
  

  



 



 

  CK60فوالد  کردن تهیآستن زمان بر کردن گرم نرخ اثری بررس 

   .قیرف محقق حامد ی،سجاد میعبدالکر دیس ،یعیرف اسیال 

 
 چکیده 

اثر نرخ های مختلف گرم کردن از دمای محیط تا دمای سخت کردن، بر روی زمان آستنیته کردن   مطالعه،در این  

زمان های آستنیته کردن کم،، موبمک کاممش ن مدن اسمتحاله      . ده استبررسی ش CK60بهینه نمونه هایی از فوالد 

به آستنیت شده و پس از سرد کردن قطعه با سمرتت دلخمواه، بمه من مور ای ماد      ( یا هر فاز اولیه دیگر)تبدیش پرلیت 

کمردن   از طرفی اگر زمان آسمتنیته . ساختار مورد ن ر، هنوز مقداری از فاز اولیه در ریز ساختار وبود خواهد داشت

طوالنی باشد قطعه درشت دانه شده، امکان اتوباج و شکست قطعه بی تر ممی شمود، تملیمار ررارتمی ممورد ن مر       

لذا باید در محاسبه ی زمان آستنیته کردن مقمدار بهینمه ی   . طوالنی تر خواهد شد و انرژی بی تری مصرف می شود

آستنیت ممی شمد    %100-96من ر به ای اد ( ثابت در دمای)زمان آستنیته کردنی که . آن مد ن ر قرار گرفته شود

در پنج نرخ مورد بررسی قرار گرفت و م اهده شد که هر چقدر نرخ گرم کردن بی تر باشمد زممان آسمتنیته کمردن     

دربه سلسیوس بر دقیقه ناچیز، ولمی در نمرخ همای بی متر از آن      51باید بی تر شود که این اثر در نرخ های کمتر از 

( r)بر رسک نرخ گمرم کمردن  ( t)همچنین رابطه ریاضی نیز برای تخمین زدن زمان آستنیته کردن. بسیار شدید است

 .بدست آورده شد

  CK60نرخ گرم کردن، زمان آستنیته کردن، فوالد تملیار ررارتی، : های کلیدی واژه
 

 

 



 مقدمه

و رشد آستنیت از  ت کیش. نحوه ت کیش آستنیت در یک فوالد بستگی به ساختمان میکروسکوپی آن دارد

م خص است که در استحاله . م خص می شود  پرلیت در یک فوالد یوتکتوئیدی با رابطه 

 6.67درصد کربن باید با سمنتیت با   0.02بدین صورر که فریت با . فوق نفوذ نقش اساسی را بازی می کند

بنابراین تالوه بر این که فوالد باید در . ود آیددرصد کربن به وب 0.8درصد کربن در ه، آمیخته تا آستنیت با 

در یک . منطقه ت کیش آستنیت قرار گیرد، زمان و دربه ررارر نگهداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند

  ]5 [. دمای ثابت، درصد آستنیت ت کیش شده تابعی از زمان نگهداری فوالد در منطقه آستنیت می باشد

الل کامش سمنتیت باتث توزیع همگن کربن در آستنیت نمی گردد زیرا درصد دگرگونی فریت و رتی انح

برای همگن کردن کربن مذکور . کربن در ق رهایی از آستنیت که م اور با سمنتیت بوده اند بی تر خواهد بود

ا در تمام ر ، آستنیت بایستی آلیاژ را مدتی در دربه ررارر خت، دگرگونی نگاه داشت و یا دربه ررارر ر

 [2]. برای باال بردن سرتت نفوذ کربن زیادتر کرد

در . را می توان تعیین کرد( نه در دمای ثابت)سینتیک تبدیش در اثر گرم کردن مداوم   5از دیاگرام شکش 

وبود دارد که تملیار گرم کردن را در مقادیر مختلف ن ان می   V3و  V2و  V1این شکش سه خط مستقی، 

