
 

  

 

بهبود خواص تریبولوژیکی فوالدهاي زنگ نزن آستنیتی با بهره گیري از فرآیند 
  تغییر شکل پالستیک شدید بر پایه اصطکاك

  

  4، مصطفی جعفر زادگان3، محمد تالفی نوغانی2رضا تقی آبادي ،1علیرضا خاکساران

  چکیده

از فرآیند سخت کاري  L316در این تحقیق به منظور بهبود خواص تریبولوژیکی فوالد زنگ نزن آستنیتی 
با  -6Cr100DINاز جنس فوالدي توسط یک پین  L316سطح نمونه هاي بدین منظور . اصطکاکی استفاده شد

اس نتایج حاصله پس از بر اس. تحت تغییر شکل اصطکاکی قرار گرفت mm/min 90سرعت و  HRC 2±60سختی 
 2/354 ± 9/5به حدود  افزایش یافته و درصد 130تا بیش از الیه هاي سطحی تی سخت کاري اصطکاکی، سخ

به لغزشی آزمون سایش ، خواص تریبولوژیکیتاثیر سخت کاري بر در ادامه، به منظور بررسی . ویکرز می رسد
و  MPa00/1و  50/0، 25/0 فشارتحت سه  m/s15/0روش پین روي دیسک در شرایط خشک در سرعت لغزش 

سخت میزان کاهش وزن نمونه اعمالی،  فشاربر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش . انجام شد m1000مسافت 
به منظور تحلیل و بحث پیرامون همچنین . درصد کمتر بود 53و  65، 40به نمونه مرجع به ترتیب نسبتکاري شده 

سطوح ساییده شده و براده هاي سایش توسط بر مکانیزمهاي حاکم بر سایش،  تاثیر سخت کاري اصطکاکی
  .بررسی شدند) SEM-EDS(میکروسکپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنجی پراش انرژي 
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  مقدمه

فوالدهاي زنگ نزن آستنیتی به علت مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی باال، قابلیت جوشکاري و شکل 
هاي پزشکی، کوره ها، موتور جت ها و نیز صنایع  پذیري خوب به طور گسترده در راکتورهاي اتمی، ایمپلنت

و استحکام تسلیم  ]7و6[ف با وجود این، خواص تریبولوژیکی ضعی. ]1- 5[غذایی و شیمیایی استفاده می شوند 
خواص سایشی ضعیف از آنجا ناشی می شود . کاربردهاي این دسته از فوالدها را محدود کرده است ]4[پایین 

فوالدهاي زنگ . ]8[بوده و لذا بسیار شکل پذیر و نرم هستند  )FCC( که ساختار این فوالدها مکعبی مرکز پر
این . تغییر شکل پالستیک، فاز آستنیت به فاز مارتنزیت تبدیل می شودر بوده و در اثر انزن آستنیتی شبه پاید

این فوالدها از طریق از آنجا که  . نرخ کارسختی را افزایش می دهد داده واستحاله در اثر کرنش هاي وارده رخ 
حاله استحکام بخشی این فوالدها از طریق کار سرد و به واسطه است، لیات حرارتی قابل سخت شدن نیستندعم

  .]5[مارتنزیتی ناشی از تغییر شکل انجام می شود 
این فوالدها به کار گرفته شده است که از جمله خواص سایشی بهبود روش هاي مختلفی جهت تاکنون 

تغییر شکل پیچشی تحت فشار باال، پرس زاویه اي  شامل تغییر شکل پالستیک شدیدبر پایه هاي روش توان به می
این روش  علی رغم کارایی باال، .]9[اشاره نمود ) CEC(و اکستروژن و فشار متوالی ) ECAP(با کانال هاي برابر 

عملیات  .]10[ی ارائه می نمایند پایین انسبتشان قابلیت تولیدبوده و  آالت و تجهیزات خاصابزارنیازمند ها 
و سخت  ]FSP (]15 -13(، فرآوري اصطکاکی اغتشاشی ]11-12و  5 ،9[) SMAT(مکانیکی تدریجی سطحی 
که هستند از جمله دیگر روش هاي تغییر شکل پالستیک شدید نیز  ]FH (]18 -16(کاري بر پایه اصطکاك 

سخت کاري اصطکاکی بر روي خواص در تحقیق حاضر تاثیر . انداخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته 
  .مورد بررسی قرار گرفته استی فوالدهاي زنگ نزن آستنیتی تریبولوژیک

 
  مواد و روش تحقیق

  فوالد زنگ نزن آستنیتی مورد استفاده در این پژوهش در ترکیب شیمیایی 
ریق تماس و از ط CNCتوسط یک دستگاه فرز سخت کاري اصطکاکی  .آورده شده است 1 جدول
 HRC 3با سختی  -6Cr100DINاز جنس آلیاژ  mm5/4به قطر یک پین فوالدي رفت و برگشتی اصطکاکی 

