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  يمقاله پژوهش
  

 اب غالتيآس يهاغهيت يشيو سا يسختخواص  يابيارز
  

 ٢يخدارحم يعل ديس و *١ورزنه يحسن غفور
  
  

  چکيده
  

ا ي يا ضربه يهاابيآس رد.يگيمورد استفاده قرار م يمحصوالت کشاورز ياست که در فراور يزاتياز تجه يکياب يدستگاه آس
ن يجات کاربرد دارند. در ا هيور و ادويط ي، خردکردن غذاغالت دانه خردکردن يو سهولت کار برا يسادگدليل  به يچکش
غه در دانه يحركت ت .رديپذ يم صورت گردد يها وارد م دانه به ها غهيت قياز طر که يضربات کردن توسط خرد ها، عمل ابيآس

ن يگزيض و جايشود. دفعات تعو يغه ميلبه ضربه زننده ت يگ د ش و فرسويمنجر به سا يتاه  کو اًغالت پس از مدت زمان نسبت
انجامد. لذا ينه تمام شده محصول ميش هزيدستگاه و افزا ييکه به کاهش کارا استنه و زمانيمستلزم صرف هز ،هاغهينمودن ت

 ياب چکشيآس يهاتيغه ين مناسب برايگزيمختلف به عنوان جا ياژهايفوالدها با آل يکيخواص مکان يبررس ،قين تحقيدر ا
هر فوالد، بر  يمتفاوت برا دورهدر دو  يات حرارتيغه در چهار سطح و اثر عملين منظور اثر جنس تيا ي. برااستموجود مدنظر 

 يسنج يات سختيد. عمليگرد يبررس يو آزمون عمل يشگاهيآزما آزمونش، بصورت يو مقاومت به سا يسخت يها شاخص يرو
 يدانشگاه آزاد اسالم يشگاه متالوگرافيسک در آزمايد ين به رويش به روش پيو آزمون سا يسختآزمون با استفاده از دستگاه 

ش آنها يمقدار سا يريگاب و اندازهيروتور دستگاه آس يها بر روغهيها با نصب تغهيت يانجام شد. آزمون عمل يواحد شهر مجلس
با نام  DIN X 210Cr12 ج نشان داد که فوالد يتن غله انجام شد. نتا ۱۸۰۰اب نمودن مقدار يبر حسب تلفات جرم پس از آس

ر ينسبت به سا يباالتر يشيشتر و مقاومت سايب يسخت يکونچ در روغن، دارا يات حرارتيعمل دورهپس از انجام   SPKيتجار
 يات حرارتيعمل دورهبا  DIN X 210Cr12 يغه فوالدينشان داد که ت يها در آزمون عمل غهيت يشکل ظاهر ي. بررسبودها  نمونه

ه يتوص يفعل يها غهيت ين مناسب برايگزيو به عنوان جا باشنديمغه يلبه ضربه زننده ت ش درين فرسايکمتر يمختلف دارا
 گردد. يم
  

  غالت. ،يحرارتات يعمل ،فوالد ،غهيت، آسياب :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 يچکش يهاابيآس ،ييع غذايو صنا يدر بخش کشاورز

 يغالت و محصوالت کشاورز يخرد کردن و فراور يبرا
  ). ١رد (شکل يگيمورد استفاده قرار م

  

  
  ياب چکشيآس يداخل ينما - ١ شکل

  

 ياب چکشيآس يها غهيت يشگاهيو آزما يدانيم يهايبررس
 يران نشان داد که وجود بعضيمرسوم در بازار ا

از خارج  ياب چکشيآس يها غهيته يها در ته تيمحدود
 يکشاورز يهانيکشور، باعث شده است تا سازندگان ماش

 استفاده کنند. ينمونه اصل يغه مرسوم به جايک نوع تياز 
 يمحصوالت کشاورز يع فراورياز صنا يدانيم يدهايبازد

ک ماهه، دچار يک دوره يمرسوم در  يهاتيغهنشان داد که 
(شکل  ض دارندياز به تعويگردد و نيم يش و فرسودگيسا
٢(.  

