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 AISI 1060ثیر فرآیند عملیات حرارتی بر رفتار خستگی فوالد أت

 
  3، سید احمد جنابعلی جهرمی2،  امیر مره صدیق 1محسن مهدي نیا

 گره ملی صنعتی فوالد ایران 1
 دانشگاه شیرازـ  کارشناس ارشد مهندسی مواد 2

 دانشگاه شیرازـ  استاد دانشکده مهندسی مواد 3
 
 

 چکیده 

با  AISI 1060بر رفتار خستگی فوالد  بازپختثیر عملیات حرارتی کوئنچ و أت حاضر در پژوهش
مورد نمونه هاي ابتدا مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ثیر دما و مدت زمان بازپخت أهدف بررسی ت

سپس  ندشدکوئنچ  C˚25آب حمام در کامل شده سپس  ساعت آستنیته 1به مدت  C˚800در دماي نظر 
نتایج  .عملیات بازپخت انجام شدساعت  2 و 1هاي زمانمدت در  C˚650 و C˚250، C˚450در دماهاي 

با افزایش مدت خستگی  حداستحکام و سختی،  که نشان دادهاي مورد آزمایش نمونهمکانیکی  خواص
سطوح شکست خستگی نشان داد  )SEM( میکروسکوپی مطالعات بازپخت کاهش می یابد.زمان و دماي 

ساعت کندتر از نمونه بازپخت شده در  1در مدت  C˚250رشد ترك در نمونه بازپخت شده در دماي 
زنی ترك خستگی با افزایش دماي بازپخت مناطق جوانههمچنین و مدت زمان بیشتر است.  دماهاي باالتر

  افتد.یافته و رشد ترك سریعتر اتفاق میافزایش 
 

  رفتار خستگی ، سختی، ، بازپخت، کوئنچ و  AISI 1060  فوالدکلمات کلیدي: 
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 مقدمه

 امروزه عملیات حرارتی در صنایع فوالدسازي به عنوان یکی از فرآیندهاي اصلی تولید براي ایجاد خواص
مکانیکی فوالدها اعم از  واصهاي بهبود خیکی از روش ].1[ مورد نظر در ساخت قطعات است بهینه

در سختی، استحکام کششی و استحکام خستگی، انجام عملیات حرارتی بر روي آنهاست. همچنین تغییر 
 .]2[ پذیر استئله با تغییر در ریزساختار امکانثیرگذار است که این مسأمکانیکی ت واصشرایط کوئنچ و تمپر در خ

هاي ناشی از بارگذاري دینامیکی است، به همین جهت خستگی، عامل اصلی در شکستشکست ناشی از 
با انجام تحقیقاتی  1950در آغاز دهه . ]2-4[ تحقیقات زیادي جهت بهبود عمر این اجزا انجام گرفته است

و  ،یند خستگی در سطح زیر میکروسکوپیآبدون درك اساسی فردر زمینه خستگی مشخص شد که 
بدون مطالعه سیستماتیک ماهیت کل فرآیند خستگی و مراحل وقوع آن، پیشرفت بیشتري در زمینه 

ها هم ها و سازهپذیر نیست. مسئله قابلیت اعتماد و دوام بیشتر ماشینطراحی ایمن در مقابل خستگی امکان
ر اثر تغییر شکل مومسان فرآیند خستگی ب شد این روند را تقویت کرد.که پیچیدگیشان هر روز افزوده می

دامنه  شود. مثالًآید. در واقع بدون تغییر شکل مومسان تکراري خستگی ایجاد نمیاي بوجود میچرخه
 است. اگر این کرنش مومسان فقط یکبار تکرار شود 10-5در حد خستگی از مرتبه  ،کرنش مومسان همه مواد

 همین کرنش مومسان بسیار کم، در صورت تکرار زیادکند، اما تغییر چشمگیري در ساختار ماده ایجاد نمی
شود. اما تغییر شکل مومسان منجر به تغییرات منجر به آسیب دیدگی افزایشی و در نهایت شکست ماده می

شود. بنابراین فقط تغییر ها میخصوص در ریزساختار نابجاییه ه، و بناپذیر در ریزساختار مادبرگشت
نیز  ]،4[ هفتیرمن و همکارانش]. 5کننده در فرآیند خستگی است [نوان تعیینشکل مومسان چرخه ایی به ع

