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 دهی روي رفتار تغییر شکل داغ  ثر بر شکلؤثیر پارامترهاي مأبررسی ت
 AISI321  نزن آستنیتی فوالد زنگ

 

 4ابراهیم روشنایی، 3وحید حسن بیگی ،2حمیدرضا محمدیان سمنانی ،2، اسماعیل عمادالدین1محمد ابراهیم عظیمی راد

 ي مهندسی مواد و متالورژي، دانشگاه سمنان دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده1
 ی مواد و متالورژي، دانشگاه سمناني مهندساستادیار دانشکده2

 سازي اراكماشینکارشناس عملیات حرارتی شرکت  3
 سازي اراكماشینمدیر مهندسی گروه متالورژي شرکت  4

 
 

 چکیده

در دماهاي بین AISI321  نزن آستنیتیبررسی رفتار تغییر شکل فشار داغ فوالد زنگدر این پژوهش، 
C°850 تا C°1050  1کرنش بین آهنگو-s 1/0 انجام شد. با متفاوت  شیمیایی و دو ترکیب 001/0 تا

توان فهمید که آهنگ  تغییر شکل داغ می بر ثرؤهاي مپارامتر آن با و ارتباط توجه به معادالت تغییر شکل
آهنگ کار سختی و مقدار پیک مشخص شد  .گذارند سیالن میثیر مهمی در رفتار تنش أت ،کرنش و دما

. با توجه به تغییر رفتار تنش یابد ش آهنگ کرنش تغییر شکل افزایش میبا کاهش دما و افزای سیالنتنش 
و  α، A، β و ثوابت ماده )Q( اي در میزان انرژي اکتیواسیون جریان و ترکیب شیمیایی تغییر قابل مالحظه

1n تر دار با کربن پایین نمونه نیتروژنبه طوري که انرژي اکتیواسیون براي  .گذارد می kJ/mol 736/675  و
 به دست آمد. kJ/mol 743/417براي نمونه با کربن باالتر 

 
 انرژي اکتیواسیون؛ تبلور مجدد دینامیکی، نزن آستنیتی، تغییر شکل داغ،فوالد زنگ: يکلیدکلمات 

1. Meazimirad@yahoo.com 
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 مقدمه 

 خواص مکانیکی مناسب و مقاومت پایدار شده است، تیتانیومبه وسیله  AISI321نزن آستنیتی فوالد زنگ
مورد ها  کنندهها و گرمبویلر اي در تجهیزات نیروگاهی، به خوردگی عالی دارد. این فوالد به طور گسترده

در خطوط لوله، تجیهزات تحت فشار و  AISI321 گیرد. عالوه بر این از فوالد استفاده قرار می
محدوده دمایی  تانزن آستنیتی هاي زنگهنگامی که فوالد .]1[ شود اي استفاده می هاي هسته راکتور

ها تشکیل شده  در امتداد مرزدانه کرومکاربید رسوبات  شوند، میحرارت داده  کرومتشکیل کاربیدهاي 
شود در این شرایط فوالد دچار حساسیت ها می در پیرامون مرزدانه کرومکه این امر منجر به تهی شدن 

در پیرامون  زیرا مقدار کروم باشد، میاي بسیار مستعد  گی شدید بین دانهنسبت به خورد حرارتی شده و
در  .شود میکمتر  ،استنزن بودن فوالد ضروري  % که براي زنگ12ها به طور موضعی از مقدار  مرزدانه

به مقاومت به ویژه  ساز، ایجاد مقاومت به خوردگی واز افزودن عناصر پایدار اصلیحقیقت هدف 
 کاربید نوع هاي مکانیکی در حضور تشکیل ذرات ریز ترین ویژگی است. مطلوب 1اي خوردگی بین دانه

MC شود. ذرات بسیار ریز  حاصل میMC  ها را نیز دارند. همان اندازه که  دانهقابلیت بازدارندگی از رشد
بر روي مقاومت   MCهاي بسیار ریز مطلوب است، ذرات درشت  نگه داشتن ذرات کاربیدي در اندازه

