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 ایجاد6 نقش کاربید بور بر رفتار سایشی روکش کامپوزیتی زمینه استالیت
GTAW شده به روش
 بهنام لطفی و زهره صادقیان،ساسان محمدی
 دانشگاه شهید چمران اهواز،گروه مهندسی مواد
)95/08/10 :  پذیرش مقاله-95/04/20 :( دریافت مقاله

چکیده
 بر فوالد ساده کربنی و بررسی نقش ذرات تقویت کننده کاربید بور بر6هدف از این پژوهش ایجاد روکش کامپوزیتی با زمینه آلیاژ پایه کبالت استالیت
 به این منظور ابتدا خمیر پیش نشستی از پودر کاربید بور با نسبتهای وزنی مختلف بر. سختی و رفتار سایشی روکش حاصل بوده است،ریزساختار
 پس از روکش کاری جهت مطالعه ریز. ذوب سطحی گردید6 با فیلر استالیتGTAW سطح زیرالیه فوالدی ایجاد و سپس توسط فرآیند جوشکاری
(XRD)) و فازشناسی از آزمون پراش پرتو ایکسEDS( ( مجهز به میکرو آنالیز شیمیاییSEM) ساختاری از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی
 نتایج نشان داد. همچنین جهت ارزیابی سختی و رفتار سایشی به ترتیب از ریزسختی سنج ویکرز و آزمون پین روی دیسک استفاده شد.کمک گرفته شد
6 مربوط به آلیاژ زمینه استالیت،Cr23C6  وCr7C3  کاربیدهای یوتکتیکی غنی از کروم،  که ریزساختار روکشها بیشتر شامل فاز زمینه غنی از کبالت
 با افزایش. با عناصر دیگر موجود در روکش استB4C  حاصل از تجزیهCوB  ناشی از واکنشW2B وWC ،CrB2 ،CoB2 و فازهای ثانویه مانند
 همچنین روکشهای کامپوزیتی سختی باالتری نسبت به روکش، در روکش دندریتها ریزتر شده و میزان فازهای بین دندریتی افزایش یافتB4C مقدار
Stellite6-  از نوع سایش ورقه ای بود و روکش کامپوزیتیStellite6/B4C  مکانیزم سایش روکشهای کامپوزیتی. نشان دادند6خالص استالیت
. کمترین کاهش وزن را از خود نشان داد20%B4C
. رفتار سایشی،گاز- جوشکاری قوسی تنگستن، روکش کامپوزیتی،B4C ،6 استالیت: واژه های کلیدی

The effect of B4C on wear behavior of stellite6 matrix
composite clad layer fabricated by GTAW
S. Mohammadi, B. Lotfi and Z. sadeghian
Department of Materials Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
(Received 10 July 2016, accepted 31 October 2016)
Abstract
A composite clad layer of stellite6 matrix was fabricated on plain steel and the effect of B4C reinforcing particles on
microstructure characteristics, hardness and wear behavior was investigated. For this purpose B4C powder with different weight
percentages were pasted on substrates and subsequently melted by GTAW using stellite6 filler. Microstructural investigations
of clad layers were conducted by optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) equipped with energy
dispersive spectrometery (EDS). X-ray diffractometery (XRD) was used for structural evaluation of clad layers. Hardness and
wear behavior were studied by microhardness testing and pin on disk wear test, respectively. The results showed that the clad
layer mostly contain  cobalt-rich matrix, eutectic carbides such as Cr7C3 and Cr23C6 relating to the matrix and secondary phases
such as CoB2, CrB2, WC and W2B resulted from the reaction of B and C with other elements after decomposition of B4C. By
the addition of B4C content in the clad layer a finer dendritic structure with more interdendritic phases was obtained. Moreover,
composite clad layers exhibited higher hardness compared to stellite6 clad layer. Wear mechanism of stellite6/B4C composite
clad layers was delamination and the stellite-20 wt.% B4C showed the least wear rate.

Keywords: Stellite6, B4C, Composite Clad layer, GTAW, Wear behavior.
E-mail of corresponding author: behnaml@yahoo.com.
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مقدمه

آلیاژ استالیت اضافه میگردد در این میان کاربید بور ()B4C

سخت کاری سطحی یک تکنولوژی مهندسی شده به منظور

بدلیل خصوصیاتی نظیر سختی  ،27/4-34/3 GPaمدول

بهبود خواص سطحی بدون تغییر در خواص اجزای قطعات

االستیک  ،290-450 GPaنقطه ذوب  2450°Cو مقاومت

تحت روکشکاری است [ .]1-3روش جوشکاری قوس

به اکسیداسیون تا  600°Cدر هوا را میتوان به عنوان ذره

تنگستن-گاز به دلیل داشتن قابلیت بکارگیری جهت

تقویت کننده مناسب انتخاب نمود.

