خواص تریبولوژیکی
2

غالمرضا فغانی *1و علیرضا خواجهامیری

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.13811

آلیاژسازی سطحی  Ti-6Al-4Vبا نیتروژن و کروم بهوسیله فرایند قوس تنگستن بهمنظور بهبود

 -1گروه مواد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص) ،تهران ،ایران

(دريافت مقاله -1397/5/16 :دريافت نسخه نهايي)1398/9/23 :

چكيده -آلیاژ  Ti-6Al-4Vبهدلیل خواص ویژهای از جمله چگالی کم ،استحکام و مقاومت بهخوردگی باال کاربردهای فراوانی در صنایع
مختلف بهویژه هوافضا پیدا کرده است .با اینحال ،یکی از مشکالت عمده استفاده از این آلیاژ ،خوواص تریبولووژیکی ضو یف آن تحوت
بارهای نسبتاً زیاد است .در پژوهش حاضر ،بهمنظور بهبود خواص تریبولوژیکی آلیاژ ( ،)Ti-6Al-4Vاز اضافه کردن ذرات کروم به ورق در
محیط حاوی نیتروژن در فرایند جوشکاری قوس تنگستن ( )TIGاستفاده شد .بررسی های ریزساختاری بهکمک میکروسکوپ نوری ،آنوالیز
پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی ،تشکیل ذرات  TiCr2 ،TiNو  Cr2Nدر زمینهای از فاز سخت تیتوانیم را تأییود کورد.
سختی الیه آلیاژی شده با  TIGبه  1000 HV0.3افزایش یافت که چهار برابر بیشتر از سختی آلیاژ پایه بود .همچنین ،نرخ سایش نمونههوای
آلیاژسازی شده با کروم و نیتروژن تحت بار  30نیوتن و مسافت  1000متر 5/9 ،برابر نسبت به نمونه آلیاژ بدون پوشش ،کاهش یافت.
واژههای کلیدی :سختی ،سایش ،آلیاژ  ،Ti-6Al-4Vفرایند قوس تنگستن ،میکروساختار

TIG Surface Alloying of Ti-6Al-4V with Nitrogen and Chromium for
Improved Tribological Properties
G. R. Faghani1*and A. R. Khajeh-Amiri2
1- Materials Department, Faculty of Mechanical Engineering, Khatam-Ol-Anbia (PBU) University, Tehran, Iran.
2- Toxin Research Institute, Aja University of Medical Science, Tehran, Iran.

Abstract: Due to special properties such as low density, high strength and high corrosion resistance Ti-6Al-4V alloy has been
used extensively in various industries, especially in the aerospace aspects. However the major problem of this alloy is its poor
tribological properties under relatively high loads. In the present study, in order to improve the tribological properties of
mentioned alloy, chromium particles were added to Ti-6Al-4V layers in the nitrogen-containing atmosphere during the Tungsten
Inert Gas (TIG) welding process. Microstructural investigations using optical microscopy, X-ray diffraction analysis and
*  :مسئول مكاتبات ،پست الكترونيكيg.r.faghani@stu.nit.ac.ir :
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 -2مرکز تحقیقاتی توکسین ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران

Keywords: Hardness, Wear, Ti-6Al-4V alloy, TIG process, Microstructure.

