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ریزساختار و خواص مکانیکی فوالد  A283رویهکاریشده توسط اینکونل  625و فوالد  347بهروش GTAW



مقاله پژوهشي
فرهاد استوان

()1

چکیده در این تحقيق ،تأثير الیهنشانی پوششی دوگانه برروی خواص ریزساختاری و مکانيکی زیرالیههای فوالد  A283مورد مطالعه قرار گرفتهاست.
از دو نوع فلز پرکنندۀ مختلف از جنس فوالد زنگنزن  347و اینکونل  625بهمنظور پوششدهی با بهکارگيری فرایند جوش قوسی تنگستن -گاز ( Gas

 )GTAW( )Tungsten Arc Weldingا ستفاده شد و بهکمک آزمونهای ميکرو سکوپی و مکانيکی خواص روکش حا صل مورد برر سی قرار گرفت.
م شاهدات ميکرو سکوپی ن شان داد ،در جایی که یک الیه روکش اعمال شد ،بهدليل نرخ انجماد باال ،ریز ساختار به شکل دندریتهای ستونی در آمد .با
اعمال الیۀ دوم ،مورفولوژی دندریتی ستونی در الیۀ اول تغيير یافت و به حالت دندریتهای سوزنی و جزیرهای درآمد .طيف سنجی پراکندگی انرژی
پرتو ایکس ( )EDS( )Energy Disperse X-ray Spectroscopyح ضور ر سوبات کاربيدی را در هر دو نوع پو شش تأیيد کرد .آزمون ا سکن خطی
نشااان داد ،تغييرات ظلظت شاايميایی عناصاار از زیرالیه بهساامت پوشااش  347و س ا س پوشااش  625با شاايم ممیمی صااورت گرفت و در مقابل ،با
بهکارگيری آلياژ  625برروی زیرالیه و بدون الیۀ واسط  ،347تغييرات ظلظت عناصر زیاد بود .نتایج آزمون سختیسنجی و سایش نشان داد که بيشترین
ميزان سااختی و مقاومت به سااایش متعلق به روکش اینکونل  625اساات .در قياس با سااختی و مقاومت به سااایش زیرالیۀ فوالد  ،A283اعمال روکش
اینکونل  625س ا م افزایش سااختی در حدود  %41و به ود مقاومت به سااایش تا حدود  3/5برابر زیرالیۀ فوالد  A283گردید .همچنين اعمال یک الیه
روکش  347برروی زیرالیه س م به ود سختی بهميزان حدود  %18و مقاومت به سایش تا حدود  1/7برابر گردید.
واژههای کلیدی جوشکاری  ،GTAWفوالد  ،A283روکشکاری ،اینکونل  ،625فوالد زنگنزن .347

مقدمه

و ترموشيميایی و  )3ایجاد یک روکش در سطح ماده .برای

آلياژ  A283یک نوع فوالد کمکربن میباشد که عمدۀ مصرف

ایجاد یک روکش مناسم از روشهای مختلفی نظير

آن در مخازن تحت فشار و برجهای خنککننده در صنایع

پوششدهی با ليزر ] ،[3پوششدهی با پرتو الکترونی ]،[4

پاالیشگاهی و صنایع نيروگاهی میباشد .این فوالدها در طول

رسوبدهی شيميایی از فاز بخار

( Chemical Vapor

عمر کاری خود ،بهخصوص در نواحی پر تنش ،بهمرور دچار

 ،[5] )CVD( )Depositionپوششدهی از طریق اس ری کردن

سایيدگی و کاهش ضخامت میگردند و از آنجایی که این

] [6و یا پوششدهی از طریق جوش قوسی تنگستن-گاز ][7

آلياژها بهطور معمول دارای مقاومت به سایش باالیی نيستند،

استفاده میشود .یکی از فرایندهای متداول برای پوششدهی

کاربردشان در مواردی با محدودیت مواجه میشوند و از این

سطوح فوالدها ،استفاده از روش  GTAWبهدليل ارزانی،

رو عمليات مقاومسازی سطحی برروی این فوالدها از اهميت

قابليت ایجاد ضخامت پوشش مناسم ،چس ندگی خوب

فراوانی برخوردار است ].[1

پوشش به زیرالیه و نرخ رسوبگذاری باال میباشد ].[8

بهطور کلی در مهندسی سطح از سه روش کلی برای

از طرفی خواص مکانيکی ،مقاومت به خوردگی و

به ود شرایط سطحی استفاده میشود ] [2که ع ارتند از )1

حساسيت به ترک گرم اتصال یا پوشش ،به ترکيم شيميایی

اصمح خواص سطحی بدون تغيير ترکيم شيميایی مادۀ پایه،

و نحوۀ انجماد فلز جوش بستگی دارد .به هنگام طراحی یک

 )2تغيير ترکيم شيميایی سطح با انجام عمليات نفوذ شيميایی

اتصال جوشکاری ،موارد اساسی همچون رقت ،خواص

 تاریخ دریافت مقاله  1399/12/16و تاریخ پذیرش آن  1400/9/7میباشد.
( )1نویسندۀ مسئول،استادیار گروه مهندسی مواد -متالورژی ،واحد بندرع اس ،دانشگاه آزاد اسممی ،بندرع اس ،ایران.
Email: F.ostovan@gmail.com
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متالورژیکی فلزجوش و خواص فيزیکی و مکانيکی آن ،باید

نواحی بين دندریتی ریزساختار پوشش گزارش کردند.

در نظر گرفته شود .زمانیکه دو فلز در یکدیگر ذوب و با هم

جدایش مولي دن و نيکل در تحقيقی دیگر توسط فریاس و

مخلوط میشوند ،فازهای کم لکس یا ترکي ات بين فلزی

همکاران ( [13] )Farias et al.نيز گزارش شد .آنها توسط

تشکيل میگردند؛ در این حالت یک روکشکاری ذوبی موفق

فرایند جوش قوس پمسمای پودری انتقالی یک الیه اینکونل

در گرو انتخاب یک فلز پرکنندۀ مناسم برای جلوگيری از

 625را برروی سطح لولۀ فوالدی (حاوی  9درصد نيکل)

ایجاد چنين فازهایی میباشد ] .[9آلياژ اینکونل ( 625بهعنوان

رسوبگذاری کرده بودند.

یک فلز پرکنندۀ پرکاربرد) یکی از آلياژهای پایه نيکل است

اگرچه آلياژ اینکونل  625در بسياری از مطالعات

که بهخاطر استحکام خزشی باال ،مقاومت به اکسيداسيون باال

بهعنوان یک انتخاب مؤثر در به ود خواص مکانيکی و

تا دمای  ،1800 °Cمقاومت به خستگی مناسم ،مقاومت به

خوردگی معرفی شدهاست ] ،[14,15با اینحال جوشپذیری

خوردگی باال و ...کاربردهای زیادی در صنایع پيشرفته پيدا

آلياژهای اینکونل بهدليل جدایش رسوبات در منطقۀ فلز

کردهاست .تاکنون تحقيقاتی بسياری در زمينۀ پوششدهی

جوش و منطقۀ متأثر از حرارت چالش برانگيز میباشد .تحت

آلياژ اینکونل  625برروی زیرالیههای متفاوتی صورت

چنين شرایطی احتمال بروز ترکهای انجمادی بسيار باال

گرفتهاست که اکثر آنها کارامدی و توانمندی این آلياژ را در

میباشد .همچنين جدایش نيوبيوم نيز محتمل میباشد که

ایجاد یک پوشش مناسم با خواص ذکرشده تأیيد میکنند.