 شکل به ترکیب شده و نیتروژن و کربن با تیتانیوم .]2و3[ دارند نامطلوبخستگی و خزشی تأثیر 
 طریق از اي دانه بین تنشی خوردگی به حساسیت کاهش موجب مسئله این. آید می کربونیترایدها در

 شوندهحل عنصر یک عنوان به تیتانیومهمچنین . شود میها  دانه مرز امتداد در کروم کاربید رسوب کاهش
ثر ؤم داغکار  حین در و رشد دانه مجدد تبلور انداختن تأخیر به در توجهی طور قابل به تواند می ،زمینه در

تواند در حین تغییر شکل  و تبلور مجدد می 3شامل بازیابی )2هاي نرم شدن (بازگشتیندآفر .]5و4[ باشد
نامند  می 4نامیکی و تبلور مجدد دینامیکیاین حالت این پدیده را بازیابی دیدر دماهاي باال روي دهد. در 

تغییر شکل در دماي از  پسهاي آنیل استاتیکی که در حین عملیات حرارتی  یندآفر ها را از تا بتوان آن
ند، هست یندهاي استاتیکی و دینامیکی داراي جزئیات فراوانیآافتد، تشخیص داد. فر محیط اتفاق می

شود. با  میهاي تغییر شکل و نرم شدن منجر به ایجاد برخی تغییرات مهم  زمان مکانیزم اگرچه عملکرد هم
اي هستند اما به دلیل آن  ی داراي اهمیت صنعتی قابل مالحظهیندهاي بازگشت دینامیکآکه فر وجود آن

 (استاتیکی)بازیابی معموالً .]6و 7[ اند هنوز به درستی شناخته نشدهت ها مشکل اس آنکه مطالعه تجربی 
لکه قطعه به شود ب نمی ها به طور کامل حذف نابجائیگردد، چون  فقط باعث بازگشت جزئی خواص می

تواند به  می، یند بازگشت بعدي که تبلور مجدد نام داردآفر ب).ـ 1رسد شکل( یک حالت شبه پایدار می

1 Intergranular Corrosion 
2 Restoration 
3 Recovery 
4 Dynamic Recrystallization 
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درون ساختار تغییر شکل یافته یا بازیابی شده تشکیل هاي جدید بدون نابجایی،  که دانهاي اتفاق افتد گونه
کنند و ساختاري حاوي رشد میهاي قدیمی شروع به ها با مصرف دانه. پس از آن دانهج)ـ 1شکل( شود
و تبلور مجدد دینامیکی  یدینامیک بازیابی .]6و 7[ شود دید با چگالی کم نابجایی حاصل میهاي ج دانه

یندهاي آبازیابی و تبلور مجدد دینامیکی در حین فر .دهد کار داغ را تشکیل مییند آفراي از  بخش عمده
 ،اي هستند یندها داراي اهمیت ویژهآفر دهد. این روژن و آهنگري داغ روي میفلزکاري نظیر نورد، اکست

بر دهد؛ عالوه  میزیرا موجب کاهش تنش سیالن ماده شده و در نتیجه ماده با سهولت بیشتري تغییر شکل 
ثیرگذار است. تبلور مجدد أبر بافت و اندازه دانه ماده نیز ت دینامیکی و تبلور مجدد دینامیکی بازیابی ،این

، تفاوت اساسی میان کار داغ و خزش در نرخ د در حین تغییر شکل خزشی روي دهدتواندینامیکی می
شود در حالی که  میانجام  s 100-1-1هاي کار داغ در محدوده نرخ کرنش کرنش است که معموالً

 .]8[ است s 5-10-1خزش کمتر از هاي معمول  نرخ
 ثیرأمطالعه ت و  AISI 321نزن زنگ فوالد داغ شکل تغییر رفتار بررسی مطالعه، این از هدف

بینی رفتار منحنی تنش  براي پیش مناسبیاست. به این منظور معادله آرنیوسی بوده بر آن  ثرؤم پارامترهاي
 این فوالد در دماهاي باال به دست آمد.جریان 

 
 مواد و روش

اي به قطر  هاي استوانه . نمونهطراحی و انجام شد ASTM E209استاندارد  مطابقروش آزمایش 
mm10  ارتفاعو mm 15 مجهز  ي استفاده شد کهدستگاه فشار براي آزمایش فشار داغ از و گردید آماده

