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چکیده
زض ایي پػٍّف تِ هٌظَض افعایف ذَال ؾغحی ٍ هقاٍهت تِ ؾایف فَالزگطهکاض  DIN-1/2344پَقفّای اؾتالیت  NiCrBSi ٍ 6تِ ضٍـ
پاقف حطاضتی  ٍ HVOFپَقف اؾتالیت  6تِ ضٍـ ضٍیِؾرتی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ جَقکاضی  GTAWتط ضٍی ایي فَالز الیِ ًكاًی قسًس .تطای
اضظیاتی ضیعؾاذتاضی ،ذَال هکاًیکی ٍ هقاٍهت ؾایكی پَقفّا اظ هیکطٍؾکَج الکتطًٍی ضٍتكی ،هیکطٍؾکَج ًَضی ،آظهَى ؾایف زهای
تاالی پیي تط ضٍی زیؿک ،ؾرتی ؾٌج ٍ ضیعؾرتی ؾٌج ٍیکطظ اؾتفازُ قسً .تایج ًكاى زاز کِ تغَض کلی پَقفّای پاقف حطاضتی ًؿثت تِ
پَقفّای ضٍیِؾرتی ،ؾرتی ٍ هقاٍهت تِ ؾایف تاالتطی زاضًس .اظ عطف زیگط پَقفّای ضٍیِؾرتی چقطهگی قکؿت تاالتطی ضا ًؿثت تِ
پَقفّای پاقف حطاضتی زاضا ّؿتٌسً .تایج آظهَى ؾایف زهای تاال ًكاى زاز کِ پَقف ً NiCrBSiؿثت تِ پَقف اؾتالتت  6هقاٍهت تِ ؾایف
تاالتطی زاضز کِ ایي اهط تِ هقساض ظیاز تطکیثات تَضایسی ٍ ؾیلیکاتی هَجَز زض ایي پَقف ًؿثت زازُ قسُ اؾت .اظ عطف زیگط ًتایج ًكاى زاز کِ
پَقفّای اؾتالیت  ،6تِ زلیل تكکیل پَؾتِ اکؿیسی غٌی اظ کطٍم ضطیة انغکاک پاییٌی ضا اظ ذَز ًكاى زازُ اؾت.

واژههای کلیدی:
ؾایف زهای تاال ،پاقف حطاضتی ،فَالز گطهکاض ،اؾتالیت .NiCrBSi ،6

 -1مقدمه
یکی اظ هْوتطیي ػَاهل ترطیة تؿیاضی اظ قغؼاتی کِ زض تواؼ

ًیع ٍجَز زاضز تاػث هیقَز کِ اتعاضّای قکلزّی تِ ؾطػت

فلع تا فلع کاض هیکٌٌس ؾایف هیتاقس[ .]1اظ هْوتطیي ایي

زچاض ؾایف قًَس کِ ّویي اهط کاّف عَل ػوط ایي قغؼات ٍ

قغؼات هیتَاى تِ اتعاضّای قکلزّی زض زهای تاال اقاضُ کطز.

افت کیفیت ؾغحی قغؼات تَلیسی ضا زض پی زاضز [ .]2هحققیي

قکلزّی قغؼات زض زهای تاال زض قطایغی کِ اؾتحکام

ترطیة اتعاضّای قکلزّی زض زهای تاال ضا تِ ؾِ ػاهل انلی

هکاًیکی اتعاض قکلزّی افت کطزُ اؾت ٍ قطایظ اکؿیساؾیَى

تغییط قکل پالؾتیک ،ؾایف ٍ ذؿتگی ًؿثت زازُاًس [ .]3آًْا
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ًكاى زازًس ػاهل ترطیة تیف اظ  %70اتعاضّای قکلزّی زض

