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Ti-6Al-4V اثر ساچمه زنی و ساچمه زنی شدید بر عمر خستگی آلیاژ تیتانیوم ررسی ب

 3علی خرم ،2حسین خوشنواز،1عابد جعفری

 تهران، ایران -دانشکده فناوری های نوین دانشگاه صنایع و معادن ایران -1

 ، ایرانانرته -علم و صنعت ایراندانشگاه  مکانیکه کددانش -2

 تهران، ایران -رالدین طوسییخواجه نصصنعتی دانشکده مکانیک دانشگاه  -3

 چكیده 

 هیال کی دیشد یساچمه زنو  زنی با استفاده از روش ساچمه تحقیق نیدر ا

سطح  یانرژ شبا افزای. است شده جادیسطح ا یرو یتنش پسماند فشار ی

ی م قیبه تعو خستگی شروع و گسترش ترک ،یتنش پسماند فشار جادیو ا

دهد که با ی نشان م جنتای .ی شوندم یکه باعث بهبود عمر خستگ دافت

 یفشار ندتنش پسما ی نهیشیمقدار ب ،ساچمه زنی ندیفرآ یانرژ شیافزا

کم  بنابراین عمر خستگی .ابدی یم ها در سطح کاهش دانه و اندازه شیافزا

 زنی ساچمه فرآیند اثر در Ti-6Al-4Vچرخه و پرچرخه ی آلیاژ تیتانیوم 

و ساچمه زنی  زنی ساچمه ریتأث ،یتجرب با انجام آزمون های. یابد می افزایش

 یدر خستگ است که نشان می دهد شده یبررس یبر عمر خستگ دیشد

 ادهد شیاز دو برابر افزا شیرا ب خستگی عمر دیشد زنی پرچرخه، ساچمه

 افتهی  شکمتر افزای خستگی چرخه عمر کم یدر خستگ ی کهدر حال است،

 .است

عمر خستگی  -خستگی پرچرخه -ساچمه زنی -تیتانیوم : واژه های كلیدی
  تنش پسماند -

 مقدمه 

 یاریقرار دارند و بس یکامالً تکرار یتحت بارها یکیاز قطعات مکان یاریبس

 یبارگذار نیدر اثر هم زین یکیمکان ها و از کار افتادگی های از شکست

 یزمان یها خاص در دوره یبارگذار کلیس کیکه  یزمان. است یتکرار

که  ی شودمطرح م یو عمر خستگ یخستگ ی دهیپد ی شود،تکرار م یمتوال

و کمتر از تنش مورد  میکمتر از تنش تسل یقطعه در تنش ی شودم باعث

 .فتدیبار اعمال بار از کار ب کیانتظار در حالت 

 یطیو مح یکیمتالورژ ،یکیمکان یرهایکه شامل متغ یادیز اریبس یرهایمتغ

ها  آن ی از جمله[. 1]است  رگذاریقطعه تأث یعمر خستگ یهستند بر رو

قطعه،  یقطعه، چقرمگ متسلی، تنش آلیاژها در  دانه ی توان به اندازهمی 

قطعه، تنش پسماند  یرو یسطح قطعه، بارگذار ، صافیقطعه ی هندسه

 یکارها راه یمقابله با خستگ یامروزه برا. اشاره کرد... سطح قطعه و یرو

 یتنش پسماند فشار جادیکارها ا راه نیاز ا یکیکه  ی شودم شنهادیپ یادیز

 یعمر خستگ ی شودباعث م یتنش پسماند فشار نیا زیراسطح است،  یرو

 رییتغ جادیا اتی، عمل(Peening) نگینیپ یدر حالت کل [.3, 2]ابدی شیافزا

پسماند در سطح  های تنش جهیدر سطح جسم و در نت کیشکل پالست

به سطح  ییها شکل توسط برخورد گلوله رییتغ نیحال اگر ا. ی باشدجسم م

 .ندیگو( Peening Shot) یزن را ساچمه اتیعمل نیجسم باشد ا

ابعاد و  ها، از جمله سرعت گلوله یزن ساچمه یپارامترها یکه برخ یزمان

