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  تيتانيم دار-بررسي اثر دماي آستنيته و سرعت سردشدن بر خواص مکانيکي فوالد ميکروآلياژي واناديم

٢طـ، احد ضاب*١ابد ـي عـمرتض    

 منانـسگاه ـ، دانشواد و متالورژيمهندسي م یرـوی دکتـدانشج -١

  دانشيار گروه مهندسي مواد و متالورژي، دانشگاه فردوسي مشهد  -٢

  

  چکيده 

خواص مکانيکي يک فوالد ميکروآلياژي حاوي واناديم و تيتانيم پس از سردشدن بـا سـرعتهاي مختلـف از دو دمـاي آسـتنيته      زساختار و يردر اين تحقيق تغييرات 

آستنيته کردن در کوره القايي و در دو دماي متفاوت، نمونه با سرعتهاي مختلفي سرد شدند و جهت بررسي خواص مکانيکي نمونـه  پس از . مورد بررسي قرار گرفت

از . هايي از سطح و مرکز انتخاب شدند و سختي سنجي، ريزسختي سنجي و تست کشش جهت تعيين استحکام تسليم و کششي بـر روي نمونـه هـا انجـام گرفـت     

جهت تعيين نـوع رسـوبات و    EDXآناليز. جهت بررسي ريزساختار، تعيين فازها و نيز توزيع و اندازه رسوبات استفاده شد (SEM)روني روبشيميکروسکوپ الکت

ي سـرد  نتايج سختي سنجي نشان مي دهد که سختي نمونه هايي که در دماي باالتر آستنيته شده اند و يـا بـا سـرعت بيشـتر     .رفتبه کار ناخالصي هاي فاز فريت 

نتايج ريزسختي سنجي فازها نيز نشان مي دهـد کـه سـختي فـاز     . همچنين در تمامي موارد سختي سطح نمونه ها باالتر از مرکز آنها مي باشد. شده اند باالتر است

در باالترين سـرعت هـاي سردشـدن    حاصله بينيت است که  ساختارسخت ترين . فريت در اين فوالد بدليل تشکيل رسوبات، باالتر از سختي معمول فاز فريت است

م نمونـه هـا   نتايج تست کشش حاکي از آن است که افزايش سرعت سردشدن باعث افزايش استحکام کششي و تسـلي . ديدر ريزساختار برخي نمونه ها مالحظه گرد

ند و يا با سرعت کمتري سرد شده اند اثري از بينيـت  که نمونه هايي که در دماي پايين تري آستنيته شده ا دهد يمتصاويرميکروسکوپ الکتروني نشان . شده است

نشـان مـي دهـد کـه ناخالصـي هـاي        EDXآناليز. ريز در فاز فريت تقريبا همگن استار يبستوزيع رسوبات . وجود ندارد و توزيع فريت و پرليت يکنواخت تر است

.ميکرون مي باشند۱هستند که داراي ابعادي تا حداکثر  MnSفازفريت عمدتا

  .خواص مكانيكيرسوبات، ، آسنيته کردن، سرعت سردشدن، فوالد ميکروآلياژي، : کلمات کليدي

  

