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چکیده:
در تحقیق حاضر ،رفتار سایشی نمونههایی از جنس چدن نشکن با ساختار اولیه پرلیتی که تحت دو سیکل عملیات حرارتی
مختلف ،سختی یکسان بدست آوردند ،مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند .به این منظور ،تعدادی از این نمونهها پس از
آستنیته شدن در دمای 377°Cبه مدت  127دقیقه ،در دمای  237°Cدر حمام نمک مذاب آستمپر شده و سپس در هوا
سرد شدند .بقیهی نمونهها پس از آستنیته شدن با شرایط مشابه ،به طور مستقیم در محیط روغن سریع سرد شده و سپس
به مدت  42دقیقه در دمای  272°Cبرگشت داده شدند .به منظور مقایسه رفتار سایشی نمونههای حاصل از دو سیکل یاد
شده ،از روش پین روی دیسک مطابق استاندارد  ASTM-G99استفاده شد .در این آزمایش نمونهها به صورت دیسک تهیه
شدند و تحت نیروهای  22و  42نیوتن و با سرعت لغزش ثابت  7/78متر بر ثانیه و برای مسافت  1777متر در شرایط
خشک ،توسط پینهایی از جنس فوالد  ،22177ساییده شدند .در نتیجهی بررسیهای انجام شده روی سطوح سایش ،کاهش
وزن نمونهها و ضرایب اصطکاک بدست آمده ،مشاهده شد در نیروی کم ( 22نیوتن) ،نمونهی سریع سرد شده و برگشت داده
شده نسبت به نمونهی آستمپر شده ،از مقاومت سایشی باالتری برخوردار است .در حالی که در نیروی زیاد ( 42نیوتن)،
نمونهی آستمپر شده بر نمونهی سریع سرد شده و برگشت داده شده برتری دارد.
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 -8مقدمه
خواص مکانیکی چدن نشکن وابسته به ساختار زمینه است .پس
با بهبود ریزساختار زمینه میتوان خواص مطلوبتری بدست
آورد .عملیات حرارتی آستمپر کردن به صورت یک عملیات
همدما است به طوری که ابتدا برای آستنیته کردن در محدوده
دمایی  827تا  327 °Cبه مدت زمان کافی حرارت داده میشود.
سپس تا محدوده دمایی استحاله بینیتی که بین  217تا 727 °C
است ،سریع سرد میشود و پس از نگهداری به مدت زمان کافی
در این دما در هوا خنک میشود .ریزساختار بدست آمده از
آستمپر کردن ،ترکیبی از فریت تیغهای یا الیهای و آستنیت
پرکربن است که به مجموعه این دو فاز کنار هم ،آسفریت گفته
میشود که در کنار کرههای گرافیت قرار دارد[ .]2،1آستنیت

