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فرایند آستمپرینگ منجر به ایجاد ریزساختار بینایتی در چدن میشود ،ریزساختار این چدنهای با تغییر ترکیب شیمیایی،
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بررسی شده است .ابتدا نمونهها در ابعاد یکسان آماده شده و سپس به مدت  2ساعت در دمای  377درجه سانتیگراد
آستنیته شدند ،سپس در چهار دمای (بینایت باالیی)  724 ،777 ،144و  747درجه سانتیگراد به مدت زمانهای  1تا
 412دقیقه آستمپر شدند .بررسیهای ریزساختاری بهوسیله میکروسکوپ نوری ،الکترونی انجام و مشخص شد که با افزایش
دمای آستمپر ،ضخامت صفحات فریت بینایتی از  7/11میکرومتر در دمای ℃ 144به  7/11میکرومتر در دمای  747درجه
سانتیگراد رسیده است و ریزساختار درشتتر شده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که استحاله آستمپر در
چدن نشکن آلومینیمی باعث ایجاد ساختار بینایتی خواهد شد همچنین سرعت مرحله اول آستمپرینگ و تشکیل بینایت با
سرعت باالتری صورت میگیرد و سرعت مراحل دیگر مشابه چدنهای آستمپر دیگر است.

ارجاع به این مقاله:
بهرام شاکری ،سید محمدعلی بوترابی ،بررسی ریزساختار و سختی چدن نشکن آلومینیمی آستمپرشده ( )Fe-1/7C-7/1Al-Mgدر محدوده بینایت باالیی ،پژوهشنامه
ریختهگری ،تابستان  ،1138جلد  ،1شماره  ،2صفحات .37-44
شناسه دیجیتال(DOI): 10.22034/FRJ.2019.190184.1089 :

 -8مقدمه
سابقه استفاده از آلومینیم در چدن به سالهای  1888و 1883
میالدی برمیگردد .ابتدا از آلومینیم بهعنوان اکسیژنزدا استفاده
میشد .همچنین در بررسیهای گذشته مشخص شد که حضور
آلومینیم بدون سیلیسیم باعث رسوب گرافیت شده و قدرت
گرافیتزایی آلومینیم از سیلیسیم بیشتر است [ .]1جایگزینی
آلومینیم بهجای سیلیسیم باعث تغییر در برخی خواص چدنها
میشود .ازجمله این خواص میتوان به مقاومت به سایش،
مقاومت به حرارت و دامپینگ اشاره کرد [ .]2بهطورکلی،
چدنهای آلومینیمی به دو دسته تقسیم میشوند :دسته اول که
آلومینیم به همراه سیلیسیم در چدن وجود دارد .در این دسته

