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بررسی رفتار خستگی سایشی در ورقهای سوراخدار آلومینیوم 2024-تی 3تقویتشده با روش
انبساط سرد

تاج بخش نوید چاخرلو ،پویا شهریاری

*

دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
خالصه :ورقهای دارای انبساط سرد به صورت گسترده در اتصاالت پیچ و مهره که تحت نیروی پیشبار میباشند ،بکار

میروند .مطالعات گذشته در مورد تاثیر انبساط سرد و نیروی پیشبار بر روی رفتار خستگی در اتصاالت پیچ و مهره نشان

دادهاند که میزان درصد انبساط سرد به صورت قابل توجهی بر روی رفتار خستگی اتصاالت تاثیرگذار بوده و احتمال وقوع
خستگی سایشی را افزایش میدهد .برای درک بهتر این پدیده الزم است تا اطالع دقیقتری در مورد تاثیر انبساط سرد بر
روی تغییرات نیروی اصطکاک در طول بارگذاری خستگی سایشی و تاثیر آن بر روی توزیع تنش در نواحی اطراف محل

تمرکز تنش بدست آورد .بدین منظور در این مقاله ،با طراحی دستگاه مناسب ،شرایط بارگذاری خستگی سایشی بر روی

ورقهای سوراخدار ایجاد شده و نمونههای دارای انبساط سرد تحت شرایط بارگذاری مختلف قرار گرفتهاند .همچنین از
شبیهسازی عددی به منظور تخمین توزیع تنشهای پسماند ناشی از انبساط سرد و بررسی تاثیر آن بر روی رفتار خستگی
سایشی استفاده شده است .جهت مقایسه مقاومت خستگی سایشی در نمونههای مختلف از پارامتر اسمیت واتسون تاپر
استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان میدهند که انجام انبساط سرد تاثیر تمرکز تنش را در نواحی نزدیک به

سوراخ کاهش میدهد .این در حالی است که در نواحی دورتر از سوراخ به دلیل ایجاد تنشهای پسماند کششی احتمال
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وقوع خستگی سایشی را افزایش میدهد.

 -1مقدمه

تاثیر هریک از این عوامل بر روی خستگی سایشی توسط محققان

آسیب ناشی از خستگی سایشی یکی از مهمترین عوامل واماندگی
در قطعات مکانیکی میباشد .این نوع خستگی زمانی اتفاق میافتد

مختلف انجام شده که نتایج بدست آمده از آنها برای طراحی قطعات
مکانیکی مورد استفاده قرار گرفته است [.]3

که دو سطح با نیروی عمودی به همدیگر فشرده شوند و مابین سطوح

آسیب خستگی سایشی بر روی قطعات مختلفی مانند پرههای

حرکت عرضی کم دامنه تکرار شونده وجود داشته باشد .شناخت

توربین ،چرخ و محور قطار و اتصاالت پیچی و پرچی اتفاق میافتد

پدیده خستگی سایشی مستلزم شناخت پدیدههای خستگی ،مکانیک

[ .]6-4اتصاالت مکانیکی جداشدنی که شامل پرچها ،پیچها و پینها

تماس ،دانش مواد ،مکانیک شکست و تاثیر متقابل این پدیدهها بر

میشوند ،به صورت گسترده در صنایع مختلف به ویژه در سازههای

همدیگر میباشد .خستگی سایشی تاثیر مخربی روی عمر قطعات

هوایی و فضایی کاربرد دارند .یکی از نقاط ضعف اتصاالت پیچی ایجاد

دارد .در اثر این پدیده عمر قطعه کاهش محسوسی پیدا میکند که

سوراخ در قطعات اتصالی است که باعث تمرکز تنش موضعی در اطراف

این کاهش عمر میتواند از  %50تا  %90عمر قطعه را شامل شود

سوراخ و تضعیف اتصال میگردد .بنابراین در طول چند دهه گذشته

[ .]1بطور مستقیم یا غیر مستقیم ،آسیب در خستگی سایشی به

مطالعات گستردهای در زمینه اصول طراحی و رفتار اتصاالت پیچ و

عوامل متعددی بستگی دارد [ .]2از جمله این عوامل میتوان به

مهره در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی به کمک روشهای تجربی

نیروی فشاری بین سطوح ،دامنه جابجایی نسبی ،دما ،سختی سطوح،

و محاسباتی انجام شده و روشهای متفاوتی برای تقویت اتصاالت

ضریب اصطکاک و غیره اشاره کرد .تحقیقات مختلفی برای بررسی

مکانیکی پیشنهاد شده است که از آن جمله میتوان به روش انبساط

* نویسنده عهدهدار مکاتباتp.shahriary@tabrizu.ac.ir :

سرد [ ،]7اعمال نیروی پیشبار [ ]8و انطباق تداخلی [ ]9اشاره کرد.
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انبساط سرد یکی از معروفترین و متداولترین روشها برای بهبود

صافی سطح یکسان ،شرایط هندسی و بارگذاری مشابه برای نمونهها

عمر خستگی اتصال میباشد .در این روش با عبور پین یا ساچمه

استفاده شده است .همچنین از شبیهسازی المان محدود برای توجیه

با قطر بزرگتر از قطر سوراخ ،در ناحیه اطراف سوراخ تغییر شکل

مشاهدات تجربی استفاده شده است .بدین منظور تمامی مراحل مربوط

پالستیک اتفاق افتاده و باعث ایجاد تنشهای پسماند فشاری میشود.

به عملیات انبساط سرد و تستهای خستگی سایشی شبیهسازی شده

وجود تنشهای پسماند فشاری ،باعث کاهش تنش کششی در اطراف

و با استخراج میدان پیشتنش و تنش اطراف سوراخ تحت بارگذاری

سوراخ گردیده و از باز شدن نوک ترک جلوگیری میکند و به این

متناوب ،محل شروع ترک مورد پیشبینی قرار میگیرد.

ترتیب ایجاد و گسترش ترک را به تاخیر میاندازد .به کمک این روش
میتوان عمر اتصال را  2تا  10برابر افزایش داد [.]10
در هنگام مونتاژ کردن اتصال پیچ و مهره ،یک گشتاور سفت

 -2تستهای آزمایشگاهی
 -1-2نمونههای آزمایشی و عملیات انبساط سرد

کننده به مهره اعمال میشود که در اثر اعمال این گشتاور ،پیچ

در این بخش مبانی و جزئیات مربوط به نحوه انجام آزمایشهای

تحت کشش قرار گرفته و قطعات اتصال تحت تاثیر نیروی فشاری

خستگی سایشی بر روی نمونههای دارای انبساط سرد شرح داده

واقع میشوند .وجود این نیروی پیشبار باعث میشود تا قسمتی از

میشوند .هدف از انجام این آزمایشها ،بررسی عمر خستگی نمونههای

نیروی اعمالی به اتصال توسط نیروی اصطکاک بین صفحات تحمل

دارای انبساط سرد تحت شرایط خستگی سایشی و تعیین نحوه تغییر

شده و از شدت تنش در اطراف سوراخ کاسته شود .در نتیجه این امر

نیروی اصطکاک در طول تستها میباشد .نمونههای مورد مطالعه از

عمر خستگی اتصال بهبود پیدا میکند .از طرف دیگر وجود نیروی

جنس آلیاژ آلومینیوم -2024تی 3میباشند .علت انتخاب این آلیاژ

فشاری مابین سطوح اتصال ،باعث ایجاد پدیده خستگی سایشی در

کاربرد وسیع آن در صنایع هوافضا به دلیل برخورداری از دو ویژگی

محل اتصال میشود که میتواند اثر مخرب قابل توجهی در عمر اتصال

نسبت استحکام به وزن باال و مقاومت خوب در برابر خوردگی است.