را بررسی کردند. در این پژوهش خصوصیات  6582اثر دماي تمپر بر استحکام خستگی فوالد تایسن 
 C ˚300مکانیکی در چند دماي مختلف تمپر کردن مقایسه شد. آنها بهترین استحکام خستگی را در

شاین لی و . ]4[    ها کمترین استنتایج آنها نشان داد که در این دما، اندازه میکروتركبدست آوردند. 
بررسی را ي مختلف بازپخت ادر دماه 4340خواص مکانیکی و ریز ساختار فوالد ]، 6[همکارانش 

ر روي ثیر آشکاري بأت ها در آن دمانمونه که دماي بازپخت و زمان نگهداريآنها نشان داد کردند. نتایج 
 C ˚300تا C˚200ها در دماي خواص مکانیکی و سختی کرنش دارد. همچنین مورفولوژي شکست نمونه

بر رفتار خستگی فوالد دما و زمان عملیات حرارتی ثیر أت تحقیق در این. ]6[ به صورت ورقی شکل بود

AISI 1060 شده است بررسی. 
 

 روش تحقیق
 ترکیب شیمیایی این فوالد توسط استفاده شد. AISI 1060فوالد ها از براي تهیه نمونهپژوهش  در این

هاي مورد نمونه ،انجام عملیات حرارتیبه منظور . )1(جدول  استگیري شده اندازهکوانتومتري دستگاه 
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 نگه داشته شدند، تا ریزساختاريساعت  1به مدت  گراددرجه سانتی 800آزمایش در داخل کوره در دماي 
ها سریع سرد شدند. نمونه C˚25آب حمام ها از کوره خارج و در . سپس نمونهبدست آیدآستنیتی  کامالً

ساعت در داخل کوره قرار  2و  1به مدت  C˚250 ،C ˚450  ،C˚650تحت عملیات بازپخت در دماهاي 
هاي متالوگرافی ابتدا پولیش براي مشاهده ریزساختار، نمونهگرفتند و سپس در دماي محیط سرد شدند. 

هاي مختلف عملیات دست آمده از سیکله هاي بنمونه% اچ شدند. 2شده و در محلول حکاکی نایتال 
آزمون کشش براساس استاندارد حرارتی از نظر خواص کششی و خستگی مورد آزمایش قرار گرفتند. 

ASTM- E 8M   نرختهیه و آزمون در دماي اتاق با mm/min1 ون خستگی براساس استاندارد و آزم
ASTM- E466  چرخشی با فرکانس ـ  با استفاده از دستگاه تست خستگی از نوع خمشیrpm5800   و

هاي خستگی از میله نقشه نمونه 1شکل  هاي ساخته شده انجام گرفت.بر روي نمونه -=R 1 نسبت تنشی
جهت سیکل به عنوان حد خستگی در نظر گرفته شد.  107تنش در  دهد.عملیات حرارتی شده را نشان می

  Leica Cambridge) مدل SEMروبشی (میکروسکوپ الکترونی سطوح شکست از  ریزساختار و بررسی
 گیري شد.اندازه HRCاز انجام عملیات حرارتی در مقیاس  دبعها سختی نمونه استفاده شد. KV20با ولتاژ 

 
 نتایج و بحث

 C˚650و C˚250در دماي هاي مورد آزمایش مربوط به ریزساختار نمونه )SEM( تصاویر 2شکل 
عملیات در مدت مارتنزیتی است بنابراین  شود ساختار کامالًهمانطور که مشاهده مینشان داده است. 

 ،C˚250بازپخت در سه دماي آستنیته شدن فرصت کافی جهت استحاله فراهم شده است. ابتدا عملیات 
C ˚450 و C˚650  ثیر أت و دماي بازپخت ساعت انجام شد. نتایج نشان داد زمان بازپخت 2و  1به مدت

هاي حاصل از بازپخت در دماي (الف) و (ب) به ترتیب نمونه تصاویر .داردخواص مکانیکی  ربزیادي 
C˚250 و C˚650   نمونه بازپخت شده در دماي  .دهدمیرا نشانC˚250 هاي مارتنزیت ریز و با تیغه

