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In this paper, the nondestructive eddy current method was used for evaluation of
microstructure and hardness of the heat treated cast steel. For this purpose, eight reference
samples in same sizes were prepared from the cast block of hypereutectoid low alloy steel
called FMU-226 and then the samples were heat treated under different cycles such as full
annealing, quenching and quench-tempering. The microstructural studies were performed
using scanning electron microscope (SEM), optical microscope and Vickers hardness (HV)
instrument as destructive tests. Then, the microstructure and hardness of the samples were
evaluated nondestructively by an eddy current test device at different frequencies. The
capacities of different eddy current characters such as resistivity, inductive reactance,
impedance and resistivity to impedance ratio were examined for developing a mathematical
model to hardness measuring and microstructural recognitions. The results showed that the
eddy current method can be nondestructively recognized and separated the steel parts
according to their microstructure and hardness, rapidly. It was recognized that the eddy current
characters were related to the current frequency, variation of retained austenite content in
matrix, type of matrix microstructure and carbides morphologies. By using of impedance
plane in the eddy current test at 20 kHz, it can be visually detected the microstructure of the
heat treated steel. In addition, the impedance (Z) at this frequency was recognized as proper
eddy current character for hardness measuring and the special equation for quality control of
the heat treated steel was presented.
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چکیده:
در این تحقیق از روش غیرمخرب جریان گردابی براي ارزیابی و تشخیص ریزساختار و سختی یک فوالد ریختگی بعد از
انجام عملیات حرارتی ،استفاده شد .به این منظور هشت نمونه شاهد یکسان از شمش فوالد ریختگی هایپریوتکتوئیدي
کمآلیاژ موسوم به  FMU-226تهیه شده و سپس تحت سیکلهاي مختلف عملیات حرارتی نظیر آنیل کامل ،کوئنچ و
کوئنچ-تمپر قرار گرفتند .مطالعات ریزساختاري با میکروسکپ الکترونی روبشی ،میکروسکپ نوري و سختیسنجی به روش
ویکرز به عنوان آزمونهاي مخرب انجام شد .در ادامه با استفاده از یک دستگاه جریان گردابی به صورت غیرمخرب،
ریزساختار و سختی نمونهها در فرکانسهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت .قابلیت شاخصهاي مختلف جریان گردابی از
جمله مقاومت اهمی ،مقاومت القایی ،امپدانس و نسبت مقاومت اهمی به امپدانس براي توسعه یک مدل ریاضی با سختی
و براي تحلیل ریزساختار مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که میتوان با استفاده از روش جریان گردابی به صورت
غیرمخرب و سریع ،این قطعات فوالدي را بر حسب ریزساختار و سختی از یکدیگر شناسایی و تفکیک کرد .مشخص شد
که شاخصهاي جریان گردابی تابعی از فرکانس جریان ،تغییرات میزان آستنیت باقیمانده ،نوع ریزساختار زمینه و
مورفولوژي کاربیدها است .با استفاده از نقشه امپدانسی دستگاه جریان گردابی در فرکانس  ،29 kHzبه صورت گرافیکی
میتوان نوع ریزساختار زمینه را تشخیص داد .همچنین امپدانس سیمپیچ ( )Zدر این فرکانس ،مناسبترین شاخص
جریان گردابی براي سختیسنجی شناسایی شد و رابطهاي اختصاصی آن براي کنترل کیفیت قطعات عملیات حرارتی شده
از این فوالد ارائه شده است.

 -0مقدمه
یکی از راهبردهاي مرسوم براي تضمین و کنترل کیفیت
قطعات صنعتی ،استفاده از روشهاي بازرسی غیرمخرب
است که سالمت قطعات بعد از آزمون محفوظ میماند .با
آزمونهاي متداول غیرمخرب نظیر مایع نافذ ،ذرات

آنها با یکدیگر سبب شده تا روشهاي پیشرفته و مکانیزهاي
براي ارزیابیهاي غیرمخرب قطعات صنعتی توسعه یابد.
بنابراین روشهاي ارزیابی غیرمخرب ،براي اندازهگیري
مشخصههاي کمی و کیفی مانند سختی ،ضخامت الیه
سختشده ،ضخامت پوششها ،درصد فازها در ریزساختار،

مغناطیس و رادیوگرافی ،عیوب موجود در قطعات نظیر
ترکها و ناپیوستگیهاي سطحی و زیرسطحی ،مکهاي
گازي و انقباضی را میتوان شناسایی نمود ولی نمیتوان با
این روشها ارزیابی صحیحی از ریزساختار و سختی به عمل
آورد و یا آنها را به صورت خودکار و مکانیزه انجام
داد[ .]1،2امروزه توسعه علوم و فناوريهاي مختلف و تلفیق

