
 

 

 



 

 

 

جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی تاثیر دمای تف

  WC-Coفلز گرادیانی نانوسخت و مشخصات ریزساختاری

  3محمد حسن فرشیدی ، 2سجادیسید عبدالکریم ،  1سید احسان قریشی

 

  چکیده

ی کنترل ترکیب مواد ، تشکیل شده از لایه های سطحی مختلف که به وسیلهWC-Coهای گرادیانی فلزسخت

 ها و مواد سختشوند، به طور گسترده در صنایع مرتبط با کاربیدجوشی تولید میهای مختلف تفسازنده و روش

جوشی فبا روش ت WC-Coی فلزهای گرادیانی سه لایه و شش لایهسختشوند. در تحقیق حاضر، نانواستفاده می

های کاربید تنگستن در ابعاد میکرومتری و نانومتری و نیز کبالت در ساخته شد. از پودر (SPS)ای پلاسمای جرقه

ای و با درصدهای وزنی های حاضر با استفاده از روش آسیاکاری گلولهی میکرومتری استفاده گردید. پودراندازه

های مجاور و اعمال پرس دستی، در دو دمای متفاوت رت لایهمختلف، مخلوط شده و پس از ریختن در قالب به صو

های گرادیانی ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی فلزساختار سختجوشی شدند. ریزتف SPSدر دستگاه 

ا تها انجام گرفت. نتایج نشان داد که حضور نانوذرات کاربید تنگستن سنجی روی نمونهچگالی بررسی شد. آزمون

ها باعث افزایش چگالی فلزهای مختلف این سختیک حد مشخص در کنار ذرات میکرونی از همین پودر در لایه

ای جوشی پلاسمای جرقهجوشی در روش تفشود. تاثیر افزایش دمای تفها میساختاری آننسبی و بهبود خواص ریز

منجر به بهبود خواص ریزساختاری  C 0531°ان نیز در این تحقیق بررسی شد. مشخص شد که افزایش دما تا میز

 گردد.ها میها و افزایش چگالی آننمونه
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 مقدمه

هایی هستند که از دو جزء اصلی، حداقل یک فاز سخت و مقاوم کامپوزیتفلزها یا کاربیدهای سمانته، سخت

است( و یک فاز نرم فلزی از فلزات گروه آهن )غالباً کبالت و آلیاژهای آن(  WCبه سایش )که در اغلب اوقات 

کاربید .]0[جوشی فاز مایع تولید می شوندها معمولاً با روش تفتولید این دسته از کامپوزیت اند.تشکیل شده

بالایی  جوشی بسیارای بسیار سخت و ترد است که دارای دمای تفبا ساختار کریستالی هگزاگونال، ماده تنگستن

ات به رکان استفاده این ذمجوشی ذرات کاربید تنگستن در دماهای خیلی بالا، ااست. به دلیل تردی و احتمال تف

اتصال به یک دیگر را بدون کاهش عدد سختی، داشته باشند، از این ذرات باید قابلیت طور مستقیم وجود ندارد. 

پلاستیسیته  زمان با فراهم کردنوجود دارد که هم 0گیر فلزیی همجوشی این مواد نیاز به یک مادهاین رو برای تف

د کمک کن WCجوشی گیر باید به نحوی به تفی همخوب، نقطه ذوب و استحکام را نیز بهبود بخشد. این ماده

 .]2[که کمترین میزان کاهش سختی را در پی داشته باشد

اده فلز استفدر بعضی موارد به جای کبالت از نیکل و آلیاژهای آن نیز به منظور بهبود خواص خوردگی سخت

چند )زیر میکرونی و  WCخواص منحصر به فرد این مواد، بسته به کاربردشان با تغییر اندازه ذرات . شودمی

درصد وزنی می تواند تغییر کند. در بسیاری از  2-51ی میزان کبالت استفاده شده در ساختار در بازهمیکرونی(، 

 درصد وزنی کاربید تیتانیم و کاربید تانتالم به منظور بالا بردن 8-21کاربردها، مانند کاربردهای ابزار برش فلزات از 

 .]5[شوداستفاده می سختی داغ و بهبود خواص خزشی

های متعددی طی سالیان طولانی استفاده شده است. روش هایی همچون ها از روشبرای ساخت این کامپوزیت

