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رانيا يات حرارتيسطح و عمل يمهندس ينار ملين سمينهم  

د شده يتول Ni-(Ti,W)Cو  HVOF ،Ni-TiC يپوششها يولوژبيسه خواص تريمقا

  يبه روش سنتز احتراق

  
  3يديسع ي، عل2 محمدرضا زمانزاد قويدل، 1مريم كرباسي

  
  دهيچك

ن ماده يا يد سرمتهايستم شروع شد و توليل قرن بيه سخت از اوادك مايد تنگستن به عنوان يكاربرد كارب
از به يد تنگستن كه از جمله آنها نيد كاربياما مشكالت تول. جاد كرديابزار برش ا در صنعت يميتحول عظ

به دليل پايين بودن آنتالپي تشكيل . در كاربرد ماده مذكور شد ييت هايجاد محدوديباال بود، منجر به ا يانرژ
استفاده  يدر راستا ييالذا تالشه .چندان موفق نبود يبه روش سنتز احتراق توليد ماده مذكور ،د تنگستنيكارب

. انجام گرفت WC يحاو ينه فلزيزم يتهايد كامپوزيجهت تول يفلز يندرهايبا د ساز وير مواد كاربياز سا
مواد حاصل  يكاربرد يابيارز و شده يه گذاريد مواد مذكور پايتول يقات بر مبنايتاكنون بخش اعظم تحق

 Ni-(Ti-W)C ينه فلزيت زميدو نمونه كامپوز يرد علمكيق با روين تحقيدر ا. چندان مورد توجه نبوده است
 يبر رو HVOFبه روش  يآنها پس از پوشش ده يكيولوژيد و خواص تربيتول SHSبه روش  Ni-TiCو 

كرو يم يابيو ارز يش رفت و برگشتين راستا از آزمون سايدر ا. قرار گرفت يابيمورد ارز CK45فوالد 
 يش بهتريمقاومت سا Ni(Ti-W)Cج نشان داد كه پوشش ينتا. شداستفاده  XRDو   SEM(، EDS(ساختار 

-Niشدن و در پوشش  يورقه ا Ni(Ti-W)C ش در پوششيزم سايداشته و مكان Ni-TiCنسبت به پوشش 

TiC  از نوع خراشان است. 

  
  ، سايش رفت و برگشتيد مضاعفي، كاربNi(Ti-W)C ،Ni-TiC ،SHS ،HVOF: يديكلمات كل

                                                 
  اصفهان يدانشگاه صنعت -مواد ينشكده مهندسدا يمرب -١

   دانشگاه صنعتي اصفهان -دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مواد -2

  دانشگاه صنعتي اصفهان -ندسي مواداستاد دانشكده مه -3
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 ...مقايسه خواص تريبولوژي پوششهاي

  مقدمه -1

 SHS(1(يبه خصوص از نوع خود انتشار ير گداز به روش سنتز احتراقيو د يتي، كامپوزيكيواد سرامد ميتول
 يمختلف مخلوط و فشرده م ين روش پودرهايدر ا. ر بوده استيقات دو دهه اخياز تحق ياريموضوع بس

گرما زا  ييايميك واكنش شيمشتعل شده و با انجام  يا اتمسفر خنثين مخلوط فشرده در هوا يشوند سپس ا
باال  يدما]. 1[شوند يد ميمحصوالت تول ن جبهه از واكنش دهنده ها،يبا عبور ا. شود يجاد ميجبهه احتراق ا

)K2000-4000(ادي، سرعت گرم و سرد شدن ز)K/s106-104 (شرفت جبهه احتراق ياد پيو سرعت ز
)cm/s1/0-25 (2[ن واكنشها هستنديقابل توجه ا ياز جنبه ها.[  

خوب و مقاومت  يكيو الكتر يت حرارتيو نقطه ذوب باال ، هدا يدها از جمله سختيكارب يخواص عال
 .ش داده استيرگداز افزايو د ينده ، مقاوم به خوردگياد ، كاربرد آنها را بعنوان مواد سخت و سايز ييايميش

