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Abstract
This work presents in-situ formation of Ti/TiC composite layer on Ti-6Al-4V via pre-placing mixture of Graphite-Nickel and
subsequently surface melting by pulsed Nd:YAG laser. The phases and microstructures of the fabricated layers were
characterized by Optical M icroscope (OM ); Field Emission Scanning Electron M icroscope (FESEM ) equipped with Energy
Dispersive Spectroscopy (EDS) and X-ray Diffractometry (XRD). The effect of laser parameters on the geometry of the
melted pool and in-situ formation of titanium carbide was also investigated.The experiments revealed that there are increase
in the depth, width composite layer and percent of titanium carbide as the energy density increases. It was shown that the
surface layers were mainly consisted of M artensite α΄- titanium as matrix and TiC, TiC2 dendrite. The hardness of composite
layer fabricated by in-situ route reached to a maximum hardness value of 1400 HV0.3, more than 4 times of that of the base
Ti-6Al-4V (300-350 HV0.3).
Keywords: Ti-6Al-4V titanium alloy, Laser surface compositing, titanium carbide (TiC), in-situ method, retained graphite.
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ه Ti-

مقدمه

همکارانش ] [7کامپوزیت سازی سطحی روی زیرالی

آلیاژهای تیتانیم با وجود دارا بودن اواص مطلوبی نظیر

 6Al-4Vبه روش تزریق همزم ان پ ودر TiCو  WCتوس

سبکی  ،مقاومت به اوردگی مناسب و استحکا به وزن

لیزر پیوسته  CO2با توان  ، 4- 10KWرا مورد بررسی ق رار

باال ،اواص تریبولوژیکی ضعیفی دارند] .[1- 3روشهای

دادند.

مختلفی برای آلیاژهای تیتانیم استفاده

در این تحقیق ،با توجه به مطالعات پیشین ،هدف بررسی

میشود ،یکی از روشهای بالقوه بهبود اواص

ایجاد الیه کامپوزیتی حاوی ترکیبات سخت  TiCروی آلیاژ

تریبولوژیکی  ،انجا فرآی ندهای ذوب ،آلیاژسازی سطحی و

تیتانیم  ، Ti-6Al-4Vاز طریق پیش نشست گرافیت -نیک ،

ایجاد الیههای کامپوزی تی با استفاده از پرتوهای پرانرژی

توس

ذوب آن با استفاده

نظیر پرتو لیزر است .از مزیتهای این فرآیند توانایی تولید

از لیزر  Nd:YAGپالسی و همچنین بررسی نحوه واکنش

قبول (مح دوده ده میکرون تا

پذیری گرافیت در داا حوضچه مذاب تیتانیم و میزان

میلیمتر) در زمان اندرکنش کوتاه به همراه منطقه تحت تاثیر

پیشروی کاربیدهای تولیدی ،مطالعه و بررسی میشود.

حرارت کواک است .در این روش مواد آلیاژی میتوانند

همچنین تأثیر پارامترهای فرآیند لیزر پالسی روی

به صورت پیش نشست و هم نشست به منطقه حرارت

مشخصات هندسی الیه ایجاد شده همچون عمق ،پهنا و

اصالح سط

الیه آلیاژی با عمق قاب

اسب سیلیکات سدیم و سپ

دیده اضافه شوند ].[4- 6

اگونگی سااتار فازهای ایجاد شده در سط

ترکمنی و همکارانش ] [8- 9؛ تأثیر پارامترهای لیزر پالس ی

اواهد شد.

بررسی

 Nd:YAGرا در تش کی  TiCروی ورق تیت انیم ا ال
تجاری که سط آن با گرافیت به ض خامت  300µmپ یش
نشست شده بود  ،مطالعه نمودند .به دلی

واک نشپ ذیری

مواد و روش تحقیق
در این تحقیق ورق آلیاژ تیتانیمی Ti-6Al-4Vبا ابعاد

بسیار باالی تیتانیم با کربن ،در حین عملیات لیزر ک اری،

 2/5×5/5cmو ضخامت  9 mmمورد استفاده قرار گرفت.

