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بهبود سختی و مقاومت به سايش فوالد
 ASTM A -106با استفاده از ذرات  SiCبهروش
جوشکاری GTAW
حسین مظاهری* ،1محمود فاضل نجفآبادی  2و علیرضا اعاليی

1

 -1گروه مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجفآباد ،ایران
 -2گروه مهندسی مکانیک ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه پیام نور ،اصفهان ،ایران
تاريخ دريافت93/9/24 :

تاريخ پذيرش94/5/27 :

چكيده
ش کامپوزیتــی حــاوی ذرات کاربی ـ د سیلیســیوم بــر ســطح فــوالد  ASTM A106-Gr.Bبــا بــه کارگیــری
در ایــن پژوهــش ایجــاد پوش ـ 
فرآینــد جوشــکاری قوســی تنگســتن– گاز بررســی شــد .بدیــن منظــور ذرات کاربیــد سیلیســیوم بــا درصدهــای حجمــی متفــاوت
بــر ســطح فــوالد مــورد نظــر پیــشنشــانی شــد و بــا تغییــر شــدت جریــان ،فرآینــد ذوب و اختــاط آنهــا بــا فلــز پایــه انجــام
گردیــد .مطالعــه ریــز ســاختار پوشــش ایجــاد شــده توســط میکروســکوپ نــوری و میکروســکوپ الکترونــی روبشــی( )SEMهمــراه بــا
آنالیــز نقط ـهای انجــام گرفــت .یافتههــای آزمونهــا نشــان داد کــه پوشــش حاصلــه ســاختار دندریتــی حــاوی تقویــتکننــدة کاربیــد
سیلیســیوم را دارا میباشــد کــه مــی توانــد باعــث بهبــود ســختی و رفتــار سایشــی پوشــش مذکــور شــود .ســختی پوشــشها در
آزمونهــای ریــز ســختی ســنجی و رفتــار سایشــی پوشـشها توســط آزمــون ســایش بهصــورت رفــت و برگشــتی ارزیابــی شــد .نتایــج
آزمــون ریــز ســختی ســنجی نشــاندهندة افزایــش ســختی پوشــش ایجــاد شــده(حدود  650تــا  1200ویکــرز) نســبت بــه نمونــة بــدون
پوشــش(حدود  200ویکــرز) بــود .بررسـیهای رفتــار سایشــی پوشـشها بیانگــر بهبــود چشــمگیر رفتــار سایشــی آنهــا در اثــر افــزودن
تقویتکننــدة کاربیــد سیلیســیوم بــود .مکانیــزم عمــدة ســایش در نمونــة بــدون پوشــش ســایش ورق ـهای و اکســایش ســطحی و در
نمونههــای پوشــش داده شــده مخلوطــی از ســایش ورق ـهای ،اکســایش ســطحی و ســایش چســبان تشــخیص داده شــد.
كلمات كليدي :جوشکاری قوسی تنگستن -گاز ،پوششدهی سطحی ،کامپوزیت فوالد /کاربید سیلیسیوم

بــرای پوشــشدهی روی ســطح قطعــات اســت .ویژگــی

مقدمه

عملیــات ســطحی روی فوالدهــا میتوانــد مقاومــت

خوردگــی ،مقاومــت سایشــی یــا رفتــار خســتگی آنهــا
را بهبــود دهــد[ .]1یکــی از روشهــای ســختکاری
ســطحی 1اســتفاده از روشهــای معمــول جــوشکاری
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

mazaheri2646@gmail.com

منحصربهفــرد ایــن روش ضخامــت زیــاد پوشــش ،نــرخ
رســوبگذاری بــاال ،چســبندگی مناســب پوشــش بــه
زیرالیــه و همچنیــن ســهولت ایجــاد آن اســت و همیــن

عوامــل ســبب گســتردگی کاربــرد آن در پوشــشدهی
قطعــات شــده اســت[.]3-2

1.Hard Facing
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یکــی از روشهــای متــداول بهبــود رفتــار ســطحی،
افــزودن عناصــر آلیــاژی همچــون کــروم ،کربــن ،کبالــت

و مولیبــدن یــا ذرات ســرامیکی ماننــد

SiCا،TiC ،ا

دادنــد كــه ســاختار تازهشــکلگرفته در ســطح فــوالد

میتوانــد مقاومــت بــه ســایش و ســختی ســطح را

بهبــود بخشــد[ .]8فــوالد مقــاوم بــه حــرارت

ASTM

 WCو  B4Cبــه مــذاب ایجادشــده در ســطح و تشــکیل

 A106 Gr.Bدر صنایــع نفــت ،پتروشــیمی و شــیمیایی،

مثــا یــو -چیلیــن و همکارانــش در پژوهشــي بــه

کاربــردي بســیار وســیع دارد ولــی ســختی و مقاومــت بــه

الیــهای بــا ضخامــت قابلتوجــه روی ســطح اســت[.]4

بررســي ریزســاختار و عملکــرد سایشــی الیــه
پوششدادهشــده روی فــوالد کشتهشــده

SKD61

SiC

بــا

ه و گــزارش كردهانــد کــه ذرات SiC
روش  GTAWپرداختـ 

بهدلیــل پایــداری شــرایط ســرویسدهی بــا دمــای بــاال،

ســایش ضعیــف آن محدودیتهایــی را در كاربــرد ایــن
فــوالد ایجــاد کردهانــد[ .]10-9در ایــن پژوهــش از روش

جــوشکاری  GTAWبــراي تشــکیل الیهــای کامپوزیتــی

طــی فرآینــد  GTAWتجزیــه شــده و فازهــای شــبهپایدار

حــاوی ذرات  SiCروی ســطح فــوالد

در سیسســتم ســهتایی  Fe-Si-Cبــهوجــود آمدهانــد.

