 پس ازNi(5Al)-Al2O3-MoS2 ارزیابی خواص تریبولوژیکی پوشش مرکب
پاشش پالسمایی بر سطح فوالد ساده کربنی
 سیدمحمد مسلمی و سعیدرضا بخشی،سیدرحمان حسینی
) دانشگاه صنعتی مالکاشتر (اصفهان،دانشکده مهندسی مواد
)93/10/29 :  پذیرش مقاله- 93/07/08 : ( دریافت مقاله

چکیده
( روی زیرالیهAPS)  به روش پاشش پالسمایی اتمسفریNi(5Al)-Al2O3-M oS2  ارزیابی خواص تریبولوژیکی پوشش مرکب،هدف از این تحقیق
60Ni(5Al)-25Al2O3-  و60Ni(5Al)-35Al2O3-5M oS2 ،60Ni(5Al)-40Al2O 3  سه ماده پودری با ترکیب، بههمین منظور. استCK45 فوالد

 عملیات پاشش با استفاده از دستگاه پاشش. (درصد وزنی) بهروش آسیابکاری مکانیکی و سپس خشککردن پاششی آمادهسازی شدند15M oS2
 میکروسکوپ الکترونی روبشی،(XRD)  مشخصهیابی پوشش بهوسیله پراشسنج پرتو ایکس. انجام شدPS50 پالسمایی مجهز به تفنگ مدل
، به منظور بررسی خواص تریبولوژیکی پوشش. آزمونهای سایش و ضریب اصطکاک صورت گرفت،)EDS(  طی فسنج با توزیع انرژی،(SEM )
 درجه سانتیگراد با نیروی600  و300 ،25  آزمون در سه دمای.آزمون سایش با استفاده از دستگاه سایش دمای باال به روش پین روی صفحه انجام شد
60%Ni(5Al)-  درجه سانتیگراد نشان داد پوشش25  نتایج آ زمون سایش در دمای. متر بر ثانیه انجام گرفت0 /1  نیوتن و سرعت دوران5 اعمالی

0 /80  به حدود0 /95  دچار سایش ورقهای شده و ضریب اصطکاک را ازM oS2  و عدم وجود روانکارNiAl2O4  به دلیل حضور فاز ترد40%Al2O3
 کاهش جرم محسوسی،NiAl2O4  و عدم تشکیل فاز تردNi  بهعلت حضور محلول جامد،M oS2  درصد وزنی15  در پوشش شامل.کاهش داده است
 به دلیل حضورM oS2  درصد وزنی15  پوشش شامل، درجه سانتیگراد600  در دمای. درجه سانتیگراد مالحظه نشد25 حین آزمون سایش در دمای
. کاهش یافت0 /25  به0 /95  بهترین رفتار روانکاری را از خود نشان داد و ضریب اصطکاک ازM oO3  وNiO همزمان فازهای
. سایش دمای باال، پاشش پالسمایی،Ni(5Al) ،M oS2 ، پوشش مرکب:واژههای کلیدی

Evaluation of Tribological Properties of PlasmaSprayed

Ni(5Al)-Al2O3-MoS2 Composite Coating on Plain Carbon Steel
S. R. Hosseini, S.M. Moslemi and S.R. Bakhshi
Department of Materials Engineering, Malek e-ashtar University of Technology
(Received 30 October 2014, accepted 19 January 2015)
Abstract
The aim of this research is evaluation of tribological properties of Ni(5Al)-Al2O3-M oS2 composite coating deposited by
atmospheric plasma spray process on the CK45 steel substrate. For this purpose, three powder materials composed of
60wt%Ni(5Al)-40wt%Al2O3, 60wt%Ni(5Al)-35wt%Al2O3-5wt%MoS2 and 60wt%Ni(5Al)-25wt%Al2O3-15wt%M oS2 were
prepared by mechanical milling and then spray drying processes. Plasma spray treatment was done by a plasma spray
apparatus equipped with a gun of PS50 model. The coatings were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning
electron microscopy (SEM ), energy dispersive spectroscopy (EDS), wear and coefficient of friction tests. In order to study
the tribological properties of the coating, wear tests were performed by using a high temperature pin on disk machine. The
tests were performed at temperatures of 25, 300 and 6000C, under 5N load and pin rotation speed of 0.1m/s. The wear test
results at 25oC showed the presence of brittle phase of NiAl2O4 and lack of M oS2 lubricate in the 60wt%Ni(5Al)40wt%Al2O3 coating led to delamination wear. In this case, coefficient of friction decreased from 0.98 to 0.80. Significant
weight loss was not observed during the wear test at 25 oC in the coating contains 15wt% lubricant, due to the presence of Ni
solid solution and absence of brittle phase of NiAl2O 4. Due to the simultaneous presence of NiO and M oO 3, 15wt%M oS2
coating showed the best lubricant performance at 600oC, thus, coefficient of friction was reduced from about 0.95 to 0.25.
Keywords: Composite coating, MoS2, Ni(5Al), Plasma spray, High temperature wear.
E-mail of corresponding author: hosseinisr@mut-es.ac.ir
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مقدمه
اکسید آلومینیم به دلیل دارابودن خواصی مانند سخ تی باال و
پایداری شیمیایی مناسب  ،بهطور وسیعی در صنایع مختلف
مورد توجه قرار گرفته است [ .]1مواد مرکب حاوی
ترکیب اکسید آلومینیم در شرایط لغزش خشک  ،ضریب
اصطکاک باالیی از خود نشان میدهند .همین امر سبب
محدودشدن کارایی تریبولوژیکی مواد مرکب سرامیکی
شده است .بهمنظور بهبود خواص اصطکاکی مواد مرکب
دارای  ، Al2 O3تحقیقات زیادی صورت گرفته است
[ 3و .]2با توجه به این بررسیها  ،مشخص شد که با
اضافهکردن حداقل یک جزء روانکار میتوان خواص
تریبولوژیکی را بهطور مشخصی بهبود بخش ید .بههمین
منظور ترکیب خودروانکار جامد دیسولف ید مولیبدن مورد
توجه قرار گرفته است.
دیسولفید مولیبدن به دلیل ساختار الیهای و توانایی در
انجام واکنش تریبوشیمیایی سطحی  ،میتواند بر خواص
تریبولوژیکی تأثیرگذار باشد [ .] 4سازوکار لغزش آسان
صفحات بلوری با ساختار بلوری شش وجهی سبب
عملکر د مناسب این ترکیب در شرایط سایش میشود.

