تاثير فرآيند عمليات حرارتي بر رفتار خستگي فوالد AISI 1060
هطؼي هْذي ًيب ، 1اهيش هشُ كذيك ، 2ػيذ اضوذ خٌبثؼلي خْشهي

3

 1گشُ هلي كٌؼتي فَالد ايشاى
 2وبسؿٌبع اسؿذ هٌْذػي هَاد -داًـگبُ ؿيشاص
 3اػتبد داًـىذُ هٌْذػي هَاد -داًـگبُ ؿيشاص

چكيده

دس پظٍّؾ ضبضش تبثيش ػوليبت ضشاستي وَئٌر ٍ ثبصپخت ثش سفتبس خؼتگي فَالد  AISI 1060ثب
ّذف ثشسػي تبثيش دهب ٍ هذت صهبى ثبصپخت هَسد ثشسػي لشاس گشفت .ثذيي هٌظَس اثتذا ًوًَِ ّبي هَسد
ًظش دس دهبي  800˚Cثِ هذت  1ػبػت آػتٌيتِ وبهل ؿذُ ػپغ دس ضوبم آة  25˚Cوَئٌر ؿذًذ ػپغ
دس دهبّبي  650˚C ٍ 450˚C ،250˚Cدس هذت صهبى ّبي  2 ٍ 1ػبػت ػوليبت ثبصپخت اًدبم ؿذً .تبيح
خَاف هىبًيىي ًوًَِ ّبي هَسد آصهبيؾ ًـبى داد وِ ػختي ،اػتطىبم ٍ ضذ خؼتگي ثب افضايؾ هذت
صهبى ٍ دهبي ثبصپخت وبّؾ هي يبثذ .هغبلؼبت هيىشٍػىَپي ( )SEMػغَش ؿىؼت خؼتگي ًـبى داد
سؿذ تشن دس ًوًَِ ثبصپخت ؿذُ دس دهبي  250˚Cدس هذت  1ػبػت وٌذتش اص ًوًَِ ثبصپخت ؿذُ دس
دهبّبي ثبالتش ٍ هذت صهبى ثيـتش اػتّ .وسٌيي ثب افضايؾ دهبي ثبصپخت هٌبعك خَاًِ صًي تشن خؼتگي
افضايؾ يبفتِ ٍ سؿذ تشن ػشيؼتش اتفبق هي افتذ.
كلمات كليدي :فَالد  ، AISI 1060وَئٌر ٍ ثبصپخت ،سفتبس خؼتگي  ،ػختي،
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مقدمه