و  mm/min90بدین منظور پین فوالدي با سرعت . )1شکل (بر روي سطح نمونه هاي فوالدي انجام شد  60
سختی سنجی به منظور تعیین سختی الیه هاي سطحی،  .ش شدبروبر روي سطح نمونه  30تعداد پاس 
  .شدانجام  gr 500تحت بار و  به روش ویکرزنواحی زیر سطحی میکروسکپی 

  



 

  

  مورد استفاده در این پژوهش) L316 AISI(فوالد زنگ نزن آستنیتی کم کربن  درصد وزنی عناصر اصلی. 1جدول 

  

  
  .ی از چگونگی انجام آزمون اصطکاکی و نحوه حرکت پینتصویر شماتیک. 1شکل 

 
و ارتفاع  mm 5  5با مقطع هاي پینبا استفاده از پین روي دیسک ه روش آزمون سایش در این تحقیق ب

mm 15  6(ي دیسک هاي فوالدبر رويCr100-DIN (سختی  باHRC 2 60  تحت سرعتm/s 15/0 ،
پس از انجام آزمون ها، به منظور . انجام شدند 1و  MPa 25/0 ،5/0تحت فشار اعمالی  m1000مسافت لغزش 

با استفاده از میکروسکپ سایش  بررسی تغییرات سطوح نمونه هاي ساییده شده و مکانیسم هاي حاکم، سطوح
  .الکترونی روبشی مجهز به طیف سنجی پراش انرژي مطالعه شدند

 
  و بحث نتایج

شده  ارائه 2شکلدر سخت کاري شده نمودار تغییرات سختی میکروسکپی بر حسب فاصله از سطح نمونه 
 130رشدي در اثر سخت کاري اصطکاکی، سختی الیه هاي سطحی با همانگونه که مشاهده می شود  .است

افت سختی با دور شدن از سطح در این نمودار کامال ضمن آنکه  ویکرز رسیده است 350درصد به حدود 
در دماهاي پایین می تواند تغییر شکل پالستیک شدید نشان داده است که بررسی هاي انجام شده . د استمشهو

شکل گیري . ]19- 20[ شود فوالدهاي زنگ نزن آستنیتیدر استحاله آستنیت به مارتنزیت موجب وقوع 
به واسطه کرنش هاي زنگ نزن آستنیتی است که فوالددر آستنیت نیمه پایدار ساختار متاثر از در واقع مارتنزیت 

پدید می  ه شدنچیددر دوقلویی یا نقص و ایجاد  در شبکهپالستیک شدید شکل تغییر شدید ناشی از برشی هاي 
ترکیبی از چند ریز شدن دانه ها به واسطه ي تغییر شکل پالستیک شدید، یکی دیگر از اثرات  .]20[ آید

بر این .]21[نابجایی ها است  آرایش فضاییتغییر رهم کنش، در هم پیچیدن و ، بشامل لغزشمختلف مکانیسم 
استحاله آستنیت به مارتنزیت و توان مرتبط با وقوع را میسخت کاري اصطکاکی پس از  افزایش سختیاساس 

  . ها در نواحی سطحی دانستکاهش اندازه دانه 



 

  
  .از سطح نمونهنمودار تغییرات سختی میکروسکپی بر حسب فاصله . 2شکل

 
  :تواند موجب بهبود خواص سایشی شود  جهت میدو افزایش سختی از 

افزایش . ]22[میزان سایش در یک ماده با سختی آن ماده، نسبت معکوس دارد : کاهش چسبندگی) الف
تنش سیالن ماده، میزان تغییر شکل پالستیک در دندانه هاي سطحی که در تماس یا اندرکنش با متعاقبا سختی و 

، میزان رشد اتصال به عنوان عامل افزایش سطح واقعی تماسرا محدود نموده و با کاهش یکدیگر هستند 
  . دهدکاهش می را چسبندگی، اصطکاك و سایش چسبنده 

-به واسطه اختالط مکانیکیطی سایش و الیه تریبولوژیکی : یافزایش حمایت از الیه تریبولوژیک) ب
ح در وخواص نسبت به سطو  شیمیایی ذرات ناشی از سایش بر روي سطح جسم شکل گرفته و به لحاظ ساختار

عالوه بر ممانعت از تماس مستقیم و بروز بر روي سطح، الیه این شکل گیري  .]23[متفاوت است تماس 
سبب برخورداري از ساختار متخلخل و ماهیت اکسیدي، موجب کاهش ضریب به  بین سطوح، چسبندگی