با بررسی تحقیقات گذشته روی پوشش  MoS2در شرایط
سایشی مشخص شد که ترکیب دی سولفید مولیبدن تأثیر
زیادی بر ضریب اصطکاک ناحیه سایش میگذارد .ترکیب
 MoS2بهعنوان روانکار جامد میتواند سبب آرامترشدن و
کاهش نرخ سایش شود [ .]4همچنین تحقیقات انجام شده
روی پوشش  Al2 O3وابستگی شدید خواص سایشی این
پوشش به دما را نشان میدهد [ .]1واکنشهای شیمیایی
سطحی تعیینکننده نوع سازوکار سایش این پوشش در
دماهای مختلف است .در بررسی دیگری مشخص شد که
پوشش  MoS2توانایی تحمل بار در گستره  20الی 800
نیوتن در شرایط سایش خشک را دارد [ .] 5استفاده از
روانکار  MoS2در پوششهای مرکب سبب کاهش مشهود
ضریب اصطکاک در شرایط سایش شد ه است [.]6
خاصیت روانکاری ترکیب  MoS2ناشی از ساختار الیهای
و برش انفرادی صفحات بلوری است .بهتازگی استفاده از
روانکار جامد  MoS2بهمنظور اصالح مواد مرکب مورد
بررس ی قرار گرفته است [ .]7ترکیب خودروانکار  MoS2با
ساختار الیه ای بر خواص تریبولوژیکی پوشش اثرگذار
است و سبب کاهش ضریب اصطکاک مواد مرکب در
شرایط سایش خواهد شد .عملکرد روانکارهای جامد در

روش پاشش پالسمایی بهطور گسترده ای برای ایجاد

دماهای باال نیز در سالهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته

پوششهای مرکب بهکار میرود [ .]1در روشهای پاشش

است [ .] 8نتایج این بررسیها نشان داد ترکیب  MoS2در

حرارتی ،از انرژی حرارتی یا انرژی الکتریکی برای ذوب و

دمای باالتر از حدود  400درجه سانتیگراد خاصیت

یا نرمکردن ذرات استفاده میشود [ .] 3در این فرآیند از

روانکاری ندارد و اکسیدمیشود .تشکیل ترکیب اکسیدی

انرژی سینتیکی حاصل از فشار گاز برای رساندن سرعت

 MoO3در سطح سایش باعث کاهش ضریب اصطکاک در

ذرات مذاب به سرعتی بین  5تا  2000متر بر ثانیه استفاده

دمای باال خواهد شد [ .]9خواص ماده م رکب خودروانکار

میشود .سرعت و دمای باال باعث تغییرشکل ذرات در

با زمینه  NiAlبههمراه مقادیر مختلف روانکارهای کمکی

هنگام برخورد بهسطح میشود و الیه ورقهایشکل نازکی

 MoS2و  Ti3 SiC2مورد بررسی قرار گرفته است [ .]10در

بهدست میآید .این الیه شکل سطح را به خود میگیرد ،بر

این بررسی مشخص شد  MoS2نقش اصلی روانکاری در

آن منطبق میشود و می چسبد .در این پوششها ،ذرات

دمای پایین را ایفا میکند .در تحقیق دیگری تأثیر روان

ذوبنشده و اکسیدشده نیز وجود دارند .حضور اکسید در

کارهای مختلف

بر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی

الیههای پوشش ممکن است سبب افزایش سختی ،

پوششها بررسی شد ه است [ .] 11بین روانکارهای مورد

لغزندگی و یا حتی روانکاری سطح شود [.]3

بررسی  MoS2 ،کم ترین اثر نامطلوب را بر خواص مکانیکی
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پوشش گذاشت .در بررسی پوششهای چند الیه

NiAl

11

به دست آمده بهوسیله سرند غربال شد تا آماده فرآیند پاشش

ایجاد شده بهروشهای مختلف پاشش حرارتی مشخص

پالسمایی شود.

