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ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی چدن داکتیل زمینه فریتی پوشش داده شده با
آلیاژ پایه نیکل پر کروم
محسن حاجیان فروشانی و مرتضی شمعانیان
 دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مواد
)93/11/07 :  پذیرش مقاله- 93/08/21 :(دریافت مقاله

چکیده
) بر سطح چدن داکتیلGTAW ( درصد وزنی) بوسیله ج وشکاری قوسی تنگستن گاز36 ( در پژوهش حاضر روکشی از جنس آلیاژ پایه نیکل پر کروم
) مورد مطالعه قرارXRD( ریزساختار روکش ایجاد شده و فصل مشترک توسط میکروسکوپ نوری و آزمون پراش پرتو ایکس.زمینه فریتی اعمال شد
 برای مقایسه رفتار سایشی روکش و فلز پایه از آزمون سایش رفت و برگشتی استفاده شد و در نهایت به منظور تعیین مکانیزم های غالب.گرفت
 مطالعات و ارزیابی های انجام گرفته نشان داد. مسیر سایش و ذرات آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مشاهده قرار گرفت،سایش
 عالوه بر این ساختار. درون دندریت های محلول جامد غنی از نیکل استCr7 C3  وCr23 C6 ریز ساختار روکش ایجاد شده حاوی کاربید هایی نظیر
 مقاومت سایشی روکش ایجاد شده به، نتایج نشان داد.لدبوریت در م ناطقی از فلز پایه که به صورت جزئی ذوب شده است نیز قابل مشاهده است
 مکانیزم غالب سایش در، مکانیزم سایش ورقه ای، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد.صورت قابل مالحظهای بیشتر از فلز پایه است
.زیرالیه و روکش بوده است
. آلیاژ پایه نیکل پر کروم، سایش، چدن داکتیل فریتی، روکش کاری جوشی:واژ ههای کلیدی

Microstructural Study and Wear Behavior of Ferritic Ductile Iron
Surface Alloyed With High Chromium Nickel Base Alloy
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Abstract
In this study, ferritic ductile iron was coated by high chromium (36%wt.) nickel base alloy using gas tungsten arc welding
(GTAW). The microstructure of the clad layer and the interface were studied using optical microscope (OM ) and X -ray
diffraction (XRD). The wear behavior of clad layer and base metal was compared through reciprocating wear test, and the
wear track and wear debris were observed by scanning electron microscope (SEM ). Results revealed that the microstructure
of the clad layer consisted of carbide phases such as Cr23C6 and Cr7C3 embedded in Ni-rich solid solution dendrites.
M oreover, ledeburite structure was observed in the partially melted zone. Results showed that wear resistance of the clad
layer was considerably higher than that of the base metal. SEM images proved that predominant wear mechanism is
delamination in the substrate and the clad layer.
Keywords: Cladding, Ferritic Ductile Iron, Wear, High chromium nickel base alloy.
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مقدمه

