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چکیده
) در اعمال پوششهای سرمتHVOF(در این مقاله نتایج حاصل از بررسی اثر تغییر فاصله پاشش در روش پاشش شعلهای پرسرعت
 سختی و، بر تغییرات ریزساختاری حاصل و نیز بر تغییرات خواص مکانیکی پوشش(شامل استحکام چسبندگیNiCrBSi-WC(Co)
 در محدود. استفاده شدSS304  برای ساخت نمونههای زیرالیه از ورق فوالد زنگ نزن.مقاومت سایش) مورد بحث قرار گرفته است
 با مقدار تخلخل و ذرات، ریزساختار الیهای مناسبتر و همگنتر، با افزایش فاصله پاشش، میلمتر فاصله پاشش بررسی شده033-033
 میلیمتر که033  پوشش اعمال شده از فاصله پاشش. حاصل شد، و توزیع بهتر ذرات کاربیدی در ساختار پوشش،ذوب نشده کمتر
 و کمترین نرخ، البته با حفظ چقرمگی در پوشش، بیشترین سختی، بیشترین استحکام چسبندگی به زیرالیه،مناسبترین ساختار را داشت
.سایش را نشان داد
. سایش، سختی، ریزساختار، کاربید تنگستن،NiCrBSi ،HVOF ، پوشش اسپری حرارتی:واژههای کلیدی
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Abstract
In this paper, the effect of changing the spray distance in the high-velocity oxy-fuel (HVOF) spray method to
apply NiCrBSi-WC(Co) coatings on the resulting microstructural changes and also on the mechanical properties
of the coating (including adhesion strength, hardness and wear resistance) are discussed. The SS304 stainless
steel sheet was used to make substrates. In the range of 200-300 mm, where the spraying distance was changed,
with increasing spray distances, more suitable and homogeneous layered microstructure, having less porosity and
less melted particles, as well as a better distribution of carbide particles in the coating structure, was obtained.
The NiCrBSi-WC(Co) coating applied by HVOF gun at a distance of 300 mm indicated the most suitable
structure meanwhile the highest adhesion strength to the substrate, the highest hardness, and the lowest wear
rate.
Keywords: Thermal spray coating, HVOF, NiCrBSi, tungsten carbide, microstructure, hardness, wear.
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مقدمه

پارامترهای تأثیرگذار بر کیفیت و خواص پوششهای

آلیاژ  NiCrBSiمتشکل از محلول جامد  NiCrغنی از نیکل

 NiCrBSiاصالح شده اسپری حرارتی شده عبارتند از:

حاوی مقدار کمی یوتکتیک  Ni-Ni3Bاست .طی اسپری

توزیع) WC(Coدر زمینه  ،NiCrBSiمقدار و توزیع فازهای

حرارتی ،این آلیاژ وقتی از دمای باال شروع به انجماد

دوم در پوشش ،درصد حجمی تخلخل و ذرات ذوب نشده

میکند ،شرایط برای تشکیل انواع بورایدها ،کاربیدها و

و میزان چسبندگی پوشش به زیرالیه[ .]5،0روش پوشش

سیلیساید در ساختار پوشش حاصل فراهم میشود[.]1-0

دهی  HVOFقادر به ایجاد پوششهای  NiCrBSiاصالح

چنانچه ،آلیاژ  NiCrBSiبا یک ترکیب کاربیدی اصالح

شده با تخلخل کمتر از  0درصد حجمی و با چسبندگی

شود ،به انتخاب مناسبی برای اعمال روی قطعات فوالدی

مناسب به زیرالیه است[ Sosa .]13و همکاران[ ]11تأثیر

مورد استفاده در شرایط سرویس در حضور همزمان سایش

تغییر فاصله پاشش در روش  HVOFرا بر ریزساختار و

و خوردگی دمای باال ،تبدیل میشود .پوششهای با ترکیب

خواص مکانیکی پوشش  NiCrBSiمورد بررسی قرار

) ]4[ NiCrBSi-WC(Coو  ]5[ NiCrBSi-SiCنمونههایی

دادهاند .نتایج آنها مشخص کرد که با افزایش فاصله

از ترکیب اصالح شده مذکور هستند.