کاضتطزّای زهای تاال ضٍ تِ گؿتطـ تَزُاًس [ .]10-9تحقیق

زهای تاال ،ؾایف ؾغح آى هیتاقس[ .]4اظ عطف زیگط قطٍع

حاضط تركی اظ یک پطٍغُ تعضگتط اؾت کِ زض آى زؾتگاُ

تطکّای ذؿتگی کِ هٌجط تِ قکؿت اتعاضّای قکلزّی

ًَضز حلقَی تطای ًَضز هقاعغ اؾتَاًِای تسٍى زضظ آلیاغّای

هیقَز ًیع تِ قیاضّای ضیع ؾغحی کِ زض اثط ؾایف تَجَز

تیتاًین زض زؾت هغالؼِ ٍ ؾاذت قطاض زاضز .زض ایي پطٍغُ ؾؼی

هیآیس ًؿثت زازُ قسُ اؾت [.]5

قسُ اؾت تا اؾتفازُ اظ پَقفّای پایِ کثالت ٍ ًیکل هقاٍهت

تطذی اظ هحققیي هؼتقسًس اکؿیساؾیَى زض حیي فطایٌس ؾایف

تِ ؾایف زهای تاالی آلیاغّای گطهکاض کِ تطای غلغکّای

زهای تاال چٌس اثط هرتلف زاضز .اگط الیِ اکؿیسی تكکیل قسُ

ًَضز اؾتفازُ قسُ اؾت ضا تْثَز تركیس.

تط ؾغح قغؼات زاضای اؾتحکام ٍ چؿثٌسگی هٌاؾة تِ ظیطالیِ
ًثاقٌس ،اکؿیساؾیَى اثط تؿیاض هٌفی تط هقاٍهت تِ ؾایف قغؼات

 -2روش تحقیق

هیگصاضز .اها اگط الیِ اکؿیسی تكکیل قسُ زض حیي ؾایف اظ

زض ایي پطٍغُ اظ فَالز DIN-1/2344تِ ػٌَاى ظیطالیِ اؾتفازُ

چؿثٌسگی ٍ اؾتحکام کافی تطذَضزاض تاقس ،هقاٍهت ؾایف

قس .تطکیة قیویایی ایي فَالز ٍ هَاز اٍلیِای کِ تِ ػٌَاى هازُ

ایي هَاز ضا تِ قست افعایف هیزّس[ .]6تطای جلَگیطی اظ

پَقاى اؾتفازُ قسُ اؾت زض جسٍل  1آٍضزُ قسُ اؾت .تطای

ترطیة اتعاضّای قکلزّی زض زهای تاال ،ضاّکاضّای هتفاٍتی

پَقفزّی ًوًَِّا اظ زٍ ضٍـ ضٍیِؾرتی ٍ پاقف حطاضتی

گعاضـ قسُ اؾت .عطاحی ٌّسؾِ هٌاؾة اتعاضّای قکلزّی

اؾتفازُ قس .تطای فطایٌس پاقف حطاضتی

اظ پَزضّای NiCrBSi

تطای جلَگیطی اظ تغییط قکل اتعاض زض حیي کاض ،اظ اّویت

ٍ اؾتالیت  6اؾتفازُ قس .پَقفزّی ًوًَِّا تا اؾتفازُ اظ

تاالیی تطذَضزاض اؾت ،اها تا تَجِ تِ هَاضز گفتِ قسُ ،تْثَز

زؾتگاُ  HVOFهَجَز زض قطکت پَزضافكاى اًجام قس.

قطایظ ٍ کیفیت ؾغحی اتعاض اظ اّویت تاالتطی تطذَضزاض اؾت

زؾتگاُ هصکَض تا ًام تجاضی  ٍ MET JET IIIؾاذت قطکت

[ .]4زض حال حاضط ؾایف زهای تاال یکی اظ هْوتطیي

 Metallisationاظ ؾیؿتنّای ًؿل ؾَم اؾت .ایي ؾیؿتنّا اظ

هکاًیعمّای ترطیة اتعاضّای قکلزّی زض زهای تاال ّؿتٌس.

ؾَذت هایغ کِ هؼوَالً کطٍظى اؾت ،اؾتفازُ هیًوایٌس.

ّن اکٌَى تیكتط اتعاضّای قکلزّی زض زهای تاال اظ فَالزّای

پاضاهتطّای پاقف زض جسٍل  2آٍضزُ قسُ اؾت .تطای فطایٌس

اتعاض گطمکاض ؾاذتِ هیقًَسً .تایج تحقیقات ًكاى زازُ اؾت

ضٍیِ ؾرتی ًیع اظ زؾتگاُ جَـ قَؾی گاظ-تٌگؿتي ؾاذت

فَالزّای اتعاض گطمکاض زض قطایظ کاضی تِ قست زچاض

قطکت کاضا اؾتفازُ قس .پاضاهتطّای جَقکاضی زض جسٍل 3

ترطیة ؾغحی هیقًَس[ .]7هحققیي ظیازی اؾتفازُ اظ

آٍضزُ قسُ اؾت .ؾین اؾتالیت  6تا قغط  2/7 mmتِ ػٌَاى ؾین

ؾَپطآلیاغّای پایِ کثالت کِ حاٍی هقساض تؿیاض ظیازی شضات

جَـ اؾتفازُ گطزیس .کِ آًالیع آى زقیقا هكاتِ پَزض اؾتالیت 6

کاضتیسی ّؿتٌس ضا تِ ػٌَاى یک پَقف هٌاؾة تطای ایي

زض جسٍل  1اؾت.

