فرآیندهای نوین در مهندسی مواد ،سال  ،14شماره  ،2تابستان 99

بررسی تأثیر عملیات زیرصفرعمیق بر ریزساختار ،مقاومت سایشی و خواص
کششی فوالد  GOST9HFدر دماهای تمپر  150تا  650درجه سانتیگراد
کامران امینی

*1

 -1دانشیار ،مرکز تحقیقاتی مهندسی پیشرفته ،واحد شهر مجلسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مجلسی ،اصفهان ،ایران
* عهدهدار مکاتباتk.amini@iaumajlesi.ac.ir :
(تاریخ دریافت ،1398/08/18 :تاریخ پذیرش)1399/02/26 :
چکیده :عملیات زیر صفر در سالهای اخیر جهت بهبود مقاومت سایشی و سختی فوالدهای ابزار توصیه شده است .این عملیات
قبل از عملیات تمپر و بعد از کوئنچ بر روی فوالد انجام میگردد .در تحقیق حاضر تأثیر عملیات زیرصفر عمیق بر روی فوالد
 GOST9HFبررسی میگردد .بدین منظور دو نمونه کوئنچ -تمپر و کوئنچ -زیر صفر به مدت  48ساعت -تمپر آمادهسازی
شده و تأثیر عملیات زیرصفر بر میزان آستنیت باقیمانده ،رسوب کاربیدهای ریز ،سختی ،استحکام و مقاومت سایشی با انجام
آزمایشهای پراش پرتوایکس ،بررسی ساختار توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ،میکروسکوپ الکترونی عبوری ،سختی
سنجی ،کشش و سایش به روش پین بر روی دیسک بررسی میگردد .نتایج نشان داد در نمونههای زیر صفر شده در مقایسه با
نمونه کوئنچ -تمپر در تمام دماهای تمپر ( 150درجه سانتیگراد تا  650درجه سانتیگراد) سختی ،مقاومت سایشی و خواص
کششی باالتر است .ضمن آنکه با افزایش دمای تمپر در هر دو نمونه سختی ،مقاومت سایشی و خواص کششی به دلیل نرم شدن
ساختار و رشد دانهها کاهش مییابد .دلیل بهبود خواص در نمونه زیرصفر شده حذف آستنیت باقیمانده ،رسوب کاربیدهای ریز
و یکنواختتر این کاربیدها است .بهنحویکه عملیات زیر صفر باعث کاهش میزان آستنیت باقیمانده از  %12در نمونه کوئنچ –
تمپر به کمتر از  %1در نمونه زیرصفر شده میشود .همچنین عملیات زیر صفر باعث افزایش کسر حجمی کاربیدها به میزان %52
میگردد.
واژههای کلیدی:

عملیات زیر صفر عمیق ،سختی ،دمای تمپر ،ریزساختار.
 -1مقدمه

که باعث کاهش سختی ،مقاومت سایشی و پایداری ابعادی

در فوالدها با افزایش درصد کربن و عناصر آلیاژی ،دمای شروع

میگردد [ .]1یکی از روشها برای کاهش و یا حذف آستنیت

و پایان استحاله مارتنزیتی کاهش پیدا میکند .حتی ممکن است

باقیمانده استفاده از عملیات زیرصفر است [ .]2عملیات حرارتی

در فوالدهای پر آلیاژ و با کربن باال ،دمای پایان استحاله

سرد کردن زیر صفر عبارت است از سرد کردن آهسته قطعه از

مارتنزیتی به کمتر از صفر درجه سانتیگراد برسد [ .]1به این
دلیل ،بعد از کوئنچ تا دمای محیط در ساختار فوالد آستنیت
باقیمانده وجود خواهد داشت .آستنیت باقیمانده فازی نرم است

دمای اتاق با نرخ کم ( )2.5  ºC/minتا دماهای کمتر از دمای
اتاق ،نگهداری در آن دما برای زمانهای طوالنی ( 24ساعت یا
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بیشتر) و سپس گرم کردن قطعه تا دمای اتاق به شکل آهسته

مناسبتر و همگنتر کاربیدها میگردد و لذا با توجه به دو عامل

برای جلوگیری از هرگونه شوک حرارتی [ .]1عملیات سرد

مذکور ،سختی و مقاومت سایش در اثر عملیات زیرصفر بهبود

کردن زیر صفر به دو دسته زیر تقسیمبندی میگردد.

مییابد .در تحقیق دیگری که بر روی فوالد  100Cr6انجام

 -1عملیات زیرصفر سطحی :که در بازه دمایی  -80ºCتا -120

گردید ،این محققین نشان دادند اگر دمای آستنیته در باالی رنج

یا قرار دادن نمونه در یخ خشک انجام میشود.

دمایی استاندارد انتخاب گردد ،کاربیدها در آستنیت حاللیت

 -2عملیات زیر صفر عمیق :که در بازه دمایی  -120 ºCتا -195

بیشتری یافته ،بنابراین با توجه به حاللیت بیشتر کاربیدها در

و توسط قرار دادن نمونه در محفظههای حاوی نیتروژن مایع

آستنیت ،میزان کربن در آستنیت افزایش یافته ،بنابراین مقاومت

انجام میشود [.]1

آستنیت در برابر استحاله برشی مارتنزیت بیشتر شده و لذا دمای

در عملیات زیر صفر عمیق تبدیل آستنیت باقیمانده به

شروع و پایان استحاله مارتنزیت کاهش مییابد بنابراین بعد از

مارتنزیت [ ]6-2و تشکیل کاربیدهای بسیار ریز با توزیع

کوئنچ تا دمای محیط ،آستنیت باقیمانده بیشتری ایجاد شده و لذا

یکنواختتر [ ]4-1دو عامل اصلی در بهبود سختی و مقاومت

سختی فوالد کاهش مییابد [ .]8در تحقیق دیگری که توسط

سایشی میباشند .بر اساس مطالعاتی که توسط  Huangبر روی

 Karaو همکاران بر روی فوالد سرد کار  D2انجام پذیرفت .این

فوالد  M2انجام گردید [ ]7بهبود در مقاومت سایشی قطعات

محققین نشان دادند که در زمان زیر صفر  36ساعت باالترین

عملیات زیر صفر شده نسبت به نمونههای بدون عملیات زیرصفر

سختی ایجاد شده است .این محققین دلیل این موضوع را رسوب

می تواند ناشی از استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت و رسوب

