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showed that the as cast and annealed microstructures of the steel in room temperature consist of austenite matrix, carbide and
were re-plotted. Results indicated that S - N curves obtained by this method are independent from casting defects and could
ferrite. Fine examination by scanning electron microscope shows that the ferrite and carbide phases are formed as pearlitic colopresent a better index for fatigue strength of the casting alloy. Therefore, it was concluded that the strength was obtained from
nies.method
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 -1کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ايران.
 -2استاد ،دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ايران.

چکیده
در این پژوهش تاثیر حفرههای ریختگی بر استحکام خستگی برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی مورد مطالعه قرار گرفت .به این منظور آزمایش خستگی چهار نقطهای تحت
شرایط  R = -1و فرکانس  50هرتز روی این آلیاژ انجام شد .بررسی نتایج و رسم منحنی  S-Nآلیاژ نشان داد به دلیل وجود تخلخل و عیوب ریختگی در نمونهها ،دادههای
خستگی پراکندگی زیادی دارند که این پراکندگی با افزایش تنش اعمال شده بیشتر میشود .جهت کاهش پراکندگی دادهها و محاسبه استحکام خستگی ،اندازه تخلخل
در سطح مقطع شکست به کمک تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی و تکنیک پردازش تصویر اندازه گرفتهشد .سپس به کمک نتایج به دست آمده استحکام خستگی بر
اساس اندازه سطح موثر نمونهها محاسبه شد .بررسی نتایج نشان داد که رسم منحنی  S-Nبر اساس تنش محاسبه شده به عیوب ریختهگری و حفرهها وابستگی کمتری دارد
و شاخص واقعیتری از استحکام خستگی برنزآلومينيوم نيکلدار ریختگی به شمار میآید.

واژههاي کلیدی :برنز آلومینیوم نیکلدار ،ساختار ریختگی ،تخلخل ،خستگی ،منحنی .S-N

 .1مقدمه
در بین خانواده آلیاژ های پایه مس ،برنز آلومینیوم نیکل دار
به دلیل داشتن آلومینیوم و آهن خواص مکانیکی بهتر و
مقاومت به خوردگی بیشتری دارد ،بنابراین به طور گسترده
برای ساخت پروانه کشتیها ،پمپ و صنایع دریایی مورد
استفاده قرار می گیرد .1جهت تولید برنز آلومینیوم نیکل دار
عموما از روش ریخته گری در ماسه استفاده می گردد .مذاب
برنز آلومینیوم نیکل دار در دماهای باال (بیشتر از 1200
درجه سانتیگراد) کامال همگن است .زمانی که دمای مذاب
کاهش مییابد ،اولین جوانه های دندریت تشکیل شده بیشتر
حاوی عناصر آهن و نیکل هستند .با کاهش بیشتر دما ،مذاب
باقی مانده بین بازو های دندریتی به تدریج از آلومینیوم غنی
می شود که در مقایسه با سایر عناصر تشکیل دهنده آلیاژ،
نقطه ذوب کمتری دارد ،بنابراین دامنه انجمادی آلیاژ
افزایش پیدا می کند و این پدیده سبب افزایش حفره های
انقباضی می گردد .2عیوب ناشی از ریخته گری مانند تخلخل
یا حفره های انقباضی،روی رفتار مکانیکی و خواص آلیاژ
تاثیر مستقیم دارند .برای مثال در آزمایش خستگی،حفره ها
* نویسنده مسئول:
مهندس ساغر فوالدی ماهانی
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محل های مناسبی برای آغاز ترک خستگی بشمار میآیند.
بنابراین ارزیابی تاثیر عیوب انقباضی بر استحکام خستگی
آلیاژ های ریختگی برای کاربرد این آلیاژها ضرورت مییابد.
تاکنون تاثیر عیوب ریخته گری بر خواص مکانیکی
آلیاژهای ریختگی توسط محققین متعددی گزارش شده
است ،اما درصد کمی از نتایج این پژوهش ها به بررسی
خواص برنز آلومینیوم نیکل دار با وجود عیوب ریختگی
اختصاص داشته است .مدل خستگی ارائه شده توسط مک
داول و همکارانش3بر اساس تغییر فرم میکروپالستیک
نوک ترک خستگی بود .نتایج آنها نشان داد برای بهبود
عمر خستگی قطعات ریختگی آلومینیومی میتوان از روش
 FSPبرای اصالح سطح و کاهش عیوب ریختگی استفاده
کرد .موراکانی4با بررسی رابطه بین تاثیر عیوبی مانند آخال و
تخلخل بر عمر خستگی نشان دادکه با افزایش ابعاد تخلخل و
عیوب ،عمرخستگی آلیاژ ریختگی کاهش و میزان پراکندگی
دادهها افزایش مییابد .عالوه بر این ،وی اثبات کردکه برای
هر آلیاژی طول بحرانی ترک خاص و قابل اندازه گیری است.
اندازه گیری استحکام خستگی آلیاژ های ریختگی با استفاده

