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است.

کاربرد چدنهای نایهارد 4تقریبا مشابه چدنهای پرکروم
چدنهای نایهارد اسم تجاری گروه چدنهای سفید آلیاژ شده با
نیکل و کروم است .ریزساختار این چدنها از دو مولفه اصلی
شامل فاز زمینه و فاز کاربید تشکیل شده است و چهار نوع
مختلف دارند که در آنها با تغییر میزان عناصر آلیاژی ،قیمت و
خواص مکانیکی تغییر میکند .برای مثال نوع  ،1ارزانترین بوده
ولی دارای چقرمگی کمی است در حالی که نوع  ،4دارای
بیشترین چقرمگی و مقاومت به خوردگی بوده در حالی که
گرانترین نوع است .چدن نایهارد 4دارای مقاومت در برابر سایش
و چقرمگی خوب هستند .این عوامل در کنار قیمت تولید نسبتا

پایین باعث شده تا مصرف این چدنها افزایش یابد .مشخصهای
که سبب ارجحیت بارز چدن نایهارد 4در مقایسه با چدنهای
پرکروم میشود قابلیت سختیپذیری عالی آنها است .این چدنها
که در سال  1396معرفی شدند و از همان ابتدا در زمینههای
گوناگونی همچون فرآوری مواد معدنی ،تولید سیمان و نیز به
عنوان قطعات خاص مورد استفاده قرار گرفتند[ .]1عالوه بر این،
آنها در آستر تلمبههای لجنکش که در عملیات چاهزنی بکار
میروند[ ،]2بدنهها و پروانههای تلمبههای بزرگ گریز از مرکز
که برای جابجا کردن دوغاب در خطوط حمل و نقل ،زره
آسیابها ،صفحات داخلی بدنه سنگشکنهای فکی[ ]3و غلطك
نوارهای نقاله[ ]9،4استفاده میشوند.
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چدن نایهارد 4از طریق واکنش یوتکتیك بین عناصری مانند
کروم ،نیکل ،کربن و سیلیسیم گسترش یافته است .چدن نایهارد،
چدنی با زمینه مارتنزیتی و کاربیدهای توزیع شده در آن است
که کربن آن در محدوده  2/9تا  3/0درصد متغیر است .در چدن
نایهارد عنصر نیکل در محدوده  4/9تا  7درصد وزنی و کروم در
محدوده  11/9 – 7/9درصد وزنی است .چدن نايهارد 4به دلیل
واکنش یوتکتیك دارای سیالیت بهتر و نقطهی ذوب پایینتری
(حدود  )92Cنسبت به چدنهای پرکروم هستند .چدن
نایهارد 4مقاومت شکست و چقرمگی بهتری در مقایسه با سه نوع
دیگر از چدنهای نایهارد و چدن پر کروم دارد و این عاملی برای
گسترش چدن نایهارد 4است[.]1-0
چدن نایهارد 4دارای ساختار یوتکتیکی بوده که در آن کاربیدهای
نوع  M7C3به طور ناپیوسته حضور دارند .مزیت این نوع ساختار
کاربیدی این است که اگر چه کاربید  M7C3ترد است ولی
تركهایی که در آن ایجاد میشوند ،قبل از این که وارد زمینه به
مراتب نرمتری شوند ،نمیتوانند خیلی اشاعه پیدا کنند و به این
دلیل است که چدنهای نایهارد 4مقاومت بیشتری به شکست
دارند[.]12-3
جین جو و یونگفا [ ]7در سال  1310مقاومت سایشی چدن
نایهارد 4و چدن پر کروم را با هم مقایسه کردهاند ،بر طبق نتایج
آنها مقاومت سایشی چدن پر کروم باالتر از نایهارد 4است .در
تحقیقی که توسط کمینگ و همکارانش [ ]13انجام شد ،تاثیر
افزودن وانادیم بر خواص و ریزساختار چدن کرومدار بررسی شده
است .افزودن وانادیم با ایجاد کاربید وانادیم ) (VCباعث افزایش
مقاومت سایشی میشود .شفاعتی و همکارانش [ ]14در تحقیقی
ساختار چدنهای سفید پر کروم حاوی تنگستن را بررسی
کردهاند .بر اساس گزارش ارائه شده ،با افزودن تنگستن ،زمینه
آستنیت به مارتنزیت تغییر مییابد .علمدارلو و همکارانش []19
امکان بهبود رفتار سایشی چدن نایهارد  4را مورد تحقیق و
بررسی قرار دادند .طبق گزارش آنها با افزایش تیتانیم تا 1/3
درصد مقاومت سایشی به میزان  4تا  16درصد افزایش مییابد.
در تحقیقی دیگر ارمی و همکارانش [ ]10افزودن میش متال را
به چدن پرکروم مورد بررسی قرار دادند .طبق گزارش آنها،
افزودن میش متال باعث افزایش مقاومت سایشی میشود .در
تحقیقی ماسانوری و همکارانش [ ]17تاثیر عناصر آلیاژی نیوبیم،
وانادیم و مولیبدن را بر چدن پر کروم مورد بررسی قرار داده اند.
به عنوان نتیجه ،تحقیق آنها نشان داد که مقاومت سایشی با
افزودن  9درصد از هر یك از عناصر نیوبیوم ،وانادیم و مولیبدن
بهبود مییابد .بیدال و همکارانش [ ]11نیز با افزودن فرو تیتانیم-
رنیوم-بیسموت از  6/9تا  2درصد ،باعث بهبود خواص

