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چکیذه

 تِ ایي هٌظَر ًوًَِّا ترای. اظتفادُ ؼذ4در ایي پصٍّػ از رٍغ غیرهخرب جریاى گرداتی ترای ارزیاتی ریسظاختار ٍ ظختی چذى آلیاشی هماٍم تِ ظایػ ًایْارد

 ظپط. ظاعت لرار گرفتٌذ5  الی1  ٍ زهاىّای000°C ٍ 050 ،000 ،550 دظتیاتی تِ ریسظاختارّا ٍ ظختی هختلف تحت عولیات حرارتی ًاپایذارظازی در دهاّای
 ریسظاختار تِ کوک هیكرٍظكَج ًَری هجْس تِ ًرمافسار آًالیس تصَیر ٍ هیكرٍظكَج. رٍی توام ًوًَِّا اًجام ؼذ300ºC  ظاعت در دهای3 عولیات توپر تِ هذت

 در اداهِ ًوًَِّا از طریك آزهَى غیرهخرب. ظختی ًوًَِّا پط از عولیات حرارتی تِ رٍغ ظختیظٌجی ٍیكرز اًذازُگیری ؼذ.الكترًٍی هَرد تررظی لرار گرفت

 ارتثاط هیاى تَاتع خرٍجی جریاى گرداتی (ًظیر، تِ هٌظَر دظتیاتی تِ یک ؼرایط تْیٌِ تازرظی. هَرد ارزیاتی لرار گرفتٌذ،جریاى گرداتی در فرکاًطّای هختلف

ُ هؽاّذُ ؼذ کِ تیي هیساى آظتٌیت تالیواًذ.ؼاخصّای هماٍهت المایی ٍ هماٍهت الكتریكی) ٍ پاراهترّای ریسظاختاری ٍ ظختی در فرکاًطّای هختلف تررظی ؼذ

 تِ ترتیة ترای تررظی هیساى آظتٌیت تالیواًذُ ٍ ظختی150kHz ٍ150kHz ٍ ظختی تا خرٍجی آزهَى جریاى گرداتی راتطِ هٌاظثی ترلرار اظت ٍ فرکاًطّای

ٍ  را از ًظر هیساى آظتٌیت تالیواًذُ ٍ ظختی ؼٌاظایی4 ًتایج ًؽاى داد تا اظتفادُ از ایي رٍغ هیتَاى ظریع ٍ دلیك ًوًَِّای هختلف چذى ًایْارد.هٌاظة اظت

.تفكیک کرد
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تأثير اندازه ذرات SiC
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تطکیل هیضَد .زذى ًایْاسد ًَع  4حاٍی هقادیش تاالی کشٍم،
دس هحذٍدُ  %7-11است .تِ دلیل هقذاس تاالی کشٍم دس زذى

ًایْاسد ،4کاستیذ کشٍم یَتکتیک  M7C3تِ غَست غیشپیَستِ

تطکیل هیضَد .دس ًتیدِ ایي زذىّا حاٍی صهیٌِ عوذتا
آستٌیتی تِ ّوشاُ کاستیذّای یَتکتیک ٍ هقادیشی هاستٌضیت دس

حالت سیختگی ّستٌذ[ .]6،5،3ایي زذىّا هعوَال تحت عولیات
(كذ)911062 :

مواد و روش تحقیق

دس ایي تحقیق اتتذا ًوًَِّای سیختگی زذى ًایْاسد 4دس اتعاد

 3/5×2/5×1/5ساًتیهتش هطاتق ضکل (2الف) تْیِ ضذ .خذٍل 1
تشکیة ضیویایی ایي آلیاط سا ًطاى هیدّذً .وًَِّا دس زْاس

دهای  900ºC ٍ 850 ،800 ،750هذت  5 ٍ 4 ،2 ،1ساعت تحت

عولیات ًاپایذاسساصی قشاس گشفتِ ٍ سپس دس َّای ساکي سشد
ضذًذ .دس اداهِ عولیات توپش دس دهای  300ºCتِ هذت  3ساعت

1394
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پشلیت هیضَد ٍ حیي سشهایص دس قالة هقادیشی فاص هاستٌضیت