اسپری ،کسر حجمی ذرات ذوب نشده افزایش یافته و

اثر کروم در ترکیب) NiCrBSi-WC(Coبهبود مقاومت

میکروترکهایی حاصل میشود که به کاهش مدول

خوردگی دما -باال از طریق تشکیل فیلم محافظ

Cr2O3

االستیک پوشش میانجامد.

روی سطح و افزایش سختی در نتیجه فعال سازی مکانیزم

در این مقاله تأثیر تغییر فاصله پاشش در روش پاشش شعلهای

رسوب سختی است .از طرفی ،نتیجه حضور بور و

پرسرعت( )HVOFبر تغییرات ریزساختاری پوششهای سرمت

سیلیسیم در ترکیب کاهش نقطه ذوب آلیاژ و ایجاد
خاصیت خودگدازی است که در اعمال پوشش به
روشهای پاشش حرارتی مثل  HVOFیک مزیت محسوب
میشود[ .]6اما ،نقش اصلی افزایش مقاومت سایش را جزء
کاربیدی ترکیب پوشش ایفا میکند .بر همین اساس،
خواص تریبولوژیکی پوششهای  NiCrBSiاصالح شده با
کاربید به مقدار قابل مالحظهای تحت تأثیر کسر جزء
کاربیدی در ترکیب پوشش است[ .]7-9در کاربرد
غلطکهای نورد ورق ،به شرط استفاده از مقدار کافی جزء
کاربیدی در ترکیب پودر پوشش ،عملکرد پوشش اعمال

) NiCrBSi-WC(Coاعمال شده روی فوالد زنگ نزن  SS304و
نیز بر تغییرات خواص مکانیکی پوشش(شامل استحکام
چسبندگی ،سختی و مقاومت سایش) بحث شده است.

مواد و روش آزمایشها
ترکیب شیمیایی پودرهای  NiCrBSiو ) WC(Coتهیه شده
از شرکت  GTVکه برای اعمال پوشش در این تحقیق
استفاده گردید ،در جدول  1ارایه شده است .ترکیب -53
 53درصد وزنی از دو پودر مذکور بعنوان پودر پوشش
دهی مخلوط گردید.

شده روی سطح غلطکها به روش اسپری حرارتی رضایت

جدول .7ترکیب شیمیایی(درصد وزنی) پودرهای پوششدهی

بخش گزارش شده است[ .]6خوشبختانه ،ترشوندگی

نوع پودر

Fe

Ni

Cr

B

Si

WC

Co

مناسب بین ذرات کاربید و آلیاژ پایه ،امکان اضافه کردن

NiCrBSi

3/4

44/2

44/6

3/2

4/3

---

--

نسبت قابل توجه پودر  WCبه پودر  NiCrBSiبا هدف

)WC(Co

---

---

---

---

---

88

42

بهینه سازی سختی پوشش /یا مقاومت سایشی را فراهم
میسازد[.]0

زیرالیهها برای اعمال پوشش به شکل کوپنهای با ابعاد

 10سانتیمتر از یک ورق فوالد زنگ نزن استنیتی  304به
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ضخامت  3/0سانتیمتر تهیه شدند .قبل از اعمال پاشش،

آزمایش چسبندگی نشان داده شده است .برای آزمون

سطح نمونهها با استفاده از پودر کاربید سیلیسیم مش 03

کشش از دست گاه کشش مدل  STM-30شرکت سنتام

بالست و زبر گردید .در ادامه ،نمونهها در محلول نسبت

استفاده شد.

برابر از متانول و استون ،تمیزشویی و چربی زدایی شدند.