ریزساختاری چدن کم کروم شدند .همچنین در تحقیقی دیگر،
اسدی و همکارانش [ ]13ریزساختار چدن مقاوم به سایش
نایهارد 4را با استفاده از آزمایش جریان گردابی صورت غیر
مخرب ارزیابی نمودند.
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی اثر افزودن تنگستن که یك
کاربیدزای قوی است بر سختی و مقاومت به ضربه چدن نایهارد4
و بدست آوردن میزان تنگستن مناسب برای افزایش همزمان
سختی و مقاومت به ضربه چدن نایهارد 4است.
 -2روش تحقيق
نمونههای مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از روش ریختهگری
تهیه شدند .مذاب مورد نیاز از ذوب کردن قراضههای چدن
نایهارد ،ورقهای فوالد زنگنزن و فوالدهای ساختمانی در کورهی
القایی و سپس با افزودن عناصر آلیاژی نظیر کربن ،کروم ،نیکل،
منگنز و ...به منظور جبران میزان سوخته شده در حین
ریختهگری ،تهیه شدند تا ذوب مورد نیاز در محدودهی استاندارد
 ASTM A532قرار گیرد ،محدوده عناصر آلیاژی در جدول ()1
آمده است .جهت ایجاد شرایط یکسان ،دمای ذوبریزی به
وسیلهی دستگاه پیرومتر کنترل شد در حالی که دما در زمان
ریختهگری در محدوده  1476-1426درجه سانتیگراد بود.
چهار عدد  Yبلوك طبق استاندارد  ASTM A536-84ریختهگری
شد .یك  Yبلوك بدون اضافه کردن تنگستن و به سه  Yبلوك
دیگر بسته به میزان تنگستن مورد نیاز در هر نمونه ،فرو تنگستن
اضافه شد .در جدول ( )2ترکیب شیمیایی نمونههای تولید شده
آمده است .ترکیب شیمیایی با استفاده از دستگاه کوانتومتری
 Foundry master PROو مطابق استاندارد ASTM E415-99a
بدست آمد.
عملیات حرارتی آستنیته کردن به مدت  4ساعت در دمای 166
درجه سانتیگراد صورت گرفت و نمونهها سپس در هوا خنك
شدند و در نهایت عملیات تمپر به مدت  2ساعت در دمای
زیربحرانی  296درجه سانتیگراد جهت تنشزدایی []21،26
صورت گرفت.
ریزساختار آلیاژها در حالت ریختگی و پس از عملیات حرارتی
توسط میکروسکوپ نوری طبق استاندارد  ASTM E883مورد
بررسی قرار گرفتند .برای اچ کردن ریزساختارها از محلول نایتال
دو درصد استفاده شد .همچنین برای بررسی کسر حجمی
کاربیدها در نمونهها از میکروسکوپ دارای نرمافزار تحلیل تصاویر
متالوگرافی کلمکس ) (Clemexاستفاده شد[.]22
اندازهگیری سختی ماکروسکوپی به روش ویکرز و مطابق با
استاندارد ) ASTM E18(2005انجام گرفت .اندازهگیـری سختی
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جدول  -8محدوده تركيب شيميایی چدن نایهارد 4بر اساس استاندارد ( ASTM E18درصد وزنی)[.]1

