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چکیده:
در این مقاله ،اثر میزان و نحوه افزودن جوانهزا و ضخامت قطعه (مدول ریختگی) بر ریزساختار انجمادی چدن نشکن آستنیتی
با مقدار اسمی  5درصد وزنی منگنز بررسی شده است .به این منظور بعد از عمل نشکنسازی چدن مذاب با فروسیلیکومنیزیم،
عملیات جوانهزایی با فروسیلیسیم زیرکونیمدار انجام شد .جوانهزایی به دو روش اصلی ،افزودن در پاتیل و افزودن حین
بارریزی در مقادیر مختلف (صفر 1/2 ،1/0 ،و  1/0درصد وزنی) انجام شد .همچنین ریختهگری در قالب ماسهای با چسب
سیلیکات سدیم و به شکل پلهای با ضخامتهای  01 ،5و  21میلیمتر انجام شد .بررسیهای ریزساختاری و سختی توسط
میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی ،آنالیز  EDSو آنالیز تصویری  MIP4و سختی سنجی راکولسی انجام شد .نتایج
نشان داد که ریزساختار ریختگی این چدن شامل گرافیتهای کروی و کاربیدهای یوتکتیک در زمینه پرلیتی است .با کاهش
ضخامت نمونهها ،مقدار کاربید یوتکتیک و تعداد گرافیتها ،افزایش یافته و مقدار پرلیت و اندازه گرافیتها کاهش مییابد.
برای تمامی ضخامتهای جداره مشاهده شد که با جوانهزنی ،مقدار کاربید یوتکتیک و اندازه گرافیتها کاهش یافته است و
در مقابل ،تعداد و مقدار کرههای گرافیتهای افزایش یافته است .همچنین نشان داده شد که جوانهزنی در حین بارریزی
موثرتر از جوانهزنی در پاتیل است.

ارجاع به این مقاله:
رحیم رحیمپور بصرا ،مهران ترابی کفشگری ،مجید عباسی ،تأثیر جوانهزا و مدول ریختگی بر ریزساختار انجمادی چدن آستنیتی منگنزی با گرافیت کروی ،پژوهشنامه
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شناسه دیجیتال(DOI): 10.22034/frj.2021.205511.1103 :

 -0مقدمه
منگنز از عناصر آلیاژی در چدن است .نقش اصلی منگنز در
چدن ،خنثی کردن اثرات مخرب گوگرد با ایجاد ترکیب سولفید
منگنز است که مقدار زیادی از آن وارد سرباره میشود .منگنز
بهتنهایی در چدن اثر کاربیدزایی دارد ولی به دلیل اینکه گوگرد
که عامل کاربیدزا قوی است را از چدن خارج میکند ،درنهایت،
در مقادیر کم به گرافیتزایی کمک میکند .منگنز در استحاله
یوتکتوئیدی سبب پرلیتی شدن ریزساختار میشود .درصد وزنی
منگنز برای دستیابی به ساختار پرلیتی در چدن از رابطهی ()0
به دست میآید .درصورتیکه منگنز بیشتر از مقدار موردنیاز برای
به دست آوردن ساختار پرلیتی باشد ،تمایل به سفید شدن چدن

(کاربیدزایی) افزایش پیدا میکند [0و .]2تأثیر افزایش منگنز در
سیستم دوتایی آهن -کربن شامل کاهش دمای تحول یوتکتوئید،
افزایش محدوده پایداری آستنیت ،افزایش دمای تحول یوتکتیک
و کاهش میزان کربن یوتکتیک و یوتکتوئید است [.]0
()1