مقدار آلومینیم میتواند به بیش از  24درصد هم برسد .در این
دسته بهطور معمول آلومینیم میتواند بهصورت گرافیتزا عمل
کند .دسته دوم ،آلومینیم بهجای سیلیسیم وجود دارد .مقدار
آلومینیم در این دسته تا  1درصد بوده و مقدار سایر عناصر
(منگنز ،فسفر،گوگرد و  )...مانند چدنهای معمولی است [.]1
تمایل گرافیتزایی دو سیستم  Fe-C-Siو  Fe-C-Alتوسط
پتانسیل کربن محاسبه میشود که از رابطه ( )1به دست
میآید[:]7
()1
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که در آن  ،acاکتیویته کربن R ،ثابت گازها و  Tدمای مطلق است.
تأثیر  Alو  Siدر مقدار پتانسیل کربن کم بسیار شبیه به هم
است .در سیستم  ،Fe-C-Siهیچ محدوده غلظتی وجود ندارد که
در آن پتانسیل کربن منفی و سپس دوباره مثبت شود اما در
سیستم  Fe-C-Alدو محدوده پایداری مربوط به تشکیل ترکیبات
 Fe3AlCو  Al4C3وجود دارد (باالتر از  ،%7اثر گرافیتزایی خیلی
قوی است) .اما در مورد  Siتنها یک محدوده تشکیل  SiCوجود
دارد [.]7
تا حدود چهار دهه قبل ،گرافیت کروی تنها در سیستم
 Fe-C-Siقابل تولید به نظر میرسید تا اینکه در سال ،1381
قرشی 1و کاندیک 2اعالم کردند که در سیستم  Fe-C-Alمیتوان
به گرافیت کروی دست یافت [ .]4بهطور کلی ،چدنهای
 SG-Alمزایای فوقالعادهای نسبت به چدنهای سنتی SG-Si
دارند که به ترتیب زیر است:
ال پرلیتی هم در حالت ریختگی هم عملیات
 .1زمینهی کام ا
حرارتی شده قابل حصول است
 .2محدودهی وسیعی از خواص مکانیکی مناسبتر از
چدنهای سیلیسیمی قابل حصول است.
ال
 .1تولید قطعات نازک بدون تشکیل کاربید امری کام ا
ممکن است.
 .7مقاومت به اکسیداسیون در درجه حرارت باال در این
چدنها بسیار بیشتر از چدنهای معمولی است [.]1
 .4در تولید چدن نشکن آستمپرشده ،سیستم Fe-C-Al
بسیار مناسبتر است [.]4
چدن نشکن آستمپر ( )ADI1در اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ
چدن نشکن است که منجر به تشکیل ریزساختار بینایت میشود.
چرخه عملیات حرارتی  ADIاز چهار مرحله اصلی آستنیته
کردن ،کوئنچ تا دمای آستمپر ،آستمپرینگ و سرد کردن تا دمای
اتاق است .هر چهار مرحله در تعیین دقیق ریزساختار نهایی
اهمیت داشته و انتخاب متغیرهای عملیات حرارتی در تعیین
ویژگیهای نهایی مؤثر است [.]8
در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا ریزساختار و سختی چدن
آلومینیمی آستمپر شده بررسی و با چدنهای سیلیسیمی
مقایسه شود .به این منظور عملیات آستمپرینگ در چهار دمای
 724 ،777 ، 144و  747 °Cو زمانهای ،17 ،12 ،11 ،7 ،1
 241 ،128و  412دقیقه انجام شد و نتایج بهدستآمده با
چدنهای سیلیسیمی مقایسه شد.

Ghoreshi
Kondic

1
2

-2مواد و روش تحقیق
در این پژوهش از چدن با ترکیب شیمیایی جدول ( )1استفاده
شد .جزئیات ذوب و ریختهگری در مرجع ( )1به تفضیل قابل
مشاهده است .نمونهها با ابعاد  7 × 17 × 17میلیمتر برش
داده شدند .یکی از نمونهها جهت بررسی ویژگیهای ریزساختاری
شامل درصد حجمی گرافیت ،فریت و پرلیت قبل از انجام عملیات
حرارتی متالوگرافی شد .سپس با استفاده از نرمافزار Image J
درصد حجمی فاز گرافیت ،فریت و پرلیت محاسبه شد .جهت
انجام سیکل عملیات حرارتی ،ابتدا نمونهها در دمای  377 °Cبه
مدت  2ساعت آستنیته شدند .سپس بالفاصله به دمای
آستمپرینگ منتقل و در زمانهای مختلف در آن دما نگهداری
شدند .دمای  724 ،777 ، 144و  747°Cبرای آستمپرینگ
انتخاب شد .آستمپرینگ در این دماها در حمام نمک مذاب با
ترکیب سدیم نیتریت  %44و پتاسیم نیترات  %74وزنی استفاده
شد .مدت زمان آستمپرینگ  241 ،128 ،17 ،12 ،11 ،7 ،1و
 412دقیقه انتخاب و نمونهها بعد از عملیات حرارتی از کوره
خارج و در هوا سرد شدند .جهت تعیین و بررسی ریزساختار ،پس
از عملیات پولیش ،نمونهها با محلول نایتال  4درصد ،حکاکی شد.
ریزساختار نمونهها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی بررسی
و عکسبرداری شد و ضخامت صفحات فریت بینایتی با نرمافزار
 Image Jاندازهگیری شد .سپس بر روی نمونهها آزمایش سختی
سنجی انجام گرفت.
جدول  -8ترکیب شیمیایی چدن مورد استفاده در این تحقیق
(برحسب درصد).
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 -9نتایج و بحث
 -8-9بررسی ریزساختار ریختگی

ریزساختار چدن نشکن ریختگی بدون عملیات حرارتی نمونه قبل
و بعد از حکاکی در شکل ( ،)1نشان داده شده است .ریزساختار
شامل زمینه پرلیتی -فریتی همراه با گرافیت کروی است .درصد
پرلیت در ساختار چدن نشکن آلومینیمی نسبت به سیلیسیمی
بیشتر بوده که ناشی از اثر آلومینیم در پایداری پرلیت
است[ .]17،3مشخصات ریزساختاری این چدن در جدول ()2
آمده است.
Austempered ductile iron
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(الف)

(ب)
شکل  -8تصاویر میکروسکوپ نوری از ریزساختار ریختگی چدن نشکن:
الف) قبل از اچ ،ب) بعد از اچ.

