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چکیده
 به این منظور از آزمون سایش پین روي صفحه.اثر افزودن آلومینیم بر رفتار تریبولوژیکی فوالد هادفیلد در شرایط سایش آرام مورد ارزیابی قرار گرفت
 عملیات ذوب و ریختهگري با استفاده از کوره القایی. درصد وزنی آلومینیم استفاده شد3  و1/5 ،0 روي آلیاژهایی از فوالد هادفیلد با سه مقدار اسمی
 آزمایش سایش با استفاده از سنگ ساینده به عنوان سایا انجام شد و تغییرات ضریب اصطکاک.تحت اتمسفر آرگون و قالب سرامیکی زیرکونیایی انجام شد
 ضربه و سختیسنجی ویکرز براي ارزیابی خواص مکانیکی استفاده، از آزمونهاي کشش.و مقدار کاهش جرم بر حسب طول مسیر سایش ارزیابی شد
 سطوح سایش و ذرات سایش با استفاده از میکروسکپهاي نوري و الکترونی روبشی، همچنین مطالعات میکروسکپی روي نمونههاي تغییرشکلیافته.شد
 کارسختشدن سطح فوالد هادفیلد به اندازهاي نیست که مقاومت به سایش مناسبی حاصل، نتایج نشان داد که در شرایط سایش لغزشی آرام.انجام شد
 عمق الیه کارسخت. ویکرز افزایش داد215  به190  و سختی را از470MPa  به415MPa  استحکام تسلیم را از، افزودن سه درصد وزنی آلومینیم.شود
 بنابراین نرخ کاهش. ویکرز افزایش یافت365  ویکرز به340  و میزان سختی سطح ساییدهشده از200µm  به100µm شده در برابر نیروهاي سایش از
. درصد بهبود یافت70  کاهش و مقاومت به سایش تا حدود0/11mg/m  به0/15mg/m جرم از
. آلومینیم، فوالد هادفیلد، سنگ ساینده، سایش آرام:واژههای كلیدی

Effect of aluminum on the tribological behavior of Hadfield
steel in the mild wear condition
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Abstract
In this paper, the effect of aluminum addition on the tribological behavior of Hadfield steel in mild wear condition was
investigated. The pin-on-disk test method was used on the different compositions of Hadfield steel that alloyed by three nominal
compositions of zero, 1.5 and 3 weight percent of aluminum. The experimental induction furnace surrounded by Ar atmosphere
and zirconia ceramic mold was used for melting and casting of samples. In the wear test, the grinding wheel as abrasive medium
was used and the changes in the friction coefficient and the weight losses of specimens versus the sliding distance were
measured. The tensile, hardness and impact tests were used for evaluation of mechanical properties. In addition, the
microscopically studies on the deformed samples, worn surface and wear debris were done using optical and scanning electron
microscopes. The results shown that in the low stress wear condition, the work-hardening of worn surface of Hadfield steel
cannot well be activated, therefore it has not sufficient wear resistant. By addition of 3wt. % aluminum, the yield strength from
415MPa to 470MPa and hardness from 190HV to 215HV can be increased. In addition, depth of work-hardened on abrasive
forces and worn surface hardness can be enhanced from 100µm to 200µm and from 340HV to 365HV in sequence. Thus the
wear rate from 0.15mg/m to 0.11mg/m was decreased and wear resistance was improved up to 70%.
Keywords: Low stress wear, Grinding wheel, Hadfield steel, Aluminum.
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مقدمه

