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در عمليات حرارتی تندسرمایی بخشبندی )  (Q-Pبررسی شد .نمونههای فوالدی حاوی عناصر ميکروآلياژ  Tiو  Nbتحت
عمليات حرارتی Q-Pو سرمایش سریع ،برگشت )  (Q-Tقرار گرفتند .پس از انجام عمليات حرارتی  Q-Pو  ،Q-Tبررسی
خواص نمونهها توسط ميکروسکوپ الکترونی روبشی ) ،(SEMآناليز اشعه ایکس ) ،(XRDریزسختیسنجی ،آزمایش كشش
و آزمون اریکسون انجام شد .نتایج به دست آمده نشان داد كه عمليات حرارتی Q-Pنسبت به عمليات حرارتی  Q-Tاز
خواص مکانيکی بهتری برخوردار است .در عمليات حرارتی  ،Q-Pشکلپذیری نمونه حاوی ميکروآلياژ  Tiنسبت به نمونه
ميکروآلياژ  Nbبيشتر است .در عمليات حرارتی Q-Pحاوی ميکروآلياژ  ،Tiميزان آستنيت باقيمانده ) (γRنمونه نسبت به
نمونه حاوی ميکروآلياژ  Nbبيشتر است .استحکام وكرنش شکست نمونه حاوی ميکروآلياژ  Tiبه ترتيب  0161 MPaو 20
درصد گزارش شد .استحکام و كرنش شکست نمونه حاوی ميکروآلياژ  Nbنيز به ترتيب  331 MPaو  03درصد گزارش شد.
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 -0مقدمه
فوالدهای پيشرفته استحکام باال ) (AHSSبه دليل دارا بودن
خصوصياتی از قبيل كاهش وزن نهایی خودرو و باال بودن
استحکام كه منجر به كاهش مصرف سوخت و باعث باال رفتن
ایمنی سرنشينان خودرو میشود ،این فوالدها به دليل خاصيت
جذب انرژی به هنگام تغيير شکلهای زیاد ،برای استفاده در
صنعت خودرو سازی مناسب هستند ] .[0اسپير و همکاران ][2
در سال  2113یک فرایند عمليات حرارتی جدید را مبنی بر نفوذ
كربن از مارتنزیت به آستنيت باقيمانده تعریف كردند و فرایند را
تندسرمایی و بخشبندی ) (Q-Pنام گذاری كردند تا از فوالدهای
تندسرمایی و برگشت داده شده ) (Q-Tمتمایز باشند .به این