  

  
پس از استفاده در  ياب چکشيمرسوم آس يهاتيغه - ٢شکل 

  ک ماههيک دوره ي
  

اب يآس يها غهيت يشيو سا يسختخواص  يبررسلذا 
ن مناسب يگزيجا يهانهيگزران و يمرسوم در بازار ا يچکش
 يها نهيبه حداقل رساندن هزو  ها غهيت يساز نهيبه يبرا
ق به آن ين تحقيد که در ارس يبه نظر م يضرور يياجرا

  شود.  يپرداخته م
ع مختلف از يها در صنا دهين پديترمخرباز  يکيش يسا

    استره يو غ ي، حمل و نقل، کشاورزييع غذايجمله صنا

(Neale and Gee 2000)يچکش يهاابيآسن ي. در ا ،
غه يسايش در اثر كنش متقابل بين دانه و لبه ضربه زننده ت

آيد و به عوامل مختلف، مانند مقدار كار، سرعت،  بوجود مي
درجه حرارت، سختي، وجود مواد خارجي و شرايط محيط 

 يهاابيآس. (Dabbour et al., 2015)بستگي دارد 
باشد و در ش داشته يمقاومت به سا يژگيد ويبا يا ضربه

ش، يز مقاومت کند و هرچه ماده تحت سايبرابر ضربه ن
 ش آن کمتر خواهد بوديباشد مقدار سا ترسخت

.(Rabinowicz, 1995) باال و مقاومت  يمواد با سخت
از  .(Chandler, 1998)دارند  يکم يچقرمگ ،اديز يشيسا

. جنس استباال  يشيها، مقاومت سا غهيه تيخواص اول
غالت از فوالد  يا ضربه يها ابيبه کار رفته در آس يها غهيت

غه يبه سايشي كه در اثر حركت ت اًاست و عمر آنها اساس
ها غهيش تيو سااست شود مرتبط  در دانه غالت ايجاد مي

م دارد ير مستقيثأاب کردن تيآس ييت نهايفيک يرو
(Ismail et al., 2017). مت مناسب يبا ق اژيآلکم يفوالدها

انتخاب  يشيمصارف سا يبرخ يه آسان برايو امکان ته
 وسيسلس درجه ١٥٠تا  ١٠٠شود و تا درجه حرارت يم

و  ياژي. با انتخاب فوالد آلرنديگيممورد استفاده قرار 
و مقاومت  يتوان سخت يمناسب م يات حرارتيانجام عمل

 .(Yancey et al., 2013) را به دست آورد نظرمد يشيسا
انتخاب فوالد مناسب بايد بر اساس سختي نهايي، 

هاي مكانيكي و مقاومت سايشي آن  ريزساختارها، ويژگي
سخت کردن وجود دارد که  يبرا يمختلف يهاروشباشد. 

، يشامل كربوره كردن، نيتريده کردن، سخت كردن سطح
که بر است  ييو سخت کردن القا يسخت كردن حجم

  شود.يانتخاب م يياساس خواص مورد انتظار از فوالد نها
زن غه برش دستگاه چمنيش تيسا مقاومت به مشخصات

ات يبا کربن باال تحت عمل AISI 1090از جنس فوالد 
ت ين فوالد قابلينشان داد که امتفاوت،  يحرارت
  .(Lau et al., 1999) مناسب را دارد يکار سخت
برش  يهاغهيت کردنسخت يبرا يسطح يده پوشش
 يمورد بررس يبرداشت علوفه و محصوالت زراع يهانيماش

را جهت  فوالد يريپذ انعطاف ،نديفران يا نشان داد که
 دهد يم شيافزامختلف  يدر کاربردها يش سختيافزا

(Enculescu & Paraschiv, 2010) .  
با  يکيان الکتريبا استفاده از جر يدوام فوالد کربن يبررس

درجه  ۲۰۰ يدو ساعت در دما يفرکانس باال برا
از  متر ميليک يسخت شدن حدود  نشان داد کهوس يسلس
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 هانمونهو دوام  يقدرت خستگ ياديتا حد ز هانمونهسطح 
   .(Ciuplys & Kvedaras, 2010) دهد يش ميرا افزا

 شده با فورج يفوالدها يبر رو يير سخت شدن القايثأت
 يمقدار سخت داد که، نشان درصد کربن)٧٣/۰ (کربن باال 

جاد يضمن او  بودهشتر يب ،مشابه يهاسطح نسبت به روش
را بهبود  فوالد ي، عمر خستگ١يتيمه مارتنزيساختار ن

ش يو افزا يسطح يسختکاهش  با نينچهم است. دهيبخش
عمر کاهش و مانده يباق ٢تيزان آستنيم ،يعمق نفوذ سخت

