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 بر احتراقی سنتز روش به شده تولید FeAl پوشش یفاز ، ترکیب شیمیایی وساختار

 کربن کم فوالد زیرالیه روی

 

 

 
 

 چکیده

 در پیشتر. است شده ایجاد احتراقی سنتز روش از استفاده با کربن کم فوالد زیرالیه روی بر FeAl پوشش

 ساختار پژوهش این در. شد داده توضیح آن در مؤثر عوامل و پوشش تولید فرآیند و واکنش وقوع نحوه مورد

 و نوری های میکروسکوپ از استفاده با پوشش و پوشش/زیرالیه مشترک فصل زیرالیه، مختلف های بخش

 و مشترک فصل ذوب موجب احتراقی سنتز واکنش باالی دمای. است شده بررسی( SEM) روبشی الکترونی

 پوشش، مختلف های بخش در موجود عناصر. است شده مشترک فصل به زیرالیه از عناصر از برخی نفوذ

 مشخص XRD پراش الگوی چنین هم و EDS آنالیز ،SEM میکروسکوپ از استفاده با مشترک فصل و زیرالیه

 تصاویر. اند شده مشخص ها آنالیز این از استفاده با پوشش و مشترک فصل در موجود های فاز و شده بحث و

 مناسب چسبندگی و آن باالی دمای سنتز، واکنش وقوع بر گواهی آنالیزها این از آمده دست به نتایج و

 .باشد می زیرالیه و پوشش

 FeAlسنتز احتراقی، پوشش دهی،  واژه های کلیدی :
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 مقدمه

 این اساس بر .است گرفته صورت تولید مواد با استفاده از روش سنتز احتراقیزمینه پوشش دهی  در زیادی مطالعات

 فلز / سرامیک های پوشش هایی از جنس مواد پیشرفته، سرامیک ها، کامپوزیت احتراقی سنتز روش به توان می مطالعات

(cermet )به مقرون و جدید روش یک باال، دما پیشرونده خود سنتز دیگر، طرف از ]3و1[ .نمود تولید فلزی بین ترکیبات و 

 می باال های هزینه و طوالنی های زمان صرف نیازمند معموالً قدیمی متداول های روش. باشد می پوشش تولید برای صرفه

 ]7و4[. باشد

بر روی زیرالیه  (FeAl)پیش تر توضیح داده شد که چگونه می توان از روش سنتز احتراقی برای تولید پوششی از جنس 

خواص سایشی و سختی پوشش ایجاد مورد بررسی قرار گرفت و  فوالد کم کربن استفاده نمود. سپس فرایند تولید پوشش

شد. همانطور که انتظار می رفت، دمای باالی واکنش سنتز احتراقی، موجب چسبندگی مناسب شده و زیرالیه فوالدی مقایسه 

هم چنین مقاومت به سایش و سختی سطح نمونه پوشش داده شده به مراتب بیش تر از  د.پوشش ایجاد شده و زیرالیه می شو

 ]8[ نمونه بدون پوشش می باشد.

ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش ایجاد شده، زیرالیه و فصل مشترک آن ها بررسی شده است. برای در این مقاله، 

استفاده شده  (XRD)و الگوی پراش  (EDS)( و آنالیزهای SEMروبشی ) انجام این کار از میکروسکوپ های نوری و الکترونی

با استفاده از این آنالیزها، فازهای مختلف موجود در فصل مشترک و پوشش مشخص شده و نحوه تشکیل آن ها بحث و  است.

 هم چنین ضخامت های فصل مشترک و پوشش اندازه گیری شده است. بررسی شده است.

 

 پژوهشروش 

زیرالیه از جنس فوالد  ]8[ شده بود. پیش تر توضیح دادههای  آزمایشات مربوط به تولید پوشش و بررسی خواص پوشش

 خلوص با)و آهن  (mµ 3 ذرات اندازه میانگین و %99/99 خلوص با) . جهت تهیه پوشش از پودرهای آلومینیومبودکم کربن 

 دستگاه از استفاده با دقیقه 11 مدت به 1:1استفاده شد. این پودرها با نسبت اتمی (mµ 9 ذرات اندازه میانگین و 99/99%

 1 ضخامت و سانتیمتر2 شعاع با قطعاتی در شده تهیه فوالد مگاپاسگال فشرده شدند. 313و سپس با فشار  مخلوط همزن

