www.Collegeprozheh.ir

1

تحوالت و پیشرفت های اخیر در زمینه مطالعات
خستگی سایشی

گرد اورنده  :علی اکبری

استاد مربوطه  :دک تر فرهنگی
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 چکیده
پیشرفت قابل مالحظه ای در زمینه مطالعه خستگی سایشی در دهه گذشته صورت گرفته است .ازمایشات
استاندارد شده تر و دقیق تر کنترل شده اند و این داده های الزم را برای توسعه روش های پیش بینی عملکرد
خستگی سایشی فراهم کرده است .در این مقاله تعدادی از پیشرفت های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است ،که با
تالش برای اعمال معیارهای شروع چند محوری در مسئله سایش اغاز می شود .اهمیت اثر اندازه نشان داده شد و
مقایسه بین خستگی ناشی از شکاف و خمشی انجام شده است .روش های توصیف و تبیین شروع ترک با استفاده از
تحلیل مجانبی ،با مفاهیم توقف ریز ترک مورد بحث قرار گرفته که روشی برای پیش بینی حدود خستگی سایشی از
داده های خستگی عادی ارائه می دهد.

4



مقدمه

پدیده "سایش" بیش از یک قرن شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته است .ابتدا به عنوان یک پدیده اسیب
سطحی شناخته شده بود؛ اساسا انچه که امروز می توان به ان "سایش شدید" نامید .اولین مرجع ثبت شده در
ادبیات در مقاله ای از ادن و همکاران در سال  1911منتشر شد .این نویسندگان وجود نخاله یا ذرات سایش را به
عنوان اکسید اهن در مجاورت یک سطح مشترک تماس گزارش می دهند .اگر چه خستگی سایشی بطور خاص ذکر
نشده است ،تماس مورد نظر بین گیره و نمونه در یک ازمایش خستگی ساده بود .در سال های پس از ان ،بسیاری
از محققان از شکست های ناخواسته ناشی از خستگی سایشی در این پیکربندی رنج می بردند .در واقع ،سایش
بین یک نمونه و گیره مبنای ازمایش خستگی سایشی توسط هاتسون و همکاران استفاده شده است .پس از
تحقیقات اولیه ،سایش با کاهش عمر خستگی مرتبط شناخته شد (تاملینسون و همکارانWarlow- ،
 )]Daviesو اصطالح "خستگی سایشی" به منظور تشریح شرایطی متداول شد که ریزلغزش بین سطوح تماس
به کاهش عمر خستگی در مقایسه با یک جزء ساده ،منجر می شود.
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خستگی سایشی عامل تعداد زیادی از خرابی سرویس در طیف گسترده ای از کاربردها است .به عنوان مثال،
سایش در محورهای راه اهن توسط ماکسول و همکاران در سال  1967گزارش شده است ،با این حال در حدود
سی سال بعد باعث نگرانی می شود .به دالیل اشکار ،خستگی سایشی در صنایع مهم ایمنی مانند هوافضا و نیروگاه
هسته ای بسیار مهم است .ابتکار اخیر خستگی پرچرخه ( )HCFدر ایاالت متحده امریکا بر تحقیقات خستگی
در بخش هوافضا ،بخصوص در کاربردهای موتور هواپیما ،متمرکز شده است .در اینجا تعدادی از ویژگی های
تماسی مهم وجود دارد که ممکن است از خستگی سایشی اسیب ببینند .این موارد شامل ریشه های دم چلچله ای
پره های کمپرسور است (ناول) ،که در ان شکست ممکن است عواقب جدی برای سالمت موتور داشته باشد (زی
و همکاران).
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تحقیقات تجربی خستگی سایشی به چندین شکل صورت گرفته است .در ابتدا استفاده از پد های سایشی نوع پل
متداول بود ،همانطور که در شکل 1الف نشان داده شد (مثل فنر و فیلد) و این قطعات تا اوائل دهه 1990
محبوبیت داشته است .ویژگی اصلی سادگی ان است که نمونه خستگی عادی ممکن است در حالت خمش یا
کشش چرخه ای استفاده شود .پل ها به سادگی به دو طرف نمونه توسط یک حلقه ثابت یا ارایش مشابه محکم
بسته می شوند و کرنش چرخه ای نمونه باعث حرکت نسبی بین پای پل و نمونه می شود .متاسفانه این روش ساده
تعدادی مشکل دارد .تعیین شرایط تماس در پایه پد سخت است ،به خصوص اگر خمش در خود پل وجود داشته
باشد .عالوه بر این ،شرایط در هر پایه کامال یکسان نیست و این احتمال وجود دارد که یک پایه قبل از پایه دیگر
حتی تحت شرایط نامتعارف متقارن لغزش کند .این بدان معناست که وضعیت لغزش در طول ازمایش اغلب
نامعلوم است.
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شکل  .1هندسه ازمایشات خستگی سایشی :الف) پدهای نوع پل ب) پدهای استوانه ای
مجموعه برجسته ای از مقاالت در اواخر دهه  60و اوایل دهه  70میالدی توسط نیشیوکا و هیراکاوا منتشر شد .در این مقاالت پیکربندی
تماس کامال متفاوت پدهای استوانه ای بسته شده به یک نمونه مسطح مورد استفاده قرار می گیرند (شکل 1ب).
ا