اندازه دانه ،تنشپسماند و غیره هم میتوان استفاده نمود.
آزمونهاي فراصوتی ،نشر صوت و جریان گردابی نمونههایی
از این روشها هستند[.]2-9
آزمون جریان گردابی در مقایسه با دیگر روشهاي ارزیابی
غیرمخرب نظیر فراصوت ،آواسنجی و اشعه ایکس ،ارزان،
مطمئن ،بسیار سریع و ایمن است .بنابراین استفاده از این
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روش در بازرسیهاي صددرصد قطعات صنعتی و به شکل
مکانیزه به ویژه در صنایع قطعهسازي خودرو به شدت در
حال گسترش است[.]1
هر فلز یا آلیاژي ،داراي خواص الکتریکی و مغناطیسی
مشخصی است .البته در اثر عوامل متعددي نظیر تغییرات
جزیی در ترکیب شیمیایی ،فرایند تولید و در نتیجه ایجاد
تغییرات در ریزساختار ،خواص الکتریکی و مغناطیسی ماده
قابل تغییر است[ .]1،7آزمون جریان گردابی به این نوع
تغییرات ریزساختار بسیار حساس است .به عبارت دیگر
شناسایی تغییرات خواص الکتریکی و مغناطیس ماده ناشی
از تغییرات ریزساختار ،مبناي اصلی بازرسی غیرمخرب
جریان گردابی است [.]0
در شکل ( ،)1سیستم ارزیابی جریان گردابی نشان داده
شده است .با عبور جریان متناوب از سیمپیچ ،در داخل و
اطراف سیمپیچ ،میدان مغناطیسی ایجاد میشود که موسوم
به میدان مغناطیسی اولیه است .با نزدیک شدن سیمپیچ به
سطح یک ماده رسانا ،میدان مغناطیس سیمپیچ،
جریانهایی در داخل ماده القاء میکند که جریانهاي
گردابی نامیده میشود .جریانهاي گردابی تشکیل شده در
ماده نیز باعث تشکیل یک میدان ثانویه در قطعه میشود.
بر اساس قانون لنز ،جهت جریان القایی به گونهاي است که
میدان ناشی از آن با میدان ناشی از جریانی که آن را ایجاد
کرده ،مخالفت میکند [ .]1حضور عیب یا ترک و تغییر
ریزساختار موجب میشود که حرکت جریان گردابی دچار
اختالل شود ،این تغییرات بر روي میدان ثانویه تاثیر
گذاشته و در ادامه منجر به اختالف میان میدان ثانویه و
اولیه میشود .این تاثیرات و ارتباط آنها با تغییرات
متالورژیکی در آلیاژ را میتوان از طریق اندازهگیري ولتاژ و
جریان دو سر سیمپیچ یا تحلیل امپدانسی سیمپیچ ارزیابی
و تحلیل کرد .همچنین میتوان موقعیت این مقادیر را روي
صفحه نمایشگر (اسیلوسکوپ) مشاهده نمود [.]9،1
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محققان متعددي از آزمون جریان گردابی براي تحلیلهاي
متالورژیکی استفاده کردند .به عنوان نمونه ،کونوپالیک و
همکاران[ ]19،11درصد پرلیت در ریزساختار فوالد،
کاشفی و همکاران[ ]12تردي تمپر در یک فوالد کم آلیاژ،
پریورتوف و همکاران [ ]19پدیده دکربوره شدن روي سطح
فوالد فنر ،سکین و همکاران[ ]11اثر کار سرد و اعمال
تنشهاي فشاري سطحی به روش  1CSPبر روي سطح
فوالد ابزار گرمکار ،اسدي و همکاران[ ]12مقدار آستنیت
باقیمانده در ریزساختار چدن نایهارد نوع  ، 1خان و
همکارانش[ ]11تغییرات ایجاد شده در فوالد زنگنزن در
اثر کار سرد را با استفاده از فنون مختلف جریان گردابی
مورد بررسی قرار دادند ،همچنین از کاربردهاي دیگر این
روش غیرمخرب میتوان به اندازهگیري ضخامت الیه
پوشش اشاره نمود که شامقلی و همکاران[]11
ضخامتهاي متفاوت از یک پوشش غیرمغناطیسی بر روي
فوالد را ارزیابی نمودند .همچنین میتوان به کاربرد جریان
گردابی براي فلزات غیرآهنی اشاره نمود .به عنوان نمونه،
حسینی و همکاران[ ]17اثر پیرسازي بر ریزساختار و
سختی آلیاژ آلومینیم  1912و روزن و همکاران[ ]10اثر
همین عملیات حرارتی بر ریزساختار و هدایت الکتریکی
آلیاژ آلومینیم  2921را با آزمون غیرمخرب جریان گردابی
بررسی نمودند.
هدف از انجام این تحقیق ،توسعه روش جریان گردابی براي
کنترل کیفیت غیرمخرب قطعات ریختگی از جنس یک
فوالد کم آلیاژ است تا قطعات عملیات حرارتی شده با
ریزساختارها و سختیهاي متفاوت قابل تفکیک باشند.
 -2روش تحقیق
 -0-2مواد و آمادهسازی نمونههای شاهد

در جدول ( ،)1ترکیب شیمیایی فوالد مورد استفاده در این
تحقیق (فوالد هایپریوتکتوئیدي کم آلیاژ) ارائه شده است.
از این فوالد براي ساخت قطعات ریختگی مقاوم به سایش
در آسیاهاي گلولهاي سنگ آهن استفاده میشود .تعداد 7
بلوک شاهد (مرجع) با ابعاد  199×79×29 mmاز قطعه
فوالدي ریختهگري شده ،مورد استفاده قرار گرفت .سپس
مطابق جدول ( ،)2از سیکلهاي مختلف عملیات حرارتی
براي دستیابی به ریزساختار و سختی متفاوت استفاده شد.

