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���نار م�ی ��ند�ی ��ح پا�د���ن 
 

پژوهشگاه مواد و انرژي   

1393ماه مهر 30و  29  

 

 انجمن علوم و تکنولوژي سطح ایران

 

بر روي فوالد کربن متوسط  نانوکامپوزیت فروتیک مقاوم به سایش ایجاد پوشش

CK45 به روش پالسما اسپري. 

 

  3، محمدرضا رحیمی پور2منصور رضوي ،1علیرضا فیروزبخت

 
 )دانشجوي کارشناسی ارشد( پژوهشگاه مواد و انرژي. 1

 )عضو هیئت علمی( پژوهشگاه مواد و انرژي. 3و2

 

 چکیده

ب وبه دلیل داشتن خواص مکانیکی مطلوبی مانند مقاومت به سایش، سـختی، نقطـه ذ   Fe-TiCزیت هاي نانوکامپو

از جمله روش هاي سنتز ایـن نـانو کامپوزیـت متـالورژي      .باال و مقاومت به اکسیداسیون مورد توجه قرار گرفته اند

این پژوهش سنتز این نانوکامپوزیـت بـه   هدف از انجام . می باشد... اژسازي مکانیکی، احیاء کربوترمال ویپودر، آل

مـواد اولیـه در ایـن پـژوهش شـامل از کنسـانتره ایلمنیـت و        . صورت در جا و با کمک فرآیند پاشش پالسما است

در این پژوهش سه نوع پودر با شرایط کامالً متفاوت جهت پاشش پالسما آماده شده و تحـت شـرایط   . دوده است

سـپس روي نمونـه هـا آزمـون      .پاشـیده مـی شـود    CK45فـوالد کـربن متوسـط     ثابتی روي زیر الیه هایی از جنس

نمونـه هـا بامیکروسـکوپ     عالوه بر تسـت سـایش  . سایش انجام گرفته تا مقاومت به سایش مورد مطالعه قرار گیرد

و ساختار پوشش ها مـور بررسـی قـرار مـی گیـرد و جهـت بررسـی فازهـاي         نوري والکترونی روبشی مورفولوژي 

نتـایج حاصـل نشـان داد کـه در نمونـه ي       .ه در حین پاشش از آنالیز تفرق اشعه ایکس استفاده می شودتشکیل شد

فعال شده مکانیکی و نمونه ي فعال و عملیات حرارتی شده در حین پاشش به صورت درجا سنتز شـده و در نمونـه   

نتایج آزمـون سـایش نشـان     چنینهم .اي که تنها مخلوط شده است هیچ اتفاقی در حین پاشش انجام نپذیرفته است

نسـبت بـه نمونـه دیگـر      داد که سختی نمونه هایی که در ان سنتز اتفاق افتاده داراي مقاومـت بـه سـایش بـاال تـري     

 .هستند

 

 .پالسما اسپري؛  پوشش مقاوم به سایش ؛فروتیک نانو کامپوزیت :ي کلیديها هواژ

 

 

                                                
١. alireza_f_١٩٨٨@yahoo.com 
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 ...ایجاد پوشش مقاوم به  

 مقدمه

و سایر صـنایع جهـت افـزایش     ونقل حملدر صنایع هوافضا،  يا ردهگستمقاوم به سایش به طور  يها پوششامروزه 

بـا ذرات سـخت کاربیـدي کاربردهـاي      شـده  یـت تقوزمینـه فلـزي    يهـا  پوشش. شود یمعمر قطعات به کار گرفته 

بـه سـایش سـطوح بـا ذرات سـخت کاربیـدي        مقاومتدر واقع  .]1[عملکرد مختلف دارد هاي ینهزمگوناگونی در 

. باشـند  مـی  TiC، WC ،B4Cماننـد  شـامل یـک زمینـه نـرم فلـزي و ذرات سـخت        هـا  پوشـش ، این شود یمتقویت 

 یـت کامپوز .]2[شـوند  یمـ در کاربردهاي مقـاوم بـه سـایش اسـتفاده      يا مالحظه قابلکامپوزیتی به طور  هاي پوشش

