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  محمدحسين شاعري

  

  

  



  نكات ضروري و ايمني در ازمايشگاه عمليات حرارتي

 پوشيدن روپوش آزمايشگاه جهت كار در آزمايشگاه اجباري است. - 1

 نياز و به مدت زمان كوتاه باز نگه داريد. ا فقط در زماندرب كوره ر - 2

 ها جدا خودداري نماييد.بر مرطوب و يا چرب به كورهكردن قطعات و اناز وارد  - 3

ش نسوز و در صورت نياز ماسك كوره، حتما از انبر مناسب و دستك ها دربراي گذاشتن و برداشتن نمونه - 4
 صورت استفاده نماييد.

 رد نكند.هاي كوره برخوهنگام كار با انبر در كوره روشن و گرم، دقت نماييد كه انبر به المان - 5

 هاي حمام نمك جدا خودداري نماييد، زيرا خظر انفجار وجود دارد.از وارد كردن قطعات و انبر سرد به بوته - 6

 هاي مربوطه را خاموش نماييد.پس از اتمام كار كوره - 7

 ها را بر روي آجر نسوز قرار دهيد.هاي داغ خارج شده از كورهنمونه - 8

 سالم بودن سنگ آن اطمينان حاصل نماييد.زني از قبل از روشن كردن دستگاه سنگ - 9

 نماييد. زني استفادهحتما از ماسك سنگزني جهت كار با دستگاه سنگ -10

زني قطعات را با دقت گرفته و با فشار بسيار كم آنها را به سنگ سنباده تماس دهيد و دقت جهت سنگ -11      
 ا بسيار خطرناك است.هاي شمبراي چشم زنيهاي ناشي از سنگنماييد كه جرقه

سنجي نماييد و سپس در صورت در سختي Cهاي فوالدي ابتدا با راكول سنجي نمونهجهت سختي  -12
هاي آلومينيومي بهتر است از روش ويكرز استفاده نماييد. براي نمونه Bمحدوده نبودن سختي از راكول 

 استفاده نماييد.

 ار دهيد.پس از پايان كار وسايل را در جاهاي مربوطه قر  -13

 

 

 



  نحوه ارزيابي دانشجويان

  

  نمره) 5( و ... نظم و انضباط، حضور در آزمايشگاه، در آزمايشگاهفعاليت  - 1

  نمره) 5امتحان پايان ترم ( - 2

  نمره) 7ها ( گزارش كار كتبي تمام آزمايش - 3

 .در ارائه كتبي فقط الزم است نتايج مربوط به گروه خود را ارائه كنيد 

  ارائه كتبي بايد شامل مقدمه (مروري براي منابع مختصر در مورد آزمايش)، نتايج به صورت كامل (نتايج
بايد حتما شامل نمودارها و جداول مورد نياز باشد)، تحليل نتايج (نتايج بايد به صورت كامل و دقيق تحليل 

  و بحث شوند) و منابع و مراجع باشد 

  نمره) 3ش (ارائه شفاهي يك يا دو آزماي - 4

  را ارائه كنيد. ها تمام گروهالزم است نتايج مربوط به گروه  شفاهيدر ارائه 

  بايد شامل مقدمه (مروري براي منابع مختصر در مورد آزمايش)، نتايج به صورت كامل (نتايج  شفاهيارائه
بايد حتما شامل نمودارها و جداول مورد نياز باشد)، تحليل نتايج (نتايج بايد به صورت كامل و دقيق تحليل 

  و بحث شوند) و منابع و مراجع باشد 

 

  

  

  

  

  

 



  ير جنس فوالد (درصد كربن)): بررسي تاث1آزمايش (

  

  : بررسي اثر درصد كربن بر سختي نهايي فوالد سخت شدههدف آزمايش

  

  روش كار: 

 را آماده نماييد.  1060و  1045، 1015،  4140هايي از فوالد نمونه )1

 .آستنيته نماييد در دماي مربوطه دقيقه 20هاي فوالدي را به مدت هريك از نمونه )2

 ) كنيد.  quenchيكنواخت در آب شوكه (ها را با تالطم نمونه )3

  گيري در جدول زير قرار دهيد.سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهرا ها نمونه )4

  1060  1045  1015 4140 فوالدها

       سختي پس از عمليات حرارتي

 

 تحليل نماييد.با كمك جدول فوق منحني سختي بر حسب درصد كربن را ترسيم نماييد و سپس آن را  )5

  

  

  

  



  ): بررسي اثر محيط سردكننده2آزمايش (

  

  هاي سردكنندگي مختلف بر سختي نهايي فوالد سخت شده: بررسي اثر سرعتهدف آزمايش

  

  روش كار: 

