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 چکیذه

ساختاس ٍ حفظ خَاظ هىاًیىی دس دهای تاال هَسد سیضّای خایِ ًیىل است وِ تِ دلیل خایذاسی آلیاطاص سَخش Rene 80آلیاط 

تِ دست  Rene 80ضشتاًی  Nd:YAGّای هٌاسة خَضىاسی لیضس گیشد. دس ایي خظٍّص سعی ضذُ است، هتغیشاستفادُ لشاس هی

ّای خٌْای صهاًی ٍات تحمیماتی تش سٍی اثش هتغیش 90تا تَاى  Nd:YAGآٍسدُ ضَد. اص ایي سٍ تا استفادُ اص دستگاُ خَضىاسی لیضس 

هتش اًدام ضذُ است. ًتایح هیلی 1گشی ضذُ تِ ضخاهت سیختِ Rene 80ّای آلیاط ضشتاى، تساهذ ٍ سشعت خَضىاسی تش ًوًَِ

ّای هحَسی دس هشوض خَش است. دس هشص خَش ّای ستًَی دس هشص ٍ داًِساختاس خَش ضاهل داًِدّذ وِ سیضحاغل ًطاى هی

 Reneاًذ. تشن اًدوادی اص عیَب خَش دس ّا دس خالف خْت اًتمال حشاست سضذ وشدُتش تَدُ ٍ داًِتاال (G)گشادیاى حشاستی 

ّای چٌیي تٌصگشی ضذُ ٍ ّنسیختِ Rene 80ّای دس آلیاط MCّای ّای تشد ٍ ضىٌٌذُ واستیذاست وِ تِ دلیل حضَس فاص 80

ّا سا افضایص دادُ وِ هَخة واّص ضیة خَضاًی ضشتاىى ٍ تساهذ، ّنتَاى تا افضایص خٌْای صهاًی ضشتاضَد. هیحشاستی ایداد هی

تَاى اص ّای حشاستی ٍاسدُ تِ خَش هیضَد. تٌاتشایي تا وٌتشل هیضاى تٌصدهایی ٍ دس ًتیدِ واّص تٌص حشاستی ٍاسدُ تِ خَش هی

االتش اص فلض خایِ تَدُ است ٍ همذاس آى دّذ وِ سختی دس خَش تاًدوادی خلَگیشی وشد. ًتایح آصهَى سختی ًطاى هی ایداد تشن

 ساختاس هتفاٍت است.دس عشؼ حَضچِ تِ دلیل تغییش سیض

 

 .ساختاس، تشن اًدوادی، سیضRene 80خَضىاسی لیضس، ولوات ولیذی: 
 

 

 هقذهه .1

 

Rene 80 تِ واس ّای خت ّای تَستیي هَتَسّای گزضتِ دس ساخت خشُّای خایِ ًیىل است وِ دس سالآلیاطاص سَخش

ساختاسی هغلَتی اص خَد ی واسی دهای تاال خایذاسی سیضخَاظ هىاًیىی تاالیی داسد ٍ دس هحذٍدُ Rene 80ضَد. گشفتِ هی

 .]1[  دّذًطاى هی

است، غَست  Ni3(Al, Ti)وِ داسای تشویة  γ́ی ایي آلیاط اص عشیك تطىیل سسَتات هشتة تیي فلضی استحىام ساصی اٍلیِ

ّای حشاستی ٍ هىاًیىی تشای ّای هَسد استفادُ دس دهاّای تاال دس هَتَسّای تَستیي گاصی تحت تٌصلسوتگیشد. اخضای هی

-ّای صیاد، تشخیح دادُ هیضَد. تِ دلیل ّضیٌِگیشًذ وِ سثة ایداد تشن یا اص دست سفتي لغعِ هیّای عَالًی لشاس هیصهاى
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ّای تعویشاتی ٍ اتػال ّا دس تىٌیهلیضس یىی اص تْتشیي ساّىاسّای آسیة دیذُ تعویش ضًَذ. خَضىاسی ضَد وِ لسوت

 .]3ٍ  2[ی هَسد استفادُ دس دهای تاال استلغعات خیطشفتِ

اًدام ضذُ است. ضْسَاسی، وَوثی ٍ ّوىاساى، هغالعات  Rene 80تحمیمات اًذوی دس استثاط تا خَضىاسی لیضس ضشتاًی 