%Mn=3%S+0.35

از سوی دیگر ،استفاده از چدن با محتوای نیکل باال از نظر فنی
خوب است درحالیکه از نظر اقتصادی بهصرفه نیست .میتوان
بهطور موفقیتآمیزی ،نیکل در چدن آستنیتی را با منگنز باالتر
یا محتوای مس ،جایگزین کرد .زیرا مس و منگنز هم میتوانند
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بهعنوان پایدارکننده آستنیتی عمل کنند .معموالً تولید چدن
آستنیتی با افزودن منگنز ،سبب ایجاد ریزساختار پیچیدهای
میشود .همراه با زمینه آستنیتی ،ریزساختار بهشدت تمایل به
تولید کاربید ( )Mn23C6در میان دانههای یا دندریتهای آستینت
دارد [.]0
عالوه بر این ،منگنز پایدارکننده آستنیت بهتری نسبت به مس
است [ .]5در حال حاضر در چدنها ،منگنز صرفاً برای اهداف
آلیاژسازی به مقدار جزئی در چدنها (اغلب کمتر از  0درصد
وزنی) استفاده میشود و در کاهش استفاده از نیکل مشارکت
نمیکند .فقط تعداد کمی از نشریات ،بهینهسازی استفاده از
منگنز در چدن نیکل-سخت را مطرح کردهاند .تا به امروز ،هیچ
طبقهبندی پذیرفتهشده عمومی از چدن منگنز آستنیتی در
استاندارد بینالمللی معتبر مثل  ASTMیا  ISOوجود ندارد.
تولید چدن آستنیتی با محتوای منگنز باال با چندین عامل
محدود میشود .ریزساختار این چدن تحت تأثیر محتوای منگنز
و نرخ خنکسازی در طول انجماد قرار دارد .محتوای بیشتر
منگنز ،رسوب کاربید یوتکتیک را در سرتاسر زمینه آستنیتی
افزایش می دهد و مانع رسیدن به ریزساختار آستنیتی کامل
میشود [.]0
برای به دست آوردن چدن با حداقل کاربید از دو روش متفاوت
میتوان استفاده برد .اولین روش استفاده از عملیات جوانهزنی و
تلقیح است که از ایجاد کاربید در حین انجماد جلوگیری میکند.
روش تلقیح مناسب ،رسوب کاربید طی انجماد و حتی بعد از آن
را کاهش میدهد و خواص مکانیکی آن را بهبود میبخشد .روش
دوم استفاده از عملیات حرارتی انحاللی است که میتواند
کاربیدهای رسوب شده طی انجماد را از تجزیه کرده و به
ریزساختار آستنیتی دست یافت.
بارانیکی و همکارانش [ ]0نشان دادند که آهن و فروسیلیسیم هر
دو باعث افزایش گرافیتزایی میشوند که تأثیر فروسیلیسیم در
گرافیتزایی بیشتر است .آنها نشان دادند که بیشترین مقدار
گرافیتزایی زمانی حاصل میشود که درصد سیلیسیم در
فروسیلیسیم  05%و اندازه آن در محدودهی  51-05μmباشد.
علت افزایش سرعت گرافیتزایی ،انتقال سریع اتمها از مذاب
گزارش شده است .در بررسی دیگر توسط ریپوزان و همکارانش
[ ]1مشاهده شد که نسبت بین شعاع جوانههای گرافیت بهاندازه
هسته متناظر با آنها ( )DMax/dMaxدر چدنهای حاوی سیلیسیم
بیشتر از چدنهای بدون مواد جوانهزا است .در این تحقیق
همچنان نشان داده شد که نوع مواد جوانهزا بر اندازه هستههای
گرافیت مؤثر است .عالوه بر این ثابت شد تعداد ناخالصیهای
بسیار ریز سولفیدی و اکسیدی/سیلیکاتی (با اندازه  0تا 1

