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مقذمٍ 
تحت ضشتات ضذیذ قشاس  (ساچوِ)ًسثتا کشٍی  ساچوِ صًی یک فشآیٌذ کاس سشد است کِ دس آى سطح قطعِ تَسط رسات سیض

صًی کَچک عول کشدُ ٍ دس سطح قطعِ یک گَدی یا فشٍسفتگی ایداد  ّش گلَلِ ساچوِ هاًٌذ یک چکص ضشتِ. هیگیشد

 ضَد گَدی تایذ الیِ سطحی فلض تِ ًقطِ تسلین کططی خَد تشسذ تا تغییش فشم پالستیک ایداد تشای تطکیل ایي. هیکٌذ

تشگشداًٌذ کِ دس ًتیدِ یک   رسات فطشدُ ضذُ سعی هیکٌٌذ تا سطح سا تِ حالت اٍلیِ خَد٫دس الیِ صیشیي سطح. (1ضکل )

تا اداهِ ساچوِ صًی ٍ . (2ضکل )  ایداد هیگشدد٫قشاس داسد تحت تٌص فطاسی ضذیذی ًاحیِ ًین کشٍی اص فلض کاسسشد ضذُ کِ

 . یک الیِ یکٌَاخت تا تٌص فطاسی تاقیواًذُ تطکیل هیطَد٫تشخَسد ساچوِ ّا تِ سطح ّوپَضاًی فشٍسفتگیْای ًاضی اص

 

     
تٌص فطاسی پسواًذ صیش سطح - 2تغییش فشم سطح دس اثش تشخَسد ساچوِ        ضکل - 1ضکل 

 

تاثير فرآيىذ ساچمٍ زوي 
اص طشف دیگش تقشیثا توام تشکْای . فطاس هوکي ًیست دس ًاحیِ تحت ایداد ٍ سضذ تشکْا ایي هَضَع سٍضي است کِ هعوَال

 داسای ٫دس ًتیدِ قطعاتی کِ ساچوِ صًی ضذُ اًذ. سطح یا ًضدیک سطح آغاص هیطًَذ ًاضی اص خستگی یا خَسدگی تٌطی اص

ساچوِ صًی حذاقل تشاتش ًصف  هقذاس تٌص فطاسی تاقیواًذُ دس قطعِ دس اثش. کاسی تیطتشی دس ایٌگًَِ ضشایط هیثاضٌذ عوش

 .هقذاس استحکام کططی هادُ هیثاضذ

ایي تٌطْا هیتَاًذ ًاضی اص اعوال تاس . هیثاضٌذ  تٌطْای کططی٫ عاهل اصلی ضکست٫دس اغلة فشآیٌذّای ضکست صهاًثش

 تٌص کططی توایل داسد تا رسات. تاضذ (... سٌگ صًی ٍ ٫هاًٌذ خَضکاسی)فشآیٌذ ساخت  خاسخی ٍ یا تٌطْای تاقیواًذُ دس اثش

تاعث فطشدُ ضذى هشصداًِ ّای  تٌص فطاسی. تطکیل دٌّذُ قطعِ سا اص ّن دٍس کٌذ ٍ لزا هیتَاًذ تاعث ایداد تشک ضَد

اص طشف دیگش اص آًدایی کِ سضذ تشک دس ًاحیِ تحت . هیاًذاصد سطحی ضذُ ٍ ضشٍع تشک سا توذت قاتل هالحظِ ای تِ تاخیش



 

ساچوِ  .تَد  ّشچِ عوق سطح فطشدُ ضذُ تیطتش تاضذ هیضاى هقاٍهت تِ تشک تیطتش خَاّذ٫هیثاضذ فطاس تسیاس آّستِ تش

اص ًظش اقتصادی ٍ عولی تْتشیي سٍش تشای اطویٌاى اص ایداد الیِ ای تا تٌص فطاسی پسواًذ ٍ هقاتلِ تا خستگی فلضات صًی 

. است

 S-Nاص طشفی ًوَداس . تا تَضیحاتی کِ دادُ ضذ، ساچوِ صًی تاعث کاّص تٌص کططی اعوالی تش سطح قطعِ هیگشدد

خستگی فلضات تگًَِ ایست کِ کاّص خطی دس هقذاس تٌص اعولی تاعث افضایص لَگاسیتوی طَل عوش یا تعذاد سیکل هیگشدد 

 یک ًوًَِ فَالدی سا دس حالت ساچوِ صًی ضذُ ٍ ًطذُ تشای خستگی خوطی ٍ پیچطی تا ّن S-N ًوَداس 4ضکل . (3ضکل )

. هقایسِ هیکٌذ

 

   
هقایسِ عوش خستگی ساچوِ صًی ضذُ ٍ ًطذُ - 4ًسثت تغییش تٌص تِ تغییش عوش خستگی   ضکل - 3ضکل 

 