پرکربن در آسفریت میتواند به دو صورت تودهای (بلوکی) و نازک
(فیلمی) وجود داشته باشند .با انجام عملیات آستمپر کردن
خواص مکانیکی و فیزیکی چدن نشکن افزایش مییابد و به حد
قابل رقابت با فوالدها میرسد .در حقیقت چدنهای نشکن
آستمپر شده ( )ADIتلفیق بسیار خوبی از استحکام و
انعطافپذیری ،هزینه پایین و قابلیت طراحی باال ،مقاومت
سایشی و خسـتگی خوب ،چقرمگی و ماشـینکاری اراِئه میکنند
[ .]1،1آسـتمپر کردن در چدنهای نشکن شامل سه مرحله
است ،در مرحله اول آستنیت اولیه به فریت سوزنی و آستنیت
پرکربن شبهپایدار (واکنش نکرده) تبدیل میشود ،سپس در
مرحله دوم با تشکیل فریتهای سوزنی بیشتر ،مقدار کربن
آستنیت باقیمانده بیشتر شده و آستنیت پایدار میشود و
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سرانجام با ادامه فرایند آسـتمپر کردن در مرحله سوم ،کاربید
تشکیل میشود].[7،2
در مرحله اول ،فریت از آستنیت جوانه میزند و به سمت داخل
دانه آستنیت رشد میکند .با رشد فریت ،مقدار کربن آستنیت
افزایش مییابد و آستنیت پرکربن (با مقدار کربن حداکثر تا
 )2/2%تشکیل میشود که به دلیل باال بودن مقدار کربن ،تا دمای
اتاق پایدار است[ .]4،1اگر قبل از اتمام مرحله اول قطعه سرد
شود ،مارتنزیت به وجود میآید که ناشی از حضور آستنیت
واکنش نکرده ( )UAV1است که مقدار کربن آن کم است و به
مارتنزیت تبدیل میشود .آستنیت واکنش نکرده در دمای محیط
پایدار نیست و با اعمال نیروی سایش ،امکان دارد به مارتنزیت
تبدیل شود [.]8
دمای آستنیته شدن بر فرآیند سختکاری متوالی چدنهای
نشکن ،دمایی بین  872الی  322درجه سانتیگراد است
(شکل( .))1برای کاهش ترکهای ناشی از تنش ،سرد کردن
متوالی در روغن ترجیح داده میشود .زمان آستنیته کردن در
اینجا تاثیر محسوسی بر ساختمان و سختی حاصله از سریع سرد
کردن دارد ،با افزایش بیش از اندازه دمای آستنیته ،به دلیل
افزایش مقدار آستنیت باقیمانده ،سختی نهایی کاهش مییابد.
همچنین زمان آستنیته کردن نیز در مقدار آستنیت باقیمانده
تاثیرگذار است[.]3
اصوال بعد از سریع سرد کردن ،قطعات چدنی ،آنها را بازگشت
می دهند .برای رسیدن به سختی مورد نظر و پیشبینی شده،
میتوان از نمودارهایی نظیر نمودار شکل ( )2استفاده کرد .مطابق
شکل ( )2مشاهده میشود دمایی بین  722تا  127 °Cبرای
برگشت دادن انتخاب میشود[.]17
یکی از کاربردهای مهم چدنهای نشکن در صنعت ،ساخت
قطعات مقاوم به سایش است .مکانیزم های سایش مهم در این
چدنها ،چسبان ،خراشان و اکسیدی هستند[ .]12،11از عوامل
موثر در مقاومت سایشی چدن نشکن ،اندازه ،توزیع گرافیت و نیز
ریزساختار زمینه را میتوان نام برد [.]11
نقش گرافیتها در سایش با توجه به نیروی اعمالی سایش تغییر
میکند .در نیروهای کم به عنوان روانساز عمل میکنند و باعث
کاهش نرخ سایش میشوند[ ]17ولی در نیروهای باال عامل اصلی
افزایش سایش هستند[ .]12در نیروهای باال به دلیل حضور
آسفریت در زمینه احتمال پدیده  TRIPو تشکیل مارتنزیت
وجود دارد که باعث بهبود رفتار سایشی میشود[.]14،11
در این مقاله سعی شده رفتار سایشی در نیروهای پایین و باال
برای یک چدن نشکن با دو ساختار مختلف ،یکی در حالت
آستمپر شده و دیگری در حالت سریع سرد شده و سپس برگشت

داده شده با سختی برابر بررسی شوند و مکانیزمهای حاکم بر
سایش این نمونهها در نیروهای مختلف تعیین و مورد مقایسه
قرار گیرند.