کاربیدهای ریز و توزیع یکنواخت کاربیدها در مقایسه با نمونه

کاربیدهای آلیاژی باشد .با توجه به میزان کم آستنیت باقیمانده

کوئنچ -تمپر دانستهاند [ .]9در تحقیق دیگری که توسط

در این فوالد نقش عامل دوم باالتر است .بررسی  Huangنشان

 Senthilkumarو همکاران بر روی فوالد فنر  En31انجام

داد که دو عامل زیر در افزایش مقاومت سایشی در اثر رسوب

پذیرفت .این محققین نشان دادند در نمونههای عملیات زیر صفر

کاربیدهای آلیاژی در نمونهای که تحت عملیات زیر صفر

شده در مقایسه با نمونههای کوئنچ -تمپر ،استحکام کششی

قرارگرفته است مؤثر بوده است -1 :کاربیدهای آلیاژی در

نهایی افزایش و تنشهای باقیمانده کاهش مییابد .تبدیل

نمونههای عملیات زیرصفر شده نسبت به نمونههای بدون

آستنیت باقیمانده به مارتنزیت و رسوب کاربیدهای کروی شکل

عملیات زیرصفر توزیع یکنواختتری دارند -2 .کسر حجمی

و ریز ثانویه در حین عملیات زیرصفر دلیل بهبود خواص عنوان

کاربیدها در نمونههای زیرصفر شده دو برابر نمونههای عملیات

گردیده است [.]10

حرارتی متداول است .رسوبگذاری بیشتر کاربیدها که در اثر

اگر ه تحقیقات مختلفی بر روی تأثیر عملیات زیرصفر بر

عملیات حرارتی زیرصفر ایجاد میشود باعث فقیر شدن زمینه از

روی خواص مکانیکی فوالدهای ابزار انجامشده است اما در

عناصر آلیاژی و کربن میشود و بدین ترتیب قرمگی زمینه

مورد تأثیر متقابل عملیات تمپر و عملیات زیرصفر در دماهای

اصالح میگردد Huang .عقیده دارد ترکیب بهینه از کاربیدهای

مختلف تمپر تحقیقات ندانی وجود ندارد .بدینصورت که

رسوبکرده بیشتر و فاز زمینه با قرمگی باالتر عامل اصلی در

تحقیقی بر روی آنکه در دماهای تمپر باال تأثیر عملیات زیرصفر

بهبود مقاومت سایشی فوالد  M2است .در تحقیق دیگری که

بر بهبود خواص مکانیکی فوالد کماکان ادامه دارد یا نه ،انجام

توسط امینی و همکاران [ ]2بر روی فوالد  AISI D2انجام

نشده است .از این رو در تحقیق حاضر تأثیر عملیات زیرصفر

گردید این محققین نشان دادند عملیات زیرصفر باعث حذف

عمیق به مدت  48ساعت بر ریزساختار و خواص مکانیکی فوالد

آستنیت باقیمانده ،رسوب کاربیدهای ریز با سایز نانومتر و توزیع

 GOST9HFبررسی میگردد .همچنین تأثیر عملیات تمپر در
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دماهای مختلف در بازه دمایی  150تا  650درجه سانتیگراد بر

استفاده شد .در عملیات زیر صفر عمیق نمونهها با نرخ سرد شدن

روی ریزساختار ،سختی ،مقاومت سایشی و خواص کششی

 1 oC/minتا دمای ℃( -196دمای نیتروژن مایع) سرد شده و در

نمونههای زیر صفر شده و زیر صفر نشده بررسی میگردد.

این محیط به مدتزمان  48ساعت نگهداری شدند ِ( .)DCT48

همچنین با انجام آزمونهای دیالتومتری دمای مناسب آستنیته

نمونه زیرصفر عمیق پس از گرم شدن با سرعت  1 oC/ minتا

بهینه این فوالد تعیین میگردد.

دمای محیط ،به مدت  3ساعت در دمای  150 oCتحت عملیات
تمپر قرار گرفتند .عملیات تمپر در کوره عملیات حرارتی از نوع

 -2مواد و روش انجام تحقیق

کوره نوبرترم ان  60آ ساخت کشور آلمان انجام شد .سختی

فوالد  GOST9HFیک فوالد ابزار سردکار در استاندارد روسیه

سنجی از نمونهها بعد از عملیات کوئنچ و بعد از عملیات تمپر

با کاربردهای وسیع در ساخت انواع ابزارهای برش و کاربرد

انجام شد .همچنین ریز سختی نمونهها با استفاده از روش ویکرز

اصلی این فوالد در ساخت غلتکهای نورد سرد است .ترکیب

و مطابق استاندارد  ASTM E384و  ASTM E92با استفاده از

شیمیایی این فوالد که توسط آزمون کوانتومتری تعیین گردیده

دستگاه ریز سختی سنجی ساخت شرکت کوپا مدل  MH1با

است ،در جدول ( )1آورده شده است .برای انجام عملیات

نیروی  500grانجام گردید .برای گزارش نتایج سختی سنجی،

حرارتی متداول (کوئنچ -تمپر) ،نمونهها پس از پیش گرم در

سختی  8نقطه اندازهگیری و میانگین آنها گزارش گردید .برای

دمای ℃ 620به مدت  20دقیقه تا دمای آستنیته ℃ ،5  920در

بررسی ساختار نمونهها از محلول اچ با ترکیب  100میلیلیتر

کوره نوبرترم ان  41ساخت کشور آلمان تحت اتمسفر محافظ

اتانول 100،میلیلیتر  HClو  5گرم  CuCl2استفاده گردید .برای

گاز آرگون حرارت داده شده و پس از سریع سرد کردن

مطالعه ساختار و بررسی کاربیدها از میکروسکوپ الکترونی

(کوئنچ) در روغن با دمای℃  ،60تحت عملیات تمپر (بازگشت)

روبشی انتشار میدانی ( )FESEMمدل  JEOL2010استفاده شد.

