هب انم خدا

Effects of shot peening on fatigue performance of automotive gears

Abstract
In order to improve the fatigue life of automotive gear parts, shot peening operations have
been performed on this parts. At first, the suitable apparatus and process conditions
designed and tested to achieve the standard intensity value of shot peening process. When
shot peening parameters were optimized, suitable fixture for the fatigue instrument was
built. Finally, compressive and flexural fatigue tests were done on several gear samples. By
compression the results of shot peened and un-shot peened samples shows an increase in
samples strength after shot peening. The fatigue test results also exhibit significant
improvement in fatigue life shot peening, while after shot peening the life of the gears
improved about 300 percent.
Keywords: Shot peening, Fatigue life, Compressive stress, Scanning Electron Microscopy.
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تاثير عمليات  Shot Peeningبروي مقاومت خستگي قطعات چرخدنده خودرو

چكيده
به منظور بهبود عمر خستگی قطعات چرخدنده ای خودرو عملیات شات پینینگ بروی این قطعات انجام شده است .در ابتدا
شرایط مناسب دستگاه و فرایند شات پینینگ جهت رسیدن به مقدار استاندارد شدت شات پینینگ طراحی و تست شده
است .پس از بهینه سازی شرایط و پارامترهای شات پینینگ ،دستگاه مناسب برای انجام تست خستگی انتخاب گردید و
فیکسچر مناسب برای تعبیه بروی این دستگاه ساخته شد .در مرحله نهایی تست های فشار و خستگی خمشی بروی چندین
نمونه دنده مخروطی پرایدی این شر کت انجام گردید .نتایج مربوط به نمونه های شات پینینگ شده و نشده نشان دهنده
افزایش در استحکام نهایی قطعات پس از شات پینیگ می باشد .همچنین نتایج تست خستگی نشان دهنده بهبود بسیار قابل
توجهی در عمر خستگی نمونه ها پس از شات پینینگ می باشد ،به طوری که عمر چرخدنده پس از شات پینینگ حدودا
 033درصد افزایش از خود نشان می دهد.
واژه هاي کليدي :ساچمه زني ،چرخدنده ،عمر خستگي ،تنش فشاري ،ميكروسكوپ الكتروني روبشي.
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مقدمه
اعمال تنشهای فشاری و کششی کامال معکوس شونده در چرخدنده های خودرو یکی از عوامل تشدید کننده خستگی و شکست
ناگهانی این نوع قطعات می باشد( .)Mitsubayashi et al., 1994مخصوصا در مورد این قطعات و در بارگذاری خمشی ،بیشترین
کشش برروی سطح اتف اق می افتد لذا تنش های کششی بزرگی برروی سطح بوجود می آید(.)Torres and Voorwald, 2002
چرخدنده ها از جمله قطعاتی هستند که در اثر بارگیری دندانه ها نیروهای خمشی بزرگی در آنها ایجاد می شود این نیروها به
صورت کامال معکوس شونده بر دندانه های چرخدنده وارد شده و سیکلهای خستگی بوجود آمده منجر به کاهش عمر خستگی
چرخدنده می شود ( .)Benedetti et al., 2002یکی از روشهای افزایش مقاومت جسم در مقابل این تنشهای متناوب که منشا
شکست قطعات می باشد ،انجام کار سرد یا القای تنشهای فشاری در جسم است .وجود تنشهای فشاری در سیکلهای خستگی باعث
کم شدن اثر تنش های کششی و یا خنثی شدن آنها می شود (.)Guagliano et al., 2002
ساچمه زنی 1یک فرآیند کار سرد است که در آن سطح قطعه توسط ذرات ریز نسبتا کروی (ساچمه) تحت ضربات شدید قرار
میگیرد .هر گلوله ساچمه مانند یک چکش ضربه زنی کوچک عمل کرده و در سطح قطعه یک گودی یا فرورفتگی ایجاد میکند.
برای تشکیل این گودی باید الیه سطحی فلز به نقطه تسلیم کششی خود برسد تا تغییر فرم پالستیک ایجاد شود .در الیه زیرین
سطح ذرات فشرده شده سعی میکنند تا سطح را به حالت اولیه خود برگردانند که در نتیجه یک ناحیه نیم کروی از فلز کارسرد
شده که تحت تنش فشاری شدیدی قرار دارد ایجاد می گردد( .)Niku-lari, 1987با ادامه ساچمه زنی و همپوشانی فرورفتگیهای
ناشی از برخورد ساچمه ها به سطح یک الیه یکنواخت با تنش فشاری باقیمانده در منطقه ای نزدیک به سطح قطعه کار تشکیل
میشود (.)Wagner, 2003
در واقع فرایند ساچمه زنی بوسیله دو مکانیزم باعث افزایش استحکام سختی قطعات می شوند (:)Co., 2004
الف -در فرایندهای ساچمه زنی ،به منظور دستیابی به توزیع موضعی تنشهای فشاری و کششی ،قبل از آنکه چرخ دنده ها تحت
