
 

 

 نقش دانه هاي غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه –ترك هاي سطحي در ريخته گري پيوسته فوالد 

تر كهاي عرضي بر روي سطح محصوالت نيمه تمام پيوسته قبل از نوردكاري اغلب سبب نواقصي بر روي محصول نوردي مي گردند. 

: بيلت ها، بلوم ها، اسلب ها، مقاطع گرد و تيرهاي خام ايجاد چنين تركهايي مي توانند بر روي همه انواع محصوالت ريخته گري پيوسته

 شوند. 

محدوده تركهاي عرضي ازنظر شدت از موارد كوتاه، نازك و مشكل براي تشخيص برروي سطحي با پوسته اكسيدي، تا موارد طويل، ضخيم 

ن اسلب پس از رويه برداري سرد باماشينكاري پيدا و به آساني قابل تشخيص مي باشند. يک نوع متداول ترك عرضي ريز كه بر روي سطح په

 نشان داده شده است. 1شود در شكل  مي 

 گرچه نه به عنوان يک قاعده، تر كهاي عرضي اغلب مجاورت گوشه هاي محصول ريخته گري شده رخ مي دهند. 

 

 ترك هاي عرضي بر روي سطح بااليي يک اسلب -1شكل  

ته اكسيدي قابل مشاهده نيست يک مشكل ظريف تر سطح در حالت ريخته گري شده است و اغلب با ريز ترك، كه بر روي سطحي با پوس

ترك عرضي همراه است. ريزتركها پس از اچ كردن عميق نمونه سطح ريخته گري شده در اسيد هيدروكلريک مشهودتر مي شوند. با اچ 

ن دانه اي ظاهر ميشودكه به اسامي مختلفي ناميده شده اند. اما، از اين كردن با اسيد، مشكل به صورت شبک هاي نامنظم از تر كهاي ريز بي

نقطه به بعد در اين مقاله در هنگام رجوع به آن از عبارت ريزترك استفاده ميشود. ساير رو شهاي مورد استفاده براي آشكار كردن ريزترك 

زني ميباشند. ريزترك ممكن است گسترده يا موضعي باشد.  شامل آزمايش نفوذ مايعات رنگي، مگنافالكس و رويه برداري سبک يا سنگ

ريزترك موضعي اغلب در پايه اثرات نوسان  يا در ساير فرورفتگي هاي سطحي يافت ميشود. ريزترك گسترده، همراه با تعدادي از تر كهاي 

 نشان داده شده است. 2ريز عرضي،  درشكل 



 

 

 

ر روي منطقه گوشه بااليي ترك هاي موضعي و تعدادي ترك عرضي ب -2شكل 

 گرم LCHاچ شده در 1111يک بلوم فوالد

 

تركيب ريزترك و ترك عرضي مي تواند منجر به درزهاي به هم پيوسته  نامنظم سطحي بر روي محصول نورد گرم شده گردد. نمونه اي از 

 نشان داده شده است. 3اين  درزهاي به هم پيوسته بر روي صفحه ضخيم در شكل 

 
دليل تر  نواقص سطحي نامنظم بر روي صفحه ضخيم نورد گرم شده به -3شكل 

 كهاي عرضي و ريزتر كها بر روي اسلب در حالت ريخته گري شده، اچ نشده

 

گرچه محصوالت نيمه تمام سرد شده تا دماي اتاق را ميتوان مورد بازرسي قرار داده و آماده سازي كرد، بديهي است ضرورت حذف 

 هر نوع كه باشد هزينه اي نامطلوب دارد. تركهاي  سطحي از

عالوه بر اين، هنگامي كه ريخته گري پيوسته همراه با نوردگرم متعاقب آن باشد (مثالً شارژ گرم يا نورد گرم مستقيم) از بازرسي و يا 

والني به سوي بهبود آماده سازي نيز صرف نظر مي شود. بنابراين حذف ترك عرضي و ريزترك از روي سطوح شاخه بايستي مسيري ط

 سودآوري  ماشين ريخته گري پيوسته را طي كند.



 

 

ترك عرضي مطالعات زيادي در مورد ترك عرضي در مطالب منتشره گزارش شده است. از اين گزارش ها به نظر مي  بررسي ترك سطحي 

 باشد، يعني: رسد چند ويژگي تقريبًا مشكل كلي 

 .HA,b,bN ,V) حاوي LLHHميكروآلياژي، مثالً فوالدهاي پراستحكام كم آلياژي ( تمايل بيشتري به ترك خوردن در فوالدهاي *

تركها معمواًل در سطح باالي شاخه (شعاع داخلي)، وجهي كه تنش را در طي صافكاري تحمل ميكند (در مورد شاخه هاي داراي  *

 قوس)  شديدتر هستند.

 تگي هاي سطحي ايجاد مي شوند. تر كهاي عرضي اغلب در پايه اثرات نوسان و يا ساير فرورف *

 تر كها به صورت ثابتي بين دانه اي هستند و در امتداد مرزدانه هاي غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه به پيش مي روند. *

يش اين آزما پرداخته اند. C° 1111- 011تعداد زيادي از تحقيقات آزمايشگاهي به مطالعه نرمي گرم فوالدها در محدوده دمايي   -نرمي گرم

 رند. ها معموالً بر روي نمونه هاي استوانه اي كه به صورت مناسبي و با استفاده از تجهيزاتي همچون دستگاه گليبل  گرم شده اند انجام مي گي

 -051نرمي با حداقل نرمي در فاصله بين « چاله »يا « گودي »اكثر فوالدها در سرعت هاي كرنش مشابه با مورد ماشين ريخته گري پيوسته 

 ).4درجه سانتي گراد را نشان مي دهند ( شكل  151 

  

 
 شده تا دماي آزمايش، تحت كشش با سردC°0011، حساس سازي شده درC-Mn-Al نوعي نرمي گرم براي فوالد منحني -4شكل 

 s-10×3/3 سرعت  

 

شروع به تشكيل بر روي مرزدانه هاي آستنيت  به طور كلي، دمايي كه در آن حداقل نرمي اتفاق مي افتد بادمايي كه در آن فريت ضعيف تر

مي توانند حداقل نرمي را كمتر كرده و يا ضعف را  HA,b,L,bN,Vبه ويژه   كه عناصر معيني ميكند منطبق است. اما مشخص شده است

ي مرزدانه هاي آستنيت به دماهاي باالتري منتقل كنند. اين موضوع پيشنهاد ميكند كه افت نرمي مي تواند توسط تشكيل رسو بها بر رو

قبل از تشكيل فريت بدتر شود.به علت چاله نرمي، ماشين هاي ريخته گري پيوسته معموال طبق كيي از دو سناريوي دماي سطحي شاخه 

 كار ميكنند. 

