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چکیده

اطالعات مقاله

 بهst37  عملیات روکشکاری سخت بر روی فوالد،Fe-B-C  وFe-B  با استفاده از دو سیم جوش مغزه دار حاوی پودر پایه،در این تحقیق
 نتایج نشان داد با افزایش. دو پاسی و سه پاسی انجام پذیرفت، طی سه فرایند تک پاسی،) (جوشکاری قوسی توپودریFCAW روش
 درصد وزنی افزایش مییابد که این امر را میتوان به دلیل3.18  تا2.3  درصد بور منطقه جوش نیز از،تعداد پاس در هر دو سیم جوش
 همچنین بررسیهای آنالیز.حضور بیشتر بور در مذاب جوش به دلیل افزایش حجم سیم جوش در هر پاس از فرایند جوشکاری دانست
)SEM( ) و نیز آنالیز ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشیXRD( فازی با استفاده از تفرق اشعه ایکس
 میگردد که درα-Fe2B  فرایند جوشکاری تک پاسی منجر به ایجاد زمینه فریت و یوتکتیکFe-B نشان داد با استفاده از سیم جوش
 فرایند. افزایش مییابدα-Fe2B فرایند دو پاسی نسبت به فرایند تک پاسی جزایر فریتی کمتر شده و در عوض میزان یوتکتیک
Fe-B-C  حضور کربن در سیم جوش. میگرددα-Fe2B  ستونی شکل و یوتکتیکFe2B جوشکاری پاس سوم منجر به ایجاد ذرات اولیه
 مقادیر بسیار، همچنین در پاس سوم جوشکاری با هر دو سیم جوش. خواهد شدFe2B باعث تشکیل جزایر پرلیتی در کنار ذرات اولیه
 را نیز میتوان به دلیل جدایش عنصر بور در جوشکاری درFeB  حضور ترکیب. اولیه تشکیل میشودFe2B  در اطراف فازFeB کمی فاز
 نیز افزایش سختی بدست آمده را می توان به دلیل افزایش بور در اثر افزایش تعداد پاس های جوشکاری.طی انجماد غیر تعادلی دانست
.دانست
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In present investigation, hard claddings treatment was performed on st37 steel using two cored wires
containing Fe-B and Fe-B-C powder-based by FCAW (Flux Cored Arc Welding) method during three stages
of single pass, two-pass and three-pass welding process. Results indicated that the increasing of welding
pass numbers for both welding wire, boron percentage was improved from 2.3 to 3.18 wt. % at weld metal
due to more presence of boron in welding melt which caused volume increase of welding wire at each
welding pass. Microstructure observation and phase analysis using optical and scanning electron
microscopes and X-ray diffraction (XRD) results also expressed that the using of Fe-B electrode for single
pass welding process caused to create a ferrite matrix and α-Fe2B eutectic; for two-pass welding process
compared to single pass ferrite islands have been decreased, while the amount of α-Fe2B eutectic have been
increased. Third pass of welding process caused to form α-Fe2B eutectic and primary particles of Fe2B
which had columnar shape. Presence of carbon in Fe-B-C electrode will form pearlite islands beside primary
Fe2B. Also, at third pass of welding process by both electrodes, very low amount of FeB phase would be
formed around the Fe2B primary phase. Formation of FeB compound related to segregation of boron
element during welding and non-equilibrium solidification. The increase in hardness can also be attributed
to an increase in the amount of boron due to the increasing number of welding passes.
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سایش یکی از مهمترین عوامل تخریب قطعات مهندسی در صنعت است]2-1
[ .یکی از راههای کنترل سایش در قطعات و اجزاء ماشینآالت مهندسی ایجاد
الیهی مقاوم به سایش در سطح قطعات است] .[6-3ایجاد این الیهی روکش
سخت ،میتواند به روشها و در ضخامتهای سطحی مختلفی انجام شود که
روکشهای حاصل از عملیات جوشکاری به علت صرفه اقتصادی و ایجاد الیه
های نسبتاً ضخیم و مقاوم نسبت به سایر روش ها ،در شرایط سایش خراشان و