روکشکاری واصالح سطح در چند دهه اخیر مورد توجه

در پژوهشی که در رابطه با افزودن ذرات تقویت کننده

قرار گرفته است .در این روش بوسیله ذوب کردن پودرها

به روکش پایه استالیت صورت گرفته  ،گزارش شده است

یا سیمهای آلیاژی که ترکیب شیمیایی مناسب برای

که بخش زیادی از فاز تقویت کننده در حین فرآیند

جایگزین شدن در سطح ماده را دارند خواص سطحی بهبود

جوشکاری ذوب و حل شده و سختی و مقاومت سایشی

مییابد[ .]4-6مزایای این روش عبارتند از  :قیمت پایین،

روکشهای تولید شده افزایش یافته است ] .[14-16در

عملکرد راحت ،پیوند متالورژیکی خوب بین الیه روکش و

تحقیقاتی که در زمینه افزودن کاربید سیلیسیم به یک آلیاژ

زیرالیه ،تخلخل و ترکیبات اکسیدی کمتر نسبت به سایر

پایه کبالت و آلیاژ استالیت صورت گرفته مشاهده شده که

فرآیند ها به دلیل وجود گاز محافظ آرگون[ .]7-9از این

افزودن ذرات  SiCسبب بهبود خواص روکش شده است

روش برای ایجاد روکشهای کامپوزیتی نیز استفاده شده

]17و .[18در این تحقیق هدف بررسی روکشهای

مانند تحقیقی که بر روی مقاومت سایشی روکش کامپوزیتی

کامپوزیتی استالیت-6کاربید بور نشانده شده بر سطح فوالد

 Stellite6/WCتوسط مددی و همکاران انجام شد[ ]9و یا

ساده کربنی به روش جوشکاری قوس تنگستن-گاز با

Fe-Cr-W-

استفاده از فلز پر کننده آلیاژ استالیت  6و ارزیابی ریز

بررسی خواص سایشی روکش کامپوزیتی

 C/WCکه توسط حاجی هاشمی و همکاران انجام شد[.]3

ساختاری و رفتار سایشی روکشهای حاصل بوده است.

یکی از متداول ترین آلیاژهای مورد استفاده در روکشکاری
جهت بهبود خواص سایشی و خوردگی ،آلیاژهای پایه

مواد و روش تحقیق

کبالت است[10و .]11آلیاژاستالیت 6یکی از این

زیرالیه مورد استفاده در این تحقیق از جنس فوالد ساده

آلیاژهاست که به خاطر حضور عناصری نظیر کروم مقاومت

کربنی با استاندارد

𝑚𝑚3

خوردگی و اکسیداسیون باالیی دارد وتشکیل کاربیدهای

 100×30×20بود همچنین فیلر آلیاژی استالیت  6مورد

 M7C3و )M=Cr ( M23C6موجب افزایش استحکام

استفاده جهت انجام عملیات روکشکاری  ،محصول شرکت

وسختی آن می شود .از طرفی حضور عناصری نظیر

 Deloroبوده ،آنالیز شیمیایی زیرالیه و فیلر استالیت  6در

تنگستن و مولیبدن ازطریق رسوب سختی با تشکیل

جدول  1آمده است .همچنین پودر کاربید بور با خلوص

M6Cو  MCوترکیبات بین فلزی )Co3(Mo,W

 %99.5و اندازه ذرات میانگین  35میکرون مورد استفاده

باعث بهبود سختی واستحکام می شوند [ .]11-13در

قرار گرفت .تصویر میکروسکوپ

الکترونی روبشی()SEM

بسیاری از کاربردها ایجاد مقاومت سایشی توسط

از ذرات پودر کاربید بور مورد استفاده در شکل  1ارایه

مکانیزمهای استحکام بخشی محلول جامد و تشکیل

شده است.