شکل  -8دمای آستنیته و سختی نهایی بعد از سریع سرد شدن و برگشت
دادن][3

شکل  -2رابطه دمای بازگشت و سختی نهایی][3

 -2مواد و روش تحقیق
نمونههایی از چدن نشکن با ترکیب بدست آمده از آزمایش
اسپکترومتری نشری و نشان داده شده در جدول ( ،)1در قالب
ماسهای با چسب سیلیکات سدیم و گاز  CO2و با استفاده از
ماسه سیلیسی به صورت استوانههایی با قطر  11میلیمتر ریخته
شده است .برای آستمپر کردن ،نمونهها در دمای ℃ 377و به
مدت  127دقیقه در کورهی مقاومتی آستنیته شدند و سپس
بسرعت در حمام نمک  %27 KNO3و  %27 NaNO3با دمای
℃ 237قرار گرفتند در پی این عمل ،پس از نگهداری به مدت
 127دقیقه در هوا سرد شدند .بقیهی نمونههای پس از آستنیته
شدن در ℃ ،099به صورت مستقیم در روغن سرد شدند.
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سپس برای رسیدن به سختی برابر در دمای ℃ 272و به مدت
 42دقیقه در کوره مقاومتی بازگشت داده شدند .نمونه ها پس از
حککاری با استفاده از محلول نایتال  2%و به مدت نگهداری
 2-1ثانیه به وسیله میکروسکوپ نوری مورد بررسی و مطالعه
قرار گرفتند .با استفاده از نرمافزار  MIPمیزان کرویت و ندول
کانت (تعداد کرههای گرافیتی) روی تصاویر میکروسکوپی تهیه
شده ،محاسبه شد.
آزمون سایش با استفاده از دستگاه پین روی دیسک و مطابق
استاندارد  ASTM G99روی نمونههای دیسکی شکل با قطر 17
میلیمتر و ضخامت  17میلیمتر ،در شرایط خشک انجام شد.
پین ساینده از جنس فوالد سخت شده ) (AISI 52100با قطر
 2میلیمتر و سختی  HV 848بوده است .در دو نیروی  22و 42
نیوتن و در دمای محیط به مسافت  1777متر با سرعت خطی
 7/78متر بر ثانیه آزمایش انجام داده شد .سپس برای بررسی
سطوح سایش و برادههای حاصل ،از میکروسکوپ الکترونی
روبشی  SEMبا آشکارساز الکترونهای ثانویه ( ،(SEالکترون
برگشتی ( (BEو مجهز به دستگاه تجزیه عنصری ( (EDSاستفاده
شده است.

ریزساختار نمونه سریع سرد شده و برگشت داده شده مشاهده
میشود .همانطور که قابل مالحظه است ،ریزساختار شامل
تیغههای کامال مشهود مارتنزیت است .ریزساختار همچنین
شامل کاربیدهای انتقالی ریز است .بعد از برگشت دادن نمونه
سریع سرد شده ،کربن تیغههای مارتنزیت کم شده و مقداری
فریت و کاربید انتقالی ایجاد میشود[ .]27شکل ( )7که به وسیله
میکروسکوپ الکترونی روبشی تهییه شده است ،این کاربیدها را
نشان میدهد .در شکل (-7ب) که بعد از برگشت دادن نمونه
سریع شده تهیه شده است ،کاربیدهای ریز مشاهده میشود.
سختی این نمونه سریع سرد شده شده بعد از برگشت دادن از
 53 HRCبه  40 HRCکاهش یافت.

جدول  -8ترکیب شیمیایی چدن نشکن مورد استفاده در تحقیق
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 -9نتایج و بحث
 -8-9ریزساختار

ریزساختار نمونههای ریختهگری شده در شکل (-1الف) آمده
است .عدم وجود کاربید در زمینه مبین مقدار قابل مالحظه
سیلیسیم است که به عنوان عامل گرافیتزایی عمل کرده است.
سختی این نمونه برابر  271 HBاست.
در شکل (-1الف) ،تصویر میکروسکوپی نمونه به صورت ریخته
شده مشاهده میشود و همانگونه که دیده میشود ،ریزساختار
عالوه بر وجود گرافیتهای کروی از زمینهی پرلیتی با مقدار
بسیار کمی فریت تشکیل شده است .پس از انجام عملیات
آستمپر کردن ،شکل (-1ب) ،آثاری از وجود پرلیت و فریت
بوضوح دیده نمیشود .این ساختار شامل بینیت پایینی ،آستنیت
واکنش نکرده و مناطق مارتنزیتی (تیغههای کوچک و ظریف در
منطقهی سفید رنگ) است[ .]13،18در این ریزساختار مناطق
سفید رنگ ،آستنیت واکنش نکرده و باقیمانده است .سختی
نمونه آستمپر شده 40 HRC ،بدست آمد .در شکل (-1ج) تصویر

ب

ج
شکل  -9الف) تصویر میکروسکوپ نوری چدن نمونهی ریخته شده در
بزرگنمایی  ،200Xدارای زمینهی پرلیتی-فریتی ،ب) تصویر متالوگرافی
نمونهی آستمپر شده در بزرگنمایی  ،200Xج) تصویر نمونهی سریع سرد
شده و برگشت داده شده در بزرگنمایی 200X
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الف