 را آماده نماييد.  1060و  1045، 1015،  4140هايي از فوالد نمونه )1

 .نماييدآستنيته در دماي مربوطه دقيقه  20هاي فوالدي را به مدت هريك از نمونه )2

 هاي آب، روغن، هوا و كوره سرد نماييد.  ها را در محيطنمونه )3

 گيري در جدول زير قرار دهيد.سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهرا ها نمونه )4

  ها را متالوگرافي نماييد و از ريزساختار آنها تصوير بگيريد.نمونه )5

  كوره  هوا  روغن آب محيط سرد كننده

       سختي پس از عمليات حرارتي

       )C/S˚سرعت تقريبي سردشدن (

 

 با كمك جدول فوق منحني سختي بر حسب سرد شدن را ترسيم نماييد و سپس آن را تحليل نماييد. )6

 

 

 



  زمان حرارت دادن): بررسي 3آزمايش (

  

  فوالد سخت شدهزمان حرارت دادن بر سختي نهايي : بررسي اثر هدف آزمايش

  

  روش كار: 

 را آماده نماييد.  1060و  1045، 1015،  4140هايي از فوالد نمونه )1

آستنيته  در دماي مربوطه دقيقه 60و  30، 20، 10، 5هاي زمانهاي فوالدي را به مدت هريك از نمونه )2

 .نماييد

 كنيد.   سردتالطم يكنواخت آب با ا در روغن يها را نمونه )3

  گيري در جدول زير قرار دهيد.سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهرا ها نمونه )4

  60  30  20 10 5 زمان آستنيته (دقيقه)

         سختي پس از عمليات حرارتي

 

را ترسيم نماييد و سپس آن را تحليل  زمان آستنيته شدنبا كمك جدول فوق منحني سختي بر حسب  )5

 نماييد.

 

 

 



  درجه حرارت آستنيته كردن ): بررسي4آزمايش (

  

  : بررسي اثر درجه حرارت آستنيته كردن بر سختي نهايي فوالد سخت شدههدف آزمايش

  

  روش كار: 

 را آماده نماييد.  1060و  1045، 1015،  4140هايي از فوالد نمونه )1

 .آستنيته نماييد C970˚و  C780 ،˚C850، ˚C920˚هاي ، دقيقه در درجه حرارت 20ها را به مدت نمونه )2

 ) كنيد.  quenchها را با تالطم يكنواخت در آب شوكه (نمونه )3

  گيري در جدول زير قرار دهيد.سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهرا ها نمونه )4

  C780 ˚C850  ˚C920  ˚C970˚ دماي آستنيته

       سختي پس از عمليات حرارتي

 

را ترسيم نماييد و سپس آن را  درجه حرارت آستنيته كردنبا كمك جدول فوق منحني سختي بر حسب  )5

 تحليل نماييد.

  

  

  

  



  ): برگشت5آزمايش (

  

  : بررسي اثر دماي برگشت بر سختي نهايي فوالد سخت شدههدف آزمايش

  

  روش كار: 

 را آماده نماييد.  1060و  1045، 1015،  4140هايي از فوالد نمونه )1

 دقيقه آستنيته نماييد 20هاي فوالدي را در دماي مربوطه به مدت هريك از نمونه )2

 ) كنيد.  quenchها را با تالطم يكنواخت در آب شوكه (نمونه )3

 گيري در جدول زير قرار دهيد.سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهرا ها نمونه )4

 .گشت دهيدبر C700˚و  C150 ،˚C250 ،˚C450˚هاي ساعت در درجه حرارت 1ها را به مدت نمونه )5

  گيري در جدول زير قرار دهيد.ها سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهنمونه )6

  C150 ˚C250  ˚C400  ˚C700˚ دماي بازگشت

       قبل از بازگشتسختي 

       بعد از بازگشتسختي 

       كاهش سختي بعد از بازگشت

 

 را ترسيم نماييد و سپس آن را تحليل نماييد. دماي بازگشتسختي بر كاهش با كمك جدول فوق منحني  )7

 



  )Jominy): سختي پذيري (روش جوميني 6آزمايش (

  

  پذيري: آشنايي با روش جوميني و چگونگي تعيين ميزان سختهدف آزمايش

  

  روش كار: 

 را مطابق با استاندارد مربوطه آماده كنيد.  CK45و   CK15هايي از فوالد نمونه )1

ها را در دستگاه در درجه حرارت آستنيته كردن در مدت زمان الزم، نمونه هاپس از حرارت دادن نمونه )2

 استاندارد مربوطه قرار داده و از ناحيه پيشاني سرد نماييد.

 سنگ زده و سپس از ناحيه پيشاني به فواصل mm5ا به عرض دو سطح موازي در امتداد محور استوانه ر )3

   ميليمتر به طرف قاعده نمونه سختي سنجي نموده و نتايج را به صورت جدول زير تنظيم نماييد. 5/1

  mm(  5/1 3 5/4 6 5/7 9 12  15 18  21  24  27( فاصله از پيشاني

                    )Hvسختي (

 

ترسيم نماييد و سپس آن را تحليل  ه از پيشاني رابا فاصلسختي تغييرات با كمك جدول فوق منحني  )4

 نماييد.