شرایط سایش آرام ،مقاومت به سایش قطعه پایین باشد[]1

فوالد هادفیلد جزو فوالدهاي آستنیتی منگنزدار است که در

و یا قطعه در اثر نیروهاي مکانیکی اولیه ،تغییرشکلهاي

سنگشکنها ،آسیابها ،تجهیزات خاکبرداري و ریل

مومسانی بدهد که بعضی اوقات مخرب خواهد بود [.]9

راهآهن که شرایط سایشی سخت و شدید دارند ،مورد

در شرایط سایش آرام ،سطح به اندازه کافی کارسخت

استفاده قرار میگیرد [ .]1ترکیب شیمیایی مرسوم آن شامل

نمیشود و در نتیجه مقاومت به سایش فوالد هادفیلد پایین

 14-10درصد وزنی منگنز و  1/4-1/0درصد وزنی کربن

است [ .]10،9براي این شرایط ،استفاده از چدنهاي مقاوم

است .دو عنصر کربن و منگنز سبب پایداري فاز آستنیت در

به سایش پرکروم و نایهارد که سختی باالي  450ویکرز

دماي محیط میشوند .ریزساختار مطلوب آن براي اغلب

دارند ،گزینههاي مناسبی است [ ]10که البته مواد اولیه آن

شرایط مکانیکی و سایشی ،شامل دانههاي تکفاز آستنیت

گران و فرایند تولید آن داراي پیچیدگیهاي بسیاري است،

بدون حضور کاربید است [ .]2به این منظور عملیات حرارتی

لذا بسیاري از مصرفکنندگان قطعات مقاوم به سایش تمایل

این فوالد شامل آستنیتهکردن در دماي بین  1000تا 1100°C

دارند که با بهسازي فوالد هادفیلد از آن در شرایط سایش

و سپس تندسرمایی در آب است .با این فرایند ،کاربیدهاي

آرام استفاده کنند .در این خصوص تحقیقات مختلفی انجام

ریختگی در زمینه آستنیت حل میشوند و ریزساختار

شده است .به عنوان نمونه یان و همکاران اثر عملیات

آستنیت بهصورت محلول جامد فوق اشباع از اتمهاي منگنز

ساچمهکوبی را بر رفتار سایشی فوالد هادفیلد در شرایط

و کربن در دماي محیط پایدار میشود [.]1

مختلف بررسی کردند[ .]6آنها مشاهده کردند که با انجام

در جدول  1خواص مکانیکی نمونهاي از فوالد هادفیلد ارایه

عملیات ساچمهکوبی و ایجاد نانوساختار غیربلوري میتوان

شده است [ .]2در این فوالد ترکیب منحصر به فردي از

مقاومت به سایش را در شرایط آرام بهبود داد .ژان و

استحکام کششی نهایی ،سختی ،ازدیاد طول نسبی و مقاومت

همکاران تولید ماده مرکبشده شامل فوالد هادفیلد با WC

به ضربه مشاهده میشود [ .]4 ،3این مجموعه خواص سبب

را مطرح کردند و نشان دادند که با ساخت فوالد هادفیلد

میشود تا مقاومت به سایش در شرایط سایش ضربهاي و

مرکبشده با ذرات درشت کاربید تنگستن میتوان مقاومت

شدید بسیار باال باشد [ .]5،6بر اساس مطالعات مشخص شد

به سایش را در شرایط سایش ضربهاي آرام و متوسط ،بهبود

که کرنش دوقلویی [ ،]7 ،2ایجاد دیوارههاي ضخیم

داد[ .]5همچنین عملیات رسوبسختی این فوالد با افزودن

نابجاییها [ ]8و پیرسازي کرنشی دینامیکی [ ]2از

کروم و وانادیم [ ]12براي بهبود مقاومت به سایش بررسی

سازوکارهاي عمده تغییرشکل مومسان و کارسختی این فوالد

شده است[.]11

محسوب میشود.

مدتی است که ایده استفاده از آلومینیم در فوالدهاي پرمنگنز

ضعف عمده فوالد هادفیلد ،پایینبودن استحکام تسلیم و

از جمله فوالد هادفیلد مطرح شده [ ]14 ،13و کارهاي

سختی بعد از عملیات حرارتی محلولی و تندسرمایی در آب

متعددي در خصوص شناسایی سازوکارهاي کارسختی و

است .این ضعف سبب میشود تا در مراحل اولیه سایش و

تغییرشکل مومسان منتشر شده است[ .]15،16پیرو این

جدول  .1خواص مکانیکی نمونهاي از فوالد هادفیلد با ترکیب  1/2درصد وزنی کربن و  13درصد وزنی منگنز [.]2
استحکام تسلیم

استحکام کششی

ازدیاد طول

سختی

()MPa

()MPa

نسبی (درصد)

()HB

379

965

50

190

سختی بعد از

مقاومت به ضربه

مقاومت به ضربه

شکست

چارپی در دماي

چارپی در

()HB

محیط (ژول)

( -196°Cژول)

500

169

7

57

عباسی و همکاران ،اثر آلومینیم بر رفتار تریبولوژیکی فوالد هادفیلد تحت سایش آرام ،علوم و مهندسی سطح)1395(29

مطالعات ،ایده استفاده از آلومینیم براي بهبود مقاومت به

گیري و کنترل شد .همچنین ترکیب شیمیایی نمونههاي آلیاژ

سایش فوالد هادفیلد نیز مورد بررسی قرار گرفت [،15 ،9

شده با آلومینیم به وسیله دستگاه  XRFمدل

 .]17بر این اساس در کار قبلی نویسندگان مقاله []17 ،9

ساخت شرکت  PHILIPSدر دانشگاه علم و صنعت ایران

تاثیر نیرو و سرعت خطی بر رفتار سایشی یک فوالد هادفیلد

کنترل مجدد شد.

آلومینیمدار با فوالد هادفیلد مورد بررسی قرار گرفت و نشان

مقایسه دو آلیاژ  L0و  L3اثر افزودن  3درصد وزنی آلومینیم

داده شد که تحت نیروي کمتر از  50نیوتن ،میتوان شرایط

به فوالد هادفیلد کم آلیاژ (کمکربن و کممنگنز) را نشان

سایش آرام براي فوالد هادفیلد در نظر گرفت .در این شرایط

میدهد .در مقابل ،مقایسه سه آلیاژ  H1.5 ،H0و  H3اثر افزودن

مقاومت به سایش فوالد هادفیلد آلیاژشده با آلومینیم بهتر از

 1/5و  3درصد وزنی آلومینیم به فوالد هادفیلد پرآلیاژ (یا آلیاژ

فوالد هادفیلد است[.]9

مرسوم بدون آلومینیم )H0 ،را نشان میدهد .همچنین مقایسه

هدف از این مقاله ،ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف آلومینیم (به

دو آلیاژ  L0و  ،H0تاثیر همزمان افزایش مقادیر منگنز و کربن

عنوان عنصر آلیاژي) در دو کالس از فوالد هادفیلد بر رفتار

بدون حضور آلومینیم را نشان میدهد.