  .(Danda, 2011)افته است يش يافزا يخستگ
با کربن باال،  ياژيآل يکه فوالدها دادمنابع نشان  يبررس
، يشيش مقاومت سايو افزا يکارت سختيقابلدليل  به
 يبرش يهاغهيزننده و تضربه يهاغهيت يبرا ينه مناسبيگز

زان ين مي، همچناست يکشاورز يهانيادوات و ماش
ر يثأتحت ت، ياژيآل يهافوالدش يو مقاومت به سا يسخت

لذا  .است يو روش سخت کار يات حرارتيعملدورهدوره 
کشور موجود در بازار  يژاين فوالد آليچند ،قين تحقيدر ا

بر اساس  يکارسختات ين انتخاب و عمليگزيبه عنوان جا
سازنده انجام  يهاه شده توسط شرکتيتوص يحرارتدوره 

  شد.
  

  ها مواد و روش
فوالد  يشيخواص ساو  ييايميب شيترکپژوهش  يدر ابتدا

 يدانشگاه آزاد اسالم يشگاه متالوگرافيدر آزمامرسوم 
و  ۱ جداول( قرار گرفت يابيمورد ارز يواحد شهر مجلس

 يمار شاهد براي) به عنوان تDIN CK45( يفعل ). نمونه۲
پژوهش از  نيدر ا ر فوالدها استفاده شد.يسابا سه يمقا

 يهابا شماره يکارت سختيچهار نوع فوالد با قابل
 DIN X 210Cr12 ،DIN 42 CrMo4 ،DIN 16استاندارد 

MnCr5 و DIN CK45 ل يد. عناصر تشکيگرد استفاده
شده  آورده ۲جدول مورد استفاده در  يدهنده فوالدها

  است.
 ٢٠٠، عرض متر ميلي ٥٠٠هاي آسياب با طول تيغه
تهيه  ٣مطابق با شکل  متر ميلي ٥و ضخامت  متر ميلي

هاي  شدند و براي ارزيابي سختي و مقاومت سايشي تيغه
ساخته شده در شرايط آزمايشگاهي و شرايط کارکرد 

تکرار  ٣هاي کامل تصادفي در  واقعي، از طرح بلوک
  استفاده شد.

                                                
1- Martensite 
2 - Austenite 

  غه مرسوميت يو سخت يشيخواص سا -١جدول 

  )Cراکول ( يسخت  خواص
  سکيد ين رويش پيسا
  متر) ۱۰۰۰گرم بر  يلي(م

 ٦٢-٥٩ ٤٩-٤٧ ريمقاد
  

  ياژيآل يهادرصد عناصر مختلف فوالد -٢جدول 
 DINدر استاندارد  ياژينوع فوالد آل  عناصر

  X 210Cr12  42 CrMo4  16 MnCr5  
CK45  

  مار شاهد)ي(ت
C ۲۰/۲ -۹۰/۱  ۴۵/۰ -۳۸/۰  ۱۹/۰ -۱۴/۰  ۵۰/۰ -۴۲/۰  
Si  ۴۰/۰ -۱۰/۰  ۴۰/۰≤  ۴۰/۰≤  ۴۰/۰  

Mn ۴۵/۰ -۱۵/۰  ۹۰/۰ -۶۰/۰  ۳۰/۱ -٠۰/۱  ۸۰/۰ -۵۰/۰  
P  ۰۳۰/۰≤  ۰۳۵/۰  ۰۳۵/۰≤ ۰۳۵/۰  
S ۰۳۰/۰≤  ۰۳۰/۰  ۰۳۵/۰≤  ۰۳۰/۰  
Cr ۰۰/۲ -۰۰/۱۱  ۲۰/۱ -۹۰/۰  ۱۰/۱ -۸۰/۰  -  

MO - ۳۰/۰ -۱۵/۰  - - 
  

 
  ن پژوهشيه شده در ايته يهاتيغهطرح  - ٣شکل 

  
 يفوالدهاک از يل دهنده هر ينکه عناصر تشکيبا توجه به ا

، دامنه درجه حرارت مناسب و زمان استمتفاوت  يانتخاب
نچ و تمپر يت و سپس کوئيدن به فاز آستنيرس يالزم برا
ات يعمل يهادورهل ين دلي. به هماستز متفاوت يشدن ن
مورد نظر در هر  يبه سخت يابيدست ياز برايمورد ن يحرارت

