عملیات حرارتی چدن نشکن :
مهمترین عملیات حرارتی که روی چدن نشکن انجام می شود و هدف از انجام آنها :
عملیات حرارتی که در دمای پایین برای کاهش یا آزاد کردن تنش های داخلی باقی مانده پس از ریخته
گری انجام می شود.
 آنیل کردن  :عملیات حرارتی که برای بهبود انعطاف پذیری و چقرمگی  ،کاهش سختی و حذف
کاربیدها انجام می شود.
 نرماله کردن  :عملیات حرارتی که به منظور بهبود استحکام به همراه کمی انعطاف پذیری انجام
می شود.
 سخت کردن و تمپر کردن  :عملیات حرارتی که به منظور افزایش سختی یا بهبود استحکام و
باال بردن نسبت تنش (تنش تسلیم) انجام می شود.
 آستمپر کردن  :عملیات حرارتی که به منظور بدست آمدن ساختاری با استحکام باال به همراه
کمی انعطاف پذیری و مقاومت به سایش عالی انجام می شود.
 سخت کردن سطحی به وسیله ی القاء  ،شعله یا لیزر  :عملیات حرارتی که به منظور مقاوم به
سایش ساختن و سخت کردن موضعی سطح انتخاب شده انجام می شود.
در اینجا عملیات آنیلینگ  ،نرماله کردن  ،آستمپر کردن  ،کونچ کردن و تمپر کردن چدن نشکن شرح داده
می شود.
 )1آستنیته کردن چدن نشکن :
هدف معمول آستنیته کردن این است که تا حد امکان زمینه ی آستنیتی با مقدار کربن یکسان قبل از
پروسه ى حرارتى تولید شود .به عنوان مثال در چدن نشکن هیپریوتکتیک برای آستنیته کردن باید از دماى
بحرانى کمی باالتر برویم به طورى که دماى آستنیته در منطقه ى دو فازى ( آستنیت و گرافیت ) باشد.
دماى آستنیته کردن به وسیله ى عناصر آلیاژى موجود در چدن نشکن تغییر مى کند.
با افزایش دمای آستنیته کردن می توان آستنیت تعادلی حاوى کربن که در حال تعادل با گرافیت است را
افزایش داد .که این پارامتر قابل انتخاب است( در زمان محدود) .کربن موجود در زمینه ی آستنیتی کنترل
دمای آستنیته کردن را مهم ساخته که این دما به منظور جلو بردن واکنش به مقدار زیادی به کربن موجود
در زمینه ی آستنیتی بستگی دارد  ،این ساختار مخصوصاً برای آستمر کردن ساخته می شود  ،سختی
پذیری (قابلیت آستمپر کردن) به میزان زیادی به کربن موجود در زمینه و در واقع به عناصر الیاژی موجود
در چدن نشکن بستگی دارد  ،میکرو ساختار اصلی و سطح مقطع قطعه تعیین کننده ی زمان مورد نیاز برای
آستنیته کردن می باشند.
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مراحل بعد از آستنیته کردن هنگامی که مورد اهمیت باشند عبارتند از  :آنیل کردن  ،نرماله کردن  ،کونچ و
تمپر کردن و آستمپر کردن.
 )2آنیلینگ چدن نشکن :
هنگامی که حداکثر انعطاف پذیری و قابلیت ماشینکاری عالی مورد نیاز باشد و استحکام باال مورد نیاز نباشد
 ،عموماً چدن نشکن آنیل فریتی می شود  .بدین گونه که میکروساختار به فریت متحول می شود و کربن
اضافی به صورت می باشد ،اگر ماشینکاری عالی مورد  81-06-06نوع  ASTMکروی رسوب می کند .این
عملیات حرارتی ساخته ی نیاز باشد باید مقدار منگنز  ،فسفر و عناصر آلیاژی از قبیل کرم و مولیبدن درحد
امکان پایین باشد زیرا باعث آهسته کردن پروسه ی آنیل می شوند.