جدول  -2مشخصات ریزساختار چدن نشکن در حالت ریختگی

تعداد گرافیتهای کروی ) (Nodule/𝑚𝑚2

117

درصد کرویت

48

مقدار گرافیت ()%

17

مقدار فریت ()%

8

مقدار پرلیت ()%

82

قطر متوسط کرههای گرافیت (میکرومتر)

14/1

 -2-9بررسی اثر زمان آستمپرینگ بر ریزساختار

شکلهای ( )2تا ( )4ریزساختار نمونههای آستمپر شده در
دماهای  724 °C ،777 °C ،144 °Cو  747 °Cرا نشان
میدهد .با توجه به اینکه دگرگونی آستمپر فرآیندی مبتنی بر
جوانهزنی و رشد بوده و شامل سه مرحله است [ ، ]12،11انتظار
می رود که در یک دمای آستمپر مناسب ،با افزایش زمان
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آستمپر ،کربن بیشتری از فریت بینایتی به درون آستنیت نفوذ
میکند و آستنیت میان تیغههای فریت بینایتی از کربن غنیتر
شده تا به پایداری حرارتی و سپس مکانیکی برسد .با تبدیل
آستنیت کمکربن به پرکربن ،مرحله دوم آستمپر شروع شده و
درنهایت نیز با تجزیه آستنیت پرکربن به فریت و کاربید مرحله
سوم دگرگونی شروع میشود .با توجه با شکل ( )2در دمای
 144°Cو زمانهای کوتاه آستمپرینگ ( 1دقیقه و  7دقیقه) ،در
ریزساختار زمینه مقداری مارتنزیت به همراه آستنیت واکنش
نیافته و اندکی فریت سوزنی است .با گذشت زمان استحاله ،از
میزان فاز مارتنزیت کاهش یافته و جای خود را به آستنیت
باقیمانده و فریت سوزنی میدهد .بهطوریکه در زمان  12دقیقه
مارتنزیت بهطور کامل از ریزساختار حذف شده و زمینه شامل
فریت بینایتی و آستنیت باقیمانده است در زمانهای اولیه
استحاله ،زمان کافی جهت پیشرفت استحاله فراهم نبوده و عدم
رشد کافی صفحات فریت بینایتی موجب عدم اشباع آستنیت
باقیمانده از کربن میشود .ازاینرو مقداری فاز مارتنزیت در
ریزساختار وجود دارد و بخش عمده آستنیت باقیمانده موجود
در شکلها در واقع آستنیت استحاله نیافته است .بررسی تصاویر
ریزساختار نمونههای آستمپر شده در دماهای ( 777 °Cشکل
 ،)1نشان میدهد ریزساختار بهطور عمده شامل خوشههای فریت
بینایتی همراه با فیلمهای آستنیت باقیمانده و مقداری آستنیت
بلوکی است .آستنیت بلوکی ناشی از شکل هندسی آستنیت اولیه
محدود شده توسط خوشههای بینایتی است .درحالیکه فیلمهای
آستنیت بین زیر واحدهای فریت بینایتی محبوس شدهاند.
شکلهای ( )7و ( ،)4ریزساختار نمونههای آستمپرشده در
دماهای  724و  747 °Cبرای مدت زمانهای مختلف نشان
داده شده است .در این دماها ،در زمان  1و  7دقیقه مشخص
است که استحاله آستمپرینگ پیشرفت قابلتوجهی داشته است
و با رسیدن زمان آستمپرینگ به  11دقیقه ریزساختار کامالا
آسفریتی شده است .نتایج با بررسیهای صبوری [ ]11که بر روی
چدن نشکن آلومینیمی با  7/8درصد آلومینیم انجام داد ،مطابقت
دارد .او نشان داد که با افزایش دمای آستمپرینگ از  177به °C
 ،777به علت تغییرات قابلتوجه در افزایش سرعت نفوذ کربن و
کاهش نیرومحرکه برای جوانهزنی فریت بینایتی ،آسفریت باالیی
تشکیل شده است و فریت بینایتی بهصورت صفحهای شکل در
آمده است .ریزساختار در چدنهای آلومینیمی در محدوده
بینایت باالیی بهصورت صفحات فریت بینایتی درشت همراه با
آستنیت باقیمانده که بیشتر بهصورت بالکی شکل است که
مشابه دیگر چدنهای نشکن آستمپر است [.]17
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شکل  -2تصاویر ریزساختار نمونههای آستنیته شده به مدت  2ساعت در دمای  399 °Cو آستمپر شده در دمای : 957 °C
الف)  8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
(آستنیت باقیمانده بالکی= ،BRAآستنیت باقیمانده فیلمی= ،FRAفریت بینایتی= ،Bαمارتنزیت=  ،𝛂′آستنیت واکنش نیافته=)UAV
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شکل  -9تصاویر ریزساختار نمونههای آستنیته شده به مدت  2ساعت در دمای  399°Cو آستمپر شده در دمای 499°C
الف) 8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
(آستنیت باقیمانده بالکی= ، BRAآستنیت غنی از کربن=𝐂𝐇𝛄 ،فریت بینایتی=)Bα
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(ب)