 یعوض شود که انرژ یبه نحو... ها و ها، زمان برخورد گلوله جنس گلوله

 نیشوند، ا لیتبد زساختاریسطح قطعه به ر یها و دانه ابدی شیافزا ندیفرآ

 دیشد یزن و به آن ساچمه ستین یعاد یزن ساچمه گرید یزن ساچمه

(Severe Shot Peening) یزن نوع ساچمه نیکاربرد ا [.4]شودی م  گفته 

وزن  میبدون آنکه بخواه میدار ازین ییباال یاست که به عمر خستگ یزمان

و  میده رییرا تغ آلیاژو نوع  یهندس یها یژگیو گریجنس و د ایسازه و 

 شیافزا. نباشد ازین یپاسخگو یحرارت اتیمانند عمل جیبهبود عمر را اتیعمل

شده در سطح  جادیا یفشار ماندحالت هم به سبب تنش پس نیعمر در ا

شروع ترک  ی شودباعث م سطح که های شدن دانه زیاست و هم به سبب ر

  [.5]فتدیب قیبه تعو

و رشد ترک است و  زنی قطعات شامل جوانه یعمر خستگ که ییاز آنجا

سطح قطعه  طیشرا شود، یترک معموالَ از سطح قطعه شروع م زنی جوانه

 یرو یتنش پسماند فشار کی زنی که در اثر ساچمه یزمان. مهم است اریبس

و رشد  زنی افتادن جوانه قیتنش باعث به تعو نیا شود، یم جادیسطح ا

باعث  شود یبه قطعه اعمال م یکه تنش پسماند فشار زمانی. شود یترک م

شود شدن ترک به قطعه اعمال  بسته یدر راستا ییروین شهیهم شود یم

باعث بهبود عمر  یگفت تنش پسماند فشار توان یم به صورت کلی[. 6]

 .[7] شود یقطعه مخستگی 

رفتار  یرو دیشد یزن ساچمه ریتأث یدر بررس[ 8]فرد و همکاران  یباقر

از جمله  یزن ساچمه یپارامترها یکه برخ یاند که زمان نشان داده یخستگ

سطح قطعه  یرو ستالینانوکر ی هیال کی ی کنندم رییسرعت و زمان تغ

تنش پسماند و عمق نفوذ آن به نسبت  ریمقاد نیو  همچن شود یم جادیا

نانو  ی قطعه یحرارت یداریپا نیهمچن شود، یم ادیز یمعمول ینز اچمهس

تحت  ی قطعه یباال یزبر. است یمعمول یزن   شده باالتر از ساچمه

. است که نامطلوب است سطح نانو شده یها یژگیو گریاز د دیشد یزن  ساچمه

با وجود  یاست که حت انجام شده نشان داده شده   های شیالبته طبق آزما

قطعه به نسبت قطعه  یعمر خستگ د،یشد یزن  باال پس از ساچمه یزبر

 شیدرصد افزا نیا یباالتر است که با اصالح زبر% 11نشده  یزن   ساچمه

.ابدی یم

سطح  یرو جادشدهینانوساختار ا ی هی، اثر ال[9]و همکاران  (Ronald) رونالد

 هیشب یاتیتوسط عمل هیال نیاند که البته ا کرده یرا بررس یبر عمر خستگ

در  رییتغ نیکه ا دهد ینشان م جینتا. است شده جادیا دیشد یزن ساچمه

. شود یپرچرخه م یمخصوصاً در خستگ یسطح باعث بهبود عمر خستگ

و اگرچه باعث  شود یدرجه انجام م 411 یبازپخت تا دما یحرارت اتیعمل

 بیترک لدلی اما به شود یم یپسماند فشار یها از تنش یمقدار یآزادساز

 abedjfs@gmail.com،19125592316کارشناس ارشد متالورژی،  -1

 کارشناس ارشد مکانیک -2

 دکترای مکانیک -3
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 یباعث بهبود کل شود، یم یتیمارتنز لیکه باعث تبد یو کرنش یسخت کرنش