به ترتیک    V3و  V2و V1 خطوط . ن ان دهنده بزرگترین میزان گرم کردن می باشدپر شیک ترین خط . دهند

تبدیش فوق تحت گرم کردن مداوم به هر . مربوط به میزان گرم کردن های پایین ، باال و خیلی باال می باشند

تر اندکی بی تر از دربه  می باشدیا بطور دقیق 1Aمیزانی که باشد در همان دربه ررارر که مساوی 

123نقاط )باشد رخ می دهد  1Aررارر ,, HHH  .) 123پایان تملیار تبدیش به وسیله نقاط ,, KKK  م خص

 . می شوند

ش یک بنابراین از این دیاگرام روشن می شود که تبدیش پرلیت به آستنیت تحت گرم کردن مداوم در داخ

گرم کردن آهسته باتث باریکتر شدن محدوده دربه ررارر برای . محدوده ی دربه ررارر رخ می دهد

همچنین . تملیار تبدیش می شود و در اثر آهسته گرم کردن، بطور نا محدود این محدوده تا صفر کاهش می یابد

. زمان الزم برای ان ام تبدیش هستی، با افزایش نرخ گرم کردن شاهد افزایش دمای مربوط به انتهای تبدیش و مدر
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دماهای بحرانی ت کیش آستنیت، در رین گرم کردن مداوم، با افزایش نرخ گرم کردن افزایش می یابد که 

 [4].در نتی ه تاثیر بزرگتری بر دمای نهایی ت کیش آستنیت می گذارد

الدهای با میکروساختار اولیه مارتنزیتی، باید در پرلیتی نسبت به فو-فوالدهای با میکروساختار اولیه ی فریتی

هنگامی که نرخ گرم کردن افزایش پیدا می کند ارتیاج به . دماهای بی تر و زمان های طوالنی تری آستنیته شوند

 [5].دماهای آستنیته کردن بی تر و زمان های آستنیته کردن طوالنی تری خواهد بود

. ک شیمیایی فوالد و در دربه اول درصد کربن آن می باشددربه ررارر آستنیتی کردن تابع ترکی

فوالدی که ساختار . گرم شوند 3ACدربه سانتی گراد باالی  13تا  33فوالدهای هیپویوتکتوئید باید تا ردود 

دن با سرتتی اولیه آن از پرلیت و فریت ت کیش شده باشد، در اثر گرم کردن تا دربه ررارر آستنیتی و سرد کر

ولی زیر  1ACیک فوالد هیپویوتکتویید که تا باالی . بیش از سرتت بحرانی آبدادن به مارتنزیت تبدیش می شود

3AC  گرم شده باشد بعد از آب دادن تالوه بر مارتنزیت پالژهایی از فریت را که در هنگام گرم کردن

وبود فریت پس از آبدان باتث کاهش سختی فوالد . نیافته اند در خود رفظ می کنددگرگونی آستنیتی 

 .گردیده و پس از بازگ ت خصوصیار دیگر مکانیکی فوالد را کاهش می دهد

باتث بزرگ شدن دانمه همای آسمتنیت شمده و موقمع سمرد        3ACگرم کردن فوالد به مقدار بی تری باالی  

این فاز در مقطع فوالد به صورر سوزنی شمکش دیمده ممی    . کیش مارتنزیت دانه درشت می شودکردن موبک ت 

 [3]دیاگرام خالصه سینتیک تبدیل پرلیت به آستنیت  . 1شکل



باتمث دکربموره    3ACاز سوی دیگر گرم کردن قطعمه خیلمی بماالتر از    . شود که باتث ترد شدن آلیاژ می گردد

 .می گردد شدن قطعه و همچنین پس از آبدادن موبک تغییر شکش و ای اد ترکها در آن

تحت این . باید گرم شوند 1ACدربه سانتی گراد باالی  03الی  13فوالدهای هیپریوتکتوئید تا ردود  