سایشی و تریبولوژیکی در شرایط سایش لغزشی آرام است.

فوالدسازي با استفاده از کوره القایی آزمایشگاهی فرکانس

همچنین ارتباط رفتار سایشی با رفتار تغییرشکل مومسان و

باال (حداکثر  )3000HZبدون هسته ساخت شرکت

خواص مکانیکی این آلیاژها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اینداکتورم با ظرفیت  25کیلوگرم تحت اتمسفر آرگون و با

TW 1480

جداره منیزیتی انجام شد .عملیات ذوب و آلیاژسازي با
روش تحقیق

استفاده از مواد اولیه فلزي شامل قراضههایی از فوالد کربنی

پنج ترکیب از فوالد هادفیلد با مقادیر مشخصی از منگنز،

ساده ،فرومنگنز پرکربن ،فرومنگنز میانکربن ،فروسیلیسیم و

کربن و آلومینیم انتخاب شد .ترکیب شیمیایی آلیاژهاي

آلومینیم خالص تجاري در شرکت ریختهگري دقیق ساري

منتخب در جدول  2ارایه شده است .ترکیب شیمیایی مذاب

انجام شد .نمونهها به روش ریختهگري دقیق در قالبهاي

قبل از اضافهکردن آلومینیم با استفاده از دستگاه طیفسنج

سرامیکی زیرکونیایی نزدیک به شکل نهایی مطابق استاندارد

نشر جرقهاي (موسوم به کوانتومتر) ساخت شرکت آکسفورد

 ASTM A 781تولید شد [ .]18مطابق جدول  ،2دماي

اینسترومنت واقع در شرکت ریختهگري دقیق ساري اندازه

بارریزي حسب ترکیب شیمیایی آلیاژ بین  1420تا 1460ºC
انتخاب شد که با استفاده از ترموکوپل فرورونده دیجیتالی

جدول  .2ترکیب شیمیایی و دماي بارریزي آلیاژهاي منتخب.
كد آلیاژ

نوع آلیاژ

دمای بارریزی

عناصر (درصد وزنی)

(عدد داخل پرانتز مقدار اسمی آلومینیم است)

()°C

C

Mn

Al

Si

فوالد هادفیلد كمآلیاز ()%0

1460

1/01

10/3

0/05

0/52

1430

0/98

10/3

2/86

0/60

1440

1/38

13/9

0/04

0/41

H1.5

فوالد هادفیلد آلیاژشده با آلومینیم ()%1/5

1430

1/30

13/7

1/42

0/52

H3

فوالد هادفیلد آلیاژشده با آلومینیم ()%3

1420

1/37

13/5

2/93

0/58

L0

L3

H0

فوالد هادفیلد كمآلیاژ ،آلیاژشده با آلومینیم
()%3
فوالد هادفیلد (تركیب متداول)

()%0

S

P

/003

/025

0

0

/003

/024

0

0

/003

/021

0

0

/003

/021

0

0

/003

/020

0

0

Fe
بقیه
بقیه
بقیه
بقیه
بقیه
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 Pt/Pt-13%Rhمدل  Rبا دقت دمائی  5ºCکنترل شد .پس

شارپی روي نمونههایی با مقطع مربع به ابعاد  10mmو طول

از ریختهگري براي حذف کاربیدهاي موجود در ریزساختار

 55mmبا شیار  45°به عمق  2mmو شعاع نوک 0/25mm

ریختگی و ایجاد ساختار آستنیتی همگن ،نمونهها در کوره

در دانشگاه علم و صنعت انجام شد .کلیه آزمایشات کشش

المنتی ساخت شرکت صنعت سرام ایران در دماي 1065°C

و ضربه در دماي محیط انجام شد و نتیجه نهائی از میانگین

به مدت  90دقیقه آستنیته شده و بعد در آب سرد ،تندسرمایی

 3آزمایش بهدست آمد.

شدند.

از ریزسختیسنج ویکرز مدل  FM-800ساخت شرکت

آزمایش سایش به روش پین روي صفحه در دماي محیط با

 FUTURE-TECHژاپن تحت نیروي  0/01نیوتن و

رطوبت نسبی  60درصد ،بدون روانکار و در شرایط سایش

بارگذاري به مدت  20ثانیه براي اندازهگیري تغییرات

آرام تحت نیروي عمودي  40Nو سرعت خطی 0/5m/s

ریزسختی سطح شکست نمونههاي کشش و زیر سطح ساییده

انجام شد .دستگاه سایش واقع در دانشگاه صنعتی نوشیروانی

شده استفاده شد .تراشههاي سایش و ریزساختار با استفاده از

بابل ،ساخت شرکت آریانا مدرن صنعت مطابق استاندارد

میکروسکپ نوري مدل  CXساخت شرکت  Olympusو

 ASTM G99مجهز به سامانه کنترل رایانهاي تحت برنامه

میکروسکپ الکترونی روبشی مدل  VEGA//XMUساخت

 LabViewو حسگرهاي اندازهگیري درجاي نیروهاي

شرکت  TESCANچک در دانشگاه علم و صنعت ایران

سایشی ،دماي پین و دورموتور بوده است.

بررسی شد .به این منظور از دتکتورهاي الکترون برگشتی

براي آزمایش سایش ،نمونههاي استوانهاي با قطر  10mmو

تحت ولتاژ  20KVاستفاده شد.