.شود یم یعمر خستگ

با کمک دمش  یزن ، با استفاده از روش ساچمه[11]فرد و همکاران  یباقر

نشان دادند  باشد یم زین تحقیقاین که روش مورد استفاده در ( 1شکل )هوا 

باال  یصورت قابل توجه سطح به یزبر ندیفرآ یجنبش یانرژ شیکه با افزا

 زمان ساچمه شیمانند افزا یینامطلوب است و راهکارها اریکه بس رود یم

 یبردن زبر نیاز ب یرا برا شیالکتروپول نیسطح و همچن یکار سنباده ،یزن

 زنی اند که سنباده ذکر کرده زینکته را ن نیاند که البته ا داده شنهادیسطح پ

 شود ینانوساختار م ی هیاز ال یرفتن مقدار نیاست اما باعث از ب یروش بهتر

  .ردیصورت گ یشتریکار ب دیبا نهیزم نیو در ا

 یزن اثرات ساچمه یخود رو یها ی، در بررس[11]و همکاران  (Mario) ویمار

 یزن ساچمه یاثر پارامترها یمدل را برا کیاند  سطح  توانسته یبر زبر دیشد

و    قطر ساچمه شیبا افزا دهد یسطح ارائه دهند که نشان م یزبر یرو

 یبرا دیبا یمختلف زبر ریمقاد یو از طرف شود یم ادیز یسرعت آن، زبر

 .قطعه ارائه شوند یرو یزن ساچمه راتیکامل به تأث یابیدست

 ی اندازه ریتأث ی، رو[12]و همکاران   (Mallapour) که ماالپور یقیتحق در

اند نشان داده  انجام داده یعمر خستگ یها و خشن بودن آنها بر رو دانه

و ( نگیبه عنوان مثال فورج) یقیاز هر طر کروساختاریاست که اصالح م شده

 .شود یم یها باعث بهبود خواص خستگ دانه زیکاهش سا

شده بر  دیشد یزن ماده ساچمه یها یژگیو یبرا[ 11]و همکاران یچیقل

مدل  نیاند که ا داده شنهادیپ یمدل عدد کی نگینیپ یاساس پارامترها

سطح نانوساختارشده توسط  یها یژگیو ینیب شیدر پ یانیکمک شا

 جیبا نتا یخوب یخوان و هم کند یدمش هوا م قیاز طر دیشد یزن ساچمه

 یبررس یرو برا شیپ   یها شیتا آزما شود یو باعث م اردد یشگاهیآزما

 .هدفمندتر شوند زساختاریر ومیتانیخواص ت

 عمر -معیار كرنش

 هپای 1951عمر برای تعیین عمر خستگی، در اواخر دهه  -کرنش روش

تر عمر موفق نیتنش در تخم هیبر پا های و نسبت به روش ه استشد گذاری

ترک و  جادیا یکرنش، عمر الزم برا هیبر پا در روش های. عمل کرده است

با عمر نمونه  ی توانتمرکز تنش را م هیکوچک در ناح یها رشد ترک

کننده  نییدامنه کرنش پارامتر تع وشر نیبر اساس ا. استاندارد برابر گرفت

-با نمودار کرنش یبارگذار هیدامنه کرنش در ناح. ی باشدعمر م نیدر تخم

و عمر  ی گرددم سهیکرنش کنترل مقا یعمر نمونه استاندارد تحت بارگذار

  .ی شودم زده نیطعه تخمقخستگی 
و  کیدامنه کرنش کل برابر با مجموع دامنه کرنش االست ،یدر حالت کل