 4رزاييهابپ955//
 7يژرولاتم يسدنهم
4993
311

.GTAW
يريدی،
،15حرارت
،15
ًیکل5PH
زوگوسن
زوگ
ستالیت،4،4فًالد
ستالیت
کاری،ا
کلیدي
يريدی،
-5-PH
وسن
فًالد
ريکص
دي
واژههاي
.GTAWاست کِ پس اص سیختِگشی ،تحت عولیات
ًایْاسد 4
حرارتزذى
عٌػش
هاستٌضیتی،
ّایا سفیذ
زذى
دس :ایي
کلی].
داسًذ[4
تاالیی
حشاستی سختکاسی ٍ توپش قشاس هیگیشد.
آلیاطی اٍلیِ است ٍ دس هحذٍدُ  %3-5هاًع تثذیل آستٌیت تِ

(كذ)911062 :
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شکل -1اساس کار جریان گرداتی[]1

سٍی تواهی ًوًَِّا اًدام ضذ .سختی قثل ٍ پس اص عولیات

آصهَى غیشهخشب خشیاى گشداتی اص طشیق پشاب هستقل،

تکشاس ،اًذاصُگیشی ضذ .تعذ اص عولیات حشاستیً ،وًَِّا سٌثادُ

 50سٍی ًوًَِّا اًدام ضذ .آصهَى تشای توام ًوًَِّا دس دهای

حشاستی تِ سٍش ٍیکشص تحت ًیشٍی  30کیلَگشم ،تا  5هشتثِ

ّستِ فشیتی ،تا قطش  3هیلیوتش ٍ هحذٍدُ فشکاًس -200 kHz

ٍ پَلیص ضذُ ٍ سپس تا هحلَل ٍیلال 1ضاهل  5هیلیلیتش HCl

هحیط ٍ پشش 2غفش ٍ دس فشکاًسّای هختلف اًدام ضذ ٍ تا

هطالعات سیضساختاسی تِ کوک هیکشٍسکَج ًَسی هدْض تِ

اًتخاب ضذ .دس ایي کاس تحقیقاتی اص دستگاُ آصهَى غیشهخشب

ٍ آًالیض پشاش اضعِ ایکس اًدام ضذ.

ضذ (ضکل( 2ب)).

کوک آًالیض سگشسیَى فشکاًس تْیٌِ تشای تاصسسی ًوًَِّا

ٍ یک گشم اسیذپیکشیک دس  100هیلیلیتش اتاًَل ،اذ ضذًذ.

خشیاى گشداتی ساخت ضشکت ایشاًیاى ّیثشیذ ضوال استفادُ

ًشمافضاس آًالیض تػَیش  ٍ MIP4هیکشٍسکَج الکتشًٍی سٍتطی

جذول  -1ترکیة شیمیایی آلیاش مورد استفاده
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C

Si

Mn

S

P

Ni

Cr

Mo

Fe

2/85

1/84

0/58

0/04

0/04

5/88

8/68

0/27

تاقیواًذُ

شکل  -2الف) نقشه اتعادی نمونهها ب) دستگاه آزمون غیرمخرب جریانگرداتی ساخت شرکت ایرانیان هیثریذ شمال

نتایج و تحث

یَتکتیک تِ آستٌیت ٍ کاستیذ  M7C3تثذیل هیضَد[ .]15،14پس

اص پایاى اًدواد ،کاستیذّای ثاًَیِ دس صهیٌِ آستٌیت سسَب

 -1تررسی ریسساختار

خذٍل ً 2تایح آًالیض فاصی ٍ سختی ًوًَِّا سا دس حالت

سیختگی ٍ پس اص عولیات حشاستی ًطاى هیدّذ .هطاّذُ

هیضَد تا افضایص دها ٍ صهاى ًاپایذاسساصی هیضاى فاص آستٌیت
تاقیهاًذُ کاّص ٍ سختی تِ تذسیح افضایص یاتذ .هطاتق ضکل

 ،3زذى ًایْاسد 4دس حالت سیختگی ضاهل صهیٌِ عوذتا آستٌیتی
تِ ّوشاُ کاستیذّای یَتکتیک ٍ هقادیشی فاص هاستٌضیت است.