تا ضشایظ خیص اص خَش هتفاٍتی  TIGدس سٍش خَضىاسی  Rene 80ت خَش ی هتأثش اص حشاسسیضساختاسی تش سٍی ًاحیِ

ی دّذ. ًاحیِّای خَضىاسی سخ هیی هزاب تشای تواهی ًوًٍَِ تطىیل الیِ γ́دّذ اًحالل رسات اًدام دادُ اًذ وِ ًطاى هی

ّای ، دس خَش γ́-γٍ خضایش یَتىتیه  MCّای اص واستیذ ّای تذٍى عولیات حشاستی خیص اص خَشدس ًوًَِهزاب 

ساصی خیص اص خَش اص ّای تا عولیات هحلَلٍ دس خَش Rene 80ٍ تشویثات تَسایذ  MCّای خیشساصی ضذُ اص واستیذ

 .]4[ تطىیل ضذُ اًذ MCّای واستیذ

دستافتٌذ وِ ّا اًذ. آىتحمیماتی اًدام دادُ GE.Class Aًاضی اص عولیات حشاستی  80ساختاس سًِ غفشی ٍ ًاعك تش سٍی سیض

وٌذ. گشی سا حل ًویسیختِ 80گشدد اها تواهی رسات دس سًِ هی γ́ساصی سثة اًحالل سسَب اگش چِ عولیات حشاستی هحلَل

وِ دس عولیات سشد وشدى تعذ اص  γ́ساصی ٍ رسات خذیذ هاًذُ اص عولیات هحلَلتالی γ́خیشساصی اٍلیِ تاعث سش رسات 

هىعثی ٍ  γ́عولیات حشاستی ًیض سثة سضذ ًْایی رسات ی ساصی ًْایی، اخشیي هشحلِضَد. خیشاًذ، هیساصی ایداد ضذُاًحالل

 .]1[ضَدوشٍی ثاًَیِ هی γ́ایداد رسات 

اًذ. ًتایح تِ اًدام سساًذُ 80ی خَش سًِ ی حَضچِّای خَضىاسی لیضس تش ٌّذسِهشادی ٍ لشیطی خظٍّطی سا دس هَسد هتغیش

سشعت  گزاس است.ی خَش تأثیشّای فشآیٌذ خَضىاسی تش ٌّذسِحشاست ٍسٍدی ٍ هتغیشدّذ وِ تحمیمات ًطاى هی

تاضذ. افضایص تیص اص حذ فطاس سثة ایداد تشیي هتغیش است ٍ فطاس گاص خٌثی تِ عٌَاى دٍهیي هتغیش هْن هیخَضىاسی هْن

 .]5[گشددی خَش هیعیَب دس حَضچِ

ّای اص خولِ عَاهلی است وِ تش سفتاس خَش لیضس تأثیش هستمین داسد. هتغیش ّای خَضىاسی لیضساًتخاب غحیح همذاس هتغیش

خَضىاسی لیضس عثاستٌذ اص: ٍلتاط، لغش خشتَی لیضس، خٌْای صهاًی ضشتاى، تساهذ ٍ سشعت خَضىاسی. دس ایي خظٍّص تالش ضذُ 

ساختاس ٍ عیَب خَش اًدام لیضس تش سیضخَضىاسی  ّای خٌْای صهاًی ضشتاًی ٍ تساهذّای دلیمی تش تأثیش هتغیشاست، تشسسی

 یاتی تِ خَش عاسی اص ّشگًَِ عیَب دس ساختاس است.ضَد. ّذف اص خظٍّص دست

 

 روش تحقیق .2
 

تشای خَضىاسی لیضس اص دستگاُ هیىشٍلیضس ضشتاًی ساخت ضشوت واسوَ لیضس استفادُ ضذُ است. هطخػات فٌی دستگاُ لیضس 

-هیلی 1تِ ضىل ٍسق ٍ تِ ضخاهت  Rene 80ّای اٍلیِ ًطاى دادُ ضذُ است. ًوًَِ 1دس خذٍل ّا( ی آىّا ٍ هحذٍدُ) هتغیش