ترتيب فوالدهای  Q-Pاز جمله فوالدهای نسل سوم هستند .در
فرایند  Q-Pكنترل كامل كسر مارتنزیت (فاز قوی) و غنی شدن
كربن در آستنيت امکان پذیر است .این ویژگی ،فوالدهای Q-P
را از سایر فوالدهای پيشرفته استحکام باال متمایز میكند ].[3-0
ملزومات فرایند Q-Pنشان می دهند كه آلياژهایی با تركيب
شيميایی شبيه به فوالدهای متداول  TRIPبرای این نوع عمليات
حرارتی مناسبند ] .[5اما طراحی فوالد با تركيب مناسب عناصر
آلياژی و عمليات حرارتی باید به نحوی باشد كه برای دست یابی
به ریزساختاری شامل مارتنزیت و آستنيت باقيمانده مناسب
باشد و قادر به برآوردن شرایط زیر هم باشد:
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الف) جلوگيری از وقوع واكنشهای رقابتی و اجتناب از تشکيل
كنترل نشدهی فریت یا پرليت در مرحله ی سرمایش اوليه.
ب) به تاخير انداختن تشکيل بينيت و كاهش دمای شروع
استحاله بينيت به منظور به حداقل رساندن اشتراك ممکن
بين بخشبندی كربن از مارتنزیت به آستنيت و تشکيل
بينيت.
پ) به حداقل رساندن رسوب كاربيد در مرحله ی بخشبندی به
طوری كه بيشترین مقدار كربن از مارتنزیت به آستنيت نفوذ
كند ،زیرا كاربيدها به عنوان منبع جذب كربن عمل میكنند.
شرایط (الف) و (ب) ایجاب میكندكه فوالد شامل عناصر آلياژی
مثل منگنز ،نيکل و كروم ] [3باشد كه باعث افزایش پایداری
آستنيت و كاهش دمای شروع بينيت میشوند ،سختی پذیری
كافی را فراهم میكنند و احتمال وقوع استحاله دما باالی
آستنيت به فریت -بينيت را در مرحله كوئنچ كاهش میدهند.
در مورد شرط (پ) ،از عناصر آلياژی مثل سيليسيم و یا آلومينيم
استفاده میشود .سيليسيم به دليل قابليت انحالل نزدیک به صفر
در فاز سمنتيت ،برای جلوگيری از تشکيل سمنتيت در عمليات
حرارتی دما پایين مارتنزیت مناسب است ] .[3با افزایش زمان
بخشبندی ،كسر آستنيت باقيمانده ابتدا افزایش و سپس كاهش
مییابد ،افزایش دمای بخشبندی باعث كاهش استحکام و
افزایش داكتيليته میشود ] .[6-3شناسایی جزئيات ریزساختاری
یک فوالد سرمایش سریع و بخشبندی چندفازی از روشهای
متالوگرافی رنگی شيميایی كه دارای فازهایی از جمله بينایت،
مارتنزیت و آستنيت باقيمانده است ] .[3تاثير ميکروآلياژ  Nbو
 Alدر عمليات حرارتی سرمایش سریع و بخشبندی نشان داد
كه با كاهش دمای سرمایش اوليه تا یک حد مشخص استحکام
افزایش و شکلپذیری كاهش یافته و با افزایش دما و زمان
بخشبندی ،استحکام كاهش و انعطافپذیری افزایش پيدا كرد
] .[01تشکيل مارتنزیت ،مستلزم سریع سرد كردن و بنابراین
متوقف كردن دگرگونی نفوذی است .البته شرایط دقيق سرد
كردن كه در یک فوالد مشخص منجر به تشکل مارتنزیت میشود
بستگی به درصد كربن ،عناصر آلياژی و اندازه دانههای آستنيت
دارد ] .[00تيتانيم با تشکيل ذرات بسيار پایدار نيترید تيتانيم،
مؤثرترین عنصر در قفل كردن مرز دانهها و جلوگيری از رشد
دانهها است .با تثبيت نيتروژن توسط تيتانيم ،میتوان از تشکيل
نيترید آلومينيم در مرزدانههای آستنيت اوليه ،به خصوص در
قطعات ریختگی بزرگ با سرعت سرد شدن آهسته جلوگيری كرد
] .[02بدون افزایش كربن ،استحکام افزایش پيدا میكند ،بدین
ترتيب بهبود خواص در فوالدها به وسيله دانههای بسيار ریز ][03
Electro Slag Refining
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و به وسيله مکانيزمهای رسوبسختی بهدست میآید ].[00
همچنين در حين بخشبندی ،عناصری مانند  Tiو  Nbبا حذف
كربن مارتنزیت ،تشکيل كاربيد داده و لذا كربن كمتری از
مارتنزیت به آستنيت باقيمانده نفوذ خواهد كرد .از طرفی ،قدرت
كاربيدزایی  Tiدر دماهای باال بيشتر از  Nbاست ] [05لذا درصد
كاربيد تشکيل شده در فوالد  Tiدار بيشتر از  Nbدار خواهد بود.
در نتيجه مقدار كربن آستنيت باقيمانده در نمونه  Tiدار كمتر از
نمونه  Nbدار خواهد بود كه منجر به كاهش درصد آستنيت
باقيمانده در نمونه  Tiدار خواهد شد TiN .به طور قابل
مالحضهای پایدار بوده و رشد دانه حتی در دماهای باال (حدود
 )0251 °Cحداقل و یا بعضاً صفر است ] .[03اتمهای  Nbبه
شدت اتمهای  Cو  Nرا به منظور تشکيل رسوبات )Nb(C,N
جذب نموده و مرز دانهها را جهت ممانعت از رشد دانه قفل
میكنند ،برای تشکيل رسوب ) Nb(C,Nبایستی مقدار  Nbبيشتر
از  1/2درصد باشد ] .[06سيليسيم باعث افزایش پایداری
آستنيت حين عمليات آنيل و همچنين در دمای محيط میشود،
زیرا سيليسيم به طور قابل مالحظه ای فعاليت كربن را در فریت
و آستنيت افزایش داده و ميزان انحالل كربن در فریت را كاهش
میدهد ،در عمليات حرارتی سرمایش سریع و بخشبندی باید
آ ستنيت باقيمانده در دمای محيط پایدار باشد تا در اثر اعمال
كرنش به مارتنزیت تبدیل شود ].[03
 -2مواد و روش تحقيق
فوالد با تركيب شيميایی مورد نظر برای انجام این پژوهش در
بازار وجود نداشت .بنابراین تركيبهای شيميایی مندرج در
جدولهای ( )0و ( )2پس از ذوب در یک كوره  VIMبا ظرفيت
 25كيلوگرم در قالبی به ابعاد  0×5سانتی متر مربع و طول 31
سانتی متر به صورت شمش ریختهگری شد .وجود آخالها تاثير
به سزایی بر خواص فوالد دارد .لذا كنترل آخالها یکی از
مهمترین مسائلی است كه باید در هنگام توليد فوالد به آن توجه
شود .بنابراین عمليات تصفيه و خالصسازی با استفاده از كوره
 0ESRانجام شد و مقدار گوگرد و اكسيژن كاهش داده شد .برای
به حداقل رساندن درصد تلفات و كسب یک ساختار همگن،
عناصر آلياژی موجود در فوالد بصورت فروآلياژ به تركيب فوالد
اضافه شدند .اضافه كردن عناصر آلياژی ترتيب خاصی نداشته و
فقط فروتيتانيم در مرحله آخر ذوبریزی استفاده شده است.
شمشهای ریخته شده به مدت  3ساعت در یک كوره با اتمسفر
كنترلشده در دمای  0211°Cتحت عمليات حرارتی
همگنسازی قرار گرفت .كــنترل تركــيب شيميایی شمشها با
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جدول  -0آناليز شيميایی فوالد حاوی ميکروآلياژ Ti

