
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 
 

 DIN 1.4021 نزن مارتنزیتیفوالد زنگ مقاومت به ضربهبر  تأثیر ترکیب شیمیایی
 

 5زاده، مهدي امامعلی 4، محمد کویتی 3محمدعلی سلطانی،  2، علی شفیعی 1ایمان خیراللهی حسین آبادي
 آبادکارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجفدانشجوي  1

 دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان 2
 کارشناس ارشد فوالد آلیاژي اصفهان 4و 3

 ايکارشناس ارشد پژوهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته 5
 
 

  چکیده
 

با  DIN 1.4021نزن مارتنزیتی فوالد زنگ مقاومت به ضربه، تأثیر ترکیب شیمیایی بر این پژوهشدر 
آستنیته کردن در دماي ( اي تمپر دو مرحلهـ  پس از عملیات حرارتی کوئنچدو ترکیب شیمیایی متفاوت 

°C1000 کوئنچ در روغن، عملیات تمپر در دماي ،°C730 کوئنچ در آب و در نهایت عملیات تمپر ،
همچنین به منظور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ، کوئنچ در آب) C690°دد در دماي مج

باال نسبت  Jبا فاکتور  نمونه ،گردید. نتایج نشان داداستفاده  Jنام ه از فاکتوري ب بررسی حساسیت به تردي
 Low P نمونهمیزان انرژي ضربه  همچنین باشد. تر می پایین در برابر بروز تردي حساس Jبا فاکتور  نمونهبه 

 باشد. می High Pبه همراه تفاوت آشکار در ترکیب شیمیایی به مراتب باالتر از نمونه 
 

 .مقاومت به ضربه، ترکیب شیمیایی، DIN 1.4021نزن مارتنزیتی فوالد زنگ کلیدي: کلمات
 
 

 
  

1 Iman.kheirolahi@smt.iaun.ac.ir 
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 مقدمه
نزن مارتنزیتی به طور همزمان با دارا بودن خواص مکانیکی بهینه، مقاومت به فوالدهاي زنگ

فضا مورد دریائی و هوا ـ صنایع ، هاي اتمینیروگاهخوردگی و مقاومت به سایش باال به طور گسترده در 
 درصد 13که حاوي  DIN 1.4021نزن مارتنزیتی فوالد زنگدر این میان  .]3-1[گیرند میاستفاده قرار 

هاي توربین، موتورهاي جت، قطعات کمپرسور و پمپ و...  باشد، در تولید پره درصد کربن می 2/0کرم و 
درصد کرم و گریدهاي  13نزن مارتنزیتی حاوي . در تمامی این کاربردها فوالد زنگشود استفاده می

 زنگ نزن مارتنزیتیدر فوالدهاي  .]5-3[ شوند میي آن در شرایط تمپر شده به کار برده  اصالح شده
DIN 1.4021 فسفر بیشترین تأثیر را در لص (فسفر، قلع، منگنز و سیلیسیم)، از میان تمامی عناصر ناخا

هاي آستنیت  در امتداد مرزدانه فسفر هاي اتم جدایشکاهش میزان انرژي ضربه از خود نشان داده است. 
شود، همچنین دماي انتقال نرمی  میکاهش شدید چقرمگی منجر به ها را کاهش و  مرزدانه استحکام ،اولیه

پس از آزمون اي را بین دانه به تردي را تا دماي اتاق و یا حتی باالتر افزایش می دهد و حالت شکست 
پذیري و مقاومت در برابر شکل ، کنترل کردن]7[ همکارانشکامدا و  آقاي .]6[ آورد فراهم میضربه 

هاي فسفر  اتم جدایشاي در فوالدهاي آلیاژي با ریزساختار مارتنزیت تمپر شده را ناشی از  تردي بین دانه
ف کردن با عناصر مختلاي پیچیده بوسیله آلیاژ  به شیوه کهاند  هاي آستنیت اولیه دانسته در امتداد مرزدانه