شــدت جریــان جــوشکاری بــر ســاختار ،ســختی و رفتــار

ماننــد  Fe3Cو  Fe8Si2و همچنیــن فــاز پایــدار گرافیــت

ایــن محققــان مدعــی شــدهاند کــه همیــن رخدادهــا بــه
افزایــش ســختی و مقاومــت بــه ســایش الیــه ســطحی
منجــر شــدهاند[ .]5ســانر و همکارانــش در تحقیقــی

ASTM A106 Gr.B

اســتفاده و تاثیــر تغییــر درصــد حجمــی  SiCو تغییــر
سایشــی پوشــش ایجادشــده بررســی و مطالعــه شــد.

مواد و روش آزمون

دیگــر ســطح فــوالد زنگنــزن  304 AISIرا بــا پــودر

در ایــن پژوهــش از فــوالد کربنــی

دادنــد .آنهــا نشــان دادنــد کــه میتــوان بــا ترکیــب ثابــت

ابعــاد  150×45×8میلیمتــر اســتفاده شــد .ابتــدا قطعــات

مقــدار پــودر استفادهشــده ،ناحیــه ذوب در زیرالیــه را

تــا آلودگیهــای سطحیشــان برطــرف شــوند .ســپس

ایــن کار ســاختار هیپویوتکتیــک ســطحی بــه ســاختار

مــاده اولیــه انجــام شــد .بــرای ایجــاد الیــه ســطحی از

بیشــینه ســختی ب ـ ه دس ـتآمده بــه حضــور کاربیدهــای

اســتفاده شــد .ذرات بــا آغشــته شــدن بــه اتانــول و

را

میلیمتــر ثابــت شــدند .بــرای ذوب ســطحی فــوالد،

ASTM A106

 SiCبـهروش جــوشکاری قوســی تنگســتن -گاز پوشــش

(Gr.Bمعــادل فــوالد  45/8 Stمطابــق با اســتاندارد  )DINبا

پــودر اولیــه ،و فقــط بــا کاهــش حــرارت ورودی و افزایــش

تمیــز و تــا ســنبادة شــمارة  320ســنباده زده شــدند

بــه حداقــل رســاند و رقــت را بــه حداقــل کاهــش داد .بــا

آنالیــز عنصــری و بررســی ریزســاختار میکروســکوپی روی

هایپریوتکتیــک تبدیــل خواهــد شــد .بهنظــر آنهــا

پــودر  SiCبــا ابعــاد متوســط ذرات  3تــا  4میکرومتــر

 M7C3پراکنــده در ســطح فــوالد مربــوط اســت[.]6

اســتفاده از شــابلون حــاوی حفــرة بــا ابعــاد 130×12

در همیــن زمينــه یانــگ و همکارانــش ذرات

SiC

روی آلیــاژ  Ti6Al4Vبــا فرآینــد جــوشکاری قوســی

تنگســتن  -گاز و بــا اســتفاده از ســیم توپــودری پوشــش

دادنــد .آنهــا مدعــی هســتند کــه بــه ایــن شــیوه ميتــوان
یــک پیونــد متالورژیکــی خــوب را بیــن پوشــش و زیرالیــه

بــهدســت آورد کــه در نتيجــه آن پوشــش یکنواخــت،
متراکــم و تقریبــاً عــاری از نقــص خواهــد بــود و باعــث
افزایــش قابلتوجــه ســختی خواهــد شــد[ .]7عثمــان
و همکارانــش ذرات کاربیــد سیلیســیوم را بــا روش

جــوشکاری قوســی تنگســتن -گاز روی فــوالد

AISI

 8620پوشــش دادنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان

از روش جــوشکاری قوســی تنگســتن -گاز()GTAW

اســتفاده شــد .گاز محافــظ مصرفــی آرگــون بــا خلــوص

 ،99/99قطــر الکتــرود تنگســتنی  2/4میلیمتــر و شــکل

نــوک الکتــرود مخروطــی بــود .عملیــات ذوب ســطحی
روی گروههایــی از نمونههــا در شــرایط مختلــف ،مطابــق

بــا جــدول  ،1انجــام شــد .شــماتيك ايــن روش در شــکل
 1نشــان داده شــده اســت.