با  نتيگراد حفظ ميشود.درجه سا 011دماي سطح در صافک ننده باالتر از دماي چاله نرمي ، به طور كلي باالي « « رو يكرد دماي باالتر »با 

در هر دو مورد از دماهاي درون  درجه سانتي گراد است. 051هدف حفظ دماي سطح در زير چاله نرمي، مثالزير « رو يكرد دماي پايين تر»

ن دماي اما، معمواًل رساند محدوده چاله نرمي اجتناب ميشود. چند موفقيت در كاهش دادن ترك عرضي با هر دو برنامه گزارش شده اند.



 

 

سطح در صاف كننده به زير چاله نرمي با شاخه داراي مغز مايع در آن منطقه غيرعملي است. بنابراين، ماشين هاي ريخته گري پيوسته 

جديدتر تمايل به حفظ دماي سطح شاخه در صاف كننده در دمايي باالتر از چاله نرمي توسط ريخته گري سريع تر و حداقل كردن آب 

داراي  bNحاوي  LLHHو همكاران پي بردند كه يک گريد پريتكتيک  iasTثانويه دارند. در مطالعات اخير صنعتي،  پاششي سرد كننده

يعني سرعت هاي باالتر و آب سرد كننده ثانويه « داغ »ريخته گري  :1درصد باالتري از تر كهاي عرضي در گوشه مي باشد. آنها با تر كيبي از 

در مقادير كمتر به كاهش ترك  CC,HA,b,L: حفظ 3سطح شاخه، مثالً اجتناب از گوشه هاي سرد و : حفظ  يكنواختي دماي 2كمتر 

 رسيدند.

مي ماند. اما برخي از  اصوالً به علت اينكه آزمايش كشش نرمي گرم منطقه افت نرمي را مشخص ميكند، يک ابزار آزمايشگاهي متداول باقي

درصد سابقه  111 -5مونه هاي آزمايشگاهي كشيده شده تا شكست با كاهش سطح مقطع مؤلفين به صورت درستي هشدار داده اند كه ن

يک پيچيدگي اصلي با نمونه هاي آزمايشگاهي كشيده شده  در سطح شاخه در طي صافكاري دارند . كرنشي خيلي متفاوتي از موارد حادث

درجه سانتي گراد رخ مي دهند. در ماشين هاي ريخته  051د تا شكست تبلور مجدد ديناميک آستنيت است كه ذاتاً در دماهاي باالي حدو

 گري پيوسته صنعتي، تبلور مجدد ديناميک خيلي نامحتمل است به دليل اينكه حداكثر كرنش سطحي در طي صافكاري شاخه نوعاً حدود 

براي  يوسته اتفاق مي افتد).طر حهاي ماشين ريخته گري پ در برخي از 1 - 1 /0گرچه كرنش سطحي در محدوده %  يا كمتر است( %1 

در همان محل ذوب و  با صنعت، گاهي اوقات طول سنجه نمونه آزمايش نرمي گرم انجام آزمايش هاي نرمي گرم آزمايشگاهي مرتبط تر

نمونه  واقعيت كه گرم كردن مجدد يک را مي دهد و اجتناب ميكند از اين« اوليه »آزمايش آستنيت  مجدداً منجمد ميشود. اين فن امكان

آزمايش از دماي محيط در واقع فوالد جامد را در پوسته جامد شده شاخه در حال ريخته گري، كه هيچ گاه به طور كامل به فريت آلفا تغيير 

فاز نداده است شبيه سازي نميكند. اما حتي با اين اصالحات آزمايش نرمي گرم يک شناخت كامل از مشكل ترك عرضي تأمين نكرده است. 

بد »در صافكننده تر كهايي را ايجاد كرد، در حال كيه يک دماي « خوب »صنعتي وجود داشته است كه در آنها يک دماي سطح شاخه  موارد

اگر تر كهاي عرضي فقط به وسيله افت نرمي ايجاد مي شوند، چرا تر كها در پايه »هيچ تركي را ايجاد نكرد. عالوه بر اين، مي توان پرسيد، « 

يا فرورفتگي هاي مشابه با آنها رخ مي دهند؟ آيا اين دماي سطح است كه در يک فاصله كوتاه از پايه اثر نوسان خيلي متفاوت اثرات نوسان 

بديهي است، شرايطي به غير « است؟ و چرا، در دماي مشابه، بعضي از اثرات نوسان و يا فرورفتگي ها داراي ترك هستند و سايرين ندارند؟ 

 هايي در مكانيزم ترك عرضي دخالت دارند. از افت نرمي  به تن

نشان داده شده است، تقويت اسيدي ريزتر كهاي ظريف آن ها در مرزدانه هاي غيرعادي بزرگ  2ريزترك، همان طوركه در شكل  -ريزترك 

ميليمتر مي  2-1كها معموالً  متالوگرافي، نمونه هاي اچ نشده از ريزتر كها نشان داده اند كه عمق ريزتر آستنيت اوليه به پيش برده است.

 باشد. 