داضتي ًوًَِ ٍ  اًذ. اص یه فیىسچش هخػَظ خْت ثاتت ًگِضَ دادُ ضذٍُتاضٌذ وِ دس داخل هحلَل استَى ضستهتش هی

ی لیتش تش دلیمِ اص حَضچِ 8آسگَى تا دتی  حفظ هَلعیتص دس عَل فشآیٌذ خَضىاسی استفادُ ضذُ است. دس عَل فشآیٌذ گاص

خَش هحافظت وشدُ است. ٍلتاط دستگاُ لیضس، لغش خشتَی لیضس دس حالت هتوشوض ٍ سشعت خَضىاسی ثاتت ٍ تِ تشتیة تشاتش 

 هتش است.هیلی 16ی واًًَی دس توام هَاسد تشاتش هتش تش ثاًیِ تَدُ است. فاغلِهیلی 25/1هتش ٍ هیلی 6/0ٍلت،  450

ّا دس داخل فیىسچش، اضعِ لیضس تِ گیشی ًوًًَِطاى دادُ ضذُ است. تعذ اص لشاس 2دس خذٍل  Rene 80تشویة ضیویایی 

هتش تِ عٌَاى هیلی 12ی هسی تِ ضخاهت وٌذ. اص یه لغعِغَست خغی ٍ تا سشعت لاتل تٌظین دس اهتذاد ًوًَِ حشوت هی

 خطتی استفادُ ضذُ است.
 

 هاآزهایص . 1.2

ّا تش عیَب ّای خَضىاسی لیضس، خٌْای صهاًی ضشتاى ٍ تساهذ خْت دسن چگًَگی تأثیش ایي هتغیشایي خظٍّص اص تیي هتغیشدس 

ّای گفتِ ّا سعی ضذُ تا اثش هتغیشاًدام ضذ. دس ایي آصهایص 3ّا عثك خذٍل خَش لیضس، هَسد تشسسی لشاس گشفت. آصهایص



 ( 1336سال  -2شماره  -2جلد ) هجله نخبگاى علوم و ههنذسی

 

 335

عاسی اص  ا تغییش دس ّش هتغیش تشسسی ضَد تا تتَاى هتغیش هٌاسة خْت ایداد خَشضذُ تش عیَب ٍ خَاظ هىاًیىی خَش لیضس ت

 عیة سا ضٌاسایی وشد.  
 

 هتالوگرافی . 2.2

اًذ. خس اص ّای خَضىاسی ضذُ اص سغح همغع عشضی خَش تشش دادُ ضذُساختاس ٍ عیَب خَش، ًوًَِتِ هٌظَس تشسسی سیض

لیتش آب همغش تشای هیلی 50لیتش اسیذولشیذسیه ٍ هیلی 50گشم سَلفات هس،  10هحتَی صًی ٍ خَلیص اص هحلَل هاستل سوثادُ

 .ّا تَسظ هیىشٍسىَج ًَسی هَسد تشسسی ٍ تحلیل لشاس گشفتٌذّا استفادُ گشدیذ. ًوًَِحىاوی ضیویایی ًوًَِ

 
 هطخػات فٌی دستگاُ خَش لیضس  -1خذٍل 

 مقدار پارامتز
 Nm1064 هَجعَل 

 W90 تَاى هتَسظ
 Hz(14-1/0) تساهذ

 1 تعذادالهح
 µ(6-5/0) اًشطی ضشتاى
 V(550-0) ٍلتاط ضشتاى

 ms(10-1) خٌْای صهاًی ضشتاى
 mm(2-0) لغش خشتَ دس حالت هتوشوض

 V220 /Hz50 /A25 تشق هػشفی

 
 استفادُهَسد  Rene 80تشویة ضیویایی  -2خذٍل 

 درصد وسنی نماد نام عنصز
 خایِ Ni ًیىل
 Cr 78/14 وشٍم
 Co 50/9 وثالت

 Al 18/3 آلَهیٌین
 Nb 98/3 ًیَتین
 Ti 68/4 تیتاًیَم
 W 08/4 تٌگستي
 C 17/0 وشتي

 
 Rene 80ّای خَضىاسی هتغیش -3خذٍل 

ضواره 

 نوونه
 پهنای زهانی ضرباى

(ms) 

