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بررسی تاثیر زیرالیه فوالدی بر تشکیل پوشش های کاربیدی کروم و وانادیم
با روش نفوذ فعال حرارتی
* ،3

علی اکبر قادی  ،1حسن ثقفیان  ،2منصور سلطانیه

 -1دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی مواد ،قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام باال ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 -3استاد ،دانشکده مهندسی مواد ،قطب علمی فناوری آلیاژهای با استحکام باال ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
*عهده دار مکاتباتMansour_soltanieh@iust.ac.ir :
(تاریخ دریافت ،1395/09/17 :تاریخ پذیرش)1395/10/28 :
چکیده :در این تحقیق ،به بررسی تاثیر زیرالیه در تشکیل پوشش های کاربیدی کروم و وانادیم با استفاده از روش نفوذ فعال
حرارتی پرداخته شده است .پوشش دهی روی زیرالیه  H13در دو حمام اکسیدی و فلزی با نسبت مولی کروم به وانادیم  ،3در
دمای  1000درجه سانتیگراد و مدت زمان  14ساعت صورت گرفته است .نتایج نشان داد فازهای کاربیدی پوشش شامل کاربیدهای
کروم ( ،)Cr3C2 ،Cr7C3کاربید وانادیم ( )V8C7و همچنین فاز  Cr2VC2بود .ضخامت پوشش تشکیل شده روی نمونه  H13در
حمام فلزی و اکسیدی به ترتیب برابر  8/0±5/5و  µm 6/0±5/5بود .میزان مناطق غنی از وانادیم به مناطق غنی از کروم تشکیل
شده به عنوان پوشش روی زیرالیه  H13کمتر از میزان مولی نسبت وانادیم به کروم در حمام فلزی بود .نتایج پوشش دهی در این
تحقیق با نتایج مربوط به پوشش دهی در شرایط یکسان روی فوالد ساده کربنی  CK45مقایسه شد .ضخامت پوشش و درصد
توزیع مناطق غنی از کروم و وانادیم به شدت تحت تاثیر نوع زیرالیه بوده ولی درصد توزیع عناصر در سطح مقطع پوشش تحت
تاثیر زیرالیه نبود.

واژه های کلیدی:
پوشش کاربید کروم و وانادیم ،نفوذ فعال حرارتی ،زیرالیه فوالدی ،حمام اکسیدی و فلزی.

 -1مقدمه
روش نفوذ فعال حرارتی ،روش پوشششش دادن فوالد با الیه مقاوم

شامل فوالدها ،چدنها و سرامیکهای کاربیدی میباشند .فلزات

به سایش از جنس کاربید است .در این روش ،کربن داخل فوالد

و آلیاژهایی که مقدار کربن کافی را نداششششته باششششند ،قبل از

به سمت الیه رسوب شده از عنا صر تشکیل دهنده کاربید (مانند

عملیات پوششششدهی ،کربن دهی میشششوند .حداقل مقدار کربن

وانادیم ،نیوبیوم ،تانتالیوم ،کروم) نفوذ کرده و با این عناصشششر در

در فوالد برای ت شکیل الیه کاربیدی  0/3در صد میبا شد [.]8–1

این الیه واکنش می دهد .سپس ،پیوندی متالورژیکی و چ سبنده

پوششششهای کاربیدی سششخت در روش نفوذ فعال حرارتی با سششه

و متراکم از کاربید عناصششر موردن ر روی سششطح نمونه تشششکیل

روش زیر روی قط عات اع مال میگردد )1 :روش ح مام ن مک

میشششود .بیشششتر موادی که حاوی کربن میباشششند ،تحت عملیات

مذاب [ )2 ،]18–9 ،6-7 ،4بسترسیال [ ]22–19و  )3سمانتاسیون

نفوذ فعال حرارتی میتوانند تششششکیل الیه کاربید دهند .این مواد

پودری [.]28–23
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در این تحقیق از روش حمام نمک مذاب اسششتفاده شششده اسششت.

