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مقدمھ 

کربن پايه و اساس روشهاي مختلف عمليات حرارتي     -نمودار تعادلي آهن ⇨
ليکن اين نمودار فقط شرايط تعادل بين آهن و کربن را در دماهاي          . است

ا،  مختلف نشان مي دهد، در حالي که در اکثر روشهاي عمليات حرارتي فواله   
به بيان ديگر، پارامتر زمان     . دگرگوني در شرايط کامالً ناتعادلي انجام مي شود    

. يکي از مهمترين پارامترهاي مؤثر است   

-دما-اثرات زمان بر روي ساختار و خواص نهايي فوالها توسط نمودارهاي زمان    ⇨
.موسوم اند، مشخص مي شود    TTTدگرگوني که به نمودارهاي  

را بر   به کمک نمودارهاي ياد شده مي توان اثرات هر دو پارامتر زمان و دما      ⇨
. روي پيشرفت دگرگوني در فوالدها به سادگي بررسي کرد 



TTTنمودارهاي 

بر حسب اينکه دگرگوني آستنيت به ساختار يا فاز جديد در دماي    ⇨
انجام   ) در دماهاي مختلف (و يا در اثر سرد شدن پيوسته   ) همدما(ثابت

) IT(به ترتيب از نوع نمودارهاي دگرگوني همدما   TTTشود، نمودارهاي 
. مي باشد) CT(و درگرگوني در سرد شدن پيوسته

CCTنمودارهاي دگرگوني در اثر سرد شدن پيوسته به نمودارهاي    ⇨
.    معروفند



ITنمودارهاي دگرگونی همدما 
روش رسم اين نمودارهاي به چه صورت است؟ ⇨
نمونه هاي متالوگرافي را در ناحيه تکفازي آستنيت براي مدت زمان      ⇨

حرارت داده تا اينکه ساختار يکنواخت آستنيت به   ) معموالٌ يک ساعت (کافي
.دست آيد

نمونه ها در  . يک سري از نمونه ها به دماي ثابتي بين            رسانده مي شوند         ⇨
دماي ثابت براي مدت زمانهاي متفاوت نگهداري شده و سپس تا دماي اتاق      

.  سريع سرد مي شوند

1, AM S



چگونگی پیشرفت دگرگونی 



... نمودار دگرگونی همدما 
فوالد (براي يک فوالد کربني ساده يوتکتوئيدي   ) IT( نمودار دگرگوني همدما⇨

. نشان داده شده است ) ۱۰۸۰



اصول استفاده از نمودار دگرگونی همدما



نمودار دگرگونی در ضمن سرد کردن 
)CT(پیوسته

کاربرد صنعتي دارد به طوري که مي توان گفت تقريباً     CTدر بيشتر موارد نمودار  ⇨
در تمام موارد، فوالدها تا ناحيه   

آستنيت حرارت داده شده و سپس    
به طور پيوسته تا دماي اتاق سرد    

. مي شوند  