تیتانیم مذاب با گرافیت ب ه ص ورت درج ا واک نش داده ،

ترکیب شیمیایی آلیاژ پایه به روش طیفسنجی نشری اتمی

موجب تولید  TiCدر زمینه تیتانیم شده است .در پژوهش

اندازهگ یری شد (جدول  .)1مخلو

پودری  G-Niاز

فوق االشاره فاز کاربید تیتانیم بهصورت دندریتی و یا ذرهای

پودرهای نیک با اندازه پودر  50µmو گرافیت (با اندازه

ایجاد شدند .همچنین ص ال و همک ارانش  ،ب ا اس تفاده از

متوس پودر زیر  )Merck ، 50 µmبه روش مخلو سازی

لیزرهای  CO2ب ا ام واپ پیوس ته و  Nd:YAGب ا ام واپ

مکانیکی (بال می ) تهیه شد .فرآیند بال می با نسبت 1:20

پالسی ،الیه کامپوزیت ی حاوی کاربید تیتانیم را روی س ط

بال به پودر در محفظه گاز آرگون به مدت  3ساعت با

آلیاژ  Ti-6Al-4Vبه همراه گرافی ت ایج اد نمودن د ].[10

سرعت  250 rpmانجا گرفته شد .سپ

سختی باالی منطقه آلیاژی بدست آم ده (  )900 HV0 .3در

پودری  %2حجمی اسب سیلیکات سدیم اضافه شد و

وج ود ف از ه ای س ختی

روش پوشش دهی اراشی 3الیه ای به ضخامت

ای ن ک ار ب ه ع واملی از قبی

توس

به مخلو

نظیرکاربید تیتانیم و استحکا دهی محل ول جام د ارتب ا

 100- 130µmروی نمونه تیتانیمی اعمال شد .شک های 1

داده شد .همچنین کاهش تدریجی سختی از سط به عمق

و  2به ترتیب تصویر سط نمونه پوشش داده شده و سط

نیز به دلی کاهش حضور گرافیت و در پی کاهش درص د

مقطع پوشش پیش نشست را نشان میدهد.

فاز  TiCاز سط به عمق بود .در تحقیقی دیگر  ،آیرس  1و
Ayers

1

ICP-OES
Spin coating

2
3
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لیزر مورد استفاده  Nd:YAGپالس ی ،م دل  IQL-10ب ا
حداکثر توان متوس

 400 Wبود .شک پال

جدول  .1ترکیب شیمیایی آلیاژ پایه.

اروجی از

این دستگاه نیز مربعی بود .در این لیزر سیستم کانونی ساز
باریک ه از س ه عدس ی بافاص له ک انونی ک

عنصر

Ti

H

O

Fe

V

Al

درصد وزنی ()%

Bal.

>0/015

>0/25

>0/03

3/36

5/51

75 mm

تشکی شده بود و حداق قطر لکه در کانون  250µmبود.

جدول  .2محدوده تغییرات پارامترهای لیزر.
بسامد () Hz

20،18،13

فاصله کانونی لیزر مورداستفاده در تما آزمایشها 75 mm

انرژی

و فاصله نازل تا سط نمونهها در تم ا آزم ایشه ا 7mm

پال

ثابت در نظر گرفته شد .محدود ه تغییرات پارامتر های لیزر

توان متوس () W

در

هر

اگالی توان مناسب برای عملیات س طحی حاص
پ

 7الی 18

()J
126

الی

234
پهنای پال

بیشینه توان ( ) KW
حرکت

سرعت

 0/7الی 1/8
 2الی 16

پرتو () mm/s

در جدول  2آورده شده است .برای هر ترکیبی از انرژی و
عرم پال  ،پرتو به گونه ای از کانون ا ارپ م یش د ت ا

79

()ms

ش ود.

فاصله هد لیزر تا

7و4

سط نمونه () mm
انرژی

 10و  8و

اگالی

7

() J/mm2

 7الی 110

از هر تغییر  ،از یک توانس ن LP Ophire 5000W

برای اندازهگیری ت وان متوس

اس تفاده م یش د .ب رای

محافظت از نمونههای تحت ذوب سطحی از گ از مح اف
آرگون با دبی 10Lit/minو نازل ه ممح ور ب ا پرت و لی زر
استفاده شد.
شک  3شماتیکی از آلیاژسازی سطحی توس

لی زر روی

نمونه تیتانیمی با مخلو پودری حاوی گرافی ت را نش ان
می دهد .قب از بررس ی ا واص و ریزس ااتار الی هه ای
تول یدشده توس لیزر ،الیه سطحی باید دارای کمترین عیب
از قبی حفره و ترک می بود .بر همین اساس ،نمونهها در

شکل .1تصویر سط

نمونه پیش نشست شده با گرافیت )A ،نمونه با

پوشش مناسب و  ) Bنمونه با پوشش غیر مناسب و ترک اورده.

