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ای ههای موالیتی به عنوان یکی از مهمترین سرامیکهدف از این پژوهش بهبود مقاومت به سایش سرامیک     هدیچک 

بدون ن کاربید تنگست-های موالیتمنظور، کامپوزیتمهندسی از طریق افزودن ذرات کاربید تنگستن است. برای این 

ای تولید شدند. جوشی پالسمای جرقهدرصد وزنی ذرات کاربید تنگستن توسط روش تف 15و  14، 5افزودن  وبا

تن فرآیند کاربید تنگس-های موالیتبر این به منظور بررسی اثر دمای تف جوشی بر مقاومت به سایش کامپوزیتعالوه

دقیقه و با اعمال  0به مدت زمان  C1054°و  C1044 ،°C1054 ،°C1044°ای در دماهای سمای جرقهجوشی پالتف

مگا پاسکال به انجام رسید. نتایج آزمون پین روی دیسک بیانگر آن است که با افزایش درصد وزنی ذرات  04فشار 

کاربید تنگستن -های موالیتیت، مقاومت به سایش کامپوزC1044°جوشی تا کاربید تنگستن و افزایش دمای تف

به دلیل افت خواص مکانیکی و  C1054°افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش دمای سینتر تا محدوده 

منجر به کاهش مقاومت به سایش شده است. نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر ایجاد  C2Wتشکیل فاز 

های موالیتی با و بدون ذرات تقویت کننده در نمونه شیسا ریشدن در سطح و مس یاهیالهای سایش خراشان و مکانیزم

 کاربید تنگستن است.
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 Abstract     This study aims to improve the wear resistance of mullite ceramics as one of the most critical 
engineering ceramics by adding tungsten carbide (WC) particles. For this purpose, mullite-WC composites 

without and with adding 5, 10, and 15% by weight of WC particles produced by spark plasma sintering (SPS) 

method. In addition, to investigate the effect of sintering temperature on the wear resistance of mullite-WC 

composites applied by the SPS process at 1300°C, 1350°C, 1400°C, and 1450°C for 4 minutes with a pressure 

of 30 MPa. The pin on disk test results indicates that with increasing the weight percentage of WC particles and 
increasing the sintering temperature up to 1400°C, the wear resistance of mullite-WC composites has increased. 

However, increasing the sintering temperature to the range of 1450°C due to poor mechanical properties and 

formation of the W2C phase has led to a decrease in wear resistance. The scanning electron microscopy (FESEM) 
analysis results indicate the creation of abrasive wear and surface layer structure mechanisms on the surface in 

mullite ceramics samples with and without WC reinforcing particles. 
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 مقدمه -1
های موالیتی به دلیل داشتن خواص منحصر به امروزه سرامیک

فردی همچون مقاومت در برابر شوک حرارتی، نقطه ذوب باال 

(°C0444 ~ و پایداری شیمیایی به عنوان یکی از مهمترین )

 یابا جاه یساختار یداراقطعات صنعتی مطرح هستند. موالیت 

 یبه دما بستگ یخال یجاها نیا تیاست که وضع ژنیاکس یخال

اوم مق یماده کی تیشده است تا موال سبب ویژگی نید. انندار

مخلوط در  یبلورها لیتشک نیهمچن. در برابر خزش باشد

 یادیو جا دادن انواع ز SiO3O2Al/2 از نسبت یعیوس یمحدوده

 بارز یهایژگیو گریاز دخود  نیدر ساختار بلور هاونیاز کات

 .[0, 1]است  تیموال

های موالیتی در رغم خواص مطلوب اشاره شده، سرامیکعلی

کاربردهای خاص به دلیل خواص مکانیکی نسبتا ضعیف مانند 

(، مقاومت به سایش ~ 1/2MPa.m 5/0چقرمگی شکست کم )

. به [0]هایی هستند پذیری کم دچار محدودیتسینترضعیف و 

های همین دلیل امروزه تالش برای بهبود عملکرد سرامیک

ققین پژوهشی مح-های تحقیقاتیموالیتی به عنوان یکی از زمینه

 مطرح است.