ساغر فوالدی ماهانی و همکاران187-197 :

از رابطه موراکامی نشان داد که این رابطه با دقت قابل قبول
قادر به تخمین استحکام خستگی است .5مو و همکارانش6با
بررسی تاثیر عیوب ریختگی بر عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم
 AS7G06-T6نشان دادند تخلخلهایی با اندازه بیش از 300
میکرومتر باعث کاهش شدید عمر خستگی آلیاژ میشود .لیندر
و همکارانش 7رفتار خستگی آلیاژهای آلومینیوم ریختگی را
بررسی کردند .آنها باتوجه به مطالعاتشان بیان کردندکه با
افزایش تخلخل به میزان تقریبا 15درصد استحکام خستگی به
شدت کاهش مییابد .احمد و همکارانش 8تاثیر اندازه و شکل
عیوب ریختگی بر استحکام خستگی آلیاژ آلومینیوم ریختگی
را به کمک نرم افزار اباکوس مدلسازی و پیش بینی کردند .بر
این اساس هرچه شکل حفره های ریختگی به کروی نزدیکتر
باشد کاهش استحکام خستگی ناشی از وجود عیوب کمتر
خواهد بود .همچنین مطالعات دیگر محققین در این زمنیه
نشان داد که تاثیر حفره های ریختگی در ابعاد میکرومتر بر
استحکام خستگی وابسته به خواص ریزساختار مانند اندازه
بازوهای دندریتی و توزیع اندازه حفره های ریختگی است.9،10
بر اساس مطالعات مونز و همکارانش 11جوانهزنی و رشد ترک
خستگی از حفرههای نزدیک به سطح رخ میدهد .آمان و
همکارانش12بیان کردند عمر خستگی وابسته به فاصله بین
حفرههای ریختگی و اندازه آنها است .بنابراین برای تعیین
دقیق تاثیر هرکدام از این عوامل ،ارتباط بین این پارامترها را
بر عمر خستگی بررسی کردند .به این منظور آنها قطر حفره
ریختگی موجود در نمونه را  d2و فاصله بین حفرهها را  sدر
نظر گرفتند و بر این اساس رفتار خستگی آلیاژ به سه شکل
پیشبینی نمودند؛
 .1اگر فاصله بین حفره های ریختگی کم باشد ()d2<S؛
می توان حفره ها را به شکل یک حفره متمرکز و واحد
فرض کرد .بنابراین تنها ابعاد حفره روی عمر خستگی
تاثیرگذار خواهد بود.
 .2چنانچه فاصله بین حفرهها زیاد باشد ( )d2>Sریزساختار
تعیین کننده مکانیزم رشد ترک و مناطق تمرکز تنش
است.
 .3هرگاه  d2=Sباشد ،استحکام خستگی به فاصله بین عیوب
وابسته نیست و حفره با مساحت بزرگتر محل جوانهزنی و
آغاز رشد ترک میشود.
ژمینگ و همکارانش 13تاثیر دمای آزمایش خستگی بر
استحکام خستگی آلیاژ منیزیم ریختگی را مورد مطالعه قرار
دادند .نتایج آن ها نشان داد که برای نمونه های فاقد عیوب
ریختگی مکانیزم رشد ترک تنها وابسته به دمای آزمایش
است و در مقابل برای نمونههای معیوب استحکام شکست
تحت تاثیر وجود عیوب ریختگی در نمونه ها است .بررسی
نتایج حاصل از مطالعات سایر محققین نشان داد که فاصله
عیوب ریختگی از سطح نمونهها در مقایسه با اندازه آنها
اثر بیشتری بر عمر خستگی دارد .بنابراین برای پیش بینی