س م تشکيل فازهای شکننده (ترد) ظنی از نيوبيوم در مناطق

بهعنوان مثال در تحقيق اخيری که توسط استوان و

بين دندریتی در حين انجماد فلز جوش میشود .فازهای ظنی

همکاران ] [10صورت گرفت ،یک الیه روکش اینکونل 625

از نيوبيوم تأثير قابل توجهی بر خواص مکانيکی ،خوردگی و

GTAW

جوشپذیری قطعات خواهند داشت .همچنين ميزان باالی

رسوبگذاری شد .نتایج آنها نشان داد که مقاومت به

کروم در ترکيم شيميایی این آلياژ س م کاهش هدایت

خوردگی پوشش در حدود  170برابر بيشتر از زیر الیۀ بدون

حرارتی در حين جوشکاری میشود که این میتواند منجر

پوشش بود و همچنين ميزان سختی روکش در حدود 240

به ایجاد ترک ،اعوجاج و یا جوش سطحی در ل ههای اتصال

ویکرز بهدست آمد که بسيار باالتر از زیرالیه بود .ژو و

شود ].[16

برروی سطح فوالد کربنی  A517توسط روش

همکاران ( [11] )Xu et al.با بهکارگيری فرایند پوششدهی

فوالد زنگنزن آستنيتی  ،347یکی دیگر از پرمصرف-

با ليزر ،یک الیه آلياژ اینکونل  625را برروی سطح فوالد ضد

ترین فوالدهای زنگنزن در صنعت و در فرایند پوششدهی

زنگ  316رسوبگذاری کردند .نتایج این تحقيق نشاندهندۀ

میباشد که بهميزان گستردهای در کاربردهای دما باال ،جایی

مقاومت به خوردگی و استحکام فوقالعادۀ پوشش در مقایسه

که مقاومت به خوردگی در محيطهای آبی اهميت دارد ،مورد

با زیرالیه بود .با اینحال وجود یک ناحيۀ امتزاجنيافته در

استفاده قرار میگيرد .این فوالد در صنایع نفت و گاز،

نزدیکی مرز اتصال پوشش و زیرالیه س م کاهش مدول

پاالیشگاه و نيروگاههای توليد برق کاربرد فراوان دارد ].[17

یانگ و سختی در آن ناحيه شده بود .پروین کومار و همکاران

وجه تمایز این آلياژ با دیگر آلياژهای فوالد زنگنزن

( )Parvin Kumar et al.در تحقيقی دیگر ] [12ریزساختار و

حضور عنصر نيوبيوم در ترکيم شيميایی آن میباشد .عنصر

خواص مکانيکی پوشش اینکونل  625ایجادشده توسط

کربن در د مای باال با کروم که نقش ح فا ظتکن ندگی دارد

 GTAWرا برروی فوالد ضدزنگ  316Lمورد بررسی قرار

واکنش دارد و در نواحی مجاااور مرزدانااه ،کاااربياادکروم

دادند .نتایج این تحقيق ،نشاندهندۀ مقاومت به سایش عالی

) (Cr23C6را تشکيل میدهد که س م کاهش شدید مقاومت

و افزایش استحکام نهایی بهميزان  17.8درصد بود .آنها

به خوردگی آلياژ می شود .ح ضور نيوبيوم میتواند ت شکيل

همچنين ،وجود رسوبات ظنی از مولي دن و نيوبيوم را در

کارب يدکروم را با تشاااک يل کارب يد نيوبيوم )) (Nb(C, Nبه
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تعویق ا ندازد و درنتي جه م قاومت بهخوردگی در دمای باال

سطح فوالد  A283از دو نوع فلز پرکنندۀ مختلف شامل آلياژ

حفظ خواهد شد .اگرچه این فوالدها دارای استحکام کششی

فوالد زنگنزن  347و سوپرآلياژ اینکونل  625ا ستفاده شد.

مناسا ی هسااتند ،ليکن بهدليل حرارت ورودی باال در فرایند

جدول ( )1ترکيم شاايميایی فلز پایه و فلزات پرکنندۀ مورد

روکشکاری ،ترکهای داغ حاصاال از روکشکاری این آلياژ

استفاده را نشان میدهد.
عمليات سن ادهزنی سطوح بهمنظور حذف الیههای

چالشبرانگيز است ].[18
براساااس اطمعات نویسااندگان درمورد پوشااشدهی

اکسيدی و دیگر آلودگیها تا سن ادۀ شمارۀ  1000برروی کليۀ

سااطح فوالد  A283بهوساايلۀ دو الیه پوشااش ظيرهمجنس

ورقها انجام شد و س س سطح حاصل توسط استون چربی

تول يدشااااده بهروش  GTAWهيچ پژوهشااای صاااورت

زدایی گردید .باتوجه به اینکه هدف از این تحقيق بررسی

نگرفتهاسااات .باتوجه به کارایی باالی پوشاااشهای دو الیه

تأثير نوع پوشش بر به ود خواص زیرالیۀ فوالد کربنی بود،

] [19,20و همچنين باتوجه به اینکه فوالد زنگنزن آ ستنيتی

تغييرات نوع فيلرراد و همچنين ترتيم قرارگيری هریک از

 347و همچنين سوپرآلياژ اینکونل  625قابليت بسيار باالیی

الیهها ،بهعنوان متغير اصلی تحقيق در نظر گرفته شد .نمونۀ

را در ارا ئۀ یک پوشاااش با خواص م کانيکی ،م قاومت به

اول شامل زیرالیۀ اوليه بدون پوشش (شکل  -1الف) است

سایش و خوردگی منا سم دارد ] ،[21-23در تحقيق حا ضر

که بهعنوان نمونۀ مرجع شناخته میشود و خواص

خواص مکانيکی و ریزساااختاری پوشااش دوالیه از جنس

بهدستآمده از دیگر نمونهها با این نمونه مقایسه میگردد.

فوالد ز نگنزن  347و اینکو نل  625برروی زیرالیه هایی از

در نمونۀ دوم (شکل  -1ب) از یک الیه پوشش از جنس

جنس فوالد کربنی A283مورد آزمااایش و بررسااای قرار

فوالد زنگنزن  347استفاده شد .در نمونۀ سوم (شکل  -1ج)

میگيرد.

نيز پس از اعمال یک الیه پوشش از جنس آلياژ  ،347یک
الیه آلياژ  625اعمال گردید .برای تهيۀ نمونۀ چهارم (شکل
 -1د) از یک الیه سوپرآلياژ اینکونل  625استفاده گردید.

مواد و روش تحقیق
برای انجام این پژوهش ،ورقهای با ابعاد  15×10سانتیمتر و

جوش کاری  ،GTAWتوساااط دساااتگاه جوش کاری

با ضااخامت  8mmاز جنس آلياژ  A283مورد اسااتفاده قرار

 MILLERبا قط يت  ،DCENو بااساااتفاده از یک الکترود

گرفت .ترکيم شاايميایی آلياژ بهوساايلۀ روش طيفساانجی

تنگسااتن  %2توریوم (قطر  )2/4mmانجام شااد .پارامترهای

نشری نوری ()Optical Emission Spectrometry Analysis

جوشکاری مورد اساااتفاده در نمونهها بهصاااورت کامل در

بهوساايلۀ دسااتگاه  Foundry Masterبراساااس اسااتاندارد

جدول ( )2ذکر شدهاست.

 ASTM E1086-08آناليز شدها ست .برای ایجاد پو شش در
جدول  1ترکيم شيميایی فلز پایه و فلزات پرکنندۀ  347و اینکونل 625
ترکيم شيميایی (درصد وزنی)
Fe

Nb

Cu

Ni

Mo

Cr

Si

P

Si

Mn

C

فلز پایه /فلز پرکننده

باقیمانده

0/004

0/18

0/05

0/004

0/09

0/025

0/002

0/025

0/89

0/28

A283

باقیمانده

0/78

0/005

9/64

-

18/88

0/43

0/001

0/43

1/58

0/07

ER347

0/91

3/02

0/47

63/87

8/33

22/12

0/3

0/007

0/3

0/38

0/08

ERNiCrMo3
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شکل  1الف) فلز پایه  A283بدون پوشش و ب ،ج ،د) نمونههای تهيهشده پس از فرایند روکشکاری
جدول  2جزئيات فرایند جوشکاری

گاز محافظ

Argon
)(15 L/min

دمای بين

تعداد

)(°C

پاسها

پاسی

110-100

7

ميانگين حرارت
ورودی در هر
پاس)(KJ/mm

0/955

جریان

ولتاژ

)(A

)(V

150

15-12

سرعت
جوشکاری

قطر
قط يت

)(mm/s

0/1-9

الکترود

جزئيات نمونه

)(mm

DCEN

2/4

شمارۀ
نمونه

A283

1

A283+347

2

A283+347+Inc 625

3

A283+Inc 625

4

پس از جوشکاااری ،ن مون اههااا برای مطااا لعااات

محلول گليساارژیا بهترتيم برای اچ کردن زیرالیه ،پوشااش

ميکرو سکوپی تو سط سن اده (تا شمارۀ  )3000آماده سازی

حاصااال از بهکارگيری فيلرراد  347و پوشاااش حاصااال از

سااطحی گردید؛ ساا س عمليات پوليش بااسااتفاده از خمير

بااهکااار گيری فيلرراد اینکوناال  625بودنااد .تصاااااویر

الماسااه انجام شااد .محلولهای حکاکی مورد اسااتفاده برای

ميکروسکوپی نوری توسط ميکروسکوپ

مطالعات ميکروسک ی شامل محلول نایتال ،محلول کالينگ و

تهيه شد .همچنين ت صاویر ميکرو سکوپ الکترونی و آناليز
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عنصااری  EDSنمونهها ،در نواحی مختلف جوش ،توسااط

 ،)HAZ( ) Zoneعاری از ترک میباشند .همچنين روکشها

( Scanning Electron

عاری از حفرۀ گازی ،ناخالصاای ساارباره ،حفرۀ انق اضاای و

MIRA3/

سایر عيوب جوش میباشد .نکتۀ قابل توجه در نمونۀ سوم،

 Tescanبرر سی شد .همچنين صحت و سممت قطعات

دفرم شدن زیرالیه بهدليل تمرکز حرارتی م ضاعف در حين

جوشکاریشااده توسااط تکنيک تصااویرنگاری ماکروگرافی

رسوبدهی پوشش الیۀ دوم ،در این نمونه میباشد.