ها برای تقویت خواص یکی از بهترین و موثرترین روش

ه )به ت تقویت کنندهای موالیتی استفاده از ذرامکانیکی سرامیک

های سرامیکی زمینه موالیتی عنوان فاز دوم( و تولید کامپوزیت

هایی مبنی بر استفاده از ذرات تقویت کننده مانند است. گزارش

TiC [0] ،SiC [0 ,5] ،WC [4 ,7] ،3O2Nd ]0[ ،11O6Pr  ]9[  با

های موالیتی وجود دارد. هدف بهبود خواص مکانیکی سرامیک

 تنکاربید تنگس-موالیتهای شاید بتوان گفت که کامپوزیت

ایه های پخانواده کامپوزیت ترین گروه ازشده مهمترین و شناخته

ناسایی شهای بسیاری در راستای پژوهش باشد. از اینرو، موالیتی

ها به انجام رسیده این دسته از کامپوزیت هایو بهبود ویژگی

 است.

. است یمختلف و فازهای هایومتریاستوک یتنگستن دارا دیکارب

که عموماً در کنار  هستند ییفازها نیترعمده C2Wو  WCدو فاز 

 C2Wفاز  .شوندیم دهیمتداول سنتز د یندهایو در فرا گریکدی

طور به نیدرجه کلو 0454از  شیب ییباال و در دما است دما یفاز

 تواندیدما م نیا ریدر ز WCاست و در مقابل  داریپا یتعادل

تر شکننده WCنسبت به  C2Wشده است که باشد. گزارش داریپا

. تاس ترنییپا زیآن ن یبولوژیو تر یکیبوده و خواص مکان

تن تنگستن ضمن داش دیمتداول، کارب یهاکیبرخالف اکثر سرام

رخوردار ب زین یمناسب یو استحکام خمش یباال از چقرمگ یسخت

 ،الیتمومانند  هاکیسرام ریاضافه نمودن آن به سا. بنابراین است

ها هاز حرکت مرز دان یریجلوگ لیضمن باال بردن استحکام به دل

 زیرا ن ی، چقرمگحین فرآیند تف جوشی هارشد دانه نیو همچن

 یریوگجل یها زمیتواند مکان یم. کاربید تنگستن ددهیم افزایش
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 یچقرمگ لهیوس نیو بد دیفعال نما زیمهار رشد ترک را ن ای

 .[11, 14] دهد شیرا افزا تیکامپوز

 ،یی موالیتهاکیسرام نتریس ندیاز مشکالت عمده در فرا یکی

 یریجلوگ رونیاست، ازا ندیآفر نیا یها در طدانه یرشد افراط

 نیتراز مهم یکبه عنوان ی نتریس ندیاز رشد دانه در هنگام فرا

 قطعاتاز خواص  یاری. بسمطرح است محققین اهداف پژوهشی

به  یابیدست نیدارد، بنابرا یتگبسها آناندازه دانه  بهی کیسرام

 .به کنترل رشد دانه وابسته است میطور مستقبه خواص موردنظر

 ادهد شیانتقال ماده را افزا یرشد دانه فواصل نفوذ برا همچنین

دانه  کنترل رشد نی. بنابراشودیو منجر به کاهش سرعت تراکم م

در تولید قطعات اال دارد. به تراکم ب یابیدر دست ینقش مهم

 یهاحلراه هادانه یاز رشد افراط یریلوگج یبراسرامیکی، 

توان به مواردی جمله میکه از آن شده است شنهادیپ یادیز

همراه با اعمال  نتریس (0ی، )همراه با افزودن نتریس( 1همچون )

 .[10, 10, 0] اشاره کرد عیپخت سر( 0ی و )فشار خارج

عنوان یکی از ای به ¬پالسمای جرقه جوشی¬روش تفامروزه 

های نوین در تولید قطعات سرامیکی با هدف تف جوشی روش

 .[4]سریع مطرح شده است 

ولن /کائنایآلوم میاز واکنش مستق تیموال قطعه [10]ی در پژوهش

 جوشی¬تفبه روش  کرون،یم 09/0اندازه ذرات  نیانگیبا م

 تولید C1044-1744°ای در محدوده دمای ¬پالسمای جرقه

 یدما شده در نتریشکست نمونه س یو چقرمگ یسخت ه است.شد

°C1744  قهیدق 15 یمگاپاسکال و زمان ماندگار 04تحت فشار 

و  VH 1059 بیبه ترت یتئور تهیبه دانس کینزد چگالیبا 
1/2MPa.m 0/0 ه استگزارش شد. 