حضور مولیبدن در فوالدهاي  گیرد. کرم، سیلیسیم و منگنز تحت تأثیر قرار مینظیر مولیبدن، نیکل، 
اي در نظر  بین دانهمانعی براي ایجاد شکست و هاي فسفر  اتم صورت یک نقش کلیدي در مهاره اژي بآلی

 نقش .]8[باشد  می محلول جامددر  Mo-P هاي باالي ترکیب واکنشانرژي گرفته شده است که بدلیل 
توسط  هاهاي فسفر در مرزدانهاتم کرم در تردي فوالدهاي آلیاژي براساس مدل همکاري در جدایش

هاي  هاي فسفر در امتداد مرزدانه اتم جدایشطبق این مدل، کرم  شده است. ارائه ]9[گوتمن آقاي 
 جدایشمانعی براي عنوان ه بمحلول جامد فعالیت کربن در  کاهشاز طریق مکانیزم را آستنیت اولیه 

طبق مطالعه صورت گرفته توسط آقاي یو و دهد.  ش میافزای ،هاي آستنیت اولیه هاي فسفر در مرزدانه اتم
هاي  هاي فسفر در مرزدانه اتم جدایشبه تردي در فوالدهاي آلیاژي ناشی از  ، حساسیت]10[همکاران 

آقاي واتانابه یابد.  افزایش مینیز آستنیت اولیه بوسیله افزایش بیش از حد غلظت منگنز و سیلیسیم در زمینه 
جهت بررسی حساسیت فوالدهاي آلیاژي نسبت به احتمال بروز تردي  Jبنام  ، فاکتوري]11[همکاران و 

 این فاکتور عبارتست از:) 1با توجه به رابطه (اند. ارائه کرده
)1( J-Factor = (%Mn+%Si)(%P+%Sn) ×104 

در فوالدهاي آلیاژي، با قرار دادن درصد وزنی هر یک از عناصر ذکر شده در این فرمول، عدد بدون 
دهنده حساسیت زیاد فوالد آید. بزرگ بودن عدد فوق نشان دست میه ب 400تا  100بعدي در محدوده 

 باشد.  نسبت به بروز تردي می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
                                                                                                      ...تأثیر ترکیب شیمیایی 

 
533 

 Jمتفاوت و فاکتورهاي یشیمیای ترکیبدو با  DIN 1.4021نزن مارتنزیتی فوالد زنگر، در تحقیق حاض

، ضربه انرژيبا بررسی  مقاومت به ضربهتأثیر ترکیب شیمیایی بر  و در نظر گرفته شد 258و  105 معادل 
 .گرفت می مورد ارزیابی قرار سطوح شکست و نحوه توزیع عنصر ناخالص فسفر در سطوح شکست

 
 تحقیق روش

 

با دو ترکیب شیمیایی متفاوت در شرکت فوالد آلیاژي  DIN 1.4021نزن مارتنزیتی ابتدا فوالد زنگ
با ذوب کردن مواد اولیه در کوره قوس الکتریکی و  ASTM E415)، مطابق استاندارد IASCاصفهان (

هاي  یبترک تولید گردید. mm 2000و طول  mm 397صورت شمش به قطر ه گري محصول ب ریخته
ی در ها به صورت الکترودهای نشان داده شده است. سپس این شمش 1شیمیایی این فوالد در جدول 

به  C 700°و عملیات آنیل در دماي C 1150-1180°معرض ذوب مجدد، آهنگري در محدوده دمایی
هاي صنعتی  هاي آنیل شده در کوره عملیات حرارتی، شمش جهت. ساعت قرار گرفت 2مدت زمان 

هاي عملیات  از شمش .گرفتنداي قرار  تمپر دو مرحلهـ  تحت عملیات حرارتی کوئنچ 1مطابق شکل 
ها،  هایی به شکل مناسب برش داده شد. سپس از سطح این دیسک ابتدا توسط اره دیسک، حرارتی شده

مجزا صورت ه هایی انتخاب و در نهایت بصورت طولی و به شکل بلوكه هاي استاندارد ضربه ب نمونه
روي بر   DIN- EN10045دآزمایش ضربه (شارپی) در دماي اتاق، براساس استاندار. ندشدسازي آماده
ها  انجام گرفت. براي بررسی ساختار نمونه Zwick- 5111هاي عملیات حرارتی شده توسط دستگاه  نمونه

