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  چکیده

درصد کروي شدن، تعداد کره هاي گرافیت در واحد (نشکن در این تحقیق اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ساختار زمینه چدن 
از کاربید  درصد وزنی 5/0و  4/0، 3/0، 2/0، 1/0مقادیر  .مورد بررسی قرار گرفت )سطح، درصد فریت و پرلیت و تغییرات سختی

جهت دستیابی به خواص در % 5/0فروسیلیسیم نیز به مقدار . سیلیسیم جهت تعیین مقدار بهینه آن به مذاب چدن نشکن افزوده شد
مطالعات و آزمایشاتی که بر اساس دو پارامتر حاللیت کامل و عدم میرایی در دما و . مکانیکی مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت

ن کاربید سیلیسیم به عنوان جوانه زا به چدن نشکن نسبت به افزود% 3/0، نشان می دهد که افزودن زمان عملیات تلقیح صورت گرفت
زایی به دلیل  در جوانه SiCي بیشتر  بازده. فروسیلیسیم تأثیر بیشتري در توزیع یکنواخت گرافیت ها و ریزساختار زمینه دارد% 5/0

. کند زنی را تسهیل می باشد که به دلیل مشابهت ساختار کریستالی با گرافیت، جوانه تشکیل بسته هاي کربن پراکنده در مذاب می
ان می دهد که کاهش سرعت سرد شدن باعث افزایش زمان انجماد شده  و در نتیجه ي آن تأثیر کاربید بررسی ها همچنین نش

  .شود زنی گرافیت کمتر می سیلیسیم در جوانه

  

  .جوانه زائی ، کاربید سیلیسیم ، ریزساختار ، چدن نشکن : واژه هاي کلیدي

                                                        
ومتالورژيموادمهندسیگروهمشهد،فردوسیدانشگاهمهندسیدانشکدهاستادیار، 1

کاربردي جهاد دانشگاهی مشهد دانشجوي-عالی علمیمرکز آموزش متالورژي،دانشجوي کارشناسی مهندسی 2

  ومتالورژي، گرایش جوشکاريموادمهندسیگروهکارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، 3

  



 …بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم

  مقدمه
المللی نیکل  وسیله آلیاژهاي منیزیم براي اولین بار توسط شرکت بینساخت چدن داکتیل توسط عملیات کروي کردن گرافیت به 

)International Nickel (مطرح  1948ها به وسیله آلیاژهاي سریم توسط مورو  و ویلیامز در سال  و عملیات کروي کردن گرافیت
وري حداکثر از مواد  ذاب را آماده بهرههمچنین کربور سیلیسیم در مذاب چدن نشکن، چدن و سرباره آن را احیاء کرده و لذا م. شد

هنگام افزودن منیزیم، اکسیژن موجود در مذاب چدن ابتدا با منیزیم وارد واکنش شده و مقدار زیادي از ]. 1[کروي کننده خواهد کرد 
ا تقلیل داده شود، برد و لذا اگر قبل از افزایش منیزیم، اکسیژن موجود در مذاب توسط کربور سیلیسیم حذف و ی آن را از بین می

الگوي انجماد قطعات چدنی با استفاده از کربور ]. 2[هاي کروي افزایش خواهد یافت  راندمان و بازیابی منیزیم در تشکیل گرافیت
. اي است درحالیکه انجماد قطعات چدنی با استفاده از فروسیلیس نزدیک به انجماد خمیري است سیلیسیم نزدیک به انجماد پوسته

. باشد تر می ها درشت هاي گرافیت در آن زایی شده با فروسیلیسیم، زیاد و تیغه میزان انقباضات میکروسکوپی در قطعات جوانههمچنین 
تر و  جا که انقباض در منطقه گرم متمرکز خواهد شد، تغذیه گذاري ساده بنابراین اگر کربور سیلیسیم به مذاب چدن اضافه شود، از آن