شنهاد يفوالد با کد مشخص، توسط شرکت سازنده پ
 يحرارت يهادورهز از يق نين تحقيگردد که در ا يم
  استفاده شد.  يشنهاديپ

، DIN X 210Cr12فوالد  يبرا يات حرارتيعمل يهادوره
سخت كاري حجمي با دو نرخ متفاوت سرد کردن (شکل 

و  يحجم ي، سخت کارDIN 42 CrMo4فوالد  ي)، برا٤
 فوالد ي)، برا٥(شکل  ييبه روش القا يسطح يسخت کار

DIN 16 MnCr5، به دو روش  يسطح يسخت کار
 DINفوالد  ي) و برا٦ع (شکل يجامد و ما يده کربن

CK45استن نوع فوالد يمار شاهد نيز از اي، كه جنس ت ،
مار شاهد ينه نسبت به تيبه يات حرارتيعمل دورهک ي

  ).٧انتخاب شد (شکل 
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  در هوا)ب) تيمار دوم (کوينچ   الف) تيمار اول (کوينچ در روغن)

  DIN X 210Cr12هاي عمليات حرارتي فوالد دوره - ٤شکل 

  

    
  کاري القايي)ب) تيمار چهارم (سخت  کاري حجمي)الف) تيمار سوم (سخت

  DIN 42 CrMo4دوره عمليات حرارتي فوالد  - ٥شکل 

  

    
  ب) تيمار ششم (کربن دهي مايع)  الف) تيمار پنجم (کربن دهي جامد)

  DIN 16 MnCr5هاي عمليات حرارتي فوالد دوره - ٦شکل 
  

  
 مار هفتم)ي(ت DIN CK45فوالد  يات حرارتيعمل دوره - ٧شکل 
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آنها،  يرو يات حرارتيها و انجام عمل غهيپس از ساخت ت
آزمونآزمون با استفاده از دستگاه  يسنج يات سختيعمل
 يهانمونه يبر رو M4U 750مدل  EMCo Test يسخت
لوگرم و يک ١٠ه ياول يرويبا ن ١ش شده در واحد راکوليپال
ن آزمون يلوگرم صورت گرفت. همچنيک ١٥٠ يينها يروين

 يها نمونه يسک بر رويد ين بررويش به روش پيسا
 ٥به قطر  ييهاسکيدش که به شکل يآزمون سا

 يو سخت ٥٢١٠٠ جنس فوالد ن ازيبا پ متر يتسان
64RC)وتن و در ين ۱۶۰ يرويسک متحرک در ني) و د
 ASTM G99 ه و مطابق با استاندارديمتر بر ثان ١/٠سرعت 

ش، کاهش وزن نمونه توسط يانجام شد. در مراحل آزما 
د. يتال و با دقت ده هزارم گرم محاسبه گرديجيد يترازو

و  %٣٠±٥متر در رطوبت  ١٠٠٠ ش در مسافتيآزمون سا
متر مسافت،  ١٠٠ هر از انجام شد. بعد ٢٥±C٥° يدما

 محاسبه وزن آنها كاهش و شده خارج دستگاه از ها نمونه
  .گرديد

ها بر غهي، تيط کارکرد واقعيها در شراغهيت آزمونبه منظور 
نصب  CPMمدل  يچکش ابيروتور دستگاه آس يرو
اب يماه از کاکرد دستگاه و آس ٣د. پس از مدت زمان يگرد

شد  دستگاه باز يها از رو غهيتن غله، ت ١٨٠٠نمودن مقدار 
شد.  يريش آنها بر حسب تلفات جرم، اندازه گيو مقدار سا

 يها از نظر شکل ظاهر غهير شکل تييزان تغين ميهمچن
  د.يسه گرديو مقا يبررس

  
  نتايج و بحث

  هاغهيت يبر سخت يات حرارتياثر عمل يبررس
مختلف  هايتيغهجدول تجزيه واريانس سختي سنجي 

نشان داده شده است.  ٣هاي مختلف در جدول دورهتحت 
در ) P<0.01( ٪٩٩همانطور که مشخص است، به احتمال 

دار آماري  شرايط اين آزمايش، بين تيمارها تفاوت معني
ات يهاي مختلف عملدورهوجود دارد. به عبارت ديگر، 

هاي متفاوت  ها از جنستيغهحرارتي اعمال شده بر روي 
 دوره اايجاد سختي متفاوت، متناسب بتوانسته است باعث 

