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 مارتنزیتی مورد استفاده در-بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی فوالدهای فریتی
رآکتورهای شکافت و همجوشی
 احمد نوزاد گلیکند،*حمزه فراتیراد
 تهران ـ ایران،14395-836 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکده مواد

 دماها و فشارهاي بااليي، بازده باالي رآکتورها. نیاز روزافزون به انرژي هستهاي مستلزم طراحي رآکتورهاي هستهاي با بازده باال ميباشد:چکیده
 مارتنزيتي از جمله کانديداهاي اصلي براي استفاده شدن در اين- فوالدهاي فريتي، به دلیل دماي باالي موردنیاز رآکتورهاي نسل جديد.را ميطلبد
 مارتنزيتي از طريق ذوب در کورهي القايي تولید و بررسي ريزساختاري آنها با استفاده از- در اين تحقیق فوالدهاي فريتي.نوع رآکتورها ميباشند
 خواص مکانیکي اين فوالدها در دماهاي مختلف با انجام آزمونهاي کشش و ضربه مورد.میکروسکوپهاي ال کتروني روبشي و عبوري انجام شد
 بررسي شکستنگاري با استفاده از میکروسکوپ الکتروني بر روي مقاطع فوالدي بعد از انجام آزمونهاي کشش و ضربه انجام.بررسي قرار گرفت
. ساختار شامل فريتهاي بینیتي ميباشد که بعد از عملیات حرارتي به ساختار مارتنزيتي تبديل ميشود، نتايج نشان داد که در حالت خام.پذيرفت
QT  به مراتب بهتر از حالتNT  خواص مکانیکي اين آلیاژ در حالت.بیشینه سختي در اين فوالدها در شرايط آبديده و بهنجار شده به دست آمد

. کاهش مييابد و با افزايش بیشتر دما مجدداً بهبود مييابد400˚C  خواص انعطافپذيري اين فوالدها با افزايش دما تا.ميباشد

 شکستنگاری، فریت بینیتی، ریزساختار، مارتنزیتی- فوالد فریتی:کلید واژهها

Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of
Ferritic/Martensitic Steels Used in Fission and Fusion Reactors
H. Foratirad*, A. Nozad
Material Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14395-836, Tehran – Iran

Abstract: A dramatic increase in the world-wide demand for energy requires to design nuclear
reactors with high efficiency. The requirement for a high efficiency reactor necessitates using high
pressure and high temperature designs. Because of the high temperature operation in the new generation
of nuclear power reactors, ferritic/martensitic steel is unanimously considered to be the most suitable
metal for the reactor design. In this research, by melting in a induced furnace, ferritic/martensitic steel
was produced and then the micro-structures of the sed were investigated by using scanning electron
microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The mechanical properties of these
types of steel at different temperatures were investigated with the tensile and impact tests. The
fractography investigation has also been conducted with the SEM. The results showed that in the As-cast
form, the structure involves binate ferrites that after the heat treatment change to the martensitic
structure. The maximum hardness was obtained in the quenched and normalized conditions. The
mechanical properties in the NT form are better than the QT form. The ductility in these types of steel
reduces by increasing temperature up to 400˚C, and then it improves by increasing the temperature.
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 .1مقدمه

طريق آزمونهاي مکانیکي به انجام رسیده است .مطالعات

تا دههي هفتاد میالدي ،مادهي اصلي در رآکتورهاي تند و در

شکستنگاري مقاطع بعد از انجام آزمونهاي کشش و ضربه به

غالفهاي سوخت ،فوالدهاي زنگنزن بودند .با اين حال،

کمک میکروسکوپ الکتروني روبشي انجام پذيرفته است.

شرايط کاري مانند دماي باال همراه با تابش نوترون و پرتو گاما
چالشهاي متعددي را پیش روي مهندسان و طراحان براي

 .2روش انجام آزمایش

انتخاب مواد ساختاري و غالف اين نوع رآکتورها قرار داده

هدف از انجام اين پروژه تولید فوالدهاي فريتي -مارتنزيتي مورد

است .به بیان ديگر ،افزايش دماي خروجي موردنظر در اين

استفادهي صنايع هستهاي در مقیاس آزمايشگاهي و بررسي

رآکتورها از يک طرف و افزايش عمر مفید موردنظر (تا 60

ريزساختاري و خواص مکانیکي آن بوده است .براساس مطالعات

سال) از طرف ديگر ،شرايط دشواري را در انتخاب و طراحي

انجام شده ،فوالد با ترکیب داده شده در جدول  1انتخاب شده

مواد مناسب ايجاد نموده است .به دلیل دماي باالي مورد انتظار

است.

