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(كذ)911062 :
(كذ)911062 :

(كذ)911062 :

هقذهِ

واّؾ هيدّذ ].[9

وشتي ٍ  12دسكذ هٌگٌض تَد ،تَػظ ػش ساتشت ّادفيلذ دس ػال

 1882هيالدي تْيِ ؿذ .فَالد ّادفيلذ يه آلياط غيش هغٌاعيؼي

تـىيل ؿذُ اص آّي ،وشتي ( )1-1/4دسكذ ٍ هٌگٌض ()10-14

دسكذ هيتاؿذ وِ اص لاتليت واسػختي تااليي تشخَسداس تَدُ ٍ
داساي هماٍهت تؼياس خَتي دس تشاتش ػايؾ اػت .ايي فَالد تا

اػتحىام تاال ،اًؼغاف پزيشي خَب ٍ هماٍهت ػالي دس تشاتش

ػايؾ تلَست گؼتشدُ دس كٌايغ هختلف ًظيش كٌايغ ػيواى،

هؼذى ،ساّؼاصي ٍ ساُ آّي تىاس گشفتِ هيؿَد ] .[1دس هَاسد

خاف تٌا تِ واستشد آى ،ػٌاكشآلياطي ديگشي ًيض تِ ايي فَالد
اضافِ هيؿَد .يىي اص ايي ػٌاكش تيتاًين هيتاؿذ .اػتفادُ اص
ػٌلش تيتاًين خْت سيضداًِ وشدى ػاختاس ٍ افضايؾ ػختي دس

ايي فَالد ًتايح تؼياس هثثتي تِ خاي گزاؿتِ اػت ] .[2اگشچِ ايي

ػٌلش تا ايداد واستيذّاي پايذاس ،تاػث افضايؾ ػختي ٍ تْثَد
هماٍهت ػايـي فَالد ّادفيلذ ؿذُ ]ٍ [3 ٍ 4لي اص عشفي ّن تا
ايداد واستيذّاي  ،TiCتاػث واّؾ اًؼغاف پزيشي آى هيؿَد

] .[5دس تحميمات ديگشي اػشي ٍاػتاٍا ٍ داع ،[6]1گضاسؽ ًوًَذ
وِ تا عشاحي واهپَصيتْاي ؿاهل صهيٌِاي اص فَالد ّادفيلذ ٍ رسات

تمَيت وٌٌذُ واستيذ تيتاًين ،هيتَاى هماٍهت تِ ػايؾ فَالد
ّادفيلذ سا تْثَد تخـيذ .دس ّويي صهيٌِ ،اػشي ٍاػتاٍا ٍ

ّوىاساًؾ ] ،[7تِ تشسػي تأثيش رسات واستيذ تيتاًين تش سفتاس

خَسدگي واهپَصيتْاي تا صهيٌِ فَالد ّادفيلذ پشداختٌذ .ايي
هحمماى ًـاى دادًذ وِ تا افضايؾ هيضاى واستيذ تيتاًين ،هماٍهت

خَسدگي واهپَصيت هزوَس واّؾ هيياتذ.

خياط ٍ ّوىاساًؾ ] [8تِ تشسػي تأثيش آلَهيٌيَم تش خَاف

آلَهيٌين تِ فَالد ّادفيلذ ،هٌدش تِ واّؾ واستيذّاي هشصداًِاي

دس ػاختاس سيختگي ؿذُ ٍ واستيذّا سا اص حالت پيَػتِ خاسج
وشدُ ٍ تِ ؿىل هٌمغغ تثذيل هيوٌذّ .وچٌيي تشسػيّا ًـاى دادُ

اػت وِ

افضايؾ همذاس آلَهيٌيَم دس فَالدّاي هٌگٌضي،

ًيشٍهحشوِ الصم تشاي اًدام اػتحالِ آػتٌيت تِ هاستٌضيت سا دس

ايي فَالدّا افضايؾ دادُ ٍ اص عشفي دهاي تـىيل هاستٌضيت سا

هشصداًْاي اػت وِ دس ايي حالت تشد ٍ ؿىٌٌذُ تَدُ ٍ تِ ًَػي
غيشلاتل اػتفادُ ّؼتٌذ .تشاي سفغ ايي هـىل حؼيٌي ٍ ّوىاساًؾ

] [10ٍ11گضاسؽ ًوَدًذ وِ تا ػشيغ ػشدي فَالد ّادفيلذ دس
حوام آب ًوه پغ اص ػوليات حشاستي آػتٌيتِ ،هيتَاى اص تـىيل

تيؾ اص حذ رسات واستيذي دس ايي فَالد خلَگيشي ًوَد.