ضربه ارجحیت دارند] .[8-6از میان روش های جوشکاری قوسی ،فرایند
جوشکاری قوسی توپودری ( ،)FCAW1به علت نرخ رسوب باال و بازده
مناسب ،فرایندی اقتصادی بوده و از آنجا که قابلیت اتوماسیون دارد می تواند
در تولید انبوه روکش کاری مواد مختلف مورد استفاده قرار گیرد] .[1آلیاژهای
مورد استفاده جهت ایجاد الیههای روکش سخت بر روی فوالدهای کربنی و
کم آلیاژ به دو دسته آلیاژهای آهنی و آلیاژهای غیرآهنی تقسیمبندی می-
شوند .آلیاژهای پایه آهنی به علت قیمت مناسب و مقاومت به سایش باالتر
نسبت به آلیاژهای پایه غیر آهنی بیشتر مورد توجه محققین و صنعتگران
بودهاند] .[8 ،1تجهیزات سنگشکنها و اسبابها و تجهیزات خاکبرداری
تحت شرایط سایشی شدید و اغلب نیازمند زمان کمی برای تعمیر و بازسازی
میباشند .به همین دلیل سختکاری سطحی این قطعات با مقادیر بسیار
زیادی از آلیاژهای پایه آهن ،با کمترین هزینه و زمان انجام می پذیرد]-8
 .[10بور در بسیاری از سیستمهای آلیاژی روکش سخت به عنوان یک عنصر
آلیاژی در کنار کربن و سایر عناصر آلیاژی مورد استفاده قرار گرفته است.
آلیاژ  Fe-C-Bنوع جدیدی از آلیاژهای روکش سخت میباشد که در چند سال
اخیر ،بیشتر مورد توجه محققین قرار گرفته است]  .[13-12 ،9اضافه
نمودن عناصر آلیاژی مانند بور به سیستمهای آلیاژی روکش سخت ،و انجماد
سریع آنها در اثر فرایند جوشکاری سبب ایجاد ریزساختار ریزدانه شامل
فازهای سخت می شود که ترکیبی از سختی سطح و چقرمگی عالی آلیاژهای
روکش سخت را به همراه دارد ] . [4بور در مقادیر خیلی کم در فریت حل
شده و باعث ایجاد سختی و مقاومت به سایش میشود ] .[6در سالهای اخیر
سیم جوشهای غنی از بور جهت ایجاد روکشهایی با خواص ویژه از جمله
مقاومت به سایش خراشان عالی و مقاومت فرسایشی در دمای باال ساخته
شده است .این سیمجوش با تشکیل الیههای بوراید آهن ( FeBو  )Fe2Bبه-
طور چشمگیری موجب بهبود رفتار سایشی ،خوردگی و اصطکاک پس از
اعمال روکش شده است ] Bourithis .[14و همکارانش ] ،[15پودر بور خالص
را برای ایجاد الیه بورایدی بر روی فوالد ساده کربنی با استفاده از روش
جوشکاری قوسی پالسما )PTA( 2استفاده کردند و نشان دادند که این روش،
یک تکنیک مطمئن برای ایجاد الیه های یکنواخت بورایدی است Yüksel .و
همکارش ] ، [4مخلوط پودر های فروبور و فروکروم با نسبت های مختلف را
برای ایجاد الیه روکش سخت بر روی فوالد ساده کربنی به روش جوشکاری
قوس باز استفاده کردند و نشان دادند که با افزایش میزان بور و کنترل
ریزساختار ،سختی و مقاومت به سایش افزایش می یابد.
سیم جوش های مغزه دار غنی از بور در سخت کاری سطحی بعضی
کاربردهای صنعتی با روش های اسپری یا جوشکاری مورد استفاده قرار می
گیرند] . [4در این پژوهش ،به روش جوشکاری قوس باز و با استفاده از پودر
فروبور به عنوان منبع بور ،اثر میزان عنصر بور و افزودن عنصر کربن بر
Flux Cored Arc Welding
Plasma Transferred Arc Welding
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ریزساختار و سختی الیه روکش سخت پایه  Fe-Bکه بر روی فوالد ساده
کربنی اعمال می شود ،مطالعه و بررسی می گردد.
 -2روش تحقیق
در این تحقیق از فوالد ساده کربنی  St37با ابعاد  200*200*10میلی متر به
عنوان فلز پایه (زیرالیه) استفاده شد .قبل از جوشکاری اکسیدهای سطحی
فلز پایه به کمک سنباده زنی زدوده شدند و سپس توسط استون چربی زدایی
گردیدند .روکش کاری سخت به روش FCAWمطابق با پارامترهای ارائه شده
در جدول  1انجام شد .الزم به ذکر است که پارامتر های جوشکاری براساس
کد ASME Sec 9, QW216 & QW400تعیین شدند .همچنین فرایند
جوشکاری ذکر شده در جدول  1بر روی  6نمونه مطابق جدول 2انحام
گرفت .طبقه بندی نمونه ها بر اساس سیم جوش و تعداد پاس می باشد به
طوری که سه نمونه با سیم جوش  Fe-Bطی سه فرایند جوشکاری یک پاسی،
دو پاسی و سه پاسی جوشکاری شده و سه نمونه دیگر نیز با سیم جوش Fe-
 B-Cطی سه فرایند جوشکاری یک پاسی ،دو پاسی و سه پاسی جوشکاری
گردید .شکل  ،1نمای شمار الیه های جوشکاری شده را نشان می دهد.