گستره وسیعی از پارامترهای لیزر از قبی ؛ ان رژی در ه ر
پال

 ، 7 - 18 Jسرعت روبش پرتو  2- 16 mm/sو بسامد

پرتو  13- 20 Hzتهیه شدند .همچن ین ب ه منظ ور مقایس ه
بهتر نتای  ،یک نمونه تیتانیمی نیز فق ذوب سطحی شد.
به منظور بررسی مقاطع عرضی ،نمونه ها توس وایر کات
بریده شده  ،پ

از مانت  ،با ورقهای سنباده ح اوی ذرات

 80 ، SiCتا  5000مسط ش دند و س پ

توس

محل ول

کلوئیدی حاوی ذرات آلومینا با اندازه دانه  0/5میکرومت ر
و مقدار بسیارکمی ( HFحدود اند قطره) روی نمد براق
ش دند .نمون هه ا پ

از پ ولیش توس

محل ول 20ml

 HF,20gr Oxalic, 98 ml H2 Oب رای م دت زم انی در
حدود  5- 15Sحکاکی شیمیایی شدند.

شکل .2تصویر میکروسکوپی نوری از سط مقطع نمونه پیش نشست
شده با گرافیت به ضخامت حدود .110- 130 µm

جه ت ان دازهگی ری هندس ه پوش ش و بررس یه ای
ریزسااتاری و آنالیز عنصری از یک میکروسکو
یک میکروسکو

الکترونی روبشی

نوری و

نشر میدانی)(FE-SEM
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مدل  ZEISS ΣIGMA VPکه ب ه دس تگاه س نجش ش دت

ضخیم و یا بسیار نازک ایجاد کرد .اما نکته اصلی این است

انرژی طیف پرتو ایک ) (EDSمجه ز ب ود ،اس تفاده ش د.

که به دلی حرارت وروردی ک م در بیش ینه ت وان پ ایین،

همچنین جهت شناسایی سااتمانهای بل وری حاض ر در

قابلیت ذوب کام ذرات اضافه ش ده و همچن ین قابلی ت

زیر الیه و همچنین الیههای سطحی ایجاد شده ،از دستگاه

اروپ حفرات در حوضچه کاهش پیدا میکند .ب ه هم ین

از ن و  Philips X’ Pert Proمجه ز

دلی درصد عیوب الیه ایجاد شده افزایش مییابد .از طرف

به واح د تول یدکنن ده پرت و Cu-kαب ا ولت اژ ش تاب دهن ده

دیگر با افزایش بیشینه توان  ،میتوان الیهه ایی ب ا عی وب

حداکثر  40kVاستفاده شد .برای اندازهگیری بیشینه سختی

کمتر و یکنوااتی بهتر بدست آورد.

پراشسن پرتو ایک

الی هه ای س طحی ،از دس تگاه ری ز س ختی س نجی
مدل  Buehler ITD lake bluff Illinoisبا فرورونده ویک زر
استفاده شده است .بار اعمالی در این آزم ایش  300گ ر
نیرو به مدت  10ثانیه بود .س ختی س نجی میکروس کوپی
روی مقاطع الیه ها و در راستای فص مشترک الی ه و زی ر
الیه انجا شد.

شکل  .4تغییرات هندسه حوضچه آلیاژی نسبت به بیشینه توان لیزر.

بررسی فازی الیه

کامپوزیتی Ti/TiC

شک  5الگوی پراش پرتوایک

نمونه آلیاژسازی ش ده ب ا

مخلو پودری حاوی گرافیت -نیک توس لیزر پالس ی را
نشان می دهد.
شکل .3شماتیکی از آلیاژسازی سطحی تیتانیم با الیه پیش نشست.

نتایج و بحث
اثر متغیرهای فرآیند بر ابعاد الیه کامپوزیتی
شک  4تغییرات ابعاد حوضچه را نسبت به بیش ینه ت وان
لیزر (  )700- 1800 Wدر محدوده تغییرات پارامترهای لیزر
(جدول  )2نشان می دهد .بیشینه ت وان پرت و لی زر نس بت
مستقیم با دمای حوضچه مذاب دارد] ، [12با افزایش بیشینه
توان ،حرارت بیشتر به منطقه مورد نظر رسیده و در پی آن
عرم و عمق حوضچه افزایش مییابد ،اما سرعت افزایش
عرم حوضجه نسبت به طول آن بیشتر است .بنابراین ب ا
توجه به نتای  ،توس

