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چکیذه
 کلشیذ ػذین%3/5  فؼفش ایداد ؿذُ تش سٍی ًوًَِّای فَالدی دس هحلَل-دس ایي پظٍّؾ سفتاس تشیثَخَسدگی پَؿؾّای الکتشٍلغ ًاًَػاختاس ًیکل
 فؼفش تا دسصذ فؼفش تاال تش سٍی- اتتذا پَؿؾ ًیکل، تذیي هٌظَس.دس دٍ حالت خام ٍ ػولیات حشاستی ؿذُ هَسد اسصیاتی قشاس گشفتِ اػت
400˚C صیش الیِّایی اص خٌغ فَالد کنکشتي تِ سٍؽ الکتشٍلغ ایداد ؿذ ٍ ػپغ ًوًَِّای پَؿؾ دادُ ؿذُ تِ صَست ّوذها دس دهاّای
 سفتاس الکتشٍؿیویایی پَؿؾّا تَػظ سٍؽ پالسیضاػیَى پتاًؼیَدیٌاهیک دس هحلَل. ػاػت آًیل ؿذًذ1 ( تِ هذتHT600) 600˚C ٍ (HT400)
 هیکشٍػکَج. ٍصًی کلشیذ ػذین اًدام ؿذًذ%3/5  آصهَىّای تشیثَخَسدگی ًیض دس هحلَل. ٍصًی کلشیذ ػذین هَسد اسصیاتی قشاس گشفت%3/5
ٍ  ًتایح ًـاى داد کِ تیـتشیي هقاٍهت تِ تشیثَخَسدگی.( ٍ پشٍفیلَهتشی ػِ تؼذی تشای هغالؼِ خشاؽ ػایـی اػتفادُ ؿذًذSEM) الکتشًٍی سٍتـی
. تِ دػت آهذ600˚C  فؼفش ػولیات حشاستی ؿذُ دس-کوتشیي هیضاى ضشیة اصغکاک تشای پَؿؾ ًیکل

. ػولیات حشاستی، تشیثَخَسدگی، ًاًَػاختاس، ًیکل، الکتشٍلغ، پَؿؾ:ٍاطُ ّای کلیذی

Effect of heat treatment on tribocorrosion behavior of amorphous and
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Abstract
In this study, the tribocorrosion behavior of nanostructure Ni-P electroless coatings in 3.5 wt-% NaCl solution has been
investigated. High phosphorus Ni-P coatings were deposited on mild steel by electroless plating and then they were
isothermally heat treated at 400˚C (HT400) and 600˚C (HT600) for 1 h. The electrochemical behavior of the coatings was
evaluated by potentiodynamic polarization technique in 3.5 wt-% NaCl solution. Tribocorrosion tests were also done in 3.5
wt-% NaCl solution. Scanning Electron Microscopy (SEM) and 3D profilometry were also used to study the wear scars. The
results showed that the maximum tribocorrosion resistance and the lowest friction coefficient were obtained for heat treated
Ni-P coating at 600˚C.
Keywords: Coating, Electroless, Nickel, Nanostructure, Corrosion, Tribocorrosion, Heat treatment.
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هقذهه