پــس از ایجــاد الیــه بــا جــوشکاری  GTAWســطح
نمونههــا کامــ ً
ا ناهمــوار شــد.
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جدول  1پارمترهای فرآیند رویهسازی بهروش .GTAW
نرخ دمش گاز
محافظ()L/min

نوع
قطبیت

()mm/min

سرعت

()kJ/mm

1

4

90

آرگون

8

DCEN

32/16

20/14

2

8

90

آرگون

8

DCEN

18/28

35/44

3

12

90

آرگون

8

DCEN

16/99

38/14

4

8

110

آرگون

8

DCEN

28/44

27/84

5

8

130

آرگون

8

DCEN

29/09

32/17

شماره نمونه درصد حجمی  SiCشدت جریان( )Aنوع گاز محافظ

حرارت ورودی

سرعت جوشکاری × 0/48(/ولتاژ × شدت جریان)= حرارت ورودی

الکترود تنگستن

گاز آرگون

لوله تماس
مسیر جوشکاری
پودر کاربید سیلیسیوم
13cm
75cm

شکل  1شماتيك شیوه استفادهشده در ایجاد پوشش.

ضخامــت پوشــش در ایــن حالــت  3تــا  4میلیمتــر بــود.

ســایش رفتوبرگشــتی ،بــا اســتفاده از پینهایــی از

مغناطیســی ســنگ زده شــدند و ضخامــت پوشــش بــه

شــدند .جــرم ازدسـترفته در فواصــل ،100 ،100 ،50 ،50

بــرای انجــام عملیــات بعــدی همــة نمونههــا بــا ســنگ
 2تــا  3میلیمتــر کاهــش يافــت .بررســی ریزســاختاری

پوشــش بهدس ـتآمده بــا اســتفاده از میکروســکوپ نــوری

جنــس فــوالد بلبرینــگ  52100و بــا بــار  ،150 Nانجــام
 200 ،200 ،100و  200متــر با تــرازوی GIBERTINIE 42

 S-Bبــا دقــت  0/0001 grاندازهگیــری شــد .در شــکل 2

و میکروســکوپ الکترونــی روبشــی( )SEMهمــراه بــا آنالیــز

فلوچــارت رویــه اجرایــی ایــن پژوهــش ارايــه شــده اســت.

نایتــال  96 mm(%4الکل  4 mm +اســیدنیتریک یک موالر)

نتایج و بحث

نقط ـهای انجــام شــد .بــرای اچ کــردن نمونههــا از محلــول

اســتفاده شــد .پروفیــل ســختی از ســطح بــه طــرف فلــز

بررسیهای ریزساختاری

پایــه و در مقطــع عرضــی پوشــش بــا ریزسختیســنجی و

شــکلهای  3و  4ریزســاختار فلــز پایــه و ذرات کاربیــد

بــهدســت آمــد .بررســیهای سایشــی نیــز بــا دســتگاه

میدهنــد.

فرورونــدة ویکــرز بــا بــار اعمالــی  100 grبهمــدت  5ثانیــه

سیلیســیوم استفادهشــده در ایــن پژوهــش را نشــان
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شکل  2رویه اجرایی انجام تحقیق و مراحل آن.

شکل 3

ریزساختار فوالد .ASTM A106-Gr.B

دیــده میشــود كــه ســاختاری نمونههــای اولیــه فریــت-
پرلیــت بــا دانههــای هممحــور در محــدوده ابعــادی 10
تــا  70میکــرون اســت .ايــن ابعــاد بــرای ذرات کاربیــدی
تقویتکننــده نیــز بــا توجــه بــه تصویــر  3تاییــد شــد.
در جــدول  2نيــز ترکیــب شــیمیایی فــوالد استفادهشــده
ارايــه شــده كــه بهخوبــی بــا ســاختار میکروســکوپی
مشاهدهشــده در تصویــر شــکل  2تطابــق دارد .شــکل
 5ســطح مقطــع نمونههــای پوششدادهشــده را در
بزرگنمایــی پاییــن نشــان میدهــد .تصاویــر ایــن شــکل
مشــخص میکننــد کــه در تمــام نمونههــا ،ســطح و
فصــل مشــترک زیرالیــه و پوشــش خالــی از تــرک و
حفــره اســت .بهعبــارت دیگــر بــا اســتفاده از ایــن روش
الیــة کامپوزیتــی متراکــم ،بــا کیفیــت و بــا نفــوذ کامــل
الیــة پیشنشانیشــده بــه زیرالیــة فــوالدی ،بــه دســت
آمــده اســت .نتایــج مطالعــات ديگــر محققــان نیــز همیــن
ل  6نيــز تصاویــر
موضــوع را نشــان ميدهنــد[ .]11در شــک 
میکروســکوپی ریزســاختار پوشــش بــا بزرگنمایــی باالتــر
ش ایجادشــده ســاختار
آمدهانــد كــه نشــان ميدهنــد پوشـ 
دندریتــی دارد .بهنظــر میرســد ایــن ســاختار در نتیجــة
انجمــاد ســریع مــذاب ســطحی طــی فرآینــد جــوشکاری

شکل  4تصویر  SEMاز ذرات پودر  SiCاستفادهشده.