کاربیدهای

کاربیدهای فلزی کافی نبوده و برای رسیدن به خواص
سایشی بهتر معموالً ذرات کاربیدی نظیر

،SiC ،TiC ،WC

 TaCو همچنین ذرات اکسیدی نظیر  Y2O3و  Al2O3به

AISI 1020

با ابعاد
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جدول  .1آنالیز شیمیایی فوالد ساده کربنی و فیلر استالیت .6

مطالعه ریز ساختاری از میکروسکوپ نوری و الکترونی
روبشی ) (SEMو همچنین جهت فازشناسی از آزمون پراش

فوالد ساده کربنی
Fe

P

S

Si

Mn

C

-

بقیه

0/008

0/007

0/135

0/530

0/192

-

Co
بقیه

Fe
2/5

W
4/23

-

پرتو ایکس) (XRDاستفاده شد و پروفیل سختی با استفاده

-

از ریز سختی سنج ویکرزتهیه گردید.

فیلر استالیت 6
Mo
0/1

Cr
29/55

Mn
0/6

Si
1/25

C
1/31

جدول .2پارامترهای فرآیند جوشکاری سطحی به روش.TIG

پارامتر

مقدار

ولتاژ ()V

15

جریان ()A

95

زاویه تورچ (درجه)

15

فشار گاز ()L/min

12

سرعت ()mm/s

1/66

قطر الکترود تنگستن ()mm

2/4

قطر سیم جوش استالیت )mm( 6

1/ 6

شکل  .1تصویر میکروسکوپ الکترونی ذرات کاربید بور.

نمونه ها قبل از روکشکاری سنگ زنی شده و با استون
شست وشو شدند .جهت اعمال روکش ابتدا یک نمونه با
فیلر استالیت  6تحت شرایط مشخص ارایه شده در جدول
 2جوشکاری شد و وزن روکش حاصل محاسبه گردید.
سپس پودرکاربید بور به صورت خمیر پیش نشست با
ضخامت مناسب جهت تامین درصدهای مختلف ،10 ،5
 15و 20درصد کاربید بور برروی سطح زیرالیه اعمال شد.
این خمیر از مخلوط پودر کاربید بور و محلول آبی 20
درصد چسب سیلیکات سدیم تهیه شد و به کمک کاردک
برروی سطح زیرالیه قبل از عملیات جوشکاری نشانده
شد .سپس نمونه ها درهوا خشک شده و به مدت یک
ساعت درکوره با دمای℃  100قرار گرفتند تا رطوبت آنها

شکل  .2شماتیک فرآیند جوشکاری سطحی به روش .TIG

خارج شود .سپس با استفاده ازفیلر استالیت 6توسط فرآیند

به منظور تعیین مقاومت سایشی روکشهای اعمال شده از

 GTAWذوب سطحی انجام شد .شکل  2شماتیک انجام

آزمون پین روی دیسک تحت شرایط خشک در دمای اتاق

فرآیند را نشان میدهد .سطح مقطع نمونه های روکش

استفاده شد .جنس دیسک مطابق با استاندارد G.99

کاری شده پس از آماده سازی سطحی اچ شد و جهت

 ASTMاز فوالد کربنی کربوره با سختی  60 HRCقطر
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 100 mmو ضخامت  10 mmانتخاب شد .پین های

 ،6فازهای جدیدی مانند  W2B ,WC ,CrB2 ,Co2Bرا

روکشکاری شده ،در دمای محیط ،تحت بار 60نیوتن،

نشان میدهد که ناشی از تجزیه شدن کاربید بور و ترکیب

سرعت چرخش  50 rpmکه معادل سرعت خطی m/s

شدن عنصر بور وکربن با دیگر عناصر موجود در روکش

 0/21تا مسافت لغزشی  800 mقرار گرفتند .نمونه های

است.

سایشی پین شکل دارای قطر  4 mmو طول 10 mm

با افزایش مقدار کاربید بور در روکش ،این رفتار حفظ شده

بوده و توسط برش سیم از نمونه های روکشکاری شده

و شدت خطوط پراش مربوط به این ترکیبات مذکور بیشتر

استخراج گردید.