بمنظور اندازهگیری سختی پوشش از سختی سنجی ویکرز

از میان فرآیندهای مختلف پاشش حرارتی ،روش پاشش با

با اعمال نیروی  033گرم حین آزمون سختی استفاده شده

تفنگ  HVOFکه قابلیت اعمال پوشش با درصدهای

است .عدد سختی گزارش شده میانگین حسابی تعداد

تخلخل و ذرات ذوب نشده زیر  0درصد را دارد ،برای

حداقل پنج مورد سختی سنجی برای هر نمونه است.

اعمال پوششهای با کیفیت مطلوب در این تحقیق استفاده
نگهدارنده نمونه

شد HVOF .مورد استفاده مدل  MET JET 4PLساخت
شرکت  Metallizationبا سوخت مایع بود که باالترین
سرعت جریان پاشش پودر در هنگام برخورد با سطح

نمونه آزمایش

زیرالیه را فراهم میکند .جدول  0نشان دهنده پارامترهای
پاشش پودر با  HVOFفوق است .همانطور که مالحظه
میشود در شرایط یکسان پاشش ،تغییر فاصله پاشش تا
سطح نمونه( 053 ،033و  033میلیمتر) مورد بررسی قرار
گرفته است .سایر پارامترها طبق پیشنهادات سازنده پودرها

پوشش اسپری شده
چسب

بازوی اعمال نیرو

برای دستیابی به پوششهای در دامنه ضخامت  053تا 533
میکرون ،انتخاب شده است.

شکل  .7طرح ش ماتیک نحوه قرارگیری نمونه با پوشش اسپری شده
در محل نمونه گیر دستگاه کشش استفاده شده برای آزمایش
استحکام چسبندگی

جدول  .7پارامترهای پوششدهی با دستگاه HVOF

دبی اکسیژن ورودی ()L/min

000

دبی سوخت ورودی ()mL/min

053

فاصله پاشش ()mm

033

053

پیچ  0/16اینچ

033

در مرحله متالوگرافی با میکروسکوپهای نوری( )OMو
الکترونی( )SEMبررسی میزان تخلخل پوشش ،سالمت
ناحیه فصل مشترک پوشش و زیرالیه ،اندازه گیری
ضخامت پوشش و توزیع ذرات کاربیدی در مقطع پوشش
مورد توجه قرار گرفته است.
آزمون کنترل کیفی چسبندگی پوشش های اسپری شده به
زیرالیه مطابق با استاندارد ( ASTM C633نحوه انجام
تست چسبندگی پوشش های اسپری حرارتی) انجام شده
است .در شکل  1شماتیک نمونه پوشش نصب شده در
محل نمونه گیر دستگاه کشش استفاده شده برای

برای شناسایی رفتار سایش پوششها از دستگاه آزمون
سایش پین -روی -دیسک مطابق با استاندارد

ASTM

 G99استفاده شد .در این آزمون از پین فوالدی با جنس
 AISI 52100دارای سختی در محدود  60-66راکول ،C
استفاده شد .پس از طی مسافت سایش مشخص پین روی
پوشش ،نمونهها بطور کامل شسته و خشک شد تا هرگونه
محصوالت سایش برطرف شود و سپس توزین نمونهها
توسط یک ترازوی دیجیتال با دقت  ± 3/3331گرم انجام
شد .شرایط آزمونهای سایش انجام شده در جدول  0ارایه
شده است.
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جدول  .8شرایط آزمون سایش
نوع
تست سایش دمای محیط
تست سایش دمای محیط
مسافت طوالنی
تست سایش بارپذیری

سرعت

نیرو

مسافت

()m/min

()N

()m

15

73

1333

15

73

0333

15

از  5تا 113

1533

نتایج و بحث
تصویر  SEMو نقشه اشعه x-از پودر) WC(Coمورد استفاده
در این پژوهش در شکل  0نشان داده شده است .همانطور
که دیده میشود پودر استفاده شده دارای مورفولوژی کروی
و مناسب برای تزریق مناسب به محفظه احتراق است .از
طرفی ،توزیع عنصر کبالت در ذره پودر(شکل -0ب)
نشاندهنده تمرکز کبالت در نواحی سطحی ذره است .تمرکز