اهشٍصُ ػوليبت ضشاستي دس كٌبيغ فَالد ػبصي ثِ ػٌَاى يىي اص فشآيٌذّبي اكلي تَليذ ثشاي ايدبد
خَاف ثْيٌِ هَسد ًظش دس ػبخت لغؼبت اػت[ .]1يىي اص سٍؽ ّبي ثْجَد خَاف هىبًيىي فَالدّب
اػن اص ػختي ،اػتطىبم وــي ٍ اػتطىبم خؼتگي ،اًدبم ػوليبت ضشاستي ثش سٍي آًْبػتّ .وسٌيي
تغييش دس ؿشايظ وَئٌر ٍ توپش دس خَاف هىبًيىي تبثيش گزاس اػت وِ ايي هؼئلِ ثب تغييش دس سيضػبختبس
اهىبى پزيش اػت[ .]2ؿىؼت ًبؿي اص خؼتگي ،ػبهل اكلي دس ؿىؼت ّبي ًبؿي اص ثبسگزاسي ديٌبهيىي
اػت ،ثِ ّويي خْت تطميمبت صيبدي خْت ثْجَد ػوش ايي اخضا اًدبم گشفتِ اػت[ .]2-4دس آغبص دِّ
 1950ثب اًدبم تطميمبتي دس صهيٌِ خؼتگي هـخق ؿذ وِ ثذٍى دسن اػبػي فشآيٌذ خؼتگي دس ػغص
صيش هيىشٍػىَپي ٍ ،ثذٍى هغبلؼِ ػيؼتوبتيه هبّيت ول فشآيٌذ خؼتگي ٍ هشاضل ٍلَع آى ،پيـشفت
ثيـتشي دس صهيٌِ عشاضي ايوي دس همبثل خؼتگي اهىبى پزيش ًيؼت .هؼئلِ لبثليت اػتوبد ٍ دٍام ثيـتش
هبؿيي ّب ٍ ػبصُ ّب ّن وِ پيسيذگيـبى ّش سٍص افضٍدُ هي ؿذ ايي سًٍذ سا تمَيت وشد .فشآيٌذ خؼتگي
ثش اثش تغييش ؿىل هَهؼبى زشخِ اي ثَخَد هي آيذ .دس ٍالغ ثذٍى تغييش ؿىل هَهؼبى تىشاسي خؼتگي
ايدبد ًوي ؿَد .هثال داهٌِ وشًؾ هَهؼبى ّوِ هَاد ،دس ضذ خؼتگي اص هشتجِ  10-5اػت .اگش ايي وشًؾ
هَهؼبى فمظ يىجبس تىشاس ؿَد تغييش زـوگيشي دس ػبختبس هبدُ ايدبد ًوي وٌذ ،اهب ّويي وشًؾ هَهؼبى
ثؼيبس ون ،دس كَست تىشاس صيبد هٌدش ثِ آػيت ديذگي افضايـي ٍ دس ًْبيت ؿىؼت هبدُ هي ؿَد .اهب
تغييش ؿىل هَهؼبى هٌدش ثِ تغييشات ثشگـت ًبپزيش دس سيضػبختبس هبدُ ٍ ،ثخلَف دس سيضػبختبس
ًبثدبيي ّب هي ؿَد .ثٌبثشايي فمظ تغييش ؿىل هَهؼبى زشخِ ايي ثِ ػٌَاى تؼييي وٌٌذُ دس فشآيٌذ خؼتگي
اػت [ّ .]5فتيشهي ٍ ّوىبساًؾ ًيض اثش دهبي توپش ثش اػتطىبم خؼتگي فَالد تبيؼي  6582سا ثشسػي
وشدًذ .دس ايي پظٍّؾ خلَكيبت هىبًيىي دس زٌذ دهبي هختلف توپش وشدى همبيؼِ ؿذ .آًْب ثْتشيي
اػتطىبم خؼتگي سا دس  300˚ Cثذػت آٍسدًذً .تبيح آًْب ًـبى داد وِ دس ايي دهب ،اًذاصُ هيىشٍتشن ّب
ووتشيي اػت [ .]4ؿبيي لي ٍ ّوىبساًؾ خَاف هىبًيىي ٍ سيض ػبختبس فَالد  4340دس دهبّبي هختلف
ثبصپخت سا ثشسػي وشدًذً .تبيح آًْب ًـبى داد وِ دهبي ثبصپخت ٍ صهبى ًگْذاسي ًوًَِ ّب دس آى دهب
تبثيش آؿىبسي ثش سٍي خَاف هىبًيىي ٍ ػختي وشًؾ داسدّ .وسٌيي هَسفَلَطي ؿىؼت ًوًَِ ّب دس
دهبي  200˚Cتب  300˚Cثِ كَست ٍسلي ؿىل ثَد [ .]6دس ايي تطميك تبثيش دهب ٍ صهبى ػوليبت ضشاستي

ثش سفتبس خؼتگي فَالد  AISI 1060ثشسػي ؿذُ اػت.
روش تحقيق

دس ايي پظٍّـؾ ثشاي تْيِ ًوـًَِ ّب اص فَالد  AISI 1060اػتفبدُ ؿـذ .تشويت ؿيويبيي ايي فـَالد تَػظ