 از آلودگی و چربی زدودن جهت استفاده از وقبل شده صیقلی کاری، پولیش حد تا حاصل قطعات و شد زده برش سانتیمتر

قطعات فوالدی و کامپکت پودری جهت انجام . شدند زدایی چربی استون از استفاده با قطعات شده، کاری پولیش سطح

قرار گرفته و بالفاصله پس از انجام واکنش از کوره خارج شدند. از  C˚ 913واکنش سنتز احتراقی در داخل کوره با دمای 

 .بود قابل تشخیص د، زمان وقوع سنتز کامالًنور شدید، صدا و دود انجام می ش آنجایی که این واکنش سنتز احتراقی همراه با

عات پوشش داده شده پس از تولید پوشش، به منظور بررسی ریزساختار پوشش و فصل مشترک زیرالیه و پوشش از قط

 کاری، با محلول اچانت : تصاویر متالوگرافی تهیه شد. نمونه ها پس از سمباده زنی و پولیش

 (33%O 2, H 1%, HF  33% 3, HNO 33% 3COOH3CH ) 

 اچ شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری تصاویر متالوگرافی تهیه شد.
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به منظور مشخص شدن ماهیت محصوالت سنتز احتزاقی و پوشش تولید شده از  نمونه های فوالدی پوشش داده شده 

،  3032، گام nm 3011430  =λمس با  αKبا طیف  Philips X’pert تهیه و بررسی شد. برای این تست دستگاه XRDآنالیز 

 درجه مورد بررسی قرار گرفت. 81تا  21استفاده  شد و از زاویه  min 301˚-1سرعت اسکن 

به منظور بررسی ساختار  (LEO – Germany) محصول شرکت VP 1413( مدل SEMالکترونی روبشی) از میکروسکوپ

و آنالیز آن ابتدا  SEMجهت تهیه تصاویر  شترک پوشش و زیرالیه استفاده شد.و مورفولوژی پوشش های تولید شده و فصل م

نمونه پوشش داده شده سمباده زنی و پولیشکاری شده و سپس با استفاده از اچانت فوق الذکر اچ شده و سپس آنالیز انجام 

 روسکوپ الکترونی روبشی انجام شد.نقطه ای و خطی در این پژوهش در هنگام تصویر برداری توسط میک EDSآنالیز  شد.

 

 نتایج و بحث

متالوگرافی و هم چنین  را نشان می دهند. جهت تهیه این تصاویر FeAl، تصاویر متالوگرافی تهیه شده از پوشش 1شکل 

( جهت O 2, H 1%, HF  33% 3, HNO 33% 3COOH3CH%33) ، پس از سمباده زنی و پولیشکاری از اچانتSEMتهیه تصاویر 

فید رنگ بوده و ذرات کاربیدی و اکسیدی به صورت تیغه ای س FeAlاچ نمودن پوشش استفاده شد. در این تصاویر، زمینه 

وکروی شکل در داخل زمینه توزیع شده اند. توضیحات مربوط به نحوه تشکیل این ذرات و آنالیز هر فاز در بخش مربوط به 

 یکپارچه و یکنواخت می باشد. آورده شده است. همانطور که مالحظه می شود این پوشش عاری از تخلخل و کامالً SEMنتایج 

 

 

 در بزرگنمایی های مختلف FeAlتصاویر متالوگرافی تهیه شده از پوشش  - 1شکل 
 

بر روی یک زیرالیه فوالدی )بدون پوشش( و یک  XRD، آنالیز FeAlجهت شناسایی فازهای موجود در زیرالیه و پوشش 

تحلیل و با یکدیگر مقایسه  (PANatical X’pert)اده از نرم افزار نمونه پوشش داده شده انجام شد و نتایج حاصله با استف

الگوی پراش مربوط به زیرالیه فوالدی )بدون پوشش( را نشان می دهد. پیک های مشاهده شده مربوط به آهن  2شکل  شدند.

