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چکیده:
در این تحقیق ،اثر منگنز بر ریزساختار انجمادی چدن با گرافیتهای کروی با استفاده از روشهای تجربی و نرم افزار
 JMatProبررسی و ارزیابی شد .به این منظور نمونههای چدن با مقادیر مختلف  11 ،8 ،5/8و  10درصد وزنی منگنز به
روش ریختهگری در ماسه تولید شد .مشخصههای ریزساختار مانند نوع فازهای موجود ،تعداد کرههای گرافیتی ،میزان کرویت
کرههای گرافیتی و کسر حجمی کاربیدها و گرافیت با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرمافزار پردازش تصویر ،MIP4
میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به  EDSو سختیسنجی برینل بررسی شد .در ادامه با استفاده از دادههای نرمافزار
 JMatProو پردازش آن ،چگونگی جدایش منگنز و تحلیل فازی در دماهای مختلف انجماد بررسی شد .مشاهدات
میکروسکوپی نشان داده است که حضور منگنز با مقادیر  11 ،8و  10درصد وزنی در چدن سبب کاهش دماهای بحرانی
انجماد ،ایجاد کاربیدهای یوتکتیکی ،کاهش اندازه و تعداد کرههای گرافیتی در ریزساختار نهایی میشود .ارزیابی کمی
گرافیتها نشان داد که تعداد و درصد کرویت آنها با افزایش مقدار منگنز تا  10درصد وزنی به ترتیب تا حدود  35و 25
درصد کاهش مییابد .نتایج بررسی جدایش عناصر منگنز و کربن در حین انجماد با نرمافزار  JMatProنشان داده است که
با افزودن  8تا  11درصد وزنی میتوان به زمینه آستنیتی با ترکیب مشابه فوالدهای آستنیتی منگنزی به همراه توزیع
مناسبتری از گرافیتهای کروی شده و کاربیدها دست یافت.
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 -9مقدمه
در آلیاژهای پایه آهنی ،منگنز از عناصر پایدارکننده فازهای
آستنیت و کاربید است .همچنین یک عنصر واکنشدهنده با
گوگرد و پایدارکننده پرلیت محسوب میشود .میزان حاللیت
منگنز در آهن گاما تقریباً نامحدود و در آهن آلفا تا  3درصد
گزارش شده است .از ویژگیهای منگنز ،افزایش توان کارسختی
فاز آستنیت است .برای مثال ،فوالدهای آستنیتی منگنزی
موسوم به هادفیلد با داشتن  15تا  14درصد وزنی منگنز و  1تا
 1/4درصد وزنی کربن ،یکی از خانوادههای آلیاژی کار سختپذیر
و مقاوم به سایش در شرایط سخت و شدید محسوب