پوشششش ها مقاومت به اکسششیداسششیون ضششعیفی دارند .در مقابل،

بهترین نمک مورد استفاده ،نمکی با نام تجاری بوراکس و فرمول

پو شش های کاربید کروم دارای مقاومت به اک سیدا سیون ب سیار

شششیمیایی  Na2B4O7. 10 H2Oمی باشششد .از این نمک به همراه

باال می باشند .فرایند پوشش دهی کروم با حمام بوراکس به علت

و یا

چسششبندگی کمتر حمام به سششطح زیرالیه آسششانتر بوده ،همچنین

فروآلیاژی و در بعضشی موارد با احیا کننده مناسشب برای پوششش

منابع کرومده مانند فرو کروم کم کربن مورد اسشششتفاده در حمام

دهی اسششتفاده میشششود .دما و زمانی که برای حمام نمک در ن ر

نمک بسیار مقرون به صرفهتر از منابع وانادیمده مانند فرو وانادیم

گرفته می شود ،به نوع مادهای که باید پو شش داده شود ،عن صر

اسششت .از طرفی پوشششش های کاربید کروم مقاومت به سششایش و

نفوذی و ضخامت پو شش مورد نیاز ب ستگی دا شته و معموالً در

سششختی پایین تری نسششبت به پوشششش های کاربید وانادیمی دارند.

محدوده دمایی  850-1150درجه سانتیگراد و در محدوده زمانی

در نتیجه هر یک از این پوشش ها خواص سطحی متفاوتی دارند.

هشت دقیقه تا چهارده ساعت قرار میگیرند [ .]8–4عنصر کربن

علت ا ستفاده از کاربیدها به صورت چندتایی ر سیدن به خواص

باالترین تاثیر را روی فرایند پوشش دهی حمام نمک مذاب دارد

سششطحی مطلوب از قبیل مقاومت به سششایش عالی ،داشششتن سششطح

(مقدار کربن موجود در فاز آسششتنیت ،مورد ن ر میباشششد) .لیو و

صاف ،مقاومت به ترک ،مقاومت به خوردگی باال و اکسیداسیون

همکارانش رابطه ی بین نرخ رشششد پوشششش کاربید وانادیم و نوع

ا ست .بنابراین برای دا شتن خواص مطلوبی از پو شش می توان به

زیرالیه در فرایند  TRDرا به صورت زیر تعریف کرده اند:

سشششمت ایجاد پوششششش های کامپوزیتی کاربیدی گام برداششششت

عناصشششر تششششکیل دهنده کاربید به صشششورت پودر خال

[ .]33–30 ،15تحقیقاتی محدودی در زمینه ایجاد پوششششش های
()1

L2=4DcX2t

مخلوط کاربیدی با اسششتفاده از روش حمام نمک مذاب صششورت
گرفته اسشششت .یکی از خأل های موجود ،بررسشششی تاثیر زیرالیه بر

که  DCضشششریب نفوذ کربن در پوششششش های کارب ید وا نادیوم

درصشششد توزیع فازی ،میکروسشششاختار و ضشششخامت پوشششششهای

( )cm2/sاسشششت .مقادیر  Xبرای زیرالیه های مختلف در –1050

کامپوزیتی کروم و وانادیم می باشششد .در این تحقیق پوششششهای

 900درجه سانتیگراد بین  0/0727و  0/0768میباشد [ .]29یانگ

کامپوزیتی روی نمونه  H13با شرایط یک سان با تحقیق قبلی روی

و همکارانش بیان کردند ضششخامت پوشششش های تشششکیل شششده

نمونه  ]15[ Ck45بررسششی شششد و تفاوت های موجود در پوشششش

کاربید وانادیم در فرایند  TRDنه تنها تحت تاثیر دمای عملیات و

های کارب یدی کروم و وا نادیم ناششششی از ت فاوت زیرالیه مورد

ز مان غو طه وری قرار می گیرد ،بل که راب طه ی بین ضششش خا مت

مطالعه قرار گرفت.