میکرومتر) در جوانهزایی گرافیت مؤثرند که اندازه این ناخالصیها
خود بهسرعت سرد کردن بستگی دارد بهگونهای که با افزایش
سرعت سرد کردن ،اندازه آنها کوچکتر خواهد شد [ 1و .]1
در تحقیقی توسط اولسن و اسکالند [ ،]01تأثیر مواد جوانهزا در
چدن نشکن بررسی شد .مشاهده شد که عناصر کلیدی مانند
سیلیسیم ،کلسیم ،استرانسیم ،آلومینیم ،منیزیم ،سریم ،گوگرد،
اکسیژن و نیتروژن در چدن نشکن ،ترکیبات هتروژن غیرفلزی از
قبیل سولفیدها ،اکسیدها ،نیتریدها و سیلیکاتها را تشکیل
میدهند .مطالعات نشان میدهد که یک برهمکنش پیچیده بین
عملیات نشکنسازی ،جوانهزایی و سرعت انجماد (ضخامت قطعه)
وجود دارد [ .]1ارتباط ساختار کریستالی و پایداری مناسب جوانه
بهعنوان مناطق قوی برای تشکیل گرافیت در دست بررسی است.
اولسن [ ]01و کابانو و همکاران [ ]00در مقالههای جداگانهای،
تأثیر جوانهزایی روی ریزساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن
را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند .جوانهزایی یک روش مناسب
برای کنترل و بهبود ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی
چدنها است .در فرآیند جوانهزایی گرافیت ،نقاط جوانهزنی
رسوب کربن در مقایسه با تشکیل کاربید بیشتر فراهمشده و
گرافیت راحتتر تشکیل میشود .اکثر جوانهزاها ،آلیاژی از
فروسیلیسیم به همراه مقادیر کمی کلسیم ،باریم و عناصر خاکی
و آلومینیم است که این سازوکار را تسریع میکند [.]1
دیواندری و همکاران [ ]02نشان دادند که افزایش سطح مقطع
محفظه واکنش هم بر میزان کرویشدن و هم افزایش تعداد
گرافیت تأثیر میگذارد .همچنین نشان داده شد که با افزایش
ارتفاع سطح مقطع محفظه واکنش ،میزان کرویشدن و تعداد
گرافیتها کاهش مییابد.
در این مقاله ،بهمنظور تولید چدن آستنیتی منگنزی با
گرافیتهای کروی مناسب و توزیع مناسب کاربیدهای یوتکتیک،
نیاز به طراحی صحیح فرایند جوانهزنی و بهسازی در مرحله
انجماد است .ازاینرو ،اثر مقادیر مختلف جوانهزای
فروسیلیسیمزیرکونیمدار به همراه مقدار مشخصی از
فروسیلیکومنیزیم (کروی کننده) در ضخامتهای مختلف مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
 -2مواد و روش تحقیق
در این مقاله ،اثر مقدار و نحوه اضافه کردن فروسیلیکومنیزیم
زیرکونیمدار بهعنوان جوانهزا در پاتیل ( )Ladle inoculationو
حین بارریزی مذاب ( )Pouring stream inoculationبرای تولید
چدن آستنیتی با گرافیت کروی با حضور  5درصد اسمی منگنز
مورد ارزیابی قرار گرفت.
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نشکنسازی و فرومنگنز مورد استفاده در جدول ( )0و ترکیب
شیمیایی مواد بهساز و جوانهزا (فروسیلیسیمهای مختلف) در
جدول ( )2آورده شده است.
متغیر بعدی در این آزمایش ،مقدار جوانهزای اضافه شده در حین
بارریزی بوده است .لذا حین بارریزی بهکمک مخزنی مخروطی
که مقدار خروجی آن قابلکنترل است ،عملیات جوانهزایی با
استفاده از پودر فروسیلیسیم زیرکونیمدار  05درصد انجام شد.
مقادیر  1/2 ،1/0 ،1و  1/0درصد وزنی مذاب فروسیلیسیم پودر
شده با اندازه  1/2-1/0 μmبه مذاب اضافه شد .در جدول ()0
اطالعات مربوط به طراحی آزمایش و شرایط و میزان مواد جوانهزا
در قالب و پاتیل ارائهشده است.
مطابق شکل ( ،)0مدل بهصورت پلهای با سه دیواره با
ضخامتهای  01 ،5و  21میلیمتر آماده شد که به همراه سیستم
راهگاهی روی صفحه مدل نصب شد [ .]00قالب مورد استفاده از
ماسه سیلیسی با چسب سیلیکاتسدیم تهیه شد که با گاز CO2
(روش  )CO2سخت شد.

به این منظور ،ابتدا مذاب چدن با استفاده از شمش چدن با
گوگرد کم در یک کوره القایی  011کیلوگرمی فرکانس باال تهیه
شد و سپس فرومنگنز برای کنترل منگنز به آن اضافه شد.
عملیات تلقیح برای کرویشدن گرافیتها به روش ساندویچی در
دو پاتیل پیشگرم شده تا  111سانتیگراد با ظرفیت 01
کیلوگرمی با دو نوع ترکیب مختلف بهساز و جوانهزا انجامشده
است .در پاتیل شماره  )L1( 0بهساز فقط شامل  2درصد
فروسیلیکومنیزیم ( 111گرم) بوده است .پاتیل شماره )L2( 2
حاوی  2درصد فروسیلیکومنیزیم ( 111گرم) به همراه 1/0
درصد فروسیلیسیم زیرکونیمدار با اندازه  021( 0-0 mmگرم)
بوده است .این مواد در انتهای پاتیل قرار داده شده و با ماسه
پوشش داده شد .بعد از بارریزی مذاب در آن ،به کمک یک میله
فوالدی ،پوشش ماسهای روی مواد نشکنساز از بین برده شده و
این مواد با مذاب در تماس قرار گرفت .بعد از پایان عملیات
کرویسازی و تلقیح ،بارریزی مذاب در قالب در دمای ℃0011
انجام شد .ترکیب شیمیایی مذاب چدن نشکن بعد از عمل

جدول  -0ترکیب شیمیایی چدن تولید شده و فرومنگنز استفاده شده در این تحقیق (بر حسب درصد وزنی)

ماده

C

Si

Mn

P

S

Mg

Fe

چدن

0/00

2/01

0/02

1/150

1/101

1/102

مابقی

فرومنگنز

0/01

0/51

11

1/21

1/12

-

مابقی

جدول  -2ترکیب شیمیایی آمیژانهای مورد استفاده در این تحقیق (درصد وزنی)

آمیژان

نقش

Ce

Mg

Zr

Al

Ca

Si

Fe

فروسیلیکو منیزیم

کرویسازی گرافیت

1/0

5/11

-

1/0

0/2

01

مابقی

فروسیلیسیم زیرکونیمدار %05

جوانهزا (گرافیتزا)

