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  چكيده

 يكي از مراحل تگي،كاري قطعات ريخ  زمينه بر خواص مكانيكي و قابليت ماشينهايبا توجه به تاثير قابل توجه درصد فاز

 متالوگرافي ،ترل كيفيروش مخرب متداول در كن .است ي زمينه تعيين درصد فازها،مهم در كنترل كيفيت اين قطعات

كارگيري روش غيرمخرب ه با ب. وجود نداردتوليدي  براي تمامي قطعات آنعالوه امكان اعمال ه  ببوده وگير   كه وقتاست

 در توليد انبوه و براي زيادفازها با سرعت درصد  امكان تعيين ، جريانيجريان گردابي و تحليل پاسخ قطعات به القا

ثابت شيميايي اي شكل از جنس چدن نشكن با تركيب  در پژوهش حاضر قطعات استوانه. شود تمامي قطعات فراهم مي

شامل ولتاژ ( جريان يهاي قطعات به القا  با پاسخها نآ ساختار  توليد شده و ارتباط،ولي با درصد پرليت متفاوت در زمينه

 يها به القا ود ارتباط مناسب بين ساختار و پاسخنتايج نشان دهنده وج. بررسي شده است)  امپدانس نرماله،اوليه و ثانويه

 .است انبوه صنعتي اتدر توليد  قطعات و كنترل كيفيبازرسي كارگيري اين روش در هجريان و در نتيجه قابليت ب

  

  خواص مكانيكي -چدن نشكن -آزمون غيرمخرب جريان گردابي -كنترل كيفي: هاي كليدي واژه

  

       مقدمه-1

اما امروزه كاربرد . شوند يابي به كار گرفته مي هاست كه به طور وسيع در تشخيص عيوب و انواع ترك رب سالهاي غيرمخ آزمون

ها براي تشخيص و برآورد خواص متالورژيكي و مكانيكي مواد رو به  ها محدود به اين موارد نيست و استفاده از اين روش آن

  .شود نه و زمان توليد و كنترل كيفي قطعات صنعتي ميجويي در هزي اين امر منجر به صرفه. ]1[ گسترش است

در كنترل كيفي محصوالت ريختگي چدني، يكي از عوامل موثر بر خواص مكانيكي قطعات مانند سختي، استحكام و چقرمگي 

  .شود شكست، درصد فاز پرليت در ريزساختار است كه تشخيص آن در حال حاضر به كمك روش مخرب متالوگرافي انجام مي

. كند كارنت، يك روش غيرمخرب است كه بر اساس پاسخ قطعات به القاي جريان گردابي عمل مي آزمون جريان گردابي يا ادي

به خواص الكتريكي و مغناطيسي ماده مانند مقاومت ) شامل ولتاژ اوليه و ثانويه و امپدانس نرماله(پاسخ به دست آمده 

از آنجا كه خواص الكتريكي و مغناطيسي مواد به شدت به تركيب . ردالكتريكي و ضريب گذردهي مغناطيسي بستگي دا

اند، پاسخ قطعات به القاي جريان گردابي نيز به ريزساختار و تركيب شيميايي حساس خواهد  شيميايي و ريزساختار آنها وابسته

شان به القاي جريان  هاي متفاوت ختوان ريزساختارهاي مختلف را بر اساس پاس بنابراين در يك تركيب شيميايي ثابت، مي. بود

 را به طور شماتيك به تصوير مقوله اين 1شكل . گردابي از يكديگر تشخيص داد و درصد فاز اجزاي زمينه را مشخص كرد

  .كشيده است
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  يان گردابي جريزساختار نمونه با پاسخ آن به القايم ريرمستقي ارتباط غ- 1شكل 

 

است با استفاده از پاسخ جريان گردابي   توانسته1خان. ي اخير در اين رابطه انجام شده استها هاي زيادي در سال پژوهش