HIP ،HPجوشیکنون استفاده شده است که در این بین روش تفهای با اتمسفر محافظ تاجوشی در کوره، تف 

جوشی و فشرده در این روش عملیات تف. ]4[ترین روش هاستروزترین و بهینهیکی از به (SPS)ای پلاسمای جرقه

برای اعمال حرارت موضعی بین ذرات  DCاز جریان  SPSشود. در فرایند انجام میکردن پودر به طور همزمان 

ی جوششود. نرخ گرمایش در این عملیات بسیار بالاست که این موضوع باعث کاهش زمان تفپودر استفاده می

  ]6، 3[گرددمی

نشان  0در تصویر SPSشماتیک فرایند  نیز استفاده کرد. 2توان برای ساخت مواد گرادیانی هدفمندمی SPSاز 

 تنوع و تغییر درهایی هستند که کامپوزیتهای گرادیانی در واقع یا کامپوزیت مواد گرادیانی. ]7[داده شده است

ای هگردد. مواد گرادیانی برای کاربردها منجر به تغییرات در خواص مختلفشان میترکیب شیمیایی و ساختار آن

دارند که در مواد بالک قابل  خاصی طراحی شده اند و در بسیاری موارد تلفیق بی نظیری از خواص مختلف را

 .  ]8[دستیابی نمی باشد

                                                           
1 ) Metallic binder 

2 ) Functionally graded materials (FGMs) 



 

 

 
 .]7[و شار این جریان بین ذرات پودری  DCمسیر جریان پالسی 

در پژوهش حاضر تلاش بر این است که گرادیانی از ترکیب شیمیایی در نمونه ها ایجاد گردد تا تاثیر این عامل 

ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از این پودر و ریزساختار جوشیویژگی های تف فیزیکی، روی خواص 

ه نوع فی از سپودر کاربید تنگستن، در دو مقیاس نانو و میکرون، در زمینه کبالت استفاده شد و درصدهای مختل

وشی جها تحت عملیات تفنمونه ها ایجاد شد. در نهایت نمونه و کبالت در ننانو و میکرو پودر کاربید تنگستن

که منجر به خواص بهینه می شود، مشخص گردد.  قرار گرفتند تا ترکیب و درصدهای وزنی ای جرقه ایپلاسم

( C °0531و  C °0211از دو دمای مختلف ) SPSجوشی در فرآیند علاوه بر این به منظور بررسی اثر دمای تف

 . مورد بررسی قرار گیرد Co-WCکامپوزیت  ریزساختارجوشی و تا تاثیر آن روی رفتار تف ]01، 9[استفاده گردید 

 

 مواد و روش تحقیق

میکرون و از  5-3گستن و کبالت با اندازه ذره زیر از پودر کاربید تن WC-Coفلزهای نانوسخت به منظور تولید

ر دو د در ابتدا ترکیبات مختلفی از کاربید تنگستن نانومتر استفاده گردید. 33پودر کاربید تنگستن با اندازه ذره 

ا لایه های مختلفی است که ب ،های تهیه شده. ترکیبمقیاس نانو و میکرون و کبالت در مقیاس میکرون تهیه شد

 .ساخته شدندهای گرادیانی کامپوزیت  SPSها در کنار هم و زینتر شدن با روش قرارگیری آن

د نباشمی مجزا لایه 6 دارای نمونه ها. این سری از دهدها را نشان میسری اول نمونه چینیترتیب لایه 2شکل 

ا هجوشی برای این سری از نمونهکند. دمای تفهای مختلف به صورت گرادیانی در آن تغییر میکه درصد وزنی پودر

C° 0211 دهد که در دمای شماتیکی از سری دوم نمونه ها را نشان می 5شکل باشد. میC° 0531 جوشی تف

از  5-5و  2-5های باشد. )به منظور سهولت در رسم شکللایه با ترکیب گرادیانی می 6شده و شامل چهار نمونه 

 به منظور نشان دادن به ترتیب پودر کاربید تنگستن نانو و میکرون استفاده گردید.( mWCو  nWCعلائم اختصاری 

 
 

 



 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 

کند. تغییر می های مختلفدرصد وزنی در لایه 01تا  1کاربید تنگستن نانو از ، میزان 5های شککل در نمونه

 3داری مگاپاسکال و زمان نگه 41، فشار C° 0211در شرایط دمای ثابت و برابر با  B و Aهای جوشکی نمونهتف

( میزان کبالت از E-Hها )دهد که در همه آنتصاویر نمونه های سری دوم را نشان می 4شکل  دقیقه انجام شکد.