داشته باشد [.]11

این آلیاژ به شکل ورق نورد سرد شده با ضخامت  3/2میلیمتر تهیه

مطالعات انجام شده نشان میدهند که هر یک از دو روش عملیات

شده است .به هنگام عملیات نورد ،دانهها در راستای نورد افزایش طول

انبساط سرد و اعمال نیروی پیشبار به صورت جداگانه تاثیر مطلوبی

میدهند که باعث غیر ایزوتروپ شدن خواص مکانیکی ماده به ویژه

روی افزایش عمر خستگی دارند .اما مطالعه انجام شده توسط شکوری

چقرمگی شکست و استحکام خستگی میشود .برای تعیین خواص

و نوید [ ]12برای حالت ترکیبی عملیات انبساط سرد و نیروی پیشبار

مکانیکی این آلیاژ ،آزمون کشش ساده بر روی نمونهای که برش طولی

نشان میدهد که وقتی درصد انبساط سرد باال با نیروی پیشبار باال

آن در راستای نورد انتخاب شده ،انجام شده است .مشخصات مکانیکی

ترکیب میشود ،پدیده خستگی سایشی در قطعه رخ داده و عمر قطعه
به میزان قابل توجهی کاهش مییابد .نتایج غیرمنتظره این تحقیق
لزوم بررسی بیشتر تاثیر انبساط سرد را بر روی رفتار خستگی سایشی
در اتصاالت دو لبه برشی نمایان میسازد .بنابراین تحقیق حاضر به
بررسی رفتار خستگی ورقهای سوراخدار دارای انبساط سرد تحت
تستهای خستگی سایشی میپردازد .بدین منظور دستگاه تست
خستگی سایشی طراحی و ساخته شده است .این دستگاه امکان
اندازهگیری تغییرات نیروی اصطکاک را به عنوان یکی از مهمترین
پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خستگی سایشی در طول تست فراهم
میسازد .به منظور دستیابی به نتایج قابل قبول و انجام مقایسه میان

شکل  : 1نمودار تنش -کرنش آلیاژ آلومینیم -2024تی3

رفتار خستگی در نمونههای مختلف با درصد انبساط سرد متفاوت ،از

Fig. 1: Monotonic stress-strain diagram of Al-alloy 2024T3 diagram of Al-alloy 2024-T3
Fig. 1: Monotonic stress-strain
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آلومینیم -2024تی3
آلیاژ آلومینیم
مکانیکی آلیاژ
مشخصات مکانیکی
-2024تی3
جدول  :: 11مشخصات
جدول
Table 1: Mechanical properties of the Al-alloy 2024-T3
Table 1: Mechanical properties of the Al-alloy 2024-T3

آلیاژ

تنش تسلیم )(MPa

تنش نهایی )(MPa

مدول االستیسیته )(GPa

ضریب پواسون

آلومینیوم -2024تی3

375

535

71/5

0/33

شکل  : 2ابعاد نمونههای ساخته شده از آلیاژ آلومنیوم -2024تی( 3ابعاد بر حسب میلیمتر است)
)Fig. 2: Dimensions of Al-alloy 2024-T3 fretting fatigue test specimens (mm
شکل  : 2ابعاد نمونههای ساخته شده از آلیاژ آلومنیوم -2024تی( 3ابعاد بر حسب میلیمتر است)

به دست آمده و نمودار تنش-کرنش مربوط به آن به ترتیب در جدول

سمباده در حدود  0/35تا  0/45میکرومتر میباشد.

)Fig. 2: Dimensions of Al-alloy 2024-T3 fretting fatigue test specimens (mm

 1و شکل  1ارائه شده است.

برای انجام عملیات سرد از روش پین مخروطی استفاده

ابعاد نمونههای آزمایشی سوراخدار در شکل  2ارائه شده است.

شده است که ابعاد پینهای استفاده شده در شکل  3نشان

برش این نمونهها طوری انجام شده که راستای طولی آنها با راستای

داده شده است .عملیات انبساط سرد با استفاده از دستگاه

نورد ورق موازی باشد .بر روی نمونهها دو سوراخ به قطر  5/9میلیمتر

کشش و فشار امسلر  1انجام شده است .برای انجام عملیات

و با فاصله مرکزی  20میلیمتر از هم ایجاد شده است .فاصله میان

انبساط سرد ،پین با استفاده از یک فیکسچر مخصوص به

سوراخها به گونهای انتخاب شده است که انجام انبساط سرد بر روی

داخل سوراخ هدایت شده و از طرف دیگر نمونه خارج میگردد

یک سوراخ بر روی تنشهای پسماند در سوراخ دیگر تاثیرگذار نباشد.

(شکل  .)4برای کاستن از اصطکاک مابین سطح پین و دیواره

ایجاد دو سوراخ بر روی نمونهها به منظور ایجاد تقارن در نمونه به

سوراخ و جلوگیری از خراش برداشتن دیواره سوراخ ،پین به

هنگام اندازهگیری ضریب اصطکاک میباشد.

گریس آغشته شده است .با توجه به اندازه قطر سوراخ و پینها

بدلیل حساسیت باالی تستهای خستگی سایشی به کیفیت
صافی سطح [ ،]13سطح نمونهها با استفاده از کاغذهای سمباده

میتوان درصد انبساط سرد را در نمونهها با استفاده از رابطه
( )1محاسبه نمود:

با درجههای  800 ،600 ،400 ،180و  1000به ترتیب سمباده زده
شده است به طوریکه آخرین مرحله سمبادهزنی در راستای طولی

()1



نمونهها انجام شده است .صافی سطح نمونهها به روش مکانیکی بر

D −d
CE
=
%
×100
d

روی خطی به طول  5/6میلیمتر اندازهگیری شده است .اندازهگیریها

در این رابطه  Dقطر پین و  dقطر سوراخ میباشد .با توجه

نشان میدهند که صافی سطح نمونهها در راستای خطوط سمباده

به رابطه ( )1و ابعاد پینها مقادیر انتخاب شده برای انبساط

در حدود  0/26تا  0/30میکرومتر بوده و در جهت عمود بر خطوط

سرد  1/5و  4/7درصد میباشند.
Amsler
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Fig. 9: Sinusoidal wave of frictional force in cycles of 10 and 1000 on the a) Entrance & b) Exit plane of
different specimens at 400 N normal load and 6 kN axial load
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نیروی عمودی ایجاد شده و در دو طرف دیگر قاب کرنشسنجهایی

 -2-2تستهای خستگی سایشی
برای انجام تستهای خستگی سایشی و اندازهگیری نیروی

برای اندازهگیری مقدار نیروی عمودی وارد بر قطعه وصل میشود.

اصطکاک فیکسچر مخصوصی مطابق استاندارد آ.ا ِس.تی.ا ِم -2789

این کرنشسنجها جهت تعیین مقدار بار عمودی وارد بر قطعه کالیبره

 ]14[ 101طراحی شده است که شامل یک قاب نگهدارنده مربع

میشوند.