 و همكارانش اثر ريزساختار را برروي رفتار مغناطيسي فوالدهاي كربني به 2روميچه .]2[درصد پرليت فوالد را تعيين كند 

توسط محققين ديگر نيز ه دانه بر خواص مغناطيسي  و اثر انداز]3[ اند ي سنسورهاي الكترومغناطيسي بررسي كردهوسيله

 3ري مرسيتوسط ز ني  در فوالد باريزساختار مارتنزيتي شدهزدايي اليه كربنعمقبه عالوه ]. 5و4[ بررسي و تأييد شده است

 پرداخته نشكن در تحقيق حاضر به تشخيص سختي و درصد فاز پرليت موجود در ريزساختار چدن .]6[ گزارش شده است

  .شود مي

  

  روش تحقيق -2

شكن با تركيب شيميايي متر از جنس چدن ن  ميلي35 ميلي متر و قطر 150 طول اي به  نمونه استوانه6در اين تحقيق، ابتدا 

  . آورده شده است1ها در جدول  تركيب شيميايي نمونه. گري شد ثابت ريخته

  

  هاي چدني به كار رفته در پژوهش  تركيب شيميايي نمونه- 1جدول

S(%) P(%) Mn(%) Si(%) C(%) 

0.01 0.01 0.63 2.09 3.60 

  

 C900°ها در دماي   همه نمونه:در مرحله بعد، به منظور ايجاد ريزساختارهاي متفاوت، عمليات حرارتي به شرح زير انجام شد

ها   پرليتي در آن سرد شدند تا ريزساختاري تمامС670°تا دماي  C/min55° دقيقه آستنيته و سپس با سرعت 80به مدت 

نگهداري شدند تا درصدهاي  С730°هاي مختلف در دماي   زمانها به مدت زايي، نمونه س در سيكل فريتسپ. حاصل شود

 ساعت قرار داده 2 درجه به مدت С 250°گيري، همگي در دماي   سپس به منظور تنش.متفاوتي از فريت در آنها ايجاد شود

  .شدند

ها قرصي جدا شد و پس از بررسي ميكروسكوپي، درصد فازهاي زمينه در هر نمونه به كمك  همه نمونهدر مرحله متالوگرافي، از 

 درصد كرويت فاز گرافيت هر نمونه تعيين JIS G 5502به عالوه بر اساس استاندارد . گيري شد  اندازهMIPافراز آناليز تصوير  نرم

هاي   ريزساختار و درصد پرليت نمونه2در شكل . ها انجام شد نمونهسنجي برينل هم بر روي همه   تست سختيدر نهايت. گرديد

  .اي از عمليات متالوگرافي آورده شده است  خالصه2و در جدول مختلف به تصوير كشيده شده 

                                                                                                                                                               
1 - Khan 
2 - Rumiche 
3 - Mercier 

  يزيکی نمونهخواص ف   نمونهزساختارري

 )مغناطيسی-الکتريکی(

  پاسخ نمونه

  به القای جريان گردابی
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  هاي به كار رفته در پژوهش    ريزساختار و درصد پرليت نمونه-2شكل 

  

  ها نمونهاي از عمليات متاگرافي  خالصه - 2جدول 

  )برينل(سختي   (%)كرويت گرافيت   (%)گرافيت   (%)فريت   (%)پرليت   نمونه

1  6,1  81,8  12  5/85  150  

2  22,5  65,9  11,5  3/89  161  

3  30,4  58,5  11  8/84  178  

4  37,8  51,1  11  3/82  186  

5  67,3  22,6  10  5/81  226  

6  71,5  18,4  10  1/80  241  

  

بدين منظور از دستگاه . ها آزمون جريان گردابي گرفته شد كاري سطح قطعات، از آن  ماشيندر نهايت در مرحله آخر، پس از

طرح شماتيك دستگاه .  مگاهرتز داراست استفاده شد2 هرتز تا 1آزمايشگاهي كه قابليت تغيير فركانس جريان را در محدوده 