درصکککد وزنی در لایه های مختلف تغییر می کند. به منظور بررسکککی دقیق تر تسثیر اسکککتفاده از کاربید  03تا  3

الف  4است. در شکل تنگسکتن در ابعاد نانو، میزان آن در تمامی لایه های هر نمونه یکسکان در نظر گرفته شکده 

در تمامی  F-Hهای بوده ولی در نمونهنانوکاربید تنگسکککتن ها فاقد گردد که تمامی لایه( مشکککاهده میE)نمونه 

ها به در تمامی لایه Fکاربید تنگستن وجود داشته، به این صورت که در نمونه ها میزان خاصکی از نانوهای آنلایه

 درصککد وزنی نانوکاربید تنگسککتن وجود دارد. H، 02درصککد وزنی و نمونه  G، 8درصککد وزنی، نمونه  4میزان 

 .دقیقه انجام شد 3داری مگاپاسکال و زمان نگه 41، فشار C° 0531ها در دمای جوشی این نمونهتف

از آماده گردید. پس  4و  5های مطابق شکل هم وزن دسته مخلوط پودری 6 ها،نمونه هریک ازبرای ساخت 

ه های و لای ریخته شده، فشار دستی اعمال شده درون قالب گرافیتیی هر لایه، ، پودرهای تشکیل دهندهآسیاکاری

جوشی آغاز گردید. لازم در قالب ریخته شده عملیات تف 4و  5به ترتیب نشان داده شده در شکل های  نیزبعدی 

 .C° 0211جوشی شده در دمای تف Bو ب(  A الف( های. نمونه5شکل            

A2 [ 10Co-82WCm-8WCn ] 

A3 [ 10Co-84WCm-6WCn ] 

A4 [ 10Co-86WCm-4WCn ] 

A5 [ 10Co-88WCm-2WCn ] 

A6 [ 10co-90WCm-0WCn ] 

A1 [ 10Co-80WCm-10WCn ] 

B2  [ 7Co-85WCm-8WCn ] 

B3 [ 9Co-85WCm-6WCn ] 

B4 [ 11Co-85WCm-4WCn ] 

B5 [ 13Co-85WCm-2WCn ] 

B6 [ 15Co-85WCm-0WCn ] 

B1 [ 5Co-85WCm-10WCn ] 

 ب الف

E2 [ 7Co-93WCm-0WCn ] 

E3 [ 9Co-91WCm-0WCn ] 

E4 [ 11Co-89WCm-0WCn ] 

E5 [ 13Co-87WCm-0WCn ] 

E6 [ 15Co-85WCm-0WCn ] 

E1 [ 5Co-95WCm-0WCn ] 

F2 [ 7Co-89WCm-4WCn ] 

F3 [ 9Co-87WCm-4WCn ] 

F4 [ 11Co-85WCm-4WCn ] 

F5 [ 13Co-83WCm-4WCn ] 

F6 [ 15Co-81WCm-4WCn ] 

F1 [ 5Co-91WCm-4WCn ] 

G2 [ 7Co-85WCm-8WCn ] 

G3 [ 9Co-83WCm-8WCn ] 

G4 [ 11Co-81WCm-8WCn ] 

G5 [ 13Co-79WCm-8WCn ] 

G6 [ 15Co-77WCm-8WCn ] 

G1 [ 5Co-87WCm-8WCn ] 

H2 [ 7Co-81WCm-12WCn ] 

H3 [ 9Co-79WCm-12WCn ] 

H4 [ 11Co-77WCm-12WCn ] 

H5 [ 13Co-75WCm-12WCn ] 

H6 [ 15Co-73WCm-12WCn ] 

H1 [ 5Co-83WCm-12WCn ] 

