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تاثیر عملیات حرارتی بر سختی و ریزساختار چدن سفید پرکروم
رسول حبیب الهی ،1حمید

خرسند2

چکیده
آلياژ چدن سفيد پرکروم به صورت گسترده براي توليد گلوله هاي آسيا در صنایع سيمان سازي کاربرد دارد .سختي
حجمي این گلوله ها با توجه به کارایي آن ها از اهميت خاصي برخوردار است .در این پژوهش گلوله هاي سایز 60
ميلي متر پس از عمليات آنيل تحت  3سيکل عمليات حرارتي کوئنچ هواي فشرده ،کوئنچ روغن و مارتمپرینگ قرار
گرفت سپس سختي سنجي برحسب راکول  Cانجام شده و تصاویر ریزساختاري هر  3سيکل مورد بررسي قرار داده
شد .نتایج حاکي از آن است که کمترین تفاوت سختي سطح و عمق گلوله در سيکل مارتمپرینگ به دست مي آید،
اگر چه بيشترین مقدار سختي ،مربوط به نمونه کوئنچ روغن است.
واژه های کلیدی :چدن سفيد پر کروم ،ریزساختار ،سختي سنجي ،مارتمپرینگ

 .1دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مواد دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدین طوسي rhabibolahi@gmail.com