اص آًدا وِ يىي اص داليل اكلي واستشد فَالد ّادفيلذ تِ خاعش

هماٍهت تِ ػايؾ تاالي آى هيتاؿذ ،همذم ] ،[12ػثاػي ]ٍ [13

ّوىاساًـاى دس تحميمات خذاگاًِ اي تِ تشسػي خَاف ػايـي
فَالد ّادفيلذ پشداختٌذ .همذم ٍ ّوىاساًؾ ًـاى دادًذ وِ افضٍدى

ٍاًاديَم تِ فَالدّاي هٌگٌضي ،تاػث افضايؾ هماٍهت تِ ػايؾ

آًْا ًؼثت تِ فَالد هٌگٌضداس ّادفيلذ هيؿَد وِ دليل ايي سخذاد،

تـىيل رسات واستيذ ٍاًاديَم گضاسؽ ؿذُ اػت .ػثاػي ٍ
ّوىاساًؾ تشاي تشسػي سفتاس ػايـي فَالد ّادفيلذ ،اص سٍؽ پيي

سٍي ديؼه اػتفادُ ًوَدًذ ٍ ًتايح آًْا ًـاى هيدّذ وِ تا تَخِ
تِ هيضاى واسػختي تاالي فَالدّاي ّادفيلذ ،اتتذا ػايؾ دس اثش

وٌذگي (خشاؿاى) ٍ تغييش ؿىل پالػتيه ؿذيذ پيـشفت هيوٌذ ٍ
ػپغ تا واسػخت ؿذى ػغح ،ػايؾ خؼتگي اتفاق هيافتذ.

تذليل دؿَاسيّاي خاف آصهايـگاّي ،تؼييي هؼتمين

چمشهگي ؿىؼت تِ ػَْلت اهىاىپزيش ًويتاؿذ .لزا دس ّويي

صهيٌِ هحمماى صيادي تا اػتفادُ اص ًتايح آصهَى ضشتِ تِ تخويي

چمشهگي ؿىؼت پشداختٌذ ] .[14ٍ15تا تَخِ تِ ايٌىِ هحمماى

لثلي گضاسؽ ًوَدًذ تيتاًين هٌدش تِ تْثَد ػختي ٍ هماٍهت تِ

ػايؾ فَالد ّادفيلذ هيگشدد ،لزا اػتشاتظي اكلي دس ايي پظٍّؾ

ايي اػت وِ ػالٍُ تش ػختي ٍ هماٍهت تِ ػايؾ ،تِ تشسػي

تأثيش ( 1%Ti ٍ 0/5دس هماديش وشتي ٍ هٌگٌض ثاتت) تش چمشهگي

ؿىؼت فَالد ّادفيلذ تا اػتفادُ اص آصهَى ضشتِ ؿاسپي تپشداصد

وِ دس پظٍّؾّاي گزؿتِ تِ آى پشداختِ ًـذُ تَد.

هَاد ٍ رٍش تحقيق

آلياط آّي  -هٌگٌض هَسد اػتفادُ دس ايي تحميك ،فَالد

آػتٌيتي هٌگٌضداس ّادفيلذ  [16] ASTM A-128تَد .تشاي تْيِ
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ٍ سيضػاختاس فَالد ّادفيلذ پشداختٌذ ٍ دسيافتٌذ وِ افضٍدى

دس حالت سيختگي ،ؿاهل داًِّاي آػتٌيت ٍ سػَتْاي واستيذ

 4931ناتسبات  85 /يژرولاتم يسدنهم

اٍليي فَالد آػتٌيتي هٌگٌضداسي وِ داساي حذٍد  1/2دسكذ

فَالد ّادفيلذ تِ دليل داسا تَدى همذاس وشتي تاال ،ػاختاس آى

39

ي ايي فَالدً 3 ،وًَِ اص فَالد ّادفيلذ تا هماديش هختلفي اص تيتاًين

( )1%Ti ٍ 0/5%Ti ،0%Tiتْيِ ؿذُ ٍ ػپغ تشوية ؿيويايي آًْا
تَػظ دػتگاُ وَاًتَهتش تشسػي ؿذ ٍ دس خذٍل ً 1ـاى دادُ

ؿذُ اػت .ػپغ ّش ً 3وًَِ تحت ػوليات حشاستي آػتٌيتِ دس

ّوچٌيي ًوًَِّاي الصم تشاي آصهًَِ ضشتِ ؿاسپي هغاتك تا

اػتاًذاسد  [19] ASTM A370تَػظ دػتگاُ تشاؽ  CNCتْيِ

ؿذًذ (ؿىل .)2

دهاي  1100°Cتِ هذت  2ػاػت لشاس گشفتِ ٍ تالفاكلِ دس آب
ػشيغ ػشد ؿذًذ.

جذٍل  -1آًاليس ضيويايي ّر سِ ًوًَِ تَليذ ضذُ ترحسة درصذ ٍزًي.
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B
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A

1/23

12/53

0/31

C

1/22

12/51

0/28

12/49

سيليسين

فسفر

گَگرد

تيتاًين

0/29

0/001

0/017

0/51

0/001

0/002

0/019

0/016

-

1/02

ضکل  -2اتعاد ًوًَِی ضرتِ هطاتق تا استاًذارد .ASTM A370

تشاي تشسػي سيضػاختاسً ،وًَِّاي هتالَگشافي پغ اص

آهادُػاصي تَػظ هحلَل ًايتال  2دسكذ حىاوي ؿذًذ .ػپغ

سيضػاختاسّاي حاكل تَػظ هيىشٍػىَج ًَسي هَسد تشسػي

لشاس گشفت .تشاي تشسػي اًذاصُ داًِّا اص ًشم افضاس Image

 ٍ Analyzerتشاي تشسػي هيضاى واستيذّاي ّشػِ ًوًَِ اص

ًشمافضاس  Image Jتلَست خذاگاًِ اػتفادُ ؿذ .تشاي تشسػي
ػختي ،اص ّش ػِ ًوًَِي هَسد آصهايؾ تؼذ اص ػوليات آػتٌيتِ ٍ