شکل  -0تصویر نمادین از سیستم ارزیابی به روش جریان گردابی[.]0
Cavitation Shotless Peening
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از کوره عملیات حرارتی مافلی با دقت دمایی  19°Cبکار
گرفته شد .براي جلوگیري از اکسید شدن سطحی ،نمونهها
با الیهاي از دانههاي ماسه شاموتی همراه با مقدار جزئی
پودر ذغال محافظت شدند .بعد از انجام عملیات حرارتی،
تمامی نمونهها سنگزده شده و در پایان با سنباده شماره
 ،799زبري سطح همه یکنواخت شد.
جدول  -0ترکیب شیمیایی فوالد مورد استفاده (درصد وزنی).
C

Si

Mn

Cr

Mo

P

S

Fe

9/79

9/19

9/02

2/91

9/97

9/999

9/920

مابقی

براي ارزیابی اندازه دانههاي آستنیت اولیه و آشکارسازي
مرزدانه ،نمونههاي شاهد متالوگرافی جداگانهاي قبل از
عملیات حرارتی بلوکهاي شاهد تهیه شده است .این نمونه
شاهد متالوگرافی سنباده و پولیش شده و سپس در داخل
کوره به همراه نمونه اصلی (بلوک مرجع جریان گردابی)
آستنیته شدند .بعد از پایان عملیات آستنیته ،نمونه شاهد
متالوگرافی در آب سرد شد .سپس با اندکی پولیش و اچ
توسط محلول نایتال ،مرزدانههاي آستنیت اولیه قابل
تشخیص است.
 -2-2آزمون غیرمخرب جریان گردابی

جدول  -2سیکلهای عملیات حرارتی اعمال شده روی نمونههای
شاهد.
کد نمونه

A8
A9
Q

نوع
عملیات

آنیل
کامل

دما /زمان
عملیات
آستنیتهزایی

/ 729 ˚C
19 min
/ 029˚C
19 min

محیط
خنککننده

کوره
))1˚C/min

کوئنچ

عملیات
برگشت
-

/ 999˚C
19 min

QT31
QT41
QT61

دما /زمان

کوئنچ-
تمپر

/ 729 ˚C
19 min

روغن
79˚C

/ 129˚C
19 min
/ 199˚C
19 min

QT62

/ 199˚C
129 min

QT63

/ 199˚C
179 min

براي مطالعه میکروسکپی از بلوکهاي شاهد عملیات
حرارتیشده ،نمونههاي متالوگرافی تهیه شد .نمونهها پس از
حکاکی با محلول پیکرال  1درصد حجمی با میکروسکپ
الکترونی روبشی ( )SEMو میکروسکپ نوري مورد بررسی
قرار گرفتند .از تمامی نمونههاي شاهد آزمون سختیسنجی
به روش ویکرز با حداقل  2بار تکرار به عمل آمد .به این
منظور از دستگاه کوپاپژوهش با نوک الماسه هرمی و با
قاعده مربعی شکل و زاویه راس ˚ 191تحت نیروي 19
کیلوگرمی در زمان  99ثانیه استفاده شد.

در شکل ( ،)2تجهیزات به کار رفته براي ارزیابی غیرمخرب
نشان داده شده است که شامل سه بخش اصلی ،دستگاه
جریان گردابی ،پراب (سیمپیچ) و بلوکهاي شاهد است .از
دستگاه جریان گردابی پرتابل ،ساخت شرکت ایرانیان
هیبرید مدل  IH-ECP199و از یک پراب مطلق (سیمپیچ
ساده با هسته فریتی) با فرکانس کاري در محدوده 199 Hz
الی  199 kHzاستفاده شد که مشخصات آن در جدول ()9
ارائه شده است .همچنین از یک نگهدارنده (فیکسچر) براي
قرارگیري صحیح پراب روي نمونهها بهکار برده شد .در
صفحه نمایشگر دستگاه ،تغییرات امپدانس ،مقاومت القایی
و مقاومت اهمی پراب وقتی در موقعیتها مختلف یا روي
بلوکهاي شاهد مختلف قرار میگیرد ،به دو صورت
دیجیتالی و گرافیکی (نقطه سبز رنگ) نشان داده میشود.
در این تحقیق ،بلوکهاي شاهد همان نمونههاي فوالدي
ریختگی هستند که در شرایط مشخصی تحت عملیات
حرارتی قرار گرفتند و مشخصات متالورژیکی آنها با
آزمونهاي متالوگرافی و سختیسنجی ویکرز مشخص شد.
کالیبراسیون دستگاه به این گونه است که بعد از اتصال پراب
به دستگاه و تنظیم فرکانس ،پراب روي نمونه شاهد مرکزي
قرار داده میشود .نمونه شاهد مرکزي یکی از همین
بلوکهاي شاهد است که سختی آن در میانه سختی سایر
بلوکها است و نقطه متعلق به آن ) (Null pointمیتواند در
مرکز صفحه نمایش تنظیم شود و مبناي مقایسه و نرمال
کردن دادههاي دیجیتال دستگاه است .در این تحقیق از
بلوک  QT61به عنوان نمونه شاهد مرکزي استفاده شد.
وقتی پراب روي نمونه شاهد مرکزي قرار دارد ،با فشردن
کلید  F1به صورت هوشمند و خودکار ،دستگاه نسبت به این
نمونه تنظیم میشود و در ادامه ،تغییرات امپدانس پراب در
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موقعیتهاي مختلف نسبت به این نمونه سنجیده میشود.
این عمل باعث میشود که تغییرات مشاهده شده از
نمونههاي مختلف در صفحه نمایش در اطراف نقطه مرکزي
باشد و بازرسی با قدرت تفکیک باال انجام پذیرد.