 )فاز فریت( می باشند.
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 از فوالد زیرالیه )بدون پوشش( XRDآنالیز  - 2شکل

 

هستند  Feو  FeAl ،3O2Alالگوی پراش نمونه پوشش داده شده می باشد. فازهای شناسایی شده در این الگو،  3شکل 

 بر روی زیرالیه فوالدی می باشد. FeAlکه مؤید تشکیل پوششی از جنس ترکیب بین فلزی 

 

 

 آهن و آلومینیوم 1:1 اتمی نسبت از نمونه پوشش داده شده با XRDآنالیز  - 3شکل 

 

بخش چنین،  واکنش سنتز احتراقی می باشد. هم پس از انجام FeAl مؤید تشکیل این فاز XRDنتایج حاصله از آنالیز 

با اکسیژن هوا واکنش داده که نتیجه آن تولید  حین انجام واکنش سنتز احتراقیاندکی از آلومینیوم موجود در کامپکت در 

می باشد. از آنجایی که شدت پیک های  FeAl)با درصد اندک( در زمینه  3O2Alمقدار قابل مالحظه ای گرما و ذرات کروی 

نیز به دلیل درصد اندک آن،  3O2Al( %133درصد بوده و ارتفاع پیک اول ) 1و  33به ترتیب  3O2Alدوم و سوم مربوط به 

 در این الگو مشاهده نمی شوند. 3O2Alکوتاه است، پیک های دوم و سوم 
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پوشش ایجاد شده، زیرالیه و فصل مشترک را نشان می دهد. مالحظه می شود پوشش به صورت  SEM، تصویر 4شکل 

زمینه ای یکنواخت می باشد که ذرات کروی )تیره رنگ( و ذرات تیغه ای )روشن( در داخل زمینه آن پراکنده شده اند. از 

تهیه شد که در ادامه  EDS، آنالیز نقطه ای زیرالیه فوالدی، نواحی مختلف فصل مشترک، زمینه پوشش و ذرات موجود در آن

 تهیه شد. EDSنتایج حاصله ارائه خواهد شد. هم چنین از نمونه پوشش داده شده آنالیز خطی 

 

 

 زیرالیه و فصل مشترک -ب پوشش ایجاد شده،  -الف  SEMتصویر  – 4شکل 
 

را نشان می دهد. مشاهده  FeAlپوشش  مشترک و، فصل مینیوم در زیرالیهنحوه تغییر درصد عناصر آهن و آلو 1شکل 

می شود که زیرالیه غنی از عنصر آهن می باشد و درصد عنصر آلومینیوم در زیرالیه صفر است. در فصل مشترک زیرالیه و 

با رسیدن به پوشش، درصد  پوشش، هرچه از زیرالیه به پوشش نزدیک تر شویم، درصد آلومینیوم افزایش می یابد. نهایتاً

 .لومینیوم به مقدار ثابتی می رسدآ

 

 

 )خط باال درصد آهن و خط پایین درصد آلومینیوم( FeAlنحوه تغییر درصد عناصر آهن و آلومینیوم در پوشش  - 5شکل 
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 202میکرون و  821در نواحی مختلف در شکل های زیر نشان داده شده است که بین ایجاد شده  FeAlضخامت پوشش 

 نشان داده شده است. 0است که این موضوع در شکل متغیر میلیمتر در 

 

 

 در نواحی مختلف FeAlضخامت پوشش  - 6شکل 
 

 میکرون می باشد. 133در حدود  FeAlنشان می دهد که ضخامت فصل مشترک زیرالیه فوالدی و پوشش  7شکل 

 

 

 FeAlضخامت فصل مشترک زیرالیه و پوشش  - 7شکل 
 

نواحی مختلف زیرالیه، پوشش و فصل مشترک بررسی شده اند.  EDSبا استفاده از آنالیز نقطه ای  12تا  9در اشکال 

، محدوده مورد بررسی را نشان می دهد. با توجه به نتایج حاصله مالحظه می شود که نواحی تیره رنگ حاوی عنصر 8شکل 
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زیرالیه در نزدیکی  EDS، آنالیز الف - 9د. شکل آلومینیوم )با درصدهای مختلف( و نواحی روشن عاری از این عنصر هستن

 فصل مشترک را نشان می دهد.

