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با SiO2, C, Al,Fe2O3 وطکربنی به وسیله واکنش ترمیت مخلکاري فوالد ساده  رویه

 گازـ  قوسی تنگستنجوشکاري استفاده از فرآیند 
 

 2، علی شفیعی2، علی سعیدي1هاجرشجاعی

  2 ، فوالدشهر، اصفهان،صنعتی فوالد سسه آموزش عالیؤم، کارشناسی ارشد 1
 ، فوالدشهر، اصفهانفوالد صنعتی سسه آموزش عالیؤ، ماستاد

 
 

 چکیده

قیمت ارزان فوالدهاي ساده کربنی موجب استفاده گسترده این گروه از مواد در  خواص مطلوب و
یکی از راهکارهاي افزایش عمر مفید قطعات تولید شده از فوالدهاي ساده  .صنایع مختلف شده است

با   St37 رویه کاري فوالد ر پژوهش حاضرباشد. د د میالوفی سطحی این یکارا بهبود کیفیت و کربنی
 C،SiO2,Al,Fe2O3 بدین منظور ذرات انجام پذیرفت.گاز  ـ  تنگستن قوسیجوشکاري یند آاستفاده از فر

 تغییر او  بروش جوشکاري   نشانی شد. سپس به  با درصد حجمی مشخص، بر سطح فوالد مورد نظر پیش 
. مطالعه ریز ساختار کاري انجام شدیند ترمیت رویهآک فرطی یفرآیند،  یرعنوان متغ شدت جریان به 

هاي فاز  اي و بررسی راه با آنالیز نقطهم) هSEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی (ایجاد شده توسط پوشش 
ها نشان داد که پوشش حاصله  هاي آزمون ) انجام گرفت. یافتهXRDشناسی توسط پراش پرتو ایکس (

باعث بهبود  تواند میباشد که  را دارا می سیلیسیمي کاربید  کننده قویتحاوي ت سطحی گل کلمیساختار 
. انجام گرفت ریز سختی سنجی  ها در آزمون شود. سختی پوشش سختی و رفتار سایشی پوشش مذکور

ویکرز)  650تا 450یش سختی پوشش ایجاد شده (حدود ي افزا دهنده نتایج آزمون ریزسختی سنجی نشان
 ویکرز) بود.  200(حدود  بدون پوششي  نسبت به نمونه

 
 .سیمی، کامپوزیت فوالد/کاربید سیلکاريرویه ،گازـ  قوسی تنگستنجوشکاري  کلمات کلیدي:
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 مقدمه

منظور اصالح سطح آنها مورد توجه بسیاري از محققین   انجام عملیات سطحی بر روي انواع فوالدها به
 .اند به کار گرفته مکانیکی آنها و بهبود خواص شیمیایی هاي جدیدي را نیز براي قرار گرفته است و روش

 .]1[ مت سایشی یا رفتار خستگی را بهبود بخشیدومقا توان مقاومت خوردگی، با انجام عملیات سطحی می
دهی روي  هاي معمول جوشکاري براي پوشش کاري سطحی استفاده از روش هاي سخت یکی از روش

دهی  هاي مختلف پوشش یندآفر هاي سنتز احتراقی وز واکنشاستفاده همزمان ا سطح قطعات است.
نند هاي مختلف سطحی ما سریع وکم هزینه جهت تولید پوشش تواند به عنوان یک روش مناسب، می

 یند سنتز احتراقی وآایده اصلی این تحقیق براساس استفاده همزمان از فر .کامپوزیت مورد توجه قرار گیرد
هاي  روش جوشکاري ترمیت از جمله واکنش دهی استوار است. یند پوششآجوشکاري به عنوان یک فر

 .]2[است. هاي دور جهت اتصال قطعات مورد استفاده قرار گرفته  گذشته باشد که از سنتز احتراقی می
کامپوزیت سطحی  جهت تولید هاي جوشکاري روش استفاده همزمان از واکنش سنتز احتراقی و اخیراً

