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چکيده
در ايــن پژوهش،تاثير همزمان اســتفاده از روش منيزيم در راهــگاه در توليد چدن با گرافيت كروی و مقاديــر مختلف آلومينيم بر 
مورفولوژی گرافيت های رســوب كرده و ســختی زمينه، بررسی شده است.بدين منظور چدن با گرافيت كروی به ترتيب حاوی صفر٬ 3/7، 
5/5، 6/4 و 7/5 درصد وزنی آلومينيم به صورت Y بلوک در ماســه معمولی و به روش منيزيم در راهگاه تهيه شــد. پس از ريخته گری و 
آماده سازی نمونه ها بر اساس روش های متداول، ريزساختار چدن های توليدشده با استفاده از ميکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت.

تعيين تركيب شيميايی نمونه ها به وسيله آناليز عنصری كوانتومتری، همچنين طيف  سنجی فلورسانس اشعه ايکس و روش تعيين ميزان 
كربن و گوگرد انجام شــد. آناليز تصاوير به دســت آمده از ميکروسکوپ نوری توسط نرم افزار Image j انجام گرفت. افزايش تعداد كره های 
گرافيت از 186 به 668 در واحد ســطح، كاهش اندازه دانه از 21/4 به 8/8 ميکرومتر و درصد كروی بودن گرافيت ها از 65 به 48 درصد، 
مشــاهده شــد. افزايش سختی نمونه ها از 284 به 482 ويکرز با اضافه كردن آلومينيم به ميزان 7/5 درصد وزنی، از جمله نتايج قابل ذكر 

در اين تحقيق است. 
كلمات كليدي: چدن با گرافيت كروی، آلومينيم، منيزيم در راهگاه، ساختار ميکروسکوپی، گرافيت، سختی.

Abstract 

In this research, the effect of various amounts of aluminum on morphology of graphite in ductile cast irons 
produced by in-mold casting process is investigated. For this purpose, spherical graphite cast iron containing 
0, 3.7, 5.5, 6.4 and 7.5 wt. % aluminum, respectively, were prepared in Y-block form via in-mold process. After 
casting, samples were prepared for microstructural studies, using conventional methods, followed by optical 
microscopy (OM) examination. Chemical composition of samples were determined using quantometer, x-ray 
fluorescence spectroscopy (XRF) and carbon/ sulfur determination method. Increasing the number of spheres 
from 168 to 668 per square millimeter, reducing the grain size from 21.4 to 8.8 micrometers, and changing the 
percentage of spherical graphite from 65 to 48 percent was observed.Hardness of samples show increase from 
284 to 482 Vickers by increasing aluminum content from 0 to 7.5 weight percent.
Keywords:Spherical Graphite Cast Iron,Aluminum,In-mold process, Microstructure, Graphite, hardness.
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1- مقدمه 
افزودن عوامل كروی كننده بــه مذاب چدن،احتماالً مهم ترين 
مرحله در توليد چدن نشــکن اســت.منيزيم به  طورگسترده ای به 
 عنوان عنصر كروی كننده اســتفاده شــده و اغلب همراه با سريم و 
ديگر مواد كمياب به مذاب افزوده می شود]1[.منيزيم و آلياژهای آن 
دارای نقطه  جوش پايينی بوده و افزودن آن ها به مذاب می بايســت 
با نهايت دقت انجام گيرد. از جمله روش های كروی كردن می توان 
به روش انتقال پاتيل باز )روريزی(، روش ساندويچی، روش فروبری 
و روش منيزيم در راهگاه )درون قالبی( اشاره كرد. در ميان تمامی 
روش های ابداعی كروی ســازی گرافيت در چدن، روش منيزيم در 
راهــگاه، باالترين بازده را از خود نشــان داده و حداقل آلياژ كروی 
كننده را مصرف می نمايد]2[. همانطور كه در شــکل )1( مشاهده 
می گردد يک محفظه واكنش ويژه مابين سيستم راهگاهی و راهگاه 

اصلی قالب تعبيه می شود.

