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.

مقدمه•



یکپارچگی سطح و تاثیرات آن چیست؟

• یکپارچگی سطح وضعیت ذاتی یا بهبودیافته سطح تولید شده در 
.فرایند ماشینکاری یا دیگر عملیات تولید سطح است

• خواص سطح -وضعیت و عملکرد

• ممانعت از شروع و انتشار ترک خستگی. 1

• ی بهبود خستگی، خستگی سایشی، خستگی خوردگی، ترک خوردگ. 2
تنشی، خوردگی حفره ای و مقاومت در برابر سایش





.
• ای در این آلیاژه. بسیاری از مواد فلزی با استحکام باال یا استحکام خیلی زیاد استفاده می شود

.فلزی، خواص خستگی عمدتا تحت تاثیر عملیات سطحی قرار می گیرند

• به منظور بهبود خواص خستگی، فرایندهای ارتقاء سطحی برای تغییر یکپارچگی سطح 

.استفاده می شود

• از دیدگاه خاصیت خستگی، پارامترهای اصلی یکپارچگی سطح، تنش های باقی مانده در الیه 

یکپارچگی ساختاری عمدتا توسط یکپارچگی . سطحی، زبری سطح و ریزساختار هستند

سطح تعیین می شود، زیرا بسیاری از شکست ها در سطوح بویژه در برخی از نواقص رخ 

.می دهد

• تعیین کمی اثرات بهبود سطحی برای طراحی قطعات با الیه های بهبودیافته سطحی 

.ضرورت و اهمیت دارد







اهداف

• یک روش برای اندازه گیری کمی تأثیر ساچمه زنی بر استحکام خستگی را ارائه 
دهید

• برخی روش های پیش بینی عمر انتشار ترک در میدان های تنش باقی مانده را 
ارائه دهید

• مدلهای جدید تحلیل اثرات یکپارچگی سطح بر عمر خستگی را پیشنهاد دهید

• برخی روشهای تعیین درصد بهبود استحکام خستگی و نحوه ارزیابی پارامترهای
بهینه فرایند را ارائه دهید





.

آزمایشات•



استحکام خستگی یا حدود خستگی نمونه های 2.1
خستگی صاف ساچمه زنی شده



فوالدهای با مقاومت باال یا خیلی زیاد، آلیاژهای آلومینیوم 

1و تیتانیوم استفاده شد و خواص کششی آنها در جدول 
.ارائه شد

• خاصیت کششی آلیاژهای فلزی1جدول 





نشان داده 2پارامترهای فرایندهای ساچمه زنی در جدول 
.شد

• پارامترهای ساچمه زنی مواد ساختمانی با مقاومت 2جدول 

باال 





ندازه گیری تنش های باقی ماندها

:روش پراش اشعه ایکس نوع •  X3000

LXRDنوع پروتو  •

آزمایشات تنش پراش  •

μ-X360اشعه ایکس نوع 

روش الكتروپولیش گام  •

به گام



پروفایل نمونه تنش باقیمانده در امتداد عمق
• 1)srsσ تنش باقیمانده سطحی

• 2 ) mcrsσ تنش باقیمانده فشاری حداکثر

• 3 ) mtrsσ تنش باقیمانده کششی حداکثر

• 4 ) Zmcrs فاصله از سطح که تنش باقیمانده 

فشاری حداکثر است

• 5 ) Z0  عمقی که تنش باقیمانده در آن صفر

می شود و در زیر آن تنش باقیمانده کششی 

است

• 6 ) Zmtrs فاصله از سطح که تنش باقیمانده 

.کششی حداکثر است





طرح شماتیک میدان تنش باقیمانده تقویت کننده . 1شکل 
سطحی و پارامترهای آن

• ارائه 3پارامترهای مشخصه میدان تنش باقیمانده برای مواد فلزی با استحکام باال نیز در جدول 

.شد



پارامترهای مشخصه میدان تنش باقیمانده برای مواد فلزی با 3جدول 
استحکام باال ناشی از روش های ساچمه زنی یا لیزر زنی



.
• • آزمایشات خستگی چرخشی خمشی 

(R=-1)

• • آزمایشات خمش سه نقطه ای 

(R=0.1)

• • حدود خستگی برای-تعیین استحکام

سیکل به روش 107×1هر آلیاژ در 

پلکانی

• نشان داده 4نتایج تجربی در جدول )