در . دربه ررارر، آستنیت ظاهر می شود در رالی که مقداری سمنتیت نیز در کنار آن در رال تعادل است

این ساختار در مقایسه با رالتی . زای سمنتیت رش ن ده می باشدنتی ه پس از آبدادن، زمینه مارتنزیتی دارای اب

دارای سختی و مقاومت تالی تری در ( به من ور ای اد یک آستنیت همگن) گرم شود  mACکه قطعه تا باالی 

ه پس از آبدادن دارای ساختار از ان ام گیرد، قطع  mACدر صورتی که گرم کردن باالی. برابر سایش می باشد

مارتنزیت سوزنی دانه درشت و بدون سمنتیت بوده ولی مقدار بی تری آستنیت باقیمانده خواهد داشت سختی 

از . رتماً وبود آستنتیت باقیمانده نیز باتث کاهش سختی قطعه می گردد. سمنتیت بیش از سختی مارتنزیت است

موبک درشت شدن دانه ها و در نتی ه باتث کاهش مقاومت و نیز  mACسوی دیگر گرم کردن قطعه تا باالی 

 ] 2 [. باال رفتن مقدار پیچیدگی و ک ی قطعه در هنگام آبدادن می گردد

در صورتی که دربه ررارر سخت کردن صحیح انتخاب شود، مموقعی کمه فموالد بمه آن دربمه رمرارر       

اری در دربه ررارر سخت کردن بستگی بمه نموو و درصمد کمار بیمدهایی      زمان نگهد. رسید آستنیته شده است

در رقیقت زمان نگهداری در دربه ررارر سخت کردن باید طوری تن ی، . دارد که باید در آستنیت رش شوند

میزان انحالل کاربید و در نتی مه درصمد   . شود که کاربیدها به اندازه کافی رش شده و سختی مطلوب بدست آید

تناصر آلیاژی محلول در آستنیت در دربه رمرارر سمخت کمردن بسمتگی بمه دربمه رمرارر و زممان         کربن و 

 .آستنیته کردن دارد

از بمله موارد دیگر که در رابطه با اهمیت زمان آستنیته کردن می توان بدان اشاره کرد، اندازه دانه های  

در مورد فوالدهای پر آلیاژی که دربه این امر مخصوصاً . استنیت درست قبش از سخت کردن فوالد می باشد

در فوالدهای آلیاژی همگن شدن . ررارر آستنیته کردن آنها نسبتاً باال باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است

در این فوالدها تناصر آلیاژی به طور غیر یکنواخت بین فریت و . آستنیت نیاز به زمان نسبتاً طوالنی تری دارد

بدین صورر که تناصر آلیاژی غیر کاربیدزا در فریت رش شده دررالی که تناصر . وندکاربیدها توزیع می ش

از این رو موقعی که آستنیت ت کیش می شود توزیع . آلیاژی کاربیدزا تمدتاً در کاربیدها متمرکز می شوند

ده اند تناصر آلیاژی مختلف و کربن در نقاط مختلف مخصوصاً در محش هایی که قبالً فریت و کاربید بو

به همین دلیش . سرتت نفوذ اکثر تناصر آلیاژی در مقایسه با کربن به مراتک کمتر می باشد. متفاور می باشد

است که برای یکنواخت شدن ترکیک شیمیایی آستنیت در فوالدهای آلیاژی در مقایسه با فوالدهای ساده 

 ] 5[. کربنی، نیاز به زمان آستنیته کردن بی تری می باشد



 

 

 و روش تحقیقمواد 

   Si, 0.75%Mn, 0.61%C%0.3 ,با ترکیک شیمیایی  CK60در این آزمایش نمونه هایی از فوالد 

0.03%S, 0.035%P   10بصورر استوانه هایی با ارتفاوmm  24و قطرmm استفاده شدند. 