-

-

0/5

0/51

2/51

05

مابقی

جدول  -0اطالعات مربوط طراحی آزمایش ،شرایط و میزان جوانهزا و کد آزمایشها

شماره پاتیل
()Lx

L1

(جوانهزنی فقط طی بارریزی)
L2

(جوانهزنی در پاتیل و طی بارریزی)

میزان جوانهزا در
پاتیل

میزان جوانهزا در حین بارریزی با کد Py
(کد هر آزمایش به صورت  LPxyنوشته شده است)
P0

P1

P2

P3

0 wt.%
( 0گرم)

0.1wt.%
( 20گرم)

0.2 wt.%
( 40گرم)

0.3 wt.%
( 60گرم)

0

LP10

LP11

LP12

LP13

0.3 wt.%
( 120گرم)

LP20

LP21

LP22

LP23
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برای ارزیابی ریزساختار ،ابتدا نمونههای متالوگرافی از قطعات
ریختگی ،برش و سنگزده شدند .سپس از کاغذهای سنباده
شماره  011الی  2511و بعد از پارچه پولیش با پودر آلومینای
 1/0 μmاستفاده شد .بهمنظور ظاهرسازی ریزساختار و حکاکی
از محلول نایتال  2درصد استفاده شد .از میکروسکوپ نوری
اینورت ،میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمدل EM-3200
و میکروسکوپ  ESEMمدل  Quanta 200استفاده شده است.
از نرمافزار  MIP4برای ارزیابی کمی ریزساختار زمینه و
مشخصههای گرافیت (در دو حالت بدون انجام حکاکی و بعد از
حکاکی) ،استفاده شد .این نرمافزار با استفاده از پردازش تصاویر
بر اساس رنگ ،قابلیت بررسی عکسهای ریزساختاری را دارا
است .نتایج استخراج شده از این نرمافزار شامل درصد کرویت
گرافیتها ،تعداد گرافیتها ،درصد گرافیت ،کاربید و پرلیت است
که از بررسی حداقل  01تصویر در بزرگنمایی  011به دست
آمده است .برای سختیسنجی زمینه از روش راکولسی با نیروی
 051کیلوگرم و زمان  0ثانیه با نافذ الماسی مخروطی شکل با
حداقل  5تکرار به عمل آمد.
 -0نتایج و بحث
 -0-0بررسی ریزساختار با میکروسکوپ نوری

تصاویر ریزساختار حاصل از میکروسکوپ نوری نمونههای
ریختهگری شده از پاتیل شماره  )L1( 0و پاتیل شماره )L2( 2
به ترتیب در شکلهای ( )2و ( )0در دو شرایط قبل و بعد از
حکاکی نشان داده شده است .در پاتیل شماره  ،0جوانهزنی در
پاتیل انجام نشده و فقط حین بارریزی ،مقادیر مختلف
فروسیلیسیم زیرکونیمدار به صورت پودری روی مذاب پاشیده
شده است .ولی در پاتیل شماره  )L2( 2جوانهزنی هم در پاتیل
و هم در حین بارریزی با مقادیر مختلف فروسیلیسیم زیرکونیمدار
انجام شده است .همچنین در نمونههای حکاکی شده ،وضعیت
ریزساختار زمینه و تشکیل کاربیدها و در نمونههای حکاکی
نشده ،وضعیت گرافیتها مشخص میشود .در شکل ( )0نتایج
آنالیز تصویری از مشخصهای ریزساختاری شامل تعداد کرههای
گرافیتی (شکل -0الف) ،کسر سطحی گرافیتها (شکل -0ب) و
کسر سطحی کاربیدها (شکل -0ج) ارائه شده است.
در نگاه کلی ،مشاهده میشود که با حضور تقریبی  5درصد وزنی
منگنز در چدن ،میتوان با جوانهزنی و عملیات تلقیح مناسب،
توزیع مناسبی از گرافیتهای کروی را به دست آورد .با این وجود،
حضور مقدار باالی منگنز شرایط را برای تشکیل کاربیدهای
یوتکتیک و ایجاد زمینه پرلیتی در ریزساختار ریختگی فراهم
میکند .همچنین میتوان مشاهده نمود که نحوه جوانهزنی در
پاتیل و حین بارریزی با فروسیلیسیم زیرکونیمدار به همراه

