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فازها و ساختارها تعادلی     

دانشگاه هرمزگان، دانشکده فني و مهندسي، بخش         
مهندسي صنايع    



مقدمه

در اين فصل چگونگي آرايش فازهاي مختلف و ميکروساختارهاي حاصل از    ⇨
.دگرگوني آستنيت به مجموعه اي از فريت و سمنتيت مطالعه مي شود     

ميکروساختارهاي حاصل از دگرگوني نفوذي که در ضمن آهسته سرد شدن    ⇨
فوالدهاي کربني ساده به وجود مي آيد بحث عمده اين فصل را تشکيل مي       

.دهد



دگرگونی یوتکتوئیدي  
الً  در متالورژي، دگرگونيهايي که در آن يک فاز جامد به دو فاز جامد کام  ⇨

.متفاوت تبديل مي شود، به دگرگوني يوتکتوئيدي مرسوم اند    
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ساختار پرلیت



قانون اهرم
مقدار فريت و سمنتيت موجود در پرليت را به کمک قانون اهرم، مي توان    ⇨

. محاسبه کرد

درصد وزني سمنتيت در پرليت

درصد وزني فريت در پرليت
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مارتنزیت 

کربن و فوالدها،   -در آلياژهاي آهن⇨
مارتنزيت از سرد کردن سريع     

. آستنيت به وجود مي آيد  



سینتیک تشکیل مارتنزیت 

تشکيل مارتنزيت در دمايي ⇨
حوالي دماي اتاق شروع    

.مي شود  
در هر دما مقدار مشخصي     ⇨

مارتنزيت تشکيل مي شود    
و ادامه تشکيل مارتنزيت     

.مستلزم تبريد بيشتر است     
دماي شروع دگرگوني     ⇨

مارتنزيت و        دماي پايان       
. تبديل مي باشد 
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انواع مارتنزیت 

ش مي  با افزايش درصد کربن دماي شروع مارتنزيت به طور قابل مالحظه اي کاه     ⇨
.يابد

آلياژي   بنابراين دماي شروع و پايان تشکيل مارتنزيت تابع درصد کربن و عناصر      ⇨
. مي باشد

تشکيل   به طور کلي تمامي عناصر آلياژي به جز آلومينيوم و کبالت، دماي شروع   ⇨
. مارتنزيت را کاهش مي دهند



شکلهاي مختلف مارتنزیت

:مارتنزيت به دو شکل عمده ديده مي شود ⇨
مارتنزيت اليه اي ١.
مارتنزيت بشقابي  ٢.
يا  واژه اليه اي براي توصيف مارتنزيت تشکيل شده در فوالدهاي کم کربن و     ⇨

در کربن متوسط است، در حالي که واژه بشقابي توصيف کننده شکل مارتنزيت     
. فوالدهاي پر کربن است 

. در زير ميکروسکوپ ساختار مارتنزيت به صورت سوزني شکل ديده مي شود⇨
فحه  در حقيقت سوزنهاي ياد شده مقاطع اليه ها و بشقابهاي مارتنزيتي با ص      

.پوليش است



بینیت و دگرگونی بینیتی
و    بينيت در فوالدها در گستره دمايي بين پايينترين دماي تشکيل پرليت     ⇨

. باالترين دماي تشکيل مارتنزيت          تشکيل مي شود      
به  اين پديده خاصيت دو گانه داشته، بدين صورت که از بعضي جنبه ها شبيه  ⇨

.دگرگوني پرليتي و از برخي جنبه ها مشابه دگرگوني مارتنزيتي است   
ت بينيت ترکيبي از فريت و سمنتيت است با اين تفاوت که در پرليت سمنتي     ⇨

يز اليه اليه است اما در اينجا بينيت فريتي است که در اين فريت ذرات ر      
. سمنتيت پخش شده است
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میکروساختار بینیت
:بر اساس ميکروساختار دو شکل عمده بينيت وجود دارد  ⇨

يت به  بينيت بااليي يا پر شکل که در گستره دمايي درست زير دماي تشکيل پرل   ١.
. وجود مي آيد

تشکيل  بينيت پاييني يا بينيت سوزني شکل که در دماهايي نزديک دماي            ٢.
.  مي شود
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بینیت باالیی



بینیت پایینی