)(a
)(b
)(c
Fig. 1 a view of the number and how layers (passes) are in the welded
samples

شکل  1نمایی از شمار و چگونگی الیه ها(پاس ها) در نمونه های جوشکاری شده ()a
یک پاس )b( ،دو پاس و ( )cسه پاس

نمونه های جوشکاری شده بر اساس جنس سیم جوش و تعداد پاس به
ترتیب مشخص شده در جدول  2نام گذاری شد.
جدول  1پارامترهای جوشکاری
Table 1 welding parameters
شرایط جوشکاری

فرایند جوشکاری
پودر مصرفی در سیم توپودری()wt.%
سرعت جوشکاری()cm/min
سرعت تغذیه سیم()cm/min
قطر سیم()mm
قطببندی
حرارت ورودی هر پاس()kJ/cm
طول قوس ()mm
شدت جریان ()A

FCAW-Self Shielded
15% Ferroboron +1%
Graphite powder + 9% [TiO2 +
]Na2CO3
30-32
700
2.8
DCEP
17-18
4-5
400-450
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جدول  2فرایند های جوشکاری و کد گذاری نمونه ها
Pass number
1
2
3
1
2
3

Table 2 Welding processes and sample coding
Sample code
Cored Wire
Fe-B-1
Fe-B
Fe-B-2
Fe-B
Fe-B-3
Fe-B
Fe-B-C-1
Fe-B-C
Fe-B-C-2
Fe-B-C
Fe-B-C-3
Fe-B-C

پس از جوشکاری ،نمونه هایی از سطح فلز پایه و الیه های مناطق جوش تهیه
و به روش آزمون اسپکترومتری نشر نوری ( )OESبا دستگاه OXFORD
 INSTRUMENTمدل  WASمورد آنالیز ترکیب شیمیایی قرار گرفت .عالوه
بر این مقدار بور از طریق آزمون اسپکترومتری نشری پالسمای جفت شده
القایی ( )ICP-AESبر اساس استاندارد  ASTM D4951و با دستگاه مدل
 intertekاندازهگیری شد  .بدین منظور ،دست کم سه نقطه مختلف از هر الیه،
مورد آز مون قرار گرفت که میانگین نتایج آنها به عنوان معیار ترکیب
شیمیایی آن الیه در نظر گرفته شد .جهت آزمون متالوگرافی ،نمونه ها هم به
صورت عمودی و هم به صورت افقی برش خورده و مورد مانت و آماده سازی
قرار می گیرد .پس از آماده سازی نمونه ها توسط نایتال  10درصد اچ شده و
به وسیله میکروسکوپ نوری مدل  Olympus BX51Mو میکروسکوپ
الکترونی روبشی نشر میدانی ) (FE-SEMمدل MIRA3مورد بررسی ساختاری
قرار گرفت .همچنین جهت بررسی انالیز ترکیبات مختلف مشاهده شده در
ساختار آنالیز عنصری  EDSنیز مورد استفاده قرار گرفت .جهت بررسی
فازهای مخت لف تشکیل شده در نمونه ها ،آزمون پراش پرتو ایکس ( )XRDدر
محدوده زاویه ای  5-80درجه به وسیله دستگاه  Philips X’Pert MPDبر روی
منطقه جوش انجام گرفت و نتایج به دست آمده توسط نرم افزار X’Pert High
 scoreتحلیل شد .جهت بررسی سختی منطقه جوش ،آزمون سختی سنجی
ماکرو به روش ویکرز با دستگاه یونیورسال مدل  wolpertکه در آن فرورونده
هرم الماسه و نیروی اعمالی  10 Kgfمی باشد ،بر روی نمونه های برش خورده
به صورت افقی انجام پذیرفت .الزم به ذکر است که جهت افزایش دقت نتایج
آزمون سختی ماکروسکوپی ،حداقل  3نقطه از هر نمونه تحت آزمون قرار
گرفتند که متوسط نتایج آنها معیار سختی سطح در نظر گرفته شد.
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جدول  3ترکیب شیمیایی(درصد وزنی) فلز پایه و الیه های روکش سخت
Table 3 Chemical composition (% by weight) of base metal and
hardfacing layers
Fe