شده است که حاکی از مقدار بیشتر این ترکیبات در روکش
است [ .] 9به عالوه ،نتایج حاصل از طیفسنجی انرژی

نتایج و بحث

( )EDSاز فاز زمینه و مناطق بیندندریتی (نقاط

شکل  3الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDنمونههای

عالمتگذاری شده در تصاویر شکل  4که  Aبیانگر مناطق

مختلف و شکل 4تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی

بین دندریتی و  Bمربوط به دندریتها است) جدول  2نیز

( )SEMاز مقطع عرضی و در فاصله  1700 μmاز فصل

تغییر در ترکیب شیمیایی اجزای ریزساختاری این روکشها

مشترک روکش و زیرالیه در حالت اچ شده را نشان

با افزودن کاربید بور و افزایش آن را نشان میدهد .با توجه

میدهند .نتایج الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDبه دست

به این نتایج وآنچه در پژوهش های دیگر مشاهده شده در

آمده عالوه بر فاز زمینه محلول جامد کبالت و کاربیدهای

این نوع روکشها کاربید بور تجزیه شده و عنصر بور و

یوتکتیکی  Cr23C6و Cr7C3مربوط به آلیاژ زمینه استالیت

کربن حاصل با عناصر دیگر موجود در ماده روکش واکنش
داده است [13و.]16

شکل  .3نتایج  XRDالف) روکش استالیت  6خالص وروکش های کامپوزیتی استالیت  6به همراه درصدهای وزنی مختلف کاربید بور ب)
%5

ج) %10

د)  %15ه) %20

محمدی و همکاران ،نقش کاربید بور بر رفتار سایشی روکش کامپوزیتی زمینه استالیت  6ایجاد شده ،علوم و مهندسی سطح87 )1395(29

شکل  .4تصاویر  SEMدر شرایط اچ شده الف)روکش استالیت  6و روکشهای کامپوزیتی استالیت  6حاوی مقادیر مختلف کاربید بور ب)
 ،5 wt%ج)  ،10 wt%د)  15 wt%و) 20wt%

ریزتر شدن ساختار این نوع روکشها نسبت به روکش

ریزساختار و تشکیل فازهای جدید با افزودن ذرات تقویت

استالیت 6خالص را میتوان به دلیل حضور فازهای ثانویه

کننده به روکش استالیت گزارش شده است [.]17،19-22

ایجاد شده و نقش ممانعت کنندگی آنها از رشد

شکل  5تغییرات ریزسختی از زیرالیه به سمت روکش به

دندریتهای زمینه مربوط دانست .در تحقیقات انجام شده

دست آمده از سطح مقطع روکشهای مختلف را نشان

قبلی نیزکاهش اندازه ریزساختار همراه با تغییر در ترکیب

میدهد .اولین نکته قابل مشاهده افزایش قابل توجه سختی
در اثر افزودن ذرات تقویت کننده کاربید بور به

88

محمدی و همکاران ،نقش کاربید بور بر رفتار سایشی روکش کامپوزیتی زمینه استالیت  6ایجاد شده ،علوم و مهندسی سطح)1395(29

جدول  .2دادههای عددی میکرو آنالیز طیف سنج انرژی ( )EDSاز دندریتها و مناطق بین دندریتی در شکل .4
Fe

C

W

Cr

Co

مناطق

نمونه ها

25/31

0/73

2/28

20/32

50/57

دندریت

استالیت 6

18/85

2/11

5/03

55/26

18/75

بین دندریت

54/15

1/35

0/04

11/18

32/43

دندریت

45/18

0/97

6/52

19/12

27/75

بین دندریت

45/15

0/31

5/07

11/11

37/74

دندریت

39/96

1/13

7/16

20/42

31/33

بین دندریت

35/31

1/5

4/39

35/31

47/98

دندریت

34/97

1/86

8/47

34/97

40/12

بین دندریت

21/84

0/8

6/4

14/71

54/85

دندریت

20/6

1//6

8/35

25/3

43/58

بین دندریت

استالیت 5%B4C+6
استالیت 10%B4C+6
استالیت 15%B4C+6
استالیت 20%B4C+6

روکشهای زمینه استالیت 6است بطوری که بیشترین

زیرالیه شده است .در این صورت شرایط برای کاهش

سختی در روکش حاوی 20درصد کاربید بور بدست آمد.