الزم به ذکر است سرعت واکنش سنتز احتراقی را  .]5-3[ محققین قرار گرفته استمورد توجه برخی از 
در این حالت  میله فلز پرکننده کنترل کرد. در قطر یا تغییر کننده به واکنش وتوان از طریق عامل رقیق می

 .]6[ گردد میاطالق  SHS(۱( یند سنتز دما باالي خود پیشروندهآبه این فر
 ]7[ همکارانش منفرد واز آن جمله: که کاري با کامپوزیت انجام شده است  زمینه رویهتحقیقات زیادي در 

 GTAW نده مورد استفاده در روش جوشکاري کن دادن پودر کاربید تیتانیم در داخل هسته فلز پر با قرار
که  نتایج بررسی آنها نشان داد روي سطح تیتانیم شدند. برTi-TiC موفق به تولید کامپوزیت سطحی 

همچنین تشکیل کامپوزیت  بین دندریتی در ساختار ظاهر شده است. اي و شکل ذره کاربید تیتانیم با دو
  ]8[همکارانش  لین و مقاومت به سایش تیتانیم شده است. سختی و توجهی سطحی سبب افزایش قابل
به  Fe-SiCیت سطحی امکان تولید کامپوز بر روي سطح فوالد قالب، سیلیسیمبا قرار دادن پودر کاربید 

نتایج تحقیقات آنها نشان داد که اگر چه سختی  را مورد بررسی قرار دادند. GTAWروش جوشکاري 
در  سیلیسیمسطح در مقایسه با فلز پایه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است اما تجزیه ذرات کاربید 

به همراه گرافیت آزادشده Fe8Si2C  دهی منجر به تشکیل ترکیبات ناپایدار مانندیند پوششآحین فر
 .است

در  با روش جوشکاري .باشدجاي پوشش روي فوالد ساده کربنی می در تحقیق ایجاداین هدف از 
 این پوشش انجام نشده است.تا به حال  جا درحالت 

  

1 Self propagating high temperature synthesis  
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 روش تحقیق

ره (با شماSt37 فوالد ساده کربنی از وایجاد الیه سطحی کاري براي رویهاین پژوهش  در
تجاري  از پودرهاي استفاده شد. همچنین 1ه شده در جدول ئو طبق ترکیب ارا )0259/1استاندارد 

SiO2, Al, C, Fe2O3 ابتدا پودرها با نسبت  در میکرون استفاده شد. 40-30بین  با ابعاد متوسط
 سازي واکنش براي فعال انجام شد.چهار زمان مختلف در کاري و آسیاب همعین مخلوط شد

)(SiO2+10/3Al + Fe2O3 + C→SiC + 5/3Al2O3 + 2Fe در زمان  د تا واکنشش انجام کاري بآسیا
 استفاده از پراش پرتو ایکسبا  آسیاب کاري شده پودرهاي آنالیز فازي سپس انجام گیرد. کوتاهتري

)XRD( Philips X Pert MPDپرتو)αCu,K:nm 154=./λ وmA 30(  .کاري،  پس ازآسیابانجام شد
فعال  دهداز پودر می اکنش ترمیتو) (SiO2,Al,C,Fe2O3اطمینان از اینکه پودرهاي فعالسازي شده براي 
با  این قرص. دتهیه ش کیلو بار 300تحت فشار  mm6با قطر A1) نمونه (قرصیساعت 10در طی  شده

پس  شد.جوشکاري  S60گاز با میزان حرارت ورودي معمولی به مدت ـ  تنگستن یقوس یندآاستفاده از فر

متر به  میلی 8×45×150با ابعاد   )0259/1 با شماره استاندارد( St37کاري فوالد ساده کربنی  رویه ،از آن
قبل از جوشکاري این  .آمده است 2، شرایط جوشکاري در جدول )A2(نمونه  فاده شدالیه است عنوان زیر