تٌذػشهايي دس آب ،تش اػاع اػتاًذاسد ،[17] ASTM E92-82

آصهَى ػختيػٌدي تا اػتفادُ اص دػتگاُ  INSTRONاًدام
ؿذّ .وچٌيي تؼذ اص ػوليات آػتٌيتِ ٍ تٌذػشهايي دس آب،

ًوًَِّاي هَسد ًياص تشاي آصهَى وـؾ ،تَػظ دػتگاُ تشاؽ
 CNCهغاتك تا اػتاًذاسد  [18] ASTM E8Mتشاؿىاسي ؿذًذ

(ؿىل .)1

آصهَى وـؾ ته هحَسُ تَػظ دػتگاُ  SANTAMهذل

 ASTM-400دس دهاي اتاق ٍ تا ًشخ وشًؾ  10-2 S-1اًدام ؿذ.

ّوچٌيي آصهَى ضشتِ ؿاسپي تَػظ دػتگاُ  SANTAMتا
ظشفيت  200طٍل دس دهاي هحيظ اًدام ؿذ.

پغ اص پاياى آصهًَْاي وـؾ ٍ ضشتِ ؿاسپي ،اص ػغح

ؿىؼت ًوًَِّاي داساي تاالتشيي ٍ ووتشيي چمشهگي ٍ اًشطي

ضشتِ ،تَػظ هيىشٍػىَج الىتشًٍي سٍتـي تلاٍيشي تْيِ ؿذ.

تذليل دؿَاسيّاي خاف آصهايـگاّي ،تؼييي هؼتمين

چمشهگي ؿىؼت تؼَْلت اهىاى پزيش ًوي تاؿذ .دس تحميك حاضش

اص يه سٍؽ ًيوِ تدشتي تشاي هحاػثِ چمشهگي ؿىؼت فَالد
ّادفيلذ پشوشتي تا تَخِ تِ اعالػات هَخَد دس آصهَى ضشتِ

ؿاسپي اػتفادُ هيؿَد .تاسػام ٍ سالف [20] 2تا اػتفادُ اص

دادُّاي آصهايـْاي وِ تش سٍي ًَ 8ع فَالد تا اػتحىام تؼلين
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تيي  270 - 1700هگاپاػىال اًدام دادًذ ،هؼادلِ صيش سا تشاي

هحاػثِ ي  KІCدس توام دهاّاي هَسد آصهايؾ دس آصهَى ضشتِ
ؿاسپي پيـٌْاد دادًذ:

()1

KIC = 8.47 × (CVN)0.63

وِ دس آى چمشهگي ؿىؼت ( )KІCتشحؼة

1/2

)ٍ MPa.(m

اًشطي ضشتِ ؿاسپي ( )CVNتشحؼة طٍل اػت .لزا تا تَخِ تِ

لشاسگيشي اػتحىام تؼلين فَالدّادفيلذ دس هحذٍدُي - 1700

ضکل -1اتعاد ًوًَِی كطص هطاتق تا استاًذارد .ASTM E8M

 270هگاپاػىال ،دس ايي پظٍّؾ تشاي هحاػثِي چمشهگي ؿىؼت

فَالد ّادفيلذ اص ساتغِي  1اػتفادُ هيؿَدّ .وچٌيي تشاي تشسػي

ًـاى هيدّذّ .واًغَس وِ هـاّذُ هيؿَد ،دس ّش ػِ ًوًَِي

ساتغِي صيش اػتفادُ هيؿَد ]: [21

ٍخَد صهيٌِي آػتٌيتي تذليل حضَس وشتي ٍ هٌگٌض صياد دس

عَل تشن تحشاًي تشاي اًَاع تشن دس فَالد ّادفيلذ پشوشتي اص

وِ دس ايي ساتغِ  Yضشية اكالح ؿىل تشن KІC ،چمشهگي

ؿىؼت σf ،اػتحىام ؿىؼت ٍ  acعَل تشن تحشاًي هيتاؿذ.

آصهَى ػايؾ تا اػتفادُ اص سٍؽ پيي سٍي ديؼه دس دهاي

هحيظ ،تذٍى سٍاًىاس ٍ دس ؿشايظ ػايؾ آسام تا ًيشٍي ػوَدي

ً 35يَتي ٍ ػشػت خغي  0/45هتش تش ثاًيِ اًدام ؿذ .دس ايي
آصهَى پيي اص خٌغ فَالد تلثيشيٌگ 3تا ػختي  70ساوَل ،C

تلَست اػتَاًِاي ٍ تا لغش  ٍ 10mmعَل  4cmتَدّ .وچٌيي

ديؼه اص خٌغ فَالد ّادفيلذ تا دسكذّاي هختلفي اص تيتاًين

( ،)1%Ti ٍ 0/5%Ti ،0%Tiتا لغش  ٍ 15cmضخاهت  2cmتَد.