آلياژهای تيتانيم ،دارای خواص کمنظيری چون نسبت استتکكا هته

 Iجريان S ،سرلت جوشكاری است [ .]14در فرايند جوشكاری

وزن هاال ،مقاومت هه خوردگي مناسب ،مقاومت هته خت ع لتالي،

قو

تنگست اهعاد لووچه ،تاهعي از شدت جريان و سترلت

ختواص مناستب در دمتای مکتتي تتا  550درجته ستانتيگتتراد و

انجا لم يات جوشكاری است .هرخي از اليههای کامپوزيتي از

زيست ستازگاری مناستب هستتند [ .]3-1همتي مووتوب هالت

واکنا ميان لنایری از قبيل  C ،B ،Nو لتي  Oها زمينه توليد

کارهردهتای فتراوان آنهتتا در یتتنايف هوافیتا ،شتتيميايي ،دريتتايي،

مي شوند که ميتواند موجب ايجاد يک فاز تقويتکننده ستخت

تجهي ات و قطعات پ شكي شده است [ .]6-4مکتدوديت ایت ي

مانند  TiN ،TiCو  TiB2شود [.]15

آلياژهای تيتانيم خواص تريبولوژيكي نامناستب (ایتطكاب هتاال و

يكي از روع های اف ودن لنصر آلياژی هه لووچه متااب،

نتترس ستتايا زيتتاد) استتت کتته هتتهکتتارگيری ايتت آليتتاژ را هتتا

دميدن گاز فعال مانند نيتروژن و يا انجا فرايند ذوب سطکي در

مکدوديتهايي مواجه کرده استت [ 7و  .]8هنتاهراي ههبتود رفتتار

مکفظه لاوی گاز فعال استت .هتا استتفاده از ايت روع ،گتاز

تريبولوژيكي ،يكي از مهمتري اهتدا تکقيقتات در لتال انجتا

نيتروژن وارد مااب شده ،ها لنایر موجود در لووچه واکتنا

روی تيتتتانيم و آلياژهتتای آن استتت .مهندستتي ستتط  ،از جم تته

مي دهد که اي امر هه تشتكيل فازهتای ستخت نيتريتدی منجتر

مؤثرتري روعها هرای ههبود خواص تريبولوژيكي و مقتاو ستازی

مي شود [ .]18-16هرخي پژوهشگران ،در لتي ذوب ستطکي

قطعات در مقاهل پديدههايي مانند سايا ،خوردگي و اکسيداستيون

تيتانيم ها فرايند لي ر ،گاز نيتروژن را هه مااب دميده و ها تشكيل

است [ .]9هدي منظور از روعهای ذوب سطکي توس پرتوهتای

دندريت های هر مبنای  TiNدر زمينه تيتانيم ،اليه کتامپوزيتي هتا

پرانرژی ،مانند پرتو الكتروني ،پرتو لي ر و دستگاههای توليتد قتو

وخامت مناسب توليد کردند .هر اسا

مانند  TIGهرای ايجاد اليههايي ها خواص تريبولوژيكي مناستبتتر

هه سايا اليه کامپوزيتي ههترتيب  12و  6هراهر آلياژ پايه ههبتود

استفاده ميشود [ .]10در اي راستتا ،هتا استتفاده از منتاهف متمرکت

يافت [ .]21-19در تکقيقات ديگر ،ها استفاده از فراينتد قتو

انرژی اشاره شده ،اليههتای ذوب ستطکي ،آلياژستازی ستطکي و

تنگست در لي ذوب سطکي تيتانيم ،گاز نيتروژن هه لووتچه

اليههای کامپوزيتي سطکي توليتد شتدند [ 10و  .]11در لم يتات

وارد شده و اليهای سخت و مقاو هه سايا هر مبنای فتاز TiN

هسيار لائ اهميت هوده

تشكيل داد .سختي اليه تشكيل شده تا چهار هراهر ف پايه اف ايا

چرا که مقدار اي چگالي تعيي کننده گرمای ورودی هه ري ستاختار

يافتت .ري ستاختار نتتوالي مخت ت

اليتههتتای تشتكيل شتتده،

و ههتبف آن خواص في يكي و خواص مكتانيكي متاده متؤثر استت

دندريتهای نيتريد تيتانيم در فای ه  0/1مي يمتری از سط هود،

از راهطتته ( )1هتتهدستتت

وم اينكه ري ساختار مارتن يتي ني مشاهده شد [ 21و  .]22در

ذوب سطکي ،چگالي انرژی ورودی قو

[ .]13-11چگتتالي انتترژی ورودی قتتو

پژوهشي ديگر ،توس فرايند قو

ميآيد:
()1
در اي راهطه η ،وريب هازدهي قو

E  ( V  I) / S

نتايج ،سختي و مقاومت

تنگست  ،سط تيتانيم خالص

ذوب شده و ها استفاده از گاز نيتروژن و پودر آلومينيو  ،اليههای

هوده که هميشته کمتتر از

کامپوزيتي ههروع درجا توليد شد .طبق نتايج ،لیور نيتروژن در

يک و معموالً  48درید درنظر گرفته ميشود ،زيرا کته هميشته

لووچه مااب منجتر هته تشتكيل سته ترکيتب  TiN ،TiAl3و
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 -1مقدمه