اًدواد ایي آلیاط تا سضذ دًذسیتی خَاًِّای آستٌیت ّوشاُ

کشدُ ٍ سثة کاّص کشتي دس هزاب تاقیهاًذُ هیضَد .تِ ایي

تشتیة دهای تطکیل هاستٌضیت افضایص یافتِ ،هقذاسی فاص

هاستٌضیت

تطکیل

هیضَد[.]17-15

تا

اًدام

عولیات

ًاپایذاسساصی تِ تذسیح عٌاغش کشتي ٍ کشٍم اص ساختاس صهیٌِ

خاسج ٍ کاستیذّای ثاًَیِ سسَب هیکٌٌذ .دس ًتیدِ فاص
آستٌیت ًاپایذاس ضذُ ٍ دس حیي سشد ضذى تثذیل تِ هاستٌضیت

هیضَد.

است .تا پیطشفت اًدواد ،هزاب تاقیهاًذُ تا اًدام ٍاکٌص

جذول  -2نتایج آنالیس فازی و سختیسنجی نمونهها

ضواسُ ًوًَِّا

ضشایط عولیات حشاستی

سختی ٍیکشص

آستٌیت تاقیواًذُ ()%

1

سیختگی

467

66

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
15
16
17

D750(4h)+T
D750(5h)+T
D800(1h)+T
D800(2h)+T
D800(4h)+T
D800(5h)+T
D850(1h)+T
D850(2h)+T
D850(4h)+T
D850(5h)+T
D900(1h)+T
D900(2h)+T
D900(4h)+T
D900(5h)+T

572

610

530
555
584

624

550
580

590

619
552
583

595

558

34

26

55
53
36

33

52
42

32

30
59
55

48

54
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D750(2h)+T

548

50
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2

D750(1h)+T

520

55

37

دنذریتهای آستنیت

شکل  -3تصاویر میکروسکوج نوری نمونه ریختگی در دو تسرگنمایی

ضکل  4تػاٍیش هیکشٍسکَج ًَسی ًوًَِّا سا پس اص

عولیات حشاستی ًطاى هیدّذ .تا افضایص صهاى ًاپایذاسساصی

ضذُ دس دٍ دهای  900ºC ٍ 750ºCدس هذت  2ساعت سا ًطاى

آستٌیت تِ هاستٌضیت تثذیل هیضَد .فاص هاستٌضیت تِ غَست

کاستیذّای یَتکتیک تذٍى تغییش هَفَلَطی تاقیهاًذُ ٍ

هقذاس کاستیذّای ثاًَیِ افضایص یافتِ ٍ دسغذ تیطتشی اص

هیدّذ .تػاٍیش ًطاى هیدّذ کِ تا اًدام عولیات حشاستی،

هٌاطق سیاُ سًگ دسٍى فاص قَُْای سًگ آستٌیت تاقیواًذُ قاتل

کاستیذّای ثاًَیِ دسٍى صهیٌِ آستٌیتی خَاًِ صدُ ٍ سضذ

آستٌیت تاقیهاًذُ است .ضکل ً 5تایح آًالیض  XRDهشتَط تِ

ثاًَیِ سَصًی ضکل است ٍ تا افضایص دهای ًاپایذاسساصی

هطاّذُ است .اها ساختاس ًْایی ّوَاسُ ضاهل هقادیشی

هیکٌٌذّ .وسٌیي هطاّذُ هیضَد کِ دس دهای پاییي کاستیذّای

ًوًَِ سیختگی ٍ عولیات حشاستی ضذُ ًطاى هیدّذ .هطاّذُ

کاستیذّا ادغام ٍ کشٍی هیضًَذ .افضایص تیص اص حذ دهای

هقادیشی هاستٌضیت ٍ کاستیذّای یَتکتیک است .اها پس اص

آى کاّص سختی است .اًدام عولیات توپش هیتَاًذ سختی سا

هیضَد دس حالت سیختگی ساختاس عوذتا آستٌیتی تِ ّوشاُ
عولیات حشاستی ،آستٌیت تثذیل تِ هاستٌضیت ٍ کاستیذّای

ثاًَیِ ضذُ ٍ هقذاس آى کاّص هییاتذ اها هاستٌضیت ٍ

کاستیذّای ثاًَیِ ضذُ ٍ هقذاس آى کاّص هییاتذ اها هقذاس

کاستیذّای یَتکتیک  M7C3ثاتت تاقی هیهاًذ.