این هندسه دارای چندین مزیت است :همراستای ی پد کمتر بحرانی است و تنش ها اصوال بوسیله تحلیل تماسی کالسیک پیش بینی می
شوند (هرتز ،میندلین) .عالوه بر این ،پارامترهای مهم برای انالیز تنش بعدی (بار نرمال ،P ،بار مماسی ) )Q (tو تنش اصلی نمونه
) ))σ (tممکن است همگی
به راحتی اندازه گیری و کنترل شوند .این هندسه از ان زمان توسط تعداد زیادی از محققان دیگر از جمله برامال ،هیلز و همکاران و
 Szolwinskiو  Farrisپذیرفته شد .در این نوع ازمون ،بار نرمال معموال ثابت است ،در حالیکه بار مماسی با استفاده از فنر
ها (شکل 1ب) یا یک محرک جداگانه اعمال می شود ( Mugaduو همکاران).
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انواع دیگر ازمایشات ممکن است بیشتر مربوط به هندسه اجزای واقعی باشد .در شکل هندسی دم چلچله ای،
چنین ازمایش های ی توسط  Ruizو همکاران Papaniknos ،و  Meguidو کانر و نیکالس
انجام شده است .سیستم رویز هنوز هم در اکسفورد استفاده می شود و در شکل  2نشان داده شد .در این
پیاده سازی ،بارهای تیغه ای ،که نشان دهنده نیروی گریز از مرکز موتور است ،به دو نمونه پره مقابل اعمال
می شود .این پره ها در یک نمونه دیسک مرکزی نصب شده اند که تحت بارگذاری است و انبساط دیسک
تحت بارگذاری گریز از مرکز را شبیه سازی می کند .این ویژگی مهم است ،چون امکان نمایش دقیق لغزش
نسبی در موتور را فراهم ساخته ،که ممکن است برای سایش پوشش ها مهم باشد .بارهای خستگی پرچرخه،
که نشان دهنده ارتعاش پره است توسط واحدهای تکان دهنده مکانیکی متصل به هر تیغه اعمال می شود.
شکل  3تصویری از یک نمونه دو چلچله ای شکسته از این دستگاه را نشان می دهد .منشاء ترک خستگی در
لبه دو طرف تماس بوضوح دیده می شود.
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شکل  .2نمودار دستگاه خستگی سایشی دو چلچله ای دو محوری
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شکل  .3نمونه شکسته از دستگاه دم چلچله ای دومحوری
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ویژگی های خستگی سایش
خستگی سایشی ،نسبت به خستگی ساده تعدادی از ویژگی های مهم را نمایش می دهد که باید در تحلیل نتایج ازمایش یا شرایط طراحی مورد توجه
قرار گیرد:
 .1به دلیل تمرکز تنش موضعی در نقطه تماس ،شیب تنش احتماال زیاد است .مقدار این گرادیان تنش معموال بسیار بیشتر از مقادیر مربوط به
ویژگی های طراحی معمول اجزا می باشد (مانند شکاف ها و سوراخ ها)
 .2بارگذاری احتماال در محدوده تماس غیرتناسبی است ،حتی اگر بارهای خارجی به صورت متناسب اعمال شود .این ویژگی توسط ماهیت غیر خطی
اصطکاک در فصل مشترک تماس ایجاد می شود.
 .3ترک های اغاز شده زمانی که از حالت تماس خارج می شوند یک نسبت  Rمتغیر را تجربه می کنند.
 .4اسیب سطح موضعی در سطح زبری ممکن است در تسریع شروع ترکها در مقیاس زبری نقش داشته باشد.
ویژگی  1بویژه مهم است ،زیرا احتماال به اثر اندازه قوی تر در خستگی سایشی نسبت به خستگی ساده منجر می شود .به علت شدت شیب تنش،
این اثر احتماال حتی بیشتر از خستگی ناشی از شکاف است .برامال اولین کسی بود که اثر اندازه را به روش سیستماتیک بررسی کرد ،با توجه به
اینکه فشار پیکp0 ،در یک تماس هرتزی استوانه ای با بار نرمال Pو شعاع پد Rبه صورت زیر رابطه دارد
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که * Eمقدار ثابت برای زوج ماده است (جانسون) .نیمه پهنای تماس  aبه صورت زیر تعیین می شود