در طراحي اين رآکتورها ،فوالدهاي فريتي -مارتنزيتي از جمله

فرايند ذوب و ريختهگري در کورهي القايي در محیط

کانديداهاي اصلي براي استفاده شدن در اين رآکتورها هستند.

محافظ آرگون و به ظرفیت  12kgدر گسترهي دمايي

تأکید اصلي در اين مورد بر روي فوالدهاي  12%-9کرم است [1

 1600˚C-1590انجام پذيرفت .براي انجام فرايند ذوب از

و  .]2مزيت فوالدهاي فريتي -مارتنزيتي براي استفاده شدن در

ورقهايي با ترکیب ،P=0/003 ،S=0/002 ،Mn=0/07 ،C=0/02

قلب رآکتورهاي تند ،کاربرد آنها در ساختار جدارهي اول و

 Si=0/08و مابقي  Feاستفاده شده است .بهبود کیفیت مذاب و

پوشش رآکتورهاي شکافت و همجوشي ،رسانايي حرارتي بیشتر

قطعهي ريختهگري شده مستلزم اکسیژنزدايي مذاب بود .براي

و ضريب انبساط کمتر آنها در مقايسه با فوالدهاي زنگنزن

اين منظور از فرو سیلیسیم و آلومینیم استفاده شد .تنظیم مقدار

ميباشد .عالوه بر اين ،اين فوالدها در مقايسه با فوالدهاي

منگنز و عناصر آلیاژي (شامل کرم ،واناديم ،تنگستن و نیوبیم)

زنگنزن داراي مقاومت بسیار خوبي در برابر آسیبهاي ناشي از

گام نهايي آمادهسازي مذاب بود که براي آن به ترتیب از

تابش مانند تورم هستند .تورم ،يک عامل محدودکننده در

فرومنگنز ،فروکرم ،فروواناديم ،فروتنگستن و فرونیوبیم استفاده

استفاده از فوالدهاي زنگنزن در قلب رآکتورها و غالفهاي

شد .تهیهي شمشها ،به کمک قالبهاي فلزي به ضخامت

سوخت است [ 4 ،3و .]5

 2/5cmو به طول و عرض به ترتیب 30 ،و  8cmصورت گرفت.

فوالدهاي  12%-9کرم در حـالت نرمال بازپخت و آبديده-

براي کنترل ترکیب از روش کوانتومتري استفاده شد .بر اين

بازپخت با ريزساختار  %100مارتنزيت بازپخت شده مورد

اساس ،ترکیبهاي ريختهگري شده بايد مطابق با بازهي ترکیبي

استفــاده قــرار خواهند گرفت .تحت اين شرايط ،استحکام

فوالدهاي  grade 91در استاندارد  ASTM 387Aباشد [.]6

فوالدهاي  12%-9کرم به ريزساختار مارتنزيت بازپخت شده و

نتايج حاصل از کوانتومتري انجام شده در شرکت IGI

رسوبهاي موجود در آن بستگي خواهد داشت .ريزساختارهاي

تأيیدکنندهي درستي ترکیب نمونههاي ريختهگري شده است.

متداول اکثر فوالدهاي جديد  12%-9کرم (مرزدانههاي آستنیت

اين نتايج در جدول  2داده شده است.

قبلي ،مرز بین ريزدانهها و تیغهها ،نابهجاييها و رسوبها) ،مشابه
جدول  .1ترکیب اسمي فوالد فريتي -مارتنزيتي (برحسب درصد وزني)

هم و مانند نسلهاي قبل از خود هستند.
در اين تحقیق ريزساختار فوالدهاي فريتي -مارتنزيتي بعد از
فرايند ذوب و ريختهگري در کورهي القايي در محیط محافظ
آرگون ،و عملیات حرارتي ثانويه ،با میکروسکوپ الکتروني
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جدول  .2نتايج کوانتومتري فوالد فريتي -مارتنزيتي ريختهگري شده

روبشي ) (SEMو عبوري ) (TEMمورد مطالعه و بررسي قرار
گرفته است .بررسي ويژگيهاي مکانیکي اين فوالدها نیز از
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از آنجا که ريزساختار در حالت خام( )1به دلیل جدايش ،از