طول  40mmبه عنوان پین از آلیاژهاي ریختگی منتخب پس

براي حکاکی نمونههاي تغییرشکلیافته (پس از آزمون

از عملیات حرارتی محلولی و تندسرمایی تهیه شد .همچنین

کشش) از روش الکتروشیمیایی استفاده شد تا وضعیت

از سنگهاي سایشی آلومینایی ) (Aاستحکام باال ) (Pبا کد

دوقلوها در نمونههاي کارشده (تغییرشکلیافته) بهتر نمایان

استاندارد A36P4V 1به عنوان ساینده (صفحه) استفاده شد

شود .ویژگی این روش به گونهاي است که فقط اثر مرزدانه

[ .]20 ،19سطح سایش تمامی نمونهها قبل از انجام آزمایش

و دوقلوییهاي مکانیکی مشخص میشود و نوارهاي لغزش

با استفاده از کاغذ سنباده شماره  600یکنواخت شد تا زبري

نمایان نمیشود [ .]21به این منظور از محلول  30درصد

اولیه سطح در تمامی نمونهها یکسان باشد .میزان کاهش جرم

حجمی  HClدر الکل استفاده شد .در این روش ،نمونه به

در هر  500متر بر حسب طول مسیر سایش تا مسیر 3000

مدت  30ثانیه تحت شدت جریان  0/25-0/50 A/cm2در

متر ارزیابی شد .براي اندازهگیري جرم از ترازو آزمایشگاهی

ولتاژ  4تا  6ولت ،حکاکی شد [.]21

 Sartoriusبا دقت  0/1میلیگرم استفاده شد.
آزمایش کشش در دماي محیط با نرخ کرنش  2×10-3 S-1و

نتایج و بحث

با استفاده از دستگاه سروهیدرولیک اینسترون  8802ساخت

بررسی خواص مکانیکی

شرکت  Instronآمریکا مجهز به فکهاي هیدرولیکی در

در شکل  1نمودار تنش حقیقی-کرنش حقیقی و در جدول

دانشگاه شاهرود انجام شد .همچنین آزمایش ضربه با استفاده

 ،3مجموع نتایج آزمونهاي مکانیکی (کشش ،ضربه و سختی

از دستگاه ضربه ساخت شرکت  WOLPERTبه روش

سنجی قبل و بعد از شکست) آلیاژهاي منتخب ارایه شده

 -1استحکام سنگ را با حروف انگلیسی از  Aتا  Zنشان میدهند .هرچه
کد استحکام سنگ به حرف  Zنزدیکتر باشد ،استحکام باالتر است
[.]19
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جدول  .3خواص مکانیکی آلیاژهاي مورد استفاده در دماي محیط (  =Xمتوسط و  =Sانحراف معیار ،با حداقل سه بار تکرار).
استحکام تسلیم
كد

مهندسی

)(MPa

استحکام كششی
مهندسی

ازدیاد طول
نسبی

)(MPa

(درصد)

آلیاژ

كاهش سطح مقطع

مقاومت به ضربه

سختی بعد از

كل (درصد)

شارپی (ژول)

عملیات حرارتی

سختی بعد از شکست نمونه كشش

)(HV

در:

)(HV

(متوسط انحراف معیار= )3/4

سطح

زیر سطح

اختالف

جانبی

شکست

نسبی

432

98
115

X

S

X

S

X

S

X

S

X

S

X

S

L0

335

5/0

664

12/2

29/6

1/5

21/2

1/9

88

5/6

174

2/3

334

L3

377

6/5

533

12/1

13/5

0/9

20/6

2/8

57

5/9

204

0/6

345

460

H0

414

5/6

905

15/7

51/0

1/5

41/7

1/8

157

6/6

190

5/0

485

515

30

H1.5

426

1/5

725

11/2

27/7

2/0

34/9

1/7

105

3/1

213

0/6

392

438

46

H3

471

3/6

732

4/5

18/8

1/4

30/8

1/6

87

3/2

216

4/0

378

425
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شکل  .1نمودار تنش حقیقی-کرنش حقیقی نمونههاي مختلف.