عمر باال  هیدر ناح یخستگ ی دهیدر پد. باشدی م کیدامنه کرنش پالست

محدوده  نیدر ا ن،یبنابرا. است کصورت شبه االستی شکل مواد به رییتغ

در . ی باشدعمر م نیکننده در تخم نییعامل تع کیدامنه کرنش االست

 تصورت خط مجانب در عمر بی نهای به کیدامنه کرنش االست(  2)شکل  

 شکل رییکم، تغ یاست که در عمرها یدر حال نیا. است  شده  داده نشان

 کیدامنه کرنش پالست هیناح نیپس، در ا. ابندی یم شیافزا کیپالست های

 به ککرنش پالستی عمر مربوط به دامنه( 2)شکل  در . است کننده نییتع

شکل  نیبا توجه به ا. است دهیکم مشخص گرد یمجانب در عمرها صورت

دامنه  یبرا یبا جمع کردن دو رابطه خط ی تواندامنه کرنش کل را م

توسط مارو ( 1)  ی رابطه. بدست آورد کیو کرنش پالست کیکرنش االست

 [.13] است دهیگرد شنهادیعمر پ -کرنش اریمع یبرا

         (1)رابطه 
(2 ) (2 )

2 2 2

p f b ce
a f f fN N

E

 
 


    

 :پارامتر های عبارتند از این رابطهدر 

: ی کرنش کلدامنه
a

ε
 ε

2




 

eε: ی کرنش االستیکدامنه

2



pε: ی کرنش پالستیکدامنه

2



b: توان استحکام خستگی

: ضریب استحکام خستگی
f   

:عمر خستگی
fN  

c: پذیری خستگیتوان انعطاف

: پذیری خستگیضریب انعطاف
f   

دوم از  ی و جمله نییباسکو ی اول مستخرج از رابطه ی رابطه جمله نیدر ا

اگر مقدار کرنش . ی باشدم( Coffin-manson)مانسون  -نیکاف ی رابطه

مقدار ( 2)  ی از رابطه ی توانمعلوم نباشد و مقدار تنش موجود باشد م

 [.13]را بدست آورد  کرنش

( 2)رابطه 

1

( )n

E K

 
 

 
  



Kرابطه نیدر ا   وn کرنش بیو ضر یا مقاومت چرخه بیضر بترتی به 

اند  قابل محاسبه( 4) و ( 3) که طبق روابط  ی باشندم یا چرخه سختی

[13]. 

( 3)رابطه
b

n
c

 

( 4)رابطه 
( )

f

b

c
f

K





 



( 5)  ی پسماند رابطه مارو به صورت رابطه ای نیانگیتنش م با در نظر گرفتن

 .[13]دی شونوشته م

 (5)رابطه 
(2 ) (2 )

2

f m b c

a f f fN N
E

 
 

 
  

ی رابطه نشان م نیا. ی باشدپسماند م ای نیانگیتنش م σmرابطه  نیدر ا 

 کیاست و در قسمت پالست کیتنش پسماند در قسمت االست ریکه تأث دهد

 زین یگریروابط د. است ها قابل چشم پوشی رهاشدن تنش لیآن به دل ریتأث

 .ی شودم ها خودداری عمر وجود دارد که از آوردن آن -کرنش یبرا

 آماده سازی نمونه ها

بوده  Ti-6Al-4V اژیآل تحقیق نینظر در ا مورد آلیاژهمانگونه که اشاره شد 

کنترل بوده است، ابعاد  -که روش موردنظر، روش تنش ییاز آن جا. است

 ندر ای[. 14]است  استخراج شده E466 ASTMها از استاندارد  نمونه

اند، از  شده نهادشیو تخت پ ای ها به دو صورت استوانه استاندارد نمونه

ها از  نمونه نیبنابرا ،است تر قیتخت دق های نمونه یساز که آماده ییآنجا

ها به صورت  ابعاد نمونه E466در استاندارد . اند خاب شدهنوع تخت انت

 یاز ابعاد مابق یکیبا داشتن . ی باشدمختلف قطعه م های اندازه  ننسبت بی
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از ( 3)شکل  استاندارد ابعاد نمونه مطابق  نیبا توجه به ا. ی شوندمعلوم م زین

