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چكیده
 یكی از برجستهترین روشهای تغييرشکك پسسکتيك شکدید و ایجکاد سکااتار ریادانکه،)UASR( فرآیند نورد سطحی بههمراه ارتعاشات فراصوت
 هورن، در این راستا. بهطور تجربی مورد بررسی قرار گيرد، هدف از این مقاله این است که تأثير ارتعاشات فراصوت در فرآیند نورد سطحی.میباشد
 در،موردنظر جهت ارتعاش مود طولی طراحی و سااته شد که در آن هورن (اباار) میتواند با اعمال فشار استاتيك و همچنکين رکربات دینکاميكی
 متوسط کربن و پرکربن) با حضکور، (کم کربنCK60  وCK45 ،CK15  آزمون تجربی برای سه نمونه. تغيير ایجاد کند،اواص مكانيكی سطح فلا
 نسبت به حالت معمکولی مکورد بررسکی،UASR  ميكرو سختی سطحی نمونهها بعد از انجام فرآیند.و بدون حضور ارتعاشات فراصوت انجام گردید
 رمن این، ميكرو سختی سطحی نمونهها افاایش بيشتری مییابد، نتایج حاص از این مطالعه نشان داد هرچه فشار استاتيك باالتر باشد.قرار گرفت
 از طرفی مشاهدات تجربی. نيا میتواند ميكرو سختی سطحی را با افاایش قاب توجهی مواجه نمایدUASR که اعمال ارتعاشات فراصوت در فرآیند
 عمر استگی برای، سپس طی مقایسهای نسبی. در نمونههای پرکربن بيشتر است،نشان داد که اثرگذاری ارتعاشات فراصوت بر فرآیند نورد سطحی
 اصوصا در دامنههای ارتعاشی بکاالترUASR  با دامنههای ارتعاشی مختلف بررسی شد که بهبود عمر نسبی استگی در فرآیند،سهجنس ذکرشده
.نشان داده شده است
 عمر نسبی استگی، ریاسختی سطحی،UASR ، فرآیند نورد سطحی بههمراه ارتعاشات فراصوت:واژههاي کلیدي
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ABSTRACT
Ultrasonic assisted surface rolling (UASR) process is one of the most prominent methods to create severe plastic
deformation and fine-grained structures. The aim of this paper is to study the ultrasonic vibration effects in surface
rolling process, experimentally. In this regard, the desired horn was designed and manufactured in order to vibrate at
longitudinal mode, which the proposed horn is able to change the mechanical properties of the metal surface by
applying static pressure and dynamic impacts. Experimental tests were performed for three samples: CK15, CK45 and
CK60 (Low, medium and high carbon) with and without applying ultrasonic vibrations. Micro surface hardness tests of
samples were compared before and after UASR. The results showed that the higher static pressure leads to the higher
micro surface hardness of samples. In addition, the use of ultrasonic vibrations in UASR can cause considerable rise in
micro surface hardness. Based on the experimental results, it was found that, applying ultrasonic vibrations in surface
rolling process are more effectiveness specifically in high carbon samples. Fatigue life investigation in various
amplitudes showed the relative fatigue life improved in UASR process, especially in high vibrations amplitudes.
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وانگ [ ،]51فرآیند نورد سطحی بههمکراه ارتعاشکات فراصکوت

 -1مقدمه
بهطورکلی اندازه متوسط دانههای کریستالی مواد ،نقش بسکيار
مهمی و بهعبارت بهتر ،نقکش کليکدی در اکواص مكکانيكی و
فيایكی آنها دارد .استحكام مواد پلی کریستال با اندازه دانکه ،d
بهوسيله رابطکه هکالپک قابک بيکان اسکت .ایکن رابطکه تکنش
تسليم   yرا بهصورت زیر نشان میدهد [:]5
1
2

()5



 y  0  kyd

انجام شده اسکت .در ایکن فرآینکد بکهطکور همامکان از نيکروی
استاتيك و رربات دیناميكی برای متاثر کردن سطح فلاات بکا
یك اباار کروی شك از جنس سخت استفاده میشود .اعمکال
ارتعاشککات فراصککوت بککر روی سککطح فلککا باعککث تغييککر شککك
پسستيك شدید در سطح میگردد که باعث ایجاد یك الیکهی
نانو سااتار در سطح فلا میشود .این الیه نانو سااتار بههمراه
کار سختی و تنش پسماند ایجاد شده در سطح موجک بهبکود

ثابت تسليم است .رابطکه

اواص مكانيكی قطعه از جملکه اسکتحكام اسکتگی و ميكکرو

( )5نشان میدهد که اسکتحكام مکاده بکا ککاهش انکدازه دانکه

سختی سطحی میشود .در شك  1نما شکماتيكی از چگکونگی

افاایش مییابد .تغيير شك های پسستيك بسکيار زیکاد تمایک

انجام عمليات  UASRبر روی سطح فلا نشان داده شده است.