()4

کاهش سطح( .)3براي تعییـن تنش تسلیم از آزمايش تنش

شرايط نامطلوبي برخوردار خواهد بود ،الزم است با عملیات

استفاده شده است .براي اين منظور پس از يافتن خط کشسان و

همگنسازي اين مشکل برطرف گردد .از طرف ديگر ،الزم است

انتقال آن به میزان  0/002در راستاي مثبت بر روي محور کرنش،

ساختار ريختهگري شده ،با انجام تغییر شکل در دماي باال شکسته

محل طالقي آن با منحني تنش -کرنش به عنوان تنش تسلیم در

شود تا از اين طريق شرايط مناسب براي رسیدن به خواص

نظر گرفته شده است .براي محاسبهي درصد ازدياد طول و

مکانیکي مطلوب پس از عملیات حرارتي فراهم شود .به همین

کاهش سطح مقطع از روابط زير استفاده شده است

دلیل شمشها پس از انجام فرايند همگنسازي ،در دماي
 1100˚Cبه مدت  4ساعت تحت عملیات نورد قرار گرفتند تا

El% = Δl / l0, Δl = lf - l0

ضخامت آنها به  1/5cmکاهش يابد .گام آخر انجام عملیات

RoA = (t0W0 - tfwf) / t0W0

حرارتي بر روي نمونههاي نورد شده بود .عملیات حرارتي
متداول براي اين فوالدها فرايند آستنیت -آبديده -بازپخت و

که در آن  l0طول اولیهي سنجه (مطابق استاندارد )25mm :و lf

آستنیت -همساخت -بازپخت کردن است .فرايند آستنیت کردن

طول سنجه پس از شکست ،است t ،و  wبه ترتیب ،ضخامت و

در دماي  1050˚Cبه مدت  1ساعت و فرايند بازپخت در دماي

پهناي نمونه ميباشد .شاخصهاي  0و  fبه ترتیب نشانههاي

 700˚Cبه مدت  2ساعت انجام شد .براي اين کار از کورهاي با

مربوط به ابتدا و پس از شکستاند .بررسيهاي شکستنگاري

ظرفیت  12litو دماي  1300˚Cاستفاده شد .فرايند آبديده و

نیز با استفاده از میکروسکوپ الکتروني روبشي و بعد از انجام

همساخت کردن نیز به ترتیب با سرد کردن در آب و در هوا

آزمونهاي کشش و ضربه بر روي مقاطع شکست انجام پذيرفت.

انجام شد .بعد از فرايند ذوب ،ريختهگري و عملیات حرارتي
بررسي ريزساختاري با استفاده از  SEMو  TEMانجام شد.

 .3نتایج و بحث

بررسي مکانیکي بر روي فوالد با ترکیب داده شده در جدول

شکل  1تصاوير تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکتروني

 2انجام شد .آزمونهاي مکانیکي بر روي نمونههاي تحت

روبشي از ريزساختار شمشها در حالت خام را نشان ميدهد.

عملیات حرارتي قرار گرفته در دماهاي مختلف انجام شد.

همانطور که در تصوير ديده ميشود ،ريزساختار در اين حالت

نمونههاي مورد استفاده براي آزمون ضربه ،مطابق

شامل تیغههاي فريتي و نواحي مشخص تیره رنگي است که به

استاندارد  ASTM E23به صورت بلوکهايي در اندازههاي

صورت بیندانهاي مشخص شده است (فلشها) .نواحي بیندانهاي

 10mm×10mm 55mmآماده شده و با استفاده از سیمچین بر

مشخص شده ميتواند فريت دلتا باشد .هر چند در اين دسته از

روي آنها برش ايجاد شد .از آنجا که انرژي شکست مواد

فوالدها با توجه به درصد پايین کرم ،امکان تشکیل اين فاز بسیار

شديداً به دما بستگي دارد ،آزمونها در دماهاي مختلف  0 ،-20و

کم است (از داليل اصلي کاهش عنصر کرم در اين فوالدها

 25˚Cانجام شدند .براي تهیهي نمونههاي مناسب براي آزمون

پرهیز از تشکیل فريت دلتا است که اثرات زيانباري بر خواص

کشش ،ابتدا ،براي انجام عملیات حرارتي بلوکهايي در اندازههاي

مکانیکي پس از پرتودهي خواهد داشت و به همین دلیل است

 15mm15mm80mmاز ورقهاي نورد شده بريده شدند.

که اين فوالدها بر فوالدهاي محتوي  12%کرم ارجحیت دارند)،

پس از عملیات حرارتي ،به کمک سیمچین و با توجه به استاندارد

اما بايد به اين نکته توجه داشت که بررسي ريزساختاري انجام

 ASTM E8نمونههايي به ابعاد  5mm15mm 80mmبريده

گرفته در حالت خام ميباشد .در اين حالت افزايش موضعي

شدند .سرعت دور شدن فکها در آزمون کشش  1mm/minو

عنصر کرم به دلیل جدايش ناشي از انجماد ميتواند تشکیل

طول اولیهي سنجه  25mmانتخاب شد .همچنین آزمونها در

فريت دلتا را به دنبال داشته باشد [ .]7فريتهاي تشکیل شده در

دماهاي مختلف  500 ،400 ،300 ،200 ،25و  600˚Cانجام

ريزساختار در حالت خام از نوع بینیتي ميباشند .در اين شکل ،دو

پذيرفت.