از این روp0 ،متناسب با ) √ (P / Rاست ،در حالی که  aمتناسب با ) √ (PRاست .بنابراین ،ممکن است
میزان تماس و میدان تنش مرتبط با ان (که با  aاندازه گیری می شود) را تغییر داد در حالی که مقدار تنش ها را ثابت نگه
داشت .در عمل وضعیت کمی پیچیده تر از این است ،چون ضخامت محدود نمونه می تواند میدان تنش زیرسطحی را تحت
تاثیر قرار دهد ( Fellowsو همکاران ،هیلز و ناول) .با این حال ،ازمایشات نشان می دهد که تغییرات واضحی در عمر
خستگی با اندازه تماس وجود دارد .شکل  4نمونه داده ها را برای الیاژ  Al-4Cuنشان می دهد.
 شکل  .4نمونه نتایج خستگی سایشی الیاژ  Al-4Cuکه تاثیر اندازه را نشان می دهد .
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ویژگی  ،4نقش اسیب سطحی ،موضوع بحث است .بسیاری از نویسندگان تغییرات عمر خستگی را با دامنه لغزش گزارش
کرده اند (به عنوان مثال  Nishiokaو .) Hirakawaعموما ،عمر خستگی اغلب با افزایش دامنه لغزش تا
مقدار استانه مشخص (معموال  )μm50کاهش می یابد و سپس دوباره افزایش می یابد .این اثر را می توان در نمودار
شکل  5خالصه کرد ،که ابتدا توسط  Vingsboو  Söderbergپیشنهاد شد .با این حال ،بسیاری از
شواهد تجربی تحت شرایط لغزش جزئی به دست امده اند ،که در ان تغییرات دامنه لغزش ممکن است به اندازه تغییرات
نیروی مماسی تفسیر شود.
این ممکن است کاهش اولیه عمر خستگی را با افزایش لغزش توضیح دهد .افزایش دامنه لغزش بیشتر از  50میکرومتر
اغلب به افزایش سریع نرخ سایش نسبت داده می شود ،که قبل از اینکه ترکهای ریز منتشر شوند ،انها را از بین می برد.
احتمال دیگر این است که ذرات سایش به تنهای ی یک الیه روان کننده جامد را ایجاد می کند ،در نتیجه تنش ها را کاهش
می دهد (واترهاوس) Ciavarella .و همکاران به تازگی اشاره کرده اند که همیشه تفکیک اسیب سطحی و اثرات
تنش اسان نیست ،و این ممکن است یکی از دالیلی باشد که بحث هنوز ادامه دارد.
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شکل  .5نمودار تغییرات عمر خستگی سایشی و نرخ سایش خستگی با دامنه لغزش
پيش بينی عملکرد خستگی سایشی
تالشهای نخستین برای پیش بینی عملکرد خستگی سایشی اغلب از پارامترهای تجربی ویژه بهره برد که فقط برای حالت
سایش تنظیم شده بود .این عوامل به دلیل ویژگی های خستگی سایشی که قبال ذکر شد ،ضروری به نظر می رسد که باعث
ایجاد مشکالتی در استفاده از پارامترهای استاندارد خستگی می شود .به ویژه پارامترهای پیشنهاد شده توسط رویز متداول
بودند .اولین پارامتر اسیب مبتنی بر انرژی ) (τδتشکیل شده از حاصلضرب دامنه لغزش موضعی با حداک ثر کشش برشی
است .دومین مورد پارامتر بهبود یافته ) (στδبا ضرب این پارامتر در حداک ثر مولفه تنش موضعی موازی با سطح تماس
پیشنهاد شده است .به نظر می رسد این براورد بهتری از محل شروع ترك سایشی نتیجه می دهد ،اگرچه تفسیر فیزیکی
پارامتر بسیار نامعلوم است .به عنوان مثال ،بعید به نظر میرسد که مقدار بحرانی هر یک از پارامترهای رویز را بتوان به