(الف)

𝐂𝐇𝛄 𝐁𝛂 +

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

شکل  -4تصاویر ریزساختار نمونههای آستنیته شده به مدت  2ساعت در دمای  399 °Cو آستمپر شده در دمای 427 °C
الف)  8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
(آستنیت بالکی= ، BRAآستنیت غنی از کربن=𝐂𝐇𝛄 ،فریت بینایتی=)Bα
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(ز)

BRA

(و)

(ح)

شکل  -7تصاویر ریزساختار نمونههای آستنیته شده به مدت  2ساعت در دمای  399°Cو آستمپر شده در دمای 479 °C
الف)  8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
(آستنیت بالکی= ، BRAآستنیت غنی از کربن=𝐂𝐇𝛄 ،فریت بینایتی=)Bα
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بوسنجاک 1و همکاران [ ]14با اعمال آستمپرینگ بر روی چدن
نشکن حاوی مس ،مولیبدن و نیکل بیان کردند که در دمای باال
( 147 °Cو  ،)777 °Cتشکیل جوانههای فریت بینایتی کاهش
مییابد ،درحالیکه نرخ رشد فریت بینایتیها سریعتر میشود.
درنتیجه ،زمینه دارای کسر حجمی پایینتری از فریت بینایتی
میشود این در حالی است که صفحات فریت بینایتی بهطور
قابلتوجهی درشت شدهاند .همچنین تصاویر میکروسکوپ نوری
بالوس 2و همکاران در دمای  777 °Cنشاندهنده آسفریت باالیی
شامل صفحات درشت فریتی همراه با آستنیت باقیمانده بهصورت
بلوکی است که نتایج این تحقیق نیز با آن مطابقت دارد.
همانطور که در تمام شکلها مشخص است ،فریت بینایتی از
مرزدانههای آستنیت و فصل مشترک کرههای گرافیت با آستنیت
جوانه میزند .غلظت عناصر گرافیتزا در اطراف کرههای گرافیت
باالترین مقدار خود را دارد و در مرز سلهای یوتکتیک حداقل
است [ .]14همچنین بررسی تصاویر و آنالیز  EPMAحاکی از
این است که جدایش و تجمع آلومینیم در اطراف گرافیتها
بیشترین مقدار است [ .]11در زمانهای کم ( 1دقیقه) ،مقدار
خیلی کمی بینایت در اطراف گرافیتها دیده میشود .باگذشت
زمان ،کسر حجمی فریت بینایتی افزایش یافته و از میزان
بالکهای آستنیت کاسته میشود.
شکلهای ( )1تا ( ،)3ریزساختار نمونههای آستمپر شده در
دماهای  724 ،777 ،144و  747 °Cبا میکروسکوپ الکترونی
روبشی را نشان میدهد .در این تصاویر ،ناحیههای با رنگ
روشنتر مربوط به آستنیت باقیمانده و ناحیههای تیرهتر مربوط
به فریت بینایتی است .در دمای استحاله  144 °Cصفحات
بینایتی و فیلمهای آستنیت به دام افتاده بین آنها نسبت به
دمای باالتر ظریفتر است .با افزایش دمای استحاله این صفحات
و فیلمها ،ضخیمتر شده و بالکهای آستنیتی کوچکتر شدهاند.
در یکزمان ثابت هر چه دمای استحاله باالتر باشد پیشرفت
استحاله بیشتر است .برای مثال در زمانهای  1و  7دقیقه در
دمای  144°Cمشاهده میشود که فریت بینایتی در ریزساختار
نسبت به دمای  747 °Cکمتر بوده و هنوز مقدار زیادی آستنیت
واکنش نیافته در ساختار وجود داشته که ناشی از عدم پیشرفت
کافی دگرگونی است .این افزایش کسر حجمی فریت بینایتی با
افزایش دما را میتوان به افزایش سرعت نفوذ کربن و رشد بیشتر