  مقدمه

قابـل توجـه در صـنعت     يشرفت هـا ياز پ يکي ياژيکروآليم يد فوالدهايتول

ن فوالدهـا مـورد   يـ امروزه در فرآيند توليـد اجـزاء ماشـين ا   . فوالد بوده است

مهمترين مزيت اين فوالدها کاهش هزينه و انـرژي در  . دارند يفراواناستفاده 

 ييايميب شيد و انتخاب ترکيند توليدر صورت کنترل فرا. فرآيند توليد است

ر اسـتحکام،  يـ نظ يکيز خـواص مکـان  ا يب مناسـب يـ توان به ترک يمناسب م

 خـواص ايـن فوالدهـا   . افـت يدست  يريو شکل پذ يري، انعطاف پذيچقرمگ

پـس از آهنگـري و نـورد    کوئنچ و تمپـر  خود را بدون انجام عمليات حرارتي 

  .]۲و۱[آورند گرم بدست مي

زودن عناصـر  ايـن فوالدهـا افـ   د يـ تولفرآيند و  هزينه فاکتور اصلي در کاهش

. شـوند  يش اسـتحکام فوالدهـا مـ   ين عناصر سبب افـزا يا. استميکروآلياژي 

ايـن   يديـ ترياز رسـوبات کربون  يا ناشـ يتواند  يمآنها  ياثرات استحکام بخش

ت و يـ جه فريعناصر باشد که منجر به ريزشدن ساختار آستنيت اوليه و در نت

ن ذرات يـ ع ايـ از توز يناشـ  يرسوب ياز سخت يا ناشي ،دنشو يم زتريت ريپرل

  .]۳[باشد مورد دو از هر يبيا ترکيت و يدر فاز فر يرسوب

 يبه سـه شـکل مـ    ياژيکروآليد فوالد ميند توليدر فرآ يديتريرسوبات کربون

ا پس از انجمـاد در فصـل   ين يع در حينوع اول در فاز ما. ل شونديتوانند تشک

ار ين رسـوبات بسـ  يا.  نديآ يت دلتا بوجود ميا در فريجامد  –ع يمشترک ما

تواننـد از   يد مـ نز باشـ يـ نانچـه ر چهستند و درشت  يو تا حدودبوده دار يپا

 يريجلـوگ  يا جوشـکار يـ ش مجـدد  ين گرمـا يدر حـ  يتدرشت شدن آسـتن 

  .]۴[کنند

ا در يـ ت يدر آستن يات محلول سازيهستند که پس از عمل ينوع دوم رسوبات

ـ ا. نديآ يرشکل گرم و همزمان با کاهش دما بوجود ميين تغيح ن رسـوبات  ي

 ييسـاختار نهـا  زشـدن  ير .کنند يريت جلوگيتوانند از تبلور مجدد آستن يم

  .]۴[استن دسته از رسوبات ياز ا يعمدتا ناش ياژيکروآليم يفوالدها

ت  در فصـل  يـ ت بـه فر ين استحاله آستنيهستند که در ح ينوع سوم رسوبات

. کننـد  يمـ  يت جوانه زنـ ين در داخل فريت و همچنيت و فريمشترک آستن

کـه   يافتـد بـه گونـه ا    يق اتفاق مين طريت از ايفر يرسوب ياستحکام بخش

وجـود خواهـد   نـرم  ت يـ در فـاز فر سـخت  ن ذرات يـ از ا يزيـ ار ريع بسـ يتوز

  .]۴[داشت

.  دارنـد  ياديم امروزه مصارف زيتانيوم و تيواناد يحاو ياژيکروآليم يفوالدها

تواننـد خـواص    يدارند و م تروژنيبا کربن و ن ياديز يبيل ترکين عناصر ميا

 يديـ تريرسـوبات کربون  ين فوالدهـا يـ در ا. نـد يجاد نمايدر فوالدها ا يمطلوب

  .دارند يکيزساختار و خواص مکانيدر کنترل ر ينقش عمده ا

دار يـ ت پايتبلور مجدد آسـتن  يم در باالتر از دمايتانيت يديتريرسوبات کربون

ت را قفـل  يآستن يتوانند مرزدانه ها يند گرم کردن مين فرآيهستند و در ح

جـاد  يا يزتـر يند و محصـوالت اسـتحاله ر  ينما يرينموده و از رشد آنها جلوگ

 يداريـ پا يدمـا . افـزايش دهنـد  را  ياستحکام و چقرمگ بين ترتينموده و بد

زدانـه  ين رسـوب در ر يم اسـت و مـوثرتر  يتانيد تيم باالتر از کاربيتانيد تيترين

 يل مـ يتشـک  ين تـر ييپا يم که در دماهايتانيد تيکارب. ت استيآستن کردن

ت يـ تواند با رسوب در فـاز فر  يز دانه کردن دارد و ميدر ر ير کمتريشود تاث

  .]۵[ش دهدياستحکام آن را افزا

ــاد ــيوم يوان ــر يک ــ  ياز عناص ــه م ــت ک ــد در ترک ياس ــتوان ــاي  يب فوالده

ولـي در   بودهآستنيت محلول  درن عنصر يا. حضور داشته باشد ياژيکروآليم

، اسـتحکام  تيدر فر ل رسوبات موثريتشکفريت نامحلول است و قادر است با 

واناديوم پايدار کننده فريت نيـز هسـت و سـبب    . و سختي آن را افزايش دهد

  ].۵[جوانه زني اين فاز در مرزدانه و درون دانه آستنيت مي گردد



  