در میان آنها آلیاژهای حاوی مقادیر زیادی از عنصر کروم

چدنهای داکتیل زمینه فریتی به دلیل قیمت ارزان و

توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند[4و .]6شمعانیان و

برخورداری از خواص مناسبی نظیر سیالیت باال ،ماشین

همکاران در پژوهشی که بر روی روکشکاری جوشی

کاری عالی ،مقاومت خوردگی مناسب ،قابلیت ریخته گری

چدن داکتیل با استفاده از الکترود فوالد زنگ نزن  309 Lو

باال ،قابلیت جذب ارتعاشات ،مقاومت خستگی خوب و

با بهرهگیری از روش SMAWانجام دادند تاثیر ضخامت

خواص مکانیکی باال به طور گسترده در صنایع مختلف از

پوشش را بر روی خواص سایشی بررسی کرده اند .آنها

جمله خودروسازی به عنوان اجزای مختلف پمپهای

مشاهده کردند با افزایش ضخامت پوشش مقاومت سایشی

هیدرولیکی (نظیر پوسته پمپ و پیستون ها) ،صنایع ریلی ،

کاهش مییابد چرا که با افزایش ضخامت پوشش ،سهم فلز

برخی از قطعات ماشینهای کشاورزی ،جعبههای دنده و

پایه که دارای کربن باالیی نیز هست کمتر شده و بنابراین

ولوها مورد استفاده قرار گرفته اند[1و .]2با وجود خواص

فازهای کاربیدی که عامل اصلی افزایش سختی و مقاومت

یاد شده  ،مقاومت سایشی چدن های داکتیل و به خصوص

به سایش هستند کاهش یافته و به تبع آن رفتار سایشی نیز

چدن های داکتیل زمینه فریتی در شرایط سخت (دمای باال

ضعیفتر میشود[ .] 7اعرابی و همکاران نیز با استفاده از

یا بارهای اعمالی زیاد) به شدت کاهش مییابد[.] 3

الکترودی از جنس سوپر آلیاژ پایه نیکل با استفاده از روش

از آنجایی که رفتار سایشی مواد مهندسی متاثر از

 SMAWتاثیر تعداد پاس را بر روی سختی و مقاومت

مشخصههای سطحی ماده نظیر ریزساخ تار سطح ،زبری

سایشی چدن داکتیل زمینه پرلیتی بررسی کرده اند؛ آنها

سطح و سختی سطح است  ،همواره امکان بهبود رفتار

مشاهده کردند با افزایش تعداد پاس ها سختی کاهش و

سایشی مواد با تغییر مناسب خواص مذکور در سطح ماده

رفتار سایشی نیز ضعیفتر شده است که دلیل این امر ،

وجود دارد[ .]3روکشکاری جوشی از جمله روشهای

کاهش مقدار رقت با افزایش تعداد پاسها و در نتیجه

است که به صورت گسترده ای برای بهبود خواص سطحی

تش کیل کمتر فازهای سخت کاربیدی است[.]8
1

مواد مورد استفاده قرار گرفته است .در این روش روکشی

گیفنگ و همکارانش با استفاده از پودر  C-B-W-Crو با

از جنس ماده غیر مشابه با فلز پایه بوسیله فرآیندهای

بکارگیری روش لیزر ،روکشی با متوسط سختی

مختلف جوشکاری نظیر جوشکاری قوسی تنگستن -

1201ویکرز بر سطح چدن داکتیل ایجاد کردند که مقاومت

الکترود

سایشی را به شکل قابل مالحظه افزایش داد .سختی بسیار

پوششدار( ،)SMAWجوشکاری قوسی زیر پودری

باالی روکش ایجاد شده ،به حضور همزمان فازهایی نظیر

( ،)SAWجوشکاری قوسی فلز –گاز (،)GMAW

مارتنزیت ،آستنیت باقیمانده و مقادیر بسیار زیادی از

جوشکاری قوسی پالسما( )PAWو جوشکاری لیزر بر

کاربیدهای مختلف نسبت داده شده است[.]9

سطح ماده اعمال میگردد که از میان آنها روش GTAW

اعرابی و همکارانش در تحقیق دیگری با استفاده از الکترود

به دلیل نرخ رسوب باال ،هزینههای پایین و سازگاری

استالیت  6و با استفاده از روش  TIGروکشی را بر سطح

کامل با دامنه وسیعی از مواد مهندسی نسبت به سایر

چدن داکتیل اعمال کردند و تغییرات ریزساختاری در

روشها برتری دارد[4و.]5

منطقه ذوب جزیی شده و منطقه متاثر از حرارت را به دقت

تاکنون مواد بسیاری از جمله آلیاژهای پایه نیکل و پایه

مورد بررسی قرار دادند .در منطقه ذوب جزیی شده به دلیل

کبالت ،آلیاژهای مس ،آلیاژهای منیزیم ،فوالدهای آلیاژی و

سرعت باالی انجماد ساختار سخت و ترد لدبوریت و در

سرامیکها به عنوان پوشش مورد استفاده قرار گرفته اند که

1

گاز(،)GTAW

جوشکاری

قوسی

Guifang
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منطقه متاثر از حرارت ساختار ترد مارتنزیت مشاهده شده