عنصر

C

Cr

Mn

Si

S

P

Al

Ti

Fe

درصد وزنی

0.21

0.02

2.2

1.5

0.009

0.022

0.054

0.08

Rest.

جدول  -2آناليز شيميایی فوالد حاوی ميکروآلياژ Nb

عنصر

C

Cr

Mn

Si

S

P

Al

Nb

Fe

درصد وزنی

0.2

0.08

1.65

1.2

0.007

0.018

0.032

0.052

Rest.

جدول  -3نامگذاری نمونههای مورد استفاده در این پژوهش

QP-Nb

QP-Ti

QT-Nb

QT-Ti

عمليات حرارتی سرمایش
سریع و بخشبندی حاوی
ميکروآلياژ Nb

عمليات حرارتی سرمایش سریع
و بخشبندی حاوی ميکروآلياژ
Ti

عمليات حرارتی سرمایش سریع و برگشت
حاوی ميکروآلياژ Nb

عمليات حرارتی سرمایش سریع و برگشت
حاوی ميکروآلياژ Ti

D

C

B

A

جدول  -0تركيب نمکهای مورد استفاده در كورههای حمام نمک مذاب

نوع عمليات

 51درصد وزنی

 51درصد وزنی

آستنيته كردن ) (331°C

NaCl

𝑁𝑎𝐶𝑂3

سرمایش پس از آستنيته كردن در زیر دمای (231°C ) Ms

𝐾𝑁𝑂3

𝑁𝑎𝑁𝑂2

بخشبندی پس از سرمایش اوليه در باالی دمای (331°C ) Ms

𝐾𝑁𝑂3

𝑁𝑎𝑁𝑂2

استفاده از دستگاه كوانتومتر از سه نقطه مختلف انجام شد .در
مرحله بعد ضخامت نمونهها با استفاده از نورد گرم به 0 mm
كاهش داده شد ،در نهایت با انجام عمليات نورد سرد ،ورقی با
ضخامت تقریبی  0/5 mmتوليد شد .جهت اطمينان از سالم بودن
ورقها و عدم وجود ترك در سطح آن ،آزمایش غيرمخرب مایعات
نافذ ) (LPT2انجام شد .در جدول ( )0آناليز شيميایی فوالد حاوی
ميکروآلياژ  Tiو در جدول ( )2آناليز شيميایی فوالد حاوی
ميکروآلياژ  Nbمورد استفاده در این پژوهش آورده شده است.
برای انجام عمليات حرارتی و سایر آزمایشات نمونهها به ترتيب
جدول شماره  3نام گذاری شدند .برای بررسی استحکام و انعطاف
پذیری فوالدها آزمون كشش انجام گردید .برای این منظور
نمونههای كشش مطابق استاندارد  ASTM E8M-99آماده
گردیدند .شکل ( )0ابعاد نمونههای آماده شده برای آزمایش
كشش با استفاده از فرآیند ليزر را نشان میدهد .نمونههای آماده
شده توسط ليزر برای كشش پس از عمليات سنبادهزنی تحت
فرایند عمليات حرارتی  Q-Tو  Q-Pقرار گرفتند.
Liquid penetrant testing

2

مراحل مختلف عمليات حرارتی شامل آستنيته كردن و
بخشبندی در كورههای مختلف حمام نمک مذاب با تركيبهای
شيميایی مندرج در جدول ( )0انجام شد.