دارند تا بهصورت باندهای برشکی محلکی ظکاهر شکوند .چنکين

در شك  ،1اباار کروی شك  ،در اثر نيروی استاتيك  Pst 
در سطح فرو میرود .سپس همزمان نيروی دیناميكی   Pd بکه
نيروی استاتيك ارافه میشود و اباار با سرعت ثابکت   S روی

بعضی از ریادانهها را تا حدی تغيير میدهد .از اینرو میتکوان

سطح حرکت داده میشود .در اثر این فرآیند تا عمق مشخصی
دانهبندی سااتار سطحی قطعه ریاتر شده و در بهترین حالکت
اندازه دانه به  11nmمیرسد [.]51

که در آن،

0

تنش اصطكاکی

و ky

باندهایی دانههای درشت اوليه را به ریادانهها و یا شکبكههکای
نابجایی تبدی میکند ،همچنين جهکتگيکری کریسکتوگرافی
آنها را بهصورت دانکههکای جدیکد و مجکاا از همسکایگان اکود
درنظر گرفت [ .]5یكی از فرآیندهایی که در آن تغييرات قابک
توجهی در ریا سااتار اتفاق میافتد و باعث کاهش اندازه دانکه
مککیشککود ،تغييککر شککك پسسککتيك شککدید ( )SPDاسککت [.]2
مكانيام تشكي سااتار نکانومتری در روشهکای تغييکر شکك
پسستيك شدید همانند روش آلياژسکازی مكکانيكی مکیباشکد
چنانچه تغيير شك پسستيك بر روی ماده چنکدین بکار تكکرار
شود ،دانههای اوليه بهطور مكرر به دانههای کوچكتر تقسيم و
تا مقياس چند نکانومتر کوچکك مکیشکوند [ .]9تغييکر شکك
پسستيك شدید بهمنظور بهبود استگی ،اوردگی ،اصکطكا،،
سایش و افاایش سختی مورد استفاده قرار میگيکرد [ .]4-6از
جمله روشهایی ککه تحکت عنکوان  SPDشکنااته مکیشکوند
میتوان به فشکار پيچشکی [ ،]7پکرس در کانکال زاویکه دار بکا

شکل ( :)1شماتيك فرآیند .]51[ UASR

مقاطع یكسان ( ،]1[ )ECAPاکستروژن تنکاوبی [ ]3و فرآینکد

در سال  ،5311تحقيقات بسياری دراصوص اثر ارتعاشات
فراصوت بر تغيير شك فلاات آغاز شد .بسها و النجنكکر [،]56
اولين افرادی بودند که اثر ارتعاشات فراصوت را در پسستيسيته
فلاات مشاهده کردند .آنها ارتعاشات فرککانس بکاال را بکه یکك
نمونه کریستالی اعمال نموده و کاهش قاب تکوجهی در تکنش
تسليم و تنش جریکان را مشکاهده نمودنکد .ایکن پدیکده اغلک
بهعنوان اثر بسها یا اثر اکستو پسسکتيك [ ]56شکنااته شکده
است .اثر اکستو پسستيك ،کاهش تنش جریان در طول تغييکر