Fe-TiC یــدتول یآهنــ ینــهبــا زم میتــانیت یــدشــدن ذرات کارب یختــهکــه از آم باشــد یمــهــا  یــتاز کامپوز يا دســته 

در  هــا کننــده یـت تقو یناز بهتــر یکـی  یحرارتــ یـداري بــاال و پا یبـا ســخت  یتــانیمت یـد ذرات کارب. ]4, 3[گــردد یمـ 

بـه  مقاومـت   یشمنجـر بـه افـزا    یآهن ینهدر زم یتانیمت یدوجود ذرات سخت کارب. هست یآهن یهپا يها یتکامپوز

 یو سـخت  یشبـه مقاومـت بـه سـا     یـاز کـه ن  یعیدر صـنا  تواننـد  یم Fe-TiC يها یتکامپوز ینبنابرا شود یم یشسا

و  هــا قالـب ، ابـزارآالت،  هوافضـا  یعدر صــنا ییهـا  یـت کامپوز ینچنـ  امـروزه  .یــردباالسـت مـورد اسـتفاده قـرار گ    

 .باشـند  می یمهندس يها یتکامپوز ترین یجراو  ینتر از مهم یکیو  شوند یم کاربرده بهبه طور گسترده  یکسچرهاف

نقطـه   ینـه، هز یـر نظ یگونـاگون  يهـا  جنبـه از  WC حـاوي  يهـا  یـت بـا کامپوز  یسهدر مقا Fe-TiC يها یتکامپوز

 Fe-TiC یـت کامپوز یـد تول يهـا  روش. ]5[را دارد يبهتـر  یطشرا یداسیونو مقاومت به اکس ، دانسیتهیذوب، سخت

حالـت مـذاب اسـت     يها روش ینتر مهماز  یختگريروش ر که گردد یم یمبه دو گروه حالت جامد و مذاب تقس

پـودر   ياز متـالورژ  انـد  عبـارت حالـت جامـد    یـد تول يهـا  روش ینتـر  مهم و گیرد یماستفاده قرار که امروزه مورد 

)PM(ایـن   .]4[تیـ ترم یـاء واکـنش کربوترمـال و روش اح   یکی،مکـان  يسـاز  اژیآلباال،  يدما ی، سنتز خود احتراق

اما امکان اسـتفاده از آن بـه عنـوان پوششـی     . کامپوزیت می تواند به طور مستقیم براي ساخت قطعات استفاده شود

یکـی از ایـن روش هـاي متـداول پوشـش دهـی در صـنعت، پالسـما         . ]6[سخت و مقاوم به سایش نیز مطرح اسـت 

دمـا ذوب شـود و    یـن در ا يا مـاده موجب شده است تا هر ) k 10000حدود (باال  يبه دما یدنرس .اسپري می باشد

 .بـه کـار گرفتـه شـود     هـا  پوشـش  یجادا ینهروش مناسب در زم یکپاشش پالسما به عنوان  یندباعث گردد که فرآ

 گیرنـد  یمو شتاب  شده ذوبکه ذرات  ییپودر به شعله پالسما است، جا یقپاشش پالسما شامل تزر ندیفرآ اصوالً

 هـاي  پوشـش  هـاي  یژگـی واز  سـیاري ب .کننـد  یم یجادسطح ا يپوشش رو یهال یکنشسته و  یهال یرسطح ز يو رو

 یمختلفـ  يمترهـا اپار. دارد یپوشش بستگ یلتشک یزمساختار به مکان یزدارد و ر یساختار بستگ یزشده به ر یدهپاش

حـاوي   يهـا  پوشـش  .]7[پاشش پالسما موثرند ینددر فرآ یهگاز و نرخ تغذ يتوان دستگاه، فاصله پاشش، فلو یرنظ

بهبـود   يا مالحظـه  قابـل خـواص سـطح را بـه طـور      کنـد  یمـ کاربید تیتانیم که به روش پالسما روي سطح رسـوب  