ميليمتر هم بسط يابند. گرچه ريزتر كهاي كم عمق مي توانند توسط ايجاد پوسته  0اما در بعضي جاها،تر كها ممكن است به فراتر از 

حي در اكسيدي در سطح در كوره گرم كردن مجدد حذف شوند، تر كهاي عميق تر حذف نمي شوند و مي توانند سبب ترك طولي سط

 ).5نخستين كاليبر  نورد اوليه گردند (شكل 



 

 

 
 LCHكاهش سطح مقطع در اولين پاس نورد اوليه، اچ شده در  1ريزتر كها بر روي سطح بااليي يک اسلب پس از حدود % - 5 شكل

 گرم

نامنظم، با شكل پيكان بر روي سطح با تداوم نوردكاري، اين تر كهاي طولي سطحي كشيده مي شوند و به صورت نواقص غيرقابل پذيرش، 

در مي آيند. ريزتر كها بر روي بيلت ها در حالت ريخته گري شده  3محصول تخت نورد گرم شده، همچون مورد نشان داده شده در شكل 

 ).0مي  توانند به صورت درزهاي به هم پيوسته موازي بر روي ميله محصول تبديل شوند (شكل 

 

كه نشان دهنده درزهاي به هم پيوسته ناشي از ريزترك ها بر 1111ميليمتر از فوالد  32سرد شده با قطر سطح ميله كشش  - 0شكل 

 ).0روي  بيلت شكل خيلي موضعي (متمركز) ريزترك است (شكل 

 

 شده.ترك هاي ستاره اي بر روي سطح اسلب فوالد خط لوله، به صورتي كه با رويه برداري كم آشكار شده است،اچ ن - 0شكل  



 

 

عداد اما، تقريبًا در تمام موارد، مس را مي توان در ريزتر كها يافت. اغلب منشاء مس نفوذ كرده از شاخه اي با آستر قالب خراشيده شده يا ت

ماشين ريخته گري پيوسته حاوي مس، همچون صفحه خروجي قالب است. جلوگيري از تماس سطح گرم شاخه با  1ديگري از اجزاء قالب 

 استفاده از آسترهاي قالب آب كروم داده شده و يا آب نيكل داده شده، به مقدار قابل توجهي وقوع ترك ستاره اي را كاهش مس، مثالً 

 ميدهد. 

اما با افزايش تناژ توليدي، باالخره آستر آبكاري شده نيز فرسوده ميشود، به خصوص در پايين قالب و در گوشه ها و قابليت برگشت تماس 

ه وجود مي آيد ريزتر كهاي با توزيع گسترده نيز مي توانند در اثر فاز غني از مس به وجود بيايند. اما منبع به طور كلي شاخه با مس ب

رسوب زنجيره هاي مس در پوسته سطحي است و ماهيت پوسته به مقدار زيادي بر مشكل تأثير مي گذارد. موضوع رسوب كردن مس در 

و نيازي به تكرار آن در اينجا نيست. كافي است گفته شود هنگام هر گونه تماس مس مذاب با سطح  پوسته در جاي ديگري ارائه شده است

درجه سانتي گراد  تمايل براي نفوذ مس به مرزدانه هاي  1151 شاخه در مراحل اوليه تشكيل پوسته جامد، در دماهاي سطحي باالي

 غيرعادي بزرگ  وجود دارد.

يک مشخصه عمومي براي ترك عرضي، ريزترك  و ترك ستاره اي آن است كه  --يه بر ترك خوردن و ريزتركتأثير اندازه دانه آستنيت اول

شاهدي نشان   noasfaaojو  adimTcs 1004در همه موارد تر كها مرزدانه هاي غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه را دنبال ميكنند. در سال  

غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه به وجود مي آيند. سايرين ادعاي مشابهي را مطرح كرده دادند كه تر كهاي عرضي فقط در حضور دانه هاي 

و همكاران، در بررسي تر كهاي عرضي گوشه اي در بيلت ها، دريافتند كه تر كها فقط در مناطق سطحي داراي   sArsvsaاند. مورد جديدتر، 

ريت انباشته (بلوكي) در امتداد مرزدانه ها باشند ايجاد مي شوند. در مناطق دانه هاي غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه، كه داراي اليه اي از ف

و همكاران پي بردند كه تر  iassبدون ترك، اندازه دانه عادي بود و فريت ريز و به صورت يكنواخت در دانه ها توزيع شده بود. به طور مشابه 

ميليمتر  را احاطه كرده اند دنبال ميكنند. گرچه مدت زيادي  1ا قطر حدود كهاي عرضي ريزاليه فريت نرم را كه دانه هاي آستنيت اوليه ب

است كه همراه بودن تر كهاي عرضي و دانه هاي درشت مورد توجه قرار گرفته است، به قدر كافي تأ كيد نشده است كه شرط دانه غيرعادي 

رك و ترك ستاره اي مي باشد. بدون چنين دانه هاي درشتي، بزرگ عامل اصلي است و پيش نياز الزم براي ترك عرضي، همچنين براي ريزت

ريزتر كها و يا تركهاي عرضي به چنان وسعتي كه ايجاد مي شوند تشكيل نخواهند شد و ساير عوامل ريخته گري همچون دماي سطح در 

صول در حالت ريخته گري شده فقط صاف كننده شاخه، خيلي كمتر بحراني مي باشند. دانه هاي غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه در سطح مح

ميليمتر  1نسبت داده مي شود. براي كمي كردن عبارت، در اينجا دانه متورم به صورت دانه آستنيت اوليه با قطر حدود « دانه هاي متورم»به 

 يا بزرگتر در هنگامي 

اندازه گيري شود تعريف مي گردد. يک  كه بر روي صفحه سطح ريخته گري شده يا بر روي صفحه اي عمود بر سطح ريخته گري شده 

 مرحله  بزرگ به سمت كاهش ترك عرضي، ريزترك و ترك ستاره اي مي تواند با شناخت بهتر پديده دانه متورم انجام شود.

يک پرسش واضح ايجاد مي شود: چه چيز باعث دانه هاي متورم بر روي سطح ريخته گري شده مي شود؟ پاسخ كامل به اين پرسش هنوز 

بايستي پيدا شود. استدالل شده است كه دانه هاي آستنيت تمايل به رشد در پايه اثرات نوسان قالب و در پايه فرورفتگي هاي سطحي عميق 

« منطقه داغ »تر ناشي از تغييرات سطح قالب و يا اغتشاش دارند، به دليل فقدان تماس موضعي بين پوسته شاخه و ديواره قالب، كه يک 

) در برخي موارد به كاهش ترك كمک ميک ند. اما، استدالل MOدر حمايت از اين استدالل، حداقل كردن عمق آثار نوسان ( ايجاد ميكند.