هیچ تنشی قرار بگیرند ساچمه های ساینده روی سطح پاشیده می شوند .ساچمه های ساینده که گاها با سرعت تا  ۰۱۱مایل بر
ثانیه به سط ح آنها برخورد می کنند ،باعث به وجود آمدن دندانه های کروی شکل دائمی برروی آنها می شوند .سطح فلز زیر سطوح
ساچمه زنی شده تغییر شکل می یابند .موازنه نیروها تنشی فشاری را در فلز ایجاد می کند .فرورفتگی ایجاد شده روی سطح باالیی
مماسی و عمود بر سطح است .اما در الی ه های زیرین کشش باعث تغییر شکل دائمی می شود .در نتیجه دنده های ساچمه زنی
شده قبل از آنکه در شرایط کاری واقعی قرار بگیرند ،تحت تنشهای اولیه ای قرار می گیرند ( .)Ando, 2003تنشهایی که این
قطعات در طول عمر کاری خود آنها را تحمل می کنند ،مشابه تنشهای اولیه ای هستند که در اثر ساچمه زنی در قطعه ایجاد می
شوند .به ویژه در شرایطی که تنش کششی داریم ،فشار سطحی که از قبل ایجاد شده ،قله های کشش (تنشهای کششی ماکزیمم
در سیکل خستگی) را کاهش می دهد و به این ترتیب استحکام خستگی دنده با ساچمه زنی افزایش می یابد.
ب -سطوح فلزات بعلت دارا بودن خراش های مکانیکی ،ترك های جوشکاری ،عیوب ریختگی یا فورج  ،الیه دکربوره شده ،آخال های
غیرفلزی ،آثار ماشین کاری و غیره در اکثر مواقع بعنوان محل جوانه زنی ترك خستگی عمل می کنند ( .)Hertzberg, 1996همچنین
لغزش ناشی از چرخه های خستگی ناپیوستگی های سطحی ایجاد می کند ،مثل برآمدگی ها و فرورفتگی ها که عامل تشکیل ترکهای
خستگی بوده و باعث کاهش استحکام خستگی قطعات میشوند .از طرفی ،تنش های کششی ناشی از بارهای نوسانی باعث بروز ترك
Shot Peening
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در سطح قطعه می شود ،در نتیجه تمرکز تنش دراطراف شکاف ایجاد می شود و ترك به سرعت رشد می کند و باعث شکست قطعه
می شود.
نیروی محرکة ذرات ساچمه از دو روش هوای فشرده (پاششی) و یا نیروی گریز از مرکز (چرخهای پاشش شتابدار) تامین می شوند.
در دمش هوا ،ساچمه فوالدی توسط هوای فشرده با شتاب پرتاب شده و از طریق نازل روی قطعه پاشیده میشوند .گاهی سرعت
ساچمه ها به  ۲۲۱متر بر ثانیه نیز میرسد ( .)Niku-lari, 1987استفاده از سیستمهای ساچمه زنی دوار مدرن میتواند سرعت
جریان ساچمه ها را افزایش دهد .امروزه پرتاب ساچمه ها با استفاده از چرخهای دوار برای پرداخت دسته های بزرگ قطعات تحت
تنش های باال و متناوب بکار می رود.
جهت رسیدن به شرایط شات پینینگ مناسب الزم است تمامی پارامترهای فرایند مورد بررسی قرار گرفته و یک شرایط بهینه
جهت پاشش انتخاب گردد .ایجاد این شرایط بهینه حاصل بررسی های دقیق بوده و باعث افزایش راندمان موثر شات پینینگ می
گردد .از جمله مهمترین پارامترهای فرایند ساچمه زنی می توان به موارد زیر اشاره کرد :نوع و توان دستگاه ،جنس ساچمه ،سختی
ساچمه ،اندازه ساچمه ،شدت ساچمه زنی بر حسب واحد آلمن ) ،(Aسرعت پرتاب ،زاویه برخورد ،فاصله نازل از سطح نمونه ،جنس و
خصوصیات قطعه کار ،عملیات روی سطح قبل از ساچمه زنی و عملیات تنش زدایی پس از ساچمه زنی (.)Kostilnik, 2000
در فرآیند کاربرد ساچمه زنی ،برخورد ذرات سخت کروی (گلوله های سرامیکی  ،فوالدی و (...درسطح قطعه تغییر شکل پالستیک
ال موثری افزایش می دهد و نیز در مقابل ترك برداری ناشی از تنش
ایجاد می کند .الیه های فشرده عمرخستگی قطعه را بطور کام ا
خوردگی مقاومت می کند .به عنوان مثال نتایج بدست آمده از یک تحقیق در رابطه با قطعه ای از جنس چدن نشکن نشان داد که
استحکام خستگی در  107چرخه برای این قطعه ،بعد از ساچمه زنی % 40افزایش یافته و از  MPa 250در حالت بدون ساچمه زنی
به  350 MPaبعد از ساچمه زنی رسیده است .اعمال کارسرد ناشی از ساچمه زنی منجر به اعمال تنش پسماند فشاری و کارسختی
سطحی و افزایش سختی در سطح شده است که باعث تاخیر در مراحل جوانه زنی و رشد ترك خستگی است .ساچمه زنی باعث
افزایش زبری نیز شده است ولی اثر منفی آن در برابر تاثیر مثبت تنش پسماند فشاری و کارسختی ناچیز است (.)ji et al., 2002
روش انجام آزمايشات
نمونه هاي آزمايش
نمونه های مورد آزمایش چرخدنده هایی با ماکزیم قطر تقریبا  50میلیمتر می باشد که نمونه ای از آن در شکل  1آمده است.
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شکل  -1دنده مخروطی پراید