متصل  يبه یک سیستم کامپیوتر همچنین و .قرار داشتکه در بین دو فک و ایزوله یک کوره کوچک  به
توان می با توجه به این اطالعات هستند. از قبیل میزان بارگذاري و جابجایی ،هاي این آزمایش داده و هبود

براي کاهش اصطکاك و ناهمگونی شیب کرنش از  و کرنش حقیقی را محاسبه نمود. مقدار تنش
بر روي دو سري مختلف با ترکیب شیمیایی  آزمایش فشار داغ را  میکا استفاده گردید.وانکار جامد ر

ها تست  گذاري شدند. روي هر سري از این نمونهنام Bو  Aها با کدهاي  متفاوت انجام شد. این نمونه
) بر 1/0-01/0-001/0(و سه آهنگ کرنش گراد) درجه سانتی1050-950-850دماي ( فشار داغ روي سه

بالفاصله پس از  انجام شد. 6/0نمونه تا میزان کرنش 18 تست فشار داغ روي ،در مجموع انجام شد. ،نیهثا
 شود. مشاهده می 1در جدول  Bو  Aهاي ترکیب شیمیایی نمونه .شد میپایان هر آزمایش، نمونه در آب سرد 
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 نتایج و بحث
 هايدر شکل هاي متفاوت در دماها و آهنگ کرنش کرنش حقیقی این دو فوالدـ  تنش هاي منحنی

شیمیایی نمونه،  ثیر پارامترهاي مختلف شامل ترکیبأتها  با مقایسه این منحنی؛ که شود) مشاهده می3-2(
هاي  ییر رفتار منحنیتغ .کرنش مورد بررسی قرار گرفتـ  بر روي منحنی تنش دما و آهنگ کرنش

ساختاري ریزباشد. از جمله این تغییرات  ها می ریزساختاري ایجاد شده در نمونهکننده تغییرات بیان ،سیالن
، (بازیابی دینامیکی)ها  (کرنش سختی)، آرایش مجدد نابجایی توان به تولید نابجایی کار داغ می حیندر 

 نمود.از نابجایی (تبلور مجدد دینامیکی) اشاره هاي جدید عاري  زنی و رشد دانه جوانه
تا به  یابد می افزایش سیالنتنش در گروه اول  به سه گروه تقسیم نمود.، توان هاي سیالن را می منحنی

مانند  ،کندمی نقطه بحرانی تنش برسد و بعد از آن به طور تدریجی کرنش سختی بر کار نرمی غلبه 
 001/0/ و s 01-1 هاي و آهنگ کرنشگراد درجه سانتی 850 دما در Bفوالد  سیالن مربوط به هاي منحنی

 چنیناست   بیشترو کربن  تیتانیومعناصر آلیاژي مانند ، مقدار Bفوالد در  این کهبه دلیل  شود. می مشاهده
یابد تا به حد بحرانی از کرنش  تنش سیالن افزایش می ،گروه دوم شود. می مشاهده در این فوالدرفتاري 

 کار نرمی و کرنش سختی به تعادل برسند مانندیابد تا  از آن به صورت تدریجی افزایش می برسد و بعد
 هاي آهنگ کرنش و درجه سانتیگراد 1050–950 و دماهاي s1/0 -1در آهنگ کرنش Bفوالد  هاي منحنی

1-s 01/0 گروه سوم تنش سیالن افزایش در .شود مشاهده می درجه سانتیگراد 950 دمايدر  001/0و 
و  کرنش سختی این کهیابد تا  آن به طور تدریجی کاهش می زیابد تا به نقطه پیک تنش برسد و بعد ا می

هاي  در دماهاي معلوم و آهنگ کرنش  Aفوالد هاي منحنی مانند ،کار نرمی به حالت تعادل برسند
 s-1 هاي و آهنگ کرنش گراددرجه سانتی 1050دماي در  نیز هم  Bشود و در فوالد مشخص مشاهده می

 ؛شود می مشاهده) 2-3( هاي شکلهاي که در  با توجه به منحنی شود. میمشاهده  این رفتار 001/0 و 01/0
تنش  باشد، بیشتر می Bفوالد  با کربن و نیتروژن در مقایسهبه دلیل آن که مجموع مقدار  Aدر فوالد 