ایجـاد   یـق تحق هـدف ایـن   .]8[وناگونی مورد استفاده قرار گیـرد گ هاي ینهزمبخشیده و موجب ین شده است تا در 

 .است CK45به صورت درجا بر روي فوالد کربن متوسط  Fe-TiC پوشش

 

 روش تحقیقمواد و 
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 سمینار ملی مهندسی سطح  دهمینپانز

دن کـه از معـ   میکرون 100تر از  کوچکذرات با اندازه  یلیمنتا .استفاده شد یهپژوهش از دو نوع ماده اول یندر ا 

داده شــده اســت و دوده بــا انــدازه ذرات  شینمــا) 1(آن در جــدول  یمیاییشــ یزشــده اســت و آنــال یــهکهنــوج ته

) 1(شـخص و طبـق واکـنش    م یومترينسبت استوک یکبا  یهمواد اول .شده است استفاده یکرونم 60 تر از  کوچک

  :شوند یم یببا هم ترک

FeTiO3+4C = FeTiC+3CO         )1(  

زیرالیه هایی فوالدي اسـتفاده   در این پژوهش از سه نوع مخلوط پودر با شرایط کامالً متفاوت جهت پوشش دهی

 ینسبت وزنـ با ساعت  50دقیقه، پودر آسیا شده به مدت  30می شود که شامل پودر مخلوط شده در آسیا به مدت 

ساعت آسـیا شـده و تحـت دمـاي      50بر دقیقه و پودري که به مدت  دور 270سرعت چرخش  1:10گلوله به پودر 

 % 9999/99و در اتمسفر آرگون بـا خلـوص    C/min 10°ابت و معادل با نرخ حرارت دهی ث درجه سانتیگراد 1250

بـه منظـور   بعد از آماده سازي این سه نوع پـودر،   .تحت عملیات حرارتی قرار گرفته است l/min 2/2-9/1و فلوي 

 .اسـتفاده شـد   Cu Kαو تابش mA 25 یانو جر kV30 با ولتاژ  یکستفرق اشعه ا یزاز آنال یباتفاز و ترک ییشناسا

درصـد   5و بـا نسـبت    PVAسپس این  پودرها جهت آماده سازي براي فرآیند پاشش با استفاده از چسب پلیمـري  

زیـر الیـه هـاي مـورد اسـتفاده از       .ه بعد روي زیر الیه هاي مـورد نظـر پاشـیده شـود    لوزنی گرانوله شده تا در مرح

میکـرون روي سـطح    2ده تـا زبـري حـدود    شـ  ماسه پاشی سیلیسبوده که ابتدا با   CK45 جنس فوالد ساده کربنی

 2شده تحـت شـرایط کـامال یکسـان فرآینـد پاشـش کـه در جـدول          پودرهاي تهیهسپس سه . زیرالیه ایجاد گردد

روي نمونه هـاي پوشـش داده شـده آزمـون سـایش انجـام مـی گیـرد تـا           .شدآورده شده است روي سطح پاشیده 

. فی پوشش داده شـده اسـت بررسـی و مـورد مطالعـه قـرار گیـرد       خواص سایشی هر سه نمونه که با پودرهاي مختل

عـالوه بــر تسـت ســایش، از نمونـه هــاي پوشـش داده شــده بــرش هـایی تهیــه شـده تــا بـا میکروســکوپ نــوري و        

ریز ساختار و مورفولوژي پوشش ها مورد بررسـی   LEO-1450VPمدل ) SEM(میکروسکوپ الکترونی روبشی 

 .ش اشعه ایکس تشکیل یا عدم تشکیل فازهاي مورد نظر بررسی می شودو به کمک دستگاه پرا قرار گیرد

  

 نتایج و بحث

همانطور که اشاره شد در این تحقیق از سه نوع نوع پودر با شرایط کامالً مختلف جهت پوشش دهـی زیرالیـه هـا    