فرايند شات پينينگ
دستگاه شات پین مدل  hunziker 5054 kirchleerauساخت کشور سوییس با قدرت توربین  2x15 kwجهت عملیات شات پینینگ
انتخاب گردید .این دستگاه ساچمه زنی از سه جزء اصلی زیر تشکیل شده است :چرخ دوار پرتاب کننده ساچمه ،بخش جداکننده
ساچمه که ساچمه های ساییده و فرسوده و خرد شده را از ساچمه های قابل استفاده جدا می کند ،و بخش پیشران که وظیفه ی
ورود قطعه به محفظه اصلی و تنظیمات سرعت و زاویه و نحوه ی خروج را بر عهده دارد( .)Niku-lari, 1987همچنین ،سیستم
فیلتراسیون غبار دستگاه که متشکل از یک سیکلون جدا کننده غبار از ساینده و یک کانال جاذب غبار میباشد ،توانایی جذب تمامی
غبار منتشره در اثر بالستینگ ایجاد شده در کابین پاشش دستگاه را داراست.
برای کنترل پارامترهای شات پینینگ از نمونه تست آلمن نوع  Aاستفاده شده است .بر مبنای استانداردهای ساخت قطعات به شکل
چرخدنده و محاسبات بر اساس شکل و ضخامت چرخدنده ها شدت  45 -35آلمن برای دنده مخروطی مطلوب می باشد .برای
رسیدن به این میزان شدت آلمن در دستگاه شات پینینگ ،بهینه سازی پارامتر ها مورد بررسی قرار گرفته است .در این قسمت با
تغییر پارامتر های دستگاه شات پینینگ همچون توان دستگاه ،سرعت حرکت قطعات ،زمان پاشش ،نوع ساچمه و قطر ساچمه،
بهترین شرایط جهت رسیدن به شدت آلمن مناسب انتخاب گردید .بر اساس نتایج آزمایشی بهترین شرایط انجام تست شات
پینینگ به صورت زیر انتخاب شده اند:
گلوله های شات :گلوله های کروی به قطر  7.0تا میلی متر و سختی بیش از (S270) HRC 55
زمان ساچمه زنی 5 :دقیقه
شدت کار توربینهاMAX :
سرعت پرتابMAX :
زاویه برخورد60-90 :
فاصله نازل از سطح نمونه50 cm :
دستگاه شات پینینگ قابلیت تغذیه حداکثر  2777قطعه در یک ساعت را دارد .برای انجام تست های نهایی نمونه های شات
پینینگ در شرایط بهینه ،تعداد  277قطعه به محفظه شارژ شده اند .اهمیت مقادیر باالی قطعات یاد شده در یکنواخت نمودن
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شرایط شات بوده بطوری که دستگاه مورد نظر عموما بایستی در شرایط پیوسته کار کرده و اگر تعداد قطعات به اندازه کافی نباشند
ممکن است شرایط ایجاد شده نماینده ی حالت کلی واقع نگردد.
تست خستگي خمشي چرخ دنده ها
بعد از انجام عملیات شات پینینگ بر روی قطعات یاد شده ،جهت بررسی تاثیرات شات بر روی عمر خستگی نیازمند انجام آزمون
خستگی می باشیم .شکست های متنوعی در یک چرخدنده ممکن است رخ دهد .بطور کلی می توان سه نوع آزمایش برای یک
چرخدنده بصورت تکی یا در حال درگیری با چرخدنده مقابلش انجام داد که عبارتند از  :تست خستگی خمشی ،تست مقاومت در
مقابل ضربه و تست بررسی کندگی ،خراش و سایش .عالوه بر این سه نوع تست می توان یک تست دوام برای مجموعه جعبه دنده
انجام داد که در آن شرایط واقعی کار اعمال شده و هر یک از سه دسته تست فوق الذکر در این تست قابل بررسی خواهد بود
(.)W.Dudley, 1993
کارآمدت رین روش درتست دندانه ها ،تست دندانه های هر چرخدنده بصورت جداگانه (نه در حال درگیری با چرخدنده مقابل) می
باشد .اگر دستگاه تست طوری باشد که برای انجام تست خستگی خمشی به چرخدنده مقابل احتیاجی نباشد حداقل دو مزیت در
این کار وجود دارد:
الف) با آزمایش تعداد مناسبی از چرخدنده مورد نظر می توان یک منحنی ( S-Nمنحنی خستگی) برای آن تهیه کرد.
ب ) هنگامی که تنها یک چرخدنده برای رسم منحنی  S-Nمورد آزمایش قرار می گیرد نقاطی که برای رسم منحنی  S-Nبدست
می آیند نسبت به حالتی که دو چرخدنده باهم تحت آزمایش قرار گیرند از پراکندگی کمتری برخوردار بوده و منحنی دقیق تری
بدست می آید (.)Wright, 1993
در نتیجه برای انجام تست خستگی دندانه های هر چرخدنده بصورت جداگانه یک فیکسچر مناسب بروی دستگاه تست خستگی
ساخت شرکت  Schenckکشور سویس ساخته شده است .در جدول  1نام و شرایط تست های خستگی نمونه های مختلف نشان
داده شده است.
جدول  -1نام گذاری و شرایط عمومی هر نمونه تست خستگی
نام