قوســی تنگســتن -گاز بــه وجــود آمــده باشــد ،زیــرا حجــم
مــذاب ایجادشــده در برابــر کل فلــز جامــد مرتبــط بــا آن
چنــدان زیــاد نیســت؛ بنابرایــن قــدرت ســرد کــردن بــاالی
زیرالیــه میتوانــد عامــل ایجــاد چنیــن ســاختار انجمــادی
باشــد .تفــاوت زیــاد نقطة ذوب آهــن و فازهای تشکیلشــده
در اثــر تجزیــه کاربیــد سیلیســیوم نيــز میتوانــد دلیــل
دیگــر حصــول چنیــن ســاختار دندریتــی باشــد كــه ديگــر
محققــان نیــز بــه آن اشــاره داشــتهاند[ .]12بررســیهای
دقیقتــر نشــان دادنــد كــه ذرات کاربیــد سیلیســیوم
واردشــده بــه الیــة ســطحی در میــان شــاخههای دندریتــی
قــرار گرفتهانــد .شــکل  7حضــور مقــدار قابلتوجــه ذرات
کاربیــد سیلیســیوم را در ســاختار پوشــش بهوضــوح نشــان
میدهــد .همچنیــن دیــده میشــود كــه ایــن ذرات کــه
قبــل از اســتفاده ســطحی کام ـ ً
ا مســطح داشتهاند(شــکل
 ،)4پــس از طــی فرآینــد و قرارگیــری در الیــة ســطحی،
ســطحی غیریکنواخــت و ناصــاف پيــدا كردهاند(شــکل
 .)7همچنیــن در برخــی از ذرات کاهــش محســوس ابعادی
مشــاهده میشــود .ناصافــی ســطح ذرات و کاهــش ابعــاد
میتوانــد بهدلیــل انحــال بخشــی از کاربیــد سیلیســیوم
در آهــن باشــد.
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شکل  5سطح مقطع نمونههای پوششدادهشده با بزرگنمایی  :100الف) نمونه 2؛ ب) نمونه 3؛ ج) نمونه 4؛ د) نمونه  5و ه) نمونه .6
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ه

شکل  6ریزساختار پوشش سطحی نمونههای مختلف با بزرگنمایی  :200الف) نمونه 2؛ ب) نمونه 3؛ ج) نمونه 4؛ د) نمونه  5و ه) نمونه .6
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شــکل  8ریزســاختار بخشــی از پوشــش ایجــاد شــده

نتایج حاصل از آزمون سختیسنجی

روی نمونــة  2را در بزرگنمایــی باالتــر نشــان میدهــد.

نتایــج حاصــل از ریزســختی پوشــشهای ایجادشــده
طــی ایــن پژوهــش در شــکل  10ارايــه شــدهاند.
ن گونــه کــه دیــده میشــود ،پوشــشهای
همــا 
کامپوزیتــی تشکیلشــده بــر ســطح ،بهدلیــل حضــور
فــاز تقویتکننــدة کاربیــد سیلیســیوم ،ورود کربــن
اضافــی بــه ســطح و در نتیجــة افزایــش مقــدار پرلیــت
و نیــز دانههــای ریــز ایجادشــده در شــرایط انجمــادی
ســریع جــوشکاری ،ســختی باالیــی()650-1200 HV
دارنــد .ایــن شــرایط میتواننــد مقاومــت بــاال در برابــر
ســایش را در پــی داشــته باشــند .نمودارهــای مربــوط
بــه پروفیــل ســختی پوشــشها نشــان میدهنــد كــه
بــا افزایــش ذرات تقویتکننــده ،ســختی الیههــای
ایجادشــده در ســطح و در فصــل مشــترک افزایــش
مییابــد .همچنیــن دربــاره نمونههــای  5 ،3و  6کــه
مقــداري یکســان ذرات تقویتکننــده دارنــد و بــا شــدت
جریانهــای متفــاوت جــوشکاری تحــت عملیــات
ســطحی قــرار گرفتهاند(جــدول  )1میتــوان گفــت كــه
کاهــش حــرارت ورودی بــه کاهــش رقــت آهــن از زیرالیــه
و ریزتــر شــدن ســاختار منجــر شــده اســت .ایــن عوامــل
باعــث افزایــش ســختی نمونــة  5نســبت بــه نمونــة  6و 3
و نمونــة  6نســبت بــه نمونــة  3شــدهاند .محققــان دیگــر
نیــز نتایجــي مشــابه را ارايــه كردهانــد[.]14

شــده و پیوندهــای میکرومکانیکــی ایــن ذرات بــا زمینــه

رفتار تریبولوژیکی

در ایــن تصویــر دانههــای فریــت ،کولونیهــای پرلیــت
و ذرات کاربیــد سیلیســیوم بهخوبــی قابلتشــخیص

هســتند .دیــده میشــود كــه علیرغــم مقــدار كــم

کربــن فــوالد استفادهشــده ،مقــدار پرلیــت تشکیلشــده
در پوشــش بیــش از مقــدار موردانتظــار اســت .حضــور این

پدیــده را میتــوان بــه انحــال بخشــی از ذرات کاربیــد
سیلیســیوم و ورود کربــن بــه مــذاب مربــوط دانســت.
از ســوی دیگــر ،در اطــراف ذرات کاربیــد سیلیســیوم