ميکرو سکوپهای الکترونی روب شی

 VEGA/ Tescan-LMU )SEM( )Microscopeو

بهو سيلۀ ميکرو سکپ ا ستریو مجهز به فيلتر تکفام برر سی

ریزساااختار زیرالیه ( A283نمونۀ اول) در شااکل ()3

شاااد .الزم به ذکر اسااات که تمامی نمونهها پيش از ساااایر

نمایش داده شاادهاساات .ساااختار فریتی -پرليتی بهصااورت

آزمون ها به لحاظ بررسااای عيوب ناشااای از روکش کاری،

یک نواخت در کل ریزسااااختار قابل مشااااهده میباشاااد.

توسط آزمون ظيرمخرب فراصوتی مورد بررسی قرار گرفت

کشيدگی دانهها در یک جهت بهدليل بهکارگيری فرایند نورد

و هيچگونه عي ی مشاهده نگردید.

در توليد ورقهای استفادهشده میباشد.

آزمایش سختی سنجی براساس سختی ویکرز و توسط

شکل ( -4الف) ریزساختار ناحيۀ زیرالیه را در نمونۀ

دستگاه  ،MICROMETط ق استاندارد  E384-89انجام شد.

دوم نشان میدهد .سمت راست تصویر ،نزدیک به پوشش ،و

م قادیر ساااختی در نيروی  300grو در ز مان  15ثان يه

سمت چپ آن دور از حرارت ناشی از جوشکاری بودهاست.

اندازهگيری شد .آزمایشهای ميکرو سختی برای هر نمونه و

با حرکت از منطقۀ دور از حرارت جوشکاری بهسمت

در هر ناحيۀ جوش ،شااامل زیرالیه ،الیۀ اول پوشااش و الیۀ

پوشش ،میتوان کاهش ميزان ساختار پرليتی را در ریزساختار

دوم پوشاااش ،حدا قل در  3نق طه ان جام گر فت و م يانگين

مشاهده نمود .شکل ( -4ب) ریزساختار ناحيۀ اتصال زیرالیه

مقادیر بهدستآمده بهعنوان عدد سختی ث ت

گردید.

آزمون سااایش رفت و برگشااتی مطابق با اسااتاندارد

به روکش فوالد زنگنزن  347را نمایش میدهد .همانگونه
که مشاهده میگردد خط اتصال یا ناحيۀ اختمط نشده

(Un-

 ASTM G 133و با نيروی  10نيوتن در دمای محيط و در

 )UZ( )mixed Zoneبهصورت یکنواخت و باریک و بدون

م سافت  500mانجام شد .پينهای سای شی از جنس فوالد

هرگونه عيم ،انجماد یافتهاست .ناحيۀ اختمطنشده بهدليل

بل رینگ  AISI 52100بودند .سطح نمونهها تو سط د ستگاه

عدم تطابق ترکيم شيميایی دو آلياژ ایجاد شدهاست .در

سنگ مغناطيس صاف شدند و س س برای زدودن چربیها

مقایسه با ریزساختار بهدستآمده از فلز پایه ،میتوان مشاهده

و آلودگیها با استون تميز شدند.

کرد که ساختار پرليتی در نمونۀ دوم به مقدار کمتری قابل

در ا بتاادای هر آزمااا یش ،وزن ن مونااه توسااااط

مشاهده میباشد .بهس م افزایش دمای زیرالیه در نزدیکی

تاارازوی  GIBERTINI E42S-Bبااا دقاات 0/0001g

مرز پوشش ،ساختار پرليتی در زمينۀ فریت بهمرور حل

اندازهگيری شاااد و در انتها ،کاهش وزن نمونه پس از طی

میشود و پرليتها بهصورت باریکههایی در مرزدانههای

مسااافت  500متر محاساا ه شااد .برای هر آزمایش ،تعداد 3

فریت آلفا ظاهر میگردند ] .[21الزم به ذکر است که باتوجه

نمونۀ م شابه در نظر گرفته شد و ميانگين مقدار کاهش وزن

به صعود دما به باالتر از خط  A1در دیاگرام فازی آهن -کربن

نمونهها پس از سایش گزارش شد.

و ورود به منطقۀ  ،γ+αباتوجه به سرعت انجماد باال و
سردشدن ظيرتعادلی ساختار ،احتمال تشکيل ساختار

نتایج و بحث

مارتنزیت نيز در نواحی متأثر از حرارت وجود دارد ].[24

تصاااویر ماکروگرافی نمونههای جوشکاریشااده در شااکل

بااستفاده از منحنیهای ( WRCشکل  -4د) و باتوجه به

( )2ارائه شدها ست .همانطور که م شاهده می شود ،ری شۀ

درصد کروم و نيکل معادل آلياژ ( 347بهترتيم حدود  19و

جوش ،فلزجوش و مناطق متأثر از حرارت ( Heat Affected

 12درصد) میتوان دریافت که ریزساختار الیۀ روکش 347
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بهصورت آستنيتی -فریتی انجماد یافتهاست که ناحيۀ آستنيتی

یک کاربيد آهن ظنی از نيکل و کروم اساات .همچنين آناليز

پوشش بهدليل انجماد ظيرتعادلی آن ،بهصورت دندریتی

 EDSنقطۀ ( Aذرات ریز پخششاااده در پوشاااش) نشاااان

کشيده درآمدهاست.

میدهد که ذره تحت برر سی یک کاربيد کم لکس ا ست که

در شکل ( -4ج) تصویر ميکروسکوپ الکترونی ناحيۀ

در اثر انج ماد نامت عادل و ترک يم ع ناصاااری نظير منيزیم،

اتصال زیرالیه و روکش در نمونۀ دوم نمایش داده شدهاست.

نيوبيم ،مولي دن ،کروم و نيکل و کربن بهوجود آمدهاسااات

سااااختار پرليتی -فریتی فلز پایه در این تصاااویر نيز هویدا

] .[10,11,13همچنين آناليز پراش پرتو اشااعۀ ایکس روکش

اساات .آناليز  EDSنقطۀ ( Bذرات ریز پخششااده در زمينه

در نمونۀ دوم (شااکل  -4ه) نشاااندهندۀ تشااکيل فازهای

که در شکل ( -4ب) نيز مشاهده میشوند) نشان میدهد که

کاربيدی ذکرشده در باال در ریزساختار روکش میباشد.

بهدليل ظلظت باالی عنصااار کربن و آهن ،ذرۀ تحت آزمون

شکل  2الف ،ب ،ج) بهترتيم تصاویر ماکروگراف از مقطع عرضی نمونههای دوم ،سوم و چهارم

شکل  3ریزساختار زیرالیۀ آلياژ

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

A283

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

131

فرهاد استوان

شکل  4الف) ناحيۀ زیرالیه ،ب و ج)  HAZدر مرز اتصال فلز پایه و فلز جوش در نمونۀ دوم ،د) نمودار  WRCمورد استفاده برای فوالدهای
ضدزنگ آستنيتی و ه) نتایج پراش پرتو اشعۀ ایکس روکش ایجادشده در نمونۀ دوم

بهمنظور بررسااای تغييرات ظلظت شااايميایی از ناحيۀ

ظلظت کمتر آن در فلز پایه میباشااد .تغييرات دیگر عناصاار

زیرالیه بهطرف پو شش نيز ،از آزمون ا سکن خطی ا ستفاده

نيز بهدليل ظلظت اندک آنها در ترکيم شيميایی ،چ شمگير

گردید .همانطور که در شکل ( )5مشاهده می شود ،با ورود

ن ودهاست.

