
 

 
 
 

  رفولوژي گرافیت و ریز ساختار چدن نشکنبر مو رسی تاثیر ارتعاشات مکانیکیرب
  

  3، سید محمد رضا ضیایی2، مهدي عبدالهی1 ابوالفضل باباخانی
  

 چکیده 
ریخته گري چدنی با خواص مکانیکی مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته و اکثر عملیات هایی که به این قطعات در سالهاي اخیر 

یکی از این روشها جوانه زنی دینامیک در مذاب  .ها می باشد ظور انجام می شود در جهت اصالح ساختار و توزیع مناسبتر گرافیتمن
محققان زیادي در . است که از آن جمله می توان ریخته گري تحت ارتعاش یا ایجاد تالطم و حرکت شدید مذاب در قالب را نام برد

ر ارتعاشات أثیدراین پژوهش ث. أثیر آن بر ساختار و توزیع گرافیت در چدن نشکن پژوهش نموده اندمورد نقش ارتعاش و چگونگی ت
 %1مذاب چدن نشکن در کوره القایی تهیه شده و  به میزان  .می گیردمکانیکی بر مورفولوژي گرافیت در چدن نشکن مورد مطالعه قرار 

اضافه شد و پس از اضافه کردن فرو سیلیس منیزیم، مذاب سریعاً به درون قالب ها فرو سیلیس به مذاب % 3/0آلیاژ فرو سیلیس منیزیم و 
اعمال  بررسی ها نشان می دهد که .در این تحقیق از قالبهاي ماسه اي، فلزي و همچنین قالب تحت ارتعاش استفاده شد. انتقال داده شد

هاي کروي تا تعداد گرافیت افزایش کروي شدن و میزان بهبوددر حال انجماد نسبت به حالت ساکن باعث  چدن نشکن ارتعاش به مذاب
ریخته گري  باعث کاهش درصد پرلیت و افزایش درصد فریت نسبت به نمونه هاي همچنین اعمال ارتعاش .می گردد برابر دو حدود

  .گردد میماسه اي و فلزي  قالب هاي شده در
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                                                                                                      مقدمه  

ارتعاش مذاب در حین انجماد باعث بهبودي خواص مکانیکی، خوردگی، کاهش تخلخل، ظریف شدن ساختار، مقاومت در برابر 
بررسی اثر ارتعاش در حین انجماد بار ها توسط محققان . می شود...  ماکروسکوپی و پارگی گرم، کاهش جدایش میکروسکوپی و

چرنیف توانست با استفاده از اعمال انرژي  1868در سال  ].1[بسیاري انجام شده است که هر کدام موفقیت نسبی نیز بدست آورده اند
ییرات فشار در نقاط مختلف مذاب ایجاد شده که باعث جوانه زنی و در اثر ارتعاش، تغ. ارتعاشی ساختاري ریز دانه در فوالد ایجاد کند

  atmدر مذاب می شود و در اثر فروپاشی این حبابها، فشارهاي بسیار باالیی به مذاب اعمال شده که تا حدودحفره خالی تشکیل 
کالپیرون باعث  –طبق رابطــــه کالزیوس  افـــزایش موضعی فشــــار. می رسد، که به این پدیده کاویتاسیون گـــفته می شود 100000

می شود که نقطه ذوب مذاب به صورت موضعی و لحظه اي افـــزایش پیدا کـــــرده و تحت تبرید زیادي بوجود آید که باعث تسریع 
دریتی شکسته همچنین در اثر فشارهاي موضعی باال و حرکت مذاب در اثر ارتعاش، ممکن است که بازوهاي دن. جوانه زنی خواهد شد

شوند که این تکه هاي کریستالی به دلیل اینکه از جنس خود مذاب بوده و خاصیت خیس شوندگی باالیی دارند، توسط مذاب پس زده 
تیلر و اوهارا نشان دادند که در اثر نیروهاي خمشی و مکانیکی در ریشه بازوهاي . نشده و داراي بهترین خواص جوانه زنی هستند