 .2دانشيار گروه مهندسي مواد دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدین طوسي
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مقدمه
چدنهاي سفيد مقاوم به سایش کاربردهایي نظير تيغه هاي توربين ماشين شات پينينگ ،تجهيزات استخراج
در معدن ،صنعت سيمان ،قالب آجر و به خصوص گلوله هاي آسيا دارند [1و .]2بدليل شرایط اقتصادي این نوع
چدن ها از اهميت ویژه اي برخوردارند .ساختار ميکروسکوپي این آلياژها اغلب شامل یک زمينه مارتنزیتي در
شبکهاي از کاربيدهاي کمپلکس آهن و کرم یکنواخت مي باشد .مقاومت به سایش باال و مقاومت دربرابر ضربات
مکانيکي ناشي از برخورد گلوله ها با یکدیگر و با بدنه آسيا از ویژگي هاي این ساختار ميکروسکوپي است.
گلولههاي آسيا در سایزهاي مختلف و در اتاقچه هاي آسياهاي سيمان سفيد یا خاکستري به کار رفته و به واسطه
نرخ سایش پایين ،حداقل مواد فلزي را در سيمان توليدي وارد ميکنند [.]3
سختي حجمي گلوله هاي آسيا به دو دليل حائز اهميت است :اول اینکه تغييرات سختي شدید بين سطح و
مرکز گلولهها باعث تغيير شکل گلولهها مي شود که دليل این امر را مي توان در غيرهمگن بودن ساختار و عمليات
حرارتي نامناسب یافت و دیگري اینکه گلوله هاي بزرگ فرسایش یافته را مي توان در موارد دیگري مصرف
کرد؛ لذا کاهش سختي از سطح به مرکز ،باعث عدم کارایي گلوله هاي کوچک شده ميشود[.]3
چدن هاي سفيد پرکرم داراي ریزساختار شامل دندریت هاي اوليه و ساختار یوتکتيکي مي باشند؛ کاربيدهاي
یوتکتيکي تشکيل شده در ساختار بسته به ترکيب شيميایي و سرعت سرد شدن در طي انجماد یکي از سه نوع
استوکيومتري  (𝐹𝑒𝐶𝑟)3 C, (FeCr)7 C3 , (FeCr)23 C6است .کاربيدهاي یوتکتيکي اغلب صرف نظر از
درصد کرم از نوع  𝑀7 C3مي باشند .سرعت سرمایش عالوه بر تعيين نوع فاز زمينه ،که مي تواند شامل آستنيت،
مارتنزیت یا پرليت باشد بر کاربيدها نيز اثرگذار است .زماني که سرعت سرد شدن آهسته باشد کاربيدهاي ثانویه
اطراف دندریت هاي آستنيت تشکيل مي شوند [.]4
چدن هاي سفيد پرکرم با ترکيب هيپویوتکتيک به علت عدم رسوب کاربيدهاي اوليه داراي چقرمگي باالتري
نسبت به چدن هاي سفيد پرکرم با ترکيب هایپریوتکتيک مي باشند .ساختار ریخته گري این آلياژها شامل
دندریتهاي اوليه و ساختار یوتکتيکي ميباشد .ساختار کاربيدهاي یوتکتيکي به نوع و ميزان عناصر کاربيدزا و
کربن معادل بستگي دارد .اندازه کلوني ساختار یوتکتيکي به دامنه انجماد و سرعت سرمایش وابسته است [.]5
حين سرد شدن تعادلي از دماي یوتکتيک تا دماي بحراني ( 720درجه سانتيگراد) رسوب کاربيدهاي کرم از
زمينه آستنيت ،و در ادامه سرد شدن استحاله پرویوتکتيکي رخ مي دهد .در سرد شدن غير تعادلي ،آستنيت فوق
اشباع شده از کربن و کرم ،مي تواند به بينيت یا پرليت تبدیل شود که با استفاده از عناصر آلياژي از این امر
جلوگيري مي شود [ .]2با افزایش درصد کربن ،سختي کاربيدهاي یوتکتيکي افزایش مي یابد .این در حالي است
که وضعيت کاربيدهاي یوتکتيکي  𝑀7 C3در چدن هاي حاوي  10تا  26درصد کربن ،در حين عمليات آستنيته
کردن تغيير نمي کند [.]5
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عمليات حرارتي متداول براي چدن هاي سفيد پرکرم شامل آنيل ،سختکاري و تمپر مي باشد [ 6و .]7به منظور
رسيدن به یک ساختار مقاوم به سایش و با چقرمگي باال در چدن هاي سفيد پرکرم ،ریزساختار با کاربيد و زمينه
مناسب نياز است .بعنوان مثال براي رسيدن به حداکثر سختي و مقاومت به سایش ،زمينه مارتنزیتي توسط عمليات
حرارتي ایجاد ميگردد که استفاده از عناصر آلياژي براي جلوگيري از تشکيل پرليت ضروري است .در این حالت
اعمال کوئنچ هوا پاسخگو مي باشد .سرد کردن با شدت هاي بيشتر باعث ایجاد ترک و تنش هاي داخلي مي شود.
پس با استفاده از عناصر آلياژي مناسب قابليت سختي پذیري باال مي رود .با افزایش درصد کربن و کرم ،در شرایط
یکسان توزیع یکنواخت تري از کاربيدها در زمينه قابل حصول است .بعبارتي با افزایش درصد کربن و کرم ،دماغه
نمودار  TTTبه سمت راست منتقل و امکان دستيابي به مارتنزیت و درصد کاربيدهاي بيشتر در سرعت هاي
پایينتر سرمایش ممکن مي شود .بنابراین با سرد کردن در هواي فشرده مي توان به زمينه مارتنزیتي و تحميل تنش
هاي داخلي کمتر در قطعه دست یافت .استفاده از عناصر  Ni ،Mnو  Cuسبب افزایش درصد آستنيت باقي مانده
شده و مقاومت به سایش را کاهش مي دهد [.]2
آگنوسيو و همکارانش ميزان نرخ گرمایش را براي آستنيته کردن و تمپر برابر  75درجه سانتيگراد بر ساعت
بيان کرده اند [ .]7دماي آستنيته بر ساختار و خواص نهایي تأثيرگذار وتعيين کننده درصد کربن محلول در زمينه
آستنيت است .محدوده دماي آستنيته کردن براي چدن  Class II of ASTM A 532حاوي  12تا  20درصد کرم
بين دماي  950تا  1100درجه سانتيگراد مي باشد و زمان کافي براي حل شدن کاربيدها به منظور رسيدن به سختي
حداقل  4ساعت و به ازاي هر اینچ  1ساعت اضافه در نظر گرفته شود که این زمان براي قطعات پرليتي کامل،
کاهش ميیابد .مطابق شکل  1با افزایش دماي آستنيته ،پایداري آستنيت افزایش یافته که در نتيجه ميزان آستنيت
باقي مانده افزایش و سختي کاهش مي یابد .عالوه بر آن دماي آستنيته پایين ،موجب تشکيل مارتنزیت کم کربن
مي شود که در نتيجه سختي و مقاومت به سایش کاهش مي یابد [ 8 ،2و.]9
در حالتي که سایر پارامترها نظير دما و زمان آستنيته ،دماي تمپر ،ترکيب شيميایي و ...به جز محيط کوئنچ،
ثابت است ،تغييرات سختي ناشي از تغييرات ریزساختار مي باشد .با توجه به ریزساختار مي توان گفت که با افزایش
سرعت سرد کردن استحاله هاي نفوذي به تعویق افتاده و ریزساختار زمينه متمایل به فازهاي غيرتعادلي نظير بينيت
باالیي ،بينيت پایيني و مارتنزیت مي شود [.]2
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شکل .1تاثیر دمای آستنیته بر سختی و آستنیت باقیمانده (چپ) [ .]7و کسرحجمی آستنیت باقیمانده و کاربید (راست) [.]8