سختی فاز زمینه و کاهش درصد کاربیدهای کروم

این افزایش سختی را میتوان به حضور فازهای ثانویه ایجاد

یوتکتیکی در این نواحی فراهم میشود .مجموعه این

شده در ریزساختار روکشهای کامپوزیتی و همچنین نقش

عوامل باعث میگردد که سختی روکش در نزدیکی فصل

استحکام بخشی این فازها در زمینه روکش کامپوزیتی

مشترک کمتر از سطح روکش باشد [4و 8و.]23

مرتبط دانست .ضمن این که اندازه کوچکتر دندریتهای

شکل  7نمودار کاهش وزن پس از سایش نمونههای

زمینه در روکشهای کامپوزیتی نسبت به روکش استالیت6

روکش استالیت  6خالص و استالیت  6کامپوزیتی حاوی

خالص به دلیل حضور فازهای ثانویه ایجاد شده و نقش

مقادیر مختلف کاربید بور پس از طی مسافت  800متر نشان

ممانعت کنندگی آنها از رشد دندریتهای زمینه نیز سهم

داده شده است .مشاهده میشود که با کامپوزیتی نمودن

عمدهای در این افزایش سختی داشته است [.]14-19

روکش استالیت 6با ذرات تقویت کننده کاربید بور میزان

کاهش تدریجی سختی از روکش به طرف فصل

جرم از دست رفته پس از  800متر مسافت لغزش در مقایسه

مشترک روکش و زیرالیه را می توان به اثر پدیده رقت

با روکش استالیت 6خالص از خود نشان میدهد .همچنین

(حضور آهن زیرالیه در روکش) نسبت داد به طوری که با

در نمونه های کامپوزیتی با افزایش درصد وزنی ذرات

فاصله گرفتن از فصل مشترک روکش و زیرالیه به سمت

تقویت کننده کاربید بور این میزان کاهش وزن کمتر شده

سطح روکش میزان نفوذ آهن کاهش مییابد [4و 8و.]23

به طوری که نمونه کامپوزیتی حاوی  20درصد وزنی کاربید

شکل  6تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز

بور کمترین میزان کاهش وزن را نشان داد .در تحقیقات

مقطع روکش حاوی  20درصد وزنی کاربید بور به همراه

مشابه انجام شده نیز که به صورت جداگانه به تاثیر افزودن

تغییرات آنالیز عنصری خطی از فصل مشترک روکش و

ذرات  WC ,SiC ,Moبر روکش آلیاژ پایه کبالت پرداخته

زیرالیه به سمت سطح روکش را نشان میدهد .شکل-6ب

شده بود نیز روند مشابهی گزارش شده است که با افزایش

اثر پدیده رقت در روکش و کاهش عمق نفوذ آهن از فصل

درصد این ذرات در روکش آلیاژ پایه کبالت میزان کاهش

مشترک به سمت سطح روکش را تأیید میکند .همانطور که

جرم این روکشهای کامپوزیتی نسبت به روکش آلیاژ پایه

مشاهده میشود نفوذ آهن در روکش منجر به کاهش درصد

کبالت خالص کمتر شده است .محققان دالیل آن را به

عناصر کبالت و کروم در نزدیکی فصل مشترک روکش و

اصالح ریز ساختار ،افزایش مقدار ترکیبات غنی از کروم،
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افزایش فاز های ثانویه و در نتیجه سختی باالتر روکشهای

ساختار(کاهش اندازه دندریتها و تغییر از رشد دندریتی

کامپوزیتی آلیاژ های پایه کبالت نسبت به روکشهای آلیاژ

سلولی به هم محور) ،حضور بیشتر فازهای بین دندریتی در

پایه کبالت خالص دانسته اند [9و13و .]17با توجه به

ریزساختار روکشها و افزایش سختی روکشهای

شکلهای 4و  5مشاهده میشود که افزایش درصد وزنی

کامپوزیتی شده است.

ذرات تقویت کننده کاربید بور موجب اصالح ریز

شکل  .5نمودار تغییرات ریزسختی از سطح به عمق به دست آمده از مقطع عرضی روکشهای مختلف.

شکل ( .6الف) تغییرات آنالیز عنصری خطی از فصل مشترک روکش و زیرالیه به سمت سطح روکش (ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی

روبشی ( )SEMاز مقطع روکش حاوی  20درصد وزنی کاربید بور.
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شکل  .7کاهش وزن نمونههای روکش شده پس از طی مسافت 800متر.