پوششششش و اکتیویته کربن در زیرالیه از یک قانون سشششهمیوار
پیروی می کند که اکتیویته کربن از انواع مختلف زیرالیه تاثیر

 -2مواد و روش انجام تحقیق

میپذیرد [.]12

برای انجام این تحقیق ،نمونه های مکعب م ستطیل از جنس فوالد

پوششششش های کاربیدی ایجاد ششششده به روش  ،TRDگونه های

 H13با ابعاد  5 ×10×10میلیمتر مکعب در ن ر گرفته شششده اسششت

مختلفی دارد و هریک از این گونهها خواص فیزیکی و مکانیکی

که ترکیب شیمیایی آن در 0جدول  1آمده است.

سطحی منحصر به فردی دارند .برای مثال کاربید وانادیم مقاومت
به سشششایش و سشششختی باالیی دارد .از طرفی فرایند پوششششش دادن
وانادیم در حمام بوراکس به علت چ سبندگی زیاد حمام به سطح
زیرالیه سشششخت تر و زمانبرتر از بقیه موارد اسشششت .همچنین این
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جدول( :)1ترکیب شیمیایی نمونه فوالد  H13مورد استفاده ()Wt%
V
1/011

Mo
1/260

Cr
4/931

Si
1/010

Mn
0/356

C
0/412

Fe
Balance

برای انجام این تحقیق ،دو سششری حمام در ن ر گرفته شششد .سششری
اول ح مام ها از  200گرم بوراکس به عالوه  9گرم پودر کروم
و  9گرم پودر فرو وا نادیم ( آ نالیز پودر در  0جدول )2

خال

تهیه شد .سری دوم حمامها از  200گرم نمک بوراکس به عالوه
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 -1-3نتایج مربوط به نمونه فوالد  H13پوشششش داده شششده
در حمام نوع اول ( فلزی)

همانطور که در شکل( )1مشاهده می گردد در پوششدهی نمونه
فوالدی  H13در حمام نوع اول ،فازهای تششششکیل ششششده به عنوان
پوشششش ،شششامل فاز های کاربید کروم ( ،)Cr3C2 ،Cr7C3کاربید
وانششادیم ( ،)V8C7محلول جششامششد آهن -کروم و همچنین فششاز
 Cr2VC2بود.

 14گرم پودر  Cr2O3و  6گرم پودر  V2O5به عنوان کاربید سشششاز
پایه اکسششیدی به اضششافه  10گرم پودر آلومینیوم خال

تهیه شششد.

اجزای تششششکیششل دهنششده این دو حمششام در دمششای  1000درجششه
سانتیگراد با هم مخلوط شده و به خوبی همزده شد .سپس نمونه
بعد از پیشششگرم در حمام ها غوطه ور شششد .دمای کوره برای تمام
آزمایشها  1000درجه سششانتیگراد و زمان غوطهوری نمونهها 14
سشششاعت بود .ششششرایط آزمایش و ترکیب ششششیمیایی حمام کامال
یکسان با تحقیق قبلی روی نمونه  CK45در ن ر گرفته شد [.]15
جدول ( :)2ترکیب شیمیایی پودر فرو وانادیم ()Wt%
P

S

C

Si

V

Fe

-

0/02

0/282

1/164

35/429

Balance

شکل ( :)1آنالیز  XRDروی نمونه فوالد  H13پوشش داده شده در حمام
نوع اول

برای برر سی با هدف م شاهده ی مورفولوژی دانه های کاربیدی،
نمونه ها با یک محلول آبی ششششامل ] %10K3[Fe(CN)6و KOH

 %10مورد اچ قرار گرفتند .به من ور پی بردن به نوع فاز یا فازهای
تشششکیل شششده در پوشششش از دسششتگاه تفرس سششنجی اشششعه ایکس
( )XRD, model: SmartLab X-ray Diffractometerاسششتفاده
شششد .از میکروسششکوا الکترونی روبشششی ( FE-SEM, model:

 )Mira 3-XMUنیز برای مطشالعشه میکروسششششاختشار نمونشه های
پو ششدهی شده ا ستفاده شد .برای اندازه گیری توزیع فازی در
پوششش ،برنامه پردازش تصشویر ( ImageJ Analyzer software

 ),1.44pمورد استفاده قرار گرفت.
 -3نتایج و بحث

شکل ( :)2تصویر میکروسکوا الکترونی حاصل از الکترون برگشتی از
سطح مقطع نمونه فوالدی  H13پوشش داده شده در حمام نوع اول
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در شکل( )2ت صویر میکرو سکوا الکترونی حا صل از الکترون

درصششد اتمی آنالیز  EDXSنقطه  Aمطابقت دارد) ،پیک های فاز

برگ شتی از سطح مقطع نمونه فوالدی  H13پو شش داده شده در

محلول جا مد در آ نالیز پراش اشششش عه ایکس هم از زیرال یه بوده

حمششام نوع اول ،بششه همراه آنششالیز نقطششه ای  EDXSدر جششدول

اسششت و هیال الیه محلول جامد به عنوان پوشششش تشششکیل نشششده

()3آورده شده است.

اسششت .در تحقیقات گذشششته نیز هیال الیه ی محلول جامدی روی
فوالد های آلیاژی گزارش نشده است [.]18 ،16،12

جدول ( :)3آنالیز نقطه ای  EDXSاز نقطه  Aتا  Cدر 0شکل()2

آنالیز نقطه ای  EDXSدر نقطه  Bدر پوششششش کاربیدی با رنگ
خاکسشششتری کم رنگ ،نششششاندهندهی ناحیه غنی از کاربید های
کروم می باشششششد .آ نالیز نق طه ای  EDXSدر نق طه  Cبا ر نگ
خاکستری پر رنگ نشاندهندهی فاز غنی از کاربید وانادیم است.
ضخامت پو شش در شکل ( )2حدود  8/5± 0/5میکرومتر است
که از ضششخامت تشششکیل شششده در حمام مشششابه روی فوالدکربنی
 CK45کمتر اسششت [ .]15درصششد توزیع فاز غنی از وانادیم و فاز
غنی از کروم به ترتیب  %17و  %83میباشد.

C
منطقه غنی از

B
منطقه غنی از

کاربید وانادیم

کاربید کروم

at%
61.78
28.32
7.70
2.20
100.00

at%
55.35
6.86
32.39
5.41
100.00

A
زیرالیه
at%
30.54
0.52
5.36
63.58
100.00

 -2-3نتایج مربوط به نمونه فوالد  H13پوشششش داده شششده
در حمام نوع دوم (اکسیدی)
Elt
C
V
Cr
Fe

همانطور که در شششکل ( ) 3مشششاهده می گردد ،در پوشششش دهی
نمونه فوالد  H13در حمام نوع دوم ،فازهای تششکیل ششده ششامل
فاز های کاربید کروم ( ،)Cr3C2 ،Cr7C3کاربید وانادیم ()V8C7
و  Cr2VC2است.

با توجه به آنالیز نقطه ای  EDXSدر نقطه  ،Aالیه زیرین پوشششش
کاربیدی هسشششت که درصشششد کروم حدود  5/36درصشششد اتمی و
درصد وانادیم حدود  0/52درصد اتمی است .مقدار عنصر کروم
در فاز زمینه آهن قابل توجه بوده ،ولی درصشششد اتمی وانادیم در
فاز زمینه آهن بسشششیار کم اسشششت .الیه متمایز محلول جامد آهن-
کروم در  )2(0به صورت واضح مشخ