شکل چشمگیری افزایش می دهند .بنابراین استفاده از

است [.]10

الکترودهای پایه نیکلی حاوی عناصر مذکور عالوه بر

امیرصادقی و همکارانش در روکشکاری جوشی چدن

افزایش مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون دمای باال ،

داکت یل با استفاده از پودر فروکروم و بکارگیری روش TIG

مقاومت سایشی را نیز افزایش می دهند[ .]13به هر حال با

تاثیر مقدار حرارت ورودی را بروی فازهای تشکیل شده و

توجه به بررسیها و مطالعات انجام گرفته با وجود همه

مقدار سختی بررسی کردند .آنها مشاهده کردند با افزایش

خواص یاد شده برای الکترود های پایه نیکل پر کروم

مقدار حرارت ورودی از  11/7به  ، 16/2 KJ/cmسختی

هیچگونه اطالعات مرتبط با روکشکاری جوشی چدنهای

از  1080ویکرز به حدود  895ویکرز کاهش می یابد که

داک تیل زمینه فریتی با چنین الکترودهای و بخصوص با

به دلیل تغییر ماهیت فازهای موجود در پوشش است .در

استفاده از فرآیند  GTAWدر منابع وجود ندارد.

حرارت ورودی کمتر ریزساختار روکش ایجاد شده شامل
کاربیدهای اولیه  (Fe,Cr)7 C3درون زمینه ای از فاز
یوتکتیکی بوده در حالی که در حرارت ورودیKJ/cm

 16/2ریزساختار لدبوریت به همراه کاربیدهای، (Fe,Cr)3C
ساختار مارتنزیت و آستنیت باقیمانده با مورفولوژی سوزنی
تشکیل شده است [ .]11در همین راستا ،عبود  1در اصالح
سازی خواص سطحی چدن داکتیل بوسیله ذوب و انجماد
سریع سطح ،تاثیر مقدار جریان را بر خواص الیه ایجاد
شده بررسی کرده است .بر اساس نتایج به دست آمده با
افزایش مقدار جریان هر چند عمق سختشده بیشتر و

در این پژوهش سطح چدن داکتیل زمینه فریتی بوسیله
الکترود پایه نیکل پر کروم( 36درصد وزنی کروم) با نام
تجاری  35.45.Nbو با استفاده از روش جوشکاری قوسی
تنگستن گاز جوشکاری شد .سپس ریزساختار روکش
ایجاد شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .به منظور
ارزیابی رفتار سایشی آن از آزمون سایش رفت و برگشتی
استفاده شد و در پایان مسیر سایش و ذرات سایش نیز با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه و
ارزیابی قرار گرفت.

منطقه متاثر از حرارت بزرگتر شده است اما مقدار سختی

مواد و روش تحقیق

کاهش یافته است که دلیل آن تغییر ماهیت فازهای تشکیل

ابتدا نمونه هایی از جنس چ دن داکتیل زمینه فریتی با ابعاد

شده با تغییر جریان در الیه سخت شده است[.]12

 12×15×100میلیمتر به عنوان زیرالیه آمادهسازی شدند.

تحقیقات انجام گرفته توسط سایر محققین نشان میدهد

نمونهها پس از بریده شدن در ابعاد مذکور ابتدا توسط

سوپر آلیاژهای پایه نیکل مقاومت باالیی نسبت به خوردگی

سنگ مغناطیس ،سنگزنی شده تا دو سطح کامال موازی

داغ و اکسیداسیون دمای باال از خود نشان می دهند[ .]13با

ایجاد گردد؛ سپس سطح نمونهها با استفاده از استون

توجه به حضور مقادیر باالی کربن در زیرالیههای چدنی

شسته شده تا هر گونه آلودگی از سطح ماده برطرف

چنانچه روکش اعمالی بر سطح آن نیز حاوی مقادیر قابل

گردیده و ع یوب جوشکاری به حداقل مقدار ممکن کاهش

توجهی عناصر کاربیدزای قوی نظیر کروم ،تنگستن یا

یابد .قبل از روکشکاری نمونهها تا دمای  250درجه

مولیبدن باشد فازهای کاربیدی زیادی در ریزساختار

سانتیگراد پیش گرم شدند[ ] 14و در نهایت توسط سیم

پوشش مشاهده میشوند .از آنجایی که فازهای کاربیدی

جوشی با نام تجاری  35.45.Nbساخت شرکت Metrod

معموال دارای سختی باالیی بوده مقاومت سایشی را به

با استفاده از روش جوشکاری قوسی تنگستن گاز

1

جوشکاری شدند .ترکیب شیمیایی فلز روکش و زیرالیه

Abboud

مصرفی در جدول  1و پارام ترهای جوشکاری در جدول 2
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آورده شده اند .پس از سرد شدن ،نمونهها مجددا توسط

آزمون سایش و ریزسختی سنجی

سنگ مغناط یس جهت انجام مشاهدات ریزساختاری و

به منظور بررسی تغییرات میزان سختی در فاصله بین فصل

انجام آزمون سایش سنگ زده و آمادهسازی شدند.