در دمای ℃ 150به مدت  3ساعت قرار گرفتند ( .)QTبهمنظور
مطالعه تأثیر عملیات زیر صفر در مقایسه با عملیات حرارتی
کوئنچ -تمپر ،از دمای زیر صفر℃ ( -196زیر صفر عمیق)
جدول ( :)1ترکیب شیمیایی فوالد ( GOST9HFدرصد وزنی)
%Fe

%S

%P

%Mo

%Cr

%Mn

%Si

%C

Bal.

0.0009

0.0005

0.25

3.06

0.25

0.32

0.8

آزمون کشش مطابق با استاندارد  ASTM E8و با سرعت

که در آن  UTفرم پذیری Su ،تنش حداکثر و  efکرنش

 5mm/minو با استفاده از دستگاه کشش Zwick Z52

شکست نمونه میباشد .برای ارائه نتایج ،آزمون کشش بر روی

ساخت کشور آلمان انجام شد .میزان افزایش طول با استفاده از

 3نمونه انجام گردیده و میانگین اعداد بهدستآمده ،گزارش

سنجه دستگاه و فرم پذیری فوالد با استفاده از رابطه زیر (رابطه

گردید .برای تعیین فازها و درصد آنها از روش پراش اشعه

 )1محاسبه شد.

ایکس با استفاده از دستگاه  Philips PW3710و تابش

()1

2
Su e f
3

UT 

CuKα

و مطابق با استاندارد  ]11[ ASTM E975استفاده شد .بدین
منظور نمونهها در ابعاد مناسب تهیه و با استفاده از نرمافزار
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دستگاه  XRDفازهای موجود با استفاده از عناصر اولیه تعیین

اصلی دستگاه (که از جنس  Al2O3است) قرار میگیرند.

شد .در مرحله بعد با توجه به وجود سه فاز آستینت باقیمانده،

فکهای دستگاه از طریق میلههای سرامیکی دقیق و حساسی به

مارتنزیت و کاربید و با استفاده از رابطه زیر (رابطه  )2درصد

یک پتانسیومتر با مقیاس میکرونی ارتباط دارند و دمای نمونه

آستنیت باقیمانده با فرض Vγ + VM + VCarbide = 1محاسبه

توسط یک ترموکوپل نوع  Sبهدقت اندازهگیری میشود .بر

گردید.

این اساس در حین سیکلهای عملیات حرارتی تغییرات طول

()2
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که نماینده تغییرات حجم نمونه میباشد در مقیاس میکرون
اندازهگیری میشود.
 -3نتایج و بحث

در رابطه باال:

در این تحقیق از فوالد  GOST9HFبا ترکیب شیمیایی

 :Vγدرصد آستنیت باقیمانده :Vc ،درصد کاربید :q ،تعداد

ارائهشده در جدول ( )1استفاده گردید .این فوالد ابزار سردکار

پیکهای آستنیت :P ،تعداد پیکهای مارتنزیت :I ،شدت

میباشد که جهت ساخت غلتکهای نورد سرد استفاده میشود.

پراش اشعه  Xدر صفحات ( )hklو  :Rضریب تفرق ماده است.

جهت انتخاب دمای آستنیته مناسب ،آزمون دیالتومتری به

نمونههای آزمون سایش به شکل دیسکهایی با قطر  5 cmو با

شرح ذیل بر روی نمونهها انجام گردید.

استفاده از روش وایر کات قبل از عملیات حرارتی از نمونه
اصلی بریده شد و برای یکنواختی سطح ،سنگ مغناطیسی زده

 -1-3تعیین دماهای بحرانی فوالد با استفاده از

شد .آزمون سایش به روش پین روی دیسک با پین از جنس

دستگاه دیالتومتری

فوالد بلبرینگ ( )52100و سختی  64HRCو دیسک متحرک

در شکل ( )1نمونهای از سیکلهای دیالتومتری آورده شده

در نیروی  120نیوتن و در سرعت  0/1متر بر ثانیه و مطابق با

است .مشاهده میگردد با افزایش دما از  25درجه سانتیگراد

استاندارد  ]12[ ASTM G99انجام شد .در مراحل آزمایش،

طول نمونه به دلیل انبساط افزایش یافته تا آنکه در دمای 798/4

کاهش وزن نمونه توسط ترازوی دیجیتال و با دقت دههزارم

درجه سانتیگراد به دلیل تغییر فاز از ناحیه دوفازی فریت+

گرم محاسبه گردید .آزمون سایش در مسافت  1000متر در

سمانتیت به ناحیه دوفازی فریت +آستنیت کاهش طول نمونه

رطوبت هوای  %5  30و دمای  5  25°Cانجام شد؛ و نرخ

اتفاق میافتد.

سایش با استفاده از رابطه زیر (رابطه  )3محاسبه شد.
()3

Wr  m /(   l  F ) 106

در رابطه باال:
 :Wrنرخ سایش برحسب  :∆m ،mm3/N.mکاهش وزن
برحسب گرم :ρ ،گالی فوالد برحسب  :l،gr/cm3مسافت طی
شده برحسب متر و :Fنیروی اعمالی برحسب نیوتن میباشد.
برای بررسی استحالههای فازی در فوالد از دستگاه دیالتومتری
مدل  BAHR 805A/Dساخت کشور آلمان استفاده گردید.
نمونهها در محفظه اصلی دستگاه قرار گرفته و بین دو فک
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شکل ( :)1نمونهای از نمودارهای دیالتومتری بهدستآمده از فوالد موردمطالعه که بعد از آستنیته شدن در ℃ 925به مدتزمان  10دقیقه ،در مدتزمان  1200ثانیه تا
دمای محیط سرد شده است.