(شد



حدود خستگی نمونه های صاف مواد -استحکام4جدول 
ساختمانی با مقاومت باال





.تعیین می شود SEMمنابع خستگی بوسیله میکروسکوپ 

.نشان داده شد2نمونه منابع خستگی در شکل 

• نمونه مکان های ترک ناشی از خستگی . 2شکل 



.• -7050نمونه ماشینکاری شده آلیاژ آلومینیوم ( الف T7451

• -7050نمونه ساچمه زنی شده آلیاژ آلومینیوم ( ب T7451

• نمونه ماشینکاری شده آلیاژ تیتانیوم ( ج Ti60

• نمونه ساچمه زنی شده آلیاژ تیتانیوم ( د Ti60

• نمونه ساچمه زنی شده آلیاژ تیتانیوم ( ه TC21

• (قبلی)ترک های ناشی از خستگی در منبع ه ( و



استحکام یا حدود خستگی نمونه های صاف ساچمه 2.2

مختلفزنی شده پس یا قبل از عملیات سطحی 





خستگی نمونه ها با شرایط سطحی  S-Nمنحنی های 

.نشان داده شد3نهایی مختلف در شکل 

• منحنی های . 3شکل  S-N  40فوالد CrNi2Si2MoVA با شرایط سطح نهایی مختلف





1-مقادیر حد خستگی  σ  در 107×1برای سیکل های

. ارائه شد5جدول 
• 40شرایط سطحی نهایی و حدود خستگی نمونه های فوالد 5جدول  CrNi2Si2MoVA 



میدان تنش باقیمانده گروه های مختلف نمونه ها در شکل 
.نشان داده شد4

• میدان تنش باقیمانده در یک الیه سطحی. 4شکل 



آنالیز شکست نگاری نشان می دهد که منشا ترک خستگی

در داخل ماده برای نمونه ساچمه زنی شده و سپس نمونه 
(.5شکل )آبکاری شده قرار دارد 

• نمودارهای شکست . 5شکل 

ها نمونه ناشی از خستگی 

• پس از الکتروپولیش و ( الف

ساچمه زنی و

• پس از آبکاری و سپس ( ب

ساچمه زنی



آبکاری کروم سخت



گسترش ترک ریز و عمر خستگی در میدان های 2.3
تنش باقیمانده ناشی از ساچمه زنی



.• گسترش ترک ریز و عمر خستگی در میدان های تنش 2.3

باقیمانده ناشی از ساچمه زنی

• داده های مربوط به طول ترک های ریز برحسب تابعی از * 

.ثبت شد ACسیکل های بارگذاری با استفاده از کپی کاغذ 

• تصاویر کپی معمولی توسط •  SEM  که نشان دهنده طول

به 7و 6کرک پس از تعداد مختلف سیکل است، در شکل های 

ترتیب برای نمونه های ساچمه زنی نشده و ساچمه زنی شده 

.نشان داده شد





نمونه ساچمه زنی نشده

تصاویر . 6شکل  SEM  که رشد ترک

ریز را در نمونه ساچمه زنی نشده آلیاژ 

-7475آلومینیوم  T7351  به ازایN 

سیکل نشان می دهد

(  د9000( ج6000( ب3000( الف

(  ز13000( و11000( ه10000

.18000( ح15000

.رخ داد28000شکست نهایی در سیکل 



نمونه ساچمه زنی شده

تصاویر . 7شکل  SEM  که رشد ترک ریز

را در نمونه ساچمه زنی نشده آلیاژ آلومینیوم 

7475- T7351  به ازایN  سیکل نشان می

دهد

(  د8000( ج7000( ب6000( الف

16000( ز14000( و12000( ه10000

.19000( ح

.رخ داد84000شکست نهایی در سیکل 



.• • ترکهای ریز خیلی زود در طول چرخه زنی ظاهر 
.می شوند

• • عمر شروع ترک تنها بخش کوچکی از کل عمر 
.خستگی است

• • د کاربرد روش عمر خستگی کل مبتنی بر آنالیز رش
.ترک ریز است

• • ترکهای خستگی از ذرات فاز دوم آغاز شده و از 
.هر دو طرف نقص رشد می کنند



طول ترک برحسب تعداد سیکل در ترکهای کوچک . 8شکل 
-7475در آلیاژ آلومینیوم  T7351  که تاثیر ساچمه زنی را