مشترک تا سطح روکش و تعیین پروفیل سختی آزمون
ریزسختیسنجی با استفاده از دستگاه ریزسختیسنج ویکرز

ارزیابی ریزساختار

ساخت شرکت  Buhellerبا اعمال نیروی  200 mgو

به جهت مشاهده و بررسی ریزساختار روکش ایجاد شده ،

زمان توقف  15ثانیه بر مقطع عرضی نمونهها انجام شد .به

ابتدا نمونهها در مقطع عرضی برش داده شدند و پس از

منظور تعیین دقیق پروفیل سختی ،از سه قسمت مختلف

آمادهسازی توسط سنبادههای مختلف و پولیش نهایی

نمونه (خط مرکزی جوش و دو طرف آن) پروفیل سختی

توسط ذرات آلومینا با متوسط اندازه ذره ، 0/5 µmدرون

گرفته شد و میانگین آنها به عنوان پروفیل نهایی گزارش

محلولی از اتانول ،نیتریک اسید و استیک اسید با نسبت

گردید .ب رای مقایسه رفتار سایشی نمونههای روکشکاری

حجمی برابر اچ شدند .سپس نمونهها توسط میکروسکوپ

شده با چدن داکتیل زمینه فریتی (زیرالیه) از آزمون سایش

نوری  OLYMPUSE-BX60Mمورد مشاهده و ارزیابی

رفت و برگشتی در دمای محیط استفاده شد .به منظور

قرار گرفتند .به منظور تعیین ضخامت روکش از نرم افزار

تعیین نیروی مناسب برای انجام آزمون سایش ،آزمون

آنالیز تصویری  Image Jاستفاده گردید که بر اساس آن

بارپذیری با سه نیروی  60 ، 30و  90نیوتن انجام گرفت

ضخامت قسمت های مختلف روکش بین  1700تا 2000

که با توجه به نرخ بسیار زیاد سایش در نیروی  90نیوتن،

میکرون تعیین گردید .برای شناسایی فازهای موجود در

نیروی  60نیوتن به عنوان نیروی مناسب جهت آزمون

ریزساختار سطح روکش  ،بر روی نمونه آزمون پراش پرتو

نهایی انتخاب گردید .برای انجام آزمون سایش ،از پین

ایکس انجام گرفت .سپس به منظور ارزیابی فازهای

استوانهای شکل  ،با طول  12میلیمتر و شعاع  3میلیمتر و

موجود در فصل مشترک نیز ،سطح نمونه با استفاده از

سر کروی شکل  ،از جنس فوالد بلبرینگ( )52100با سختی

سنگ مغناطیس سنگ زنی شد و در حدود  1/7میلیمتر بار

متوسط  64 HRCبه عنو ان جسم ساینده استفاده گردید.

برداری گردید و در نهایت آزمون انجام گرفت .آزمون

ترکیب شیمیایی پین مصرفی در جدول  1آمده است.

پراش پرتوی ایکس با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس

قبل از انجام آزمون سایش سطح نمونهها توسط استون

مدل X'Pert-MPDساخت شرکت  Philipsو با استفاده

تمیز شده ،خشک گردیده ودر نهایت با استفاده از ترازویی

از تارگت مسی و تحت ولتاژ  40 kVو طول موج °A

با دقت  ±0/1 mgوزن شد ه و تحت آزمون سایش قرار

 1/54انجام پذیرفت.

گرفتند .آزمون سایش تا مسافت نهایی  1000متر انجام
گرفت که در هر مرحله توقف نمونهها توسط استون تمیز
شده ،خشک گردیده و کاهش وزن آنها ثبت گردید.
جدول .1ترکیب شیمیایی مواد مصرفی(بر حسب درصد وزنی).