فورج سکرد بکا فراصکوت اشکاره ککرد [ .]51در ایکن فرآینکدها
دانههای سطحی ارتباط آشكاری با مکواد پایکه نداشکته [ ]55و
در همهی موارد ثابکت شکده اسکت ککه امكکان ککاهش انکدازه
دانههای سطحی در مواد بکه زیکر چنکد ميكرومتکر وجکود دارد
[ .]52-54یكی از راههکای اميکدوار کننکده بکرای تغييکرشکك
پسستيك شدید در مقياس صنعتی ،پکژوهش بکر روی فرآینکد
 UASRو توسعه آن میباشد .در این پژوهش ،بکراسکاس روش
1- Sever plastic deformation
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شك با نرخ کرنش ثابت است .این مكانيام میتواند بکهغيکر از
حجم به سطح فلاات هم نسبت داده شود [.]57
تحقيقات بسياری توسط محققان بر روی اعمال ارتعاشکات
فراصوت انجام شده که اثکرات مفيکدی ماننکد ککاهش نيکروی
فرآیند ،کاهش تعداد مراح فرآیند و بهبود سطح گاارش شده
است [ .]51 -29هاباشی و همكکارانش بکه مکدلسکازی المکان
محدود پردااتند که روند شبيهسازی آنها هماکوانی کامک بکا
نتکایج تجربکی داشکت .در شککبيهسکازی از یکك مکدل متقککارن
محوری استفاده شد و ارتعاشات شکعاعی و محکوری بکه قالک
اعمال گردید که کاهش شكستگی سيم ،بهبود ورع روانكکاری
و مقاومت بهتر از نتکایج آنهکا بکود .موراککاوا و همكکارانش اثکر
ارتعاشات شعاعی و محوری را بررسی کردند .آنها اثبات کردنکد
سرعت بحرانی بهطور قاب توجهی با اعمال ارتعاشات فراصکوت
افککاایش مککییابککد و اثککر ارتعاشککات شککعاعی بسککيار مککوثرتر از
ارتعاشات محوری است [.]24
فرآیند  UASRبا ایجاد یك الیه نانو سااتار و تغيير شکك
پسستيك شدید بر روی سطح فلا باعث بهبود اواص مكانيكی
میشوند .سو و همكارانش اولکين افکرادی بودنکد ککه نکام ایکن
فرآینکد را  UCFنهادنکد .وی نتککایجی از جملکه افکاایش تککنش
پسماند فشاری ،بهبود اواص سایش وکاهش رری اصطكا،
پس از اعمال فرآیند  UCFرا بهدست آورد .همچنين نشان داد
که دانههای سطحی با انکدازهای در حکد  11nmایجکاد شکده و
افاایش سختی تا عمق ااصی از مقطکع پکس از فرآینکد UCF
ادامه اواهد داشت که ناشی از ریا شدن دانهبندی در سطح و
مقدار کمی کار سختی میباشد .همچنين نتایج ایجاد شده بکر
روی یك کاربرد صنعتی پيادهسازی گردید ککه بهبکود اکواص
مكانيكی در آن اثبات شد [.]51
گروه ژاپنی به سرپرستی ککاوو نتکایج مشکابهی تحکت نکام
 UNSMاراوه کردند که ارتعاشات مافوق صکوت بکر روی فکوالد
 S45Cطی این تحقيق اعمال شد .نتایج نشان داد که هکر چکه
تعداد رربه بر واحد سطح بيشکتر باشکد ،اسکتحكام و کيفيکت
سطح بيشتر و زبری سطح کمتر میشود .تنش پسماند پکس از
انجام فرآیند افاایش بيشتری یافت [.]21
اثر فرآیند  UNSMتوسط شریف و همكکارانش بکر ميكکرو
سااتار نادیك سطح ،تنش پسماند و استحكام استگی فکوالد
آستنيتی  AISI304بررسی شد .نتایج نشان داد ککه بکا اعمکال
این فرآیند ،تنش پسکماند فشکاری زیکادی روی سکطح نمونکه
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بههمراه مقدار کار سختی قاب مسحظهای مشکاهده مکیشکود.
همچنين تحت بارگکذاری اسکتگی ،بخشکی از تکنش پسکماند
فشاری و کار سختی در سطح نمونه آزاد میشود [.]26
فرآیند نورد سطحی بههمراه ارتعاشکات فراصکوت ،فنکاوری
جدیدی است و کاربرد وسکيعی در صکنایع مختلکف مکیتوانکد
داشته باشد .در سالهای ااير ،توجه به فرآیند  UASRبيشکتر
شده و نياز به تحقيقات کامک تکر احسکاس مکیشکود .در ایکن
پژوهش بررسی بهبود اکواص مكکانيكی بکا اعمکال ارتعاشکات
مكانيكی در فرآیند نورد سطحی مکورد توجکه قکرار مکیگيکرد.
مهمترین ویژگی این روش ایجاد تغيير شك شدید مواد بکدون
تغيير سطح مقطع آن است .ثبات سطح مقطع این اجازه را بکه
ما میدهد که با اعمال فرآیند  UASRبا دامنههکای مختلکف و
حتی تغيير فشار استاتيك برای دسکتیکابی بکه سکااتاری بکه
اندازه کافی ریکا را داشکته باشکيم ،بکدون آنککه شکك قطعکه
سااته شده دسکتخوش تغييکر گکردد .ایکن تحقيکق ،مكکانيام
فرآینکد  UASRطراحککی و سککااته شکده و بککه بررسککی تغييککر
اواص مكانيكی پس از اعمال ارتعاشکات ،پردااتکه مکیشکود.
نتایج حاص از انجام فرآیند  UASRبرای جنسهای پرککاربرد
در صنعت با درصد کربنهای متفاوت (سه نمونه فکوالدی ککم
کککربن  ،CK15متوسککط کککربن  CK45و پککر کککربن )CK60
استخراج و اراوه میشود تا تأثير فرآیند  UASRبر بهبود ميكرو
سختی سطحی ،عمر نسبی استگی و ریا سااتار ،این آلياژهکا
بهدست آید.