اتال انرژی لرارتي هه روعهای متفاوت وجود دارد V .ولتاژ،

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.13811

scanning electron microscopy, proved the formation of TiN, TiCr2 and Cr2N particles in the matrix of hard titanium phase. The
hardness of TIG alloyed layer increased to 1000 HV0.3 which was 4 times higher than that of the base alloy. Moreover, the wear
rate of TIG alloyed samples with chromium and nitrogen under 30N load and distance of 1000 m was 5.9 times lower than that of
the bare Ti-6Al-4V alloy.

لنصر

Al

V

Fe

O

H

Ti

درید وزني

5/62

3/51

>0/02

>0/023

>0/011

مقدار هاقيمانده

 Ti3Al2N2ها مورفولتوژی دنتدريتي شتده استت .مقاومتت هته

جوشكاری قو

سايا آلياژ ني تا لدود هفت هراهر نسبت هه آلياژ پايه افت ايا

سطکي از روی سط نمونهها ها کاغا سنباده و استون کتامالً تميت

پيدا کرد [.]22

شدند .در ايت تکقيتق ،هترای آلياژستازی ستطکي از پتودر کترو

در تکقيقي ديگر ،ها ت ريق دریدهای مخت ت

( 20و 100

تنگست قترار گيرنتد ،اکستيدها و آلتودگيهتای

خالص ها انتدازه کوچتکتتر از  50ميكرومتتر در مکتي مخ تو

فرايند  ،TIGاليه سخت لاوی فازهای  TiNو Ti2Nروی آليتاژ

چسباندن پودر گفته شده روی نمونتههتا ،چستب پ تيونيتلالكتل

تيتانيم تشكيل شد .سختي اليه ههدست آمده در مقايسه هتا ف ت

( )PVAههکار رفتته و ستپ

پايه ،از  250 HV0.3هه لدود  900 HV0.3رسيد و مقاومتت هته

وخامت اليه مورد نظر روی سط  0/5 ،مي يمتر درنظر گرفته شد.

سايا ني هه مقدار زيادی ههبود يافت .همچني در اثر تشتكيل

تنگست  ،از يتک ميت  x-yکته

فازهای سخت ،مكاني

سايا ني تغيير کرد .در مقايسه ها اليته

ايجاد شده تو س لي ر مشتاهده شتد کته در روع جوشتكاری
قو

هرای انجا لم يات قو

هتا استتفاده از خت کتا و کتولي ،

قاه يت تنظيم سرلت های مخت ت

را داشتت ،استتفاده شتد.