  . آمده است3در شكل 

  

  

  

  

  

  

   به كار رفته در پژوهشجريان گردابيتصوير شماتيك دستگاه آزمايشگاهي  - 3شكل 

  

، 400، 300، 200، 100، 50 فركانس 10در % 98ها در دماي ثابت اتاق و با ضريب پرشدگي كويل  اين آزمون براي همه نمونه

در هر )  نرماله و امپدانسهاشامل ولتاژ(هاي موج ورودي و خروجي   هرتز انجام شد و داده5000 و 2000، 1000، 600، 500

  .انس براي هر نمونه ثبت شدفرك
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  نتايج -3

اطالعات با معلوم شدن مقادير خروجي آزمون جريان گردابي براي هر نمونه، قدم بعدي يافتن بهترين رابطه بين اين مقادير، با 

پرليت زمينه ها با استفاده از آناليز رگرسيون خطي، بهترين ارتباط بين درصد فاز  پس از بررسي داده .ستمربوط به ريزساختار ا

مچنين براي سختي ه. دهد  اين رابطه را نشان مي4 هرتز به دست آمد كه نمودار شكل 50در فركانس امپدانس نرماله و 

 به تصوير 5شود كه در نمودار شكل   هرتز ديده مي50كانس  در فرز هم با پارامتر امپدانس نرماله ارتباط باها، بهترين نمونه

  .كشيده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   هرتز50 ارتباط بين درصد پرليت و پارامتر امپدانس نرماله در فركانس - 4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   هرتز50 و پارامتر امپدانس نرماله در فركانس سختيارتباط بين  -  5شكل 
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اي آزمون است ه دهنده وجود ارتباط مناسب بين ريزساختار و خروجي ضريب رگرسيون باالي به دست آمده در اين روابط نشان

توان از پاسخ يك قطعه مجهول از جنس چدن نشكن به القاي جريان گردابي، درصد پرليت  و در نتيجه با داشتن اين روابط مي

  .و سختي آن را با تقريب خوبي برآورد كرد

  

  بحث و بررسي -4

 عالوه بر شود، اعث اين اختالف ميطور كه گفته شد، پاسخ مواد مختلف به القاي جريان گردابي يكسان نيست و آنچه بهمان

ها،  مانند شكل و ابعاد نمونه (اند هها ثابت در نظر گرفته شد  كه در اين پژوهش براي همه نمونهپارامترهاي فيزيكي و محيطي

مهمترين داليل يكسان  .هاست خواص مغناطيسي آندر  تفاوت ،)]1[و دماي محيط ضريب پرشدگي كويل هاي كويل،  ويژگي

تفاوت در مقدار  - 3اختالفات ريزساختاري و  - 2تفاوت در تركيب شيميايي  -1خواص مغناطيسي مواد مختلف ناشي از نبودن 

هاي به كار رفته در اين پژوهش همگي تركيب شيميايي يكسان داشته و  از آنجا كه نمونه. ]1[استباقيمانده در ساختار تنش 

ثر در ايجاد خواص مغناطيسي متفاوت، اختالفات ريزساختاري است كه به دليل اند، تنها عامل مو زدايي را طي كرده سيكل تنش

از . كند بستگي پيدا ميبه نسبت فازهاي فريت و پرليت تنها ) 2جدول  (ها  در نمونهدرصد كرويت يكسان فاز گرافيتمقدار و 

 در خواص مغناطيسي ماده را درك ميتوان تفاوت تاثير اين دو فاز 1هيسترزيسبه منحني منحني تلفات مغناطيسي موسوم 

  .كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مقايسه منحني تلفات مغناطيسي در ساختارهاي فريتي و پرليتي-  6شكل 

  

                                                                                                                                                               
1 - hystersis curve 
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 نسبت به ساختار فريتي بيشتر (Hc) 1گيوادارند پارامتر مقدار ،شود، در ساختارهاي پرليتي  ديده مي6طور كه در شكل  همان