و  5)-تیموال تینانو کامپوزقطعات   [15] و همکارانش 1گائو

-فتروش  ازبا استفاده  را دیکارب کونیلی( سیدرصد حجم 14

درجه  1544تا  1044 ییجرقه پالسما، در محدوده دما جوشی

 ترنیس درجه سانتیگراد بر دقیقه 044 شیبا نرخ گرما سانتیگراد

 ینشان داد که در دما یکیحاصل از خواص مکان جیکردند. نتا

 یبرا MPa 077 استحکام نهیشیبدرجه سانتیگراد  1544

ت به دس دیکارب میسیلی( سیدرصد حجم 5)-تیموال تیکامپوز

کوتاه در دمای سینتر، رشد همچنین به دلیل زمان ماندگاری  آمد.

 دانه گزارش نشده است.

 
1 Gao 

 را میتانیت دیکارب-تیموال تیکامپوز ،[0] همکارانش وی قهرمان

تا  1544 ییپالسما در محدوده دما جرقه جوشیتفروش  با

 کردند نتریس ه،یثان 444 یبا زمان ماندگار درجه سانتیگراد 1444

 قرار یبررس مورد را تیکامپوز نیای کیزیوفی کیمکان و خواص

-تیالمو تیکامپوز ینشان داد که برا یبررس نیا جی. نتادادند

درجه  1554ی دردما میتانیت دی( کاربیدرصد وزن 04تا  14)

، درجه سانتیگراد 1444ی و در دما %95 یتهی، دانسسانتیگراد

به  یتاستحکام و سخ نیکامل به دست آمد. بهتر تهیدانس باًیتقر

با مقدار  تیموال تیکامپوز یبرا Hv 1005 و MPa 070 بیترت

 .ه استحاصل شد C 1444° یدما در کننده تیتقو درصد 14

شی بر به بررسی اثر دمای تف جو [7, 4]رجایی و همکارانش 

ت های موالیتی تقویمیکروساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت

درصد وزنی کاربید تنگستن تولید شده به روش  14شده با 

ای پرداخته اند. بر اساس گزارش ¬پالسمای جرقه جوشی¬تف

تا  1044از  جوشی¬تف یماد شیمشخص شد که افزاها، آن

هبود را ب یکیو خواص مکان یرفتار چگال گرادیدرجه سانت 1044

 1044اگرچه افزایش دمای تف جوشی به باالتر از  بخشد.یم

درجه سانتیگراد منجر به افزایش دانه و تغییرات فازی محدود و 

در کاربید تنگستن شده است. بررسی خواص  C2Wتشکیل فاز 

ای همکانیکی این کامپوزیت بیانگر بهبود عملکرد سرامیک

 ستن است.موالیتی تقویت شده با کاربید تنگ

-زودنیافن های مختلفی درباره تاثیر اضافه کردتاکنون پژوهش

 بر ریزساختار، چگالش و خواص مکانیکی مختلفهای 

این  . با]17و14[است شدهانجام  موالیتهای پایه کامپوزیت

ر پژوهشی د وجود، مرور دقیق مراجع بیانگر آن است که تاکنون

 ایشبر مقاومت به س کاربید تنگستنراستای تاثیر افزودنی 

است. لذا در این  انجام نشده موالیتهای پایه کامپوزیت

کاربید تنگستن با -موالیتکامپوزیتی  هایپژوهش، نمونه

درصد وزنی کاربید  15و  14، 5درصدهای مختلف افزودنی )

 C1054°و  C1044 ،°C1054 ،°C1044°در دماهای  تنگستن(

به روش تف   MPa 04 ردقیقه و با اعمال فشا 0به مدت زمان 

ای تولید و با نمونه موالیتی )بدون جوشی پالسمای جرقه

افزودنی( از نظر مقاومت به سایش به روش پین روی دیسک در 

 دمای محیط مقایسه شدند.



 

 

 قیتحق روش -2
کاربید -های موالیتدر این پژوهش برای تولید کامپوزیت

نا مستقیم آلومیتنگستن در مرحله اول پودر موالیت از واکنش 

(3O2Alو کائو )لن (O2·2H3O2·Al22SiO سنتز شد. برای این )