خوشهي بینیتي که از مرزدانهها شروع به تشکیل شدن کردهاند با

متغیرهاي مورد بررسي پس از انجام آزمايشها عبارتاند از

فلش نشان داده شدهاند.

تنش تسلیم ،استحکام کششي ( ،)UTSدرصد ازدياد طول( )2و
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)(a

)(b

شکل  .1تصوير ريزساختار شمشها در حالت خام ،تهیه شده با استفاده از

شکل  .2تصوير ريزساختاري نمونهي آبديده شده ( ،)aبهنجار شده ( ،)bتهیه

میکروسکوپ الکترون روبشي.

شده با استفاده از میکروسکوپ الکترون روبشي.
جدول  .3سختي نمونهها در حالتهاي مختلف

شکل  2نمونههايي از تیغههاي مارتنزيتي مشاهده شده توسط
میکروسکوپ الکترون روبشي در نمونههاي آبديده و
همساخت شده را نشان ميدهد .از آنجا که سختي مارتنزيت
اساساً بستگي به مقدار کربن دارد ،انتظار ميرود سختي مارتنزيت
در اين فوالد براساس مقداري که در مرجع  1گزارش شده است،

سختي )(HRC

حالت
نورد شده
آبديده ))Q

34
35

همساخت شده ))N
آبديده -بازپخته شده )(QT
همساخت شده -بازپخته شده )(NT

35
21
21

حدود  37باشد [ .]8سختي نمونهي آبديده تقريباً برابر اين مقدار
است .با اين حال ،نکتهي قابل توجه برابر بودن سختي در حالتهاي

نورد و بهنجار شده با اين مقدار است .به بیان ديگر ،به نظر
ميرسد که در اين حالتها نیز ريزساختار ،مارتنزيتي ميباشد.
اين رفتار به تأثیر کرم بر سختيپذيري اين آلیاژها باز ميگردد .با
زياد شدن اين عنصر سختيپذيري آلیاژها به شدت افزايش پیدا
ميکند .براساس آنچه در منابع علمي آمده است ،افزودن اين
عنصر تا پنج درصد تشکیل ساختار بینیت را به دنبال دارد .با
افزايش بیشتر اين عنصر شرايط براي تشکیل مارتنزيت حتي با

شکل  .3تصوير تهیه شده با استفاده از  SEMاز ريزساختار نمونهي آبديده.

سرد شدن در هوا فراهم ميشود .ميتوان انتظار داشت که نتايج
حاصل از سختيسنجي نیز اين امر را تأيید کند .براي بررسي بهتر

شکل  4ريزساختار نمونههاي  NTو  QTرا نشان ميدهد.

ريزساختار تشکیل شده در اين حالتها ،از هريک از نمونهها

همانطور که در اين تصاوير تهیه شده با میکروسکوپ نوري

آزمون سختيسنجي به عمل آمده است .الزم به ذکر است که اعداد

ديده ميشود ،ريزساختار در اين حالتها به صورت مارتنزيت

گزارش شده در جدول  3میانگین دستکم سه آزمون ميباشند.

بازپخت شده است .ضخامت تقريبي اين تیغهها در حدود  0/5تا

عالوه بر اين ،ويژگي مهم ريزساختاري که در حالت آبديده

 1mميباشد .با مقايسهي تیغهي نشان داده شده در شکل  4با

قابل مشاهده ميباشد ،دانههاي آستنیت است .براساس بررسيهاي

تیغههاي نشان داده شده در شکل  2ميتوان دريافت که از تیزي

انجام شده ابعاد دانههاي آستنیت تشکیل شده در اين نمونهها

تیغهها پس از فرايند بازپخت کاسته شده است .عالوه بر اين،

حدود  10mاست .شکل  3ريزساختار يک نمونهي آبديده را

همانطور که در جدول  3ديده ميشود سختي نمونههاي  QTو

نشان ميدهد.

 NTدر اين حالت تقريباً برابر است.
65

بررسي ريزساختاري و خواص مکانیکي فوالدهاي . . .