همچنین تمرکز عنصر آلیاژي در ریشه بازوها باعث کاهش . حرارتی ایجاد شده که می تواند باعث شکستن آنها شوددندریتی تمرکز 
.                                                  ]2[ نقطه انجماد شده که سبب کاهش ضخامت ریشه بازو گردیده که در اثر فشار موضعی یا جریان مذاب شکسته می شود

انیزم کلی جهت ایجاد جوانه هاي جدید و ریز شدن ساختار در قطعاتی که تحت ارتعاش منجمد شده اند، به سه گروه اصلی تقسیم مک
   ].3[ می شوند

  جوانه زنی به علت پدیده کاویتاسیون: الف 
  ریز شدن دانه ها در اثر خرد شدن و شکستن دندریتها : ب 
  .  ه در ابتداي انجماد ، در اثر نیروي ارتعاشی و حرکت آنها به سمت مرکز قطعهجدا شدن دانه هاي تبریدي تشکیل شد: ج 

  :همچنین روشهاي ایجاد ارتعاش در مذاب عبارتند از 
  . که احتماال بهترین و موثر ترین روش می باشد و بیشترین کاربرد را نیز دارد : ارتعاش قالب ) 1
  :یر انجام شودز ارتعاش مذاب که ممکن است به یکی از روشهاي) 2

  ارتعاش سطح مذاب: الف 
  ارتعاش کل مذاب توسط ایجاد میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی: ب 
  در داخل مذاب) جهت ارتعاش آلتراسونیک ( فرو بردن پروب : ج 

  ارتعاش قطعه ریختگی) 3   
که عبارتند از اصطکاك، ارتعاش و . می گیرداصوال می توان گفت جوانه زنی در یک مذاب ناپایدار به واسطه سه عامل مستقل صورت 

 کامالً ي نوع اول مایع فوق تبرید شده در. به طور کلی دو نوع جوانه زنی دینامیکی تا کنون تشخیص داده شده است. ]4[ ازدیاد فشار
تعداد  دومنوع ناپایداري که شامل هیچ گونه کریستالی نمی باشد توسط یک عامل دینامیکی مناسب جوانه زنی می کند و در 

می  نوع اول را مطمئناً. در حال انجماد به نسبت خیلی زیاد توسط یک عامل دینامیکی افزوده می گردد مذابکریستالهاي موجود در 
توان یک روش جوانه زنی دانست ولی در مورد نوع دوم نمی توان به یقین اظهار کرد که جوانه زنی مربوط به خرد شدن کریستالهاي 
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بررسی ها نشان داده اند که با اعمال انرژي ارتعاشی در حین انجماد ، درصد انقباضات پراکنده بطور قابل مشاهده . است ایعموجود درم
به عبارتی باعث کاهش حفره هاي انقباضی پراکنده و در برخی موارد آنها را کامال حذف می کند که دلیل این امر .  اي کاهش می یابد

از اثرات دیگر انرژي ارتعـاشی به هنگـــام انجمـــاد  .]5[ اي بین دندریتی توسط مذاب عنوان شده استافزایش قابلیت پر شدن فض
فــلزات و آلیــاژها ،انرژي ارتعاشی نقش گاززدایی راایفا می کند با استفاده از ارتعــاش تخلخــل در آلیاژهایی که بصورت محلول 

به هر حال بایستی به این نکته توجه شــود کــه این تـاثیر مثبت نیز تنها در محدوده معینی . د جــامد انجماد می یابند ، کاهش پیدا می کن
در اثر . ]6[ همچنین اعمال ارتعاش یکی ار راههاي مؤر در کاهش جدایش معکوس می باشد. انرژي ارتعاشی قابل حصول می باشداز 

است، ) عرض منطقه خمیري(یت که در حقیقت نشانگر فاصله انجماد طول بازوهاي دندر شدن،افزایش سرعت سرد اعمال ارتعاش و 
الزم بذکر است در بیشتر . کاهش پیدا می کند) معکوس(کـــاهش می یابد و بدین ترتیب جدایش ریز و بدنبال آن ، جدایش درشت 