نحوه ی آنیل کردن توصیه شده برای چدن نشکن آلیاژی و چدن نشکن با کاربید یوتکتیک و بدو ن کاربید
یوتکتیک در پایین شرح داده شده است :
 آنیل کامل برای چدن نشکن با  %3-%2سیلیسیم و بدون کاربید یوتکتیک :
گرم کردن تا دمای  066 -176درجه ی سانتی گراد و نگهدار ی در این دما به مدت  8ساعت در ازای هر
اینچ ضخامت ،سپس سرد کردن در کوره با سرعت  55درجه سانتی گراد در ساعت تا دمای  505درجه ی
سانتی گراد سپس سرد کردن در هوا.
 آنیل کامل در صورت وجود کاربید یوتکتیک :
گرم کردن تا دمایC-176C 066و نگهداری در این دما برای  2ساعت و بیشتر از این زمان برای ضاخمت
های زیاد  ،سپس سرد کردن در کوره با سرعت  111C/hتا دمای  011 Cو نگهداری در این دما برای 2
ساعت  ،سپس سرد کردن در کوره تا دمای  543Cبا سرعت  ،55 C/hسپس سرد کردن در هوا .
 آنیل کردن زیر منطقه ی بحرانی برای تبدیل پرلیت به فریت :
گرم کردن قطعات تا دمای  765 C-726 Cو نگهداری در این دما به مدت  8ساعت در ازای هر اینچ
ضخانت  ،سپس سرد کردن در کوره با سرعت  55 C/hتا دمای  505Cو سپس سرد کردن در هوا  .وقتی
که در چدن نشکن عناصر آلیاژی وجود داشته باشد از سرد کردن سرتاسری قطعه جلوگیری می شود و
کاهش درجه حرارت از نقطه ی بحرانی تا  066Cادامه می یابد و سرعت سرد کردن از  55 C/hکمتر
می باشد.
به هر حال برخی عناصر در شکل کاربید خود اگر تجزیه ناپذیر باشند به شکل کاربید اولیه که بسیار سخت
است می باشندکه این حالت بیشتر در کرم می باشد  ،به عنوان مثال 6225 %کرم باعث تشکیل کاربید اولیه
ی بین نشینی می شود که در اثر عملیات حرارتی تا دمای  025 Cو نگهداری در مدت  2الی  26ساعت
حتی نیز از بین نمی رود  .زمینه ی حاصل از رسوب پرلیت  ،زمینه ی فریتی با کاربید می باشد که فقط %5
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ازیاد طول دارد .نمونه های دیگری از عناصر که به شکل کاربید در چدن نشکن وجود دارند عبارتند از
مولیبدن بیشتر از  %625و وانادیم وتنگستن در مقدیر بیش از . % 6265
 )3سختی پذیری چدن نشکن :
سختی پذیری چدن نشکن یک پارامتر مهم تعیین کننده ی واکنش ثابت آهن برای نرماله کردن  ،کونچ
کردن و تمپرکردن یا آستنیته کردن می باشد .سختی پذیری معموالً به وسیله ی آزمایش جامینی تعیین
می شود  ،که در آن از یک میله با اندازه ی استاندارد (قطر  8اینچ و ارتفاع  0اینچ) استفاده می شود که آن
را آستنیته می کنند سپس یک سر آن را به وسیله ی آب سرد می کنند  ،نوسان در سرعت سرد کردن
باعث بی ثباتی (متفاوت بودن) در میکروساختار می شود که سختی آنها تغییر می کند سپس آنها را تعیین
و ثبت می کنند.
زمینه ی با کربن باال باعث باال رفتن دمای آستنیته کردن و در نتیجه ی آن باعث افزایش سختی پذیری
می شود (منحنی جامینی فاصله ی زیادی تا پایان سرد کردن پیدا می کند) و همچنین قطعه حداکثر
سختی باالتری پیدا می کند.