 .]2[یش خواهد یافت ها افزا راندمان تغذیه

زایی و  تر باشد آن ماده در جوانه ها باید دانست که هر چه میرایی ماده حاوي سیلیسیم طوالنی زایی گرافیت در چدن در مورد جوانه
. شد زنی و رشد گرافیت بدون نیاز به تحت تبرید زیاد، خواهد زا در مذاب منجر به جوانه حضور مواد جوانه. تر خواهد بود تلقیح موفق

بنابراین انجماد . دهد که استفاده از ماده ي جوانه زا باعث می شود که انجماد در دماهایی باالتر اتفاق بیافتد این مسئله به این علت رخ می
  . ]3[شود  زنی کاربید کامل می کامل قبل از رسیدن به دماي جوانه

آید نامنظم بوده و داراي شکل  تجزیه کاربید به وجود می هایی که از شود که گرافیت زنی صحیح باعث می عدم وجود یک جوانه
زنی زیاد شده و شکل  شود که مراکز جوانه وجود مواد تلقیحی باعث می. کروي نباشد و شکلی شبیه گرافیت در چدن مالیبل داشته باشد

ترکیب شیمیایی روي ساختار و خواص آور تغییر  یکی از اهداف مهم عملیات تلقیح جبران تأثیرات زیان]. 4[ها منظم باشد  گرافیت
مقادیر کمتر یا بیشتر ماده . زا بایستی در حد بهینه انتخاب شود براي رسیدن به بازدهی ماکزیمم، مقدار جوانه. هاي نشکن است چدن

درصد  8/0تا  04/0زاي به کار رفته و روش اضافه کردن، مقادیر پیشنهادي بین  بسته به نوع جوانه. یجوانه زا بازدهی کمتري دارد
البته باید توجه داشت که ترکیب شیمیایی اولیه مذاب باید طوري تنظیم شود که بعد از اضافه کردن مواد . ]5و7[تواند متغیر باشد  می

  .زا ترکیب مورد نظر به دست آید جوانه
 Nodule(هاي گرافیت  کرهو تعداد ) Nodularity(عوامل مؤثر بر خواص چدن نشکن شامل ترکیب شیمیایی، ساختار گرافیت 

Count(توانند روي دیگري تأثیر  الزم به ذکر است که هر کدام از این عوامل نیز می. باشند ، ساختار زمینه و سرعت سرد کردن می
ن نیز هاي گرافیت، ساختار زمینه و سرعت سرد شد به عنوان مثال در اثر تغییر ترکیب شیمیایی ساختار و تعداد کره. زیادي داشته باشد

تواند روي ساختار زمینه اثرگذار باشد و باالخره این که سرعت سرد شدن نیز اثرات  هاي گرافیت می چنین ساختار کره هم. کند تغییر می
  ]6-9[هاي گرافیت دارد  بسیار زیادي روي ساختار زمینه، میزان کروي شدن و تعداد کره

  
 
 
  



  سومین همایش مشترك مهندسین متالورژي و انجمن علمی ریخته گري ایران
 

  مواد و روش تحقیق 
 مواد اولیه

نکته مورد توجه این که این نوع شمش داراي گوگرد و فسفر بسیار . آمده است) 1(شیمیایی شمش چدن نشکن در جدول ترکیب 
  .باشد کمی می

  
  
  
  
  
  
  .زایی مورد استفاده قرار گرفت به منظور جوانه) 2(و با آنالیز شیمیایی مطابق جدول % 93کربور سیلیسیم با خلوص  

  
  
  
  
  

منیزیم نیز در عملیات % 8زیم حاوي همچنین از فروسیلیکو منی. دیگر ماده ي جوانه زایی بود که استفاده شد% 75فروسیلیسیم با خلوص 
  .کروي کردن استفاده شد

  .اکسید کربن استفاده شد ها از ماسه سیلیسی به همراه چسب سیلیکات سدیم و گاز دي گیري نمونه جهت قالب

  روش کروي کردن مذاب
توجه به امکانات موجود روش با . قدم اول براي انجام آزمایشات تعیین روش مناسب براي عملیات کروي کردن مذاب می باشد