عنوان یک ثابت ماده در نظر گرفت .با این وجود ،این پارامترها اغلب ابزار معقولی برای همبستگی در طیف وسیعی از
شرایط تجربی برای یک جفت مواد تماس دهنده را فراهم می کنند.
تالش برای اعمال پارامترهای خستگی کلی تر در مسئله سایش اغلب با شناخت ماهیت ذاتا چندمحوری میدان تنش اغاز
شد .نئو و همکاران طیف وسیعی از پارامترها ،از جمله  Fatemi-Socieو،Watson ، Smith
Topperرا در تفسیر ازمایشات انجام شده در فوالد ضد زنگ  PH 13-8بکار بردند .انها دریافتند که پارامتر
F-Sدر پیش بینی مکان و جهت رشد اولیه ترکهای خستگی موثر است .پارامتر FSمبتنی بر اغاز برش در طول
صفحات بحرانی است و به صورت زیر تعریف می شود
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که  Δγمحدوده کرنش برشی در صفحه بحرانیσmax ،حداک ثر مقدار تنش مستقیم در طول صفحهσy ،تنش
تسلیم و  αیک پارامتر برازش است .در مقاله [ ]29هیچ تالشی برای همبستگی پارامترها با عمر شروع انجام نشده است .با
این حال ،همان جفت پارامترهای صفحه بحرانی در تجزیه و تحلیل ازمایشات در Al-4Cuو  Ti-6Al-4Vتوسط
Araújoو ناول استفاده شد .در اینجا ،عمر شروع پیش بینی شد و نشان داده شد که به طور منطقی با نتایج ناول (در
شکل  4ارائه شد) برای سطح تماس بزرگ در هر سری همبستگی خوبی دارد .با این حال ،از انجا که مقدار تنش برای تمامی
اندازه های تماس یکسان بود ،افزایش عمر در مقادیر پایین  aرا نمی توان با کاربرد ساده روش پیش بینی کرد .برای حل
این مشکل ،میانگین پارامترهای (یا مولفه های تنش پایه) در یک حجم بحرانی پیشنهاد شد و نتایج ان در شکل  6ارائه شد.
میانگین گیری پارامتر  FSدر حجم مکعبی به ضلع  dانجام می شود .مشاهده می شود که مقدار  dبین  50تا
 μm 80ظاهرا بهترین برازش را با نتایج تجربی دارد .این مقدار شبیه یک بعد معمولی ریزساختار برای ماده است که دارای
ساختار دانه کشیده با قطر دانه حدود μm 100است.
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Al-4Cuنویسندگان دیگر پارامترهای چندمحوری را برای شروع ترک در سایش اعمال کرده اند .فووری و همکاران
از پارامتر  Mesoscopicدنگ وان Dang Vanو همکاران استفاده کرده اند و نشان داده اند که
ابعاد میانگین μm 6در یک فوالد کم الیاژ )(30NCD16مورد نیاز است تا نتایج سایش با نتایج خستگی
ساده در همان مواد سازگار گردد .الزم به ذکر است که در حالیکه پارامتر دنگ وان از نظر فیزیکی با توجه به وضعیت
تنش متغیر در یک دانه مجزا شروع می شود ،برای استفاده از ان با پارامترهای ماده مشاهده پذیر ماکروسکوپ ی،
تعدادی تقریب الزم است .پریداس و همکاران نشان داده اند که پارامتر در واقع بسیار شبیه به تعدادی از پارامترهای
حجمی کالسیک ،از جمله روابط گودمن و سینس است .در رویکرد جایگزین ،مورتی و همکاران از یک مدل
چندمحوری مانسون –مک نایت اصالح شده استفاده کرده اند که از نیاز به محاسبه صفحات بحرانی نیز اجتناب می
کند .یک بار دیگر ،برای ارزیابی شیب های تنش باالی موجود ،تعدادی اصالح مورد نیاز است .در اینجا ،به جای
میانگین حجم ،پیروی از رویکرد ضعیفترین پیوند استفاده شد.