 و لیتر اتانول)میلی 100+لریدریکلیتر اسید هیدروکمیلی 10+ویلال (یک گرم اسید پیکریکاچاز محلول 
 .مورد مطالعه قرار گرفت PMG3، مدل Olymousها توسط میکروسکوپ نوري  ریزساختار نمونه

ها پس از آزمون ضربه، از میکروسکوپ الکترونی روبشی  بررسی سطح شکست نمونههمچنین به منظور 
-X ها توسط آنالیزدر سطح شکست نمونه استفاده شد. نحوه توزیع عنصر فسفر PHILIPS XL30مدل

Ray Map.مورد بررسی قرار گرفت ، 
 

 نتایج و بحث
 ریزساختار بررسی

 نزنریزساختار فوالد زنگدهد.  را نشان می High Pو  Low Pهاي ریزساختار حاصل از نمونه 2شکل 
از  . پس]5[باشد می  M23C6در شرایط آنیل شامل فریت و کاربیدهاي کروي   DIN 1.4021مارتنزیتی 

 باشد. فاز اصلی در ریز ساختار می، ايکربن با مورفولوژي الیهمارتنزیت تمپر شده کمعملیات حرارتی، 
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 اثر ترکیب شیمیایی
باشند)، سه  ر قلع می(در حالی که فاقد عنص نمونهبراي هر دو  Jجهت محاسبه فاکتور  1مطابق جدول 

  :شده استقرار داده  زیرسیلیسیم و فسفر در رابطه عنصر منگنز، 
)2( J - Factor = (%Mn+%Si) (%P+%Sn) ×104 

 :High P  نمونهبراي و  Low P :105=104×)015/0)(17/0+53/0( =J نمونه برايکه  در حالی

258=104×)03/0()24/0+62/0( = J مورد بررسی، در  نمونهبراساس آنالیز صورت گرفته از دو  باشد. می
 برابر High Pنمونه و براي  105 برابر Low P نمونهبراي  Jتحقیق حاضر مشخص گردید، عدد فاکتور 

در برابر بروز تردي  High P نمونه، حساسیت بایدمی ]11[شماره  می باشد. بنابراین مطابق مرجع 258
 درصد 015/0 حدود Low Pنسبت به نمونه  High P نمونهمیزان فسفر در  باشد. Low P نمونهبیشتر از 

 دهد.  را نسبت به بروز تردي نشان می High P ، که خود حساسیت بیشتر نمونهبیشتر است

دهد. میزان  ن میبراي هر دو نمونه نشابا تغییرات میزان فسفر نتایج حاصل از آزمایش ضربه را  3شکل 
 J 52 در حدود  High Pکه این میزان براي نمونه  در حالی J  127در حدود Low Pانرژي ضربه براي نمونه 

پس از آزمون ضربه نشان داده شده  High Pو  Low Pهاي  سطح شکست نمونه 4در شکل باشد.  می
اي ترد براي  دهنده سطح شکست درون دانهاست. گسترش ترك از میان دانه هاي آستنیت اولیه، نشان

، اهمیت بیشتر در سطح شکست مربوط به حضور Low Pکه براي نمونه  باشد. در حالی  می High Pنمونه 
  دهنده سطح شکست نرم است.باشد، که نشان ها می حفره

، گرفته شد. X-Ray Mapبه منظور بررسی دلیل این نوع رفتار، از سطح شکست هر دو نمونه آنالیز 
گردد، توزیع عنصر ناخالص ه مینشان داده شده است. مالحظ 5این نتایج براي هر دو نمونه در شکل 

باشد. از  می Low Pبه مراتب بیشتر از نمونه  High Pفسفر (نقاط سبز رنگ) در سطح شکست نمونه 
 13نزن مارتنزیتی حاوي آنجایی که عنصر فسفر یکی از عناصر مهم در ایجاد تردي فوالدهاي زنگ