 متــاثر از ترکيــب شــيميايي فــوالد ميکروآليــاژي عــالوه بــر ييســاختار نهــا

. پارامترهاي عمليات آهنگري و سـرعت سـرد شـدن پـس از عمليـات اسـت      

فاصـله بـين   و سرعت سردشدن پس از عمليات بر روي توزيع فريت و پرليت 

 ييزساختار نهـا يت در ريت و پرليع فرياندازه و توز. اي پرليت موثر استيه ال

ش سـرعت  يبـا افـزا  ]. ۷و ۶[دارد يينهـا  يکياندر خـواص مکـ   ينقش عمده ا

افتد و محصـول   ياتفاق م ين ترييپا يت در دماهايسردشدن استحاله آستن

ش يافـزا . ن خواهـد بـود  ييپـا  يدمـا  ياز فازهـا  يشـتر يمقدار ب يحاو يينها

ـ   دادهر قرار يحت تاثرا تک تحول ينتيسرعت سردشدن س دانـه   يو جوانـه زن

ب از تشـکيل  يـ ن ترتيبـد . رد يـ گ يصـورت مـ   يشتريت با سرعت بيفر يها

فريت پلـي گونـال جلـوگيري بـه عمـل آمـده  و تمايـل بـه تشـکيل فريـت           

و استحکام از طريق کاهش اندازه دانه  افته يغيرمحوري و غيرتعادلي افزايش 

 ش سـرعت يافـزا  ياز طرفـ ]. ۴[ابديمي ش يافزاو افزايش دانسيته نابجايي ها 

 وت يـ زان پرليـ ش ميد و افزايوتکتوئيت پرويرزان فيکردن باعث کاهش مدسر

 ين امـر کـاهش دمـا   يـ علـت ا . گـردد  يت مـ يپرل يه اين اليکاهش فاصله ب

  .]۵[ش سرعت سردشدن استيت با افزاياستحاله آستن

 يت به عنوان مـانع يزتر رسوبات در فريع ريسردکردن باالتر توز يدر سرعتها

سختي و اسـتحکام فـوالد   ب ين ترتيها عمل کرده و بدييدر برابر حرکت نابجا

کـاهش فاصـله بـين    استحاله  ين کاهش دمايمچنه]. ۸[ دهد يرا افزايش م

اي کمتـر در پرليـت باعـث     اين فاصله بين اليه. اليه اي پرليت را در پي دارد

در مـورد نمونـه هـايي کـه در     . افزايش استحکام کششي و تسليم مـي شـود  

يته باالتر نابجايي ها نيز مي توانـد  ساختار نهايي آنها بينيت وجود دارد، دانس

  .]۹[علت ديگري در افزايش استحکام نهايي محصول باشد

  

  روش تحقيقمواد و 

آمـده  ) ۱(ق در جـدول  يـ ن تحقيـ ترکيب شيميايي فوالد مورد اسـتفاده در ا 

  . است

  قيفوالد مورد تحق ييايميب شيترک: )۱(جدول 
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ه يـ ته يمتـر  ۲لـت  يک بيـ مورد اسـتفاده از   يه نمونه هاين پژوهش کليدر ا

ن فـوالد بـا   يـ شـکل از ا  ياسـتوانه ا  ييشات نمونه هايانجام آزما يبرا. شدند

در  ينمونه ها پس از آماده سـاز . انتخاب شدند mm ۵۵و قطر  mm۱۵۰ارتفاع 

 ۳۰۰ يبـ يبـه مـدت تقر   ييدر داخل کوره القـا C˚ ۱۳۰۰و  C˚۱۱۰۰ يدو دما

ته شدند و پس از خروج از کوره با سـه سـطح مختلـف بـه شـرح      يه آستنيثان

  :ل سرد شدنديذ

 ٨/٠ -٩/٠ ˚C/Sيبيسطح اول با سرعت تقر-١

٣/١ -٤/١ ˚C/Sيبيا سرعت تقرسطح دوم ب-٢

  ٣/٢- ٤/٢ ˚C/Sيبيسطح سوم با سرعت تقر-٣

سطح و  يبرازمان  –رات دما ييتغبا استفاده از ترموکوپل و سيستم داده گير 

ب يـ ن ترتياتـاق ثبـت شـدند و بـد     يته تا دمـا يآستن يمرکز نمونه ها از دما

   .شدندن در سطح و مرکز نمونه ها محاسبه سردشد يسرعتها

و  Cب ازحـروف  يه شده از مرکز و سطح به ترتيته ينمونه ها ييشناسا يبرا

S حاصـله نمـودار سـرعت سردشـدن      يبا استفاده از داده ها.دياستفاده گرد

  .دندين گردييشروع استحاله تع يبيتقر يم و دماهاينمونه ها ترس

ه شـدند و  يـ ته يي، از سطح و مرکز نمونه هايز ساختارير يها يجهت بررس

   .قرار گرفتند يمورد بررس يروبش يو الکترون يکروسکوپ نوريبا م

ي و مقايسـه خـواص مكـانيكي دو روش سـختي سـنجي و تسـت       براي بررس

سـختي سـنجي بـا دسـتگاه سـختي سـنج       . قرار گرفتاستفاده  درومكشش 

بـراي هـر نمونـه سـختي     . انجام شـد  kg۳۰با بار  Avery-Denisonويکرز

گيري و ميانگين اين نقاط به عنوان عدد سـختي اعـالم                             نقطه اندازه ۵حداقل 