میشود[ .]2،1همچنین منگنز در مقادیر  1درصد وزنی ،قادر
است با کربن ترکیب شده و تشکیل کاربید ،(FeMn)3C ،M3C
بدهد و در صورت باال بودن میزان منگنز (بیشتر از  1درصد
وزنی) ،ممکن است برخی دیگر از کاربیدها نظیر M7C3 ،M5C2
و  ،M23C6ایجاد شوند[ .]3از دیگر اثرات این عنصر میتوان به
تغییر دمای شرایط انجماد یوتکتیک در آلیاژهای چدنی اشاره
کرد[.]4،1
از اثرات نامطلوب منگنز در چدنهای با گرافیتهای کروی
(موسوم به چدن نشکن) ،تغییر شکل گرافیتهای کروی و
کاربیدزایی است .در یک چدن نشکن با  2درصد منگنز ،بیش از
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 08درصد از گرافیتهای تغییر شکل داده و بهصورت فشرده
تشکیل میشود و کمتر از  28درصد از آنها کروی است و
ریزساختار زمینه ،پرلیتی است[ .]8روال و همکاران] [3تأثیر
منگنز در مقادیر بیشتر از یک درصد را بررسی کردند و نشان
دادند که این عنصر در اطراف گرافیت تجمع کرده و غلظت
باالتری از منگنز را ایجاد میکند .این موضوع باعث میشود تا
منگنز با مصرف گرافیتها ،کاربیدهای پایدار منگنز تشکیل بدهد.
همچنین استفاده از کربن در کاربیدها ،باعث کاهش فاکتور شکل
گرافیتها در چدنهای نشکن شده و تعداد کرههای گرافیتی را
کاهش میدهد.
تحقیقات نشان داده است که این عنصر تمایل زیادی به جدایش
در مناطق بینسلولی دارد .اوحدی و همکاران] [3جدایش منگنز
در چدن نشکن آستمپر شده ،حاوی  1/8درصد وزنی از این عنصر
را مورد بررسی قرار داده و مشخص کردند که این عنصر تمایل
به جدایش مثبت را افزایش میدهد .غلظت منگنز در مرز
سلولهای بیندندریتی بیشتر از نواحی نزدیک کرههای گرافیت
است .کونگ و همکاران] [0نشان دادند که منگنز باعث کاهش
ضریب نفوذ و انرژی فعالسازی نفوذ میشود .این مسئله باعث
پایدارسازی فاز آستنیت در گستره بیشتری شده و باعث ایجاد
فوق گرمایشهای موضعی میشود که به عنوان محلهای
جوانهزنی آستنیت عمل میکنند] .[5سیلمن ] [4با بررسی
ترمودینامیکی سیستمهای  Fe-C-Mnنشان داد که افزایش مقدار
منگنز موجب پایداری آستنیت و کاربید در گستره بیشتری
میشود .شکل ( ) 1نمودارهای تعادل فازی در سیستمهای Fe-
 Mn-Cدر مقادیر مختلف منگنز و کربن را نشان میدهد .در این
نمودارها ،ایجاد کاربیدهای  در آلیاژهای غنی از منگنز و کربن
و همچنین حضور کاربیدهای  M3Cدر آن اجتنابناپذیر است
[ .]4نمودارهای ایزوترمال نشان داده است که در صورت وجود
 38تا  45درصد اتمی منگنز ،این کاربیدها تا دماهای باالیی مانند
( 1555 °Cنزدیک خط یوتکتیک) پایدار باقی خواهند ماند[.]1
در تحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر منگنز در چدنها،
بررسیهایی روی اثر مستقل منگنز بر ریزساختار انجمادی چدن
صورت گرفته است .بهعالوه ،میتوان به وجود اختالفاتی در زمینه
نحوه جدایش منگنز در ریزساختارهای ریختگی و تأثیر آن بر
مورفولوژی گرافیتها در ریزساختار چدن نشکن اشاره کرد .هدف
از انجام این پژوهش ،ارزیابی مسیر انجماد و تأثیر مقادیر مختلف
منگنز بر مورفولوژی گرافیت در چدن با گرافیتهای کروی از
طریق آزمایشهای تجربی و نرمافزار  JMatProاست .این
تحقیقات ،برای امکانسنجی تولید چدن نشکن آستنیتی
منگنزی با گرافیتهای کروی است .رفتار زمینه این چدن

میتواند مشابه فوالد هادفیلد باشد که در برابر سایشهای
ضربهای و شدید مقاوم است.
 -3روش تحقیق
 -9-3مواد اولیه و ریختهگری

در این تحقیق ،نمونههایی از چدن با گرافیتهای کروی با مقادیر
متفاوت منگنز مطابق با ترکیب شیمیایی جدول ( )1ریختهگری
شدند .عملیات ذوب در کوره القایی با ظرفیت  155کیلوگرم
صورت پذیرفت .عملیات تلقیح برای کرویشدن گرافیت به روش
ساندویچی توسط فروسیلیکومنیزیم (با ترکیب اسمی  85درصد
سیلیسیم و  3درصد منیزیم) به میزان  2درصد وزن مذاب در
پاتیل صورت گرفت .قالبهای ماسهای با چسب سیلیکات سدیم
به روش  CO2تهیه و ذوب موردنظر بعد از کرویسازی در دمای
 1485°Cبه داخل آنها ریخته شد .کربن معادل مطابق با رابطه
( )1محاسبه شد ].[15