درجه  1480بدین ترتیب که پس از تهیه مذاب توسط کوره زمینی و در درجه حرارتی حدود . ساندویچی جهت این کار انتخاب گردید
گراد، بوته گرافیتی حاوي مذاب از کوره خارج و در پاتیلی که مواد کروي کننده همراه با پوشش نازکی از ماسه در کف آن  سانتی

 و مذاب بین واکنش تا پوشش ماسه اي شکسته شده این اي ضربه با پاتیل داخل به مذاب ریختن از پس. شود رار دارد واژگون میق
  .گیرد انجام سیلیکومنیزیم فرو

 
 
 
 
 
 

 

 )وزنی درصد(تركیب شیمیایي شمش چدن نشکن ) ١(جدول

 
 )درصد وزنی(تركیب شیمیایي كاربید سیلسیم ) ٢(جدول
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  زا نحوه افزودن مواد جوانه
هاي مختلفی مورد  بید سیلیسیم به مذاب روشبا توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی کاربید سیلیسیم، براي تعیین بهترین نحوه افزودن کار

ها  در ذیل سه روش به کار گرفته شده در این تحقیق همراه با دالیل موفقیت یا عدم موفقیت آن. بررسی دقیق و آزمایش قرار گرفت
بندي بسیار ریز  با دانه بدیهی است در این مرحله به منظور اطمینان کامل از حل شدن کاربید سیلیسیم، کاربید سیلیسیم. گردد بیان می

  .انتخاب شد
زا در درون محفظه اینمولد انجام گرفت که به دلیل سرد شدن مذاب  ، مخلوط کردن مواد کروي کننده و جوانه)اینمولد(در روش اول 

ملیات کروي شد مواد کروي کننده به خوبی عمل نکرده و ع زا باعث  جوانه زا مخلوط نشده و حتی این روش در افزودن مواد جوانه
  .کردن به خوبی انجام نشود

روش دوم به این صورت بود که پس از انجام عملیات کروي کردن، مطابق با روش ساندویچی، فقط کاربید سیلیسیم در محفظه اینمولد 
دو روش ناموفق قبل به این با توجه به . زا نیز به دلیل قابلیت ترکنندگی پایین میسر واقع نشد این نحوه افزودن مواد جوانه. قرار داده شد

را تأمین  SiCنخست باید روشی انتخاب شود که دما و زمان الزم براي انحالل . نتیجه رسیدیم که دو مسئله مهم باید در نظر گرفته شود
  . همچنین روش موردنظر قابلیت ترکنندگی کامل ذرات جوانه زا را داشته باشد. کند

با توجه به این نکات، روش سوم طوري برنامه ریزي شد که پس از اتمام عملیات کروي کردن، مذاب به درون پاتیل دیگري منتقل 
در این روش سرعت انجام عملیات بسیار مهم بود زیرا تأخیر در عملیات . نیز به آن اضافه گردد SiCشود و همزمان با انتقال مذاب، 

این سوراخ راه به در . براي رفع این مشکل به روشی ابتکاري در ته بوته چدنی سوراخی تعبیه شد .سبب سرد شدن مذاب می گشت
  .توسط پولکی فوالدي که به ته پاتیل لوال شده بود، مسدود شده و بدین طریق جریان مذاب کنترل می شد

باشد به  زا و عدم میرایی آن می جهت حل شدن جوانه زایی و روش تلقیح بندي دو عامل دماي جوانه پارامترهاي تعیین کننده اندازه دانه
  .کند زا در مذاب، از لحظه اضافه کردن تا انجماد کامل مذاب را مشخص می طوري که روش تلقیح مدت زمان حضور مواد جوانه

یختن مذاب به درون گرفت و همچنین از ابتداي عمل تلقیح تا ر درجه سانتیگراد صورت می 1470در این آزمایش عمل تلقیح در دماي 
بندي مختلف  زا در مذاب، کاربید سیلیسیم با دانه با توجه به دما و زمان حضور مواد جوانه. کشید دقیقه طول می 2.5قالب در حدود 

