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  چکیده

کاري قطعات در معرض بهبود عملکرد و افزایش عمر رفلزي توسط لیزر روشی به منظو  هاي   ژ  اصالح سطح آلیا

هاي اصالح سطح آلومینیوم توسط لیزر با پوشش.  سایش، فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون دما باال می باشد

ریز ساختار و خواص . کامپوزیتی منجر به بهبود خواص سطحی از قبیل سختی و مقاومت به سایش شده است

وده و با دیگر روشمکانیکی پوشش حاصل منحصر ب در . باشدهاي پوشش دهی قابل دست یابی نمیه فرد ب

بر سطح    Al / Al2O3پژوهش حاضر، روش اصالح سازي سطح توسط لیزر به منظور ایجاد پوشش کامپوزیتی 

پیش گرم بر شکل هندسی و تاثیر پارامترهاي مهم فرایند نظیر سرعت روبش لیزر . به کار گرفته شد آلومینیوم

مقاطع مورد نظر توسط میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند  .شش و ناحیه متأثر از حرارت بررسی شدپو

 بهینه فرآیندشرایط نتایج نشان داد که  .گیري شدابعاد پوشش اندازه MIPو در نهایت توسط نرم افزار

گرم و دماي پیش mm/s 250سرعت 
0
C 130 وششی با ابعادمی است که ن به پ مناسب و عاري  توا

نشان دهنده سختی  ویکرز از مقطع عرضی پوشش سنجیریزسختی .از حفره وترك دست یافت

 .باشدالیه می، از پوشش به زیرحاکی از کاهش گرادیانی سختی دوبرابر سطح نسبت به زیرالیه و

و ریزدانه شدن Al2O3  علت افزایش دو برابري سختی در مقایسه با زیر الیه، حضور ذرات سخت 

  .باشدساختار میکروسکوپی پوشش می

  

  .سختی سنجی ؛ Al/Al2O3 یتیپوشش کامپوز اصالح سازي سطحی لیزر؛ لیزر پالسی؛ :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

سیته پایین، نسبت استحکام به وزن باال،  در صنعت از آلیا ژهاي آلومینیوم به علت خواص ویژه آن از قبیل دان

یکی از مشکالت این آلیاژها ]. 1[شود یري آن به طور گسترده استفاده میباال و قابلیت شکل پذهدایت حرارتی 

-ذرات سخت نظیر سرامیک افزودنها با آلیاژخواص سطحی این . باشدآنها میسختی و مقاومت به سایش پایین 

  .یابدها و کاربیدها به منظور ایجاد کامپوزیت سطحی بهبود می

کرد و افزایش عمر کاري قطعات در معرض سایش، فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون دما باال نیاز به بهبود عمل

ها، در میان این روش]. 2[اخیر شده است هايهاي متفاوتی براي اصالح سطح مواد در دههمنجر به ایجاد روش

لیزر با اصالح سطحی
1

پیوند جاد ایهاي منحصر به فردي همچون، یا آلیاژسازي سطحی به دلیل ویژگی 

حداقل اعوجاج ایجاد ، دانسیته توان باال، نرخ سرمایش و گرمایش باال، زیرالیهپوشش و بین متالورژیکی مناسب 

دهی نظیر هاي پوششدر میان روش خواصی چون سختی، همچنین تغییر تدریجیو ناحیه تحت تاثیر حرارت و 

یکی و شیمیایی بخار به طور گسترده مورد دهی فیزدهی الکتریکی، رسوبجوشکاري، پاشش حرارتی، پوشش

یابی از طرف دیگر دست]. 3[خواهد داشت الیه زیرگیرد و کمترین تاثیر را بر خواص مکانیکی استفاده قرار می

موجب کاهش تنش حرارتی ناشی از عدم  الیه  زیراز سطح به  خواص با تغییر تدریجی مناسب ساختاربه ریز