این دما ،دمای شروع استحاله آستنیتی ( )Ac1میباشد .در ادامه

قبلی نویسنده مقاله دمای پایان استحاله مارتنزیتی این فوالد را

افزایش دما ،کاهش طول نمونه ادامه دارد تا آنکه در دمای .9

 -87درجه سانتیگراد نشان داده است []13؛ بنابراین بعد از کوئنچ

 849درجه سانتیگراد تمام فریت تبدیل به آستنیت میشود .این

فوالد تا دمای محیط ،مقداری آستنیت باقیمانده در ساختار فوالد

دما ،پایان استحاله آستنیتی ( )Ac3میباشد .ازاینپس مجدداً با

وجود خواهد داشت و لذا برای بهبود مقاومت سایشی و افزایش

گرم کردن نمونه افزایش طول نمونه اتفاق میافتد .نمونه سپس

سختی استفاده از عملیات زیرصفر در این فوالد ضروری است.

در دمای  925درجه سانتیگراد به مدتزمان  10دقیقه نگهداری

لذا با توجه به آنکه دمای  Ac3این فوالد  849درجه سانتیگراد

میشود که در این فاصله طول نمونه ثابت خواهد بود .در این

است ،بنابراین دمای آستنیته مناسب برای این فوالد حدود 925

سیکل نمونه در  1200ثانیه تا دمای محیط سرد شده است.

درجه سانتیگراد پیشنهاد میگردد.

همانطوری که از شکل مشخص است دمای شروع و پایان
استحاله آستنیت به فریت -پرلیت ( Ar3و  )Ar1به ترتیب  698و

 -2-3بررسی ساختار نمونهها

 596درجه سانتیگراد میباشد؛ اما پس از این نیز با کاهش دما،

اصوالً در عملیات زیرصفر دو تحول متالورژیکی نقش اساسی

تغییر در شیبخط تغییرات طول ،ادامه دارد که مربوط به تبدیل

دارند که در ادامه به این مکانیزمها پرداخته میشود.

آستنیت باقیمانده به بینیت است؛ بنابراین دمای شروع و پایان
استحاله بینیت به ترتیب  468و  368درجه سانتیگراد است .پس

 –1-2-3تأثیر عملیات زیر صفر بر میزان آستنیت

از اتمام دگرگونی بینیتی ،با انجام استحاله آستنیت باقیمانده به

باقیمانده

مارتنزیت ،افزایش در طول نمونه اتفاق میافتد؛ بنابراین دمای

برای بررسی ساختار نمونهها پس از عملیات حرارتی ،ساختار دو

شروع استحاله مارتنزیت 268 ،درجه سانتیگراد است .تحقیقات

نمونه آستنیته -کوئنچ در روغن و آستنیته -کوئنچ در روغن-
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عملیات زیرصفر به مدت  48ساعت موردمطالعه قرار گرفت که
تصاویر آن در شکل ( )2آورده شده است.
ریزساختار این نمونهها شامل تیغههای مارتنزیت و آستنیت
باقیمانده است .همانطوری که مشخص است در نمونه زیر صفر
عمیق ،درصد آستنیت باقیمانده کاهش زیادی یافته است .برای
تعیین درصد آستنیت باقیمانده از روش پراش پرتوایکس استفاده
گردید .همانطوری که از شکل ( )3مشخص است در اثر
عملیات زیر صفر عمیق شدت پیکهای آستنیت کاهشیافته
است .نتایج حاصل از محاسبه کمی مقدار آستنیت باقیمانده با
استفاده از رابطه  2حاکی از کاهش مقدار آستنیت باقیمانده از
 %12در نمونه کوئنچ در روغن به کمتر از  %1در نمونه کوئنچ در
روغن -زیرصفر عمیق است .کاهش در مقدار آستنیت باقیمانده
در اثر عملیات زیر صفر بر روی فوالدهای دیگر نیز اثباتشده
است [.]12-13 ،1-4

شکل ( :)3الگوی پراش پرتو  Xبرای نمونههای( :الف) :کوئنچ در روغن و
(ب) :کوئنچ در روغن و کوئنچ در روغن -زیرصفر عمیق به مدت  48ساعت.
پیکهای پراش پرتوایکس مربوط به شرایط قبل از عملیات تمپر است.

 -2-2-3تأثیر عملیات زیرصفر بر رسوبگذاری
کاربیدهای ریز
در اثر عملیات زیر صفر عالوه بر اسلتحاله آسلتنیت باقیمانلده بله
مارتنزیللت ،رسللوب کاربیللدهای بسللیار ریللز ثانویلله نیللز صللورت
میپذیرد .برای رسوب کاربیدهای ریلز تولوری زیلر مطلرحشلده
است .بر اساس این تووری ،دلیل رسوب کاربیلدها آن اسلت کله
به واسطه سرد کلردن مارتنزیلت تلا دملای بسلیار پلایین ،اسلتحاله
آسللتنیت باقیمانللده بلله مارتنزیللت و تفللاوت در ضللریب انقبللاض
حرارتی فازهای مختلف ،تلنشهلای داخللی افلزایش ملییابلد و
شکل ( :)2تصویر تهیهشده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه:

بنللابراین عیللوب کریسللتالی نظیللر نابجللایی و دوقلللویی بلله وجللود

(الف) :کوئنچ در روغن و (ب) :کوئنچ در روغن -عملیات زیرصفرعمیق به

میآید .از طرفی با کاهش دما تا دملای  -196درجله سلانتیگراد،

مدت  48ساعت .ساختار نمونهها در شرایط قبل از عملیات تمپر تهیه شده

پارامتر شبکه کریستالی مارتنزیت تمایل به کاهش دارد و بنابراین

است.