 يو جنس تيغه گردد. لذا به منظور بررس يات حرارتيعمل
آزمون سختي  يهانيانگيسه ميمارها، مقاين تياختالف ب

مختلف به روش دانکن  يهاي حرارت دوره در ها سنجي تيغه
  نشان داده شده است. ٤در جدول 

                                                
1- Rockwell Hardness 

 DIN X(فوالد ١دهد که تيمار شماره يج نشان مينتا

210Cr12 سختي آزمون اول) در  دورها عمليات حرارتي ب
در مقايسه با بقيه  داريمعنيآماري تفاوت  سنجي از نظر

 ١١، يآن نسبت به نمونه فعل يداشته است و مقدار سخت
کروم  يدرصد باالدليل  بهن تفاوت ي، ااستشتر يب cراکول 

زتر يد ريت و کاربيمارتنز يها درصد) و وجود بسته ١٢(
ن نوع فوالد نسبت به نمونه يدر ا ي. مقدار سختاست

گر ي. به عبارت داستشتر يمشابه کوئنچ شده در هوا ب
ت و يمارتنز يها ش نرخ سرد کردن، بستهيافزادليل  به

 يزتر شده است و توانسته است بر مقدار سختيد ريکارب
 DIN(فوالد  ٢مار يثر باشد. تؤفوالد، نسبت به نوع مشابه م

X 210Cr12  باال دليل  بهدوم)  يات حرارتيعمل دورهبا
درشت  يدهايت و کاربيبودن درصد کروم و وجود مارتنز

ات يعمل دورهبا  DIN 16 MnCr5(فوالد  ٥مار يتر و ت
جامد)  يبه روش کربن ده يسطح يکارسخت يحرارت
، تفاوت يسخت کربوره شدن سطح نمونه از نظردليل  به
مارها با هم اختالف يه تيبق يبا هم نداشته ول يدار يمعن
  دارند. يدار يمعن

  
  هاغهيش تيبر سا يات حرارتياثر عمل يبررس
ها بر غهيزان کاهش جرم تيها بر اساس مغهيش تيسا

، ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠ يهاگرم در مسافتيليحسب م
شده  يمتر ط ١٠٠٠و ٩٠٠، ٨٠٠، ٧٠٠، ٦٠٠، ٥٠٠، ٤٠٠
شد. جدول تجزيه  يريگنوع فوالد مذکور اندازه ٤در 

هاي مختلف دورههاي مختلف تحت تيغهش يواريانس سا
(  ٪٩٩شده است. به احتمال دادهنشان  ٥در جدول 

P<0.01(  در شرايط اين آزمايش، بين تيمارها تفاوت
اختالف  يدار آماري وجود دارد. لذا به منظور بررس معني

 يش برخيآزمون سا يهانيانگيسه ميمقامارها، ين تيب
مختلف به روش دانکن در  يهاي حرارت دورهها در  تيغه

  نشان داده شده است. ٦جدول 
به مقاومت  يابيافت که دستيتوان در يمارها ميسه تياز مقا
 DIN Xيعني فوالد  ١ مار شمارهيش باال با انتخاب تيبه سا

210Cr12  عمليات حرارتي کوئنچ در روغن امکان  دورهبا
 DINش در فوالد ي. علت باال بودن مقاومت به سااستر يپذ

X 210Cr12  عمليات حرارتي کوئنچ در روغن،  دورهبا
زساختار يکروم و ر يباال به واسطه درصد باال يزان سختيم

 يات حرارتيد در اثر عمليت به همراه ذرات کاربيمارتنز
ش يبا افزا يشگاهيش آزمايسا آزمون. در استمناسب 
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 يهادر مسافت يشتر شده وليش بيمسافت، مقدار سا
جه يدار وجود دارد. نت يمارها اختالف معنين تيکسان، بي
نسبت  DIN CK45کسان، فوالد ي يها ن که در مسافتيا

ش يگرم سا يليم ١٢مقدار  DIN X 210Cr12به فوالد 
 DIN Xيعني فوالد  ١ داشته است. تيمار شماره يشتريب

210Cr12  عمليات حرارتي کوئنچ در روغن مقدار  دورهبا
تواند توصيه گردد. در  داشته است و مي يسايش كمتر
شده کاهش وزن  يش مسافت طيها با افزا همه فوالد