ماده خالص در سازه  كياد باعث شده است كه نتوان از آنها بعنوان يز ين خواص جالب ، تردياما با وجود ا
 يبياژ مخلوط و مواد تركيا آليك فلز يبا  دها را معموالًيل كاربين دليتحت تنش باال استفاده نمود به هم يها
با خواص )  يريو انعطاف پذ يت حرارتي، هدا يكيت الكتريهدا(  ين مواد خواص فلزيدر ا. كنند يد ميتول

دها ين استفاده كاربيتر يلاص .]3[شوند  يد مياص مناسب تولبا خو يتيكامپوز ب شده و مواديدها تركيكارب
شروع شد وپس ازآن  1914ك ماده سخت از سال يد تنگستن بعنوان يكاربرد كارب].4[است  يدر ابزار برش

 Ni-Cr و Co ،Ni ندرها مثلياستفاده از انواع باامروزه با ]. 6، 5[جاد شديا يدر صنعت ابزار برش يميتحول عظ
 ي، موفقيتهايي در راستامنفرد يدهايكارب يبه جا WC-TaCو WC-TiCمثل  ييچندتا يدهايد كاربجايز ايون

چندان  يد تنگستن به روش احتراقيد كاربيتول.]8و7[ حاصل شده است WCه يبهبود خواص مواد بر پا
گر در يد دكه استفاده از موا است WCل يكم واكنش تشك ين مسئله آنتالپيل ايدل. ز نبوده استيت آميموفق

  .سازد ير  ميستم اجتناب ناپذيدر س يانرژ ييواكنش سنتز را به منظور خود كفا
 .دارند يشتريكاربرد ب HVOF2ند يو فرآ ييند پاشش پالسمايفرآ ،يپاشش حرارت يندهايان فرآيامروزه  از م

باال  يو سرعتها دروژن ذرات را در دماير هينظ يژن و سوختين اكسيب ياحتراق يواكنشها HVOFند يدر فرآ
مطلوب به  ين، چسبندگييتخلخل پا ين روش دارايد شده بديپوشش تول. دينما يه پرتاب مير اليبه طرف ز

  ].9[باال است يل سرعتهايبه دل يدياكس ير كم فازهايه ومقادير اليز
 يبولوژير تررفتا يابياما ارز. مضاعف شده است يد هايد انواع كاربينه توليدر زم يقاتيتحقتاكنون هرچند 

پوششها با  يبولوژيسه رفتار تريق مقاين تحقيهدف از ا. قرار نگرفته استن پوششها چندان مورد توجه يا
  باشد يم Ni(Ti,W)Cو  Ni-TiCب يترك

                                                 
1- Self Propagation High Temperature Synthesis 
2- High Velocity OxyFeul thermal spray 
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رانيا يات حرارتيسطح و عمل يمهندس ينار ملين سمينهم  

  قيروش تحقمواد و  -2

ه يد شد و پس از تهيتول SHSتوسط روش  Ni-TiCو  Ni(W-Ti)C يت هايدر ابتدا كامپوز قين تحقيدر ا
به  CK45فوالد  يبر رو يتيكامپوزپودر  يپوشش ده ،ياكاريبا استفاده از آس يمحصول سنتز احتراقپودر از 

به عنوان ه شده يارا )1(كه در جدول يبا خلوص يپودر هازاق حاضر يدر تحق. انجام گرفت HVOFروش 
و سپس تحت فشار  ديبا هم مخلوط گرد )2(مقدار الزم از هر پودر با توجه به جدول . ه استفاده شديمواد اول

MPa5-6  گلوله اي خرد شده و محصول  ينمونه هاي حاصل از سنتز احتراقي توسط آسيا. فشرده شد
سرند شده و  )HVOFروش ه جهت فرآيند پوشش دهي ب(پودري به منظور بهينه سازي توزيع اندازه ذرات 