نقش بسیار نرخ برداشت الیه تریبولوژیکی و نرخ تشکیل موازنه بین بر این اساس  .شوداصطکاك موثر نیز می
یا تسهیل ر عاملی که موجب ناپایداري ه. و خواص تریبولوژیکی ماده داردبر روي سطح  مهمی در پایداري آن

یکی از مهمترین  .اشتدمنفی بر خواص سایشی آن خواهد  يشود، تاثیراز سطح ماده الیه تریبولوژیکی رداشت ب
تحقیقات نشان داده است که . عوامل موثر بر پایداري الیه تریبولوژیکی، سختی و استحکام نواحی زیرالیه است

  . ]24[ و بهبود خواص سایشی ایفا می نمایدافزایش سختی زیرالیه تاثیر بسزایی در پایداري الیه تریبولوژیکی 
ارائه شده  نموداربا توجه به  .ارائه شده است 3شکل  نمودار تغییرات نرخ سایش بر حسب فشار اعمالی در

حجم سایش نمونه سخت شده کمتر از حجم سایش نمونه صرف نظر از فشار اعمالی، مشاهده نمود که  توانمی
درصد  53و  65، 40حدود به ترتیب ماده  سایش MPa 1تا  25/0افزایش فشار از ایکه با گونههب استمرجع 

و  توان با افزایش سختی سطح نمونهرا میبهبود خواص سایشی پس از سخت کاري اصطکاکی  .کاهش می یابد
 . مرتبط دانستکاهش چسبندگی و افزایش حمایت از الیه تریبولوژیکی پیرو آن 



 

  

  
  .و فشار اعمالی m/s15/0در سرعت  سخت کاري شده اصطکاکینمودار تغییرات نرخ سایش نمونه هاي مرجع و نمونه . 3 شکل
 

 MPa 25/0فشار  پس از سایش تحتو سخت کاري شده نمونه مرجع دو سطح سایش  میکروسکپیتصویر 
توسط الیه تریبولوژیکی نه هر دو نموسطح سایش همانگونه که مشاهده می شود،  .ستارائه شده ا 4 در شکل

سطوح دو نمونه و حضور مقادیر قابل توجه اکسیژن در ترکیب  EDSنتایج آنالیز شیمیایی . پوشیده شده است
نیز بیانگر ماهیت ) درصد در نمونه سخت کاري شده 58درصد در نمونه مرجع و  55 حدود(الیه تریبولوژیکی 
سایش، وقوع تغییر شکل پالستیک و تورق در الیه تریبولوژیکی ح وسطدر صورت مقایسه . اکسیدي الیه است

است که الیه شکل گرفته بر روي سطح نمونه این در حالی. شکل گرفته بر روي سطح نمونه مرجع آشکار است
با این حال بررسی نتایج حاصله حاکی از . مشاهده نمی شودآن تقریبا صاف بوده و تورقی در سخت کاري شده 

اعمالی در هنگام لغزش، الیه تریبولوژیکی پایداري خود را بر روي ) فشار(با توجه به پایین بودن بار آن است که 
   .سطح هر دو نمونه حفظ کرده و میزان سایش کم و در محدود رژیم سایشی خفیف است

  

  
  .MPa25/0ر فشادر  نمونه سخت کاري شده اصطکاکی) ب(و نمونه مرجع ) الف(از سطح سایش  SEMتصویر  .4شکل 



 
ارائه شده  2کاري شده بر حسب فشار اعمالی در جدول تغییرات ضریب اصطکاك دو نمونه مرجع و سخت

همانگونه که مشاهده می شود به سبب پایداري الیه تریبولوژیکی و کاهش چسبندگی بین سطوح، ضریب . است
  .درصد کمتر از نمونه مرجع است 70اصطکاك نمونه سخت کاري شده حدود 

  
  بر حسب فشار اعمالیکاري شده تغییرات ضریب اصطکاك دو نمونه مرجع و سخت. 2جدول 

  
  

-بیش از پیش نمایان می L316با افزایش بار اعمالی، تاثیر سخت کاري سطحی بر رفتار تریبولوژیکی فوالد 

 5کل در ش MPa1در فشار سخت کاري شده اصطکاکی سطح سایش نمونه مرجع و نمونه  SEMتصاویر . شود
دماي ناشی از اصطکاك، از یک سو آن افزایش پیرو و اعمالی افزایش فشار با . نشان داده شده اند) الف و ب(

اکسیداسیون در الیه هاي سطحی تشدید شده و احتمال شکل گیري الیه اکسیدي افزایش می یابد و از سوي 
سیالن پالستیک در الیه هاي زیر  دیگر به واسطه افزایش شدت اندرکنش هاي مکانیکی در سطح سایش، شدت