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دقیق عمر ماده باید چگونگی توزیع عیوب نیز در نظر
گرفته شود .14،15عالوه براین ،هوریا و همکارانش 16با بررسی
تاثیر اندازه بازوهای بین دندریتی بیان کردند جهت تعیین
استحکام خستگی باید مناطق اتصال بین بازوهای دندریتی به
عنوان مناطق تحت بار و موثر بر استحکام در نظر گرفته شوند.
چاکرابارتی و همکارانش 17پس از بررسی رفتار خستگی
برنز آلومینیوم نیکل دار بیان کردند که صرف نظر از اندازه
عیوب ،افزایش تنش کمینه باعث کاهش طول عمر خستگی
می شود .همچنین آنها بیان کردند که عمر خستگی قطعات
با اندازه حفرههای بزرگتر در مرکز قطعه بیشتر از عمر
قطعاتی است که حفرههای ریختگی کوچکتر ولی نزدیکتر
به سطح قطعه دارند .عالوه براین ،مطالعات دیگر نشان
دادهاست که شکل فازهای موجود در ریزساختار بر نرخ
رشد ترک خستگی تاثیرگذار است؛ برای فازهای صفحهای
شکل ضخامت و طول دو فاکتور موثر بر رشد ترک خستگی
هستند و هرچه طول صفحه افزایش و ضخامت آن کاهش
یابد مقاومت در برابر رشد ترک افزایش مییابد  .18،19یوتینگ
و همکارانش 20تاثیر عملیات حرارتی تمپر بر رشد ترک
خستگی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکل دار ریختگی را بررسی
کردند .نتایج آن ها نشان داد که با افزایش دمای تمپر سرعت
رشد ترک کاهش می یابد .همچنین با بررسی مسیر رشد
ترک مشخص شد که برای نمونه هایی که در دمای 450
درجه سانتیگراد تحت عملیات حرارتی تمپر قرار گرفته بودند،
مسیر رشد ترک از طریق فاز نرم  αبود .با کاهش دمای تمپر
به  350درجه سانتیگراد مسیر رشد ترک از طریق مرز بین
فاز های  β′ / αرخ میدهد .ژیایوان و همکارانش 21با مطالعه
تاثیر وجود فاز ثانویه بر رشد ترک خستگی برنز آلومینیوم
نیکل دار ریختگی بیان کردندکه هرچه فاز سخت مارتنزیتی
در ریزساختار بیشتر باشد سرعت رشد ترک کاهش می یابد.
تاکنون پژوهش های محدودی در زمینه تاثیر تخلخل
ناشی از ریختگی بر عمر خستگی انجام شده است .با توجه
به کاربرد این آلیاژ در شافتهای ریختگی و قطعات متحرک،
هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار خستگی برنز آلومنییوم
نیکلدار و ارتباط آن با سطح تنش و اندازه حفره های ناشی
از ریخته گری است .در این پژوهش اندازه مساحت حفره های
موجود در سطح شکست نمونه ها با استفاده از تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی به کمک نرم افزار آنالیز تصویر
" "ImageJمحاسبه شد .سپس با تعیین سطح موثر ،تنش
شکست خستگی با در نظر گرفتن اندازه حفره ها به دست آمد.
استفاده از این روش برای محاسبه استحکام خستگی در مقاله
حاضر توصیف شده و نقش آن در کاهش پراکندگی نتایج
آزمایش خستگی مورد بحث قرار گرفته است.