شکل  -0ابعاد نمونههای آزمایش كشش مطابق استاندارد ASTM E8M-99
بر حسب mm

دمای  Msورق مورد نظر بر اساس تركيب شيميایی و اندازه دانه
آستنيت توسط نرم افزار  ،J.Mat.proو رابطه تجربی (،[03] )0
به ترتيب  352 °Cو  300 °Cبدست آمد .بنابراین در این پژوهش
دمای  Msنمونه مورد نظر  351°Cانتخاب شد.
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Ms (˚C) = 499−324 XC−32.4 XMn−10.8 XSi

در عمليات حرارتی ،Q-Pبا توجه به بهينه سازی دما و زمان
بخشبندی در مورد ميکروآلياژ  ،[21] Tiبنابراین در این پژوهش،
مقایسه ميکروآلياژ  Tiبا ميکروآلياژ  Nbدر دمای بهينه
بخشبندی  331°Cو زمان  511sو همچنين با عمليات حرارتی
 Q-Tحاوی ميکروآلياژ  Tiو  Nbمقایسه گردید .در عمليات
حرارتی سرمایش سریع و بخشبندی هر دو نمونه حاوی
ميکروآلياژ  Tiو  Nbدر دمای  331°Cبه مدت  311 sدر یک
كوره حمام نمک مذاب با نرخ گرم كردن  ~33 °C/secآستنيته
كامل گردید و سپس در كوره حمام نمک مذاب در دمای 231°C
به مدت  5 sبا نرخ  ~023 °C/secسرد شد .و بخشبندی در
دمای  331°Cبه مدت زمان  511sدر كوره حمام نمک مذاب
انجام و سپس با تالطم شدید در آب سرد شد .در عمليات حرارتی
 Q-Tهر دو نمونه حاوی ميکروآلياژ  Tiو  Nbدر دمای 331°C
به مدت  311sآستنيته و سپس با تالطم شدید در آب سرد شد.
هدف از انجام عمليات حرارتی  Q-Tمقایسه خواص مکانيکی با
عمليات حرارتی  Q-Pمیباشد ،چون عمليات حرارتی  Q-Tبه
طور معمول برای افزایش استحکام مورد استفاده قرار میگيرد.
پس از انجام عمليات حرارتی  Q-Pو  ،Q-Tهمه نمونهها توسط
عمليات سنبادهزنی ،اكسيدزدایی سطحی شدند .دليل آستنيته
كردن نمونهها در كوره حمام نمک مذاب به خاطر جلوگيری از
اكسيد شدن نمونهها است .در شکل (-2الف) سيکل مورد
استفاده در عمليات حرارتی  Q-Pو در شکل (-2ب) سيکل مورد
استفاده در عمليات حرارتی  Q-Tآورده شده است.
مطالعات ریزساختاری با استفاده از ميکروسکوپ الکترونی روبشی
) (SEM. LEO 440i, Englandو برای تعيين كسر حجمی
آستنيت باقيمانده ) 𝑅𝛾( ،از آزمون پراش پرتوی ایکس )(XRD
استفاده شد .آزمون در دمای اتاق و با استفاده از دستگاه پراش اشعه
ایکس مدل  XRD, D-5000 Siemens, Germanyو پرتو Cu-Kα
با طول موج  0/5013آنگستروم انجام شد .نمونهها در گستره زاویه
 2θاز ˚ 01تا ˚ 011با گام  1/12روبش شدند .پيکهای (،)000
( )221( ،)211و ( )300مربوط به فاز آستنيت)𝛾( و پيکهای
( )200( ،)211( ،)001و ( )221مربوط به فاز فریت

)𝛼(

(مارتنزیت ) )(Mبوده كه كسر حجمی 𝛾 بر اساس رابطه ( )2طبق
استاندارد  ،ASTM E975-84محاسبه شد ].[20
()2