فوق اشباع در مارتنزیت با کلاهش دملا ،افلزایش ملییابلد و للذا
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اعوجللاش شللبکهای و ناپایللداری ترمودینللامیکی در مارتنزیللت

کاربیدهای ریز بسیار شبیه به فرآیند تمپر (در نمونههای کلوئنچ-

افللزایش پیللدا مللیکنللد .هللردو عامللل ذکرشللده در بللاال ،نیللروی

تمپر) میباشد با این تفاوت که ون دما پایینتر است ،رسلوبات

محرکهای برای خروش اتمهای کلربن از مارتنزیلت و قرارگیلری

کاربید ریزتر و توزیع یکنواختتلری دارنلد [ .]18در شلکل ()4

این اتم ها در اطراف عیوب کریستالی برای کاهش انرژی نهلایی

ریزسللاختار میکروسللکوپ الکترونللی روبشللی انتشللار میللدانی

سیستم میباشند [ .]19-14 ،5به دلیل آنکه ضریب نفوذ اتلمهلای

( )FESEMبللرای نمونللههللای کللوئنچ -تمپللر ( )QTو کللوئنچ-

کللربن در دمللای  -196درجلله سللانتیگراد بسللیار پللایین اسللت

زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپلر ( )DCT48آورده شلده

قرارگیللری اتللمهللای کللربن در اطللراف عیللوب کریسللتالی بسللیار

اسللت .بررسللی تصللاویر ،کللاهش در مقللدار آسللتنیت باقیمانللده و

سخت و رسوب کاربیدهای ریز ،غیلرممکن اسلت؛ املا در گلرم

رسللوب کاربیللدهای بسللیار ریللز را در عملیللات زیرصللفر تائیللد

کردن نمونه از دمای زیرصفر تا دمای محیط ،ضریب نفوذ کربن

مللینمایللد .همچنللین در اثللر عملیللات زیرصللفر عمیللق رسللوبات

افزایش یافته و بنابراین اتمهای کربن بلا پلسزده شلدن از شلبکه

کاربیلدی ریلز بلا توزیلع یکنواخلتتلری در مقایسله بلا عملیللات

کریستالی مارتنزیت و انجام نفوذ بسیار کم دامنله موجلب ایجلاد

حرارتی کوئنچ -تمپر ایجلاد شلده اسلت Huang .در فلوالد M2

خوشههای ریز در اطراف عیوب کریستالی شده و در ادامه باعث

نشان داد در اثر عملیات زیرصفر عمیق کسر حجمی کاربیدها دو

تشکیل کاربیدهای بسیار ریز میشوند .فرآیند تشکیل رسوب در

برابر و توزیع مناسبتری از کاربیدها ایجاد میشود [.]7

عملیللات زیرصللفر عمیللق شللامل تجزیلله مارتنزیللت و ایجللاد

شکل ( :)4ریزساختار تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدانی (( :)FESEMالف) :نمونه کوئنچ -تمپر و (ب و ش) :نمونه کوئنچ-
زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر در بزرگنماییهای مختلف( ،عملیات تمپر در دمای  150درجه سانتیگراد و به مدت  3ساعت بر روی نمونهها انجامشده است)
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در شکل ( )5شماتیکی از تنشهای ایجاد شده در حین عملیات

شده است همانطوری که مشاهده میگردد تعداد کاربیدها در

زیرصفر که در ارتباط با تفاوت در ضریب انقباض و انبساط

نمونهای که عملیات زیر صفر عمیق بر روی آن انجامشده است

فازهای مختلف است آورده شده است .با توجه به آنکه ضریب

در هر دو دمای تمپر  150و  550درجه سانتیگراد بیشتر است.

انبساط و انقباض حرارتی فاز کاربید از آستنیت و فریت کمتر

همچنین همانطوری که مشاهده میگردد با افزایش دمای تمپر،

است .در حین سرد کردن تنش کششی و در حین گرم کردن

کاربیدها رشد یافتهاند (مقایسه تصاویر الف با ب و پ با ش).

تنش فشاری بر روی کاربید ایجاد میشود .این تنشها در حین
سرد کردن منجر به ایجاد نابجایی میشود .خوشهای شدن
اتمهای کربن در اطراف این نابجاییها برای کاهش انرژی نهایی
سیستم باشد [ .]20-21 ،16-18 ،5افزایش

گالی عیوب

کریستالی بعد از عملیات زیرصفر عمیق [ ]20 ،18و بهبود
مقاومت سایشی با افزایش زمان نگهداری در دمای زیرصفر
دلیلی بر تائید مکانیزم تشکیل کاربیدهای بسیار ریز در عملیات
زیرصفر عمیق است [.] 16
ریزساختار میکروسکوپ نوری از نمونههای عملیات حرارتی

شکل ( :)5شماتیکی از تنش ایجاد شده بر روی فازها در( :الف) :سرد کردن

کوئنچ -تمپر و کوئنچ -زیر صفر عمیق به مدت  48ساعت -تمپر

تا دمای زیرصفر و (ب) :گرم کردن از دمای زیرصفر تا دمای محیط []22

در دماهای تمپر  150و  550درجه سانتیگراد در شکل ( )6آورده

شکل ( :)6ریزساختار تهیه شده توسط میکروسکوپ نوری( :الف و ب) :نمونه کوئنچ -عملیات زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر در دماهای تمپر  150و 550
درجه سانتیگراد و (پ و ش) :نمونه عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر در دماهای تمپر  150و  550درجه سانتیگراد.
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همچنین برای اندازهگیری کسر حجمی و توزیع کاربیدها از

 -3-3تأثیر عملیات زیرصفر بر سختی و مقاومت

نرمافزار  CLEMEXاستفاده گردید .محاسبات نشان داد در اثر

سایشی

عملیات زیرصفر عمیق کسر حجمی کاربیدها از  3%/6±0/2در

برای بررسی تأثیر عملیات زیر صلفر عمیلق بلر سلختی ،آزملون

عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر به  5%/5 ±0/3در عملیات

سلختی سللنجی بله روش ویکللرز بللر روی نمونلههللای کللوئنچ و

کوئنچ -زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر میرسد.