دػتگبُ وَاًتَهتشي اًذاصُ گيشي ؿذُ اػت (خذٍل  .)1ثِ هٌظَس اًدبم ػوليبت ضشاستيً ،وًَِ ّبي هَسد
آصهبيؾ دس داخل وَسُ دس دهبي  800دسخِ ػبًتي ثِ هذت  1ػبػت ًگِ داؿتِ ؿذًذ ،تب سيضػبختبسي
وبهال آػتٌيتي ثذػت آيذ .ػپغ ًوًَـِ ّب اص وَسُ خـبسج ٍ دس ضوبم آة  25˚Cػشيغ ػـشد ؿذًذ.
ًوًَِ ّب تطت ػوليبت ثبصپخت دس دهبّبي  650˚C ، 450˚C ، 250˚Cثِ هذت  2 ٍ 1ػبػت دس داخل
وَسُ لشاس گشفتٌذ ٍ ػپغ دس دهبي هطيظ ػشد ؿذًذ .ثشاي هـبّذُ سيضػبختبسً ،وًَِ ّبي هتبلَگشافي
اثتذا پَليؾ ؿذُ ٍ دس هطلَل ضىبوي ًبيتبل  %2اذ ؿذًذً .وًَِ ّبي ثذػت آهذُ اص ػيىل ّبي هختلف
ػوليبت ضشاستي اص ًظش خَاف وــي ٍ خؼتگي هَسد آصهبيؾ لشاس گشفتٌذ .آصهَى وـؾ ثش اػبع
اػتبًذاسد  ASTM- E 8Mتْيِ ٍ آصهَى دس دهبي اتبق ثب ػشػت  ٍ 1mm/minآصهَى خؼتگي ثش اػبع
اػتبًذاسد  ASTM- E466ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ تؼت خؼتگي اص ًَع خوـي-زشخـي ثب فشوبًغ
ً ٍ 5800rpmؼجت تٌـي  R=-1ثش سٍي ًوًَِ ّبي ػبختِ ؿذُ اًدبم گشفت .ؿىل ً 1مـِ ًوًَِ ّبي
خؼتگي اص هيلِ ػوليبت ضشاستي ؿذُ سا ًـبى هي دّذ .تٌؾ دس  107ػيىل ثِ ػٌَاى ضذ خؼتگي دس ًظش
گشفتِ ؿذ .خْت ثشسػي سيضػبختبس ٍ ػغَش ؿىؼت اص هيىشٍػىَح الىتشًٍي سٍثـي ( )SEMهذل
 Leica Cambridgeثب ٍلتبط  20KVاػتفبدُ ؿذ .ػختي ًوًَِ ّب ثؼذ اص اًدبم ػوليبت ضشاستي دس هميبع
 HRCاًذاصُ گيشي ؿذ.
نتايج و بحث

ؿىل  2تلبٍيش ( )SEMهشثَط ثِ سيضػبختبس ًوًَِ ّبي هَسد آصهبيؾ دس دهبي 650˚ Cٍ 250˚C
ًـبى دادُ اػتّ .وبًغَس وِ هـبّذُ هي ؿَد ػبختبس وبهال هبستٌضيتي اػت ثٌبثشايي دس هذت ػوليبت
آػتٌيتِ ؿذى فشكت وبفي خْت اػتطبلِ فشاّن ؿذُ اػت .اثتذا ػوليبت ثبصپخت دس ػِ دهبي ،250˚C
 650˚C ٍ 450˚Cثِ هذت  2 ٍ 1ػبػت اًدبم ؿذً .تبيح ًـبى داد صهبى ثبصپخت ٍ دهبي ثبصپخت تبثيش
صيبدي ثش خَاف هىبًيىي داسد .تلبٍيش (الف) ٍ (ة) ثِ تشتيت ًوًَِ ّبي ضبكل اص ثبصپخت دس دهبي
 650˚C ٍ 250˚Cسا ًـبى هي دّذً .وًَِ ثبصپخت ؿذُ دس دهبي  250˚Cتيغِ ّبي هبستٌضيت سيض ٍ ثب
افضايؾ دهبي ثبصپخت ثِ دهـبي  650˚Cتيغِ ّبي هبستٌضيت دسؿت تش هي ؿَد .صيشا ثب افضايؾ دهبي
ثبصپخت وبسثيذّب دسؿت تش ؿذُ وِ ػجت ثضسگتش ؿذى تيغِ ّبي هبستٌضيتي خَاٌّذ ؿذ.
ًتبيح آصهَى ّبي هىبًيىي ثش سٍي ًوًَِ ّبي اًدبم ؿذُ دس خذٍل  2روش ؿذُ اػت .تغييشات ايي
پبساهتشّبي هىبًيىي سا هي تَاى اص سٍي هٌطٌي ّبي ؿىل  3تفؼيش ًوَد ّوبًغَس وِ هـبّذُ هي ؿَد
تغييشات اػتطىبم وــي ثب افضايؾ دهبي ثبصپخت ،اص  1ثِ  2ػبػت ثِ كَست ًضٍلي اػت وِ ًتيدِ آى
دسؿت تش ؿذى تيغِ ّبي هبستٌضيت اػت .دهبي ثبصپخت تٌؾ ّبي داخلي سا اص عشيك آسايؾ اتن ّب دس