Si

C

Mn

Ti

Mo

Nb

Cr

Fe

Ni

P

S

Mg

روکش

1/2

0/44

0/9

0/02

0/1

0/9

36

13

پایه

-

-

-

زیرالیه

4/18

2/8

0/59

0/07

0/2

-

0/09

پایه

0/5

>0/018

0/05

0/08

پین سایش

- 0/15

1/1- 0/98

- 0/25

-

-

-

1/6- 1/3

پایه

-

>0/025

>0/025

-

0/35

0/45
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پس از انجام آزمون سایش با نیروی  60نیوتن و سه تکرار ،

بازوهای دندریتی همانطوری که سایر محقیقن نیز گزارش

مسیر سایش و ذرات آن توسط میکروسکوپ الکترونی

کرده اند[ ]8ترکیب مذاب برای تشکیل فازهای کاربیدی

روبشی مدل SEM Philips Ml30مورد مطالعه قرار

مناسب گردیده و کاربی دهای غنی از کروم تشکیل

گرفت تا مکانیزم یا مکانیزمهای غالب در هر نمونه

میگردند .نتایج آزمون پراش پرتو ایکس سطح روکش که

مشخص گردد.

در شکل- 3الف نمایش داده شده است حضور فازهای غنی

جدول .2پارامترهای جوشکاری .GTAW

آمپراژ()A

120

ولتاژ()V

12

سرعت جوشکاری()cm/min

4 /9

قطبیت

DCEN

جنس الکترود

تنگستن  % 2-توریم

گاز محافظ

آرگون

از نیکل و همچنین کاربیدهای غنی از کروم را تایید می
کند .شکل شماره - 3ب نیز الگوی پراش پرتو ایکس فصل
مشترک روکش را با زیرالیه نشان میدهد.

نتایج و بحث
ارزیابی ریزساختار
ریزساختار زیرالیه مصرفی ،

شامل کرههای سیاه رنگ

شکل .2ریزساختار روکش ایجاد شده.

گرافیت درون زمینه ای از فریت است که در شکل  1قابل
مشاهده است .ریزساختار سطح روکش ایجاد شده در
شکل  2نمایش داده شده است .همانطور که انتظار میرود
به دلیل حضور عناصر آلیاژی و سرعت باالی انجماد
ریزساختار انجمادی کامال دندریتی است.

شکل .1ریزساختار زیرالیه مصرفی.

در طی فرآیند انجماد اولین فاز منجمد شده فاز غنی از
نیکل بوده که به صورت دندریتی منجمد میگردد .با

شکل .3الگوی پراش پرتو ایکس الف)سطح روکش و ب)فصل

پیشرفت انجماد و پس زده شدن عناصر آلیاژی بین

مشترک.
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طبققق تصققویر ریزسققاختار منطقققه فصققل مشققترک شققامل

است[.]16عالوه بر تغییر ماهیت فازهای موجود از فصل

کاربیدهای کروم و آهن ) )Cr7 C3 ,Cr3 C2 ,Fe3 Cو محلول

مشترک به طرف سطح پوشش ریزساختار فازهای تشکیل

جامد نیکل و آهن ( )Ni,Feاسقت کقه تقریبقا بقا فازهقای

شده نیز به دلیل تغییر گرادیان دمایی( )Gو نرخ سرد

موجود در سطح روکش یکسان بقوده بقه جقز اینکقه فقاز

شدن( )Rدر این فاصله ،تغییر میکند .با کاهش نسبت

کاربید کروم با ترکیب  Cr23 C6که درسطح روکش وجود

 G/Rاز طرف فصل مشترک به سطح پوشش ریزساختار

داشته است در فصل مشترک حضور نداشقته و در عقو

روکش از سلولی به دندریتی ستونی و از دندریتی ستونی

کاربیقدهای کقروم بقا ترکیقب  Cr7 C3و  Cr3 C2پیقکهقای

به دندریتی هم محور تغییر میکند که در شکل  5نمایش

بزرگتری را به خود اختصاص داده اند .با توجه به دیاگرام

داده شده است [ .]17در حین جوشکاری حرارت ناشی از

سه تایی  Fe-Cr-Cکه در شکل  4دیده میشود با افزایش

قوس الکتریکی باعث افزایش دمای زیرالیه میشود به

مقدار کربن و کاهش مقدار کروم(در جهت پیکانهای روی

طوری که در بعضی مناطق ذوب شدن موضعی اتفاق

شکل)  ،تمایل سیستم برای انجماد فاز  Cr23 C6کاهش یافته

می افتد .این مناطق ذوب شده در طی فرآیند انجماد به دلیل

و به جای آن فازهای  Cr7 C3و  Cr3 C2منجمد مقیگردنقد.