دػتگاُ هَسد اػتفادُ تشاي آصهَى ػايؾ هدْض تِ ػيؼتن ثثت

تؼذاد دٍسهَتَس ٍ ًيشٍي ػايؾ تَد .تشاي اًذاصُ گيشي هيضاى

واّؾ ٍصى ديؼه هَسد آصهايؾ دس هؼافتّاي ،1000 ،500

 2000m ٍ 1500اص تشاصٍ آصهايـگاّي تا دلت  0/1mgاػتفادُ
گشديذ.

4

تشوية اػت .لي ٍ چَ ]ً ،[22ـاى دادًذ وِ تا افضايؾ هٌگٌض دس

آلياطّاي  ،Fe-Mnدهاي ؿشٍع هاستٌضيت تِ هيضاى تؼياس صيادي
واّؾ هيياتذ ،تغَسيىِ دس آلياطّاي پشهٌگٌض يه صهيٌِ واهالً

آػتٌيتي سا هيتَاى هـاّذُ ًوَدّ .واًغَس وِ اص ؿىل  3هالحظِ

هيگشدد ،هيضاى واستيذّاي تـىيل ؿذُ دس ًوًَِي تذٍى تيتاًين

(الف) ،تؼياس ووتش اص واستيذّاي تـىيل ؿذُ دس ًوًَِّاي حاٍي

( 0/5ب) ٍ ( 1%Tiج) تَدُ ٍ داساي داًِّاي آػتٌيت تضسگتشي
اػتٍ .لي دس ًوًَِّاي حاٍي  1%Ti ٍ 0/5ػاختاس سيضداًِتشي

تَخَد آهذُ ٍ هيضاى واستيذّا افضايؾ يافتِ اػت .چَى وِ تيتاًين

يه ػٌلش واستيذصا تَدُ ٍ دس اثش افضٍدى تيتاًين تِ فَالد ّادفيلذ،

هيضاى واستيذّاي پايذاس تيتاًين ( )TiCافضايؾ يافتِ ٍ هٌدش تِ

سيضداًِ ؿذى ػاختاس گـتِ اػت .تشاي تشسػي اًذاصُ داًِّا دس
ّشػِ ًوًَِ ،اًذاصُي داًِّا تَػظ ًشم افضاس Image Analyzer
هحاػثِ ؿذُ ٍ تشٍي تلاٍيش هتالَگشافي هـخق گشديذُ اػت.
الصم تِ روش اػت وِ دس ًوًَِّاي حاٍي ( 0/5ب) ٍ ( 1%Tiج)،

تذليل افضايؾ تؼذاد داًِّا ،اًذاصُي چٌذ داًِ تا ًشم افضاس هحاػثِ
ؿذُ ٍ دس ًْايت هياًيگي آًْا تشٍي تلاٍيش هتالَگشافي گضاسؽ

ًتايج ٍ تحث

ؿذُ اػت .دس هدوَع سيضػاختاسّاي هـاّذُ ؿذُ دس ًوًَِّاي

 -1هطاّذات ريسساختاری

ؿىل  ،3تلاٍيش هتالَگشافي تْيِ ؿذُ تَػظ هيىشٍػىَج

ًَسي اص فَالد ّادفيلذ هَسد اػتفادُ دس ايي پظٍّؾ سا تا هماديش

هختلفي اص تيتاًين ،تؼذ اص ػوليات آػتٌيتِ ٍ تٌذػشهايي دس آب سا

حاٍي ً 1%Ti ٍ 0/5ـاى اص ايي داسد وِ وِ حضَس تيتاًين دس

فَالد ّادفيلذ تاػث افضايؾ هيضاى واستيذّا ٍ سيض ؿذى داًِّا دس

ػاختاس هيگشدد ].[2 ٍ 5

الف) ًوًَِی  ،Aب) ًوًَِی  ،Bج) ًوًَِی .C
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ضکل  -3تصاٍير هتالَگرافي ّرسِ ًوًَِی هَرد تررسي پس از عوليات آستٌيتِ ٍ تٌذسرهايي در آب در تسرگٌوايي :100
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()2

KІC = Yσf

هَسد آصهايؾ ،سيضػاختاسّا داساي صهيٌِي آػتٌيتي هيتاؿٌذ.
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ضکل  -4آًاليس ًقطِای از كارتيذ رسَب كردُ در فَالد ّادفيلذ حاٍی .[5] 0/4%Ti

تشاي تشسػي تْتش هيضاى واستيذّا دس ّش ػِ ًوًَِي هَسد

ًيض افضايؾ هيياتذ .صيشا ّواًغَس وِ دس تلاٍيش هتالَگشافي

آصهايؾ ،اص ًشم افضاس  Image Jاػتفادُ ؿذُ ٍ ًتايح ايي تشسػي

هـاّذُ گشديذ ،حضَس تيتاًين تاػث ايداد واستيذّاي پايذاس ٍ

هيگشدد وِ ًوًَِّاي حاٍي تيتاًين ًؼثت تِ ًوًَِي تذٍى

ػختي ؿذُ اػت وِ ايي ًتايح تذػت آهذُ تا ًتايح حاكل اص

دس ؿىل ً 5ـاى دادُ ؿذُ اػت .دس ايي ؿىل ّن هـاّذُ
تيتاًين داساي هيضاى واستيذ تيـتشي ّؼتٌذّ .وچٌيي اص ايي ؿىل

هـاّذُ هيؿَد وِ ًوًَِي تذٍى تيتاًين ٍ ًوًَِي حاٍي 1%Ti
تِ تشتية ووتشيي ٍ تيـتشيي هيضاى واستيذ سا داسا ّؼتٌذ.