  ].4[شود می الیه زیربین پوشش و تطابق ضریب انبساط حرارتی 

در روش تک . گیردصورت می 2اياي و دو مرحلهبه دو صورت تک مرحله لیزرفرایند اصالح سازي سطحی 

ب اعمال مرحله اي مواد اعمالی به صورت پودر یا سیم همزمان با روبش سطح توسط پرتو لیزر به حوضچه مذا

اضر مورد استفاده قرار گرفته، ترکیب پودر مورد نظر به همراه اي که در پژوهش حدر روش دو مرحله. می شود

ومینیومچسب آلی برسطح  کلی  تئوري ].5و6[گیردمیقرار  لیزر قرار گرفته و پس از آن تحت روبش پرتو آل

اشعه لیزر  جذبافزایش  مزیت عمده این روش .]7[یان شده استبو همکارانش   3پاولاي توسط روش دو مرحله

ومینیوم  به خصدر اثر کا وص براي قطعات کوچک هش بازتابش اشعه از سطح آلیاژهاي با بازتابش زیاد نظیر آل

  .]8[باشدو پیچیده می

هاي متنوعی از قبیل توان لیزر، سرعت روبش اشعه لیزر، تحت تاثیر پارامتر لیزرفرایند اصالح سازي سطحی  

-می، نوع و میزان گاز محافظ الیه زیرتا  اشعه لیزرانونی انرژي اشعه لیزر، قطر اشعه لیزر، عرض پالس، فاصله ک

زیرا عواملی از قبیل همرفت، نفوذ، نرخ سرمایش  استتوصیف کاملی از این فرایند تقریبا پیچیده ارایه . باشد

با پوشش از پیش اعمال شده و غیره در این فرایند  اشعه لیزرهاي جامد همچنین تداخل حین انجماد و استحاله

. تصورت گرفته اس لیزرکارهاي زیادي یر روي تاثیر پارامتر هاي فرایند اصالح سازي سطحی  .دباشنل میدخی

                                                 
1 Laser Surface Modificat ion 
2 Two-step (Pre placed) 
3 Powell 
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کادولکار به عنوان مثال
1
و همکارانش به بررسی تغییرات ریزساختاري و ابعادي پوشش کامپوزیتی در اثر تغییر    

ومینیوم توآلیاژهادانسیته انرژي در فرایند اصالح سازي سطح  نتایج تحقیق این گروه . اندسط لیزر پرداختهي آل

و  باشدتوسط اشعه لیزر می در اثر افزایش سرعت روبش سطح زیرالیهحاکی از کاهش دانسیته انرژي انتقالی به 

یابد و در صورت افزایش سرعت روبش از حد مشخصی پوشش حاصل در نتیجه ناحیه متاثر از لیزر کاهش می

مکارانش در بررسی تاثیر پارامترهاي فرایند روکش کاري لیزر قالب اکسترود بیان و ه  2کاپلو ].2[ دشو نمی

ن انرژي ورودي به  افزایش و در نتیجه پرفایل پوشش گسترش  الیه زیرکردند که با افزایش عرض پالس، میزا

  ].9[یابد؛ آنها عرض پالس را جزء  مهم ترین پارامتر تاثیر گذار بر فرایند بیان کردند  می

اد پوشـش    سرعت روبش اشعه لیزر و اثر پیش تاثیر کنون تحقیقی که به بررسیتا  گرم بر شکل هندسـی و ابـع

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر این دو پارامتر مهم بر شکل هندسی و ابعاد . گزارش نشده استپرداخته باشد، 

  .سختی پوشش حاصل می پردازیم هایتندر  پوشش و

  

  روش تحقیقمواد و 

ن متوسط nm 1064 پالسی با طول موج  Nd:YAG تحقیق از لیزر در این  IQL-10 مدل w 400با حداکثر توا

ودند،پارامترهاي مختلف که در طی آزمایش ثابت  2در جدول  .مورد استفاده قرار گرفت    .آمده است ب