شکل ،پدهای تماسی ،پدهای انتقال نیرو و پیچهای اعمال نیرو

قطعه اصلی تحت آزمایش به صورت ورق مسطح بوده و مابین
قاب مربعی قرار میگیرد و در دو سوی آن پدهای تماسی 3توسط

میباشد .شکل  5نمای کلی از این فیکسچر را ارائه میدهد.
قاب مربع شکل به عنوان نگهدارنده اصلی قسمتهای مختلف

پیچهای اعمال نیرو بر روی قطعه فشرده میشوند .این پدها دارای

فیکسچر میباشد .جنس قاب از فوالدسی.کا 452تعیین گردیده است

دو پایه و به شکل پل میباشند و در دو نقطه با قطعه اصلی تماس

تا در اثر اعمال نیروهای فشاری دچار تغییر شکل پالستیک نگردد.

مییابند .با توجه به شکل پدهای تماسی در صورتیکه این پدها به

در دو سوی این قاب سوراخهایی برای قرار گرفتن پیچهای اعمال

طورمستقیم تحت فشار پیچها قرار گیرند دچار خمش زیادی میشوند
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برای اندازهگیری نیروی اصطکاک مابین پدهای تماسی و قطعه

اصلی ،از کرنشسنجهایی استفاده میشود که به سطح پایینی پدهای
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طراحی شدهاند که در اثر اعمال نیروی فشاری و خمش دچار تغییر

تماسی وصل شدهاند .این کرنشسنجها کرنش را بر روی مرکز سطح

شکل پالستیک نشوند .شکل  6ابعاد نهایی مربوط به پدهای تماسی و

پایینی پد نشان میدهند که در اثر نیروی اصطکاک وارد بر پدها

تحت بار عمودی  400نیوتن و بار متناوب  6کیلونیوتن.
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کرنشهای اندازهگیری شده بر روی پدها و تغییرات نیروی اصطکاک

تقسیم شده و به جای قطعه اصلی مابین پدهای تماس قرار میگیرد.

مطابق رابطه ( )2برابر است با [:]15

بطوریکه هر کدام از پایههای پد بر روی یک قسمت قرار گرفته و آن

()2



∆Ft
×C B
B ×W

دو قسمت را در کنار هم نگه میدارند .با فشرده شدن پدها بر روی
∆ε P
=× E P

قطعه تنها نیروی نگدارنده دو قسمت جدا شده ،نیروی اصطکاک ناشی
از پدها میباشد .حال اگر یک طرف قطعه بر روی دستگاه کشش

در این معادله  ΔFtتغییرات نیروی اصطکاک و  Δεpتغییرات

ثابت نگه داشته شود و از طرف دیگر قطعه وزنههایی آویزان گردد،

کرنش اندازهگیری شده توسط کرنشسنج Ep ،مدول االستیسیته پد،

میتوان گفت تا زمانی که قطعه مابین پدها نلغزد و دو قسمت قطعه

 Bضخامت W ،عرض پد و  CBفاکتور خمش میباشند CB .از خمش

از هم جدا نشوند ،نیروی اصطکاک میان پدها و قطعه برابر نیروی

پد در اثر نیروی اصطکاک ناشی شده و از کالیبراسیون استاتیکی

وزن وارد شده میباشد .در این حالت میتوان با اندازهگیری کرنش

فیکسچر به روش دو نیم کردن قطعه بدست میآید [ .]15بدین

پدها و در دست داشتن مشخصات فیزیکی پدها ،فاکتور خمش را با

صورت که ابتدا یکی از قطعات مورد آزمایش از وسط به دو قسمت

توجه به رابطه ( )2محاسبه نمود .میانگین فاکتور خمش به دست
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بارگذاری مختلف قرار گرفته و نتایج بدست آمده برای تغییرات نیروی
اصطکاک و عمر قطعات ثبت میشوند .برای سادگی در تحلیل نتایج،
نمونهها به صورت  4/7% ،1/5% ،0%انبساط سرد نامگذاری میشوند.
الزم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج ،عالوه بر
انجام آزمایشات اولیه به منظور رفع ایرادات و خطاهای محتمل ،تست
خستگی سایشی برای یکی از نمونهها ( 0%انبساط سرد تحت بار 6
کیلو نیوتن) تکرار شده است که نتیجه آن به همراه نتایج بدست آمده
از سایر تستها در جدول  2ارائه شده است .مقایسه نتیجه حاصل از
تکرار آزمایش نشاندهنده خطای  %9/8برای عمر خستگی و خطای
پایینتر از  %2برای نیروی اصطکاک میباشد (جدول .)2
 -4-2نتایج تستهای آزمایشگاهی

دارتک
تستخستگی
دستگاهتست
شکل: :88دستگاه
شکل
دارتک
خستگی
Fig.8: Dartec fatigue testing machine

 -1-4-2عمر خستگی و محل شکست نمونهها

Fig.8: Dartec fatigue testing machine

آمده برای پدها برابر  7/82میباشد که از آن برای محاسبه نیروی
اصطکاک در طول تستهای خستگی سایشی استفاده خواهد شد.
شکل  7مرحله کالیبراسیون پدهای تماسی به روش دو نیم کردن و
نمودارهای بدست آمده برای تعیین فاکتور خمش را نشان میدهند.

خالصه نتایج بدست آمده برای عمر خستگی نمونههای مختلف و
نوع واماندگی آنها در جدول  2ارائه شده است .در جدول ارائه شده
دقت نیرویهای اندازهگیری شده برابر  0/1نیوتن و دقت سیکلهای
شمارش شده  100میباشد .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان
مشاهده نمود که نمونههای دارای انبساط سرد  1/5%در حالت کلی
دارای عمر بیشتری نسبت به سایر نمونهها در شرایط بارگذاری یکسان

 -3-2انجام تستهای خستگی
برای انجام تستهای خستگی از دستگاه هیدرولیکی دارتک 1با
ظرفیت  50کیلونیوتن استفاده شده است (شکل  .)8بارگذاری اعمالی
از نوع سینوسی با نسبت بار  0/1میباشد .تستها در دمای اتاق
با فرکانس  12هرتز انجام شدهاند .کرنشسنجهای بکار رفته برای
اندازهگیری نیروی اصطکاک از نوع مناسب برای قطعات آلومینیومی
بوده و با دقت ( 10-6 )mm/mmقابلیت اندازهگیری کرنش تا (mm/
 0/05 )mmرا دارا میباشند .الزم به ذکر است که دادهبرداری از
کرنشسنجها به گونهای انجام شده است که تعداد نقاط داده در هر
سیکل  10نقطه باشد .دو نیرو با مقدار ماکزیمم  6کیلونیوتن و 10

میباشد .همچنین با مقایسه عمر نمونههای مختلف میتوان مشاهده
نمود که درصد انبساط سرد باالتر نه تنها عمر نمونهها را افزایش نداده
است بلکه باعث کاهش عمر خستگی نیز گردیده است .همچنین با
توجه به جدول  2میتوان مشاهده نمود که بسته به اندازه نیروی
متناوب اعمالی بر روی نمونهها نوع مکانیزم واماندگی آنها متفاوت
میباشد .در حالتیکه میزان بار اعمال شده  10کیلونیوتن باشد نوع
واماندگی تمامی نمونهها خستگی ساده میباشد .این در حالی است
که با کاهش مقدار بار اعمالی به  6کیلونیوتن مکانیزم واماندگی از
خستگی ساده به خستگی سایشی در نمونههای دارای انبساط سرد
تبدیل شده است .این مورد نشان میدهد که انجام انبساط سرد باعث

کیلونیوتن بر قطعات با درصد انبساط سردهای مختلف اعمال شده

فعال شدن مکانیزم خستگی سایشی میشود.