ناحیــهای از فریــت مشــاهده میشــود کــه حیــن اچ
شــیمیایی بیــش از فریــت زمینــه خــورده شــده كــه
ایــن بــه معنــی فعــال و ناپایدارتــر بــودن اتمهــا در ایــن

ناحیــه اســت .ایــن پدیــده میتوانــد بهدليــل انحــال
ذرات کاربیــد سیلیســیوم در آهــن اطــراف و تشــکیل

فریتــی حــاوی سیلیســیوم و کربــن باالتــر از حــد حاللیــت
تعادلــی کربــن در یــک شــعاع مشــخص در اطــراف ذرات

باشــد .نتایــج آنالیــز  EDSاز ایــن ناحیه(شــکل  )9نشــان
میدهنــد کــه ایــن مناطــق از کربــن و سیلیســیوم غنــی

هســتند و ديگــر محققــان نیــز ايــن موضــوع را گــزارش

كردهانــد[ .]13انحــال ســریع ســطحی ذرات حیــن
فرآینــد موجــب ناصافــی ســطح ذرات کاربیــد سیلیســیوم
را تقویــت كــرده اســت .در حقیقــت ایــن پدیــده نقشــي

بررســی رفتــار سایشــی نمونههــای پوششدادهشــده

ذرات حیــن فرآینــد ،علیرغــم تفــاوت چگالــی ایــن دو

کاهــش وزن برحســب مســافت طیشــده را بــرای

مهــم در ایجــاد یــک کامپوزیــت ســطحی و عدمجدایــش

نتایجــي جالــب را بههمــراه داشــت .شــکل  11نمــودار

مــاده ،داشــته اســت.

نمونههــای آزمــون ســایش نشــان میدهــد.

شکل  8ریزساختار پوشش ایجادشده روی نمونه .2
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شکل  11نمودار کاهش وزن برحسب مسافت طیشده برای نمونههای تحت آزمون سایش.

بهبود سختی و مقاومت به ...
مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش مســافت طیشــده

مقــدار جــرم ازدســترفته نمونــة  1بهشــکل پیوســته و

بــدون نشــان دادن رفتــار کندشــونده افزایــش مییابــد.
ایــن نتایــج بــا توجــه بــه رفتــار سایشــی ضعیــف فــوالد

 ASTM A106-Gr.Bکــه محققــان دیگــر نیــز گــزارش

كردهانــد[ ]15دور از انتظــار نيســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در ديگــر نمونههــا و بــا افزایــش ســختی،
مقاومــت در برابــر ســایش افزایــش یافتــه اســت .آنگونــه

کــه نمودارهــای کاهــش وزن برحســب مســافت ســایش
نشــان میدهنــد ،آنچــه در مقــدار مقاومــت در برابــر
ســایش نمونههــا اهمیــت داشــته مقــدار مطلــق ســختی
بــوده اســت ،بهگونــهای کــه نمونههــای شــماره 5 ،3

123

میدهــد .ایــن امــر ســازوكارهاي همزمــان ســایش

ورقــهای و اکســایش ســطحی را در ایــن نمونــه نشــان
میدهــد .معمــوالً نمیتــوان بــه نشــانه یــا مشــخصه
تصویــری خاصــی بــرای ســازوكار ســایش اکسیداســیون

در تصاویــر

SE

1

اشــاره كــرد ،امــا در تصاویــر

BSE

2

،

ســازوكار اکسیداســیون را ميتــوان بهصــورت حضــور
فــازي ســیاهرنگ در لبههــا ديــد کــه در صــورت درســت

بــودن احتمــال ســازوكار اکسیداســیون ،آنالیــز نمونــه
نیــز حضــور بعضــی عناصــر یکــی از ســطوح را بهعــاوه
مقادیــري قابلتوجــه از اکســیژن تاییــد میكنــد .ديگــر
محققــان نيــز چنیــن پدیــدهای را گــزارش كردهانــد[.]16

در ادامــه نتایــج حاصــل از آزمونهــای انجامشــده بــر

و  ،6علیرغــم برخــورداری از مقــداري یکســان از ذرات

نمونههــای پوششدادهشــده تحلیــل خواهنــد شــد.

ســایش متفاوتــی را نشــان دادهانــد .امــا دیــده میشــود

از ســطح ســایش نمونــة شــماره  2را پــس از انجــام

قابلمالحظــه ســهم ایــن ذرات از ســختی کلــی پوشــش،

خراشــیدگی و کندگــی روی ســطحواضــح نيســتند كــه

تقویتکننــدة کاربیــدی در پوشــش ،مقاومــت در برابــر

شــکل  14تصویــر میکروســکوپی الکترونــی روبشــی

كــه بــا افزایــش مقــدار ذرات ســخت کاربیــدی و افزایــش

آزمــون ســایش نشــان میدهــد .در تصویــر  14آثــار

مقاومــت در برابــر ســایش بســيار تقویــت شــده اســت.
فاصلــه نتایــج حاصــل ،خصوصــاً در مســافتهای بــاال،

