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معلومات البحث

الممخص

تأريخ االستالل2014 / 4 / 7 :

تمم اسممتخ ام تة يمة الممرش البمرارب بالم م

تأريخ القبول2017 / 12 / 11 :

الكممات المفتاحية:
الموا

المركبة،

تة يات

الطدء،

تك ولوجيا المسابيق ،الموا ال سية

المراسمة مع:

االسم :صالح يونس درويش

البريد االليكتروني:

فم إ تمما مما مركبممة ات أسماس مممن الزركو يما سممبة  25%مةموا

ب م قاسق سمميراميكية مممن األلومي مما سممبة  25%ممما ممما رابطممة مممن  )Al-Niب سممبة  50%عممما قاع م م ممن
سممبيكة الفمموو مموع ) (316Lبع م إن تممم ت يست مما بطريةممة التخاممين بالعص م

الببيب م

أجريممت عمميممة الممرش

باستخ ام مسافات رش مختمفة  )12,14,16,17,18,20سم اختبارات الصمد  ،المسمامية ،وقمو التدصمق
تم إجراءها عما طبةة الما المركبة الم تجة ل راسة تأثير تغيمر مسمافة المرش عمما خمواص الطبةمة ال اتجمة
تممم إج مراء المعاممممة الب ارريممة عممما العي ممات ع م رجممات ب مرار  )950,1050 ºCلم م

صم

سمماعة أك م ت

ت م مماست اوختب م ممارات قب م ممل وبعم م م المعامم م ممة الب ارري م ممة ب م ممأن أفض م ممل مس م ممافة رش  )16cmوالمعامم م ممة الب ارري م ممة
 )1050ºCبيممل ل ممما تممأثير كبيممر ف م تبسممين خ مواص طبةممات الممما المركبممة الم تجممة خاصممة الصممد ،
المسامية ما قو التدصق

رقم الهاتف:
المقدمة

ال ممرش البم مرارب لكم م تعطم م غط مماء بامي مما بس مممك يتم مراوي م ممن50µm-

السمميرمت  (Cermetهم مموا خميطم مممن السمميراميك والمعم ن وتبمممل

) )2mmمن موا الطدء []4

صممفات ماممتركة لمسمميراميك الصممد  ،مةاومممة التآكممل ،تبمممل الب مرار
العالي م ممة) والمعم م م ن المطيمي م ممة ،مةاوم م ممة الصم م م مة الب ارري م ممة ،التوص م مميل
ات صممفات

لة ب ل البمابثون فم السم وات األخيمر ج م ار كبيم ارر وسمتخ ام هم المموا

المركبة عما طاق واسما فم كثيمر ممن التطبيةمات الك رباسيمة والب ارريمة،

ج يم م تاهم مما لدسم ممتخ ام فم م كثيم ممر م ممن التطبيةم ممات التك ولوجي ممة مثم ممل
بماية الريش التوربي ية ،وبواجز ب ارريمة  )Thermal Barrierوكثيمر

التم م تعطم م خواصم مار عزلي ممة جيم م ع م م مم م يات رجم مات البم مرار العالي ممة
 )Thermal Barrier Coatingخاص ممة ف م مبرك ممات الط مماسرات

خ م مواص ب ارريم ممة وميكا يكيم ممة

ال فاثة ،والمبركات الببريمة ،والتوربي مات الغازيمة [ ]5إن المموا المركبمة

البمرارب ،التوصمميل الك ربمماس ) ولم لك س بصممل عممما ممما

مم ممن التطبيةم ممات التك ولوجي م مة الت م م تتطم م م

جي م ] .[1لة م ا م ت ط ارسممق تص م يا الم موا المركبممة السمميرمتية) ف م

السيرمتية تتأث ممر عا بخم مواص المم موا ال اخمة ف تركيب ما التم تتضممن

الس م وات العاممر األخيممر تطممو ار كبي م ار ف م أ تمما الم موا المرةكبممة ،المة موا