سرعت سرمایش زیاد در فرآیند جوشکاری امکان تشکیل

در این نمونه نیز مقدار کربن در فصقل مشقترک بقه دلیقل

ساختارهای گرافیتی را نداشته  ،بنابراین با تشکیل ساختار

مجاورت با زیرالیه چدنی بسیار بیشقتر از سقطح پوشقش

لدبوریت به چدن سفید تبدیل میگردند .در شکل شماره 6

است و با توجه به اینکه کروم نیز از طریق نفوذ جانشقینی

تشکیل چدن سفید در مناطق ذوب جزیی شده به وضوح

خود را از سطح پوشش به منطقه فصل مشقترک رسقانیده

قابل مشاهده است.

است مقدار آن در فصقل مشقترک بسقیار کمتقر از سقطح
پوشش است ؛ بنقابراین احتمقال تشقکیل فازهقای Cr7 C3

و  Cr3 C2در منطققه فصققل مشققترک بسققیار بیشققتر از فققاز
 Cr23 C6است .تشکیل کاربیدهای کروم بقا ترکیبقات ذکقر
شده توسط نجاری و همکقاران در روکقشکقاری جوشقی
فوالد ساده کربنی با الکترود استالیت 6نیز مشقاهده شقده
شکل .5تغییر ریزساختار جوش از فصل مشترک به طرف سطح
روکش.

شکل  .4نمودار فازی سه تایی آهن –کروم -کربن[ .]15
شکل .6تشکیل ساختار لدبوریت در منطقه ذوب جزئی شده.
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هر چند حضور ساختار سخت و ترد لدبوریت در

شرایط نفوذ کربن از کرههای گر افیتی به زمینه اطراف

چدنهای نشکن مطلوب نیست اما به هر حال تشکیل این

فراهم شده و کربن به زمینه اطراف نفوذ میکند و درصد

ساختار ح ین جوشکاری چدنهای گرافیتی توسط بسیاری

ک ربن این مناطق افزایش مییابد .با افزایش درصد کربن

از محققین گزارش شده است .حیدر زاده سهی و

نقطه ذوب کاهش یافته و احتمال ذوب این مناطق افزایش

همکارانش در حین روکشکاری چدن داکتیل با پودر

مییابد  ،بنابراین احتمال تشکیل لدبوریت در این

اکسید کروم با استفاده از روش پیش نشانی  3تشکیل

مناطق(مجاورت کرههای گرافیتی) نیز بیشتر میگردد[.]2

ساختار لدبوریت را در ریزساختار چدن داکتیل مشاهده
کردهاند[ .]18شایگن  4و همکاران در اصالح سازی سطحی
چدن داکتیل با استفاده از جریان الکتریکی [ ،] 2ال -بنا  5و
همکاران در جوشکاری و روکشکاری چدن داکتیل با
استفاده از الکترودهای مختلف پایه نیکل و فوالدی [،]19
عسکری پیکانی و همکاران در جوشکاری چدن داکتیل با
الکت رود های  E7018و ،] 20[E Ni-CIعبود  6در اصالح

آزمون سایش
سختی یکی از پارامترهای موثر در تعیین رفتار سایشی
مواد است.
رابطه شماره  1چگونگی وابستگی مقاومت سایشی مواد به
میزان سختی آن را نشان می دهد:
Q = K.W.V/H