هواد و روش تحقیق

تشیثَخَسدگی تأثیش ّوضهاى ػایؾ ٍ خَسدگی اػت کِ

صیشالیِّایی اص خٌغ فَالد  AISI 1045تصَست

دس کاستشدّای هختلفی اػن اص صٌایغ اتَهثیل ػاصی،

ًوًَِّای دیؼکی ؿکل تا قغش  4/5ػاًتیوتش ٍ ضخاهت

فضایی ،ؿیویایی ،هیکشٍالکتشًٍیکّا ،صٌایغ هؼذًی ٍ

 7هیلیوتش تْیِ ؿذًذ .ػولیات آهادُػاصی ػغحی ًوًَِّا

دسیایی هـاّذُ ؿذُ اػت [ .]3-1اگشچِ تیـتش هغالؼات

ؿاهل ػٌثادُ صًی تا ػٌثادُ  ،600چشتی صدایی دس هحلَل

اًدام ؿذُ دس هَسد سفتاس خَسدگی پَؿؾّا ٍ فلضات

قلیایی  NaOHدس دهای  ،80˚Cؿؼتـَی اٍلتشاػًَیک دس

پؼیَ هتوشکض تش ؿشایظ خَسدگی یکٌَاخت تَدُاًذ

اػتَى ٍ ؿؼتـَی هتٌاٍب تا آب هقغش تَدُ اػت .اص

[ ،]5 ٍ 4اها تؼذاد کوی اص هغالؼات سفتاس تشیثَخَسدگی

هحلَل تداسی  MacDermid ELV 811تِ ػٌَاى هحلَل

فلضات سا دس ؿشایظ خَسدگی هَضؼی تشسػی کشدُاًذ

الکتشٍلغ اػتفادُ ؿذ کِ ؿاهل  6 g L-1ػَلفات ًیکل،

[ .]6پَؿؾ الکتشٍلغ ًیکل -فؼفش یکی اص پَؿؾّای

ّ 30g L-1یپَفؼفیت ػذین ٍ هقادیش هٌاػثی افضٍدًی ٍ

هتذاٍل تِ کاس سفتِ دس هحیظ ّای خَسًذُ ٍ ػایٌذُ

پایذاس کٌٌذُ تَدُ اػت .فشآیٌذ آتکاسی دس یک حوام

اػت .پَؿؾ الکتشٍلغ ًیکل -فؼفش تا دسصذ ّای فؼفش

دٍخذاسُ تا ظشفیت  500 mLهتصل تِ ػیؼتن گشهایـی

تاال دس ؿشایظ خام تِ دلیل داسا تَدى ػاختاسی آهَسف ٍ

آب دس گشدؽ ،دس دهای  pH=4.8 ٍ 90˚Cتِ هذت 3

تـکیل فیلن پؼیَ پایذاس دس هحیظّای خَسًذُ ،هقاٍهت

ػاػت خْت دػتیاتی تِ پَؿـی تا ضخاهت 30

تِ خَسدگی خَتی سا اص خَد ًـاى دادُ اػت .ایي الیِ

هیکشٍهتش اًدام ؿذُ اػتّ .وچٌیي ػولیات حشاستی

پؼیَ تش پایِ تشکیثات فؼفاتی اػت ٍ تا هؼذٍد کشدى

ّوذها دس دهاّای 600˚C ٍ )HT400( 400˚C

حفشات هَخَد دس پَؿؾ ،هقاٍهت تِ خَسدگی سا

تِ هذت یک ػاػت تش سٍی ًوًَِّای پَؿؾ دادُ ؿذُ

افضایؾ هیدّذ [ .]7ػولیات حشاستی پَؿؾ تِ دلیل

اخشا گشدیذ .آًالیض پشاؽ پشتَ ایکغ ) (XRDتشای هغالؼِ

ایداد ػاختاس کشیؼتالی ًیکل ٍ فاص ثاًَیِ  Ni3Pهَخة

سیضػاختاس پَؿـْای  Ni-Pتا تیَب اؿؼِ ایکغ

CuKα

کاّؾ هقاٍهت تِ خَسدگی پَؿؾ هیؿَد [ .]8اص عشف

تحت ٍلتاط  40kVاًدام ؿذ .هَسفَلَطی ػغح

دیگش تغییش ػاختاس آهَسف پَؿؾ ًیکل -فؼفش تِ ػاختاس

پَؿؾّای ًیکل -فؼفش تَػظ آًالیض تصَیشی ٍ تا

ًاًَکشیؼتالی ٍ ّوچٌیي تغییشات فاصی ایداد ؿذُ دس اثش

اػتفادُ اص تصاٍیش هیکشٍػکَپی الکتشًٍی سٍتـی

ػولیات حشاستی تاػث افضایؾ ػختی ٍ هقاٍهت تِ

) JSM-5410 SEMهَسد تشسػی قشاس گشفت .سفتاس

ػایؾ ایي پَؿؾ هیگشدد [ .]9تا اًتخاب دهای هٌاػة

الکتشٍؿیویایی ًوًَِّای پَؿؾ دادُ ؿذُ دس هحلَل

ػولیات حشاستی هی تَاى یک حالت تْیٌِ اص هقاٍهت تِ

ٍ %3/5صًی کلشیذ ػذین تا اػتفادُ اص هٌحٌیّای

خَسدگی ٍ ػایؾ پَؿؾ ًیکل -فؼفش ایداد کشد .اگشچِ

پالسیضاػیَى پتاًؼیَدیٌاهیکی ٍ اػپکتشٍػکَپی اهپذاًغ

دس ػالّای اخیش هغالؼات صیادی تش سٍی سفتاس ػایـی ٍ

الکتشٍؿیویایی ( )EISهَسد اسصیاتی قشاس گشفت.