بـا بـار    BUEHLERسنج  ريزسختيسنجي از دستگاه  ريزسختيبراي . شد
gr ۲۵ و  پرليـت  ،فريـت  يهافازک از ي هر نقطه از ده ريزسختي. استفاده شد

  .گزارش شد ين آنها به عنوان عدد سختيانگيو م يرياندازه گ بينيت

هاي عمليات حرارتي شـده   م كششي و تسليم نمونهبه منظور بررسي استحكا

 ASTM E8Mهاي دمبلي شكل تست كشش با توجه بـه اسـتاندارد    نمونه

جهت انجام آزمايش كشش از دسـتگاه تسـت   . توسط ماشينكاري تهيه شدند

 ۲استفاده گرديد و از هـر قطعـه     Zwick 250KNكشش يونيورسال مدل

  . نمونه با شرايط يكسان ساخته شد

  

  ج و بحث ينتا

ته کردن و يآستن ياعمال شده شامل دما يترات حرايکل عمليس) ۲(جدول 

 يبا اسـتفاده از داده هـا  . دهد يات را نشان ميسرعت سرد شدن پس از عمل

 يريـ شروع استحاله انـدازه گ  يحاصله از ثبت دما، سرعت سردشدن و دماها

ز نشـان داده  يـ نکل يز ساختار حاصل از هر سير. ه و در جدول درج شدندشد

.شده است

  

  ج حاصلهينمونه ها و نتا يند انجام شده بر رويفرآ: )۲(جدول 

شناسه 

نمونه

دماي 

آستنيته

C)˚(

سرعت 

سردشدن
C/S)˚(

دماي 

استحاله

C)˚(

  ريزساختار

يـايـنه

۱

C ۱۱۰۰ ۹۱/۰ ۶۲۵ پرليت-فريت

S ۱۱۰۰ ۹۳/۰ ۶۱۴   پرليت-فريت

۲

C ۱۳۰۰ ۷۸/۰ ۶۱۰   پرليت-فريت

S ۱۳۰۰ ۸۰/۰ ۶۰۹   پرليت-فريت

۳

C ۱۱۰۰ ۳۵/۱ ۶۱۷   پرليت-فريت

S ۱۱۰۰ ۴۰/۱ ۶۰۷   پرليت-فريت

۴

C ۱۳۰۰ ۳۵/۱ ۵۹۶   پرليت-فريت

S ۱۳۰۰ ۴۱/۱ ۵۸۷   پرليت-فريت

۵

C ۱۱۰۰ ۳۵/۲ ۵۹۵ بينيت -پرليت -فريت

S ۱۱۰۰ ۳۸/۲ ۵۵۵ بينيت -پرليت -فريت

۶

C ۱۳۰۰ ۳۵/۲ ۵۹۳ بينيت -پرليت -فريت

S ۱۳۰۰ ۴۰/۲ ۵۴۵ بينيت -پرليت -فريت

  

ته يآسـتن  يش سـرعت سردشـدن و دمـا   يشود افزا يهمانطور که مشاهده م

ته يآسـتن  يش دمـا يبا افـزا . گردد يت مياستحاله آستن يموجب کاهش دما

افتـه و از  يتر شده، سطح مرزدانه هـا کـاهش    بزرگت يآستن ياندازه دانه ها

 ين تـر ييپـا  يابد و استحاله در دماي يکاهش م يجوانه زن يرو محل ها نيا

  .]۱۰[افتد ياتفاق م

همانطور کـه مالحظـه   . دهد يزساختار سطح نمونه ها را نشان مير) ۱(شکل 

ت شـده و  يـ فر يزترشدن دانه هايش سرعت سرد شدن باعث ريشود افزا يم



  