میلیمتر با راندمان مناسب جهت  2جهت بررسی حاللیت و عدم میرایی آن مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت اندازه دانه در حدود 
  . تلقیح آن در نظر گرفته شد
زا در عملیات جوانه زایی چدن نشکن، ترکیب شیمیایی مذاب و سرعت سرد شدن را  به عنوان جوانه SiCبه منظور تعیین مقدار بهینه 

وسط ترکیب شیمیایی ت. ها و ساختار زمینه بررسی نمودیم را روي ساختار، تعداد کره SiCثابت نگه داشته و اثرات مقادیر مختلف 
هاي یکسان و  کنترل دقیق آنالیز مذاب و سرعت سرد شدن نیز با در نظر گرفتن دماي بار ریزي ثابت، و همچنین استفاده از مدل

همچنین قطعات ریخته شده تا رسیدن به دماي محیط در قالب مانده و سپس از . هایی با جنس و ابعاد یکسان، ثابت نگه داشته شدند قالب
زا، اثر سرعت سرد شدن بر روي ساختار و سختی  در ادامه ي این تحقیق و پس از تعیین مقدار بهینه جوانه. شدند قالب ماسه اي خارج

  .                                       زاي کاربید سیلیسیم، مورد بررسی قرار گرفت چدن نشکن در حضور جوانه
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  نتایج و بحث
هاي گرافیت  ، تعداد کره)Nodularity(شامل ترکیب شیمیایی، میزان کروي شدن عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی چدن نشکن 

)Nodule Count(باشد ، ساختار زمینه و سرعت سرد شدن می.  
هاي  به عنوان مثال در اثر تغییر ترکیب شیمیایی ساختار و تعداد کره. هر یک از این عوامل نیز میتواند روي دیگري تأثیر گذار باشد

توانند روي ساختار زمینه اثرگذار  هاي گرافیت می چنین ساختار و کره هم. کند تار زمینه و سرعت سرد شدن نیز تغییر میگرافیت، ساخ
 .هاي گرافیت دارد باشد و باألخره این که سرعت سرد شدن نیز اثرات بسیار زیادي روي ساختار زمینه، میزان کروي شدن و تعداد کره

  شکن در مقادیر مختلف کاربید سیلیسیمتغییرات ساختار و سختی چدن ن
هاي گرافیت در حالت بدون مواد  شود که تعداد کره مشاهده می. دهد هاي ریخته شده را نشان می ساختار میکروسکوپی نمونه) 1(شکل
  . کاربید سیلیسیم بیشترین مقدار است% 3/0زایی شده با  زا کمترین مقدار و در حالت جوانه جوانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  . دهد زا نشان می هاي گرافیت را بر حسب درصد مواد جوانه چگونگی تغییرات تعداد کره) 2(شکل 

 .ریز ساختار چدن نشکن جوانه زایی شده با درصدهاي متفاوتی از کاربید سیلیسیم )1( شکل

)a (مواد جوانه زا، ریزساختار چدن نشکن بدون افزودن  
  200X.  

)b (كاربید % ٣/٠جوانھ زایي شده با  ریزساختار چدن نشکن
  .200Xسیلیسیم، 

)c ( کاربید سیلیسیم، % 5/0ریزساختار چدن نشکن جوانه زایی شده با
.200X  

)d ( فروسیلیسیم%  5/0ریزساختار چدن نشکن جوانه زایی شده با،  
100X.   
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با توجه به شکل . دهد زا نشان می میزان فریت و پرلیت در زمینه چدن نشکن و نتایج سختی سنجی را در مقادیر مختلف جوانه) 3(شکل
. باشد می SiCزاي  جوانه% 3/0شترین مقدار آن براي حالت و بی% 1/0مشاهده می شود که کمترین مقدار فریت در حالت استفاده از 