به ناحيۀ زیرالیه ( سمت را ست) ظلظت عن صر آهن افزایش

در شکل ( -6الف) ریز ساختار بهد ستآمده از ناحيۀ

یافتهاست .در مقابل ،ظلظت عنصر کروم کاهش قابل توجهی

ف صل م شترک زیرالیه و الیۀ اول روکش (فلز پرکنندۀ )347

داشتهاست که بهدليل ظلظت بيشتر عنصر کروم در پوشش و

در نمونۀ سوم نمایش داده شدهاست .همانگونه که مشاهده

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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می شود ،ریزساختار بهدستآمده مشابه ریز ساختار بهدست

ميکرو سکوپ الکترونی ا ستفاده شد .گفتنی ا ست ،عنا صر

آمده از ناحيۀ متناظر در نمونۀ دوم اساات .ریزساااختار ناحيۀ

سنگين بهدليل جرم اتمی بيشتر ،تفرقی با انرژی باالتر ایجاد

ات صال پو شش الیۀ اول به الیۀ دوم در شکل ( -6ب) ارائه

خواهند کرد که پس از تابش پرتو الکترون ثانویه و برگ شت

شاادهاساات .ساااختار پوشااش در الیۀ دوم (اینکونل )625

آن ،آ شکار ساز پرتو پرانرژیتری دریافت میکند و درنتيجه

به صورت آ ستنيتی در شکل دندریتهای ک شيده ( شکل -6

کاربيدها (حاوی عنا صر سنگين) در ت صویر حا صل ،دارای

ج) میباشااد که حضااور این دندریتهای کشاايده بهدليل

کنترا ست رنگ باالتری ه ستند و با رنگ رو شنتر ن س تبه

ساارعت انجماد باال در الیۀ آخر پوشااش میباشااد که باعث

زمينه مشااااهده میگردند .باتوجه به آناليز  EDSنقطۀ  ،Aو

میشااود دندریتها در یک جهت رشااد کنند و بهصااورت

باتوجه به ظلظت عنا صر نيوبيوم و آهن در این نقطه میتوان

کشااايده در آیند ] .[22,23همچنين براسااااس مشااااهدات

گفت این رساااوب نوعی کاربيد کم لکس یا فاز ʹ [25] γو

ميکروسک ی در شکل ( -6د) ،ساختار پوشش الیۀ اول (فلز

یا کاربيدهای  MCمانند  NbCمیباشاااد .ترکيم شااايميایی

پرکنندۀ  )347بهصااورت آسااتنيتی میباشااد که با مقایسااه با

اینکو نل  625حاوی نيوبيوم و مولي دن می باشاااد .این دو

شااکل ( -4ب) میتوان دریافت که با اعمال الیۀ پوشااشاای

عن صر ازجمله عنا صری ه ستند که ميل به جدایش شدیدی

دوم ،در ناح يۀ م تأثر از حرارت این پوشاااش ،د ندریت ها

در حين انجماد فلز جوش دارند که این رفتار را میتوان به

بهدليل عمليات حرارتی شااادن این ناحيه کوتاهتر شااادهاند

مقدار ضاااریم توزیع تعادلی  Kنسا ا ت داد که ميزان  Kاز

].[24

رابطۀ  K=CS/CLبهد ست میآید که در آن  CSو  CLبهترتيم
ریزساااختار روکش اینکونل  625در بزرگنمایی باالتر

ترکيم شاايميایی فازهای جامد و مذاب در فصاال مشااترک

در شااکل (-6ه) بررساای شاادهاساات .در تصااویر مربوط از

جامد /مذاب میبا شد .نيوبيوم و مولي دن در بي شتر آلياژهای

تکنيااک الکترون برگشاااتی حين پراش پرتو ایکس در

پایه نيکل ضریم توزیع تعادلی کمتر از یک دارند ].[26

شکل  5نتایج آزمون اسکن خطی و نمودار تغيير ظلظت عناصر در ناحيۀ برخورد پوشش و فلز پایه در نمونۀ دوم
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شکل  6ریزساختار :الف) فصل مشترک زیرالیه و الیۀ اول روکش ،ب) ناحيۀ اتصال پوشش الیۀ اول به الیۀ دوم ،ج ،ه) پوشش اینکونل در الیۀ آخر و
د) پوشش ميانی  S.S 347در نمونۀ سوم

مطالعات داپونت و همکاران
نشان میدهد که ضریم تعادلی نيوبيوم و مولي دن در آستنيت

بررسی متالوگرافی نشان دادهاست که تشکيل فازهای ثانویه
در روکش های جوش آل ياژ اینکو نل به حرارت ورودی

([27] )Dupont et al.

وابسته به مقدار آهن موجود در ترکيم آلياژ است .بهنحویکه
افزایش مقدار آهن مترادف با کاهش حد حمليت نيوبيوم در
آلياژهای پایه نيکل میباشد .در طی انجماد فلز جوش
اینکونل ،بهعلت حد حمليت پایين نيوبيوم در آستنيت ناشی
از حضور آهن در ترکيم شيميایی فلز پرکننده ،و وارد شدن
مقادیر دیگر توسط فوالد  ،A283این عنصر از فاز جامد
بهسمت فاز مذاب جدایش میکند .روند مشابهی برای
مولي دن در آلياژهای پایه نيکل ،زمانیکه در جوش ظيرمشابه
با آلياژهای حاوی درصد آهن باال استفاده میشوند نيز

ب ستگی دارد .سرد شدن سریع ،باعث ميزان جدایشِ کمتر
اجزای آلياژ ،فوا صل بين دندریتی کوتاهتر و پراکندگی ریزترِ
فاز نهایی میشود ].[10
تغييرات ظلظت عناصر آلياژی در طول خط اتصال نيز
در ناحيۀ اتصال پوشش الیۀ اول ( )347بهسمت پوشش دوم
(اینکونل  )625نيز بهکمک آزمون اسکن خطی در شکل ()7
بررسی گردید .همانگونه که مشاهده میشود ،ظلظت عنصر
آهن تا اندازهای با ورود به ناحيۀ آلياژ  347افزایش یافتهاست.
کروم نيز تا اندازهای کاهش داشتهاست و بهطور کلی میتوان

مشاهده شدهاست .مولي دن نيز اولين فاز جامد ایجادشده را
برای تشکيل نواحی فقير از مولي دن ترک میکند و یک
جدایش ترجيحی از مذاب انجام میدهد .بهدليل نرخ نفوذ
پایين مولي دن در آستنيت ،انجام نفوذ برگشتی بهسمت
هستههای دندریت برای حذف شيم ظلظتی بهوجودآمده
امکانپذیر نيست و به همين دليل نواحی ظنی از مولي دن و
نيوبيوم در طول مراحل مختلف انجماد پيدایش یافتهاند.
جالم توجه اساات که در یک ساااختار روکش جوش،
حرارت ورودی در طول جوش کاری نيز یک پارامتر مهم

اینگونه برداشت کرد که تغييرات ظلظت شيميایی عناصر از
زیرالیه بهسمت پوشش اول ( )347و س س پوشش دوم
( )625بهمرور ،و با شيم اندکی صورت گرفتهاست و
تغييرات شدیدی در ميزان ظلظت عناصر ایجاد نشدهاست.
برای بررسی تأثير کاربيدها در تغييرات ظلظت عناصر ،آزمون
اسکن خطی برروی دو کاربيد نزدیک بههم انجام گرفتهاست
(به شکل  -6ه مراجعه شود) .همانطور که در شکل ()8
مشاهده میشود در نواحی شامل کاربيد ،ظلظت عنصر آهن
در مقایسه با ق ل کاهشی نس ی داشتهاست؛ درمقابل عنصر

اساات که میتواند روی ریزساااختار حاصاال تأثير بگذارد و

کروم یک تغيير ظلظت لحظهای از خود نشان دادهاست .با
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هدف ارزیابی دقيقتر ،در نموداری جداگانه در شکل (،)8
تغيير ظلظت عناصر مولي دن و نيوبيوم ،بهعنوان
کاربيدسازهای فعال به نمایش درآمدهاست .کاممً مشهود
است که در نواحی شامل کاربيد ،ظلظت هر دو عنصر نيوبيوم
و مولي دن بهیکباره افزایش یافتهاست .مشاهدۀ این رفتار جدا

از شناسایی کاربيد ،نشان میدهد که در نواحی تشکيل کاربيد،
ظلظت سایر عناصر نيز دستخوش تغيير میگردد که این
تغييرات بدون شک منجر به ایجاد طيفی از خواص متفاوت
در طول خط اتصال خواهد شد.