در تجزيهي ذرات ديده ميشود (شکل  )b-5به غیر از کرم
عناصر ديگري مانند تنگستن و آهن نیز در ترکیب شیمیايي اين
رسوبها وجود دارد .علت اين امر به انحاللپذيري عناصر
ديگري عالوه بر کرم در اين رسوبها باز ميگردد .به همین
دلیل ،براي نشان دادن اين کاربیدها از حرف  Mبه جاي Cr

استفاده ميشود که مبین تمام عناصر فلزي موجود در اين
کاربیدها است .شکل ( )c-5تصوير زمینهي روشن تهیه شده با
استفاده از میکروسکوپ الکتروني عبوري از رسوبهاي M23C6

)(a

تشکیل شده به صورت رديفي در مرزدانههاي آستنیت قبلي را
نشان ميدهد.

)(b
شکل  .4تصوير ريزساختار نمونههاي )a) NT ،و  )b( QTتهیه شده با استفاده از
میکروسکوپ نوري.

)(a
At %
51.03
1.13
5.80
42.04
100.00

بررسيهاي انجام شده با استفاده از  SEMنشاندهندهي
تشکیل سه بازمانده در ريزساختار اين آلیاژها است که عبارتاند
از  SiO2 ،Al2O3و  .MnSعلت تشکیل بازماندههاي سیلیسیم و
آلومینیم اکسید ،افزودن آلومینیم و سیلیسیم به ترکیب ميباشد.

Wt %
17.66
5.98
8.69
67.67
100.00

Element
CK
WM
CrK
FeK
Total

)(b

اساساً اين عناصر با هدف حذف اکسیژن از طريق تشکیل اکسید
به ترکیب افزوده ميشوند .به اين ترتیب ،بخشي از اکسیدهاي
تشکیل شده درون مذاب حبس و به صورت بازمانده در
ريزساختار مشاهده ميشوند.
در اين فوالدها در صورت بهنجار يا آبديده شدن دو گروه
رسوب تشکیل ميشود که عبارتاند از کرم کاربید (به صورت
 )M23C6و واناديم و نیوبیم کاربونیتريد [ 9تا  .]13غالب
رسوبهــا ،ذرات درشت  100( M23C6تا  )300nmميباشند

)(c

که عمدتاً در مرز تیغهها و مرزدانههاي آستنیت قبلي قرار دارند.

شکل  )a .5تصوير تهیه شده با استفاده از  SEMاز کرم کاربیدهاي تشکیل شده

شکل  5نمونهاي از اين رسوبها را که در مرز بین تیغههاي فريتي

در مرز تیغههاي فريتي )b ،نتايج تجزيهي اين ذرات )c ،تصوير تهیه شده با استفاده

تشکیل شدهاند همراه با تجزيهي آنها نشان ميدهد .همانطور که

از ( TEMزمینه روشن) از کاربیدهاي کرم تشکیل شده در مرز دانههاي آستنیت.
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نتايج تغییر انرژي ضربه با دما براي نمونههاي  QTو  NTدر
شکل  6نشان داده شده است .منحني شکل  6نشاندهندهي رفتار
Impact energy

متعارف فلزات در برابر تغییر انرژي ضربه با دما است ،يعني با
کاهش دما انرژي الزم براي شکست کاهش مييابد .تغییر انرژي
شکست براي نمونههاي  NTاز دماي  -20تا  25درجهي سانتيگراد

در حدود  20Jميباشد .اين تغییر براي نمونههاي  QTکمتر و در
حدود  7Jميباشد .با توجه به اين نتايج ،نکتهي مهم تأثیر عملیات
حرارتي بر انرژي شکست است .همانگونه که مشاهده ميشود،
انرژي شکست نمونههاي  NTبه مراتب بیشتر از نمونههاي QT

)Temperature (˚C

است .با اين حال ،اين تأثیر با کاهش دماي آزمايش کمتر

شکل  .6تغییرات انرژي ضربه با دما.

ميشود .به بیان ديگر ،اختالف انرژي شکست در دماهاي پايین
کاهش مييابد .با توجه به نمودار ،دماي گذار ( )DBTTشکست
ترد به شکست نرم در اين نمونهها در حدود  °˚Cميباشد.
تصاوير ارايه شده به وسیلهي  SEMبراي سطوح شکست
نمونههاي  QTو  NTدر بعد از آزمايش کشش و ضربه در
شکلهاي  7و  8نشان داده شده است .همانطور که تصاوير
شکلهاي  7و  8نشان ميدهند بر روي نمونههاي کشش ،شکست
()5

در تمام نمونهها به صورتهاي نرم

رخ داده است .سطوح
()6

شکست نمونههاي ضربه عموماً نشاندهندهي شکست رخي

است با اين تفاوت که شکست در مجاورت شیار نمونهها در
حالت  NTبه صورت نرم رخ داده است (شکل  ،)a-9در حالي