B

Bal.

-

Bal.
Bal.
Bal.

Bal.
Bal.
Bal.

2.3
0
2.6
6
3.1
8

2.2
1
2.7
3
3.1
2

Mn

Si

C

0.14

0.01

0.022

0.20

0.14

0.041

0.21

0.16

0.054

0.34

0.18

0.06

0.19
0.21
0.25

0.33

0.39

0.35

0.43
0.50

-1 -2-3نمونه جوشکاری شده با سیم جوش

Fe-B

0.38

Samp
le
Base
metal
Fe-B1
Fe-B2
Fe-B3

Fe-BC-1
FeB-C-2
FeB-C-3

شامل فرایند یک پاس

جوشکاری ()Fe-B-1

شکل  2تصویر میکروسکوپ نوری از مقطع عمودی و افقی نمونه جوشکاری
شده با سیم جوش  Fe-Bشامل فرایند یک پاس جوشکاری ( )Fe-B-1را نشان
می دهد .همانطور که در هر دو مقطع عمودی و افقی شکل  2مشاهده می
گردد فرایند جوشکاری منجر به ایجاد زمینه فریت و یوتکتیک  α-Fe2Bبر
اساس دیاگرام فازی آهن-بور (شکل  )3و دیاگرام آهن کربن می گردد .تصویر
جزایر فریتی و یوتکتیک حاصل از فرایند انجماد جوش را می توان در تصویر
میکروسکوپ الکترونی شکل  4به صورت بهتری مشاهده نمود .حضور فاز  αو
 Fe2Bتوسط آنالیز  EDSو  XRDدر شکل های  4و (5الف) تایید می شود.
همانطور که از شکل  4مشاهده می گردد یوتکتیک  α-Fe2Bتصویر اثر
انگشتی (الیه الیه) از الیه های متوالی  αو  Fe2Bمی باشد که تقریبا به
صورت پرلیت در ساختار مشاهده می گردد .جزایر مشاهده شده فریتی را می
توان بر اساس دیاگرام شکل  3به این صورت توضیح داد که با انجام فرایند
انجماد ذوب با توجه به درصد بور موجود در آلیاژ ،ابتدا خط انجماد از منطقه
آلفا عبور کرده و منجر به ایجاد فریت پری یوتکتیک می گردد .با ادامه فرایند
انجماد و رسیدن به خط یوتکتیک ،مذاب به ترکیب یوتکتیک  α-Fe2Bتبدیل
شده و الیه های پی در پی  αو  Fe2Bدر ساختار ظاهر می گردند .شکل 6
شماتیک مکانیزم تشکیل جزایر فریتی و یوتکتیک  α-Fe2Bرا نشان می دهد.