ضخامت جداره ،بر توزیع اندازه و تعداد کرههای گرافیتی و میزان
کاربیدهای یوتکتیکی تأثیر دارد .در ادامه ،نگاه دقیقتری به این
برهمکنشهای متقابل بین عوامل ریختهگری و ریزساختاری
میشود.
مقایسه دوبهدو تصاویر دو شکل ( )2و ( )0نشان میدهد که با
انجام همزمان عملیات تلقیح و جوانهزنی (افزودن همزمان
فروسیلیکومنیزیم و فروسیلیسیم زیرکونیمدار در پاتیل شماره،)2
گرافیتزایی و کروی شدن بهصورت مطلوبتری در مقایسه با
نمونههای حاصل از پاتیل شماره  0انجام میشود .این موضوع در
نتایج تحقیقات اولسن [ ]01و کابان [ ]00نیز مشاهده شده است.
بااینوجود مشاهده میشود که مقدار جوانهزای اضافه شده در
حین بارریزی بر مشخصههای ریزساختاری تأثیر دارد و این تأثیر
نسبت به تأثیر جوانهزایی در پاتیل بیشتر است .تحلیل عددی
این تأثیرها حاصل از نتایج آنالیز تصویر در نمودارهای شکل ()0
ارائه شده است.
در بررسی مجزای هر یک از شکلهای ( )2و ( )0مشخص شد
که عالوه بر تأثیر جوانهزا ،با کاهش ضخامت ،تعداد گرافیتها
بیشتر و اندازه آنها کوچکتر شده است .همچنین ،مقدار کاربید
زمینه افزایشیافته است .با کاهش ضخامت ،سرعت انجماد
افزایش یافته و مقدار مادون انجماد افزایش مییابد که به دنبال
آن شعاع بحرانی جوانه پایدار (* )rو انرژی مورد نیاز برای
جوانهزنی ( ∗ 𝐺∆) کاهش مییابد .درنتیجه جوانهها با شعاع
کوچکتر میتوانند پایدار مانده و رشد کنند که حاصل آن تعداد
کرههای گرافیت بیشتر و اندازه ریزتر آنها خواهد بود [ .]00با
کاهش ضخامت نمونهها ،درصد کاربید افزایش مییابد که دلیل
آن افزایش سرعت انجماد و جابهجایی نقطه یوتکتیک به سمت
راست و پایین است .جابجایی نمودار به سمت راست باعث کاهش
کربن معادل و جابهجایی آن به سمت پایین باعث شده که
جوانهزنی گرافیت با مادون انجماد بیشتری صورت میگیرد و
درنتیجه تمایل به تشکیل کاربید افزایش و درصد کلی فاز
گرافیت کاهش مییابد [.]00،05

شکل  -0تصویر نقشه ابعادی مدل ریختگی به همراه سیستم راهگاهی
(ابعاد برحسب میلیمتر)

20

پژوهشنامه ریختهگری ،بهار  ،0011جلد  ،5شماره  ،0صفحات 01-01

21mm

01mm

5mm

ضخامت
کد نمونه

حکاکی
نشده

LP10

حکاکی
شده

حکاکی
نشده

LP11

حکاکی
شده

حکاکی
نشده

LP12

حکاکی
شده

حکاکی
نشده

LP13

حکاکی
شده

شکل  -2تصاویر میکروسکوپ نوری قبل و بعد از حکاکی نمونههای پاتیل اول ( )L1در ضخامتهای مختلف (اندازه میکروبار  211 μmاست)
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20mm