ي کـه شـامل   الگـوي پـراش اشـعه ایکـس نمونـه ا      2شـکل  . استفاده شد تا این پوشش ها با یکدیگر مقایسه گـردد 

همـانطور کـه   . دقیقه آسیاکاري مکانیکی شده است را نشان می دهـد  30کنسانتره ایلمنیت و دوده بوده و  به مدت 

در حقیقـت طـی   .اسـت  01-075-1209 بـا کـد   FeTiO3دقیقـه   30مشخص است تنها فـاز شناسـایی شـده پـس از     

عـدم شناسـایی کـربن در     .کدیگر مخلـوط شـدند  ایجاد نشده است و تنها مواد اولیه با ی يگونه فاز یچه آسیاکاري

این الگو به دلیل آمورف بودن کربن بوده و حتی اگر کـربن مـورد اسـتفاده آمـورف هـم نباشـد بـه دلیـل ضـریب          

،  شـانس  )cm2/gr3/4= MACC و cm2/gr81/179=MACFeTiO3 (جذب جرمی پایین تر کربن نسبت بـه ایلمنیـت  

 سـاعت  50بـه مـدت    هکـ  ينمونـه ا  یکـس پراش اشـعه ا  يالگو .استمشاهده شدن پیک هاي کربن بسیار ضعیف 
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 ...ایجاد پوشش مقاوم به  

 یـز شـکل ن  یـن قابـل مشـاهده در ا   يهـا  یـک تنها پ .نشان داده شده است 3در شکل شده است  یکیمکان یاکاريآس

و بنابر دالیل ذکر شده پیک هاي مربوط به کربن در الگوي پـراش   است 01-071-1140با کد FeTiO3مربوط به 

هدف از این کار فعال کردن پودر است که در اثر آسیاکاري و ریـز شـدن پـودر ایـن هـدف       . تقابل مشاهده نیس

درجـه   1250 يو در دمـا  یاکاريساعت آس 50که به مدت  ينمونه ا یکستفرق اشعه ا یزآنال یجنتا. تحقق می یابد

مـانطور کـه از شـکل    ه. داده شده است یشنما 4در شکل شده  یحرارت یاتدر کوره اتمسفرکنترل عمل یگرادسانت

قابـل    01-087-0722و پیک مربوط به آهن بـا کـد    00-002-1179پیک هاي کاربید تیتانیم با کد مشخص است

در این نمونه ماده اولیه طی عملیات صورت گرفته به کمک دوده احیاء شده و مـاده حاصـل شـامل     .مشاهده است

پاشـش   ینـد شـده و بـا فرآ   یاآسـ  یقـه دق 30که  ينمونه ا یکسپراش اشعه ا يالگو .آهن آزاد و کاربید تیتانیم است

همانگونه که مشاهده می شود تنها پیـک هـاي   . نشان داده شده است 5در شکل  یدهپاش یرالیهسطح ز يپالسما رو

FeTiO3   این تصویر حاکی از آن است که طـی فرآینـد پاشـش پالسـما     . قابل رویت است 01 -075-1209با کد

دوده احیـاء نشـده اسـت و پوشـش      کمـک  یه هیچ اتفاقی صورت نگرفته و پودر مورد نظر بهاین پودر روي زیر ال

 یاسـاعت آسـ   50کـه   ينمونه ا یکسپراش اشعه ا يالگو 6شکل  .ایجاد شده روي زیرالیه از جنس ایلمنیت است

مل پیـک هـاي   این الگـو شـا  . را نشان می دهد شده است یدهپاش یرالیهسطح ز يپاشش پالسما رو یندشده و با فرآ

 01-073-0603و  01-073-0472، 01-087-0721، کاربید تیتانیم و اکسید آهن به ترتیـب بـا کـدهاي    آزاد آهن

ساعت آسیا کاري و فعال شده است در حـین فرآینـد پاشـش     50نتایج بیانگر این است که پودري که مدت  .است

ده اسـت و یـک پوشـش کـامپوزیتی زمینـه فلـزي بـا        پالسما به وسیله دوده احیاء شده و در واقع سنتز در جا رخ دا