 .2مواد و روش تحقیق
آلیاژ مورد استفاده در این پژوهش در یک واحد صنعتی
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جدول  .1ترکیب شیمیایی برنزآلومینیوم نیکلدار ریختگی (درصدوزنی)
عنصر

Al

Ni

Fe

Mn

Zn

Sn

Cu

درصد وزنی

8/70

5/41

4/44

1/62

0/20

0/05

بقیه

شکل ( .1الف) ابعاد نمونه آزمایش کشش تک محوری طبق استاندارد ( ،ب) ابعاد نمونه آزمایش خستگی طبق استاندارد .ISO1143

ریختهگری شد و نمونههای استاندارد خستگی توسط
ماشینکاری تهیه گردید .جدول  1نتایج حاصل از آزمایش
طیفسنج نوری (کوانتومتری) آلیاژ با کد  C95800را
نشان می دهد .به منظور بررسی ریزساختار ،نمونه ها
سنباده و پولیش شدند و سپس حکاکی نمونه ها در محلول
 5g FeCl3 +5 ml HCl +100 ml H2Oبه مدت  5تا  10ثانیه
انجام گرفت .بعد از آماده سازی سطح نمونه ها ،مطالعات
ریزساختاری و تحلیل آن توسط میکروسکوپ نوری و
میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد.
جهت بررسی خواص مکانیکی ،ابتدا نمونه ها تحت
آزمایش سختی سنجی به روش ویکرز با بار  30کیلوگرم در
 6نقطه از سطح قرار گرفتند و میانگین سختی  180ویکرز به
دست آمد .عالوه بر سختی سنجی ،آزمایش های کشش تک
محوری با نرخ کشش  0/5 mm.s-1و آزمایش خستگی خمشی
چرخشی با  R=-1و فرکانس  50هرتز روی نمونه ها در دمای
اتاق انجام شد .در این پژوهش نمونههای کشش با کد  Cو
نمونههای خستگی با کد  Sنامگذاری شدهاند .شکل ( 1الف
و ب) به ترتیب نقشه نمونه های آزمایش کشش و خستگی
را نشان می دهند .دلیل استفاده از دستگاه خستگی خمشی
چهار نقطه ای در این پژوهش ،توزیع یکنواخت بار در راستای
نمونه و کاهش خطای ناشی از توزیع یکنواخت نیرو روی
نمونه ها در مدل های تک تکیه گاهی بود .برای پرهیز از تمرکز
تنش ،عدد زبری سطح نمونه ها ( )Rzتوسط ماشینکاری
و پولیش به  2/9میکرون رسید .پس از آزمایش خستگی،
شکست نگاری سطوح شکست نمونه ها به وسیله میکروسکوپ
الکترونی روبشی با آشکارساز الکترون ثانویه انجام گرفت و
اندازه حفره های موجود در سطح شکست توسط نرم افزار
آنالیز تصویر " "Image Jتعیین شد.
190

 .3نتايج و بحث

ریزساختار برنز آلومینیوم نیکلدار
ریزساختار آلیاژ ریختگی برنز آلومینیوم نیکل دار در شکل
( 2الف و ب) نشان داده شده است؛ ریزساختار این آلیاژ

شکل  .2ریزساختار برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی ( ،C95800الف)
تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی( ،ب) تصویر میکروسکوپی نوری.
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شکل ( .3الف) حفره انقباضی موجود در ریزساختار برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی( ،ب و ج) دو ناحیه از مناطق حفرهدار در سطح شکست نمونههای آزمایش خستگی.