ػخت  TiCدس ػاختاس هيؿَد ٍ ّويي اهش هٌدش تِ افضايؾ

پظٍّـْاي آلاي ًدف آتادي ٍ ّوىاساًؾ ّوخَاًي داسد ]ٍ 5

.[3

جذٍل ً -2تايج آزهايصّای سختي ٍ ضرتِ ضارپي تا حذاقل سِ تار
هيساى

ًوًَِ

A
B
C
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ضکل  -5تعييي تَزيع كارتيذ در ًوًَِّای هختلف تَسط ًرم افسار
.Image J

 -2آزهًَْای سختي ٍ ضرتِ

ًتايح ػختيػٌدي تشاي ّشػِ ًوًَِي هَسد آصهايؾ دس

خذٍل ً 2ـاى دادُ ؿذُ اػتّ .واًغَس وِ اص ايي خذٍل هالحظِ
هيگشدد تا افضايؾ هيضاى تيتاًين دس تشوية فَالد ّادفيلذ ،ػختي

تيتاًين

تکرار.

آزهايص سختي

تر حسة

هيساى

ٍزًي

()HV

درصذ
0

0/5
1

سختي
173
219

288

اًحراف
هعيار
3/19

4/23

3/67

آزهايص ضرتِ
اًرشی
ضرتِ
()J
110

85
62

اًحراف
هعيار
4/02

3/27
2/94

ًتايح هشتَط تِ آصهَى ضشتِ ؿاسپي دس خذٍل ً 2ـاى دادُ

ؿذُ اػتّ .واى عَس وِ دس ايي خذٍل ّن هـاّذُ هيگشدد ،تا

افضايؾ همذاس تيتاًين دس تشوية فَالد ّادفيلذ ،اًشطي ضشتِ واّؾ

يافتِ اػت .تگًَِاي وِ ًوًَِي تذٍى تيتاًين ٍ ًوًَِي حاٍي

 ،1%Tiتتشتية تاالتشيي ٍ ووتشيي اًشطي ضشتِ سا داسا ّؼتٌذ ]5

ٍ  .[2ػلت ايي اهش حضَس هماديش تاالي واستيذّاي پايذاس  TiCدس

ًوًَِي حاٍي  ٍ 1%Tiواّؾ لاتليت تغييش ؿىل هَهؼاى صهيٌِي
آػتٌيت دس ًوًَِّاي حاٍي تيتاًين هيتاؿذ وِ ايي رسات

واستيذي تِ خَتي دس تلاٍيش هتالَگشافي لاتل هـاّذُ هيتاؿٌذ

(ؿىل .)4

 -3آزهايص كطص

دس ؿىل ً 6تايح هشتَط تِ آصهَى وـؾ تشاي ّشػِ ًوًَِي

هَسد آصهايؾ ًـاى دادُ ؿذُ اػتّ .واًغَس وِ هـاّذُ

هيؿَدً ،وًَِي تذٍى تيتاًين ( )Aاص اػتحىام تؼلين ٍ وــي
پائيي تش ٍ وشًؾ ؿىؼت تاالتشي ًؼثت تِ ًوًَِّاي حاٍي

 )C( 1%Ti ٍ )B( 0/5%Tiتشخَسداس اػت .تا افضايؾ هيضاى

تيتاًين دس فَالد ّادفيلذ ،حدن رسات واستيذي  TiCافضايؾ ٍ
اًذاصُي داًِّا واّؾ هيياتذ .وَچه ؿذى اًذاصُي داًِّا هٌدش

ضکل ً -6وَدار تٌص – كرًص هٌْذسي آلياشّای هختلف.

افضايؾ هيضاى رسات واستيذي هٌدش تِ واّؾ اًؼغاف پزيشي ٍ

تؼلين ٍ وــي هيؿَد ،اها اص عشفي ّن تاػث افضايؾ هيضاى

وشًؾ ؿىؼت هيگشدد ]ّ .[21واًغَسوِ دس تلاٍيش هتالَگشافي

هـاّذُ گشديذ ،تا افضايؾ تيتاًين دس تشوية ،اًذاصُي داًِّا

وَچىتش ٍ تؼذاد هشصداًِّا تيـتش ؿذُ اػت .هشصداًِّا هحلْاي

پشاًشطي تَدُ ٍ ًاتداييّاي هتحشن دس ٌّگام سػيذى تِ ايي

هىاًْاي پشاًشطي هتَلف ؿذُ ٍ دس پـت هشصداًِّا تدوغ هيوٌٌذ

ٍ ّويي اهش هٌدش تِ افضايؾ اػتحىام هيگشدد .تٌاتشياى تيتاًين تا

ايداد واستيذّاي  TiCهٌدش تِ افضايؾ اػتحىام ٍ واّؾ وشًؾ
ؿىؼت دس فَالد ّادفيلذ گشديذُ اػت ].[5