مکانیزم کنترل جدایش  .تام برده شده اسبه عنوان موثرترین روش در کاهش جدایش معکوس ن اعمال ارتعاش تحقیقات از روش
معکوس از طریق جابجایی و حرکت مذاب ، بدینگونه عنوان شده است که در اثر شکسته شدن بازوهاي دندریت و نیز ازدیاد مراکز 

تاثیر  بررسی حاضر تحقیق هدف از .انجماد در اثر کاهش شعاع هسته هاي پایدار ، ساختاري با دانه هاي ریز و محوري بوجود می آید
 .باشد می تعاشات مکانیکی بر مو رفولوژي گرافیت و ریز ساختار چدن نشکنار

  روش تحقیق   
، پس نمونه هاي آزمایش به منظور ریخته گري. آمده است) 1(ترکیب شیمیایی شمش چدن مورد استفاده در این تحقیق در جدول 

پس از  و شدفرو سیلیس به مذاب اضافه % 3/0منیزیم و آلیاژ فرو سیلیس  %1به میزان  القایی،نشکن در کوره تهیه مذاب چدن از 
باعث اکسید  تأخیر در ذوب ریزي در این مرحله. انتقال داده شد ها به درون قالبسریعاً مذاب  ،اضافه کردن فرو سیلیس منیزیم

خواهد کروي شدن راندمان این امر باعث کاهش چشمگیر در . شود و تبخیر شدن و واکنش آن با عناصر دیگر میمنیزیم شدن 
اثر ارتعاش نسبت به نمونه هاي ساکن به منظور بررسی قالب تحت ارتعاش همچنین  فلزي و ،ماسه اياین تحقیق از قالبهاي  در. شد
روش مناسب براي عملیات کروي کردن مذاب با توجه به امکانات موجود روش . ، استفاده شدقالب فلزي و ماسه اي در

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

 فرو و مذاب بین واکنش شکسته تا را پوشش این اي ضربه با پاتیل داخل به مذاب ریختن از پس .شد داشت واژگون می

 . ماسه استفاده شد Speed100جهت ایجاد ارتعاش از دستگاه ویبره با همچنین . شود انجام سیلیکومنیزیم

 
  

  

  

 )وزنی(% ش چدن نشکن ترکیب شیمیاي شم )1(جدول 
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در مرحله  .شدنداز قالب خارج و از مقطع عرض برش زده و آماده متالوگرافی  اتقطعقالب ها تا دماي محیط، سرد شدن پس از 
جهت بررسی مورفولوژي گرافیت نمونه ها بعد از سنیاده زنی بدون انجام عمل  .ندسنباده زده شد 1200نمونه ها تا سنباده  ،تالوگرافیم

درصد حکاکی شدند و در این مر حله در صد پرلیت و فریت  2سپس نمونه ها با محلول نایتال . حکاکی تحت بررسی قرار گرفتند
در ادامه آزمایش سختی سنجی برینل . ندمورد بررسی قرار گرفت Clemexتوسط نرم افزار  ،ASTM A247-67مطابق با استاندارد 

  .به منظور بررسی تأثیر نوع قالب بر سختی زمینه چدن نشکن انجام گرفت

  
  یافته ها و بحث  

با توجه به این . ارتعاش نشان می دهدفلزي و تحت  ،توزیع گرافیت ها را در دو حالت اچ نشده و اچ شده در قالبهاي ماسه اي) 1(شکل 
در نمونه ي تحت  .افزایش پیدا می کند تعداد مکانهاي جوانه زنی گرافیت ات مکانیکی،در اثر ارتعاششکل در قالب تحت ارتعاش 

صله به طور کلی فا. ارتعاش هسته هاي کافی جهت جوانه زنی گرافیت وجود داشته و میزان رسوب گرافیت ها افزایش یافته است
. کاهش یافته و در نتیجه تعداد گرافیت ها افزایش می یابد ،دیفوزیونی اتمهاي کربن جهت خروج از زمینه و پیوستن به گرافیت آزاد