شکل  7نتایج آزمون اسکن خطی و نمودار تغيير ظلظت عناصر در نمونۀ سوم

شکل  8تغيير ظلظت عناصر در نزدیکی مناطق تشکيل کاربيد در نمونۀ سوم

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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فرهاد استوان
در ادامه ریزساختار نمونۀ چهارم که در آن فوالد A283

تنها با فيلرراد اینکونل  625پوشش داده شده بود ،تحت
بررسی قرار گرفت .شکل ( -9الف) ریزساختار بهدستآمده
از ناحيۀ اتصال زیرالیه به پوشش را نمایش میدهد .در سمت
راست شکل ( -9الف) ریزساختار دندریتی اینکونل 625
ناشی از انجماد ظيرتعادلی نمایش داده شدهاست .همانطور
که مشاهده میشود ،با دور شدن از ل ۀ اتصال و در مرکز
پوشش ریزساختار تا اندازهای تغيير یافتهاست .شکل ( -9ب)
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 NbCمیباشند .از طرفی آناليز پراش پرتوی اشعۀ ایکس
روکش اینکونل  625در نمونۀ چهارم (شکل -9و) در تطابق
مناس ی با سایر نتایج در نشان دادن تشکيل فازهای کاربيدی
ذکرشده در ریزساختار روکش میباشد .الزم به ذکر است که
حضور این رسوبات در زمينه و توزیع مناسم آنها س م
به ود خواص مکانيکی خواهد شد ].[25,26
شکل ( )10نتایج آزمون اسکن خطی در ناحيۀ برخورد
زیرالیه به پوشش اینکونل  625را نمایش میدهد .در نمودار

ریزساختار ناحيۀ مرکزی فلز روکش دادهشده را نمایش می-
دهد .همانگونه که مشاهده میگردد ،از سمت چپ تصویر
(مرز اتصال زیرالیه) ،بهطرف سمت راست تصویر،
مورفولوژی ساختار از حالت ستونی خارج شده و بهحالت
سلولی و دندریتی ستونی با بازوهای ثانویه در آمدهاست.

تغيير ظلظت بهد ستآمده کاممً م شهود ا ست که عن صر آهن
باتوجه به خط اساااکن ،و ورود به ناح يۀ زیرالیه افزایش
ظلظت شاادیدی داشااتهاساات و یا به ع ارت دیگر از ظلظت
عنصر آهن در الیۀ پوشش کاسته شدهاست که این میتواند
بهدليل عدم امتزاج کافی پوشااش و زیرالیه در مرز اتصااال

همچنين وجود جزایر منفرد در ریزساختار ،میتواند بهدليل
نحوۀ برخورد سلولها و بازوهای ثانویۀ دندریتها با سطوح
پوليششده باشد .با حرکت بهسمت ل ۀ قطعه دوباره
مورفولوژی دندریتها تغيير یافت و به حالت ستونی مشاهده

با شد .همچنين میتوان م شاهده کرد که عنا صر آلياژی دیگر
نيز نظير نيکل ،کروم ،مولي دن و نيوبيوم از سااامت زیرالیه
بهسااامت روکش با افزایش ظلظت همراه بودهاند که ط يعتاً
بهدليل حضااور این عناصاار در ترکيم شاايميایی اوليۀ آلياژ

گردید .شکل ( -9ج) ریزساختار بهدستآمده از ناحيۀ ل ۀ
پوشش را نمایش میدهد .کاممً مشهود است که تقری اً کليۀ
ساختار ،بهس م سرعت انجماد باالتر این ناحيه نس تبه مرکز
انجماد ،بهصورت دندریتهای ستونی انجماد یافتهاست
].[10,24,27
همچنين تصویر ميکروسکپ الکترونی از ناحيۀ پوشش
اینکونل  625نشاندهندۀ توزیع وسيع رسوبات در پوشش
نمونۀ چهارم میباشد (شکل  -9د) .باتوجه به ظلظت عناصر
بهدستآمده از نقطۀ  Aو باتوجه به مطالعات ق لی صورت

اینکونل  625میباشد.
بهمنظور ارزیابی سختی ،از هر نمونه در نواحی مختلف
شامل زیرالیه ،پوشش الیۀ اول و پوشش الیۀ دوم آزمون
سختیسنجی بهعمل آمد و نتایج آن در جدول ( )3ارائه
شدند .همانگونه که در نتایج مشاهده میگردد ،سختی ناحيۀ
زیرالیه در هر چهار نمونه بهدليل شرایط یکسان آنها تقری اً
برابر بهدست آمدهاست .الزم به ذکر است که سختی فلز پایه
در نواحی مجاور جوش بهدليل تغيير در دانهبندی مطابق
آنچه که در تغييرات ریزساختاری بررسی شد ،اندکی دچار

گرفته در این زمينه میتوان گفت که این رسوبات شامل
فازهای الوۀ ظنی از نيوبيوم میباشند ] [10,13,22,25که ال ته
در فرمی دیگر بهصورت کاربيدهای ظنی از مولي دن و نيوبيم
نيز ظاهر میشوند .همانطور که گفته شد ميل شدید به
جدایش عناصری نظير مولي دن و نيوبيوم در حين انجماد
روکش اینکونل  ،625س م تشکيل این فازهای الوه در مناطق
عمدتاً بين دندریتی خواهد شد .باتوجه به نمودار فازی سوپر
آلياژهای پایه نيکل و نيوبيوم (شکل  -9ه) و باتوجه به درصد
نيوبيوم موجود در اینکونل  625مورد استفاده در این تحقيق،

تغييرات شد .در نمونۀ دوم با اعمال روکش آلياژ  347سختی
افزایشی چشمگير داشتهاست که نشاندهندۀ کارامدی
بهکارگيری این نوع پوشش برروی زیرالیۀ فوالد کربنی در
به ود ميزان سختی بودهاست .وجود کاربيدهای کم لکس
ناشی از حضور کروم و نيوبيوم در زمينۀ آستنيتی آلياژ 347
س م افزایش سختی این نمونه تا مقادیر حدود  169ویکرز
شدهاست .در نمونۀ سوم ،با اعمال الیۀ دوم پوشش از جنس
اینکونل  625سختی به شکل قابل توجهی نس تبه زیرالیه و
الیۀ اول افزایش یافتهاست .حضور فاز آستنيت با ساختار

میتوان دریافت که کاربيدهای گزارششده ،عمدتاً از نوع

دندریتی و همچنين حضور کاربيدهای ظنی از نيوبيوم در
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پوشش اینکونل  625س م این افزایش چشمگير سختی
شدهاست .الزم به ذکر است که مقادیر سختی الیۀ اول در
نمونۀ سوم ،تا اندازهای نس تبه سختی پوشش نمونۀ دوم
افزایش یافتهاست؛ حال آنکه فيلرراد بهکار گرفتهشده در هر
دو نمونه مشابه و از یک جنس است (آلياژ  .)347همانگونه
که در تصاویر ميکروسکوپ نوری مشاهده شد ،با اعمال
پوشش اینکونل برروی نمونۀ سوم ،مورفولوژی دانههای الیۀ
اول تغيير یافته بود و از حالت دندریتی ستونی و کشيده به

دوم ایجاد شده ،با تغيير مورفولوژی دانهها و افزایش مرزدانه-
ها منجربه افزایش ميزان سختی در ناحيۀ پوشش  347در این
نمونه در مقایسه با نمونۀ ق لی شدهاست .در نمونۀ چهارم نيز
با بهکارگيری یک الیه اینکونل  625برروی زیرالیه ،سختی
افزایش داشتهاست .اعداد بهدستآمده بسيار ش يه به الیۀ دوم
در نمونۀ سوم است؛ازاینرو میتوان گفت اگر هدف سختی
الیۀ ثانویه باشد ،نمونۀ چهارم نس تبه نمونۀ دوم و سوم
اولویت دارد.