 -3نتایج و بحث
 -1-3آزمون ترکیب شیمیایی

افزایش یافته است.
 -2-3آزمون متالوگرافی

تصاویر متالوگرافی نوری از الیه های روکش سخت در نمونه های مختلفف بفه
شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

Fig. 2 Optical microscopic images of the vertical and horizontal
sections of the sample welded with Fe-B welding wire include a single)pass welding process (Fe-B-1

شکل  2تصاویر میکروسکوپ نوری از مقطع عمودی و افقی نمونه جوشکاری شده با
سیم جوش  Fe-Bشامل فرایند یک پاس جوشکاری ()Fe-B-1

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

جدول  3ترکیب شیمیایی فلز پایه و الیه های روکش سخت را در پاس های
مختلف ارائه میدهد .همانطور که مشاهده می شود نکته مهم در ترکیب
شیمیایی نمونه های مختلف درصد بور انها می باشد .در هر دو گروه نمونه
جوشکاری شده با سیم جوش  Fe-Bو سیم جوش  Fe-B-Cمشاهده می گردد
که با افزایش تعداد پاس درصد بور منطقه جوش نیز افزایش می یابد که این
امر را می توان به دلیل حضور بیشتر بور در مذاب جوش به دلیل افزایش
حجم سیم جوش در هر پاس از فرایند جوشکاری دانست .به طور متوسط می
توان گفت که با افزایش هر پاس جوشکاری بور منطقه جوش به میزان 0.35
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Fig. 3 Fe-B phase diagram

شکل  3دیاگرام فازی آهن-بور

Fig. 5 X-ray diffraction pattern (XRD) from samples a) Fe-B-1, b) FeB-2 and c) Fe-B-3

شکل  5الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDاز نمونه های  Fe-B-2)b ،Fe-B-1 )aو )c
Fe-B-3

Fig. 6 Schematic of the formation of ferritic islands and α-Fe2B
eutectic in the Fe-B-1 sample
شکل  6شماتیک مکانیزم تشکیل جزایر فریتی و یوتکتیک  α-Fe2Bدر نمونه Fe-B-
1
Fig. 4 Images of SEM electron microscopy from the welding section of
Fe-B-1 sample and the EDS analysis of the Fe2B phase

شکل  4تصاویر میکروسکوپ الکترونی  SEMاز مقطع جوش نمونه جوشکاری شده
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با  Fe-B-1و آنالیز  EDSاز فاز  Fe2Bمشخص شده
-2 -2-3نمونه جوشکاری شده با سیم جوش

Fe-B

شامل فرایند دو پاس

جوشکاری ()Fe-B-2

شکل  7منطقه جوش حاصل از پاس دوم جوشکاری را نشان می دهد.
همانطورکه از تصویر پیداست فرایند پاس دوم جوشکاری منجر به ایجاد
ترکیب نسبتا متفاوتی نسبت به فرایند جوشکاری پاس اول شده است.

همانطور که مشاهده می گردد فرایند جوشکاری مانند جوشکاری پاس
اول منجر به ایجاد زمینه فریت و یوتکتیک  α-Fe2Bبر اساس دیاگرام شکل 3
و دیاگرام آهن کربن می گردد .تصویر جزایر فریتی و یوتکتیک حاصل از
فرایند انجماد جوش را می توان در شکل  7مشاهده نمود .حضور فاز  αو
 Fe2Bتوسط آنالیز  EDSو  XRDدر شکل های  7و (5ب) تایید می شود.
مقایسه تصاویر حاصل از جوشکاری فرایند یک پاسی و فرایند دو پاسی نشان
می دهد که در فرایند دو پاسی نسبت به فرایند یک پاسی جزایر فریتی کمتر
شده و در عوض میزان یوتکتیک  α-Fe2Bافزایش می یابد که این امر را
میتوان به دلیل افزایش بور و نزدیک شدن خط انجماد به نقطه یوتکتیک
دانست.