سوراخ می شد تا سی،  10mmدر هر بار آزمایش یکی از نمونه ها از سمت محیط بانبی به تمق 

پس از محک، کردن سی، درون سوراخ نمونه بوسیله ی پنبه ی نسوز  به . موکوپش بتواند درون آن بای گیردتر

من ور باال بردن دقت آزمایش، طوری درون کوره استوانه ای قرار داده می شدند که همه، فاصله ی یکسانی از 

سپس کوره روشن شده و با توانی  .ی شددیواره ی کوره داشته باشند و سر دیگر سی، به دستگاه ترمومتر متصش م

تن ی، و به من ور بدست آوردن نرخ گرم کردن کوره همگام با باال ( 083و  063)م خص برای دمای مورد ن ر 

پس از . رفتن دما، دمای قطعه و کوره  بصورر بداگانه و به فاصله ی زمانی یک دقیقه ای یادداشت می شد

و هر قطعه در ( در دمای ثابت)ر، زمان آستنیته کردن از آن ا محاسبه شده رسیدن دمای قطعه به دمای مورد ن 

توان مختلف  1این کار برای . ثانیه از کوره خارج شده و در آب کوئنچ می شد 51زمانی م خص به فاصله ی 

زده و در  سمباده 5233و  633، 323، 523، 63سپس نمونه ها به ترتیک با استفاده از سمباده های . ان ام داده شد

پس از آینه ای شدن نمونه ها، در محلول نیتال  .انتها با استفاده از دستگاه پولی ر با خمیر الماس، پولیش گردیدند

پس از م اهده ریز ساختار و تکس گرفتن از . اچ شده و ریز ساختار با میکروسکوپ نوری م اهده شد%  2

 .سختی سن ی شدند Cاکول آنها، نمونه ها با استفاده از دستگاه سختی سن ی ر

 

 نتایج و بحث

 C◦740این فوالد ردود  Ac3که در زیر م خص است، دمای  CK60فوالد  CCTبا توبه به دیاگرام 

باشد، لذا این آزمایش  Ac3دربه سلسیوس باالتر از دمای  13تا  33بوده و چون دمای سخت کردن باید ردود 

 .ان ام شد C◦780و  C◦760در دو دمای آستنیته کردن 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این تحقیق به من ور بررسی اثر نرخ گرم کردن بر روی زمان آستنیته شدن، ابتدا  نرخ ها ی مختلف گرم 

ی همر تموان دسمتگاه    از روی نمودار تغییرار دما بمر رسمک زممان بمرا     ، بر رسک دربه سلسیوس بر دقیقه،کردن

 .م خص شد

 

 

 (C/min◦)گرم کردن  نرخ )%(توان کوره 

11 9 

61 3/53 

01 3/51 

81 56 

91 1/56 

 

 

 CK60 [6]فوالد  CCTدیاگرام  .2شکل

 نرخ گرم کردن های متناظر با هر توان . 1جدول



 

 های دلخواه آستنیته کردن، قطعه در آب کوئنچ می شد به من ور محاسبه ی زمان بهینه، پس از مدر زمان

مدر زمانی که در . ش شود و در متالوگرافی درصد آن م خص می شدتا آستنیت ت کیش شده به مارتنزیت تبدی

. درصد بود، همان زمان آستنیته کردن بهینه بود 96-533ای اد شده ردود ( یا همان آستنیت)ر مارتنزیت آن مقدا

لذا برای هر نرخ گرم کردن و هر دمای آستنیته کردن، چندین قطعه با زمان های آستنیته کردن مختلف آزمایش 

 .شد و در نهایت زمان آستنیته کردن بهینه بدست آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ گرم کردن 

(◦C/min) 

دربه )دمای آستنیته کردن

 (سانتیگراد

زمان آستنیته کردن 

 (ثانیه)

