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چكیده طرح:
فـوالدی دوفـازی بـا خـواص مکانیکی برتری نسـبت به فوالدهـای تجـاری دوفازی موجـود در بازار 
جهانـی تولیـد شـد. اين فـوالد با اعمـال سـیکل های ترمومکانیکـی روی يکـی از فوالدهـای كم كربن 
 2 µm تولیـد داخل تهیه  شـده اسـت. سـاختارهای دوفـازی فوق ريزدانه با متوسـط اندازه دانه فريـت حدود
و توزيـع يکنواخـت شـبکه زنجیـره ای جزايـر مارتنزيتی، بـا آنیل كوتاه مدت سـاختارهای دوتايی هشـتاد 
درصد نورد سـرد شـده حاصل شـد. آزمون های كشـش مشـخصه های متـداول فوالدهای دوفـازی نظیر 
تسـلیم پیوسـته، نسـبت تسـلیم پايین و انعطاف پذيـری يکنواخت باال را بـرای نمونه های دوفازی نشـان 
داد. خـواص مکانیکـی نمونه هـای با سـاختار دوفـازی فوق ريزدانه جديد نسـبت بـه نمونه اولیـه افزايش 
چشـمگیر داشـته اسـت، بـه نحـوی كه عالوه بر اسـتحکام كششـی بـه مراتـب باالتـر )200%~( نمونه 
آنیـل بین بحرانـی شـده در دمـای C˚830 بـه مـدت 8 دقیقـه ) MPa 1587( نسـبت بـه نمونـه اولیـه 
)MPa 540(، انعطاف پذيـری يکنواخـت مشـابه )7%~( حاصـل شـد. تعـادل اسـتحکام انعطاف پذيری 
قابـل مالحظـه  )100UTS×UE 3-J cm< ( فوالدهـای دوفـازی توسـعه داده شـده در مقايسـه 
بـا كارهـای قبلـی و فوالدهـای تجـاری مـورد اسـتفاده در صنايـع خودروسـازی بـا اسـتحکام باال 
نظیـر DP ،DP600 800 و DP980، ظرفیـت بـاال بـرای جايگزينـی گريدهـای تجـاری را نشـان داد. 
ممانعـت از گسـترش موضعی شـدن كرنـش در مجـاورت دانه هـای فريـت و توزيـع يکنواخـت كرنش در 
میـان ريزسـاختار ناشـی از سـاختار شـبکه  زنجیـره ای جزايـر مارتنزيتی ريز و كاهـش اندازه دانـه فريت، 
شـروع ناپايـداری پالسـتیك و گلويـی شـدن مـاده را بـه تأخیر انداختـه و بـه انعطاف پذيـری قابل قبول 

حتی در سـطوح اسـتحکام خیلـی باال انجامیده اسـت.

● عنوان طرح: ارتقاي استحكام فوالد دوفاز با شكل پذيري باال
● پژوهشگر : يوسف مظاهري رودبالي
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