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مهندسی از طریق افزودن ذرات کاربید تنگستن است .برای این منظور ،کامپوزیتهای موالیت-کاربید تنگستن بدون

دریافت نسخة اصالح شده :؟؟/؟؟1044/

وبا افزودن  14 ،5و  15درصد وزنی ذرات کاربید تنگستن توسط روش تفجوشی پالسمای جرقهای تولید شدند.
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هدف از این پژوهش بهبود مقاومت به سایش سرامیکهای موالیتی به عنوان یکی از مهمترین سرامیکهای

عالوهبر این به منظور بررسی اثر دمای تف جوشی بر مقاومت به سایش کامپوزیتهای موالیت-کاربید تنگستن فرآیند
تفجوشی پالسمای جرقهای در دماهای  1044°C ،1054°C ،1044°Cو  1054°Cبه مدت زمان  0دقیقه و با اعمال
فشار  04مگا پاسکال به انجام رسید .نتایج آزمون پین روی دیسک بیانگر آن است که با افزایش درصد وزنی ذرات
کاربید تنگستن و افزایش دمای تفجوشی تا  ،1044°Cمقاومت به سایش کامپوزیتهای موالیت-کاربید تنگستن
افزایش یافته است .این در حالی است که افزایش دمای سینتر تا محدوده  1054°Cبه دلیل افت خواص مکانیکی و
تشکیل فاز  W2Cمنجر به کاهش مقاومت به سایش شده است .نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر ایجاد

کامپوزیت.

مکانیزمهای سایش خراشان و الیهای شدن در سطح و مسیر سایش در نمونههای موالیتی با و بدون ذرات تقویت کننده
کاربید تنگستن است.
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Effect of WC Addition on the Wear Resistance of Mullite-WC Composites
Sintered by Spark Plasma Sintering
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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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 گزارشهایی مبنی بر استفاده از ذرات تقویت کننده مانند.است

 مقدمه-1

[ با9] Pr6O11 ،[0] Nd2O3 ،]7 ,4[ WC ،]5 ,0[ SiC ،]0[ TiC

امروزه سرامیکهای موالیتی به دلیل داشتن خواص منحصر به

.هدف بهبود خواص مکانیکی سرامیکهای موالیتی وجود دارد

 نقطه ذوب باال،فردی همچون مقاومت در برابر شوک حرارتی

کاربید تنگستن-شاید بتوان گفت که کامپوزیتهای موالیت

 ~) و پایداری شیمیایی به عنوان یکی از مهمترین0444°C(

مهمترین و شناخته شدهترین گروه از خانواده کامپوزیتهای پایه

 موالیت دارای ساختاری با جاهای.قطعات صنعتی مطرح هستند

 پژوهشهای بسیاری در راستای شناسایی، از اینرو.موالیتی باشد

خالی اکسیژن است که وضعیت این جاهای خالی به دما بستگی

و بهبود ویژگیهای این دسته از کامپوزیتها به انجام رسیده
.است
.کاربید تنگستن دارای استوکیومتریها و فازهای مختلفی است

 این ویژگی سبب شده است تا موالیت یک مادهی مقاوم.ندارند
 همچنین تشکیل بلورهای مخلوط در.در برابر خزش باشد
 و جا دادن انواع زیادیAl2O3/SiO2 محدودهی وسیعی از نسبت