با توجه به نتایج حاصله، . سطحی افزایش می یابد که به نوبه خود تاثیري منفی بر پایداري الیه تریبولوژیکی دارد
با توجه به  ).3شکل (نموده است به خصوص نمونه مرجع، رشد قابل توجهی را تجربه نمونه در دو حجم سایش 

الف، باال بودن نرخ سایش در نمونه مرجع را می توان ناشی از تسهیل برداشت ماده از سطح نمونه با دو - 5شکل 
بر خالف نمونه مرجع، الیه تریبولوژیکی . مکانیزم سایش خراشی و ورقه اي شدن الیه تریبولوژیکی دانست

که یک گونه ايبه) ب- 5شکل (ر متراکم دارد شکل گرفته بر روي سطح نمونه سخت کاري شده ظاهري بسیا
سطح  )EDS( طیف عنصريبا این حال بررسی دقیق مورفولوژي و . سطح فلزي را در ذهن متبادر می سازد

  .حاکی از ماهیت اکسیدي الیه شکل گرفته بر روي سطح است) 6شکل (
در واقع . ناشی از پایایی الیه دانستتوان تراکم الیه تریبولوژیکی شکل گرفته بر روي سطح این نمونه را می

و متعاقبا افزایش پتانسیل سطح در حمایت از الیه ) 2شکل (احتماال به سبب سختی باالي الیه هاي سطحی 
تریبولوژیکی، مدت زمان ماند الیه بر روي سطح افزایش یافته و می توان گفت که فشردگی الیه تحت فشار 

لغزشی تحت فشار اعمالی ضریب اصطکاك بررسی تغییرات . یابد ، افزایش می)MPa 1(اعمالی طی سایش 
MPa1 نمایدنیز کمک شایانی به تفسیر رفتار سایشی می.  

  
  



 

  

     
  .MPa1فشار  پس از سایش تحتاصطکاکی سخت کاري شده ) ب(مرجع و ) الف(از سطح سایش نمونه هاي  SEMتصویر  5شکل 

  
  MPa1فشار سخت کاري شده پس از سایش تحت سطح سایش نمونه  )EDS(طیف آنالیز عنصري  6شکل 

  .نشان دهنده ماهیت اکسیدي الیه تریبولوژیکی

احتماال به سبب افزایش فشردگی و استحکام رغم پایداري الیه تریبولوژیکی، علی، 2جدول با توجه به 
 8/0کاري شده تا حدود ، ضریب اصطکاك نمونه سخت )در اثر کاهش میزان تخلخل هاي درونی(برشی الیه 

این در حالی است که در شرایط مشابه، ضریب اصطکاك نمونه مرجع به سبب برداشت  افزایش یافته است
  . درصد بیشتر است 25متناوب الیه تریبولوژیکی و احتماال ترغیب سایش چسبان، حدود 

  
  نتیجه گیري 

استحاله آستنیت به مارتنزیت و احتماال به سبب کارسختی سطحی و ترغیب فرآیند سخت کاري اصطکاکی ) 1
  .می شود L316فوالد درصدي سختی  130فزایش در الیه هاي سطحی، موجب انیز کاهش اندازه دانه 

به  L316افزایش سختی ناشی از سخت کاري اصطکاکی موجب کاهش میزان سایش نمونه هاي فوالدي ) 2
  . می شود MPa1و  5/0، 25/0درصد به ترتیب تحت سه بار اعمالی مورد بررسی  53و  65، 40میزان 



 
که است مکانیسم سایش در همه حاالت ترکیبی از تورق الیه تریبولوژیکی، سایش خراشان و سایش چسبان ) 3

  .با تغییر شرایط آزمون، سهم هر یک از این مکانیسم ها کم یا زیاد می شود
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Abstract 
In this study, friction hardening process was utilized to improve the tribological properties of 316L austenitic 
stainless steel. For this purpose, samples were subjected to frictional deformation using DIN-100Cr6 pins of 
60±2 HRC hardness and travel speed of 90 mm/min. Microhardness test show that the hardness of surface layers 
have increased more than 130% and reached the value of 354.2 ± 5.9. Then, in order to investigate the 
tribological properties, dry wear tests were performed using a pin-on-disk apparatus for 1000m under sliding 
speed of 0.15 m/s and applied pressures of 0.25, 0.50, and 1.00 MPa. It was shown that as the applied pressure 
increased; the weight reduction of friction-hardened sample was 40, 65, and 53% less than that of the reference 
sample, respectively. Furthermore, to analyze the effect of friction hardening on the wear mechanism, the worn 
surfaces and wear debris were examined by scanning electron microscope equipped with energy dispersive 
spectroscopy (SEM-EDS).  
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