است .از مقایسه دو آلیاژ  L0و  L3و مقایسه سه آلیاژ ،H0

مطابق جدول  3مقایسه سختی قبل و بعد از آزمون کشش

 H1.5و  H3مشاهده میشود که ترکیب شیمیایی از جمله

نشاندهنده ظرفیت باالي کارسختی فوالد ( H0ترکیب متداول

مقدار آلومینیم اثر معناداري بر خواص مکانیکی دارد .افزودن

فوالد هادفیلد) نسبت به دیگر آلیاژها است .بهطور محسوس

آلومینیم سبب افزایش استحکام تسلیم و سختی و در مقابل

مشاهده میشود که سختی نهایی بعد از شکست آلیاژهاي

سبب کاهش مقاومت به ضربه ،ازدیاد طول نسبی ،میزان

 H1.5و  H3کمتر از آلیاژ  H0است .این پدیده در مورد دو

کارسختی و استحکام کششی نهایی شده است .بر اساس داده

آلیاژ  L0و  L3محسوس نیست .همچنین مقایسه سختی سطح

هاي جدول  ،3مقایسه دو آلیاژ  L0و  H0نشان میدهد که در

جانبی و سختی لبه سطح شکست نمونه کشش مشاهده

ترکیبات بدون آلومینیم ،بیشتربودن مقادیر کربن و منگنز

میشود که این اختالف براي نمونههاي آلومینیمدار بیشتر

سبب بهبود مجموعه خواص مکانیکی و توان کارسختی

است .این افزایش زیاد سختی در زیر سطح شکست میتواند

میشود .به همین دلیل ،ترکیب متداول فوالد هادفیلد ترجیحا

به لغزش نابجاییها در منطقه شکست و ایجاد کارسختی بیش

داراي منگنزي بین  14-12درصد وزنی و کربن بین  1/2تا

تر مرتبط باشد [.]8

 1/4درصد وزنی است [.]2 ،1
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بررسی ریزساختار كرنشیافته و تحلیل سازوكارهای تغییر
شکل مومسان
شکل  ،2تصاویر میکروسکپی نوري از ریزساختار تغییرشکل
یافته آلیاژهاي مختلف بعد از شکست در آزمون کشش را
نشان میدهد .در این تصاویر بهطور محسوس اختالف در
چگالی خطوط دوقلویی و میکردوقلویی قابل مشاهده است.
کارهاي قبلی نویسندگان [ ]16،17،23نشان داد که

(الف)

ریزساختار تمامی فوالدهاي در دماي محیط بعد از عملیات
حرارتی انحاللی و تندسرمایی در آب کامال آستنیتی است و
بر اساس نتایج  XRDمشخص شد که در اثر تغییر شکل
مومسان ،آستنیت پایدار است و سازوکار اصلی تغییر شکل
مومسان ،کرنش دوقلویی است.
در شکل -2الف و ج ،میکرودوقلویی بهصورت خطوط

(ب)

موازي کوچک با فاصله بسیار کم قابل مشاهده هستند که در
مناطق از قبل دوقلوییشده (دوقلوییهاي اولیه) ایجاد شدند.
حضور الیههاي دوقلویی اولیه و ثانویه در دو آلیاژ  L0و H0

نشاندهنده این واقعیت است که کرنش دوقلویی از
سازوکارهاي اصلی تغییرشکل مومسان و کارسختی این آلیاژ
است [ .]3،4،16،22،23در صورتی که در مورد سه آلیاژ ،L3

(ج)

 H1.5و  H3مشاهده میشود که تمایل به کرنش دوقلویی با
افزودن آلومینیم کمتر شده که به افزایش انرژي نقص
انباشتگی در اثر افزایش آلومینیم مربوط است [.]8،9،23
شکل  3به صورت نمونه ،تصویر میکروسکپی نوري از مقطع
طولی نمونه کشش در زیر سطح شکست نمونه  H0را نشان
میدهد که از ادغام سه تصویر متوالی تهیه شد .این شکل به

(د)

خوبی نشانههاي دوقلویی و تغییرشکل مومسان را نشان
میدهد.
حضور منگنز و کربن به مقدار زیاد ،تضمینکننده پایداري فاز
آستنیت در دماي محیط است [ .]1افزایش منگنز در محدوده
 10تا  14درصد وزنی ،سبب کاهش انرژي نقص انباشتگی و

(هـ)

افزایش سهم کرنش دوقلویی در تغییرشکل مومسان است [،9

شکل  .2تصاویر میکروسکپی نوري از ریزساختار تغییرشکل یافته بعد

 .]15افزایش منگنز سبب افزایش ازدیاد طول نسبی و استحکام

از شکست در آزمون کشش آلیاژهاي :الف)  ،L0ب)، L3

کششی نهایی میشود ،ولی تاثیر معناداري بر افزایش استحکام

ج)  ،H0د) H1.5و هـ) .H3
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تسلیم ندارد [ .]16از طرف دیگر افزایش کربن ،هم استحکام

که  Lطول مسیر سایش برحسب متر و 𝑊∆ میزان کاهش

تسلیم و هم استحکام کششی را از طریق محلول جامد

جرم تجمعی بر حسب  mgو  Rضریب رگراسیون است.

بیننشینی و تقویت سازوکار پیرسازي کرنشی دینامیکی

مطابق شکل  ،4مشاهده میشود که آلیاژ  L0کمترین و آلیاژ

افزایش میدهد[.]24 ،2

 H3بیشترین مقاومت به سایش را دارا است و نرخ کاهش

برهمکنش کرنشهاي دوقلویی ،دوقلوییهاي ثانویه ،لغزش

جرم پایدار آنها به ترتیب ( 0/85 mgرابطه  )1و

نابجایی و پیرسازي کرنشی دینامیکی سبب میشود که فوالد

( 0/11 mgرابطه  )5است .همچنن رفتار خطی سایش در

هادفیلد (آلیاژ  )H0در برابر نیروهاي شدید و کرنشهاي زیاد،
بیشتر کارسخت شود[ ]22،24،25و از خود توان کارسختی
باالیی نشان دهد[ .]26به این خاطر است که فوالد هادفیلد در
برابر نیروهاي ساینده شدید ،مقاومت به سایش باالیی از خود
نشان میدهد[ .]9ولی در برابر نیروهاي پایین که سازوکارهاي
کارسختی در فوالد هادفیلد از جمله ایجاد دوقلوییهاي اولیه
و ثانویه و پیرسازي کرنشی دینامیکی فعال نمیشود ،مقاومت
به سایش پایین است [.]9 ،6 ،5