حالت جزیرهای ت دیل شده بود .این تغيير ریزساختار که
ناشی از حرارت القاشده به الیۀ اول در حين رسوبدهی الیۀ

شکل  9ریزساختار الف) فصل مشترک زیرالیه و روکش اینکونل  ،625ب) ریزساختار ناحيۀ مرکزی فلز روکش ،ج) ریزساختار ناحيۀ مرکزی بهسمت
ل ۀ پوشش ،د) ریزساختار فلز روکش و نحوۀ توزیع رسوبات در نمونۀ چهارم ،ه) نمودار فازی سوپرآلياژهای پایه نيکل و نيوبيوم ] ،[28و) نتایج پراش
پرتو اشعۀ ایکس روکش ایجادشده در نمونۀ دوم
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فرهاد استوان

شکل  10نتایج آزمون اسکن خطی شامل ناحيۀ تحت آزمون ،طيف  EDSو نمودار تغيير ظلظت عناصر در نمونۀ چهارم
جدول  3مقادیر سختی در نواحی مختلف نمونهها
سختی (ویکرز)

نمونه

نوع پوشش

1

زیرالیۀ اوليه (بدون پوشش)

143 ± 3

2

یک الیه آلياژ 347

142 ± 4

169 ± 3

3

الیۀ اول آلياژ  ، 347الیۀ دوم آلياژ 625

143 ± 2/5

179 ± 1/3

202 ± 2/2

4

یک الیه آلياژ 625

142 ± 2/8

202 ± 1/9

-

زیرالیه

الیۀ اول پوشش

الیۀ دوم پوشش

-

-

در ادامه خواص مکانيکی نمونهها توسط آزمون سایش
تحت بررسی قرار گرفت .پدیدۀ سایش یکی از مهمترین
عوامل تخریم قطعات صنعتی است .برای کاهش این پدیده،
انتخاب جنس قطعات درگير با یکدیگر و نيز انتخاب پوشش
سطحی مناسم ،بسيار حائز اهميت است .نتایج کاهش وزن
حاصل از آزمون سایش نمونهها در شکل ( )11نشان داده
شدهاست .همانگونه که مشاهده میشود ،نمونۀ اول دارای
بيشترین مقدار کاهش وزن شدهاست که نشاندهندۀ این
است که کمترین مقاومت به سایش را در بين نمونهها

خوبی دارد.
کاهش وزن نمونۀ دوم نيز تقری اً نصف کاهش وزن
بهدستآمده از نمونۀ اول است که از این طریق نيز میتوان
تأثير وجود ساختار آستنيتی بههمراه رسوبات کاربيدی را در
افزایش مقاومت به سایش آلياژ درک کرد .همانگونه که در
نتایج سختی نمونهها نيز ذکر شد ،سختی در اثر افزایش
ظلظت عناصر کاربيدزا به ود خواهد یافت .در نمونۀ سوم نيز
کاهش وزن بهمراتم کاسته شده و درنتيجه مقاومت به سایش
به ود چشمگيری یافتهاست .این روند تأثير بهکارگيری

داشتهاست .این رفتار با نتایج آزمون سختیسنجی مطابقت

سوپرآلياژ اینکونل  625را در به ود مقاومت به سایش نشان
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میدهد .همانگونه که در نتایج ميکروسکوپی این نمونه
نمایش داده شد ،وجود ساختار مملو از کاربيدهای کم لکس
در ریزساختار آلياژ  625دليل افزایش مقاومت به سایش بوده-
است .در نمونۀ چهارم مقدار کاهش وزن و مقاومت بهسایش
تقری اً مشابه با نمونۀ سوم ،بهدليل اعمال پوشش اینکونل 625
در الیۀ خارجی قطعه بهدست آمدهاست.

3.26

3
2

1.86
0.95

0.97

1
0

)(mgکاهش وزن

4

نمونه ی نمونه ی نمونه ی نمونه ی
1
2
3
4

سطح سایش نمونۀ دوم نمایش داده شدها ست .با مقای سه با
ت صاویر بهد ستآمده از نمونۀ اول ،میتوان م شاهده کرد که
سااطح سااایش در نمونۀ دوم بهطور کامل تغيير کردهاساات.
مسير صاف و خطی پين سایش محو گشته و آثار کندگی و
خوردایش شادیدی برروی ساطح ایجاد شادهاسات .بهدليل
سختی باالتر این نمونه و م شاهدات حا صل میتوان گفت،
مکانيزم سایش تا حدی سایش خراشان سه جسمی و از نوع
پرتنش اساات .در این حالت یک جساام سااوم (که معموالً
محصااوالت سااایش اساات) ،بهصااورت یک ذرۀ کوچک
سااااینده ،ميان دو ساااطح دیگر دارای حرکت نسااا ی قرار
میگيرد و یک یا هر دوی آنها را میساید ].[29
شااکل ( -12ج) سااطح سااایش نمونۀ سااوم را نمایش
میدهد .همانگونه که قابل مشااااهدهاسااات ،و در تطابق با
نتایج سختیسنجی ،تخریم سطحی و خوردایش محصوالت

شکل  11مقادیر کاهش وزن نمونهها پس از آزمون سایش

با بررسی سطوح سایش بهکمک ميکروسکوپ
الکترونی روبشی ،مکانيزم سایش در نمونهها مورد مطالعه
قرار گرفت .شکل ( -12الف) تصویر ميکروسکوپ الکترونی
از ناحيۀ سایش نمونۀ اول را نمایش میدهد .همانگونه که
مشاهده میشود ،مسير پين سایش کاممً واضح و هویدا است.
آثار خش ایجادشده برروی مسير سایش نمایانگر این موضوع
است که مکانيزم سایش در این نمونه بهصورت سایش
خراشان است .همچنين میتوان مشاهده کرد که مسير سایش
بهصورت مسيرهای خراشان همراه با لهيدگی سطحی میباشد
که نشان از داکتيليتۀ باال در نمونه میباشد .در سایش خراشان،
سطح ماده بهصورت مسيرهای خراشيدۀ موازی درآمده که با
ادامهدار شدن فرآیند سایش ،این مسيرها عميقتر و لهيدگی
در عمق بيشتری ایجاد میگردد ] .[29سایش خراشان زمانی
رخ میدهد که سطح سخت و زبر (پين سایش) در مقابل یک
سطح نرمتر (نمونه) میلغزد .ساینده یا همان پين سایش ،با
ایجاد شيار در سطح نمونه باعث تخریم سطح و جداشدن
ذرات از سطح آن خواهد شد.
در شااکل ( -12ب) ،تصااویر  SEMبهدسااتآمده از

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سااایش نسا تبه نمونۀ دوم کاهش یافتهاساات .این روند در
مقادیر کاهش وزن نمونهها نيز کاممً م شهود ا ست .ت صویر
بهدسااتآمده شااامل آثار الیهای در خمل یک مسااير صاااف
میبا شد که در آ ستانۀ کندگی ه ستند ،ليکن از سطح نمونه
جدا نشاادهاند .آثار الیهای ایجادشااده نشااان از مقاومت به
سایش باالتر این نمونه ن س تبه نمونۀ دوم دارد که مکانيزم
سااایش را تا حدودی به سااایش چساا ان سااوق میدهد.
همچنين ساااختی زیاد و زبری قابل توجه در نقاط تماس با
پين سایش ،س م ایجاد تنش و بالط ع تغيير شکل پمستيک
و نهایتاً آثار کندگی و پولک شکل شدها ست ] .[29در شکل
( -12د) نيز ت صویر سطح سایش نمونۀ چهارم نمایش داده
شدهاست .تصویر بهدستآمده ش يه به سطح سایش حاصل
از نمونۀ سااوم اساات که بهدليل سااختی سااطحی یکسااان و
همچنين مقاومت به سااایش برابر این دو نمونه بودهاساات.
کاممً مشااهود اساات که سااطح سااایش ترکي ی از خراشها
است که در اثر حرکت مکرر پين سایش برروی سطح ایجاد
شده و بهجای له شدن ،آثار تورقی را بهجا گذا شتها ست .با
ادامهدار شدن فرایند سایش ،صفحات تورقی نيز بهمرور از
سطح جدا میشوند و نرخ سایش افزایش مییابد.
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شکل  12تصویر ميکروسکوپ الکترونی از مسير سایش ایجادشده بهترتيم (الف ،ب ،ج ،د) در نمونههای اول تا چهارم

نتیجهگیری

در حين ذوب فيلرراد ،سااااختار پرليتی در زمينۀ فریت

در تحقيق حا ضر ،تأثير الیهن شانی پو ش شی دوگانه از جنس

بهمرور حل شد و پرليتها به صورت ر شتهای و باریک

فوالد ز نگنزن  347و اینکو نل  625برروی زیرالیه هایی از

در مرزدانههای فریت آلفا ظاهر شد .بدین ترتيم در مرز

جنس فوالد  A283مورد م طال عه قرار گر فت .ن تایج مهم

اتصال روکش به زیرالیه ،سهم فریت آلفا نس تبه پرليت

تحقيق بهصورت خمصه ع ارتند از:

افزایش چشمگيری داشت.

 .1بررسیهای ریزساختاری نشان داد که با اعمال هر یک از

 .2همچنين نتایج مشاااهدات ميکروسااکوپی نشااان داد ،با

پوششها برروی زیرالیه ،و بهس م افزایش دمای زیرالیه

بهکارگيری یک الیه روکش و فارغ از نوع آن ،ریزساختار

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،
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بهشااکل دندریتهای سااتونی و کشاايده در خواهد آمد.