با افزایش دماي بازپخت زیرا شود. تر میهاي مارتنزیت درشتتیغه C˚650 افزایش دماي بازپخت به دماي
 .شد خواهند مارتنزیتی هايتیغه شدن که سبب بزرگتر هتر شدکاربیدها درشت
 پارامترهايذکر شده است. تغییرات این  2هاي انجام شده در جدول هاي مکانیکی بر روي نمونهنتایج آزمون

 شود تغییراتکه مشاهده می رتفسیر نمود همانطو 3هاي شکل توان از روي منحنیمکانیکی را می
تر ساعت به صورت نزولی است که نتیجه آن درشت 2 به 1از استحکام کششی با افزایش دماي بازپخت، 

 ها در سراسر مرزها کاهشاتمهاي داخلی را از طریق آرایش هاي مارتنزیت است. دماي بازپخت تنششدن تیغه
شوند. با هاي داخلی به طور کامل حذف نمیانجام شود تنش C˚300دهد. اگر بازپخت زیر دماي می

درجه سانتیگراد، تنش تسلیم و استحکام نهایی به دلیل حرکت  C˚300افزایش دماي بازپخت باالي دماي 
]. نتایج آزمون 6[        یابدهاي مارتنزیت کاهش میتر شدن تیغهها، رسوب فاز سمنتیت و درشتبهتر نابجایی
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با افزایش درجه  .نشان داده شده است 4به ازاي تغییرات درجه حرارت بازپخت در شکل سختی سنجی 
شود زیرا با افزایش درجه حرارت بازپخت حرارت بازپخت طبق منحنی کاهش عدد سختی مشاهده می

ها سبب از بین رفتن ساختار فرعی نابجایی هکاربیدهاي تشکیل شدکربن از شبکه مارتنزیت خارج شده و 

 107دهد. حد خستگی در دما را نشان می 3هاي بازپخت شده در نمونه S-Nنمودارهاي  5شکل  شود.می

 ساعت استحکام 2و  1هاي سیکل فرض شده است. طبق این نمودارها با افزایش زمان بازپخت در مدت زمان
که بیشترین سختی و استحکام کششی مربوط  هاي کشش نشان داده شدآزمون در ابد.یمی کاهش خستگی

 یابداستحکام ماده حد خستگی افزایش میساعت است پس با افزایش  1در مدت  C˚250به دماي بازپخت 
). زیرا ماده نسبت به تغییر شکل پالستیک مقاومت بیشتري از خود نشان داده و به عنوان مانعی 2(جدول 

کننده بر رفتار خستگی اندازه و شکل رسوبات دیگر عوامل تعییناز  ].7کند [در برابر رشد ترك عمل می
ریز و کروي سمنتیت به عنوان ]. رسوبات 8ها است [مانده و چگالی نابجاییسمنتیت، مقدار آستنیت باقی
مانده به گسترده شدن ها عمل کرده همچنین توزیع یکنواخت آستنیت باقیمانعی در برابر لغزش نابجایی

باعث افزایش  C˚250ها در نمونه بازپخت شده در دماي کند و چگالی باالي نابجاییلغزش کمک می
به دلیل وجود رسوبات  C ˚650و C˚450هاي بازپخت شده در دماي شود. در نمونهعمر خستگی می

ها باعث کاهش تر سمنتیت که سبب موضعی شدن سمنتیت شده و همچنین چگالی کمتر نابجاییدرشت
 ]. 9شود [استحکام خستگی می

دهد. دما را نشان می 3هاي بازپخت شده در از سطح شکست خستگی نمونه )SEM(تصاویر  6شکل 
دهد که به ساعت را نشان می 1در مدت  C˚250الف) شکست نهایی نمونه بازپخت شده در دماي شکل (

ها، صفحات مسطح که مشخصه ترد (شبه کلیواژ) است که عالوه بر دیمپلـ  صورت مخلوطی از نرم
تري هاي بازپخت شده در این دما سطح شکست مسطحشود. نمونهاصلی شکست ترد است دیده می

دو دماي دیگر دارد. این امر ناشی از وجود ذرات ریز و کروي کاربیدها بوده که به عنوان مانع نسبت به 
کنند. ذرات ریز و کروي کاربیدها داراي استحکام و سختی باالیی در برابر رشد ترك خستگی عمل می