ش، کاهش وزن با يآزمون سا يابد. در ابتداي يش ميافزا
آزمون انجام  يانينسبت به مراحل پا يشتريسرعت ب

ش يسا يها د شدن سطح نمونهيل آن، اکسيشود، که دل يم
ه يه اليش سطح اوليبود و با سا يات حرارتيپس از عمل

رسد،  يدار مين رفته و نمونه به حالت پاياز ب يدياکس
شده  يط يهاجه سرعت کاهش وزن در مسافتيدرنت
  .استش کمتر يآزما يانيپا

  

  ات حرارتي يهاي مختلف عملدورههاي مختلف تحت تيغهتجزيه واريانس سختي سنجي  - ٣ جدول
SOV df SS MS F P 
 ns ١٤٩/٠ ١٢٥/٠ ٢٥٠/٠ ٢  )Rتكرار (
 ٠١/٠ ٨٩٠/١١٥ ٢٣٢/٩٧ ٦٢٥/٦٨٠ ٧  )tتيمار (

  --  -- - ٨٣٩/٠ ٧٥٠/١١ ١٤  )Eش (يآزما يخطا
        ٦٢٥/٦٩٢  ٢٣  )Tكل (

  

  مختلف به روش دانکن يهاي حرارت دورهها در  سنجي تيغهسختيآزمون  يهانيانگيسه ميمقا - ٤جدول 
 ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شماره تيمار
  c٨٣٣/٤٩  d٣٣٣/٥٢  f٥٩  e٦٦٦/٥٦  b٣٣٣/٤٨  a٤٦  e٨٣٣/٥٦  g٦٦٦/٦١  ميانگين تيمار

 

 هاي مختلف حرارتي دوره ها ومسافت درها  تجزيه واريانس سايش تيغه - ٥جدول 

  

 هاي مختلف به روش دانکنمسافتمختلف و  يهاي حرارتدوره در هاتيغهسايش  يهانيانگيسه ميجه مقاينت - ٦جدول 

 شماره تيمار
  مسافت

  متر ۱۰۰۰  متر ۸۰۰  متر ۶۰۰  متر ۴۰۰  متر ۳۰۰  متر ۲۰۰  متر ۱۰۰  متر ۵۰
۱  a۲/۲۵ b۳۸/۲۷  d۷۱/۲۹  f۵۸/۳۱  i۱۸/۳۴  l۳۶/۳۷  m۰۶/۳۹  r۲۶/۴۲  
۳  c۱۱/۲۹  e۳۱/۳۱  g۹۰/۳۲  i۴۸/۳۴  k۷۱/۳۶  n۶۸/۳۹  q۴۲  t۸۱/۴۴  
۶  f۵۶/۳۱  h۸۶/۳۳  j۸۶/۳۵  l۳۷/۳۷  o۸۶/۳۹  p۱۶/۴۱  t۶۶/۴۴  v۰۶/۴۷  
۷  l۳۸/۳۷  no۸۰/۳۹  p۱۱/۴۱  s۱۸/۴۳  u۱۱/۴۶  w۴۹  x۲۱/۵۱  y۱۸/۵۴  

 
  شيو سا يح سختيسه نتايمقا

ابد ي يش ميش افزايمقدار مقاومت به سا ،يش سختيبا افزا
ه يچون عمق ال ،يسطح يکاربا سخت يها نمونه در يول

، ممکن است در است متر ميلي ٥/٠سخت شده حداکثر تا 
شتر باشند، يش بيباالتر و مقاومت به سا يسخت يابتدا دارا

ه سخت شده مقدار مقاومت به ين رفتن الياما با از ب
(فوالد  ٦مار شماره ين راستا تيشود. در ا يزکم مين شيسا

DIN 16 MnCr5 به روش  يسطح يکارسخت) که
 يدارا ١مار شماره يپس از ت ،ع شدهيما دهي کربن

ه سخت شده، ين رفتن اليبا از ب يولاست  ين سختيشتريب
 DIN(فوالد  ٣مار شماره يش آن از تيمقدار مقاومت به سا

42 CrMo4  مار ي. تاست) کمتر يحجم يکارسخت دورهبا
 يسطح يکار با سخت DIN 42 CrMo4(فوالد  ٤ شماره

نسبت به نمونه  يشتريب ي) در ابتدا سختييالقابه روش 
با  يداشته است ول يحجم يکار سخت دورهمشابه خود با 