خَسدگی پَؿؾّای الکتشٍلغ ًیکل -فؼفش اًدام ؿذُ

آصهَىّای تشیثَخَسدگی تا اػتفادُ اص یک ػیؼتن

اػت [ .]12-10اها تأثیش ّوضهاًی ایي دٍ پذیذُ تاکٌَى

تشیثَهتش هتصل تِ دػتگاُ پتاًؼیَ اػتات /گالَاًَاػتات

هَسد اسصیاتی قشاس ًگشفتِ اػت .تش ایي اػاع دس ایي

 EG&Gهذل  263Aدس الکتشٍلیت هـاتِ تا آصهَىّای

هغالؼِ ،اثش ػولیات حشاستی تش سٍی سفتاس تشیثَخَسدگی

خَسدگی اًدام ؿذ .آصهَىّای تشیثَخَسدگی دس ؿشایظ

پَؿؾّای الکتشٍلغ ًیکل -فؼفش تا دسصذ فؼفش تاال

سفت ٍ تشگـتی تحت تاس ثاتت اػوالی  ٍ 20Nتا ػشػت

هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػت.

هتَػظ 0/5cm/sاًدام ؿذًذ .دس ؿکل  1تصَیش ؿواتیکی

)(HT600

(JEOL

اص تدْیضات تشیثَخَسدگی هَسد اػتفادُ آهذُ اػت .دس
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ایي آصهَى ّا اص گلَلِ آلَهیٌا تا قغش  10mmتِ ػٌَاى خضء

ػغحی پَؿؾّا پغ اص آصهَى تشیثَخَسدگی تَػظ

هقاتل دس فشآیٌذ ػایؾ اػتفادُ گشدیذ .هَسفَلَطی

پشٍفیلَهتشی ًَسی هَسد اسصیاتی قشاس گشفت.
.

ضکل .1تصَیش ؿواتیکی اص ػیؼتن تشیثَخَسدگی.

نتایج و بحث

اػتفادُ اص ساتغِ ؿشس ،اًذاصُ داًِّای کشیؼتالی فاص ًیکل

ساختار و سختی پوضص ها

صهیٌِ هحاػثِ ؿذًذ کِ تشای پَؿؾّای آًیل ؿذُ دس

آًالیض فاصی پَؿؾّای خام ٍ آًیل ؿذُ دس ؿکل  2آهذُ

دهاّای  600˚Cٍ 400˚Cتِ تشتیة تشاتش ً 18 ٍ 14اًَهتش

اػت .پَؿؾ خام ؿاهل ػاختاسی آهَسف اػت کِ ایي

تِ دػت آهذ .ایي ًتایچ تغاتق خَتی تا دادُّای اسایِ ؿذُ

ػاختاس دس ًتیدِ حضَس دسصذ فؼفش تاالی هَخَد دس

تَػظ هحققیي دیگش داسد[ّ .]14 ٍ13واًغَس کِ دس ؿکل

پَؿؾ اػت .آًالیض  EDSاسایِ ؿذُ دس ؿکل ً 3ـاى

 4آهذُ اػت ،تیـیٌِ هقذاس ػختی (حذٍد ٍ 1060یکشص)

دٌّذُ حضَس دسصذ تاالی فؼفش (حذٍد  12دسصذ ٍصًی)

تشای پَؿؾ آًیل ؿذُ دس دهای  400˚Cتِ دػت آهذُ

دس پَؿؾ اػت .ػولیات حشاستی دس دهاّای 400˚C

اػت .افضایؾ دهای ػولیات حشاستی تِ  600˚Cهَخة

ٍ 600˚Cهَخة تغییش ػاختاس آهَسف تِ ػاختاسی

افت ػختی تِ حذٍد ٍ 930یکشص ؿذُ اػت .ػولیات

Ni3P

حشاستی هَخة تـکیل فاص ثاًَیِ فؼفیذ ًیکل دس اثش

هیؿَد .چٌاًچِ دس ؿکل  2آهذُ اػتّ ،وِ پیکّای

فشآیٌذ سػَبػختی هیؿَدٍ .خَد سػَتات کَّیشًت ٍ

هَخَد دس پَؿؾّای آًیل ؿذُ هتؼلق تِ دٍ فاص

ًیوِ کَّیشًت ػاهل اصلی افضایؾ ػختی پَؿؾّای

کشیؼتالی هزکَس اػت .تا اًذاصُگیشی پٌْای پیک دس

ػولیات حشاستی ؿذُ اػت [.]15

ًاًَکشیؼتال ؿاهل صهیٌِ ًیکل ٍ رسات فاص ثاًَیِ

ًصف استفاع تیـیٌِ ) (FWHMپیکّای اصلی ًیکل ٍ تا
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ضکل  .2الگَی پشاؽ پشتَ ایکغ پَؿؾ ّای الکتشٍلغ ًیکل -فؼفش دس حالت ّای خام ٍ ػولیات حشاستی ؿذُ.

ضکل  .3آًالیض  EDSپَؿؾ الکتشٍلغ ًیکل  -فؼفش خام.