دانه بندی شده و شامل فاز ( αفاز غنی از مس) ،فاز مارتنزیتی
’ βو فازبین فلزی  κاست.2،22در تصویر میکروسکوپی نوری از
ریزساختار ،فاز  αبه رنگ روشن و فاز ’ βبه رنگ تیره دیده
می شود؛ این فاز ها به ترتیب در شکل  2الف و  2ب مشخص
شده اند .فاز  αمحلول جامد پایدار و غنی از مس با ساختار
کریستالی  fccو فاز دما باال  βمحلول جامد میانی با ساختار
کریستالی  bccو حاوی مقادیر زیادی از آلومینیوم است ،این
محلول جامد عناصر نیکل ،آهن و منگنز نیز در ساختار خود
دارد.23،24
همانطور که در شکل (3الف) نشان داد ه شد ه است ،در
ریزساختار نمونهها عالوه بر فازهای فوق حفرههای انقباضی
ناشی از ریختهگری نیز دیده میشود؛ وجود این حفرات به
دلیل دامنه انجمادی آلیاژ برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی دور
از انتظار نیست .حفرههای انقباضی به صورت مجموعهای از
تخلخلهای بین بازوهای دندریتی با اندازههای مختلف در سطح
شکست خستگی نمونهها نیز دیدهشدند .شکل ( 3ب و ج) دو
نمونه از سطح شکست نمونههای خستگی را نشان میدهد.
خواص مکانیکی برنز آلومینیوم نیکلدار
رفتار آلیاژ در آزمایش کشش
برای تعیین استحکام کششی و تنش تسلیم ،سه نمونه ،C1

 C2و  C3جهت انجام آزمایش کشش تهیه شدند و تحت
آزمایش کشش تک محوری با نرخ  0/5 mm.s-1در دمای اتاق
قرار گرفتند .تمایز سه نمونه تحت آزمایش درصد تخلخل
موجود در سطح شکست بود ،آنالیز سطح شکست نمونهها
نشان داد که این عدد برای نمونه های  C1و  C2کمتر از 50
درصد سطح و برای نمونه  C3در حدود  50درصد از مساحت
سطح شکست بود .تنش تسلیم با استفاده از روش 0/2درصد
برای نمونه ها محاسبه شد .داده های حاصل از آزمایش کشش
در شکل  4نشان می دهد بین داده های حاصل از آزمایش
کشش تفاوت وجود دارد .این تفاوت احتماال به دلیل تفاوت
اندازه حفرات موجود در نمونه ها و فاصله آن ها از سطح است.
برای بررسی حفره های انقباضی در نمونه های آزمایش کشش،
سطح شکست توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی
شد .شکل  5تصاویر مربوط به سطح شکست نمونه های
کشش را نشان می دهد ،با توجه به تصاویر مشخص است
که درصد تخلخل موجود در سطح شکست برای سه نمونه
متفاوت است .عالوه بر این ،ازدرصد تغییر طول نمونه ها در
زمان شکست می توان نتیجه گرفت رفتار کششی آلیاژ ترد
بوده و میزان تغییر فرم پالستیک بسیار اندک بوده است.
رفتار خستگی
شکل  6نمودار S-Nبرای نمونه های برنز آلومینیوم نیکل دار
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شکل  .4منحنی تنش  -کرنش برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی  C95800در دمای اتاق.