m

m

همه آلیاژها به جز آلیاژ  H0در تمامی طول مسیر سایش
مشاهده میشود.
در آلیاژ  ،H0میزان سایش در مراحل اولیه زیاد است و سپس
به شدت کم میشود .این رفتار به دلیل سازوکارهاي متعدد
کارسختی در فوالد هادفیلد (شامل کرنشهاي دوقلویی،
پیرسازي کرنشی دینامیکی و افزایش غلظت نابجاییها) است
که تا حدودي در شرایط سایش فعال شدهاند[ ،]9لذا پس از
سایشهاي اولیه ( 1000متر طول مسیر سایش) ،سطح تا

بررسی تغییرات جرم و نرخ سایش

حدودي کارسخت شده و نرخ سایش آن مطابق معادله  3از

شکل  4تغییرات میزان کاهش جرم تجمعی آلیاژهاي منتخب

 0/65 mgبه  0/15 mgکاهش یافته است.
m
m
دو آلیاژ  L0و  H0از نوع فوالدهاي هادفیلد بدون آلومینیم

دادههاي بدست آمده ،براي این آلیاژها با روش برآورد خطی،

هستند با این تفاوت که آلیاژ  H0از منگنز و کربن بیشتري

رابطه تغییرات کاهش وزن برحسب طول مسیر استخراج شد

برخوردار است (فوالد هادفیلد پرآلیاژ) و مطابق دادههاي

که در روابط  1الی  5نشان داده شد.

جدول  ،3ظرفیت کارسختی باالتري دارد .به همین دلیل

بر حسب طول مسیر سایش را نشان میدهد .بر اساس

مقاومت به سایش  H0بسیار بیشتر از  L0است .سختی پایین
()1

∆𝑊𝐿𝑜 (𝑚𝑔) = 0.85𝐿 𝑅 2 = 0.987

()2

∆WL3 (mg) = 0.48𝐿 𝑅 2 = 0.998

دو آلیاژ سبب میشود که میزان کاهش جرم آنها در مراحل
مقدماتی سایش زیاد باشد .در مورد آلیاژ  ،H0با پیشرفت
سایش ،سطح کارسخت میشود و نرخ سایش آن نسبت به
آلیاژ  L0کمتر میشود و در طول مسیرهاي نزدیک به 2000

()3
( )1-3فقط براي طول مسیرهاي تا  1000متر

𝑅 2 = 0.978

𝐿∆𝑊𝐻0 (𝑚𝑔) = 0.65

( )2-3فقط براي طول مسیرهاي باالتر از 1000متر

∆𝑊𝐻0 (𝑚𝑔) = 0.15𝐿 + 555 𝑅 2 = 0.998
∆𝑊𝐻1.5 (𝑚𝑔) = 0.20𝐿 𝑅 2 = 0.996
()4

()5

∆𝑊𝐻3 (𝑚𝑔) = 0.11𝐿 𝑅 2 = 0.865

متر ،میزان سایش به آلیاژ  L3میرسد.
آلیاژ  L3به مانند  L0داراي رفتار خطی است ولی مقاومت
به سایش آن با نرخ سایش ( 0/48 mgرابطه  )2بیشتر از
m
 L0است .بنابراین افزودن  3درصد وزنی آلومینیم به آلیاژ L0
سبب شد مقاومت به سایش تا  40درصد بهبود یابد.
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شکل  .3تصویر میکروسکپی نوری از ایجاد نشانههای تغییرشکل مومسان در زیر سطح شکست نمونه كشش آلیاژ H0

(این تصویر از ادغام سه تصویر متوالی بهدست آمده است).

شکل  .4تغییرات کاهش جرم تجمعی آلیاژهاي مختلف با طول

شکل  .5تغییرات ریزسختی از سطح ساییدهشده نمونههاي ،H0

مسیر سایش تحت نیروي عمودي و سرعت خطی ثابت.

 H1.5و  H3تحت نیرو و سرعت خطی ثابت.

شکل  5تغییرات ریزسختی از سطح ساییدهشده نمونههاي

بسیار کمتر از دو آلیاژ دیگر است .میتوان نتیجه گرفت که

 H1.5 ،H0و  H3تحت نیروي عمودي  40Nو سرعت خطی

در شرایط سایش آرام ،فوالد هادفیلد معمولی ( )H0نمیتواند

 0/5 m/sپس از  3000متر سایش را نشان میدهد .همچنین

بهطور کامل کارسخت شود و عمق الیه کارسختشده آن

در این شکل ،عمق الیه سختشده در اثر سایش بهصورت

کمتر از دو آلیاژ  H1.5و  H3است و به همین دلیل مقاومت

فلش نشان داده شد .بهخوبی میتوان کارسختشدن سطح

به سایش آن از دو آلیاژ دیگر کمتري است.