 عمدهترین فازهایی هستند که عموماً در کنارW2C  وWC دو فاز

از کاتیونها در ساختار بلورین خود از دیگر ویژگیهای بارز

 فاز.یکدیگر و در فرایندهای متداول سنتز دیده میشوند

.]0 ,1[ موالیت است

 درجه کلوین بهطور0454 فازی است دما باال و در دمایی بیش از

 سرامیکهای موالیتی در،علیرغم خواص مطلوب اشاره شده

 در زیر این دما میتواندWC تعادلی پایدار است و در مقابل

کاربردهای خاص به دلیل خواص مکانیکی نسبتا ضعیف مانند

 شکنندهترWC  نسبت بهW2C  گزارششده است که.پایدار باشد

 مقاومت به سایش،)~ 0/5 MPa.m1/2( چقرمگی شکست کم

.بوده و خواص مکانیکی و تریبولوژی آن نیز پایینتر است

 به.]0[ ضعیف و سینترپذیری کم دچار محدودیتهایی هستند

 کاربید تنگستن ضمن داشتن،برخالف اکثر سرامیکهای متداول

همین دلیل امروزه تالش برای بهبود عملکرد سرامیکهای

سختی باال از چقرمگی و استحکام خمشی مناسبی نیز برخوردار

پژوهشی محققین-موالیتی به عنوان یکی از زمینههای تحقیقاتی

، بنابراین اضافه نمودن آن به سایر سرامیکها مانند موالیت.است

.مطرح است

ضمن باال بردن استحکام به دلیل جلوگیری از حرکت مرز دانهها

یکی از بهترین و موثرترین روشها برای تقویت خواص

 چقرمگی را نیز،و همچنین رشد دانهها حین فرآیند تف جوشی

مکانیکی سرامیکهای موالیتی استفاده از ذرات تقویت کننده (به

 کاربید تنگستن می تواند مکانیزم های جلوگیری.افزایش میدهد

عنوان فاز دوم) و تولید کامپوزیتهای سرامیکی زمینه موالیتی

W2C

یا مهار رشد ترک را نیز فعال نماید و بدین وسیله چقرمگی

قهرمانی و همکارانش [ ،]0کامپوزیت موالیت-کاربید تیتانیم را

کامپوزیت را افزایش دهد [.]11 ,14

با روش تفجوشی جرقه پالسما در محدوده دمایی  1544تا

یکی از مشکالت عمده در فرایند سینتر سرامیکهای موالیتی،

 1444درجه سانتیگراد با زمان ماندگاری  444ثانیه ،سینتر کردند

رشد افراطی دانهها در طی این فرآیند است ،ازاینرو جلوگیری

و خواص مکانیکی وفیزیکی این کامپوزیت را مورد بررسی قرار

از رشد دانه در هنگام فرایند سینتر به عنوان یکی از مهمترین

دادند .نتایج این بررسی نشان داد که برای کامپوزیت موالیت-

اهداف پژوهشی محققین مطرح است .بسیاری از خواص قطعات

( 14تا  04درصد وزنی) کاربید تیتانیم دردمای  1554درجه

سرامیکی به اندازه دانه آنها بستگی دارد ،بنابراین دستیابی به

سانتیگراد ،دانسیتهی  %95و در دمای  1444درجه سانتیگراد،

خواص موردنظر بهطور مستقیم به کنترل رشد دانه وابسته است.

تقریباً دانسیته کامل به دست آمد .بهترین استحکام و سختی به

همچنین رشد دانه فواصل نفوذ برای انتقال ماده را افزایش داده

ترتیب  070 MPaو  1005 Hvبرای کامپوزیت موالیت با مقدار

و منجر به کاهش سرعت تراکم میشود .بنابراین کنترل رشد دانه

 14درصد تقویت کننده در دمای  1444 °Cحاصل شده است.

نقش مهمی در دستیابی به تراکم باال دارد .در تولید قطعات

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

سرامیکی ،برای جلوگیری از رشد افراطی دانهها راهحلهای

میکروساختار و خواص مکانیکی کامپوزیتهای موالیتی تقویت

زیادی پیشنهاد شده است که از آنجمله میتوان به مواردی

شده با  14درصد وزنی کاربید تنگستن تولید شده به روش

همچون ( )1سینتر همراه با افزودنی )0( ،سینتر همراه با اعمال

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

فشار خارجی و ( )0پخت سریع اشاره کرد [.]10 ,10 ,0

آنها ،مشخص شد که افزایش دمای تف¬جوشی از  1044تا

امروزه روش تف¬جوشی پالسمای جرقه¬ای به عنوان یکی از

 1044درجه سانتیگراد رفتار چگالی و خواص مکانیکی را بهبود

روشهای نوین در تولید قطعات سرامیکی با هدف تف جوشی

میبخشد .اگرچه افزایش دمای تف جوشی به باالتر از 1044

سریع مطرح شده است [.]4

درجه سانتیگراد منجر به افزایش دانه و تغییرات فازی محدود و

در پژوهشی [ ]10قطعه موالیت از واکنش مستقیم آلومینا/کائولن

تشکیل فاز  W2Cدر کاربید تنگستن شده است .بررسی خواص

با میانگین اندازه ذرات  0/09میکرون ،به روش تف¬جوشی

مکانیکی این کامپوزیت بیانگر بهبود عملکرد سرامیکهای

پالسمای جرقه¬ای در محدوده دمای  1744-1044°Cتولید

موالیتی تقویت شده با کاربید تنگستن است.