اث ر کربن و بور بر ریزساختار و سختی الیه روکش سخت پایه آهنی ایجاد شده به روش جوشکاری..
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-4 -2-3نمونه جوشکاری شده با سیم جوش  Fe-B-Cشامل فرایند یک پاس
جوشکاری ()Fe-B-C-1

شکل  10تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه جوشکاری شده با سیم
جوشFe-B-Cشامل فرایند یک پاس جوشکاری ( )Fe-B-C-1را نشان می
دهد .فرایند جوشکاری منجر به ایجاد جزایر پرلیتی و یوتکتیک  α-Fe2Bبر
اساس دیاگرام شکل  3و دیاگرام آهن کربن می گردد.
حضور فاز  Fe2Bتوسط آنالیز  XRDدر شکل (11الف) تایید می شود.
همانطور که از تصویر  10مشاهده می گردد یوتکتیک  α-Fe2Bتصویر اثر
انگشتی (الیه الیه) از الیه های متوالی  αو  Fe2Bمی باشد .ساختار مشاهده
شده را می توان بر اساس دیاگرام شکل  3و دیاگرام آهن کربن به این صورت
توضیح داد که با انجام فرایند انجماد ذوب با توجه به درصد بور و کربن
موجود در آلیاژ ،ابتدا خط انجماد از منطقه آستنیت عبور کرده و منجر به
ایجاد آستنیت در داخل مذاب می گردد .با ادامه فرایند انجماد و رسیدن به
خط یوتکتیک ،مذاب به ترکیب یوتکتیک  α-Fe2Bتبدیل شده و آستنیت به
پرلیت تبدیل می گردد .شکل  12شماتیک مکانیزم تشکیل جزایر پرلیتی و
یوتکتیک  α-Fe2Bرا نشان می دهد.
-5 -2-3نمونه جوشکاری شده با سیم جوش

Fe-B-C

شامل فرایند دو پاس

جوشکاری ()Fe-B-C-2
Fig. 7 SEM electron microscopy images of the welding vertical section
of Fe-B-2 sample and the EDS analysis of the Fe2B phase

شکل  7تصاویر میکروسکوپ الکترونی  SEMاز مقطع عمودی جوش نمونه
جوشکاری شده با  Fe-B-2و آنالیز  EDSاز فاز Fe2B

-3 -2-3نمونه جوشکاری شده با سیم جوش

Fe-B

شامل فرایند سه پاس

جوشکاری ()Fe-B-3

-6 -2-3نمونه جوشکاری شده با سیم جوش  Fe-B-Cشامل فرایند سه پاس
جوشکاری ()Fe-B-C-3

شکل  14تصویر میکروسکوپ الکترونی از مقطع نمونه جوشکاری شده با سیم
جوش Fe-B-Cشامل فرایند سه پاس جوشکاری ( )Fe-B-C-3را نشان می
دهد .همانطور که مشاهده می گردد اعمال فرایند پاس سوم منجر به ایجاد
ساختار متفاوتی نسبت به ساختار جوشکاری پاس اول و دوم شده است.
فرایند جوشکاری پاس سوم منجر به ایجاد ذرات اولیه  Fe2Bو یوتکتیک
( – Fe2Bپرلیت) بر اساس دیاگرام شکل  3و دیاگرام آهن کربن می گردد.
حضور فاز  Fe2Bتوسط آنالیز  XRDدر شکل (11ج) تایید می شود .همچنین
تصاویر شکل های  14و (11ج) حاکی از حضور مقادیر بسیار کمی فاز FeB
نیز می باشد که این فاز در اطراف فاز  Fe2Bاولیه تشکیل می شود .این امر را
می توان به دلیل افزایش مقدار بور در مذاب و نزدیک شدن بیشتر ترکیب
الیاژ به نقطه یوتکتیک دیاگرام فاز  Fe-Bدانست .این امر منجر به ایجاد
استنیت اولیه کمتر و در نتیجه پرلیت کمتر در فرایند انجماد خواهد شد که
ساختاری با میزان پرلیت کمتر و یوتکتیک  α-Fe2Bبیشتری را نسبت به
جوشکاری پاس اول نشان می دهد.