شکل 1(سيستم راهگاهی و محفظه واکنش در کروی سازی به روش منيزيم 
در راهگاه]2[

آليــاژ كروی كننده داخــل محفظه،گذارده شــده و واكنش در 
هنگام فرايند ريختــن رخ می دهد.در اين روش، بازيابی منيزيم نوعاً 
60% الی70% بوده گرچه بازيابی100% نيز گزارش شده است.تحقيق 
و توســعه گروه آليــاژی چدن های حاوی آلومينيــم و در اين گروه، 
چدن های حاوی آلومينيم  با گرافيت كروی و تأثير مقادير مختلف آن 
بر ريزساختار و خواص مکانيکی اين دسته از آلياژها،سال ها موردتوجه 
بوده است]3[ ازجمله خواص برتر اين چدن ها می توان به وزن كمتر، 
مقاومت به اكسيداسيون باالتر در دماهای مختلف، خواص مکانيکی 
برتر مانند سختی و مقاومت به سايش و مقاومت به خوردگی بيشتر 
در برخی از محيط های خورنده نســبت به چــدن با گرافيت كروی 
معمولی، اشــاره كــرد]3[. همچنين چدن حــاوی 20 تا 25 درصد 
آلومينيم با گرافيت كروی به روش منيزيم در راهگاه با تعداد گرافيت 
500 در واحد ســطح توليد شده اســت]3[. به هر حال در رابطه با 
جوانه زنی گرافيت تحت تاثير آلومينيم در چدن گزارش شده است كه 
اين عنصر بر تعداد، اندازه و ميزان كرويت كره های گرافيت و همچنين 

فازهای رسوب كرده حين انجماد اثر می گذارد]4[، هرچند باعث ايجاد 
سرباره و كاهش كارايی كوره می گردد.

توليد چدن های پر آلومينيم، به ســبب دشواری هايی در ذوب 
و ريخته گری هنــوز چندان متداول نيســت و ذوب و ريخته گری 
اين چدن ها مســتلزم به كارگيری شيوه های خاص است. در هنگام 
ريختن اين دسته از چدن ها بايد دقت الزم را به خرج داد زيرا غالباً 
اليه ای از اكســيدها در پيرامون جريان فاز مذاب تشکيل می شود. 
در گزارشی، سياليت چدن های نشــکن حاوی سيليسيم نسبت به 
چدن های نشــکن حاوی آلومينيم، مقادير باالتری را نشــان داده 
است]5[.به اســتناد مجموعه تحقيقات انجام شده تاكنون می توان 
اظهــار نمود كه توليد چدن های آلومينيم دار، به ويژه در درصدهای 
باال، ازنظر خواص ريخته گری و توليد دارای دشواری هايی است كه 
در ادامه به آن ها پرداخته شــده اســت]6-11[. مشکالت فوق الذكر 

عبارت اند از:
1- اختالف وزن مخصوص

اختالف وزن مخصوص آلومينيم با چگالی gr/cm3 2/7 نســب 
بــه چدن با چگالی حدودا 7gr/cm3، مشــکل عمدهای در اختالط 
مناســب و همگن شــدن اين آلياژ به حســاب می آيد به  ويژه كه 
اختالف دمای ذوب آن ها نيز به عالوه شــدت اكسيداســيون، مزيد 

بر علت می شود.
2- اختالف دمای ذوب

اختالف دمای ذوب مشــکل عمده ای در تهيه آلياژ است. نقطه 
ذوب اين دو فلز بسيار متفاوت است يعنی آلومينيم خالص با نقطه 
ذوب ºC 660 و چــدن با حداقل نقطــه ذوب ºC 1150 و معموال با 
فوق ذوب باالی ºC 1300، مشــکل آلياژ سازی جدی دارند.يکی از 

راه های مقابله با اختالف دمای ذوب، تهيه آميژان است]3[.
3- جذب شديد گاز

چدن هــای پرآلومينيــم بشــدت در معرض خطــر ايجاد مک 
هــای گازی قرار دارند. آلومينيم حل شــده در چدن مذاب با آب و 
هيدروكربورها واكنش داده و هيدروژن آزاد تشکيل می دهد كه در 
چدن مذاب حل شــده و در حين انجماد بيرون رانده می شود، پس 
بايد قالب ها كامال خشــک و فاقد رطوبت بوده و در ســاخت آن ها 