ضکل  .4هقادیش هیکشٍػختی پَؿؾ ّای الکتشٍلغ ًیکل  -فؼفش خام ٍ ػولیات حشاستی ؿذُ.
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خوردگی و تزیبوخوردگی

ایداد پؼیَاػیَى کاّؾ هییاتذ [ .]16تِ ػالٍُ ،رسات

پالریشاسیوى پتانسیودیناهیک سیکلی

 Ni3Pتـکیل ؿذُ ،تا ایداد پیلّای گالَاًیکی اکتیَ/پؼیَ،

هٌحٌیّای پالسیضاػیَى ػیکلی پَؿؾّای خام ٍ

تخشیة ًاؿی اص خَسدگی سا افضایؾ هیدٌّذّ .وچٌیي تا

ػولیات حشاستی ؿذُ دس هحلَل ٍ %3/5صًی کلشیذ ػذین

اػوال ػولیات حشاستی ،سػَتات  Ni-Pدچاس اًقثاض ؿذُ

دس ؿکل  5آهذُ اػت .تا تَخِ تِ ایي هٌحٌی ّا ،حضَس

ٍ دس اثش ایي اًقثاض ،تشکّایی دس ػاختاس ایداد هیؿَد

هٌغقِ پؼیَ تشای ّوِ ًوًَِّا دس هٌحٌی پالسیضاػیَى

کِ هیتَاًذ ػاهل سػیذى الکتشٍلیت تِ صیش الیِ ٍ تـذیذ

قاتلهـاّذُ اػت .کوتشیي داًؼیتِ خشیاى پؼیَ ٍ

ؿشایظ خَسًذُ ؿَد [ .]16پَؿؾ  HT600سفتاس

تضسگتشیي تاصُ پتاًؼیلی پؼیَ هشتَط تِ پَؿؾ خام

خَسدگی تْتشی سا اص خَد ًـاى هیدّذ کِ دلیل آى سا

اػت .چٌاًچِ دس ؿکل  5آهذُ اػت ،پَؿؾّای آًیل

هیتَاى تِ حضَس تٌؾّای تاقیواًذُ کوتش ٍ ّوچٌیي

ؿذُ هؼتؼذ تِ خَسدگی حفشُای ّؼتٌذ .اگشچِ ،پَؿؾ

تـکیل الیِ دیفَصیًَی یکپاسچِ دس هحل فصلهـتشک

 HT600داًؼیتِ خشیاى پؼیَ کوتش ٍ هحذٍدُ پتاًؼیلی

صیشالیِ تا پَؿؾ ،هشتثظ داًؼت [ .]17ٍ13دادُّای

پؼیَ تضسگتشی دس هقایؼِ تا پَؿؾ  HT400داسدٍ .خَد

اقتثاع ؿذُ اص هٌحٌیّای پالسیضاػیَى دس خذٍل  1اسایِ

یک حلقِ ّیؼتشصیغ دس هٌحٌی پالسیضاػیَى ػیکلی

ؿذُ اًذ .تا تَخِ تِ ایي دادُّا ،داًؼیتِ خشیاى خَسدگی

ًـاى دٌّذُ تشٍص خَسدگی حفشُای اػتّ .شچِ اًذاصُ

دس ّش ػِ ًوًَِ تؼیاس کن اػت .حضَس الیِّای پؼیَ

ایي حلقِ کَچکتش تاؿذ ًـاىدٌّذُ هقاٍهت تِ خَسدگی

فؼفاتی تش سٍی پَؿؾ خام ٍ اکؼیذی تش سٍی

حفشُای تیـتش دس ًتیحِ تاص پؼیَ ؿذى آػاىتش پَؿؾ

پَؿؾّای ػولیات حشاستی ؿذُ ػاهل ایداد هقاٍهت تِ

اػت .اص عشف دیگش ،ػولیات حشاستی دس دهای حذٍد

خَسدگی خَب دس ؿشایظ پتاًؼیل هذاس تاص ( )OCPتشای

 400˚Cهَخة تـکیل سػَتات ًیکل فؼفیذ هیؿَد ٍ

ایي پَؿؾّا اػت [.]18

دسًتیدِ آى ،هقذاس فؼفش دس صهیٌِ ًیکل تاقیواًذُ کاّؾ
هییاتذ .تٌاتشایي هقاٍهت تِ خَسدگی ٍ ّوچٌیي تَاًایی

ضکلً .5وَداس ّای پالسیضاػیَى تافل پَؿؾ ّای الکتشٍلغ  Ni-Pدس حالت خام ٍ ػولیات حشاستی ؿذُ دس هحلَل .%3/5 NaCl
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جذول  .1پاساهتش ّای خَسدگی پَؿؾ ّای الکتشٍلغ ًیکل -فؼفش دس هحلَل ٍ %3/5صًی کلشیذ ػذین.