به منظور  .رف گرددهاي سطحی آن بر ط سنباده زده شد تا آلودگی 320باده شماره سنتا  و تمیز شده قطعه
با  ساعت آسیاب کاري شده 10 ردپو ، A2 بر روي نمونه ساعت آسیاب کاري شده 10چسباندن پودر

ونه به من .اعمال گردید میلیمتر 14×140درابعاد  A2  روي سطح نمونه بر پارافین به عنوان چسب آغشته و
با نسبت استکیومتري  درصد حجمی پودر ید.گرد خشک ساعت در هواي آزاد قرار گرفت و12 تمد

از  ردستیابی به ترکیبات مورد نظ براي ایجاد پوشش، فراهم کردن دماي الزم و مشخص استفاده شد.
جام شد. نعملیات ذوب سطحی در شرایط معمولی ا استفاده شد.گاز ـ  قوس تنگستن روش جوشکاري

 ناهموار الًمبه صورت کا A2  سطح نمونه گاز-توسط جوشکاري قوسی تنگستن کاريیهپس از ایجاد رو
گونه عملیات بعدي مناسب رسید که براي انجام هیچ میلیمتر 2الی  1ضخامت پوشش به حدود  و درآمد

ضخامت پوشش با انجام این مرحله  .زنی مغناطیسی قرار گرفتبه همین منظور تحت عملیات سنگنبود.
انجام شد.  )XRDبا استفاده از پراش پرتو ایکس( A2و A1 هاي  نمونه آنالیز فازي سپس .یافت کاهش

 (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی با استفاده از  A2دست آمده نمونه  بررسی ریزساختاري پوشش به 
توسط سنباده A2  جهت انجام آزمون میکروسختی ابتدا نمونه همچنین اي انجام شد. همراه با آنالیز نقطه

سختی  پولیش داده شد. پروفیل A1 وسپس نمونه زنی شدسنباده 2400و1200-600-320-80هاي با شماره
 نده ویکرز با بار اعمالیتوسط ریزسختی و با فرورو این نمونهو سطح بدون پوشش A2  از سطح نمونه

 .ثانیه به دست آمد 5در مدت زمان اعمال گرم  100
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 نتایج وبحث
 بررسی تفرق اشعه ایکس

هاي مختلف  زماندر  را) (SiO2,Al,C,Fe2O3 پودرهاي ایکسالگوي پراش پرتو وـ  الفـ  1 شکل
فقط  و است رخ نداده ساعت هیچ واکنشی 10تا  در طی مراحل آسیاب کاري .دهد نشان میکاري  آسیاب

به  دهد میرا نشان  A1 الگوي پراش پرتو ایکس نمونه الفـ  2 شکل .شود دیده می SiO2هاي  پیک
دهنده پوشش  فازهاي اصلی تشکیل که SiCو Al2O3،فازهاي واکنش سنتز احتراقیکه در اثر  طوري
  شکل  نین حضور آهن و آلومینا نشان دهنده احیاي سلیس است.چهم .شود به میزان کم دیده می هستند

جهت شناسایی فازهاي تشکیل شده حین فرآیند نشان را  A2 نمونه آزمون پراش پرتو ایکس  بـ  2 
واکنش ترمیت انجام  تشکیل شده وگاز -در اثر جوشکاري قوسی تنگستن SiC قدار کمیم دهد که می

به زیر الیه  SiC شود که سبب می وشود نقش چسبندگی داشته  احیا می که زمانی Fe2O3 .شده است
 ].9[ اندمشابه نتایج به دست آمده را سایر  محققین گزارش کرده بچسبد.