 آماده شده CNCموردنظر توسط  های نمونه .است شده استاندارد استخراج

 .نشان داده شده است (4 ) از نمونه ها در شکل یکی راند و تصوی

 عملیات ساچمه زنی و ساچمه زنی شدید

 و ساچمه زنی شدید زنی   ساچمه اتیها آماده شدند، عمل پس از آنکه نمونه

 ریزتری اندازهسطح قطعه به  یها آنکه دانه برای .آنها انجام شده است یرو

 یزن   و پوشش سطح آن از ساچمه یزن شدت ساچمه یستیشود با لیتبد

و  A 22برابر  یزن   منظور شدت ساچمه نیا یبرا. باشد شتریب یلیخ یمعمول

 یستیهم که با گرید نمونه ی. شده است در نظرگرفته 511% پوشش آن

% 111و پوشش A 14با شدت  ی شدآن انجام م یرو یعاد زنی ساچمه

 و ساچمه زنی شدید زنی   ساچمهفرآیند انجام  برای. است شده زنی ساچمه

 .شودمشخص  اندازه ساچمه ، شدت آلمن و پوشش سه پارامتر باید

 شده استفاده  S230 ی از ساچمه( 1)جدول  در مورد اندازه ساچمه مطابق 

 .است

J44گلوله های مورد استفاده در ساچمه زنی بر اساس استاندارد -1جدول

 (mg)جرم گرم 111در تعداد  (mm)قطر ساچمه

S110 28/1 114137 19/1 

S230 59/1 121869 82/1 

آن سرعت و  ی لهیوس است که به یپارامتر (Almen Intensity)آلمن شدت

در عمل . ی شودو شدت برخورد ساچمه با سطح مشخص م یانرژ جهیدر نت

 ی شودنوار آلمن استفاده م کیشدت آلمن مشخص از  کیبه  دنیرس یبرا

 دیمورد نظر را در نوار آلمن پد یها، انحنا سرعت پرتاپ ساچمه رییو با تغ

که پس  شود یصورت عمل م نیدر عمل به ا زیدر مورد پوشش ن. ی آورندم

اعم از ) یزن ساچمه یمورد نظر برا یاز آنکه با کمک نوار آلمن پارامترها

و  شودی انجام م یزن مورد نظر ساچمه اتیقطع یبدست آمد، رو( سرعت

 ردیتحت برخورد قرار گ ربا کیآنکه تمام سطح حداقل  یبرا ازیزمان مورد ن

 کیکه همان % 111پوشش  یپس از آنکه زمان الزم برا ی شود،محاسبه م

 نیمورد نظر ا های به پوشش دنیرس یبار برخورد است، بدست آمد برا

% 511پوشش  یبه عنوان مثال برا. ی کنندشدت ضرب م بیزمان را در ضر

و مدت زمان  دی شوضرب م 5در % 111به پوشش  دنیرس یزمان الزم برا

پس  یتست خستگ ی نمونه. آورده شده است بدست یزن ساچمه یالزم برا

 ی با ساچمه% 511و پوشش  A 22با شدت  یزن ساچمه اتیاز انجام عمل

S230  ی شودمشاهده م( 5)شکل  در. 