آگونسوي و همکارانش با بررسي تأثير محيط کوئنچ در مقاطع مختلف بر سختي آلياژ  ،NF637Aمطابق
شکل  2نشان دادندکه براي مقاطع تا ضخامت  120ميليمتر تفاوت سختي در دو محيط کوئنچ هوا فشرده و روغن
نامحسوس مي باشد [ .]10محيط کوئنچ هوا فشرده از دماي آستنيته تا دماي پایين تر از تشکيل پرليت در حدود
 550درجه سانتيگراد توصيه شده است .از دماي  550درجه سانتيگراد تا دماي محيط نرخ سرد شدن باید حداقل
(داخل کوره) باشد [.]2

شکل .2پروفیل سختی برای آلیاژ  NF637Aتحت محیط کوئنچ متفاوت [.]10

دو نوع تمپر براي چدن هاي سفيد پرکرم پيشنهاد شده است .یکي تمپر در محدوده دمایي  205الي  230درجه
سانتيگراد به مدت  2الي  4ساعت که به منظور افزایش تافنس و آزاد شدن تنش هاي داخلي انجام مي شود [.]11
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دیگري تمپر دما باال بخصوص براي قطعات بزرگ ریخته گري به منظور کاهش درصد آستنيت باقي مانده و
افزایش مقاومت ورقه اي شدن در محدوده دمایي  480الي  550درجه سانتيگراد [ .]2ساختار پس از کوئنچ حاوي
کسر حجمي از آستنيت باقي مانده است (شکل  .)1بعلت حذف آستنيت باقي مانده در حين تمپر مطابق شکل -3
راست ،مي توان با انتخاب صحيح پارامترهاي تمپر شامل دما ،زمان تمپر ،ترکيب شيميایي و تاریخچه حرارتي قطعه
به ساختار با خواص مورد نظر دست یافت .زمان یا دماي بيش از حد تمپر موجب افت سختي و کاهش مقاومت به
سایش مطابق شکل -3چپ مي شود [.]2

شکل .3تاثیر دمای تمپر برکسر حجمی آستنیت باقیمانده وکاربید (راست) وکسرحجمی آستنیت باقیمانده و میکروسختی (چپ) [.]12

مواد و روش تحقیق
نمونه هاي مورد استفاده در این تحقيق با توجه به استاندارد  ASTM A512چدن سفيد پرکرم ازکالس  IIو
گروه  Bبوده و گلوله ها به قطر  60ميليمتر درقالب ماسه اي ریختهگري شدند .ترکيب شيميایي این گلوله ها در
جدول  1آورده شده است .گلوله ها تحت عمليات آنيل با سرعت گرمایش  75درجه سانتيگراد بر ساعت تا دماي
 900درجه سانتيگراد قرار گرفت و در کوره سرد شدند .جهت جلوگيري از اکسيداسيون و دکربوره شدن سطحي،
نمونه ها حين آنيل درون ظرف حاوي گرانول قرار داده شد .سپس نمونه ها تحت  3سيکل عمليات حرارتي مطابق
جدول  2قرار گرفتند.
جدول .1ترکیب شیمیایی چدن سفید پر کروم
Cu

Ni

Mo

Cr

S

P

Mn

Si

C

0.08

0.23

0.5

14.7

0.007

0.03

0.5

0.7

2.6
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جهت سختي سنجي برحسب راکول  Cدوسطح موازي برگلولهها ایجاد گردید .در ادامه بر همين سطوح،
آماده سازي متالوگرافي طبق استاندارد  ASTM E3صورت گرفت .سپس نمونه ها با محلول ویلال و محلول حاوي
 15گرم  450 ،FeCl3 H2Oميلي ليتر  HClو  180ميلي ليتر  ]7[ H2Oبه منظور تشخيص کاربيدهاي اوليه و ثانویه
از دیگر فاز (آستنيت و مارتنزیت) اچ گردیدند.
جدول .2سیکل های عملیات حرارتی مربوط به نمونه ها