 ت پ ب الف

 .C° 0531جوشی شده در دمای ، تفHو ت(  G، پ( F، ب( Eهای الف( نمونه. 4شکل 



 

 

پیش و  ه استشدبه میزان مورد نظر اعمال  SPSپس از رسیدن دمای دستگاه  MPa 41 به ذکر است فشار اعمالی

 بود. MPa 01ها از آن میزان فشار اعمالی روی نمونه
با  تعیین گردید. ISO2738با استفاده از روش ارشمیدس، طبق استاندارد  جوشی شده،چگالی نمونه های تف

ها ( چگالی حقیقی نمونه0) یرابطهو قرار دادن در  pM و وزن خشک 2Mوری ، وزن غوطه 1Mی وزن تر محاسبه

 .]02، 00[آیدبدست می

1 2

pM

M M
 


 

 
 (2) طبق رابطه، جمی آنحو با ضرب چگالی هر جزء در درصد چگالی تئوری نمونه ها از قانون مخلوط ها 

 .]02، 00[آیدبدست می

 

th i iX    

 

فرمول فوق در واقع چگالی تئوری یک نمونه بالک یا تک لایه را نشان می دهد و برای محاسبه چگالی تئوری 

FGM  ها، مقادیر چگالی هر لایه را محاسبه کرده و در صورت هم وزن بودن لایه( 5)ها، ابتدا با استفاده از فرمول

 را نشان می دهد. FGMی کل چگالی تئور ،میانگین مقادیر به دست آمده از چگالی هر لایه

 

layer Co Co WC WCX X       

 

ها و در ی اصلی چگالی، به درصد حجمی تبدیل کرده و چگالی همه لایهصدهای وزنی مواد را طبق رابطهدر

تئوری، چگالی نسبی به دست . با تقسکیم چگالی حقیقی بر چگالی (4)رابطه  به دسکت می آید FGMنهایت کل 

 ]02، 00[(. 3جوشی است )رابطه ها پس از عملیات تفی میزان چگالش نمونهکه نشان دهندهمی آید 
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گشای موثر بوده که به طور میکروسکوپ الکترونی روبشی یک راهها، فلزجوشی سختدر زمینه بررسی تف

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  .]05، 9[گرددها از آن استفاده میفلزتحقیقات مرتبط با سختگسترده در 

(0) 

(2) 

(4) 

(5) 

(3) 



 

 

به منظور بررسی فازی مواد اولیه ازدستگاه  چنینهم گرفته شد. VP1450مدل  SEMبا استفاده از میکروسکوپ 

XRD  از نوعGNR-EXPLORER استفاده شد. 

 

 نتایج و بحث

ی درصد وزنی کبالت و همچنین نمونه 03و  3پودرهای اولیه دارای  XRDنتایج آزمون ، 6و  3 هایشککل

دهد. نتایج گرفته شککده از این آزمون با توجه به کارت مرجع را نشککان می C° 0211 جوشککی شککده در دمایتف

 باشند ودهد که پودرهای آسکیاکاری شکده دارای کاربید تنگستن هگراگونال و کبالت مینشکان می 0147-123

شده و  جوشیتف نمونه XRDهمچنین بررسکی آنالیزشکود. ها مشکاهده نمیی دیگری در آنهیچ فاز ناخواسکته

ی عدم حضککور فازهای ناخواسککته مانند اکسککید کبالت مقایسککه آن با پودر اولیه آسککیاکاری شککده نشککان دهنده

 .]04[است

 

 
 ب      الف

 .درصد کبالت 3درصد کبالت و ب(مخلوط پودری دارای  03از الف( مخلوط پودری دارای  XRDالگوی . 3شکل 

 

 
 

 .C° 0211ی تف جوشی شده در دمای از نمونه XRDالگوی . 6شکل

 



 

 

محاسبه گردید که نتایج آنها (، 3-0)های با استفاده از فرمولها مقادیر چگالی تئوری، حقیقی و نسبی نمونه

های طور که در این نمودار نشان داده شده است، چگالی نسبی نمونهآورده شکده اسکت. همان 7 شککلدر نمودار 

با تغییر میزان  ،(E-H)ی هادر نمونه درصد متغیر است. 51/86-71/81ین ب C°0211جوشکی شده در دمای تف