شکل ( ،)17ریزساختار نمونههای آستمپر شده در دماهای ،144
 724 ،777و  747 °Cبرای زمان  1دقیقه را نشان میدهد.
همانطور که در شکل ( 17الف) مشخص است ،ریزساختار نمونه
آستمپر شده در دمای  144 °Cدارای تیغههای نازکتر فریت
بینایتی و مقداری مارتنزیت است .مطابق با شکل ( )11که اندازه
متوسط ضخامت صفحات فریت بینایتی را نشان میدهد ،با
افزایش دمای آستمپر تیغههای فریت بینایتی ضخیمتر شده و
مارتنزیت از ساختار حذف شده است.
پنرسلوان 1و همکاران [ ]27نیز بیان کردند که با افزایش دمای
آستمپر ریزساختار درشتتری حاصل شود .در دمای آستمپر
پایینتر ،اختالف بین دمای آستنیته و آستمپر باالتر است.
درنتیجه ،نیرومحرکه جوانهزنی فریت بیشتر و لذا جوانهزنی این
فاز بیشتر است .اما به دلیل پایینتر بودن دمای آستمپر ،نفوذ
کربن کمتر بوده و سرعت رشد پایینتر خواهد بود.

Bosnjak

1

1

Balos

2

فریت بینایت نسبت داد .با افزایش دمای استحاله ،دوره نهفتگی
در نمودارهای تکدما کاهش یافته و کسر حجمی معینی از فریت
بینایتی در زمانهای کوتاهتری تشکیل میشود .بنابراین
ریزساختارهایی که درنتیجه عملیات حرارتی آستمپرینگ حاصل
شدهاند شامل گرافیت کروی در زمینهای شامل فریت بینایتی
همراه با آستنیت باقیمانده است .این عالئم با تصاویر
میکروسکوپ الکترونی که پرز و همکاران [ ]14و [ ]18در مورد
چدن سیلیسیمی گرفتهاند ،همخوانی دارد .آنها بیان کردند که
هنگامیکه آستمپرینگ در دمای باال انجام میشود (باالتر از
 )147°Cیک ساختار درشت از فریت بینایتی و آستنیت
باقیمانده مشاهده میشود.
نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی نظیفی و همکاران [ ]13در
دمای  147°Cبر روی چدن با  2/11آلومینیم نیز نشان میدهد
که در زمان  1دقیقه بخش کوچکی از زمینه به بینایت تبدیل
شده است .در ادامه با افزایش زمان آستمپرینگ کسر حجمی
بیشتری از آستنیت به بینایت تحول یافته است .آنها بیان کردند
که زمان آستمپر  177دقیقه جهت دستیابی به ریزساختار با
بهترین ترکیب از خواص مکانیکی و حداقل مقدار مارتنزیت یا
کاربید کافی است.
 -9-9بررسی اثر دمای آستمپرینگ بر ریزساختار

Panneerselvam

پژوهشنامه ریختهگری ،تابستان  ،8931جلد  ،9شماره  ،2صفحات 39-57

(لف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

شکل  -7تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMاز نمونههای آستمپرشده در دمای  957 °Cبرای زمانهای مختلف:
الف)  8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

شکل  -5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی( )SEMاز نمونههای آستمپرشده در دمای  499 °Cبرای زمانهای مختلف
الف )  8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