نیست ،ولی پیک های

فاز محلول جامد در آنالیز پراش اشعه ایکس 0شکل ( )1مشخ
شده است .باتوجه به ترکیب فوالد  H13ارائه شده در جدول ()1
می توان نتیجه گرفت که آنالیز  EDXSاز نقطه  Aنششششان دهنده
ترکیب زیر الیه فوالدی اسشششت (درصشششد اتمی کروم در زیرالیه
 H13با محاسششبه تبدیل درصششد وزنی به اتمی برابر  5/18بود که با

شکل ( :)3آنالیز  XRDروی نمونه فوالد  H13پوشش داده شده در حمام
نوع دوم
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E
منطقه

D
منطقه غنی

C
منطقه غنی

B
منطقه غنی

غنی از

از کاربید

از کاربید

از کاربید

کاربید

وانادیم

کروم

کروم

A
زیرالیه

وانادیم
at%

at%

at%

at%

at%

54.31
24.20
15.69
5.80
100.0
0

52.50
45.45
1.74
0.31
100.00

58.24
9.80
18.74
13.22
100.00

52.10
8.17
27.08
12.66
100.00

33.91
1.78
5.30
59.01
100.0
0

El
t
C
V
Cr
Fe

نقطه  Aمربوط به الیه زیرین پوشش کاربیدی است که درصد
شکل( :)4تصویر میکروسکوا الکترونی حاصل از الکترون برگشتی از سطح
مقطع نمونه فوالدی  H13پوشش داده شده در حمام نوع دوم

اتمی کروم  5/30و درصد اتمی وانادیم  1/78می باشد که تا
حدودی نشان دهنده میزان کروم و وانادیم زیرالیه فوالد

H13

است .از طرفی الیه متمایز محلول جامد آهن-کروم در شکل ()4
نشده است و همچنین پیک های فاز محلول جامد در

در شکل ( )4تصویر میکروسکوا الکترونی حاصل از الکترون

مشخ

برگشتی از سطح مقطع نمونه فوالدی  H13پوشش داده شده در

آنالیز پراش اشعه ایکس مشخ

حمام نوع دوم ،به همراه آنالیز نقطه ای  EDXSدر جدول ()4

محلول جامدی تشکیل نشده است.

آورده شده است.

آنالیز نقطه ای  EDXSدر نقطه  Bدر پوششششش کاربیدی با رنگ

نشده است ،بنابراین هیال الیه

خاکسشششتری کم ر نگ ناحیه غنی از کاربید های کروم را نششششان
جدول( :)4آنالیز نقطه ای  EDXSاز نقاط  Aتا  Eدر شکل ()4

میدهد .با وجود این که ترکیب حمام ششششامل اکسشششید وانادیم و
اکسشششید کروم بوده و هیال ترکیب یا عنصشششری از آهن در حمام
نبوده ا ست ،ولی در صد اتمی عن صر آهن در این نقطه از پو شش
حدود  12/66تعیین ششششد .این بدین معنی اسشششت که نفوذ آهن به
داخل فاز غنی از کاربید کروم از داخل حمام صشششورت نگرفته
ا ست بلکه از زیرالیه می با شد .در نتیجه نفوذ آهن به علت شیب
غل تی از داخل زیرالیه  H13هم به مانند زیرالیه  Ck45به سمت
پوشش های کاربیدی صورت گرفته است و به علت حاللیت باال
در فاز کاربید کروم به داخل این فاز نفوذ می کند [.]35 ،34 ،15
آنالیز نقطه ای  EDXSدر نقطه  Cدر پوششششش کاربیدی با رنگ
خاک ستری کمی پر رنگ تر از ناحیه غنی از کاربیدهای کروم ،با
درصشششد اتمی کروم  18/74و درصشششد اتمی وانادیم  9/80نششششان
دهندهی ت شکیل فاز  Cr2VC2می با شد .با توجه به آنالیز نقطه ،C
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در این ناحیه نیز مناطق غنی از کاربید کروم با درصد کمتر کروم