 آزمون خستگی 

آن  یرو زنی   ساچمه اتیکه عمل ای قطعه خستگی عمر ی سهمنظور مقای به

انجام  ها آزمون خستگی نمونه یرو یستیخام با ی انجام شده است و قطعه

انجام  برای. اند به صورت تنش کنترل انجام شده یخستگ های آزمون. شود

( INSTRON) نسترونتن ای 31فشار  -ها از دستگاه تست کشش تست

( 6)شکل  که نمونه داخل دستگاه است در  یآن زمان ریاستفاده شده که تصو

 . نشان داده شده است

ها به صورت خام و تا از آن 3انجام تست آماده شده که  ینمونه برا 9تعداد 

با  زنی شده  به صورت ساچمه گرید ی نمونه 3و  زنی   بدون انجام ساچمه

و  A 14با شدت  زنمونه نی 3اند و  بوده% 511و پوشش  A 22شدت 

تست آماده شدند که در دو سطح تنش تست شدند و  یبرا% 111پوشش 

بدست آوردن  البته برای. شد نظر گرفته به عنوان تکرار در زین مونهن کی

 11از  شیهر حالت ب یها برا تعداد نمونه یستیکامل تنش عمر با یمنحن

 ی نمونه نیب ای سهیانجام مقا نجایکه هدف در ا یینمونه باشند اما از آنجا

 آزمون جامان ی نهیهز یبوده و از طرف زنی نشده  و ساچمه زنی شده  ساچمه

اند که تنش  تنش انتخاب شده باال بوده است، دو سطح اریبس یخستگ های

 کیاست که  نیانتخاب ا نیا لیدل. دو سطح باشند نوارده به قطعه، در ای

 ریمقاد افتنی یبرا. تست شود نمونه در عمر باال کیو  نیینمونه در عمر پا

از  رندگی قرار در آن تنش ها تحت بارگذاری یستیباها  که نمونه یتنش

با توجه به  (2)مطابق با جدول  است و تست کشش استفاده شده جینتا

به  دنیرس یمگاپاسکال است، برا 1111قطعه در حدود  یتنش کشش نکهای

. ها انتخاب شده است انجام تست یدو سطح تنش برا ادیدو عمر کم و ز

ها باال است و نمونه ها  که سطح تنش ها از آنجایی انجام تست برای

 انجام شده R=0ها با  از کمانش تست یریجلوگ یندارد برا مساحت باالیی

 .است

 Ti-6Al-4Vخواص مكانیكی تست شده آلیاژ  -2جدول 

E (MPa)Y.S (MPa)UTS (MPa) 

111,79311151 

113,8 867 956 

استاندارد که  ی نمونه 9 یبه صورت تنش کنترل برا یخستگ یها شیآزما

سه  نمونه، 9 نیاز ا. بودند انجام شدند  استخراج شده E466از استاندارد 

و A 14با شدت  شده یزن  ، سه عدد ساچمه نشده یزن  ها ساچمه عدد از آن

و پوشش  A 22 ساچمه زنی شدید شده با شدت و سه نمونه% 111پوشش 

انجام ها شیمگاپاسکال آزما 1111و  651 یها در تنشاند،  بوده% 511

 Rاند و  کشش بوده -شده به صورت کشش انجام یخستگ های شآزمای. شد

تست  جنتای. است مگاپاسکال بوده 11ها کمتر از  آن ی همه یتنش برا

 .هستند( 3)جدول  مطابق  یخستگ

نمونه 9نتایج تست خستگی -3جدول
تعداد سیکل تا شکست پوشش          سطح تنش شدت                 ردیف

11111271   11    1شمارة 

1322 1111    1 1    2شمارة 

112189 651    1 1    3شمارة 

 A14%111   1111 1821    4شمارة 

 A14%111   1111 1752    5شمارة 

 A14 %111   651 196832   6شمارة 

 A22 %511  1111 2121    7شمارة 

 A22 %511  1111 1971    8شمارة 

 A22 %511   651 211314    9شمارة 

 عمر خستگی محاسبه 

 استخراج شده( 4) لمطابق جدو Ti-6Al-4V اژیآل یخستگ بیضرا 

 اصالح ی و با استفاده از رابطه ضرایب خستگی ریبا توجه به مقاد .[15]اند
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پارامتر تنش پسماند درنظر گرفته شده است  ریمارو که در آن تأث شده ی