هرای تن مي انرژی مورد نياز فرا يند ،يک دستتگاه  TIGمتدل

تنگست مقدار سختي تتا لمتق هيشتتری از ستط لفت

 Merkle TIG 200 AC/DCهه کار رفتت .از گتاز آرگتون هتا

ميشود و توزيف يكنواختتری از سختي ههدست ميآيد [.]23

خ وص  99 /999درید و فشار چهار ليتر هر دقيقه هه لنتوان

تنگستت در تتنمي

گاز خنثي و از گاز نيتتروژن هتا خ توص  99 /999دریتد و

انرژی الز هرای ذوب سطکي تيتانيم هه کار گرفته شد .همچني

فشار چهار ليتر هر دقيقه هه لنوان گاز فعال هترای شترکت در

هرای ايجاد اليه های سطکي هر مبنای نيتريتد تيتتانيم ،از مکتي

لم يات آلياژسازی سطکي استفاده شد .الكترود هه کار رفته از

در پژوها لاور ،منبف لرارتي قتو

تنگست ها دو دریتد تتوريم هته

لاوی گاز نيتروژن استفاده شد .پودر کرو ني لالوه هر قاه يت

نوب غيرمصرفي و از جن

نيتريدزايي ،هه لنوان لنصر پايدارکننتده فتاز هتتا ،هترای ایتالح

قطر  2/4مي ي متر ها نوب تي و طول متؤثر در لتدود شتا

ري ساختار اليه های سطکي ،قبل از لم يتات ذوب روی ستط

مي ي متر و ه مچني نوب جريان مورد استفاده ( DCENجريان

نمونه ،پيا نشست شد .هتا توجته هته تشتكيل فازهتای ستخت

مستقيم) و هراهر  100آمپر و ولتاژ المالي در همه نمونته هتا

نيتريدی در زمينه فاز ههنسبت نر هتتا ،انتظتار متيرود کته ايت

ثاهت و هراهر ها  15ولت هود .هرای هررسي ههتر نتايج پژوها

اليه های کامپوزيتي سطکي ايجاد شده ،خواص سايشي آليتاژ را

انجا شده ،هررسي های ري ساختاری ،سختي و ستايا روی

ارتقا هخشند.

نمونه اوليه ( ،) P1نمونته تکتت ذوب ستطکي ( ،)P2نمونته
تکت ذوب سطکي در مکي مخ و آرگون و نيتروژن ()P3

 -2مواد و روش تحقیق

و نمونه آلياژسازی شده هتا کترو و نيتتروژن ( )P4هماننتد

از آلياژ Ti-6Al-4Vها ترکيب مشخص شده در جدول ( )1هتا اهعتاد

جدول (  )2انجا گرفت.

 50×50×8مي يمتر مكعب ههلنوان زيراليته هترای انجتا لم يتات
آلياژسازی سطکي استفاده شد .قبل از اينكه نمونهها تکت لم يات

مواد پيشرفته در مهندسي ،سال  ،38شمارة  ،4زمستان 1398

هرای هررستي ري ستاختار اليته ستطکي ،پت

از انجتا

متالوگرافي استاندارد ،نمونه ها هه مدت  8- 10ثانيه در مک ول
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درید) از گاز نيتروژن هته داختل لووتچه متااب لایتل از

آرگون و گاز فعال نيتروژن ها نسبت  50-50استفاده شد .هتهمنظتور

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.13811

جدول  -1ترکیب شیمیایی آلیاژ پایه

کد نمونه

لم يات

P1

نمونه خا

P2

ذوب سطکي نمونه خا در آرگون خالص

P3

ذوب سطکي در مکي لاوی نيتروژن

P4

آلياژسازی سطکي ها کرو در مکي لاوی نيتروژن

جريان

سرلت

لرارت ورودی

(آمپر)

(مي يمتر هر دقيقه)

(کي وژول هر سانتيمتر )

100

4/8

150

هيدروف وئوريک اسيد و  6مي ي ليتر نيتريک استيد) لكتاکي

ههمنظور تشتخيص اليتههتای ستطکي لایتل شتامل فازهتای

شتتده و هتتتا استتتفاده از ميكروستتتكوپ نتتتوری )OM( 1و

الگوهای

ميكروستتكوپ الكترونتتي روهشتتيPhilips XL30 )SEM( 2

مجه هه دستگاه پراع انترژی پرتتو ايكت

3

هي ف ی ،آنالي پراع پرتو ايك
پراع پرتو ايك

انجا شد .هر اسا

فازهای موجتود در اليته ذوب ستطکيشتده

( )EDSمتورد

هرای نمونههای  P3و  P4جتدول ( )2در شتكل ( )1نشتان داده

هررستتي قتترار گرفتنتتد .هتترای شناستتايي و هررستتي فازهتتای

شده است که لیور تيتانيم (زمينه) و ترکيبات  TiNو  Ti2Nدر

( ،)XRDهه وسي ه دستتگاه

نمونه  P3و ترکيبات  TiCr2 ،TiNو  Cr2Nدر نمونه  P4را تنييد

 Brukerمتتدل  D8DVABCEتکتتت ولتتتاژ  40کي وولتتت و

ميکند .لرارت هاالی ايجاد شده هال

شد تا اليه سطکي ذوب

شدت جريان  30مي ي آمپر ها استفاده از پرتو تكفتا CuKα

و ها نيتروژن و کرو وارد واکنا شتود .تشتكيل ايت فازهتا را

(ها طول موج  1 /54آنگسترو ) و ها اندازه گتا  0/06درجته

ميتوان اي گونه توجيه کرد که سرلت سرمايا ههقتدری زيتاد

انجا گرفت.

