پایه دهی بر ریزساختار محل اتصال، اتصال غیر هم جنس اتصال به منظور بررسی تاثیر دمای  -1

به  C °1150و C °1120 ،C °1103دمای  3در  TLPبه روش   FSX414 سوپر آلیاژ پایه کبالت و In738نیکل 

اتصال نیز  لانجام شد. هم چنین تاثیر اتمسفر محافظ اتصال دهی و همگن سازی بر ریزساختار مح دقیقه 33مدت 

 بررسی شد.

(، ISZمنطقه ی ریزساختاری انجماد همدما) 3هنگامی که انجماد همدما کامل نشده باشد، محل اتصال از  -2

 ( تشکیل شده است.DAZ(، منطقه متاثر از نفوذ )ASZِانجماد غیرهمدما)

مذاب باقیمانده در مرکز اتصال در اثر سرد شدن غیرتعادلی و  هنگامی که انجماد همدما کامل نشده باشد، -3

 و فاز گامای غنی از نیکل تبدیل می شود. نیکل بوریدبه یک ساختار یوتکتیکی متشکل از  MPDجدایش عناصر 

FSX414 

In738 

100μm 



 

 

کاهش می یابد. انجماد همدما در  با افزایش دمای نگهداری در زمان یکسان، کسر حجمی ساختار یوتکتیکی

 .گردیدتقریبا کامل  min33/ C °1150شرایط 

کنند، پس از تکمیل انجماد همدما، اتصال عاری از  پیش بینی می TLPبرخالف آنچه مدل های استاندارد  -4

به فلز پایه)بیش  Bبه علت نفوذ  DAZدر کرم  بوریدرسوبات فازهای ثانویه بدست نمی آید، بلکه تشکیل رسوبات 

 (می باشد که پیش از تکمیل مرحله ی انحالل فلز پایه بوجود می آیند.آندر  Bاز حد حاللیت 

عملیات حرارتی همگن سازی بر روی نمونه اتصال یافته می توان به ساختاری نسبتا یکدست از نظر  با انجام -0

 داد. توزیع عناصر آلیاژی دست پیدا کرد و خواص مکانیکی را افزایش
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