شکل .5تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح شکست نمونههای
کشش برنز آلومینیوم نیکلدار( ،الف) نمونه ( ،C1ب) نمونه ( ،C2ج) .C3

192

ریختگی رانشان می دهد .همان طور که در نمودار مشخص
است برای این آلیاژ نمیتوان مانند فوالد ها حد خستگی
مشخصی تعریف کرد ،بنا براین به طور قراردادی تنشی که
به ازای آن عمر خستگی به بیشتر از  107سیکل برسد ،به
عنوان تنش خستگی یا استحکام خستگی آلیاژ در نظر گرفته
می شود .استحکام خستگی برای نمونه های مورد استفاده در
این پژوهش  70مگاپاسکال به دست آمد ،این در صورتی است
که استحکام خستگی محاسبه شده برای این آلیاژ در مراجع
 240-210مگاپاسکال بیان شده است .22تفاوت شاخص بین
استحکام خستگی به دست آمده در آزمایش خستگی این
پژوهش با مراجع به احتمال زیاد به دلیل تفاوت در مقدار
و شکل حفره های موجود در نمونه های مورد بررسی است.
مورفولوژی و درصد حفرههای موجود در آلیاژ تا حد زیادی به
روش ریخته گری بستگی دارد ،با کنترل شرایط ریخته گری
می توان تا حد زیادی از تشکیل این عیب کاست ،اما به دلیل
دامنه انجمادی این آلیاژ حذف کامل این عیوب بسیار سخت
و گاه غیر ممکن است .عالوه بر این ،وجود حفره در نمونه ها
موجب پراکندگی بین داده های حاصل از آزمایش خستگی
شده است؛ همان طور که شکل  6نشان می دهد که با کاهش
تنش اعمالی میزان پراکندگی داده ها کاهش یافته است .رسم
نمودار خستگی برای آلیاژها به دو روش قابل انجام است؛ ()1
به ازای هر تنش تعیین شده حداقل سه نمونه تست شود که
در این شرایط برای هر نقطه از نمودار میتوان درصد خطا را
تعیین کرد )2( ،به ازای هر تنش یک نمونه تست شود که در
این شرایط با توجه به روند کلی منحنی و عمر خستگی همه
نمونهها ،پراکندگی برخی از دادهها مشخص میشود .برای
نمونههای ریختگی وجود حفره ها با اندازه و شکل متفاوت
سبب میشود تا احتمال تکرارپذیری نتایج آزمایش کاهش
یابد .بنابراین در این مقاله از روش دوم برای رسم نمودار
خستگی مربوط به این آلیاژ استفاده شد .با توجه به شکل
 ،6برای نتایج به دست آمده از آزمایش خستگی آلیاژ برنز
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شکل  .6نمودار  S-Nبرای برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی  C95800در آزمایش خستگی خمشی چهار نقطهای .به دلیل پراکندگی زیاد دادهها ،نتایج روی دو
منحنی به صورت باندهای باال و پایین رسم شدهاند.

شکل  .7تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی برای نمونه برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی در آزمایش خستگی؛ (الف) تصویر الکترون ثانویه( ،ب) تصویر
الکترون برگشتی.

آلومینیوم نیکلدار ریختگی ،امکان برازش یک منحنی و
تعیین ارتباط بین تنش و عمرخستگی با دقت باال بین دادهها
وجود ندارد و در عمل نتایج روی دو منحنی به شکل باند باال
و پایین تقسیم میشوند.
تاثیر حفرههای ریختگی بر دادههای آزمایش خستگی
شکل ( 7الف و ب) تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی را
به ترتیب در دو حالت  SE1و  BSE2از سطح شکست خستگی
آلیاژ برای یک نمونه نشان میدهد .با توجه به دو تصویر
مشخص است محل حفره های انقباضی نزدیکتر به سطح،
مکان مناسبی برای آغاز ترک های خستگی بوده است .بررسی
دقیقتر تصاویر شکل ( 7الف و ب) مشخص میکند که تفاوت
1. Secondary electron
2. Back scatter electron

