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   در نرخ کرنش ثابتK310بررسي تاثير دما روي رفتار تغييرفرم پالستيک فوالد ابزار 

  

  ،٣، محسن حداد سبزوار٢، سيد عبدالکريم سجادي١حميد رضا عزت پور
   گروه مهندسي متالورژي و مواد– دانشکده مهندسي –دانشگاه فردوسي مشهد 

  

تاکنون . باشد  مهم و جديد در ساخت غلتکهاي نورد سرد مي    يکي از فوالدهاي   K310فوالد ابزار سردکار    
کارهاي تحقيقاتي زيادي روي اين فوالد انجام نشده و در نتيجه اطالعات چنداني در باره اين فوالد منتـشر       

هدف اين تحقيق بررسي رفتار تغييرفـرم ايـن آليـاژ در دماهـاي بـاال و مطالعـه ميـزان تـاثير                       . نگرديده است 
به اين منظور، آزمايش فشار داغ پيوسته در        . باشد ما روي اين رفتار و نيز تبلور مجدد آن مي         عواملي چون د  

همچنين سختي سـنجي پـس از   .  انجام شد۰۱/۰ درجه سانتيگراد و نرخ کرنش    ۹۰۰‐۱۱۰۰محدوده دمايي   
ي و  مطالعات ريزساختاري بـه کمـک ميکروسـکوپهاي نـور         . ها انجام گرفت   تغييرفرم و کوينچ روي نمونه    

بر اساس آناليز نموداري، وابـستگي      .  نيز جهت مطالعه پديده تبلور مجدد صورت پذيرفت        SEMالکتروني  
همچنـين مـشخص   . تنش پيک، تنش حالت پايدار، کرنش پيک و تبلور مجدد ديناميکي به دما تعيـين شـد   

آنـاليز  . کنـد  مـي تبعيـت    Sinhگرديد تابع مرتبط کننده تنش، نرخ کرنش و دمـا، بـه طـور اساسـي از تـابع                    
بعـد از تـنش پيـک تـا تـنش حالـت             ) کاهش تـنش  (نموداري نشان داد، با افزايش دما، ميزان نزول نمودار          

همچنين نتايج ميکروساختاري نشان داد که در اثر افزايش دما، اندازه دانه در پايـان        . پايدار افزايش مي يابد   
اي در   کـر شـده ريزتـر بـوده و کاربيـدهاي مرزدانـه            تغييرفرم، نسبت به قبل از تغييرفرم، در محدوه دمايي ذ         

هـا   نتايج سختي نيز بيانگر اين مساله بود که با افزايش دما، مقدار سختي نمونـه              . اند ريزساختار مشاهده نشده  
  .کاهش يافته به عبارتي افزايش درصد تبلور مجدد ديناميکي با افزايش دما اتفاق افتاده است

  
  ، تغيير فرم داغ، دما، نرخ کرنش، تبلور مجدد ديناميکيK310 فوالد ابزار،: کلمات کليدي

  
  

                                                 
   ارشدي کارشناسي دانشجو 1
   گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد دانشيار 2
   گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهددانشيار  3
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  مقدمه
و فوالدهايي که درصد بـسيار کمـي از عناصـر    ) PLANE CARBON(اي فوالدهاي کربني صفحه

 به طور اساسي بدون وجود مـشکالت زيـاد تغييرفـرم            W1آلياژي دارا هستند مانند فوالد ابزار کار سرد         

دهند، قبل از اينکـه در ايـن           دماي تک فاز آستنيت پيشگرم شوند و تغييرفرم          دهند، در صورتي که تا      مي

شود و معموال باعـث   کربن در آستنيت حل مي]. ۵، ۸[دهي انجام شود    فوالدها انتقال فاز يا فرايند رسوب     

شـود و از طرفـي بـا          شود، زماني که باعث افزايش نفوذ درخود آهن در شبکه مي            افزايش کارپذيري مي  