ب

شکل -4الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونهی آستنیته
شده در دمای ℃ 311به مدت  821دقیقه و سریع سرد شده در روغن،
سختی نمونه  ،53 HRCب) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونهی
آستنیته شده در دمای ℃ 311به مدت  821دقیقه و بازگشت داده شده در
دمای ℃ 515به مدت  55دقیقه ،سختی نمونه 40 HRC

ج
شکل  -5الف) میزان گرافیت موجود در زمینه چدن نشکن ب) کرویت
گرافیتهای موجود در زمینه ج) تصویر از نرم افزار  MIPجهت محاسبه
تعداد گرافیتها در  8میلیمترمربع

مطابق شکل (-2الف) ،ندول کانت این نمونه  131کره گرافیت
در  1میلیمتر مربع محاسبه شده است .میزان توزیع اندازههای
مختلف کرههای گرافیت در زمینه نیز درنمودار شکل (-2ب)
مشاهده می شود .میزان گرافیت موجود در زمینه نیز با توجه به
شکل (-2ج) 11/4 ،درصد بدست آمد.
 -2-9سایش

نمودارهای کاهش جرم نمونهها بر حسب مسافت در نیروی 22
نیوتن در شکل ( )1نشان داده شده است .در بررسی نیروی 22
نیوتن برای دو نمونه آستمپر شده و سریع سرد شده و برگشت
داده شده ،با توجه به نمودارهای کاهش جرم این نمونهها ،شکل

( ،)1کاهش جرم نمونه آستمپر شده بیشتر است .این امر نشان
میدهد که مقاومت به سایش نمونهی سریع سرد شده و برگشت
داده شده بیشتر بوده است .دلیل برتری مقاومت به سایش نمونه
سریع سرد شده و بازگشت داده شده را میتوان به حضور
کاربیدهای انتقالی با ابعاد نانومتری نسبت داد [ .]27این
کاربیدها نظیر کاربیدهای  ɛبا ساختار هگزاگونال و کاربیدهای ƞ
با ساختار اورترومبیک هستند که در صورت بیشتر شدن زمان
برگشت دادن و یا برگشت دادن در درجه حرارت باالتر ،به فاز
پایدارتری تبدیل میشود[.]27
بررسی نمودارهای ضریب اصطکاک نیز که در شکل ( )4آمده
است ،نشان میدهد که مقاومت به سایش برای نمونهی سریع
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افزایش پهنهی نوسانات نمودار میتواند موید این امر باشد .در
صورتیکه در مورد نمونهی سریع سرد شده و بازگشت داده شده
که حاوی ذرات کاربیدی است ،در نیروی یاد شده ،ذرات به دلیل
افزایش استحکام برشی زمینه قادر به حفظ زمینه از ساییده شدن
هستند که این امر نیز با پهنهی باریکتر نمودار قابل توجیه
است[.]21
با مشاهده تصاویر سطح سایش در شکلهای ( )8و ( )3میتوان
تفاوت در مقدار سایش را که در نمودارهای ضریب اصطکاک
مشخص است ،به این دلیل بیان کرد که در ابتدا سایش فقط بین
دو سطح در تماس ،یعنی پین فوالدی و برجستگیهای سطح،
محدود میشود؛ که موجب مقدار کم ضریب اصطکاک در ابتدای

سرد شده و برگشت داده شده در نیروی  22نیوتن بیشتر است.
نوسانات ضریب اصطکاک در نمونه سریع سرد شده و برگشت
داده شده تقریبا یکنواخت و باریکتر است در حالی که در نمونه
آستمپر شده فقط در مسافتهای ابتدایی احتماال به خاطر اثر
روانکاری گرافیت ،ضریب اصطکاک پایین است و در طی
مسافتهای بیشتر روند صعودی ضریب اصطکاک مشاهده
میشود،با توجه به زمینهی آسفریت با سختی  40 HRCاحتماال
با افزایش مسافت لغزش و ایجاد حرارت موضعی ،استحکام برشی
ناحیه سطحی برای مقاومت در برابر سایش کافی نبوده است و
در نتیجه به دلیل سطح تماس بیشتر پین و دیسک و افزایش
عمق تغییر شکل پالستیکی ،برادهی بیشتری تولید میشود که