شد  ،انتخاب مناسب م تغیرهای پاشش میتواند سبب

پوشش مرکب به روش پاشش پالسمایی روی فوالد ساده

بهحد اقل رسیدن ذرات ذوب نشده شود [ .] 12استفاده از

کربنی  CK45بهشکل صفحه با شعاع  25و ضخامت 5

اندازه ذرات در محدوده مناسب میتواند نقش زیادی در

میلیمتر ایجاد شد .عملیات پاشش با استفاده از دستگاه

کاهش ذرات ذوب نشده داشته باشد.

پاشش پالسمایی اتمسفری مجهز به تفنگ مدل

جمع بندی کارهای انجامشده نشان می دهد خودروانکار
 MoS2سبب کاهش مشهود ضریب اصطکاک در گستره بار
 20الی  800نیوتن در شرایط سایش خشک میشود.
مشکل پوششهای مرکب دارای روانکار  ، MoS2افت

PS50

ساخت شرکت متالیزیشن ( 2موجود در شرکت پودرافشان
اصفهان) انجام گرفت .ترکیب پوششهای ایجادشده در
جدول  1و عوامل انتخابشده برای پاشش پالسمایی
پودر مرکب در جدول  2ارایه شده است.

خواص مکانیکی و کاهش سختی پوشش است .راه حل

جدول  .1ترکیب پوششهای ایجادشده.

رفع مشکل ،استفاده از ترکیب  MoS2با نسبت وزنی

نمونه

نوع پوشش

ترکیب پوشش

مناسب و بهکارگیری ترکیبات سخت مانند  Al2 O3و

1

پوشش بدون روانکار

60wt%Ni(5Al)-40wt%Al2 O3

) Ni(5Alدر پوشش مرکب است .هدف از پژوهش حاضر،
ارزیابی خواص تریبولوژیکی دمای باالی پوشش مرکب
 Ni(5Al)-Al2 O3 -MoS2بههمراه مقادیر مختلف روانکار
در شرایط محیطی مناسب است.

2
3

پوشش حاوی 5
درصد وزنی روانکار
پوشش حاوی 15
درصد وزنی روانکار

60wt%Ni(5Al)-35wt%Al2 O35wt%MoS2
60wt%Ni(5Al)-25wt%Al2 O315wt%MoS2

جدول  .2متغیّرهای منتخب در فرآیند پاشش پالسمایی.

مواد و روش آزمایشها
پودرهای مورد نظر با توجه به ترکیب پوشش مرکب
متشکل از مقادیر مختلفی از ) Al2 O3 ، Ni(5Alو  MoS2در
هر مرحله تهیه شد.
مخلوط سازی پودر درون محفظه آسیاب گلوله ای شافتی
بههمراه آب مقطر انجام گرفت .در مرحله بعد بهمنظور
افزایش یکنواختی در چگالی و کرویکردن ذرات جهت
رسیدن به اندازه ثابت و رطوبت یکسان ،عملیات خشک

بهمنظو ر شناسایی فازها ،از دستگاه پراشسنج پرتو ایکس

کردن پاششی  1با استفاده از دستگاه خشککن پاششی

مدل اکسپرتپرو  3ساخت شرکت فیلیپس (موجود در

ساخت داخل (موجود در آزمایشگاه پودر دانشکده مهندسی

دانشگاه کاشان) مجهز به آند مسی با طول موج ()Cu Kα

مواد دانشگاه صنعتی مالک اشت ر اصفهان) انجام شد .در

 1/54072آنگستروم ،استفاده شد .در این آزمون ،اندازه گام

فرآیند خشککردن پاششی ،محلول غلیظ آمادهشده از مرحله

 0/04درجه ،زمان روبش هرگام  1/5ثانیه و محدوده زاویه

آسیابکاری مکان یکی درون محفظه دستگاه ریخته شد .پودر

روبش (  )2θاز  10تا  80درجه در نظر گرفته شد.

1- spray drying

2- M etallization
3- X'PertPro
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بهمنظور ارزیابی مقاومت سایشی و تعیین میزان ضریب
اصطکاک پوشش  ،از دستگاه سایش دمای باال استفاده شد.
این دستگاه قابلیت انجام آزمون سایش پین روی صفحه از
دمای محیط تا دمای  750درجه سانتیگراد روی نمونههای
مختلف فلزی ،پلیمری و سرامیکی را بهصورت راستگرد
و یا چپ گرد دارد .این دستگاه قابلیت تعیین و ثبت

شکل  .1منحنی بارپذیری پوشش 60%Ni(5Al)-25%Al2 O3 -

ضریب اصطکاک بهصورت لحظه ای و ارایه نتایج

.15%MoS2

بهصورت نمودارهای «ضریب اصطکاک بر حسب مسافت
لغزش» و «نیرو اصطکاک بر حسب زمان» را دارد.