اتعاضّا پیكٌْاز زازُاًس[ .]8آلیاغّای پایِ ًیکل ًیع زض زهای تاال
ذهَنیات تؿیاض هٌاؾثی ضا اظ ذَز ًكاى زازًس .اظ جولِ ایي
ذهَنیات هیتَاى تِ هقاٍهت اکؿیساؾیَى تاال ،هقاٍهت
ذعقی ػالی ٍ پایساضی فاظی زض زهای تاال اقاضُ کطز .زض
ؾالّای اذیط پَقفّای پایِ ًیکل ٍ پایِ کثالت تِ زلیل
پتاًؿیل تاال تطای ایؿتازگی زض قطایظ کاضی زهای تاال تطای

تطضؾی ذَال ؾایف زهای تاالی پَقفّای پاقف حطاضتی ٍ کلسیٌگ اؾتالیت ...NiCrBSi ٍ 6
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جسٍل ( :)2پاضاهتطّای پاقف حطاضتی تطای پَزضّای اؾتالیت NiCrBSi ٍ 6

پَقف

ًطخ تغصیِ پَزض

ًطخ تعضیق ؾَذت

فانلِ پاقف

ًطخ تعضیق اکؿیػى

NiCrBSi

)(g/min
35

)(mlit/min
230

)(cm
35

)(mlit/min
830

اؾتالیت 6
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جسٍل ( :)3پاضاهتطّای کلسیٌگ پَقف اؾتالیت 6
پَقف

آهپطاغ )(A

ٍلتاغ )(V

ؾطػت )(mm/s

اؾتالیت 6

95

11

1/2

تطضؾی هیکطٍؾکَپی ًوًَِّای پَقفزّی قسُ ٍ آظهَى

کِ زض ایي ضاتغِ ً WSطخ ؾایف ( C ،)mm3/N.mعَل قیاض

ترلرل ؾٌجی پَقفّا تا اؾتفازُ اظ هیکطٍؾکَج الکتطًٍی

ؾایف ( A ،)mهیاًگیي هؿاحت ؾغح هقغغ ؾایف

(F ،)mm2

ضٍتكی هسل  SEM Philips Ml30اًجام گطفت .ترلرل ؾٌجی

تاض ػوَزی ( L ٍ )Nعَل هؿیط ؾایف ( )mاؾت.

پَقفّا تا اؾتفازُ اظ اؾتاًساضز ASTM E2109اًجام قس .ظتطی
ؾٌجی پَقف تا اؾتفازُ اظ زؾتگاُ  Hobson Taylorنَضت

 -3نتایج و بحث

گطفت .ؾرتی پَقفّا تا اؾتفازُ اظ ضیعؾرتی ؾٌج ٍیکطظ زض

قکل  1تهاٍیط هیکطٍؾکَپی اظ ؾغح هقغغ پَقفّای تِ

تاض  300گطم تطاؾاؼ اؾتاًساضز  ASTM-E384اًجام قس .تطضؾی

زؾت آهسُ ضا ًكاى هیزّس .هكاّسُ هیقَز کِ پَقفّای

ASTM-

پاقف حطاضتی ضراهتی زض حسٍز  400 µmزاضًس ٍ .پَقف

 G99اًجام قس .زض ایي آظهَى اظ گلَلِ آلَهیٌا تِ قغط ،7 mm

ضٍیِؾرتی کِ ضراهتی زض حسٍز  2هیلیوتط زاضز ؾاذتاضی کاهال

ضفتاض تطیثَلَغیکی پَقفّا تا اؾتفازُ اظ اؾتاًساضز

ًیطٍی اػوالی  ٍ 10 Nزیؿک هتحطک تا ؾطػت

m/s

زًسضیتی زاضز.

0/07اؾتفازُ قس .آظهَى ؾایف زهای تاال زض هؿافت ٍ 1000 m

زض ؾغح هقغغ پَقفّای پاقف حطاضتی هكاّسُ هیقَز کِ

زض قطایظ ذكک ٍ زهای  700°Cاًجام قس.