وارد کردن مقدار تنش  یبرا. زد نیقطعه را تخم یعمر خستگ ی توانم

.ی شوددر سطح استفاده م جادشدهیپسماند از تنش پسماند ا

Ti-6Al-4V [15]ضرایب خستگی آلیاژ  -4جدول 

n’ K’(Mpa) c b ε’
f σ’

f(MPa)

0.1061772-0.688-0.1040.8411100

و با توجه به ( 5رابطه )مارو  ی شده اصالح ی با استفاده از رابطه بنابراین

 1111و  651 یهای عمر قطعات تحت بارگذار ،در سطح جادشدهیتنش ا

 اژیآل یسطوح تنش انجام شدند، عمر خستگ نیها در ا مگاپاسکال که تست

 .شودی مشاهده م (5) در جدول جیمحاسبه شد و نتا

 نمونه هامحاسبه عمر خستگی  -5جدول 
عمر خستگی سطح تنش          پوشش شدت               ردیف

651116322   11     1شمارة 

2111 1111   1 1      2شمارة 

 A14%111   651 257647    3شمارة 

 A14 %111   1111 2711   4شمارة 

 A22 %511  651 296892    5شمارة 

 A22 %511  1111 2921    6شمارة 

 یتنش پسماند فشار جادیبا ا مشاهده می شود( 5)گونه که در جدول  همان

 نیا ریکه تأث ی شودمالحظه م نیاست و همچن افتهی شیافزا یعمر خستگ

شدت و  شیافزا نیاست و همچن شتریپرچرخه ب یتنش پسماند در خستگ

چندان  شیافزا نیا است ولی شده شتریعمر ب شیپوشش مقدار افزا

 .نبوده است ریچشمگ

 شدهی زن عمر قطعات ساچمه نیتخم یمارو برا ی رابطه یدر حالت کل

 یها کلیدر س شودی آزمون مشاهده م جیهمانگونه که از نتا. مناسب است

 ساچمه ندیفرآ ریو  تأث شودی م شتریب شدهی زن  ساچمه ی باالتر عمر نمونه

اختالف با  نیآن کمتر است، ا ریکم تأث یو در عمرها شودی م شتریب یزن

است که هر چه به  یآن معن هب نیو ا ابدی یم شیافزا ها کلیتعداد س شیافزا

 یزن ساچمه ندیفرآ ریتأث میبرو ادیز یپرچرخه در عمرها یها یسمت خستگ

به سراغ عامل شکست  یستیامر با نیا لیدل یبررس یبرا. ابدی یم شیافزا

وارد  تر شیکم قطعه ب یدر عمرها. رفت ادیکم و ز یدر عمرها یخستگ

 ادیپسماند ز یها تنش ریتأث هیناح نیو در ا شودی م کیپالست ی هیناح

ی م یتنش پسماند آزادساز کیپالست ی هیکه در ناح لیدل نیبه ا ست،ین

 زین( 5)  ی گونه که از رابطه همان. خود را نشان دهد ریتأث تواندی و نم شود

خود را  کیدر قسمت االست نیانگیتنش پسماند و م ریمشخص است تأث

ی نم یرهاساز یپسماند فشار تنش هیناح نیچرا که در ا دهدی نشان م

. شودی ترک م رترید ینز جوانه نیشدن ترک و همچن و باعث بسته شود

از عمر  یادیقسمت ز آلیاژکه  شتریب یاست که در عمرها یعیطب نیبنابرا

از  یناش یفشار یها تنش ریتأث گذراند یم کیاالست ی هیخود را در ناح

 کیو مکان یکیمتالورژ دگاهیاز د. دهندی خود را نشان م یزن ساچمه

 شتریشروع و رشد ترک ب ی دو مرحله نیکم از ب یدر عمرها زیشکست ن

پسماند  یها تنش ریتأث ییو از آنجا شودی عمر صرف رشد ترک م

 نیبنابرا ،ترک است یزن بر جوانه شتریب یزن  ساچمه ندیدر کل فرآ جادشدهیا