با توجه به بررسیهای صورتگرفته و منحنی بارپذیری

برای اندازهگیری و تعیین میزان کاهش جرم نمونهها از

(شکل  ، )1نیروی اعمالی  5نیوتن برای انجام آزمون سایش

ترازوی مدل  A200Sساخت شرکت سارتوریوس  1آلمان

انتخاب شد .آزمون سایش در مسافت  1000متر در سه

با دقت  10- 4گرم استفا ده شد .در ارزیابیهای سایشی ،

دمای  300 ، 25و  600درجه سانتیگراد انجام گرفت .نتایج

گلوله ای از جنس  Si3 N4با قطر  7میلیمتر و سختی حدود

به صورت نمودارهای ضریب اصطکاک بر حسب مسافت

 800ویکرز مورد استفاده قرار گرفت .آزمون بارپذیری با

طی شده رسم شد.

نیروی اعمالی  2نیوتن آغاز و در طی هر  100متر 1 ،

بهمنظور بررسی غلظت عناصر در خطوط سایش و سطح

نیوتن افزایش داده شد .آزمون تا مرحله ای ادامه یافت که

خارجی پوشش  ،از آنالیز عنصری بهروش طیفسنجی با

کاهش جرم شدید در نمونهها مشاهده شود .منحنی

3

توزیع انرژی بهوسیله دستگاه  EDSمدل

بارپذیری (کاهش جرم بر حسب بار اعمالی در مسافت

ساخت

ثابت) برای تعیین میزا ن بار اعمالی مناسب در آزمون

میکروسکپ الکترونی روبشی (موجود در دانشکده

ضریب اصطکاک و رسم منحنی مشخصه

ضریب

شرکت سرون

4

AIS2300C

نصبشده روی دستگاه

مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان) استفاده شد.

اصطکاک  ،2انجام گرفت .منحنی بارپذیری پوشش
 60%Ni(5Al)-25%Al2 O3 -15%MoS2در شکل  1ارایه

نتایج و بحث

شده است .آزمونهای ارزیابی تریبولوژیکی پوششهای

شکل  2تصویر میکروسکپی الک ترونی روبشی از مقطع

روانکار جامد با استفاده از نمودار ضریب اصطکاک باید

عرضی سه پوشش با ضخامت حدود  200م یکرومتر و

بهگونه ای انجام شود که حداقل ساز و کارهای سایشی رخ

ترکیب متفاوت را نشان می دهد .انتخاب ضخامت پوشش

دهد .به دلیل اینکه ساز و کارهای سایشی و روانکاری

با رویکرد کاربردهای صنعتی و با توجه به کار سایر

باعث تغییر لحظه ای ضریب اصطکاک میشوند ،باید یکی

پژوهشگران انجام شد [.] 15- 13

از متغیّرها (سازوکار سایش) ثابت در نظر گرفته شود تا
بهتوان عامل دیگر (در این پژوهش رفتار روانکاری) را
بررسی نمود [.]13

پوشش سخت ( زمینه سرامیکی یا فلزی) پاششی با
ضخامت نسبتاً کم (زیر  100میکرومتر) نمیتواند بار
اعمالی شدید را تحمل کند [ .]13از این رو بار اعمالی به
زیرالیه منتقل و باعث تغییرشکل در زیرالیه میشود.

Sartorius Analytic
friction coefficient characteristic curve

1

3

2

4

energy dispersive spectroscopy
SERON
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پوششهای سخت با ضخامت نسبتاً باال ،بهعلت

الگوی پراش پرتو ایکس پوشش با سه ترکیب مختلف در

صلببودن نیروی اعمالی را کامالً مهار مینماید و

شکل  3نشان داده شده است .در الگوی پراش پوشش

تغییرشکل در زیرالیه رخ نمی دهد .ضخامت پوشش باید

بدون روانکار (  ، )60%Ni(5Al)-40%Al2 O3فازهای ، Ni

از یک حد بحرانی بیشتر شود تا تأثیر نیروی اعمالی بر

 NiO ، NiAl2 O4و  Al2 O3دیده میشود .با مقایسه الگوی

زیرالیه از بین برود .از طرف دیگر ،افزایش بیش از حد

این پوشش با نمونههای روانکار بهوضوح مشخص است

ضخامت میتواند بر خواص سایشی ،چسبندگی و سختی

که فاز  NiOکم تری تشکیل شده است .تشکیل فاز

پوشش اثر منفی داشته باشد و سبب افت خواص

 NiAl2 O4باعثشده که فاز  Niبا شدّت کم تری در پوشش

تریبولوژیکی پوشش شود [ .]14بنابراین ضخامت بحرانی

بدون روانکار وجود داشته باشد .الگوی پراش پرتو ایکس

در پاشش پالسمایی بسته عواملی نظیر نوع پوشش  ،سختی

پوشش با ترکیب

و بار اعمالی در محدوده  150تا  200م یکرومتر انتخاب

حضور فاز  MoS2عالوه بر

میشود [.]15

و  NiOرا نشان می دهد .با توجه به شکل  ، 3قله  Niدر

60%Ni(5Al)-35%Al2 O3 -5%MoS2
فازهای NiAl2 O4 ، Al2 O3 ، Ni

پوشش شامل  5درصد وزنی روانکار نسبت به نمونه بدون
روانکار شدیدتر است و نشان میدهد که فاز