يابد که اين خود از عوامل افزايش کارپذيري فوالدها  يش دما، نفوذ کربن در شبکه آهن افزايش مي       افزا

 با افزايش دما، افزايش بازيابي ديناميکي در اين فوالدها و منـع نـشدن از                بنابراين. با افزايش دما مي باشد    

ــا        ــن فوالدهـ ــاميکي در ايـ ــدد دينـ ــور مجـ ــه تبلـ ــه و در نتيجـ ــاجرت مرزدانـ ــشاهدهمهـ ــ مـ  دخواهـ

در فوالدهاي ابزار، مقدار طبيعي عناصر فلـزي و درصـدي از کـربن بـصورت                ]. ۲‐۲۰،۱۹،۱۷،۱۳،۵[دش

باشد، که به طور عمومي در محدوده کاري حـل نخواهنـد شـد و باعـث مـشکالت بيـشتر در                     کاربيد مي 

و فـوالد  ) A (هاي خوب در اين مورد، فوالدهاي ابزار سرد کار مثال. شود کارپذيري در اين فوالدها مي  

گراد در   سانتي  درجه۹۸۰ تا ۹۲۰ معموال در محدوده دمايي  Aفوالدهاي ابزار   . باشد  ، مي )M(ابزار تندبر 

شـوند و     شوند، درحاليکه کاربيدها در اين محدوده دمايي حل مـي           عمليات حرارتي مشخص آستنيته مي    

در فوالدهـاي  . ن فوالدهـا وجـود نـدارد   اي در مورد کارپذيري در باالتر از اين دما در اي      هيچگونه مسئله 

شــوند، رســوبات  گــراد آســتنيته مــي  درجــه ســانتي۱۲۳۰ تــا ۱۱۹۰ حتــي زمــاني کــه در دمــاي Mابــزار 

M6C)Fe(Mo,W)C (  وFe4(W,Mo)2C (    شوند و زماني که دما کـاهش         به طور کامل حل نمي

 در محدوده کاري نـسبت بـه   يابد و باعث محدوديت کارپذيري يابد، مقدار اين کاربيدها افزايش مي     مي

گرچه کارداغ در فوالدهاي ابـزار حـاوي عناصـر آليـاژي بـاال،              ]. ۵‐۱۲،۱۳،۸[شود  فوالدهاي کربني مي  

هاي کمي در مقاالت علمي در مورد آنها          جذابيت بزرگي از ديدگاه صنعتي و بنيادي دارد، ولي بررسي         

 در نـرخ    K310 ابـزار کـار سـرد        موضوع اين تحقيق بررسـي خـواص کـارداغ فـوالد          . انجام شده است  

 درجــه ســانتيگراد، توســط  ۱۱۰۰ و ۱۰۵۰، ۱۰۰۰، ۹۵۰، ۹۰۰ و دماهــاي ثابــت s ۰۱/۰‐۱کــرنش ثابــت 

شود تـا تـاثير دمـا روي بازيـابي و تبلـور       هاي فشار باالتر از محدوده عمومي کاري از دما انجام مي            تست

 . شودهاي تنش کرنش بررسي  مجدد ديناميکي روي منحني
  

  د و روش تحقيقموا
 ۱، که در اين پروژه به کـار بـرده شـده اسـت، در جـدول                  K310ترکيب شيميايي فوالد ابزار کار سرد       

 ۱۰۵۰،  ۱۰۰۰،  ۹۵۰،  ۹۰۰ و دماهاي    s۰۱/۰‐۱ کرنش  هاي فشار پيوسته در نرخ      تست. نشان داده شده است   

ها توسط کامپيوتر کنترل      تغييرفرم. شود   زير کرنش شکست انجام مي     ۸/۰ و کرنش حقيقي برابر      ۱۱۰۰و  