 -4هحاسثِی چقرهگي ضکست

خذٍل  3هحاػثات هَسد ًياص تشاي تؼييي چمشهگي ؿىؼت ٍ

هيدّذّ .واًغَس وِ هـاّذُ هيؿَد ،تيـتشيي چمشهگي ؿىؼت

تِ ًوًَِي تذٍى تيتاًين ( )Aسػيذُ اػت .چشا وِ ًوًَِي تذٍى
تيتاًين داساي هيضاى رسات واستيذي ووتشي تَدُ ٍ صهيٌِي آى
ًؼثت تِ صهيٌِي ًوًَِّاي حاٍي  1%Ti ٍ 0/5لاتليت تغييش ؿىل

هَهؼاى تيـتشي داؿتِ ٍ اص اًشطي ؿىؼت تاالتشي تشخَسداس
اػتّ .واًغَس وِ دس لؼوت تحليل ًتايح آصهَى وـؾ گفتِ ؿذ،

اگشچِ حضَس تيتاًين دس فَالد ّادفيلذ تاػث افضايؾ اػتحىام

ضشتِ ٍ چمشهگي ؿىؼت دس فَالد ّادفيلذ هيگشدد .دس هدوَع،
هحاػثات چمشهگي ؿىؼت ًـاى هيدّذ وِ حضَس تيتاًين دس

فَالد ّادفيلذ هٌدش تِ واّؾ چمشهگي ؿىؼت دس ايي فَالد

هيگشددّ .وچٌيي تا هحاػثِي عَل تشن تحشاًي تَػيلِي ساتغِ
 ،2هـاّذُ هيؿَد وِ تيتاًين هٌدش تِ واّؾ عَل تشن تحشاًي

تشاي اًَاع تشن ؿذُ اػت ٍ ايي هَضَع دس ٍلَع ؿىؼت

هيتَاًذ تؼياس تأثيشگزاس تاؿذ .اص عشفي هحاػثات ًـاى هيدّذ
وِ همذاس عَل تشن تحشاًي تشاي تشن ػغحي ًؼثت تِ تشن

هشوضي دس ّشػِ ًوًَِ ووتش اػت وِ ًـاى دٌّذُي خغشًان

تَدى تشوْاي ػغحي ًؼثت تِ تشوْاي هشوضي اػت .دس هدوَع

دس ّش ػِ ًوًَِي هَسد آصهايؾ ،تيـتشيي عَل تشن تحشاًي تِ
تشن دايشُاي ٍ ووتشيي عَل تشن تحشاًي تِ تشن ػغحي تؼلك
گشفت.

تذٍى ؿه تيي هماديش هحاػثِ ؿذُ تشاي چمشهگي ؿىؼت تا

همذاس ٍالؼي چمشهگي ؿىؼت ًوًَِّا اختالفاتي ٍخَد داسد

] .[14اها يىي اص ػادُ تشيي ٍ ون ّضيٌِ تشيي ساُّا تشاي تأثيش
سيضػاختاس تش هىاًيه ؿىؼت فَالدّا ،اػتفادُ اص سٍاتظ تدشتي
تيي هماديش اًشطي ضشتِ ؿاسپي ٍ چمشهگي ؿىؼت هيتاؿذ.

مهندسي متالورژي  / 58تابستان 1394

عَل تشن تحشاًي سا تا اػتفادُ اص فشهَلْاي  2 ٍ 1سا ًـاى

رسات واستيذي ؿذُ ٍ اص ايي عشيك ّن تاػث واّؾ هماٍهت تِ
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تِ افضايؾ اػتحىام تؼلين ٍ اػتحىام وــي ؿذُ ]ٍ [23
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جذٍل  -3هحاسثِ چقرهگي ضکست ٍ طَل ترک تحراًي.

ًوًَِ

CVN
)(J

KIC
) ( MPa.(m)1/2

A

110

163/7

ترک سطحي

C

62

139/1

0/006

114

0/004
0/002

B

85

ترک هركسی
0/005

* هقادير ضريب اصالح ضکل ترک (  ،) Yدر ضکل ً 7طاى دادُ ضذُ است.

0/007

0/003

)ac (m
ترک دايرُای

ترک سکِای

ترک ًيندايرُ

0/011

0/007

0/009

0/017

0/007

0/011

0/005

0/014

0/006

ضکل  -7هقادير ضرية اصالح ضکل ترک ترای اًَاع ترک ].[21

 -5ضکست ًگاری سطَح ضکست

پغ اص آصهَى وـؾ هـخق ؿذ وِ ًوًَِي تذٍى تيتاًين ٍ

ًوًَِي حاٍي  1%Tiتتشتية تيـتشيي ٍ ووتشيي وشًؾ ؿىؼت سا
داسا ّؼتٌذ .لزا پغ اص آصهَى وـؾ اص ػغح ؿىؼت ًوًَِّاي
تذٍى تيتاًين ٍ حاٍي  1%Tiتَػظ هيىشٍػىَج الىتشًٍي

سٍتـي تلاٍيشي تْيِ ؿذُ ٍ دس ؿىل ً 8ـاى دادُ ؿذُ اػت.