کوئنچ -عملیات زیر صفر عمیلق بله ملدت  48سلاعت (قبلل از

همچنین همانطوری که از شکل (-4ش) مشخص است در اثر

تمپر) انجام پذیرفت .نتایج حاصله از ایلن آزملون در شلکل ()9

عملیات زیرصفر عمیق ،تعداد کاربیدها افزایش و توزیع

آورده شده است .افزایش سختی در نمونهای کله عملیلات زیلر

یکنواختتری از کاربیدهای با سایز کمتر از  100نانومتر به

صفر عمیق بر روی آن انجلام شلده اسلت ،در ارتبلاط بلا تبلدیل

وجود آمده است .در شکل ( )7تصویر  TEMاز نمونه کوئنچ-

کامل آستنیت باقیمانده به مارتنزیت ملیباشلد .نتلایج حاصلل از

تمپر و نمونه کوئنچ -زیرصفر عمیق  -تمپر آورده شده است .با

پللراش پرتللوایکس کلله قللبالً ارائلله گردیللد ،کللاهش در مقللدار

توجه به بررسیهای انجامشده در نمونه کوئنچ -تمپر ساختار

آسللتنیت باقیمانللده از  %12در نمونلله کللوئنچ بلله کمتللر از  %1در

شامل مارتنزیت تمپر شده ،آستنیت باقیمانده و کاربید است.

نمونهای که عملیات زیر صفر عمیق بر روی آن انجامشده است

ناحیه مارتنزیتی با مورفولوژی سوزنی شکل به همراه

را نشان میداد .بهمنظلور بررسلی تلأثیر دملای تمپلر بلر سلختی،

دوقلوییهایی مشاهده میگردد .همچنین در نمونه کوئنچ-

نمونه های کوئنچ و کوئنچ -زیر صفر عمیق به مدت  48سلاعت

زیرصفرعمیق-تمپر ریزساختار شامل مارتنزیت تمپر شده،

در دماهای  550 ،450 ،350 ،250 ،150و  650درجه سلانتیگراد

کاربید و مقدار بسیار کم از آستنیت باقیمانده است.

به مدتزمان  3ساعت تحت عملیات حرارتی تمپر قرار گرفتند.

با توجه به بررسیهای انجامگرفته توسط میکروسکوپ

نتایج حاصل از سختی نمونهها در شکل ( )10آورده شده است.

الکترونی عبوری و روبشی دو نوع کاربید اولیه (باقیمانده از
دمای آستنیته) و کاربیدهای ثانویه (کاربیدهایی که در مرحله
تمپر رسوب میکنند) در نمونهها پس از عملیات حرارتی تمپر
موجود میباشد .کاربیدهای ثانویه را میتوان به دو گروه
کاربیدهای ثانویه درشت (اندازه باالتر از  300نانومتر) و
کاربیدهای ثانویه ریز (اندازه کمتر از  300نانومتر) تقسیمبندی

الف

نمود .کاربیدهای اولیه مطابق با بررسیهای پراش پرتوایکس از
نوع  Cr3Cمیباشند .ترکیب شیمیایی کاربیدهای ثانویه ریز و
درشت در شکل ( )8آورده شده است .همانطوری که مشاهده
میشود کاربیدهای ثانویه درشت (نقطه  2در شکل (-7ب)) در
مقایسه با کاربیدهای ثانویه ریز (نقطه  1در شکل (-7ب))
دارای مقادیر باالتری از کروم ،مولیبدن و سیلیسیم میباشند.

ب
شکل ( :)7تصویر تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری:
(الف) :کوئنچ -تمپر و (ب) :کوئنچ -زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت-تمپر
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الف

شکل ( :)10ارتباط بین سختی -دمای تمپر در نمونههای کوئنچ – تمپر
( )QTو کوئنچ -عملیات زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر
()DCT48

ب

همانطوری که مشخص است سختی نمونه کوئنچ -زیرصفر
عمیق به مدت  48ساعت در تمام دماهای تمپر در مقایسه با
نمونه عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر باالتر است .این مسوله در
ارتباط با حذف آستنیت باقیمانده و تأثیر عملیات زیرصفرعمیق
بر هسته گذاری و رشد کاربیدهای بسیار ریز ثانویه میباشد.
همچنین همانطوری که قبالً بحث گردید عملیات زیرصفر
شکل ( :)8ترکیب شیمیایی کاربیدها :الف) کاربیدهای ثانویه درشت و ب)
کاربیدهای ثانویه ریز

عمیق در فوالد مورد مطالعه باعث افزایش کسر حجمی و توزیع
مناسبتر کاربیدها در مقایسه با عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر
میشود؛ بنابراین تأثیر همزمان دو عامل زیر باعث افزایش
سختی در نمونه کوئنچ -زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت ،در
تمام دماهای تمپر میشوند -1 :استحاله آستنیت باقیمانده به
مارتنزیت و  -2رسوب کاربیدهای ریز در عملیات زیر صفر
عمیق.
علت کاهش سختی با افزایش دمای تمپر ،مربوط بله نلرم شلدن
ساختار و رشد کاربیدها با افزایش دمای تمپلر اسلت [ .]3 -1در
شکل ( )11نیز ارتباط بین نرخ سایش و دمای تمپلر آورده شلده
اسللت همللانطوری کلله مشللخص اسللت نللرخ سللایش در نمونلله

شکل ( :)9میزان سختی در نمونههای کوئچ و کوئنچ – زیرصفر عمیق به
مدت  48ساعت (قبل از عملیات تمپر)