شده است .سختی و چقرمگی شکست نمونه سینتر شده در دمای

تاکنون پژوهشهای مختلفی درباره تاثیر اضافه کردن افزودنی-

 1744°Cتحت فشار  04مگاپاسکال و زمان ماندگاری  15دقیقه

های مختلف بر ریزساختار ،چگالش و خواص مکانیکی

با چگالی نزدیک به دانسیته تئوری به ترتیب  1059 HVو

کامپوزیتهای پایه موالیت انجام شده است]14و .[17با این

 0/0 MPa.m1/2گزارش شده است.

وجود ،مرور دقیق مراجع بیانگر آن است که تاکنون پژوهشی در

گائو 1و همکارانش [ ]15قطعات نانو کامپوزیت موالیت 5(-و

راستای تاثیر افزودنی کاربید تنگستن بر مقاومت به سایش

 14درصد حجمی) سیلیکون کاربید را با استفاده از روش تف-

کامپوزیتهای پایه موالیت انجام نشده است .لذا در این

جوشی جرقه پالسما ،در محدوده دمایی  1044تا  1544درجه

پژوهش ،نمونههای کامپوزیتی موالیت-کاربید تنگستن با

سانتیگراد با نرخ گرمایش  044درجه سانتیگراد بر دقیقه سینتر

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

کردند .نتایج حاصل از خواص مکانیکی نشان داد که در دمای

تنگستن) در دماهای  1044°C ،1054°C ،1044°Cو 1054°C

 1544درجه سانتیگراد بیشینه استحکام  077 MPaبرای

به مدت زمان  0دقیقه و با اعمال فشار  04 MPaبه روش تف

کامپوزیت موالیت 5(-درصد حجمی) سیلیسیم کاربید به دست

جوشی پالسمای جرقهای تولید و با نمونه موالیتی (بدون

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

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

دانه گزارش نشده است.

دمای محیط مقایسه شدند.

Gao

1

بهمنظور بررسی مقاومت به سایش ،نمونههای سینتر شده تحت

 -2روش تحقیق
در این پژوهش برای تولید کامپوزیتهای موالیت-کاربید

آزمون سایش قرار گرفتند .روش سایش با استفاده از آزمون پین

تنگستن در مرحله اول پودر موالیت از واکنش مستقیم آلومینا

روی دیسک مطابق استاندارد  ]10[ ASTM: G132-96انجام

( )Al2O3و کائولن ( )2SiO2·Al2O3·2H2Oسنتز شد .برای این
منظور ،ابتدا پودرهای آلومینا/کائولن با نسبت وزنی  44/04آماده
شده و سپس در یک کاپ کاربید تنگستنی محتوی اتانول و

شد .پین مورد استفاده در این آزمون از جنس کاربید تنگستن با
سختی  04راکول  Aبا قطر  1میلیمتر و ارتفاع  5میلیمتر انتخاب
شد .قطر دیسک ساخته شده  04میلیمتر و قطر مسیر سایش 04

گلولههای کاربید تنگستنی با نسبت گلوله به پودر  14به  1با

میلیمتر و فرکانس  04هرتز در نظر گرفته شد .آزمون سایش در

سرعت  044 rpmبه مدت  0ساعت آسیا شدند .مواد مخلوط

دمای محیط و با بار اعمالی  0کیلوگرم انجام شد.

شده در خشککن به مدت  00ساعت در دمای  104درجه

برای تعیین مشخصههای ساختاری و فازی نمونهها قبل و بعد

سانتیگراد خشک شدند .بهمنظور دستیابی به فاز موردنظر (مطابق

از آزمون سایش از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی

واکنش  ،)1پودر خشکشده با سرعت گرمایش  14درجه

( )FESEM/EDS, MIRA3TESCAN-XMUو آنالیز پراش
X-ray diffraction (XRD, Philips) Cu Kα , 40

سانتیگراد بر دقیقه به مدت  0ساعت در دمای  1444درجه

پرتو ایکس

سانتیگراد کلسینه شد.

