
 

 

  
   

  فوالدپذیري گرم انعطافبر آرسنیک تاثیر 
  دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد - 1 
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  چکیده

بـدین  . پذیري گرم فوالد پرداختـه شـده اسـت   فاین تحقیق به بررسی تاثیر حضور آرسنیک بر انعطا        در  

هایی با ابعـاد اسـتاندارد جهـت    ، نمونه  و بدن آرسنیک    آرسنیک 4/0فوالدي حاوي   هاي  منظور از شمش  

در فوالد و تجمع آن آرسنیک د که حضور   اهاي پژوهشی نشان د   یافته. آزمایش کشش گرم تهیه گردید    

در محدوده دمایی ) پذیريانعطاف(هش درصد ازدیاد طول   اي سبب کا  ها بطور قابل مالحظه   در مرز دانه  

ºC 900-700شود می.  

   

 پذیريفوالد، آرسنیک، انعطاف: کلمات کلیدي 

  

  

  

  

  

  

  

   مقدمه -1



 

 در فـوالد تـاثیر قابـل   ) ناخواسـته  (1دهـد کـه حـضور عناصـر مـضر     ها و مطالعات بعمل آمده نشان مـی       بررسی

اي در  گـسترده  دي دارد و لذا در طی چند دهه اخیر تحقیقـات        اي بر کاهش کیفیت محصوالت فوال     مالحظه

هـاي حـذف ایـن    سطح جهان در زمینه منابع ورود، تاثیر عناصر مضر بر کیفیت محـصوالت فـوالدي و روش            

  . عناصر از فوالد انجام شده است

و کم آلیاژ مـشاهده   در برخی از فوالدهاي کربنی C1000°  تا 600پذیري گرم پایینی در محدوده دمایی انعطاف

اي کاربیـدي،  دانـه این پدیده معمـوال در ارتبـاط بـا رسـوبات بـین     .  شده و این امر یک مشکل مهم صنعتی است      

اي  و جدایش مـرز دانـه  ]3-2[اي دانههاي فریتی پرویوتکتوئیدي بین ، تشکیل  فیلم]1[کاربونیتریدي ِو نیتریدي     

   . ]6-3[باشدها میناخالصی

معمـوال  . ] 2-1[باشدپذیري گرم فوالدهاي کربنی و کم آلیاژ تابعی از درجه حرارت و نرخ کرنش می   انعطاف

سـپس  . یابـد افزایش می AC1پذیري با افزایش درجه حرارت تا ، انعطافC600° هاي باالتر از در درجه حرارت

هـاي  تواند ناشی از تشکیل فـیلم مییابد و این امر  پذیري کاهش می  انعطاف  AC3  تا    AC1در محدوده دمایی بین     

در باالتر از دماي  . شودها میهاي آستنیتی باشد که سبب ضعیف شدن مرز دانه        فریتی پرویوتکتوئیدي در مرز دانه    

AC3   اما در برخی .  یابدپذیري با افزایش دما افزایش یافته، بطوریکه استحکام آستنیت کاهش می    مجددا انعطاف

پذیري پـایین و تـرك خـوردگی شـدیدي در طـی تغییـر شـکل در درجـه         ایط خاص، انعطافاز فوالدها و در شر 

تحقیقـات و  . ]6- [گـزارش شـده اسـت    )  گري و یا عملیات گار گـرم در طی ریخته (AC3هاي باالتر از  حرارت

در پذیري در طی تغییـر شـکل گـرم    مطالعات بعمل آمده در طی دو دهه اخیر نشان داده است که کاهش انعطاف        

، Sbها و همچنین تجمع عناصر مضري نظیر ناشی از تشکیل رسوبات در مرز دانه  AC3هاي باالتر از    درجه حرارت 

As ،Sn و Cuباشدهاي آستنیت در طی تغییر شکل گرم می در مرز دانه .  

                                                
1- Tramp elements      



 

هـاي بعمـل   بررسـی . پذیري گرم فوالد مورد تحقیق قرار گرفته اسـت هاي اخیر تاثیرآرسنیک  بر انعطاف  در سال   

دهد که که حضور آرسنیک بیش از حد مجـاز سـبب کـاهش انعطـاف پـذیري گـرم        آمده در این زمینه نشان می     

هـا  و لـذا افـزایش    ها باعث کاهش استحکام چـسبندگی  مـرز دانـه    جدایش آرسنیک در مرز دانه.گرددفوالد می 

  .  ]7[ها خواهد شد احتمال تشکیل حفره و ترك در مرز دانه

    
  روش تحقیقواد و  م-3

 ، تهیه گردید1پذیري گرم فوالد دو سري نمونه فوالدي مطابق جدول منظور ارزیابی تاثیر آرسنیک بر انعطافب

 . باشدآرسنیک می% 4/0که یکی بدون آرسنیک و دیگري حاوي 

  .پذیري گرم فوالدانعطافهاي فوالدي جهت بررسی تاثیر آرسنیک بر آنالیز نمونه . 1جدول 
 C Mn  Si S  P AS  دفوال

 بدون آرسنیک

 فوالد حاوي آرسنیک

28/0  
14/0  

97/0  
61/0  

34/0  
26/0  

033/0  
028/0  

045/0  
024/0  

007/0  
40/0  

  

 در مجتمع فوالد آلیاژي اصفهان و با شرایط زیر  وºC 1100-600هاي کشش گرم در محدوده دمایی آزمایش
  :انجام شده است

  mm/min 15 سرعت حرکت فک دستگاه کشش -

 دقیقه در این دما نگهداري شده 10 گرم شده و C 1200°ها ابتدا تا دماي ها، هر یک از نمونه در کلیه آزمایش-