مهندسي متالورژي  / 59پاييز 1394

38

ضکل  6تػاٍیش  SEMهشتَط تِ ًوًَِّای ًاپایذاسساصی

ًاپایذاسساصی تاعث اًحالل کاستیذّای ثاًَیِ هیضَد کِ ًتیدِ

کاّص دّذ .ایي کاّص سختی ،تشآیٌذ توپشضذى هاستٌضیت،
تثذیل آستٌیت تاقیهاًذُ تِ هاستٌضیت ٍ تطکیل کاستیذّای
ثاًَیِ حیي توپش است[.]17-14

شکل  -5نمودار آنالیس  XRDنمونهها در حالت ریختگی و پس از ناپایذارسازی در دمای  858ºCدر زمانهای  4 ،2و  5ساعت

ب)ب)

) )

شکل  -4تصاویر میکروسکوج نوری پس از عملیات حرارتی تا مقادیر مختلف آستنیت تاقیمانذه:
الف) ( %48نمونه  )16ب) ( %33نمونه  )9و ) ( %26نمونه .)5

 -2تررسی سختی

الف)

هطاتق خذٍل  2تا افضایص دها ٍ صهاى ًاپایذاسساصی ،سختی
افضایص هییاتذ .ایي افضایص سختی هشتَط تِ کاّص هیضاى

آستٌیت تاقیهاًذُ ٍ افضایص هیضاى هاستٌضیت ٍ کاستیذ ثاًَیِ

است [ .]16،17سختی هاستٌضیت ٍ کاستیذّای ثاًَیِ تیطتش اص
آستٌیت است (حذاکثش سختی هاستٌضیت ٍ کاستیذّای ثاًَیِ تِ

تشتیة ٍ 1000 ٍ 900یکشص است دس حالی کِ سختی آستٌیت

ٍ 500یکشص است)[ .]4تِ ّویي دلیل تا کاّص آستٌیت ،سختی
افضایص هییاتذ .اها دس دهای  900ºCپس اص  5ساعت
ًاپایذاسساصی سختی تِ علت کاّص هاستٌضیت ٍ افضایص

آستٌیت تاقیهاًذُ کاّص هییاتذ[ .]16ضکل  7تغییشات هتَسط

ب)

ٍصًی سختی سا تش حسة هیضاى آستٌیت تاقیهاًذُ ًطاى

هیدّذّ .واى طَس کِ ًوَداس ًطاى هیدّذ تا افضایص آستٌیت

تاقیواًذُ سختی کاّص هییاتذ .تا استفادُ اص ایي ًوَداس

هیتَاى هیاًگیي سختی سا دس هحذٍدُ آستٌیت تاقیهاًذُّای

آصهَى خشیاى گشداتی دس هحذٍدُ فشکاًسّای 50-200kHz

اًدام ضذ .خشٍخی دستگاُ ضاهل ًوَداس غفحِ اهپذاًسی ٍ

شکل  -6تصاویر  SEMاز نمونههای ناپایذارسازی شذه در دماهای:
الف)  758ºCو ب)  988ºCدر مذت  2ساعت.

هقادیش عذدی ضاخع هقاٍهت القایی ( ،)XLضاخع هقاٍهت

الکتشیکی ( ،)Rضاخع اهپذاًس ( ٍ )Zصاٍیِ فاصی ( )θاست.
ضکل ً 8وَداس غفحِ اهپذاًسی ًوًَِّا سا دس فشکاًس
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ً 170kHzطاى هیدّذ .هطاّذُ هیضَد تا افضایص صهاى

خذٍل ً 3تایح آًالیض سگشاسیَى ٍ هقادیش ضشیة ّوثستگی

الکتشیکی ( )Rکاّص هییاتذ .دس ایي ًوَداس R ،هعشف سساًایی

گشداتی ًطاى هیدّذ .هیتَاى هطاّذُ کشد کِ تشای اسصیاتی

سا دس فشکاًسّای هختلف ٍ تشاساس تَاتع خشٍخی خشیاى

ًاپایذاسساصی ضاخع هقاٍهت القایی افضایص ٍ هقاٍهت

سختی ،فشکاًس  ٍ 170kHzتاتع ضاخع اهپذاًس ( )Zتاالتشیي

است ٍ هیتَاى گفت تا افضایص صهاى ًاپایذاسساصی ،سساًایی
کاّص هییاتذ.