()1

سازی سطحی چدن داکتیل از طریق ذوب و انجماد سریع
با استفاده از فرآیند جوشکاری  ،]12[ TIGگیفنگ  7و
همکاران در روکشکاری چدن داکتیل با استفاده از پودر
 C-B-W-Crو با بکارگیری روش لیزر[ ،] 9اعرابی و
همکاران در روکشکاری چدن داکتیل با استفاده ازالکترود
اینکونل  617 8و با بکارگیری روش  ،] 17[ TIGشمعانیان
و همکاران در الیه نشانی الکترود فوالد زنگ نزن  309بر
سطح چدن داکتیل با استفاده از فرآیند  ] 7[SMAWو
امیرصادقی و همکاران در آلیاژسازی سطحی چدن داکتیل
با استفاده از پودرهای پایه مولیبدن و پایه کروم و ذوب آن

که در آن  Qنرخ سایش بر حسب حجم بر واحد زمانW ،
مقدار نیروی اعمالی V ،سرعت  H،مقدار سختی و K

عددی ثابت است[ .]21بر اساس رابطه ذکر شده با افزایش
مقدار سختی نرخ سایش کاهش مییابد .پروفیل سختی
روکش ایجاد شده در شکل  7قابل مشاهده است .سختی
چدن داکتیل مصرفی در حدود  220ویکرز بوده در حالی
که سختی روکش ایجاد شده به طور متوسط  340ویکرز
است که این سختی در فصل مشترک به باالی  500ویکرز
رسیده است.

بوسیله روش  ] 11[TIGهمگی تشکیل ساختار لدبوریت را
در منطقه ذوب جزیی شده مشاهده کرده اند .به هر حال
احتمال تشکیل لدبوریت در همه مناطق یکسان نبود ه بلکه
در مناطق نزدیک به کرههای گرافی تی احتمال تشکیل این
ساختار بیشتر است .در مناطق نزدیک به کرههای گرافیتی با
افزایش دما و تغییر زمینه اطراف از فریت به آستنیت
1

Preplacing
Shigen
3
EL Bana
4
Abbud
5
Guifing
6
Inconel

شکل .7پروفیل سختی روکش ایجاد شده.

2

حضور فازهای متفاوت در قسمتهای مختلف باعث
ایجاد این تغییرات سختی گردیده است بهنحوی حضور
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فازهای کاربیدی در س طح پوشش باعث افزایش سختی این
منطقه نسبت به زیرالیه و حضور فازهای کاربیدی بعالوه
حضور همزمان فاز سخت لدبوریت باعث افزایش سختی
در فصل مشترک نسبت به سطح روکش شد ه است .بیشتر
بودن مقدار سختی در فصل مشترک نسبت به سطح پوشش
در روکشکاری جوشی چدن داکتیل با استفاده از الکترود
فوالد زنگ نزن دوفازی توسط شمعانیان و همکاران نیز
مشاهده شده است[.]7
شکل شماره  8رفتار سایشی روکش و زیرالیه را نشان
میدهد .طبق نمودار رفتار سایشی نمونه روکش شده به
طور چشمگیری افزایش یافته است بهنحوی که در نیروی
ثابت  60نیوتن مقاومت سایشی حدود  7برابر افزایش
یافته است .این بهبود در رفتار سایشی نمونههای روکش
شده را میتوان اوال به حضور مقادیر زیاد کاربیدهای

شکل  .9نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت برای

سخت تشکیل شده در حین روکشکاری نسبت داد چرا که

الف) زیرالیه و ب) روکش.

با حضور کاربیدهای یاد شده سختی افزایش یافته و طبق
رابطه  1مقاومت سایشی روکش افزایش مییابد .عالوه بر
سختی دلیل دیگر اختالف زیاد مقاومت سایشی روکش با
زیرالیه ریزساختار خاص چدنهای داک تیل زمینه فریتی
است که شامل کرههای گرافیتی احاطه شده توسط زمینه
نرم فریت است ؛ در حین آزمون سایش کرههای گرافیتی از
جای خود خارج شده و بین دو سطح درگیر قرار میگیرد.