هدف از اضافه کردن عناصر آلیاژی به چدن نشکن افزایش سختی پذیری است  ،منگنز و مولیبدن برحسب
وزن اضافه شده به چدن نشکن نسبت به مس و نیکل عناصر بسیار موثری در افزایش سختی هستند .در هر
حال همانند فوالد افزودن ترکیب نیکل  -مولیبدن یا مس  -مولیبدن یا مس  -نیکل  -منگنز نسبت به
اینکه این عناصر را به صورت جداگانه به چدن اضافه کنیم  ،تاثیر بیشتری خواهند داشت.
بنابراین برای ریخته گری مقاطع زیاد که نیاز به سختی و آستمر زیاد دارند معموالً از ترکیب ان عنصر
استفاده می کنند  .سیلیسیم صرف نظر از تاثیری که روی زمینه ی حاوی کربن دارد تاثیر زیادی روی
سختی پذیری ندارد.
 )4نرماله کردن چدن نشکن :
نرماله کردن (سرد کردن در هوا در جریان آستنیته کردن) به طور قابل توجهی می تواند باعث بهبود
استحکام کششی شود.و امکان استفاده در ساخت چدن نشکن  ASTMنوع  866-76-56وجود دارد .
میکروساختار حاصل از نرماله کردن به ترکیب شیمیایی چدن و سرعت سرد کردن بستگی دارد سختی
تحمیل شده به وسیله ی ترکیب شیمیایی قطعه به موقعیت منطقه ی زمان  -دمای دیاگرام  CCTبستگی
دارد  .سرعت سرد کردن به حجم قطعه ی ریختگی بستگی دارد ولی شاید بیشتر تحت تاثیر دما و جریان
هوای اطراف قطعه ی در حال سرد شدن باشد.
اگر چدن حاوی مقدار زیادی سیلیسیم نباشد و دست کم حاوی مقدار مناسبی منگنز(یا باالتر)%625-% 625
باشد به طور کلی نرماله کردن  ،ساختار پرلیت ظریف تولید خواهد کرد  .قطعات سنگین در صورتی که نیاز
به نرماله شدن داشته باشند برای بدست آوردن ساختاری کامالً پرلیتی و سختی پذیری بیشتر بعداز نرماله
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کردن حاوی عناصر الیاژی از قبیل مولیبدن و نیکل و منگنز اضافی هستند  .قطعا ت سبک چدن های
آلیاژی ممکن است بعد از نرماله کردن حاوی ساختارمارتنزیتی یا بینیتی باشند.
دمای نرماله کردن معموالً بینC-006C 176می باشد و زمان استاندارد نگهداری به مدت  8ساعت برای هر
اینچ ضخامت و نگهداری به مدت 8ساعت به عنوان حداقل در این دما کافی است .برای چدن های حاوی
عناصر آلیاژی به دلیل کاهش نفوذ کربن در آستنیت زمان بیشتری نیاز است به عنوان مثال قلع و آنتیموان
برای گرافیت های کروی  ،به طور موثری از حل شدن کربن در زمینه ی حاوی گرافیت کروی جلوگیری
می کنند.
گاهی اوقات بعد از نرماله کردن  ،قطعات را به منظور دست یافتن به سختی مورد نظر و حذف تنش های
باقی مانده در اثر تفاوت سرعت سرد کردن در قسمتهای مختلف قطعه به دلیل اختالف اندازه ی مقطع،
قطعه ی ریختگی را تمپرمی کنند .تمپر کردن قطعات بعد از نرماله کردن برای دستیابی به چقرمگی باال و
مقاومت به ضربه می باشد .تاثیر تمپر کردن در سختی و استحکام کششی به ترکیب شیمیایی چدن و
میزان سختی بدست آمده از نرماله کردن بستگی دارد .تمپر کردن شامل حرارت دادن مجدد تا
دمای 056C -025Cو نگهداری در این دما به مدت8ساعت برای هر اینچ ضخامت از مقطع می باشد  .این
دما برای دستیابی به مشخصات گوناگون در مدت باالی رنج معمول ،متفاوت می باشد .