()1

)𝑃𝐶𝐸 = %𝐶 + 0.3(%𝑆𝑖) + 0.33(%
)𝑛𝑀− 0.027(%
)𝑆+ 0.4(%

تصویر طرحواره از مدل ریختهگری در شکل ( )2به همراه سیستم
راهگاهی و اندازهگذاری آن ارائه شده است .نسبت سیستم
راهگاهی برای ریختهگری نمونهها ،پس از محاسبات مربوط به
سطح مقطع تنگه طراحی شد .به این منظور ،مطابق با اصول
طراحی راهگاه بر اساس طرح پرفسور جان کمپل [ ]11یک
سیستم غیرفشاری [ ]1:1/2:1/8با کمترین تالطم و اغتشاش
مذاب و سرعت بهینه  5/8 m/sدر نظر گرفته شد.
نمونهها پس از جداسازی راهگاه و آمادهسازیهای اولیه ،از مقاطع
یکسان برش زده شده و از تمامی نمونههای شاهد ،آزمون
سختیسنجی به روش برینل با حداقل  8بار تکرار به عمل آمد.
برای انجام آزمایش سختیسنجی از دستگاه  SCTMCطبق
استاندارد  ASTM E10با فرو رونده ساچمهای با قطر 2/8 mm
تحت نیروی  150کیلوگرم و زمان  18ثانیه استفاده شد.
همچنین برای مطالعه مشخصات میکروسکوپی ،نمونههای
متالوگرافی از بلوکهای ریختگی تهیه شد .نمونهها پس از
حکاکی با محلول نایتال  2درصد حجمی با میکروسکوپ نوری
مورد بررسی ریزساختاری قرار گرفتند .بهمنظور بررسی
مورفولوژی و مشخصههای کمی گرافیتها از نرمافزار پردازش
تصویر  MIP4روی حداقل  15تصویر میکروسکوپ نوری در
بزرگنماییهای  155و  455برابر استفاده شد.
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الف) 5 at.% Mn

ج) 20 at.% Mn

ب) 13 at.% Mn

هـ) 15 at.% C

د) 30 at.% Mn

شکل  -9نمودارهای تعادل فازی در سیستمهای  Fe-Mn-Cدر مقادیر مختلف منگنز و کربن :الف)  2درصد اتمی منگنز ،ب)  99درصد اتمی منگنز  ،ج)  30درصد
اتمی منگنز ،د)  90درصد اتمی منگنز ،هـ)  92درصد اتمی کربن( ،توجه شود که با توجه به اختالف محدود وزن اتمی دو عنصر منگنز و آهن،درصدهای اتمی و
وزنی منگنز در این سیستمها تقریبا یکسان است و مقدار  92درصد اتمی کربن نزدیک به  9/6درصد وزنی کربن است) [. ]4

جدول  -9ترکیب شیمیایی آلیاژهای موردنظر با مقادیر متفاوت منگنز (بر حسب درصد وزنی).

شماره

مقدار اسمی

نمونه

منگنز

1

5/8

3/31

2

8

3/05

2/13

3

11

3/33

2/21

15/10

4

10

3/83

2/53

10/23

کربن معادل

کربن

سیلیسیم

منگنز

فسفر

گوگرد

منیزیم

2/21

5/85

5/515

5/518

5/58

4/20

8/11

5/521

5/511

5/50

4/21

5/520

5/555

5/58

4/55

5/521

5/555

5/53

3/31

 -3-3بررسی با نرمافزار JMatPro

برای بررسی مسیر انجماد آلیاژهای موردنظر و همچنین ارزیابی
نوع و مقدار فازهای تشکیل شده در حین انجماد و تغییرات
ترکیب شیمیایی و جدایش عناصر در فازها از نرمافزار JMatPro
نسخه شماره  0استفاده شد .پس از اعمال ترکیب شیمیایی آلیاژ
در نرمافزار بهصورت درصد وزنی ،محاسبات بر مبنای روابط
ترمودینامیکی و ریاضی توسط نرمافزار انجام شد و دادههای

(رابطه )9

موردنیاز شامل منحنیهای سرد شدن از دمای مذاب تا پایان
انجماد ،نمودارهای تعادلهای فازی در دماهای مختلف ،تغییرات
ترکیب شیمیایی در فازهای مختلف در حین انجماد استخراج
شد .در این بررسی فاصله دمایی  1درجه سانتیگراد و پایان
انجماد در کسر جامد  5/8( 5/118درصد مذاب باقیمانده) در
نظر گرفته شده است.
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شکل  -3تصویر طرحواره از مدل ریختهگری
(ابعاد به میلیمتر است).