پد با سفت کردن پیچ تنظیم نیرو اعمال میگردد .بنابراین سه گروه

 -2-4-2تغییرات ضریب اصطکاک

است .همچنین نیروی عمودی  400نیوتن بر روی هر یک از پایههای
نمونه با درصد انبساط سردهای  0%و  1/5%و  4/7%تحت دو شرایط

ضریب اصطکاک از تقسیم نیروی اصطکاک بیشینه در طول یک

1

دوره بارگذاری بر نیروی عمودی وارد بر جسم بدست میآید .مقدار

Dartec
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شکل  : 9موج سینوسی نیروی اصطکاک در سیکلهای  10و  1000بر روی الف) صفحات ورودی و ب) صفحات خروجی نمونههای مختلف تحت بار عمودی
شکل  : 9موج سینوسی نیروی اصطکاک در سیکلهای  10و  1000بر روی الف) صفحات ورودی و ب) صفحات خروجی نمونههای مختلف
 400نیوتن و بار متناوب  6کیلونیوتن.
تحت بار عمودی  400نیوتن و بار متناوب  6کیلونیوتن.
Fig. 9: Sinusoidal wave of frictional force in cycles of 10 and 1000 on the a) Entrance & b) Exit plane of different
specimens at 400 N normal load and 6 kN axial load
Fig. 9: Sinusoidal wave of frictional force in cycles of 10 and 1000 on the a) Entrance & b) Exit plane of
different specimens at 400 N normal load and 6 kN axial load

نیروی اصطکاک در طول یک دوره بارگذاری به صورت متناوب تغییر

همچنین با توجه به جدول  2میتوان مشاهده نمود که در یک

میکند (شکل  .)9همچنین ضریب اصطکاک در طول تستها از یک

نیروی عمودی مشخص با افزایش بار محوری (تنش بالک) مقدار ضریب

مقدار معین شروع شده و در طی چند سیکل (حدود  1000سیکل)

اصطکاک پایدار شده افزایش مییابد .زیرا هرچه تنش محوری افزایش

به یک مقدار ثابت همگرا میشود (شکل  .)10مقدار ضریب اصطکاک

مییابد ،لغزش نسبی میان سطوح افزایش یافته و آسیب ناشی از سایش

در حالت پایدار بر روی صفحات ورودی و خروجی تمامی نمونهها در

و حجم آن افزایش پیدا میکند .در نتیجه میزان ناهمواریهای سطوح

جدول  2ارائه شده است .با توجه به این جدول میتوان مشاهده نمود

بیشتر شده و ضریب اصطکاک بیشتر میشود.

که در یک بارگذاری مشخص میزان ضریب اصطکاک بر روی صفحه
خروجی نمونه  4/7%CEاز صفحات ورودی و خروجی سایر نمونهها
کمتر است که علت آن به تغییر شکل ناشی از انبساط سرد بر روی
صفحه خروجی بر میگردد .توضیحات بیشتر در این زمینه در مرجع
[ ]16ارائه شده است.

 -3شبیهسازی عددی
 -1-3مدل المان محدود
در این بخش شبیهسازی عددی انبساط سرد ،اعمال فشاری بر
روی سطح و بارگذاری متناوب شرح داده میشود .شبیهسازی عددی
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Fig. 10: Variation of the friction coefficient during the tests on the entrance and exit plane of the different specimens
Fig.
10: Variation
of N
thenormal
frictionload
coefficient
during
testsb)on
theNentrance
and exit
the different
subjected
to a) 400
and 6 kN
axialthe
load,
400
normal load
andplane
10 kNofaxial
load
specimens subjected to a) 400 N normal load and 6 kN axial load, b) 400 N normal load and 10 kN axial
load

محدود
 :: 11مدل
شکل
المان محدود
مدل المان
شکل 11
Fig. 11: Meshed finite element model
Fig.11: Meshed finite element model

به منظور تخمین توزیع تنشهای پسماند ناشی از انبساط سرد،

پدهای تماسی در مدلسازی هندسی شبیهسازی شده است .برای

بررسی تداخل میدان تنش های پسماند با بارگذاری متناوب و هم

2

شبیهسازی رفتار آلیاژ آلومینیم -2024تی ،3مدل خطی االستیک

چنین بررسی رفتار خستگی معمولی و خستگی سایشی و پیشبینی

و پالستیک با سختشوندگی سینماتیک چند خطی 3استفاده شده

محل شروع ترک خستگی انجام شده است .برای این منظور از نرم
افزار المان محدود انسیس 1استفاده شده است.
با توجه به تقارن هندسی مدل نسبت به صفحات  X-Yو Y-Z
و همچنین تقارن بارگذاری ،جهت صرفهجویی در مدت زمان تحلیل

است .مدل سینماتیک چند خطی توانایی در نظر گرفتن اثرات
بوشینگر 4را دارد .به این منظور نمودار تنش–کرنش بدست آمده از
تست کشش (شکل  )1و دادههای جدول  1در نظر گرفته شده است.
پینهای مورد استفاده در مرحله انبساط سرد و بوش نگهدارنده از

و حجم حافظه ،نصف ورق ،پین و بوش انبساط سرد و یک چهارم
Ansys

Linear Elastic
Multi-Linear Kinematic Hardening
Bauschinger Effect

1

1201

2
3
4
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از اندازه مشبندی باشند .این المانها به تدریج در نزدیکی سوراخ که
نرخ تغییرات تنش زیاد است ،ریزتر شده است.
تحلیل المان محدود با شبیهسازی مرحله انبساط سرد آغاز
میشود .برای این منظور پین به صورت هممرکز با سوراخ قرار میگیرد
بهطوریکه سطح آن در آستانه تماس با لبه سوراخ باشد .سپس با
اعمال جابجایی به سطح باالیی ،پین به تدریج به درون سوراخ هدایت
میشود .در این مرحله مجموعه پدها در هر سه جهت مقید شدهاند.
در مرحله بعد پین و بوش از ورق دور میشوند .بدنبال آن مجموعه
بدست آمده
بههای
نیروی
مقایسه آن
تجربی و
نیرویسرد
مرحله:انبساط
 :نیروی وارد به پین در
عددیبا بهقطعه اصلی مونتاژ میشوند به نحویکه پدها دقیقا در لبه
تجربیازوشبیهسازیپدها
صورت
انبساط باسرد
مرحله
صورت در
واردبهبه پین
شکل 12

مختلف
ازای ضرایب
سازی عددی به ازای ضرایب
اصطکاک شبیه
بدست آمده از
مقایسه آن با نیرویهای
اصطکاک مختلف
Fig.12: The applied force on the pin during the cold expansion process in camparison to the num
قطعه میان دو پد فشرده میشود .در ادامه ،بارگذاری متناوب
شده و
Fig.12: The
applied force on the pin during the cold
obtained values for different friction coefficients
expansion process in camparison to the numerically
در طی سه مرحله که به ترتیب عبارتند از بارگذاری با نیروی کششی،
obtained values for different friction coefficients