𝛾𝐼 1.4
𝛾𝐼𝐼𝛼 +1.4

= 𝛾𝑉
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در رابطه فوق 𝛾𝑉 كسر حجمی آستنيت باقيمانده 𝐼𝛾 ،و 𝛼𝐼 به
ترتيب شدت پيکهای مذكور برای فاز آستنيت و فریت
(مارتنزیت) است.
برای بدست آوردن استحکام كششی و انعطاف پذیری نمونهها از
دستگاه كشش ) ،(Zwick Z100, Germanyبرای محاسبه
سختی از دستگاه ميکروسختی ) (SCTM HV-1000Zو برای
تعيين شکل پذیری ورقها از آزمون اریکسون 3استفاده شد.
 -3نتایج و بحث
برای بررسی ریزساختار نمونهها از تصاویر  SEMاستفاده شد كه
در شکل ( )3نشان داده شده است .در شکل (-3الف) ریزساختار
نمونه خام (بدون عمليات حرارتی) شامل فریت و پرليت است.
شکل (-3ب) ریزساختار نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Tiشامل
مقدار مارتنزیت ،بينيت و آستنيت باقيمانده است .شکل (-3ج)
ریزساختار نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Nbشامل مارتنزیت،
بينيت و آستنيت باقيمانده است .شکل (-3د) ریزساختار نمونه
 Q-Tحاوی ميکروآلياژ  Tiشامل مقدار مارتنزیت و آستنيت
باقيمانده است .شکل (-3ه) ریزساختار نمونه  Q-Tحاوی
ميکروآلياژ  Nbشامل مارتنزیت و آستنيت باقيمانده است.
همانطور كه مشاهده میشود ،ميزان مارتنزیت تشکيل یافته در
نمونه عمليات حرارتی  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Tiنسبت به نمونه
ميکروآلياژ  Nbبيشتر بوده و ميزان بينيت تشکيل یافته در نمونه
عمليات حرارتی  Q-Pحاوی ميکرو آلياژ  Nbبيشتر از ميکروآلياژ
 Tiاست .چون  Nbبا ایجاد اختالل در ساختار مارتنزیت و پایداری
آستنيت و افزایش واكنش بينيت در فوالدها میشود ].[22
عمليات حرارتی  Q-Pدر باالی دمای  Msانجام شده ،بنابراین در
ریزساختار هر دو ميکرو آلياژ  Tiو  Nbفاز بينيت تشکيل شد ه
است .در عمليات حرارتی  Q-Tحاوی ميکروآلياژ  Tiو  Nbبا توجه
به سرعت سریع كردن ،ميزان مارتنزیت زیاد بوده بنابراین انتظار
بر این است نمونههای  Q-Tنسبت به نمونههای  Q-Pاستحکام
باالتر و انعطاف پذیری پائين تری داشته باشد.
شکل ( ،)0الگوی پراش اشعه  Xبرای نمونههای  Q-Pحاوی
ميکروآلياژ  Tiو  Nbرا نشان میدهد .اندازه گيری 𝛾𝑉 به كمک
الگوی تفرق ،مطابق رابطه ( )2و با استفاده از شدت پيک ()211
مربوط به فاز آستنيت )𝛾( و پيک ( )001مربوط به فاز فریت
(مارتنزیت) )𝛼( محاسبه شد.
كسر حجمی 𝑅𝛾 برای فوالد  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Tiو  Nbبه
ترتيب  23/13و  23/03درصد محاسبه گردید .لذا انتظار بر این
است كه فوالد  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Tiبه دليل داشتن كسر
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حجمی باالتری از 𝛾 نسبت به فوالد حاوی ميکروآلياژ  Nbدارای
استحکام باالتری باشد ،اما عالوه بر كسر حجمی 𝑅𝛾 ،عوامل
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دیگری از جمله ریزساختار ،اندازه دانه نهایی ،درصد كربن در
آستنيت و  ...نيز بر خواص مکانيکی فوالد موثر است.

شکل  -2شماتيک عمليات حرارتی (الف)  Q-Pو (ب) Q-T

شکل  -3تصاویر  SEMاز :الف) نمونه خام ،ب) نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  ،Tiج) نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Nbد) نمونه  Q-Tحاوی ميکروآلياژ ،Ti
ج) نمونه  Q-Tحاوی ميکروآلياژ Nb
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ال همونيژه و فاقد هيچگونه جدایش و حباب است ].[23
كام ً
مقایسه اندازه دانه نهایی نمونهها با استفاده از تصاویر
ميکروسکوپ نوری انجام شد ،در نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ
 Tiو  Nbبه ترتيب شکل (ج) و شکل (5د) شامل مارتنزیت )(M