 -9نتایج و بحث
 -9-9ارزیابی ریزساختار ریختگی

در شکلهای ( )3و ( )4تصاویر بهدستآمده از میکروسکوپهای
نوری و الکترونی روبشی از ریزساختار ریختگی نمونههای مورد
آزمایش چدنی با مقادیر منگنز متفاوت ارائه شده است .همچنین
در جدول ( )2نتایج مربوط به مشخصههای کمی گرافیتها و
آنالیز تصویر به دستآمده از نرمافزار  MIP4به همراه تغییرات
سختی نمونهها ارائه شده است .به وضوح مشاهده میشود که
مشخصههای کمّی گرافیت با حضور منگنز ،تحت تاثیر قرار
میگیرد .به گونهای که با افزایش منگنز از  5/8تا  10درصد وزنی،
تعداد کرههای گرافیتی در یک میلیمتر مربع از  852به  115و
میزان کرویت کرههای گرافیتی از  51درصد به  85درصد کاهش
مییاید .در این فاصله ،میزان گرافیتها از  15درصد حجمی به
کمتر از  1درصد حجمی کاهش و در مقابل میزان کاربیدهای
یوتکتیکی از تقریبا صفر درصد تا حداقل  40درصد حجمی
افزایش مییابد.
در شکل (-3الف) تصویر نمونه با  5/8درصد منگنز مشاهده
میشود که ریزساختار شامل پرلیت با مقداری فریت (مناطق
سفید) در اطراف گرافیتهای کروی است و هیچ نوع کاربید
یوتکتیکی و یا پرویوتکتیکی مشاهده نمیشود .در تصویر
میکروسکوپی مربوط به نمونه  8درصد وزنی منگنز ،شکل (-3
ب) ،مقدار قابل مالحظهای کاربیدهای یوتکتیکی در ریزساختار
به همراه کلونی هایی از پرلیت و آستنیت باقیمانده مشاهده
میشود .ترکیب سل یوتکتیک کاربیدی (لدبوریت) به همراه
مقدار اندکی از سمنتیت صفحهای و پرلیت در زمینه مشاهده
میشود .این ریزساختار لدبوریتی (سلهای یوتکتیک کاربیدی)،
متشکل از آستنیت و کاربید (سمنتیت) است.

با افزایش مقدار منگنز تا  11درصد وزنی ،سلهای یوتکتیکی
کاربیدی بیشتری مشاهده میشود که حاوی کاربیدهای
چندوجهی-صفحهای شکل است ،شکل (-3ج) .با افزایش بیشتر
منگنز تا  10درصد وزنی ،مقدار کسر حجمی کاربیدها افزایش
جزیی دارد ،شکل (-3د) ولی از میزان گرافیتهای کروی شده
به شدت کاسته میشود .دلیل این پدیده ،اشباع شدن فاز
سمنتیت از منگنز و همچنین مصرف کربن مذاب در ایجاد
کاربیدها است[ .]14-12همچنین مشاهده میشود که تمایل
زمینه به تشکیل پرلیت مشابه آنچه که در نمونه با  5/8و  8درصد
منگنز است ،کمتر شده است و عمال پرلیت واضحی مشاهده نشده
است .این میتواند به خاطر افزایش پایداری آستینت با حضور
مقدار زیاد منگنز در زمینه باشد .توجه شود که افزودن منگنز،
دما و کربن یوتکتوئید را کاهش میدهد [؟؟].
ارزیابی دقیق ریزساختاری در تصاویر شکل ( )3نشان میدهد که
با افزایش مقدار منگنز به باالتر از  8درصد وزنی ،مقدار سلهای
یوتکتیک کاربیدی بیشتر شده و همچنین کاربیدهای بیشتری
بهصورت صفحهای چند وجهی درشت تشکیل شدند .این
کاربیدها میتوانند با ترکیب  M7C3از نوع  یا  M5C2باشند
[.]28،4
جیانگ[ ]12پیشنهاد کرد که شکلگیری کاربید در این آلیاژها
ناشی از تأثیر منگنز است که منجر به جدایش کربن در دماهای
پایین میشود .این رخداد شانس شکلگیری کاربید را افزایش
داده و مانع تشکیل گرافیت میشود .بنابراین ،استحاله چدن
آلیاژی از ناحیه آستنیت منجر به تشکیل مقدار قابلتوجهی از
کاربید میشود.
مطابق جدول ( )2و شکل ( ،)3نتایج پردازش تصاویر متالوگرافی
با میکروسکوپ نوری نشان میدهد که با افزایش منگنز ،اندازه،
درصد کرویت و مقدار گرافیتها کاهش مییابد .تا جایی که در
آلیاژ با  10درصد وزنی منگنز ،گرافیتهای کروی قابل مشاهده
نیستند .با افزایش مقدار منگنز ،میزان کربن معادل کاهش یافته،
تمایل به مصرف کربن و تشکیل کاربید بیشتر میشود .در نتیجه،
میزان تشکیل گرافیت و کروی شدن آن کاسته شده و در مقابل
کاربید بیشتری تشکیل میشود .منگنز با تشکیل کاربید ،مانع از
رشد کرهها شده و با مصرف کربن از مذاب ،فاکتور شکل آنها را
دچار تغییر میکند .در ارزیابی فاصله بین بازوهای دندریتی در
نمونههای  8و  11درصد وزنی منگنز ،مشاهده شد که فاصله بین
آنها تغییر چندانی نکرده است .طبق پژوهشهای انجام شده ،این
مکانها فضای مناسبی برای جدایش منگنز هستند [.]14،13
ارزیابی سختی نشان داد که با افزایش مقدار منگنز ،سختی
افزایش مییابد .با افزایش منگنز تا  8درصد وزنی ،جهش ناگهانی
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افزایش میدهد و مشابه انجماد در حالت تحت تبرید شدید
میشود .دلیل این موضوع را میتوان در کاهش پدیده نفوذ کربن
با حضور منگنز بیان نمود .در این حالت ،شرایط به سمت سیستم
شبهپایدار ترغیب میشود .با وجود اینکه تغییرات انرژی آزاد
یوتکتیک آستنیت-سمنتیت ،بیشتر از آستنیت-گرافیت است،
سیستم به دلیل محدودیتی که برای آن ایجاد شده (عدم نفوذ
کربن) ،تشکیل آستنیت-سمنتیت را انتخاب میکند[.]4