آماده  04/44 وزنی /کائولن با نسبتنایآلوم یابتدا پودرهامنظور، 

 ی محتوی اتانول وتنگستن دیکاپ کارب یک و سپس در شده

با  1به  14با نسبت گلوله به پودر  یتنگستن دیکارب یهاگلوله

مواد مخلوط  ساعت آسیا شدند. 0به مدت  rpm 044سرعت 

درجه  104 یساعت در دما 00کن به مدت شده در خشک

)مطابق  به فاز موردنظر یابیمنظور دست. بهندخشک شد سانتیگراد

درجه  14 شیشده با سرعت گرما، پودر خشک(1واکنش 

درجه  1444 یساعت در دما 0مدت  بهسانتیگراد بر دقیقه 

  شد. نهیکلس سانتیگراد

 (1واکنش)
2SiO2.Al2O3.2H2O + 2Al2O3         3Al2O3.2SiO2 + 2H2O  

 

میکرون برای تولید  0با متوسط اندازه دانه  کاربید تنگستنپودر 

کاربید تنگستن استفاده شد. مخلوط -کامپوزیت موالیت

پودرهای موالیت سنتز شده و کاربید تنگستن با درصدهای وزنی 

در آسیاب )با مشخصات ارائه شده در سنتز موالیت(  15و  14، 5

ساعت آسیا شدند. در نهایت  0و به مدت  rpm 044با سرعت 

 میکرون عبور داده شد. 144خلوط حاصل از الک مش م

ای استوانهمخلوط پودر حاصل از مرحله قبل درون یک قالب 

با فویل گرافیتی پوشش داده شده  که میلیمتر 04با قطر  گرافیتی

. انجام شد 1ایجوشی پالسمای جرقهبود، بارگیری و فرآیند تف

-C1044°حدوده مها از دمای اتاق تا نمونه چرخه گرمایش همه

و با اعمال  در بیشینه دما دقیقه 0 ماندگاری مدت زمان اب 1054

نرخ گرمایش در طول فرآیند  .تعیین شدمگا پاسکال  04فشار 

 14درجه سانتیگراد بر دقیقه و تحت خالء  54تف جوشی 

 پاسکال در نظر گرفته شد.

مال با اع کرزیو کرویها، از روش منمونه یسخت یریگاندازهبرای 

بار  0هر نمونه  یبرااین آزمون استفاده شد. کیلوگرم  1نیروی 

 ارشانیبه همراه انحراف مع آمدهدستاعداد به نیانگیتکرار و م

 .گزارش شد

 
1 SPS-20T-10, Easy fashion metal products trade Co. 

حت شده ت نتریس یهانمونه ش،یمقاومت به سا یمنظور بررسبه

 نیبا استفاده از آزمون پ شیقرار گرفتند. روش سا شیآزمون سا

انجام  ASTM: G132-96 [10]مطابق استاندارد  سکید یرو

تن با تنگس دیآزمون از جنس کارب نیاستفاده در ا مورد نی. پشد

انتخاب میلیمتر  5میلیمتر و ارتفاع  1با قطر  Aراکول  04 یسخت

 04 شیسا ریمس میلیمتر و قطر 04دیسک ساخته شده  ر. قطشد

در  شیهرتز در نظر گرفته شد. آزمون سا 04و فرکانس  متریلیم

 انجام شد. لوگرمیک 0ی اعمال با بارو  ی محیطدما

 ها قبل و بعدهای ساختاری و فازی نمونهبرای تعیین مشخصه

 یدانیگسیل م از آزمون سایش از میکروسکوپ الکترونی روبشی

(FESEM/EDS, MIRA3TESCAN-XMU)  و آنالیز پراش

 X-ray diffraction (XRD, Philips) Cu Kα , 40 پرتو ایکس

KV, 30 mA, Step size: 0.02°  .استفاده شد 

 0روی  [7, 4, 1]پژوهش حاضر در ادامه مطالعات گذشته 

درصد وزنی کاربید تنگستن در زمینه  15و  14، 5کامپوزیت 

بدون افزودنی  –موالیت و یک نمونه شاهد )موالیت خالص 

کاربید تنگستن( با هدف بررسی و مقایسه مقاومت به سایش 

ها انجام شده است. با توجه به اینکه دمای بهینه تف جوشی آن

و ترکیب کامپوزیتی بهینه در مطالعات قبلی تعیین و گزارش شده 

مقدار  ریتاث( 1است، در مقاله حاضر در دو بخش به بررسی )

 تیوزکامپ یشیگستن بر خواص ساتن دیکننده کارب تیتقو

درجه سانتیگراد با  1044در دمای بهینه  تنگستن دیکارب-تیموال

-MA-1400 ،MA-5%WC-1400 ،MAکد نمونه های 

10%WC-1400  وMA-15%WC-1400 ( 0و )رنتیس یدما ریتأث 

درصد وزنی( کاربید  14)-کامپوزیت موالیت یشیبر خواص سا

، MA-10%WC-1350)ترکیب بهینه( با کد نمونه های  تنگستن

MA-10%WC-1400  وMA-10%WC-1450  پرداخته شده

 است.