  اسـت    Zwick/Roel/Z250 شود، که قابليت ذخيره اطالعات را دارد و ماشين تست فشار، مـدل              مي

  . باشد  درجه سانتيگراد مي۱۵۰۰ تا ۷۰۰اي و ترموکوپل با تثبيت دمايي  که داراي کوره استوانه
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 K310ترکيب شيميايي فوالد ابزار : ۱جدول

Cr Mo Mn Si C 

1.9 0.3 0.4 0.45 0.83 
  

شـود، در     اطالعات پارامتر نيرو بر حسب نيوتن و جابجايي بر حسب ميليمتـر توسـط کـامپيوتر ثبـت مـي                   

اي تشعـشعي بـه دمـاي        ها توسط کوره اسـتوانه      نمونه. کند  هاي نيرو جايجايي را رسم مي       که منحني  حالي

شـود و دمـا توسـط يـک        مـي   دقيقـه در ايـن دمـا نگهـداري         ۱۵شـود و بـه مـدت          تست حرارت داده مي   

  . شود گيري مي ترموکوپل متصل به سطح گيج اندازه

  :شود  تنش معادل و کرنش معادل با توجه به معادله زير محاسبه مي
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در آنـاليز   . باشـد    ميليمتـر مـي    ۱۵ ارتفاع اوليه نمونـه برابـر        h0باشد و      ارتفاع نمونه مي   hکه در رابطه باال     

هـا توسـط پـوليش مکـانيکي آمـاده            نمونـه . شـوند   ها در مقاطع طولي بريده و آماده مي         متالوگرافي نمونه 

 agent Vilella)(5ml HCL, 1g picic acid,  100ml( شوند، سپس در محلـول اچ ويلـال   مي

ethyl alcohol( شوند و توسط ميکروسکپ نوري  اچ ميOlampus گيرنـد   مورد بررسي قرار مـي .

]۱۶،۷‐۵.[  

  

  ها يافته

 نـشان  ۱ در آزمايش تغيير فـرم داغ در شـکل   K310هاي تنش کرنش براي فوالد ابزار کار سرد        منحني

يـا محـدوده آزمايـشگاهي، رفتـار کالسـيک تبلـور مجـدد        فوالدهـا، در سراسـر رژيـم     . داده شده اسـت   

، در نرخ کرنش آزمايش، بـا افـزايش         ۱با توجه به منحني ها در شکل      . گذارند ديناميکي را به نمايش مي    

دما تنش پيک وکرنش پيک کاهش پيدا کرده است و از طرفي با افزايش دما، ميزان نزول يا افت تـنش                     

افت بيشتر در نمـودار تـنش کـرنش بعـد از تـنش              . فزايش يافته است  از تنش پيک تا تنش حالت پايدار ا       

دهد که ميزان کاهش تنش بعد از تنش پيک و به عبارت ديگر مقدار کار نرمـي افـزايش                    پيک نشان مي  

باشـد کـه نتـايج       افزايش مقدار کارنرمي بيانگر افـزايش درصـد تبلـور مجـدد دينـاميکي مـي               . يافته است 

 .کند ر شده در باال را تاييد مي بيان ذکSEMمتالوگرافي و 

 مطابقت دارد و با توجه به معادله        Sinh، وابستگي تنش به دما، به خوبي با معادله          K310در فوالد ابزار    

  ].۷‐۱۱،۸‐۱۲[آيد  بدست مي۲
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 .(s/1) ۰۱/۰ درجه سانتيگراد و نرخ هاي كرنش ۱۱۰۰، ۱۰۵۰، ۱۰۰۰، ۹۵۰ ، ۹۰۰ کرنش حقيقي در دماهاي ‐منحني هاي تنش) ۱شکل

  
  )۲(معادله

  

 ضريب  α و ′A دماي تغيير فرم ،    T تنش،   σ نرخ کرنش،  &ε انرژي اکتيواسيون،    HWQدر معادله فوق،    