میتوانــد دلیــل آن باشــد کــه بــا ورود مقــدار کمــي از

ذرات کاربیــد سیلیســیوم( 4درصــد) ،علیرغــم افزایــش

قابلمالحظــهای از ذرات ســخت در الیــة ســطحی و

خراشــان ســازوكار ســايش غالــب ایــن نمونــه نبــوده

متناســب ســختی و مقاومــت سایشــی شــود .شــکل

ورقههــای ســطحی و اکســایش عامــل ســایش در ایــن
ن کــه تصویــر بهدســتآمده
نمونــه بودهانــد .خصوصــاً آ 

ســایش نشــان میدهــد .بهنظــر میرســد کــه بخشــی

مناطقــي بــا چگالــی کمتــر از فــوالد را مشــخص كــرده

دیگــر بهصــورت ورقههایــی روی ســطح تشــکیل شــده

ســطحی در مناطــق بررسیشــده باشــد .در شــکل 15

ســازوكار ســایش ورقــهای را نشــان دهــد .همچنیــن

شــدهاند .ایــن تصویــر حاکــی از آن اســت کــه همچنــان

ســطحی و ایجــاد ذرات بســیار ریــز اکســیدی مشــاهده

محصــوالت ســایش هســتند .بــرای اطمینــان بیشتــر،

روبشــی ذرات سایشــی حاصــل از آزمــون انجامشــده بــر

میکروســکوپ الکترونــی روبشــی آنالیــز شدند(شــکل .)16

ایــن مطلــب را تاييــد ميكنــد کــه حضــور مقــدار

ســختی ســطح و وجــود ذرات ســخت در پوشــش ،ســایش

ایجــاد شــرایط بهینــه فرآینــد میتوانــد موجــب افزایــش

اســت .دیــده میشــود كــه همچنــان جــدا شــدن

 12تصویــر میکروســکوپ الکترونــی روبشــی حاصــل از
ســطح ســایش نمونــة شــماره  1را پــس از انجــام آزمــون

از الکترونهــای پسپراکندهشــده بهوضــوح حضــور

از ســطح بــه شــکل الی ـهای از آن جــدا شــده و بخشــی

اســت .ایــن امــر میتوانــد دلیلــی بــر وجــود اکســیدهای

كــه در آســتانة جــدا شــدن بودهانــد .ایــن امــر میتوانــد

ذرات سایشــی مربــوط بــه همیــن نمونههــا نشــان داده

در بخشهایــی از ایــن ســطح ســایش ،آثــار اکســایش

ذرات اکســیدی و ورقههــای فلــزی تشــکیلدهندگان

میشــوند .شــکل  13تصویــر میکروســکوپ الکترونــی
ایــن نمونــه و شــکل  12حضــور همزمــان ذرات سایشــی
ورقــهای بههمــراه ذرات بســیار ریــز اکســیدی را نشــان

ذرات ریــز حاصــل از ســایش بــا اســتفاده از سیســتم EDS

1. Secondary Electrons
2. Back Scatter Electrons
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شکل  12تصویر میکروسکوپي الکترونی روبشی از سطح سایش
نمونه .1
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شکل  13تصویر میکروسکوپي الکترونی روبشی از ذرات حاصل از
سایش نمونه .1
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شکل  14تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح سایش نمونه  :2الف) تصویر بهدستآمده از الکترونهای ثانویه( )SEو ب) همان
تصویر با استفاده از الکترونهای پسپراکندهشده(.)BSE

شکل  15تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از ذرات حاصل از سایش نمونه .2
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شکل  16نتیجه آنالیز  EDSذرات ریز موجود در ذرات سایشی حاصل از آزمون سایش نمونه .2

بهبود سختی و مقاومت به ...
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نتیجــة آنالیــز عنصــری ایــن ذرات سایشــی نشــان میدهد

چنــدان زیــاد نیســت؛ لــذا بهنظــر میرســد كــه

کــه خــود تاییدکننــدة رخــداد همزمــان ســازوكارهاي

ســایش ورقــهای ،اکســایش ســطحی و ســایش چســبان

كــه آنهــا از ترکیــب اکســیژن و آهــن تشــکیل شــدهاند
ســایش ورقـهای و اکســایش ســطحی اســت .بررسـیهای

ریزســاختاری ایــن نمونههــا و کیفیــت ســطحی حاصــل

بــرای ذرات کاربیــد سیلیســیوم در حیــن فرآینــد ،کــه
قبــ ً
ا بــه آن پرداختــه شــد ،تاییــد میكننــد کــه ذرات

کاربیــدی بهشــکلي قابلمالحظــ ه بــا زمینــه در پیونــد

بودهانــد ،بهگونــهای کــه از ســطح ســخت خــارج نشــده
و تاثیــري موثــر بــر ســازوكار ســایش نداشــتهاند.