زیرصفر عمیق شده در تمام دماهای تمپر باالتر است دلیلل ایلن
مسوله افلزایش درصلد مارتنزیلت و رسلوب کاربیلدهای ثانویله
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بیشتر در نمونه زیرصفر عمیلق شلده اسلت .در شلکل  12سلطح
سایش نمونه هلا آورده شلده اسلت .هملانطوری کله از تصلاویر
مشخص است ،مکانیزم سایش سبان است .جهت بررسی بیشتر
از سطح سایش نمونهها در نقاط  1و  2آنالیز  EDSتهیه گردیلد
که نتایج آن در شکل  13آورده شده اسلت .هملانطوری کله از
این شکل مشخص است بهجز مکانیزم سایش سلبان ،مکلانیزم
سایش تریبو شیمیایی ناشی از باال رفتن دما در سطوح سلایش و
اکسید شدن این سطوح وجود دارد.
بررسی ترکیب شیمیایی این سطوح (شکل  )13حضور اکسلیین

شکل ( :)11ارتباط بین نرخ سایش -دمای تمپر در سرعت  0/1متر بر ثانیه و
نیروی  120نیوتن در نمونههای کوئنچ – تمپر ( )QTو کوئنچ -عملیات
زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر ()DCT48

بسیار باالتر را در الیه های سبنده به سطح سلایش منطقله  1در
شکل  12در مقایسه با منطقه  2در همین شلکل نشلان ملیدهلد؛
بنابراین مکانیزم سایش در نمونه های مذکور به شرح ذیل است:
در نمونه کوئنچ -تمپر :سبان شدید (تکههای سبان ندالیه)
و تریبو شیمیایی .در نمونه کوئنچ -زیرصفر عمیق بله ملدت 48
ساعت -تمپر :سبان ضعیف (تکههای سبان پراکنده) و تریبو
شیمیایی .در مطالعلاتی کله توسلط  Fantalvoو همکلارانش بلر
روی فوالدهای ابزار انجلام پلذیرفت ،افلزایش کسلر حجملی و
کاهش فاصله بین کاربیدها باعث کلاهش سلایش سلبان شلده
است [.]22
 Yangو همکارانش افلزایش سلختی در سلطح فلوالد را عاملل
اصلی در مقاومت به سایش سبان دانستهاند [ .]23بلا توجله بله
موارد ذکرشده ،در نمونه هایی که تحت عملیات زیرصفر عمیق
قرار میگیرند ،بهواسطه افزایش کسلر حجملی کاربیلدها و ریلز
شدن آن ها و نهایتلاً افلزایش سلختی (بله دلیلل افلزایش درصلد

شکل ( :)12سطح سایش در نمونههای( :الف) :کوئنچ -تمپر و (ب):

مارتنزیت و رسلوبات کاربیلدی ریلز) ،سلایش سلبان کلاهش

کوئنچ -زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر (عملیات تمپر در دمای 150

مییابد.

درجه سانتیگراد و به مدت  3ساعت بر روی نمونهها انجامشده است).

 -4-3تأثیر عملیات زیر صفر بر رفتار کشش

آزمون کشش بر روی نمونههای کوئنچ -تمپر (در دو دمای
تمپر  150و  550درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت) و کوئنچ-
زیرصفر عمیق به مدت  48ساعت – تمپر (در دو دمای تمپر
 150و  550درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت) انجام پذیرفت
که نتایج حاصل از آزمونهای کشش در جدول ( )2آورده
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شده است .همانطوری که از جدول ( )2مشخص است به دلیل

نتایج جدول ( )2مشخص است با افزایش دمای تمپر از 150

درصد باالی مارتنزیت ،رفتار کشش در نمونهها بهصورت ترد

درجه سانتیگراد به  550درجه سانتیگراد استحکام کاهش و فرم

است .از سویی در نمونههایی که تحت عملیات زیرصفر عمیق

پذیری افزایش مییابد اما استحکام نمونهای که تحت عملیات

قرارگرفتهاند در مقایسه با نمونههای کوئنچ -تمپر ،استحکام

زیر صفر قرار گرفته است ،نسبت به نمونه کوئنچ -تمپر باالتر

افزایش (در حدود  )%8و فرم پذیری به دلیل حذف کامل

است.

آستنیت باقیمانده کاهش مییابد .همچنین همانطوری که از

شکل ( - :)13ترکیب شیمیایی در سطح سایش نمونه کوئنچ -تمپر :الف) مربوط به نقطه  1و ب) مربوط به نقطه  2در شکل .12
جدول ( :)2خواص مکانیکی در نمونههای کوئنچ -تمپر و کوئنچ -زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر (طول اولیه نمونهها در آزمون کشش  30میلیمتر)
عملیات انجامگرفته
عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر
(دمای تمپر  150درجه سانتیگراد)

تنش

تنش

کرنش نهایی

تنش تسلیم

تسلیم
)(MPa

شکست
)(MPa

شکست
))mm/mm

حقیقی
)(MPa

حقیقی
)(MPa

))mm/mm

1910

2003

0/018

1977/4

2039

0/0178

تنش شکست

کرنش حقیقی

فرم

شکست

پذیری
)(MPa
24/036

عملیات کوئنچ -زیرصفرعمیق به
مدت  48ساعت -تمپر (دمای تمپر

2027

2147

0/013

2054/76

2176/4

0/013

18/6

 150درجه سانتیگراد)
عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر
(دمای تمپر  550درجه سانتیگراد)

1563

1693

0/045

1634/3

1770/2

0/044

50/79

عملیات کوئنچ -زیرصفرعمیق به
مدت  48ساعت -تمپر (دمای تمپر
 550درجه سانتیگراد)