در  Low Pنسبت به نمونه   High Pبینی نمود، نمونه توان پیش، لذا می]6[آید درصد کرم به حساب می
 نماید. تر باشد، که نتایج این پژوهش موضوع فوق را تأیید می برابر بروز تردي حساس

در  اما باشند می DIN 1.4021نزن مارتنزیتی زنگ دو عنصر منگنز و سیلیسیم جزء عناصر اصلی فوالد
ناخالص هاي  کننده نفوذ اتمایجاد تردي، صرفاً تسریع ، نقش آنها درشده است کرذ ]10[ه شمار مرجع

 ]12[اي که توسط آقاي هارلسون و همکاران  باشد. در مطالعه هاي آستنیت اولیه می طرف مرزدانهه فسفر و قلع ب
حاوي انجام گرفت، کمترین میزان انرژي ضربه براي فوالد  9Cr-1Moبررسی چقرمگی فوالد به منظور 

 و 03/0که این میزان براي فوالدهاي حاوي  در حالی ،دست آمده ب J 305در حدود  فسفردرصد  02/0
 فوالد حاوي ر در رفتاریباشد. این محققین، تغی می J 340و  J 370فسفر به ترتیب در حدود  درصد 04/0
به تفاوت وابسته  ،افزایش یابد میزان انرژي ضربهفسفر  کاهشبا  باید فسفر را مبنی بر اینکه میدرصد  02/0
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 02/0. میزان منگنز در فوالد حاوي دانند میفسفر  درصد 02/0 کار در ترکیب شیمیایی فوالد حاويآش
 درصد 04/0و  03/0که این میزان براي فوالدهاي حاوي در حالی درصد 53/0 فسفر در حدود درصد

فسفر در حدود  درصد 02/0 همچنین میزان سیلیسیم در فوالد حاوي باشد. می درصد 35/0-3/0 فسفر بین
 25/0-22/0فسفر بین  درصد 04/0و  03/0که این میزان براي فوالدهاي حاوي  در حالیباشد،  می درصد 41/0

، فسفردرصد  02/0این تفاوت در ترکیب شیمیایی براي فوالد حاوي  باشد. به همین دلیل می درصد
 آورد. دیگر فراهم میکمترین میزان انرژي ضربه را در مقایسه با دو فوالد 

دهد.  هر دو نمونه نشان میبراي  را میزان ترکیبی منگنز و سیلیسیمتغییرات انرژي ضربه با  6شکل 
براي این میزان که  درصد در حالی 7/0داراي میزان ترکیبی منگنز و سیلیسیم در حدود  Low P نمونه

کمتر از  Low P نمونهمیزان ترکیبی منگنز و سیلیسیم براي باشد.  میدرصد  86/0 در حدود High Pنمونه 
از  باالتر ترکیبی هاي باشد. میزان ) براي بروز تردي میدرصد 04/1درصد تا  73/0 ازمورد نیاز (محدوده 

 کند تقویت میهاي آستنیت اولیه  هاي فسفر را در مرزدانه ) جدایش اتمدرصد 73/0<منگنز و سیلیسیم (
با دارا بودن  High P نمونهمیزان انرژي ضربه براي  ،رود انتظار می 3به همین جهت مطابق شکل  .]14، 13[

داراي میزان  Low P نمونهبه مراتب کمتر از درصد  86/0 میزان ترکیبی منگنز و سیلیسیم در حدود
در نمونه درصد  02/0عالوه بر این، میزان مولیبدن  باشد.درصد  7/0 ترکیبی منگنز و سیلیسیم در حدود

Low P ، هاي آستنیت اولیه کاهش فسفر در مرزدانه هاي اتمحساسیت به تردي را ناشی از جدایش 
هاي  اتماز جدایش در محلول جامد  Mo-Pچون پیوند مولیبدن با فسفر به شکل کالسترهاي دهد،  می

آستنیت باقیمانده را پایدار و از تجزیه کامل آن همچنین مولیبدن،  کند. میها جلوگیري  در مرزدانه فسفر
هاي مارتنزیت بدلیل  مانده در بین الیه، آستنیت باقی]15[. گزارش شده است ]13[کند  میجلوگیري 