ػشاػش هشصّب وبّؾ هي دّذ .اگش ثبصپخت صيش دهبي  300˚Cاًدبم ؿَد تٌؾ ّبي داخلي ثِ عَس وبهل
ضزف ًوي ؿًَذ .ثب افضايؾ دهبي ثبصپخت ثبالي دهبي  300˚Cدسخِ ػبًتي گشاد ،تٌؾ تؼلين ٍ اػتطىبم
ًْبيي ثِ دليل ضشوت ثْتش ًبثدبيي ّب ،سػَة فبص ػوٌتيت ٍ دسؿت تش ؿذى تيغِ ّبي هبستٌضيت وبّؾ
هي يبثذ [ً .]6تبيح آصهَى ػختي ػٌدي ثِ اصاي تغييشات دسخِ ضشاست ثبصپخت دس ؿىل ً 4ـبى دادُ
ؿذُ اػت .ثب افضايؾ دسخِ ضشاست ثبصپخت عجك هٌطٌي وبّؾ ػذد ػختي هـبّذُ هي ؿَد صيشا ثب
افضايؾ دسخِ ضشاست ثبصپخت وشثي اص ؿجىِ هبستٌضيت خبسج ؿذُ ٍ وبسثيذّبي تـىيل ؿذُ ػجت اص
ثيي سفتي ػبختبس فشػي ًبثدبيي ّب هي ؿَد .ؿىل ً 5وَداسّبي ً S-Nوًَِ ّبي ثبصپخت ؿذُ دس  3دهب سا
ًـبى هي دّذ .ضذ خؼتگي دس  107ػيىل فشم ؿذُ اػت .عجك ايي ًوَداسّب ثب افضايؾ صهبى ثبصپخت دس
هذت صهبى ّبي  2 ٍ 1ػبػت اػتطىبم خؼتگي وبّؾ هي يبثذ .دس آصهَى ّبي وـؾ ًـبى دادُ ؿذ وِ
ثيـتشيي ػختي ٍ اػتطىبم وــي هشثَط ثِ دهبي ثبصپخت  250˚Cدس هذت  1ػبػت اػت پغ ثب افضايؾ
اػتطىبم هبدُ ضذ خؼتگي افضايؾ هي يبثذ (خذٍل  .)2صيشا هبدُ ًؼجت ثِ تغييش ؿىل پالػتيه همبٍهت
ثيـتشي اص خَد ًـبى دادُ ٍ ثِ ػٌَاى هبًؼي دس ثشاثش سؿذ تشن ػول هي وٌذ [ .]7اص ديگش ػَاهل تؼييي
وٌٌذُ ثش سفتبس خؼتگي اًذاصُ ٍ ؿىل سػَثبت ػوٌتيت ،همذاس آػتٌيت ثبلي هبًذُ ٍ زگبلي ًبثدبيي ّب
اػت [ .]8سػَثبت سيض ٍ وشٍي ػوٌتيت ثِ ػٌَاى هبًؼي دس ثشاثش لغضؽ ًبثدبيي ّب ػول وشدُ ّوسٌيي
تَصيغ يىٌَاخت آػتٌيت ثبلي هبًذُ ثِ گؼتشدُ ؿذى لغضؽ ووه هي وٌذ ٍ زگبلي ثبالي ًبثدبيي ّب دس
ًوًَِ ثبصپخت ؿذُ دس دهبي  250˚Cثبػث افضايؾ ػوش خؼتگي هي ؿَد .دس ًوًَِ ّبي ثبصپخت ؿذُ دس
دهبي  650˚C ٍ 450˚Cثِ دليل ٍخَد سػَثبت دسؿت تش ػوٌتيت وِ ػجت هَضؼي ؿذى ػوٌتيت ؿذُ ٍ
ّوسٌيي زگبلي ووتش ًبثدبيي ّب ثبػث وبّؾ اػتطىبم خؼتگي هي ؿَد [.]9
ؿىل  6تلبٍيش ( )SEMاص ػغص ؿىؼت خؼتگي ًوًَِ ّبي ثبصپخت ؿذُ دس  3دهب سا ًـبى هي دّذ.
ؿىل (الف) ؿىؼت ًْبيي ًوًَِ ثبصپخت ؿذُ دس دهبي  250˚Cدس هذت  1ػبػت سا ًـبى هي دّذ وِ
ثِ كَست هخلَعي اص ًشم – تشد (ؿجِ وليَاط) اػت وِ ػالٍُ ثش ديوپل ّب ،كفطبت هؼغص وِ هـخلِ
اكلي ؿىؼت تشد اػت ديذُ هي ؿَدً .وًَِ ّبي ثبصپخت ؿذُ دس ايي دهب ػغص ؿىؼت هؼغص تشي
ًؼجت ثِ دٍ دهبي ديگش داسد .ايي اهش ًبؿي اص ٍخَد رسات سيض ٍ وشٍي وبسثيذّب ثَدُ وِ ثِ ػٌَاى هبًغ
دس ثشاثش سؿذ تشن خؼتگي ػول هي وٌٌذ .رسات سيض ٍ وشٍي وبسثيذّب داساي اػتطىبم ٍ ػختي ثباليي
ّؼتٌذ وِ تشن تَاًبيي ثشؽ ايي رسات ٍ ػجَس اص آًْب سا ًذاسد ثٌبثشيي تشن هذام تغييش خْت دادُ ٍ
داساي ػشػت ووتشي اػت .ؿىل (ة) ػغص ؿىؼت خؼتگي اص ًَع ًشم سا ًـبى هي دّذٍ .خـَد
ديوپـل ّب دس ػغص ؿىؼت ٍ آخبل ّب يب ًبخبللي ّب وِ دس هشوض ػغص تدوغ يبفتِ اًذ ديذُ هي ؿَد
الجتِ دس لؼوت ّبيي ،اًذوي ؿىؼت ثلَست تشد اػت .ؿىل (ج) پؼتي ٍ ثلٌذي ّب ٍ ضفشُ ّبيي ديذُ