ومینیوم سرينمونه به  mm 50*10*15در ابعاد1با ترکیب شیمیایی موجود در جدول  7xxx هایی از آلیاژ آل

 با اندازه دانه  Al2O3به همراه پودر  40µm پودر آلومینیوم با اندازه دانه . مورد استفاده قرار گرفت زیرالیهعنوان 

20µm  ولزي  به همراه یک  چسب آلی درصد حجمی4با نسبت مخلوط و به عنوان پوشش اعمالی  )cmc(سل

با استفاده از  الیه  زیرقبل از اعمال پودر، سطح . قرار گرفتمورد استفاده  الیه  زیربر سطح  µm 500با ضخامت  

-آماده سازي شده است و سپس توسط استون شسته شده و با جریان هوا خشک شده 600کاغذ سنباده تا شماره 

دمش گاز آرگون به منظورمحافظت از حوضچه به همراه پس از اعمال پودر، سطح نمونه توسط اشعه لیزر . اند

 2آزمایش مطابق جدول  5به منظور بررسی تاثیر پش گرم نمونه و سرعت روبش اشعه لیزر. ردیدمذاب روبش گ

  .انجام گرفت

، به صورت اعمال یک الیه تک پاس 2فرایند اصالح سطحی لیزر براي هر کدام از  شرایط  بیان شده در جدول 

گرم شدند و پس از عملیات  ها مانت  نمونه. ها به صورت عرضی مقطع زده شدندسپس نمونه. صورت گرفت

ومیناي . ها براي مرحله پولیش آماده شدند  سنباده زنی، نمونه  µm 0.3عملیات پولیش با استفاده از محلول آل

اچ شدند و سپس سطح مقطع آنها  15sنمونه هاي پولیش شده  توسط محلول کلر به مدت . صورت گرفت

شماتیکی از پروفایل  1شکل . سی قرار گرفتمورد برر Olympus-BX60M توسط میکروسکوپ نوري مدل

                                                 
1 kadolkar   
2 cap elo 
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ابعاد حوچه شامل عرض، . باشد میعرض پوشش  wعمق و  bارتفاع ،  hدهد که  یک پوشش را نشان می

  . اندازه گیري شد MIP(Microstructural Imaging Processing) ارتفاع و عمق با استفاده از نرم افزار

در جهت عمود بر  15sبه مدت   50gr با اعمال نیروي  Zwick اه با استفاده از دستگویکرز سنجی ریزسختی 

  .مقطع عرضی صورت گرفت

  

  نتایج و بحث

در دماي  mm/s  5بدون در نظر گرفتن پیش گرم با سرعت روبش که باشد می 1الف مربوط به نمونه- 2شکل 

ضی مشخص در شکل حفرات وترك عر .قرار گرفت 3محیط تحت روبش اشعه لیزر طبق مشخصات جدول 

و گازي  می توانند از نوع حفرات  انقباضی؛ حفرات موجود درپوشش هاي ایجاد شده به کمک لیزر باشد  می

انجماد و یا ازنوع بین پاسی و یا ناشی از آلودگی سطح باشد؛ حفرات شی از سرعت باالي سرمایش حین نا

ر، حفرات بین پاسی با انتخاب بهینه انقباضی و گازي به کمک پیش گرم و ارتعاش نمونه حین روبش اشعه لیز

با تمیز کردن سطح از آلودگی وچربی حفرات ناشی از آلودگی سطح قابل کنترل   پارامتر . ]10[باشد  میها و 

 درجه سانتیگراد  با سرعت روبش  130با پیش گرم نمونه در دماي که باشد  می 2ب مربوط به نمونه- 2شکل 

5mm/s  الف و ب به وضوح  - 2با مقایسه شکل . قرار گرفت   3مشخصات جدول تحت روبش اشعه لیزر طبق

مالحظه کرد که علت آن انجام پیش گرم و  1نسبت به نمونه  2می توان گسترش پروفایل پوشش را براي نمونه 