، بـا افـزايش     n. باشـد   براي فوالدها مي   ۵ تا   ۳، بين   nن تنش مقدار متغير توا  . تنش، مقدارهاي ثابت هستند   

 در تـنش    K310 بـراي فـوالد ابـزار        nمقـدار   ]. ۱‐۱۰،۱۲،۱۳،۱۵،۲۰،۸[يابـد  استحکام آلياژ، کاهش مي   

.  اسـت M2،۴/۳ و بـراي فـوالد ابـزار    A2،۶/۳اين مقدار براي فـوالد ابـزار     .  بدست آمد  ۸/۳پيک برابر   

آنـاليز اطالعـات فوالدهـاي    . باشـد  مـي ) ۱معادلـه (Sinhستفاده شده در تابع    ا α وابسته به مقدار     nمقدار  

باشـد و نيـز بـراي فوالدهـاي       مـي  MPa)-1(۲‐۱۰ х ۲/۱  حـدود  αابزار نشان داده شده است، که مقـدار         

ــا فوالدهــاي ابــزار    زنــگ نــزن آســتنيتي نيــز همــين مقــدار اســت، در حاليکــه اســتحکام قابــل مقايــسه ب

 کيلو ژول بر مول بدست آمـد کـه بـه    K310 ،۵۹/۲۶۱ در فوالد ابزار    OHWدار  مق]. ۱۳،۶،۹،۳[دارند

دليل نبود رسوبات کاربيدي سخت در اين فـوالد، انـرژي اکتيواسـيون ايـن فـوالد در مقايـسه بـا فـوالد                        

 کيلـو ژول بـر مـول خيلـي     ۴۵۵ با انرژي اکتيواسـيون  M6Cهاي کاربيدي سخت    با رسوب M2ابزار

 و دماهـاي  s-1 ۰۱/۰هاي تـنش کـرنش در نـرخ کـرنش     ، منحني۲در شکل]. ۵‐۱۱،۱۲،۱۳،۸[کمتر است 

، نمـودار اسـتحکام     ۳در شـکل    .  درجه سانتيگراد براي مقايـسه آورده شـده اسـت          ۱۱۰۰ و   ۱۰۵۰،  ۱۰۰۰

، بـا افـزايش دمـا، مقـدار     s۰۱/۰‐۱ بر اساس دما نشان داده شده است، در نرخ کـرنش      K310فوالد ابزار   

 است و چون در شرايط تغييرفرم داغ بين کرنش پيک و تنش پيک يـک رابطـه                  تنش پيک کاهش يافته   

  .يابد خطي وجود دارد کرنش پيک نيز کاهش مي

pcهمچنين کرنش بحراني براي شروع تبلور مجدد ديناميکي از رابطه          aεε کند که مقـدار      پيروي مي  =

a      در نتيجه با کـاهش کـرنش پيـک،         ]. ۵‐۱۸،۱۶،۱۲،۱۱،۷[باشد  مي ۷/۰ تا   ۶/۰ براي فوالدهاي ابزار بين

، با افزايش دما، تبلور مجـدد  ۳با توجه شکل. يابد  نيز کاهش ميcεکرنش بحراني تبلور مجدد ديناميکي   
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هاي  زني دانه  در نتيجه با افزايش دما، زمان متبلور شدن وجوانه        . شود ديناميکي در کرنش کمتر شروع مي     

  .ها ريزتر خواهند بود يابد در نتيجه دانه کرنش افزايش ميبدون 

  

  
  .۰۱/۰(s/1) درجه سانتيگراد و نرخ كرنش۱۱۰۰ و ۱۰۵۰ و ۱۰۰۰نمودار تنش كرنش فوالد ابزار تغيير فرم يافته در دماي ) ۲شکل

  
  
  
 
  
  
  