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

واکنش()1

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

3Al2O3.2SiO2 + 2H2O

2SiO2.Al2O3.2H2O + 2Al2O3

کامپوزیت  14 ،5و  15درصد وزنی کاربید تنگستن در زمینه
موالیت و یک نمونه شاهد (موالیت خالص – بدون افزودنی

پودر کاربید تنگستن با متوسط اندازه دانه  0میکرون برای تولید

کاربید تنگستن) با هدف بررسی و مقایسه مقاومت به سایش

کامپوزیت موالیت-کاربید تنگستن استفاده شد .مخلوط

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

پودرهای موالیت سنتز شده و کاربید تنگستن با درصدهای وزنی

و ترکیب کامپوزیتی بهینه در مطالعات قبلی تعیین و گزارش شده

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

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

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

تقویت کننده کاربید تنگستن بر خواص سایشی کامپوزیت

مخلوط حاصل از الک مش  144میکرون عبور داده شد.

موالیت-کاربید تنگستن در دمای بهینه  1044درجه سانتیگراد با

مخلوط پودر حاصل از مرحله قبل درون یک قالب استوانهای

کد نمونه های ،MA-5%WC-1400 ،MA-1400

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

 10%WC-1400و  MA-15%WC-1400و ( )0تأثیر دمای سینتر

MA-

بود ،بارگیری و فرآیند تفجوشی پالسمای جرقهای 1انجام شد.

بر خواص سایشی کامپوزیت موالیت 14(-درصد وزنی) کاربید

چرخه گرمایش همه نمونهها از دمای اتاق تا محدوده -1044°C

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

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

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

فشار  04مگا پاسکال تعیین شد .نرخ گرمایش در طول فرآیند

است.

تف جوشی  54درجه سانتیگراد بر دقیقه و تحت خالء 14

 -3نتایج و بحث

پاسکال در نظر گرفته شد.
برای اندازهگیری سختی نمونهها ،از روش میکرو ویکرز با اعمال
نیروی  1کیلوگرم استفاده شد .این آزمون برای هر نمونه  0بار
تکرار و میانگین اعداد بهدستآمده به همراه انحراف معیارشان
گزارش شد.

 -3-1تاثیر مقدار تقویت کننده کاربید تنگستن بر خواص
سایشی کامپوزیت موالیت-کاربید تنگستن در دمای بهینه
 1411درجه سانتیگراد
شکل  1الگوی پراش اشعه ایکس نمونههای
 MA-10%WC-1400 ،5%WC-1400و

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

1

MA- ،MA-1400

MA-15%WC-1400

که در دمای  1044درجه سانتیگراد سینتر شدهاند را نشان

با توجه به اینکه کاربید تنگستن سختی باالتری نسبت به زمینه

میدهد .طبق الگوی پراش اشعه ایکس ،تنها فازهای موالیت و

موالیتی دارد پس میتوان گفت که کاربید تنگستن باعث بهبود

کاربید تنگستن شناسایی شدند و با افزایش مقدار کاربید تنگستن

خواص سایشی بدنه موالیتی شده است .معموالً سختی و

از  4تا  15درصد وزنی ،فاز جدیدی شناسایی نشده است .اگرچه

مقاومت به سایش رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و با افزایش

با افزایش درصد وزنی ماده افزودنی ،پیکهای مربوط به کاربید

سختی مقاومت به سایش بیشتر شده و عرض ساییده شده نیز

تنگستن قویتر شده است.

کاهش مییابد .شکل  0نمودار سهتایی سختی و عرض سایش
برحسب مقدار تقویتکننده برای نمونههای موالیتی با و بدون
تقویت کننده کاربید تنگستن را نشان میدهد .طبق این نمودار با
افزایش درصد کاربید تنگستن ،عرض ساییده شده نیز کاهش
یافته است.

شکل  :1الگوی پراش پرتو ایکس از نمونههای سینتر شده
در دمای 1044 °C
در شکل  0نمودار تغییرات عرض ساییده شده با افزایش مقدار
کاربید تنگستن در کامپوزیت موالیت-کاربید تنگستن تف
جوشی شده به روش تفجوشی پالسمای جرقهای برای

شکل  :0نمودار سهتایی سختی – عرض سایش -درصد

نمونههای با و بدون افزودنی کاربید تنگستن رسم شده است.

کاربید تنگستن در نمونههای سینتر شده در دمای

طبق نمودار ،با مقایسه عرض ناحیه ساییده شده نمونههای MA-

.1044 °C

 15%WC-1400و  MA-1400میتوان گفت که با افزایش مقدار
تقویتکننده تا  15درصد وزنی ،مقاومت به سایش افزایش یافته
و عرض سایش کاهش یافته است.