هيدروكربور به كار نرفته باشد.
4- اكسيداسيون و تشکيل اكسيد آلومينيم

اكسيداسيون آلومينيم در دمای باال بسيار شديد است. با توجه به 
اين موضوع، انتخاب سازوكار مناسب برای جلوگيری از تشکيل اكسيد 
آلومينيم )پيشــگيری( و يا جداسازی آن )درمان( با توجه به نزديک 
بــودن وزن مخصوص آن gr/cm3 4 بــه وزن مخصوص آلياژ اهميت 
خواهد داشت.به دليل پايدار بودن اكسيد آلومينيم نسبت به بسياری 
از اكســيدهای ديگر، امکان احياء اين اكســيد به وسيله فلزات ديگر 
نيز چندان عملی نيســت. با توجه به منحنی ريچاردســون الينگهام 
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در شــکل )2(، مشاهده می گردد كه اكسيد كلسيم، دارای كمترين 
انرژی آزاد تشــکيل و پس از آن اكسيد منيزيم، ليتيم و آلومينيم در 
مراتب بعدی قرار می گيرند يعنی به ترتيب پايدارترين اكســيدها را 
تشکيل ميدهند. واضح است كه استفاده از سه عنصر كلسيم، منيزيم 
و ليتيم به منظور احياء اكسيد آلومينيم چندان عملی و اقتصادی به 

نظر نمی رسد.

شکل 2(منحنی ريچاردسون-الينگهام

5- جدايش گرافيت
به دليل كاهــش حالليت كربن در چــدن در حضور آلومينيم، 
چنانچه مقدار كربن باال باشد، كربن از حالليت خارج شده و به صورت 
شــناور در قســمتهای فوقانی و ساير قســمت ها تجمع می نمايد. 
گرافيت شناور باعث غيريکنواختی ساختار و درنتيجه استحکام قطعه 
می گردد. با توجه به موضوع فوق، بايســتی ســعی نمود كه از همان 
ابتدای عمليات ذوب، شــارژ را طوری تنظيم كــرد كه مقدار كربن 
متعادل باشد. اين عمل باعث می شــود كه از ايجاد گرافيت شناور1 
جلوگيری شده و از توليد قطعات كم استحکام اجتناب شود.از سوی 
ديگر لزوم كاهش كربن در شــارژ باعث می شود كه امکان ذوب آلياژ 
در كوره هــای ضعيفتر مانند كوره زمينی از بين برود و اســتفاده از 
كوره هــای برقی الزامی  گردد. به  طوركلی برای دســتيابی به آلياژی 
باكيفيت و سالم، بايد تمامی جوانب ريخته گری اين دسته از آلياژها 

را به دليل مسائل ذكر شده، رعايت كرد]3 -12[.
آلومينيــم به  عنوان يک عامل مهــم در جوانه زنی گرافيت های 
كروی در چدن نشــکن معرفی شــده اســت]13[. برخــی بر اين 
عقيده اند كه حفــره زا بودن تركيبات آلومينيــم نيز يکی ديگر از 
عوامل تشــويق جوانه زنی گرافيت اســت]14[. محاسبه اكتيويته 
 كربــن )aC( حين اســتحاله يوتکتيک در سيســتم های ســه تايی 
X( Fe-C-X شامل عنصر سوم می شود( طبق قوانين ترموديناميکی 

1-Floated Graphite

فرايندهای برگشــت ناپذير )گرافيت زايی يک فرايند برگشت ناپذير 
است( می تواند منجر به محاسبه پتانسيل گرافيت زايی گردد]15[.

πC = RTlnaC                                                     )1(
 كه در آن، πC،پتانسيل گرافيت زايی آلياژ برحسب كيلوژول بر 
مول است.همان گونه كه در شکل )3( نشان مشاهده می گردد،برای 
آلومينيم، دو منطقه گرافيت زايی، 0 تا 10 و17 تا 25 درصد وزنی 
آلومينيم، وجود دارد. تا 4 درصد وزنی آلومينيم، افزايش پتانســيل 
گرافيــت زايی و بعد از آن تا 10 درصد وزنی، كاهش آن مشــاهده 
 Fe3AlC می گردد.در مقادير 10 تا 16 درصد وزنی آلومينيم، رسوب
تشــکيل می گردد و ديگر هيچ گرافيتی رسوب نخواهد كرد]15[. 
سيجانين )Sidjanin( و كيانی رشيد در تحقيقات جداگانه ای نشان 
دادنــد كه با افزايش درصد آلومينيم بر تعداد كره ها افزوده  شــده، 

درحالی كه از اندازه آن ها كاسته می شود.]16-4[.