10mm

mm5

ضخامت
کد نمونه

حکاکی
نشده

LP20

حکاکی
شده

حکاکی
نشده

LP21

حکاکی
شده

حکاکی
نشده

LP22

حکاکی
شده

حکاکی
نشده

LP23

حکاکی
شده

شکل  -0تصاویر میکروسکوپ نوری قبل و بعد از حکاکی نمونههای پاتیل دوم ( )L2در ضخامتهای مختلف (اندازه میکروبار  211 μmاست)
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علت دیگر تشکیل کاربید بیشتر در ضخامتهای کمتر این است
که با افزایش سرعت انجماد مذاب و کاهش سریعتر دما ،مرحله
اول انجماد یوتکتیک زود به اتمام میرسد و مرحله دوم انجماد
یوتکتیک شروع میشود .در مرحله اول انجماد ،گرافیتزایی
صورت میگیرد و کندتر انجام میشود (به خاطر نیاز به نفوذ
پردامنه کربن) ،ولی مرحله دوم که تعادل آستنیت و کاربید است،
سریعتر و به مقدار بیشتر صورت میگیرد (این مرحله به نفوذ کم
دامنه کربن و منگنز نیاز دارد) .همچنین باید توجه داشته که
منگنز عنصر کاربیدزا است و میل به تشکیل کاربید را بیشتر
میکند .مشخص شده است که جوانهزاها قادرند تا حدی از
تشکیل کاربید جلوگیری کنند .سرعت انجماد باال و تشدید
جدایش عناصر کاربیدزا بر تأثیر جوانهزا غلبه میکند و
کاربیدزایی تشدید میشود.
در تکمیل بحث فوق به این نکته باید اشاره کرد که در تولید
چدن نشکن برای پایداری بیشتر فاز کاربید دو روش وجود دارد:
اول اینکه سرعت انجماد افزایش داده شود (کاهش ضخامت
قطعه ،استفاده از مبرد یا قالب فلزی و غیره) و دوم اینکه مقدار
عناصر گرافیتزا را کاهش و مقدار عناصر کاربیدزا افزایش داده
شود که تقریباً هر دو شرایط در نمونههای نازک از این آلیاژ حاکم
است [.]00،00
مقایسه دوبهدو تصاویر حکاکی نشده در شکلهای ( )2و ()0
نشان میدهد که با اضافه کردن جوانهزا ،تعداد گرافیت (ندول
کانت) افزایش ،اندازه آنها ریزتر و توزیع آنها یکنواختتر شده
است .اضافه نمودن جوانهزای زیرکونیمدار باعث تشکیل نقاط
جوانهزای پایدار میشود که به دنبال آن تعداد گرافیتها بیشتر
و اندازه آنها ریزتر میشود .عالوه بر آن ،وقتی که تعداد کرههای
گرافیت افزایش مییابد ،میزان کربن در زمینه کاهش یافته و
زمینه بیشتر تمایل به تشکیل پرلیت در این نوع چدن داشته و
به همراه آن درصد کاربید یوتکتیک کاهش مییابد [.]01،0
مطابق شکل ( )0مشاهده میشود که با کاهش ضخامت جداره،
تعداد کرههای گرافیتی بیشتر (شکل -0الف) و اندازه آنها ریزتر
(شکل -0ب) و در مقابل میزان کاربید (شکل -0ج) بیشتر شده
است .بنابراین تغییر مهم دیگر ناشی از اضافه کردن مواد جوانهزا،
کاهش حساسیت به سطح مقطع است .با مقایسه ساده از نتایج
مربوط به نمونههای مختلف مشاهده میشود که با افزایش مقدار
جوانهزا ،مقدار حساسیت نمونهها به سطح مقطع کاهش یافته
است .منظور از کاهش حساسیت به سطح مقطع این است که در
مقاطع مختلف از یک قطعه میزان اختالف ساختاری (هم از نظر
شکل ،اندازه ،تعداد و نوع توزیع گرافیت و هم ازنظر ویژگیهای
فاز زمینه) در مقاطع مختلف کاهش یافته است.

این مزیتی بزرگ در تولید قطعات صنعتی برای ضخامتهای
متفاوت است که یکنواختی ریزساختار و خواص مکانیکی را به
همراه دارد [.]00

الف

ب

ج
شکل  -0نتایج آنالیز تصویر از اثر ضخامت دیواره ،روش و مقدار جوانهزایی بر :الف)
تعداد گرافیت ب) کسر سطحی گرافیت و ج) کسر سطحی کاربیدهای یوتکتیک در
چدن منگنزدار با گرافیت کروی (در هر یک از این شکلها ،نمودارهای هر آزمایش
به ترتیب میزان اثر بر متغیر مورد بررسی ،مرتب شده تا با توجه به شاخص راهنما
(لگاند) و رنگ بهتر شناسایی شود)
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به علت کاهش ضخامت دیواره ،میزان سرعت انجماد و نیز
بهواسطه آن میزان مادون انجماد افزایش مییابد .این عمل باعث
کاهش کار موردنیاز برای جوانهزنی و کاهش شعاع بحرانی جوانه
می شود .در مقابل به علت سرعت باالی انجماد ،سرعت رشد
جوانهها محدود میشود .درنتیجه جوانههای بیشتری با شعاع
کمتر ،پایدار میشوند .همچنین با اضافه کردن بیشتر جوانهزا،
تعداد گرافیتها در واحد سطح و مقدار گرافیت افزایش مییابد.
بهاینعلت که جوانهزاها ،تعداد مناطق جوانهزنی پایدار را افزایش
میدهند .درنتیجه ،تعداد جوانهها افزایش یافته و بهواسطه آن
توزیع یکنواختتر و مقدار کلی گرافیت ،افزایش و اندازه آنها
کوچکتر خواهد شد .به همراه تغییرات فوق ،درصد فاز کاربید
کاهش مییابد ،چون وقتی که با حضور جوانهزا تعداد و حجم فاز
گرافیت کروی افزایش مییابد ،وسعت کلی مناطق فقیر از عنصر
کربن نیز افزایش مییابد .درنتیجه درصد فاز پرلیت ،افزایش و
درصد فاز کاربید یوتکتیک کاهش مییابد .در داخل زمینه ،درصد
کاربید یوتکتیک کاهش و درصد پرلیت افزایش یافته است.
در شکلهای (-0الف) و (-0ب) مشاهده میشود که جوانهزنی
همزمان در پاتیل و حین بارریزی شرایط مطلوبتری را برای
تشکیل گرافیتهای کروی در مقایسه با جوانهزنی در حین
بارریزی فراهم میکند .بهعنوان مثال ،این میزان در نمونه LP23
بیشترین مقدار است (مقدار آن از  211کره گرافیتی در میلیمتر
مربع در ضخامت  21میلیمتر به حدود  011کره گرافیتی در
میلیمتر مربع در ضخامت  5میلیمتر میرسد) .مقایسه
نمودارهای مربوط به نمونههای  LP10و  LP20نشان میدهد که
عدم جوانهزایی در حین بارریزی میتواند اثرات مخربی بر تعداد
کرههای گرافیتی و مقدار آن در ریزساختار نهایی داشته باشد.
از سوی دیگر ،در شکل (-0ج) مقایسه میزان کاربید یوتکتیک
تشکیل شده در نمونههای  LP22 ،LP23 ،LP13و  ،LP21در
ضخامتهای مختلف نشان میدهد که جوانهزنی در حین
بارریزی ،نقش مؤثرتری نسبت به جوانهزنی در پاتیل دارد.
بهعنوان مثال ،میزان کاربید یوتکتیک تشکیل شده در همه
ضخامت در دو نمونه  LP13و  LP23یکسان است .درحالیکه این
میزان در نمونه  LP12بسیار بیشتر است .بهبیاندیگر ،جوانهزنی
در پاتیل شرایطی را فراهم میکند که اثر کاربیدزایی منگنز را
کاهش میدهد و همچنین شرایط تشکیل گرافیت را بیشتر
تسهیل مینماید .همچنین مطابق شکل (-0الف) مشاهده
میشود که تعداد کره های گرافیت در این دو نمونه با افزایش
ضخامت افزایش معنیداری دار و حتی با افزایش ضخامت جداره
از  01به  21میلیمتر ،یکروند افزایشی در تعداد کرههای
گرافیتی مشاهده میشود.