 ينکـه در سـرعتها  يبـا توجـه بـه ا   . دهـد  يت را کـاهش مـ  يفر يکسر حجم

ت بـه  ين تبلور مجدد و رشد دانـه هـا قبـل از اسـتحاله آسـتن     ييسردکردن پا

امـا  .  ل شده درشت خواهد بـود يتشکيد وتکتوئيت پرويدهد، فر يت رخ ميفر

 يمـ  يخاص يافته يتبلور مجدد  يسردشدن باالتر تنها دانه ها يدر سرعتها

ش يبـا افـزا   ].۲[ شـود  يزتـر مـ  ير يتـ يجه شـبکه فر يتوانند رشد کنند در نت

دهـد و در   يرخ م ين ترييپا يت در دماهايپرل يسردشدن، جوانه زنسرعت 

هـا   از طرفي افـزايش تعـداد جوانـه   . دنشو يزتر مير يتيپرل يها يجه کلنينت

هـاي پرليتـي    شـدن كلنـي   بدليل افزايش سرعت سردشدن هم باعـث ريزتـر  

ت در يـ نين سـرعت سـرد شـده انـد ب    يکـه بـا بـاالتر    ييدر نمونه ها. شود مي

فريـت  ل يع از محدوده تشـک ين امر عبور سريعلت ا. شود يل ميشکساختار ت

ت استحاله ين آستنيا. است اين دوت به يت و عدم استحاله کامل آستنيپرلو 

  .می شودل يت تبدينيافته در ادامه سردشدن به بين

  

  
  زساختار سطح نمونه هاير يروکروسکوپ نير ميتصو) ۱(شکل

  

نمونـه  مرکز و سطح  يبر حسب سرعت شدن را برا يرات سختييتغ )۲(شکل

 يشـده انـد را نشـان مـ     تهيآسـتن  C ̊۱۳۰۰و  C˚۱۱۰۰ يدر دو دماکه  يها

دن سختي شبا توجه به نمودار مشخص است كه با افزايش سرعت سرد. .دهد

باشـد   ها باالتر از مركز مي در تمامي موارد سختي سطح نمونه. يابد افزايش مي

كه با توجه به ريزساختار سطح و مغز و كسر حجمي پرليـت ايـن امـر كـامال     

كسـر حجمـي    سردشـدن با توجه به اينكه بـا افـزايش سـرعت    . طبيعي است

يقت سـختي فـوالد   در حق. يابد يابد، لذا سختي افزايش مي پرليت افزايش مي

زماني كه سـرعت سـردكردن   . كامال بستگي به پارامترهاي ريزساختاري دارد

يابـد و از آنجـايي كـه     يابد، درصد فريت پرويوتكتوئيد كاهش مـي  افزايش مي

كربن فرصت خـروج از آسـتنيت را نيافتـه و در نتيجـه آسـتنيت بـه فريـت        

ايـن افـزايش درصـد    . دياب يابد، درصد كربن آستنيت افزايش مي استحاله نمي

شود كه سمنتيت بيشتري در ساختار تشكيل شود و بواسـطه   كربن باعث مي

ش باالتر، توزيع يبا سرعت سرما يها در نمونه. يابد اين امر سختي افزايش مي

ريز ذرات رسوبي كوچك در فريت پرويوتكتوئيد و فريت پرليتي وجود داشته 

آورنـد و باعـث    جاييهـا بوجـود مـي   كه اين رسوبات مانعي در برابر حركـت ناب 

بــاالتر  يعــالوه بــر ايــن چــون در ســرعتها]. ۸[گردنــد افـزايش ســختي مــي 

بـا  در مقابل . ابدي يش ميافزا يها باالتر است سخت ييته نابجايسردکردن دانس

کاهش سرعت سردشدن مدت زمان باقي ماندن در دماي باال افزايش يافتـه و  

افتـد و   يشدن اتفـاق مـ   ها و درشت رشد دانهدر نتيجه بدليل سرعت نفوذ باال 

تـر   ن ذرات درشتيا. شود ين امر باعث کاهش تعداد ذرات در واحد سطح ميا

کـاهش   ينـرو سـخت  يها دارنـد و از ا  ييدر ممانعت از حرکت نابجا ياثر کمتر

  .]۴[ابدي يم

. نمونـه هـا شـده اسـت     يش سختيته هم باعث افزايآستن يش دمايالبته افزا

ش سـرعت سردشـدن    يمنجر به افزاته يآستن يش دمايافزا ) ۲(طبق جدول 

   .افته استيش ينمونه ها افزا يجه آن سختيشده است و در نت
  

  
  .تهيآستن يبر حسب سرعت سردشدن در دو دما يرات سختييتغ) ۲(شکل 

  