شکل  .6مقایسه عمر تجربی مقادیر پیش بینی شده در حجم میانگین مختلف ازمایشات
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قیاس با شکاف

همانطور که در باال گ فته شد ،به نظر می رسد که حالت تنش در تماس اصطکاکی عادی چندمحوری است و بارگذاری
نامتناسبی را تحمل می کند .این نک ته برای حالت نقطه عمومی صادق است ولی اغلب نقطه بارگذاری شده زیاد در لبه
تماس یا نزدیکی ان قرار دارد .این نک ته در شکل  7بوضوح دیده می شود که پارامترهای  SWTو  FSبرای بار مربوط
به نتایج تجربی در شکل  4می باشند .اگر نقطه تحت تنش شدید در لبه تماس بوده و تماس ناقص باشد ،کشش نرمال و
برشی در این نقطه به صفر می رسند و در نتیجه فقط مولفه تنش غیرصفر در سطح مولفه موازی با سطح خواهد بود .از این
رو ،حالت تنش در نقطه شروع احتماال تک محوری (یا نزدیک به ان) است .این بدان معناست که پیچیدگی کاربرد
پارامترهای چندمحوری به لحاظ منطقی در اک ثر شرایط اجتناب می گردد .با این تقریب ،مقایسه بین حالت تنش در لبه
تماس و حالت تماس در شکاف امکان پذیر خواهد بود (شکل  .)8این قیاس بی ربط است چون به تنش انطباق در امتداد
خطی در هر شکل هندسی محدود می شود .با این حال ،با تغییر اندازه شکاف ،شعاع ریشه ،زاویه باز شدن و بار اصلی
نتایج خوبی حاصل می شود .شکل  9برخی نتایج نمونه را با مقایسه تنش ها در زیر تماس مسطح و گرد با تنش در نزدیکی
شکاف نشان می دهد.

21

شکل  .7خطوط تراز الف) پارامتر  SWTب) پارامتر  FSمربوط به نتایج
ترجبی در شکل 4
22



این قیاس حاکی از ان است که کاررد روشهای سنتی پیش بینی عمر خستگی شکاف نظیر روشهای نقطه ای ،خطی و سطحی به منظور تفسیر

خستگی سایشی امکان پذیر است (تیلور) .این رویکرد قطعا در خواندن ازمایشات در شرایط مختلف تماس کاربرد دارد ولی به درجه گرای ی در
انتخاب فاصله بحرانی نیاز می باشد .شیب تنش باالی موجود در مقایسه با شکاف مطرح شده به عنوان ویژگی طراحی ،بدان معناست که از مقادیر
استاندارد به ندرت استفاده می شود .مثالی از این کاربرد در شکل  10نشان داده شد که حد خستگی را برای مجموعه ای از ازمایشات خستگی
سایشی به صورت تابعی از اندازه تماس پیش بینی می کند (چون این پیکره بندی مسطح و گرد است ،اندازه تمرکز تنش در نواحی گرد یا لبه تماس
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شکل  .8قیاس بین تنش ها در تماس و شکاف
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شکل  .9مقایسه بین تنش های ناشی از شکاف و چرخه ای (از ناول و دینی)

25

قیاس ترک و رویکردهای مجانبی
در دهه گذشته ،شیوه های جدید سنجش تنش در نقاط تماس بر مبنای انالیز مجانبی توسعه یافت .گیانکوپولو نشان داد
که مشابهت های ی بین میدان تنش نزدیک به لبه پانچ صلب و تخت و در نوک ترک االستیک وجود دارد .بویژه ،توزیع
فشار پانچ صلب و تخت (با گوشه های تیز) روی نیم صفحه برابر است با

که  Pبار نرمال (در واحد طول) و  2aعرض پانچ است .بدیهی است که فشار منحصربفردی در لبه پانچ وجود دارد و با
بسط مجانبی رابطه  4به کمک مختصات  r=x+aمی توان بیشتر تحقیق کرد .در این حال (برای لبه سمت چپ) داریم

26

فرمول 5
قیاس با تنش در نوک ترک بوضوح دیده می شود .بار مماسی پانچ به شیوه مشابه در نظر گرفته می شود و مشابه با بارگذاری حالت دوم ترک می
باشد .در عمل ،تنش باالی موجود در لبه تماس بواسطه تسلیم ماده کاهش می یابد .این نک ته به محدودیت هم ارز با تسلیم مقیاس کوچک بکار
رفته در مسائل ترک منجر می شود .از انجاکه بار تولید شده توسط پانچ مشابه بار حالت اول و دوم یک ترک است ،مالحظه می شود که رشد ترک
خستگی سایشی در این حالت با مساله رشد ترک شاخه ای از نوک یک ترک االستیک اولیه مرتبط است.
شکل  .10مثال کاربرد قیاس شکاف در پیش بینی عملکرد خستگی سایشی :مقاومت خستگی برحسب تابعی از اندازه تماس در مقایسه با نتایج
تجربی برای الیاژ Ti-6Al-4V