هي ؿَد وِ ايي ضفشُ ّب ػجت تؼْيل خَاًِ صًي تشن خؼتگي ؿذُ اًذ دس ثؼضي اص لؼوت ّبي ػغص
ؿىؼت دس ًضديىي خَاًِ صًي ضفشُ ّبيي هـبّذُ ًوي ؿَد وِ ًـبى هي دّذ خَاًِ صًي دس ثيي اليِ ّب
 دس ايي ًوًَِ ّب تشن تَاًبيي ػجَس اص رسات ػوٌتيت سا ًذاسد ٍ ثلَست هؼتمين سؿذ.اتفبق افتبدُ اػت
. ػشػت اؿبػِ تشن ثبال اػت،هي وٌذ ٍ ثِ ػلت هؼيش وَتبُ تشن
نتيجه گيري

 اػتطىبم ٍ ػختي ثِ صهبى ٍ دهبي ثبصپخت ٍاثؼتِ ثَدُ ٍ ثب افضايؾ صهبى ٍ دهبي ثبصپخت دس توبم-1
. ضذ خؼتگي ٍ ػختي ًوًَِ ّب وبّؾ هي يبثذ، ضبلت ّب اػتطىبم وــي
 ػبػت1  دس هذت250˚C  ًتبيح آصهبيؾ ّبي هىبًيىي ًـبى داد وِ فَالد ثبصپخت ؿذُ دس دهبي-2
) ثبالتشي ًؼجت ثِ ديگش64 RC( ) ٍ ػختي561 MPa(  ضذ خؼتگي،)989 MPa( اػتطىبم وــي
 وِ ًبؿي اص اكالش سيضػبختبس هبستٌضيت ثَدُ ٍ دس ًْبيت ثبػث تغييش.فَالدّبي هَسد آصهبيؾ داسد
.هَاضغ تـىيل تشن خؼتگي هي ؿَد
 ثِ كَست ًيوِ تشد (ؿجِ وليَاط) ٍ هؼغص اػت250˚C  ؿىؼت خؼتگي ًوًَِ ثبصپخت ؿذُ دس دهبي-3
.دسضبليىِ ؿىؼت خؼتگي دسًوًَِ ّبي ثبصپخت ؿذُ دس دهبي ثبالتش ثلَست ًشم اػت
 ثب افضايؾ دهبي ثبصپخت هٌبعك خَاًِ صًي تشن خؼتگي افضايؾ يبفتِ ٍ سؿذ تشن دس ًوًَِ ثبصپخت-4
. ػبػت وٌذتش اص ًوًَِ ثبصپخت ؿذُ دس دهبّبي ثبالتش اػت1  دس هذت250˚C ؿذُ دس دهبي

[1]
[2]

[3]

[4]
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ُ هَسد اػتفبدAISI 1060  تشويت ؿيويبيي فَالد.1 خذٍل
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 تطت ػيىل ّبي هختلف ػوليبت ضشاستيAISI 1060  خَاف هىبًيىي فَالد.2 خذٍل
اػتطىبم وــي
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 ًوًَِ ّبي ثبصپخت ؿذُ تطت ػيىل ّبي هختلف ػوليبت ضشاستيS-N  ًوَداسّبي.5 ؿىل
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