در شکلهای  0و  5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
مسیر سایش و سطح سایش نمونههای

MA- ،MA-1400

 MA-10%WC-1400 ،5%WC-1400و .MA-15%WC-1400
نشان داده شده است.
طبق شکلهای  0و  ،5وجود شیار در سطوح سایش در جهت
حرکت پین در این نمونهها نشان میدهد که مکانیزم سایش در
این حالت از نوع خراشان بوده است.

شکل  :0تغییرات عرض ساییده شده برحسب درصد
وزنی ذرات کاربید تنگستن در نمونههای سینتر شده در
دمای 1044 °C

شکل  :0تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مسیر
سایش در نمونههای سینتر شده در دمای )a( 1044 °C

شکل  :5تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح
ساییده شده نمونههای سینتر شده در دمای

MA- )a( 1044 °C

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

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

MA-15%WC-1400 )d( 1400

MA-15%WC-1400

مکانیزم سایش خراشان به علت تفاوت در سختی بین پین کاربید

عرض سایش برحسب دمای سینتر برای نمونههای

تنگستنی و بدنه کامپوزیت ،در نمونهها دیده میشود و به

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

اصطالح ،سطح سایش شخم زده میشود .از سویی دیگر ،در

رسم شده است.

MA-

بخشهایی از ریزساختار برادههای ایجاد شده در اثر گردش
متوالی پین کاربید تنگستنی به سطوح سایش جوش خوردهاند.
جوش خوردن ذرات در نمونه ( MA-1400شکل  )a-5دیده
میشود .در بقیه نمونهها نیز جوش خوردن ذرات کندهشده روی
سطح سایش وجود دارد ولی مقدارشان از نمونه موالیت خالص
کمتر است .با اعمال بار بر نمونهها و هنگام گردش دیسک ،در
برخی از قسمتهای سطح سایش ترکهایی ایجاد شده است.
مطابق نظریه الیهای شدن در سطوح سایش [ ،]19این ترکها از

شکل  :4تغییرات عرض ساییده شده برحسب دمای سینتر

سطوح داخلی در حین سایش ایجاد میشوند و با تکرار

در نمونههای حاوی  14درصد وزنی کاربید تنگستن

سیکلهای سایش این سطوح شرایطی مشابه شرایط ایجاد شده
در حین خستگی را تجربه میکنند و بهتدریج این ترکها به

طبق این نمودار ،با افزایش دمای سینتر عرض ناحیه ساییده شده

سطح نمونه میرسند که در مرحله آخر با به هم پیوستن این

تا دمای  1044درجه سانتیگراد کاهش یافته و سپس در دمای

ترکها بخشی از سطح سایش از نمونه جدا میشود .از بررسی

 1054درجه سانتیگراد اندکی افزایش یافته است .در شکل ،7

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نمونه موالیت

ارتباط سختی و مقاومت به سایش نشان داده شده است .با توجه

خالص ،مکانیزم ورقهای شدن قابل رؤیت است .در نمونه MA-

به نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس مربوط به نمونه MA-10%WC-

 5%WC-1400برخی ناحیههای جدا شده از سطح نیز دیده

( 1450شکل  ،)0مقداری از کاربید تنگستن دیکربوره شده و

میشود .به نظر میرسد که مکانیزم موجود در نمونههای با 14

فاز  W2Cتشکیل شده است .این فاز نسبت به کاربید تنگستن

و  15درصد وزنی تقویت کننده کاربید تنگستن مشابه یکدیگر

خواص مکانیکی ضعیفتری دارد .ازاینرو باعث شده است تا

باشد .در واقع در این نمونهها ترکیبی از مکانیزمهای خراشان و

مقاومت به سایش ترکیب  MA-10%WCدر دمای  1054درجه

الیهای شدن در سطح و مسیر سایش دیده میشود .با دقت در

سانتیگراد کاهش یافته و عرض ساییده شده افزایش یابد.