 -2طراحی سامانه فراصوت
سکامانه UASR

در این بخکش بکه طراحکی ،سکاات و مونتکاژ
پردااته میشود .هدف ،اعمال ارتعاشات فراصوت بکه هکورن و
سپس انتقال بکه قطعکهککار مکیباشکد .توسکعه و بکهککارگيری
ارتعاشات فراصوت با فرکانس باال در فرآیند شك دهی نيکاز بکه
استفاده از اجاا مافوق صوت و طراحکی درسکت جهکت انتقکال
ارتعاشات از مبدل به هورن و نهایتا به قطعهککار مکیباشکد .در
این مجموعه هورن باعث تقویت دامنه مورد نظر مکیشکود ککه
در این پژوهش به همان اباار فرآیند  UASRمیباشد .طراحکی
باید بکهگونکهای باشکد ککه کک مجموعکه و هرککدام از اجکاا
ارتعاشی در فرکانس  ،21kHzبهصورت نکيم مکوج (تحریکك در
فرکانس طبيعی مود اول طولی) نوسان کننکد .جکنس هکورن،
فوالد  Mo40با نو ،سختکاری شده است .با توجه بکه اصکول
طراحی هورن ،مكکانيام مکوردنظکر بکا  1المکان بکا اسکتفاده از
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نرمافاار  ABAQUSطراحی و سااته شد .سوار ککردن هکورن
بر روی سامانه تراش از اهميت ااصی براوردار است ،بهدليک
اینکه مبدل ارتعاشات به ابتدای هورن متص شده و در حکين
فرآیند نباید هي قيد جابجایی بر مبدل اعمال شود .همچنکين
سطحی که برای مونتاژ هورن و مبدل درنظر گرفته میشکود از
لحاظ ارتعاشی بایستی نقطهای انثی باشد ،بکهعبکارتی امکواج
رفت و برگشت باید در این سکطح همکدیگر را انثکی ککرده و
تشكي گره ارتعاشی بدهند .از اینرو موقع ثابت کردن هکورن
بوستر ،پلهای در مح گره ارتعاشی تعبيه شده است که بتکوان
بهکمك یك فلنج ،جهت نصک بکر روی ميکا دسکتگاه تکراش،
استفاده نمود .در نهایت استفاده از فلنج در نقکاط گکره ،امكکان
گيرهبندی در مونتاژ را میدهد و ااتسلی در انرژی امواج و نيا
مود ارتعاشی ایجاد نخواهد کرد .باالتر از نقطه مونتاژ ،مبکدل و
بخشی از بوستر قرار گرفته است .فلنج دو وظيفه اساسی را بکر
عهککده دارد ،نخسککت اینكککه نقطککه گککره سککامانه ارتعاشککی را
گيرهبندی کند و سپس بتوانکد نيکروی اسکتاتيك مکوردنظکر و
دلخواه را به اباار و قطعهککار انتقکال دهکد .بنکابراین در حکين
فرآیند ،امواج به اوبی از داا بوستر و هکورن عبکور ککرده و
باعث ایجاد رربات مكانيكی بههمراه نيروی استاتيكی به سطح
قطعهکار میگردد.

 -9آمادهسازی نمونه
جهت انجام آزمون تجربی و بررسی اثر ارتعاشکات فراصکوت در
فرآیند  ،UASRفوالدهایی با درصد کربنهای مختلف از جنس
 CK45 ،CK15و  CK60بکککهعنکککوان مکککواد مکککورد نظکککر

انتخاب گردیکد .بخکش تجربکی در ایکن مقالکه بکه دو قسکمت
تقسيمبندی میشود :ریاسختیسنجی و مقایسکه نسکبی عمکر
اسککتگیا البتککه تصککاویری بککا بارگنمککایی  511برابککر توسککط
ميكروسكوپ نوری از سطح نمونههای دوار نيا گرفتکه شکد .در
آمادهسازی نمونهها ،اسکتانداردهای مکوردنظکر رعایکت گردیکد.
نمونههای شفت دوار و نمونههای آزمون استگی جهت انجکام
فرآیند  ،UASRتراشكاری شد تا هکرگونکه نکاهمواری دیگکر از
سطح قطعهکار برطرف گردد .نمونههایی دوار با توجه بکه ابعکاد
موردنظر همچنکين نمونکههکای تسکت اسکتگی بکا توجکه بکه
استاندارد  ISO1143تهيه گردید .بعد از آمکادهسکازی ظکاهری
نمونهها طبق استاندارد (از نظر ابعکادی) ،نمونکههکا سکنگ زده
شده و پرداات سطح عالی بکا سکطح ککامس بکراق را اراوکه داد.
دلي انجام عمليات سنگزنی این بود که کليه شيارها ،زبریها
و تر،های ناشی از تراشكاری که مح مناسبی بکرای تمرککا
تنش و رشد تر ،میباشکد ،بکهنحکو شایسکتهای حکذف شکود.
سپس نمونهها تحت عمليات نرمالکه قکرار گرفتکه تکا در حکين
عمليات  UASRدارای سکااتار یكنوااکت ،همگکن و عکاری از
هرگونه تمرکا تنش باشد .مطابق نظامنامه  ،ASMدمای نرماله
برای سه نمونه  CK45 ،CK15و  CK60و مدت آن اراوه شکده
است [ ،]27که در انجام فرآیند مذکور ،پروسه علمی آن ککامس
رعایت گردید .سپس نمونههای مورد نظر بعد از صيقلی ککردن
(حذف الیه اکسيد) ،آماده برای انجام تستهای اصکلی فرآینکد
میباشند .نمونههای آماده شده نهایی ،بههمراه سامانه ارتعکاش
سااته شده جهت انجام تست تجربی در شکك  2نشکان داده
شده است.