که شرایط آزمایش و ترکیب شیمیایی حمام در هر دو نوع حمام

و درصششد بیشششتر وانادیم نسششبت به ناحیه خاکسششتری کم رنگ ،به

یکسان در ن ر گرفته شده است ،تفاوت ناشی از ضخامت در هر

صورت دانه های ک شیده غیر پیو سته در را ستای موازی با ف صل

حمام ناششششی از تفاوت زیرالیه اسشششت .تنها فاکتور تاثیر گذار،

مشششترک پوشششش و زیرالیه قرار دارد .آنالیز نقطه ای  EDXSدر

زیرال یه کربن اسششششت که نقش موثری در ای جاد پوششششش های

نقطه  Dمنطقه غنی از فاز کاربید وانادیم را نششششان میدهد که

کاربیدی ایفا می کند .یانگ به بررسششی تاثیر زیرالیه در تشششکیل

مقداری کروم در آن وجود دارد ولی درصشششد اتمی آهن در این

پوششششش های کاربید وانادیم روی زیرالیه های متفاوتی پرداخته

منطقه بسششیار کم اسششت که نشششان دهندهی حاللیت کم آهن در

ا ست و مدلی را به صورت زیر ارائه کرده ا ست (در جدول ()5

کاربید وانادیم اسشششت .این مناطق در الیه کاربیدی به صشششورت

پارامترهای مربوط به این مدل تعریف شده است) [:]12

عمود بر فصل م شترک و هم راستا با مناطق غنی از کاربید کروم
گسششترانیده شششده اسششت .با توجه به شششکل ،توزیع فازهای کاربید

γ

ɑC Deff
C.TRD t

()2

2
ɛ 1 γ
+ ɑ
Vm 2 C

= l2

کروم و وانادیم در ک نار هم به صشششورت الیه الیه در کل الیه
کاربیدی مشششاهده می شششود که با حالت مشششابه خود روی نمونه
 CK45تفاوت میکروسششاختاری فراوانی دارد [ .]15آنالیز نقطه ای
 EDXSدر نقطه  Eبیانگر تشششکیل یک فاز غنی از کاربید وانادیم
در بین یک فاز غنی از کاربید کروم است.
نقاط مشششکی دیگری به صششورت غیر یکنواخت بیشششتر در مناطق
غنی از وانادیم مشاهده می شود که ناشی از تشکیل پوشش های
کاربید وانادیمی هسشششت .پوششششش های کاربید وانادیم در هنگام
تششششک یل این گو نه حفرات را ای جاد می کن ند .این حفرات در
قسشششمت کاربید کروم کمترند یا اصشششال وجود ندارد .علت را می
توان در عدم نفوذ آهن در پوشش های کاربید وانادیمی دانست؛
در پو شش های کاربیدی کروم نفوذ آهن به داخل پو شش باعث
پر شدن این حفرات در هنگام پو ششدهی می شود ولی به علت

جدول ( :)5عالیم اختصاری موجود در معادله 0
توضیح

عالیم اختصاری

ضخامت پوشش

L

نسبت اتمی  C/Vدر پوشش کاربید وانادیم

ɛ

حجم مولی کاربید وانادیم ()Cm3/mol

Vm

ضریب نفوذ موثر کربن در فرآیند TRD

Deff
C.TRD

اکتیویته کربن در آستنیت

γ
ɑC

زمان

T
2

مقدار ثابت

ɛ
1 γ
+ ɑ
Vm 2 C

نفوذ کم آهن در مناطق کاربید وانادیم این حفرات مششششاهده می
شششوند [ .]18،16 ،15 ،12ضششخامت پوشششش در شششکل ( )4حدود

طبق رابطه یا نگ (معاد له  )2و جدول ( ،)5مجذور ضشششخامت

 6/5 ± 0/5میکرومتر است که از ضخامت تشکیل شده در حمام

پوشش با اکتیویته کربن در آستنیت و ضریب نفوذ موثر کربن در

مشششابه روی فوالد کربنی  CK45کمتر اسششت [ .]15درصششد توزیع

فرآیند  TRDرابطه مسشششتقیم دارد .با قرار دادن این دو مترییر طبق

فاز غنی از وانادیم و فاز غنی از کروم به ترتیب  40%و  60%می

جدول ( )6در معادله  ، 2ضخامت پو شش ت شکیل شده برای دو

باشد.