 )5کوئنچ و تمپر کردن چدن داکتیل :
قطعا ت تجاری قبل از کونچ و تمپرکردن معموالً در دمایی بین 025 C-105 Cآستنیته می شوند.برای به
حداقل رساندن تنش و جلوگیری از ترک خوردن قطعه برای کونچ متوسط روغن ترجیحاً از روغن استفاده
میشود ولی برای قطعات با اشکال ساده از آب یا آب نمک استفاده می شود و قطعا ت پیچیده را به منظور
جلوگیری از ترک خوردن در حین کونچ ،در روغن پیش گرم شده تا دمای  866C-16 Cکونچ می کنند .
تاثیرکونچ کردن درآب مکعبی ازجنس چدن نشکن که تا دمای آستنیته گرم شده بود بدست آمدن سختی
باالیی( )75-55 HRCبوده است .دمای آستنیته کردن دراین مکعب بین  176 C--105 Cبوده است  .در
دمایی باالتر از  176 Cمقدار زمینه ی حاوی کربن (آستنیت) بیشتری بدست خواهد آمد به همین دلیل
مقدار آستنیت بیشتری(پس از کونچ کردن) حفظ خواهد شد که در نتیجه ی این امر سختی کاهش پیدا
می کند قطعات بعد از کونچ شدن باید تمپر شوند تا تنش حاصل از کونچ شدن آزاد گردد .سختی حاصله
بعد از تمپر کردن به وزمان تمپر بستگی دارد  .سختی ویکرز چدن نشکن کونچ شده به وسیله ی دما و
زمان تمپر کردن تغییر می کند.
عناصر آلیاژی موجود  ،دمای تمپر کردن و به همان اندازه زمان تمپر کردن بستگی دارد  .تمپر کردن در
دمای  066 C-056 Cباعث کاهش سختی می شود که میزان آن به عناصر آلیاژی موجود،سختی اولیه
تمپر کردن چدن نشکن از یک فرآیند دو مرحله ای تشکیل می شود .مرحله ی اول همانند فرآیند فوالدها
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رسوب دادن کاربیدها است  .مرحله ی دوم (معموالً به وسیله ی کاهش سختی در زمان طوالنی تر مشخص
می شود) جوانه زنی و رشد گرافیت ثانویه که حاصل از مصرف شدن کاربیدها می باشد .کاهش سختی به
همراه تشکیل گرافیت ثانویه همانند کاهش استحکام کششی و به همان اندازه کاهش استحکام خستگی
می باشد .هر آلیاژی با در صد مشخص (عناصر) داری درجه حرارت تمپر مفید خواهد بود.
 )6آستمپر کردن چدن نشکن :
هنگامی که استحکام مناسب به همراه انعطاف پذیری مورد نظر باشد ،عملیات حرارتی کننده اجازه می دهد
ساختار آستمپر شده از آستنیت و فریت تولید گردد .زمینه ی آستمپر شده باعث بهبود قابل توجه استحکام
کششی و انعطاف پذیری می شود که در هر نوع چدن داکتیل ممکن می باشد .برای بدست آوردن آن
خواص مطلوب نیاز است که به اندازه ی سطح مقطع  ،زمان و درجه حرارت داده شده به قطعه در خالل
آستنیته و آستمپرکردن دقت و توجه کافی شود.