NiAl2 O4

کم تری تشکیل شده است .با انجام عملیات آسیابکاری
مکانیکی از شدّت قلّهها کاسته شده و عرض قلّهها افزایش
یافته است .علت این امر را میتوان به ایجاد تنش در شبکه
پودری هر ترکیب و کاهش اندازه دانه نسبت داد .ایجاد
(الف)

تنش در پودر و افزایش مرزدانه باعث پراکندگی اشعه
ایکس بازتابیاف ته میشود و پهنای قلّهها افزایش مییابد
[ 16و .] 17
همانطور که از شکل  3مشخص است ،پس از ایجاد
پوشش با ترکیب

60%Ni(5Al)-35%Al2 O3 -15%MoS2

همچنان قلّه اول مربوط به ترکیب  MoS2در زاویه 14/367
(ب)

درجه وجود دارد .آزادشدن مولیبدن در اثر تجزیه

MoS2

حین پاشش پالسمایی و انحالل جانشینی مولیبدن در فاز
نیکل باعث جابهجایی قابلمالحظه قلّه نیکل بهسمت
زوایای کمتر شده است (بیشتربودن شعاع اتمی مولیبدن
نسبت به نیکل باعث افزایش ثابت ش بکه و کاهش زاویه
پراش شده است) .با کاهش دمای شعله پالسما ،تاحدی از
تجزیه کامل  MoS2جلوگیری شده است .کاهش متغیّرهای
(ج)
شکل  .2تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از مقطع عرضی پوشش
الف)  ، 60%Ni(5Al)-40%Al2 O3ب) 60%Ni(5Al)-35%Al2 O3 -

 ، 5%MoS2ج) .60%Ni(5Al)-25%Al2 O3 -15%MoS2

پاشش بیش از مقادیر منتخب  ،سبب عدم ذوب مناسب
اجزای دیگر پوشش در فرآیند پاشش پالسمایی خواهد
شد .همچنین انحالل جانشینی آلومینیم در نیکل (بهدلیل
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شعاع اتمی بیشتر آلومینیم نسبت به نیکل) موجب

از مقایسه شکلهای  3و  4مشخص شد که با افزایش

جابه جاشدن قلّه نیکل بهسمت زوایای کمتر شده است.

مقدار فاز  NiAl2 O4و اتالف بیشترفاز زمینه (محلول جامد

شکل  4نمودار کاهش جرم نمونهها در آزمون سایش پس

 ،)Niکاهش جرم ناشی از آزمون سایش در دمای محیط

از  1000متر لغزش با سرعت  0/1متر بر ثانیه را نشان

بیشتر شده است .پوشش بدون روانکار (که دارای بیش ترین

می دهد .در تمامی موارد به جز نمونههایی که در دمای 600

مقدار  NiAl2 O4است) ،به دلیل کمبود فاز زمینه فلزی ، Ni

درجه سانتیگراد تحت آزمون سایش قرار گرفته اند ،کاهش

تحت ساز و کارهای سایشی دمای محیط قرار گرفته است.

جرم دیده شد.

شکل  .3الگوی پراش پرتو ایکس پوششهای مرکب حاوی  5و  15درصد روانکار در مقایسه با بدون روانکار.

شکل  .4نمودار میزان کاهش جرم در پوششهای مرکب شامل  5و  15درصد روانکار در مقایسه با بدون روانکار در سه دمای محیط 300 ،و 600
درجه سانتیگراد.
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در پوشش شامل  15درصد وزنی روانکار ،بهعلت حضور

اگر میزان ترکیب  MoS2از یک حد بهینه بیشتر شود،

محلول جامد  Niدر زمینه  ،کاهش جرم محسوسی حین

واکنشهای تریبوشیمیایی در سطح سایش رخ می دهد که

آزمون سایش مالحظه نشد .افزایش جرم نمونهها در دمای

محصوالت واکنش درون حفرات رسوب میکنند .این

 600درجه سانتیگراد  ،نشان دهنده بحراننبودن نیروی

عمل سبب تشکیل الیهای از محصوالت واکنش در سطح

سایشی است .این افزایش جرم را میتوان به واکنشهای

میشود .ترکیب دیسولفید مولیبدن در این شرایط

تریبوشیمیایی نسبت داد که در سطح سایش رخ میدهد.

بهصورت عکس العمل مینماید و نقش ساینده را ایفا

مشابه این موضوع در برخی از تحقیقات قبلی گزارش شده

میکند.

است [ .]6افزایش جرم ماده زیرالیه (بدون پوشش) در

شکل  5تغییرات ضریب اصطکاک زیر الیه و سه پوشش

دمای  600درجه سانتیگراد دیده شد .علت این افزایش را

(با ترکیب متفاوت) بر حسب مسافت لغزش در دمای 25

میتوان به تشکیل اکسید آهن در حین آزمون سایش دما

درجه سانتیگراد را نشان می دهد .مقایسه ضریب اصطکاک

باال نسبت داد.