 .4نتایج آزمون سختی سنجی و سایش ن شان داد ،بيشترین

میتوان گفت ،حصااول دندریتهای سااتونی در آخرین

ميزان ساااختی و مقاومت به ساااایش متعلق به روکش

الیه بهدليل سرعت انجماد باال در حين سرد شدن ا ست

اینکونل  625اساات .مقدار سااختی روکش اینکونل 625

که منجر شدها ست دندریتها در یک جهت ر شد کند و

بهميزان  60ویکرز از زیرال یه بيشتر بود .م قاو مت به

بهصاااورت کشااايده درآید .با اعمال روکش الیۀ دوم و

سایش این روکش نيز بيش از  3/5برابر بيشتر از زیرالیۀ

به س م حرارت القا شده به پو شش الیۀ اول ،مورفولوژی

فوالد  A283بود که بهسااا م حضاااور رساااوبات در

دندریتی ساااتونی تغيير یافت و به حالت دندریت های

ریزساااختار آلياژ بود .اعمال آلياژ  347برروی زیرالیه نيز

سوزنی و جزیرهای درآمد.

بهميزان حدود  25ویکرز سختی زیرالیه را به ود بخشيد.

 .3بررساایهای انجامشااده بهکمک آزمون  ،EDSحضااور

مقاومت به سایش نيز به نصف کاهش یافت.

رسوبات ،عمدتاً از نوع کاربيدی را در ریزساختار روکش

 .5نتایج رفتار خواص مکانيکی نشااان میدهد که آلياژ 347

اینکو نل  625و آل ياژ  347تأی يد کرد .همچنين آزمون

بهلحاظ در دساااترس بودن و ارزانتر بودن در قياس با

اسکن خطی نشان داد که تغييرات ظلظت شيميایی عناصر

اینکو نل  625میتوا ند بهعنوان یک گزی نه برای به ود

از زیرالیه بهساامت پوشااش  347و سا س پوشااش 625

خواص مکانيکی زیر الیه مورد اسااتفاده قرار گيرد .ليکن

بهمرور ،و با شااايم ممیمی صاااورت گرفته و تغييرات

برای حصااول خواص سااایشاای و سااختی باالتر ،آلياژ

شادیدی در ظلظت عناصار پایه ایجاد نشاد .در مقابل ،با

اینکونل  625بر آلياژ  347برتری دارد.

بهکارگيری آلياژ  625برروی زیرالیه و بدون الیۀ واسااط
 ،347تغييرات ظلظت عناصاار بهشاادت زیاد بود .میتوان

تشکر و سپاسگزاری

گفت ،همگرایی ترکيم شااايميایی بين زیرالیه و روکش

نوی سنده از آقای مهندس محمد صفرزاده بابت همکاری در

 347بيشتر بودهاست.

ساخت نمونهها و انجام پژوهش ،صميمانه تشکر میکند.

مراجع
1. Selatnia, I., Sid, A., Benahmed, M., Ozturk, T., and Gherraf, N., "Synthesis and Characterization of a BisPyrazoline Derivative as Corrosion Inhibitor for A283 Carbon Steel in 1M HCl: Electrochemical, Surface,
DFT and MD Simulation Studies", Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, Vol. 54, No. 6,
pp. 1182-1193, (2018).
2. Wei, D., Wang, X., Wang, R., and Cui, H., "Surface Modification of 5CrMnMo Steel with Continuous
Scanning Electron Beam Process", Vacuum, Vol. 149, pp. 118-123, (2018).
3. Liu, H., Li, X., Liu, J., Gao, W., Du, X., and Hao, J., "Microstructural Evolution and Properties of Dual-Layer
CoCrFeMnTi0. 2 High-Entropy Alloy Coating Fabricated by Laser Cladding", Optics & Laser
Technology, Vol. 134, pp. 106646, (2021).
4. Krylova, T. A., and Chumakov, Y. A., "Fabrication of Cr-Ti-C Composite Coating by Non-Vacuum Electron
Beam Cladding", Materials Letters, Vol. 274, pp. 128022, (2020).
5. Qin, Y., Li, X., Liu, C., Zheng, C., Mao, Q., Chen, B., and Zhang, L., "Effect of Deposition Temperature on

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

141

فرهاد استوان

the Corrosion Behavior of CVD SiC Coatings on SiCf/SiC Composites Under Simulated PWR conditions",
Corrosion Science, Vol. 181, pp. 109233, (2021).
6. Ramkumar, T., Selvakumar, M., Mohanraj, M., Chandramohan, P., and Narayanasamy, P., "Microstructure
and Corrosion Behavior of ZnO-Mg Coating on AISI 4140 Steel Fabricated by Spray Coating", Journal of
Materials Engineering and Performance, Vol. 29, No. 9, pp. 5796-5806, (2020).
7. Lima, C. R. C., Belém, M. J. X., Fals, H. D. C., and Della Rovere, C. A., "Wear and Corrosion Performance
of Stellite 6® Coatings Applied by HVOF Spraying and GTAW Hotwire Cladding", Journal of Materials
Processing Technology, Vol. 284, pp. 116734, (2020).
8. Mirshekari, G. R., Daee, S., Bonabi, S. F., Tavakoli, M. R., Shafyei, A., and Safaei, M., "Effect of Interlayers
on the Microstructure and Wear Resistance of Stellite 6 Coatings Deposited on AISI 420 Stainless Steel by
GTAW Technique", Surfaces and Interfaces, Vol. 9, pp. 79-92, (2017).
9. Kou. S., "Welding Metallurgy". John Wiley & Sons. New Jersey. pp. 431-446. (2003).
10. Ostovan, F., Hasanzadeh, E., Toozandehjani, M., Shafiei, E., Jamaluddin, K. R., and Amrin,
A., "Microstructure, Hardness and Corrosion Behavior of Gas Tungsten Arc Welding Clad Inconel 625 Super
Alloy over A517 Carbon Steel Using ERNiCrMo3 Filler Metal", Journal of Materials Engineering and
Performance, Vol. 29, No. 10, pp. 6919-6930, (2020).
11. Xu, X., Mi, G., Chen, L., Xiong, L., Jiang, P., Shao, X., and Wang, C., "Research on Microstructures and
Properties of Inconel 625 Coatings Obtained by Laser Cladding with Wire", Journal of Alloys and
Compounds, Vol. 715, pp. 362-373, (2017).
12. Kumar, N. P., and Shanmugam, N. S., "Some Studies on Nickel Based Inconel 625 Hard Overlays on AISI
316L Plate by Gas Metal arc Welding Based Hardfacing Process", Wear, Vol. 456, pp. 203394, (2020).
13. Farias, F. W. C., da Cruz Payão Filho, J., da Silva Júnior, D. A., de Moura, R. N., and Rios, M. C. G.,
"Microstructural Characterization of Ni-Based Superalloy 625 Clad Welded on a 9% Ni Steel Pipe by Plasma
Powder Transferred Arc", Surface and Coatings Technology, Vol. 374, pp. 1024-1037, (2019).
14. Feng, K., Chen, Y., Deng, P., Li, Y., Zhao, H., Lu, F., and Li, Z., "Improved High-Temperature Hardness and
Wear Resistance of Inconel 625 Coatings Fabricated by Laser Cladding", Journal of Materials Processing
Technology, Vol. 243, pp. 82-91, (2017).
15. Abioye, T. E., McCartney, D. G., and Clare, A. T., "Laser Cladding of Inconel 625 Wire for Corrosion
Protection", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 217, pp. 232-240, (2015).
16. Rozmus-Górnikowska, M., and Blicharski, M., "Microsegregation and Precipitates in Inconel 625 arc Weld
Overlay Coatings on Boiler Pipes", Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, No. 4, pp. 2599-2606,
(2015).
17. Rao, N. V., Reddy, G. M., and Nagarjuna, S., "Weld Overlay Cladding of High Strength Low Alloy Steel with
Austenitic Stainless Steel–Structure and Properties", Materials & Design, Vol. 32, No. 4, pp. 2496-2506,