شرایط نمونه

B1

بدون عملیات شات پینینگ

B2

شات بالست شده

S1

شات پینینگ شده با شدت  43آلمن

S2

شات پینینگ شده با شدت  35آلمن

همچنین آزمون شکست تحت فشار نیز جهت بررسی تاثیرات شات پینینگ مورد بررسی قرار گرفته است .نهایتا سطح شکست
نمونه های مورد آزمایش توسط میکروسکوپ اکترونی روبشی ) (SEMمورد مطالعه قرار گرفته است.

www.Iran-mavad.com

ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﻰ 6
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

نتايج و بحث
در جدول  2شرایط انجام ت ست خستگی ( در شرایط اعمال نیرو و فرکانس تست ثابت) و نتایج تعداد سیکل منجر به شکست (عمر
خستگی) هر نمونه آورده شده است.
جدول  -2نتایج تست خستگی نمونه بدون شاتB1
Average No.
Of cycles
971943
2076477

No. Of
cycles
053321
1727565
2777777
3412577

Fm
)(KN
11
11
11
11

)Amp.(KN

)Fmin(KN

)Fmax(KN

)Frequency(HZ

Name

3
3
3
3

5
5
6
5

14
14
16
14

37
37
37
37

B1
B2
S1
S2

همچنین شکل  2نمودارهای تنش -سیکل در  1577سیکل انتهایی در هر تست را نشان می دهد.

شکل  -1قسمت انتهایی نمودار تست خستگی نمونه الف) ، B1ب)  ،B2ج) ، S1د) .S2
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نتیجه تعداد سیکل نهایی که منجر به خارج شدن محدوده تنش نمونه ها از محدوده قید انتخاب شده به عنوان عمر خستگی هر
نمونه انتخاب شده است .نتایج حاصله جدول  2نشان دهنده افزایش  377درصدی عمر خستگی چرخدنده در اثر فرایند شات
پینینگ می باشد.
فرآیند شات پینینگ جهت حذف شکست های ناشی از خستگی قطعات که درسطح قطعه ایجاد شده اند به کار می رود .شکست
خستگی در یک قطعه زمانی اتفاق می افتد که درسطح قطعه ترکی وجود داشته باشد .چنانچه این قطعه تحت تنش متناوب و
تکراری قرار گیرد ،این تنش متناوب موجب اشاعه ترك و رشد آن به سمت داخل قطعه می شود ،چنان که نهایتاا منجر به شکست
قطعه می شود .در حقیقت برای این که یک ترك رشد یابد ،باید تحت تنش کششی یا پچشی قرار گیرد که می تواند ناشی از بار
اعمالی بروی قطعه یا عیوب سطحی قطعه باشد .ترك در مکان هایی که تحت تنش کششی قرار دارد ،به راحتی رشد کرده و گسترش
می یابد .زیرا تنش و کشش در واقع باعث کشیده شدن اتم ها و پاره شدن سطح می شوند .لذا وجود تنش کششی یا پیچشی ،طی
سیکل های متناوب کاری ،منجر به ایجاد ترك و در نهایت شکست قطعه می شود.
عملیات ساچمه زنی از یک طرف با ایجاد توزیعی از تنشهای پسماند فشاری و الیه کارسخت شده باعث بهبود رفتار خستگی قطعات