این فرآیند میتوان یک الی ه بس یار

شکل .5الگوی پراش پرتوایک

نمونه با انرژی  18ژول و سرعت

روبش  2 mm/sدر بسامد  13 Hzو عرم پال

.10 ms
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تمامی زوایای پراش مشخ
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کنن ده تیت انیم ب ا س ااتمان

بل وری  hcpاس ت .وج ود ترکیب ات  TixCxاز قبی

 TiCو

 TiC2در الگوی پراش نمایانگر واکنش گرافیت ب ا م ذاب
تیتانیم در حوضچه ب ه ص ورت درج ا اس ت .ع الوه ب ر
ترکیبات کاربید تیتانیم ،ترکیب بین فلزی  Ti3 Alنیز ایج اد
شده است.
ریزساختارالیههای

کامپوزیتی Ti/TiC

شک  6تصویر میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی س ط
مقطع نمونه با ان رژی  18 Jو س رعت روب ش  2 mm/sرا
نش ان م ی ده د .در ای ن تص ویر  4قس مت مج زا منطق ه
کامپوزیتی  ،فص مشترک ،منطقه تحت تأثیر حرارت و زیر
الیه  ،به ترتیب دیده میشوند ک ه ه ر ی ک از ای ن من اطق
دارای ریزسااتار منحصر بفردی هس تند .س ااتار اص لی
منطقه کامپوزیتی به صورت دندریتی است در حالی که هر
اه به سمت پایین حرکت کرده درصد دندریتها کاهش و
مقدار فاز مارتنزیتی تیتانیم افزایش پیدا میکند .در منطق ه
تحت ت اثیر ح رارت س ااتار غال ب  ،س ااتار م ارتنزیتی
است].[11

شکل .6تصویر میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی از سط مقطع
نمونه با انرژی  18ژول و سرعت روبش  2میلیمتر بر ثانیه تحت بسامد
 13هرتز )A .ناحیههای مختلف تولیدشده در سط

مقطع پ

از

فرآیند آلیاژسازی سطحی ) B ،منطقه تحت تأثیر حرارت و رقت یافته

ناحیه تحت تأثیر حرارت نشان دادهشده در شک  6Bدارای

که دارای سااتار غالب مارتنزیت سوزنی است.

سااتار غالب مارتنزیت سوزنی ' αاست که این سااتار
ناشی از استحاله برشی فاز  βبه  α'-Tiاست .بنابراین
میتوان به این نتیجه رسید که دمای این منطقه به دمای تک
فاز  βرسیده ،سپ

در حین سرمایش به مارتنزیت تیتانیم

تبدی شده است (دما در این محدوده به باالی955ºC
رسیده است ].)[12
شک  7الگوی پراش پرتو ایک

در اگالی ان رژی ه ای

مختلف را نشان می دهد .در این الگوها ،شدت پیک کاربید
تیتانیم تولیدی در اگالی انرژی های باالتر بیشتر از اگالی
انرژی های پایین تر است .شک  8تص اویر میکروس کوپی
الکترونی نشر میدانی سط مقطع نمونه ب ا ان رژی  12 Jو
سرعت روبش  4 mm/sآلیاژس ازی ش ده ب ا گرافی ت در
اگالی انرژی  35/45 J/mm2را نشان می دهد.

شکل  .7الگوی پراش پرتوایک

نمونههای آلیاژسازی شده با گرافیت

در اگالی انرژی مختلف.
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سط مقطع الیه ایجاد شده دارای حف رهه ای ک روی (ب ه

نسبتا اگالی انرژی باالیی است .با توجه ب ه ش ک ، 11A

احتمال فراوان از نو گازی) هستند .به دلی ناکافی ب ودن

مقدار تخلخ این نمونه در مقایس ه ب ا نمون ه ای ک ه ب ا

اگالی انرژی در این نمونه ،گازه ا فرص ت ک افی ب رای

اگ الی ان رژی  35/45 J/mm2تهی ه ش ده است(ش ک )8

اروپ را نداشته اند وبه صورت حباب در الیه ک امپوزیتی

بسیار کمتر است .بنابراین میتوان اینگونه استدالل کرد که

اگ الی ان رژی نس بتا پ ایین،

با افزایش حرارت ورودی گازها در م ذاب فرص ت ک افی

محبوس شده اند .ب ه دلی

گرافیتهای واردشده در داا حوضچه بهط ور کام
مذاب تیتانیم واکنش نداده اند و ب ه هم ین دلی

با

مق داری

برای اروپ را پ یدا میکنن د و موج ب ک اهش ای ن ن و
تخلخ ها میشوند.