 

 

اين حقيقت را كه نه تمامي فرورفتگي هاي سطح شاخه داراي دانه هاي متورم هستند و نه تمام مناطق سطح صاف(تخت) « منطقه داغ »

يح نمي دهد. همچنين معلوم شده است كه دانه هاي متورم پس از انجماد كامل سطح ايجاد مي شوند. عاري از دانه هاي متورم هستند توض

 شاهد 

 و همكاران نشان داده شده است. تر كها در امتداد مرزدانه هاي متورم از نوع بين دندريتي نبودند.  iassمتالوگرافيكي اين واقعيت اخيراً توسط 

 زدانه هاي متورم، فضاي بين بازوهاي دندريت موجود از قبل را قطع ميكنند.به جاي آن تر كها و همچنين مر 

و همكاران نمونه هاي  mssisvsبراي بررسي اينكه چقدر  سريع دانه ها در آستنيت اوليه رشد ميكنند،  -دو برابر كردن دانه هاي متورم 

بن ماشينكاري كردند. براي آزمايش، طول سنجه  نمونه ها در محل استوانه اي را از ذو ب هاي نورد شده آزمايشگاهي با مقادير مختلف كر

سرد شدند. نتايج نشان دادند كه C/mTj° 1.10درجه سانتي گراد با سرعت ثابت  1511خود ذوب مجدد شده و به طور پيوسته از دماي 

 ). 1بسيار سريع افزايش مي يابد (شكل  C° 1351-1451اندازه  دانه آستنيت در محدوده دمايي 

 

 C° 1451-1351سرعت رشد اندازه دانه هاي آستنيت  -1شكل 

دانه ها زودتر شروع به رشد كردند و به اندازه نسبتاً بزرگ تري رسيدند. به دليل  % كربن1110عالوه بر اين در فوالد نزديک به پريتكتيک با 

باشد، نتايج پيشنهاد ميكنند كه دانه هاي متورم بايد در حاليكه  مي C° 1311اينكه دماي سطح اكثر شاخه ها در هنگام خروج از قالب زير 

مي باشد، نتايج پيشنهاد ميكنند كه دانه C° 1311ايجاد شوند. نتايج همچنين پيشنهاد ميكنند كه   منطقه سطحي هنوز در قالب قرار دارد

كه اغلب  C° 1311. نتايج همچنين پيشنهاد ميكنند كه هاي متورم بايد در حاليكه منطقه سطحي هنوز در قالب قرار دارد ، ايجاد شوند

(عمليات محلولي) نمونه هاي نرمي گرم آزمايشگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد، احتماالً به قدر كافي گرم نيست تا « حساس سازي »براي 

كند. قطر دانه هاي متورم همراه با تر كها دانه هاي بسيار بزرگ آستنيت را كه پيش نياز ترك خوردن در ريخته گري صنعتي هستند ايجاد 

بر روي سطوح شاخه به صورت تقريبي يک مرتبه بزرگتر از قطر دانه هايي است كه به طور عادي در نمونه هاي آزمايش نرمي گرم عمليات 

ليه خيلي كوچكتر از انداز ه هايي محلولي گزارش مي شوند. با وجود اين، محققين زيادي به آزمايش با نمونه هايي با اندازه دانه آستنيت او

كه مشخص شده است همراه با مشكالت ترك خوردن سطحي ذكر شده قبلي مي باشند ادامه مي دهند. مشاهده اين كه چگونه آزمايش 



 

 

نند نمونه هايي كه  فاقد دانه هاي متورم هستند داد ه هاي بسيار معني دار را براي مشكالت ترك خوردن سطحي در صنعت تأمين ميك

 دشوار است. 

 

 

 بررسي هاي آزمايشگاهي 

مشخص شده است كه نرمي گرم فوالد با افزايش اندازه دانه كاهش مي يابد. اما اكثر تحقيقات قبلي نرمي گرم نمونه هايي را كه مشخص 

راه هستند آزمايش نكرده شده در نزد يكي اندازه دانه هاي غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه با شكل هاي مختلفي از تر كهاي سطحي شاخه هم

 اند. 

 بنابراين يک بررسي آزمايشگاهي براي تعيين اثر دانه هاي متورم بر نرمي گرم انجام شد. براي تفكيک نقش اندازه دانه آستنيت به تنهايي،

ي هاي با نقطه ذوب نمونه هاي نرمي گرم از فوالدهاي كربني ساده تهيه شدند. هدف اجتناب از برخورد با عواملي همچون حضور ناخالص

ميكرو پايين، مثالً سولفيدهاي آهن و يا رسوب مرزدانه اي كربونيتريدها بود، كه تأثير آن ها بر روابط اندازه دانه و نرمي گرم در فوالدهاي 

 آلياژي  واضح است. 

با  Bنشان داده شده است. فوالد  1كه براي اين بررسي آماده شدند در جدول   es – Cتر يكب شيميايي سه آلياژ  -مواد و كار تجربي 

ه تركيب شيميايي تقريباً پريتكتيک توليد شد. ذو بها در يک كوره القائي خالء با كربن به عنوان تنها عنصر آلياژي كه به طور عمدي افزود

سته و ناخالصي ها در سطح كم شده تهيه شدند. آلومينيم به عنوان اكسيژن زدا اضافه شد. تالش براي پايين نگه داشتن ميزان عناصر ناخوا

) اجتناب ناپذير است (به دليل اينكه ممكن است مقداري از رسوبات در مرزدانه ها   10ppm-15انجام شد. اما ورود مقدار كمي نيتروژن (

گرفتند). تقريباً  ردر طي آزمايش تشكيل شوند، وجوه تعدادي از نمونه ها پس از سرد كردن در نيتروژن مايع شكسته شده و مورد بررسي قرا

 C° 1211ريخته گري شد. شمش هاي منجمد شده تا   mm 111×101×211حدود  كيلوگرم از هر ذوب به صورت شمشي با ابعاد 30