و بیشترین % 5/0کمترین مقدار پرلیت در حالت افزودن . رسد می% 75زاي فروسیلیسیم میزان فریت به  جوانه% 5/0همچنین با استفاده از 
و % 3/0ختی به ترتیب مربوط به افزودن همچنین کمترین و بیشترین مقدار س. باشد می SiCزاي  جوانه% 1/0مقدار آن هنگام افزودن 

  . می باشد SiCزاي  جوانه% 1/0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  گري منحنی انجماد چدن نشکن بصورت غیر تعادلی است زیرا در شروع ذوب قالب سرد است و انجماد  در شرایط عملی ریخته
از طرفی چدن نشکن نسبت به چدن خاکستري داراي تمایل بیشتري . از حالت تعادل خارج شده و تشکیل کاربیدهاي اولیه حتمی است

براي . کروي بودن گرافیت ها، سطح کمتري جهت رسوب گرافیت در چدن نشکن وجود داردبه تشکیل کاربید است زیرا که به دلیل 
هاي الزم براي رسوب گرافیت را در مذاب ایجاد کرده تا قبل از رسیدن دما به دماي تشکیل  زا، هسته رفع این مشکل توسط مواد جوانه

هاي  ستحاله ي یوتکتیک نیز مکانهاي الزم جهت تشکیل هستهزا در حین انجام ا همچنین جوانه. کاربید، گرافیت تشکیل شده باشد

درصد کروي شدن و تعداد کره هاي گرافیت بر حسب درصد ماده جوانه  )2(شکل 
  .زا

درصد فریت و پرلیت در زمینه چدن نشکن و نتایج سختی سنجی را در مقادیر مختلف  )3(شکل 
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یوتکتیکی را مهیا کرده و عمالً با کاهش تحت تبرید منحنی انجماد مذاب را تعادلی خواهد کرد در اینصورت از تشکیل فاز کاربید 
 ].3[آید  جلوگیري به عمل می

زنی گرافیت وجود نداشته و میزان رسوب  کافی جهت جوانه زا، هسته هاي ، در حالت عدم استفاده از مواد جوانه)a.1(در شکل
. کند هاکاهش یافته که این مطلب تشکیل کاربید در حین انجماد و تشکیل پرلیت در حین انجام واکنش یوتکتوئید را ترغیب می گرافیت

گیرد، زیادتر بودن نسبت سطح به  هاي کروي شکل می هاي برفکی فریت بیشتري در مقایسه با گرافیت علت این که در اطراف گرافیت
  .این عامل منجر به کاهش خواص مکانیکی چدن نشکن خواهد شد. باشد هاي برفکی نسبت به حالت کروي می حجم گرافیت

هاي گرافیت و حداقل مقدار پرلیت،  زا به اندازه کافی است که منجر به ایجاد حداکثر کره شود که مقدار جوانه دیده می) b.1(در شکل 
  .زنی و رسوب مناسب گرافیت شده است اثر جوانه در

هاي  زنی گرافیت و هسته ، شعاع بحرانی الزم براي جوانه)Over Inoculation(ي تلقیح بیش از حد  به دلیل پدیده) c.1(در شکل 
ه بین هسته ها افزایش یافته که زنی گرافیت، فاصل همچنین به دلیل کم بودن مراکز جوانه. اند ها بزرگتر شده یوتکتیک افزایش یافته و کره

به طور کلی . شود در حین واکنش یوتکتوئید، نفوذ کربن از فاز آستنیت کمتر شده و تشکیل پرلیت را ترغیب کند این امر باعث می
واکنش  یابد، به دلیل کاهش فاصله نفوذ کربن در هنگام هاي گرافیت افزایش می میتوان اینگونه بررسی کرد که زمانیکه تعداد کره

یابد و در نتیجه با افزایش فریت نیز سختی کاهش  با کاهش مقدار پرلیت، فریت افزایش می. یابد یوتکتوئید، مقدار پرلیت کاهش می
محلهاي جوانه زنی براي تشکیل گرافیتها افزایش یافته و % 3/0با افزایش مقدار ماده ي تلقیح کننده تا حد . 3با توجه به شکل . . یابد می
و درنتیجه سختی چدن حاصل به دلیل تقلیل تبرید کاهش . حت تبرید که عامل تشکیل فاز کاربید خواهد بود جلوگیري خواهد شداز ت