گرافیت باقی مانده در زمین ه مش اهده م یش ود ،ک ه ای ن
موضو در الگ وی پ راش پرت وایک

ن ی ز مش هود اس ت

(شک .)7

شکل  )A .9تصویر میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی سط مقطع
تیتانیم آلیاژ سطحی شده با گرافیت B ،و  )Cتصویر گرافیتهای
شکل  .8تصویر میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی سط مقطع نمونه

باقی مانده در این منطقه در بزرگنماییهای باالتر.

کامپوزیتی ایجاد شده با انرژی  12ژول و سرعت  2میلیمتر بر ثانیه.
 ) Aتصویر کام حوضچه کامپوزیتی و  )Bتصویر با بزرگنمایی باالتر.

شک  9ذرات گرافیتی داا

حوض چه آلی اژی را نش ان

می دهد که در اطراف آن دندریتهایی به سمت بیرون رشد
کرده اند .ب ا توج ه ب ه آن الیز نقط های ( EDSش ک ،)10
دندریتها حاوی  12 wt%ک ربن ب وده ک ه ب ا توج ه ب ه
دیاگرا فازی  ، Ti-Cکاربید تیتانیم هستند.
از طرفی ،شک  11تصویر میکروس کوپی الکترون ی نش ر
میدانی سط مقطع نمونه با انرژی  18 Jو سرعت روب ش
 2 mm/sبا بسامد  13 Hzو عرم پ ال

10 msرا نش ان

می دهد .اگالی انرژی این نمونه  106/36 J/mm2است که

شکل  .10تصویر میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی و آنالیز عنصری
 EDSاز ذرات گرافیت باقی مانده در منطقه آلیاژی.

در حین حرارت دهی توس لیزر ،ابتدا اتم ک ربن توس
جریانهای موج ود در داا

حوض چه م ذاب (از قبی

جریانهای مارانگونی ،همرفتی) ،با مذاب تیت انیم مخل و
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میشود .جریانه ای م ارانگونی باع و توزی ع مناس ب و

باشد (مانند نمونه بدست آمده از ان رژی  18 Jو س رعت

حوض چه م یش ود و ای ن

روبش  ) 2 mm/sدرصد باالیی از حجم گرافیت در م ذاب

موضو میتواند به افزایش تولید کاربید تیتانیم کمک کند.

ح می شود در غیر این صورت مقداری گرافیت اولی ه در

به دلی دمای باالی حوضچه ،گرافیتها تا حدی در مذاب

حوضچه باقی میماند .مناطقی که درصد کربن آنها ب ه

تیتانیم ح و موجب افزایش درص د ک ربن م ذاب تیت انیم

الی  12درصد وزنی رسیده باشد ،موجب تولید کار بید تیتانیم

می شوند .بر همین اساس با توجه به دی اگرا ف ازیTi-C

اواهد شد .به دلی وجود محدوده درصد کربن در دیاگرا

] [13کاربید تیتانیم  TixCxمیتواند در یک محدوده وس یع

فازی ،کارب یدهای تیتانیمی ب ا درص دهای ک ربن مختل ف

پایدار باشد ،در این دیاگرا میتوان به ترکیبات کاربیدی از

می تواند به صورت درجا ایجاد شود .شک  12آنالیز اطی

قبی ) TiC(10- 12.4%Wt),Ti2 C(10-19.3%Wtاشاره ک رد.

 EDSاز منطق ه جوان هزن ی کاربی دهای تیت انیم از ی کذره

کاربید تیتانیم با  16/5درصد وزن ی ک ربن بیش ترین نقط ه

گرافیت را نشان می دهد .با نزدیک شدن به ذره گ رافیتی و

ذوب را دارد که در حدود  3076 ºCاست ] .[14واک نش

آنالیز از دندریتهای اطراف آن ،درص د ک ربن

یکنواات گرافی ت در داا

محتم و همچنین تغییرات انرژی آزاد گی ب

در تش کی

کاربید تیتانیم م طابق رابطه  1است ].[15- 16
()1

)

j
mol

Ti + C = TiC
( ∆G° = −186606 + 13.22 T

عبور ا

10

بهصورت تدریجی افزایش پیداکرده است و به درصد کربن
در محدوده تولید کاربید تیتانیم رسیده است .س ط ذرات
گرافیتی شناور در مذاب مح های مناسبی برای جوانهزنی
کاربید تیتانیم است.