بساهذ 
(Hz) 

سرعت جوضکاری 
(mm/s) 

هتوسط تواى  قله
(KW) 

حرارت ورودی 
(J/mm) 

1 3 5 25/1 66/2 20 

2 6 5 25/1 33/0 20 

3 3 5 25/1 55/0 20 

4 6 3 25/1 33/0 12 

5 6 6 25/1 33/0 24 

6 6 3 25/1 33/0 36 
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 نتایج و بحث .3
 

اًذ. تا استفادُ اص تػاٍیش هیىشٍسىَج ًَسی ٍ الىتشًٍی ضذُاًدام  3ّای دسج ضذُ دس خذٍل ّا هغاتك تا هتغیشخَضىاسی

 ّا خشداختِ ضذُ است.تِ تشسسی سیضساختاس ٍ عیَب دس خَش EDSهدْض تِ 
 

 ساختارریس . 1.3

ّای ستًَی دس اعشاف هشص خَش است. تِ دلیل هیضاى گشادیاى ّای هحَسی دس هشوض خَش ٍ داًِساختاس خَش هتطىل اص داًِ

هتٌاسة است، ساختاس دًذسیتی دس ًَاحی دٍس  G/Rٍ دس ًتیدِ هیضاى تحت تثشیذ وِ تا ًسثت  (R)ٍ سشعت سضذ  (G)حشاستی 

هحَس ٍ ساختاس دًذسیتی دس ًَاحی ًضدیه هشص خَش ستًَی ٍ دسضت ی خَش ّناص هشص خَش ٍ ًَاحی هشوضی حَضچِ

ّا دس خالف خْت اًتمال حشاست سضذ وٌٌذ ٍ ا دًذسیتضَد تاست. صیشا ضیة حشاستی تیطتش، دس ًَاحی هشص خَش سثة هی

ی خَش ٍ ًشخ سشهایص ّای ستًَی حاغل ضَد. اص عشفی ضیة حشاستی ووتش دس داخل ٍ ًَاحی هشوضی حَضچِدًذسیت

-ّای ّنسٍد ٍ ساختاس تِ غَست دًذسیتواّص یاتذ ٍ دس ًتیدِ تحت تثشیذ تاال هی G/Rضَد تا تاالی خَش لیضس سثة هی

 ّای خَضىاسی لیضس است.ضَد. لاتل تَخِ است وِ سشعت تاالی اًدواد ٍ سضذ اص هطخػِس تطىیل هیهحَ

ّای تػاٍیش تعضی اص سیضساختاس 1ضَد. ضىل ّا دیذُ هیی ًوًَِّا هحَسی دس ّوِّای ستًَی ٍ داًِساختاس هتطىل اص داًِسیض

ّا تِ تػاٍیش هطخع است دس وٌاس هشص حَضچِ خَش، داًِعَس وِ دس دّذ. ّواىسا ًطاى هی Rene 80ی خَش حَضچِ

 ّا هحَسی است.غَست ستًَی ٍ دس هشوض حَضچِ، داًِ
 

 
 تشاتش. 250تا تضسگٌوایی  6تشاتش، ج( ًوًَِ  250تا تضسگٌوایی  4ی تشاتش، ب( ًوًَِ 100تا تضسگٌوایی  3الف( ًوًَِ  -Rene 80ی خَش ساختاس حَضچِسیض -1ضىل 

 

 

 

 

 ج

 الف ب

 ّای ستًَیدًذسیت

 ّای هحَسیدًذسیت

 ّای ستًَیدًذسیت

هشص حَضچِ 

 خَش
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 عیوب جوضکاری . 2.3

ّای هْن دس اًتخاب خَش هٌاسة، یىی عوك ًفَر ٍ ضىل هٌاسة حَضچچِ ٍ دیگچشی عچذم ٍخچَد عیچة دس      ی هعیاساص خولِ

تچشداسی ضچذُ اسچت. عیچَب هطچاّذُ ضچذُ دس       ّای دلیك هتچالَگشافی، عىچس  ّا خْت تشسسیتواهی ًوًَِساختاس خَش است. 