ونه ها، سرعت سرمایش کاهش . باشد میدر نتیجه افزایش گرماي ورودي به سطح  از طرفی با انجام پیش گرم نم

ابد و همین عامل باعث جلوگیري از ایجاد ترك عرضی و اجازه خروج حفرات گازي در حین انجماد را می ی

  .فراهم می کند

آازمایش  4در این . باشد می 3مطابق جدول  5تا  2یوشش براي آزمایش هاي یرات ابعادي مربوط به تغی 1نمودار

ن متوسط تنها  پا رامتر متغییر سرعت روبش سطح توسط اشعه لیزر با ثابت نگه داشتن عرض پالس، جریان و توا

ناحیه متاثر از حرارت و  عمق، ؛ در این شرایط مشاهده می شود با افزایش سرعت روبش میزان عرض باشد  می

در اثر  )انرزي به ازاي واحد سطح( کاهش و ارتفاع پوشش افزایش می یابد که علت آن کاهش دانسیته انرژي

  .باشد می  1طه افزایش سرعت روبش طبق راب

)1                                                               (                                                                          V) E= P / (D  

قطر اشعه  Dبر حسب وات،  توان P،  برمیلیمتر مربع دانسیته انرژي بر حسب ژول Eکه در این رابطه منظور از 

   .]10[باشد  میمتر و سرعت روبش بر حسب میلیمتر بر ثانیه لیزر بر حسب میلی

عمق، ارتفاع، عرض  میزان شکل هندسی و  ابعاد پوشش ایجاد شده نظیر پایهبحث هاي صورت گرفته تا اینجا بر

ی توان براي بررسی بهتر خواص پوشش ترکیبی و مفید دیگر م پارامتر دو. استوار بودوناحیه متاثر از حرارت 

  2نمودار. باشد می ) w/h( و دیگري نسبت هندسی  )b/h( استفاده کرد که یکی نسبت عمق به ارتفاع پوشش

مشاهده می شود با افزایش سرعت روبش سطح . باشد مینشان دهنده تغییرات این دو نسبت با سرعت روبش 
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و نسبت هندسی کاهش می یابدکه این امر به علت کاهش دانسیته  نسبت عمق به ارتفاع پوششتوسط اشعه لیزر 

تغییرات نسبت هندسی داراي وابستگی بیشتري به سرعت روبش در مقایسه با  2مطابق نمودار . باشد  میانرژي 

  .باشد می  نسبت عمق به ارتفاع پوشش

ا به عبارتی میزان اتصال پوشش و به پوشش ی الیه زیرپوشش بیانگر نسبت انرژي دریافتی نسبت عمق به ارتفاع  

تر می ضعیف  الیه  زیراتصال بین پوشش و )  به صفر نزدیک شود(هرچه این نسبت کم باشد. باشد می الیه زیر

خطرناك است چون در اثر انرژي حرارتی باالي ) یا بیشتر 2حدود (گردد برعکس هرچه این نسبت بیشتر باشد

نش پسماند حرارتی و اعوجاج گردد که خود موجب ایجاد ترك و که به سطح منتقل می شود موجب ایجاد ت

که براي ایجاد  باشد مینسبت هندسی  بیانگر ارتباط بین عرض و ارتفاع پوشش . شکست در پوشش گردد

ترك عرضی که . باشد میپوشش بر سطح قطعات بزرگ اهمیت پیدا می کند و بر سرعت پوشش دهی موثر 

پیش گرم باعث  2، در نمونه باشد مینسبت عمق به ارتفاع   علت  باال بودن ب مشاهده می شود به- 2درشکل 

با افزایش سرعت  2مطابق نمودار . باشد  میدر شرایط مشابه بدون پیش گرم 1حذف حفرات نسبت به نمونه 

ونه  3نسبت عمق به ارتفاع پوشش کاهش می یابد و همان طو ر که در شکل  روبش، مشاهده می شود  5براي نم