.نشان می دهد

• نشان 8همانطور که در شکل 

داده شد، ترک ها در نمونه های 

ساچمه زنی شده، بویژه ترك 

80های طوالنی تر از  μm  در

مقایسه با نمونه های ساچمه زنی 

نشده، بسیار آهسته تر رشد می 

.کنند





سرعت رشد ترک برحسب طول ترک. 9شکل 
-7475برای ترکهای ریز در آلیاژ آلومینیوم ( الف T7351 

با و بدون ساچمه زنی
• سرعت رشد ترک کوچک 

نشان داده 9مربوطه در شکل 

در مقایسه با نمونه های . شد

ساچمه زنی نشده، سرعت رشد 

ترک کوچک در نمونه های 

ساچمه زنی شده بسیار کمتر 

این اختالف به سرعت با . است

افزایش طول ترک زیاد می 

.شود





حدود خستگی-شروع ترک خستگی و مقاومت3.1



.

انتقال منشا ترک خستگی از سطح به داخل 

مکانیزم دیگری برای بهبود حد خستگی ظاهری 

.نمونه های ساچمه زنی شده می باشد





تشکیل  ترک خستگیمنا بع 

• .حرکت نابجایی ها در داخل چند دانه ضعیف، که به زودی توسط دانه های اطراف آن محدود می شود.1

• .هماهنگی حرکت نابجایی ها در دانه های اطراف، که باعث حرکت بیشتر نابجایی در دانه های ضعیف می شود. 2

• حرکت معکوس نابجایی ها در دانه های ضعیف مجزا، به خصوص در امتداد برخی از نوارهای لغزش مورد نظر، ناشی از اثر . 3
مهار کنندگی دانه های اطراف در خالل باربرداری یا تحت تاثیر تنش اعمال شده در هنگام بارگذاری معکوس

• تشکیل نوارهای لغزش پایدار با کرنش پالستیک متمرکز در دانه های ضعیف بعد از بارگذاری مکرر و به دنبال حضور مناطق . 4
.نشان داده شد3شبه تسلیم چرخه ای یا دوره ای، همانطور که در شکل 

• تشکیل ترکهای خستگی از مناطق شبه تسلیم چرخه ای که به زودی توسط مرزهای دانه در امتداد نوارهای لغزش پیوسته متوقف . 5
.می شود

• .انتشار یکی از ترکهای اصلی اولیه در سرتاسر مرزهای دانه، که باید احتمالی در نظر گرفته شود. 6

• .فرایند غالب در خالل تکامل منشا خستگی تشکیل مناطق شبه تسلیم چرخه ای است



فرایند غالب در خالل تکامل منشا خستگی تشکیل مناطق
.شبه تسلیم چرخه ای است

• :معادله هال و پچ

Wσ حد خستگی یک فلز-مقاومت

0σ  تنش ممانعت کننده حرکت نابجایی در امتداد صفحه

لغزش در دانه های ضعیف

Kw  ضریب بیان کننده مقاومت به منظور گسترش حرکت

نابجایی در سرتاسر مرز دانه به داخل دانه های مجاور

Dمیانگین قطر دانه



.
• نمودار . 10شکل 

شماتیک شبه تسلیم در

• داخل ماده و( الف

• در سطح( ب



.

• Wσ حد خستگی یک فلز-مقاومت

• 0σ  تنش ممانعت کننده حرکت نابجایی در امتداد صفحه لغزش در
دانه های ضعیف

• Kw  ضریب بیان کننده مقاومت به منظور گسترش حرکت نابجایی
در سرتاسر مرز دانه به داخل دانه های مجاور

• Dمیانگین قطر دانه







.
• • این مکانیزم برای بهبود حد خستگی ظاهری نمونه های 

نه بر خالف مکانیسم ساچمه زنی شده متفاوت است اما 

، که بر اساس آن بهبود حد خستگی پذیرفته شده کلی

مستقیما به کاهش ظاهری قطعات فلزی ساچمه زنی شده 

ه تنش متوسط چرخه تنش اعمال شده به دلیل تنش باقیماند

.فشاری ایجاد شده نسبت داده می شود

• • سطح فلز و حد خستگی ظاهری باید به حد خستگی 

.نیز تنش باقیمانده فشاری در الیه سطحی مربوط باشد



.

• یانتشار ترک خستگی و پیش بینی عمر خستگ3.2



سطوح شکست 11شکل  SEM  نمونه های ساچمه زنی

نشده و ساچمه زنی شده

• نشان می دهد که 11شکل 

ترک های کوچک، همگی 

ترک های سطحی هستند و 

طول ترک در جهت ضخامت، 

شبیه به طول ترک در جهت 

 / daعرض است، بنابراین 

dN = dc / dN.