در سختی دیده میشود که علت آن ،حضور فاز سخت سمنتیت
است .با افزایش منگنز از  8به  11درصد وزنی ،سختی باالتری
دیده شد .علت این امر ،کاهش آستنیت و ایجاد صفحات مستقل
و درشت کاربیدی است .با افزایش بیشتر منگنز این روند با شدت
کمتری ادامه مییابد که همراه با غنیشدن سمنتیت از عنصر
منگنز و سختشدن بیشتر آن است[.]18
بهطورکلی مشاهده شد که حضور منگنز ،تمایل سیستم آهن-
کربن به تشکیل یوتکتیک کاربیدی (موسوم به لدبوریت) را

الف) 0.5 Mn

ب) 5 Mn

ج) 11 Mn

د) 17 Mn

شکل  -9تصاویر میکروسکوپ نوری از نمونههای چدن با مقادیر متفاوت منگنز :الف ،0/2 :ب ، 2:ج)  ،99د)  92درصد وزنی.
جدول  -3نتایج پردازش تصویر ریزساختار انجمادی و سختیسنجی نمونههای چدن با مقادیر مختلف منگنز.
مقدار اسمی

تعداد کرههای گرافیتی

کرویت

کسر حجمی

منگنز
][wt%

(ندول کانت)
()mm2

(ندوالریته)
()%

گرافیت
()%

1

5/8

852

51

15

-

2

8

313

32

2

20

835 ± 12

3

11

235

31

1/0

40

333 ± 1

4

10

115

85

<1

85

385± 11

شماره
نمونه

کسر حجمی کاربید
)(%

سختی
)(HB

254 ± 5
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الف) 5 Mn

ب) 5 Mn

ج) 11 Mn

د) 11 Mn

هـ) 17 Mn

و) 17 Mn

شکل  -4تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونههای چدن با مقادیر متفاوت منگنز.
الف و ب)  ،2ج و د)  ،99هـ و ز)  92درصد وزنی
 -3-9آنالیز حرارتی انجماد با استفاده از نرمافزار JMatPro

با استفاده از نرمافزار  ،JMatProنمودارهای سرد شدن (منحنی
انجماد) نمونههای مختلف چدن بر حسب مقدار اسمی منگنز به
دست آمده است که به صورت یکجا در شکل (-8الف) ارائهشده
است .همچنین نمودار مشتق دوم این منحنیها پردازش شده و
در شکلهای (-8ب) تا (-8هـ) به ترتیب برای چهار آلیاژ نشان
داده شده است .همانطور که در این شکلها نشان داده شده
است ،از نمودار مشتق دوم به خوبی میتوان دماهای بحرانی را از
طریق مکانیابی پیکها تشخیص داد .جدولهای ( )3و (،)4

نتایج این پردازش و دادههای مربوط به دماهای بحرانی و آنالیز
فازها در پایان انجماد را نشان میدهد.
در انجماد چدنهای مورد مطالعه ،سه تحول انجمادی صورت
میگیرد که به ترتیب در روابط ( )1تا ( )3نشان داده است:
 انجماد با جوانهزنی فاز آستنیت از مذاب:
()1


()2

𝛾→𝑙

یوتکتیک اول :انجماد هم زمان آستنیت و گرافیت از
مذاب باقیمانده:
𝐺𝑙 → 𝛾+
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(یوتکتیک دوم :انجماد هم زمان آستنیت و کاربید از
مذاب باقیمانده غنی از منگنز و کربن)

𝐶 𝑙 → 𝛾 + (𝐹𝑒, 𝑀𝑛)3

()3

که 𝑙 مذاب 𝛾 ،آستنیت 𝐺 ،گرافیت است.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