1620

1775

0/041

1686/7

1848

0/04

48/51
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باالتر بودن خواص مکانیکی نظیر سختی و استحکام در
نمونههایی که تحت عملیات زیر صفر عمیق قرار میگیرند در
مقایسه با نمونههای عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر به دلیل آن
است که در عملیات زیرصفر عمیق که آستنیت باقیمانده به
مارتنزیت تبدیل میشود ،ایجاد مارتنزیت همراه با اعوجاش
شبکهای شدید است؛ بنابراین میدانهای تنشی و کرنشی شدید
در فصل مشترک آستنیت /مارتنزیت به وجود میآید .این
میدانها باعث مقاومت شبکه در برابر حرکت نابجاییها شده و
لذا استحکام و سختی آلیاژ افزایش مییابد [ .]24مطالعات کمی
در مورد تأثیر عملیات زیر صفر بر خواص استاتیکی نظیر
استحکام کششی و استحکام خمشی انجامشده است .در
تحقیقی که بر روی فوالد  M2و  T1انجام گردید ،عملیات زیر
صفر عمیق باعث افزایش در استحکام خمشی به ترتیب به مقدار
 %20و  %25گردید [ .]18در تحقیق دیگری که بر روی فوالد
نورد سرد شده  4140انجام پذیرفت ،استحکام کششی بعد از
عملیات زیر صفر  %16 - %7افزایش یافت [ .]25در تحقیق
دیگری مقاومت خستگی در فوالد  En353در اثر عملیات
زیرصفر  %74افزایش یافت .کاهش در مقدار آستنیت باقیمانده
و رسوب کاربیدهای ریز در عملیات زیرصفر عمیق ،علت بهبود
مقاومت خستگی ذکرشده است [ .]26بررسی سطوح شکست
نمونهها که در شکل  14آورده شده است بیانگر آن است که
در نمونه عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر به دلیل تغییر فرم
پالستیک ایجاد شده در سطوح نرم به دلیل وجود فاز آستنیت،
این نوع شکست با ایجاد برآمدگیها و فرورفتگیهای سطحی
همراه میباشد .همچنین همانطوری که از شکل  14مشخص
است ،در نمونهای که تحت عملیات زیرصفر عمیق قرار گرفته
است ،کاهش مکانهایی که بهصورت نرم تغییر فرم میدهند
مانند حفرات ریز و سوراخها و حضور بیشتر صفحات تخت که
از مشخصات شکست ترد است ،مشاهده میشود.

شکل ( :)14عملیات حرارتی کوئنچ -تمپر و ب) عملیات حرارتی کوئنچ-
.زیرصفرعمیق به مدت  48ساعت -تمپر

 -4نتیجهگیری
 -1با انجام آزمونهای دیالتومتری دمای  Ac1و  Ac3به
ترتیب  798و  849درجه سانتیگراد مشخص گردید؛ بنابراین
دمای آستنیته مناسب برای این فوالد حدود  925درجه
سانتیگراد پیشنهاد میگردد.
 -2عملیات زیرصفر باعث کاهش در مقدار آستنیت باقیمانده
میشود .بهنحویکه درصد آستنیت باقیمانده از  %12در عملیات
حرارتی کوئنچ در روغن به کمتر از  %1در عملیات کوئنچ در
روغن -زیرصفر عمیق میرسد.
 -3با توجه به مطالعات انجامگرفته عملیات زیرصفر عمیق باعث
تولید کاربیدهایی با اندازه نانومتر میشود .در اثر عملیات
زیرصفر توزیع یکنواختتری از این کاربیدهای ریز ثانویه
ایجاد و کسر حجمی این کاربیدها بهاندازه  %52افزایش مییابد؛
بنابراین عملیات زیرصفر عمیق نیروی محرکهای جهت ایجاد
کاربیدهای بسیار ریز است.
 -4در عملیات حرارتی کوئنچ -زیرصفر عمیق به مدت 48
ساعت -تمپر ،سختی ،مقاومت سایشی و استحکام کششی در
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 تمپر-تمام دماهای تمپر در مقایسه با عملیات حرارتی کوئنچ
 دلیل این مسوله حذف آستنیت باقیمانده و رسوب.باالتر است
 در نمونههایی است که عملیات،کاربیدهای ریز ثانویه بیشتر
 همچنین با افزایش.زیرصفر عمیق بر روی آنها انجامشده است
- زیرصفر- تمپر و کوئنچ-دمای تمپر در هر دو نمونه کوئنچ
 مقاومت سایشی و استحکام کششی کاهش،تمپر سختی
 دلیل این موضوع نرم شدن ساختار و رشد کاربیدها.مییابد
.است
 بررسی سطوح سایش نمونهها حاکی از وقوع مکانیزم-5
 تمپر بهواسطه- در نمونه کوئنچ.سایش سبان در نمونهها است
سختی کمتر سایش سبان شدیدتری مشاهده میشود همچنین
 سایش تریبو شیمیایی،به سبب باال رفتن دما در آزمون سایش
.نیز مشاهده میگردد
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Abstract
In recent years, cryogenic-treatment is considered in order to improve of wear and hardness
resistance of tool steels. Cryo-treatment is performed on steel before and after of tempering and
quenching treatment, respectively. In this research, the effect of deep cryogenic treatment is
investigated on the GOS9HF-steel. In this regard, the quenched-tempered and quenched-Cryo-treated
samples are prepared after tempering treatment for 2hrs. then, impact of Cryo-treatment on value of
retained austenite, fine carbide precipitations are evaluated by XRD, SEM and the amount of
hardness, strength and wear resistance are measured by micro-hardness, tensile and wear tests. The
wear test is conducted by pin-on-disc method. The results indicated that the amount of hardness and
properties of wear and tensile in the Cryo-treated sample were rather than the quenched-tempered
samples at all of tempering temperatures (i.e. from 150 to 650˚C). Additionally, with increase of
tempering temperature, the amount of hardness, wear behavior and tensile property are decreased in
both of Cryo-treated and quenched-tempered samples. This can be attributed to the softening of
microstructure and the growing of grain sizes. Moreover, it was obvious that improving of Cryotreated samples are related to the removing of retained austenite, precipitation of fine carbides and
more appropriate distribution of these carbides. It is cleared that the Cryo-treatment causes to
decrease of value of retained austenite from 12% to below of 1% at quenched-tempered and Cryotreated samples, respectively. Finally, Cryo-treatment causes to increase of volume fracture of
carbides to 52%.
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