شکل  .7الف) تصویر  SEMپودر) WC(Coو ب) نقشه توزیع عنصر
 Coدر پودر)WC(Co

کبالت در پوسته هر ذره کاربید تنگستن از حرارت دیدن
بیش از اندازه کاربید تنگستن در حین پاشش جلوگیری کرده

با افزایش فاصله پاشش به  053میلیمتر درصد ذرات ذوب

و باعث حفظ خواص مطلوب آن خواهد شد[.]10

نشده و همچنین اندازه تخلخلها کاهش مییابد(شکل  0ب).

تصاویر  OMاز سطح مقطع پوششهای ایجاد شده در سه

در مقایسه با پوشش اول فاصله پاشش  53میلیمتر افزایش

فاصله پاشش مختلف در شکل  0نشان داده شده است.

یافته در حالی که ذرات ذوب نشده بیش از  73درصد

همانطور که در شکل -0الف دیده میشود حضور درصد

کاهش یافته است .کاهش شدید تخلخل و حضور ذرات

باالیی از ذرات ذوب نشده در پوشش اعمال شده در فاصله

اکسیدی در این پوشش نتیجه سیالن بهتر مذاب پاشش

پاشش 033میلیمتر ،شاخص است .متناظراً درصد

شده ،است.

تخلخلهای بین ذرات ذوب نشده نیز قابل توجه است.

در سطح مقطع پوشش نشان داده شده در شکل -0پ که

همانطور که بیان شده است فاصله نسبت ًا کم پاشش و در

نتیجه پاشش از فاصله  033میلیمتری سطح نمونه است

نتیجه زمان کوتاه حضور ذرات در شعله ،باعث میشود

ساختار الیهای با دو نوع فاز الیهای مختلف دیده

برخی از ذرات پودر بطور کامل ذوب نشود که نتیجه آن

میشود .نوع اول ،الیههای) WC(Coبا ساختار گوشه دار

ایجاد مقدار قابل توجهی از این ذرات در پوشش خواهد

است .نوع دوم ،الیه  NiCrBSiاست که بعنوان ترکیب

بود[.]10

زمینه بحساب میآید .همانطور که بیان شده است زمینه
فاز محلول جامد کروم در نیکل محتوی فازهای بورایدی،
سیلیسایدی و کربورایدی است[ .]0عدم حضور ذرات
ذوب نشده و تخلخلها در الیههای این پوشش نشان
دهنده ذوب و سیالن کافی پودرها در مسافت پاشش و
هنگام برخورد با سطح نمونه است.
الف
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چسبندگی در شکل  5ارایه شده است .پوشش با فاصله پاشش
الف

 033میلیمتر کمترین استحکام چسبندگی را نشان داد ،حتی در
مواردی در مقطع پوشش جدایش بوجود آمد که نشان دهنده
استحکام چسبندگی ضعیف درون الیهای پوشش است .این نتایج
ارتباط خوبی با ریزساختار پوششها(حضور ذرات ذوب نشده و
تخلخل) در فواصل مختلف پاشش داشت ،بنحوی که مقدار
بسیار ناچیز(نزدیک به صفر) تخلخل و عدم حضور ذرات
اکسیدی و ذوب نشده مشخصه مهم پوشش با فاصله پاشش
 033میلیمتر بود که بیشترین سطح استحکام چسبندگی به زیرالیه
را نیز نشان داد.