شماره سيکل

نام سيکل

1

کوئنچ هواي فشرده

2

کوئنچ روغن

3

مارتمپرینگ

توضيح سيکل عمليات حرارتي
آستينه در دماي  970درجه سانتيگراد ،کوئنچ هواي فشرده تا دماي  500درجه سانتيگراد،
خنک کردن در هوا تا  50درجه سانتيگراد و سپس تمپر در دماي  550درجه سانتيگراد به
مدت  2ساعت و سرد کردن در هوا
آستينه در دماي  970درجه سانتيگراد ،کوئنچ روغن تا دماي  500درجه سانتيگراد ،سپس
خنک کردن در هوا تا  50درجه سانتيگراد و سپس تمپر در دماي  550درجه سانتيگراد به
مدت  2ساعت و سرد کردن در هوا
آستينه در دماي  970درجه سانتيگراد ،نگهداري در حمام نمک  500درجه سانتيگراد به
مدت  90ثانيه از دماي  850درجه سانتيگراد ،خنک کردن در هواي فشرده تا دماي 50
درجه سانتيگراد و سپس تمپر در دماي  520درجه سانتيگراد به مدت  2ساعت و سرد کردن
در برابر هواي فشرده

نتایج و بحث
ریزساختار

مطابق شکل -4راست ریزساختار نمونه ریخته گري شده شامل زمينه اي از پرليت با ساختار یوتکتيکي
وکاربيدهاي (اغلب ميله اي شکل و حجيم)  M7 C3است .این ساختار با ریزساختار مربوط به نمونه تحقيق اینتيدک
و همکارانش (شکل -4وسط) [ ،]6همخواني دارد .با توجه به ترکيب شيميایي نمونه ریخته گري (درصد موليبدن
پایين) و سرعت سرمایش پایين (در قالب) ،زمينه پرليتي در این نمونه ها دور از انتظار نيست .کلوني هاي پرليت
پس از سختکاري با کاربيدهاي ثانویه ،مارتنزیت و آستنيت جایگزین ميشوند .مورفولوژي ساختار یوتکتيکي
به صورت کلوني هایي است که در مرکز نازک و با دور شدن از مرکز ضخيم تر مي گردند .جهت جلوگيري از
تشکيل پرليت در این آلياژ به حداقل  1.5درصد موليبدن نياز است [ .]2ساختار نمونه پس از آنيل در شکل -4چپ
آورده شده است.
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شکل .4ریزساختار نمونه خام (راست) .ریزساختار نمونه اینتیدک (وسط) [ .]6ریزساختار نمونه پس از آنیل (چپ).

مطابق جدول  ،2سه سيکل سخت کاري به ترتيب شامل کوئنچ هواي فشرده ،کوئنچ روغن گرم و مارتمپرینگ بر
روي این آلياژ انجام شد .زمينه پرليتي در حالت ریخته گري ،پس از کوئنچ به مارتنزیت ،کاربيدهاي ثانویه و
آستنيت تبدیل گردید (شکل .)5کاربيدهاي ثانویه در این مرحله بطور گسترده در زمينه مارتنزیتي تشکيل شد و
داراي مورفولوژي مکعبي و توزیع ماسه اي گونه هستند؛ همچنين آناليز  EDXحاکي از استوکيومتري نزدیک به
 M23 C6براي کاربيدهاي ثانویه است [ .]13پاول و همکارانش بيان کردند تمایلي براي تشکيل کاربيدهاي ثانویه
بر کاربيدهاي یوتکتيکي وجود ندارد و آنها بر روي زمينه جوانه زني و رسوب ميکنند .همچنين تمایلي ازلحاظ
ترمودیناميکي به تشکيل کاربيدهاي  M23 C6وجود ندارد ولي تطابق کریستالوگرافي بين پارامتر شبکه کاربيدها و
ساختار مکعبي زمينه وجود دارد که باعث کاهش انرژي اکتيواسيون و جوانه زني کاربيدهاي ثانویه مي شود [.]14
ساختار زمينه پس از تمپر شامل فازهاي مارتنزیت و کاربيدهاي ثانویه است .ظاهر کاربيدهاي رسوبي به تعداد
سيکل هاي تمپر بستگي دارد :پس از تمپر اول شبيه به کاربيدهاي رسوبي در حالت سخت کاري است ولي در
تمپر هاي بعدي به صورت ریز و تعداد بيشتر در زمينه مشاهده مي شوند [.]6
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شکل .5ریزساختار نمونه تحت عملیات حرارتی سیکل( 1راست) سیکل( 2وسط) و سیکل( 3چپ).
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سختی سنجی