از ترک و حفرات در برخی نمونهها مشهود است .همچنین
دادههای به دست آمده از ضریب اصطکاک بین سطح

بررسی سطح ساییده شده نمونه های روکش شده با

روکشهای مختلف و دیسک ساینده نیز در شکل  8ارایه

درصدهای مختلف ذرات تقویت کننده کاربید بور نشان

شده است .با مقایسه مقادیر ضریب اصطکاک ارایه شده در

میدهد که برآمدگیهای کوچکی روی سطوح ساییده شده

شکل  8مشاهده میشود که با افزودن ذرات کاربید بور تا

وجود دارند که شاید منشأ ذرات سایشی بوده یا ممکن

میزان  20درصد وزنی به آلیاژ استالیت  6میزان دامنه

است نتیجهای از به دام افتادن ذرات سایشی تشکیل شده

نوسانات ضریب اصطکاک کاسته شده و همچنین تغییرات

قبلی باشند [ 5و.]24

ضریب اصطکاک بر حسب مسافت لغزش به مقادیر کمتر

ارزیابی ذرات سایشی جمعآوری شده اطالعات به دست

متمایل شده است .دلیل این موضوع را می توان به افزایش

آمده از سطوح ساییده شده را کامل تر خواهد نمود.

مقادیر سختی روکشها با افزایش مقدار فاز تقویت کننده

براساس تصاویر میکروسکوپ الکترونی بدست آمده از

در روکشهای کامپوزیتی نسبت داد به طوری که با افزایش

محصوالت پودری سایش که درشکل 10ارایه شده است

درصد وزنی کاربید بور در روکشها به دلیل روند افزایشی

دیده می شود که پودرها بیشتر درشت هستند .ضمن اینکه

سختی ،سطح روکش در برابر تغییر شکل پالستیکی

میکروترک ها و حفراتی نیز در پودرها به چشم میخورند.

مقاومت بیشتری از خود نشان داده که میتواند منجر به

عالوه بر این هنگامی که ذرات سایشی ورقهای شکل جدا

کاهش سطح تماس واقعی نسبت به سطح تماس ظاهری

شده اند ،برخی از آنها مقداری انحنا دارند در حالی که

گردد ،لذا درگیریهای بین نا همواری های سطحی در فصل

آنهایی که بلندتر و طوالنیتر اند دارای مرفولوژی دندانهدار

مشترک بین نمونه های پین شکل و دیسک ساینده کمتر

هستند .چنین مشاهداتی در بررسی رفتار سایش لغزشی

شده و نوسانات ضریب اصطکاک کاهش یافته است[.]8

خشک روکشهای استالیت حاصل از فرآیند لیزر بر زیر

شکل  9تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز

الیههای فوالد زنگ نزن و همچنین روکش استالیت 6

سطوح سایشی به وجود آمده در روی سطح نمونههای پین

حاصل از فرآیند  GTAWبر روی چدن داکتیل به کمک

شکل را نشان میدهد ،همانطور که در شکل  9میتوان

آزمون پین روی صفحه و روکش استالیت  6بر روی فوالد

مشاهده نمود تشکیل لبه و ورقهها و نیز تغییر شکل

17-4PHتحت آزمون پین روی دیسک نیز گزارش شده

پالستیکی الیههای سطحی آشکار است و آثاری

است [4و5و.]24-26
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شکل  .8دادههای به دست آمده از ضریب اصطکاک بین سطح دیسک ساینده و روکشهای الف) استالیت 6خالص ب) استالیت 5+6درصد

وزنی کاربید بور ج) استالیت 10+6درصد وزنی کاربید بور د) استالیت 15+6درصد وزنی کاربید بور ه) استالیت 20+6درصد وزنی کاربید بور.
با توجه به شکل -9الف مالحظه میشود که در روکش

نسبت به سایر نمونهها نسبت داد .به طوری که به خاطر

استالیت 6خالص آثار تخریب ایجاد شده و شیارهای

سختی کمتر میزان تغییر شکل پالستیکی در مناطق

سایشی ایجاد شده در سطح سایش در این نمونه نسبت به

زیرسطحی بیشتر شده که این امر میتواند موجب به هم

روکشهای کامپوزیتی عمیق تر بنظر می رسد که بدان معنی

پیوستن راحتتر ترکهای زیرسطحی و در نتیجه شرایط

است که ذرات سایشی از عمق بیشتری از سطح جدا شده

ایجاد ذرات سایشی طویل را فراهم آورد .اما در نمونههای

و دارای ضخامت بیشتری نسبت به نمونه های کامپوزیتی

روکش کامپوزیتی حاوی درصد های وزنی مختلف فاز

است .لذا انتظار میرود جرم از دست رفته در اثر سایش

تقویت کننده کاربید بور( شکل  9ب تا ه) به ترتیب با

این روکش نیز باالتر باشد .با توجه به مطالب ذکر شده در

افزایش درصد وزنی کاربید بور آثار تخریب سطح ناشی از

باال ،میتوان دلیل چنین رفتاری را به سختی کمتر این نمونه

سایش کمتر گردیده است که دلیل آنرا می توان به کاهش
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تغییر شکل پالستیک ایجاد شده در سطوح تماس