است که در لیور لنصر کرو ههلنوان پايدارکننتده فتاز هتتا و

تشكيل شده از پراع پرتو ايك

4

ههمنظور اندازهگيری سختي اليههای آلياژی ايجتاد شتده ،از

اتمسفر فعال نيتروژن ترکيبات هتي ف ت ی فتوش تشتكيل شتده

يک دستگاه سختي سنج ميكروسكوپي مدل  Leitzها فرورونتده

است .هخشي از تيتانيم در لم يات آلياژسازی شرکت نميکند و

از نوب ويكرز استتفاده شتد .از هتار المتالي  300گتر در ايت

در لم يات آلياژسازی سطکي نمونه  P4هتهآستاني مشتخص و

آزمايا استفاده شد.

قاهل شناسايي است و در آزمون پراع پرتو ايك  ،زاويتههتای

رفتار سايشي نمونه ها ها استفاده از آزمايا ستايا پتي

پراع تيتانيم مشاهده ميشود.

روی ديسک تکت هار  30نيوت و مسافت  1000متتر و هتا

تصوير ميكروسكوپي نوری از مقطف نمونته  P4جتدول ()2

سرلت  0/5متتر هتر ثانيته ،هررستي شتد .در ايت آزمتايا

در شكل ( )2نشان داده شده است .همانطورکه مشخص استت

نمونه های سايشي ،پي هايي ها قطر پنج مي تي متتر و ارتفتاب

منطقه آلياژی تقريباً يكنواخت است .وجتود لفترات گتازی در

هشت مي ي متر هودند که ها استفاده از دستگاه هرع سيم تهيه

منطقه آلياژی هه دليل رطوهت اندب همتراه چستب ،و همچنتي

شدند  .از ديسک های فوالدی  AISI52100ها قطر  41مي ي متر

زمان هسيار کوتاه واکنا است کته اجتازه ختروج هته لفترات

و ارتفاب هشت مي ي متر ها سختي  63 HRCهته لنتوان جستم

گازی را نمتي دهتد .وجتود لفترات در لترارتهتای ورودی

ساينده استفاده شد .پتي و ديستک قبتل و هعتد از آزمتايا

هه نسبت پايي را ميتوان هه تشكيل ناقص قو

هي زيراليته و

سايا ها دستگاه فرایوت و مک ول استون چرهتي گيتری و

الكترود نسبت داد [.]3-1

شسته شدند.
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( Krollلتتتتاوی  100مي تت تي ليتتتتتر آّب 3 ،مي تت ت ي ليتتتتتر

 -3نتایج و بحث

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.13811

جدول  -2مشخصات نمونههای استفاده شده در فرایند جوشکاری قوس تنگستن

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.13811

شکل  -2تصویر میکروسکوپی نوری از

نتايج لایل از سنجا پراع انرژی پرتو اي كت
مخت
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شکل  -1الگوی پراش پرتو ایکس :الف) نمونه  P3و ب)

نمونه P4

نمونه P4

از منتاطق

ستتطکي شتتده ( )P4در شتتكل (  )3و جتتدول (  )3مشتتاهده

تشتكيل شتده از مقطتف لروت ي نمونته آلياژستازی

مي شود  .نتايج لاکي از وجود لنا یتر نيتتروژن و کترو در
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(رنگی در نسخه الکترونیکی)
جدول  -3ترکیب شیمیایی مناطق مشخص شده در تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی شکل

لنایر

Ti

Al

V

N

)(3

Cr

درید اتمي

A

73/8

2/96

1/69

19/86

1/69

B

99/37

0/34

0/02

0/05

0/22

مناطق سفيد و وجود تيتانيم در زمينه نسبتاً سياهرنگ است.