میتوان آنها را از روي صفحه نمایشگر دستگاه قرائت و ثبت
نمود .رابطه ( )1ارتباط بین این مقادیر سه گانه پراب را
نشان میدهد:
()1

𝑉
𝐼

= 𝑍 = √XL2 + 𝑅𝑥 2

با توجه به رابطه ( ،)1امپدانس پراب با مقاومت القایی
( ،)XLمقاومت اهمی ( ،)Rxولتاژ ( )Vو جریان ( )Iگذرنده
از پراب (سیمپیچ) ارتباط دارد.
نمایشگر دستگاه میزان امپدانس سیمپیچ را به صورت
موقعیت مکانی (نقطه سبز رنگ) نمایش میدهد .همچنین
مقادیر دیجیتالی امپدانس ،مقاومت القایی و مقاومت اهمی
سیمپیچ بعد از پردازشهاي الکترونیکی و نرمال شدن
نسبت به مقادیر نمونه شاهد مرکزي روي صفحه نمایشگر
دستگاه قابل مشاهده و ثبت است .با استفاده از این دادهها
و با کمک آنالیز رگراسیون خطی از شاخصهاي مختلف
𝑅

جریان گردابی نظیر 𝐿𝑋 Z ،𝑅𝑋 ،و نسبت 𝑋𝑍 براي
تحلیلهاي متالورژیکی و شناسایی ارتباط بین آنها استفاده
شده است.
 -9نتایج و بحث
 -0-9ارزیابی مخرب ریزساختاری و سختیسنجی
شکل  -2تجهیزات بازرسی غیرمخرب :الف) دستگاه جریان گردابی
مدل  ،IH-ECP103ب) تصویری از پراب و نگهدارنده آن روی بلوک
فوالدی.
جدول  -9مشخصات پراب برای آزمون جریان گردابی.

مشخصات

اندازه )(mm

ضخامت سیم

9/92

تعداد دور سیمپیچ

299

قطر هسته

19

قطر خارجی سیمپیچ

19

ارتفاع هسته

29

ارتفاع سیمپیچ

19

ه ر بار که پراب روي یکی از بلوک شاهد مختلف قرار
میگیرد ،مقادیر سه گانه امپدانس ( ،)Zمقاومت القایی
) (XLو مقاومت اهمی ) (RXپراب به علت تغییرات
ریزساختاري و یا سختی در بلوکها ،تغییر میکند که

شکلهاي ( )9و ( ،)1تصاویر میکروسکپی الکترونی روبشی
و نوري از ریزساختارهاي مختلف بلوکهاي مرجع را نشان
میدهد .مطابق شکل ( ،)9ریزساختار نمونههاي  A8و A9
کامال پرلیتی است که از استحاله تعادلی یوتکتوئیدي
حاصل شده است .مشاهده میشود که فاصله میان الیهها،
توزیع کاربیدها در مرزدانههاي آستنیت و همچنین اندازه
دانهها با تغییر دماي آستنیته تغییر یافته است .با افزایش
دماي آستنیته ،اندازه دانههاي آستنیت افزایش و در مقابل
فاصله میان الیههاي پرلیت کاهشیافته و رسوب
کاربیدهاي ثانویه در مرزدانه بیشتر میشود [ .]29با افزایش
دماي آستنیته کردن ،کاربیدهاي کروم بیشتري در زمینه
حل شده و در نتیجه غلظت کروم محلول در آستنیت
افزایش مییابد .افزایش کروم محلول در آستنیت سبب
میشود ،کلونیهاي پرلیت حاصل استحاله یوتکتوئیدي
کوچکتر و فاصله الیههاي پرلیت هم ظریفتر شود .در
مقابل با کاهش دماي آستنیته کردن و عدم انحالل کامل
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شکل  -9تصاویر به دست آمده از میکروسکپهاي الکترونی روبشی و نوري از تغییرات شرایط ریزساختاري و اندازه دانههاي آستنیت با افزایش دماي
آستنیته( :الف و ب)  A8 729˚Cو (پ و ت) . A9 029˚C

کاربیدهاي کروم ،کاربید کروم حل نشده باعث قفلشدن
مرزدانههاي آستنیت شده و مانع رشد دانههاي آستنیت
میشود و در نتیجه دانهبندي آستنیت ریزتر میشود ولی
فاصله بین الیههاي پرلیت کمی بیشتر از حالت قبلی است
[.]21،22
شکل (-1الف) تصویر  SEMاز ریزساختار نمونه کوئنچشده
را نشان میدهد که شامل تیغههاي درشت و سوزنی شکل
مارتنزیت همراه با آستنیت باقیمانده است .با انجام عملیات
تمپر ،شبکه بلوري آن از  BCTمارتنزیت به سمت شبکه
بلوري تعادلی  BCCفریت متمایل میشود و با خروج بیشتر
کربن از شبکه بلوري مارتنزیت ،صفحات فریتی جایگزین
صفحات مارتنزیتی در ساختار میشوند .در مراحل اولیه
تمپر ،ساختار مارتنزیتی از بینرفته و کربن از محلول جامد
فوقاشباع رسوب میکند .ریزساختار حاصل در بازه دمایی
 999تا  129°Cمارتنزیت تمپر شده است (شکل (-)2ب و
پ) .با افزایش دما و زمان تمپر ریزساختار فوالد کوئنچ
تمپر شده در  ،199°Cحاوي زمینه نرم فریت و کاربیدهاي
کروي ریز با توزیع یکنواخت است .اندازه این کاربیدها
تابعی از دماي و زمان عملیات تمپر است که با افزایش دما