از شکل-10الف مشاهده میشود که ذرات سایشی به

روکشهای کامپوزیتی با افزایش سختی ناشی از افزایش

صورت پولکی شکل بوده که انتظار می رود به علت اتصال

مقدار کاربید بور مرتبط دانست به طوری که روکش

ترکها ضمن تغییر شکل پالستیکی حاصل شده باشند.

کامپوزیتی حاوی  20درصد وزنی کاربید بور بیشترین

حضور چنین ذرات سایشی نشان دهنده این است که

سختی و کمترین آثار تخریب سطحی را نشان می دهد

ورقه ای شدن مکانیزم غالب سایشی در نمونه روکش

[4و5و25و.]26

شکل  .9تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز سطوح سایش برای روکش استالیت 6خالص (الف) و روکشهای کامپوزیتی
استالیت 6حاوی درصدهای وزنی مختلف کاربید بور ب) ،5ج)  ،10د)  15و) 20
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شده با استالیت خالص است .به طوری که برخی از آنها

وجود ذرات سایشی با مشخصات ذکر شده در تحقیقات

انحنا داشته و برخی که طویل هستند دارای لبه های کنگره

دیگری نیز که بر روی مقامت سایشی روکش استالیت 6

ای هستند[4و5و .]26این مسأله به خاطر تنشهای باقیمانده

انجام شده گزارش شده است .محققین با توجه به مشاهدات

در ذرات ورقهای است .ضمن این که ممکن است

خود که مطابق با مشخصات ذکر شده در باال است مکانیزم

میکروترکهایی نیز در سطح پودرهای حاصل از سایش

غالب سایشی را ورقه ای شدن پیشنهاد کرده

مشاهده شود که از مشخصههای اصلی ذرات سایشی به

اند[4و5و8و24و.]25

دست آمده تحت مکانیزم سایش ورقهای محسوب
می شوند [4و5و.]26

A

B

شکل  .10تصویر میکروسکوپ الکترونی ذرات سایشی به دست آمده از روکشهای الف) استالیت خالص و روکشهای حاوی درصد های وزنی
مختلف کاربید بور ب)  10ج) %20
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شکل (-10ب و ج) به ترتیب مربوط به ذرات سایشی به

اتفاق را به حرارت باالی ایجاد شده درفصل مشترک بین

دست آمده از روکش حاوی  10و  20درصد وزنی کاربید

پین و دیسک در طول آزمون سایش نسبت داد[4و 5و8

بور است هر چند که به نظر میرسد برخی ذرات بین دو

و.]26

سطح لغزش به دام افتاده و به صورت کروی شکل نورد

مقاومت سایشی روکشهای کامپوزیتی با درصد های

شده و یا به قطعات کوچکتر شکسته شده اند .علت خرد

مختلف ذرات تقویت کننده به حجم کاربیدها و فازهای

شدن ذرات سایشی را می توان به دلیل سختی باالتر

ثانویه تشکیل شده در ریزساختار بستگی دارد .ریز ساختار

روکشهای کامپوزیتی استالیت حاوی  10و  20درصد

روکشهای کامپوزیتی(شکل )4افزایش حجم کاربیدهای

وزنی کاربید بور در مقایسه با روکش استالیت خالص بیان

بین دندریتی و فازهای ثانویه ایجاد شده در اثر افزودن

نمود اما شکل کلی ذرات که به صورت ورقه های پوسته

ذرات تقویت کننده کاربید بور به روکش را نشان می دهد

پوسته شده هستند نشانگر این موضوع است که ورقهای

که در یک زمینه نرم فلزی توزیع شده اند .ذرات کاربید و

شدن مکانیزم غالب سایشی در نمونه های روکش شده

فازهای ثانویه مقاومت سایشی را فراهم آورده در حالی که

است]5[.

زمینه نرم غنی از کبالت به عنوان یک پیوند دهنده برای

جدول  3نتایج آنالیز طیف سنجی انرژی ) (EDSبه دست

فازهای نسبتا ترد کاربیدی و ثانویه ایفای نقش میکند[.]13

آمده از مناطق عالمت گذاری در شکل  10را نشان می دهد.