برای تجزیه و تحلیل اثر ساچمه زنی بر رشد ترک 
ها باید برای ترک های در معرض بارهای  SIFکوچک،

.خارجی و تنش های باقیمانده معلوم باشند
• SIF های محاسبه شده به کمک

روش تابع وزن سه بعدی برای 

ترکهای سطح کوچک در نمونه 

های ساچمه زنی نشده بارگذاری 

شده با تنش کششی خارجی 

Smax=160 Mpaیکنواخت  در 

.ارائه شد12شکل 

• . 12شکل  SIF های سه بعدی برای

ترک سطحی در نمونه ساچمه زنی 

نشده تحت بار کششی یکنواخت 

(S=160 Mpa).



ضرایب شدت تنش برای ترک لبه ای دو بعدی . 13شکل 
در معرض تنشهای باقیمانده ناشی از ساچمه زنی

• SIF های ترک لبه ای دو

بعدی تحت شرایط تنشهای 

باقیمانده ناشی از ساچمه 

زنی که با هر دو روش 

13محاسبه شد، در شکل 

.نشان داده می شود



. 14شکل  SIF های دو و سه بعدی در حضور تنشهای

باقیمانده ناشی از ساچمه زنی
• بعدی از 3های  SIFبرای تعیین  SIF 

بعدی مربوطه، از روش قیاس با در 2های 

های سه بعدی  SIFنظر گرفتن نسبت بین 

های ترک SIFبرای ترک های سطحی و 

لبه ای دو بعدی برای حالت تنش کششی 

یکنواخت استفاده کرده و سپس از این 

نسبت معلوم برای به دست آوردن 

SIF های سه بعدی برای حالت تنش های

.باقیمانده استفاده می کنیم



های ترک سطحی در SIFبه کمک اصل برهم نهش، 

معرض هر دو بار اعمال شده و تنشهای باقیمانده به دست 
(.17شکل )می آید 

• . 15شکل  SIF های

ترک سطحی برای 

نمونه های ساچمه 

زنی شده در معرض 

ترکیبی از تنش کششی 

یکنواخت 

Smax=160 Mpa

و تنشهای باقیمانده 



.

پیش بینی عمر خستگی•



نظریه ترکهای کوچک
• نحوه تعیین دقیق توزیع تنش باقیمانده ناشی از ساچمه زنی• 

• روش های پراش اشعه ایکس، پراکندگی نوترون و تکنیک های 

) تابش سنکروترون  synchrotron)

• )نحوه محاسبه ضرایب شدت تنش  • SIF)  برای ترکها در میدان

های تنش باقیمانده با شیب تند در الیه سطحی مواد

• روش تابع وزن

• فشاریمیدان تنش باقیمانده 



میدان تنش باقیمانده فشاری ناشی از ساچمه زنی به 

خواص مکانیکی ماده مورد نظر و وضعیت ساچمه زنی 

بستگی دارد

• حداکثر تنش باقیمانده فشاری

• تنش باقیمانده سطحی

• Z0 عمق میدان تنش باقیمانده فشاری

• Zm فاصله از سطح تا موقعیت حداکثر تنش باقیمانده فشاری

• محاسبه ضریب شدت تنش

•

• M(A,X) تابع وزن

• .به ترتیب طول ترک و مختصات ترک در امتداد ترک است Xو  Aکه 

• σ ضریب مقیاس گذاری با تنش ابعادی

• W  پارامتر طول مشخصه



محاسبه ضریب شدت تنش

M(A,X) تابع وزن

.به ترتیب طول ترک و مختصات ترک در امتداد ترک است Xو  Aکه 

σ ضریب مقیاس گذاری با تنش ابعادی

W  پارامتر طول مشخصه

W=rدر اینجا، فرض می کنیم  شعاع شکاف نمونه های ، SENT است .