 Plasmaبا دستگاه  HVOFفرآيند پوشش دهي به روش . ميكرون پودرها جدا گرديد 45ذرات زير 

Technic براي تعيين تركيب پودرهاي . انجام شد هر دو نمونه، يبه روش يكسان برا ساخت كشور سوئيس
و براي  X-PRET-MPDمدل  Philipsتوسط دستگاه ) XRD(حاصل نيز از تكنيك پراش پرتو ايكس

كروسكوپ الكتروني روبشي در مراحل مختلف از مينمونه ها  يز كميو آنالبررسي مورفولورژي نمونه ها 
)SEM (Philips  مدلXL30SERIES   زگر يآنال وEDS  مدلEDAX   آزمون سايش در دو  .استفاده شد

از سايش توسط  نيوتني انجام شد و ذارت حاصل از سايش و سطح نهايي نمونه ها بعد 60و  30بار مختلف 
هم در مسافت هاي مختلف كاهش وزن در طول آزمون . ميكروسكوپ الكتروني مورد مطالعه قرار گرفت

 .تعيين گرديد )ميلي گرم 1/0با دقت  ( نمونه ها توسط ترازو
  خلوص پودرهاي مصرفي در آزمايشات: 1-جدول

  )يدر صد وزن(خلوص  پودر
  %98  ميتانيت

  %96  نيكل
  %8/99  )گرافيت(كربن

  %9/99  تنگستن
  

  شيآزما يب و مشخصات نمونه هايترك: 2-جدول

 يت اتمنسب  نمونه

W/Ti 

 يدرصد وزن
  كلين

 يدر صد وزن
  ميتانيت

 يدر صد وزن
  تنگستن

 يدر صد وزن
  كربن

Ni-TiC 0  30  10/55  0  90/14  

Ni(Ti-W)C  2/0  30  46/33  68/25  86/10  
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 ...مقايسه خواص تريبولوژي پوششهاي

  ج و بحثينتا -3

در  يحاصل از سنتز احتراق Ni(Ti-W)Cو  Ni-TiC يپودر ينمونه ها يبر رو XRD زيآنال جينتا
 ديتول C(Ti-W)و  TiC يد هايكارب يشود كه در اثر سنتز احتراق يمشاهده م. ه شده استيارا )2و1(يشكلها

گيرند چراكه  يقرار م يتقريبا يكسان يدر محلها C(Ti-W) و  TiC يالزم به توضيح است كه پيكها .شده اند
ين شرايط تنها دليل ايجاد در ا. افتد  ياتفاق م  TiCبا ورود تنگستن به شبكه  C(Ti-W)توليد كاربيد مضاعف 

تنگستن است كه در مخلوط اوليه با مقدار ذكر شده در روش تحقيق وارد  يماربيد مضاعف عدم وجود پيكها
  .شده است

  

  
  Ni(Ti-W)Cالگوي پراش اشعه ايكس نمونه : 2- شكل                Ni-TiCكس نمونه يپراش اشعه ا يالگو: 1- شكل

  
ه يارا )3(يدر شكلها Ni(Ti-W)Cو  Ni-TiCدو نمونه  يبرا  SHSند ياز فرآحاصل  يپودرها SEMر يتصاو

به صورت كامالً همگن در  يتيكامپوز يشود ذرات فازها يمشاهده م )3(همانطوركه در شكل .شده است
ه شده يارا) 3(كه در جدول )EDS( يعنصر يمه كميز نيج حاصل از آنالينتاوجه به تبا . نه پراكنده شده انديزم

 C(Ti-W) )ب-3(د رنگ در شكلي، فاز سفTiCره در هر دو نمونه يت يكه فاز خاكسترتوان گفت  يم ،ستا
ن روش ييدقت پاو  EDSج يبودن نتا يمه كميكل است، البته با توجه به نير نينه در هر دو تصويو فاز زم

مورد  XRD يفازز يج آناليبا توجه به نتا EDSز ير و آناليتصاوج مربوط به ي، نتا كربنمذكور در رابطه با
  . قرار گرفت يابيارز