نمونهها را در اثر نیروهاي سایش مشاهده کرد .این کارسختی

مقایسه رفتار سایش سه آلیاژ  H1.5 ،H0و  H3در واقع اثر

در آلیاژ  H3بیشتر از دو آلیاژ دیگر است .سختی

مستقیم میزان آلومینیم بر رفتار سایش فوالد هادفیلد با ترکیب

H0

متداول را نشان میدهد .مشاهده میشود ،زمانی که مقادیر

حدود  340HVاست .مشاهده میشود که عمق الیه سخت

منگنز و کربن در محدوده ترکیب متداول فوالد هادفیلد

شده در آلیاژهاي  H3و  H1.5تقریبا برابر  200µmو براي

است ،افزایش مقدار آلومینیم سبب بهبود مقاومت به سایش

آلیاژ  H0برابر  100µmاست که در عمقهاي بیش از 40µm

در شرایط آرام میشود .مقایسه رفتار سایش سه آلیاژ ،H0

سطحساییدهشده در آلیاژ  H3برابر  365HVو براي آلیاژ
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 H1.5و  H3نشان میدهد که افزودن  1/5و  3درصد وزنی

و یا در شرایط سایش آرام که استحکام تسلیم و سختی کنترل

آلومینیم توانسته مقاومت به سایش را به ترتیب  43و 72

کننده نرخ سایش است [ ،]27 ،9افزودن آلومینیم میتواند در

درصد تا طول مسیر  3000متر افزایش دهد .همچنین افزودن

بهبود مقاومت به سایش فوالد هادفیلد مفید باشد .انتخاب

 3درصد آلومینیم نرخ سایش پایدار (نرخ سایش در طول

صحیح مقادیر کربن ،منگنز و آلومینیم با توجه به شرایط

مسیرهاي زیاد) را از  0/15 mgبه  0/11 mgکاهش دهد.

سایش به مطالعات بیشتري نیاز دارد.

m

m

این در حالی است که این شیب براي آلیاژ  H1.5با 1/5
درصد آلومینیم برابر  0/20 mgاست .به عبارت دیگر ،در
m

آلیاژ  H0میزان سایش زیاد در مراحل اول (نرخ سایش

بررسی میکروسکپی محصوالت سایش
شکل  6تصاویر میکروسکپ نوري (عبوري) از تراشههاي
حاصل از سایش در سه نمونه  H1.5 ،H0و  H3را نشان

مقدماتی  )0/65 mgسبب شده که در طول مسیرهاي تا

میدهد .بررسی صحیح ابعادي این تراشهها با توجه به تغییر

 3000متر ،آلیاژ  H1.5مقاومت به سایش بیشتري از خود

شکلهاي ایجاد شده و تنوع ابعادي با استفاده از میکروسکپ

نشان دهد .در حالی که پس از کارسردشدن سطح ساییده

نوري بسیار مشکل است .با این وجود مشاهده میشود که تراشه

شده آلیاژ  ،H0نرخ سایش آن کمتر از  H1.5شد.

هاي سایش مربوط به نمونه  H3داراي ابعاد ریزتر نسبت به دو

آلیاژهاي مورد بررسی داراي ریزساختار تک فاز آستنیتی و

نمونه دیگر است که به علت سختی باالتري آن است .تراشههاي

مقادیر قابلمالحظهاي منگنز و کربن در زمینه هستند ،بنابراین

نمونه  H0از همه بزرگتر هستند و ابعادي بزرگتر از  2mmهم

تغییرات در رفتار سایشی آنها باید تابعی از تغییرات در رفتار

در آنها دیده میشود .اندازه بسیار بزرگ (با طولی بزرگتر از

کارسختی و تغییرشکل مومسان باشد [ ]23،17،16،9که در

 )1mmاین تراشهها نشان میدهد که آنها در مراحل مقدماتی

بخش بررسی خواص مکانیکی به آنها اشاره شد .بنابراین بر

سایش در اثر تغییرشکلهاي مومسان از سطح جدا میشوند.

اساس خواص مکانیکی و نتایج آزمون سایش میتوان استنتاج

سطح فوالد  H0که سختی کمتري دارد ،به راحتی در اثر

کرد که در شرایط سایش آرام ،میزان و شدت نیروهاي اعمالی

نیروهاي خراشان ،تغییر شکل داده و تراشهها با طول زیاد از

براي فعالشدن سازوکارهاي تغییرشکل مومسان و کارسختی

روي سطح کنده میشود [ .]27با کار سختشدن جزیی سطح

زیاد نیست [ .]9بنابراین آلیاژهاي حاوي آلومینیم با سختی و

(شکل  ،)5تراشههاي بعدي با ابعاد کوچکتري از سطح جدا

استحکام تسلیم باالتر ،میتوانند مقاومت به سایش بیشتري

میشوند .در شرایط سایش آرام ،نیروهاي خراشان نمیتواند

نسبت به آلیاژهاي هادفیلد معمولی در شرایط سایش آرام

مکانیزمهاي اصلی کارسختی در نمونه  H0را فعال کند .بنابراین

داشته باشند.

در این شرایط سایش ،نمونه  H0مقاومت به سایش کمتري نشان

افزایش آلومینیم و کربن با افزایش تنش الزم براي کرنش

می دهد [ .]9تراشههایی که بعد از کارسختشدن نسبی سطح

دوقلویی و لغزش نابجاییها [ ،]15 ،9سبب افزایش سختی

از آن جدا میشوند ،داراي ابعاد بسیار ریز (با طولی کمتر از

و استحکام تسلیم و در نتیجه افزایش مقاومت به سایش

 )0/2mmهستند.