 ٨مار شماره يه سخت شده به همراه تين رفتن الياز ب
ن مقاومت يکمتر يمار شاهد) دارايت - DIN CK45(فوالد 

  .است يشيسا

SOV df SS MS F P 
 R(  ۲ ۰۷۷/۰ ۰۳۹/۰ ۵۷۱/۵ nsتكرار (
 t(  ۳۱ ۲۶۵/۴۵۲۹ ۱۰۵/۱۴۶ ۱۴/۲۰۸۷۲ ۰۱/۰تيمار (

  -  - E(  ۶۲ ۴۶۲/۰ ۰۰۷/۰ش (يآزما يخطا
  -  -  - T(  ۹۵ ۶۲۵/۶۹۲كل (
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  يج آزمون عملينتا
 يهانيانگيسه ميج تجزيه واريانس و مقاينتا ٨و  ٧جداول 

هاي مختلف در آزمون دورههاي مختلف تحت تيغهش يسا
) P<0.01(  ٪٩٩دهد. به احتمال يرا نشان م يعمل

دار آماري  درشرايط اين آزمايش، بين تيمارها تفاوت معني
 DIN X  (فوالد ٢و  ١تيمارهاي شماره وجود دارد. 

210Cr12  آزمونمتفاوت) در  يات حرارتيعمل دورهبا 
بقيه  داري در مقايسه با ش از نظر آماري تفاوت معنييسا

 يدار آمار يمار، تفاوت معنين دو تين ايب ياند ول داشته
ات يمتفاوت عمل يها دوره گريوجود ندارد، به عبارت د

ش يفوالد نتوانسته است مقدار سان يا يبر رو يحرارت
ن يب ين سختيانگينکه ميرغم ا يد، عليجاد نمايا يمتفاوت

همگن بودن  ل آن نايدار بود و دل يمار معنين دو تيا
ن ي. باست يات حرارتيساختار به وجود آمده در اثر عملريز
دار نبوده،  يش معنيز تفاوت مقدار ساين ٦و  ٣ يمارهايت

 DIN 42فوالد  يبر رو يحجم يحرارتات يعمل دوره يعني

CrMo4 ع يبه روش کربوره کردن ما يسطح يکار و سخت
ک مقدار توانسته يبه  DIN 16 MnCr5فوالد  يبر رو

 ٢و  ١ يمارهايد و بعد از تيجاد نمايا يشيمقاومت سا
ز ين ٨و  ٤هاي  ماريرا دارد. ت يشين مقاومت سايشتريب

 يسطح يکارسخت يعنياند، ش مشابهي داشتهيمقدار سا
نتوانسته  DIN 16 MnCr5فوالد  يبر رو ييبه روش القا

د و به يجاد نمايا يقابل قبول يشياست مقدار مقاومت سا
ن مقاومت ي) کمتري(نمونه فعل DIN CK45 همراه فوالد

اند.  ش متفاوتي داشتهيها سا اند. بقيه تيغه را داشته يسابش
به  ٢٠٨٠/١فوالد مار مربوط به يش در دو تيمقدار سا

 يدرصد وزن ٥/٤ يو در نمونه فعل يدرصد وزن ٢مقدار 
ش در فوالد ي. علت باال بودن مقاومت به سابودها  غهيت

DIN X 210Cr12 ت به همراه ذرات ينه مارتنزياز زم يناش
  .استمناسب  يات حرارتيد در اثر عمليکارب

  
  هاي كامل تصادفيبلوكقالب طرح  آزمون عملي در هاي مختلف درتيغهتجزيه واريانس سايش  - ٧جدول 

SOV df SS MS F P 
 ns ٨٦٧/١ ٢٨٢/٠ ٥٦٤/٠ ٢  )Rتكرار (
 ٠٠١/٠ ٤٩٦/٣١٦ ٧٩١/٤٧ ٥٣٩/٣٣٤ ٧  )tتيمار (

  -  - ١٥١/٠ ١١٠/٢ ١٤  )E( شيآزما يخطا
  -  -  - ٦٢٥/٦٩٢ ٢٣  )Tكل (

  
 آزمون عملي به روش دانکن مختلف در يهاي حرارتدوره در هاتيغهسايش  يهانيانگيسه ميجه مقاينت - ٨جدول 

 
کارکرد  ماه از ٣ها پس ازگذشت  غهيت يشکل ظاهر يبررس

 DIN X 210Cr12(فوالد  ١غه شماره يآنها نشان داد که ت
ن يکمتر يکوئنچ در روغن) دارا يات حرارتيعمل دورهبا 