پَقفّای تِ زؾت آهسُ کاهال هتطاکن ٍ یکٌَاذت هیتاقٌس .اظ

جْت ایٌکِ هقایؿِ تیي ًتایج آظهَى ؾایف تْتط اًجام گیطز،

عطف زیگط پَقف ضٍیِؾرتی ؾاذتاضی تا زًسضیتّای تؿیاض

ًتایج تط اؾاؼ ًطخ ؾایف ( )Wsتِ ػٌَاى هؼیاضی اظ هقاٍهت تِ

ضیع هیتاقس کِ ًكاى اظ کیفیت هٌاؾة پَقفزّی تِ ایي ضٍـ

ؾایف گعاضـ قس .تسیي هٌظَض هؿاحت پطٍفیل قیاض ؾایف کِ

اؾت .ضیچط ٍ ّوکاضاى زض تحقیقی کِ تط ضٍی پَزضّای پاقف

تَؾظ زؾتگاُ  Hobson Taylorتْیِ قسُ تَز ،تَز ،تا اؾتفازُ اظ

حطاضتی  MCrAlYاًجام زازًسً ،كاى زازًس کِ زض پَزضّای

ًطمافعاض آًالیع تهَیطی تِ زؾت آهس ٍ تا اؾتفازُ اظ ضاتغِ ()1

هَضز اؾتفازُ زض پاقف حطاضتی ،تِ ػلت اًجواز ؾطیغ زض تَلیس

ًطخ ؾایف هحاؾثِ قس.

پَزض تِ ضٍـ اتویعُ ،ؾاذتاض آًْا تؿیاض ضیع هیتاقس ٍ ضؾَتات

()1

= Ws

هَجَز زاضای اتؼاز تؿیاض ضیعی هیتاقٌس .ایي ؾاذتاض ضیع زض
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ضٍـ پاقف حطاضتی  HVOFکِ زاضای اًجواز غیطتؼازلی اؾت،

هكاّسُ هیقَز کِ ّطزٍ پَقف زاضای کوتطیي هقساض ترلرل

ًیع حفظ هیقَز [ .]11اها زض ضٍـ جَقکاضی تِ زلیل ایٌکِ

هیتاقٌس کِ هٌاؾة تَزى پاضاهتطّای پاقف ضا ًكاى هیزّس .اظ

حطاضت ٍضٍزی زض حیي جَقکاضی ظیاز اؾت ،ؾاذتاض تَجَز

زیگط پاضاهتطّای هَثط زض کیفیت پَقف ٍ کاّف ترلرل

آهسُ تِ حالت تؼازلی ًعزیکتط اؾت ٍ زًسضیتّا فطنت

پَقف ،یکٌَاذت تَزى تَظیغ شضات پَزض هیتاقس .لی ٍ

تیكتطی تطای ضقس زاضًس .تِ ّویي زلیل ؾاذتاض اًجوازی حانل

ّوکاضاى ًكاى زازًس ،کِ ّطچِ تَظیغ شاضت پَزض یکٌَاذتتط

اظ ضٍـ جَقکاضی ًؿثت تِ ضٍـ پاقف حطاضتی زضقتزاًِتط

تاقس ،پَقف تِ زؾت آهسُ زاضای کوتطیي هیعاى شضات شٍب

هیتاقسً .تایج آظهَى ترلرل ؾٌجی زض پَقفّای پاقف

ًكسُ ٍ ترلرل هیتاقٌسّ .وچٌیي ایي پاضاهتط هاًغ اظ اکؿیس قسى

حطاضتی زض جسٍل  4آٍضزُ قسُ اؾت.

ؾغحی اؾپلتّای ضیع زض حیي پاقف هیقَز [.]12

قکل ( :)1تهاٍیط هیکطٍؾکَپی اظ پَقفّای( :الف) :اؾتالیت  6پاقف حطاضتی( ،ب)( ٍ NiCrBSi :ج) :اؾتالیت  6ضٍیِؾرتی
جسٍل ( :)4هقازیط ترلرل اًساظُگیطی قسُ تطای پَقفّا
پَقف

اؾتالیت 6

NiCrBSi

ترلرل

%0/9

%1/2

تطای تطضؾی ؾرتی ًوًَِّا ،اظ ضیعؾرتیؾٌجی ٍیکطظ اؾتفازُ

ػَاهلی هاًٌس ترلرل ٍ جْتگیطی آًْا ،هقساض شضات شٍب

قس .تطای ایي کاض اظ تاض  ٍ 300gزض ظهاى اػوال تاض  15sاؾتفازُ

ًكسُ ٍ ًیوِ هصاب ،شضات شٍب قسُ ٍ ؾطیغ هٌجوس قسُ ،اًساظُ

قس .تطای ّط ًوًَِ 10 ،تاض ضیعؾرتیؾٌجی تکطاض قس کِ

زاًِ ٍهَضفَلَغی آًْا ،اظ ػَاهل تأثیطگصاض تط ؾرتی پَقفّای

هیاًگیي آًْا زض قکل  2گعاضـ قسُ اؾت.

