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 چکیده

  ی ریپذی سختو    یریپذانعطاف،  باال  اریبسدارای استحکام    هااین دسته از فوالددارند.  هستند که کاربردهای حساس و پیشرفته    یی فوالدهاهای فنر  فوالد

ابتدا در دمای ها  در این پژوهش نمونهپرداخته شده است.    55Cr3فوالد فنرمختلف عملیات حرارتی    یهاکل یسباال هستند. در این پژوهش به بررسی  

  30در دمای  شده، سپس در سه محیط متفاوت آب، روغن و هوای فشرده    آستنیته دقیقه    30به مدت  درجه بر دقیقه    30با نرخ    گرادیسانتدرجه    850

ها  نتایج بررسی صورت گرفت.    آنهابازپخت روی    گرادیسانتدرجه    550و    450و    350سرد شده و پس از آن در سه دمای مختلف    گرادیسانت  درجه

کاهش پیدا کرده است، استحکام از حدود   Hb350تا حدود    Hb500از حدود   در روغن با افزایش دمای بازپخت مقدار سختی    نشان داده است که

MPa1700    تا حدودMPa850  10درصد تا حدود    4، همچنین درصد ازدیاد طول از حدود  افتهیشیافزاپذیری و چقرمگی  و انعطاف  افتهیکاهش  

  افته یبهبودهمچنین درصد ازدیاد طول و انرژی ضربه با افزایش دمای بازپخت    است.  افتهیشیافزا  J  45تا حدود    J10درصد و انرژی ضربه از حدود  

است. همچنین این نتیجه حاصل شد که محیط روغن کل دادهاست. سطوح شکست از حالت ترد به نیمه ترد و نرم با افزایش دمای بازپخت تغییر ش

محیط آب به دلیل حساسیت    گراد است.درجه سانتی   450-  550نچ این فوالد فنر است و بهترین محدوده دمای بازپخت بین  ئبهترین محیط برای کو

 مناسب نیستند.  55Cr3خواص مکانیکی برای کوئنچ فوالد  ضعیفهوای فشرده به دلیل نتایج   در سردشدننسبی فوالد به ترک و 
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