 ّا تخلخل ٍ تشن اًدوادی تَدُ است.ًوًَِ
 

 تخلخل .  1.2.3

تػچاٍیش هشتچَط تچِ ایچي      2هشتَط تِ افضایص خٌْای صهاًی ضچشتاى ّسچتٌذ. دس ضچىل     3ٍ  2، 1ّای ضواسُ ، ًو3ًَِهغاتك خذٍل 

ِ     2ا ًطاى دادُ ضذُ است. تػَیش الف ضىل ًّوًَِ  3ٍ  2ّچای  داسای تخلخل است اها تا افضایص خٌْچای صهچاًی ضچشتاى دس ًوًَچ

ِ تخلخل حزف ضذُ است. للِ تچِ دسچت    1ی ی هتَسظ تَاى، عاهل هؤثش دس تطىیل تخلخل دس ساختاس خَش است وِ اص ساتغچ

ِ      ی هتَسظ تَاى تیطتش تاضذ، احتوالآیذ. ّش چِ للِهی ، تچا افچضایص خٌْچای صهچاًی     1ی تطىیل تخلخچل تیطچتش اسچت. عثچك ساتغچ

 .]6[ ضَدیاتذ ٍ تٌاتشایي تخلخل حزف هیی هتَسظ تَاى واّص هیضشتاى، همذاس للِ

App = 
      

      
                                                                                                                     (1)  

ٍ    Epی هتَسظ تَاى تش حسة طٍل تش ثاًیِ، للِ App( 1ی )دس ساتغِ وِ خٌْچای صهچاًی    TP اًشطی ضشتاى لیچضس تچش حسچة طٍل 

 تاضذ.ضشتاى تش حسة ثاًیِ هی
 

 
ثاًیِ، هیلی 6تا خٌْای ضشتاى  2ثاًیِ، ب( ًوًَِ هیلی 3تا خٌْای ضشتاى  1، الف( ًوًَِ Rene 80تأثیش خٌْای صهاًی ضشتاى تش عیَب حَضچِ خَش  -2 ضىل

 ثاًیِهیلی 9تا خٌْای ضشتاى  3ج( ًوًَِ 

 

 ترک . 2.2.3 

ّای اًدوادی تِ ّای اًدوادی ًضدیه هشص خَش است. ایداد تشناص دیگش عیَب هطاّذُ ضذُ دس ساختاس خَش، تشن

ّای تشد ٍ صهاى دس خَش تستگی داسد. عاهل هتالَسطیىی ٍخَد فاصتِ غَست ّنحضَس دٍ عاهل هتالَسطیىی ٍ هىاًیىی 

 ّای اًمثاضی ٍ حشاستی هَخَد دس ساختاس خَش ًیض عاهل هىاًیىی ایداد تشن اًدوادی ّستٌذضىٌٌذُ دس ساختاس است. تٌص

]7[. 

ّای سفیذ سًگ ضذُ دس اهتذاد فاص ّای ایدادهطاّذُ ضذُ است. تشن 3اص خذٍل  5ٍ  4، 2ی ّای ضواسُتشن دس ًوًَِ

ّستٌذ  MCدّذ وِ تشویثات واستیذ تِ فشم ایي تشویثات ًطاى هی (EDAX)تطىیل ضذُ است. ًتایح حاغل اص آًالیض ضویایی 

 ج

 الف ب
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گشی تْیِ ضذُ است ٍ تٌاتشایي هَسد استفادُ تِ غَست سیختِ Rene 80تاضذ. آلیاط  Ti ،Mo  ٍWتَاًذ هی Mّا وِ دس آى

ی واستیذ ّای تشد ٍ ضىٌٌذُصهاى فاصّا حضَس ّندس آى لاتل تَخیِ است. عاهل ایداد تشن دس ًوًَِ MCّای ستیذحضَس وا

MC 4[ تاضذّا دس خَضىاسی لیضس هیّای حشاستی ٍاسد ضذُ تِ آىٍ تٌص[. 