سوراخ قرار میگیرند .سپس نیروی فشاری از روی یکی از پدها اعمال

فوالد ساخته شدهاند و در طی مراحل مختلف بارگذاری تنشهای وارد
بر این قطعات از حد االستیک تجاوز نمیکند .به همین دلیل برای
مدلسازی رفتار آنها مدل االستیک خطی ،با مدول االستیسیته 200
گیگاپاسکال و ضریب پواسون  0/3در نظر گرفته شده است.
برای مشبندی مدل از المان هشت گرهی و شش وجهی خطی
سالید 1851استفاده شده است .این المان خطی به المانهای مرتبه
باالتر ترجیح داده شده است زیرا در تحلیلهای غیرخطی ضمن
حفظ دقت مورد نظر ،مدت زمان تحلیل را کاهش میدهد [.]17
برای مدلسازی تماس بین قطعات از تماس نوع سطح قابل انعطاف
روی سطح قابل انعطاف استفاده شده و اصطکاک بین سطوح از نوع
کولمب میباشد .بر این اساس از المان چهار گرهی کانتکت  1732و
تارگت  1703که قابلیت مدل کردن تماس سطح به سطح را در حالت
سهبعدی دارند استفاده شده است که به خوبی بر روی وجوه المانهای
حجمی هشت گرهی مینشینند و با آنها هماهنگی خوبی دارند.
استفاده از این المانها مانع تداخل سطوح تماس با یکدیگر میشود و
امکان تبادل نیرو ما بین آنها را فراهم میآورد .شکل  11مدل نهایی
المان محدود را نشان میدهد .المانها در نواحی تماس بین پد و ورق
سوراخدار ریزتر شدهاند .اندازه المانها پس از چند بار کوچک شدن و
تحلیلهای متوالی طوری انتخاب شده است که نتایج نهایی مستقل
Solid 185
Contact 173
Target 170

1
2
3
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برداشتن نیروی کششی و اعمال مجدد نیروی کششی ،به ورق اصلی
اعمال میشود.
 -2-3انتخاب ضریب اصطکاک
ضریب اصطکاک بین سطح پین و دیواره سوراخ در حین عملیات
انبساط سرد تابع عوامل متعددی از جمله جنس قطعات ،نوع روانکار،
سرعت حرکت پین داخل سوراخ ،دمای محیط ،اندازه فشار بین پین
و سطح سوراخ و  ...است .نکتهای که باعث مشکلتر شدن تخمین
ضریب اصطکاک میشود این است که اندازه فشار بین پین و سطح
سوراخ در مدت زمان حرکت پین متغیر است و از صفر تا مقدار
معینی افزایش مییابد و با عبور کامل پین از داخل سوراخ مقدار آن
دوباره صفر میشود .از طرف دیگر اندازه ضریب اصطکاک تاثیر قابل
مالحظهای در مقدار تنشهای پسماند ایجاد شده در تستهای تجربی
و شبیهسازی عددی دارد [ .]18برای این منظور نیروی فشاری وارد
از طرف دستگاه به پین در حین عملیات انبساط سرد ثبت شده است.
سپس در مدل المان محدود با روش سعی و خطا مقادیر مختلفی
برای ضریب اصطکاک بین پین و سطح سوراخ انتخاب شده است و
مرحله ورود پین به داخل سوراخ شبیهسازی شده و نمودار تغییرات
نیروی فشاری وارد بر پین محاسبه شده است .در نهایت نمودارهای
بدست آمده با نمودار تجربی مقایسه شده است (شکل  .)12ضریب
اصطکاک مربوط به نزدیکترین نمودار به نمودار تجربی به عنوان
بهترین تخمین انتخاب شده است .ضرایب اصطکاک بدست آمده برای
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(الف و )a

(ب و )b

شکل  : 13توزیع تنشهای محیطی ناشی از انبساط سرد بر روی سطح مقطع خالص قطعه و کنتور تنشهای پسماند محیطی ،الف) نمونه
دارای  1/5درصد
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سرد بر
انبساط
ناشی از
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درصد انبساط سرد  1/5%و درصد انبساط سرد  4/7%به ترتیب 0/16و

همین دلیل برای بررسی تاثیر عملیات انبساط سرد بر روی توزیع

 0/14میباشند.

تنشها ،تنشهای محیطی واقعی (تنش کوشی )1از مدل المان

همچنین برای تعیین ضریب اصطکاک بین پدهای تماسی و

محدود محاسبه شدهاند .این تنشها در سطح مقطع خالص و در

ورقهای آلومینیومی از نتایج بدست آمده از تستهای تجربی استفاده

راستای عرض نمونه در سه صفحه ورودی ،میانی و خروجی مشخص

میشود .ضریب اصطکاک در طول تستها از یک مقدار معین شروع

شده در شکل  13از نتایج شبیهسازی عددی استخراج شدهاند .به

شده و در طی چند دوره به یک مقدار ثابت همگرا میشود .از آنجاییکه

منظور صحهگذاری نتایج المان محدود ،تنشهای پسماند محاسبه

در اکثر زمان تست مقدار ضریب اصطکاک پایدار حاکم است ،لذا از

شده توسط مدل المان محدود با مدل تحلیلی ارائه شده توسط ژانگ و

این مقدار برای شبیهسازی استفاده شده است .مقدار ضریب اصطکاک

همکاران [ ]20مقایسه شده است .این مدل آخرین مدل تحلیلی است

در حالت پایدار برای نمونههای مختلف در جدول  2ارائه شده است.

که در سال  2005پیشنهاد شده است .الزم به ذکر است که این مدل

 -4نتایج و بحث

مانند تمامی مدلهای تحلیلی ارائه شده محدود به حالت دوبعدی
است و نمیتواند تغییرات تنش را در طول ضخامت قطعه محاسبه

تحقیقات مختلف نشان داده است که از بین تنشهای ایجاد شده

کند .برای صحهگذاری نتایج المان محدود ،توزیع تنشهای پسماند

در اطراف سوراخ (شعاعی ،محیطی و عرضی) ،تنشهای محیطی

محیطی به روش المان محدود در سه صفحه ورودی ،میانی و خروجی

موثرترین عامل در ایجاد و رشد ترک خستگی میباشند [ .]19به
Cauchy Stress
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(الف و )a

(الف و )a

(ب و )b

(ب و )b

(ج و )c

(ج و )c

شکل  : 15توزیع تنش محیطی بر روی الف) صفحه ورودی ب) صفحه میانی ج) صفحه خروجی نمونههای مختلف تحت نیر
توزیع تنش محیطی بر روی الف) صفحه ورودی ب) صفحه میانی ج) صفحه خروجی نمونههای مختلف تحت نیروی محوری 6
کیلونیوتنالف) صفحه ورودی ب) صفحه
شکل  : 15توزیع تنش محیطی بر روی
شکل  : 14توزیع تنش محیطی بر روی الف) صفحه ورودی ب) صفحه
کیلونیوتن
میانی ج) صفحه خروجی نمونههای مختلف تحت نیروی محوری 10
مختلف تحت نیروی محوری 6
میانی ج) صفحه خروجی نمونههای

rcumferential stress
distribution
on a) Entrance,
Middle, c) Exit
plane of the fretting
)fatigueCircumferential stress distribution on a
Fig. 15:
Circumferential
)stress b
distribution
)on a
Fig.14:
Fig.14: Circumferential stress distribution on a) Entrance, b) Middle, c) Exit plane of the fretting
specimens
at 10
kN axial
Entrance, b) test
Middle,
c) Exit
plane
of theload
fretting fatigue
Entrance, b) test
Middle,
c) Exit
of the
fretting fatigue
specimens
at plane
6 kN axial
load

test specimens at 6 kN axial load

test specimens at 10 kN axial load

برای درصدهای انبساط سرد  1/5%و  4/7%در سطح مقطع خالص

انبساط سرد افزایش مییابند .همچنین بیشترین میزان تنشهای

قطعه محاسبه شده و با تنشهای پسماند محاسبه شده از طریق

پسماند بر روی صفحه میانی نمونهها اتفاق میافتد که نشان میدهد

روش تحلیلی مقایسه شدهاند (شکل  .)13مقایسه نتایج بدست آمده

توزیع تنش در راستای ضخامت قطعات یکسان نمیباشد .عالوه بر این

نشاندهنده دقت خوب شبیهسازی عددی در تخمین توزیع تنشهای

نحوه توزیع تنشهای پسماند در راستای سطح مقطع خالص قطعه

پسماند محیطی ناشی از انبساط سرد میباشد.