9 
063 351 

083 513 

3/53 
063 351 

083 561 

3/51 
063 333 

083 583 

56 
063 341 

083 591 

1/56 
063 363 

083 221 

 زمان های آستنیته کردن بهینه برای هر نرخ گرم کردن و هر دمای آستنیته کردن .2جدول 



متالوگرافی ن ان دهنده درصد مارتنزیت ای اد شده الزم به ذکر است سختی سن ی نمونه ها نیز تالوه بر 

 M%100-96، ن اندهنده  66HRC-63، سختی M%100ن اندهنده   HRC 68-67بود بطوریکه سختی 

 .بود %95و سختی های کمتر از آن ن اندهنده  مارتنزیت کمتر از 

دربه  083و  063کردن  نمودار زمان آستنیته کردن بهینه بر رسک نرخ گرم کردن برای دو دمای آستنیته

 .ی سانتیگراد در زیر رس، شده است

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تلت این . همانطور که انت ار می رفت با افزایش نرخ گرم کردن زمان آستنیته کردن افزایش یافته است

در پدیده مربوط می شود به تدم وبود فرصت کافی برای ان ام استحاله دیفوزیونی تبدیش پرلیت به آستنیت 

دربه سانتیگراد برای یک  063همچنین باالتر بودن زمان های آستنیته کردن مربوط به دمای . نرخ های باالتر

و در ( 063)دربه، نیز مربوط می شود به سرتت نفوذ کمتر در دمای پایینتر  083نرخ گرم کردن نسبت به دمای 

به اینکه پدیده ی نفوذ متاثر از دو تامش زمان و دما  باتوبه. ) نتی ه نیاز به زمان های بی تر برای ان ام استحاله

 (.بوده و دمای کمتر نیازمند به زمان بی تر و دمای بی تر نیازمند به زمان کمتر است

درجه ی  007و  067نمودار زمان آستنیته کردن بهینه بر حسب نرخ گرم کردن برای دو دمای آستنیته کردن  . 4شکل

 سانتیگراد



 

همانطور که م اهده می شود در نرخ های پایین گرم کردن، شیک نمودار بسیار ک، بوده و تاثیر چندانی بر 

نرخ های گرم کردن زیاد، شیک نمودار بسیار زیاد شده و افزایش نرخ گرم زمان آستنیته کردن ندارد اما در 

 .ثانیه شده است 33کردن به اندازه ی یک دربه سلسیوس بر دقیقه موبک افزایش زمان آستنیته کردن به میزان 

ین زده تخم دربه سلسیوس با رابطه ی زیر 063دمای  با استفاده از روش رداقش مربعار، تابع این نمودار برای

زمان  tکه در آن .شد که می تواند تقریک زننده ی خوبی برای زمان آستنیته کردن در نرخ های دیگر باشد

 .ر رسک دربه سلسیوس بر دقیقه استنرخ گرم کردن ب rآستنیته کردن بر رسک ثانیه و 

 
 t= 0.571r

3
 -20.29r

2
 +236.7r-588.9  

 

 

 نتیجه گیری

 .ابدی یم شیافزا نهیبه کردن تهیآستن مانز کردن، گرم نرخ شیافزا با -1

ی چندان ریتاث کردن گرم نرخ در رارییتغ قه،یدق بر وسیسلس دربه 51 از کمتر کردن گرمی ها نرخ در -2

 .ندارد کردن تهیآستن زمان بر

 اریبس ریتاث کردن گرم نرخ در رارییتغ قهیدق بر وسیسلس دربه 51 از  تریب کردن گرمی ها نرخ در -3

 .دارد کردن تهیآستن زمان بری ادیز

 .ابدی یم کاهش کردن تهیآستن زمان کردن، تهیآستنی دما شیافزا با ثابت، کردن گرم نرخ کی در -4

t= 0.571rی  رابطه از نهیبه کردن تهیآستن زمان -1
3
 -20.29r

2
 +236.7r-588.9  دیآی م بدست. 
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