با . ارايه شده اند) 4(نتايج حاصل از اندازه گيري كاهش وزن نمونه ها در طول انجام آزمون سايش در شكل
به دليل سايش ناپايدار در مسافت هاي كه مقايسه مقاومت سايشي كل نمونه ها، اين مطلب قابل استنتاج است 

لذا در ]. 11[قضاوت در اين محدوده چندان معتبر نخواهد بود ،ايجاد پروفيل مورد نظر ابتدايي آزمون و عدم
مشاهده مي شود ) 4(همانطوركه در شكل. متر انجام گرفت1000اين پژوهش تحليل ها براساس مسافت 

ين نيوتن كمتر از بقيه است كه به خاطر رفتار متفاوت ا 30در بار  Ni(Ti-W)Cكاهش وزن نمونه با پوشش 
نيوتن به علت زياد بودن بار و يكسان شدن مكانيزم سايش  60در نيروي . نمونه حين انجام آزمون سايش است
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رانيا يات حرارتيسطح و عمل يمهندس ينار ملين سمينهم  

به همين دليل در اين پژوهش به بيشتر بررسي تغييرات و نتايج . دو نمونه خواص يكساني از خود نشان داده اند
  .نيوتن پرداخته مي شود 30سايش در وزن  حاصل از آزمون

              
 )ب)                                                                   (الف(

  Ni(Ti-W)C نمونه ) ب( Ni-TiCنمونه  )الف(  SHSحاصل از  هاپودراز  BSEتوسط دتكتور  SEMر يواتص: 3- شكل
  

  )EDS(ج حاصل  از آناليز نيمه كمي عنصري ينتا:3-جدول

W Ni Fe Ti نمونه 

2/67  4/2  - 3/30   )Ni(Ti-W)C(فاز سفيد در  

64/16  6/2  - 7/80   )Ni (Ti-W)C(فاز خاكستري تيره در  

41/4  10/95  - 48/0   )Ni (Ti-W)C(فاز زمينه  در 

  )Ni-TiC(فاز تيره در 94 - 6 -

  )Ni-TiC(فاز زمينه در   45/0 -  5/99 -

 
35/33  18/9  9/51  55/5   )Ni(Ti-W)C(نيوتن  30شيمنطقه سا 

- 12 56/78  77/8  )Ni-TiC(نيوتن  30منطقه سايش  

  

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0 200 400 600 800 1000

(m)�����

(g
r)

ن
وز
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�

�

(60N)Ni(Ti-W)C

(30N)Ni(Ti-W)C

(60N)Ni-TiC

(30N)Ni-TiC

  
  شيسا كاهش وزن بر حسب مسافت در آزمون ينمود ارها: 4- شكل

  
 يبرطبق تئور. ش، مشهود استيض ساسطح در معر يرورشد و اشاعه ترك   )و ب الف-5(با توجه به شكل 

ترك و اشاعه آن در عمق منجر به  يه زن، جوانيبرش يروهايك تحت اثر نير شكل پالستيي، تغيش ورقه ايسا

TiC 

Ni 

(Ti-W)C 
TiC 
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 ...مقايسه خواص تريبولوژي پوششهاي

چون  ييده هايكه پد دشو يده ميد BSEر يبا توجه به تصو  ].13و12[شود يش ميشدن ذرات سا يورقه ا
مشاهده ذرات ورقه و  )ج-5(با دقت در شكل. ش مشهود استيده سايشرفت پديون هم در پيداسيزم اكسيمكان

با توجه به . گردد يد مييگر تايش نمونه بار دين سايزم تورق حيش رخداد مكانيدر پودر حاصل از سا يا
د در مناطق كنده يبا رنگ سف يشود كه فازها يده ميه شده ديته BSEكه با دتكتور ) ب-5(ر شكليتصو
ش و مقاومت آن در برابر ين سايح C(Ti-W)تواند نشانگر عملگرد بهتر  يكه م ،مانده اند يورقه ها باق شدن