نورد گرم شدند. نمونه هاي استوانه اي  mm 15مقياس آزمايشگاهي تا صفحه هايي با ضخامت  باز گرمايش شده و سپس در دستگاه نورد

، از صفحه ها ماشينكاري شدند. محور نمونه ها به موازات جهت نورد حفظ  mm 115و طول  mm 11گليبل، با قطر  دستگاه آزمايش

انجام شدند و آزمايش ها در خالء  3511شدند. آزمايش هاي كشش نرمي گرم با استفاده از شبيه ساز ترمومكانيكي دستگاه گليبل مدل 

 ) انداز ه گيري شد.AHتوسط روش كاهش سطح مقطع ( آتمسفر صورت  گرفتند. نرمي 11111تقريبا 

 

 تر يكب شيميايي فوالدهاي كربني ساده بررسي شده (درصد وزني) -1جدول 



 

 

تا  C/L°11نشان داده شده است. هر نمونه با سرعت  0sمحلولي در شكل  چرخه عمليات براي نمونه هاي عمليات -عمليات محلولي 

دقيقه نگهداري گرديد. براي تغيير دادن اندازه دانه، سه دماي مختلف حل كردن مورد استفاده قرار  11دماي حل كردن گرم شد و براي 

 گرفت: 

نمونه  تحت عمليات قرار گرفتند. پس از عمليات محلولي، هر °C 1211در  Bهمچنين نمونه هاي اضافي فوالد  .1351و  1211،  1111

سرد شد. پس از نگهداري به مدت يک دقيقه در دماي آزمايش، هر نمونه با نرخ  611و  0011تا دماي آزمايش بين   C° 011با سرعت 

 كرنش 

   4/s-10×5/7  ريخته گري صنعتي تا نقطه شكست كشيده شد.  مشابه نرخ به دست آمده در 

ي مستقيم) و سپس چند نمونه گليبل در محل خود ذوب شدند (ريخته گر براي شبيه سازي شرايط ريخته گري شده، -ذوب در محل 

 ).N 0تا  دماي آزمايش سرد شدند (شكل

 

  

 

عمليات  (a) طرح شماتيک چرخه ترمومكانيكي آزمايش هاي نرمي گرم -0شكل 

 ريخته گري مستقيم (ذوب در محل خود) )Nمحلولي (

 



 

 

نمونه جلوگيري شد. همچنين براي اجتناب از فروپاشيدن منطقه مذاب در طي ذوب كردن توسط استفاده از لوله كوارتز حول قسمت مياني 

سردكنندگي بر  درصد در طي انجماد بر نمونه اعمال شد. براي تعيين اثر سرعت0از تشكيل حفر ه هاي انقباضي يک تغييرشكل فشاري  

براي  C°/mTj 011براي شبيه سازي ريخته گري معمولي و  C /mTj°011گرم، از دو سرعت سرد كردن مختلف استفاده  شد: نرمي 

 شبيه سازي  ريخته گري پيوسته اسلب نازك.

اندازه دانه آستنيت اوليه به صورت متالوگرافيكي بر روي نمونه هايي كه تا پيش از شكست كشيده شدند تعيين گرديد.  -ارزيابي اندازه دانه 

) درجه 001-011ما در منطقه دو فازي (اعمال فشار) بودند، اما پس از سرد كردن تا يک د اين مشخصات مشمول عمليات باال (بدون

 سانتيگراد  بسته به كربن محتوي در آب كوئنچ شدند، كه اين به فريت امكان مشخص كردن مرزدانه هاي آستنيت را داد.

 

 

 نتايج و بحث 

نشان  01شكل  ظاهر دانه هاي آستنيت اوليه در سطح مقطع نمونه هاي گليبل عمليات حرارتي شده سه فوالد در -رشد دانه آستنيت 

 داده  شده است.

 
 دماهاي عمليات محلولي .11mmظاهر دانه هاي آستنيت اوليه در سطح مقطع نمونه هاي گليبل با قطر - 11شكل 

)d(  ، 1211 )N(، 1111)s (1351 .درجه سانتي گراد 

 s (211و c (111 )سرعت سردكردن تحت شرايط ريخته گري مستقيم (



 

 

پيكريک. براي وضوح، مرزدانه ها در  گراد بر دقيقه مقاطع اچ شده در نايتال يا محلو لهاي بر اساس اسيد درجه سانتي 

 روتوش شده اند. B) از فوالد sو تصوير ( H) از فوالد s) و (cتصاوير (

  

 Liiحتي در  mm1دانه بزرگتر از  ). اندازه11sافزايش يافت ،شكل ( )Liiاندازه دانه تقريباً به صورت خطي با دماي عمليات محلولي (

بود ( گرچه يک اندازه دانه حداكثر  mm4اندازه دانه ميانگين در هر سه فوالد حدود  C°1351برابر با  Liiبود. در   C°0011برابر با 

فوالد كربني ساده به ميزان اتفاق افتاد) .جالب اينكه اندازه دانه هاي به دست آمده در اين بررسي با استفاده از  Hبا فوالد  mm0تقريباً 

 Cيا فوالد  bNكه به طور كلي در مطالب منتشره توسط سايرين براي آزمايش فوالد حاوي   mm1تا  1 /2قابل توجهي بزرگتر از اندازه 

– Oj  يات حرارتي ساده تحت شرايط حرارتي مشابه گزارش شده بود. احتماالً، دانه هاي متورم به همان سهولت نمونه هاي گليبل با عمل

باال جلوگيري  Liiمحلولي فوالدهاي ميكروآلياژي تشكيل نمي شوند زيرا عناصر و يا تركيبات مرزدانه ها را متوقف كرده و از رشد در 

 ميكنند. بديهي است  مطالعه بيشتري براي شناخت بهتر رشد دانه آستنيت در نمونه هاي گليبل مورد نياز است. 