شکل ( :)2نمونههای تست استگی و ریاسختیسنجی ،بههمراه سامانه ارتعاشی .UASR
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 -0طراحی آزمایش
در این پژوهش ،از دستگاه تراش بههمراه سامانه ارتعاشی
 ،UASRبرای انجام نورد سطحی استفاده شد .برای این منظور
هورن در فرکانس طبيعی اود یعنی  21kHzارتعاش میکند و
با همامان فشار استاتيك به قطعه در حال دوران اعمال
میشود .جنس هورن ،فوالد آلياژی  Mo40است که نو،
کروی آن  11 HRCسخت شده است .در ادامه دو سری
آزمایش تست ریاسختیسنجی و تخمين نسبی عمر استگی
انجام میشود که هدف از آن ،بررسی مياان تأثير گذاری
فرآیند  UASRدر نمونههایی با درصد کربن متفاوت میباشد.
از اینرو ،جهت دستیابی به نتایج مناس  ،ابتدا عوام و
پارامترهای موثر معرفی میگردد .پارامترهای فراوانی بر انجام
فرآیند و نيا کيفيت نمونه پس از عمليات موثر است .در
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براساس پارامترها و فاکتورهای ذکرشده در دو جدول بکاال،
عمليات نورد سرد بهکمك ارتعاشات فراصوت مطابق با جکدول
طراحی آزمایش  9و ( 0طبق استاندارد فاکتوری کام ) ،برای
دو تست استگی و تست ریاسختیسنجی انجام گردید.
جدول ( :)9طراحی آزمایش برای تست ميكرو سختی سنجی.
شماره جنس
آزمایش قطعهکار
5

CK15

دامنه ارتعاش()A
((μm

فشار استاتيك ()P
()bar

نمونه اام (بدون عمليات)

2

CK15

نورد سطحی
معمولی

16

9

CK15

51

16

4

CK15

21

16

1

CK15

91

16

جدولهای  1و  2اسصهای از پارامترهای ثابت و متغير و

6

CK15

مقادیر انتخابی آنها در انجام فرآیند  UASRاراوه شده است که
انتخاب این مقادیر پس از انجام تعداد زیادی عمليات روی
نمونههای مختلف فوالدی ،همچنين درنظر گرفتن نيازهای
مطرح شده در باال و نيا مقاالت مرجع بهدست آمده است.

نورد سطحی
معمولی

52

7

CK15

51

52

1

CK15

21

52

3

CK15

91

52

51

CK45

نمونه اام (بدون عمليات)

جدول ( :)1پارامترهای ثابت در انجام فرآیند .UASR
فاکتورهای ثابت

مقدار

سرعت دوران نمونه تست سختی سنجی

31 rpm

سرعت دوران نمونه تست استگی

911 rpm

نرخ پيشروی

1 55 mm/rev

قطر نمونه تست سختی سنجی

44 mm

قطر ساچمه

21 mm

جنس اباار (هورن)

Mo40

فرکانس مبدل

21 kHz

فشار استاتيك تست استگی

1 1 bar

جدول ( :)2پارامترهای متغير در انجام فرآیند .UASR
فاکتورهای آزمایش

سطوح فاکتورها

جنس نمونهها

CK15, CK45,
CK60

دامنه ارتعاشات فراصوت

μ1،51،21،91m

فشار استاتيك تست سختی سنجی

1 6، 5 2 bar

55

CK45

نورد سطحی
معمولی

16

52

CK45

51

16

59

CK45

21

16

54

CK45

91

16

51

CK45

نورد سطحی
معمولی

52

56

CK45

51

52

57

CK45

21

52

51

CK45

91

52

53

CK60

نمونه اام (بدون عمليات)