پوششها با زیرالیه مشخص مینماید که ایجاد پوشش

از مقایسه نتایج آزمون سایش مشخص شد که عملکرد

سبب کاهش ضریب اصطکاک در دمای محیط میشود.

پوششها در دماهای مختلف بسیار با هم متفاوت است.

گزارش شده که ساز و کار غالب در سایش فوالد

این امر را میتوان به ساز و کار سایش پوششها نسبت

از نوع چسبان است [ .]18بنابراین سایش چسبان دلیل

داد .همانطور که از شکل  4مشخص است ،بیش ترین

اصلی باالبو دن ضریب اصطکاک زیرالیه بوده است.

کاهش جرم در دمای  300درجه سانتیگراد رخ داد ه است.

الگوی پراش پرتو ایکس (شکل )3نشان دهنده وجود فاز

ساز و کار سایش اکسید آلومینیم در دمای  300درجه

 NiAl2 O4در پوششهای شامل  5درصد وزنی  MoS2و

سانتیگراد وجود تغییرشکل مومسان و پارگیهای سطحی

بدون روانکار است .در بین پوششها ،بهترین عملکرد از
اصطکاک

را ترکیب

CK45

است [ .]1با توجه به پژوهشهای گذشته مشخص شد

نظر ضریب

ترکیب  MoS2باعث افزایش میزان پیوندهای اتصال و در

 25%Al2 O3 -15%MoS2دارد .علت را میتوان به حضور

نتیجه کاهش حفرات و نقایص میشود [.]6

احتمالی ترکیبات  Al2 O3 ، MoS2و  NiOنسبت داد.

60%Ni(5Al)-

شکل  .5نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت لغزش برای پوششهای مختلف و زیرالیه در دمای محیط.
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در اثر گرما و تنش ایجاد شده در حین آزمون سایش ،

اصطکاکی حدود  0/6و برای پوشش

ساختار غیر بلوری  MoS2بهساختار بلوری با الیه

 11%Moدر همین دما ضریب اصطکاکی بین  0/5تا 0/7

دیکالکوژن (الیه انتقالی) تبدیل میشود [ .]9حضور اکسید

گزارش شده است [ .] 9علت نوسانی بودن ضریب

آلومینیم میتواند در این شرایط به افزایش روانکاری

اصطکاک پوشش  NiAl-29%Cr-11%Moبه شکست ترد

پوشش کمک کند [ .]1ساز و کار سایش اکسید آلومینیم را

 NiAlو حضور ذرات سخت اکسیدی در مسیر سایش

میتوان به واکنشهای تریبولوژیکی سطحی نسبت داد.

نسبت داده شده است.

واکنش بین آب موجود در محیط (رطوبت هوا) با اکسیژن

شکل  6تغییرات ضریب اصطکاک زیر الیه و پوششها بر

و اکسید آلومینیم آلفا سبب ایجاد یک الیه غیرممتد  OHدر

حسب مسافت لغزش در دمای  300درجه سانتیگراد را

سطح میشود .هیدروکسید آلومینیم با ساختاری الیه ای با

نشان می دهد .عملکرد پوششها در این دما مناسب نبوده و

پیوندی ضعیف و نرمتر از اکسید آلومینیم آلفا باعث کاهش

کاهش ضریب اصطکاک نیز محسوس نیست .همچنین

ضریب اصطکاک در دمای اتاق میشود [.]1

نوسانات شدیدی در ضرایب اصطکاک دیده شد .علت این

همانطور که از شکل  5مشخص است ،ضریب اصطکاک

موضوع را میتوان به عدم کارایی روانکار  ، MoS2ساز و

پوششها بعد از طی مسافت حدود  100متر افزایش یافته

کار سایشی  Al2 O3و تغییر کیفیت پوشش در دمای 300

است .این افزایش  ،ناشی از کندهشدن ذرات ترد از سطح

درجه نسبت داد .ساز و کار سایش پوشش اکسید آلومینیم

نمونه و قرارگرفتن در مسیر سایش است .این نتایج توسط

در دمای  300الی  600درجه سانتیگراد ،ایجاد پارگیهایی

سایر پژوهشگران نیز تأیید شده است [ .] 8ضریب

روی سطح سایش است [ .] 1سایش در دمای  300درجه

اصطکاک پوششها پس از طی مسافت حدود  200متر ،

سانتی گراد با صدا و لرزش همراه بود که این امر را

ثابت شد ه است .این پدیده را میتوان به تشکیل الیه

میتوان به شکست شدید در سطح پوشش نسبت داد.

انتقالی بعد از طی این مسیر نسبت داد .نوسانات جزیی که

سطح سایش در این دما خشنتر از دمای محیط بود و

در خ ط سایش وجود دارد بهدلیل از بین رفتن و تشکیل

هیچگونه تغییر شکل مومسانی در

دمای  300درجه

مجدد الیه انتقالی است .در تحقیقات گذشته  ،برای پوشش

سانتیگراد دیده نشد.