شکل  -0الگوی XRDنمونههای عمليات حرارتی بخشبندی
حاوی ميکروآلياژ  Tiو Nb

بررسی ریزساختاری شمشهای تهيه شده از كوره  ESRبا
ميکروسکوپ نوری انجام شد .همان طور كه در شکل ( 5الف) و
(ب) به ترتيب ریزساختار شمش حاوی ميکروآلياژ  Tiو
ميکروآلياژ  Nbمشاهده میشود ،هر دو ریزساختار درشت دانه و
بدون مک است .ریزساختار هر دو ميکروآلياژ شبيه هم بوده و
شامل فازهای فریت و پرليت است .فوالدی كه از طریق
فرایند  ESRبدست میآید دارای دانهبندی ویژه است ،چون ذوب
الکترود به آرامی و منظم صورت میگيرد و محصول بدست آمده

 ،بينيت ) α ،(Bو 𝑅𝛾 است .با توجه به تصاویر ميکروسکوپ نوری
شکل ( 5ج) تائيدی بر حجم باالی 𝑅𝛾 برای فوالد  Q-Pحاوی
ميکروآلياژ  Tiنسبت به ميکروآلياژ  Nbشکل ( 5د) است.
همچنين از تصاویر مذكور مشخص است كه اندازه دانه فوالد Q-
 Pحاوی ميکروآلياژ  Tiاز فوالد  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Nbكمتر
است ،لذا انتظار میرود كه فوالد  Q-Pحاوی ميکروآلياژ Ti
استحکام باالتری نسبت به فوالد  Q-Pحاوی ميکروآلياژ Nb
داشته باشد.
استحکام و انعطاف پذیری ،شدیداً وابسته به تركيب شيميایی و
نوع عمليات حرارتی است .بنابراین كنترل دقيق و نظارت نزدیک
بر شرایط انجام آزمایش ،برای دستيابی به نتایج قابل قبول
ضروری خواهد بود .در پژوهش حاضر آزمون كشش روی نمونهها
جهت تعيين استحکام و انعطافپذیری انجام شد تا استحکام باال
همراه با انعطاف پذیری مناسب بدست آید .در شکل ( ،)3تصویر
نمونههای مورد استفاده پس از انجام آزمایش كشش آورده شده
است.

شکل  -5ریزساختار ميکروسکوپ نوری (الف) شمش تهيه شده توسط كوره  ESRحاوی ميکروآلياژ ( Tiب) شمش تهيه شده توسط كوره  ESRحاوی ميکروآلياژ Nb
(ج) عمليات حرارتی  Q-Pحاوی ميکروآلياژ ( Tiد) عمليات حرارتی  Q-Pحاوی ميکروآلياژ Nb
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شکل -3نمونههای  Aتا  Dپس از انجام آزمایش كشش

شکل  -6نمودار تنش كرنش برای نمونههای مورد استفاده در این پژوهش

در شکل ( ،)6نمودار تنش كرنش و در جدول ( )5خواص
مکانيکی نمونههای مورد استفاده در این پژوهش نشان داده شده
است .همانطور كه در نمودار مشاهده میشود ،نمونه  Q-Tحاوی
ميکروآلياژ  Tiدارای بيشترین استحکام حتی نسبت به نمونه Q-
 Tحاوی ميکروآلياژ  Nbاست .نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ Ti
دارای استحکام و انعطاف پذیری بيشتر نسبت به نمونه حاوی
ميکروآلياژ  Nbاست .به طور كلی این اختالف در استحکام
نمونهها ناشی از تفاوت در 𝛾𝑉 است .كه 𝛾 به دليل
به مراتب استحکام باالتری نسبت به مارتنزیت و فریت با ساختار
 BCTو  BCCدارد .لذا با افزایش 𝑅𝛾 استحکام افزایش مییابد.
ساختار FCC

با توجه به نتایج  ،XRDدرصد  γدر نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ
 23/13 ،Tiدرصد و در نمونه  Q-Pحاوی ميکروآلياژ 23/03 ،Nb
درصد است .با توجه به ميزان 𝑅𝛾 بيشتر در نمونه حاوی
ميکروآلياژ  Tiنسبت به نمونه حاوی ميکروآلياژ  ،Nbدر حين
اعمال كرنش 𝛾𝑅 ،پایدار شده در نمونه حاوی ميکروآلياژ  Tiبه
 Mسوزنی تيدیل شده و باعث افزایش استحکام در این نمونه
میشود Ti .بـه خاطـر اثـرات رسـوب سـختی و تأثـير فازهای