چگالی جريان خوردگی

پتاوسيل خوردگی

)(µA/cm2

)(mV vs. SCE

) (µA/cm

خام

1/3 ±0/05

-300 ±20

16 ±0/05

HT400

1/1 ±0/03

-345 ±15

40 ±0/1

HT600

0/9 ±0/04

-300 ±25

20 ±0/15

ومووه

چگالی جريان روئيه
2

رفتار تزیبوخوردگی پوضص ها در پتانسیل هذار باس

هدذد تأثیشگزاس اػت .اص آًداییکِ ًَع پؼیَ ایداد ؿذُ

تغییشات  OCPپَؿؾ ّا ًؼثت تِ صهاى دس ؿکل  6اسایِ

یش سٍی پَؿؾ خام (فؼفات ًیکل) ٍ پَؿؾ آًیلؿذُ

ؿذُ اػت .تا غَعِ ٍس ؿذى ًوًَِّای پَؿؾ دادُ ؿذُ

(اکؼیذ ًیکل) یکؼاى ًیؼت ،ػشػت پؼیَاػیَى هدذد ٍ

دس هحلَل خَسًذُ ،فیلن پؼیَ تش سٍی ػغح تـکیل ؿذُ

دس ًتیدِ آى ،تغییشات  OCPپَؿؾ دس دٍ حالت آًیل

اػت .تا ؿشٍع لغضؽ ،تِ دلیل تخشیة ػشیغ الیِ پؼیَ

ؿذُ ٍ خام هتفاٍت خَاّذ تَد .پغ اص اتوام لغضؽ،

اکؼیذ ًیکل ،پتاًؼیل پَؿؾّای آًیل ؿذُ تِ ػوت

پَؿؾّای خام ٍ  HT600دٍتاسُ پؼیَ ؿذُ اها پتاًؼیل

هقادیش هٌفی کاّؾ ًاگْاًی یافتِ اػت .دس هقاتل ،پتاًؼیل

پَؿؾ  HT400تِ ػوت هقادیش هٌفیتش ؿیفت پیذا کشدُ

پَؿؾ ًیکل  -فؼفش خام تا ؿشٍع لغضؽ تِ ػوت هقادیش

اػت .دلیل هٌفیتش ؿذى پتاًؼیل پَؿؾ  HT400سا

ًدیةتش ؿیفت پیذا کشدُ اػت کِ ػلت آى سا هیتَاى تِ

تاتَخِ تِ ًوَداس پالسیضاػیَى ،هی تَاى توایل تِ خَسدگی

حضَس الیِ غٌی اص فؼفش دس صیش الیِ ػغحی فؼفات

هَضؼی آى داًؼت (ؿکل .)5

ًیکل هشتَط داًؼت .پتاًؼیل خَسدگی الیِ غٌی اص فؼفش
تیـتش اص پَؿؾ ًیکل -فؼفش اػت [ .]19ػایؾ تیـتش
ػغح هَخة کاّؾ پتاًؼیل پَؿؾ تا سػیذى تِ پتاًؼیل
خَسدگی پَؿؾ ًیکل-فؼفش آهَسف هیگشدد .پغ اص آى
دس عَل صهاى ػایؾ ،پتاًؼیل تقشیثاً هقذاس ثاتتی داؿتِ ٍ
تغییش قاتل تَخْی ًذاؿتِ اػت .اها پتاًؼیل پَؿؾّای
آًیل ؿذُ تا گزؿت صهاى یک تغییش تذسیدی تِ ػوت
هقادیش ًدیةتش داؿتِ اػت .هـاتِ چٌیي سفتاسی تشای
پَؿؾ آلیاطی ًیکل تَػظ حؼٌی ٍ ّوکاساًؾ هـاّذُ
ؿذُ اػت [ .]20هقادیش پتاًؼیل دس هحذٍدُ اػوال لغضؽ
ٍاتؼتِ تِ پتاًؼیل خَسدگی راتی ػغَح ػاییذُ ؿذُ ٍ
ػاییذُ ًـذُ ٍ ػشػت پؼیَاػیَى هدذد ػغَح ػاییذُ

ضکل  .6تغییشات پتاًؼل هذاس تاص پَؿؾ ّا دس اثش آصهَى

ؿذُ اػت .دس ٍاقغً ،ؼثت ًَاحی اکتیَ تِ ًَاحی پؼیَ،

تشیثَخَسدگی.