الف

ب
شکل  -5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه ریختگی  LP22-5mmدر
دو بزرگنمایی مختلف.

الف

ب
شکل  -0الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از گرافیت کروی و ب) آنالیز
 EDSاز مرکز آن (نمونه )LP22-5mm
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بنابراین مشاهده میشود که برای کنترل ریزساختار و
مشخصههای گرافیت ،افزودن فروسیلیسیم زیرکونیمدار در حین
بارریزی ،مؤثرتر از اضافه کردن آن در پاتیل است و مقدار 01
گرم بیشترین تأثیر را دارد.
 -2-0بررسی ریزساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی

در شکل ( )5تصاویر بهدستآمده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی مربوط به نمونه ریختگی با ضخامت (LP22-5mm) 5mm
در دو بزرگنمایی مختلف نشان داده شده است .مشاهده میشود
که ریزساختار شامل گرافیتهای کروی ،کاربیدهای یوتکتیک و
زمینه پرلیتی (فضای بین گرافیت و کاربید در شکل -5ب) است.
در اطراف گرافیت به علت کربن کمتر ،پرلیت و در فاصله دورتر
از گرافیت ،کاربید یوتکتیک تشکیل شده است .در شکل ()0
آنالیز نقطهای ) (EDSمربوط به مرکز یک کره گرافیت ارائه شده
است .مشاهده شده است که باال بودن عناصری مانند اکسیژن،
سیلیسیم ،کلسیم و گوگرد ،تأثیر ترکیبات اکسیدی در جوانهزایی
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را تائید مینماید .جوانهزنی گرافیت روی ذرات سولفید ،اکسید و
یا نیترید که بعد از اضافه کردن جوانهزا شکل گرفتهاند ،اتفاق
میافتد .تحقیقات نشان داده است که ترکیبات سولفیدی و
اکسیدی بهعنوان نقاط جوانهزنی برای کرههای گرافیت در چدن
نشکن هستند .همچنین مشخص شده که اکثر کرههای گرافیت
با جوانهزاهای غیرفلزی پیوند دارند و رشد گرافیت در برخی موارد
وابسته به شکل و توزیع جوانهزا است [.]01،21
شکل ( ،)0آنالیز نقطهای  EDSاز دو نقطه زمینه و کاربید
یوتکتیک مربوط به نمونه ریختگی  LP13-10mmرا نشان
میدهد .همچنین در شکل ( ،)1آنالیز خطی از این تصویر از
کاربید یوتکتیک بین دو گرافیت ارائه شده است .با مقایسه ساده
میتوان گفت که عنصر منگنز در فاز کاربید به بیشترین مقدار و
عنصر سیلیسیم به کمترین مقدار میرسد .مشخص شد که در
قسمتهایی که کاربید تشکیل شده ،مجدداً مقدار کربن افزایش
یافته است.