در ادامــه ســطوح ســایش مربــوط بــه ديگــر نمونههــا
بررســی شــدند .شــکل  17تصاویر میکروســکوپی الکترونی
حاصــل از ســطح ســایش نمونههــای گروههــاي 5 ،4 ،3

و  6را نشــان میدهــد .تصاویــر (ب) و (ج) بــه نمونههــای

ســازوكار غالــب ســایش در تمــام نمونههــا ترکیبــی از

باشــد كــه ديگــر محققــان نیــز وجــود ایــن ســازوكار را
تاییــد کردهانــد[ .]17آنچــه در ایــن جــا اهمیــت دارد

آن اســت کــه علیرغــم وجــود ذرات ســخت ســرامیکی
درون زمین ـهای نســبتاً نــرم از فــوالد کمکربــن ،ســازوكار

ســایش خراشــان غالــب نبــوده اســت كــه ميتــوان
مقــدار نســبتاً پاییــن ذرات ســخت واردشــده بــه زمینــه

و اتصــال مناســب زمینــه و ذرات را عامــل ایــن پدیــده

دانســت .از ســوی دیگــر وجــود زمینــهای نــرم حــاوی
مقــدار فریــت نســبتاً بــاال میتوانــد عامــل چســبندگی
موضعــی ســطح نمونههــا بــه ســطوح در تمــاس و رخــداد
ســایش چســبان باشــد.

بــا ســختی بــاال مربوطانــد و نشــان ميدهنــد كــه در

بــا عنایــت بــه آن چــه تاکنــون گفتــه شــد ،میتــوان

تــوام بــا ترکخوردگــی در ســطح وجــود دارنــد؛ يعنــی
احتمــاالً ســازوكار ســایش ورقــهای همچنــان بههمــراه

همچــون مقــدار جریــان استفادهشــده و ســرعت

ســطح ســایش آثــار کنــده شــدن الیههــای ســطحی

نتیجــه گرفــت كــه تغییــر مشــخصههای فرآینــد
پیــشروی میتوانــد حــرارت ورودی را كنتــرل كنــد.

ســایش چســبان و خراشــان رخ داده اســت ،خصوصــاً

بهدلیــل ســختی بــاالی فــاز  ،SiCســختی نمونههــای

نمونههــا ذرات کاربیــد سیلیســیوم مشــاهده شــدهاند .در

تقویتکننــده بــوده اســت .همــانگونــه کــه مشــخص

از ایــن نمونههــا نشــان داده شــده اســت .البتــه وجــود

اســت كــه ميتــوان آن را بــه اختــاف گرمــای ورودی و

نیــز باشــد .ایــن ترکهــا ،اگــر در مراحــل اولیــه ســایش

متفــاوت و همچنیــن مقــدار فــاز تقویتکننــده نســبت

شــدید جــرم همــراه شــوند .البتــه مشــاهده ترکهــا

و کاهــش حــرارت ورودی افزایــش یافتــه اســت .نتایــج
نشــان دادنــد كــه تغییــر حــرارت ورودی مســتقیماً بــر

اســت کــه پــس از تحمــل مســافت بــاالی سایشــی ،ایــن

آنهــا بــا زمینــه و در نتیجــه مقــدار چســبندگی آنهــا بــه

اولیــه خــود قــرار دارد .از ســوی دیگــر دقــت در تصاویــر

واردشــده بــه زمینــه و کیفیــت و ســازوكار اتصــال زمینــه

ســایش ،عــاوه بــر وجــود آثــار رخــداد ســازوكارهاي

زمینــه اســت ،خــواص مکانیکــی و تریبولوژیکــی ،از جملــه

ن کــه در میــان ذرات ســطحی حاصــل از ســایش ایــن
آ

حــاوی تقویتکننــده  SiCبیــش از ســختی نمونــه بــدون

شــکل  18نتیجــة آنالیــز عنصــری ذرات سایشــی حاصــل

اســت ســختی الیههــای ســطحی ایجادشــده متفــاوت

ایــن ریزترکهــا میتوانــد نتیجــة کارســختی ســطحی

تاثیــر آن بر ســرعت انجمــاد و در نتیجه ایجاد ســاختارهای

مشــاهده شــوند ،میتواننــد در مراحــل بعــدی بــا کاهــش

ت کننــده
داد .ســختی نمونههــا بــا افزایــش مقــدار تقوی ـ 

پــس از طــی مســافت  1000متــر میتوانــد مقاومــت
بــاالی پوشــش را نشــان دهــد ،زیــرا تنهــا بــه ایــن دلیــل

مقــدار انحــال ذرات در حوضچــه مــذاب ،نحــوة اختــاط

پدیده(ایجــاد ترکهــای ناشــی از کارســختی) در مراحــل

زمینــه تاثيــر ميگــذارد .از ســوی دیگــر ،مقــدار ذرات

(الــف) و (د) شــکل 17نشــان میدهــد كــه در ســطح

بــه ذرات ،کــه تحــت کنتــرل انحــال ســطحی ذرات در

ســایش ورق ـهای و اکســایش ســطحی ،شــیارهای ناشــی

رفتــار سایشــی ،را كنتــرل خواهنــد كــرد.