شکل 3(نمودار پتانسيل گرافيت زايی برحسب درصد وزنی عنصر آلومينيم 
]15[Fe-C-Al در سيستم  سه تايی

از آنجايی كــه آلومينيم دمای اســتحاله يوتکتيــک را افزايش 
می دهد، باعث تشــکيل و رشــد كره ها در دمای باالتری می گردد، 
بنابراين نرخ نفوذ كربن را در مذاب افزايش و همراه با تحت انجماد 
بيشتر احتمال تشکيل كره های بيشتر را افزايش می دهد]18-17[.

در رابطه با تاثير آلومينيم بر ميزان كرويت گرافيت های رسوب كرده، 
تحقيقات زيادی صورت گرفته است كه نتايج آن ها حاكی از كاهش 
ميزان كروی شدن گرافيت با افزايش آلومينيم بوده است. بوترابی و 
همکارانش در تحقيقی نشان دادند كه توالی كروی سازی چدن های 
نشــکن حاوی آلومينيــم )Aluminum Spheroidal Graphite( يا 
به اختصــار Al-SG، به طور عمده ای با آنچه در چدن های نشــکن 
 Si-SG يا به اختصار)Silicon Spheroidal Graphite( سيليسيمی
مشاهده می شــود، فرق دارد. هرچند اســتفاده از منيزيم به عنوان 
محرک كروی كننده ورقه های گرافيت در هردو يکســان است ولی 
رفتار آهن حين جوانه زنی كامال متفاوت اســت]19[. گزارش های 
متعددی از مشــاهده ساختاری باگرافيت های فشرده )كرمی شکل( 
عالوه بر گرافيت كروی در سيســتم Fe-C-Si-Al منتشــر شــده 
اســت]20[. قريشــی )Ghoreshy( گزارش كرده است كه تشکيل 
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گرافيت های ورقه ای نامطلوب و كاربيد يوتکتيک در چدن نشــکن 
حاوی آلومينيم، می تواند به وسيله ی تركيبی از جوانه زا های حاوی 
ZrSi و سوپرسيد Superseed(FeSiSr) متوقف شود. به منظور بهبود 

كره های گرافيــت نيز می توان0/2  % قلع را درســت قبل از افزودن 
جوانه زا ها اضافه كرد]18[.نتايج نشــان می دهد در شرايط نسبتاً 
يکسان تركيب شيميايی، استفاده از جوانه زانسبت به عدم استفاده 
از جوانه زا، تا 4 درصد وزنی آلومينيم منجر به گرافيت زايی بيشتر 
گرديده اســت هرچند در مقادير باالتر، ميزان گرافيت رسوب كرده 
در نمونه های توليد شده به روش منيزيم در راهگاه، باالتر از كروی 
ســازی به روش غوطه وری است كه عدم نياز به جوانه زا در مقادير 
باالتــر از 4 درصد وزنی آلومينيــم در روش منيزيم در راهگاه را تا 

حدودی تأييد می كند]21[]22[.

2- مواد و روش تحقيق
فرايند ذوب با استفاده ازكوره القايي فركانس باال،درون بوته ای از 
جنس كاربيد سيليسيم )SiC( با ظرفيت 8 كيلوگرم انجام پذيرفت. 
پس از محاسبات شارژ، ابتدا قراضه فوالد )با تركيب شيميايی مورد 
استفاده در صنعت( و شمش چدن نشــکن با آناليز شيميايی ارائه 
شــده در جدول )1(، ذوب وســپس دمای مذاب به 1450 افزايش 

يافت.
جدول 1( ترکيب شيميايی شمش چدن مورد استفاده برای آلياژسازی 

)درصد وزنی(

C Si Mg S  Al Fe عنصر

باقيمانده3/451/460/0020/0170/018درصد

به منظور جلوگيري از شــناور شــدن آلومينيم، قطعات جامد 
آلومينيم خالص توســط فروبر )Plunger( به ته مذاب فرو شــده و 
فرصت كافي به آن داده شــد تا كامــاًل ذوب گردد. عمليات كروي 
سازی گرافيت با استفاده از آلياژ )FeSiMg)%5 با دانه بندی 1 تا 4 
ميلی متر به ميزان 1 درصد وزنی مذاب درون قالب صورت پذيرفت. 
طراحی سيستم راهگاهی همان گونه كه در شکل )4( قابل مشاهده 

است انجام و مورد استفاده قرار گرفت. 