 پیشنهاد ]16[ شهمکاراناز طرفی آقاي سوزوکی و  جذب انرژي ضربه اثر مثبت بر چقرمگی ضربه دارد.
هاي آستنیت  هاي فسفر را به منظور جدایش در امتداد مرزدانه فعالیت اتم، افزایش میزان کربن اند کرده

اي نسبت  هاي مرزدانه هاي فسفر و کربن براي اشغال مکان دهد که به مدل رقابت بین اتم اولیه کاهش می
، افزودن کربن بیشتر از حد داده شده است نشان ]17[ دیگر پژوهشیبا این حال، در  داده شده است.

هاي آستنیت  در امتداد مرزدانه را هاي فسفر جدایش اتمدلیل میل ترکیبی فراوان با کرم، آن به  حاللیت
عبارتی محلول جامد را از کربن تهی ه هاي آستنیت اولیه یا ب دهد. چون این رفتار، مرزدانه افزایش می اولیه

از کربن  ،(کاربیدهاي غنی از کرم) اي را با تشکیل کاربید هاي مارتنزیت الیه و در عوض فصل مشترك
آورد. با این  هاي آستنیت اولیه فراهم می فسفر در مرزدانههاي  اتمکند و شرایط را براي جدایش  غنی می
هاي  در جدایش اتمرا کرم یک نقش غیرمستقیم  که باورند بر این ]17، 16[محققین از  گروهیوجود 

به همین جهت افزایش بیش از حد آن را براي فوالدهاي  ،کند ستنیت اولیه ایفا میآهاي  فسفر در مرزدانه
سیلیسیم نیز قادر به کاهش غلظت کربن  ،]18[ گزارش شده استاند. عالوه بر این  آور دانستهپرآلیاژ زیان
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به همین جهت افزایش بیش از ، باشد چون تأثیر آن بر فعالیت کربن است هاي آستنیت اولیه می در مرزدانه
 شود. سیلیسیم نیز براي فوالدهاي آلیاژي توصیه نمیحد 

 
 گیري نتیجه

در برابر بروز تردي پایین  Jباال نسبت به فوالدهاي آلیاژي با فاکتور  Jفوالدهاي آلیاژي با فاکتور  -1
  باشند. تر می حساس

هاي فسفر  اتم دلیل افزایش جدایشه افزایش بیش از حد عناصر منگنز و سیلیسیم در فوالدهاي آلیاژي ب-2
شود چون کاهش میزان انرژي ضربه را تا میزان حداقل به  هاي آستنیت اولیه توصیه نمی در مرزدانه
 همراه دارد.

 86/0با دارا بودن میزان ترکیبی منگنز و سیلیسیم در حدود  High Pمیزان انرژي ضربه براي نمونه  -3
درصد  7/0کیبی منگنز و سیلیسیم در حدود داراي میزان تر Low Pدرصد به مراتب کمتر از نمونه 

 باشد. می
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 ).حسب درصد وزنیبر( DIN 1.4021یی فوالد زنگ نزن مارتنزیتی شیمیاهاي . ترکیب1جدول 
%Ni %Mo %Cr %S %P %Mn %Si %C نمونه 

42/0 02/0 14/12 003/0 015/0 53/0 17/0 16/0 Low P 

4/0 007/0 38/12 007/0 03/0 62/0 24/0 19/0 High P 
 

 
 .اي تمپر دو مرحلهـ  . سیکل عملیات حرارتی کوئنچ1شکل 
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 پس از عملیات حرارتی DIN 1.4021نزن مارتنزیتی . ریزساختار فوالد زنگ2شکل

 .High Pو ب) نمونه  Low Pنمونه الف)  
 

 
 .. اثر فسفر بر انرژي ضربه3شکل

 

 
 . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست 4شکل 

 .High P و ب) Low P هاي الف) نمونه
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 .High Pو ب)  Low Pهاي الف) از سطح شکست نمونه X-Ray Mapآنالیز  .5شکل 

 

 
 .منگنز و سیلیسیم بر انرژي ضربه . اثر میزان ترکیبی6شکل 
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