نتایج اصلی گیانکوپولو از لحاظ هندسه محدود می باشد و کاربرد موقعیت های عملی خستگی سایشی کامال ساده است .با این حال ،ایده اصلی به
حالت پانچ تخت با گوشه های شعاعی تعمیم یافته است .در این حالت ،قیاس با شکاف لبه ضخیم است تا یک ترک .کیاوارال این رویکرد را در
تدوین قیاس ترک شبیه شکاف یا الگوی  CLNAتعمیم داد .وی نشان می دهد که اثر اندازه به معنای ان است که تماس سایشی را می توان به
سه ناحیه متمایز طبقه بندی کرد ،مشابه روش پیشنهادی توسط اتزوری و الزارین برای شکاف  )1حالتی که تمرکز تنش بر ناحیه کوچکی تاثیر می
گذارد که قابل اغماض است  )2حالت اندازه متوسط که تمرکز تنش از جهاتی شبیه یک شکاف رفتار می کند و  )3حالتی که حجم زیادی از ماده
تحت تاثیر قرار گرفته و تمرکز تنش ساده یا رویکرد  KTممکن است بکار گرفته شود.
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رویکردهای مجانبی اخیر توسط دینی و همکاران توسعه یافت و عمدتا با مجانب های کراندار سر و کار دارند .این رویکرد
بطور مستقیم به راه حل ترک اشاره ندارد ولی ابزار بالقوه ای برای همبستگی تماس سایشی تحت هندسه و شرایط بارگذاری
مختلف ارائه می دهد .برای مثال ،تماس مسطح و گرد ترسیم شده در شکل  11الف را در نظر بگیرید که فشار تماسی
مشابه با حالت دم چلچله ای نتیجه می دهد (شکل  .)3می توان نتیجه گرفت که حضور شعاع تاثیر کمی دارد و فشار برای
پانچ تخت با گوشه های تیز مشابه خواهد بود (معادله  .)4نزدیک به لبه تماس ،حضور شعاع مشخصه غالب است و
توزیع فشار محدود خواهد شد.
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که  rمجددا از لبه تماس به دست می اید و  KIپارامتر توصیف کننده شدت بارگذاری نرمال است .این مجانب های
داخلی و خارجی فشار بطور شماتیک در شکل  11ب نشان داده شد .میدان تنش پیرامونی به کمک روش های
پتانسیل  Muskhelishviliتعیین می شود .پتانسیل مربوطه برابر است با



یک رویکرد مشابه برای بارگذاری مماسی پذیرفته می شود که بررسی حالت لغزش جزئی امکان پذیر است .اگر مرز
چسبندگی-لغزش در فاصله  dاز لبه تماس باشد ،کشش برشی را می توان به صورت زیر تعریف کرد



که  KIIشدت بار مماسی را بیان می کند KII ،KI .و  dبه صورت زیر رابطه دارند



نشان داده خواهد شد که  KII ،KIدیمانسیون متفاوتی دارند.
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توقف ریز ترک

رویکردهای مجانبی عموما روش همبستگی یک تماس را با تماس دیگری تحت شرایط هندسی و بارگذاری مختلف ارائه می دهند .بنابراین ،تعریف
یک تماس در یک مولفه و انجام ازمایشات خستگی سایشی تحت حالت تنش یکسان باید امکان پذیر باشد .این رویکرد ابزار سودمند کاهش
پیچیدگی ازمایشات الزم و تعیین تجربی عمر شروع را ارائه می دهد .با این حال ،ازمایشات خستگی سایشی مورد نیاز خواهد بود و هدف جستجو
برای پیش بینی عملکرد خستگی سایشی از پارامترهای مواد در سایر انواع ازمایشات خواهد بود (مثال مقاومت خستگی ساده یا استانه ترک طوالنی).
به این روش تعیین شروع ترک کمتر امیدوارکننده به نظر می رسد زیرا پرداخت سطحی نقش مهمی در این مقیاس طول ایفا می کند و توصیف کامل
و دقیق پارامترهای موردنیاز بسیار چالش برانگیز می باشد .در مقیاس طول کمی بزرگ تر ،اثرات زبری سطح کمتر غالب می باشد .قبال اشاره کردیم
که برای شروع و رشد ترک ،میدان تنش باید باال باشد و در یک فاصله قابل قبول پایدار باشد .این مشاهده با در نظر گرفتن مفاهیم توقف ترک
کوتاه صورت رسمی پیدا می کند .ابتدا رویکرد کلی توسط ناول و اراجو و بطور مستقل توسط چان و همکاران پیشنهاد شد .این روش مبتنی بر
نمودار کیتاگاوا-تاکاهاشی بوده که استانه انتشار ترک را به صورت تابعی از طول ترک برای ترکهای کوچک بیان می کند .فرض کنیم که استانه ترک
طوالنی  ΔKوجود دارد که با  K0Δنشان داده می شود .ترک های طوالنی تنها در صورتی منتشر می شوند که  KΔبیش از این مقدار باشد
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از سوی دیگر ،ترکهای کوتاه در صورتی شروع و رشد می کنند که دامنه تنش اعمال شده بیشتر از حد خستگی باشد