  .سطح باشد ياز رو يكندگده تورق ويپد
مشهود  يش خراشان به خوبيده سايه شده آثار رخداد پديته Ni-TiCكه از نمونه ) الف- 6(با توجه به شكل

مه يز نياز آنال فادهاست ه شده و بايته) الف-6(از منطقه شكل BSEكه با دتكتور  )ب-6(با توجه به شكل. است
اتفاق افتاده  Ni-TiC در نمونه يعيان به طور نسبتا وسش خراشيده سايمشخص شده كه رخداد پد EDS يكم

ك منطقه با اندازه ثابت از سطح يدر  Feكه در صد يبه طور .ده شده استيسطح خراش يو پوشش از رو
كرو يبا توجه به عدم حضور م .است Ni(Ti-W)Cشتر از مقدار آن در نمونه يار بيبس Ni-TiCش در نمونه يسا

با  ش نمونهين سايدرح  تورق يهازم يمكانتوان گفت  يمش يذرات پودر سا درو ش يتركها در سطح سا
  .فتاده استياتفاق ن Ni-TiC پوشش

شتر بوده و يب Ni-TiCنسبت به نمونه  Ni(Ti-W)Cش در نمونه يتوان گفت كه مقاومت به سا يم يبطور كل
ان با توجه به ين مياش كنده شده است كه در ين تست سايه، حير اليز ياز پوشش از رو يسطح كمتر

ر يده تورق رخ داده در سايشتر وكنترل پديب يدگيچسبدر  Ni(Ti-W)Cد مضاعف ينقش كارب)ب-5(شكل
  . مشهود است يفازها به خوب

در  87(مذكور در منطقه Fe ين با توجه به در صد بااليو همچندر منطقه سايش  يدگيبا توجه به آثار خراش
  .خواهد بود يزم چسبان منتفيش، امكان رخداد مكانيبه خط سا ش نسبتين سايو كوچك بودن پ )صد

      
  )ج)                                                              (ب(                                                                )الف(

 ش يذرات حاصل از سا) ج( BSEش توسط دتكتوريطح ساس) ب(ش يسطح سا) الف( Ni(Ti-W)Cنمونه  SEMر يتصاو: 6- شكل
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رانيا يات حرارتيسطح و عمل يمهندس ينار ملين سمينهم  

     
  )الف)                                                              (ب(                                                                )ج(

 شيذرات حاصل از سا) ج( BSEدتكتور ش توسطيسطح سا) ب(ش يسطح سا) الف( Ni-TiCنمونه  SEMر يتصاو: 6- شكل

  
همانطوركه اشاره شد در مسافت هزار متر . ز مطابقت دارديج حاصل از نمودار كاهش وزن نيج با نتاين نتايا

زم يكانيتوان علت آن را عدم فعال شدن م يكه م دارد يكاهش وزن كمتر Ni(Ti-W)Cنمونه با پوشش 
بصورت نسبتا ش خراشان يزم سايمكان Ni-TiCمونه با پوشش كه در ن يدرصورت. ان كرديب ،ش خراشانيسا

  .شده است زان كاهش وزنيش ميو افزا شتر پوششيباعث كنده شدن ب و رخ داده يديشد
. ه شده استيارا )8(در شكل )نيپ(شيدر آزمون سا ها نمونه يشيوزن جفت سا يريج حاصل از اندازه گينتا

-Ni(Tiن در نمونه با پوشش يپوتن كاهش وزن در ين 30در بار جه گرفت كه يتوان نت يبا توجه به شكل م

W)C گستردگي بيشتر پديده سايش خراشان پين در اثر تماس گر است كه احتماالً به خاطر ياز نمونه دشتر يب
  .ش در نمونه مذكور استين ساين حيبه طور محدود در پش چسبان يسا. بوده است Ni(Ti-W)Cبا پوشش 
با . ش ارائه شده استير مسافت ساييتغبر حسب  مختلف ينمونه ها اصطكاكب يضر راتييتغ )9(در شكل