 
 )(SEM نی روبشینتایج بررسی میکروسکوپ الکترو

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی را A2 نمونه  پوشش ایجاد شده مورفولوژي سطحی )3(شکل
مشخص گردید که این منطقه غنی  )4(شکل A سفید رنگ از منطقه ه نتایج آنالیز با توجه ب .دهد نشان می

 باشد. کنش آلومینو ترمی میایجاد شده در اثر وا )Al2O3( و در حقیقت سرباره از اکسیژن بوده
  

 بررسی نتایج سختی سنجی

 .شد  نقطه سختی گرفته 5 نمونه این براي.دهد را نشان می A2  نمونه سنجی سختی یج ریز نتا )5(شکل
ي کاربید  کننده کامپوزیتی تشکیل شده به دلیل دارا بودن تقویت  پوششها نشان داد که  معدل سختی

 ) را داراHV 650-400انجمادي سریع جوشکاري، سختی باالیی (حدود طور شرایطو همین سیلیسیم
هاي  ابر سایش در محیطبه مقاومت باال در بر توانند در کنار مقاومت به خوردگی، منجر   که می باشد می

دهنده این است که در  این نشان و باشد ویکرز می 200زیر الیه داراي سختی در این نتایج  د.خورنده گرد
تواند ناشی از  می A2  نمونهدلیل ارتقا سختی  را ارتقا دهیم. A2  نمونهایم سختی  شکاري توانستهاثر جو

به سختی آن کمک  Al2O3وجود ذرات  همچنین در داخل زمینه باشدSiC ي  کننده تقویتوجود ذرات 
کاهش کاهش حرارت ورودي منجر به  ات اکسیدي سختی را به شدت باال برده است.رکرده است این ذ
شود و این عوامل باعث افزایش سختی خواهد  چنین ریزتر شدن ساختار می الیه و هم رقت آهن از زیر

  .است  کاري داشته کاري افزایش چشمگیري نسبت به سطح بدون رویه سختی سطح رویه .شد
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 گیري تیجهن
با روش  C ،SiO2,Al,Fe2O3از پودرهاجا با استفاده  صورت دره بدر این پژوهش الیه کامپوزیتی 

 و Al2O3فازهاي  .نشانی شد  پیش St37ساده کربنی  بر روي سطح فوالد گازـ  تنگستن یقوسي جوشکار

SiC  توان در  آن بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش را میصوصیات ریزساختاري شده و ختولید
 موارد زیر خالصه نمود: 

 باشد. را دارا می سیلیسیمي کاربید  کننده تقویت همراه با سطحی گل کلمیپوشش ایجاد شده ساختار  )1
 باشد. ویکرز می 650تا 450پوشش ایجاد شده داراي یک سختی باال حدود  )2
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 .St37ي مورد استفاده در این تحقیق. ترکیب شیمیایی فلز پایه1جدول 

 C Si Mn P S Cr Mo Ni Al Cu Nb Sn Fe عنصر

 بقیه 012/0 01/0 11/0 031/0 10/0 03/0 098/0 005/0 006/0 48/0 16/0 12/0 درصد
 

 GTAW.روش   کاري به  . پارامترهاي فرآیند رویه2جدول 

 مشخصات الکترود
W-2.5%Th Electrode 

 شرایط جوشکاري
زاویه نوك 

 الکترود
 قطر

)mm( 
 جریان

)A( 
 ولتاژ

)V( 
 سرعت
mm/s)( 

دبی دمش گاز 
 )(lit/minظمحاف

 دماي پیشگرم
C)˚( 

 دماي پسگرم
C)˚( 

5±30 4/2 90 14-11 2-1 6 500-200 2±200 

 
هاي ) در ساعتSiO2-Al-Fe2O3-C) از پودرهاي آسیاب کاري شده (XRDالگوي پراش پرتو ایکس(. 1شکل

 ،يکارساعت آسیاب 5 د) ،ساعت آسیاب کاري 1ج)  ،ساعت آسیاب کاري5/0 ب) ،ساعت0 مختلف الف)
 .SiO2پودر  و) ساعت آسیاب کاري 10 )ـه

 
  جوشکاري شده) پرس و متر میلی 6قطر ( A1 نمونه الف) )XRD( الگوي پراش پرتو ایکس .2شکل

 A2. نمونه  )st37( کاري فوالدساده کربنیرویه ب)

 (ب)
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 .گازـ  قوسی تنگستن توسطA2 نمونه  از منطقه جوشکاري شده SEM تصاویر. 3شکل 
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