الیههای کندگی ایجاد شده (شکلهای  0و  )5به نظر میرسد
که با افزایش مقدار کاربید تنگستن در قطعههای کامپوزیتی،
ورقههای جداشده از سطح سایش کوچکتر شدهاند.
 -3-2تأثیر دمای سینتر بر خواص سایشی ترکیب بهینه شده
MA-10%WC

بهمنظور بررسی اثر دمای سینتر بر رفتار سایشی کامپوزیتهای
موالیت-کاربید تنگستن ،نمونه با ترکیب  MA-10%WCکه در
دماهای  1044 ،1054 ،1044و  1054درجه سانتیگراد سینتر شده
بود تحت آزمون سایش قرار گرفت .نمونه MA-10%WC-1300

به علت استحکام و سختی پایین ،بار اعمالی را تحمل نکرده و
حین انجام آزمون سایش دچار شکست شد .بنابراین آزمون
سایش روی سایر نمونهها انجام شد .در شکل  ،4نمودار تغییرات

شکل  :7نمودار سختی و عرض سایش برحسب دمای
سینتر برای نمونههای حاوی  14درصد وزنی کاربید
تنگستن

شکل  :0الگوی پراش پرتو ایکس نمونههای

MA-

MA-10%WC- ،MA-10%WC-1350 ،10%WC-1300

 1400و .MA-10%WC-1450
در شکلهای  9و  ،14تصویر مسیر سایش و سطح سایش برای
نمونههای  MA-10%WC-1400 ،MA-10%WC-1350و MA-

 10%WC-1450نشان داده شده است.
در نمونه  ،MA-10%WC-1350مکانیزم غالب کندگی ذرات و
جوش خوردن آنها بر سطح ساییده شده در اثر حرکت پین
کاربید تنگستنی است .همچنین اثراتی از سایش خراشان را در
این نمونه میتوان دید .در نمونه  ،MA-10%WC-1450ترکیبی
از مکانیزم خراشان و الیهای شدن رخ داده است ،اگرچه مکانیزم
غالب الیهای شدن سطح است.
به عنوان یک جمع بندی میتوان نتیجه گرفت که افزودن ذرات
کاربید تنگستن تا  14درصد وزنی به زمینه سرامیکهای موالیتی
میتواند تاثیر بسزایی بر افزایش مقاومت به سایش آنها داشته
باشد.

شکل  :9تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مسیر
سایش نمونههای حاوی  14درصد وزنی کاربید تنگستن
()c(MA-10%WC-1400 )b( MA-10%WC-1350 )a
MA-10%WC-1450

 -4نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بهبود مقاومت به سایش سرامیک-
های موالیتی از طریق افزودن ذرات تقویت کننده کاربید تنگستن
و تولید کامپوزیتهای موالیت-کاربید تنگستن به روش تف-
جوشی پالسمای جرقهای انجام شده است .نتایج نشان داد که
در دمای ثابت  1044 °Cاز سینتر جرقه پالسما با افزایش درصد
وزنی کاربید تنگستن در زمینه موالیت به ترتیب برای موالیت،
کامپوزیت های  14 ،5و  15درصد وزنی کاربید تنگستن عرض
ساییده شده  1010 ،1000 ،1075و  905میکرومتر به دست آمده
است .در حقیقت با افزایش درصد کاربید تنگستن به دلیل سختی
باال این فاز و تاثیر آن میزان سایش کاهش یافته است .در میزان
ثابت  14درصد وزنی از کاربید تنگستن با افزایش دمای سینتر
جرقه پالسما در دماهای  1044 ،1054و  1054درجه سانتیگراد
عرض سایش به ترتیب  1010 ،1004و  1001میکرومتر به دست
آمد .کاهش در مقاومت سایش ناشی از دی کربوره شدن کاربید
تنگستن و تبدیل آن به فاز  W2Cدر فرآیند سینتر جرقه پالسما
است .نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی بیانگر ایجاد
مکانیزمهای سایش خراشان و الیهای شدن در سطح و مسیر
سایش در نمونههای موالیتی با و بدون ذرات تقویت کننده
کاربید تنگستن است .افزایش مقاومت به سایش کامپوزیتهای
موالیتی محتوی  14درصد وزنی کاربید تنگستن تولید شده به
روش تفجوشی پالسمای جرقهای نتایج امیدوار کنندهای برای
ارتقاء عملکرد سرامیکهای موالیتی دارد.

 -5سپاسگزاری
به این وسیله از مجموعه مسئولین آزمایشگاههای
پژوهشگاه مواد و انرژی تشکر میکنیم.
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