21

CK60

نورد سطحی
معمولی

16

25

CK60

51

16

22

CK60

21

16

29

CK60

91

16

24

CK60

نورد سطحی
معمولی

52

21

CK60

51

52

26

CK60

21

52

72

CK60

91

52
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جدول ( :)0طراحی آزمایش برای تست استگی.
شماره جنس
آزمایش قطعهکار
5
CK15
2
CK15
9
CK15
4
CK15
1
CK15
6
CK45
7
CK45
1
CK45
3
CK45
51
CK45
55
CK60
52
CK60
59
CK60
54
CK60
51
CK60

دامنه ارتعاش ( )Aفشار استاتيك ()P
()bar
)(μm
نمونه اام (بدون عمليات)
11
نورد سطحی معمولی
11
51
11
21
11
91
نمونه اام (بدون عمليات)
11
نورد سطحی معمولی
11
51
11
21
11
91
نمونه اام (بدون عمليات)
11
نورد سطحی معمولی
11
51
11
21
11
91

روش انجام عمليات  UASRروی نمونههای تست استگی
در شك  9نشان داده شده است .بعد از انجام عمليات ،قطکاعی
از نمونههای سختی سنجی در طول قطعه با اره به آرامی بریده
شده و بهمنظور پرهيکا از افکاایش دمکا و تغييکرات سکااتاری
نمونه در حين برش از روانکار استفاده گردیکد .سکپس قطکا
بریده شده یكبار دیگر بهصکورت بکرش در سکطح مقطکع ،بکه
قطعات متعددی برش اورده و پکس از صکيقلی ککردن بسکيار
نککاز( ،در حقيقککت پککا،سککازی سککطح) ،نمونککههککا تحککت
ریاسختیسنجی در سکطح اکارجی قکرار گرفتنکد و بکهدليک
مشککكست و هاینککه بککاال ،از سککختیسککنجی در عمککق قطعککه
صرفنظر گردید.

 -1نتایج و بحث
در ایککن بخککش بککه اراوککه نتککایج ریاسککختی ویكککرز ،تصککاویر
ميكروسكوپی و آزمونهای استگی پردااته میشود.
 -1-1آزمون ریزسختیسنجی ویکرز
در ایککن پککژوهش بککهمنظککور تعيککين اثککرات پارامترهککای
مختلف UASRروی کيفيت مكانيكی سطوح ،سطح نمونههکای
بهدستآمده ،تحت آزمون ریاسختیسنجی ویكرز قرار گرفکت.
از آنجا که اثرات تغييرشك پسستيك شدید در سطح قطعکات
پس از عمليات  ،UASRبه چند ميكرون محدود میشکود ،لکذا
بکککرای رعایکککت دقکککت بيشکککتر ،بکککهجکککای ماکروسکککختی از
ریاسختیسنجی استفاده شد .به این ترتي این امكکان فکراهم
گردید تا سختیسنجی در نقاط بيشتری در سطح انجام گکردد
و دقت نتایج بهتر شود.
شك  ،0نمونکهای از فرآینکد آمکادهسکازی و انکدازهگيکری
ریاسختی توسط دستگاه ریاسختیسنجی ویكرز دیجيتکال بکا
مدل  HVS-5111را نشان میدهد.
تنظيمات دستگاه سختیسنجی ویكرز طبق اسکتاندارد بکه
نحوی تنظيم گردید که بار فرو رفتن ایندنتور (هرم مخروطکی
فرو رونده) 211gf ،و زمان تثبيت  51secباشکد .ابعکاد گکودال
بهکمك ميكرومتر تعبيکه شکده بکر روی دسکتگاه ریاسکختی و
نشککانگرهککای موجککود در ميكروسککكوپ ،انککدازهگيککری شککده و
درنهایت با استفاده از کاتالوگ دستگاه ،مياان سکختی ویكکرز،
بهدست آمد.

شکل ( :)9انجام فرآیند  UASRروی سطح نمونه تست
استگی.

شکل ( :)0دستگاه ریاسختیسنجی دیجيتالی ویكرز.
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نخستين نتایجی که در اینجا اراوکه مکیشکود ،مربکوط بکه
آزمون ریاسختیسنجی نمونههای فکوالدی مکیباشکد .بکهایکن
منظور سختی به دفعات متعدد در سطح نمونه اندازهگيری شد
و پس از ميانگينگيکری نتکایج آن در شکك  1اراوکه گردیکده
است .همچنين در جدول  1نيا مقایسه نتایج مجددا اراوه شده
است.
با توجه به فاکتورهای آزمایش ذککر شکده در بخکش قبک ،
نتایج آزمایش وابسته به پارامترهایی همچون فشکار اسکتاتيك،
دامنه نوسانات و جنس نمونکههکا مکیباشکد .مطکابق شکك ،1
مشاهده میشود که با افاایش فشار استاتيك ،سختی سکطحی

الف) فوالد

CK15

در نورد سطحی بکدون ارتعاشکات فراصکوت (نکورد معمکولی) و
همچنين در نورد سطحی با ارتعاشات فراصوت رونکد افاایشکی
قاب توجهی نسکبت بکه نمونکه اکام بکههمکراه داشکته اسکت.
همچنين با افاایش دامنه نوسانات در فرآیند نورد سکطحی بکه
همراه ارتعاشکات فراصکوت ،سکختی سکطحی نمونکههکا ،رونکد
افاایشی در پی دارد.
الزم بهذکر است مطابق با جدول  ،1با افاایش درصد کربن
در نمونهها نيا درصد افاایش سختی سطحی یا بهعبارت بهتکر،
اثرگذاری ارتعاشات فراصوت افاایش یافته است.