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

شکل  8تصویر میکروسکوپ الکترونی  SEMاز نمونه جوشکاری شده با سیم
جوش  Fe-Bشامل فرایند سه پاس جوشکاری ( )Fe-B-3را نشان می دهد.
همانطورکه از تصویر پیداست فرایند پاس سوم جوشکاری منجر به ایجاد
ترکیب نسبتا متفاوتی نسبت به فرایند جوشکاری پاس اول و دوم شده است.
فرایند جوشکاری پاس سوم منجر به ایجاد ذرات اولیه  Fe2Bو یوتکتیک α-
 Fe2Bبر اساس دیاگرام شکل  3و دیاگرام آهن کربن می گردد .تصاویر ذرات
اولیه Fe2Bو یوتکتیک حاصل از فرایند انجام جوش را می توان در عکس
میکروسکوپ الکترونی شکل  8مشاهده نمود .حضور فاز  Fe2Bتوسط آنالیز
 EDSو  XRDدر شکل های  8و (5ج) تایید می شود .همچنین تصاویر شکل
های  8و (5ج) ،حاکی از حضور مقادیر بسیار کمی فاز  FeBنیز می باشد که
این فاز در اطراف فاز  Fe2Bاولیه تشکیل می شود .مکانیزم تشکیل Fe2B
اولیه و  FeBرا می توان به صورت زیر توضیح داد .تشکیل  Fe2Bاولیه را می
توان به دلیل افزایش میزان بور و انجماد غیر تعادلی الیاژ دانست .بدین صورت
که افزایش میزان بور نسبت به پاس های اول و دوم جوشکاری منجر به
افزایش بور شده و انجماد غیر تعادلی موجب عبور خط انجماد از ناحیه هایپر
یوتکتیک الیاژ گردیده که این امر تولید  Fe2Bاولیه را به همراه خواهد داشت.
ادامه فرایند انجماد منجر به ایجاد یوتکتیک  α-Fe2Bدر کنار  Fe2Bاولیه در
ساختار خواهد شد Fe2B .اولیه به صورت ستونی شکل در تصاویر مشاهده می
گردد .حضور ترکیب  FeBرا نیز می توان به دلیل جدایش عنصر بور در
جوشکاری در طی انجماد دانست .شماتیک ساختار حاصل از فرایند
جوشکاری در پاس سوم در شکل  9نشان داده شده است.

شکل  13تصویر میکروسکوپ الکترونی از مقطع نمونه جوشکاری شده با سیم
جوش Fe-B-Cشامل فرایند دو پاس جوشکاری ( )Fe-B-C-2را نشان می دهد.
همانطور که مشاهده می گردد اعمال فرایند پاس دوم منجر به ایجاد ساختار
متفاوتی نسبت به ساختار جوشکاری پاس اول شده است .همانطور که
مشاهده می گردد فرایند جوشکاری منجر به ایجاد جزایر پرلیتی و یوتکتیک
 α-Fe2Bبر اساس دیاگرام شکل 3و دیاگرام آهن کربن می گردد .حضور فاز
 Fe2Bتوسط آنالیز  XRDدر شکل (11ب) تایید می شود .مقایسه تصاویر
جوشکاری پاس اول در مقایسه با پاس دوم حضور مقادیر کمتری از پرلیت و
مقادیر بیشتری از یوتکتیک  α-Fe2Bرا نشان می دهد.
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Fig. 8 Images of SEM electron microscopy from the vertical section of
the sample welded with Fe-B-3 and EDS analysis of iron boride phases
in the Fe-B-3 sample

شکل  8تصاویر میکروسکوپ الکترونی  SEMاز مقطع عمودی جوش نمونه
جوشکاری شده با  Fe-B-3و آنالیز  EDSاز فازهای بوراید آهن در نمونه Fe-B-3

)Fig. 11 X-ray diffraction pattern (XRD) from samples a) Fe-B-C-1, b
Fe-B-C-2 and c) Fe-B-C-3
شکل 11الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDاز نمونه های Fe-B- )b ،Fe-B-C-1 )a
 C-2و Fe-B-C-3 )c

Fig. 9 Schematic illustration of the phase transformations in Fe-B-3
sample
شکل  9شماتیک مکانیزم تشکیل فازهای تشکیل شده در نمونه Fe-B-3