)(a

که شکست در اين نواحي در نمونههاي  QTبه صورت رخي
است (شکل  .)c-9به بیان ديگر ،شکست در نمونههاي  NTبه
صورت نرم آغاز ميشود در حالي که اين اتفاق در نمونههاي
 QTاز همان ابتدا به صورت رخي رخ ميدهد .با توجه به نتايج
آزمونهاي ضربه ،انرژي ضربهي نمونههاي  NTتقريباً در تمام
دماها بیش از نمونههاي  QTاست .اساساً انرژي شکست نرم در
مقايسه با شکست رخي بیشتر است [ 7و  .]8دلیل اين امر به
تفاوت سازوکار اين دو نوع شکست باز ميگردد .براي شکست
نرم نقاط گسیختگي از اطراف بازماندهها و رسوبها آغاز شده و
به هم ميپیوندند (شکل  )b-9که منجر به افزايش انرژي شکست
)(b

نسبت به حالت رخي ميشود .اين آخري ماهیتي بلوري داشته و
از صفحات مشخصي آغاز شده و پس از شروع به سرعت تمام

شکل  .7تصاوير تهیه شده با استفاده از  SEMاز سطوح شکست نمونههاي

نمونه را فرا ميگیرد .به اين ترتیب ،در نمونههاي  NTکه اين امر

 ،(b) NT ،(a) QTبعد از آزمايش کشش.

به صورت نرم آغاز ميشود انرژي مورد نیاز به مراتب بیشتر از
نمونههاي  QTخواهد بود که شکست آنها کالً به صورت رخي
است.
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نتايج حاصل از انجام آزمونهاي کشش در دماي محیط و
دماهاي باال براي نمونههاي  NTو  QTدر شکل  10نشان داده
شده است .نتايج حاصل در دماي محیط نشاندهندهي تنش تسلیم
و استحکام قابل توجه اين آلیاژ در حالتهاي  NTو  QTاست.
همانگونه که شکلهاي ( )a-10و ( )b-10نشان ميدهند ،تنش
تسلیم نمونههاي  NTو  QTدر دماي محیط به ترتیب ،برابر 682

)(a

و  693MPaاست و استحکام کششي نیز به ترتیب ،برابر  815و
 795MPaميباشد .از طرف ديگر با توجه به شکل (،)c-10

اندازهگیري درصد ازدياد طول نشاندهنده برتري آلیاژ  NTدر
مقايسه با  QTاست چرا که مقدار آن از  20درصد در حالت NT

به  16درصد در حالت  QTکاهش يافته است .نکتهي قابل توجه
در نتايج حاصل از اين قسمت برتري حالت  NTدر مقايسه با
)(b

 QTدر دماي محیط است چرا که عالوه بر دارا بودن سطح

شکل  .8تصاوير تهیه شده با استفاده از  SEMاز سطوح شکست نمونههاي

استحکامي مشابه ،درصد ازدياد طول آن بیشتر است .براي

 (a) QTو  ،(b) NTدر وسط سطح نمونه در بعد از آزمايش ضربه.

درک چگونگي تغییرات خواص مکانیکي الزم است عوامل

Beginning area of
cleavage fracture

مؤثر بر اين خواص بررسي گردند .از اينرو ،در ادامه ،به
سازوکارهاي استحکامزايي در اين فوالدها پرداخته شده است [.]9

در فوالدهاي تحت بررسي موانع متعددي بر سر راه
Intermediate
zone

نابهجاييها قرار دارند .اين موانع عبارتاند از مرزهاي فرعي،
Sample
groove

نابهجاييهاي آزاد درون دانههاي فرعي ،ذرات کرم کاربید
( )Cr23C6و واناديم و نیوبیم کاربونیتريد (ذرات  .)MXعناصري
مانند تنگستن و مولیبدن نیز با ايجاد محلول جامد و میدانهاي

)(a
impurities

کرنشي حرکت نابهجاييها را دشوارتر ميسازند و سبب افزايش
استحکام ميگردند .به اين ترتیب ،سه سازوکار استحکامزا در
اين فوالدها عبارتاند از )1 :سختي ناشي از نابهجاييها :مانند
مرزهاي فرعي و نابهجاييهاي آزاد درون دانههاي فرعي،
 )2سختي رسوبي ناشي از ذرات  MXداخل دانههاي فرعي به
علت ايجاد مانع بر سر راه نابهجاييها و  )3سختي محلول جامد:

)(b
Sample groove

مانند مولیبدن و تنگستن محلول .در آلیاژ مورد بررسي تمام
سازوکارهاي فوق فعال هستند .در اين نوع از ساختارها بستههاي
متشکل از تیغههاي مارتنزيتي ،شبکهاي از مرزهاي فرعي را
تشکیل ميدهند .عالوه بر اين ،چگالي نابهجاييهاي داخل اين
تیغهها بسیار باال است .هر چند با عملیات بازپخت تعداد اين
نابهجاييها کم ميشود اما مقدار آنها همواره بیش از حالت

)(c

طبیعي است .وجود تنگستن نیز تشکیل محلول جامد را به دنبال

شکل  )a .9شکست نمونهي  NTتحت ضربه از لبهي شیار نمونه )b ،بازماندههاي

خواهد داشت .بنابراين ،استحکام مشاهده شده در اين آلیاژ ناشي

موجود در ناحیهي شکست نرم )c ،شکست نمونهي  QTتحت ضربه از لبهي شیار.

از رسوبسخت ،نابهجاييها و محلول جامد است.
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همانطور که در شکل  10ديده ميشود ،افزايش دما کاهش
)Yield Stress (Mpa

تنش تسلیم و استحکام کششي را به دنبال دارد .اين رفتار تا حد
زيادي مطابق انتظار است چرا که تمام سازوکارهاي
استحکامزايي با افزايش دما تضعیف ميشوند .افزايش دما از يک
طرف افزايش سرعت نفوذ عناصر و از طرف ديگر ناپايداري و
انحالل رسوبها را سبب ميشود .به اين ترتیب ،با افزايش دما
رسوبها به تدريج شروع به رشد ميکنند .رشد رسوبها به

)Temperature (˚C

معناي بزرگتر شدن رسوبهاي درشتتر در ازاي انحالل

)(a

رسوبهاي ريزتر است .به اين فرايند اصطالحاً پديدهي «به عمل
آمدن استوالد»( )7گفته ميشود .از ديدگاه متالورژيکي اين امر به
معناي افزايش فاصلهي مؤثر رسوبها از يکديگر است .از آنجا

)UTS (Mpa

که استحکام ،رابطهي عکس با اين فاصله ( )دارد ،بديهي است
که با افزايش آن استحکام آلیاژ افت ميکند .در بحث مربوط به
نابهجاييها نیز افزايش دما تجديد آرايش آنها و يا به عبارت
ديگر بازيابي را به دنبال دارد .اين امر هر چند کاهش چگالي
کلي نابهجاييها را سبب نميشود ،اما با افزايش اندازهي

)Temperature (˚C

ريزدانهها و کاهش چگالي نابهجاييهاي آزاد درون دانهها تأثیر

)(b

منفي بر استحکام خواهد داشت .عالوه بر اين ،افزايش دما شکل
ريزدانهها را به تدريج به صورت هممحور در ميآورد .بايد در
)Elongation (%

نظر داشت که درشت شدن رسوبها خصوصاً رسوبهايي که بر
روي مرز اين ريزدانهها تشکیل شدهاند ( )M23C6شرايط را براي
وقوع اين امر مساعدتر ميسازد چرا که در شرايط معمول اين
رسوبها با قفل کردن اين مرزها از تحرک آنها کاسته و شرايط
را براي حرکت به سمت هممحور شدن دشوار ميسازند .افزايش
دما همچنین با افزايش تحرک نابهجاييها شرايط را براي آغاز
حرکت آنها تسهیل ميکند .به اين ترتیب ،تأثیر عناصر محلول

)Temperature (˚C

)(c

جامد در افزايش استحکام به شدت کاهش مييابد [ 10و .]11
همانطور که شکل ( )c-10نشان ميدهد ،با افزايش دما (تا
حدود  )400˚Cانعطافپذيري نمونهها کاهش مييابد .اين در

)RoA (%

حالي است که انتظار عمومي در آلیاژها اين است که با افزايش
دما خواص انعطافي با افت خواص استحکامي افزايش يابد.
تاکنون دلیل مشخصي براي اين رفتار ارايه نشده است .با اين
حال ،با بررسي مطالعات صورت گرفته در زمینهي رسوبهاي
تشکیل شده در اين آلیاژها تا حدود زيادي ميتوان دلیل بروز

)Temperature (˚C

)(d

اين رفتار را مشخص نمود .براساس مطالعات ريزساختاري

شکل  )a .10تغییرات تنش تسلیم با دما )b ،تغییرات استحکام کششي با دما)c ،

صورت گرفته بر روي فوالدهاي فريتي -مارتنزيتي ،افزايش دما

تغییرات درصد ازدياد طول با دما )d ،تغییرات درصد کاهش سطح مقطع با دما.
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عالوه بر موجب درشتتر شدن  M23C6و  ،MXاثر مهم ديگري