  .پیدا خواهد کرد
با ثابت نگهداشتن ترکیب شیمیایی آهنگ سرد شدن و دماي بارریزي میزان تأخیر در انجماد شدیداً وابسته به هسته هاي موجود در  

در هنگام ذوب ریزي درصدهاي وزنی متفاوتی از ماده ي تلقیح که به . که گرافیت بر روي آنها تشکیل می شود چدن مذاب است
اگر چه بسیاري از عوامل مؤثر بر جوانه زایی . مذاب افزوده گشته است سبب ایجاد هسته هاي الزم براي تشکیل گرافیت می گردد

 Siبه طور کلی مواد تلقیح کننده اي که حاوي . ]10[یی کامالً واضح و روشن نیست شناخته شده اند اما مکانیزم اصلی عمل جوانه زا
می باشند مانند کاربید سیلیسیم و فرو سیلیسیم باعث کاهش دماي پایداري کاربید شده و با افزایش ماده ي تلقیح کننده معموالً تعداد 

این امر محدوده دمایی پایداري گرافیت را افزایش . جوانه هاي یوتکتیک افزایش یافته و در نتیجه کاربیدهاي یوتکتیک کاهش می یابد
کاربید سیلیسیم به % 3/0همچنین مشاهده می شود که افزودن . عث انجماد یکنواخت و ساختار منظم گرافیت خواهد شدمی دهد که با

. فروسیلیسیم تأثیر بیشتري در توزیع یکنواخت گرافیت ها و ریزساختار زمینه دارد% 5/0عنوان جوانه زا به چدن نشکن نسبت به افزودن 
زاهایی  دهد جوانه تحقیقات نشان می. باشد کربن به صورت آزاد و یا ترکیب با سیلیسیم می% 30حدود جوانه زاي کاربید سیلیسیم داراي 

علت این امر طبق نظر . که در ترکیب خود گرافیت دارند داراي تأثیر بیشتري نسبت به سایر جوانه زا ها از جمله فروسیلیسیم می باشند
  .]6[زایی بر عهده دارند  زا را در مرحله گرافیت در مذاب است که نقش جوانهمحققین احتماالً وجود بسته هاي مولکولی کربن 

باشد  زایی به دلیل تشکیل بسته هاي کربن پراکنده در مذاب می می توان نتیجه گرفت که بازدهی بیشتر کاربید سیلیسیم در عمل جوانه
   .کند یزنی را تسهیل م که به دلیل مشابهت ساختار کریستالی با گرافیت، جوانه
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  تغییرات ساختار و سختی چدن نشکن در مقادیر مختلف سرعت سرد شدن
زایی شده را در مقاطع مختلف نشان  کاربید سیلیسیم جوانه% 3/0اي شکل که با  هاي پله ریزساختار چدن نشکن در نمونه) 4(شکل 

هاي  و در نتیجه افزایش سرعت سرد شدن، تعداد کره شود که با افزایش سطح مقطع نمونه ها با توجه به این شکل مشاهده می. دهد می
  .یابد گرافیت کاهش می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سطح مقطع نیز تأثیر بسزایی بر روي ساختار و زا و ترکیب شیمیایی بر روي ریز ساختار، سرعت سرد شدن یا  عالوه بر تأثیر مواد جوانه
. شود هاي نشکن دارد به طوري که با افزایش سرعت سرد شدن مادون انجماد افزایش یافته و در نتیجه زمان انجماد کم می خواص چدن

زا  ر حضور مواد جوانهد. شود یابد که منجر به تشکیل کره هاي ریز و یکنواخت گرافیت می زنی کاهش می همچنین شعاع بحرانی جوانه
  .زا تشکیل کاربید حتمی است شوند و عدم حضور مواد جوانه هاي زیادي تشکیل می هاي سرد شدن باال، کره در سرعت