و زمان ،اندازه آنها بزرگتر و تعداد آنها در واحد سطح کمتر
میشود (شکل ( -)2ت و ج) [.]21 ،29
در جدول ( ،)1مقدار سختی بر حسب ویکرز به همراه
مشخصات ریزساختاري نمونههاي مختلف نشان داده شده
است .مشاهده میشود که با توجه به تصاویر میکروسکوپی
با افزایش دماي آستنیته ،رشد دانه رخ میهد که موجب
کاهش سختی میشود .در مقابل نمونه کوئنچ شده ،به علت
اعوجاج زیاد در ساختار شبکه کریستالی ،تنشهاي پسماند
زیاد و حضور مارتنزیت بشقابی در آن بیشترین سختی را از
خود نشان میدهد .با انجام عملیات تمپر ،سختی مارتنزیت
کاهش مییابد که به علت کاهش تنشهاي پسماند ،خروج
کربن از شبکه فوقاشباع فریت و تبدیل ساختار  BCTبه
 BCCاست .همچنین مشاهده میشود که با افزایش دما و
زمان عملیات تمپر ،کاهش سختی بیشتر میشود که ناشی
از خروج بیشتر کربن از شبکه ،حذف ساختار تیغهاي
مارتنزیتی و ادغام و درشتتر شدن کاربیدهاي ریز است.
نکته کلیدي این است که این تغییرات ریزساختاري با تغییر
در رسانایی و خواص مغناطیسی ماده ،پاسخ جریان گردابی
را تغییر خواهد داد [.]22
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شکل  -1تصاویر به دست آمده از میکروسکپ الکترونی روبشی از ریزساختار نمونههاي :الف)  ،Qب)  ،QT31پ)  ،QT41ت)  ،QT61ث)  ،QT62ج) .QT63
جدول  -4سختی و مشخصههای ریزساختاری نمونههای شاهد.

کد عملیات

مشخصات ریزساختاری
ریزساختار

سختی )(HV

A8

پرلیت خشن

922±2

A9

پرلیت ظریف

921±7

Q

مارتنزیت به همراه آستنیت
باقیمانده

112±1

QT31

مارتنزیت تمپر شده

109±1

QT41

مارتنزیت تمپر شده

201±2

QT61

فریت و کاربید کروي ریز

129±1

QT62

فریت و کاربید کروي درشت

971±2

QT63

فریت و کاربید کروي درشت

922±2

 -9-9انتخاب فرکانس مناسب برای ارزیابی غیرمخرب

در شکل ( ،)2ارتباط میان فرکانس و شاخص جریان
گردابی ( )Rxبراي سه نمونه  Q ،A9و  QT61نشان داده
شده است .در این آزمون از نمونه  QT61به عنوان نمونه
شاهد مرکزي استفاده شده است .مشاهده میشود که در
تمامی فرکانسهاي انتخاب شده ،مشخصههاي جریان
گردابی سه نمونه ،اختالف معناداري با یکدیگر دارند.
ریزساختار و سختی این سه نمونه نیز اختالفهاي زیادي با

یکدیگر دارند و نمونه  QT61نقطه میانه تمامی نمونهها
است .بنابراین میتوان به انتخاب پراب و فرکانس در قدرت
تفکیک ریزساختارها و سختیهاي مختلف با استفاده از
سامانه جریان گردابی اطمینان داشت .در این بین مشاهده
میشود که در فرکانسهاي باالي  ،29kHzقدرت تفکیک
نمونهها کمی بیشتر است و فرکانس  29kHzنیز بیشترین
قدرت تفکیک را دارد .لذا تفکیک سایر نمونهها و تحلیل
سختی در این فرکانس صورت پذیرفت .بازرسیها در
فرکانسهاي خیلی کمتر از  2kHzو یا باالتر از 79kHz
تفکیک مناسبی از ریزساختارها را نشان نداده است که از
یک طرف به محدودیتهاي پراب بستگی دارد و از طرف
دیگر به اثر فرکانس گذرنده از پراب در عمق نفوذ جریان
گردابی مرتبط است [.]1
شدت جریان گردابی در سطح ماده ،بیشترین مقدار است و
با افزایش عمق ،کمتر میشود .با توجه به رابطه ( ،)2عمق
نفوذ جریان گردابی به فرکانس ،ضریب نفوذ مغناطیسی و
هدایت الکتریکی ماده مرتبط است .عمقی از سطح که
شدت جریان در آن برابر  91درصد شدت جریان در سطح
باشد به عنوان عمق نفوذ استاندارد و سه برابر این عمق به
عنوان عمق نفوذ مؤثر معرفی میشود[.]1
شدت جریان گردابی در سطح ماده بیشترین مقدار است و
با افزایش عمق ،کمتر میشود .با توجه به رابطه ( ،)2عمق
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سیمپیچ مرتبط است [ .]2در رابطه ( A ،)9سطح مقطع
سیم N ،تعداد حلقههاي سیمپیچ و  طول سیمپیچ است.
چون در این تحقیق از یک پراب ثابت استفاده شده است،
تغییرات مشاهده شده در بازرسی جریان گردابی یا از
تغییرات ریزساختاري و سختی بلوکهاي شاهد یا از تغییر
فرکانس جریان است .به همین دلیل یکی از اهداف اولیه
این بازرسی ،انتخاب فرکانس مناسب است تا بازرسیها در
یک فرکانس ثابت انجام شود.
شکل  -5ارتباط میان شاخص جریان گردابی ) (Rxو فرکانس.