المما األسم مماس  ،)Matrixوطمور التةويمة )Reinforcing Phase

باألليم مما  ،أو ال م م قاسق المع يم ممة أو غيم ممر المع يم ممة ،خاصم ممة باسم ممتخ ام
طريةم ممة السباكم م م ممة ، )Castingتك ولوجيم مما المسم ممابيق

تمثممل الممما األسمماس عمما بممالطور المسممتمر ف م الممما المركب ممة ،إ

Powder

يعمممل عممما تماسممك ع اصممر وم موا التةويممة ،وربممط األج مزاء معمما لتكمموين

Thermal

ظممام تركيب م متماسممك يمك م إ تمما خ مواص ميكا يكيممة جي م  ،تتضمممن

مالرش البم مرارب
، )Technologyأو ط ارس ممق الط ممدء ب م ة
 ]3،2[ )Spray Coatingأب م م ثت التط ممورات الكبيم ممر فيتك ولوجي م ما

زيا المتا ة وخفة ف الوزن ،لم لك تمم اوتجما إلما إ تما المموا المركبمة

ه سممة السممطوي تطبيةممات عمميممة لبمايممة األج مزاء المعرضممة لمتم م

لتكممون ب م يد عممن الم موا ال سممية التةمي يممة مثمملب المعمما ن والسممباسك أو

واعا ت ا إلا الخ مة وتةميل الكمفمة وتبسمين األ اء عمن طريمق عمميمات

البولميرات أما مموا التةويمة ف م تعممل عمما تةمموية الممما األسماس وقم
تك م ممون هم م م المم م موا س م مميراميكية أو مع ي م ممة أو بوليمري م ممة وهم م م مخم م ممتمفة
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أو قامور [ ]2إن

والم م مماطق المعاممم ممة ب ارريم مما فة م م تم ممم تب ي م م ها باسم ممتخ ام بيم ممو األام ممعة

ال ارسممة الباليممة تمثممل اسممتخ ام تة يممة المعاممممة الب ارريممة لغممرض تبسممين

السممي ية ع م ما كممان ال م م

المستخم م م  )Targetف م أ بوبممة األام ممعة

خواص طبةات الطدء السيرمتية الم تجة بطريةمة المرش البمرارب بالم م

السم م م م ممي ية هم م م ممو ال ب م م م مماس  )Cuو الطم م م ممول ألمم م م مموج ال م م م م ب يسم م م مماوب
)  ) 1.541Aتم استخ ام طريةة ارخميم س فم قياسمات المسمامية ،إمما

)Thermal Spray Coating

º

الجزء العممي

قممو التدصممق فةم تممم اسممتخ ام طريةممة الام  )Tensile Testبي ممما تممم
قياس الصد ال قيةة باستخ ام طريةة بري يل )HB

تم استخ ام سبيكة من الفموو المةماوم لمصم أ  ) Stainless Steelموع
 )316L-AISIكةاع م لطبةممات الطممدء و لممك ظ م ارر وسممتخ ام ه م

الس م ممبيكة فم م م كثي م ممر م م ممن التطبية م ممات ال س م ممية التم م م تتطمم م م

جدول ( )1تحميل العناصر لقاعدة الطالء من الفوالذ المقاوم لمصدأ
Standard
Elements AISI -316L pct Analysis
C
>0.03
0.02
Si
>1.00
0.94
Mn
>2.00
1.93
P
= >0.04
_
S
= >0.03
_
Cr
17.00
16.98
Mo
2.25
2.22
Ni
12.00
12.31
Fe
Rem
Rem