نام عنصر

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

S

P

درصد وزنی

2/9-3/0

حداکثر 2/6

حداکثر 2/6

7-11

4/9-7

حداکثر 1/9

حداکثر
6/19

حداکثر 6/16

جدول  -2تركيب شيميایی نمونههای چدن نایهارد 4ریختهگری شده بر اساس مقدار تنگستن اضافه شده (درصد وزنی).

آلیاژ

C

Cr

Ni

Mn

Si

Mo

S

P

W

W-0

3/1

1/13

9/11

6/7

1/14

6/1

6/62

6/62

6

W-3

3/13

1/3

4/33

6/1

1/26

6/19

6/63

6/61

6/3

W-7

3/10

1/13

9/24

6/7

1/12

6/14

6/61

6/67

6/7

W-11

3/21

1/22

9/63

6/72

1/11

6/2

6/62

6/61

1/1

میکروسکوپی برای هر نمونه طبق استاندارد  ASTM E18-03با
معیار ویکرز توســط دستـگاه ریزسختیسنج کوپا تحت بار266
گرم به مدت  16ثانیه انجام شد .آزمایش سختیسنجی برای هر
نمونه به تعداد  0مرتبه تکرار شد و در نهایت با میانگین گرفتن
از نتایج به عنوان سختی سنجی نهایی گزارش شد.
آزمایش مقاومت به ضربه شارپی طبق استانداردASTM E23-02
برای نمونههای بدون شیار و به تعداد  4عدد برای هر نمونه
صورت گرفت.

 -9نتایج و بحث
 -8-9بررسی ریزساختار و كسر حجمی كاربيدها

تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ نوری از ریزساختار نمونههای
مختلف بر حسب میزان تنگستن به دو صورت تصویر میدان
روشن و تصویر میدان تاریك در شکلهای ( )1تا ( )4به همراه
جزئیات بیشتری آورده شده است.
تنگستن یك عنصر کاربیدزای قوی است و در مقادیر پایین تمایل
به حل شدن در فاز زمینه دارد و سبب کاهش حد حاللیت کروم
در فاز زمینه میشود .لذا با افزایش تنگستن مقدار آن در فاز
زمینه افزایش مییابد و میزان کروم محلول در زمینه کاهش
مییابد .حد حاللیت تنگستن در فاز زمینه و در دمای محیط
برابر  %1/4است که این میزان ممکن است با افزودن عناصر
آلیاژی همچون کروم و کربن کاهش یابد[ .]0با افزایش تنگستن،
میزان کروم در کاربیدهای اولیه افزایش پیدا میکند .علت آن
این است که با افزایش مقدار کم تنگستن به چدن این عناصر در
زمینه حل شده و باعث خروج مقداری از کروم محلول در زمینه

میشود .به عبارت دیگر تنگستن محلول در زمینه جانشین کروم
شده و این کروم اضافی به ترکیب کاربید اولیه راه پیدا میکند.
در این بخش با استفاده از روشهای تحلیل تصویر ،کسرحجمی
کاربیدهای یوتکتیك و اندازه قطر کاربیدها در نمونههایی که
تحت سیکل عملیات حرارتی قرار گرفته بودند بدست آمد.
در شکل ( )9میزان کسر حجمی کاربید بدست آمده از رابطه ()1
که توسط دوگان[ ]23ارائه شده است و مقادیر اندازهگیری شده
توسط روشهای تحلیل تصویر با هم مقایسه شده اند .این نمودار
نشان میدهد مقادیر پیشبینی شده توسط رابطه ارائه شده و
مقادیر اندازهگیری شده از تطابق قابل قبولی برخوردار میباشد.
همچنین بیشتر بودن مقادیر محاسبه شده با نرمافزار در مقایسه
با رابطه ( )1نشان میدهد که به احتمال مقداری کاربید تنگستن
نیز تشکیل شده است.
()1