 ستقيم (ذوب شده در محل خود)، سرعت سردكردن كندتر پس از انجماد دانه هاي بزرگتري را توليد كرد (شكل با نمونه هاي ريخته گري م

.)N11  

    



 

 

 ) سردكردن سرعت در ريخته گري مستقيمNدماي عمليات محلولي و ( )sاندازه دانه آستنيت اوليه به صورت تابعي از ( - 11شكل  

داراي اندازه دانه  Hبيشتري در منطقه دماي باال صرف مي شود؛ از اين رو دانه درشت تر است. فوالد در يک سرعت سردكردن كندتر، زمان 

است، كه ممكن است ناشي از دانه هاي فريت دلتا باشد كه با كندي كمتري در فاز  تكي فريت دلتا در سردكردن پس از  Cبزرگتر از فوالد 

انداره دانه آستنيت اوليه به ميزان زيادي از اندازه دانه فريت دلتا متأثر مي شود. يک مقايسه از استداللي وجود دارد كه  انجماد رشد ميكنند.

در  C°1351و  1211ميانگين اندازه دانه بر حسب كربن محتوي براي نمونه هاي ريخته گري مستقيم و نمونه هاي عمليات محلولي در 

 نشان داده شده است. 12 شكل 

 

 براي نمونه هاي ريخته گري مستقيم و عمليات محلولي شده % Cدانه متوسط برحسب اندازه  - 12شكل  

 ) ايجاد مي شوند. اين موضوع با يافته هاي C 1111تقريباً پريتكتيک(  Bدر نمونه هاي ريخته گري مستقيم، بزرگ ترين دانه ها در فوالد 

انه نتيجه صريح دما مي باشد. و بالفاصله پس از سرد كردن از مذاب، و همكاران همخواني دارد. رشد د Ossisvsرضائيان و همكاران و  

 در  فوالد با تر كيب پريتكتيک آستنيت در دماي باالتري تشكيل مي شود.

به عبارت ديگر، با  تشكيل شده است. Cيا  Hباالتر از فوالد  C°111تقريبًا در دماي  Bآستنيت در فوالد   es – Cبر اساس نمودار فازي 

به دست آمد تا با فوالد   Cو Hاندازه دانه بزرگتر با فوالدهاي C°1351برابر با  Liiنسبتاً كند بود. در  Bيات محلولي، رشد دانه در فوالد عمل

B.  با فوالدB   مقدارLii  برابر باC°1351 ود.براي ايجاد معادل ميانگين اندازه دانه اي كه با ريخته گري مستقيم به دست آمد مورد نياز ب 

به صورت ترسيمي در شكل  C°1351و 1211،  1111نرمي گرم نمونه هاي عمليات محلولي در  -نرمي گرم نمونه هاي عمليات محلولي 

 نشان داده شده است.  13



 

 

 

  

 

  



 

 

 

  

فوالد تنها  ) هر سهcو(  C) فوالد d( B) فوالد N( H)فوالد s( 1351°Cو Lii 1111  ،1211منحني هاي نرمي گرم در  - 13 شكل

 .C°1351برابر با  Liiدر  

 3Hs(دماي تغيير فاز تعادل يوتكتويد) و دماي  1Hsدر گراف ها نشان داده مي شود. همچنين دماي  Liiاندازه دانه به دست آمده با هر 

و  1111برابر با  Lii. در محاسبه شده درج شده اند OiAHiH(دماي شروع تغيير فاز تعادل آستنيت/فريت) كه با استفاده از نرم افزار  

C°1211  فوالد ،H  داراي نرمي قابل مالحظه بهتري از فوالدB  يا فوالدC  مي باشد. درLii   برابر باC°1351  حداقل نرمي هر سه ،

اله نرمي (تعريف شده باالتر افزايش يافته، چ Liiنشان دادند كه چون اندازه دانه با  13). گراف هاي شكل c13فوالد تقريباً برابر بودند (شكل

) براي هر سه فوالد عميق شده و به طرف دماهاي بيشتر به خوبي در منطقه كامالً آستنيتي باالي دماي 4 1زير% AHبه صورت مقادير 

3Hs   3توسعه مي يابند. در مطالب منتشره هيچ مطلبي يافت نشد كه نشان دهد كه فريت ايجاد شده از تغيير شكل مي تواند زير دمايHs 

نامعين باقي مي ماند. اين ممكن است ناشي از لغزش مرزدانه باشد،  3Hsتشكيل شود. بنابراين، دليل بسط نرمي كم به دماهاي زير دماي 

درصد كربن مساعد است. امكان ديگر براي بسط  1 /3اما سايرين پيشنهاد كرده اند كه اين مكانيزم شكست فقط در فوالد با بيش از حدود 

آن است كه نيتريدها در مرزدانه هاي آستنيت رسوب كنند. اما نيتروژن محتوي فوالدهاي مورد بررسي كامال كم بود، حدود  چاله نرمي



 

 

10PPm  عالوه بر اين بررسي وجوه شكست نمونه هاي شكسته پس از سردكردن در نيتروژن مايع نه رسوبات نيتريد و نه رسوبات سولفيد .

ي كم آستنيت ممكن است تنها نتيجه اندازه دانه آستنيت بزرگتر به دست آمده باشد. اندازه دانه اثر عمده اي  بر را آشكار نكرد. بنابراين نرم

به دست  )A/1ارتباط بين حداقل نرمي و نسبت معكوس انداره دانه آستنيت اوليه( نداشت. C°111نرمي در دماهاي آزمايش زير حدود 

 ، نشان داده شده است.  14ل آمده در سه دماي عمليات  محلولي در شك

 

 ) براي نمونه هاي عمليات محلولي شده. A/1برحسب نسبت معكوس اندازه دانه آستنيت ( AHحداقل مقدار  - 14شكل  

 Liiخيلي بيشتر بهبود يافت چون  Hمشابه بودند، نرمي فوالد  C°1351برابر با  Liiگرچه اندازه دانه و حداقل نرمي در هر سه فوالد در 

بود.  Cيا فوالد  Bتابع خيلي قويتري از اندازه دانه نسبت به فوالد H(بنابراين، اندازه دانه) كاهش يافت. از اين رو، حداقل نرمي براي فوالد 

 C %1115اين داده ها پيشنهاد ميكنند كه اگر بتوان از دانه هاي متورم فوق العاده بزرگ در ريخته گري صنعتي اجتناب كرد، آنگاه فوالد 

 ممكن  است ذاتاً حساسيت كمتري به ترك عرضي نسبت به فوالدهاي با كربن باالتر داشته باشد.