این معادله برحسب ضریب شدت تنش به صورت زیر بیان می شود



که Yضریب هندسی معمول مرتبط با ضریب شدت تنش و  αطول ترک است .این دو معادله  10و  12بر روی نمودار  ΔKبرحسب α
مطابق شکل  12ترسیم می شوند .محل تقاطع دو منحنی در طول ترک  0αرخ می دهد که به صورت زیر تعیین می شود



که برای حالت  Y=1متناظر با دیمانسیون معروف الحداد می باشد .در این حالت ،معادله  12را به صورت زیر می نویسیم



ناحیه شکل  12زیر هر دو منحنی ناحیه ایمن بدون انتشار ترک در نظر گرفته می شود ،درحالیکه ناحیه باالی هر دو منحنی به شروع و رشد ترک
منجر می شود.
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ب) نمودار مجانب داخلی و خارجی برای فشار
این رویکرد در پیش بینی حد خستگی سایشی به صورت زیر بکار می رود :تغییرات ضریب شدت تنش با طول ترک در
یک موقعیت مشخص ابتدا حاصل می شود .سپس این تغییرات روی نمودار  K-Tبه شیوه شکل  13رسم می شود.
معموال ،منحنی حاصل به دو شکل خواهد بود )1 :منحنی  SIFهمواره باالی استانه است که در این حالت شکست
پیش بینی می شود  )2منحنی  SIFزیر حد استانه که یک ترک در حال رشد متوقف خواهد شد .حالت حدی با تعیین
بار متناظر با منحنی نوع  Cکه مماس با استانه است ،پیدا می شود.
شکل  .13مسیرهای رشد ترک در نمودار کیتاگاوا-تاکاهاشی

33

شکل  .11الف) هندسه تماس تخت و گرد
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شکل  .12نمودار کیتاگاوا-تاکاهاشی
35

این رویکرد در پیش بینی مقاومت خستگی سایشی پیکره بندی های مختلف بکار می رود و مطابق شکل  14برای حالت ساده
پدهای مسطح و گرد در مقابل نمونه  Ti-6Al-4Vنشان داده شد .اثر اندازه بوضوح با این روش پیش بینی می شود .در
اک ثر موارد ،پیش بینی ها مشابه پیش بینی حاصله به کمک قیاس شکاف و روش نقطه ای در عمق مناسب زیر تماس است.
در اصل ،روش ترک کوتاه جالب تر است چون فقط متکی بر پارامترهای استاندارد مواد بوده که از ازمایشات ساده خستگی
به دست می اید .الزم به ذکر است که مقداری عدم اطمینان در مقادیر براورد شده  ΔK0و  Δσوجود دارد ،زیرا تعیین
انها کامال ساده نیست .همچنین ،انتخاب  Yدر معادله  13بدون مشکل نیست و مقادیر از  0.67برای ترک نیم دایره ای تا
 1.1215برای ترک لبه ای در هندسه دو بعدی تغییر می کند .این واقعیت که پارامترها تلفیق شده و سپس در معادله  13به
توان  2می رسند ،به عدم قطعیت معنادار در پارامتر  0αدر حالت عملی منجر می شود ،که گرچه مبنای فیزیکی بدیهی
دارد ولی به عنوان یک متغیر برازش تلقی می شود .یک تعریف دیگر برای استانه بر مبنای استدالل ترک کوتاه مطرح شده
توسط الحداد توسعه پیدا می کند .از لحاظ سنتی ،رویکرد الحداد به عنوان افزایش نیروی محرکه ترک با افزایشطول موثر ترک
به اندازه  0αبه شمار می رود
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فرض ضمنی در این رویکرد این است که استانه ثابت می ماند .روش جایگزین در نظر گرفتن اصالح این است که نیروی محرکه ترک را ثابت در
نظر بگیریم