از کرویت باالیی گرافیت ها  ،ارتعاشدر قالب تحت  همچنین .این امر موجب فقیر شدن زمینه از کربن و فریتی شدن آن می گردد
  .هستند برخوردار

علت  .تعداد کره هاي گرافیت را بر حسب میزان کرویت آنها در قالبهاي ماسه اي، فلزي و تحت ارتعاش نشان می دهد) 2(شکل 
هرچه سرعت انجماد باالتر باشد، انرژي . ها در قالب فلزي که سرعت سرد شدن بیشتري دارد، دالیل متعددي دارد افزایش تعداد کره

یعنی مسافت نفوذي اتم کربن براي جدا شدن از زمینه و . بحرانی جوانه زنی کوچکتر می گردد آزاد جوانه زنی کاهش یافته و شعاع
زنی منجر به تشکیل کره هاي  کاهش شعاع بحرانی جوانه. قرار گرفتن در گرافیت آزاد کاهش می یابد و ندول کانت افزایش می یابد

با . ها در قالبهاي ماسه اي، فلزي و تحت ارتعاش را نشان می دهدمیزان کرویت گرافیت) 2(جدول . شود ریز و یکنواخت گرافیت می
توجه به این جدول ارتعاشات مکانیکی عالوه بر اینکه باعث افزایش تعداد کره ها و ریز شدن آنها می شوند، میزان کرویت را نیز 

  .افزایش می دهند
صرف نظر از نوع زمینه، . زمینه به سطح گرافیت نفوذ کند براي ایجاد زمینه فریتی در حین سرد شدن در یک قطعه بایستی کربن از

بعالوه امکان جدایش عناصري . کاهش تعداد گرافیت ها می تواند منجر به ایجاد کره هاي گرافیتی درشت و با شکلهاي بی قاعده گردد
 Nodule(لذا امروزه تعداد کره ها  .نظیر کرم، منگنز و فسفر افزایش یافته و احتمال ایجاد کاربیدهاي بین سلولی بیشتر می گردد

Count (به عنوان راهنما و شاخص مفیدي در کنترل کیفیت متالورژیکی چدنهاي نشکن مطرح است.  
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  قالب تحت ارتعاش  قالب فلزي  قالب ماسه اي  نوع نمونه

  84.9  81.6  76.9  درصد کرویت

c 

f d e 

a b 

تعاش در حالت بدون اچ و توزیع گرافیت ها در زمینه چدن نشکن به ترتیب مربوط به قالبهاي ماسه اي فلزي و تحت ار) a-c( )1(شکل 
توزیع گرافیت ها در زمینه چدن نشکن به ترتیب مربوط به قالبهاي ماسه اي فلزي و تحت ارتعاش در حالت اچ ) 100X ،)d-fبزرگنمایی 

  . 100Xشده و بزرگنمایی 
 .درصد کرویت نمونه هاي مربوط به قالب ماسه اي فلزي و تحت ارتعاش) 2(جدول 
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با توجه به این شکل، درصد پرلیت نمونه ي تحت . به ترتیب درصد پرلیت و سختی نمونه هاي مختلف را نشان می دهد) 4(و ) 3(ل شک
در توضیح این مطلب می توان گفت که در قالب فلزي نسبت به قالب . ارتعاش نسبت به دو قالب دیگر کمتر و سختی آن باالتر است

با . ها کوچکتر و مقدار پرلیت نیز کاهش یافته است ها افزایش یافته و اندازه آن سرعت سرد شدن، تعداد کرهماسه اي به دلیل باالتر بودن 
اثر ارتعاش و افزایش سرعت سرد شدن . کاهش پرلیت نیز سختی کاهش یافته و در نتیجه ي آن داکتیلیته چدن نشکن کاهش می یابد