درجه  211 و 111 نرمي گرم نمونه هاي ريخته گري مستقيم سرد شده با سرعت هاي -نرمي گرم نمونه هاي ريخته گري مستقيم 

 نشان داده شده اند. 15سانتي  گراد بر دقيقه در دو گراف در شكل 



 

 

  

 C° mTj ) سرد شده با سرعتNو( mTj ° C 011) سرد شده با سرعت  sنرمي گرم تحت شرايط ريخته گري مستقيم ( - 15شكل  

در مقايسه با فوالدهاي با كربن بيشتر است. در سرعت سردكردن  Hفوالد قابل توجه ترين نتيجه نرمي نسبتاً خوب نشان داده شده توسط 011

بزرگترين اندازه دانه را در هر دو سرعت سردكردن داشت. همان  Bكم كربن فقط يک حداقل افت نرمي را نشان داد. فوالد كمتر، اين فوالد 

منتج از دماي باالتر در منطقه آستنيت در مقايسه با دو فوالد ديگر هستند. به نظر مي   Bطوركه قبالً بحث شد، دانه هاي درشت در فوالد 

را داشت. همچنين  AHكمترين مقدار  Bمربوط باشد، فوالد  C °011به افزايش اندازه دانه و در دماي آزمايش  رسد افت نرمي مستقيمًا 

در جهت عمود بر سطح خيلي بيشتر طويل شدند نسبت به دانه ها در فوالدهاي با كربن كمتر و كربن بيشتر.  Bدانه هاي آستنيت در فوالد 

تقريباً پريتكتيک واضح نيست. اين  Bدليل تشكيل دانه هاي طويل شده در فوالد  مشهود است. 01شكل دانه طويل شده به وضوح در شكل 

ممكن است به گراديان دمايي بيشتر در طي سردكردن نمونه هاي اين تركيب شيميايي يا به وقوع واكنش پريتكتيک و به دنبال آن تغيير 

از سطح اسلب به داخل طويل شده  mm 6بردند كه دانه هاي متورم حداقل  و همكاران پي iasTفاز پريتكتيک به آستنيت مربوط باشد. 

 اند. 

طويل شدن به طرف داخل دانه هاي متورم اهميت عملي دارد زيرا اندازه دانه مؤثر تأثيرگذار بر شكست بين دانه اي طول دانه هاي طويل 

ثر بزرگتر، عمقي كه در آن تر كهاي سطحي مي توانند گسترش يابند شده است تا قطر ميانگين دانه بر روي صفحه سطحي. با اندازه دانه مؤ

كوچكترين اندازه دانه را داشت، ولي هنوز نسبتاً شكننده بود، احتماالً به دليل لغزش مرز دانه كه در اين ميزان  Cبيشتر است. گرچه فوالد 

  



 

 

) سبب وقوع μ011درصد (با اندازه دانه حدود  1 /0ا باالي نشان دادند كه افزايش كربن فوالد ت OTjsaو  Cvowcsvاز كربن غالب است. 

بين دانه اي آستنيت توسط لغزش مرزدانه مي شود. اين منجر به چاله نرمي خيلي پهن شد. مشخص شد افزايش كربن انرژي فعال شكست 

 صال تر كها را تقويت ميكند. سازي براي  تبلور مجدد ديناميک را افزايش مي دهد و از اين رو لغزش مرزدانه اي بيشتر و ات

حالت ريخته گري شده  ممكن است اين انتظار وجود داشته باشد كه ساختار -مستقيم  مقايسه نرمي: عمليات محلولي در مقابل ريخته گري

العه نشان داد كه خواص مكانيكي در دماي باال به دليل تفاوت ها در ريزساختار نباشد. اما اين مط به خوبي ساختار گرم شده مجدد از نظر

نمونه هاي عمليات محلولي شده در دماهاي باالي  ) خيلي برتر از موردHنرمي نمونه هاي ريخته گري شده مستقيم فوالد كم كربن (فوالد

C°1111   است. حتي با فوالدB  نرمي گرم ساختار در حالت ريخته گري شده در دماهاي آزمايش باالي ،C°111   بهتر از مورد نمونه

و همكاران تعداد خيلي اندك از تر كهاي گوشه  iasTاي عمليات محلولي شده بود، گرچه فقط تفاو تهاي اندكي در اندازه دانه وجود داشت. ه

يافت شد). بنابراين آشكار  bNپيدا كردند. (باالترين درصد تر كهاي گوشه اي بر روي گريد پريتكتيک  با  HCHLاي عرضي را در گريد 

مايش نمونه هاي گليبل عمليات محلولي شده فوالد كم كربن ممكن است ارتباط كمتري با مشكل ترك خوردن در ريخته مي شود كه آز

 گري صنعتي  نسبت به آنچه كه آزمايش نرمي گرم با استفاده از روش ريخته گري  مستقيم انجام م يدهد (ذوب در محل خود)داشته باشد.

 نتيجه گيري 

شده است كه ترك عرضي با انداره دانه هاي بزرگ آستنيت اوليه همراه است. آنچه كه به طور كامل مورد مدت زيادي است كه مشخص 

توجه قرار نگرفته است آن است كه عامل اصلي ترك عرضي، ريزترك و ترك ستاره اي وجود اين دانه هاي غيرعادي بزرگ آستنيت اوليه در 

(دانه هاي  mm 1حي در حالت ريخته گري شده، اين دانه ها اغلب قطري بزرگتر از مناطق موضعي بر روي سطح شاخه است. در صفحه سط

متورم) دارند. آشكار نيست كه چرا برخي از دانه هاي آستنيت تا اين ميزان رشد مي كنند، اما شرايط پس از اينكه انجماد سطح شاخه كامل 

مي تواند سريعاً افزايش  C° 1351كه اندازه دانه آستنيت در دماهاي باالي شد به وجود مي آيد. گزارش ها در مطالب منتشره نشان داده اند 

 mm 211-311يابد، كه به اين معني است كه دانه هاي متورم بايد در زماني كه سطح منطقه شاخه هنوز در قالب است، احتماالً در فاصله 