پاقف حطاضتی ّؿتٌس [ .]13هكاّسُ هیقَز کِ پَقف
ً NiCrBSiؿثت تِ پَقف اؾتالیت  6ؾرتی تاالتطی ضا اظ ذَز
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ًكاى زازُ اؾت کِ ایي اهط تِ زلیل ٍجَز شضات تقَیت کٌٌسُ

ًتایج تِ زؾت آهسُ تطای پَقف اؾتالیت  6ضٍیِ ؾرتی تقطیثا تا

ؾیلیکاتی اؾت کِ تِ هقساض ظیاز زض ایي پَقف ٍجَز زاضز .اظ

ًتایج قلیپَض ٍ ّوکاضاى ّورَاًی زاضز[ .]14ایكاى ًیع هؼتقسًس،

عطف زیگط هكاّسُ هیقَز کِ پَقف ضٍیِؾرتی اؾتالیت 6

ضیعزاًِ قسى فلع جَـ اظ ػَاهل هَثط تط افعایف ؾرتی پَقف

ًؿثت تِ پاقف حطاضتی زاضای ؾرتی کوتطی اؾت .ایي اهط تِ

زض الیِّای ضٍیِ ؾرت اؾتالیت  6اؾت.

ایي زلیل اؾت کِ تِ ػلت هاّیت پَقفّای ضٍیِؾرتی

تطای تطضؾی چقطهگی قکؿت پَقفّا اظ ضٍـ فطٍضًٍسُ

حطاضت ظیازی تِ هَاز هَضز اؾتفازُ زض پَقفزّی ٍاضز هیقَز

ٍیکطظ اؾتفازُ قس .جسٍل ً 5تایج آظهَى چقطهگی قکؿت ضا

کِ ایي اهط تاػث زضقت ؾاذتاضی ایي پَقفّا هیگطزز کِ

ًكاى هیزّس .هكاّسُ هیقَز کِ پَقفّای اؾتالیت6

ّویي اهط تاػث افت ؾرتی زض ایي پَقفّا ًؿثت تِ پَقف

چقطهگی قکؿت تیكتطی ًؿثت تِ پَقف ً NiCrBSiكاى زازُ-

پاقف حطاضتی هییاقس.

اًس .احتواالً ٍجَز شضات کاضتیسی ٍ تَضایسی ظیازی کِ زض ظهیٌِ
پَقفّای ٍ NiCrBSiجَز زاضز تطزی ظیازی تِ ایي شضات
زازُ اؾت کِ تاػث قسُ اؾت چقطهگی قکؿت ایي شضات
کوتط اظ پَقف اؾتالیت تاقس[.]15

قکل (ً :)2وَزاض هیلِای ضیعؾرتیؾٌجی ٍیکطظ پَقفّا زض تاض  300گطم
جسٍل ( :)5چقطهگی قکؿت پَقفّای  ٍ NiCrBSiاؾتالیت  6پاقف حطاضتی ٍ ضٍیِؾرتی
پَقف

اؾتالیت  6پاقف

NiCrBSi

اؾتالیت  6ضٍیِؾرتی

چقطهگی قکؿت پَقف()MPa.m1/2

3/6±0/1

3/1±0/2

483±17
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قکل ( :)3پطٍفیل قیاض ؾایف تطای پَقفّای( :الف)( ،1/2344 :ب) :اؾتالیت  6ضٍیِؾرتی( ،ج) :اؾتالیت  6پاقف حطاضتی ٍ (ز) NiCrBSi :پؽ اظ ؾایف زض
زهای700°C

زض ازاهِ تِ هٌظَض تطضؾی هقاٍهت تِ ؾایف پَقفّا اظ آظهَى

کِ تِ زلیل ؾرتی هٌاؾة ایي پَقف قاتل تَجیح هیتاقس .زض

ؾایف زهای تاال اؾتفازُ قس .تطای هقایؿِ تْتط تیي پَقفّا اظ

ًوًَِ فَالز  1/2344هكاّسُ هیقَز ػلیطغن ًعزیک تَزى ؾرتی

فَالز ً 1/2344یع تِ ػٌَاى ًوًَِ قاّس اؾتفازُ گطزیس .قکل 3

ایي فَالز تِ ؾرتی پَقف ضٍیِ ؾرتی قسًُ ،طخ ؾایف آى تِ

پطٍفیل ؾغحی هؿیط ؾایف هطتَط تِ فَالز  ٍ 1/2344پَقف-

هطاتة تاالتط اظ پَقفّای هَضز تطضؾی تَزُ اؾت.