:بنابراین، معادله باال به شکل زیر است



بسته شدن ترک خستگی

• سرعت رشد ترک ریز و عمر خستگی ترکهای کوچک طبیعی در نمونه های ساچمه زنی شده 

.و بدون ساچمه زنی با استفاده از نظریه ترک کوچک و مدل بسته شدن ترک محاسبه شد

• :ضریب شدت تنش اعمال شده برابر است با



:ضریب شدت تنش موثر برابر است با

Kmax حداکثر ضریب شدت تنش

Kmin حداقل ضریب شدت تنش

Kop ضریب شدت تنش باز



:ضریب بسته شدگی ترک برابر است با

Kop  ،ضریب شدت تنش بازPop  بارهای باز

Pmaxکردن تنش،  حداکثر بار باز کردن تنش، 

Pmin .حداقل بار باز کردن ترک می باشد



:فرمول پاریس به صورت زیر است

A طول ترک وN  زمان سیکل وC  وm  از

.خود ماده تعیین می شوند



تئوری ترک های کوچک

• نظریه ترک های کوچک برای پیش بینی عمر خستگی نمونه 

های ساچمه زنی شده و ساچمه زنی نشده مورد استفاده قرار 

.می گیرد

• -=Rسرعت های رشد ترک طوالنی مبنا برای سه نسبت تنش 

و روابط  5. ,0.06 ,1
.نشان داده شد16حاصله در شکل 



.

• خطوط مبنای . 16شکل 

سرعت رشد ترک طوالنی 

و آنالیز بسته شدگی   در 

-7475آلیاژ آلومینیوم 

T7351



طول ترک تجربی و پیش بینی شده برحسب سیکل در . 17شکل 
-7475آلیاژ  T7351

• مقادیر عمر خستگی محاسبه شده با 

نیومن با  FASTRANاستفاده از کد 

داده های اندازه گیری شده برای هر 

دو نمونه ساچمه زنی شده و ساچمه 

شکل )زنی نشده مطابقت خوبی دارند 

17.)



.
• گائو و وو، تحقیق تجربی و پیش بینی عمر خستگی 

-7475برای آلیاژ آلومینیوم  T7351   با و بدون تنش
59های باقی مانده ناشی از ساچمه زنی،  مواد آکتا، 

(2011 :)3737-3747

• گتیغه، دیسک، دیسک تیغه دار، بلین-خستگی سایشی









نگتیغه، دیسک، دیسک تیغه دار، بلی-خستگی سایشی



نتایج و پیشنهادات 4



.• • منشا خستگی اغلب برای نمونه های تقویت شده غیر سطحی در سطح قرار 

دارد درحالی که برای نمونه های بهبودیافته سطحی، زیر الیه بهبود یافته 

.سطحی قرار دارد

• • حد خستگی داخلی بر -حد خستگی سطحی و مقاومت-دو مفهوم جدید مقاومت

مبنای موقعیت منبع خستگی مطرح می شوند و نسبت 

این حالت یک ارزیابی ساده و منطقی را . قرار دارند1.42تا 1.34در محدوده 

.در مورد سنجش تاثیرات بهبود سطح با دقت کافی فراهم می سازد



.
• • نه الکتروپولیش تاثیر سودمندی بر حد خستگی در مقایسه با حد خستگی نمو

سایش خورده به دلیل کاهش زبری سطح دارد، اما این تاثیر قابل مالحظه 
ه ساچمه زنی بیشتر باعث ایجاد میدان تنش باقیمانده فشاری زیاد در الی. نیست

را خستگی سطحی شده، منبع ترک خستگی را به داخل انتقال داده و سپس حد 
.٪ افزایش می دهد36در حدود 

• ساچمه زنی به میزان قابل توجهی باعث کاهش سرعت رشد ترک کوچک • 
این اثر سودمند به . می شود و درنتیجه عمر خستگی مواد را افزایش می دهد

تنش های باقیمانده فشاری ناشی از ساچمه زنی در الیه سطحی مربوط می 
.باشد

• سازه های -با در نظر گرفتن تنش های باقیمانده، کل عمر خستگی برای مواد• 
حاوی تنش های باقیمانده را می توان با استفاده از نظریه ترک کوچک به 
پیش  FASTRANکمک کد تخمین عمر خستگی مبتنی بر بسته شدن ترک 

.بینی نمود



.• تقدیر و سپاسگزاری

• )نویسنده از حمایت و پشتیبانی بنیاد ملی علوم طبیعی چین  NSFC) 
و تحقیقات بنیادی برای دانشگاه های 11372226تحت شماره 

)مرکزی چین  FCUC)   قدردانی 13302380043تحت شماره
.بعمل می آورد

• از استاد مارتین لواسک بخاطر دعوت صمیمانه برای شرکت در 
.در کانادا سپاسگزاری می شود ICSP13کنفرانس 



.

و سپاس از توجه شما 