NiAl-29%Cr-

 NiAlدر آزمون سایش دمای  25درجه سانتیگراد ضریب

شکل  .6نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت لغزش برای پوششهای مختلف و زیرالیه در دمای  300درجه سانتیگراد.
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برخی از محققین گزارش نموده اند که ترکیب  MoS2در

شکل  7تغییرات ضریب اصطکاک زیرالیه و پوششها بر

دماهای باالتر از  300درجه سانتیگراد به  MoO3تجزیه

حسب مسافت لغزش در دمای  600درجه سانتیگراد را

میشود و در محدوده دمایی 300الی  450درجه سانتیگراد

نشان می دهد .هر دو پوشش حاوی  MoS2در دمای 600

بهعنوان یک ماده ساینده عمل میکند [ .]8مقایسه ضرایب

درجه سانتیگراد (شکل  )7نسبت به دمای محیط (شکل

اصطکاک پوششهای بدون روانکار و شامل  5درصد

 )5و دمای  300درجه سانتیگراد (شکل  )6رفتار بهتری از

وزنی ( MoS2حاوی دو فاز  MoO3و  NiAl2 O4در دمای

نظر ضریب اصطکاک دارند .علت کاهش مشهود ضریب

باال) با پوشش دارای  15درصد وزنی روانکار (فقط حاوی

اصطکاک در دمای  600درجه سانتیگراد را میتوان

فاز  MoO3در دمای باال) مطلب فوق را تأیید میکند.

به حضور ترکیبات  Al2 O3و  MoO3نسبت داد.

شکل  .7نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت لغزش برای پوششهای مختلف و زیرالیه در دمای  600درجه سانتیگراد.

ساز و کار سایش اکسید آلومینیم بهشدت تابع دماست.

سایر پژوهشگران نیز بررسی و گزارش شده است [ .]8در

پدیده تبلور مجدد نیز در شرایط دمای باال در ناحیه تحت

این بررسیها ترکیب  NiAl-29%Cr-11%Moدر دمای

لغزش رخ میدهد .از طرفی ترکیب  MoS2عمالً از دمای

 600درجه سانتیگراد تحت آزمون سایش قرار گرفته و

 400درجه سانتیگراد به باال دیگر خاصیت روانکاری

ضریب اصطکاکی در حدود  0/45از خود نشان داد ه است.

ندارد و ترکیب مورد نظر بر طبق رابطه ( )1اکسید خواهد

در حالی که برای پوشش  NiAlدر دمای  600درجه

شد [.]8

سانتیگراد  ،ضریب اصطکاک حدود  0/9گزارش کردهاند.

() 1

)2M oS2(s)+7O 2(g)→2M oO 3(s)+4SO 2(g

با توجه به شکل  ، 7نواسانات ضریب اصطکاک پوشش
بدون روانکار (با ترکیب  )60%Ni(5Al)-40%Al2 O3را

ترکیب  MoO3به دلیل استحکام برشی کمِ صفحات در این

میتوان به عواملی مانند دمای سطح سایش ،ریخت سطح

دما (برعکس دمای  300درجه سانتیگراد)  ،عالوه بر آنکه

تماس ،نوع و میزان ذرات بین دو سطح نسبت داد  .با

موجب تشدید سازوکارهای سایش نمیشود  ،خاصیت

توجه به پایدارنبودن متغیّرها  ،ضریب اصطکاک در محدوده

روانکاری در پوشش ایجاد مینماید .این موضوع توسط

مشخصی تغییر کرد ه است .در حین سایش دمای باال،
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ترکیبات ( Ni(5Alو  Al2 O3در مس یر سایش دچار شکست

به دلیل حضور قابلتوجه فاز  NiAl2 O4در پوشش بدون

ترد میشوند [ .] 8ذرات ترد آلومیناید نیکل و اکسید

روانکار ،مسیر مسطح سایشی دیده نشد .پوشش شامل 15

آلومینیم در خط سایش سبب بهوجود آمدن نوساناتی در

درصد وزنی روانکار در دمای محیط کاهش جرم

ضریب اصطکاک شد ه است.

محسوسی نداشته (شکل  ) 4و از طرفی فاز ترد

شکل  8آنالیز  EDSبهصورت روبش نقطهای از خط

نیز در آن بسیار کم بوده است.

سایش پوشش شامل  15درصد وزنی روانکار در دمای

مقایسه آنالیز  EDSخط سایش (شکل  )8و سطح پوشش

محیط را نشان می دهد .همانطور که مشخص است در
مسیر سایش  ،ناهمگونیهای سطحی صاف شدهاند و
سازوکارهای سایش دمای محیط رخ نداده است .سطح
صافِ مسیر سایش را میتوان به تغییر شکل مومسان
ناهمگونیهای سطحی فازهای نرم پوشش ( Niو )MoS2
نسبت داد.

NiAl2 O4

(شکل  )9شامل  15درصد وزنی روانکار نشان میدهد که
عنصر مولیبدن در خط سایش بیشتر از نواحی اطراف است.
این پدیده شاید به دلیل نفوذ روانکار  MoS2حین آزمون
بهمسیر سایش بوده است .برخی محققین این پدیده را یکی
از اصلیترین سازوکارهای روانکاری در مواد مرکب ذکر
میکنند [.]19

شکل  .8غلظت عناصر در خط سایش پوشش با ترکیب  60%Ni(5Al)-25%Al2 O3 -15%MoS2در دمای محیط  ،تهیهشده بهوسیله طیفسنجی با توزیع انرژی
به صورت روبش نقطهای.