ّواًغَس وِ اص ايي تلاٍيش ديذُ هيؿَدّ ،ش دٍ ًوًَِ داساي

هـخلِي ؿىؼت ًشم (ػغح ديوپلي) هيتاؿٌذ .دليل ايي اهش آى

اػت وِ صهيٌِ ي غالة دس ّش دٍ ًوًَِ آػتٌيت تَدُ ٍ آػتٌيت

ّن يه فاص ًشم هيتاؿذ .هىاًيؼن ؿىؼت ًشم دس آصهَى وـؾ
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هَاد ًشم ،هىاًيؼن خَاًِ صًي ،سؿذ ٍ تِ ّن پيَػتي حفشُّا
اػت .ايي ًَع ؿىؼت وِ تِ ؿىؼت  Cup & Coneهؼشٍف

اػت ،هْوتشيي هىاًيؼن دس ؿىؼت هَاد ًشم تِ ؿواس هيآيذ .اها

تا همايؼِي ّش دٍ تلَيش ،هـاّذُ هيؿَد وِ ػغح ؿىؼت

ًوًَِي تذٍى تيتاًين ًؼثت تِ ًوًَِي حاٍي  ،1%Tiداساي تؼذاد

ديوپل تيـتشي تَدُ وِ ػالٍُ تش تؼذاد تيـتش ،داساي ػوك
تيـتشي ّن ّؼتٌذ وِ ًـاى اص ًشم تش تَدى ؿىؼت دس ًوًَِي

تذٍى تيتاًين هيتاؿذ .تا تَخِ تِ ايٌىِ واّؾ وؼش حدوي رسات

سػَتي ٍ پشاوٌذُ ٍ افضايؾ فاكلِي ايي رسات تِ ػٌَاى يه
فشآيٌذُ راتي دس خْت چمشهِ وشدى آلياطّاي هٌْذػي ػول هيوٌذ

] ،[21حال تا هـاّذُي ػغَح ؿىؼت ًوًَِّا پغ اص آصهَى

وـؾ هالحظِ هيگشدد وِ ًوًَِي تذٍى تيتاًين وِ داساي هيضاى

رسات سػَتي ووتشي ًؼة تِ ًوًَِي حاٍي  1%Tiاػت ،داساي

ػغح ؿىؼتي ًشم تش ٍ تا تؼذاد ديوپل تيـتش اػت وِ ًـاى اص

چمشهگي تاالتش ًوًَِي تذٍى تيتاًين داسد .دس هدوَع هـاّذات

ػغَح ؿىؼت ًوًَِّا پغ اص آصهَى وـؾ ًـاى اص چمشهگي

ؿىؼت تاالتش ًوًَِي تذٍى تيتاًين ًؼثت تِ ًوًَِي حاٍي 1%Ti

داسد وِ ايي هـاّذات تا ًتايح حاكل اص آصهَى وـؾ ٍ
هحاػثات چمشهگي ؿىؼتّ ،وخَاًي داسدّ .وچٌيي ؿىؼت
ًگاسي ًوًَِّاي آصهَى وـؾ ًـاى هيدّذ وِ هيىشديوپلْاي

ثاًَيِ دس فضاي تيي ديوپلْاي اٍليِ حضَس داسًذ وِ هيتَاًٌذ
ؿىؼت سا تِ تأخيش تياًذاصًذ .ايي هيىشٍديوپلْا دس اثش تشّوىٌؾ

ٍ تشخَسد اليِّاي هيىشٍدٍللَيي ٍ ًيض ايداد ًاًَسػَتات
واستيذي دس اثش پيشػاصي وشًـي ديٌاهىي هيتَاًٌذ ايداد ؿًَذ

].[24

ضکل  -8تصاٍير  SEMاز سطح ضکست ًوًَِّا پس از آزهَى كطص :الف) ًوًَِی  ،Aب) ًوًَِی .C

ضکل  -9تصاٍير  SEMاز سطح ضکست ًوًَِّا پس از آزهَى ضرتِ ضارپي :الف) ًوًَِی  ،Aب) ًوًَِی .C

دٍ ًوًَِي تذٍى تيتاًين ٍ حاٍي  1%Tiسا پغ اص آصهَى ضشتِ

وشتي هحلَل دس صهيٌِ ٍ واّؾ اوتَيتِ دٍللَيي دس تغييش ؿىل

تشن ايداد ؿذُ دس ًوًَِي حاٍي ً 1%Tiؼثت تِ ًوًَِي تذٍى

اها تا ٍخَد هحاػثات عَل تشن تحشاًي تشاي ّشػِ ًوًَِ،

ػغح ؿىؼت تشن تا عَل ووتش هـاّذُ هيگشدد .اها دس ًوًَِي

حاٍي  ،1%Tiتشن تِ هيضاى تيـتشي سؿذ وٌذ (تذليل عَل تشن

ؿاسپي ًـاى هيدّذّ .واًغَس وِ اص ايي ؿىل هـاّذُ هيؿَد

تيتاًين ،داساي عَل تيـتشي هيتاؿذ .دس ًوًَِي تذٍى تيتاًين ،دس

هَهؼاى هيؿَد.