زیرالیه  CK45و  H13بای ستی یک سان با شد (تحت شرایط زمانی

در حمام های فلزی و اکسششیدی با شششرایط یکسششان از ن ر ترکیب

و دمایی یک سان) ،در حالیکه ضخامت پو شش ایجاد شده روی

شیمیایی حمام ،زمان و دمای پوشش دهی ضخامت پوشش های

نمونه  CK45در هر حمام م شابه اک سیدی و فلزی ،بی شتر از نمونه

کاربیدی روی نمونه  CK45بیشتر از نمونه  H13است .از آنجایی

 H13ا ست که تطابق در ستی با مدل یانگ ندارد [ .]12آنچه که
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در ضخامت پوشش تشکیل شده با فرآیند نفوذ فعال حرارتی مهم

به کربن بی شتری ن سبت به کاربید های کروم  Cr7C3و  Cr3C2نیاز

اسششت مقدار کربن نفوذ کرده از زیر الیه به سششطح برای تشششکیل

دارند ،و از طرفی ،در نمونه  H13کربن نفوذ کرده به سطح مقدار

پوشششش کاربید اسششت ،چون مقدار عناصششر کاربیدسششاز به میزان

کمتری ن سبت به  CK45دا شته ا ست ،بنابراین در صد مناطق غنی

کافی از داخل حمام تامین می ششششود .با وجود اینکه مقدار کربن

از وانادیم روی سطح نمونه  H13کمتر از  CK45بوده است.

در زیرالیه  CK45و  H13تقری با با هم برابر اسشششت اما به علت

در حمام اکسششیدی نسششبت مناطق غنی از وانادیم به مناطق غنی از

وجود عناصشششر آلیاژی کروم ،مولیبدن و وانادیم در زیرالیه H13

کروم ت شکیل

شده به عنوان پو شش روی زیرالیه  CK45و H13

در دمای پوششششش دهی ،مقدار کربن کمتری نسشششبت به زیرالیه

بیششششتر از میزان مولی نسشششبت وانادیم به کروم در حمام بود .در

 ،CK45تمایل نفوذ به سطح برای ت شکیل پو شش های کاربیدی

حمام اکسششیدی به علت اسششتفاده از اکسششیدهای  V2O5 ،Cr2O3و

دارند ،زیرا مقدار کربن در آن دما با برقراری پیوند کاربیدی با

احیا کننده آلومینیوم به عنوان منابع عناصشششر کاربیدسشششاز برای

عناصشششر آلیاژی در زیرالیه ،برای نفوذ به سشششطح کاهش می یابد.

پو شش دهی ،به علت پایدار بودن اک سید کروم ن سبت به اک سید

بنابراین در زیرالیه  H13مقدار کربن کمتری به سششطح نفوذ کرده

وانادیم ،احیای آن تو سط آلومینیوم به مقدار کمتری صورت می

و در نتیجه ضخامت پو شش تشکیل شده روی این زیرالیه کمتر

گیرد .بنابراین میزان وانادیم به کروم احیا شده توسط آلومینیوم به

از  CK45است.

نسبت بیشتری از میزان اکسید وانادیم به اکسید کروم اضافه شده
به حمام است ،در نتیجه میزان مناطق غنی از وانادیم به مناطق غنی

جدول ( :)6ضریب نفوذ موثر کربن در فرآیند و اکتیویته کربن در آستنیت در
زیرالیه  H13و CK45

از کروم بیشتر از نسبت اکسید وانادیم به اکسید کروم اضافه شده
به حمام است.