ترکیب شیمیایی در محل شروع ترک و اشاعه آن وجود ندارد،
اما نواحی حفرهدار اکسید شده و در تصویر الکترونهای
برگشتی تیرهتر دیده میشود .اجزای ساختاری مشاهده شده
در این مناطق مربوط به سطح شکست خستگی است که بر
اثر اعمال بار سیکلی به نمونه پدید آمده است .شکل  8تصویر
سطح شکست با بزرگنمایی بیشتر را نشان میدهد .با توجه
به تصویر  7و  8میتوان نتیجه گرفت حفرههای ریختگی
نزدیک به سطح مکانهای آغاز ترک خستگی بودهاند.
برای پیشبینی عمر خستگی آلیاژهای ریختگی تاکنون
مدلهای زیادی بر اساس اندازه و چگونگی توزیع عیوب
ریختگی ارایه شده است که بر اساس آن ها عمر خستگی با
کاهش اندازه حفره ها افزایش مییابد .برای مطالعه تاثیر اندازه
و محل حفره ها در بررسی رفتار خستگی آلیاژهای ریختگی،
.25
رابطه زیر پیشنهاد شده است
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شکل  .8تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از ترکهای ناشی از آزمون
خستگی برای نمونه برنز آلومینیوم برنز نیکلدار ریختگی.

معادله .1
d

 2 −h
σsl =σe 

 d 
 2 

در این رابطه  σslتنش موثر با در نظر گرفتن اندازه و مکان
عیوب σe ،تنش موثر تحت تاثیر اندازه عیوب d ،قطر نمونهh ،

عمق عیوب از سطح نمونه و

d

 2 −h
 d 


 2 

فاکتور مکان است .مقدار

 σeبا استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است.25
معادله .2

A
σe =σS  
 Ae 

در این رابطه  σsبیشترین تنش اعمالی روی نمونه؛
مساحت کل سطح شکست Ae ،مساحت موثر سطح شکست
و   A فاکتور اندازه را نشان می دهند .جهت محاسبه سطح
A

 Ae 

مؤثر به دلیل آن که حفره ها در زمان اعمال نیرو تحت بار

قرار نمی گیرند ،به عبارتی تنش اعمال شده روی نمونهها بر
حفره ها تأثیر ندارد ،با حذف مساحت حفره از مساحت کل
می توان سطح موثر  Aeرا که تحت اعمال بار قرار می گیرد
محاسبه کرد .17جهت محاسبه مساحت حفره محل اتصال
بازوهای دندریتی از مساحت کل حفره کم شد .با توجه به
شکل 5مشخص است شکست به صورت ترد بوده بنابراین
می توان فرض کرد مناطق اتصال بازوهای دندریتی با وجود
تحمل بار تغییر مساحت بسیار کمی داشته اند .همچنین در
شکل  8نشان داده شد ،حفره ها محل شروع ترک خستگی
هستند،ازاین رو در این معادله به شکل ترکهای کوچک در
ساختار در نظر گرفته شدند .برای اعمال مدل و محاسبه
استحکام خستگی ،نمونههایی که مکان و اندازه عیوب در
آنها مشخص بود انتخاب شدند .بررسی سطوح شکست
نمونه ها صحت این فرضیه را تایید نمود .تصاویر میکروسکوپی
الکترونی روبشی از سطح شکست ناشی از خستگی برای این
نمونه ها در شکل  9و مقادیر  σeمحاسبه شده از نتایج آزمایش
خستگی در جدول  2ارائه شده است.
همانطور که در شکل  6نمودار  σsبر حسب تعداد سیکل
خستگی ( )Nfنشان داده شد ،درنتایج حاصل از آزمایش
خستگی پراکندگی وجود دارد .شکل 10رسم منحنی  σeبر
حسب  Nfرا نشان میدهد با توجه به شکل و مقایسه آن با شکل
 6میتوان دریافت که با استفاده از مدل ارائه شده پراکندگی
دادههای خستگی کاهش یافته است .بنابراین استفاده از روش
محاسبه سطح موثر از بروز داده های غیر واقعی نیز جلوگیری
می کند .برای مثال ،بر اساس شکل  6عمر نمونه وقتیکه
تحت بار  240مگاپاسکال قرارگرفته بیشتر از نمونهای است
که تحت بار  220مگاپاسکال قرار گرفته شده است .با استفاده
از روش جدید ،به دلیل در نظر گرفتن اندازه حفره های
داخلی ،استحکام خستگی اندازه گیری شده در هر تنشی با
توجه به وضعیت سطح اصالح میشود .پراکندگی که همچنان
بعد از محاسبه در نمودار دیده می شود احتماال به دلیل در
نظر نگرفتن تاثیر مکان حفره ها در مدل ارایه شده است .در