ضشیة ّوثستگی ٍ تْتشیي ضشایط اسصیاتی سا فشاّن هیکٌذ.

ّوسٌیي فشکاًس  ٍ 150kHzضاخع صاٍیِ فاصی ( )تشای
اسصیاتی آستٌیت تاقیواًذُ ًوًَِّا هٌاسة است .ضکلّای ٍ 9

 10تِ تشتیة ضشایط هٌاسة تشای اسصیاتی هیضاى آستٌیت
تاقیواًذُ ٍ سختی ًوًَِّای زذى ًایْاسد 4سا تش اساس

ضاخعّای خشیاى گشداتی ًطاى هیدّذ.

ضکل ً 9طاى هیدّذ کِ تا کاّص هیضاى آستٌیت تاقیواًذُ،

ضاخع صاٍیِ فاصی افضایص هییاتذ .تش اساس سٍاتط  1الی ،3

هیتَاى صاٍیِ فاصی سا هحاسثِ کشد [.]1
شکل  -7نمودار تغییرات متوسط وزنی سختی تر حسة آستنیت

()1

تاقیمانذه

)θ=Arctan(XL/R

()2

L=µN2A/ℓ

()3

XL=2πƒ L

دس ایي سٍاتط N ،تعذاد دٍس سینپیر A ،سطح ℓ ،طَل

سینپیر ٍ  ƒفشکاًس آصهَى است .آستٌیت فاص پاساهغٌاطیس ٍ

هاستٌضیت فشٍهغٌاطیس استً .فَرپزیشی هغٌاطیسی ( )µهَاد

فشٍهغٌاطیس تسیاس تیطتش اص هَاد پاساهغٌاطیس است .تِ ّویي
دلیل تا کاّص آستٌیت تاقیواًذُ ٍ افضایص هاستٌضیت،

ًفَرپزیشی هغٌاطیسی ( )µکاّص هییاتذ[ .]19،18تا تَخِ تِ
شکل  -8نمودار نقشه امپذانسی نمونهها در فرکانس 178kHz
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جذول  -3نتایج آنالیس رگراسیون در فرکانسهای مختلف
ضشیة ّوثستگی ()R2

تاتع
)f (kHz

130

XL

0/40

Z

0/32

θ

0/30

اسصیاتی سختی

150

0/67

0/58

0/27

170

0/68

0/59

0/88

200

0/66

0/21

0/68

50

0/41

0/86

0/13

اسصیاتی آستٌیت تاقیواًذُ
100

0/86

0/91

0/48

150

0/90

0/93

0/79

200

0/92

0/52

0/29

 R ٍ XLاست .یکی اص عَاهل هَثش تش سختی ،کسش حدوی ٍ

سختی فاصّای تطکیلدٌّذُ است .سختی فاص هاستٌضیت تیطتش

اص آستیٌت است .تٌاتشایي تا کاّص هقذاس آستٌیت تاقیواًذُ ٍ
افضایص فاص هاستٌضیت ،سختی افضایص هییاتذ[ .]4هاستٌضیت ،فاص

فشٍهغٌاطیس است ٍ تا افضایص آى ّن ّ ٍ XLن سختی تِ

ضذت افضایص هییاتذ [ .]25-22اص طشفی تا کاّص آستٌیت

تاقیواًذُ R ،کاّص ٍ  XLافضایص هییاتذ .لزا هطاتق ساتطِ 4

[ ]1،2هطاّذُ هیضَد کِ تاثیش افضایص  XLتیطتش اص کاّص R

است .تٌاتشایي تا افضایص سختی ،اهپذاًس افضایص هییاتذ.