در پژوهشی که بر روی روکشکاری لیزر روکشهای

با توجه به جدول  3مقادیر عنصر آهن در ذرات سایشی

کامپوزیتی آلیاژ پایه کبالت SiC/بر فوالد ساده کربنی انجام

حاصل از آزمون سایش روکشهای کامپوزیتی حاوی

گرفته است با وجود تجزیه کامل  SiCمحققین مقاومت

مقادیر 10و 20درصد وزنی کاربید بور به ترتیب47/76

سایشی روکشهای کامپوزیتی را باالتر از روکشهای آلیاژ

درصد و  49/22درصد است همچنین با توجه به جدول 2

پایه کبالت خالص گزارش کرده اند .برای این پدیده دو

مقادیر عنصر آهن در روکشهای کامپوزیتی حاوی 10و20

دلیل ذکر شده است :اول :وجود فاز اولیه محلول جامد (γ-

درصد کاربید بور به ترتیب  39/96و  20/6درصد است.

 )Coفوق اشباع شدهای از  Cو  Siجدا شده از  SiCکه

همانطور که مشاهده میشود مقدار عنصر آهن موجود در

میتواند موجب استحکام بخشی به روکشها شود .دومC :

ذرات سایشی روکشهای کامپوزیتی بیشتر از مقدار عنصر

و  Siتجزیه شده با عناصر  Cr ،Wو  Coبرای تشکیل

آهن در خود روکشهای کامپوزیتی است .بنابراین بنظر می

ذرات ترکیبی کوچک و ساختن یوتکتیک واکنش میدهند،

رسد انتظار می رود نمونههای روکش های کامپوزیتی پین

کهاین مسأله نیز میتواند موجب افزایش استحکام روکشها

شکل ،دیسک ساینده را نیز تا حدی تحت سایش قرار

و بهبود مقاومت سایشی آنها شود [.]19

دادهاند که این موضوع را میتوان به دلیل کارسختی ذرات

مجموع دالیل ذکر شده بیانگر این امر است که مقاومت

سایشی ایجاد شده در حین فرآیند سایش و سختی بسیار

سایشی روکشهای کامپوزیتی حاوی مقادیر مختلف کاربید

باالی ذرات سایشی عنوان نمود .ضمن این که حضور عنصر

بور نسبت به روکش استالیت خالص بهبود چشم گیری

اکسیژن در نتایج طیفسنجی انرژی بیانگر اکسیداسیون

یافته است همچنین با افزایش میزان ذرات تقویت کننده

ذرات سایشی در حین آزمون سایش است که میتوان این

کاربید بور این روند بهبود ادامه دارد.
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جدول . 3دادههای عددی مربوط به آنالیز طیفسنجی انرژی ذرات سایشی روکشهای حاوی 10و 20درصد وزنی کاربید بور.

A

نقطه عالمت گذاری شده

B

عنصر

wt.%

at.%

wt.%

at.%

O

19/82

48/67

20/12

48/76

Si

0/35

0/50

0/26

0/26

Cr

6/38

4/82

6/45

4/88

Fe

47/76

33/61

49/22

34/35

Co

15/45

10/30

16/2

10/32

W

4/00

0/85

4/6

0/91

Au

6/24

1/24

3/15

0/66

مجموع مقدار عناصر

100

100

100

100

نتیجه گیری

که این امر ناشی از افزایش سختی و در نتیجه کاهش تغییر

 )1روکشهای کامپوزیتی حاصل شامل فازهای  Coو

شکل پالستیکی در نواحی نزدیک به سطح این روکش بوده

کاربیدهای بین دندریتی  Cr7C3و  Cr23C6مربوط به آلیاژ

که منجر به افزایش مقاومت آن در برابر ایجاد و رشد ترک

زمینه استالیت  6و فاز های ثانویه WC ،CrB2 ،CoB2

در این مناطق میگردد .مکانیزم سایش در تمامی روکشها

و W2Bاست .ذرات  B4Cتحت فرآیند روکشکاری حل

از نوع سایش ورقهای تشخیص داده شد.

شده و موجب تغییر در ترکیب شیمیایی و ریزساختار آلیاژ
زمینه روکش شده و تشکیل فازهای ثانویه حاصل واکنش
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