نفوذ جریان گردابی به فرکانس ،ضریب نفوذ مغناطیسی و
هدایت الکتریکی ماده مرتبط است .عمقی از سطح که
شدت جریان در آن برابر  91درصد شدت جریان در سطح
باشد به عن وان عمق نفوذ استاندارد و سه برابر این عمق به
عنوان عمق نفوذ مؤثر معرفی میشود[.]1
()2

1
𝜎𝜇𝑓𝜋√

=𝛿
r

 معرف عمق نفوذ استاندارد σ ،مقاومت ویژه ماده و
ضریب نفوذ نسبی مغناطیسی است .مطابق رابطه (،)1
شکل جریان الکتریکی القاءشده در سطح به ریزساختار و
فرکانس مرتبط است .عمق نفوذ با افزایش فرکانس ،ضریب
نفوذ مغناطیسی و هدایت الکتریکی کم میشود .در
فرکانسهاي پایینتر از  ،29kHzعمق نفوذ بیشتر بوده و
خاصیت مغناطیسی ماده در ارزیابی شاخص جریان گردابی
و تفکیک ریزساختارها و سختیهاي مختلف تاثیرگذارتر از
هدایت الکتریکی است .با افزایش فرکانس ،نقش هدایت
الکتریکی ماده بیشتر از ضریب نفوذ مغناطیسی میشود .از
این رو هم تغییرات ریزساختاري و هم تغییرات فرکانس
میتواند در قدرت تفکیک نمونهها تاثیرگذار باشد[.]11
در سیستم طراحی شده ،همواره جریان گذرنده از پراب
ثابت است و ولتاژ پراب میتواند بسته به موقعیت آن (روي
چه نمونهاي باشد) تغییر کند .این تغییر ولتاژ ،موید
تغییرات در دو مشخصه مقاومت القایی ) (XLو مقاومت
اهمی ) (RXو یا امپدانس پراب است .همچنین مطابق با
رابطه ( ،)2مقاومت القایی تابعی از فرکانس ( ،)fضریب
خودالقایی سیمپیچ ( )Lو نفوذپذیري مغناطیسی (،)μ
است[ .]1رابطه ( )9هم نشان میدهد که ضریب خودالقایی
سیمپیچ به شکل ،طرح و مشخصات فیزیکی سیم و

()9

XL = 2𝜋𝑓L

()1

𝜇𝐴N2
=𝐿
𝑙

 -4-9ارزیابی ریزساختار و سختی با جریان گردابی

شکل ( ،)1نقشه امپدانسی و برگرفته از صفحه نمایشگر
دستگاه آزمون جریان گردابی است که در آن به صورت
گرافیکی موقعیت شاخص جریان گردابی (امپدانس)Z ،
براي هر یک از نمونهها در فرکانس  29 kHzمشخص شده
است .براساس روابط ( )2( ،)1و ( ،)9امپدانس پراب یک
بردار موهومی است که از ترکیب دو عامل مقاومت القایی
) (XLو مقاومت اهمی ) (Rxبوده و رابطه مستقیم با
نفوذپذیري مغناطیسی ماده دارد .مشاهده میشود که هر
یک از نمونهها در صفحه امپدانسی موقعیت مختص به خود
را داشتن که در دو بعد در راستاي محورهاي افقی و
عمودي قابل تفکیک هستند .اختالف در راستاي محور
عرضی میتواند نشانگر تغییرات هدایت الکتریکی باشد و
در مقابل اختالف در راستاي محور عمودي ،میتواند ناشی
از تغییرات خواص مغناطیسی باشد [.]9
با تنظیمات انجام شده در نحوه نمایش ،به خوبی میتوان
تغییرات ریزساختار و سختی را با توجه به موقعیت در
صفحه نمایش پیشبینی کرد .موقعیتهاي سمت راست،
سختی کمتري نسبت به موقعیتهاي سمت چپ دارند و بر
عکس .جابجایی جزئی در راستاي محور عمودي ()XL
میتواند ناشی از تغییرات نفوذپذیري مغناطیسی باشد که
میتواند از استحالههاي آستنیت به مارتنزیت ،کروي شدن
کاربیدها و حذف تیغههاي مارتنزیتی حاصل شود [ .]9به
این ترتیب با استفاده از سامانه جریان گردابی طراحیشده
به صورت گرافیکی از روي صفحه نمایشگر ،میتوان
قطعات را بر اساس سختی و ریزساختار تفکیک کرد.
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شکل  -1نقشه امپدانسی و موقعیت نمونههای مختلف بر اساس
ریزساختار و سختی مختلف در صفحه نمایشگر.