شکل 4( مدل مورد استفاده در ريخته گری Y بلوک همراه با محفظه 
واکنش]23[

ريخته گــری در ماســه معمولــی انجام شــد. نمونه ها پس 
Y بلــوک، به منظور انجام  از ريخته گــری، از قســمت انتهايی 
آناليــز عنصری بــه روش كوانتومتری، همچنين طيف  ســنجی 
فلورســانس اشعه ايکس )XRF(  توسط دستگاه Axios Fast و 
 آزمون تعيين ميزان كربن و گوگرد )LECO) توســط دســتگاه 
Carbon/Sulfur Determinator، برش داده شــدند و نتايج در 

جــدول )2( گزارش گرديــد. پس ازآن، نمونه هــای برش يافته 
ابتدا مانت گرم شده و پس از ســنباده زنی شماره 60 تا3000 
و ســپس پوليش دومرحله ای توســط ذرات 1 و 0/3 ميکرومتر 
آلومينــا، جهــت متالوگرافــی آمــاده گشــتند]24[. حکاری 
نمونه هــا، به كمــک محلول نايتــال 2 درصــد وتصويربرداری 
توســط ميکروسکوپ نوری HUVITZ مدل HRM-300 صورت 
گرفت. آناليز تصاوير به دســت آمده از ميکروسکوپ نوری توسط 

انجام شد.  ImageJ نرم افزار 

3- نتايج و بحث 
نتايج حاصل از آناليز عنصری نمونه ها و شــماره گذاری آلياژها، 
در جدول )2( گزارش شده است. عدم شناسايی منيزيم در تركيب 
نمونه ها می تواند ناشی از استفاده از روش منيزيم در راهگاه به دليل 
نيــاز كمتر به مواد كروی كننده و راندمان باالی اين روش و يا عدم 
شناســايی توسط دستگاه آناليز كننده به دليل ناتوانی در شناسايی 

مقادير اندک منيزيم باشد]25[.

 جدول 2( ترکيب شيميايی چدن های با گرافيت کروی مورد مطالعه 
)درصد وزنی(

AlCSiMgSFeنمونه

A000/0153/11/5باقيمانده0/02<ناچيز

A373/722/81/4باقيمانده0/02<ناچيز

A555/513/121/4باقيمانده0/02<ناچيز

A646/413/110/56باقيمانده0/02<ناچيز

A757/523/80/260/002>0/02باقيمانده

در جدول )3(، مشخصات ريزساختاری گرافيت های رسوب كرده 
در نمونه های مورد آزمايش، نشان داده  شده است.
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جدول 3( مشخصات ريزساختاری گرافيت های رسوب کرده در آلياژهای 
مورد مطالعه

گرافيت رسوب کرده نمونه
)درصد(

تفکيک گرافيت رسوب کرده 
)درصد(

A0010 59%  IV+ 41% III

A371250%  IV+ 50% III

A551016%  IV+ 84% III

A646/746%  IV+ 54% III

A75543%  IV+ 57% III

III  = گرافيت فشردهIV = گرافيت کروی

همان طور كه مشخص است تا 3/7 درصد وزنی، ميزان گرافيت 
رسوب كرده افزايش يافته و با افزايش بيشتر آلومينيم، كاهش را نشان 
می دهد كه با توجه به منابع موجود و منحنی مربوط به پتانســيل 
گرافيت زايی آلومينيم )شــکل 3( و نتايج گذشته، قابل پيش بينی 
بود]15-22[. در تصاوير 5 تا 7، تغييرات ريزساختاری گرافيت های 
رسوب كرده برحســب ميزان آلومينيم موجود در چدن های توليد 
شده، رســم گرديده اســت. همان طور كه در نمودارهای به دست 
آمــده، همچنين تصاوير توزيع گرافيت )اشــکال 8 تا 12( به خوبی 
مشــاهده می گردد، با افزايش آلومينيم تا مقادير مشــخص، اندازه 
كره های گرافيت، كاهش و تعداد آن ها افزايش پيداكرده است كه با 
تحقيقات قبلی محققين ســازگار است. درصد كروی بودن كره های 

گرافيت نيز با افزايش آلومينيم، كاهش پيداكرده است]4[.