CVF = 12.35(%C) + 0.55(%Cr) -15.2

در این رابطه  CVFکسر حجمی کاربیدها بوده و  %Cو  %Crبه
ترتیب درصد وزنی کربن و کروم در ترکیب شیمیایی است[.]23
محدودیت استفاده از چدن نایهارد مربوط به شبکه پیوسته
کاربید آهن است که دانههای آستنیت را در خود احاطه کرده
است و باعث تردی آن میشود .همچنین سختی فاز کاربید از
کاربیدهای آلیاژی کمتر است .کاربید آهن را میتوان با
کاربیدهای دیگر جایگزین نمود به این طریق میتوان چدنی
تولید نمود که فاز کاربید آن از کاربید آهن سختتر است و از
نظر ساختاری نیز خواص بهتری داشته باشد .همچنین بهترین
زمینه ای که میتوان برای چدن نایهارد در نظر گرفت مارتنزیت
است که سختی آن ناشی از کاربیدهای ثانویه پراکنده است.
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(الف)

(ب)

شكل  -8تصاویر بدست آمده از ميكروسكوپ نوری ریزساختار نمونه بدون تنگستن  :الف) تصویر ميدان روشن ،ب) تصویر ميدان تاریک

(الف)

(ب)

شكل  -2تصاویر بدست آمده از ميكروسكوپ نوری ریزساختار نمونه حاوی  0/9درصد وزنی تنگستن :الف) تصویر ميدان روشن ،ب) تصویر ميدان تاریک
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(الف)

(ب)

شكل  -9تصاویر بدست آمده از ميكروسكوپ نوری ریزساختار نمونه حاوی  0/7درصد وزنی تنگستن :الف) تصویر ميدان روشن ،ب) تصویر ميدان تاریک

(الف)

(ب)

شكل  -4تصاویر بدست آمده از ميكروسكوپ نوری ریزساختار نمونه حاوی  8/8درصد وزنی :الف) تصویر ميدان روشن ،ب) تصویر ميدان تاریک
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30
Predicted by Clemex software

28

27

26

)Carbide volume fraction (CVF

Predicted by formula

29

25
1.1

0.7

0

0.3

Tungsten weight percent
شكل  -9مقایسه مقادیر كسر حجمی كاربيد در نمونههای مختلف توسط نرمافزار و فرمول ارائه شده توسط دوگان.

40

30

20

)Mean diameter of the carbides (m

50

10
1.1

0.7

0.3

0

Tungsten weight percent
شكل  -9متوسط اندازه قطر كاربيدها بر اساس درصد وزنی تنگستن.

در چدن نایهارد ،4مقدار کربن زیاد است که باعث حجم زیادی
از کاربیدها میشود .از آنجایی که این کاربیدها ،سختی باالیی
دارند ،باعث افزایش شدید کل سختی میشود .چدن نایهارد در
حالت ریختهگری شده ،فاقد گرافیت بوده و دارای ساختار شامل
کاربیدهای یوتکتیکی با زمینهای که آستنیـت در آن غالب است.
در صورتی که عناصر آلیاژی به مقدار کافی موجود نباشد ،ممکن
است به جای آستنیت ،مقادیری پرلیت نرمتر یا گرافیت به وجود
آید .ولی این اتفاق در چدن نایهارد با توجه به کروم موجود در
آن اتفاق نمیافتد و کاربید کروم تشکیل میشود .مشخص شده
است که چنانچه مقدار کروم پایین باشد (حدود  3درصد)
پیدایش کاربیدهای نوع  M3Cرا ترغیب میکند و چنانچه مقدار
کروم به حدود  16درصد برسد ،کاربیدهای  M7C3تشکیل