میشود [ .]9از طرف دیگر باید توجه داشت که افزایش

شکل  7تصاویر  SEMاز تراشههاي حاصل از سایش دو نمونه

آلومینیم با کاهش فعالیت کربن در شبکه  FCCآستنیت،

 H0و  H3را نشان میدهد .شکل -7الف ،تصویري از تراشههاي

پدیده پیرسازي دینامیکی را تضعیف میکند و همچنین با

بزرگ و کوچک است که در مراحل مختلف سایش جمع شده

افزایش انرژي نقص انباشتگی ،توان کارسختی و حداکثر

است .شکل -7ب نشان میدهد که صفحات بلوري مرجحی

m

ازدیاد طول نسبی را کم مینماید [ ،]15لذا در مسیرهاي کم
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(الف)
(الف)

(ب)
(ب)

(ج)

شکل  .6تصاویر میکروسکپی نوري از تراشههاي سایش در:
الف) نمونه  ،H0ب) نمونه  H1.5و ج) نمونه .H3

(ج)

در تغییرشکل تراشهها و جدا شدن تاثیر گذارند .این نشاندهنده
وقوع تغییرشکل مومسان قبل از جدا شدن از سطح است.
مطالعات میکروسکپی نشان داد که این صفحات همان دسته
صفحات مرجح { }111است که سبب کرنش دوقلویی در
فوالد هادفیلد میشود [ .]4 ،3شکل -7ج و -7د اثرات خراش
روي تراشههاي نمونه  H3را نشان میدهد.
بررسی میکروسکپی سطوح ساییدهشده
شکل  ،8تصاویر  SEMاز سطح ساییدهشده دو آلیاژ  H0و H3

(د)

شکل  .7تصاویر میکروسکپی الکترونی روبشی از تراشههاي سایش
الف و ب) آلیاژ  ، H0ج و د) آلیاژ .H3
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را نشان میدهد .مشاهده میشود که سازوکار غالب براي سایش
در این آلیاژها از نوع خراشان است که تراشهها در اثر ایجاد
خراش از سطح جدا شدند .سختی ذرات آلومینایی در سنگ
ساینده بیش از  1500HVاست [ ]19که با سختی سطح آلیاژها
(حدود  190تا  )220HVاختالف زیادي دارد .در این شرایط
ذرات میتوانند به داخل سطح فوالد نفوذ کنند و با

شکل  .9تغییرات ضریب اصطکاک با طول مسیر سایش تحت
نیروي  40نیوتن و سرعت  0/5متر بر ثانیه تا طول مسیر  3000متر.

بررسی تغییرات ضریب اصطکاک حین سایش
(الف)

شکل  9تغییرات ضریب اصطکاک با طول مسیر سایش را براي
آلیاژهاي مختلف نشان میدهد .این ارزیابی تحت نیروي 40
نیوتن و سرعت  0/5متر بر ثانیه تا طول مسیر  3000متر انجام
شد .با مقایسه تغییرات ضریب اصطکاک سه آلیاژ

H1.5 ، H0

و  H3و توجه به دادههاي جدول  2مشاهده میشود که آلیاژ
 H3با دارا بودن مقدار  3درصد وزنی آلومینیم و به علت سختی
و استحکام تسلیم باالتري که دارد از کمترین ضریب اصطکاک
برخوردار است و در نتیجه مقاومت به سایش باالتري هم از
(ب)

خود نشان داده است (به شکل  4مراجعه شود) .در مقابل به

شکل  .8تصاویر میکروسکپی الکترونی روبشی از سطح سائیدهشده در:

علت اینکه آلیاژ ( H0که بدون آلومینیم است) از سختی و

الف) آلیاژ  H0و ب) آلیاژ .H3

استحکام کمتري برخوردار است ،ضریب اصطکاک بیشتري را

ایجاد خراش ،تراشهها را از روي سطح جدا کنند .میزان نفوذ،
تابعی از نیروي عمودي و سختی است .در آلیاژ  H3که سختی
باالتري دارد ،قدرت نفوذ ذرات کمتر است .از طرف دیگر،
میزان نیروي اعمالی به حدي نیست که سازوکارهاي کارسختی
فوالد هادفیلد ( )H0را فعال نماید [ .]17 ،9از این رو مشاهده
میشود که نشانههاي خراش روي سطح آلیاژ  H0بیشتر از H3

است.

نشان میدهد و در نتیجه مقاومت به سایش آن کمتر است .آلیاژ
 H1.5در شرایط بین دو آلیاژ فوق قرار دارد.
سختی پایین زمینه امکان تماس بیشتر ذرات ساینده با سطح
آلیاژ را فراهم میکند و ذرات ساینده سنگ میتواند خراشهاي
عمیقتر و بیشتري را فراهم نمایند .در شکل -7د و -8ب
همین پدیده روي تراشهها و سطوح سایش مشاهده میشود.
همین پدیده در آلیاژهاي سري  Lیعنی  L0و  L3نیز مشاهده
میشود .این دو آلیاژ که منگنز و کربن کمتري نسبت به آلیاژ
سري  Hدارند به علت کمترین سختی و استحکام تسلیم ،از
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