شکل  -1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی( )SEMاز نمونههای آستمپرشده در دمای  427 °Cبرای زمانهای مختلف
الف)  8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

شکل  -3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی( )SEMاز نمونههای آستمپرشده در دمای  479 °Cبرای زمانهای مختلف
الف)  8دقیقه ،ب)  4دقیقه ،ج)  87دقیقه ،د)  92دقیقه ،ه)  74دقیقه ،و)  821دقیقه ،ز)  277دقیقه ،ح)  782دقیقه.
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شکل  -89ریزساختار نمونههای آستنیته شده به مدت  2ساعت در دمای  399 °Cو آستمپر شده به مدت  8دقیقه در دماهای:
الف)  957 °Cب)  499 °Cج)  427 °Cد) ( 479 °Cفریت بینایتی= ، Bαمارتنزیت= )𝜶′
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شکل  -88تغییرات متوسط ضخامت صفحات فریت بینایتی برای زمان 8
دقیقه آستمپر با دما.
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شکل  -82تغییرات متوسط ضخامت صفحات فریت بینایتی با دما.

با توجه به تصاویر میکروسکوپ الکترونی و نوری و شکل ()12
که متوسط ضخامت تیغههای فریت بینایتی را نشان میدهد،

مشخص است که با افزایش دمای آستمپرینگ متوسط ضخامت
تیغههای فریت بینایتی افزایش دما از  144به  ،747 °Cاز 7/11
میکرومتر به  7/11میکرومتر رسیده است .همچنین با افزایش
دما ،هم تعداد تیغههای فریت بینایتی کاهش یافته و هم تیغهها
کوتاهتر ،ضخیمتر و مشخصتر در ساختار ظاهر میشود .در
حقیقت با استفاده از تصاویر نشان داده شده میتوان دریافت که
در بینایت باالیی ازنظر سینتیک استحاله ،سرعت رشد تیغههای
فریت بیشتر از سرعت جوانهزنی است ،بنابراین تیغههای فریت
ازنظر عرضی نیز ضخیمتر هستند .انجام عملیات حرارتی
آستمپرینگ در محدوده بینایت باالیی به دلیل باالتر بودن
سرعت نفوذ کربن ،موجب میشود که بیشتر کربن قادر باشد
همزمان با رشد تیغههای فریت بینایتی به سمت خارج نفوذ کند،
این حالت منجر به غنی شدن فاز آستنیت بین تیغههای فریت
در حال رشد میشود.
 – 4-9بررسی اثر دما و زمان آستمپرینگ بر سختی

شکل ( ،)11تغییرات سختی نمونهها برحسب زمان آستمپر را در
دماهای آستمپر مختلف نشان میدهد .با توجه به شکل ،روند
کلی تغ ییرات سختی با زمان آستمپر به این صورت است که در
ابتدا و با گذشتن از مرحله اول دگرگونی آستمپر و ورود به مرحله
دوم آستمپر ،مقدار سختی افت شدیدی پیدا میکند .سپس با
افزایش زمان آستمپر و افزایش غلظت کربن آستنیت باقیمانده
در مرحله دوم ،سختی اندکی افزایش مییابد .با گذشتن زمان
طوالنی آستمپر در چهار دما برای زمان  412دقیقه افزایش

11

شاکری و بوترابی  /بررسی ریزساختار و سختی چدن نشکن آلومینیمی آستمپرشده در محدوده بینایت باالیی
650