خم م مواص

ميكا يكيم ممة وب ارري م ممة جيم م م ع م م ارتف م مماع رج م ممات الب م مرار فض م ممد عم م مما
مةاومت مما الجيم م لمتأكسم م ت م ةمم تبمي ممل ع اص ممر الس ممبيكة بج مماز تبمي ممل
الع اصر لدمتصاص ال رب والموضمبة بالجم ول  )1وهم مةاربمة جم ا
لممواصم ممفات األمريكيم ممة  )AISIتع م م ة عمميم ممة تبضم ممير أسم ممط عي م ممات
الرش البمرارب م ممة بال سمبة إل جماي عمميمة الطمدء
الةواع قبل عممية ة

تم ةمم تةطيمما العي ممات عممما اممكل أق مراص بةطممر )21mmوسمممك )3mm
Grit
تم اسمتخ ام ج ماز عصم ببيبم
لوضع ا ف بامل العي ات ة

الرش الحــــراري بالمهب لتحضير المادة المركبة
جدول ( ) 2معممات عمـــمية ّ
السيرمتية ()Ni-Al + Al2O3 +ZrO2
Properties
Values
OXY – Acetylene Mixing
4 , 0.7
Spraying Distances
(12,14,16,17,18,20) cm
Thickness Coating
1.35 ± 0.35 mm
Flame spray temp
(3000-3025)C
Particle size of powder
( 75-100 )  m

 )Blastمصم ا مبميمما لغممرض زيمما خاممو ة سم ممط العي ممات و لممك مممن
خممدل اسممتخ ام ببيبممات الرمممل  )SiO2بم م أ أقطممار مممن 0.7- mm
)1.5
ال مممركبات السيرمتية بضرت ممن أخم

 ) Ni -Alب سمبة وز يم مةم ارها

وتمممت إضممافت ا المما مس ممبوق الممما األسمماس المكممون م ممن
 ،) 50 %ة
األلومي م مما  )Al2O3التم م م س م ممبت ا  (25)%م م مما س م ممبة  )25 %م م ممن

(1-2) min
5 sec

مسم ممبوق)(ZrO2و لم ممك لزيم مما تثبيم ممت طم ممور األلومي م مما طبةم ممات الم ممرش
الم تجممة بتة يممة الممرش البمرارب بالم م

 )FTSكا ممت ات سمممك بب م و

النتائج والمناقشة

 )1.35mm±0.35وت م م ممم إ تاج م م مما باس م م ممتخ ام المتغيم م م مرات الموض م م ممبة

 -1الفحـص ألمجهريواألشـعة السـينيةMicrostructure and ( :

بالج ول )2

)X-ray

طبةم م ممات الطم م ممدء السم م مميرمتية الت م م م تم م ممم إ تاج م م مما تم م ممم معاممت م م مما ب ارريم م مما
ع  )950,1050 ºCولم
البط م م

cooling

ص

ساعة ثمم تركمت ال مما

م اقام ممت ا وبةا إمم مما

أوضممبت تمماست الفبمموص المج ريممة لممج ممر الضمموس

إلما التبريم

 )10Xوبمسممافة

رش  )16cmوالموضممبة ف م الاممكل  )1إلمما تممأثير المعاممممة الب ارريممة

 (Slowكمم مما اخ م م ب ظ م مر اوعتبم ممار فبوصم ممات

الص ممد والمس ممامية وق ممو التدص ممق لمطبة ممات الم تج ممة التم م س ممو

Coating Time
Time between two spray prosses

فم أخفمماء العيممو السممطبية واعطمماء طبةممات الطممدء السمميرمت خمواص

ي ممتم

فيزياسي ممة وميكا يكي ممة جيم م م مما از ي مما ق مميم الطاق ممة الب ارري ممة المس ممتخ مة

األط م موار المتكو م ممة لطبةم ممات الطم ممدء السم مميرمتية

ع 1050 ºC
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الشكل (  ) 1يوضح المعاممة الحرارية لمنماذج المحضرة عندa-) 950 ºC( b- ( 1050 ºC (:
المسمامية .لةم اتضم إن أفضممل معامممة ب ارريممة كا مت ع م )1050ºC