با توجه به صفحه امپدانسی ،نمونه مارتنزیتی ( )Qدر
قسمت چپ با کمترین میزان مقاومت القایی و اهمی قرار
گرفته است .با افزایش دماي تمپر ،نقطه امپدانس تغییر
کرده و به سمت مقاومت اهمی و القایی بیشتر حرکت
میکند (موقعیت نمونههاي  QT41 ،QT31و  QT61را با
موقعیت نمونه  Qمقایسه کنید) .ریزساختار مارتنزیتی به
علت حضور میزان باالیی از آستنیت باقیمانده (به عنوان
ماده پارامغناطیس) و نواقص موجود در آن ،میزان
نفوذپذیري مغناطیس کمتري در مقایسه با نمونههاي دیگر
دارد .در نتیجه امپدانس به عنوان شاخص جریان گردابی
بیشترین کاهش را دارد[ .]21با انجام عملیات تمپر از
میزان آستنیت باقیمانده ،نواقص موجود در شبکه و
تنشهاي پسماند کاسته شده [ ]22و میزان مقاومت القایی
و هدایت الکتریکی افزایش مییابد و در نتیجه امپدانس هم
افزایش مییابد.
بیشترین میزان مقاومت القایی  XLمربوط به نمونه QT61
است .با توجه به شکل ( ،)1ریزساختار این نمونه متشکل از
زمینه فریتی نرم به همراه توزیع یکنواخت از کاربیدهاي
کروي بسیار ریز است .اما زمانی که مدت تمپر از  1ساعت
به  9ساعت افزایش مییابد ،کاربیدهاي کروي موجود در
زمینه با یکدیگر ادغام و بزرگ میشوند .این اتفاق موجب
قفلشدن جریانهاي گردابی در این موانع شده و کاهش
جزئی در شاخص مقاومت القایی و همزمان افزایش شاخص
مقاومت اهمی رخ میدهد (موقعیت نمونههاي ،QT61
 QT62و  QT63را با یکدیگر مقایسه کنید)[ .]12همچنین
باید توجه داشت که با انجام عملیات تمپر و پیشرفت
استحالههاي مرتبط با آن ،افزایش  Rxنشان دهنده افزایش
هدایت الکتریکی در ماده مورد آزمون است[.]21
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شرایط در ریزساختارهاي پرلیتی (نمونههاي  A8و )A9
کمی متفاوت است .مقایسه این ریزساختارها با مارتنزیت
تمپر شده نشان میدهد که شاخص مقاومت القایی کاهش
اما شاخص مقاومت اهمی افزایش یافته است .علت آن،
ریزساختار الیهاي شکل در پرلیت است .در واقع این الیهها
موانعی در برابر حرکت جریانهاي گردابی عمل میکنند
[ .]20-19،21در این فوالد با افزایش دماي آستنیته و با
کاهش فاصله میان الیهها از میزان امپدانس کاسته میشود.
در جدول ( ،)2نتایج عددي مربوط به آزمون جریان گردابی
(حاصل از نقشه امپدانسی مطابق شکل  )1و مقدار سختی
براي تمامی نمونهها در فرکانس  29kHzارائه شده است .در
این جدول ،ضریب رگراسیون حاصل از برآورد رابطه خطی
بین هر یک از شاخصهاي جریان گردابی (مقاومت اهمی،
مقاومت القایی ،امپدانس و نسبت مقاومت اهمی به
امپدانس) با مقدار سختی مشخص شده است .ضریب
رگراسیون ) (R2نشاندهنده دقت تابع شاخصهاي جریان
گردابی براي برآورد سختی است که هر چه به یک
نزدیکتر باشد ،برآورد آن تابع ،دقیقتر است[.]12،21
همچنین بر اساس این دادهها در شکل ( ،)1ارتباط بین این
شاخصهاي جریان گردابی و سختی مشخص شده است.
مشاهده میشود که شاخص امپدانس ( )Zارتباط
مناسبتري با سختی دارد و از آن میتوان در برآورد سختی
استفاده کرد .در این توابع ،هر دو مشخصه  RXو  XLدر
ارزیابی سختی تاثیر دارند که البته تاثیر نسبی  RXبیشتر
است .در فوالدهایی که درصد کربن باالتر است ،نقش RX
بیشتر از  XLاست[.]21 ،21
محدودیتی که شاخص  XLدر برآورد سختی دارد ،عدم
تفکیک نمونه کوئنچ شده است .در این نمونه به علت حضور
فاز آستنیت باقیمانده که یک فاز پارامغناطیسی است،
تغییرات  XLیکنواخت نیست و ارزیابی بر اساس آن کامل
نخواهد بود .استفاده از شاخص  Rxکه فقط یک بعد
(هدایت الکتریکی نمونه) را برآورد میکند ،توصیه
نمیشود[ .]27،20بنابراین بر اساس مقدار ضریب
رگراسیون ،رابطه ( ،)2تابع خطی مناسبی است که از آن
میتوان براي برآورد سختی نمونههاي فوالد  FMU-226در
روش جریان گردابی مورد نظر استفاده نمود.
()2

∴ 𝑅 2 = 0.95

𝑍 𝐻𝑣 = 1226 − 1.1

051

پژوهشنامه ریختهگری ،زمستان  ،0931جلد  ،0شماره  ،9صفحات 011-043

جدول  -5تغییرات شاخصهای جریان گردابی در مقایسه با سختی نمونههای مختلف فوالد در فرکانس .21 kHz

شاخصهای جریان گردابی

کد نمونه

سختی

Rx

XL

Z

Rx/Z

HV

Q

129

129

112

9/92

112

QT31

221

122

299

9/11

109

QT41

992

229

192

9/21

201

QT61

902

119

121

9/21

129

QT62

111

212

121

9/19

971

QT63

219

211

119

9/10

922

A9

112

292

791

9/11

921

129

209

722

9/12

922

9/09

9/11

9/02

9/77

1

A8

ضریب رگراسیون

2

R

شکل  -1نمودار تغییرات سختی با شاخصهای آزمون غیرمخرب جریان گردابی( :الف) امپدانس )( ،(Zب) مقاومت القایی )( ،(XLپ) مقاومت اهمی
𝐱𝐑