دس  3هغاتك تا ضىل  است. ثاًیِ تشن حزف ضذُهیلی 9تِ  6اص تػَیش ب تِ ج تا افضایص خٌْای صهاًی ضشتاى اص  2دس ضىل 

حزف  6ی تا افضایص تساهذ دس ًوًَِ 5ٍ  4ّای اًدوادی دس ًوًَِ تشن، تشن هطاّذُ ضذُ است. 3اص خذٍل  5ٍ  4ّای ًوًَِ

ى تعذی افضایص یاتذ ٍ تِ گشم ضشتاى لثلی تش سٍی ضشتاضَد تا اثش خیصافضایص خٌْای صهاًی ضشتاى ٍ تساهذ تاعث هیاًذ. ضذُ

ّای حشاستی دس لغعِ ووتش ضذُ یاتذ. تا واّص ضیة دهایی هیضاى تٌصل هیضاى ضیة دهایی دس خَش واّص هیلیّویي د

-تػَیش هیىشٍسىَج الىتشًٍی تشن 4تاضذ. ضىل ّای اًدوادی هیّای حشاستی ساّی تشای واّص تشناست. واّص تٌص

هی تاضذ.  4دس ضىل  Aآًالیض هشتَط تِ تشویة  ،4خذٍل ٍ  5ضىل دّذ. ًطاى هی MCّای ّا سا دس ًَاحی اعشاف واستیذ

دسغذ ٍصًی اص ایي تشویثات سا تِ خَد  8/10ٍ  8/12، 4/59تِ تشتیة  Ti ،W  ٍMoعٌاغش دّذ وِ ًتایح آًالیض ًطاى هی

طخع ه Aغٌی اص ایي عٌاغش ّستٌذ،  واستیذی تَدى تشویة  MCّای دٌّذ. تا تَخِ تِ ایي اهش وِ واستیذاختػاظ هی

 .]9ٍ  8[ گشدد هی

 

 
 فالذ تشن 6، ج( ًوًَِ داسای تشن 5داسای تشن، ب( ًوًَِ  4تػاٍیش هیىشٍسىَج ًَسی الف( ًوًَِ  -3ضىل 

 

 

 الف ب

 ج

 تشن
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 2ضواسُ  ًوًَِ، ب( تشن 5تػَیش هیىشٍسىَج الىتشًٍی اص الف( تشن ًوًَِ ضواسُ  -4ضىل 

 
 4هشتَط تِ ضىل  Aتشویة آًالیض ضیویایی  -5ضىل 

 
 (5) خذٍل ضىل  4ضىل  هشتَط تِ Aآًالیض ضیویایی تشویة  -4 خذٍل

 
 

 خواص هکانیکی.  3.3

 6ٍ  3ّای تِ دلیل تشن هشدٍد تلمی ضذُ است. اص ًوًَِ 5ٍ  4، 2ّای تِ دلیل تخلخل، ًوًَِ 1 تا تَخِ تِ آًچِ گفتِ ضذُ ًوًَِ

سختی تِ عول آهذُ است. ًتایح تِ غَست ضواتیه دس ًوچَداس  وِ تذٍى عیَب ٍ داسای عوك ًفَر وافی ّستٌذ، آصهَى هیىشٍ

ّاسچت ٍ تٌچاتشایي   داسای تاالتشیي حذ سختی ًسثت تِ سایش ًوًَِ 6ی خَضىاسی آهذُ است. تا تَخِ تِ ًوَداس حاغل، ًوًَِ 2

 گشدد.ّای تْیٌِ اًتخاب هیاى هتغیشّای خَضىاسی آى تِ عٌَهتغیش
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تچَاى  ّا، تاالتش اص ًَاحی هتأثش اص حشاست ٍ هشصی خَش است. یىی اص دالیل آى سا هچی همذاس سختی هشوض خَش دس اوثش ًوًَِ

ِ    ی خَش، داًِخَش ًام تشد. صیشا دس هشوض حَضچِ یتٌذی حَضچِساختاس ٍ داًِسیض  ّچا ّا هحچَسی ٍ دس ًچَاحی هچشصی، داًچ

ِ   ستًَی ّستٌذ. یىی دیگش اص دالیل افضایص سختی دس حَضچِ ًسثت تِ ًَاحی اعچشاف آى، تچٌص   ی ّچای هَخچَد دس حَضچچ

ًیض تِ دلیل تساهذ تاالتش ًسثت تِ سایش  6ی ضَد. دس ًوًَِخَش است وِ اص سشعت تاالی سشهایص دس خَضىاسی لیضس ًاضی هی

ِ  یطتش تَدُ ٍ تٌاتشایي تٌصت 2ی ّا هیضاى حشاست ٍسٍدی عثك ساتغًِوًَِ ی خچَش ٍاسد ضچذُ   ّای حشاستی تیطتشی تچِ حَضچچ

   است.