 نتایج و بحث -3
اص تنگستن بر خو دیکننده کارب تیتقومقدار  ریتاث -1-3

کاربید تنگستن در دمای بهینه -موالیت تیکامپوز یشیسا

 درجه سانتیگراد 1411

-MA-1400 ،MA یهانمونه کسیپراش اشعه ا یالگو 1 شکل

5%WC-1400 ،MA-10%WC-1400  وMA-15%WC-1400 



 

 

اند را نشان شده نتریسدرجه سانتیگراد  1044 یکه در دما

 و تیموال تنها فازهای ی پراش اشعه ایکس،. طبق الگودهدیم

تنگستن  دیمقدار کارب شیو با افزا ندشد ییتنگستن شناسا دیکارب

ه اگرچ ه است.نشد ییشناسا یدیفاز جد ،یدرصد وزن 15تا  4از 

 دیمربوط به کارب یهاکیپ با افزایش درصد وزنی ماده افزودنی،

 شده است. تریتنگستن قو

 

 

 

 

 

 

 

ده سینتر ش یهانمونه: الگوی پراش پرتو ایکس از 1شکل 

 C 1044° در دمای

 

دار مق شیشده با افزا دهییعرض سا راتیینمودار تغ 0در شکل 

ف کاربید تنگستن ت-موالیت تیتنگستن در کامپوز دیکارب

 یبرا ایجوشی پالسمای جرقهتفجوشی شده به روش 

. رسم شده استی با و بدون افزودنی کاربید تنگستن هانمونه

-MA یهاشده نمونه دهییسا هیعرض ناح سهیطبق نمودار، با مقا

15%WC-1400  وMA-1400 مقدار شیافزا اگفت که ب توانیم 

 تهافی شیافزا شیمقاومت به سا ،یدرصد وزن 15تا  کنندهتیتقو

  .است افتهیکاهش  شیو عرض سا

 

 

 

 

 

 

 

 

شده برحسب درصد  دهییعرض سا راتییتغ: 0شکل 

 سینتر شده در یهاتنگستن در نمونه دیذرات کارب یوزن

 C 1044°دمای 

 

 نهیبت به زمنس یباالتر یتنگستن سخت دیکارب نکهیبا توجه به ا

بهبود  تنگستن باعث دیگفت که کارب توانیدارد پس م یتیموال

و  یشده است. معموالً سخت یتیبدنه موال یشیخواص سا

 شیزادارند و با اف یکدیگربا  یمیرابطه مستق شیمقاومت به سا

نیز ده ش دهییشده و عرض سا شتریب شیمقاومت به سا یسخت

 شیو عرض سا یسخت ییتانمودار سه 0 . شکلابدییکاهش م

دون با و ب ی موالیتیهانمونه یبرا کنندهتیبرحسب مقدار تقو

نمودار با  نی. طبق ادهدیم نشانرا  تقویت کننده کاربید تنگستن

اهش کنیز شده  دهییعرض سا ،درصد کاربید تنگستن شیافزا

 است. افتهی

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  -شسای عرض – یسخت ییتانمودار سه: 0شکل 

ی سینتر شده در دمای        هادر نمونهتنگستن  دیکارب

°C 1044. 

 

 ی روبشیالکترون کروسکوپیم ریواتص 5و  0های در شکل

-MA-1400 ،MAی هانمونه شیو سطح سا شیسا ریمس

5%WC-1400 ،MA-10%WC-1400  وMA-15%WC-1400 .
 نشان داده شده است. 