Fig. 12 Schematic of the formation of phases formed in the Fe-B-C-1
sample
شکل  12شماتیک مکانیزم تشکیل فازهای تشکیل شده در نمونه Fe-B-C-1
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تشکیل  Fe2Bاولیه را می توان به دلیل افزایش میزان بور و انجماد غیر
تعادلی الیاژ دانست .بدین صورت که افزایش میزان بور نسبت به پاس های
اول و دوم جوشکاری منجر به افزایش بور شده و انجماد غیر تعادلی موجب
عبور خط انجماد از ناحیه هایپر یوتکتیک الیاژ گردیده که این امر تولید Fe2B
اولیه را به همراه خواهد داشت .ادامه فرایند انجماد منجر به ایجاد یوتکتیک
( – Fe2Bپرلیت) در کنار  Fe2Bاولیه پرویوتکتیکی در ساختار خواهد شد.
 Fe2Bاولیه به صورت ستونی شکل در تصاویر مشاهده می گردد که تصاویر
مقطع عرضی ،سطح مربعی آن را نشان می دهد .حضور ترکیب  FeBرا نیز
می توان به دلیل جدایش عنصر بور در جوشکاری در طی انجماد دانست.
شماتیک ساختار حاصل از فرایند جوشکاری در پاس سوم در شکل  15نشان
داده شده است.
Fig. 10 Images of SEM electron microscopy from the welding section
of Fe-B-C-1 sample

شکل  10تصاویر میکروسکوپ الکترونی  SEMاز مقطع جوش نمونه جوشکاری شده
با Fe-B-C-1

 -3-3سختی

شکل 16نتایج حاصل از سختی سنجی نمونه های مختلف را نشان می دهد.
همانطورکه مشاهده می گردد افزایش پاس جوشکاری منجر به افزایش
سختی نمونه های مختلف می گردد .این امر را در نمونه های مختلف می
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..اث ر کربن و بور بر ریزساختار و سختی الیه روکش سخت پایه آهنی ایجاد شده به روش جوشکاری

، Fe-B-C-1  در نمونهFe-B-C  و در سیم جوشFe-B-1  در نمونهFe-B جوش
 بیشتر بودن.) می توان مشاهده کرد3 به دلیل کمتر بودن میزان بور (جدول
Fe-B  نسبت به نمونه های سیم جوشFe-B-C سختی نمونه های سیم جوش
) و تشکیل پرلیت (شکل15  و9 را می توان به نحوه انجماد جوش (شکل
 نسبت بهFe-B-C ) به دلیل میزان کربن بیشتر در نمونه های سیم جوش14
. دانستFe-B نمونه های سیم جوش

 در.توان به دلیل افزایش بور در اثر افزایش تعداد پاس های جوشکاری دانست
 اولیه بیشترFe2B  فاز، با افزایش میزان بورFe-B-C  وFe-B هر دو سیم جوش
 پس کمترین عدد سختی را در سیم.شده و در نتیجه سختی افزایش می یابد

 نتیجهگیری-4
 به روش جوشکاری قوس باز و با استفاده از پودر فروبور به،در این پژوهش
 بر روی فوالد سادهFe-B-C  وFe-B  الیه روکش سخت پایه،عنوان منبع بور
کربنی اعمال شد و اثر میزان عنصر بور و افزودن عنصر کربن بر ریزساختار و
:سختی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید
،Fe-B  با افزایش میزان بور ریزساختار در نمونه های سیم جوش-1
 درFeB  و مقدار کمیFe2B فریت( و ذرات اولیهα -Fe2B) شامل یوتکتیک
. می باشدFe2B اطراف ذرات ستونی شکل
،Fe-B-C  با افزایش میزان بور ریزساختار در نمونه های سیم جوش-2
 درFeB  و مقدار کمیFe2B پرلیت) و ذرات اولیهP – Fe2B( شامل یوتکتیک
. می باشدFe2B اطراف ذرات ستونی شکل
Fe2B  فاز، با افزایش میزان بورFe-B-C  وFe-B  در هر دو سیم جوش-3
.اولیه بیشتر شده و در نتیجه سختی افزایش می یابد
 نسبت به نمونهFe-B-C  بیشتر بودن سختی نمونه های سیم جوش-4
 را می توان به نحوه انجماد جوش و تشکیل پرلیت بهFe-B های سیم جوش
 نسبت به نمونهFe-B-C دلیل میزان کربن بیشتر در نمونه های سیم جوش
. دانستFe-B های سیم جوش
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