البته به دلیـل انجـام پاشـش در محـیط اتمسـفر و وجـود اکسـیژن         .ذرات کاربید تیتانیم روي سطح ایجاد شده است

پراش اشـعه   يالگو 7شکل  .موجود در هوا، پوشش ایجاد شده روي زیرالیه حاوي مقادیري از اکسید آهن  است

هماگونـه کـه   . شـده اسـت   یدهپاشـ  یرالیـه سـطح ز  يپاشـش پالسـما رو   ینـد با فرآکه  تاس پودر سنتز شده یکسا

سـید تیتـانیم بـه ترتیـب بـا      کمشخص است پوشش ایجاد شـده شـامل کاربیـد تیتـانیم، آهـن آزاد، اکسـید آهـن و ا       

در حقیقـت بخشـی از ایـن     .است 01-056-2130و  01-056-1219، 01-0632-0521، 01-082-06221کدهاي

ن دلیل که فرآیند در محیط اتمسفر انجام می پذیرد بخشی از پـودر بـه دلیـل مجـاورت بـا اکسـیژن هـوا        پودر به ای

 30که بـه مـدت    ينمونه ا  EDS یزوآنال يمورفولوژ .اکسید شده و اکسید آهن و تیتانیم در پوشش ایجاد می شود

اسـت و حـاکی    د شده روي سـطح پوشش ایجاتصاویر موجود از . نشان داده شده است 8در شکل  شده یاآس یقهدق

دو ناحیه مشخص خاکستري و سـفید رنـگ اسـت کـه  شـامل مقـادیري آهـن و        از آن است که این پوشش شامل 

. است را نشان مـی دهـد  شده  یاساعت آس 50که به مدت  ينمونه ا  EDS یزوآنال يمورفولوژ 9شکل . تیتانیم است

زمینه خاکستري رنگ است که ذرات سفید رنـگ در آن   همانگونه که نتایج نشان می دهد این پوشش شامل یک

، زمینه خاکستري رنـگ تیتـانیم بـوده و ذرات سـفید     EDSباتوجه به نتایج آنالیز. به صورت پراکنده توزیع شده اند

نمونـه    EDS یزوآنـال  يمورفولـوژ  .را تشکیل مـی دهنـد   Fe-TiCکامپوزیتی نانورنگ آهن آزاد است که پوشش 

نشـان داده   8در شـکل   شـده   یحرارتـ  یـات عمل یگراددرجه سانت 1250 يو در دما یاساعت آس 50که  به مدت  يا
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این تصاویر نیز حاکی از آن است که زمینه اي خاکستري رنگ کـه ذرات سـفید رنـگ در آن توزیـع     . شده است

ه تیتانیم بخـش غالـب   این نمونه نشان میدهد که این نواحی ترکیبی از تیتاینیم و آهن است ک  EDSآنالیز . شده اند

نواحیه خاکستري رنگ را تشکیل می دهد در حالی که در نقاط سـفید رنـگ تقریبـاً مقـادیر آهـن و تیتـانیم برابـر        

و سـانتی متـر   4 یشسا یر،قطر مس نیوتن 5/2 یرون تحت یشکاهش وزن نمونه ها برحسب فاصله سا 11شکل . است

آمده می توان اینگونه برداشت کـرد کـه هرچـه مسـیر سـایش       از نتایج به دست .هرتز را نشان می دهد40 فرکانس

بـا  . با گذشت زمان افزایش می یابد، میزان کاهش وزن پوشش سـیر صـعودي را پـیش گرفتـه و افـزایش مـی یابـد       

درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شـده   1250ساعت آسیا و در دماي  50توجه به نتایج حاصل شده نمونه اي که 

داده شده است، نسبت به دو نمونه دیگر از سختی بیشتر برخوردار بوده و میـزان کـاهش وزن   و روي سطح پوشش 

اســت بــه دلیــل عــدم ســنتز وتشــکیل  دقیقــه آســیا و ســپس پوشــش داده شــده 30نمونــه اي کــه . کمتـري را دارد 