شکل 5(تغييرات تعداد گرافيت در واحد سطح )ندول کانت( با افزايش 
آلومينيم

شکل 6(تغييرات ميزان کرويت گرافيت با افزايش آلومينيم

شکل 7(تغييرات قطر کره های گرافيت با افزايش آلومينيم

نکتــه قابل توجــه كه در نمونه A55 مشــاهده می شــود و در 
برخی از منابع به آن اشــاره شده اســت،تغيير مورفولوژی گرافيت 
از حالت كروی به حالت فشــرده، در اين درصد خاص از آلومينيم، 
بيشترين مقدار را نشــان می دهد و گرافيت های رسوب كرده دارای 
پايين ترين ميزان كرويت هستند. همچنين كره های گرافيتی توزيع 
نسبتاً مناســبی در زمينه دارند. افزايش تعداد كره های گرافيتی در 
حالی مشــاهده می گردد كه در توليد آلياژهای مذكور، از هيچ گونه 
ماده جوانه زايی اســتفاده نگرديده است. اين مطلب، تاثير مستقيم 
آلومينيم و اســتفاده از فرآيند منيزيم در راهگاه را نشــان می دهد 

 .]28-25[
نکته ديگر، تعداد باالی كره های گرافيت در نمونه های توليدشده 
بــه روش منيزيم در راهگاه در اين پژوهش، نســبت به نمونه های 
توليدشــده به روش های معمول كروی سازی، در چدن های نشکن 

حاوی آلومينيم است]22[. 
همان طور كه انتظــار می رفت، با افزايــش آلومينيم، از ميزان 
كرويت گرافيت كاســته شــده و افزايش رســوب گرافيت فشرده 
مشاهده می شــود]29[. تعداد كره های گرافيت با افزايش آلومينيم 
تــا ميــزان 5/5 درصد وزنی، افزايــش يافته و بعــد از آن با اضافه 
شــدن آلومينيم، از تعداد آن ها كاســته شــده اســت كه ازجمله 
داليل آن می تــوان به كاهش حالليت كربن در آن مقادير اشــاره 
 كرد. كاهش حالليت كربن توســط محققين مختلف گزارش شده 

است]7 -30[. 

A00شکل 8( نحوه توزيع گرافيت در نمونه
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A37 شکل 9( نحوه توزيع گرافيت در نمونه

A55 شکل 10( نحوه توزيع گرافيت در نمونه

A64 شکل 11( نحوه توزيع گرافيت در نمونه

A75 شکل 12( نحوه توزيع گرافيت در نمونه

همان طــور كه قابــل پيش بينی بود، در حضــور آلومينيم، فاز 
سمانتيت )Fe3C( در ريزساختار آلياژهای توليدشده يافت نشد كه 
با نتايج به دســت آمده سازگار است. اين در حالی است كه در نمونه 
فاقد آلومينيم، رسوب مقادير اندكی سمانتيت به ميزان 2/4 درصد 
حجمی مشــاهده گرديد]19[. آلومينيم فاصله پايداری و ناپايداری 
يوتکتيــک را افزايش می دهد، درنتيجه شــرايط را برای تشــکيل 

كاربيد در اســتحاله يوتکتيک مشکل می ســازد. تشکيل كاربيد در 
قياس با گرافيت نيــاز به دمای پايين تری دارد. در حضور آلومينيم 
و بــا افزايش دمــای يوتکتيک و بنابراين افزايــش نرخ نفوذ كربن، 

احتمال تشکيل كاربيد به  شدت كاهش می يابد]17[.
مقايســه تغييرات تعــداد گرافيت های رســوب كرده با افزايش 
آلومينيم در سه پژوهش انجام شده در شکل )13( نيز نشان می دهد 
استفاده از روش منيزيم در راهگاه تاثير بسزايی در جوانه زنی باالی 
گرافيت حتی در شــرايط عدم اســتفاده از جوانه زا داشــته و اين 
موضوع در حالی اتفاق افتاده است كه در دو پژوهش ديگر، از روش 
غوطه وری مواد كروی كننده در مذاب همراه با جوانه زا بهره گرفته 

شده است]22 -31[.