 .استها باالتر  و آهنگ کرنش سیالن آن در تمام دماها
 هاي  در شکلتوان  می Bو  Aبراي فوالدهاي تنش سیالن پیک با آهنگ کرنش و دما را رابطه بین 

ابعی از دماي تغییر شکل با مشاهده نمود. تنش سیالن در کرنش پیک ت به طور واضح )بـ  الف 4ـ 5(
توان مشاهده  می هاي پیک را یط تغییر شکل که تفاوت مقدار تنشآهنگ کرنش براي تمامی شرا لگاریتم

 .نمود
که فعالیت  است دلیل این به د کهنیاب پیوسته با باال رفتن دما کاهش میهاي سیالن پیک به طور  تنش

کرنش بحرانی به  ها بعد از رود. با افزایش دما نابجایی باال میهاي فلز با افزایش دما تغییر شکل  حرارتی اتم
 .]9[ شوند (تبلور مجدد دینامیکی) آیند (بازیابی دینامیکی) یا حذف می در می صورت آرایش منظم
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یابد. در آهنگ  با افزایش آهنگ کرنش، تنش سیالن در کرنش پیک در دماهاي مشخص افزایش می
هاي  اگر چه پژوهش. ]10[ یابد ها به طور سریع افزایش می هاي باال تولید و تکثیر نابجائی کرنش

 روي کمی مطالعه ه است اماشد انجام AISI 321 نزنزنگ فوالد هاي مختلف روي ویژگی اي گسترده
 ]11-12[ است صورت گرفته فوالد این يباال دماهاي در شکل تغییر

عالوه بر  .دهدروي می ،یندهاي تغییر شکل و بازگشت فعال شده حرارتیدر دماهایی که فرآ
 آهنگ ثیر گذارند.أساختار تریز تشکیل ) نیز بر𝜀̇(کرنش آهنگ) و T( )، دماي تغییر شکلεکرنش(

در نظر گرفته )، Z( هولمنـ  کرنش و دماي تغییر شکل اغلب به صورت یک پارامتر منفرد، پارامتر زنر
 :شودشده و به صورت زیر تعریف می

)1( 𝑍 = 𝜀̇exp (𝑄 𝑅𝑇� ) 

)2( ε̇ = AF(σ)exp (−Q
RT� ) 

هاي دلخواه به  هاي زیاد و تنش هاي کم و تنش . که براي تنشتابعی از تنش است F(σ)در این روابط، 
 باشند.  هاي ماده می ثابت 1n و α، A،β نشان داده شده است. 3ترتیب در رابطه 

R و برابر ( هاثابت جهانی گازJ mol-1 K-1 314/8(؛ 
Q  اکتیواسیونانرژي )KJ mol-1 1 وα = β/n MPa-1( 

)3( F(σ) = �
σn1                                  ασ < 0.8
exp(βσ)                        ασ > 1.2
[sinh (ασ)]n                 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 σ

  

 

 در حرارتی سازيفعال یندآفر هاي نرخ کرنش، هولمن و زنر انجام شده توسط با توجه به پژوهش
به  Z پارامتر توان با را می و دما نرخ کرنش ارتباط کنترل شد. تغییر شکل پالستیک درجه حرارت باال

 .]13[ کرد  بیان زیر شرح

)4( Z = ε̇ exp�Q
RT� � = A[sinh (ασ)]n 

ه ) با توجه به مقدار تنش ب2-3هاي ( توان با رابطه را می هاي ماده در تنش سیالن پیک محاسبه ثابت
هاي زیر در  کنیم و به صورت رابطه از آن صرفنظر می ثیري نداردأدر رابطه خطی ت Qچون دست آورد. 