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

1400 ، شماره یک،سال سی و سوم

142

... رویهکاریشده توسطA283 ریزساختار و خواص مکانيکی فوالد

(2011).
18. Ramirez–Ledesma, A. L., Acosta–Vargas, L. A., and Juarez–Islas, J. A., "Suppression of Interdendritic
Segregation During Welding of a 347 Austenitic Stainless Steel Pipe Reactors", Engineering Failure Analysis,
Vol. 114, pp. 104589, (2020).
19. Chen, J. H., Hua, P. H., Chen, P. N., Chang, C. M., Chen, M. C., and Wu, W., "Characteristics of MultiElement Alloy Cladding Produced by TIG Process", Materials Letters, Vol. 62, No. 16, pp. 2490-2492, (2008).
20. Madadi, F., Rezaeian, A., Edris, H., and Zhiani, M., "Improving Performance in PE222MFC by Applying
Different Coatings to Metallic Bipolar Plates", Materials Chemistry and Physics, Vol. 238, pp. 121911,
(2019).
21. Chen, J. H., Chen, P. N., Hua, P. H., Chen, M. C., Chang, Y. Y., and Wu, W., "Deposition of Multicomponent
Alloys on Low-Carbon Steel Using Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) Cladding Process", Materials
Transactions, Vol. 50, No. 3, pp. 689-694, (2009).
22. Seddighi, S., Ostovan, F., Shafiei, E., and Toozandehjani, M., "A Study on the Effect of Stress Relief Heat
Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Dissimilar GTAW Weld Joints of Inconel 625
and A106 Carbon Steel", Materials Research Express, Vol. 6, No. 8, pp. 086582, (2019).
23. Silva, C. C., De Miranda, H. C., Motta, M. F., Farias, J. P., Afonso, C. R. M., and Ramirez, A. J., "New Insight
on the Solidification Path of an Alloy 625 Weld Overlay", Journal of Materials Research and Technology,
Vol. 2, No. 3, pp. 228-237, (2013).
24. Baker. H. and Okamoto. H.. "ASM Handbook. Vol. 3. Alloy Phase Diagrams", ASM International. Materials
Park. Ohio, Vol. 3, pp. 501-550. (1992).
25. Maltin, C. A., Galloway, A. M., and Mweemba, M., "Microstructural Evolution of Inconel 625 and Inconel
686CPT Weld Metal for Clad Carbon Steel Linepipe Joints: A Comparator Study", Metallurgical and
Materials Transactions A, Vol. 45, No. 8, pp. 3519-3532, (2014).
26. Xing, X., Di, X., and Wang, B., "The Effect of Post-Weld Heat Treatment Temperature on the Microstructure
of Inconel 625 Deposited Metal", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 593, pp. 110-116, (2014).
27. DuPont, J. N., Marder, A. R., Notis, M. R., and Robino, C. V., "Solidification of Nb-Bearing Superalloys: Part
II. Pseudoternary Solidification Surfaces", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 29, No. 11, pp.
2797-2806, (1998).
28. Rahim, E.A., Warap, N.M., Mohid, Z., Ibrahim, M.R. and Ismail, M.I.S., "A Prediction of Laser Spot-toCutting Tool Distance in Laser Assisted Micro Milling Inconel 718", Advances in Materials and Processing
Technologies, Vol. 1, No. 3-4, pp. 529-541, (2015).
29. Lim, S. C., and Ashby, M. F., "Overview No. 55 Wear-Mechanism Maps", Acta Metallurgica, Vol. 35, No.
1, pp. 1-24, (1987).

1400 ، شمارۀ یک،سال سی و سوم

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

Journal of Metallurgical and Materials Engineering, Vol.33, No.1, 2021

143

Microstructure and Mechanical
Properties of A283 Steel Coated by
Inconel 625 and 347 Steel Using GTAW
Farhad Ostovan1
1- Introduction
A283 alloy is a low carbon steel alloy which needs to
be surface treated due to its low wear resistance,
especially in the presence of high stresses.
Accordingly, increasing the surface resistance against
wear and dimensional reduction is of interest [1]. One
of the most common method for the surface coating of
steels, is GTAW [8]. A successful coating by the use
of GTAW demands an appropriate selection of filler
metal in order to reach the highest mechanical
properties and corrosion resistant [9]. As a Nickel
based alloy, Inconel 625 alloy has been used in
different applications. However, due to the
segregation of alloying elements at the weld metal and
HAZ zone, welding and coating of this alloy has been
found out to be challenging. 347 austenitic stainless
steel is also one of the most widely used materials in
the industry as the coating. Considering the high
efficiency of multilayer coatings [19,20] and
according to the fact that Inconel 625 and 347 stainless
steel are able to produce a high corrosion and wear
resistant coating layer [21,22,23], this paper aims to
investigate the microstructure and mechanical
properties of double-layered coating including Inconel
625 and 347 stainless steel on the A283 steel
substrates.
2-Exprimental
The base metal employed in this study was 10 mm ×
15 mm × 8 mm plates of A283. 347 stainless steel as
well as Inconel 625 were selected as coating materials.
Type of filler material and the order of coatings layer
were the variables. Welding equipment of MILLER
was employed for GTAW with an electrode of
tungsten+2%thorium (2.4 mm in diameter) and in
DCEN mode. The microstructure of the weld joints
was evaluated by Metallux 3Leitz optical microscope,
MIRA3/Tescan and VEGA/Tescan-LMU SEM
equipped with EDS. The microhardness test was
performed for Vickers hardness by the use of
MICROMET machine according to E384-89 standard.
Wear test was performed according to ASTM G133
standard procedure.
3-Results and Discussion
The microstructure of the A283 base metal (the first
sample) is presented in Figure 1. A homogenous
ferrite-pearlite structure can be seen throughout the
microstructure.

1

Figure 1: Microstructure of A283 substrate steel.

By moving from the zone far from the welding
heat towards the coating layer in second sample
(including a single layer of 347 coating), a decrease in
the concentration of pearlite microstructure can be
seen. Due to an increase in the temperature of substrate
in the regions close to the coating layer, the pearlite
microstructure gradually dissolves in the ferrite matrix
and pearlites can appear as narrow lines in α ferrite
grain boundaries [21].
Microstructure of the coating in the third sample
(including a layer of 347 and a layer on Inconel 625)
is austenitic with a dendrite morphology. Dendrites
are short in the first coating layer (347 stainless steel)
and are long in the second coating layer (Inconel 625).
The microstructure of the fourth sample (coated with
a single layer of Inconel 625) is austenitic with a
dendritic morphology, in the center of the weld zone,
along with carbide precipitates throughout the
microstructure.
The hardness test results are presented in Table 1.
A significant increase in the hardness of both coating
layers (in different samples) can be seen due to the
presence of complex carbides of Cr and Nb.
The weight loss results after wear test showed that the
first sample owned the highest weight loss. The weight
loss in the second sample was almost half of the first
sample, indicating a higher wear resistance of this
sample due to the austenitic microstructure and
carbide precipitates in the coating layer. The third and
fourth sample showed the less weight loss, indicating
the higher efficiency of Inconel 625 as coating layer in
increasing the wear resistance.
Table 1: hardness values at different coating layers.
Hardness (Vickers)
Sample

substrate

First layer

Second layer

1

143±3

-

-

2

142±4

169±3

-

3

143±2.5

179±1.3

202±2.2

4

142±2.8

202±1.9

-

Figure 2 presents the worn surfaces of the samples.
The wear mechanism in the first sample is abrasive. It
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can be seen that the wear paths are like abrasive paths
accompanied with squeezed surfaces which is
contributed to the ductile-like behavior of the material.

Figure 2: SEM micrographs of the worn surfaces of the
first to fourth sample respectively.

The straight path of the wear pin has been
disappeared in the second sample and a drastic effect
of detachments can be seen on the worn surface. The
wear mechanism is almost high stress three-body
abrasive wear. In the third sample, surface destruction
and wear products have been decreased, when
compared to the second sample. Finally, in the fourth
sample, the worn surface includes different scratches
which were resulted from the frequent effects of the
wear pin on the surface. Instead of squeezed areas, the
lamination of the worn surface can be seen in this
sample.
4- Conclusion
In this research, the effects of double layer coating
consisted of 347 stainless steel and Inconel 625 have
been investigated on the microstructure and
mechanical properties of A283 carbon steel substrate.
The results of this study are briefly as follow:
- Microstructural studies showed that after coating
process, during the filler rod melting, due to an
increase in the temperature of the substrate, the
pearlite structure was gradually dissolved in the
ferrite matrix and appeared as narrow lines in the
ferrite grain boundaries.
- EDS and XRD analysis confirmed the presence of
precipitates, mostly carbides, in the microstructure
of the both 347 and Inconel 625 coating layers.
These precipitates had then a significant effect on
the mechanical properties of the coating.
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- Hardness and wear test results showed that, the
Inconel 625 has the highest hardness. By applying
Inconel 625 coating, the hardness of substrate
increased by 60 Vickers. Also, by applying the 347
stainless coating layer, the hardness increased by
~25 Vickers. Wear resistance of the Inconel
coating was almost 3.5 times greater than that of
A283 substrate due to the presence of the
precipitates in the microstructure of the coating.