درصد کروي شدن گرافیت ها، تعداد کره هاي گرافیت، درصد فازهاي فریت و پرلیت و همچنین تغییرات سختی ) 5(نمودارهاي شکل 
 .نمونه ي پله اي نشان می دهندرا در مقاطع مختلف از 

  
 

کاربید % 0.3با در مقاطع مختلف از نمونه ي پله اي، جوانه زایی شده یزساختار چدن نشکن ر) 4(شکل 

)a(  ریزساختار چدن نشکن جوانه زایی شده با
0.3 %SiC  10و در مقطع mm  ،200X.  

)b(  0.3ریزساختار چدن نشکن جوانه زایی شده با %
SiC  20و در مقطع mm  ،200X.  

)c(  ریزساختار چدن نشکن جوانه زایی شده با
0.3 %SiC  50و در مقطع mm  ،200X.  
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. تر که سرعت سرد شدن کمتري دارند، دالیل متعددي دارد زا در مقاطع بزرگ حضور مواد جوانهها با وجود  علت کاهش تعداد کره
زنی گرافیت وجود دارد و  هاي کمتري براي جوانه شوند و محل زا میرا می اول این که در اثر طوالنی شدن مدت زمان انجماد، مواد جوانه

  .شوند تر می ها بزرگ افزایش یافته و کره همچنین با کاهش تحت تبرید، شعاع بحرانی تشکیل جوانه
تر و مقدار پرلیت نیز  ها بزرگ ها کاهش یافته و اندازه آن توان دید که با افزایش سطح مقطع نمونه ها، تعداد کره می) 5(در شکل 

می توان نتیجه . می یابدبا افزایش پرلیت نیز سختی افزایش یافته و در نتیجه ي آن داکتیلیته چدن نشکن کاهش . افزایش یافته است
  .هاي سرد شدن باالتر چشمگیرتر است تر یا در سرعت زا در مقاطع کوچک گرفت که نقش مواد جوانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

درصد فازهاي فریت و ) c(تعداد کره هاي گرافیت، ) b(درصد کروي شدن گرافیت ها، ) a(نشاندهنده ي ) 5(شکل 
 .تغییرات سختی در مقاطع مختلف از نمونه ي پله اي) d(پرلیت و همچنین 



 …بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم

  نتیجه گیري
درصد وزنی % 0.3ـ مقدار بهینه کاربید سیلیسیم افزودنی جهت به مطلوبترین ریزساختار و خواص مکانیکی در چدن نشکن، به میزان 1

  .باشدمذاب می 
فروسیلیسیم تأثیر بیشتري در توزیع یکنواخت % 5/0کاربید سیلیسیم به عنوان جوانه زا به چدن نشکن نسبت به افزودن % 3/0ـ  افزودن 2

  .گرافیت ها و ریزساختار زمینه دارد
ه دلیل مشابهت ساختار باشد که ب زایی به دلیل تشکیل بسته هاي کربن پراکنده در مذاب می در عمل جوانه SiCبازدهی بیشتر  -3

  .کند زنی را تسهیل می کریستالی با گرافیت، جوانه
  .شود تر می زنی گرافیت کم ـ با کاهش سرعت سرد شدن یا با افزایش مدول قطعه تأثیر کاربید سیلیسیم در جوانه4
ه بعد به دلیل درشت شدن گرافیتها و کاهش و از آن ب% 3/0سختی چدن نشکن با افزایش ماده ي تلقیح کننده کاربید سیلیسیم تا حد  -5

  .افزایش میزان پرلیت افزایش می یابد
هاي گرافیت و درصد کروي شدن گرافیت ها  با افزایش سطح مقطع نمونه ها و در نتیجه افزایش سرعت سرد شدن، تعداد کره -6

  .کاهش و درصد پرلیت زمینه و سختی نمونه ها افزایش پیدا می کند
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