 ادیز یاما در عمرها. شودی م دهیکمتر د یزن ساچمه ریتأث مک یدر عمرها

از عمر  یادیو درصد ز شودی وارد م کیپالست ی هیقطعه کمتر در ناح

خود را بهتر  جادشدهیتنش پسماند ا نجایو در ا شودی صرف شروع ترک م

شده طبق اصل  جادیا یکه تنش پسماند فشار ییاز آنجا. نشان خواهد داد

 یها که تنش در سطح کمتر شود، طبق گفته شودی باعث م ینه برهم

وجود  لیبه دل نیخواهد افتاد و همچن قیترک به تعو یزن فصل دو جوانه

تنش  یاست و رهاساز نییها پا سطح تنش نکهیتنش پسماند و ا نیا

اثر داشته باشد و نرخ رشد  زیدر رشد ترک ن تواندی پسماند کمتر است ،م

 یشتریپرچرخه عمر بهبود ب یدر خستگ نیبنابرا. ترک را کاهش دهد

ترک  یزن است که در جوانه یعامل زین یکه زبر ییحال از آنجا. افتیخواهد 

 ریکم شود تا تأث یبه نحو جادشدهیا یزبر یستیبا نیدارد بنابرا ینقش مهم

 .ها بتواند بهتر خود را نشان دهد شدن دانه زیتنش پسماند و ر

است که با  یزن ساچمه ندیمؤثر در فرآ یعامل اصل یپسماند فشار تنش

در سطح  هیاول یها سطح مانع از به وجود آمدن ترک یفشار رو کی جادیا

عمر که به رشد ترک در عمق قطعه مربوط است در  ی هیو در بق شودی م

اما  کند،ی ترک به بهبود عمر کمک م عیسر شرفتیاز پ یریابتدا با جلوگ

چرا که در  شود،ی آن کم م ریترک به عمق قطعه نفوذ کرد تأث کهی نزما

 تنش پسماند هم مالحظه شد که عمق نفوذ تنش پسماند یها لیپروف

 .کم است اریبس یفشار

گیری           نتیجه

طول عمر  بطور کلی در اثر انجام فرآیند ساچمه زنی و ساچمه زنی شدید

خواهد  بیشتر Ti-6Al-4Vآلیاژ تیتانیوم خستگی کم چرخه و پرچرخه ی 

در  Ti-6Al-4Vآلیاژ تیتانیوم  یعمر خستگبر  زنی  ساچمه ندیفرآ .شد

 یخوب تاثیر بسیاراست  ترشیب کیباال که مقدار کرنش االست سیکل های

هستند مقدار  کیپالست ترشها بی که کرنش ترنییپا سیکل هایدارد و در 

ساچمه زنی شدید باعث افزایش بیش از دو برابری  .عمر کمتر است افزایش

خواهد شد در حالی که بر عمر %( 271درحدود)طول عمر خستگی پرچرخه 

  .افزایش عمر خواهد داشت% 31خستگی کم چرخه اثری در حدود 

بر طول عمر خستگی پرچرخه در مقایسه % 111اثر ساچمه زنی با پوشش 

%( 15فقط در حدود )تفاوت چندانی % 511با ساچمه زنی شدید با پوشش 

ندارد از طرفی شدت و پوشش باالی ساچمه ها باعث افزایش شدید زبری 

 .سطحی خواهد شد

 اها و نموداره شكل

 ((ABSP Air blast shot peeningساچمه زنی تحت فشار هوا  -1شكل
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[13]عمر  -نمودار كرنش -2شكل

یآزمون خستگ یشده برا ساخته یها ابعاد نمونه-3شكل

 یآزمون خستگ یشده برا ساخته یها نمونهیكی از -4شكل

 یده و پوششA 22شده با شدت  چمه زنی سا یها نمونهیكی از -5شكل

S230 ی با ساچمه% 500

 فشار -دستگاه كشش یها شده در فک بسته ی نمونه-6شكل
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