 يداشته و نم يدينمونه ها نوسانات شد يتماماصطكاك ب يجه گرفت كه ضريتوان نت يتوجه به شكلها م
- 9(سه آن با شكليو مقا )ب وج-9(يهاتوجه به شكلگر با ياز طرف د. آنها ارائه كرد ين برايانگيك ميتوان 
 ن مسئلهيعلت ا .افته استيش يحالت افزا دوش در هر يب سايه به اعمال پوشش ضرشود ك يمشخص م )الف

را اصطكاك ب ينوسانات ضراد يز دامنه )ب وج-9(يدر شكلها. نسبت داد 1يزبر اد بودنيز به توان يم را 
دارند  ييباالطكاك ب اصيكه ضر ينقاط.  ش نسبت دادينمونه سا يتهاتوان به توقف نمونه در دو ان يم

ب ين بودن ضرييپا. ن مربوط به لغزش آسان استييب اصطكاك پايو ضر يمربوط به حالت توقف لحظه ا
ن سطح ييپا يسطح و زبر يعيطب يها ي، آلودگيديه اكسيل الياز تشك ياصطكاك در شروع لغزش ناش

  .است

                                                 
1. roughness 
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  مختلف نمودار تغيير وزن پين در اثر سايش و تماس با نمونه هاي: 8- شكل
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  )ب(                                                 )                                                                                                                            الف( 
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 )ج(
  Ni(Ti-W)C )ج( Ni-TiC نمونه )ب( پوششنمونه بدون  )الف( شيبر حسب مسافت سا شيب ساينمودار ضر:9- شكل

 
  يريجه گينت -4

  د كرديتول Ni(Ti-W)Cو Ni-TiC  يتيكامپوزتوان پودر  يم يبا استفاده از روش سنتز احتراق .1
  .دارند يكنواختيهمگن و ع يتوز يديتول يد در پودر هايذرات كارب .2
  .ستر ايامكان پذ SHSبه روش  يديتول يتوسط پودرها HVOF ياعمال پوششها .3
نسبت به پوشش  يباالتر يشيمقاومت سا Ni(Ti-W)Cكامپوزيتي  پودر  جاد شده توسطيپوشش ا .4

  .دارد Ni-TiCجاد شده توسط پودريا
از نوع  Ni-TiCوده و در پوشش بتورق از نوع  Ni(Ti-W)Cش در پوشش يسااصلي زم يمكان .5

  .استخراشان 
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رانيا يات حرارتيسطح و عمل يمهندس ينار ملين سمينهم  

  تشكر وقدر داني  -5

در قالب  اين كار تحقيقاتي هزينهي دانشگاه صنعتي اصفهان به خاطر تامين بدينوسيله از معاونت محترم پژوهش
جهت استفاده در پوشش دادن به روش  SHSتوليد شده به روش  Ni(Ti-W)Cتوسعه كامپوزيت  "طرح

  .مي شود تشكر و قدر داني "يپاشش حرارت
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Comparison of tribological properties of Self Propagation High Temperature 
Synthesized (SHS) Ni-TiC and Ni (Ti-W) C, HVOF coatings     

 
M. Karbasi 1, M.Z. Ghavidel2 and A. Saidi3 

 
Abstract 
The purpose of this study is investigation the microstructure and wear behavior Ni-TiC and 
Ni (Ti-W) C, HVOF coatings; Ni-TiC and Ni (Ti-W) C composite powders were prepared by 
mixing of elemental powders, followed by pressing, self propagation high temperature 
synthesizing (SHS), mechanical crushing, HVOF coating and reciprocating wear testing. 
Samples were characterized by: SEM, EDS and XRD. According to results: Ni (Ti-W) C 
coating have better wear behavior and more wear resistant than Ni-TiC coatings. Major 
Reciprocating wear mechanism of Ni (Ti-W) C   and Ni - TiC coatings were lamination and 
abrasive respectively.      
 
Key words: SHS, Ni-TiC, Ni(Ti-W)C, HVOF, Reciprocating wear. 
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