داده و  جهتر ها را ندارد بنابرین ترك مدام تغییبرش این ذرات و عبور از آن ناییهستند که ترك توا
 هالدهد. وجود دیمپداراي سرعت کمتري است. شکل (ب) سطح شکست خستگی از نوع نرم را نشان می

 ی،هایشود البته در قسمتاند دیده میها که در مرکز  سطح تجمع یافتهها یا ناخالصیدر سطح شکست و آخال
ها شود که این حفرههایی دیده میها و حفرهاندکی شکست بصورت ترد است. شکل (ج) پستی و بلندي

هاي سطح شکست در نزدیکی جوانه اند در بعضی از قسمتزنی ترك خستگی شدهسبب تسهیل جوانه
ها اتفاق افتاده است. در این زنی در بین الیهدهد جوانهشود که نشان میهایی مشاهده نمیزنی حفره
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کند و به علت مسیر صورت مستقیم رشد میه رد و بها ترك توانایی عبور از ذرات سمنتیت را ندانمونه
 کوتاه ترك، سرعت اشاعه ترك باال است. 

 
 گیري نتیجه

استحکام و سختی به زمان و دماي بازپخت وابسته بوده و با افزایش زمان و دماي بازپخت در تمام  -1
 یابد.ها کاهش میها استحکام کششی، حد خستگی و سختی نمونهحالت

ساعت  1در مدت  C˚250هاي مکانیکی نشان داد که فوالد بازپخت شده در دماي نتایج آزمایش -2
) باالتري نسبت به دیگر RC64 و سختی( )MPa561 ( )، حد خستگیMPa 989( استحکام کششی

فوالدهاي مورد آزمایش دارد. که ناشی از اصالح ریزساختار مارتنزیت بوده و در نهایت باعث تغییر 
 خستگی می شود.مواضع تشکیل ترك 

به صورت نیمه ترد (شبه کلیواژ) و مسطح است  C˚250شکست خستگی نمونه بازپخت شده در دماي  -3
 صورت نرم است.ه بازپخت شده در دماي باالتر بهاي نمونه که شکست خستگی در حالی در

بازپخت زنی ترك خستگی افزایش یافته و رشد ترك در نمونه با افزایش دماي بازپخت مناطق جوانه -4
 ساعت کندتر از نمونه بازپخت شده در دماهاي باالتر است. 1در مدت  C˚250 شده در دماي
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 .مورد استفاده AISI 1060. ترکیب شیمیایی فوالد 1جدول 

Elements C Si Mn P S Cu Mo 

Wt% 62/0  34/0  78/0  02/0  017/0  1/0  02/0  

 
 

 .هاي مختلف عملیات حرارتیتحت سیکل  AISI 1060. خواص مکانیکی فوالد2جدول 

 سختی
)HRC( 

 استحکام خستگی
)MPa( 

 ازدیاد طول
(%) 

 استحکام تسلیم
)MPa( 

 استحکام کششی
 )MPa( 

 هاعملیات حرارتی نمونه

64 561 3/12  843 989 Q.T/ 1h- 250˚C 
61 542 22 730 887 Q.T/ 1h- 450˚C 
57 523 24 618 845 Q.T/ 1h- 650˚C 
62 493 5/18  820 945 Q.T/ 2h- 250˚C 
59 402 4/24  504 726 Q.T/ 2h- 450˚C 
55 425 3/25  610 780 Q.T/ 2h- 650˚C 

 

 
 .هاي خستگی از میله عملیات حرارتی شده. نقشه نمونه1شکل 

 
 

 
 الف

 
 ب

  C ˚650 (ب) دماي C ˚250(الف) دماي ساعت 1به مدت شده  بازپخت هاينمونه )SEM(. ریزساختار 2کل ش
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 .ساعت 2و 1 هايهاي بازپخت شده در مدت زمانکرنش نمونهـ  تنش هاي. نمودار3شکل

 
 .ساعت 2و  1 هايهاي بازپخت شده در مدت زمان. نمودار سختی ویکرز نمونه4شکل
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 .هاي مختلف عملیات حرارتیسیکلتحت شده  هاي بازپختنمونه S-N هاينمودار. 5شکل 

 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

 ساعت  1بازپخت شده به مدت هاي تست خستگی نمونه )SEM(. سطوح شکست 6شکل 
   . C˚650(ج) دماي  C ˚450مايد(ب)  C˚250(الف) دماي 
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