شکل  -2الف) نمودارهای منحنی انجماد چدن با مقادیر متفاوت منگنز بهدستآمده از نرمافزار ،JMatPro
و نمودار منحنی انجماد و مشتق دوم آن برای آلیاژهای :ب)  ،0/2ج)  ،2د)  99و هـ)  92درصد وزنی منگنز.
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جدول  -9نتایج پردازش تصویر ریزساختار انجمادی و سختیسنجی نمونههای چدن با مقادیر مختلف منگنز.
شماره

دماهای بحرانی ()°C

مقدار اسمی
منگنز
][wt%

شروع انجماد

1

5/8

1105

1135

2

8

1183

1130

3

11

1135

1150

1553

4

10

1125

*

1505

نمونه

شروع یوتکتیک اول:

شروع یوتکتیک دوم:

پایان

آستینیت+گرافیت

آستینیت+سمانتیت

انجماد

1505

1531

131

1513

1518

135

154

184

1502

مطابق شکل (-8الف) و بر اساس رابطه ( )1مشاهده میشود که
انجماد در این آلیاژها با جوانهزنی فاز آستنیت از مذاب شروع
میشود و سپس دو نوع انجماد یوتکتیک آستنیت به اضافه
گرافیت (رابطه  )2و یوتکتیک آستینت به اضافه سمانتیت (رابطه
 )3به ترتیب میتواند رخ دهد تا انجماد پایان یابد .البته برای
آلیاژ اول با  5/8درصد منگنز ،شکل (-8ب) ،فقط یوتکیتک اول
قالب است و سهم یوتکتیک دوم بسیار ناچیز است .در مقابل برای
آلیاژ با  10درصد منگنز ،فقط یوتکیتک دوم (آستینت+سمانتیت)
مشاهده می شود و یوتکیتک اول با تاخیر و به میزان بسیار کم
انجام میشود ،شکل (-8هـ) که این موضوع قبال در بخش 1-3
بررسی آزمایشگاهی شده است.
مطابق دادههای ارائه شده در جدول ( ،)3دماهای بحرانی شامل
شروع و پایان انجماد و شروع انجمادهای یوتکیتیک با افزایش
منگنز کاهش می یابد .همچنین افزایش منگنز دامنه انجماد را
افزایش و در مقابل سهم استحاله یوتکتیک را کاهش میدهد که
میتواند به علت کاهش مقدار کربن معادل و قدرت کاربیدزایی
آن باشد .این تغییر در دامنه انجماد آلیاژ سبب خارج شدن
مکانیزم انجماد از حالت پوستهای به خمیری میشود که تأثیر
مستقیمی در قابلیت ریختهگری این آلیاژها دارد ،چرا که بسیاری
از تخلخلها در این مرحله پدیدار میشوند[.]1
با افزایش منگنز ،درصورتیکه مقدار آن در توازن با مقدار گوگرد
باشد (تا  5/0درصد وزنی) ،به دلیل خنثیشدن اثر گوگرد در
مذاب ،قدرت گرافیتزایی مذاب افزایش مییابد و در نتیجه،
دمای یوتکتیک افزایش مییابد .ولی با افزایش شدید مقدار
منگنز ،تحت تبرید آلیاژ افزایش مییابد و در نتیجه کاربیدزایی
بیشتر و گرافیتزایی کمتر شده و دمای یوتکتیک هم کاهش
مییابد[.]13
پس از پایان انجماد ،با سرد شدن قطعه ،از دندریتها و فازهای
آستنیت غنی از کربن و منگنز ،کاربید رسوب میکند .در نهایت،
در محدوده دمای استحاله یوتکتوئیدی ،آستنیت باقیمانده
میتواند به پرلیت تبدیل میشود (شکل -2الف و ب) .حضور
مقدار باالی منگنز در زمینه میتواند پایداری فاز آستنیت را

134

دامنه انجماد

183

بیشتر کند و استحاله یوتکتوییدی را به دمای پایینتر و کربن
کمتر سوق دهد [ .]10اگر سرد شدن از دمای باالی استحاله
یوتکتوئیدی سریعتر انجام شود ،این امکان وجود دارد که
آستنیت در دمای محیط در آلیاژهای غنی از منگنز به صورت
شبه پایدار ظاهر شود و تمام آن به پرلیت تبدیل نشود .در ادامه،
جدایش عناصر در حین انجماد به همراه تغییرات میزان فازها
بررسی میشود.
 -9-9بررسی جدایش عناصر در حین انجماد