ب) فوالد

CK45

افاایش سختی نشان داده شکده در جکدول  ،1ناشکی از دو
مورو است :یكی ریادانه شدن سطح نمونه تا مقيکاس چنکد
نانو [ ]51که اود مهمترین عام افاایش سختی طبکق قکانون
هال -پ  5محسوب میشود .دوم ،کار سکختی ناشکی از تغييکر
شك شدید پسستيك (لهيدگی سطح توسکط بکار اسکتاتيك و
نوسانات مافوق صوت) میباشد .در حقيقت افاایش سکختی در
سطح بر اثر ریادانه شدن سطح و نيا افاایش سختی بکهدليک
پدیده کار سختی اتفاق میافتد.
سو و همكاران مشکاهده نمکود ککه سکختی نمونکه از 111
ویكرز به  711ویكرز در فرآینکد  UASRافکاایش یافتکه اسکت
[ .]51همچنين بيشترین افاایش سختی در سطح برای نمونکه
 S45Cتوسط کاوو به مياان  511درصد گاارش گردیده اسکت
[.]21

ج) فوالد

CK60

شکل ( :)1نتایج ریاسختیسنجی نمونهها (طبق جدول ،)9
برای فشارهای استاتيك و دامنههای ارتعاشی مختلف:

الف)  ،CK15ب)  CK45و ج) .CK60
1- Hall-Petch

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،51شماره  ،2تابستان 5931
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جدول ( :)1مقایسه نتایج ميكرو سختی سطحی نمونهها.
بدون اعمال ارتعاشات فراصوت
فشار استاتيك
سختی نمونه اام
نمونه
درصد افاایش
سختی سطحی
)(bar
)(HV
سختی سطحی
)(HV
%51
211
1.6
571
CK15
%91
245
5.2
%29
246
1.6
211
CK45
%42
219
5.2
%26
275
1.6
251
CK60
%47
951
5.2
* (ماکایمم) مقدار ریاسختیسطحی در اعمال ارتعاشات با دامنه (ماکایمم)  ،A=21  mگاارش شده است.

*

با اعمال ارتعاشات فراصوت
درصد افاایش
سختی سطحی
سختی سطحی
)(HV
%63
915
%15
929
%16
972
%515
412
%39
457
%551
419

 -2-1مشاهدات تصاویر میکروسکوپی
در این بخش به بررسی سطح کار شده نمونههای آزمکایش بکه
کمك تصاویر ميكروسكوپ نوری پردااته میشود .همه مراح
مطابق با روش اراوهشده در قسمت آمادهسازی نمونه انجام شد.
این تصاویر توسط ميكروسكوپ نکوری بکا بکارگنمکایی 100X
گرفته شده است .مطابق شکك  ،1اثکر فشکار و دامنکه نوسکان
P=1.2 bar , A=0 µm

P=1.2 bar , A=20 µm

ارتعاشات فراصوت در توپوگرافی سطح نشان مکیدهکد ککه بکا
افاایش فشار استاتيك و دامنه ارتعاش ،نمونه از لحاظ ظکاهری
سطحی صافتکر اواهکد داشکت ،زبکری سکطح کمتکر شکده و
کيفيت آن بهبود مکییابکد .البتکه توصکيه نویسکندگان ،انجکام
متالوگرافی سطح و مشاهده اندازه دانه در نمونکههکا تحکت اثکر
فرآیند  UASRمیباشد.
P=1.2 bar , A=30 µm

نورد سطحی معمولی

CK15

CK45

CK60

شکل ( :)1سااتار سطح نمونهها بعد از عمليات  UASRبا بارگنمایی .100X
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 -9-1آزمون خستگی
استگی از جمله مهمترین عوام تخری

مواد مهندسی و به

اصوص فلاات است .اصطسح استگی به این ااطر استفاده
میشود که در این حالت تخری

بعد از تعداد نوسانات طوالنی

صورت میگيرد و بنابراین ممكن است مدت زمانی طول بكشد
تا قطعه بشكند .شكست از طریق پدیده استگی مانند
شكست ترد است و قطعه قب از شكست ،تغيير شك زیاد و
قاب مشاهدهای نشان نمیدهد .شكست با جوانهزنی و رشد
تر ،همراه است و سطح مقطع شكست براساس نو تنش
متغير اواهد بود .تنش اعمالی میتواند بهصورت کشش ،فشار،