شکل 13( تغييرات تعداد گرافيت های رسوب کرده با افزايش آلومينيم: 
)دمای ريختن Ce ،1350 ºC به عنوان کروی کننده، روش غوطه وری و 
 FeSi75% به عنوان جوانه زا(]22[، ابراهيم کيانی رشيد: )دمای ريختن
 %5(،1550 ºC(FeSiMg )به عنوان کروی کننده، روش غوطه وری و 

 FeSi75% به عنوان جوانه زا(]31[، تحقيق حاضر )دمای ريختن 
%5( ،)1450 ºC(FeSiMg )به عنوان کروی کننده، روش منيزيم در راهگاه 

و عدم استفاده از جوانه زا(

نتايج به دســت آمده در رابطه با سختی نمونه ها كه در جدول 
)4( مشــاهده می گردد، بيانگر افزايش ســختی بــا افزايش ميزان 

آلومينيم است.

جدول 4( سختی نمونه های مورد مطالعه

سختی)HV20) کد نمونهرديف

1A00284

2A37251

3A55374

4A64407

5A75482
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نتايــج آزمــون ســختی نمونه ها همراه بــا معادله مربــوط به آن 
در شــکل )14( آورده شــده اســت. همان طــور كــه مشــخص 
 اســت، اين رابطه در مقادير مــورد مطالعه، از يــک تابع درجه 2 

پيروی می كند.

شکل 14( نمودار تغييرات سختی نمونه های توليدشده برحسب مقدار 
آلومينيم

تغييرات ســختی فازهای موجود بــا افزايش آلومينيم، اثر خود 
را بر ســختی كل نمونه خواهد گذاشت كه نتايج به دست آمده اين 
موضوع را تأييد می نمايد. ازجمله داليل افزايش سختی می توان به 
افزايش ميزان پرليت در ســاختار و كاهش اندازه ی فازها به همراه 
افزايش ريزســختی فازهای فريت و پرليت اشاره كرد]22[. افزايش 
سختی نمونه با كاهش ضخامت اليه های يوتکتوييدی، پيش از اين 
گزارش شــده است]32[. بيشتر بودن سختی نمونه A00 نسبت به 
نمونه A37 مربوط به رسوب مقادير اندک سمانتيت با سختی باال و 
ميزان بيشتر پرليت رسوب كرده در ريزساختار اين آلياژ است. عالوه 
بــر اين، در نمونه A37، باالترين ميــزان گرافيت زايی آلومينيم در 
آلياژ صورت گرفته اســت كه در كنار عوامل ديگر سبب شده است 
تا اين نمونه كمترين ميزان سختی را به خود اختصاص دهد كه در 

توافق با تحقيقات قبل است]8[.

4- نتيجه گيري
در ايــن تحقيق،گرافيت های رســوب كــرده در چدن های با 
گرافيــت كروی حاوی مقادير مختلف آلومينيــم مورد ارزيابی قرار 

گرفت و نتايج ذكر شده در ادامه را در برداشته است:
1-تــا 3/7 درصد وزنی آلومينيم، ميزان گرافيت رســوب كرده 
افزايش يافته و در مقادير باالتر آلومينيم، كاهش را نشان می دهد.

2-بــا افزايش آلومينيــم، انــدازه كره های گرافيــت، كاهش 
پيدامی كند.

3-درصد كــروی بودن كره های گرافيت بــا افزايش آلومينيم، 
كاهش پيدا می كند. تغيير مورفولــوژی گرافيت از حالت كروی به 

حالت فشرده از نمونه A55 به بعد مشهود است. 
4-تعــداد دانه های گرافيت با افزايــش آلومينيم تا ميزان 5/5 

درصد وزنی، افزايشــيافته و بعد از آن با اضافه شــدن آلومينيم از 
تعداد دانه ها كاسته می شود.

5-بــا افزايش آلومينيم، ســختی نمونه ها ابتــدا كاهش يافته و 
ســپس افزايش پيداكرده است. تغييرات سختی نمونه ها در مقادير 

مورد مطالعه، از يک تابع درجه دو پيروی می كند.
6-ازجمله داليل افزايش ســختی نمونه هــا می توان به افزايش 
ميزان پرليت در ســاختار و كاهش اندازه ی فازها به همراه افزايش 

ريزسختی فازهای فريت و پرليت اشاره كرد.
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