از خــراش ســطحی نیــز وجــود دارنــد ،امــا تعــداد آنهــا
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شکل  18نتیجه آنالیز  EDSذرات کاربیدی موجود در ذرات سایشی حاصل از آزمون سایش نمونه .4

نتیجهگیری

خالصــه مهمتريــن نتایــج ایــن پژوهــش بهشــرح

زيرانــد:

 -1بــا اســتفاده از ایــن شــیوه ،دســتیابی بــه پوشــش
و فصــل مشــترک زیرالیــه و پوشــش خالــی از تــرک و

حفــره ممكــن شــد؛

 -2پوشــش ایجادشــده دارای ســاختاری دندریتــی

و ریزدانــه همــراه بــا تقویتکنندههــای کاربیــد

سیلیســیوم در نواحــی بیــن دندریتــی بــود؛

 -3دامنــة ســختی پوشــش ایجادشــده برحســب شــرایط

ایجــاد در محــدودة  650تــا  1200ویکــرز بــود؛

 -4افزایــش مقــدار تقویتکننــدة کاربیــد سیلیســیوم
و کاهــش حــرارت ورودی بــه افزایــش ســختی پوشــش

منجــر شــد؛

 -5رفتــار سایشــی پوشــشها بــا افزایــش مقــدار
تقویتکننــده و کاهــش حــرارت ورودی بهبــود یافــت؛

 -6ســازوكار ســایش در نمونــة بــدون پوشــش از

نــوع ورقــهای و اکســایش ســطحی و در نمونههــای

پوششدادهشــده ترکیبــی از ســازوكارهاي ورقــهای،
اکســایش ســطحی و ســایش چســبان بــود.

127

... بهبود سختی و مقاومت به
مراجع

[1]. Buytoz S. M. Yildirim M. and Eren H. “Microstructural and microhardness characterstics of gas tungsten arc
synthesized Fe-Cr-C coating on AISI 4340,” Materials Letters, Vol. 59, pp. 607-614, 2005.
[2]. Udhayabanu V. and Ravi K. R. “Synthesis of in-situ NiAl-Al2O3 nanocomposite by reactive milling and subsequent heat treatment,” Intermetallics, Vol. 18, pp. 353-358, 2010.
[3]. Madadi F. and Shamanian M. “Optimization of pulsed TIG cladding process of stellite alloy on carbon steel
using RSM,” Journal of Alloy and Compounds, Vol. 510, pp. 71-77, 2012.
[4]. Chen Y. C. “Reinforcements affect mechanical properties and wear haviors of WC clad layer by gas tungsten
Arc welding,” Materials and Design, Vol. 45, pp. 6-14, 2013.
[5]. Lin Y. C. and Chen H. M. “Analysis of microstructure and wear performance of SiC clad layer on SKD61 die
steel after gas tungsten Arc welding,” Materials and Design, Vol. 47, pp. 828-835, 2013.
[6]. Buytoz S. and Ulutan M. “In situ synthesis of SiC reinforced MMC surface on AISI 304 stainless steel by TIG
surface alloying,” Surface & Coatings Technology, Vol. 200, pp. 3698-3704, 2006.
[7]. Lin Y. C. “Microstructure and tribological performance of Ti-6Al-4V cladding with SiC powder,” Surface & Coatings Technology, Vol. 205, pp. 5400-5405, 2011.
[8]. Nuri Celik O. and Ulutun M. “Effects of graphite content on the microstructure and wear properties of an AISI
8620 steel surface modified by tungsten inert gas(TIG),” Surface & Coatings Technology, Vol. 206, pp. 1423- 1429,
2011.
[9]. ASTM A-106. Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Service, USA:
ASTM International, 2011.
[10]. Tavares S. S. M. and Pardal J. M. “Failure of ASTM A-106 Gr.B tube by creep and erosive wear,” Engineering
Failure Analyses, Vol. 26, pp. 337-343, 2012.
[11]. Lippold J. and Koteecki D., “Welding metalurgy and weld ability of stanless stells,” New York, John Wiley &
Sons, 2007.
[12] Buytoz, S. “Microstructural properties of SiC based hardfacing on low alloy steel,” Surface & Coatings Technology, Vol. 200, pp. 3734-3742, 2006.
[13]. Buchely M. F. and Gutierrez J. C. “The effect of microstructure on abrasive wear of hardfacing alloys,” Wear,
Vol. 259, pp. 52-61, 2005.
[14]. Majumdar J. “Studies on compositionally graded silicon carbide dispersed composite surface on mild steel
developed by laser surface cladding,” Surface & Coatings Technology, Vol. 203, pp. 505-512, 2008.
[15]. Yang R. and Liu Z. “Study of in-situ synthesis TiCp/Ti composite coating on alloy Ti6Al4V by TIG cladding,”
Materials and Design, Vol. 36, pp. 349-354, 2012.
[16]. Lin Y. C. “Elucidating the microstiucture and wear behavior of tungsten carbide,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 210, pp. 219-225, 2010.
[17]. Amini K. and Akhbarizadeh A. “Investigating the effect of the quench environment on the final microstructure
and wear behavior of 1.2080 tool steel after deepcryogenic heat treatment,” Materials and Design, Vol. 45, pp.
316-322, 2013.