 آیند. می
)5( ε̇ = Bσn1 

)6( ε̇ = Cexp(βσ) 
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رابطه  گیریم که به صورت لگاریتم طبیعی می) 5( رابطه از دو طرف )ασ>8/0( هاي پایین براي تنش
 آید. می در زیر

)7( ln(σ) =
1
n1

lnε̇ −
1
n1

lnB 

 .باشند هاي ماده می ثابت B و C در این رابطه که
) 8رابطه ( به صورتگیریم که  لگاریتم طبیعی می) 6( رابطهاز دو طرف ) ασ<2/1( باال هاي براي تنش

 آید. در می

)8( 𝜎𝜎 =
1
𝛽𝛽
𝑙𝑛𝜀̇ −

1
𝛽𝛽
𝑙𝑛𝐶 

با  متناظرکرنش حقیقی داخل معادالت، ـ  هاي آزمایش از منحنی تنش گذاري دادهبه جابا توجه 
𝜎𝜎هاي  منحنی − 𝑙𝑛𝜀̇  و 𝑙𝑛𝜎𝜎 − 𝑙𝑛𝜀̇   باشند ها خطی می توان نتیجه گرفت که هر دوي آن می. 

n1  )5(رابطه طبق  = ∂lnε̇
∂lnσ

𝛽𝛽) 6( رابطهو طبق  )الف 7ـ  6در اشکال (  = lnε̇
∂σ

 6 ـ 5هاي ( که در شکل
و   β، n1 اي مشخص در کرنش پیک مقدار متوسطه در دماها و آهنگ کرنش A- Bبراي فوالدهايب) 
α  آوریمدست میه را ب )α = β

n1
توان به صورت زیر  ) را می2( رابطه حاالت تنشبراي تمام  همچنین .) 

 نشان داد:

)9( ε̇ = A[sinh (ασ)]n exp�−Q
RT� � 

 :آید این رابطه به صورت زیر در می ،)9( رابطههر دو طرف  گرفتن از لگاریتم با

)10( ln[sinh (ασ)] =
1
n

(lnε̇ − lnA) +
Q

nR
1
T

 
ln[sinh(ασ)]ارتباط خطی قابل اجرا براي هر دو منحنی با توان دست آمده را میه بنتیجه  − 𝑇−1  

ln[sinh (ασ)]  و − ln𝜀̇ به ترتیبنمودوالد مشاهده براي هر دو نوع ف )ب و ج 8-7هاي ( شکل . 

 .دست آورده ب Qو سپس در  n هاي مربوط را به صورت مقدار متوسط درتوان پارامتر می

)11( 

Q = R. n(slope). m(slope) 

Q = R. n
∂ln[sinh (ασ)]

𝜕(1
𝑇� )

�
�̇�

 

Q = R
∂ln (𝜀̇)

𝜕𝑙𝑛[sinh (ασ)]�𝑇

∂ln[sinh (ασ)]

𝜕(1
𝑇� )

�
�̇�

 

  دست آورد.ه ب توان میرا  Aمقدار  )جـ  6-7(هاي و شکل 10 رابطهسپس با توجه به 
هاي قبلی که در این زمینه انجام  با پژوهششود انطباق نزدیکی  مشاهده می 2نتایجی که در جدول 

 کند با تغییر ترکیب شیمیایی، تنش سیالن نیز تغییر می توان نتیجه گرفت می بنابراین .]14[ شده است، دارد
 .خواهد داشتسزایی ه ثیر بأت روي مقدار ثوابت ماده و
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، بیین ارتباط میان تنش سیالن، دماهاي کار داغ، ت یندآسازي کامپیوتري یا تحلیلی فربه منظور مدل 
کرنش به صورت جبري الزم است. در صورتی که تنش سیالن از یک رابطه مکانیکی  آهنگکرنش و 

ها پیروي کند، آنگاه  مقادیر قبلی و قدیمی آن، و نه 𝜀̇ و ε ،Tحالت یعنی وابستگی مطلق به مقادیر آنی 
مشخص شده که در  .]6[ ساده بیان کرد یک رابطه تجربی نسبتاً به وسیلهتوان  رابطه میان این عوامل را می

حین کار داغ چنین رابطه مکانیکی برقرار است و در تغییر شکل حالت پایدار، ارتباط میان تنش سیالن و 
 اغلب به صورت زیر است:هولمن ـ  پارامتر زنر

)12( 𝜎𝜎 =
1
𝛼
𝑙𝑛 ��

𝑍
𝐴
�
1 𝑛�

+ ��
𝑍
𝐴
�
2 𝑛�

+ 1�

1
2�

� 

 
 گیري نتیجه

 یابد. مقدار تنش سیالن کاهش می AISI321با افزایش دما و کاهش آهنگ کرنش در فشار داغ فوالد  -