میشود [ .]24همانطور که گفته شد ،در درصدهای پایین کروم
(حدود  3درصد) ،ایجاد کاربیدهای نوع  M3Cترغیب میشود و
چنانچه مقدار کروم به حدود  16درصد برسد ،کاربیدهای M7C3
تشکیل میشود .با افزایش درصد کروم نقطه یوتکتیك به سمت
چپ متمایل شده و منطقه آستنیت نیز کاهش مییابد .همچنین
کروم دیاگرام  TTTرا به سمت راست و خط مارتنزیت  MSرا هم
پایین میبرد .وجود مقدار کروم بیش از حد طوری که سبب
تشکیل کاربید کروم بسیار سخت  M23C6شود ،ضرورت ندارد
[ .]24به عبارت دیگر ،میزان کروم بر مورفولوژی و نوع کاربید اثر
میگذارد .همچنین کاربید کروم که به صورت  M7C3تشکیل
میشود ،توزیع ریز و غیرپیوستهای دارد .همچنین قابل ذکر است
که با افزایش تنگستن به آلیاژ این عنصر در زمینه حل شده و
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باعث خروج مقداری از کروم محلول در زمینه میشود .به عبارت
دیگر ،تنگستن محلول در زمینه جانشین کروم شده و این کروم
اضافی کاربیدهای ریز و غیرپیوستهای را تشکیل میدهد.
با توجه به شکل ( ،)9قابل مشاهده است که با افزایش مقدار
تنگستن در آلیاژها ،میزان کسر حجمی کاربیدها از نمونه بدون
تنگستن تا نمونه حاوی  1/1درصد وزنی تنگستن به میزان پنج
درصد افزایش یافته است .از آنجایی که این کاربیدها به عنوان
حفاظت کننده از زمینه در مقابل مواد ساینده عمل میکنند،
انتظار میرود که سختی آلیاژ با افزایش کسر حجمی این
کاربیدها نیز افزایش یابد.
با توجه به تصاویر متالوگرافی گرفته شده توسط میکروسکوپ
نوری که در شکلهای ( )1تا ( )4نشان داده شدهاند و نتایج آنالیز
( EDXدر اینجا نشان داده نشده است) میتوان دید که در
نمونههای بعد از عملیات حرارتی ،کاربید کروم ( )M7C3تشکیل
شده است و در نمونه بدون تنگستن حالتی درشت و خشن دارد.
در حالی که با افزایش تنگستن کاربیدهای کروم به صورت ریز و
ظریفتر شکل میگیرند .در شکل ( ،)0متوسط اندازه قطر
کاربیدها نشان داده شده است .نتایج ،نشان دهندهی کاهش
اندازهی قطر کاربید با افزایش درصد تنگستن است.
 -2-9سختیسنجی
برای بررسی تاثیر تنگستن بر سختی فازهای زمینه و کاربیدهای
یوتکتیك موجود در ریز ساختار ،آلیاژ به طور مجزا تحت آزمایش
سختیسنجی ماکروسکوپی و میکروسختی قرار گرفت که نتایج
آن در جدول ( )3آورده شده است.
اندازهگیری ماکروسختی در تمامی نمونههای مورد بررسی ،نشان
داد که با افزایش میزان تنگستن ،سختی نمونهها (جدول )3
افزایش مییابد .اندازهگیری میکروسختی فاز کاربید یوتکتیك در
آلیاژها نشان می دهد که با افزایش میزان تنگستن در تمامی
نمونههای مورد بررسی ،سختی فاز کاربید یوتکتیك مطابق با
جدول ( )3افزایش مییابد .به طور کلی ،کاربید تنگستن دارای
سختی بیشتری نسبت به کاربید کروم است که به خاطر
همبستگی بیشتر آن با کربن است و با جایگزینی این عنصر به
جای کروم در کاربید یوتکتیك سختی این فاز نیز افزایش مییابد.
مطابق با جدول ( )3سختی فاز زمینه نیز با افزایش میزان
تنگستن در آلیاژها افزایش یافته است .سختی فاز زمینه میتواند
ناشی از چند عامل زیر باشد :حضور مارتنزیت تمپر شده که
سختی باالیی دارد ،حضور کاربیدهای ثانویه موجود در زمینه
مارتنزیتی که سختی باالیی دارند و نیز از طریق سختسازی
محلولی توسط تنگستن که سبب افزایش سختی مارتنزیت
حاصله می شود .از طرف دیگر تنگستن به عنوان یك کاربیدزای