می شود و از طرف دیگر بعلت افزایش زبری سطح توسط این عملیات ،استحکام خستگی کاهش می یابد .بطوریکه میزان بهبود
استحکام خستگی از برآیند سه فاکتور فوق تعیین میشود:
 -1تنش های فشاری پسماند :این مشخصه در ابتدای پروسه با تنظیم پارامترها و بعد از پروسه با آزمایش های غیرمخرب بررسی و
تایید می شود .توزیع تنشهای پسماند ایجاد شده در سطح قطعه ،با ساچمه زنی ،به جنس ساچمه ها ،پارامترهای ساچمه زنی و
عملیاتی که بر روی سطح آنها قبل از ساچمه زنی انجام می شود ،بستگی دارد .میدان تنش پسماند فشاری ایجاد شده توسط ساچمه
زنی ،در بهبود مقاومت خستگی عامل مهمی است.
 -2الیه کار سخت شده :متدهای مختلف _  Peeningکالسیک ،لیزر و التراسونیک _ هرکدام به نوعی بر این ویژگی ها تأثیر می
گذارند .برای نمونه عمق تنش پسماند تحت کنترل با روش لیزر بیش از سایر متدها است.
 -3زبری سطح :با افزایش زبری استعداد سطح نسبت به ایجاد ترك بیشتر شده که کاهش عمر خستگی را در پی دارد .با انتخاب
ساچمه با قطر مناسب این مشکل تاحدودی مرتفع می گردد.
ازجمله موارد کاربرد ساچمه زنی می توان به کاربرد درصنایع خودروسازی و ماشین سازی(طیف قطعاتی چون همه انواع فنر ،محور
بادامک ،میل لنگ ،میله های پیستون ،چرخ دنده ها و  ،)...ابزارهای صنعت معدن کاری ،قطعات متعادلکننده کشتی ها باال بردن
عمرقطعات موتورهای هوایی ،افزایش حد خستگی چرخ دنده ها و فرم دهی ورقهای فلزی اشاره کرد .
در جدول  3اطالعات بدست آمده از تست فشار نمونه های شات پین شده و شات نشده با یکدیگر مقایسه شده اند .همانطور که
مشاهده می گردد در نمونه هایی که شات پین شده اند استحکام تسلیم مقادیر بیشتری را تجربه می نماید .دلیل این امر ایجاد
تنش های فشاری بر روی سط ح بوده که ایجاد ترك را به تاخیر می اندازد .بایستی توجه داشت که در این تست ،شرایط نیروهای
وارده و همچنین شرایط آزمون به مانند تست های کششی و یا فشاری رایج و معمول می باشد .با اینحال در این تست نیروی
فشاری وارد بر چرخدنده ایجاد نیروی خمشی در ریشه ی دنده کرده که سبب ایجاد ترك و شکست می شود .همچنین در این
تست با وجود اعمال نیروی فشاری به نوعی تولید تنش های برشی در ناحیه خارج از محل اعمال بار کرده که تمرکز تنش سبب
بروز ترك از سطح می گردد .با اعمال عملیات شات پین می توان به بررسی استحکام سطح در مقابل اشاعه ی ترك در این تنش
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پرداخت به طوریکه با ایجاد تنش های فشاری از طریق شات پینینگ بر روی سطح سبب افزایش استحکام نهایی در این آزمون می
گردد.