دسخِ خَسدگی گالَاًیک دس ػغَح ػاییذُ ؿذُ سا تؼییي
هیکٌذ ٍ تِ عَس ػوذُای تش هیضاى ػشػت پؼیَاػیَى
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خام ٍ ً HT600ؼثتاً کن تَدُ کِ دس اثش توایل تِ تـکیل

رفتار تزیبوخورگی در ضزایط پتانسیواستاتیک
آصهَىّای تشیثَخَسدگی پتاًؼیَاػتاتیک تش سٍی
ًوًَِّای پَؿؾ دادُ ؿذُ خام ٍ آًیل ؿذُ دس پتاًؼیل
 100هیلی ٍلت تاالتش اص  OCPهشتَط تِ ّش ًوًَِ دس
هحلَل ٍ %3/5صًی کلشیذ ػذین اًدام ؿذًذ .دادُّای
هشتَط تِ ایي آصهَىّا تِ صَست ًوَداس تغییشات داًؼیتِ
خشیاى تش حؼة صهاى دس ؿکل  7آهذُ اػت .تالفاصلِ
پغ اص غَعِ ٍسی پَؿؾ  Ni-Pدس هحلَل خَسًذًُ ،یکل
ؿشٍع تِ حل ؿذى هی کٌذ ٍ دس ًتیدِ آى داًؼیتِ خشیاى
افضایؾ هی یاتذ .پغ اص گزؿت هذت صهاى اًذکی ،تا
تـکیل الیِ پؼیَ تش سٍی ػغح ،داًؼیتِ خشیاى سًٍذ
کاّـی سا آغاص کشدُ ٍ پغ اص گزؿت صهاًی دس حذٍد 5
دقیقِ ،هقذاس خشیاى تِ حالت تقشیثاً پایذاسی هی سػذ .تش
عثق گضاسؽ اسایِ ؿذُ تَػظ ّ ٍ Elsenerوکاساًؾ [،]7
تا قشاسگیشی پَؿؾ ًیکل -فؼفش خام دس هحیظّای
خَسًذُ کلشیذی ،ػشػت اًحالل ًیکل تیـتش اص فؼفش
اػت ،لزا یک فیلن پؼیَ دٍ الیِ ؿاهل یک الیِ فؼفاتی ٍ
یک الیِ غٌی اص فؼفش تش سٍی ػغح تـکیل هیگشدد .دس
پَؿؾ آًیل ؿذُ ،الیِ پؼیَ ایداد ؿذُ تِ خای فؼفات
ًیکل ،اکؼیذ ًیکل اػت .تا تَخِ تِ ؿکل  ،7اػوال
ػایؾ ػثة افضایؾ داًؼیتِ خشیاى تِ هقادیش هثثت ؿذُ
اػت .تغییشات داًؼیتِ خشیاى تشای پَؿؾ ًیکل  -فؼفش

ػشیؼتش الیِ پؼیَ دس ایي ًوًَِّا ًؼثت تِ پَؿؾ
 HT400اػت .دس هَسد پَؿؾ  ،HT400دس عَل ػایؾ
تغییشات تؼیاس صیادی دس هقذاس داًؼیتِ خشیاى خَسدگی
پَؿؾ ایداد ؿذُ اػت .پغ اص ػایؾ ًیض پَؿؾّای
خام ٍ  HT600دٍتاسُ پؼیَ ؿذُ ٍ داًؼیتِ خشیاى دس
آىّا تِ ػوت هقادیش پیؾ اص ػایؾ تاصگـتِ اػت اها دس
پَؿؾ  ًِ ،HT400تٌْا داًؼیتِ خشیاى کاّؾ ًیافتِ اػت
تلکِ ،ؿیة آى دس خْت افضایؾ ًیض تِ هشاتة تیـتش اص
هحذٍدُ ػایؾ اػت .تِ ًظش هیسػذ کِ ًفَر هحلَل
خَسًذُ اص عشیق تشکّا ٍ ػیَب پَؿؾ تِ ػوت صیش
الیِ ٍ دس ًتیدِ خَسدگی صیش الیِ فَالدی ػاهل تشٍص
چٌیي سفتاسی دس پَؿؾ  HT400اػت .تصاٍیش  SEMاص
هحل خشاؽ ػایـی دس پَؿؾّای خام ٍ  HT600کِ دس
ؿکلّای  8الف ٍ  8ج آهذُاًذً ،ـاى دٌّذُ حضَس
تخشیثات ًاؿی اص خَسدگی تؼیاس ًاچیض دس ایي ًوًَِّا
اػت .دس هقاتلٍ ،خَد تؼذاد صیادی اص تشکّا ٍ ّوچٌیي
هحصَالت خَسدگی اعشاف خشاؽ ػایـی دس پَؿؾ
 HT400تِ ٍضَح قاتل هـاّذُ اػت (ؿکل  8ب)ً .تایح
حاصل اص آًالیض  EDSاص هحصَالت خَسدگی هزکَس
ًـاى داد کِ هقادیش قاتل تَخْی اص تشکیثات آّي دس آىّا
ٍخَد داسد ٍ ایي هؼالِ هؤیذ ًفَر الکتشٍلیت تِ صیش الیِ
ٍ ایداد خَسدگی صیش الیِ فَالدی اػت (ؿکل .)9