قوی با جذب کربن از فاز آستنیت در مرحله ناپایدارسازی
آستنیت ،میزان کربن محلول در فاز آستنیت را کاهش میدهد
و با افزایش دمای شروع استحاله مارتنزیت باعث میشود که
میزان آستنیت باقیمانده در ریز ساختار کاهش و در نتیجه
سختی فاز زمینه افزایش یابد.
جدول  -9نتایج آزمایشهای سختیسنجی و ضربه برای نمونههای حاوی
مقادیر مختلفی از تنگستن

آلياژ

ماكروسختی
)(HV

ميكروسختی
زمينه
)(HV

ميكروسختی
كاربيد
یوتكتيک
)(HV

انرژی
ضربه
)(J

W-0

946

019

743/1

11/4

W-3

911

723/0

719

17/3

W-7

032

742/9

137

22/7

W-11

074

771/3

137/3

20/2

 -9-9نتایج آزمایش ضربه
نتایج حاصل از آزمایش ضربه در جدول ( )3نشان داده شده است.
با توجه به این نمودار میتوان دید که مقاومت به ضربه چدن
نایهارد 4نسبتاً ضعیف است .همانطور که از نمودار قابل مشاهده
شده است ،با افزایش تنگستن ،مقاومت به ضربه افزایش یافته
است .یکی از متغیرهای مهم و موثر بر مقاومت به ضربه این
چدنها ،ریزساختار آنها است .با افزایش تنگستن ،کاربیدهای
یوتکتیك از حالت ضخیم به حالت ظریف تبدیل میشوند و باعث
کاهش متوسط اندازه قطر کاربیدها میشوند.
کاربیدهای تنگستن بر روی کاربیدهای یوتکتیك جوانه زده و
رشد میکنند .این کاربیدها ،چقرمگی و انعطافپذیری خوبی
داشته و استحکام و پیوند مناسبی را با فاز زمینه دارند و همچنین
با انجام عملیات حرارتی و به وجود آمدن کاربیدهای ثانویه به
صورت کروی شکل در زمینه پخش میشوند .همهی این تغییرات
به وجود آمده در ریزساختار باعث یكپارچه شدن ساختار و در
نتیجه بهبود مقاومت به ضربه خواهد شد.
 -4نتيجهگيری
 -1با افزایش مقدار تنگستن تا  1/1درصد ،کسر حجمی
کاربیدها 9 ،درصد افزایش یافته است.
 -2با افزایش مقدار تنگستن تا  1/1درصد ،متوسط اندازه قطر
کاربیدها در حدود نصف اندازه کاربیدهای نمونه بدون
تنگستن است.
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Abstract:
The application of Ni-hard 4 cast irons are similar to high chromium cast irons but the characteristic
which differs Ni-hard 4 cast iron from high chromium cast irons is its great hardenability. In the
present research the effect of tungsten on Ni-hard 4 cast irons and its effect on the microstructure
and formation of carbides are investigated. Also the aim of this research is to simultaneously
increase the impact resistance and toughness. For this reason samples according to ASTM A532
standard were prepared without the addition of tungsten while the other samples were prepared by
adding different percentages of tungsten to the melt by casting method. After the casting procedure;
heat treatment, impact, macro-hardness and micro-hardness tests were done. Studies showed that
the addition of tungsten leads to the increase in the hardness of the matrix phase and the formation
of M7C3 carbides and it also increases the volume fraction of the carbides and decreases the average
diameter of carbides. Due to these reasons the hardness and impact resistance simultaneously
increase.
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