ضریب نفوذ موثر کربن

اکتیویته کربن

در فرآیند TRD

در آستنیت

0/95

0/113

H13

0/45

0/230

CK45

جنس زیرالیه

ردیف
1
2

در آنالیز نقششششه ای ششششکل ( ،)5توزیع عناصشششر کروم و وانادیم و
همچنین آهن و کربن به خوبی نشششان داده شششده اسششت .به علت
انتخاب ترکیب حمامی که میزان اکسشششید کروم آن در پودرهای
ا ضافه شده به حمام بی شتر از میزان وانادیم بوده ،فاز زمینه مناطق،

در حمام فلزی میزان کروم اضشششافه ششششده به حمام از ن ر مولی 3

غنی از کروم بود  .در ناحیه غنی از کاربید کروم درصشششد قابل

برابر وانادیم بوده اسششت ،از طرفی کروم اضششافه شششده به صششورت

توجهی عناصششر وانادیم و آهن وجود داشششت .از طرفی دیگر ،در

و وانادیم اضششافه شششده به صششورت فرووانادیم بوده

ناحیه غنی از وانادیم نیز عنصششر کروم وجود داشششت ،اما درصششد

ا ست که ترکیبی از وانادیم و آهن می با شد .میزان مناطق غنی از

عنصششر آهن در آن پایین بود .علت این امر را می توان به حاللیت

وانادیم نسشششبت به مناطق غنی از کروم تششششکیل ششششده به عنوان

کم آهن در کارب ید وا نادیم مرتبط دانسشششت [ .]35 ،34همچنین

پوششششش روی زیرالیه  CK45و  H13به ترتیب بیششششتر و کمتر از

حجم باالی نفوذ آهن به مناطق غنی از کروم نشششان دهندهی نفوذ

میزان مولی نسششبت وانادیم به کروم در حمام بود .با وجود اینکه

آهن از زیرالیه به سششطح پوشششش کاربیدی اسششت ،زیرا در حمام

شششرایط حمام در دو حمام فلزی یکسششان در ن ر گرفته شششده بود،

هیچگونه عنصر آهنی وجود نداشته است .غل ت کربن در مناطق

اما میزان مناطق غنی از وانادیم ت شکیل شده به عنوان پو شش در

غنی از وانادیم بیشششتر بود .توزیع عناصششر در مناطق غنی از کاربید

حمام فلزی روی نمونه  CK45بیششششتر از نمونه  H13بود .علت را

وانادیم و کاربید کروم به عنوان پوشش روی نمونه  H13مشابه با

می توان به میزان کربن در سششطح مشششترک نمونه با حمام مربوط

زیرالیه  CK45در حمام اکسشششیدی با ششششرایط یکسشششان بود [،]15

دانست .از آنجاییکه کاربید های وانادیم مانند  V8C7برای تشکیل

بنابراین نوع زیرالیه تاثیری در توزیع عناصشششر در پوششششش های

پودر خال
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Abstract
In this research, the effect of substrate on the formation of chromium- and vanadium carbide coating
was studied by thermal reactive diffusion. The substrate of H13 steel was coated in two kinds of metal
and oxide bath with molar ratio of Cr/V=3 for 14 hours at 1000˚C. Carbide coatings including
chromium carbide (Cr3C2, Cr7C3), vanadium carbide (V8C7) and the complex carbide phase of Cr2VC2
were formed on H13 steel. The thickness of the carbide coating was 8.5±0.5 µm and 6.5±0.5 µm,
respectively in metal bath and oxide bath. The amount of vanadium- to chromium- rich regions in the
carbide coating was less than the ratio of vanadium to chromium content in the metal bath. The results
of coating in the present study was compared to the results of coating in a similar condition on Ck45
steel. The type of substrate had an important role on the coating thickness and the phase distribution of
vanadium- and chromium- rich regions. However, the element distribution in the coating was not
affected by the kind of substrate.
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