نشان میدهد که تنش پسماند در نواحی نزدیک به لبه سوراخ فشاری

با توجه به توزیع تنشهای پسماند میتوان مشاهده نمود که
مقدار تنشهای پسماند فشاری در نواحی نزدیک به سوراخ با افزایش
1204

بوده و با دور شدن از لبه سوراخ به صورت کششی در میآید.
جهت آگاهي از توزيع تنش حاصل از اعمال تنش ماكزيمم،
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(الف و )a

(الف و )a

(ب و )b

(ب و )b

کیلو نیوتن
الف) 6
 : 16مقاطع شکست برای نمونه بدون انبساط سرد تحت بار عمودی  400نیوتن و بارهای محوری
عمودی
بارهای بار
سرد تحت
انبساط
نمونهبار1/5%
شکست
مقاطع
شکلب)17
الف)  6کیلو نیوتن ب)
محوری
نیوتن و
عمودی 400
برایتحت
انبساط سرد
1/5%
 :10نمونه
برای
شکست
مقاطع
عمودی:
شکل 17
شکل  : 16مقاطع شکست برای نمونه بدون انبساط سرد تحت بار

کیلونیوتنکیلو نیوتن ب)  10کیلونیوتن
 400نیوتن و بارهای محوری الف) 6
کیلونیوتنکیلو نیوتن ب)  10کیلونیوتن
 400نیوتن و بارهای محوری الف) 6
Fig.17: Fractured sections of the 1.5% specimens at 400
Fig. 16: Fractured sections of the as drilled specimens at
of the as drilled specimens at 400 N normal load and a) 6 kN, b) 10 k
.17: Fractured sections
of the 1.5%
at 400
loadFig.
and16:
a) Fractured
6 kN, b) 10sections
kN
axial
N normal
loadspecimens
and a) 6 kN,
b) N10normal
kN axial
load
400
N normal load and a) 6 kN, b) 10 kN axial load
load

load

توزیع تنشهای محیطی بر روی صفحات ورودی ،میانی و خروجی

در اطراف سوراخ نسبت به نمونههای بدون انبساط سرد میشود.

نمونههای دارای انبساط سرد تحت بارهای  6و  10کیلو نیوتن به

مقدار این کاهش برای درصد انبساط سرد  4/7%قابل مالحظهتر

ترتیب در شکلهای  14و  15نشان داده شدهاند .در حالت کلی این

است .از طرف دیگر با مقایسه تنشها بین صفحات مختلف نمونههای

نمودارها تاثیر مثبت اعمال انبساط سرد را در نمونهها نشان میدهند

دارای انبساط سرد میتوان مشاهده نمود که تنش محیطی در راستای

به طوریکه مقادير تنش در نمونههاي  4/7%انبساط سرد و 1/5%

ضخامت قطعه یکنواخت نبوده و مقدار تنش فشاری بر روی صفحه

انبساط سرد در هر سه صفحه در مقايسه با نمونههاي  0%انبساط سرد

ورودی از دیگر صفحات کمتر است که باعث میشود تا صفحه ورودی

كاهش محسوسي داشته است.

به عنوان صفحه بحرانی در نمونههای دارای انبساط سرد تلقی شده و

توزیع تنش محیطی بر روی نمونه بدون انبساط سرد ( )0%نشان

شروع ترک خستگی نیز از این صفحات باشد.

میدهد که مقدار تنش بر روی صفحه میانی این نمونه و در لبه سوراخ

علت تفاوت در تنشها بر روی صفحات مختلف نمونههای دارای

اندکی بیشتر از صفحات بیرونی آن است که باعث میشود تا احتمال

انبساط سرد جریان یافتن ماده در هنگام ورود پین انبساط سرد و

رشد ترک خستگی بر روی صفحه میانی در نمونه بدون انبساط سرد

در جهت حرکت پین میباشد که باعث افزایش حجم ماده بر روی

بیشتر باشد .علت این امر وجود نیروی اصطکاک میان پدهای تماسی

صفحه خروجی گشته و مقدار تنش پسماند فشاری را افزایش میدهد.

و سطح قطعه میباشد که همانند گیره عمل کرده و باعث کاهش

بررسی مقاطع شکست نمونهها نیز نشان میدهد که ترک خستگی

دامنه تنش میگردد .شکل  16محل رشد ترک خستگی را بر روی

برای نمونههای دارای انبساط سرد از صفحه ورودی شروع میشود.

نمونههای بدون انبساط سرد نشان میدهد .در این نمونهها رشد ترک

شکلهای  17و  18محل شروع ترک خستگی را به ترتیب برای

خستگی از اطراف سوراخ و در صفحه میانی بوده و نشان میدهد که

نمونههای  1/5%انبساط سرد و  4/7%انبساط سرد تحت بارهای

قبل از رشد ترک ناشی از خستگی سایشی ترک ناشی از تمرکز تنش

محوری مختلف نشان میدهند.

در لبه سوراخ رشد کرده و قطعه دچار واماندگی میگردد.

با توجه به مقاطع شکست بر روی نمونههای دارای انبساط سرد و

توزیع تنش محیطی در نمونههای دارای انبساط سرد از نمونههای

با توجه به محل شروع ترک ،میتوان گفت که تحت بار محوری 10

بدون انبساط سرد پیچیدهتر است .مقایسه نمودارهای توزیع تنش

کیلو نیوتن رشد ترک خستگی از محل سوراخ و تمرکز تنش اتفاق

نشان میدهد که اعمال انبساط سرد باعث کاهش تنشهای محیطی

افتاده است ،اما در بار محوری کمتر ،رشد ترک خستگی به نواحی
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کافی برای ایجاد و رشد ترک سطحی فراهم شده و قطعات در اثر
خستگی سایشی دچار واماندگی گردیدهاند.
با توجه به اینکه نمونههای تحت آزمایش ،در شرایط بارگذاری
چند محوره قرار گرفتهاند لذا برای مقایسه مقاومت خستگی و بررسی

(الف و )a

تاثیر انبساط سرد بر روی مقاومت خستگی سایشی الزم است از
معیارهای خستگی چند محوره در کنار بررسی توزیع تنش استفاده
شود .یکی از معیارهای مهمی که در تحقیقات مختلف برای نمونههای
تحت شرایط خستگی سایشی استفاده میشود معیار اسمیت واتسون
تاپر ]22 ،21 ،4[ 2میباشد که در ادامه به بررسی آن بر روی صفحات

(ب و )b

بحرانی نمونههای مختلف پرداخته و مقاومت خستگی آنها مورد

عمودی
تحتتحت
نیوتن وسرد
انبساط
سردبرای
شکست
برای: 18
شکل
الف)  6کیلو نیوتن ب) 10
بارهایبارمحوری
4004/7%
نمونهعمودی
تحت بار
مقاطع انبساط
نمونه 4/7%
ل  : 18مقاطع شکست

ارزیابی قرار میگیرد.