 -4نتیجهگیری

957درجه سانتیگراد

600

499درجه سانتیگراد
427درجه سانتیگراد

550

500
450

)Hardness (HV

479درجه سانتیگراد

400
350
300
500

400

300
)tA (min

200

100

0

شکل  -89تغییرات سختی با دما و زمان آستمپرینگ

داشته است .این افزایش سختی در زمانهای طوالنی احتماالا به
دلیل شروع واکنش مرحله سوم آستمپرینگ و ایجاد کاربیدها در
ساختار است .با توجه به شکل ،باالترین سختی در سه دمای
 777 ،144و  ،724°Cدر زمان  1دقیقه بهدستآمده است .باالتر
بودن سختی نمونه  1دقیقه در دمای  144°Cنسبت به دمای
 ،747°Cاحتماالا به دلیل حضور مارتنزیت در ریزساختار است.
باالتر بودن سختی زمان  412دقیقه در دمای  747°Cنسبت به
زمان  1دقیقه در این دما ،امکان دارد به دلیل باالتر بودن مقدار
کاربید حاصل از تجزیه آستنیت در مرحله سوم آستمپرینگ به
علت باالتر بودن دمای آستمپرینگ باشد .این کاربیدها بسیار
ریزند و جهت مشاهده آنها نیاز به میکروسکوپ الکترونی با
قدرت تفکیک باال است .بهطورکلی سختی کل ساختار تابعی از
ضخامت صفحات فریتی است بهطوریکه با افزایش ضخامت
صفحات ،میزان سختی کاهش مییابد.
در دمای باال ،به دلیل نفوذ سریعتر کربن به درون آستنیت ،این
فاز سریعتر پایدار شده که این عامل کاهش مقدار مارتنزیت و
حذف آن و کاهش سختی را سبب میشود .نتایج تحقیقات
بهمنی و همکاران [ ]21نشان داد که تغییرات سختی با زمان
آستمپر برای چدن سیلیسیمی با روند تغییرات سختی در این
پژوهش تطابق دارد.
نتایج تحقیقات قرقی [ ]22روی چدن نشکن سیلیسیمی حاوی
نیکل و مس در دمای آستمپر از  147و  137°Cنشان داد که با
گذشت زمان در دمای آستمپر ثابت ،سختی کاهش مییابد و با
شروع مرحله سوم آستمپرینگ و تجزیه آستنیت باقیمانده به
فریت و کاربید ،سختی افزایش مییابد .همچنین دمای آستمپر
باالتر به دلیل ساختار آسفریتی درشتتر و مقدار آستنیت پرکربن
باالتر ،سختی نسبت به دمای پایینتر کاهش مییابد.

در تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر آلومینیم بر ریزساختار و
خواص مکانیکی چدن نشکن آستمپر شده ،نمونههایی استخراج
شد و سپس عملیات آستمپرینگ قرار گرفت .در مرحله ،بررسی
ریزساختاری و آزمونهای سختی بر روی آنها صورت گرفت.
نتایج حاصل از آن به شرﺡ زیر است:
 -1ریزساختار ایجاد شده در مراحل اولیه آستمپرینگ ،شامل
فریت بینایتی و آستنیت پرکربن بوده که در انتهای استحاله
آستمپر ،این آستنیت پرکربن تجزیه میشود .درنتیجه
میتوان انتظار داشت که با کنترل مراحل آستمپرینگ،
ریزساختاری با خواص فیزیکی و مکانیکی بهتری میتوان
بهدست آورد.
 -2با افزایش دمای آستمپرینگ ضخامت صفحات فریت
بینایتی از  7/11به  7/11میکرومتر افزایش پیدا کرده است.
 -1زمان آستمپرینگ  1دقیقه باعث ایجاد مارتنزیت در زمینه
می شود ولی با افزایش زمان آستمپرینگ ،مارتنزیت حذف
شده و بینایت در زمینه تشکیل میشود .با طوالنی شدن
زمان آستمپرینگ ،آستنیت باقیمانده به فریت و کاربید
تجزیه میشود که احتماالا دلیل افرایش سختی در زمانهای
طوالنی است.
 -4با افزایش زمان آستمپرینگ در هر چهار دما سختی ابتدا
کاهش و سپس در زمانهای طوالنی مقدار سختی افزایش
مییابد.
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Abstract:
The Austempering process that leads to formation of a bainitic microstructure in cast iron is
significantly affected by any variation in austempering time and temperature as well as chemical
composition of samples. The present work is aimed to reveal the effects introduced by aluminum
substitution for silicon in the alloy and austempering treatment on bainite transformation kinetics.
Samples of the same size were initially austenitizing at 900°C for 2h in order to achieve a uniform
austenitic microstructure, followed by austempering at four upper bainitic temperatures of (375,
400, 425 and 450°C) at various times (1 to 512 min.). Microstructural analyses were carried out
by means of optical and electron microscopes and observed that by increasing austempering
temperature the thickness of ferritic bainitic plates increases from 0.31 μm in 375°C to 0.63 μm in
450°C. It was concluded that austempering transformation in aluminum ductile cast iron is
somehow similar Si cast iron. The difference is that the rate of the first stage of austempering was
higher while other stages went through the same rates as the other types of cast iron.
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