  

  

  



  امدآزمايش كربوره كردن ج): 7آزمايش (

  

  هاي سخت كردن سطحي فوالدها: آشنايي با يكي از روشهدف آزمايش

  

  روش كار: 

 تهيه كنيد.  CK15هايي از فوالد نمونه )1

حاوي مخلوط مواد كربن دهنده قرار داده، درب ظرف را بسته و اطراف آن  مخصوصها را درون ظرف نمونه )2

 را با گل نسور درزگيري نماييد.  

 حرارت داده، سپس از كوره خارج كنيد. C850˚و  C950˚اي اهساعت در دم 5/1ظرف نسوز را به مدت  )3

عمق نفوذ كربن را با ميكروسكوپ نوري نيز اندازه داده و سطح آن را پرداخت نماييد و قطعات را برش  )4

 بگيريد. 

دهيد و سپس در آب شوكه نماييد. سپس  حرارت C920˚دقيقه در دماي  20به مدت يكي از قطعات را  )5

  گيري نموده و نمودار آن را رسم نماييد و نتايج را تفسير نماييد. سختي را از سطح تا عمق اندازه

  

  

  

  

  



  پيرسازي): 8آزمايش (

  

  : آشنايي با فرآيند پيرسختي آلياژهاي آلومينيومهدف آزمايش

  

  روش كار: 

 را آماده كنيد.  2024و يا   7075هايي از آلياژهاي آلومينيوم نمونه )1

) نگه داريد تا 7075(براي  C475˚ي ) و دما2024(براي  C495˚ي در دما ساعت  1را به مدت ها نمونه )2

 عمليات حل سازي به طور كامل انجام شود.

 ) كنيد.  quenchها را با تالطم يكنواخت در آب شوكه (نمونه )3

 .كنيدگيري اندازه قبل از پيرسازيسپس مقادير سختي آنها را  )4

 C240˚و  C190˚را در دو دماي  2024هاي و نمونه C170˚و  C120˚را در دو دماي   7075هاي نمونه )5

 ساعت) تحت عمليات پيرسازي قرار دهيد. 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4، 1هاي مختلف (در زمان

گيري كرده و نمودارهاي هاي مختلف پيرسازي اندازهها را پس از پيرسازي در دماها و زمانسختي نمونه )6

  سختي بر حسب زمان پيرسازي را رسم كرده و نتايج را تفسير كنيد 

  

  

  

  



  ها): سخت كردن چدن9آزمايش (

  

  هاي سردكننده مختلفها و بررسي محيط: آشنايي با عمليات حرارتي چدنهدف آزمايش

  

  روش كار: 

 ميليمتر از چدن خاكستري تهيه نماييد.  10هايي به ضخامت نمونه )1

 دقيقه آستنيته نماييد 60به مدت  C840-900˚ ي در محدودهرا در درجه حرارت نمونه )2

 هاي آب، روغن، هوا و كوره سرد نماييد.  ها را در محيطنمونه )3

 گيري در جدول زير قرار دهيد.سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهرا ها نمونه )4

  ها را متالوگرافي نماييد و از ريزساختار آنها تصوير بگيريد.نمونه )5

  كوره  هوا  روغن آب محيط سرد كننده

       حرارتيسختي پس از عمليات

 

 نتايج سختي سنجي را با نتايج متالوگرافي تحليل كنيد. )6

 

  

  

  



  ): آستمپرينگ چدن نشكن10آزمايش (

  

  هاي سردكننده مختلفها و بررسي محيط: آشنايي با عمليات حرارتي چدنهدف آزمايش

  

  روش كار: 

 ن پرليتي تهيه نماييد. نمونه چدن نشك 4 )1

 دقيقه آستنيته نماييد 60به مدت  C845-925˚ محدودهي در را در درجه حرارت نمونه )2

 نماييد.  منتقل  C350˚ها را به سرعت به حمام نمك سپس نمونه )3

 ها را از حمام نمك بيرون آوريد و در هوا سرد نماييد.دقيقه نمونه 40، 15، 8، 2هاي پس از زمان )4

 بگيريد.ها را متالوگرافي نماييد و از ريزساختار آنها تصوير نمونه )5

  گيري در جدول زير قرار دهيد.سنگ زده و سپس مقادير سختي آنها را پس از اندازهرا ها نمونه )6

  min( 2 8  15  40زمان (

       سختي پس از عمليات حرارتي

 

 تحليل كنيد. نمودار سختي بر حسب زمان آستمپر را رسم كرده و نتايج را )7

 

 

  



 



  كربن-نمودار آهن
  

Iron-Carbon Equilibrium Diagram 

  
  

  

  

  



  



  



 



  