  .۰۱/۰(s/1)نمودار تنش جريان پيک بر اساس تابعي از دما در نرخ کرنش ثابت ) ۳شکل

  
 درجـه سـانتيگراد و نـرخ        ۱۱۰۰و  ۱۰۵۰ در دماهـاي     K310 ميکروگراف نوري فـوالد ابـزار        ۴در شکل 

 درجـه   ۱۱۰۰شـود، در دمـاي       همـانطور کـه در تـصاوير مـشاهده مـي          .  آورده شده است   s۰۱/۰‐۱کرنش

باشـد کـه نـشان       ها ريزتر و به صـورت پيوسـته مـي           درجه سانتيگراد، دانه   ۱۰۰۰سانتيگراد نسبت به دماي     

 درجـه سـانتيگراد     ۱۱۰۰نده درصد بيشتر تبلور مجدد ديناميکي و زمان بيشتر متبلـور شـدن در دمـاي                 ده

از طرفي نتايج   . با توجه به نتايج متالوگرافي، در دماي باال، در مرزهاي دانه کاربيد مشاهده نشد             . باشد مي

 با افزايش دمـا در نـرخ   با توجه به نمودار،.  نشان داده شده است۵بر حسب دما در شکل  ) ويکرز(سختي  

که درصد   کاهش سختي با افزايش دما بيانگر اين است       . ها کاهش يافته است    کرنش ثابت، سختي نمونه   

 .داشـت  ترميم ديناميکي در نمونه ها افزايش يافته است که بـا نتـايج نمـوداري و ريزسـاختاري مطابقـت                  

اربيــد افــزايش يابــد، بــه دليــل اينکــه رود کــه بــا افــزايش دمــا و کــاهش انــدازه ک داکتيليتــي انتظــار مــي

در نتيجه فوالدهـايي کـه کاربيـدهاي کـوچکتري      . شود ها در اين کاربيدها کمتر تشکيل مي       ميکروترک

  دارند، راحتتر توسط تبلور
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 .ئنچ در آب و كو۰۱/۰(s/1)ميکروگراف نوري دانه هاي متبلور شده فوالد ابزار تغيير فرم يافته و نرخ كرنش) ۴شکل

 )X۱۰۰بزرگنمايي .( دقيقه۱۵ درجه سانتيگراد به مدت ۱۰۵۰قبل از تغيير فرم و نگهداري در دماي  )الف
 )X۱۰۰بزرگنمايي .( دقيقه۱۵ درجه سانتيگراد به مدت ۱۱۰۰قبل از تغيير فرم و نگهداري در دماي ) ب
  ).X۱۰۰بزرگنمايي.(ه سانتيگراد درج۱۱۰۰دماي ) دو )X۱۰۰بزرگنمايي.( درجه سانتيگراد۱۰۵۰دماي ) ج

  
  
  
  
  
  

  .۰۱/۰(s/1)نمودار سختي بر اساس دما نمونه هاي تغيير فرم يافته در نرخ کرنش ) ۵شکل

  

در ]. ۵‐۱۳،۱۶،۲۰،۲۱،۱۲ [.شوند و نيـاز بـه کـرنش بيـشتر تـا شکـست دارنـد           مجدد ديناميکي ايزوله مي   

 نـسبتا نـرم   M6C و MC در مقايـسه بـا کاربيـدهاي      M23C6، کاربيـدهاي    K310مورد فوالد ابـزار     

، A2 غنـي از کـروم هـستند و در فـوالد ابـزار               M23C6 ، کاربيـدهاي     K310در فـوالد ابـزار      . هستند

کاربيدهاي غني از کـروم تمايـل بـسيار زيـادي بـه             ]. ۶‐۸[ غني از موليبدن هستند    M23C6کاربيدهاي  

   .ن در جهت نورد دارندپيوستن در دماهاي باال و بزرگ شدن و کشيده شد
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  بحث

در فراينــد شــکل دهــي و فورجينــگ فلــزات عوامــل دمــا، نــرخ کــرنش و کــرنش اعمــالي بــسيار مهــم  