ورم بر خواص مكانيكي در دماهاي باال، در اين تحقيق نرمي گرم براي شناخت بهتر تأثير دانه هاي مت زير سطح مذاب در قالب تشكيل شوند

به آساني در دماهاي عمليات  mm 1مورد آزمايش قرار گرفتند. دانه هاي آستنيت اوليه با قطر بزر گتر از  es – Cنمونه ها سه آلياژ ساده 

و بزرگتر به دست آمد. عالوه بر اين، ريخته گري   mm4، اندازه دانه  C°1351برابر با  Liiو باالتر توليد شدند. در  C°1211محلولي 

منتج شد.  mm2به دانه هاي با قطر بزر گتر از C/mTj° 211 يا 111(ذوب در محل خود) و سردكردن تا دماي آزمايش با سرعت مستقيم 

ونه هاي عمليات محلولي است. اين ، مشخص شد كه نرمي گرم نمونه هاي ريخته گري مستقيم بهتر از مورد نم C %1115در آزمايش آلياژ 

نتيجه نشان مي دهد كه آزمايش نمونه هاي ريخته گري مستقيم نتايج سازگارتري را با تجربه ترك خوردن در صنعت مي دهد. همچنين 

جاد كرد. دانه ) ايC %1111تكنيک ريخته گري مستقيم دانه هاي متورم طويل شده را در نمونه هاي مربوط به آلياژ نزديک به پريتكتيک ( 

هاي طويل شده اندازه دانه مؤثري را كه بر ترك خوردن تأثير مي گذارد افزايش مي دهند و چنين دانه هاي طويل شده اي ممكن است تا 

 اندازه اي تمايل  به ترك خوردن بيشتر مشاهده شده در فوالدهاي پريتكتيک را توضيح دهند.

به صورت خالصه آمده است.  10دانه هاي متورم به صورت شماتيک در شكل  شكيليک سناريو براي ترك خوردن سطحي بر اساس ت

 μ511سطح احتماالً كمتر از  فقط بر روي ديواره قالب منجمد شده نشان مي دهد. قطر دانه در اندازه دانه عادي فوالد جديد را كه   1مرحله



 

 

دماي سطح  بزرگتر از اندازه دانه انجماد اوليه رشد كرده اند نشان مي دهد.دانه هاي آستنيت را كه تا اندازه چند برابر  2 مي باشد. مرحله

مي باشد. انرژي كرنش نيز مي تواند محرك مرزدانه ها باشد، اما اين عامل در اين تحقيق بررسي نشد. تحقيقات   C°1351احتمااًل باالي 

ه با مورد اصطكاك قالب)را روشن كند. صرف نظر از چگونگي آينده ممكن است نقش كرنش در توسعه دانه هاي متورم(ميزان كرنش مشاب

تشكيل آ نها، مرزدانه هاي متورم مشمول مكانيزم ضعيف شدن و ترك خوردن احتمالي هستند. تر كها به صورت مشخصي بين دانه اي مي 

انند در مرزدانه هاي متورم رسوب كنند و به امكان مي دهد كه سولفيدهاي حالت جامد بتو 3باشند، اما ضرورتاً بين دندريتي نيستند. مرحله 

تشكيل ريزتر كها كمک نمايند. عالوه بر اين، اگر مس مايع (يا آلياژي غني از مس) در سطح مشترك پوسته/ زمينه موجود باشد، مي تواند 

كند. اما در نواحي سطحي اي كه قطر دانه به مرزدانه هاي متورم نفوذ كرده، آنها را ضعيف نموده، امكان ايجاد و يا رشد ريزتر كها را فراهم 

ضعيف شدن باز هم بيشتر مرزدانه  4مرحله  همان جزء حجمي از رسوبات و يا مس مايع مضر نيست. <μ511هاي آستنيت عادي است، مثالً 

پس يا به طور همزمان، در دماهاي كمتر را نشان مي دهد. س V) b,C( ، bN) b,C( ، HAbمثال،ً  -هاي متورم توسط رسوب كردن نيتريدها 

پرويوتكتويد به صورت اليه مانند مرزدان هها را ضعيف كرده و سبب افت قابل توجه نرمي مي شود. گسترش ترك  جوانه زني و رشد فريت

ري تحت طرف باالي شاخه (شعاع داخلي)را كه در طي صا ف كا 5در امتداد اليه فريت پيوسته بر خالف مورد ناپيوسته آسا نتر است. مرحله 

. تنش قرار م يگيرد نشان مي دهد. بنابراين، ريزتركهايي كه در امتداد مرزدانه هاي متورم ضميمه دار شده باشند به سهولت گسترش مي يابند

 3Hsكاري وجود دارند، اما، موارد جديدي ممكن است ايجاد شوند. اگر دماي سطح شاخه در صاف كننده باالي  اكثر ريزتر كها قبل از صا ف 

 پيشي گيرد. 4در واقع از مرحله  باشد، اين مرحله ممكن است 

 

 : انجماد عادي روي ديواره قالب. دانه هاي سطحي ريز با اانجماد جهت دار1مرحله  

  

 شوندو كرنش بويژه در پايه آثار نوسان عميق تر به صورت موضعي متورم مي >) 1351: دانه هاي سطحي به دليل دماي باال( 2مرحله  

  

 : اليه هاي مس و يا رسوبات در امتداد مرز دانه هاي متورم تشكيل مي شوند. ريزترك ها در مرزهاي ضعيف شده بوجود مي آيند3مرحله 



 

 

  

 : تغيير فاز فريت شروع شده و رسوبات جديد در مرز دانه هاي متورم تشكيل مي گردند. ريز ترك هاي موجود رشد كرده و ريز ترك 4مرحله 

 هاي جديد ايجاد مي گردند 

  

: در زير صاف كننده ريزترك ها گسترش مي يابند يا به ترك هاي درازتري تبديل مي شوند ( اصوال در سطح باالي شاخه) 5مرحله  

 طرح شماتيک وقايع در تشكيل ترك هاي سطحي در ارتباط با دانه هاي متورم در سطح شاخه.  - 10شكل 