Heat input (
 

  
) = 

             

  
  

 
 

                                                                                                 (2) 

ِ سشعت خَضىاسی تش حسة هیلی Vتساهذ لیضس تش حسة ّشتضٍ   F اًشطی ضشتاى تش حسة طٍل، Ep، (2ی )وِ دس ساتغِ  هتش تش ثاًیچ

 تاضذ.هی

 

 
 خَش تست هیىشٍسختی ٍیىشص اص حَضچِ خَش ٍ ًَاحی اعشاف -6ضىل 

 

 انتخاب هتغیر بهینه .4
 

ّای ، هتغیش3ّای هَسد استفادُ دس خذٍل هتالَگشافی ٍ آصهَى سختی، اص تیي هتغیش تا تَخِ تِ ًتایح تِ دست آهذُ اص تػاٍیش

ّای ضشتاًی تش سٍی ٍسق Nd:YAGّای تْیٌِ تشای خَضىاسی لیضس تَاى تِ عٌَاى هتغیشسا هی 6ی ی ضواسُهشتَط تِ ًوًَِ

ّا داسای ضىل ٍ عوك ًفَر هٌاسة تَدُ ٍ تغیشاستفادُ وشد. صیشا خَش حاغل اص ایي ه Rene 80هتش آلیاط هیلی 1تِ ضخاهت 

 تاضذ. دس ًتایح آصهَى سختی ًیض تاالتشیي هیضاى سختی سا اص خَد ًطاى دادُ است.عاسی اص ّش گًَِ عیة هی
 

 گیرینتیجه .5
 

 ساختاس خَش سیضRene 80 ّای ستًَی دس هشص ّای هحَسی دس هشوض خَش ٍ دًذسیتهتطىل اص دًذسیت

 است.ی خَش حَضچِ

 ّا دس خالف خْت اًتمال حشاست سضذ وٌٌذ ٍ ضَد تا دًذسیتضیة حشاستی تاالتش دس ًَاحی هشص خَش سثة هی

 ّای ستًَی ایداد گشدد.دًذسیت

Weld pool 

HAZ HAZ 
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  یىی اص عیَب دس خَشRene 80 ی تَاًذ تخلخل تاضذ وِ تا افضایص خٌْای صهاًی ضشتاى ٍ دس ًتیدِ واّص للِهی

 ضَد.آى واستِ هی هتَسظ تَاى، اص احتوال ایداد

 ّای اًدوادی ایداد ضذُ دس ًضدیىی هشص خَش تشنRene 80 صهاى ّش دٍ عاهل فاص تشد ٍ تِ دلیل حضَس ّن

 ی خَش است.چٌیي تٌص دس حَضچِضىٌٌذُ ٍ ّن

 ضَد، دس ّا واستِ هیتا افضایص خٌْای صهاًی ضشتاى ٍ تساهذ، ضیة دهایی دس خَش واّص ٍ تٌاتشایي اص هیضاى تٌص

 ضَد.ایي غَست احتوال تطىیل تشن ًیض ون هی

 ِچٌیي تٌص حشاستی هحَس ٍ ّنّای ّنی خَش تاالتش است وِ تِ دلیل حضَس داًِهمذاس سختی دس هشوض حَضچ

 دس خَش است.

 هتش هیلی 1ّای تْیٌِ تشای خَضىاسی لیضس ٍسق تا ضخاهت هتغیشRene 80  ٍلت، خٌْای صهاًی  450تشاتشًذ تا: ٍلتاط

 هتش.هیلی 6/0هتش تش ثاًیِ ٍ لغش خشتَی هیلی 25/1ّشتض، سشعت خَضىاسی  9ثاًیِ، تساهذ هیلی 6تاى ضش
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