) (RXو (ت) نسبت مقاومت اهمی به امپدانس( 𝐙 ) در مقایسه با سختی در فرکانس .21 kHz
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 نتیجهگیری-4
از روش جریان گردابی میتوان براي ارزیابی سختی و
 تمپر شده و پرلیتی فوالد-ریزساختارهاي کوئنچ
 این عمل میتواند از طریق. استفاده نمودFMU-226
گرافیکی با مشاهده روي صفحه نمایشگر انجام شود و
یا میتوان رابطه خطی بین شاخصهاي جریان گردابی
و سختی قطعه برقرار کرد تا به صورت عددي قابل
.کنترل هوشمند و مکانیزه باشد
بر اساس نقشه امپدانسی حاصل از آزمون و مشاهده
 تفکیک ریزساختارهاي،روي صفحه نمایشگر دستگاه
 پرلیتی و مارتنزیت تمپرشده در فرکانس،مارتنزیتی
 با پراب مطلق هستهدارفریتی میتواند صورت29 kHz
.پذیرد
تمپر شده با انجام عملیات حرارتی-در نمونههاي کوئنچ
 مشاهده،تمپر و کاهش میزان آستنیت باقیمانده
میشود که شاخص مقاومت القایی پراب افزایش
 در چنین شرایطی با حذف تیغههاي مارتنزیتی.مییابد
و کاهش عیوب شبکه در ریزساختار که با کاهش
 شاخص مقاومت اهمی هم افزایش،سختی مشهود است
 در مجموع شاخص امپدانس که تابعی از هر دو.مییابد
. افزایش مییابد،شاخص قبلی است
با افزایش زمان عملیات حرارتی برگشت و کروي و
،بزرگتر شدن کاربیدها در زمینه مارتنزیت تمپر شده
شاخص مقاومت القایی کاهش و شاخص مقاومت اهمی
.افزایش مییابد
) باZ( رابطه خطی بین شاخص امپدانس جریان گردابی
سختی دقت بسیار بیشتري نسبت به سایر شاخصهاي
) براي2(  رابطه، در این صورت.جریان گردابی دارد
 از این.ارزیابی سختی بر حسب ویکرز پیشنهاد میشود
رابطه براي کنترل کیفیت و تفکیک قطعات قابل قبول
.از قطعات غیرقابل میتوان استفاده نمود

-1

-2

-9

-1

-2

تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از همکاريها و حمایتهاي ارزشمند
شرکت ایرانیان هیبرید شمال (طراح و سازنده دستگاه
 مرکز رشد فناوري دانشگاه صنعتی،)بازرسی جریان گردابی
نوشیروانی بابل و شرکت ریختهگري فوالد طبرستان
.صمیمانه قدردانی مینمایند

011-043  صفحات،9  شماره،0  جلد،0931  زمستان،پژوهشنامه ریختهگری

011

of the 3rd Iranian International NDT Conference,
Olympic Hotel, Tehran, Iran, 2016.

 ارزیابی فرآیند،. جواهري م،. عباسی م،.ا.] حسینی س17[
 به روش غیرمخرب1912 پیرسازي و سختی آلیاژ آلومینیم
 ششمین کنفرانس بینالمللی مواد مهندسی،جریان گردابی
.1901 ، هتل المپیک، تهران،و متالورژي
[19] Rosen M., Horowitz E., The aging process in
aluminum alloy 2024 studied by means of eddy
currents, Materials Science and Engineering, 1982,
53(2) 191–198.
[20] Beswick J.M., The effect of chromium in high carbon
bearing steels, Metallurgical Transactions A, 1987,
18(11) 1897-1906.
[21] Razzak M.A., Heat treatment and effects of Cr and Ni
in low alloy steel, Bulletin of Materials Science,
2011, 34(7) 1439–1445.
[22] Pickering F., Garbarz B., The effect of transformation
temperature and prior austenite grain size on the
pearlite colony size in vanadium treated pearlitic
steels, Scripta Metallurgica, 1987, 2(3) 249-253.
[23] Totten G.E., Steel Heat Treatment Handbook:
Metallurgy and Technologies, Taylor & Francis
Group, Portland, 2006.
[24] Shaeri M.H., Saghafian H., Shabestari S.G., Effects
of austempering and martempering processes on
amount of retained austenite in Cr-Mo steels (FMU226) used in mill liner, Journal of Iron and Steel
Research International, 2010, 17(2) 53-58.
[25] Zhag M.X., Kelly P.M., The morphology and
formation mechanism of pearlite in steels, Materials
Characterization, 2009, 60(6) 545–554.
[26] Kahrobaee S., Kashefi M., Electromagnetic
nondestructive evaluation of tempering process in
AISI D2 tool steel, Journal of Magnetism and
Magnetic Materials, 2015, 382, 359-365.

 اثر دماي،. عشقیان ر،.م. ریاضی س،. عباسی م،.] جواهري م21[
 سومین،تمپر بر پاسخ آزمون غیرمخرب جریان گردابی
،1909 ،کنفرانس بینالمللی مواد مهندسی و متالورژي
.تهران
 کنترل،.ع.م. بوترابی س،. عزیزي ن،. عباسی م،] جواهري م27[
کیفیت غیرمخرب ریزساختار و سختی گلولههاي آسیا
 چهارمین،چدن پرکروم توسط آزمون جریان گردابی
، ایران،کنفرانس بینالمللی آزمونهاي غیرمخرب ایران
.1902 ، هتل المپیک،تهران
 ارزیابی غیرمخرب،. شامقلی م،. عباسی م،.] اسدي ا20[
 با استفاده از1ریزساختار چدن مقاوم به سایش نایهارد
)20(17 ،1901 ، مهندسی متالورژي،آزمون جریان گردابی
.19-91