6

نمونه سریع سرد شده بازگشت داده شده
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نیروی  25نیوتن
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شکل  -6مقایسه کاهش جرم نمونهها در دو حالت آستمپر شده و سریع سرد شده و بازگشت داده شده در نیروی  25نیوتن

(الف)

(ب)
شکل  -5الف) نمودار تغییرات ضریب اصطکاک بر حسب مسافت برای نمونهی آستمپر شده ،تحت نیروی  25نیوتن،
ب) نمودار تغییرات ضریب اصطکاک برحسب مسافت برای نمونهی سریع سرد شده و برگشت داده شده ،تحت نیروی  25نیوتن

846

ثقفیان و همکاران  /مقایسه رفتار سایشی چدن نشکن در دو حالت آستمپر شده و سریع سرد شده و برگشت داده شده
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شکل  -1تصاویر سطح سایش نمونهی آستمپر شده تحت نیروی  25نیوتن الف) تصویر الکترون برگشتی ،ب) تصویر الکترون ثانویه ،ج) آنالیز عنصریEDS

(ب)

(الف)
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Fe
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شکل  -3تصاویر سطح سایش نمونهی سریع سرد شده و برگشت داده شده تحت نیروی  25نیوتن:
الف) تصویر الکترون برگشتی ب) تصویر الکترون ثانویه ج) آنالیز عنصریEDS

نمودار است .از طرف دیگر گرافیتهای موجود در سطح به عنوان
روانکار جامد عمل مینمایند که این امر موجب کاهش ضریب
اصطکاک در این مرحله میشود .شروع سایش در ابتدا از مکانیزم
سایش چسبان تبعیت میکند که بین دو سطح فلزی تماس
برقرار میشود .انجام آزمایش در دمای محیط باعث باال رفتن دما
میشود و آنگاه ذرات فلزی تبدیل به ذرات اکسیدی میشود،
مادامی که این الیه اکسیدی نسبتا ضخیم باشد سایش مالیم
است و زمانی که این الیه کنده میشود ،سایش سخت و شدید
میشود .در مورد نمونهی آستمپر شده به نظر میرسد سختی
سطح (آسفریتی) در نیروی  22 Nاز استحکام کافی جهت حفظ

الیهی اکسیدی برخوردار نبوده و به دلیل افزایش تغییر شکل در
اثر افزایش مسافت ،از تشکیل الیه اکسیدی پیوسته در سطح
جلوگیری میشود ،شکل ( .)8اما با توجه به شواهد نشان داده
شده در شکل ( )3یعنی حضور مناطق اکسیدی وسیعتر در سطح
سایش (شکل ( -3الف و ج)) میتوان گفت که در اثر حضور ذرات
کاربیدی در نمونه سریع سرد شده و بازگشت داده شده به دلیل
نیروی کم  22 Nو افزایش استحکام برشی مناطق سطحی ،در
اثر باال بودن درجه حرارت موضعی محل تماس ،منجر به تشکیل
الیههای اکسیدی میشود که در نتیجه نقش روانکاری این
الیههای اکسیدی تماس فلز– فلز از این مناطق قطع شده و در

845

پژوهشنامه ریختهگری ،پاییز  ،8931جلد  ،9شماره  ،9صفحات 851-848

نتیجه ضریب اصطکاک نیز کاهش پیدا میکند ،شکل
(-4ب) .در نتیجه این امر ،نمونه سریع سرد شده و بازگشت داده
شده در مقایسه با نمونه آستمپر شده از مقاومت سایشی باالتری
برخوردار است .به عبارت دیگر به دلیل پایین بودن نیروی وارده،
اکسید تشکیل شده توسط زیرالیه مارتنزیتی مورد حمایت قرار
میگیرد[.]21،22
شکل ( ،)17روند کاهش جرم نمونهها در نیروی  42نیوتن را
نشان میدهد .در ابتدای سایش و مسافتهای اولیه ،هر دو نمونه
مقاومت سایشی خوبی از خود نشان دادند .نمونه سریع سرد شده