شکل  .9غلظت عناصر در سطح خارجی پوشش با ترکیب  60%Ni(5Al)-25%Al2 O3 -15%MoS2در دمای محیط  ،تهیهشده بهوسیله طیفسنجی با توزیع انرژی
به صورت روبش نقطهای.
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19

هرچه ذرات روانکار ریزتر و توزیع یکنواختتری داشته

 NiAl2 O4و تجزیه نشدن این فاز در آزمون سایش دما باال؛

باشند  ،راحتتر بهسطح سایش نفوذ مینمایند و سبب

فاز  NiOبر سطح این پوشش تشکیل نشده است [.]21، 20

کاهش بیشتر ضریب اصطکاک خواهند شد .ضریب

این پدیده سبب تشدید سازوکارهای سایشی ،زیادشدن

اصطکاک تقریباً یکنواختِ پوششِ حاوی  15درصد وزنی

ضریب اصطکاک و نوسانات در پوشش شد ه است.

روانکار (شکل  )5حاکی از پیوسته بودن سازوکار

افزایش جرم نمونه بعد از آزمون سایش در دمای باال نیز

روانکاری  MoS2در کل مسیر سایش است.

تأییدی بر اکسید شدن فاز  Niحین آزمون است .شکل 11

شکل  10آنالیز  EDSبهصورت روبش نقطه ای از خط

آنالیز  EDSبهصورت روبش نقطه ای از سطح خارجی

سایش پوشش بدون روانکار در دمای  600درجه

پوشش بدون روانکار در دمای  600درجه سانتیگراد را

سانتیگراد را نشان میدهد .بهدالیلی از قبیل نسبت بیشتر

نشان می دهد.

فاز  NiAl2 O4به فاز زمینه  ، Niپایداری حرارتی بیشتر

شکل  .10غلظت عناصر در خط سایش پوشش با ترکیب  60%Ni(5Al)-40%Al2 O3در دمای  ، 6000 Cتهیهشده بهوسیله طیفسنجی با توزیع انرژی به صورت
روبش نقطهای.

شکل  .11غلظت عناصر در سطح خارجی پوشش با ترکیب  60%Ni(5Al)-40%Al2 O3در دمای  ، 6000 Cتهیهشده بهوسیله طیفسنجی با توزیع انرژی به صورت
روبش نقطهای.
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میتوا ن مالحظه نمود که پوشش بدون روانکار که دارای

درجه سانتیگراد را نشان می دهد .غلظت عناصر باقیمانده

مقادیر کمتری  Niآزاد برای تشکیل  NiOدر دمای باال

در خط سایش کمتر از میزان عناصر در سطح پوشش

است ،مقدار افزایش جرم کمتری نسبت به پوشش شامل

است .این میزان تفاوت در عناصر ،به جز در مورد عنصر

 15درصد وزنی روانکار دارد.

 Alبسیار محسوس نیست .میزان غلظت عنصر گوگرد

شکل  12آنالیز  EDSبهصورت روبش نقطه ای از خط
سایش پوشش دارای  15درصد وزنی روانکار در دمای
 600درجه سانتیگراد را نشان میدهد .بهنظر میرسد
ضریب اصطکاک پایین پوشش (شکل  ، )7ناشی از تشکیل
فاز پیوسته  NiOو سایندهنبودن  MoO3در این دما بوده
است .شکل  13طیف انرژی و میزان عناصر در سطح
پوشش حاوی  15درصد وزنی روانکار در دمای 600

بهروش  EDSدر خط سایش و سطح پوشش صفر است.
به دلیل عدم امکان شناسایی دقیق این عنصر توسط آنالیز
 ، EDSیافتههای حاصل از پراش پرتو ایکس را میتوان
بهصورت کمّ ی مورد استفاده قرار داد .در مجموع ،در دمای
 600درجه سانتیگراد  ،پوشش حاوی  15درصد وزنی
 MoS2بهترین خواص روانکاری را به دلیل حضور همزمان
فازهای روانکار  NiOو  MoO3نشان داد ه است.

شکل  .12غلظت عناصر در خط سایش پوشش با ترکیب  60%Ni(5Al)-25%A l2 O3 -15%MoS2در دمای  ،600 0 Cتهیهشده بهوسیله
طیفسنجی با توزیع انرژی بهصورت روبش نقطهای.

شکل  .13غلظت عناصر در سطح خارجی پوشش با ترکیب  60%Ni(5Al)-25%Al2 O3 -15%MoS2در دمای  ،600 0 Cتهیهشده بهوسیله
طیفسنجی با توزیع انرژی بهصورت روبش نقطهای.
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میتوان از دالیل اصلی کاهش ضریب اصطکاک تا
 درصد وزنی15  در پوشش شامل0/25 حدود
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