يدبممظ مممن خممدل الاممكل  )1بصممول عمميممات التمبيم واو تاممار لطبةممة
الط ممدء وتبس ممن فم م الخم مواص الفيزياسي ممة باز ي مما رج ممة البم مرار بي ممل

وخدل ص

سماعة إ تعطم خصماسص فيزياسيمة وميكا يكيمة جيم الما

دبممظ مممن خممدل الاممكل  )1-aع م المعاممممة بب مرار  )950ºCب ايممة

طبةممات الطممدء السمميرمتية المبضممر إممما تممأثير المعاممممة الب ارريممة عممما

ا صم ار وتجما س جزسم مما تواجم بعمض المسمامات إمما ع م المعامممة

الفب مموص التركيبي ممة لطبة ممات الط ممدء الس مميرمتية ف مميمكن مدبظت مما م ممن

الب ارريممة  )1050 ºCكممما فم الاممكل ) )1-bفةم لمموبظ ه الممك تم اخل

خدل تاست فبص بيو األاعة السي ية والموضبة ف الاكل )2

بي م م

 )Enter-diffusionكام ممل وتج مما س واضم م وعم م م ظ ممور أي ممة

عي ممو س ممطبية أو تا ممةةات  )cracksم مما ا خف مماض واضم م فم م ق مميم

a

الشكل( )2يوضح حيود األشعة السينية لطبقة الطالء بعد إجراء المعاممة الحرارية عندa - ) 950 ºC ( b- )1050 ºC ( :
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لةط مرات الممما الم ص م ر مممما يمما ب بالتممال إلمما ب م ول اسممتطار ل م

)) α-Al2O3

الةطرات وباتجاهات مختمفة ]]7

 ،)Tetragonalومممن الممما الرابطممة ))Ni-Al

المتك م ممو ة م ممن طم م ممور  )γFCCوه ممو ابم م اطم موار هم م الم مما الرابط ممة،
وكم م لك م ممن الط ممور (Monoclinic

( - )3تأثير المعاممة الحرارية عمى مسامية الطالء السيرمتي:
(Effect of Heat Treatment on porosity of cermets
)coating
تع م ة ظمماهر المسممامية أو وجممو المسممامات مممن الصممفات المميممز ألغم م

أب مما ب المي ممل  (m-ZrO2ابم م

اطموار الزركو يمما و لممك مممن خممدل مةار م ممة ال تمماست ممما الج م اول الةياسممية
األمريكيمة American Society for Testing and Materials

مرش الب مرارب  ،ول مما تممأثير واض م وكبيممر ف م خواص م ا ،ل م ا
طممدءات الم ة
كممان مممن الضممرورب معرفممة مة م ار سممبة المسممامات ف م الطممدء وتممأثير

 )ASTMرقم ممم  )2004 Section06وج م م اول بيم ممو المسم ممابيق
بيل وج زيما فم ال ممو البممورب ممن خمدل الزيما فم الام

إضمافة

رش والمعامم مممة الب اررية عمي ما الجم ول  )4يوضم ال تماست
معممات ال ة
الت تم البصول عمي ا

إلمما تكممون قمممم أخممرأ جا بيممة سمموية ولممة عممما تجمما س طبةممات الطممدء
إم م مما ع م م م إجم م مراء المعامم م ممة الب ارري م ممة عم م مما العي م ممات المراوا م ممة ع م م م
ب مرار C

جدول (  )4يوضح عالقة المسامية عند درجات حرارية مختمفة مع مسافات

) ف م الا ممكل  )2-bفة م لمموبظ زي مما كبيممر ف م ال م ممو

البمممورب وخصوصمما زيمما الا م ممما ظ ممور بعممض الةمممم األخممرأ الت م

Porosity %
1050 ºC
8.004
6.101
4.341
4.893
5.630
7.007

كا ممت م خفضممة الا م ع م المعاممممة الب ارريممة األقممل ولممة عممما ب م ول
ا ص م ار وتجمما س بمماألطوار لمع اصممر مممما أ أ إلمما ظ ممور ه م الةمممم
الجا بيممة كممما لمموبظ ظ ممور الطممور γ-Al2Oليممل عممما وجممو الطممور
الربمماع لدلومي مما وه م ا ليممل عممما التجمما س واو ص م ار التممام والت م اخل
بين مكو ات الما المركبة السيرمتية[]6