جدول  .2دادههای حاصل از اندازهگیری فاکتور اندازه و  σeبرای نمونههای برنز آلومینیوم ریختگی در آزمایش خستگی
کد نمونه

σs
()MPa

S1

76

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

194

100
120
160

220
240
260

300

مساحت کل
()mm2
21/85
18/56

21/14

19/14

19/22
28/50
18/3

19/27

مساحت حفره
()mm2
3/07

3/30
6/36

8/55
7/63

4/84

5/32
2/64

سطح موثر
()mm2
18/80

15/25
14/78

10/58
11/60
23/56

12/10
16/64

فاکتور اندازه

Nf

σe
()MPa

1/16

2677789

88

1/21
1/43

1/81
1/65

1/20

1/41
1/16

3858045
186123
78364

20698
63705

17115
27163

122

172

289
365

289
367

347
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شکل  .9تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح شکست خستگی برای نمونههای ریختگی برنز آلومینیوم نیکلدار( ،الف)  S1در تنش ( ،76 MPaب)
 S2در تنش ( ،100 MPaج)  S3در تنش ( ،120 MPaد)  S4در تنش ( ،220 MPaه)  S5در تنش ( ،240 MPaو)  S6در تنش ( ،260 MPaز)  S7در تنش
.300 MPa
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شکل  .10نمودار  S-Nبرای برنز آلومینیوم نیکلدار ریختگی بر اساس دادههای حاصل از مدلسازی.

این رابطه با توجه به نتایج و تصاویر سطوح شکست می توان
بیان کرد نمونههایی با عیوب بزرگتر ولی با فاصله بیشتر از
سطح ،عمر خستگی بیشتری نسبت به نمونههایی دارند که
اندازه عیوب در آنها کوچکتر ولی نزدیکتربه سطح است.

 .4نتيجهگيري
 -1بزرگی تنش اعمال شده و اندازه حفره های انقباضی داخل
نمونه ها روی عمر خستگی آلیاژ تاثیر مستقیم دارد .تاثیر
همزمان هردو پارامتر باعث پراکندگی در نتایج حاصل از
آزمایش خستگی می شود.
 -2با افزایش اندازه تخلخل صرف نظر از اندازه بار اعمال
شده عمر خستگی کاهش می یابد؛ به عبارت دیگر ،تاثیر
تخلخل روی عمر خستگی بیشتر از سایر پارامتر ها مانند
بزرگی تنش اعمال شده است.
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 -3استفاده از روش محاسبه سطح موثراوالً سبب می شود
که پراکندگی در داده های آزمایش خستگی کمتر شود.
ثانیاً از بروز داده های غیر واقعی جلوگیری می کند.ثالثاً از
آنجا که وجود تخلخل تا حد زیادی به روش ریخته گری
بستگی دارد ،با محاسبه استحکام خستگی بر اساس سطح
موثر ،داده های واقعی تری برای آلیاژ مورد نظر بدست
می آید که سبب می شود تا نتایج حاصل از آزمایش با
مراجع و یافته های دیگران قابل مقایسه باشد .به بیان
دیگر ،تاثیر عیوب ریخته گری که وابسته به شرایط فرایند
است تا حدودی حذف شده و استحکام آلیاژ مستقل از آن
بدست میآید.

3  شماره. 21  دوره. 1397 پاییز
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