پـایدار نيـترید  ،Tiمؤثرتریـن عنصـر در قفـل كـردن مـرزدانهها
و جلوگـيری از رشـد آنهـا بـه شـمار میآیـد كـه بـا افـزودن
آن بـه فـوالد ،اسـتحکام نـيز افـزایش مییـابد ] Nb [20-25به
عنوان یک ميکروآلياژ باعث افزایش مقدار نسبی فریت در
ریزساختار فوالدها است] [23با افزایش فریت در ریزساختار
استحکام نيز كاهش مییابد .نمونههای عمليات حرارتی Q-T
استحکام بيشتر ولی انعطاف پذیری كمتری نسبت به نمونههای
 Q-Pدارند .چون در عمليات حرارتی  Q-Pميزان 𝑅𝛾 بيشتری در
حين بخشبندی پایدار شده و در هنگام اعمال كرنش 𝛾𝑅 ،به M
تبدیل میشوند و باعث افزایش انعطافپذیری و استحکام قابل
قبول در عمليات حرارتی  Q-Pشده است.
به غير از استحکام ،سختی سطح نمونهها پس از سنباده زنی از
سه نقطه مختلف توسط ریزسختی سنجی ویکرز  HVانجام و
ميانگين عدد سختی نمونهها در جدول ( )5آورده شده است.
همان طور كه مشاهده میشود نمونههای عمليات حرارتی Q-P
سختی زیادی نسبت به نمونههای  Q-Tدارند ،چون ریزساختار
نمونههای  Q-Pشامل فازهای  Mو 𝑅𝛾 است كه در حين سختی
سنجی (اعمال كرنش) 𝑅𝛾 پایدار شده در حين بخشبندی به
Mهای ریز سوزنی تبدیل میشود .ولی در نمونههای  Q-Tفازهای
تشکيل دهنده شامل  Mو 𝑅𝛾 پایدار نشده است .و در حين
سختی سنجی 𝑅𝛾 پایدار نشده به  Mتبدیل نمی شود .برای نمونه
 Q-Pحاوی ميکروآلياژ  333 HV ،Tiو برای نمونه  Q-Pحاوی
ميکروآلياژ  325 HV ،Nbسختی بدست آمد .انتظار بر این است
كه با كاهش اندازه دانه و افزایش  𝛾𝑅 %سختی افزایش یابد.
همانطور كه در جدول ( )5مشاهده میشود سختی نمونه Q-P
حاوی ميکروآلياژ  03/33 ،Tiدرصد بيشتر از سختی نمونه Q-P
حاوی ميکروآلياژ  Nbاست.
چون ورق مورد استفاده در این پژوهش برای استفاده در بدنه
خودرو است ،بنابراین آزمایش شکلپذیری برای نمونههای Q-P
حاوی ميکروآلياژ  Tiو  Nbانجام شد .یکی از آزمونهای مهمی
كه برای ارزیابی قابليت شکلپذیری انجام میشود ،آزمون
اریکسون است .هر گاه بخواهند دو ورق را از لحاظ شکلپذیری
مقایسه كنند ،از این آزمون استفاده میكنند .در این آزمون بين

جدول  -5خواص مکانيکی نمونههای مورد استفاده در این پژوهش

نمونهها

)𝛔𝐟 (MPa

Elong. %

)UTS (MPa

)𝛔𝐲 (MPa

سختی )(HV

)Q-T (Ti

0251

03

0031

0211

233 ±3

)Q-T ( Nb

0021

03

0231

331

233 ±02

)Q-P (Ti

325

20

0161

631

333 ±3

)Q-P (Nb

321

03

331

621

325 ±00
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شکل -3الف) شماتيک طرح آزمایش اریکسون مطابق با استاندارد .[23] DIN-51010

شکل  -3شکلپذیری نمونههای :الف)  Q-Pحاوی ميکرو آلياژ  Tiو ب) Q-Pحاوی ميکرو آلياژ Nb

قطعه و ابزار اصطکاك وجود دارد ،در نتيجه تغيير شکل از حالت
همگن خارج میشود .از مشخصات این روش ،سرعت انجام
آزمایش است و افزایش عمق تغيير شکل ،بدون دچار شدن به
پارگی ،مالكی مقایسهای برای سنجش قابليت شکلپذیری ماده
است .آزمایش تا جایی ادامه می یابد كه ورق پاره شود و عمق
تغيير شکل قبل از پارگی ورق ،به عنوان عدد اریکسون ثبت
میشود .در حالت مقایسهای بين دو ورق ،ورقی كه عدد اریکسون
بيشتری داشته باشد ،دیرتر پاره میشود ،لذا قابليت شکلپذیری
بيشتری دارد] .[26برای انجام آزمایش اریکسون در این پژوهش،
مطابق استاندارد  DIN-51010طرح قالب اریکسون مطابق شکل
( 3الف) طراحی و ساخته شد ،شکل ( 3ب) .همانطور كه در
شکل مشاهده میشود ،ضخامت ورق  ،aعمق نفوذ سنبه در قالب
 hو در نهایت  0IEبيانگر مقدار عدد اریکسون است ] .[23در این
آزمایش از سنبهای به قطر 21ميلیمتر كه با سرعت ثابت
 01 mm/minحركت میكند ،استفاده شد.
Index of Erichsen