 و بررسـي   در فرايند شکل دهي داغ، بدست آوردن دماي بهينـه         ] ۱‐۱۲،۱۳،۱۵،۱۷،۱۸،۲۰،۲۱،۶.[هستند

‐۱    ، در نـرخ کـرنش  K310زار  فـوالد ابـ  .تغييرات ميکروساختاري با افزايش دما بسيار مهم مـي باشـد       

s۰۱/۰     را ارائـه    ۱هـاي تـنش کـرنش در شـکل          درجـه سـانتيگراد، منحنـي      ۹۰۰‐۱۱۰۰ و محدوده دمايي 

که در تمام شرايط ميل بـه کارسـختي تـا تـنش پيـک و بعـد از تـنش پيـک ميـل بـه                            حالي دهند، در   مي

 فوالد دو برابر تنش تسليم و تـنش  رسند و تنش پيک در اين      کارنرمي دارند، تا اينکه به حالت پايدار مي       

 ۷/۰ تـا    ۲۵/۰مقـدار کـرنش تـا پيـک، از مقـدار            . باشـد    درصد باالتر از تنش تسليم مـي       ۵۰حالت پايدار   

باشـد و     اي از بازيـابي دينـاميکي مـي         کاهش کارسختي قبل از پيک با افزايش دما، نتيجه        . کند  تجاوز مي 

. باشـد   اي از تبلـور مجـدد دينـاميکي مـي           ر شـده، نتيجـه    محـو   هاي هم   کارنرمي حالت پايدار و ايجاد دانه     

نـزن    هاي جريان، توسط متالوگرافي در فوالدهاي زنـگ         هاي ترميم ديناميکي در رابطه با منحني        مکانيسم

، ۳محـور شـده در شـکل        هاي هم   دانه]. ۱۴،۱۷،۱۸،۲۰،۲۱،۱،۷،۹،۱۳[و فوالدهاي کربني تاييد شده است     

نتايج سختي نيز گواه بر افزايش تبلور ديناميکي بـا افـزايش دمـا              . کي است اي از تبلور مجدد دينامي      نتيجه

 درصـد عناصـر     ۳ با   K310فوالد ابزار   .  تقريبا در دماهاي باال فاقد کاربيد است       K310فوالد ابزار   . بود

 وفقـط  Mo درصـد  ۱ بـا  ۳۱۷نـزن آسـتنيتي    آلياژي فلزي اضافي، از لحاظ استحکام با فوالدهـاي زنـگ        

 مگاپاســگال ۱۲۰باشــد و اســتحکام آنهــا، تحــت شــرايط بــاال، حــدود    کــربن برابــر مــي درصــد۰۳۵/۰

 ۹۵۰ و   ۹۰۰ در دمـاي     K310، استحکام باالي فـوالد ابـزار        ۱ها در شکل    با توجه به منحني   ]. ۱۰[باشد  مي

روابـط تـنش پيـک و نـرخ کـرنش در            . باشـد   درجه سانتيگراد به دليل حضور کاربيدها در ايـن دمـا مـي            

داده شده است و آزمايش شده بودند، که دراين حالت نتايج رضـايت بخـشي بدسـت آمـده                    ۲معادالت

 MPa)-1 (۲‐۱۰ х ۲/۱  حـدود  αآناليز اطالعات فوالدهاي ابزار نشان داده شده است، که مقـدار            . است

 ۸/۳برابـر  ) تـوان تـنش  (nمقـدار   . نزن آستنيتي نيز همين مقدار اسـت        باشد و نيز براي فوالدهاي زنگ       مي

 بـا افـزايش اسـتحکام کـاهش         nمقـدار   . باشد   بيشتر مي  M2 و   A2باشد که نسبت به فوالدهاي ابزار         يم