وزنی( ایجاد شکد، ضمن این درصکد  3-03های این کامپوزیت گرادیانی )گرادیان کبالت در لایه کبالت در لایه ها،

سککانی ها به میزان یکها، در تمامی لایهکه به منظور بررسککی اثر افزودن نانوذرات کاربید تنگسککتن بر چگالی نمونه

یر جوشی تسثاین نانوذرات اضکافه گردیدند. نتایج چگالی سنجی این نمونه ها نشان می دهد که افزایش دمای تف

که دارای گرادیان کبالت و فاقد  Eنسبی نمونه ها داشته، به طوری که در نمونه بسیار زیادی روی افزایش چگالی 

لایه  6که همگی  Hو  F، Gدرصد بوده و در نمونه های  9/96کاربید تنگستن نانو می باشد، میزان چگالی نسبی 

ی به میزان چگالی نسبهستند، ها د تنگستن نانو در تمامی لایهو دارای گرادیان کبالت و میزان مشخصی از کاربی

ای هدرصکد می باشکد. نتایج بیانگر افزایش چشمگیر چگالی نسبی نمونه 58/93و  63/99، 48/98ترتیب برابر با 

 باشد. می C°0211های تهیه شده در دمای نسبت به نمونه C° 0531جوشی شده در دمای تف

که فاقد کاربید تنگستن نانو   Eبت به نمونهدرصد وزنی کاربید تنگستن نانو می باشد نس 8که دارای  Gنمونه 

در  SPSدرصد افزایش چگالی نسبی داشته که دلیل آن افزایش ذوب موضعی ناشی از جرقه  5است، نزدیک به 

گی جوشی موجب چسبندتف سطح ذرات کاربید تنگستن نانو در مقایسه با ذرات میکرونی بوده که حین فرآیند

ن تمامی . در بیلت( شده و درصد چگالی نسبی را افزایش داده استاز هم گیر )کباها به یکدیگر توسط فبهتر پودر

کاربید تنگستن نانو در همه  درصد وزنی 8دارای گرادیان کبالت و میزان  که یک کامپوزیت Gی نمونه ها، نمونه

ای مربوط به نمودار میله 7درصد، بیشترین چگالی نسبی را دارا است. شکل 63/99باشد با چگالی نسبی ها میلایه

 باشد.های فوق میدهد که مؤید تحلیلها را نشان میتمامی نمونه
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 .ها. نمودار میله ای چگالی نسبی نمونه7شکل 



 

 

دو فاز روشن و تیره مشاهده  WC-Coدر تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گرفته شده از کامپوزیت 

آنالیز  EDSماهیت این فازها مشخص گردیده است. با توجه به این که  EDSگردد که با استفاده از آنالیز می

آنالیز مناطق تیره  )الف( 8توان مشخص نمود. شکل باشد، عناصر تشکیل دهنده هر یک از فاز ها را میعنصری می

یجه می توان گفت که فازهای تیره موجود در دهد که پیک کبالت در آن بیشترین شدت را دارد. در نترا نشان می

مناطق روشن ریزساختار را نشان می دهد که در آن  EDSنیز آنالیز  )ب( 8ریزساختار کبالت می باشند. شکل 

 در مناطق روشن می باشد.  WCپیک های تنگستن و کربن مشاهده می گردد که حاکی از وجود فاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور بررسی تاثیر تغییرات درصد وزنی کبالت در لایه های مختلف، تصاویر مختلفی از لایه های مختلف 

که دارای درصد های وزنی مختلفی از کبالت هستند، گرفته شد. به این صورت که تصاویر گرفته شده از  نمونه را 

گرفته برابر  3111لایه یک تصویر در بزرگنمایی  6به سه قسمت تقسیم کرده و از هر دو لایه مجاور در نمونه های 

 دهد. نشان می 6Bتا  1Bروند تغییرات ریزساختار را از لایه  9شده است. شکل 

 

       
 

 

 .Aنمونه ی  SEMتصویر روشن منطقه  و ب( تیرهمنطقه الف(  :EDS.  آنالیز نقطه ای 8شکل 

 الف

 ب

 )پ( )الف( )ب(

 .B6و B5و پ( B4و B3، ب(B2و B1الف(  :.  تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از روند تغییرات ریزساختار در لایه های9شکل 