ضکل  .7تغییشات هقادیش داًؼیتِ خشیاى خَسدگی پَؿؾ ّای الکتشٍلغ ًیکل  -فؼفش خام ٍ ػولیات حشاستی ؿذُ دس پتاًؼیل  +100هیلی ٍلت ًؼثت
تِ  OCPدس آصهَى تشیثَخَسدگی.
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ضکل  .8تصاٍیش  ٍ SEMپشٍفیل ػِ تؼذی اص هحل خشاؽ پغ اص آصهَى تشیثَخَسدگی تشای ًوًَِ ّای پَؿؾ دادُ ؿذُ خام ٍ آًیل ؿذُ.

ضکل  .9آًالیض  EDSاص هحصَالت خَسدگی دس هحل خشاؽ آصهَى تشیثَخَسدگی تش سٍی پَؿؾ .HT400

هقادیز کاهص حجن و ضزیب اصطکاک پوضص ها

دػت آهذُ ٍ تا اػتفادُ اص دادُّای هشتَط تِ ٌّذػِ ؿیاس،

تشای هحاػثِ هیضاى حدن کاّؾ یافتِ ،پغ اص آصهَى

هقذاس حدن ٍ هادُ اص دػت سفتِ هحاػثِ ؿذُ اػت .تا

تشیثَخَسدگی پشٍفیل ػغحی دس هحل ؿیاس ػایـی تِ

تَخِ تِ ًوَداس اسایِ ؿذُ دس ؿکل  ،10تیـتشیي هیضاى
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حدن اص دػت سفتِ ًاؿی اص آصهَى تشیثَخَسدگی دس

اػت کِ هَخة ؿذُ هحققیي دسصذد اصالح سٍؽّای

پتاًؼیل آًذی ایداد ؿذُ اػتّ .واًغَس کِ اص ًوَداسّای

هَخَد خْت اسصیاتی سفتاس تشیثَخَسدگی هَاد تشآیٌذ.

پالسیضاػیَى ػیکلی اػتٌثاط هیؿَد ،تا افضایؾ پتاًؼیل تِ
ػوت هقادیش آًذی ،داًؼیتِ خشیاى خَسدگی پَؿؾّا ًیض
افضایؾ هییاتذ .تٌاتشایي ،تش عثق ساتغِ فاسادی هیضاى خشم
ٍ حدن اص دػت سفتِ ًاؿی اص هحیظ خَسًذُ ًیض افضایؾ
خَاّذ یافت .تش ایي اػاع دس پتاًؼیل  +100هیلی ٍلت
ًؼثت تِ  ،OCPکاّؾ حدن کلی ًیض افضایؾ هییاتذ.
هـاتِ چٌیي سفتاسی تشای فَالد  AISI 304تَػظ ٍ Sun
 Ranaهـاّذُ ؿذُ اػت [ .]6آىّا دسیافتٌذ کِ تا افضایؾ
پتاًؼیل اػوالی ،هدوَع خشم کاّؾ یافتِ دس آصهَىّای
تشیثَخَسدگی پتاًؼیَاػتات ،افضایؾ هییاتذّ .وچٌیي

ضکل  .10هقادیش کاّؾ حدن پغ اص آصهَى تشیثَخَسدگی تحت
پتاًؼیلّای هختلف.

هیتَاى هـاّذُ کشد کِ حدن کاّؾ یافتِ پَؿؾ
 HT600دس هقایؼِ تا دٍ پَؿؾ دیگش دس ّش دٍحالت