عبارتاند از  SiO2 ،Al2O3و  .MnSنتايج نشان داد که دو

()8

گروه از رسوبها در ريزساختار وجود دارند که عبارتاند

) .(FeCr)2(Mo,Wفازهاي الو اساساً رسوبهاي تیغهايشکل

از کرم کاربید ( )M23C6با اندازهي تقريبي  100تا 300m

هستند که در مناطق حساسي مانند مرزدانهها تشکیل ميشوند [4

و نیوبیم و وانادم کاربونیتريد با اندازهي تقريبي  20تا

و  .]5از ديدگاه متالورژي مکانیکي ،تشکیل رسوبهاي

.80m

را نیز به دنبال دارد که عبارت است از تشکیل فازهاي الو

-

تیغهايشکل اساساً تأثیر منفي بر انعطافپذيري دارند .تمرکز

شکست در نمونههاي تحت ضربه در حالتهاي  QTو NT

تنش در راس فازهاي تیغهايشکل مکان مناسبي را براي ايجاد

عمدتاً به صورت رخي روي داده است .با اين حال ،تفاوت

ترک و در نتیجه شکست در کرنشهاي کمتر فراهم ميکند.

اساسي بین اين دو حالت به آغاز شکست باز ميگردد .آغاز

افزايش انعطافپذيري در دماي  600˚Cنیز ناشي از رشد سريع

شکست در نمونههاي  NTبه صورت نرم است ،در حالي

اين فاز در دماهاي حدود  600˚Cاست [ .]12به اين ترتیب،

که در نمونههاي  QTرخي ميباشد .همین امر ميتواند دلیل

همانطور که در بحث رشد ذرات توضیح داده شد ،از چگالي

برتري انرژي شکست نمونههاي  NTدر مقايسه با نمونههاي

اين رسوبها کاسته شده و شرايط براي افزايش انعطافپذيري

 QTباشد.
-

بهبود مييابد .فازهاي الو نه تنها اساساً بر استحکام بيتأثیرند بلکه

نتايج آزمونهاي کشش در دماي محیط نشاندهندهي

با حذف عناصر استحکامزاي محلول جامد اعم از تنگستن و

برتري حالت  NTدر مقايسه با  QTاست چرا که عالوه بر

مولیبدن از زمینه ،افت بیشتر استحکام را نیز سبب ميشوند [.]13

دارا بودن سطح استحکامي مشابه ،داراي درصد ازدياد طول

به همین دلیل تشکیل اين فاز را ميتوان توجیهگر رفتار مشاهده

بیشتري است .با افزايش دما تنش تسلیم و استحکام کششي

شده يعني افت همزمان استحکام و انعطافپذيري دانست.

کاهش مييابند زيرا تمام سازوکارهاي استحکامزايي با

مقايسهي انعطافپذيري حالتهاي  NTو  QTنشان ميدهد که

افزايش دما تضعیف ميشوند.

در دماهاي کمتر از  400˚Cآلیاژ تحت بررسي در حالت NT

-

حداقل دماي انعطافپذيري در اين فوالد در بازهي دمايي

داراي انعطافپذيري باالتري است ولي در دماهاي باالتر اين

 300تا  400˚Cقرار دارد .در دماي  400˚Cدرصد کاهش

حالتها تفاوت چنداني با يکديگر ندارند.

سطح مقطع به کمترين مقدار خود ميرسد و در واقع دماي
تردي اين آلیاژ  400˚Cاست.

 .4نتیجهگیری
-

ريزساختار نمونهها در حالت خام ،به صورت بینیتي است.

پینوشتها:

عالوه بر اين ،ريزساختار در اين حالت شامل فريت دلتا

1. AST-Cast

است که در مرزدانههاي آستنیت تشکیل شدهاند .علت اين

2. Elongation

امر ميتواند جدايش کرم در حین انجماد در مرزدانههاي

3. Reduction of Area
4. Proof Stress

آستنیت باشد .در حالت نورد ،آبديده و بهنجار شده

5. Dimply

ريزساختار به صورت مارتنزيتي است .سختيسنجي نمونهها

6. Cleavage

در شرايط مذکور نیز حاکي از يکسان بودن سختي آنها

7. Ostwald Ripening

است که ميتواند تأيیدي بر مارتنزيتي بودن ريزساختار

8. Lave Phases

همگي آنها باشد.
-

بررسيهاي انجام شده با استفاده از  SEMتشکیل سه نوع
بازمانده در ريزساختار اين آلیاژها را نشان ميدهد که
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