 

 

های الف( به سمت لایه 9)شکل  B2و  B1گردد که با حرکت از سمت لایه مشخص می با مقایسه این تصاویر

B3  وB4  ب(، اتصال بین ذرات  9)شکلWC  بهتر شده و میزان تخلخل کاهش پیدا می کند که این مساله بیانگر

جوشی شده و اتصال بین ذرات در آن به خوبی درصد وزنی کبالت بهتر تف 01این موضوع است که لایه دارای 

شود که پ( ، مشاهده می 9)شکل B6 و  B5صورت گرفته است. با ادامه این روند و حرکت به سمت لایه های 

ب( ضعیف تر شده و میزان تخلخل ها افزایش یافته است. دلیل این  9بین ذرات نسبت به لایه وسط )شکل اتصال 

گیر گیر تفسیر کرد. با وجود این که کبالت، نقش فاز همموضوع را می توان با بررسی مفهوم ضخامت موثر فاز هم

صورتی که میزان آن در کامپوزیت از  دری ولد، را دارد و به بهبود اتصال بین ذرات کاربید تنگستن کمک می کن

یک مقدار مشخص بیشتر شود روی عامل بسیار مهمی تحت عنوان ضخامت موثر تاثیر گذاشته و باعث افت خواص 

تر شدن اتصال بین ذرات کاربید تنگستن و در نتیجه بروز تخلخل، افت چگالی و سختی را در جوشی و ضعیفتف

ر واقع بیانگر میزانی از کبالت است که اگر مقدار کبالت از این حد تجاوز کند، پی خواهد داشت. ضخامت موثر د

درصد  03که از لایه دارای  01را در پی خواهد داشت. این موضوع در شکل  WCکاهش چسبندگی بین ذرات 

تجاوز  گرفته شده است، نشان داده شده است. همان طور که مشخص است، برابر 21111وزنی کبالت با بزرگنمایی 

ها و انباشتگی کبالت در محدوده بین آن ها شده کردن میزان کبالت از ضخامت موثر باعث کاهش اتصال بین دانه

 است.

 

                                          
 .درصد وزنی کبالت 03ز لایه دارای تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ا .01شکل                             

 

های مختلف نمونه از لایه ،های مختلف کامپوزیتدر لایهکاربید تنگستن نانوذرات بررسی تاثیر حضور  به منظور

که فاقد پودر کاربید تنگستن نانو در تمامی لایه ها می باشد را در ابتدا مورد  Eتصویر گرفته شد. نمونه  E-Hهای 

 را نشان  Eهای مختلف نمونهتصویر لایه 00ها با آن مقایسه شد. شکل  بررسی قرار داده و سپس سایر نمونه

 دهد. می

 



 

 

     

 

مقایسه با  آورده شده است. 05و  02های به ترتیب در شکل Gو  Fمربوط به نمونه های تصاویر  ،در ادامه

ها درصد وزنی پودر کاربید تنگستن نانو در تمام لایه 8و  4که به ترتیب دارای  Gو  F های متناظر نمونه هایلایه

ها، هلایکه با افزودن میزان مشخصی از پودر کاربید تنگستن نانو به تمام مشخص شد  Eهای نمونه هستند با لایه

ه و تخلخل ورت گرفتجوشی بهتر صورت گرفته و اتصال ذرات کاربید تنگستن با هم و با زمینه کبالت بهتر صتف

د تنگستن در درصد وزنی کاربی 8های دارای پیدا کرده است، به طوری که نمونههای متناظر کاهش در تمامی لایه

درصد  4های دارای درصد وزنی کاربید تنگستن و به همین ترتیب نمونه 4های مختلف از نمونه های دارای لایه

متری لخل های کتر و حفرات و تخریزساختار یکپارچهفاقد کاربید تنگستن، های وزنی کاربید تنگستن از نمونه

 داشتند.