 ٤غه شماره ي. تاستغه يلبه ضربه زننده ت درش يفرسا
) و ييالقا يسطح يکار سختبا  DIN 42 CrMo4(فوالد 

مار شاهد ي) که تDIN CK45(فوالد  ٨غه شماره يت
ر شکل ييش و تغين فرسايشتريب يشود دارا يمحسوب م
  ).٩و  ٨ يها(شکلاست غه يت يلبه کاربرد

(تيغه  DIN CK45دوره بهينه عمليات حرارتي در فوالد 
) موثر بوده ٨) نسبت به تيمار شاهد (تيغه شماره ٧شماره 

کمتر است.  ٨از تيغه شماره  ٧و سايش در تيغه شماره 
با  DIN 16 MnCr5(فوالد  ٥لبه کاربردي تيغه شماره 

دهي جامد) نسبت به  کاري سطحي به روش کربن سخت

کاري با سخت DIN 16 MnCr5(فوالد  ٦تيغه شماره 
مايع) دچار سائيدگي بيشتري  دهي کربنه روش سطحي ب

شده است و دليل آن، شرايط بهتر محيط کربوره کردن در 
با  DIN 16 MnCr5(فوالد  ٣روش مايع است، تيغه شماره 

 DIN X 210Cr12کاري حجمي) پس از فوالد  دوره سخت
هاي شماره  داراي کمترين سايش است. سائيدگي در تيغه

برابر  ٤هاي شماره  صد وزني و در تيغهدر ٢برابر با  ٢و  ١
درصد  ٥/٤برابر با  ٨درصد وزني و در تيغه شماره  ٧/٤با 

وزني است. نتايج آزمون عملي با نتايج آزمون سايش 
  آزمايشگاهي تطابق دارد.

 شماره تيمار ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨
f٩٤٠/١٦  e٣٢٦/١٤  c٣٨٨/١١  d١٤١/١٢  f٨١١/١٦  c٩٨٦/١٠  a٩١/٦  aميانگين تيمار  ٧/٦  
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كوئنچ  DIN X 210Cr12(فوالد  ١ غه شمارهيسه تيمقا -٨شکل 
 دورهبا  DIN 42 CrMo4(فوالد  ٤ غه شمارهيروغن) و ت در

  )ييالقا يکارسخت
  

 
كوئنچ  DIN X 210Cr12(فوالد  ١غه شماره يسه تيمقا - ٩شکل 

  مار شاهد)يت DIN CK45 (فوالد ٨غه شماره يدر روغن) و ت
  

  گيري نتيجه
ر يتأثنوع فوالد تحت  ٤ يکيق حاضر، خواص مکانيدر تحق

ن مناسب يگزيافتن جاي يمختلف، برا يات حرارتيعمل
 يغالت مورد بررس ياب چکشيآس يهاغهيت يبرا

  ل به دست آمد.يج ذيقرارگرفت و نتا
 دورهبا  DIN X 210Cr12(فوالد  ١مار شماره يت -١

و  ين سختيشتريعمليات حرارتي کوئنچ در روغن)، ب
  ش را داشته است.يمقاومت به سا

 دورهبا  DIN 42 CrMo4فوالد ( ٤ يمار شمارهت -٢
) و ييالقابه روش  يسطح يکارسخت يات حرارتيعمل
) مقدار مقاومت به DIN CK45فوالد ( ٨يمار شماره ت

ش ين مقاومت به سايکمتر يش مشابهي داشته و دارايسا
  اند.  بوده
نشان داد  يها در آزمون عمل غهيت يشکل ظاهر يبررس -٣

 دورهبا  DIN X 210Cr12(فوالد  ٢و  ١غه شماره يکه ت
لبه  ش درين فرسايکمتر يمختلف) دارا يات حرارتيعمل

  .بودغه يضربه زننده ت
 يتطابق خوب يو آزمون عمل يشگاهيآزما آزمونج ينتا -٤

  ند.ينمايد مييگر را تايکديج يبا هم داشته و نتا

 DIN X، فوالد يجيو ترو يشنهاد علميک پيبه عنوان  -٥

210Cr12  عمليات حرارتي کوئنچ در روغن به  دورهبا
ه يتوص يفعل يها غهيت ين مناسب برايگزيعنوان جا

  گردد. يم
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