مقدار AISI321 نزن آستنیتیبا افزایش مقدار مجموع کربن و نیتروژن در ترکیب شیمیایی فوالد زنگ -
ثیر بسزایی دارد. أترکیب شیمیایی روي انرژي اکتیواسیون و ثوابت ماده ت یابد. افزایش میتنش سیالن 

رابطه تغییر شکل آن به و   KJ mol-1 675.736 میزان انرژي اکتیواسیون برابر A به طوري که در فوالد

𝜀̇صورت  = 1.1534 × 1026exp �−675.736
𝑅𝑇� ��sinh (0.0076𝜎𝜎𝑝)�

 Bدر فوالد و  9.437
𝜀̇و رابطه تغییر شکل به صورت  KJ mol-1 417.743برابر باانرژي اکتیواسیون  = 1.9160 ×

1015exp �−417.743
𝑅𝑇� ��sinh (0.0089𝜎𝜎𝑝)�

 به دست آمده است. 6.083

پدیده کرنش سختی رخ نداده در  Aشود که در نمونه  هاي تنش سیالن، مشاهده می با توجه به منحنی -
این  بر ثانیه 01/0و  001/0هاي  و آهنگ کرنشدرجه سانتیگراد  850ي در دما B حالی که در نمونه

 پدیده اتفاق افتاده است.
 

 تقدیر و تشکر

سازي اراك حمایت شده است، از کلیه از آنجا که این پژوهش توسط گروه متالورژي شرکت ماشین
 شود. اند، تقدیر و تشکر می افرادي که در مسیر انجام آن نقش داشته
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 .(درصد وزنی) 321نزن آستنیتی  ترکیب شیمیایی فوالد زنگ .1جدول 

 C Mn Si P S Cr Ni Ti N نمونه

A 02/0  75/1  61/0  035/0  006/0  48/17  35/9  124/0  055/0  
B 046/0  81/1  55/0  031/0  011/0  61/17  15/9  433/0  - 
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 .دست آمده از فوالدهاه مقادیر ثوابت ماده و انرژي اکتیواسیون ب .2جدول 

𝑛1 Β(MPa نمونه  ) -1 α (MPa  ) -1 n Q(KJ/mol)  A(s-1) 

A 1/13  1/0  0076/0  437/9  736/675  1026×1534/1  

B 571/8  074/0  0089/0  083/6  743/417  1015×916/1  

 
 

 
 

 یندهاي اصلی آنیل (الف) حالت تغییر شکل یافته، (ب) حالت بازیابی شده، آتصاویر شماتیک از فر .1شکل 
 تبلور مجدد شده، (ه) رشد دانه، (و) رشد غیر عادي دانه. (ج) به طور جزئی تبلور مجدد شده، (د) کامالً

 
 

 
 هاي مشخصدر دماها و آهنگ کرنش Aکرنش حقیقی براي فوالد ـ  منحنی تنش .2شکل 

 
 
 

 
 هاي مشخص.در دماها و آهنگ کرنش Bکرنش حقیقی براي فوالد ـ  منحنی تنش .3شکل 
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  Aیند روي تنش سیالن در کرنش پیک در فوالد آاثر پارامترهاي فر .4شکل 

 .(الف) اثر دما (ب) اثر آهنگ کرنش

  
 (الف) اثر دما Bدر فوالد  یند روي تنش سیالن در کرنش پیکآاثر پارامترهاي فر .5شکل 

 .(ب) اثر آهنگ کرنش 

 
𝑙𝑛𝜎𝜎 (الف) A در فوالد .6شکل  − 𝑙𝑛𝜀̇  (ب) ln[sinh(ασ)]− 𝑇−1 )ج( ln[sinh (ασ)]− ln𝜀̇. 

 

 
𝑙𝑛𝜎𝜎 (الف) B در فوالد .7شکل  − 𝑙𝑛𝜀̇   (ب) ln[sinh(ασ)]− 𝑇−1 (ج)ln[sinh (ασ)]− ln𝜀̇ 
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