 تا دماي مورد نظر سرد شده، یک دقیقه C/s 5°پس از این مرحله، هر کدام از آنها با سرعت سرد شدن . است

  .  استگرفتهدر آن دما نگهداري شده و سپس تحت آزمایش کشش قرار 

 و درصد کاهش (%Elongation)ها بایستی نتایج استحکام کششی، درصد ازدیاد طول  در کلیه آزمایش-

 .  گزارش شود (Reduction in Area)سطح مقطع 

  
  



 

ها تحت بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز پس از انجام آزمایش کشش گرم سطح مقطع نمونه

  .ر گرفت قرا(EDAX)به سیستم آنالیز 

  

  نتایج و بحث

        1در شـکل . پـذیري اسـتفاده شـده اسـت    درصد کـاهش سـطح مقطـع بـه عنـوان معیـاري بـراي ارزیـابی انعطـاف                  

شـود،  که مشاهده مـی همانطوري.   نشان داده شده است1درصد کاهش سطح مقطع دو نوع فوالد مختلف جدول  

پـذیري خـود را     انعطـاف ºC 900-700مـایی     فوالد حاوي آرسنیک در طی فراینـد کـشش گـرم در محـدوده د              

 فـوالد   هاي کششی دو نوعمربوط به نمونه (2همچنین در تصاویر ماکروسکوپی شکل. بشدت از دست داده است 

توان تـأثیر دو  به خوبی می)اند تحت آزمایش کشش گرم قرار گرفته    ºC 1100  و    ºC 800مذکورکه در دماهاي      

  .پذیري فوالد مشاهده نمودرا بر میزان انعطافعامل دما و ارسنیک 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .1-8هاي کشش گرم بر روي دو نوع فوالد جدول نتایج آزمایش . 1شکل 
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 C 800°دار پس از آزمایش کشش در دماي نمونه ارسنیک) ج

 

 

 

 C 800°نمونه بدون ارسنیک پس از آزمایش کشش در دماي ) الف

 C 1100°نمونه بدون ارسنیک پس از آزمایش کشش در دماي ) ب

 C 1100°دار پس از آزمایش کشش در دماي نمونه ارسنیک) د

  .کشش گرمها پس از آزمایشتصاویر ماکروسکوپی نمونه . 2-8شکل 



 

ها توسـط میکروسـکوپ الکترونـی مجهـز بـه سیـستم       پس از انجام آزمایش کشش گرم، سطح مقطع طولی نمونه      

در ) حـاوي ارسـنیک  ( ریزساختار مقطع طـولی نمونـۀ کشـشی   3در شکل . تآنالیز عنصري مورد بررسی قرار گرف   

با توجه . دهدرا در دو بزرگنمایی مختلف  نشان می ، مربوط به  نواحی مجاور سطح مقطع شکست         C 800°دماي

بـراي  . هاي آستنیت توسـعه یافتـه اسـت   رسد که شکست در مرز دانه هاي داخلی، بنظر     می       به مورفولوژي ترك  

حـاوي  (هـا، مقطـع طـولی نمونـه      و به همراه آن تـضعیف نیـروي چـسبندگی فـصل مـشترك      Asی جدایش   بررس

هاي شکل یافتـه در حـین آزمـایش کـشش     ، در نواحی مجاور سطح مقطع شکست که مشتمل بر حفره        )آرسنیک

به خوبی  ارائه شده است، که 4نتایج این آنالیز در شکل.  قرار گرفت(EDAX)بوده است، تحت آنالیز عنصري 

تـوان  رومـی از ایـن . را در این نـواحی مـورد تأییـد قـرار دهـد         %) 75/0تا حدود   (تواند حضور و تجمع ارسنیک    می

هاي آستنیت تجمع یابد، بنحـوي  تواند در مرز دانه  در حین فرایند تغییر شکل گرم فوالد می        Asاستنباط نمود که    

. شـود ها را موجـب مـی  دانه کاهش استحکام چسبندگی بین    سانها افزایش یافته و بدین    که غلظت آن در مرز دانه     

پذیري فـوالد و شکـست آن را در درصـدهاي ازدیـاد طـول        تواند کاهش شدید انعطاف   لذا این امر در نهایت می     

  .کمتر و یا درصدهاي کاهش سطح مقطع کمتر، به همراه داشته باشد

  

  گیرينتیجه

هاي حاوي آرسنیک و همچنین بررسی سـطوح مقطـع شکـست     بررسی نتایج آزمایش کشش گرم  بر روي نمونه        

پـذیري  توانـد بـشدت انعطـاف   هاي آسـتنیت، مـی  که حضور و جدایش عنصر آرسنیک در مرز دانه آنها نشان داد  

تحت تأثیر قرار داده و افـت شـدید آن را بـه همـراه داشـته       ) C 900° تا    700بویژه در دماهاي بین   (گرم فوالد را    

توانـد باعـث ضـعیف شـدن     ها، می و تجمع آرسنیک در طی تغییر شکل گرم بر روي مرز دانه     شزیرا جدای . باشد

  . ها و در نتیجه شکست زودهنگام فوالد شوداستحکام مرزدانه

  



 

  

  
  

  
  

   As%4/0اي حاوي ریزساختار مقطع طولی از لبه شکست نمونه.  3-8شکل
   .C 800°و تغییر شکل یافته در دماي

  

  

  
  

هاي تشکیل شده قبل از حفره
شکست  ناشی از تجمع آرسنیک در 

 هاي آستنیتمرزدانه

هاي تجمع آرسنیک در مرزدانه
 آستنیت در لبه شکست نمونه



 

  
  .ها در لبه شکست نمونه حاوي آرسنیک در محل حفرهEADXنتایج آزمایش  . 4-8کل ش
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