شکلهای (-3الف) و (-3ب) ،نمودارهای تغییرات فازی در حین
انجماد و شکلهای (-3ج) و (-3د) نحوه جدایش دو عنصر منگنز
و کربن در این فازها را برای چدن با  11درصد منگنز نشان
میدهد .به علت حجم باالی دادهها از ارائه تصاویر سایر نمونهها
صرفنظر شده است و نتایج نهایی دادهها در جدول ( )4ارائه شده
است .مشاهده میشود که در نمونههای با  11 ،8و  10درصد
منگنز ،آستنیت در مراحل پایانی انجماد از دو عنصر منگنز و
سیلیسیم به شدت غنی میشود و در مقایسه با فوالد شماره ،1
میزان کربن محلول کاهش مییابد .کاهش مقدار کربن در
آستینت میتواند به دلیل استفاده هم زمان دو عنصر منگنز و
کربن در سمانتیت و حجم باالی سمانتیت و حجم کمتر آستنیت
در چدنهای منگنزدار باشد .همچنین میزان منگنز در سمانتیت
با افزایش منگنز در چدن تا بیش از  32درصد افزایش مییابد.
این اعداد نشان میدهد جدایش منگنز در حین انجماد نسبتا
زیاد است .مقایسه آنالیز به دست آمده از آستنیت در سه نمونه
منگنزدار در مراحل پایانی انجماد نشان میدهد که این آنالیز با
ترکیب شیمیایی مرسوم فوالد هادفیلد ( 14-15درصد وزنی
منگنز و  1/4-1درصد وزنی کربن [ )]13مشابه است و یا حتی
از منگنز بیشتری برخوردار است .در مقابل فقط مقدار سیلیسیم
آنها کمی بیشتر است .بنابراین میتوان انتظار داشت که در همه
سه آلیاژ ،زمینه آستنیتی در دمای محیط به صورت شبه پایدار
ظاهر شود (همانطور که در شکلهای (-2ج) و (-2د) مشاهده
شده است که کامال به پرلیت تبدیل نشده است).
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

شکل  -6الف و ب) نمودار تغییرات فازی در حین انجماد آلیاژ ( 11Mnشماره ،)9
ج) نمودارهای جدایش منگنز و د) نمودارهای جدایش کربن در حین انجماد در فازهای مختلف
جدول  -9نتایج آنالیز فازی و جدایش عناصر در حین انجماد نمونههای چدن با مقادیر مختلف منگنز.
شماره
نمونه

مقدار اسمی
منگنز
][wt.%

مقدار فاز در پایان انجماد

حداکثر مقدار عنصر محلول در آستنیت در پایان انجماد

(درصد وزنی):

(درصد وزنی):

حداکثر مقدار منگنز در
سمنتیت
(درصد وزنی):

آستنیت

گرافیت

سمنتیت

کربن

منگنز

سیلیسیم

آهن

1

5/8

18/24

2/53

2/05

1/83

2/28

5/35

14/11

<2/28

2

8

51/55

1/15

1/55

1/41

11/23

2/42

54/43

13/33

3

11

52/05

1/80

18/03

1/42

10/51

3/41

00/13

25/53

4

10

33/45

5/32

33/10

1/45

25/53

4/15

03/88

32/08

 -4-9طراحی آلیاژ و فرایند تولید

مزیتهایی نظیر مقاومت به سایش بهتر را میتوان در چدنهای
منگنز باال با گرافیتهای کروی انتظار داشت .این مزیت میتواند
به خاطر حضور فازهای سخت کاربیدی ،زمینه آستنیتی
کارسختپذیر به همراه گرافیتهای کروی روانکار در چدن باشد.
این ماده یک کامپوزیت طبیعی خود به خودی است .کسب این
مزیت ،از یک سو به طراحیهای صحیح آلیاژ و فرایند تولید آن
و از سوی دیگر به انتخاب شرایط سایشی مناسب وابسته است.
بنابراین برای توسعه این استراتژی ،تحقیقات بیشتری نیاز است.