ها فرورونده از نوب ويكرز استفاده شد .هرای ري سختيسنجي از

تصوير ميكروسكوپي الكتروني روهشي از ناليه آلياژی تهيه

هار المالي  300گر ههمتدت  30ثانيته استتفاده شتد .آزمتايا

و در شكل ( )4نشان داده شده است .همانطور کته در تصتوير

ري سختي سنجي روی مقاطف اليهها و در راستای لمود هر آنهتا

ميكروسكوپي مشاهده مي شود ،ري ستاختار اليتههتای ستطکي

یورت گرفت .هيشينه و ميانگي نتايج ميكروسختي چهار نمونه

لایل ،شامل منطقه هممکور و دنتدريتيشتكل استت .منتاطق

آزمايا جدول ( )2در جتدول ( )4نشتان داده شتده استت .در

دندريتي و هم مکور که ها رنگ سفيد در شكل ( )4مشتخص و

نمونه های  P3و  ،P4هه طور لمده اف ايا سختي را ميتوان هته

نمايان هستند ،مناطق آلياژی و مناطق ها رنگ تيره همان ترکيب

تشكيل  TiNلایل از واکنا نيتروژن ها تيتانيم نستبت داد کته

زمينه يا تيتانيم است .ها توجته هته الگتوی پتراع پرتتو ايكت

موجب اف ايا سختي سطکي و اف ايا لدود چهتار هراهتری

(شكل  ،)1ترکيبات هي ف ی تشكيل شده در اي نمونته ،شتامل

سختي سطکي (هاالی  )1000 HV0.3نسبت هه آليتاژ پايته شتد.

فازهای مخت

 TiCr2 ،TiNو  Cr2Nاست.

ههمنظور اندازهگيری سختي اليهها از دستگاه ري سختيسنجي

70

ل ت اف ايا سختي نمونه  P4نسبت هه نمونه  P3راميتوان هته
تشتتتكيل لجتتتم هيشتتتتری از ترکيبتتتات هتتتي ف تتت ی هتتتا
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شکل  -3تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی دو منطقه  Aو  Bکه تحت آزمون پراش انرژی پرتو ایکس قرار گرفتند

] [ DOI: 10.47176/jame.38.4.13811

جدول  -4بیشینه و میانگین سختی نمونهها برحسب سختی ویکرز
کد نمونه

P1

P2

P3

P4

هيشينه سختي ()HV0.3

250

600

1000

1100

ميانگي سختي ()HV0.3

224

413

723

771

ها سختي زياد ماننتد  TiCr2و  Cr2Nدر نمونته

اتمسفر نيتروژني و در لیور لنصر کرو و تشتكيل ترکيبتات

فازهای مخت

 P4نسبت داد .اف ايا سختي در نمونه ذوب ستطکي ( )P2هته

هي ف ی تيتانيم ها نيتروژن و کرو سبب اي ههبود در مقاومتت

لدود  600 HV0.3را ميتوان هه تشكيل فتاز مارتن يتت تيتتانيم

هه سايا شده است .در شكل ( -5ال ) هرای نمونه  ،P1وجود

نسبت داد .در واقتف افت ايا لترارت زيتاد و ستپ
سرمايا هاال هال
هال

سترلت

شده تا فتاز مارتن يتت در تيتتانيم ايجتاد و

افت ايا ستختي هته ميت ان قاهتل توجته هتدون لم يتات

کندگيها ،شكل شيارها و فرورفتگتيهتا نشتاندهنتده مكتاني
سايا خراشان و همچنتي ستايا چستبنده استت .در شتكل
( -5ب) هرای نمونه  P4کندگيهای شديد وجود ندارد که ايت

آلياژسازی سطکي شود .در نوالي مياني اليته آليتاژی ،ستختي

موووب را ميتوان هه سختي هيشتر نمونه  P4و وجود ترکيبتات

پايي تر است .دليل اي امر را ميتوان هه ساختار س ولي و منطقه

آلياژی سخت در زمينه مارتن يتي دانستت و مكتاني

ستايا از

ن ديک هههممکور ناليه آلياژی شكل ( )4نسبت داد.