گيرد، بر   قرار ميHاي فرومغناطيس در معرض ميدان مغناطيسي به شدت  ه هنگامي كه مادهدليل اين پديده آن است ك. است

 با افزايش هر چه بيشتر همراستايي،. ها در راستاي ميدان اعمالي قرار گيرند شود تا آن هاي مغناطيسي ماده نيرو وارد مي حوزه

  : برسد (Bs)بد تا به حد نهايي اشباع مغناطيسي يا افزايش مي 1 بر اساس رابطه (B)شار مغناطيسي عبوري از ماده 

)1(  HB .µ=  

  . ضريب گذردهي مغناطيسي ماده و جزء خواص فيزيكي ذاتي هر ماده استµكه در 

هاي كاربيدي كه مانع همراستا شدن حوزه هاي مغناطيسي هستند بيشتر  از آنجا كه با افزايش درصد زمينه پرليت زمينه، اليه

بيشتري خواهد بود تا غلبه بر ) نيرو( Hبه شدت ميدان   نياز(Bs)حد نهايي اشباع مغناطيسي شوند، براي رسيدن به  يم

 افزايش مي يابد كه اين امر با توجه (Hc) گيوادارند پارامتربنابراين . هاي مغناطيسي ممكن شود هاي حوزه شدگي ديواره قفل

  .]5و3[  استµناطيسي يا  معادل كاهش ضريب گذردهي مغ1به رابطه 

 نيز كاهش يافته كه اين امر منجر به كاهش مقاومت القايي (L)، ضريب خودالقايي كويل µاز طرفي بنا به روابط زير با كاهش 

  :خواهد شد ) موسوم به امپدانس (Z و در نتيجه مقاومت ظاهري (XL)مدار 

)2(   lANL /.. 2µ=  

)3(    LfX L ..2π=  

)4(   
I

V
RXZ L =+=

22  

  . فركانس جريان گردابي استf طول سيم پيچ و l سطح مقطع نمونه، A تعداد دور سيم پيچ، Nكه در آنها 

شاهد كاهش امپدانس و نيز كاهش ولتاژ اوليه و ثانويه ) دل با افزايش سختي استاكه مع(بنابراين با افزايش درصد پرليت 

  .شود  نيز ديده مي5 و 4وع در روابط به دست آمده در شكل هاي اين موض. خواهيم بود

  

  گيري نتيجه -5

 با روش غيرمخرب جريان گردابي با دقت كامال مناسبي نشكنتشخيص سختي و درصد پرليت موجود در ريزساختار چدن  -1

  .امكان پذير است

 هرتز 50در فركانس با پارامتر امپدانس نرماله  ،كننش موجود در ريزساختار چدن تسختي و درصد پرليبراي  وابطبهترين ر -2

95.02 به ترتيب ها د كه ضريب رگرسيون آننآي به دست مي
=R 97.02و

=R است.  

 با نشكنبين سختي و درصد پرليت موجود در ريزساختار چدن دهد  مي يب رگرسيون به دست آمده نشانا باال بودن ضر-3

توان از پاسخ   اين روابط مياستفاده ازو در نتيجه با ارتباط خوبي وجود دارد و ) امپدانس نرماله(ي آزمون جريان گردابي خروج

  .يك قطعه مجهول از جنس چدن نشكن به القاي جريان گردابي، درصد پرليت و سختي آن را با تقريب خوبي برآورد كرد

  

 تشكر و قدرداني

 همكاري در انجام به خاطر سناباد فورج گسترشركت مجموعه سازي توس و شركت  ت محترمنويسندگان مقاله از مديري

  . كمال تشكر و قدرداني را دارندگري  ذوب و ريخته القاييكوره و استفاده از ها آزمايش

 

                                                                                                                                                               
1 - Coercivity 
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