در جهت  شیدر سطوح سا اری، وجود ش5و  0ی هاطبق شکل

ر د شیسا زمیکه مکان دهدیها نشان منمونه نیدر ا نیحرکت پ

 است.بوده نوع خراشان  ازحالت  نیا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاز مس یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 0شکل 

C 1044 (a )°ی سینتر شده در دمای هادر نمونه شیسا

MA-1400 (b) MA-5%WC-1400 (c) MA-10%WC-

1400 (d) MA-15%WC-1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سطح  یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 5شکل 

-C 1044 (a )MA° ی سینتر شده در دمایهاشده نمونه دهییسا

1400(b) MA-5%WC-1400(c) MA-10%WC-1400(d) 
MA-15%WC-1400 



 

 

 دیکارب نیپ نیب یخراشان به علت تفاوت در سخت شیسامکانیزم 

 و به شودیم دهیها ددر نمونه ت،یو بدنه کامپوز یتنگستن

در  گر،ید یی. از سوشودیشخم زده م شیسطح سا ،اصطالح

در اثر گردش  شده جادیا یهابراده زساختاریاز ر ییهابخش

 اند.وردهجوش خ شیبه سطوح سا یتنگستن دیکارب نیپ یمتوال

 دهید( a-5)شکل  MA-1400 جوش خوردن ذرات در نمونه

 یشده روجوش خوردن ذرات کنده زیها ننمونه هی. در بقشودیم

خالص  تیمقدارشان از نمونه موال یوجود دارد ول شیسطح سا

ر د سک،یو هنگام گردش د هاکمتر است. با اعمال بار بر نمونه

 .شده است جادیا ییهاترک شیسطح سا یهااز قسمت یبرخ

ها از ترک نی، ا[19] شیشدن در سطوح سا یاهیال هیمطابق نظر

و با تکرار  شوندیم جادیا شیسا نیدر ح یسطوح داخل

 دهش جادیا طیمشابه شرا یطیسطوح شرا نیا شیسا یهاکلیس

ا به هترک نیا جیتدرو به کنندیرا تجربه م یخستگ نیدر ح

 نیا وستنیرسند که در مرحله آخر با به هم پیسطح نمونه م

از بررسی . شودیاز نمونه جدا م شیاز سطح سا یها بخشترک

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نمونه موالیت 

-MAاست. در نمونه  تیرؤ شدن قابل یاورقه زمیمکانخالص، 

5%WC-1400  دهید نیزشده از سطح  جدا هایهیناحبرخی 

 14با  یهانمونهموجود در  زمیکه مکان رسدی. به نظر مشودیم

 کدیگریمشابه کاربید تنگستن  کننده تیتقو یدرصد وزن 15و 

 خراشان وهای مکانیزماز  یبیترک هادر این نمونه واقع باشد. در

با دقت در  .شودیم دهید شیسا ریسطح و مسشدن در  یاهیال

 رسدی( به نظر م5و  0های شکل) شده جادیا یکندگ یهاهیال

، یتیکامپوزهای قطعهتنگستن در  دیمقدار کارب شیکه با افزا

 اند.تر شدهکوچک شیجداشده از سطح سا یهاورقه

 

 هینه شدهب بیترک یشیبر خواص سا نتریس یدما ریتأث -2-3
MA-10%WC  

های وزیتی کامپشیبر رفتار سا نتریس یاثر دما یمنظور بررسبه

که در  MA-10%WC بیترکنمونه با  ،کاربید تنگستن-موالیت

ده ش نتریس درجه سانتیگراد 1054و  1044، 1054، 1044 یدماها

 MA-10%WC-1300قرار گرفت. نمونه  شیبود تحت آزمون سا

و  را تحمل نکرده یبار اعمال ن،ییپا یبه علت استحکام و سخت

آزمون  نیبنابرا شد. شکستدچار  شیانجام آزمون سا نیح

 راتیی، نمودار تغ4 ها انجام شد. در شکلنمونه ریسا یرو شیسا

-MAی هانمونه یبرا نتریس یبرحسب دما شیساعرض 

10%WC-1350 ،MA-10%WC-1400  وMA-10%WC-1450 

 رسم شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 نتریس یشده برحسب دما دهییعرض سا راتییتغ: 4شکل 

  درصد وزنی کاربید تنگستن 14حاوی  یهادر نمونه

 

شده  هدییسا هیعرض ناح نتریس یدما شینمودار، با افزا نیطبق ا

 یو سپس در دما افتهیکاهش  درجه سانتیگراد 1044 یتا دما

، 7 شکل است. در افتهی شیافزا یاندک درجه سانتیگراد 1054

ه نشان داده شده است. با توج  شیو مقاومت به سا یارتباط سخت

-MA-10%WCنمونه مربوط به  کسیپراش اشعه ا زیآنال جیبه نتا

 شده و کربورهیتنگستن د دیاز کارب ی(، مقدار0شکل ) 1450

 نگستنت دیفاز نسبت به کارب نی. ااستشده  لیتشک C2Wفاز 

ا ت است باعث شده رونیدارد. ازا یترضعیف یکیخواص مکان

درجه  1054 یدر دما MA-10%WC بیترک شیمقاومت به سا

 .دابی شیشده افزا دهییو عرض سا افتهیکاهش  سانتیگراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبرحسب دما شیو عرض سا ینمودار سخت: 7شکل 