الجم ول  )4يوض م عدقممة ا تاممار سممبة المسممامات ممما مسممافات الممرش

 -2تأثير المعاممة الحرارية عمى قوة التالصق لمطالء السيرمتي:
(Effect of Heat Treatment on the Adhesion force
)of cermet coating
يمكمن تعريم قممو التدصمق عممما أ مما الةممو المكافسمة لمةممو الدزمممة لخممما
وب م مسم م ممابة مممن طم م ممبةة الطممدء عممن الةاع م

الرش المختمفة.
Spray Distance Porosity %
) ( cm
950 ºC
12
9.889
14
7.898
16
6.032
17
6. 591
18
7.034
20
8.921

المختمفة قبل وبع المعاممة الب اررية لة لوبظ ا خفاض واضم فم قميم
المسامات بع المعاممة الب اررية  (1050 ºCع جميما المسمافات ،إو
أ م م م كا م م ممت ال سم م ممبة المثاليم م ممة لد خفم م مماض  )6.032و  )4.341ع م م م

ال تمماست التجريبيممة لةممو

رجمات المعامممة  )950 ºCو  )1050 ºCعمما التموال خمدل الفتمر

التدصق ع مسافات رش مختمفمة ومعمامدت ب ارريمة مختمفمة موضمبة

التغيمر فم قيممة المسمامية يعمزأ إلما تكموين
الزم يمة  (1/2 hrإن هم ا ة

جدول( )3يمثل قوة التالصق عند مسافات رش مختمفة ودرجات حرارة

وا تاممار لم م رات عممن طريممق ا تةممال ال م رات فيممما بي مما ،ومباولت مما غمممق

ف الج ول )3

Adherentforce
)(Mpa
1050 ºC
12.903
19.988
23.959
17.895
18.009
12.007

م اطق ترابط بين طبةات الطدء السميرمتية بسمب

مختمفة
Adherentforce
) (Mpa
950 ºC
10.007
15.987
20.351
18.519
12.889
9.999

بم ول عمميمات تمبيم

المسامات ع إجراء المعاممة الب اررية ] ]7إما تأثير المعامممة الب ارريمة

Spray Distance
)(cm

 )Hardnessطبةات الطدء السيرمتية فكمان واضمبا بعم

عما صد

المعاممم ممة الب ارريم ممة ºC

12
14
16
17
18
20

 )1050بيم ممل تم ممم البصم ممول عمم مما صم ممد

ميكا يكيمة عاليمة كممما موضم بجم ول رقمم  )5ا ما إن لممك يعمزأ إلمما
زيما التمرابط بممين رات طبةمات الطممدء والتجما س المثممال الباصمل مممما
أ أ إلا ا خفاض سبة المسامات وزيا قيمة الصد لطبةمات الطمدء
السيرمتية ] ]7أن ه ال تيجة تتفق عما مما تمم اسمت تاج ممن فبوصمات
الب يم ممة المج ريم ممة والمسم ممامية وقم ممو التدصم ممق بيم ممل تم ممم البصم ممول عمم مما

مرش (16 cmو
إن أبسممن قيمممة لةممو التدصممق كا ممت ع م مسممافة الم ة
يتفق لمك مما مابصمم ا عميم فم فبوص م ممات المسمامية والصمد  ،وفم

طبةممات طممدء متجا سممة تماممما وخاليممة مممن العيممو السممطبية والتاممةةات
ع

ك مممتا البمالتين ع م )1050 ºC ،)950 ºCبيمل لموبظ التماسمك الجيم

رجة معاممة ب اررية  )1050 ºCومسافة رش مثالية )16 cm
جدول ( )5يوضح قيم الصالدة مع اختالف درجات الحرارة عند مسافة