ضشیة اصغکاک ًوًَِّای پَؿؾ دادُ ؿذُ دس عَل

 ٍ OCPؿشایظ آًذی ،کوتش اػت .هقاٍهت تِ خَسدگی

آصهَىّای تشیثَخَسدگی دس خذٍل  2اسایِ ؿذُ اػت .تا

تْتش پَؿؾ  HT600دس هقایؼِ تا پَؿؾ ٍ HT400

تَخِ تِ ایي دادُّا ،ضشایة اصغکاکی هشتَط تِ

ّوچٌیي ػختی تاالتش ایي پَؿؾ ًؼثت تِ پَؿؾ خام

پَؿؾّای آًیل ؿذُ دس هقایؼِ تا پَؿؾ خام دس ّش دٍ

هیتَاًذ ػلت تْثَد سفتاس تشیثَخَسدگی آى تاؿذ .ؿایاى

پتاًؼیل کوتش تَدُ اػت کِ تا تَخِ تِ گضاسؽ اسایِ ؿذُ

رکش اػت کِ اگشچِ هقذاس هادُ اص دػت سفتِ دس اثش

تَػظ  ،Dellacorteحضَس الیِ پؼیَ اص ًَع اکؼیذ ًیکل

تشیثَخَسدگی هشتَط تِ پَؿؾ  HT400کوتش اص پَؿؾ

تِ دلیل ؿشایظ سٍاًکاسی خَب ایي اکؼیذ ػاهل کاّؾ

خام اػت ،اها اص آًدایی کِ دس سٍؽ تِ کاس سفتِ تٌْا

ضشیة اصغکاک اػت .تِ ًظش هیسػذ کِ ٍخَد

حدن کاّؾ یافتِ دسٍى ؿیاس ػایـی هحاػثِ

الیِای اص خٌغ فؼفات ًیکل تش سٍی ػغح پَؿؾ ًیکل

هیگشدد ،لزا اثشات تشک ّای ایداد ؿذُ دس اعشاف ؿیاس

 -فؼفش خام هیتَاًذ ضشیة اصغکاک سا افضایؾ دّذ

دس ًظش گشفتِ ًـذُ اػت .تش ایي اػاع هقایؼِ سفتاس

[.]21

تشیثَخَسدگی هَاد دس ؿشایظ خَسدگی هَضَػی تٌْا تا
دسًظش گشفتي ؿیاس ػایـی ،داسای هحذٍدیتّا ٍ هؼایثی
جذول  .2ضشیة اصغکاک پَؿؾ ّای ًیکل  -فؼفش دس پتاًؼیل ّای هختلف.

پتاػیل

ًوًَِ
HT600

HT400

0/24±0/09

0/45±0/01

خام
0/6±0/05

+100 mV

0/54±0/03

0/51±0/02

0/58±0/02

OCP
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نتیجه گیزی

1.

 هٌحٌیّای پالسیضاػیَى ػیکلی تشای پَؿؾّای.1
 فؼفش ًـاى داد کِ پَؿؾّای خام ٍ ػولیات-ًیکل
َ ٍصًی کلشیذ ػذین پؼی%3/5 حشاستی ؿذُ دس هحلَل
ِ حؼاػیت تHT400  ّوچٌیي پَؿؾ.هیؿًَذ
.خَسدگی هَضؼی تیـتشی سا اص خَد ًـاى داد
 قاتلیت تاصپؼیَ ؿذى پغHT600 ٍ  پَؿؾّای خام.2
اص آصهَى تشیثَخَسدگی دس پتاًؼیلّای آًذی سا داسًذ اها
. اهکاى پؼیَ ؿذى هدذد سا ًذاسدHT400 پَؿؾ
 هیٌیون هقذاس کاّؾ ٍصى پغ اص آصهَى تشیثَخَسدگی.3
HT600

 تشای پَؿؾ،دس پتاًؼیلّای هذاس تاص ٍ آًذی

HT600

 هقاٍهت تِ خَسدگی تاالتش پَؿؾ.تذػت آهذ

 ٍ ّوپچٌیي ػختی تاالتش ایيHT400 دس هقایؼِ تا پَؿؾ
 هیتَاًذ دلیل تشای،پَؿؾ دس هقایؼِ تا پَؿؾ خام
.تْثَد سفتاس تشیثَخَسدگی ایي پَؿؾ تاؿذ
 ضشیة اصغکاک پَؿؾّای ػولیات حشاستی ؿذُ دس.4
پتاًؼیلّای هذاس تاص ٍ آًذی کوتش اص پَؿؾ خام
اػت کِ ػلت آى سا هیتَاى تِ حضَس الیِ سٍاًکاس اکؼیذ
ًیکل تش سٍی پَؿؾّای ػولیات حشاستی ؿذُ ًؼثت
.داد
 سفتاس تشیثَخَسدگی خَتی ساHT600  ًِ تٌْا پَؿؾ.5
دس هحلَل کلشیذ ػذین ًـاى داد تلکِ کوتشیي هقذاس
ِضشیة اصغکاک دس ّش دٍ پتاًؼیل تشای ایي پَؿؾ ت
.دػت آهذ
تطکز و قذردانی
ٍ تذیي ٍػیلِ اص صحوات آقایاى ؿْشام ػلیشضایی
ُ اص داًـگاSinem Eraslan  ٍ خاًنSerkan Oktay
.صٌؼتی اػتاًثَل کوال تـکش ٍ قذسداًی هی گشدد
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