ّای هَضز تطضؾی ضا ًكاى هیزّسً.طخ ؾایف پَقفّای هَضز
تطضؾی تط اؾاؼ اًساظُگیطی حجن ؾایف تِ زؾت آهس کِ ًتایج
آى زض قکل  4گعاضـ قسُ اؾت.
هكاّسُ هیقَز کِ پَقف  NiCrBSiکوتطیي ًطخ ؾایف ضا زض
تیي ًوًَِّای هَضز تطضؾی زاضز .ایي پَقف تِ زلیل ٍجَز
شضات ؾرت ٍ پایساض ؾیلیکاتی ٍ تَضایسی کِ پایساضی حطاضتی
ًؿثتا هٌاؾثی زض زهای تاال زاضًس ،ذَال ؾایكی تؿیاض هٌاؾثی ضا
زض زهای تاال اظ ذَز ًكاى هیزّس .زض کٌاض ایي پَقف ،پَقف
پاقف حطاضتی اؾتالیت ً 6یع ذَال ؾایكی تؿیاض هٌاؾثی ضا اظ
ذَز ًكاى زازُ اؾت .پَقف اؾتالیت  6کِ تِ ضٍـ ضٍیِؾرتی
تِ زؾت آهسُ ًطخ ؾایف ًؿثتا پاییٌی ضا اظ ذَز ًكاى زازُ اؾت،

قکل (ً :)4طخ ؾایف پَقفّا زض زهای 700ºC
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تِ هٌظَض تطضؾی تیكتط پسیسُ ؾایف زض ایي ًوًَِّاً ،وَزاض

ًوًَِ ایجاز قسُ اؾت (قکل  -6الف) کِ ٍجَز ؾایف ذطاقاى

ضطیة انغکاک ،تهاٍیط هیکطٍؾکَج الکتطًٍی ضٍتكی ٍ

زض ایي ًوًَِ ضا تاییس هیکٌس [.]5

آًالیع عیف ؾٌج اًطغی اظ هحل قیاض ؾایف تِ زؾت آهس کِ تِ

زض پَقف اؾتالیت  6تِ زؾت آهسُ تِ ضٍـ جَقکاضی،

تطتیة زض تهاٍیط  5تا ً 7كاى زازُ قسُ اؾت.

پَقف  ٍ NiCrBSiفَالز  1/2344هكاّاسُ هیقَز کِ زض

زض قکل  5کِ ًوَزاض ضطیة انغکاک هطتَط تِ ؾایف زهای

ضطیاة انغاکاک ًَؾاًات ظیازی اظ ذَز ًكاى زازُ اؾت.

تاالی پَقفّا ضا ًكاى هیزّس ،هیتَاى هكاّسُ کطز ،تواهی

تیطٍل ػسم چؿثٌسگی هٌاؾة الیِ اکؿیسی تكکیل قسُ تط ؾغح

ًوًَِّا ،زض اتتسای کاض ضطیة انغکاک پاییٌی زاضًس .تیطٍل ٍ

ضا ػاهل ًَؾاًات تِ ٍجَز آهسُ زض ضطیة انغکاک هیزاًس

ّوکاضاى 1هؼتقسًس زض ایٌگًَِ ًوًَِّا تكکیل الیِ اکؿیسی تط

[ .]10اها زض ایي هَاضز ًکتِای کِ اظ اّویت تاالیی تطذَضزاض

ؾغح ًوًَِّا تاػث کاّف ضطیة انغکاک هیقَز[ .]10زض

اؾت ایٌؿت کِ چطا زض پَقف اؾتالیت  6کِ تِ ضٍـ

ایٌجا ًیع چَى ًوًَِّا زضٍى کَضُ قطاض گطفتِ ٍ پؽ اظ یک

جَقکاضی تِ زؾت آهسُ اؾت ،الیِ اکؿیسی چؿثٌسُ تكکیل

ؾاػت تِ زهای آظهَى ضؾیسًس ،احتواالً الیِ اکؿیسی تؿیاض

ًكسُ اؾت.