1

ب) شماتيک قالب مورد استفاده برای آزمایش اریکسون

نمونههای عمليات حرارتی  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Tiو  Nbبرای
انجام آزمایش شکل پذیری توسط آزمون اریکسون انجام شد.
شکل ( )3آزمایش اریکسون و برآمدگیهای ایجاد شده را برای
نمونههای  Q-Pحاوی ميکروآلياژ  Tiو  Nbنشان میدهد .با
استفاده از این آزمایش عدد اریکسون برای نمونه  Q-Pحاوی
ميکروآلياژ  3/35 ،Tiميلی متر و برای  Q-Pحاوی ميکروآلياژ
 ،Nbعدد  5/02ميلی متر بدست آمد .بنابراین شکل پذیری
ميکروآلياژ  Tiنسبت به ميکروآلياژ  Nbبيشتر است .در سطح
برآمدگی نمونه حاوی ميکروآلياژ  Nbترك مشاهده میشود كه
ناشی از شکلپذیری پایين این نمونه نسبت به نمونه ميکروآلياژ
 Tiاست.
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 نتيجهگيری-0
 دارایQ-T  نسبت به عمليات حرارتیQ-P  عمليات حرارتی-0
.مجموعه بهتری از انعطافپذیری و استحکام است
 دارای باالترین استحکامTi  حاوی ميکروآلياژQ-T  نمونه-2
.) را دارد%03( ) و كمترین انعطاف پذیری0031MPa(
 دارای 𝑹𝜸 پایدار شده بيشتر،Ti  حاوی ميکروآلياژQ-P  نمونه-3
. استNb نسبت به نمونه حاوی ميکروآلياژ
 دارای استحکام و انعطاف،Ti  حاوی ميکروآلياژQ-P  نمونه-0
. استNb پذیری بيشتری نسبت به نمونه حاوی ميکروآلياژ
Ti  حاوی ميکروآلياژQ-T  استحکام و كرنش شکست نمونه-5
 استحکام و. درصد گزارش شد03 ،0031 MPa به ترتيب
 نيز به ترتيبNb كرنش شکست نمونه حاوی ميکروآلياژ
. درصد گزارش شد03  و0231 MPa
Ti  حاوی ميکروآلياژQ-P  استحکام و كرنش شکست نمونه-3
 و استحکام و كرنش شکست20 ،0161 MPa به ترتيب
 درصد03  و331 MPa  به ترتيبNb نمونه حاوی ميکروآلياژ
.گزارش شد
3/35 ،Ti  حاوی ميکروآلياژQ-P  عدد اریکسون برای نمونه-6
. ميلی متر بدست آمد5/02 ،Nb ميلی متر و برای ميکروآلياژ
 نسبت،Ti  حاوی ميکروآلياژQ-P بنابراین شکلپذیری نمونه
. بيشتر استNb به نمونه ميکروآلياژ
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Abstract:
In the present study, the effect of Ti and Nb microalloying elements on the microstructure and
mechanical properties of the quench-partitioned (Q-P) steel was investigated. The samples
containing Ti and Nb micro-alloying elements were subjected to Q-P heat treatment and quenchTempering (Q-T). After Q-P and Q-T heat treatment, the properties of the samples were examined
by scanning electron microscopy (SEM), X-ray analysis (XRD), microhardness, tensile tests and.
The results showed that Q-P heat treatment of both sample has better mechanical properties
compared to Q-T heat treatment. In the Q-P heat treatment, the plasticity of the sample containing
Ti microalloy is higher than that of the Nb microalloy sample. In the Q-P heat treatment, the
amount of retained austenite (γR) for the sample containing Ti is higher than that of the sample
containing Nb. Fracture strength and strain of the sample containing Ti were recorded 1070 MPa
and 24%, respectively. The fracture strength and strain of the sample containing Nb were also
recorded 980 MPa and 19%, respectively.
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