درصد وزنی کاربید  14حاوی ی هانمونه یبرا نتریس

 تنگستن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-MAی هانمونه: الگوی پراش پرتو ایکس 0شکل 

10%WC-1300 ،MA-10%WC-1350 ،MA-10%WC-

 .MA-10%WC-1450و  1400

 

 یراب شیو سطح سا شیسا ریمس ری، تصو14و  9های در شکل

-MAو  MA-10%WC-1350 ،MA-10%WC-1400ی هانمونه

10%WC-1450 .نشان داده شده است 

ذرات و  یغالب کندگ زمی، مکانMA-10%WC-1350در نمونه 

 نیدر اثر حرکت پشده  دهییها بر سطح ساجوش خوردن آن

را در  خراشان شیاز سا یاثراتهمچنین . است یتنگستن دیکارب

 یبی، ترکMA-10%WC-1450. در نمونه دید توانینمونه م نیا

 زمیمکان اگرچه است، شدن رخ داده یاهیخراشان و ال زمیاز مکان

 است.شدن سطح  یاهیغالب ال

توان نتیجه گرفت که افزودن ذرات نوان یک جمع بندی میبه ع

های موالیتی درصد وزنی به زمینه سرامیک 14کاربید تنگستن تا 

ا داشته هتواند تاثیر بسزایی بر افزایش مقاومت به سایش آنمی

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاز مس یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 9شکل 

 درصد وزنی کاربید تنگستن 14حاوی  یهانمونه شیسا

(a )MA-10%WC-1350 (b) MA-10%WC-1400(c) 
MA-10%WC-1450 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از سطح  یروبش یالکترون کروسکوپیم ری: تصو14شکل 

 دیکارب یدرصد وزن 14 یحاو های شده نمونه دهییسا

-MA-10%WC-1350(b )MA-10%WC(  aتنگستن)

1400(c )MA-10%WC-1450 

 

 

 یریگجهینت -4
-این پژوهش با هدف بهبود مقاومت به سایش سرامیک

های موالیتی از طریق افزودن ذرات تقویت کننده کاربید تنگستن 

-کاربید تنگستن به روش تف-های موالیتو تولید کامپوزیت

نتایج نشان داد که ای انجام شده است. جوشی پالسمای جرقه

از سینتر جرقه پالسما با افزایش درصد  C 1044° در دمای ثابت

وزنی کاربید تنگستن در زمینه موالیت به ترتیب برای موالیت، 

درصد وزنی کاربید تنگستن عرض  15و  14، 5کامپوزیت های 

میکرومتر به دست آمده  905و  1010، 1000، 1075ساییده شده 

سختی  لیلبه داست. در حقیقت با افزایش درصد کاربید تنگستن 

ر میزان د باال این فاز و تاثیر آن میزان سایش کاهش یافته است.

درصد وزنی از کاربید تنگستن با افزایش دمای سینتر  14ثابت 

درجه سانتیگراد  1054و  1044، 1054در دماهای جرقه پالسما 

میکرومتر به دست  1001و  1010، 1004عرض سایش به ترتیب 

شی از دی کربوره شدن کاربید آمد. کاهش در مقاومت سایش نا

در فرآیند سینتر جرقه پالسما  C2Wتنگستن و تبدیل آن به فاز 

است. نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر ایجاد 

 ریشدن در سطح و مس یاهیالهای سایش خراشان و مکانیزم

های موالیتی با و بدون ذرات تقویت کننده در نمونه شیسا

ای هافزایش مقاومت به سایش کامپوزیتتن است. کاربید تنگس

درصد وزنی کاربید تنگستن تولید شده به  14موالیتی محتوی 

ای ای برای نتایج امیدوار کنندهجوشی پالسمای جرقهروش تف

 های موالیتی دارد. ارتقاء عملکرد سرامیک

 

 سپاسگزاری -5
های به این وسیله از مجموعه مسئولین آزمایشگاه

 کنیم.پژوهشگاه مواد و انرژی تشکر می
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