کیلونیوتن  6کیلو نیوتن ب)  10کیلونیوتن
 400نیوتن و تحت بارهای محوری الف)
Fig. 18: Fractured sections of the 4.7% specimens at 400
Fig. 18: Fractured sections
of the 4.7%
specimens
400 N
and
a) 6 kN, b) 10 kN axial
N normal
load
and a) 6atkN,
b)normal
10 kNload
axial
load

 -1-4معیار اسمیت-واتسون-تاپر

دور از سوراخ انتقال یافته و واماندگی ناشی از خستگی سایشی رخ

اسمیت و همکاران [ ]21پارامتر تجربی تخریبی را معرفی کردهاند

داده است .همچنین ،مقایسه موقعیت شروع ترک نسبت به محل

که بر پایه حاصلضرب بیشترین تنش عمودی در صفحه بحرانی و

تماس پدهای تماسی با قطعه نشان میدهد که در مواقع واماندگی در

دامنه بیشترین کرنش عمودی روی صفحه بحرانی هستند .آنها به

اثر خستگی سایشی ،محل شروع ترک خستگی سایشی از لبه سطح

کمک این پارامتر ،معیار اسمیت-واتسون-تاپر را پیشنهاد کردهاند .در

تماس پد با قطعه بوده است (شکلهای -17الف و -18الف) ،اما در

این مقاله مقدار حاصلضرب بیشترین تنش عمودی و دامنه بیشترین

مواردی که واماندگی قطعه ناشی از خستگی ساده بوده ،لزوما محل

کرنش عمودی روی صفحه بحرانی در گرههای مختلف موجود در

شروع ترک از لبه ناحیه تماس نبوده و در برخی موارد از کوچکترین

مجاورت مکانهای بحرانی محور محاسبه شده و گره مربوط به مقدار

سطح مقطع قطعه رخ داده است (شکل -17ب).

بیشینه حاصلضرب به عنوان محل بحرانی محور انتخاب شده است.

وجود نیروی اصطکاک بر روی سطح تماس میان پدها و نمونهها
به عنوان عامل سایش و تخریب سطح عمل کرده و میتواند باعث
کاهش عمر خستگی در اثر خستگی سایشی شود .از طرفی وقوع

()3



σ n max × ∆ε n max
2

= SW T

سایش بر روی سطح و ایجاد ترک خستگی سایشی زمانبر بوده و

در این رابطه  σ n maxمقدار بیشینه تنش عمودی موجود در

پس از طی چندین هزار سیکل از بارگذاری اتفاق میافتد .لذا مقدار
بار محوری در طول بارگذاری باید به گونهای باشد که زمان کافی

صفحه بحرانی و  Äε n maxدامنه بیشترین کرنش عمودی روی صفحه

بحرانی هستند .در این مقاله مقدار پارامتر اسمیت-واتسون-تاپر بر

برای وقوع سایش و ایجاد ترک سطحی وجود داشته باشد .بر همین

روی نواحی بحرانی نمونههای مختلف دارای انبساط سرد محاسبه

اساس در قطعاتی که تحت بار بیشتری قرار گرفته بودند ،قبل از رشد

شده و با توجه به مقدار آن به مقایسه مقاومت خستگی و تاثیر انبساط

ترکهای سطحی ،ترک ناشی از تمرکز تنش در لبه سوراخ رشد کرده

سرد بر روی رفتار خستگی سایشی پرداخته شده است.

و واماندگی قطعه در اثر خستگی ساده 1رخ داده است .اما در قطعاتی

برای تعیین مقدار پارامتر  SWTبر روی نمونههای مختلف و

که تحت بار کمتری بودهاند به علت انجام عملیات انبساط سرد که

تعیین صفحات بحرانی در طی یک چرخه بارگذاری ،برای گره مورد

باعث تاخیر در رشد ترک خستگی در لبه سوراخ میشود ،فرصت

نظر در محل بحرانی قطعه ،صفحه ای با بردار نرمال  nدر نظر گرفته

1

2

Plain Fatigue
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مختصات
محور
هایمختصات
های
نرمالnnبا بامحور
بردارنرمال
زوایایبردار
کردنزوایای
مشخصکردن
: 19مشخص
شکل:19
شکل
Fig. 19: Angles of normal vector (n) in relation to coordinate axes

Fig. 19: Angles of normal vector (n) in relation to coordinate axes

شکل  : 20تغییرات پارامتر  SWTبر حسب تغییرات زاویههای  θو  θrبر روی نمونه  1/5%انبساط سرد تحت بار عمودی  400و بار محوری

شکل  :20تغییرات پارامتر  SWTبر حسب تغییرات زاویههای  θو  θrبر روی نمونه  1/5%انبساط سرد تحت بار عمودی  400و بار محوری  10کیلونیوتن
 10کیلونیوتن
Fig. 20: Variation of the SWT parameter by changes of θ and θr angles for 1.5% specimen at 400 normal load and 10
kN axial load
Fig. 20: Variation of the SWT parameter by changes of θ and θr angles for 1.5% specimen at 400 normal
load and 10 kN axial load

شده است که نسبت به محور  zدارای زاویهی  θو در صفحه ،x-y

عمودی در یک گام زمانی 1مشخص مطابق رابطههای ( )5و ()6

نسبت به محور  yدارای زاویهی  θrمیباشد (شکل .)19

محاسبه شدهاند .با توجه به تغییرات تانسورهای تنش و کرنش در
طول یک سیکل ،این محاسبات برای گامهای زمانی بعدی نیز تکرار

()4



n x = sinθ sinθ r

شدهاند تا بر روی صفحه انتخاب شده تاریخچهای از تنشها و کرنشها

n y = −sinθ cosθ r

به دست آید .سپس ،پارامتر تخریب (رابطه ( ))3بر روی صفحه مورد

n z = cosθ

نظر از حاصلضرب بیشترین تغییرات کرنش عمودی (رابطه ( ))7در
بیشترین تنش عمودی محاسبه شده است .تمامی محاسبات ذکر شده

بر روی صفحه مورد نظر ،ابتدا کسینوسهای هادی بردار نرمال n

در محل گره بر روی صفحات دیگری که با چرخش زاویههای  θو rθ

توسط رابطه ( )4ایجاد شده و با استفاده از آنها ،تنشها و کرنشهای

(بین صفر تا  180درجه) بدست میآیند ،تکرار شدهاند .از بین مقادیر
Time Step
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Fig. 21: SWT Parameter distribution on the entrance plane of specimens at a) 6 kN & b) 10 kN axial load

متفاوت پارامتر خستگی که برای صفحات مختلف به دست آمدهاند،

مقایسه مقادیر پارامتر اسمیت-واتسون-تاپر برای تمامی نمونهها

مقدار بیشینهی آنها انتخاب شده و برای مقایسه مقاومت خستگی

نشان میدهد که در نمونههای دارای انبساط سرد بیشترین مقدار

میان نمونههای مختلف به کار رفته است .تمامی روند ذکر شده با

این پارامتر بر روی صفحه ورودی و در گوشه سطح تماس در نزدیکی

کد نویسی در نرم افزار متلب 1انجام شده است .نمونهای از تغییرات

لبه سوراخ بوده و برای نمونههای بدون انبساط سرد بر روی صفحه

پارامتر  SWTبرحسب تغییرات زاویههای  θو  rθبر روی نمونه 1/5%

میانی میباشد که مطابق با محل شکست نمونهها در طول تستهای

انبساط سرد تحت بار عمودی  400و بار محوری  10کیلونیوتن در

خستگی است.