ات را يـ ل شـده در اثـر عمل  يتشک يفازها يسنج يسختريز ج ينتا) ۳(جدول 

  . دهد ينشان ممختلف  يدر نمونه ها

سنجي بيانگر اين است كه سختي فاز فريت در تمـام مـوارد    ريزسختينتايج 

دهـد كـه فـاز     اين موضوع نشـان مـي  . باالتر از سختي معمول فاز فريت است

فريت سختي اضافي خود را مديون اسـتحكامدهي رسـوبي و محلـول جامـد     

كـت نابجاييهـا   اين رسـوبات مـانعي در برابـر حر    .ناشي از عناصر آلياژي است

  گردند آورند و باعث افزايش سختي مي بوجود مي
   

  نتايج حاصل از اندازه گيري سختي فازهاي مختلف نمونه ها): ۳(جدول 

  )ويكرز(سختي  نوع فازشناسه نمونه

  ۲۸۰  پرليت۱

  ۲۳۶  فريت
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  ۲۱۹  فريت
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توان چنين اسـتناد نمـود كـه بـا      شود در مورد ريزسختي هم مي مشاهده مي

هـاي متفـاوت    افزايش سرعت سردشـدن سـختي فازهـاي يكسـان در نمونـه     

انـد بـدليل    هايي كه با سرعت باالتري سرد شـده  در نمونه. افزايش يافته است

توزيع ريزتر رسـوبات و در نتيجـه افـزايش تعـداد رسـوبات در واحـد حجـم،        

هايي كه باالترين سرعت سردشـدن   در مورد نمونه. ي افزايش يافته استسخت

اند عالوه بر اين موضوع، وجود بينيت و در نتيجـه خـارج شـدن فـاز      را داشته

اي و توزيع آن در فاز فريت افزايش سـختي را در پـي    سمنتيت از حالت اليه

  . داشته است

بـا  . دهـد  ينمونه ها را نشان م يم و کششيرات استحکام تسلييتغ )۳(شکل 

. يابـد  ها افزايش مي استحكام تسليم و كششي نمونه شدنافزايش سرعت سرد

اي پرليت كاهش  با افزايش سرعت سردشدن دماي استحاله و فاصله بين اليه

اي كه اتمها قادر به نفـوذ هسـتند    در حين واكنش يوتكتوئيد، فاصله. يابد مي

هاي توليد شده در حين واكـنش ريزتـر و فاصـله     هيابد، از اينرو الي كاهش مي

اي كمتـر در سـمنتيت موجـود در     بين آنها كمتر است و اين فاصله بين اليه

نگ يکرياسو  و پيکو. شود پرليت، باعث افزايش استحكام تسليم و كششي مي

 ين موضوع اشاره کرده اند که کاهش اندازه دانه هـا يقاتشان به ايهم در تحق

ش يت موجب افـزا يپرل يه اين اليو کاهش فاصله ب يتيپرل يها يت، کلنيفر

  ]۹[. شود يفوالد م يو سخت يم، استحکام کششياستحکام تسل

باشد نيـز بـدليل اينكـه     هايي كه ساختار آنها حاوي بينيت مي ورد نمونهدر م

بينيت دانسيته نابجايي بـاالتري دارد، اسـتحكام محصـول نهـايي آن بيشـتر      

  ]۱۰[است

  

  

  
تغييرات استحکام تسليم و کششي با سرعت سرد شدن در دو دماي ): ۳(کل ش

  آستنيته متفاوت

با يک  با توجه به مکانيزم استحکامدهي اوروان مالحظه مي گردد که چنانچه

در مقيـاس نـانو   بـه جـای ميکـرو    ذرات سخت کننده کسر حجمي باال ابعاد 

بـه ايـن دليـل کـه ميـزان      . اثر استحکامدهي افـزايش خواهـد يافـت    ،باشند

استحکامدهي با اندازه ذرات نسبت معکـوس و بـا ريشـه دوم کسـر حجمـي      

ذرات نسبت مستقيم دارد که ايـن موضـوع مـي توانـد در ايجـاد فوالدهـاي       

  .]۱۱و۲[ام باال مدنظر قرار گيردکميکروآلياژي با استح

dα = 11.7 + 0.14 d  γ +37.7R-1/2                                      )۱(

و ) ميلـي متـر  ( تيآسـتن اندازه دانه  γd، )ميلي متر(اندازه دانه فريت  dαکه 

R  است )جه سانتي گراد بر دقيقهدر(سرعت سردشدن خطي.  