 به دليل درصد کم عناصر آلياژي وکاربيدهاي مقاوم نسبت          K310يابد و چون استحکام فوالد ابزار         مي

و فـوالد ذکـر      نسبت بـه د    K310 فوالد ابزار    nباشد در نتيجه مدار        کم مي  M2 و   A2به دو فوالد ابزار     

، نـسبت بـه انـرژي       QDRXمقـدار انـرژي اکتيواسـيون تبلـور مجـدد دينـاميکي،           . باشـد   شده کمتـر مـي    

 ماننـد رابطـه     SSσ بـا    QDRX، تعيين شده براي تنش پيک کمتـر اسـت و رابطـه              QHWاکتيواسيون  

QHW   با Pσ مقدار  .  استQDRX        بـراي فـوالد ابـزار K310  ۶۵/۲۴۷          کيلـوژول بـر مـول اسـت و 

 تقريبا در دماهـاي ذکـر شـده فاقـد           K310فوالد ابزار   .  کيلوژول برمول است   QHW   ، ۵۹/۲۶۱مقدار  

. شـود   از همـين مـورد ناشـي مـي        M2باشد و استحکام کم اين فـوالد نـسبت بـه فـوالد ابـزار                  کاربيد مي 
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کاربيـد کـروم مقاومـت    . باشـد    بيشتر از نوع کاربيد کروم مـي       K310کاربيدهاي موجود در فوالد ابزار      

حـل شـدن دارد بـه همـين دليـل            سيار کمي نسبت به دما دارد و با افزايش دما تمايل به درشـت شـدم و                ب

  ].۶‐۸[دهند  با افزايش دما، کاهش شديدي را نشان ميK310استحکام فوالد ابزار 

  

  گيري نتيجه

نش پيـک   با افزايش دما تـ    . باشد  دما يکي از پارامترهاي بسيار مهم در فرايند شکل دهي و فورجينگ مي            

يابد و مطابق با زمـان الزم بـراي           و کرنش پيک و کرنش بحراني براي تبلور مجدد ديناميکي کاهش مي           

 در محدوده دمايي فوق     K310فوالد ابزار   . يابد  تبلور مجدد ديناميکي با افزايش دما افزايش افزايش مي        

 ميـل فوالدهـاي ابـزار بـراي     رفتار کالسيک تبلور مجدد ديناميکي را به نمايش گذاشتند و ايـن نـشان از          

در نرخ کرنش ثابت با افزايش دما، مقدار کار نرمي و       . باشد  تبلور مجدد ديناميکي در فرايند کار داغ مي       

 (QDRXانـرژي اکتيواسـيون     . يابـد   درصد تبلور مجدد ديناميکي افزايش مي     
mol
Kj

نـسبت بـه    )۶۵/۲۴۷

QHW) 
mol
Kj

باشد که به دليل وابستگي انرژي اکتيواسـيون بـه          وابسته به تنش پيک، کمتر مي     )۵۹/۲۶۱

  .باشد تنش مي
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Abstract 

Hot compression continuous tests were performed on a cold work tool steel(K310) in the 

temperature rang of 1000,1050 and 1100˚C at strain rates of 0.01, 0.1 and 1s-1.The stress-

strain curves at strain rates of 0.01 and 0.1s-1, up to the peak and downward to the steady 

state, but at strain rate of 1s-1, up to the steady state, were analyzed for the dependence on 

temperature and strain rate, of strength, strain hardening and dynamic recovery and 

recrystalization. The average activation enthalpy determined compared quite well with the 

activation energy derived from the hyperbolic sine analysis of peak stress. Microstructural 

results show that in constant temperature, the necklace structure was developed by decreasing 

strain rate, also grains become finer, which is agreement with graph analyzes. Also the 

hardness of results indicate that in constant temperature, the hardness increased by increasing 

the strain rate. In high temperature and strain rate, Existence of cavities in grain boundaries 

indicate grain boundary sliding. 
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