 

     
 .F6و F5پ(و  F4و F3ب( ،F2و F1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، روند تغییرات ریزساختار در لایه های الف(  .02شکل 

     
 G5پ(و  G4و G3، ب(G2و G1. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از روند تغییرات ریزساختار در لایه های الف( 05شکل 

 .G6و

 )الف( (ب) (پ)

 )پ( )الف( (ب)

)الف

) 

 E6و E5پ( و E4و E3(ب، E2و E1. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از روند تغییرات ریزساختار در لایه های الف( 00شکل 

 (پ) (ب)



 

 

به علت ، E6و  E5های در لایه شدبا یکدیگر، مشخص  Gو  E، Fهای های پنجم و ششم نمونهلایه با مقایسه

گیر، ساختار دارای تخلخل زیادی درصد وزنی کبالت و تجاوز کردن این مقدار از ضخامت موثر فاز هم 03وجود 

کاربید نانودرصد وزنی  8و  4( حضور به ترتیب G5 ،G6) G و F (F5 ،F6)های بوده ولی در لایه های متناظر نمونه

ایی که هرده است. به این ترتیب در کاربردتنگستن به اتصال بهتر و بیشتر ذرات و کاهش تخلخل کمک شایانی ک

نیاز به سختی کمتر در سمتی از قطعه می باشد و این سختی کمتر با حضور فاز نرم کبالت بیشتر قرار است ایجاد 

حضور کبالت بیشتر و تجاوز کردن آن از ضخامت موثر باعث کم شدن اتصال بین ذرات می شود، شود و چون که 

رادیان ای با گحضور کبالت را کاهش داد و نمونه ها اثرات مضرمی توان با افزودن نانو ذرات کابید تنگستن به لایه

استحکام ند و شونه کبالت توزیع میدر زمیذرات کاربید تنگستن نانوایجاد کرد. )تغییرات تدریجی سختی(  سختی

 کند. کمک میاتصال بین ذرات کاربید تنگستن میکرونی به بهبود و  دهدرا افزایش میگیر هم نرم فاز

ادیانی های گرهای مختلف کامپوزیتی بررسی تاثیر حضور کاربید تنگستن نانو روی ریزساختار لایهدر ادامه

WC-Co درصد 02تا  کاربید تنگستننانو مقدار ها استفاده شد ودر لایهکاربید تنگستن نانو، از مقادیر بیشتری پودر 

درصد وزنی کاربید تنگستن  4( و نمونه دارای Fدرصد ) 8افزایش پیدا کرد. با مشاهده تفاوت بین نمونه دارای  وزنی

وزنی بتواند خواص مطلوب تری درصد  02( این انتظار می رفت که افزایش میزان کاربید تنگستن نانو به Gنانو )

( Hرا نسبت به نمونه های قبلی به نمایش بگذارد. اما نتایج بررسی های ریزساختاری این کامپوزیت گرادیانی )

دم اتصال های بسیار زیاد و عکاربید تنگستن نانو به کامپوزیت، باعث ایجاد تخلخل نشان داد که افزایش بیش از حد

 مشاهده نمود. 04گستن گردید. این موضوع را می توان در شکل مناسب بین ذرات کاربید تن

 

     
 .H6و H5پ(و  H4و H3، ب(H2و H1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از روند تغییرات ریزساختار در لایه های الف(  . 04شکل 

تخلخل بسیار زیادی وجود دارد که دلیل آن این است ها در تصویر مشخص است در تمام لایه همان طورکه

بالت کی در زمینهذرات این نانوموجب تجمع موضعی بیش از حد  ،کاربید تنگستننانوکه حضور بیش از حد ذرات 

 03ها جلوگیری می کند. شکل د و از ایجاد اتصال مناسب بین آنو بین ذرات کاربید تنگستن میکرونی می شو

ی نذرات کاربید تنگستن انباشته شده در زمینه کبالت و بین ذرات کاربید تنگستن میکرونانو تصویر مجموعه ای از 

 پ ب الف



 

 

ستن میکرونی به هم و به زمینه دهد که باعث عدم اتصال ذرات کاربید تنگبرابر نشان می 31111را در بزرگنمایی 

 گردد. می

 

 
 .ذرات کاربید تنگستن انباشته شده در زمینه کبالت و بین ذرات کاربید تنگستن میکرونینانو. 03شکل                      

 

 