ع يــتوز. دهــد ينشــان مــرا  4Sو  3Sدو نمونــه  SEMر يتصــاو) ۴(شــکل 

 يداراز بـوده و  يـ ار ريبسـ ن رسـوبات  يـ ا. ت مشخص استيرسوبات در فاز فر

ن يـي ز رسوبات، امکان تعيبا توجه به ابعاد ر. تا چند ده نانومتر هستند يابعاد

   .ديسر نگرديم EDXز يت آنها توسط آناليماه

  

  
  دو نمونه متفاوت يبرا ۲۰۰۰۰با بزرگنمايي  يوپ الکترونکروسکير ميتصو): ۴(شکل 

  

فـاز   يقسـمتها  يدر برخـ  يرسـوبات بزرگتـر   ياژيکروآليعالوه بر رسوبات م

ز يت از آنـال يها در فاز فر يت ناخالصين ماهييجهت تع. ديت مشاهده گرديفر

EDX  ديگرداستفاده.   

هـا   يدهد کـه ناخالصـ   يمختلف نشان م يز از نمونه هايج چند مورد آنالينتا

ن يـي کـرون تع يم ۱حداکثر  ين ناخالصيا يبيابعاد تقر. هستند MnSعمدتا 

  .دهد يز را نشان ميک مورد از آنالي) ۵(شکل . شد
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  جهت تعيين ماهيت ذرات موجود درفريت EDXآناليز ): ۵(شکل

  

هسـتند   پايـدار C˚ ۱۳۰۰ر از که در محدوده دمـايي پـايين تـ    MnSرسوبات 

مي توانند به صورت حل نشده باقي  VNو حتي  TiN ،AlNنظير رسوبات 

و باعـث ايجـاد محصـوالت اسـتحاله      مانده و از رشد دانه ها جلوگيري نمايند

  ]. ۹[ريزتر و با خواص مطلوبتري شوند

ن يـ ، اMnSل ابعـاد بزرگتـر ذرات   يتاکادا گزارش داده اند کـه بـدل  کوياسو و 

. سـتند ين در ممانعـت از رشـد دانـه هـا مـوثر      TiNذرات به اندازه رسـوبات  

MnS نـه حـل   يدر زم يد و بـه راحتـ  يـ آ ين مراحل انجماد بوجود ميدر اول

دار بـوده و بـه   يـ ر شـکل پا ييات تغيانجام عمل ييشود و در محدوده دما ينم

ـ يـ اسـتحاله فر  يبـرا  ييعنوان محلها آنهـا   .دکنـ  يعمـل مـ   ين دانـه ا يت ب

ط يکـه شـرا   يدياز ذرات اکسـ  ييبـاال  عين اشاره کرده اند که اگر توزيهمچن

تواننـد   يمـ  MnS، ذرات کنند وجود داشته باشـد  يرا فراهم م MnSتبلور 

ـ   يوم در محلهـا يواناد يد هايترير کربونينظ ـ يـ فر يجوانـه زن  ين دانـه ا يت ب

  .]۱۲[باشند و عامل جوانه زنی وجود داشته

  