 

 

 )زیرالیه، پوشش و فصل مشترک( FeAlپوشش  EDSمحدوده مورد بررسی آنالیز نقطه ای  – 8شکل 

 

 

 در نزدیکی زیرالیه FeAl فصل مشترک پوشش  EDS، ب( آنالیز زیرالیه در نزدیکی فصل مشترک EDSآنالیز الف(  –9شکل 
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، نشان می دهد که مناطق تیره رنگ موجود در فصل مشترک حاوی مقدار اندکی عنصر آلومینیوم می باشد. ب - 9شکل

ضمن اینکه عناصر آلیاژی موجود در زیرالیه به مقدار جزئی در فصل مشترک نفوذ کرده اند. در فصل مشترک هرچه از زیرالیه 

ب  – 13ب و  - 9د. این موضوع از مقایسه شکل های می شویم، درصد آلومینیوم افزایش می یابدورتر و به پوشش نزدیک تر 

، نشان می دهد که مناطق روشن موجود در فصل مشترک عاری از عنصر الف - 13خوبی قابل استنباط می باشد. شکل به 

، این 8در فصل مشترک شده است. شکل احتراقی موجب ذوب موضعی زیرالیه آلومینیوم می باشد. دمای باالی واکنش سنتز 

موضوع را به خوبی نشان می دهد. همانطور که ذکر شد آنالیز نقطه ای از مناطق روشن موجود در فصل مشترک نشان می 

 دهد که نواحی عاری از عنصر آلومینیوم بوده و دارای ترکیبی مشابه با زیرالیه هستند.

 

 

 FeAl فصل مشترک در نزدیکی پوشش  EDS، ب( آنالیز FeAl نواحی مرکزی فصل مشترک پوشش   EDSآنالیز  الف( – 11شکل 

 

گرفته شده از زمینه پوشش را نشان می دهد. زمینه حاوی عناصر آلومینیوم و آهن می باشد.  EDSآنالیز الف، – 11تصویر 

عناصر آلیاژی موجود در زیرالیه فوالدی مانند منیزیم، کروم و کربن نیز به میزان بسیار جزئی در پوشش نفوذ کرده و در 

 حل شده اند. FeAlزمینه 
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 FeAlدر پوشش   3O2Alذرات  EDS، ب( آنالیز نقطه ای  FeAlاز زمینه پوشش  EDSآنالیز نقطه ای الف(  – 11شکل 
 

تهیه شد. ذرات موجود در پوشش از نظر ظاهری به دو  EDSهم چنین از ذرات موجود در پوشش نیز آنالیز نقطه ای 

مربوط به یکی از  EDSآنالیز  ب، – 11هستند که در شکل  3O2Alشکل کروی و تیغه ای هستند.  ذرات کروی شکل، ذرات 

 این ذرات آورده شده است.

حضور سه عنصر مذکور را  12ذرات تیغه ای شکل، ترکیب بین فلزی کمپلکسی از آهن، آلومینیوم و کربن هستند. شکل 

 در ذرات تیغه ای شکل نشان می دهد.
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 FeAlذرات تیغه ای شکل موجود در پوشش  EDSآنالیز نقطه ای  – 12شکل 
 

( از طریق 3O2Al( از دو طریق صورت می پذیرد. ذرات کروی )FeAlذرات کروی و تیغه ای در زمینه پوشش )تشکیل 

واکنش دادن مقدار جزئی از پودر آلومینیوم اولیه و اکسیژن محیط هنگام وقوع واکنش سنتز احتراقی تشکیل می شوند. از 

در زمینه پوشش کمتر است. ذرات تیغه ای، ذراتی هستند لحاظ کمی، میزان حضور این ذرات نسبت به ذرات تیغه ای شکل 

که حاوی عناصر آهن، آلومینیوم و کربن هستند. به نظر می رسد در اثر نفوذ اتم های کربن از زیرالیه فوالدی به داخل پوشش 

این ذرات بسیار  درمی توان دریافت که درصد کربن  EDSدر دمای باالی واکنش، این ذرات تشکیل شده اند. از نتایج آنالیز 

زمینه نشان می دهد که دیگر عناصر آلیاژی موجود در زیرالیه فوالدی مانند منیزیم و  EDS(. نتایج 12اندک است )شکل 

حل شده اند، اما درصد این عناصر در پوشش بسیار  FeAlکروم نیز به میزان بسیار جزئی در پوشش نفوذ کرده و در زمینه 

 (الف - 11وزنی می باشد. )شکل  %301 تر ازکم ناچیز و مجموعاً
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