ج) نقطه  :Bکاربید
ب) نقطه  :Aزمینه
شکل  -0الف)تصویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار ریختگی ب) و ج) آنالیز  EDSنقاط شکل الف مربوط به نمونه LP13-10mm
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جدول  -0نتایج سختیسنجی نمونهها در شرایط مختلف جوانهزنی و ضخامت جداره

ردیف

کد نمونه:
(بر اساس میزان جوانهزایی در
حین بارریزی)

میزان جوانهزا
در حین بارریزی
(گرم)

ضخامت نمونه
)(mm

سختی ) (HRCبا دقت HRC±0
پاتیل شماره )L1( 0
بدون جوانهزایی در پاتیل

پاتیل شماره )L2( 2
با جوانهزایی در پاتیل

0

P0

1

5

52/1

51/2

2

P0

1

01

05/1

00/1

0

P0

1

21

00/0

05/1

0

P1

21

5

01/1

01/0

5

P1

21

01

01/1

00/1

0

P1

21

21

05/0

00/1

0

P2

01

5

01/1

01/0

1

P2

01

01

00/1

00/5

1

P2

01

21

00/0

01/5

01

P3

01

5

05/5

02/1

00

P3

01

01

02/5

21/0

02

P3

01

21

21/1

01/1

قابل ذکر است که در تحقیقی که قبالً توسط نویسندگان اصلی
این مقاله انجام شده است [ ،]20مشخص شده است که برای
تولید چدن آستنیتی با منگنز که ریزساختار مطلوبی داشته باشد،
مقدار منگنز  5تا  0درصد مناسب است .مقادیر باالی منگنز
( )%00از تشکیل گرافیت به شدت جلوگیری میکند .به همین
دلیل در این مقاله ،مقدار  5درصد منگنز مورد بررسی قرار گرفت.
 -5-0بررسی سختی

نتایج اندازهگیری سختی نمونههای ریختگی به روش راکولسی
( )HRCدر جدول ( )0ارائه شده است .مشاهده میشود که با
کاهش ضخامت جداره ،مقدار سختی افزایش مییابد که دلیل
آن ،افزایش درصد فاز سخت کاربید یوتکتیک و کاهش گرافیت
در اثر افزایش سرعت انجماد در مقاطع نازکتر است .همچنین
مشاهده شده است که با افزایش مقدار جوانهزا ،میزان سختی
نمونهها کاهش مییابد که علت آن ،افزایش میزان فاز نرم گرافیت
است .همچنین در این شرایط از میزان کاربیدها کاسته شده و
بهجای آن پرلیت تشکیل میشود که دارای سختی کمتری
نسبت به کاربیدهای یوتکتیک است [.]20-22 ،00
در نمونههای بدون جوانهزایی در پاتیل اختالف سختی نمونههای
نازک ( )5 mmو ضخیم ( )21 mmتقریباً  05 HRCاست .اما در
نمونههای جوانهزایی شده در پاتیل این اختالف به کمتر از 0
 HRCمیرسد .مشخص شد که افزودن مواد جوانهزا در پاتیل
موجب کاهش اختالف ساختاری و خواص مکانیکی مانند سختی
میشود.

الف

ب
شکل  -1الف( تصویر میکروسکوپ الکترونی و ب( آنالیز خطی  EDSاز کاربید
یوتکتیک مربوط به نمونه LP13-10mm
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Abstract:
In this paper, the effects of grain refiner amount, its addition method and the casting modulus
(wall thickness) on the solidification microstructure of austenitic nodular graphite cast iron
with 5 weight percent manganese were investigated. For this purpose, the inoculation was
performed with ferrosilicon zirconium after spheroidizing with ferrosilicon magnesium. The
grain refiner additions were performed using two basic method, ladle inoculation and
pouring stream inoculation in different amounts (0, 0.1, 0.2 and 0.3% by weight). In addition,
the casting process was performed in the step form sand-sodium silicate binder mold with 5,
10 and 20 mm thicknesses. Microstructural evaluations and hardness measuring were
achieved using the optical and electron microscopes, EDS, MIP4 visual analysis and
Rockwell C test method. The results showed that the as cast microstructure of the cast iron
consists of nodular graphite and eutectic carbide at the pearlitic matrix. The amount of
eutectic carbides and graphite nodule count increase and the amount of pearlite and the size
of the graphite’s decrease by decreasing the mold thickness. For all casting modulus (wall
thicknesses), the inoculation process decreases the amount of eutectic carbide and graphite
size and increases the graphite nodule count and its volume fraction. In addition, it was
observed that the pouring stream inoculation is more effective than the ladle inoculation.
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