ًاظکی تط ؾغح پَقفّا تكکیل قسُ کِ ّویي الیِ تاػث

غیاى هؼتقس اؾت اؾتحکام ٍ تَاى تحول تاض تَؾظ پَقف کِ

کاّف ضطیة انغکاک ایي الیِ قسُ اؾت.

الیِ اکؿیسی تط ضٍی آى تكکیل هیقَز ،تطای تكکیل الیِ

تٌا تِ ًظط هحققیي ،ػٌانطی هاًٌس کطٍم ٍ آلَهیٌین کِ پَؾتِ

تطیثَاکؿیس پایساض اظ اّویت تاالیی تطذَضزاض اؾت .پَقف

اکؿیسی چؿثٌسُای تَلیس هیکٌٌس ،تیكتطیي تاثیط ضا زض کاّف

اؾتالیت  6ضٍیِ ؾرتی قسُ ،زاضای ؾرتی پاییيتطی زض هقایؿِ

ضطیة انغکاک زاضًس .تِ ّویي زلیل پَقف اؾتالیت  6تِ

تا پَقف پاقف حطاضتی اؾت .زض زهای  700زضجِ ؾاًتیگطاز

زلیل هقازیط تیكتط کطٍم ،ضطیة انغکاک کوتطی ضا ًكاى زازُ

احتواال پَقف اؾتحکام هٌاؾثی ضا اظ ذَز ًكاى ًسازُ اؾت تا

اؾتٍ .جَز تواؼ ؾطاهیک-ؾطاهیک تیي گلَلِ ؾایف ٍ ایي

تتَاًس اظ الیِ تطیثَاکؿیس تكکیل قسُ تِ ذَتی حوایت کٌس.

الیِ اکؿیسی تاػث افت ضطیة انغکاک زض پَقف اؾتالیت

ّویي اهط تاػث قسُ اؾت الیِ اکؿیسی تكکیل قسُ زض حیي

 6قسُ اؾت [ .]10-5تهاٍیط هیکطٍؾکَج الکتطًٍی ضٍتكی اظ

آظهَى اظ ؾغح کٌسُ قسُ ٍ تا ایجاز ؾایف ؾِ جؿوی ،هکاًیعم

ؾغح پَقف اؾتالیت ( 6قکل  -6ب) ٍجَز یک الیِ ناف ٍ

ؾایف ذطاقاى ضا تطای ایي پَقف ضقن تعًسٍ .جَز هقازیط

چؿثٌسُ ضا زض ؾغح پَقف اؾتالیت ً 6كاى هیزّس .اًجام آًالیع

پطاکٌسُ اظ ایي الیِ اکؿیسی زض ؾغح پَقف اؾتالیت ( 6قکل

 EDSتط ؾغح ایي ًوًَِ ٍجَز هقازیط تاالی کطٍم ٍ اکؿیػى ضا

-6ب) کِ زچاض کٌسگی ًكسُ اًس یا پؽ اظ کٌسُ قسى تِ

زض ایي الیِ تاییس هیکٌس .هحققیي ظیازی ّوچَى پلیعاضا 2تطای

نَضت هجسز تط ؾغح پَقف لْیسُ قسُاًس ایي ازػا ضا تقَیت

ایي گًَِ هَاضز کِ یک الیِ قیكِای اظ اکؿیسّای چؿثٌسُ هاًٌس

هیکٌس [.]17

کطٍم زض حیي ؾایف زهای تاال ،تط ؾغح ًوًَِ تكکیل هیقَز،

اها ػلیطغن زیگط ًوًَِّای هَضز تطضؾی زض ایي پػٍّف ،پَقف

هکاًیعم تطیثَ -اکؿیس ضا پیكٌْاز زازُاًس[ .]16-7اها زض هَازی

 NiCrBSiتِ زلیل زاقتي هقازیط تاالیی اظ شضات تقَیت کٌٌسُ

هاًٌس فَالز  1/2344کِ قؿوت ػوسُ الیِ اکؿیسی تكکیل قسُ

ؾیلیکاتی ٍ تَضایسی ،زض زهای تاال هقاٍهت تِ ؾایف تؿیاض

ضا اکؿیسّای آّي تكکیل هیزٌّس ،الیِ اکؿیسی اظ چؿثٌسگی

هٌاؾثی ضا اظ ذَز ًكاى زازُ اؾت .اظ عطف زیگط زاقتي هقازیط

ٍ اًؼغافپصیطی کافی تطذَضزاض ًثَزُ ٍ زض اثط کٌسُ قسى شضات

کافی اظ کطٍم هحلَل زض ایي پَقف تاػث تكکیل جعایطی اظ

اکؿیسی اظ ؾغح ٍ ایجاز هکاًیعم ؾایف ؾِ جؿوی زض هحل

پَؾتِ اکؿیسی تط ؾغح ایي پَقف قسُ اؾتٍ .جَز قیاضّای

تواؼ گلَلِ ؾایف ٍ پَقف ،قیاضّای ظیازی زض ضٍی ایي

ضیع تط ؾغح ایي پَقف ٍ جعایطی اظ الیِ اکؿیسی تیاًگط ایي
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هَضَع اؾت کِ زض ایي پَقف ّط زٍ هکاًیعم ؾایف ذطاقاى ٍ