و برگشت داده شده به سبب زمینه مارتنزیتی و حضور کاربیدهای
و نمونهی آستمپر شده به سبب روانکاری حالت جامد گرافیت
و تغییر در زمینه آسفریتی آن در اثر انجام استحاله  TRIPدارای
مقاومت به سایش خوبی هستند .اما در مسافتهای باالتر،
نمونهی سریع سرد شده و برگشت داده شده تحت این نیروی
باال ،مقاومت به سایش خود را از دست داده و سریعا کاهش وزن
باال میرود .کاهش مقاومت به سایش برای نمونهی سریع سرد
شده و برگشت داده ،شده در منحنی ضریب اصطکاک در شکل
( )11نیز دیده میشود.
25
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مسافت (متر)
شکل  -81مقایسه کاهش جرم نمونهها در دو حالت آستمپر شده و سریع سرد شده و بازگشت داده شده در نیروی  55نیوتن

(الف)

(ب)
شکل  -88الف) نمودار ضریب اصطکاک برحسب مسافت نمونهی آستمپر شده ،تحت نیروی  55نیوتن
ب) نمودار تغییر ضریب اصطکاک بر حسب مسافت نمونهی برگشت داده شده ،تحت نیروی  55نیوتن
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شکل  -82تصاویر سطح سایش نمونهی آستمپر شده تحت نیروی  55نیوتن الف) تصویر الکترون برگشتی ،ب) تصویر الکترون ثانویه ،ج) آنالیز عنصریEDS

(ب)

(الف)

%17

O

%1

Si

%11

Fe

(ج)

شکل  -89تصاویر سطح سایش نمونهی سریع سرد شده برگشت داده شده تحت نیروی  55نیوتن:
الف) تصویر الکترون برگشتی ب) تصویر الکترون ثانویه ج) آنالیز عنصریEDS

ضریب اصطکاک سریعا افزایش مییابد .در تصاویر سطح سایش
این نمونه هم مشخص است (شکل ( )12و شکل ( ،))11که
میزان اکسیژن موجود در سطح نمونه سریع سرد شده و برگشت
داده شده ،از نمونه آستمپر شده بیشتر است .مکانیزم غالب
احتمالی ،از نوع سایش اکسیدی است که به دلیل تشکیل
الیههای اکسیدی ،شکل (-11ج) ،که توسط زمینه مارتنزیتی
سخت حفظ میشود ،ضریب اصطکاک به طور قابل توجهی تا
مسافتی نزدیک به  477متر ابتدایی به حداقل رسیده است (و
پس از آن تغییر قابل مالحظهای در نمودار مشاهده میشود)،
شکل (-11ب) .اما در ادامه لغزش سطوح با ایجاد حرارت موضعی
بیشتر در تماس واقعی پین و دیسک ،مارتنزیت بیشتری برگشت
داده میشود و سختی زمینه کاهش پیدا میکند که قادر به حفظ
ذرات کاربیدی و همینطور اکسیدهای تشکیل شده نخواهد بود