شکل  -9نمودار و راتطه کالیثراسیون ترای تازرسی غیرمخرب

آستنیت تاقیمانذه تر حسة شاخص زاویه فازی در فرکانس .158kHz

()4

Z=(XL2+R2)1/2

ضکل  ،11اثش صهاى ٍ دهای عولیات حشاستی ًاپایذاسساصی

آستٌیت تش ضاخعّای هقاٍهت القایی ( ٍ )XLهقاٍهت
الکتشیکی ( )Rدس فشکاًس  170kHzسا ًطاى هیدّذ.

دس ضکل -11الف ،هطاّذُ هیضَد تا گزضت صهاى دس

دهاّای  ،850°C ٍ 750هقاٍهت القایی افضایص هییاتذ اها دس

دهای  900°Cپس اص گزضت  4ساعت ،هقاٍهت القایی افت

هیکٌذ .تا اًدام عولیات ًاپایذاسساصی ،آستٌیت تاقیواًذُ تثذیل
تِ هاستٌضیت ٍ کاستیذّای ثاًَیِ ضذُ ٍ هقذاس آى کاّص

هییاتذ .دس دهای  900ºCتِ علت پایذاسی آستٌیت ٍ کاّص
استحالِ هاستٌضیتیً ،فَرپزیشی هغٌاطیسی ٍ هقاٍهت القایی

شکل  -18نمودار و راتطه کالیثراسیون ترای تازرسی غیرمخرب سختی
تر حسة شاخص امپذانس در فرکانس .178kHz

کاّص هییاتذ [.]25

دس ضکل -11ب هطاّذُ هیضَد کِ تا افضایص صهاى دس

دهاّای  ،850ºC ٍ 750ضاخع ( Rضاخع سساًایی) کاّص

فلض هَسد آصهَى است .کاستیذّای ثاًَیِ ٍ فاصّای تیغِای

ٍ هاستٌضیت ،اص حشکت آساى الکتشٍىّا خلَگیشی کشدُ ٍ

آستٌیت تاقیواًذُ XL ،افضایص ٍ  Rکاّص هییاتذ ،دس ًتیدِ

 900ºCتِ علت کاّص هیضاى هاستٌضیت ٍ ادغام ٍ کشٍیضذى

کاّص هییاتذّ .واى طَس کِ گفتِ ضذ R ،ضاخػی اص سساًایی

دهای  ،900ºCهقاٍهت صیاد هیضَد .تطکیل کاستیذّای ثاًَیِ

هاستٌضیت سساًایی سا کاّص هیدٌّذ[ .]20،21تٌاتشایي تا کاّص

سساًایی ًوًَِّا سا کاّص هیدٌّذ[ .]20ٍ19اها دس دهای

صاٍیِ فاصی ًیض افضایص هییاتذ.

هطاتق ضکل  ،10هطاّذُ هیضَد کِ تا افضایص سختی،

اهپذاًس ( )Zصیاد هیضَد .هطاتق ساتطِ  ،4اهپذاًس ( )Zتاتع

کاستیذّای ثاًَیِ ،ضاخع سساًایی ،افضایص هییاتذ کِ ًتیدِ

آى افضایص ضاخع  Rاست.
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هییاتذّ ،ش زٌذ دس دهای  850ºCتغییشات تسیاس کوتش اص دهای

41

تاصسسی تشای کٌتشل کیفیت سیضساختاس ٍ سختی قطعات
. تاضذ4 سیختگی ٍ عولیات حشاستی ضذُ زذى ًایْاسد

 ) ًطاى هیدّذR2 < 0/88 ( هقادیش تاالی ضشیة ّوثستگی
.ایي آصهَى یک سٍش تاصسسی غیشهخشب تا دقت تاال است

) تِ علت تشسسیZ( ) ٍ اهپذاًسθ(  دٍ ضاخع صاٍیِ فاصی.2
 تِ تشتیة ضاخعّای هٌاسة خشیاى،XL ٍ R تاثیش ّنصهاى

گشداتی تشای اسصیاتی هیضاى آستٌیت تاقیهاًذُ ٍ سختی
.ّستٌذ

 فشکاًس هٌاسة،)R (  تا تَخِ تِ هقادیش ضشیة ّوثستگی.3
2

 ٍ تشای اسصیاتی150kHz ُتشای اسصیاتی آستٌیت تاقیواًذ

. تذست آهذ170kHz سختی

1 Vilella
2 Lift off
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