  .ه پوششی عاري از هرگونه و ترك حاصل می شودب

مشاهده می شود که پوشش . باشد  می 5سطح مقطع عرضی براي نمونه ریزسختینشان دهنده تغییرات   3نمودار

پس از آن سختی شروع به کاهش می کند تا به  باشد میداراي سختی یکنواختی تا قبل از ناحیه متاثر از حرارت 

. رسیده است الیه زیرسختی پوشش در این حالت به بیش از دو برابر . می رسد الیه زیری میزان ثابتی برابر سخت

علت این افزایش سختی ناشی از دو عامل، یکی  کاهش اندازه دانه در اثر انجماد سریع و دیگري حضور ذرات 

  .]11[ استتقویت کننده در پوشش 

  

  گیرينتیجه

-میحاصل تر  ابعاد کوچک پوششی با  و در نتیجه شده  رژيدانسیته ان موجب کاهش افزایش سرعت روبش،

 .دشو

انجام پیش گرم موجب افزایش ابعاد پوشش در اثر افزایش حرارت ورودي و از طرفی کاهش احتمال ایجاد 

  .ترك در اثرکاهش سرعت انجماد شد

عاد هندسی مناسب با اب موجب ایجاد پوششی  که  فرایند اصالح سازي سطحی لیزر براي بهینه پارامترهاي

و دماي پیش گرم  mm/s 250سرعت روبش  در باشد الیه زیرترك و با فصل مشترك قوي با  ،عاري از حفرهو

 ْc 130 بدست آمد.  

یکنواخت تا ناحیه متاثر از حرارت  تغییرات آن و  الیه زیرپوشش حاصل داراي سختی  در حدود دو برابر 

 .ع به کاهش و در نهایت ثابت می شودشرو   الیه زیرتا  و سپس سختی باشد  می
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  .مورد استفاده الیه  زیرترکیب شیمیایی : 1 جدول

آلیاژي%  Zr Si Cu Fe Mn Mg Zn Al  عناصر 

ژ ی Al 7020 0.19  0.07  .09  0.26  0.29  1.13  4.34آلیا   مابق

 

  

ن انجام آزمایش: 2جدول   .پارامترهاي ثابت در حی

 )mm(فاصله کانونی تا سطح )Kw(قله توان )w(توان متوسط )ms(عرض پالس )Hz(فرکانس )A(جریان

60 50 1.2 100 1.7 4 

  

  

ه ها :3 جدول لیزر بر روي نمون فرایند اصالح سازي سطحی    .پارامترهاي 

mm/s( W(µm) h(µm)(سرعت روبش نمونه  b(µm) HAZ (µm) w/h b/h  دمای پیش گرم)c( 

 ندارد 2.6 11 62 164 62 680 5 1
2 5 1000 60.2 154 134 16.6 2.6 130 
3 15 900 99.1 130 113 9.1 1.3 130 
4 45 900 100.5 121 137 9 1.2 130 
5 250 698 129.3 73.4 86.2 5.4 0.6 130 

 

  

  

 

ل  پوشش لیپروفا از یکیشمات:1 شک
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ابتتغییرات ابعادي پوشش ب :١نمودار   .ا تغییر سرعت روبش در شرایط ث

  

  

ا سرعت روبشتغییرات نسبت عمق به ارتفاع پوشش و : 2نمودار دسی ب   .نسبت هن

 

 

ل مقطع عرضی پوشش براي سرعت هاي روبش یکسان: 2 شک ه ) بدون پیش گرم، ب 1نمونه) الف. تصاویر  با پیش  2نمون

  .گرم



مین ارده دسی سطح  چه لی مهن ار م  سمین

 

  

 

  .5پوشش براي نمونه  تصویر مقطع عرضی :٣ شکل

  

  

از سطح مقطع نمونه : 3نمودار   . 5تغییرات میکرو سختی 

  