تعداد مکانهاي جوانه زنی گرافیت افزایش یافته و فاصله دیفوزیونی اتمهاي کربن  باعث کاهش میزان سختی شده است، به این دلیل که
این امرموجب فقیر شد زمینه . جهت خروج از زمینه و پیوستن به گرافیت آزاد کاهش یافته و در نتیجه تعداد گرافیت ها افزایش می یابد

   .                            از کربن و فریتی شدن آن می گردد

Nodule 
count 

Sphericity 

)c (قالب تحت ارتعاش 

Sphericity 

Nodule 
count 

)a (قالب ماسه اي 

Nodule 
count 

Sphericity 

)b ( فلزيقالب 

 .قالب تحت ارتعاش) c(قالب فلزي و ) b(قالب ماسه اي، ) a(تعداد کره هاي گرافیت بر حسب درصد کرویت در نشاندهنده ي ) 2(شکل 
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هنگامیکه . به طور کلی سرعت نفوذ کربن و زمان الزم براي نفوذ، تعیین کننده درصد نسبی پرلیت و فریت در ریزساختار چدن است
اي که کربن باید نفوذ کند زیاد می باشد و در این  شوند و فاصله هاي گرافیت کم باشند، به صورت پراکنده در زمینه پخش می کره

ها زیاد باشد فاصله نفوذ کربن  در صورتی که درصد کره .سرد شدن در منطقه یوتکتوئید بسیار حساس است حالت زمینه چدن نسبت به
بنابراین هنگامیکه درصد . گیري زمینه فریتی جلوگیري شود شود و سرعت سرد شدن بسیار زیادي الزم است تا از شکل کوتاه می

اینگونه بررسی کرد که . گردد ها حساستر می ختار نسبت به تغییر تعداد کرههاي گرافیت کم باشد، میزان پرلیت موجود در ریزسا کره
یابد، به دلیل کاهش فاصله نفوذ کربن در هنگام واکنش یوتکتوئید، مقدار پرلیت کاهش  هاي گرافیت افزایش می زمانیکه تعداد کره

  .یابد فریت نیز سختی کاهش می یابد و در نتیجه با افزایش با کاهش مقدار پرلیت، فریت افزایش می. یابد می

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

ماسه اي، فلزي (بر حسب نوع قالب  درصد پرلیت نمونه ها )3(شکل 
  .)تحت ارتعاش

و ماسه اي، فلزي (تغییرات سختی بر حسب نوع قالب  )4( شکل
 .)تحت ارتعاش



 ...بررسی تأثیر ارتعاشات مکانیکی بر 

  نتیجه گیري  
چدن نشکن باعث افزایش کره هاي گرافیت تا حدود دو برابر و کوچکتر شدن کره ها و  در حین انجمادمکانیکی اعمال ارتعاش  -1

   . همچنین افزایش میزان کرویت آنها خواهد شد

چدن نشکن میزان پرلیت در ریزساختار کاهش یافته و در نتیجه ي آن فاکتور سختی به  در اثر اعمال ارتعاش در حین انجماد مذاب -2
  .میزان قابل توجهی کاهش می یابد

و اثراتی مشابه با اعمال  نمونه فلزي نسبت به نمونه ماسه اي باعث افزایش تعداد گرافیت ها شده است شدن درافزایش سرعت سرد  -3
  .ارتعاش دارد

، به بیان گردد ها حساستر می هاي گرافیت کم باشد میزان پرلیت موجود در ریزساختار نسبت به تغییر تعداد کره کره هنگامیکه درصد -4
 .زمینه چدن نسبت به سرد شدن در منطقه یوتکتوئید بسیار حساس است دیگر

  
  تشکر و قدردانی 

 همچنین و مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی دانشکده ريگ ریخته و حرارتی عملیات متالوگرافی، آزمایشگاه مسئولین از وسیله بدین

 و تشکر کمال نمودند، همکاري ها نمونه تهیه و آزمایشات انجام در که مشهد دانشگاهی جهاد گري ریخته کارگاه مسئولین
  .گردد می قدردانی
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