اًتظاس هيسفت وِ دس ًوًَِي تذٍى تيتاًين ًؼثت تِ ًوًَِي
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ضشتِ سا داسا ّؼتٌذ .ؿىل  9تلاٍيش  SEMاص ػغح ؿىؼت ّش

ؿىل هَهؼاى آػتٌيت اػت .حضَس تيتاًين ػثة واّؾ غلظت

تيتاًين ٍ ًوًَِي حاٍي  1%Tiتتشتية تيـتشيي ٍ ووتشيي اًشطي

اػت وِ ايي پذيذُ تِ ػلت تضيف ػْن وشًؾ دٍللَيي دس تغييش
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تحشاًي تيـتش) .اها تا هـاّذُي تلاٍيش  ،SEMهالحظِ هيگشدد

ًؼثت تِ ًوًَِي تذٍى تيتاًين حاٍي هماديش واستيذ تاالتشي تَدُ

ايي پذيذُ دس اثش چمشهگي تاالتش ًوًَِي تذٍى تيتاًين ًؼثت تِ

ساتغِي هؼتمين تيي ػختي ٍ هماٍهت تِ ػايؾ ٍخَد داسد ]ٍ 5

وِ تشن دس ًوًَِي تذٍى تيتاًين تِ هيضاى ووي سؿذ وشدُ اػت.

ًوًَِي حاٍي  1%Tiسخ دادُ اػت .يىي اص هىاًيؼوْاي حفاظتي

 .[3واستيذّا رسات ػختي ّؼتٌذ وِ تِ ػٌَاى هاًؼي دس تشاتش

سأع تشن ،تؼتِ ؿذى دّاًِ تشن دس اثش هَهؼاًي هيتاؿذ (ؿىل

حشوت خؼن ػايٌذُ ػول هيوٌٌذ .لزا ّشچمذس هيضاى رسات تمَيت

افضايؾ هَهؼاًي هٌغمِي خلَي ًَن تشن ؿذُ ٍ دس ًْايت هٌدش

تيـتشي اص فَالد ّادفيلذ دس هماتل ػايؾ ديذُ هيؿَد ].[3 ٍ 6

 .[21] )10لزا چمشهگي تاالتش ًوًَِي تذٍى تيتاًين هٌدش تِ
تِ تؼتِ ؿذى دّاًِ تشن ٍ تَلف سؿذ تشن ؿذُ اػت .دس هماتل

ًوًَِي حاٍي  ،1%Tiتذليل داؿتي هماديش تاالي رسات واستيذ

 ،TiCاًؼغاف پزيشي ٍ چمشهگي ووتشي داؿتِ ٍ ايي اهش هٌدش تِ

وٌٌذُ (واستيذ تيتاًين) دس صهيٌِ (آػتٌيت) تيـتش تاؿذ ،هماٍهت

تٌاتشايي ًوًَِي حاٍي ً ٍ 1%Tiوًَِي تذٍى تيتاًين تِ دليل

تفاٍت دس هيضاى واستيذّاي هَخَد دس صهيٌِ ،تتشتية داساي

تيـتشيي ٍ ووتشيي هماٍهت تِ ػايؾ ّؼتٌذ .تا هـاّذُي ؿىل

سؿذ ػشيغ تشن ٍ واّؾ هَهؼاًي هٌغمِ خلَي ًَن تشن ؿذُ

 ،11هالحظِ هيگشدد وِ هيضاى واّؾ ٍصى دس اتتذاي آصهَى

 -6آزهَى سايص

آصهَى ٍ تا افضايؾ هؼافت عي ؿذُ ( ،)1500-2000mهيضاى

اػت.

دس ؿىل ً 11تايح هشتَط تِ آصهَى ػايؾ دس ؿشايظ ػايؾ

آسام ( )[13] DL <0/5m/s ٍ FN > 40Nتشاي ّشػِ ًوًَِ ًـاى

دادُ ؿذُ اػتّ .واًغَس وِ اص ايي ؿىل هالحظِ هيؿَد،

ًوًَِّاي حاٍي تيتاًين ًؼثت تِ ًوًَِي تذٍى تيتاًين اص هماٍهت
تِ ػايؾ تاالتشي تشخَسداس ّؼتٌذ .صيشا ًوًَِّاي حاٍي تيتاًين
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ٍ دس ًتيدِ اص ػختي تاالتشي تشخَسداس ّؼتٌذّ .وچٌيي يه

ػايؾ ( )500-1000mدس ّش ػِ ًوًَِ تاال تَدُ ٍ دس اًتْاي
ٍصى اص دػت سفتِ واّؾ هيياتذ .ايي اهش تذليل پذيذُي واسػختي

دس فَالد ّادفيلذ هيتاؿذ .دس ٍالغ دس اتتذاي آصهَى ،ػايؾ
خشاؿاى اتفاق افتادُ ٍ ػپغ تا عي هؼافتّاي تيـتش ٍ

تغيشؿىل پالػتيه ػغح ،ػغح واسػخت ؿذُ ٍ ايي اهش هٌدش تِ

تْثَد هماٍهت تِ ػايؾ فَالد ّادفيلذ هيؿَد].[13

ضکل  -10ضواتيکي از ًحَُ تأثير هيساى چقرهگي هادُ ًَک ترک تر توركس تٌص ٍ رضذ ترک (هکاًيسن تستِ ضذى ترک در اثر هَهساًي) ].[21

Eng. Stress
Eng. Strain
KIC
Weight loss
Distance
ac

MPa
%
Mpa(m)1/2
mg
m
m

فْرست عالئن

تٌص هٌْذسي
کرًص هٌْذسي
چقرهگي ضکست
کاّص ٍزى
هسافت
طَل ترک بحراًي
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 اص ػغح ؿىؼت ًوًَِّا پغ اص آصهَىSEM  هـاّذات.2
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