مرش تمما ب إلمما
بممين مكو ممات ممما الطممدء ال اتجممة .أن زيمما مسممافة الم ة
وصول قطر ما الطمدء الم صم ر بامكل متجمم الما سمط الةاعم ،

Hardness
℃at 1050
76HB

وبالت ممال تك ممون طاقت مما البركي ممة قميم ممة ،وم ممن ث ممم ف ممأن س ممرعة ارتطام مما
بسم ممط الةاع م م تكم ممون واطسم ممة سم ممبيا ،وغيم ممر كافيم ممة لب م م ول التبم ممام أو
التصمماق بي مما وبممين سممط الةاع م  ،وبالتممال تكممون م طةممة اورتبمماط ممما

االستنتاجات

الرش تا ب إلما قممة قمو
سط الةاع ضعيفة ف بين إن قمة مسافة ة
اولتص مماق أيض مما بس ممب المس ممامية العالي ممة ال اتج ممة م ممن البم مرار العالي ممة

.16 cm
Spray distance Hardness
)(cm
℃at 950
16
73HB

من خدل الببل البال يمكن است تا ال ةاط األتيةب
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 تمتم مماز طبةم ممات الطم ممدء السم مميرمتية الم تجم ممة باسم ممتخ ام تة يم ممة الم ممرش1

الما السيرمتية المستخ مة
) ع م23.959 Mpa

بوج م ممو الفجم م موات والمس م ممامية وبع م ممض الم م م قاسق غي م ممر

البم م مرارب بالم م م م

 أفضل قو تدصمق تمم البصمول عمي ما هم4

) ما وجو بعض العيو السطبية األخرأIn melted الم ص ر

)1050 ºC المعاممة الب اررية

 أ ت المعاممة الب اررية لطبةات الطدء السيرمتية إلا تبسمن واضم2

 الةم مميم المثاليم ممة لمبصم ممول عمم مما طبةم ممات طم ممدء سم ممرميتية متجا سم ممة5

بإ ازلممة العيممو السممطبية مممن الفج موات والمسممامية مةرو مما بتبسممن واض م

)1050 ºC ) وع م معامممة ب ارريمة16 cm السمطوي ع م مسمافة رش

ف الب ية المج رية

ه

 الفبوص التركيبية بواسطة بيو األامعة السمي ية أكم ت بوجمو عم3

)HB

(مم م مماm-ZrO2 وطم م ممورγ-Al2O3( ) مم م مما الطم م ممورα-Al2O3 أط م ممور
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Manufacturing of composite (Ni-Al +Al2O3-ZrO2) by using Flame Thermal
Spray Technique.
1
2

I.K Jassim1 , S.Y. Darweesh2 , S.M. Nuri 1

Department of Physics , College of Education and Pure Science , Tikrit University , Tikrit , Iraq
Department of Physics , College of Education- Tuzkormato , Tikrit University , Tikrit , Iraq

Abstract
Flame Thermal Spray technique was used to produce matrix composite of ZrO 2 (25%) reinforced with Alumina
(25%) with (Al-Ni) (50)% have been spray into base substrate of stainless steel type (316L). All samples were
grit blasted as initial preparation state and all spraying done at different distances from substrate (12, 14, 16,17,
18, 20) cmtest of stiffness, porosity and adhesion has been experienced on the compound layer which produced
to study the effect of changing the spraying distance on the layer characteristic. All samples were heated at (950,
1050) ºC for(1/2hr). The results before and after heat treatment show that the optimum condition for spraying
distance at (16 cm) and heat treatment at (1050 ºC) which are most effective to give best results especially
hardness, porosity and adherence bond.
Keywords: Composite Materials, Spray Techniques, Powder Technology, Material Engineering.
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