الف) فوالد

CK15

امش یا پيچش باشد .به هرحال تنش اعمالی بهصورت
دورههای تكرار شونده بر جسم ،به مرور زمان باعث شكست
استگی قطعه میگردد.
در انجام تست استگی ،نو تنش اعمالی و مقادیر آن
طوری انتخاب میشود که بتوان شرایط آزمایشگاهی را با
شرایط کاری تطبيق داد و از دادههای آزمایشگاهی بهمنظور
استفاده در شرایط عملی استفاده نمود.
در این بخش تأثير ارتعاشات فراصوت بر روی عمر
استگی (نسبی) نمونههای  UASRشده ،مورد بررسی قرار
میگيرد .از اینرو در ابتدا عمليات  UASRروی نمونههای

ب) فوالد

CK45

موردنظر با درصد کربنهای مختلف و دامنههای ارتعاشی
مختلف ،انجام گردید .سپس نمونهها در مقایسه با یكدیگر و
در شرایط یكسان تحت شكست استگی قرار گرفتند و عمر
استگی به طور نسبی تعيين و گاارش گردید .جهت انجام
تست استگی از دستگاه استگی چهار نقطه سنتام 5استفاده
شد .در تمام آزمایشات ،بار  59kgبهعنوان بار متمرکا امشی
ثابت و یكسان به دستگاه تست استگی جهت ایجاد تنش
 471MPaاعمال گردید تا شكست نمونهها در شرایط آزمون
یكسان و البته در محدوده ميان چراه اتفاق بيفتد .همچنين
فرکانس 11هرتا برای بارگذاری دورانی دستگاه انتخاب شد.
در شك

 ،0نتایج بهدستآمده روی قطعات با دامنههای

مختلف ارتعاشات فراصوت ،نشان داده شده است.

ج) فوالد

CK60

شکل ( :)0نتایج عمر استگی نسبی نمونهها (طبق جدول
 ،)0تحت فشار استاتيك ثابت  P=0.8 barو دامنههای
ارتعاشی  Aمختلف ،الف)  ،CK15ب)  CK45و ج) .CK60
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نتایج نشان میدهد که در تمام نمونهها با افاایش دامنه
ارتعاشات ،عمر نسبی استگی بهبود یافته است .البته با توجه
به اینکه نتایج شك  ،0در یك تنش ثابت بهدست آمدهاند،
لذا تعيين دقيق عمر استگی طبق روال استاندارد و نيا تعيين
استحكام حد دوام قاب

انجام نشده است ،بلكه تنها بهبود

نسبی عمر استگی مشاهده میشود و در این پژوهش نيا
برای نشان دادن اثر ارتعاشات فراصوت در بهبود فرآیند نورد
سطحی ،گاارش گردیده است .علت افاایش عمر استگی
نسبی ،افاایش تنش پسماند فشاری در سطح و بستهشدن
تر،های سطحی و نيا احتماال ریا شدن دانهبندی در سطح
میباشد .این دو عام

باعث جلوگيری از ایجاد ،رشد و

گسترش تر،ها در سطح و بهبود عمر استگی شده است.

 -1نتیجهگیری
در این مطالعه ،تأثير رربات مكانيكی ناشی از ارتعاشات فراصوت
مککود طککولی در فرآینککد  UASRبررسککی شککده اسککت .در ایککن
اصوص ،در ابتدا سامانه  UASRطراحی و سااته شد .سکپس
عمليات نورد سطحی با همراهی ارتعاشات با دامنههای نوسکان
مختلف و بدون ارتعاشات بر روی سکه جکنس ،CK45 ،CK15
( CK60کمکربن ،متوسطکربن و پرکربن) انجام گردیکد .نتکایج
حاص از مطالعات تجربی بهصورت زیر میباشد:
 -5نتایج نشان داد که آزمکایش ،وابسکته بکه فشکار اسکتاتيك،
دامنه نوسانات و جنس نمونه میباشد.

 -9همچنين بررسیهای ميكروسكوپ نوری از سطح نمونکههکا
انجکام شکد ککه اثکرات ظککاهری حرککت ابکاار نکورد و رککربات
مكانيكی ناشی از ارتعاشات فراصوت بهاوبی مشاهده میشود.
 -4آزمون عمر نسبی استگی روی سطح نمونکههکای مکذکور
تحت تنش  471MPaبکا فشکار ثابکت و دامنکههکای ارتعاشکی
مختلف انجام شد .نتایج نشان داد اعمکال ارتعاشکات فراصکوت
باعث بهبود چشمگير عمر نسکبی نمونکههکای اسکتگی شکده
است.
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