  گيرينتيجه

زسـاختار و  يته و سـرعت سردشـدن بـر ر   يآسـتن  يق اثرات دمـا ين تحقيدر ا

 يوم مـورد بررسـ  يم و وانـاد يتـان يت يحاو ياژيکروآليفوالد م يکيمکانخواص 

تـوان خالصـه    يل مـ يـ ق را به صورت ذين تحقيج حاصل از اينتا. قرار گرفت

  :نمود

ت ياستحاله آستن يته و سرعت سردشدن دماهايآستن يش دمايبا افزا-١

ن يدر بـاالتر  .شـود  يزتـر مـ  يزساختار نمونـه هـا ر  يو ر ابدي يکاهش م

ر يمقـاد  يژه در سـطح دارا يزساختار نمونـه هـا بـو   يسردشدن رسرعت 

  .ت استينيب ياديز

آسـتنيته شـده انـد و يـا بـا       يسختي نمونه هايي که در دمـاي بـاالتر  -٢

همچنـين در تمـامي مـوارد    . سرعت بيشتري سرد شده اند باالتر است

.سختي سطح نمونه ها باالتر از مرکز آنها مي باشد

ش يمختلف نشان مي دهد که بـا افـزا   يفازها يسنج يسختز ير يجنتا-٣

ش يمختلـف افـزا   يفازهـا  يسـخت ته يآسـتن  يو دماسرعت سردشدن 

 ٢٧١ تـا  را يع رسـوبات سـخت  يت توزيژه در مورد فاز فريبو. افته استي

.ش داده استيافزا يکرزو

م نمونـه هـا را   يو تسـل  ياستحکام کششـ هم ش سرعت سردشدن يافزا-٤

ته تنهـا  يآسـتن  يش دمـا ياست که افـزا  ين در حاليا. دهد يش ميافزا

بـر اسـتحکام    ير منفـ يتاث يو لداده ش ينمونه را افزا ياستحکام کشش

.داشته استم نمونه ها يتسل

زتـر و  ير يتـ ينه فريع رسوبات در زميسردشدن توز يباال يدر سرعتها-٥

ن يـي ن رسـوبات در حـد چنـد ده نـانومتر تع    يابعاد ا. کنواخت تر استي

 .شدند

ـ ا. ده شـد يـ ت ديـ در فاز فر ييها يناخالص-٦  MnSعمـدتا   ين ناخالصـ ي

.باشند يکرون ميک ميتا حداکثر  يابعاد يهستند که دارا

  

  يتشکر و قدردان

س حامـد  دمهنـ  ،يان مهنـدس حامـد نـاج   يـ آقاز در پايان نويسندگان مقاله ا

سـازان كـه در    مدير عامل محترم و پرسنل شركت فورجينـگ پـارت  ، يالداغ

  .ندينما يم يرا نمودند،  سپاسگزار يکمال همکارانجام اين تحقيق 

  

  منابع

[1] . J.H. Woodhead, S.R. Keown, “The History of 
Microalloyed Steels”, HSLA Steels: Metallurgy and 
applications, J.M. Gray, T. Ko, Zhang Shouhua, Wu 
Baorong, Xie Xishan Eds., beijing, china, 1985, 15–28.
[2] . M. Jahazi, B. Eghbali, "The Influence of Hot 
Forging Conditions on the Microstructure and 
Mechanical Properties of Two Microalloyed Steels", 
Journal of Materials Processing Technology 113, 
pp.594-598, 2001.
[3] . M.D.C. Sobral, P.R. Mei, H.J. Kestenbach, "Effect 
of Carbonitride Particles Formed in Austenite on the 
Strength of Microalloyed steels", Journal of Materials 
Science and Engineering A 367, pp.317-321, 2003.
[4] . S. Gunduz, R.C. Cochrane, "Influence of Cooling 
Rate and Tempering on Precipitation and Hardness of 
Vanadium Microalloyed Steel", Journal of Materials 
And Design 26, pp.486-492, 2005.

ــد. م. ]۵[ ــوالد   . "عاب ــاختار ف ــر ريزس ــدن ب ــرعت سردش ــاثير س بررســي ت

گاه فردوسـي  ، پايان نامه کارشناسـي ارشـد، دانشـ   30MSV6ميکروآلياژي 

  .۱۳۸۵مشهد، 

[6]. H. Leda, "Phase Transformation and Mechanical 
Properties of Steel Containing 0.6%C, 0.7-1.4% Mn and 
Microalloyed with V and Ti", Journal of Materials 
Processing Technology 64, pp.247-254, 1997.
[7]. M. Jahazi, B. Eghbali, "The Influence of Hot 
Forging Condition on the Microstructure and 



  

Mechanical Properties of Two Microalloyes Steels", 
Journal of Materials Processing Technology 113, 
pp.594-598, 2001.
[8]. S. Gundez, A.Capar, "Influence of Forging and 
Cooling Rate on Microstructure and Properties of 
Medium Carbon Microalloy Forging Steel", Journal of 
Materials Science 41, pp 561-564, 2006. 
[9]. Y. Koyasu, H.Takada,"High Strength and 
Toughness Microalloyed Forging Steels for Fabrication 
of Automobile Underbody Parts Without Subsequent 
Heat Treatment", Nippon Steel Technical Report, 
No.47, October 1990, pp.37-45

[10]. M.C. Zhao, K. Yang, F.R. Xiao, Y.Y. Shan, 
"Continuous Cooling Transformation of Undeformed 
and Deformed Low Carbon Pipeline Steels", Journal of 
Materials Science and Engineering A 355, pp. 126-136
(2003).
[11]. Z.X. Yuan, S.H. Song, Y.H. Wang, J. Liu, A.M. 
Guo, "Effect of Predeformation on the Age Hardening 
of a Niobium Microalloyed Steel, Journal of Materials 
Letters 59, pp 2048-2051, 2005.
[12]. Y. Koyasu, H.Takada," Present Status and Future 
Outlook of Microalloyed Forging Steels" , Nippon Steel 
Technical Report, No.64, January 1995, pp.37-45.

  