این مقاله به طراحی آلیاژ برای کسب یک ریزساختار انجمادی
اولیه مطلوب توجه دارد تا در ادامه با بهینهسازی سایر متغیرهای
آلیاژی و فرایندهای عملیات حرارتی و ریختهگری ،شرایط
مناسبتری به دست آید.
آزمایشهای تجربی انجام شده با مقادیر مختلف منگنز و
شبیهسازی با نرمافزار  JMatProنشان داده است که تولید این
نوع چدن از نظر کنترل ریزساختار ،سه مشکل بزرگ اولیه دارد:
 -1کاهش تمایل به تشکیل گرافیت با افزایش مقدار منگنز
در چدن،

 اثر منگنز بر ریزساختار انجمادی چدن با گرافیتهای کروی/یوسفپور و همکاران

254  سختی از، درصد وزنی10  به5/8  با افزایش منگنز از.4
 در مقابل کسر. برینل افزایش یافته است385 برینل به
 درصد و تعداد کرههای1  درصد به15 حجمی گرافیتها از
 عدد در میلیمتر مربع کاهش115  عدد به852 گرافیتی از
.یافته است
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، کاهش کرویت گرافیتها با حضور منگنز-2
 درصد وزنی33  حجم باالی کاربید در زمینه (بیش از-3
 درصد منگنز) و در نتیجه ترد و شکننده10 در آلیاژ
.کردن آلیاژ
بر اساس دادههای بهدست آمده نتیجه میشود که مقدار منگنز
 درصد مناسب نیست چرا که از تشکیل گرافیتهای کروی به10
 چنانچه میزان منگنز و، از سوی دیگر.شدت جلوگیری میکند
کربن محلول در آستنیت (مشابه فوالد هادفیلد) به ترتیب بیش
 شرایط مناسبی برای خواص سایشی، درصد وزنی باشد1  و15 از
0  فوالد منگنزی با، حتی در برخی تحقیقات.فراهم میشود
درصد منگنز برای برخی شرایط سایشی آرام لغزشی پیشنهاد
 لذا جدایش منگنز و کربن در حین انجماد و.]23[ شده است
میزان حاللیت این عناصر در آستنیت نشان میدهد که مقدار
 درصد باشد11  تا8 مطلوب منگنز در چدن میتواند بین
 در این شرایط هم.) دورتر باشد11  نزدیکتر و از8 (ترجیحاً به
کاربیدهای سخت و هم گرافیتهای نرم روانکار حضور خواهند
داشت و زمینه هم میتواند از منگنز و کربن غنی باشد (دادههای
. )) را مشاهده کنید4( جدول
،نیاز است که در گام بعدی با انجام عملیات حرارتی انحاللی
 گرافیتزایی،وضعیت انحالل یا استحالههای فازی در کاربیدها
.جدید و انحالل عناصر در زمینه آستنیت بررسی شود
 نتیجهگیری-4
 تحت، عملیات تلقیح برای کروی کردن گرافیتهای چدن.1
 درصد11  و10  با حضور.تأثیر مقدار منگنز قرار میگیرد
وزنی شرایط برای تشکیل گرافیتهای کروی (انجماد
گرافیت) بسیار دشوار میشود و در+ آستنیت:یوتکتیک اول
، آستنیت به اضافه کاربید،مقابل انجماد یوتکتیک دوم
.تسریع میشود
، وضعیت گرافیتها از نظر اندازه، درصد وزنی8  با حضور.2
میزان کرویت و تعداد کرههای گرافیتی شرایط قابل
 میزان کاربیدهای یوتکتیک،قبولتری دارند و هم زمان
مناسب است (شرایط متعادلتری برای انجام هر دو نوع
11  افزایش بیشتر منگنز تا کمتر از.)انجماد یوتکتیک
.درصد میتواند بهبود بیشتری ایجاد نماید
 بررسی جدایش منگنز و کربن در آستنیت در حین انجماد.3
 نشان داده است که باJMatPro چدن با استفاده از نرمافزار
 درصد وزنی منگنز میتوان به آستنیتی غنی11  تا8 حضور
)از منگنز مشابه آنالیز فوالد هادفیلد (آستنیتی منگنزی
.دست یافت
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In this research, the effect of manganese addition on the as cast microstructure of nodular cast iron
was investigated using experimental and simulation methods. For this purpose, required cast
sample with different manganese contents 0.5, 5, 11 and 17 wt.% were produced in sand mold.
The as cast microstructures were examined by optical microscopy equipped by image analysis
(MIP4 software) and hardness measurement. Then, using JMatPro simulation software, the
manganese segregation, the fraction, analysis and stability of the phase’s at different temperature
were predicted based on thermal analysis. The results showed that the addition of manganese with
5, 11 and 17% weight percent has strongly affected the solidification characterization, hardness,
and morphology of graphite. A quantitative evaluation of the graphite morphology showed that
with increasing manganese content to 17 weight percent, the number of nodal counts and
nodularity decrease 60 and 28 percent respectively. The results of the JMatPro software showed
that the M7C3 carbide is formed alongside the ledeburitic composition. Also, the
thermodynamically analysis of this software revealed that manganese reduces the eutectic
temperature and increases the solidification range.
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