 )7اندازه سطح مقطع و عناصر آلیاژی :
با افزایش سطح مقطع سرعت کاهش درجه حرارت بین دمای آستنیته و دمای آستمپر کردن تغییر می کند
آستمپر کردن یا شامل کونچ کردن در روغن داغ  ، 206 Cکونچ کردن به وسیله ی جریان نیتریت /
نیترات،کونچ کردن توسط جریان هوا (فقط برای قطعات نازک یا قسمت های کوچک) و برای نوع ابزار کونچ
کردن در حمام سرب .به منظور جلوگیری از واکنش محصوالت در درجه حرارت باال (مثل پرلیت در مقاطع
ضخیم) باید آنها را در حمام نمک کونچ کرد .سختی به وسیله ی کونچ کردن در آب یا افزودن عناصر آلیاژی
(مثل مس  ،نیکل  ،منگنز  ،یا مولیبدن ) که باعث تسهیل سختی پذیری پرلیت می شوند  .این نکته مهم
است مه بدانیم عناصر فوق باعث به وجود آمدن جدایش در هنگام انجماد می شوند که این امر برای قابلیت
آستمپر شدن و در نتیجه ی آن برای خواص مکانیکی مضر خواهد بود .انعطاف پذیری و مقاومت به ضربه
پارامترهایی هستند که شدیداً تحت تاثیر قرار می گیرند.
منگنز و مولیبدن بیشترین تاثیر را در سختی پذیری پرلیت دارند اما به منظور افزایش آهن یا تعدیل
کاربیدها همیشه موجب سگرگاسیون و سرد شدن ناحیه ی بین سلولی در قطعه می شوند  .در صورتیکه
مس و نیکلبه همان اندازه تاثیری در سختی پذیری ندارند ولی باعث جدا شدن گرافیت کروی در زمینه
میشوند و از به وجود آمدن کاربیدهای مضرجلوگیری می کنند .ترکیبی از این عناصر به اندازه ی مساوی به
دلیل تاثیر آنها در سختی پذیری به قطعه افزوده می شود.
 )8دما و زمان آستنیته کردن :
معموالً شکل شماتیک دیاگرام نشان می دهد که با افزایش دمای استنیته کردن  ،زمینه ی حاوی کربن
(آستنیت) نیز افزایش می یابد .زمینه ی فعلی حاوی کربن  ،به شکل مخلوط شدن عناصر موجود در زمینه ،

3

مقدار آنها و موقعیت آنها در زمینه بستگی دارد (سگرگاسیون) .

مهمترین عامل تعیین کننده در زمینه ی حاوی کربن در چدن داکتیل سیلیسیم موجود در آن است  ،با
افزایش سیلیسیم برای دمای آستنیته ی معیین مقدار کربن موجود در زمینه کاهش می یابد .دمای
آستنیته بین  025 C-105 Cمعموالً مناسب است و زمان آستنیته کردن برای کربن گیری مجدد تمام
زمینه تقریباً  2ساعت کافی می باشد .
دمای استنیته کردن کامالً تحت تاثیر مقدار کربن موجود در زمینه می باشد که اثر مهم آن در سختی
پذیری می باشد .دمای آستنیته ی باال و مقدار کربن باال باعث افزایش سختی پذیری می شود  .که باعث
کاهش سرعت دگرگونی آستنیت همدما می شود.
 )9زمان و دمای آستپمر کردن :
دمای آستمپر کردن اولین پارامتر تعیین کننده ی میکروساختار نهایی در قطعه و در نتیجه ی آن سختی و
استحکام محصول آستمر شده است  .با افزایش دمای آستمپر کردن  ،سختی و مقاومت به ضربه ی متفاوتی
خواهیم داشت.
دستیابی به حداکثر انعطاف پذیری در دمای معیین آستمپر کردن  ،تابع حساس زمان می باشد  .افزایش
اولیه ی ازیاد طول نسبی در مرحله ی ( )8رخ می دهد و پیشرفت ازیاد طول نسبی در مرحله ی نهایی
اتفاق می افتد که در آن نقطه ی شکست آستنیت حداکثر می باشد  .آستمپر کردن مجدد فقط به منظور
کاهش انعطاف پذیری در مرحله ی ()2واکنش که در نتیجه ی تجزیه ی ساختار به تعادل بینیت می باشد .
زمان آستمپر کردن از  8-0ساعت متفاوت میباشد.
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