و در نهایت مقاومت به سایش برای نمونه سریع سرد شده و
برگشت داده شده به طور قابل توجهی افت پیدا میکند.
اما در نمونه آستمپر شده مقاومت به سایش بهتری مشاهده
میشود .اعمال تغییر شکل بیشتر در نیروی  42 Nدر این نمونه
منجر به افزایش مقدار مارتنزیت در اثر تبدیل  γ→Marمیشود.
به این صورت که آستنیت در نمونهی آستمپر شده در اثر
تنشهای مکانیکی در اعمال نیروی سایشی به مارتنزیت تبدیل
شده است و باعث بهبود خواص سایشی میشود .اثر روانکاری
گرافیت در این جا نسبت به نیروی پایین تغییر میکند و خود از
عوامل سایش میشود زیرا محل اصلی جوانه زنی و رشد ترکها،
همین کرههای گرافیت هستند .لو و همکاران[ ]12معتقدند که
هنگامی که مواد ساینده در نیروهای زیاد به کرههای گرافیت
میرسند ،به علت کم بودن استحکام و نداشتن حالت االستیک
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در برابر فشار یا تنش ،گرافیت در جهت تنشهای اعمالی در مرز
مشترک گرافیت و زمینه زبانهدار میشود .با ادامه سایش در اثر
تماس با ذرات ساینده ،قسمتی از گرافیت کنده شده و به جای
آن حفره ایجاد میشود .در واقع جای خالی ،گرافیتها بهترین
محل برای جوانهزنی ترکها است پس هرچه الیههای آسفریتی
دور گرافیت بیشتر باشد ،میزان سایش کمتر است .ژانگ و
زیلو[ ]27پی بردند که سطح نمونه آستمپر شده ،اکسید شده و
 Fe3O4روی سطح ایجاد میشود .مخلوط الیههای اکسیدی و
گرافیت باعث جلوگیری از اتصال سطوح تحت سایش میشود و
چسبندگی بین قلههای تماس ساینده نمونه کمتر میشود .پس
مقاومت سایشی بهتر نمونهی آستمپر شده در نیروی  42 Nدر
مقایسه با نمونه سریع سرد شده و برگشت داده شده به دلیل
انجام استحاله  TRIPاست .علت افزایش بیشتر سایش نسبت به
نیروی کمتر را می توان به از بین رفتن خاصیت روانکاری گرافیت
نسبت داد .در تحقیقات وانگ و همکارانش[ ]22نشان داده شده
است که در نیروهای باال و در مسافتهای زیاد با توجه به دالیل
ذکر شده ،چدن آستمپر شده بر نوع سریع سرد شده و بازگشت
داده شده برتری دارد[.]21
 -4نتیجهگیری
-1

-2

-1

-7

در نمونهی سریع سرد شده و برگشت داده شده ،با افزایش
نیرو و در مسافت زیاد ،میزان کاهش جرم و تخریب افزایش
مییابد .دلیل این اتفاق احتماال میتواند به کاهش سختی
نمونه در اثر برگشت داده شدن مارتنزیتهای بیشتر ،با
افزایش درجه حرارت در سطح تماس ،نسبت داده شود.
در نیروی پایین ،چدن سریع سرد شده و بازگشت داده
مقاومت سایشی باالتری در مقایسه با حالت آستمپر شده از
خود نشان میدهد .علت این امر را میتوان به نقش حضور
ذرات بسیار ریز کاربید انتقالی نسبت داد.
در نیروی باال ،نمونههای آستمپر شده نسبت به آنهایی که
سریع سرد شده و برگشت داده شدهاند از مقاومت به سایش
باالتری برخوردارند .دالیل بهبود مقاومت به سایشی در این
نمونهها را میتوان به انجام تحول  TRIPدر اثر تغیرشکل
زیاد سطح نمونه در این نیرو نسبت داد.
در نیروی  ،22 Nمکانیزم غالب احتمالی سایش ،در چدن
آستمپر شده از نوع چسبان همراه با تشکیل الیهی
تریبولوژیکی و در نمونهی سریع سرد شده و بازگشت داده
شده از نوع اکسیدی بوده است .درحالی که در نیروی باال،
 ،42 Nتقریبا عکس چنین مکانیزمی اتفاق افتاده است.
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Abstract:
In this study, wear behavior of the pearlitic ductile cast iron samples with the same hardness
achieved by applying two different heat treatment cycles have been studied. A number of these
samples after austenitzing at 900°C were quenched into a molten salt bath of 290°C for holding
time of 120 minutes followed by cooling in air. The rest of the samples after being austenitized
under the same conditions were quenched in oil and then were tempered in 505°C for 75 minutes.
To compare wear behavior of the aforementioned cast irons, the “pin on the disk” method based
on the ASTM-G99 standard was used. In this method, the samples were prepared in the form of
disks and were worn by 52100 steel pins for a constant distance of 1000 meters and the sliding
speed of 0.08 m/s at the applied loads of 25 N and 75 N. Based on the results obtained from the
wear surface observations, mass reduction and friction coefficient measurements of the worn
samples, it was revealed that at the lower applied load, the quenched and then tempered samples
exhibited a higher wear resistance comparing to the austempered samples. Whereas at the higher
applied load (75 N) the inverse result was achieved.
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