وزن سـبت بـه دو نمونـه سـنتز شـده برخـوردار اسـت و میـزان کـاهش           از سختی کمتـري   Fe-TiCنانوکامپوزیت 

 .بیشتري را طی آزمون سایش دارد

 

 گیري نتیجه

به صورت درجا و در حین پاشش پالسما روي سطح زیـر الیـه هـاي فـوالد کـربن       Fe-TiCنانوکامپوزیت  سنتز)1

 .با موفقیت انجام پذیرفت CK45متوسط 

 .واقع شدمثمر ثمر  Fe-TiCفعالسازي مکانیکی به عنوان یک نیروي محرکه جهت سنتز نانوکامپوزیت ) 2

 .شده گردید هاي سنتزها موجب افزایش مقاومت به سایش نمونهوجود ذرات سخت کاربید تیتانیم در پوشش) 3
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 ...ایجاد پوشش مقاوم به  

 

 .یلمنیتا یمیاییش یزآنال :1جدول 

 ترکیبات P2O5 Cr2O3 V2O3 CaO SiO2 MnO Al2O3 Fe2O3 FeO TiO2 سایر

 درصد وزنی 40/47 21/37 61/10 33/1 72/1 03/1 00/2 11/1 34/0 15/0 017/0

 

 .پارامترهاي پاشش پالسما: 2جدول                                                

 مقدار پارامترهاي پاشش پالسما

 lit/min( 39( فشار گاز اولیه، آرگون

 lit/min( 7( فشار گاز ثانویه، هیدروژن

 A( 500(جریان دستگاه

 V( 50(ولتاژ

  gr/min( 10(نرخ تغذیه

 cm( 10(فاصله تفنگ تا نمونه

 

 
 .)     = FeTiO3 ( :دقیقه آسیا شده 30الگوي پراش اشعه ایکس نمونه اي که  :1کل ش
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 .)FeTiO3=      ( : شده یاآس ساعت 50که  ينمونه ا یکسپراش اشعه ا يالگو: 2شکل 

 

 
ات لیدرجه سانتی گراد تحت عم 1250و در دماي  شده یاساعت آس 50که  ينمونه ا یکسپراش اشعه ا يالگو :3شکل

 .)     =TiC=     , Fe: (حرارت قرار گرفته است

 

 
 

پاشش پالسما روي سطح زیرالیه پاشیده و با فرآیند  شده یاآس یقهدق 30که  ينمونه ا یکسپراش اشعه ا يالگو: 4شکل

 ).      =FeTiO3: (شده است 
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 ...ایجاد پوشش مقاوم به  

 
 یدهپاش یرالیهسطح ز يپاشش پالسما رو یندشده و با فرآ یاآس ساعت 50که  ينمونه ا یکسپراش اشعه ا يالگو:  5شکل

 .)    =TiC=    , Fe=   , Fe2O3(: شده است

 
و با  درجه سانتی گراد عملیات حرارتی  1250یا، در دماي ساعت آس 50 که ينمونه ا یکسپراش اشعه ا يالگو: 6شکل

 .)    =TiC=   , Fe=    , Fe3O4=    , TiO2: (شده است یدهپاش یرالیهسطح ز يپاشش پالسما رو یندفرآ

 

 
 .دقیقه آسیا شده 30که به مدت  ينمونه ا  EDS یزوآنال يمورفولوژ: 7شکل 
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 . شده یاآس ساعت 50که به مدت  ينمونه ا  EDSز مورفولوژي وآنالی 8شکل 

 

 
 .شده درجه سانتیگراد عملیات حرارتی  1250و در دماي  یاآس ساعت 50به مدت  که  ينمونه ا  EDS یزوآنال يمورفولوژ: 9شکل 

 

 
  .هرتز 40:  و فرکانسر سانتی مت 4: قطر مسیر سایش ، گرم 250: حسب فاصله سایش در شرایط نیروکاهش وزن نمونه ها بر: 10کلش
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