یک رابطه برای استانه حاصل شده که برای ترکهای طوالنی و کوتاه مجانب معادالت  10و  14می باشد در حالی که با لحاظ کردن تاثیر متقابل
بین دو وضعیت ،طوری که در  =α0αمعادله  16یک مقدار استانه را پیش بینی می کند که 70درصد مقدار حاصل از تقاطع دو منحنی  10و
 14می باشد.
نتایج
مساله خستگی سایشی بسیار پیچیده است و متضمن شیب تنش باال ،بارگذاری چندمحوری نامتناسب و تاثیرات پرداخت سطحی است که به
سختی تعیین می وشند .با این حال ،در درک و شناخت این پدیده در دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی حاصل شد .مبنای منطقی و مهم
تحقیق حاضر استانداردسازی تکنیک های ازمایش و شناخت اهمیت پایش یا نظارت پارامترها در جریان ازمایش می باشد .افزایش قابلیت
اطمینان داده های تجربی برخی از موانع موجود در توسعه روشهای پیش بین را برطرف ساخته است .اقداماتی برای کاربرد پارامترهای شروع چند
محوری در خستگی سایشی صورت گرفت ولی می دانیم که شیب تنش موجود بسیار باال بوده و بنابراین میانگین گیری پارامترها یا تنش های پایه
در حجم نماینده به منظور درک اندازه اثر تجربی ضروری خواهد بود.
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در تبیین مساله شروع ،تعدادی ویژگی مشابه بین خستگی سایشی و خستگی ناشی از شکاف ترسیم می شود .با این
حال ،در اغلب موارد عملی ،شیب تنش خستگی سایشی بیشتر از شکاف موجود به عنوان ویژگی طراحی است و
مقایسه نتایج خستگی سایشی و خستگی ناشی از شکاف اسان نیست .رویکرد امیدوارکننده استفاده از روشهای مجانبی
برای تعیین میدان تنش در لبه تماس است که غالبا مکان شروع یا تشکیل ترک محسوب می شود .این روشها در ابتدا با
میدان تنش مجزای مربوط به مساله پانچ تخت ارتباط داشت ولی اکنون اصالحاتی بعمل امد که در هندسه مختلف و
مجانب های محدود شرایط تشکیل یا شروع ترک مشخص شده و ابزار سودمندی برای همبستگی شرایط شروع بین
موقعیت های سایشی گوناگون فراهم می سازند.
شکل  .14پیش بینی روش توقف ترک کوتاه در مقایسه با نتایج ازمایشات خستگی سایشی برای پدهای تخت و گرد نمونه
های Ti-6Al-4V
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انتشار ترک بلند در خستگی سایشی فرق با خستگی ساده ندارد گرچه برخی شرایط نظیر حضور نسبت  Rمتغیر و
بارگذاری غیرتناسبی پیچیده می مانند .انتشار ترک کوتاه بویژه در موقعیت سایش حائز اهمیت است چون مقیاس طول
میدان تنش تماس و ترکهای کوتاه بر هم منطبق هستند .روشهای توقف ترک کوتاه توسعه یافته اند که قادر به پیش بینی
توقف ترکهای سایشی از داده های خستگی ساده بطور خاص حد خستگی و استانه ترک طوالنی می باشند .این رویکردها
به عنوان روش پیش بینی حد خستگی در موقعیت های عملی اینده درخشانی را نشان می دهند .با نگاهی به اینده ،چند
جنبه اهمیت دارد .اهمیت ریزساختار محدوده و قلمرو تحقیق را عرضه می کند زیرا ابعاد ریزساختاری همواره مشابه
ابعاد مشخصه میدان تنش می باشد .به این ترتیب ،استفاده از مکانیک پیوستار معمولی ممکن است مناسب نباشد.
همچنین ،اغلب سطوح حاوی میدان های تنش باقیمانده هستند ولی این میدان ها در انالیز خستگی سایشی نادیده
گرفته می شوند .افزایش فرایندهای عملیات سطحی نظیر کوبش لیزری عمدتا در موقعیت های سایش مورد استفاده قرار
می گیرد و به این ترتیب لزوم پیش بینی عملکرد سایش در حضور تنش باقیمانده مطرح خواهد شد.
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