شکل  20ارائه شده است .الزم به ذکر است که در این نمونه بیشترین

برای مقایسه رفتار خستگی تحت شرایط سایش در نمونههای

مقدار پارامتر  SWTدر  θبرابر 90درجه و  rθبرابر  85درجه اتفاق

مختلف ،توزیع مقدار پارامتر  SWTبر روی صفحات ورودی نمونهها

میافتد.

در سطح مقطع خالص قطعه تحت بارهای  6و  10کیلونیوتن استخراج


()5

()5

()6
()7


()6
()7

σ n = n i σ ij n j
 n = n i  ij n j

ε n = n i ε ij n j
 n = n i  ij n j
=
Δ n  n max −  n min
MATLAB

1

رای تمامی نمونهها نشان میدهد که در نمونههای دارای انبساط سرد بیشترین مقدار
سطح تماس در نزدیکی لبه سوراخ بوده و برای نمونههای بدون انبساط سرد بر روی
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نمونهها در طول تستهای خستگی است.
یش در نمونههای مختلف ،توزیع مقدار پارامتر  SWTبر روی صفحات ورودی نمونهها

شده است .در نمونههای تحت بارگذاری  10کیلونیوتن مقدار پارامتر
 SWTدر لبه سوراخ بسیار بیشتر از مقدار آن در نواحی دورتر از
سوراخ میباشد که نشاندهنده بیشتر بودن احتمال وقوع ترک ناشی
از تمرکز تنش در لبه سوراخ است (شکلهای -17ب و -18ب).
مقایسه مقدار پارامتر  SWTمیان نمونههای انبساط سرد شده در
این حالت نشان میدهد که مقدار این پارامتر در محل تمرکز تنش
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بسیار نزدیک به هم میباشد که باعث میشود تفاوت چندانی میان

با توجه نمودارهای شکل  21میتوان مشاهده نمود که مقدار

عمر نمونهها با درصد انبساط سردهای مختلف در این حالت وجود

پارامتر  SWTبر روی صفحه ورودی نمونه  4/7%در نواحی دورتر

نداشته باشد (جدول  .)2اما در نمونههای تحت بارگذاری  6کیلونیوتن

از سوراخ بسیار بیشتر از سایر نمونهها میباشد ،که باعث میشود

میتوان مشاهده نمود که مقدار پارامتر  SWTدر لبه سوراخ برای

تا احتمال وقوع ترک ناشی از خستگی سایشی در این نمونه بسیار

نمونههای دارای انبساط سرد از نمونه بدون انبساط سرد کمتر است

بیشتر از سایر نمونهها باشد .وجود شرایط خستگی سایشی در کنار

که نشان میدهد احتمال وقوع ترک ناشی از خستگی در این ناحیه در

بیشتر بودن مقدار پارامتر  SWTدر نمونه  4/7%باعث میشود تا عمر

نمونههای بدون انبساط سرد از سایر نمونهها بیشتر است .عالوه بر این

این قطعه از نمونه  1/5%کمتر باشد که مطابق با نتایج بدست آمده از

مقایسه میان نمونههای دارای انبساط سرد نشان میدهد که در لبه

تستهای آزمایشگاهی میباشد (جدول .)2

سوراخ مقدار پارمتر  SWTدر نمونه  4/7%ابساط سرد از نمونه 1/5%
انبساط سرد بیشتر است که باعث میشود در محل سوراخ ،احتمال

 -5نتیجهگیری

وقوع ترک خستگی در نمونه  4/7%انبساط سرد از نمونه  1/5%انبساط

در این مقاله به بررسی تاثیر انبساط سرد بر روی رفتار خستگی

سرد بیشتر باشد .مقایسه سطح مقطع شکست میان این نمونهها نیز

سایشی به روش عددی و تجربی پرداخته شده است ،نتایج به دست

نشاندهنده رشد ترک خستگی در لبه سوراخ برای نمونه  4/7%انساط

آمده نشان میدهند که در یک بارگذاری مشخص میزان ضریب

سرد تحت بار  6کیلونیوتن میباشد (شکل -18الف) .این در حالی

اصطکاک بر روی صفحه خروجی نمونه  4/7%از صفحات ورودی و

است که در نمونه  1/5%انبساط سرد نشانی از رشد ترک خستگی در

خروجی سایر نمونهها کمتر است که علت آن تغییر شکل ناشی از

لبه سوراخ مشاهده نمیشود (شکل -17الف).

انبساط سرد بر روی صفحه خروجی میباشد .بررسی میزان عمر

از طرف دیگر با توجه به نمودارهای شکل  21میتوان مشاهده نمود

خستگی بدست آمده از تستهای آزمایشگاهی نشان میدهد که

که انجام انبساط سرد باعث افزایش مقدار پارامتر  SWTدر نواحی دورتر

درصد انبساط سرد باالتر نه تنها عمر نمونهها را افزایش نداده است

از سوراخ شده است .برای توضیح این پدیده باید نحوه توزیع تنشهای

بلکه باعث کاهش عمر خستگی نیز گردیده است که علت آن فعال

پسماند ناشی از عملیات انبساط سرد مورد توجه قرار گیرد .همانگونه

شدن مکانیزم خستگی سایشی با افزایش میزان درصد انبساط سرد

که از روی نمودارهای شکل  13مشخص است ،عملیات انبساط سرد،

میباشد .عالوه بر این بسته به اندازه نیروی متناوب اعمالی بر روی

تنشهای محیطی را در اطراف سوراخ کاهش میدهد اما برای برقراری

نمونهها نوع مکانیزم واماندگی آنها متفاوت میباشد .یعنی در حالتی

تعادل استاتیکی در سطح مقطع ،تنشهای محیطی را در نواحی دور از

که میزان بار اعمال شده بیشتر باشد نوع واماندگی خستگی ساده

سوراخ افزایش میدهد .با افزایش درصد انبساط سرد تنشها در اطراف

بوده و با کاهش مقدار بار اعمالی مکانیزم واماندگی از خستگی ساده

سوراخ بیشتر کاهش یافته و در مقابل در نواحی دور از سوراخ افزایش

به خستگی سایشی در نمونههای دارای انبساط سرد تبدیل میشود.

بیشتری پیدا میکنند .زمانیکه نمونههای دارای انبساط سرد تحت

همچنین ،بررسی نتایج بدست آمده از روش عددی نشان میدهد

بارگذاری خستگی قرار میگیرند ،تنشهای ناشی از نیروی محوری به

که عملیات انبساط سرد تنشهای محیطی را در اطراف سوراخ کاهش

تنشهای پسماند ناشی از انبساط سرد اضافه شده و در نتیجه مقدار

میدهد اما برای برقراری تعادل استاتیکی در سطح مقطع ،تنشهای

تنش در نواحی دورتر از سوراخ افزایش یافته و در نواحی نزدیک به

محیطی را در نواحی دور از سوراخ افزایش میدهد .زمانیکه نمونههای

سوراخ کاهش مییابد (شکلهای  14و  .)15بر این اساس در صورت

دارای انبساط سرد تحت بارگذاری خستگی قرار میگیرند ،تنشهای

وجود شرایط سایش و خستگی سایشی (وجود سطح تماس بر روی

ناشی از نیروی محوری به تنشهای پسماند ناشی از انبساط سرد اضافه

قطعه دارای انبساط سرد و لغزش میان سطوح تماس) احتمال وقوع

شده و در نتیجه مقدار تنش در نواحی دورتر از سوراخ افزایش مییابد

ترک ناشی از خستگی سایشی در نمونههای دارای انبساط سرد در

که مقدار این افزایش برای نمونههای با درصد انبساط باالتر بیشتر

نواحی دورتر از سوراخ افزایش مییابد.
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