هر چند با خروج گرافیتها ضریب اصطکاک به دلیل
خاصیت روانکاری گرافیت کاهش مییابد ولی با خروج
گرافیتها زم ینه اطراف آن که فاز نرم فریت است به راحتی
تغییر فرم داده و از سطح جدا میشوند که در نهایت رفتار
سایشی ضعیفی را برای چدنهای داکتیل زمینه فریتی به
همراه دارد[.] 22
نمودار ضریب اصطکاک زیرالیه و روکش در شکل 9
(الف و ب) قابل مشاهده است .شکل - 9الف تغییرات
ضریب اصطکاک زیرالیه را بر حسب مسافت نشان
میدهد؛ طبق نمودار ،ضریب اصطکاک در ابتدای آزمون در
حدود  0/1بوده و با ادامه آزمون سایش ضریب اصطکاک
افزایش یافته است که این امر به دلیل افزایش سطح تماس
نمونه با سطح پین رخ میدهد .به دلیل سختی کم زیرالیه،
با ادامه آزمون سایش ،پین به راحتی درون نمونه فرو
رفته  ،بنابراین سطح تماس افزایش یافته و به تبع آن تعداد

شکل .8نمودار سایشی زیرالیه و روکش.

اتصاالت موضعی و لحظه ای که بین پین و سطح زیرالیه
ایجاد میشود ،افزایش می یابد .با زیاد شدن تعداد این
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اتصاالت نیروی الزم جهت گسیختن آنها نیز افزایش یافته

ماده به صورت ورقه های تخت و پولک شکل است []8؛

و در نتیجه ضریب اصطکاک افزایش مییابد[ .]17به هر

بنابراین با ب ررسی شکل ذرات جدا شده از سطح میتوان

حال ضریب اصطکاک در طول مسیر برای نمونه بدون

به صورت دقیق تری در مورد این مکانیزم قضاوت کرد.

پوشش به طور متوسط در حدود  0/3و برای نمونه روکش

شکل - 10ب ذرات سایشی روکش ایجا د شده را نمایش

شده همانطور که در شکل - 9ب دیده میشود ضریب

می دهد .شکل ورقه ای و تخت ذرات مکانیزم سایش

اصطکاک در حدود  0/4بوده است .مقدار کمتر ضریب

ورقه ای را به عنوان مکانیزم غالب در روکش ایجاد شده

اصطکاک در نمونه بدون پوشش به دلیل حضور گرافیتها

تایید میکند .نتایج مشابهی در روکشکاری جوشی چدن

در ریزساختار این نمونه است .همانطور که در پیش ذکر

داکتیل توسط سایر محققین نظیر اعرابی و همکاران [ ]8و

شد گرافیت ها در حین آزمون سایش از جای خود خارج

شمعانیان و همکاران[ ]7نیز گزارش شده است .تصویر

شده ،بین دو سطح درگیر قرار گرفته و به عنوان یک

- 10ج مسیر سایش زیرالیه را نشان می دهد .با توجه به

روانکار جامد ضریب اصطکاک را کاهش می دهند[.]23

مسیر سایش و با مشاهده ذرات ورقه ای شکل سایش در

شکل شماره ( 10الف ،ب ،ج و د) تصاویر میکروسکوپ

شکل - 10د مکانیزم غالب سایش در زیرالیه نیز سایش

الکترونی روبشی مسیر سایش و ذرات سایش نمونههای

ورقهای بوده است .سختی کم نمونه بدون روکش باعث

روکش دار و فلز پایه را بعد از انجام آزمون سایش با نیروی

ایجاد چنین ذرات ریز و نسبتا گردی گردیده است چرا که

 60نیوتن نشان می دهد.

ذرات جدا شده بین دو سطح درگیر ،حبس شده و به دلیل

ر شکل - 10الف که مسیر سایش نمونه روکش شده را

سختی پایین به راحتی به شکل کروی تغییر فرم داده یا

نشا ن می دهد آثار مکانیزم سایش ورقه ای شدن وجود

شکسته میشوند[.]8

دارد .منشا اصلی مکانیزم ورقه ای شدن به هم پیوستن
حفرات و ترکهای زیر سطحی و جدا کردن قسمتی از

شکل .10تصاویر میکروسکوپ الکترونی الف)مسیر سایش روکش ب)ذرات سایش روکش ج)مسیر سایش زیرالیه د)ذرات سایش زیرالیه.
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 رفتار سایشی نمونه روکش داده شده نسبت به فلز.است
اختالف اوال حضور فازهای سخت کاربیدی در ریزساختار
روکش ایجاد شد و دوم ریزساختار خاص چدن های
 بررسی مسیر سایش و ذرات آن.داکتیل زمینه فریتی است
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