ضا تِ کٌسُ قسى شضات تقَیت کٌٌسُ اظ ظهیٌِ ًؿثت زازُ اؾت.

تطیثَاکؿیس فؼال تَزُاًس اها تاثیط آًْا تِ اًساظُ کافی ًثَزُ اؾت

ّویي اهط تاػث ًَؾاًات قسیس ضطیة انغکاک زض ایي پَقف

تا تتَاًس کاّف ٍظى قسیسی ضا زض ًوًَِ ضغن تعًس .هحققیي ػسم

ًیع قسُ اؾت[.]10

تكکیل یک الیِ تطیثَاکؿیس قیكِای پایساض زض ایٌگًَِ پَقفّا

قکل (ً :)5وَزاض ضطیة انغکاک تط حؿة فانلِ تطای پَقفّای( :الف)( ،DIN 1/2344 :ب)( Stellite 6 Cladding :ج)Stellite 6 Thermal :
( ٍ Sprayز) NiCrBSi :پؽ اظ ؾایف زض زهای℃700

قکل ( :)6تهاٍیط هیکطٍؾکَج الکتطًٍی ضٍتكی اظ ؾغح قیاض ؾایف( :الف)( ،DIN 1/2344 :ب)( ،Stellite 6 Cladding :ج)Stellite 6 Thermal :
( ٍ Sprayز) NiCrBSi :پؽ اظ ؾایف زض زهای 700°C
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قکل (ً :)7تایج حانل اظ آًالیع عیف ؾٌج اًطغی اظ هؿیط ؾایكی پَقف اؾتالیت  6پاقف حطاضتی

 -4نتیجه گیری

زاقت ایي اهط تِ ٍجَز شضات ؾیلیکاتی ٍ تَضایسی کِ تاػث

 -1پَقف  NiCrBSiتا ًكاى زازى ؾرتی ً ،820 HVؿثت تِ

حفظ اؾتحکام ایي آلیاغ زض زهای تاال هیقَز ٍ پَقف

پَقفّای زیگط هقازیط ؾرتی تاالتطی ضا زاضا تَز کِ ایي اهط تِ

تطیثَاکؿیس تكکیل قسُ تط ؾغح پَقف ًؿثت زازُ قسُ اؾت.

زلیل ٍجَز شضات ضیع ؾیلیکاتی ٍ تَضایسی اؾت کِ زض ظهیٌِ آى

هکاًیعم ؾایف پیفتیٌی قسُ زض ایي پَقف تطیثَاکؿیس-

تَظیغ قسُ اؾت.

ذطاقاى هیتاقس.

 -2فَالز  1/2344تاالتطیي ًطخ ؾایف ضا زض تیي ًوًَِّای هَضز
تطضؾی زاقتً .طخ ؾایف ایي ًوًَِ تقطیثا  9تطاتط پَقف
 NiCrBSiکِ کوتطیي ًطخ ؾایف ضا زاضا تَزُ ،هیتاقس .هکاًیعم

 -5مراجع
[ ]1ح .قفیؼی ،ح .قفیؼی ٍ ع .قفیؼی" ،تطضؾی ٍ هغالؼِ ؾرتی ٍ ضفتاض
ؾایكی ؾِ پَقف  TiN-TiCN-TiN ٍ TiCN ،TiNاػوال قسُ

ؾایف ذطاقاى ؾِ جؿوی تِ ػٌَاى ػاهل انلی ًطخ تاالی

تط ضٍی فَالز اتعاض  D2تِ ضٍـ تثریط پطتَ الکتطًٍی ،"EB-PVD

ؾایف زض ایي ًوًَِ تكریم زازُ قس.

فطایٌسّای ًَیي زض هٌْسؾی هَاز ،زٍضُ  ،9قواضُ  ،1نفحِ ،141-131

 -3پَقف اؾتالیت  6کِ تِ ضٍـ پاقف حطاضتی تِ زؾت آهسُ
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