جدول  -3مقایسه استحکام نهایی قطعات شات نشده و شات شده
شماره  /نام
1
2
3
4

استحکام نهایی )(Mpa
1269.52
1323.3
1332.7
1357.7

شکل  3نمودار نیرو -تغییر طول و اطالعات استخراجی از تست فشار نمونه شات شده  S1را نشان می دهد .مدول اندازه گیری شده
برای این نمونه  201.17 GPaمی باشد .همچنین نمونه دارای دو مقدار تنش تسلیم باالیی  612.38 Mpaو تنش تسلیم پایین
 609.05 Mpaمی باشد.

شکل  -.3نمودار و اطالعات استخراجی از تست فشار نمونه شات شده

S1

شکل  4سطح شکست نمونه های شاتپینینگ شده و نشده را توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMنشان می دهد .مکانیزم
شکست در هر دو نمونه شکست نرم می باشد .نمونه های شات پینینگ نشده دارای ترك های سطحی بیشتر و شکست هایی از نوع
مرز دانه ای دارند .در مقابل ترك های سطحی در نمونه های شات پینینگ نشده کمتر می باشند.
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شکل  -4تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکست خستگی نمونه های شات پینینگ نشده و شده

نتيجه گيري
نتایج تست خستگی نشان دهنده بهبود بسیار قابل توجه ی در عمر خستگی نمونه ها پس از شات پینینگ می باشد به طوری که
عمر چرخدنده پس از شات پینینگ حدودا  377درصد افزایش از خود نشان می دهد .این عملیات از طریق پاشش ساچمه های
فوالدی تحت شرایط خاص بر سطح قطعات باعث اعمال تنشهای پسماند فشاری و ایجاد یک الیه کارسخت شده در سطوح می
گردد .این فرآیند همچنین باعث افزایش استحکام قطعات می شود .تصاویر سطح شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی
روبشی ) (SEMنشان می دهند که مکانیزم شکست در هر دو نمونه شکست نرم می باشد .نمونه های شات پینینگ نشده دارای
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 در مقابل ترك های سطحی در نمونه های شات پینینگ نشده.ترك های سطحی بیشتر و شکست های ی از نوع مرز دانه ای دارند
.کمتر می باشند
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