شکل  .12آنالیز اطی  EDSمنطقه آلیاژی در اطراف گرافیت
باقی مانده در داا حوضچه.
شکل  .11تصویر میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی نمونه ایجاد شده
با انرژی 18 Jو سرعت  ، 2 mm/sبا اگالی انرژی .106 /36 J/mm2
 )Aحوضچه آل یاژی شده که دارای کمترین تخلخ و ترک است،
 )C,Bذرات و دندریتهای کاربید تیتانیم که در اندازههای مختلف در
زمینه ' αوجود دارند.

عواملی که سبب ح شدن بیشتر کربن در داا حوضچه
میش ود ،موج ب اف زایش درص د حجم ی  TiCدر الی ه
کامپوزیتی نیز میشود .اگر اگالی انرژی ب ه ان دازه ک افی

توزیع سختی الیه کامپوزیت سطحی Ti/TiC
در منطقه تحت ت أثیر ح رارت ب ه دلی

اف زایش درص د

حجمی ' ، αسختی افزایش مییابد و سختی این منطق ه ت ا
نزدیک ی فص

مش ترک در مح دوده 380 HV0.3

الی  500HV0.3است .ب ا اف زایش ح رارت ورودی ،ذرات
گرافیت بیشتری وارد حوض چه م یش ود و در پ ی آن در
مذاب تیتانیم ح می شوند و با توجه به تمای شدید تیتانیم

84

قربانی و همکاران ،ایجاد الیه کامپوزیتی Ti/TiCبه روش در جا روی آلیاژ  ،Ti-6Al-4Vعلوم ومهندسی سطح )1394(26

برای واکنش با کربن ،کاربید تیتانیم بیشتری تولید میشود.

آلیاژسازی شده با گرافیت بیش از  4برابر افزایش سختی

با توجه به پروفی سختی ارایه شده در شک  ، 13بیشترین

داشته است .افزایش سختی نمونههای ذوب سطحی را

سختیهای بدست آمده اغلب در مرکزحوض چه و اط راف

میتوان به ایجاد سااتار ظریف مارتنزیت تیتانیم ' αنسبت

آن است .با فاصله گرفتن از مرک ز درص د ک ربن ک اهش

داد .همچنین در حالت آلیاژسازی با گرافیت نیز ایجاد

پیداکرده و درجه رقت افزایش پی دا م یکن د ک ه موج ب

ذرات و دندریتهای  TiCدر زمینه مارتنزیت تیتانیم و

کاهش درصد کاربید تیتانیم میشود.

ظریف شدن سااتار از عوام افزایش سختی هستند

.
نتیجهگیری
( )1در ذوب سطحی تیتانیم با مخلو
گرافیت پیش نشست توس

پودری حاوی

پرتو لیزر  ،به دلی

واکنشپذیری باالی تیتانیم و گرافیت در دمای باال ،کاربید
تیتانیم بهصورت واکنش درجا ایجاد و الیه کامپوزیتی
 Ti/TiCتشکی شد .شک اصلی کاربید تیتانیم دندریتی
بود.
( ) 3با افزایش اگالی توان درصد کاربید تولیدی به
صورت درجا افزایش و درصد گرافیت باقی مانده کاهش
شکل  .13پروفی عرضی سختی نمونه ایجاد شده با انرژی 18 Jو
سرعت .2 mm/s

مییابد.
( ) 4با افزایش اگالی توان عیوبی از قبی حفره کاهش پیدا
می یابد و یکنوااتی سااتار الیه کامپوزیتی افزایش پیدا
میکند.
( )5سختی الیههای کامپوزیتی  Ti/TiCحاص بین  700الی
 1400ویکرز متغیر و در مناطقی حدود  4برار سختی
زیرالیه بود .افزایش سختی را میتوان به ایجاد سااتار
ظریف مارتنزیت تیتانیم ' αو همچنین در حالت آلیاژسازی
با گرافیت به ایجاد دندریتهای  TiCدر زمینه مارتنزیت
تیتانیم مرتب دانست.

شکل  .14نمودار مقایسهای بین بیشینه سختی الیههای ذوب سطحی
شده و آلیاژسازی شده با نمونه آلیاژ پایه .Ti-6Al-4V

شک  14مقایسه ای بین بیشینه سختی نمونههای آلیاژسازی
سطحی و ذوب سطحی شده با مخلو

پودر حاوی

گرافیت را نشان می دهد .میزان سختی نمونه ذوب سطحی
شده حدود  2برابر فلز پایه است درصورتیکه الیه
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