های مورد نظر دو نمونه جوشی روی خواص ریزساختاری کامپوزیتجهت بررسی تاثیر افزایش دمای تف

G  وB  که به ترتیب در دمایC° 0531  وC° 0211 06جوشی شده اند با یکدیگر مقایسه شدند. شکل تف 

نشان می دهد. با مقایسه این دو تصویر به  2111را در بزرگنمایی  B و G هایهای دوم از هر یک از کامپوزیتلایه

جوشی بهتری صورت گرفته و میزان تخلخل بسیار کمتر از تف C° 0531وضوح مشخص می شود که در دمای 

به دمای  C° 0531می باشد که دلیل این امر نزدیک تر بودن دمای  C° 0211جوشی شده در دمای نمونه تف

ذوب موضعی ذرات کبالت و در نتیجه آن توزیع بهتر این ذرات در زمینه و بین ذرات کاربید تنگستن میکرونی 

 بوده و این توزیع بهتر و ذوب موضعی بیشتر پودر کبالت باعث ایجاد پیوند بهتری بین ذرات می گردد.

 

                        
 .Bو ب(  Gتصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از لایه های دوم نمونه الف(  . 06شکل

 

 

 ب الف



 

 

 نتیجه گیری

کمتر بودن میزان کبالت از حد خاصی باعث عدم ایجاد اتصال مناسب بین ذرات کاربید تنگستن و در نتیجه  -0

ن ی کبالت موجود در بیاز حد کبالت باعث بالا رفتن ضخامت لایه بیش جوشی ضعیف کامپوزیت و استفادهتف

ه حدود نامند کتر شد. این میزان بهینه را ضخامت موثر میذرات کاربید تنگستن و در نتیجه باز هم اتصال ضعیف

 درصد وزنی بود. 01

بسیار مهم است و ایجاد این  WC-Coهای از میزان صحیح و بهینه از کبالت در کامپوزیت به دلیل اینکه استفاده -2

تنگستن  های ذرات کاربیدتر شدن اتصالهای مختلف کامپوزیت باعث کمساختار گرادیانی با تغییرات کبالت در لایه

گردد، با افزودن مقدار معین و ثابتی از نانوذرات کاربید تنگستن در تمامی لایه های این ها میدر بعضی از لایه

 ها کمک کرد.جوشی و در نتیجه چگالی آنبه بهبود بسیار زیاد خواص تفتوان می هاکامپوزیت

ند. کنانوذرات کاربید تنگستن، با حضور در فاز فلزی نرم کبالت به بهبود اتصال بین ذرات کاربید تنگستن کمک می -5

ن، به دلیل انباشتگی درصد وزنی بود که با تجاوز کردن از این میزا 8ی استفاده از این نانوذرات حدود میزان بهینه

 هدداتصال بین این ذرات سخت تر رخ می ،و بین ذرات میکرونی کاربید تنگستن ها در فاز کبالتبیش از حد آن

 های زیادی را در پی دارد.و بروز تخلخل

 طوریها به میزان بسیار زیادی افزایش یافت به، چگالی نمونهC° 0531به  C° 0211جوشی از با افزایش دمای تف -4

 .درصد چگالی تئوری رسید 63/99که تا حدود 
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Abstract 

Gradient WC-Co, composed of different layers by controlling the composition of the sintered materials and 

methods of manufacture, are widely used in hard materials industries. In the present study, three-layer and 

six-layer WC-Co nano hardmetals were fabricated using Spark Plasma Sintering method (SPS). Tungsten 

carbide powders were used in micrometer and nanometer measurements as well as cobalt in micrometer 

size. The present powders were mixed using ball mill method with different weight percentages, and then 

poured into molds in adjacent layers at two different temperatures. The microstructure of the gradient 

hardmetals were investigated using electron microscopy. Density measurement test was performed on 

samples. The results showed that the presence of tungsten carbide nanoparticles up to a certain limit along 

with the micron particles of the same powder in different layers of these hardmetals increases the relative 

density and improves their microstructural properties. The effect of increasing sintering temperature in 

spark plasma sintering method was also investigated in this study. It was found that increasing the 

temperature up to 1350 ° C resulted in improved microstructural properties of the samples and increased 

their density. 
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