سخي نمونه خام (پس از ریخته گري)  47 HRCبوده که با انجام عمليات حرارتي به بيش از 60 HRCرسيد.
انتظار مي رود سختي پس از تمپر به علت بازگشت مارتنزیت کاهش یابد؛ ولي در چدن هاي سفيد پرکرم به علت
کاهش آستنيت باقي مانده در اثر تجزیه و تشکيل کاربيدهاي ثانویه و همچنين تبدیل آستنيت باقي مانده بعد از
تمپر به مارتنزیت ،سختي تعيين مي شود .بعبارتي سختي پس از تمپر مجموع دو اثر کاهش سختي در اثر تمپر
مارتنزیت و افزایش سختي در اثر تشکيل کاربيدهاي ثانویه و استحاله تبدیل آستنيت باقي مانده به مارتنزیت است.
نتایج سختي سنجي مروبط به گلوله هاي مختلف در جدول  3آمده است.
جدول .3سختی نمونه ها در سیکل های مختلف

شماره سيکل

سختي سطح

سختي مغز

1

60

58

2

64

61.5

3

62.5

61

با انجام هر سه سيکل عمليات حرارتي سختي تمام نمونه ها افزایش یافته که ناشي از ایجاد مارتنزیت و رسوب
کاربيدهاي ثانویه در زمينه مي باشد .سيکل  1که شامل کوئنچ در هواي فشرده و تمپر مي باشد ،داراي کمترین
سختي سطحي مي باشد .نمایان شدن ترک در سطح نمونه  2پس از عمليات حرارتي بيانگر نامناسب بودن سيکل
عمليات حرارتي بر روي آن است .انتخاب روغن بعنوان محيط کوئنچ که زمينه مارتنزیتي سخت را به دنبال دارد
و تنش انقباضي ناشي از افت دما و انبساطي حاصل از استحاله مارتنزیتي منجر به تمرکز تنش [ ]15و تشکيل ترک
هاي ریز در گلوله مي شود .پيش بيني مي شود نگهداري نمونه در دماي باالتر از شروع تشکيل مارتنزیت در حمام
نمک مذاب ،باعث همدمایي سطح و مغز گشته و پس از کوئنچ کمترین اختالف سطحي را دارا باشد؛ به همين
علت سيکل  3بعنوان سيکل نهایي مورد پذیرش قرار گرفت.
نتیجه گیری
 .1کمترین سختي مربوط به نمونه در حالت ریخته گري و معادل  47 HRCاست.
 .2با انجام سيکل عمليات حرارتي بيان شده ،سختي تمام آلياژها افزایش یافته که ناشي از ایجاد مارتنزیت
و رسوب کاربيد هاي ثانویه در زمينه مي باشد.
 .3مطابق با سختي سنجي حجمي ،کمترین اختالف سختي در سطح و حجم با عمليات حرارتي مارتمپرینگ
قابل حصول است.
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 کاربيدهاي یوتکتيکي. مي باشد، مارتنزیتي که توسط کاربيدها تحکيم شده است، بهترین ساختار زمينه.4
 کاربيدهاي. با مورفولوژي ميله اي و در بعضي موارد تيغه اي در این نمونه ها گزارش شده استM7 C3
 رشد، به صورت ميله اي و تيغه اي که محور طولي آنها موازي با جهت انتقال حرارت در قالبM7 C3
.]16[ مي کنند
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Abstract
White cast iron alloys have many different usages specially in balls for grinding. Volume hardness of this balls are
very important because of there applications in industry. In this research balls whit 60mm diameter have been
quenched after heat treating based on 3 different cycles including compressed air quench, oil quench and
martempering. Hardness tests have done based on Rockwell C and mic rostructure images have prepared. Results
show that samples related to martempering cycle have least hardness range between edge and center of samples
although oil quenched samples have more hardness.
Keywords: White Cast Iron, Microstructure, Hardness< Martempering
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