ب

پ

50 µm
پوشش )NiCrBSi-WC(Co

شکل  .8تصاویر  OMاز سطح مقطع
اعمال شده در فاصله پاشش الف) 033ب)  053و پ)  033میلیمتر

شکل  4تصویر سطح مقطع پوشش اعمالی در فاصله پاشش 033
میلیمتر با تمرکز بر ناحیه فصل مشترک پوشش /زیرالیه را نشان
می دهد .اتصال مکانیکی خوب مشاهده شده نتیجه زبری مناسب
سطح زیرالیه ایجاد شده قبل از اعمال پوشش توسط سندبالست
است .اثر اتصاالت مکانیکی خوب مذکور در نتایج بدست آمده
از استحکام چسبندگی پوشش بخوبی آشکار گردید .نتایج آزمون

شکل .5الف) فصل مشترک پوشش ) NiCrBSi-WC(Coبا فاصله پاشش
 033میلیمتر؛ نشان دهنده اتصال مکانیکی بدون نقص برای پوشش ،ب)
تصویر  SEMاز سطح مقطع پوشش که نشان دهنده فشردگی مناسب و
تخلخل ناچیز آن است.
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شکل  7نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب
مسافت را برای پوشش با فاصله پاشش  033میلیمتر
نشان می دهد .همان طور که مالحظه میگردد این پوشش
دارای ضریب اصطکاک پایین و تقریباً ثابت در طول
مسافت سایش بوده است .متعاقب آن این پوشش رفتار
سایشی مناسبی هم نشان داد که در شکل  0این رفتار به
صورت نرخ سایش نمونه در برابر مسافت طی شده
شکل  .5نتایج اندازه گیری استحکام چسبندگی نمونههای پوشش
اعمال شده در فواصل پاشش مختلف

اعداد ریزسختی میانگین مربوط به پوششهای

NiCrBSi-

) WC(Coایجاد شده در سه فاصله پاشش متفاوت در شکل
 6نشان داده شده است .با توجه به سختی  1033ویکرزی
پوشش) ،WC(Coمشاهده میگردد که در نتیجه جایگزین
شدن آلیاژ  NiCrBSiبه مقدار  53درصد وزنی با ترکیب
) ،WC(Coسختی پوشش سرعت حاصل در فاصله پاشش
 033میلیمتر ،با حدود  053واحد کاهش به عدد سختی
حدود  953ویکرز رسیده است ،که موضوع همراستا با
یافتههای قبلی است[ .]14مشاهده باالترین عدد سختی
برای پوشش با فاصله پاشش  033میلیمتر مستقیماً مرتبط

توس ط پین روی سطح این پوشش را نشان میدهد .نرخ
بسیار پایین سایش این پوشش متناظر با ضریب اططکاک
کم و ساختار مناسب و مستحکم پوشش

NiCrBSi

حاوی توزیع مناسب از ذرات) WC(Coاست که مطابق
با رفتار پوشش های مشابه است[.]14،4

در بررسی سطح پوشش ب عد از آزمون سایش نیز
خراشهای موازی و با عمق ناچیز مشاهده شد که با
نتایج نرخ سایش نمونه هماهنگ بود .تصویر  SEMاز
سطح پوشش نشان دهنده خراش های کم عمق مذکور در
شکل  9مالحظه گردد .همان طور که دیده میشود سطح
پوشش عاری از هرگونه ترک است که عموماً به
چقرمگی مناسب پوشش نسبت داده میشود[.]14

با ساختار الیهای مناسب و استحکام چسبندگی داخلی بهتر
این پوشش در مقایسه دو پوشش دیگر است.

شکل  .1نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت سایش
روی پوشش )NiCrBSi-WC(Co

شکل .0ریزسختی پوششهای ) NiCrBSi-WC(Coاسپری شده در فواصل
پاشش متفاوت
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) ارتباط مستقیم بین افزایش سختی و بهبود مقاومت4
 مشاهدهNiCrBSi-WC(Co)سایشی در مورد پوشش
 بنحوی که نرخ سایش بسیار پایین همراه با عدم،گردید
ترک خوردگی سطحی پوشش اعمال شده با فاصله پاشش
 بهترین عملکرد در بین پوششهای مورد، میلیمتر033
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