نوب خراشان استت .همانگونته کته در شتكل ( -5الت ) قاهتل

هرای هررسي رفتار سايشي نمونهها ،آزمون سايا پي روی

مشاهده ميشود وجود هخاهای جداشتده درشتتتتر و دارای

ديسک استفاده شد .نتتايج آزمتون ستايا در دمتای  25درجته

مورفولوژی یفکهای شكل نشانگر جدايا هه یورت پوستتهای

سانتي گراد ،هار  30نيوت و مسافت  1000متر هترای دو نمونته

(ناشي از تغيير فر پالستيک ه رگ در اثتر چستبيدن و اتصتال

 P1و ( P4جتتدول ( )2در جتتدول ( )5و شتتكل ( )5لتتاکي از

قویتر در سطوح) استت کته مشخصته ایت ي ستايا از نتوب

اف ايا مقاومت هه سايا لدود  5/9هراهری نمونته آلياژستازی

چسبان را نشان مي دهد .اما پديده غالب و لمده در سط  ،هرای

شده نسبت هه نمونه خا است .انجا لم يات ذوب سطکي در

شكل ( -5ب) ،هه یورت هرع های ايجتاد شتده و نفتوذ متاده
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شکل  -4تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از نمونه آلیاژسازی شده با کروم و نیتروژن ()P4

کد نمونه

P1

P4

کاها وزن پي (گر )

0/0754

0/0063

ب

شکل  -5تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح سایش پین تحت بار  30نیوتن و مسافت  1000متر برای:
الف) نمونه  P1و ب)

نمونه P4

سختتر هه درون ماده نر تر و ني لیتور ذرات ريت ناشتي از

هيشتری توليد ميشود .ههلبتارتي ستختي زيتاد ستطکي نمونته P4

خراع های ايجاد شده ،ظاهر شده استت کته مشخصته ایت ي

اجازه کنده شدن اليههايي از سط توس پي را نداده است.

سايا نوب خراشان است.
اساساً نيتروژن هههنگا لم يات آلياژسازی سطکي هه مكانهای
هي نشي رفته و هال

استکكا هيشتتر زمينته متارتن يتي متيشتود

[ .]21ها ورود کرو هته لم يتات آلياژستازی ترکيبتات هتي ف ت ی
72

 -4نتیجهگیری
نتايج ههدست آمده از اي پژوها را ميتتوان هته یتورت زيتر
دستههندی کرد:
مواد پيشرفته در مهندسي ،سال  ،38شمارة  ،4زمستان 1398

Downloaded from jame.iut.ac.ir at 7:56 IRST on Saturday November 27th 2021

الف
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جدول  -5مقدار کاهش وزن نمونههای  P1و  P4در آزمون سایش پین روی دیسک
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.اف ايا يافت

 لم يات ذوب سطکي در اتمستفر آرگتون ختالص افت ايا.1

 لم يات آلياژسازی سطکي هتا کترو در مکتي نيتتروژن و.3

 هترای600 HV0.3  هرای آلياژ پايته تتا250 HV0.3 سختي از

 درCr2N  وTiCr2 ،TiN آرگون هه تشكيل فازهتای ستخت

 اي اف ايا سختي را. منجر شد،اليههای ذوب سطکي شده

زمينهای از فاز نسبتاً سخت تيتانيم منجر شتد و ستختي ايت

مي توان هه تشكيل فاز مارتن يت در اليههتای ذوب ستطکي

. اف ايا پيدا کرد1100 HV0.3 اليه تا

.نسبت داد

 نرس ستايا نمونته آلياژستازی شتده هتا کترو در اتمستفر.4

 لم يات ذوب سطکي در مکي نيتروژن و آرگون هه تشكيل.2

 هراهر نسبت هه5/9 ،  نيوت30 نيتروژن و آرگون تکت نيروی

 در زمينتهای از فتاز مارتن يتتTi2N  وTiN فازهای سخت

.آلياژ پايه کاها داشت

1000 HV0.3 تيتانيم منجر شد و سختي اي اليته تتا لتدود

واژهنامه
1- optical microscope
2- scanning electron microscope

3- energy-dispersive X-ray spectroscopy
4- X-Ray diffraction
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