تىش باقيماوذٌ در اثر ساچمٍ زوي 
ایي تٌص فطاسی تاعث کاّص هقذاس تٌص کططی اعولی تش قطعِ . تٌص تاقیواًذُ دس اثش ساچوِ صًی اص ًَع فطاسی هیثاضذ

 تشکیة تٌص اعوالی تش قطعِ ٍ تٌص پسواًذ ًاضی اص ساچوِ صًی سا دس یک 5ضکل . گطتِ ٍ دس ًتیدِ عوش قطعِ افضایص هیاتذ

خط چیي تٌص پسواًذ ٍ ًوَداس خط هوتذ -ًوَداس خط چیي دس ضکل تٌص اعوالی، ًوَداس ًقطِ. تست خوص ًطاى هیذّذ

. تٌص ٍاقعی حاصل اص تشکیة دٍ تٌص اعوالی ٍ پسواًذ سا ًطاى هیذّذ

 

   
پشٍفیل تٌص پسواًذ دس قطعِ - 6تشکیة تٌطْای اعوالی ٍ پسواًذ                     ضکل - 5ضکل 

 

 6ضکل . تٌص پسواًذ حاصل اص ساچوِ صًی ّوچٌیي هیتَاًذ تا کاّص تٌص دس ًقاط تٌص افضا، تاثیش آًْا سا کاّص دّذ

. پشٍفیل تٌص تاقیواًذُ سا دس یک قطعِ ًوایص هیذّذ

ّشچِ هقذاس حذاکثش تٌص فطاسی تیطتش تاضذ، هقاٍهت تِ خستگی فلض . تیطتشیي تٌص فطاسی دسست صیش سطح ایداد هیطَد

هقذاس تٌص فطاسی هستقیوا تِ . تٌص تاقیواًذُ دس سطح هعوَال کوتش اص حذاکثش تٌص فطاسی هیثاضذ. ًیض تیطتش خَاّذ تَد



 

. ّشچِ استحکام هادُ تیطتش تاضذ تٌص فطاسی تاالتشی سا هیتَاى تا ساچوِ صًی ایداد کشد. استحکام کططی هادُ تستگی داسد

هَاد تا استحکام تاال داسای ساختاس کشیستالی صلة تشی تَدُ ٍ ضثکِ کشیستالی آًْا هقاٍهت تیطتشی دس هقاتل کشًص اص خَد 

. دسًتیدِ هیتَاًٌذ تٌطْای پسواًذ تاالتشی سا دس خَد رخیشُ کٌٌذ. ًطاى هیذٌّذ

تا افضایص عوق ًاحیِ تحت فطاس هقاٍهت هادُ تِ سضذ تشک . عوق ًفَر تٌص پسواًذ ًیض اص اّویت تاالیی تشخَسداس است

. هیضاى عوق سا هیتَاى تا افضایص اًشطی ضشتِ ای ساچوِ ّا تیطتش کشد. افضایص هیاتذ
 

مًاد مًرد استفادٌ بعىًان ساچمٍ 
هَاد هَسد استفادُ تعٌَاى یاچوِ دس ایي فشآیٌذ ضاهل گلَلِ ّای فَالد سیختگی، هفتَلْای تشش خَسدُ اص فَالد کشتٌی یا صًگ 

اص رسات فَالد صًگ . سایدتشیي ًَع ساچوِ ّا اص خٌس فَالد سیختگی یا کاسضذُ هیثاضذ. ًضى ٍ رسات سشاهیک یا ضیطِ هیطًَذ

هفتَلْای . (هاًٌذ سطَح صًگ ًضى یا آلَهیٌیَم)ًضى دس هَاسدی استفادُ هیطَد کِ آلَدُ ًطذى سطح تِ آّي هذ ًظش تاضذ 

ایي هَاد تا سختی ّای هختلف ٍ . تذلیل یکٌَاختی ٍ دٍام تیطتش کاستشد ٍسیعتشی یافتِ اًذ (7ضکل )فَالدی تشش خَسدُ 

رسات ضیطِ ًیض دس هَاسدی کِ تایذ اص آلَدگی سطح تِ . سایضّای دقیقتشی ًسثت تِ گلَلِ ّای سیختگی قاتل دستیاتی ّستٌذ

ایي رسات هعوَال کَچکتش ٍ سثکتش اص سایش رسات تَدُ ٍ هیتَاى اص آًْا تشای ساچوِ صًی . آّي اختٌاب ضَد، استفادُ هیطًَذ

. صٍایای تیض سصٍُ ّا ٍ قطعات ظشیف استفادُ ًوَد

 

 
هفتَل تشش خَسدُ فَالدی تعٌَاى ساچوِ - 7ضکل 

كىترل متغيرَاي فرآيىذ 
پاساهتشّای اصلی دس فشآیٌذ ساچوِ صًی سا اًذاصُ ٍ سختی رسات، سشعت رسات، سطح تحت ساچوِ صًی، صاٍیِ تشخَسد، عوق ٍ 

کیفیت ٍ هیضاى تاثیش عولیات ساچوِ صًی تِ کٌتشل . هیضاى تٌص پسواًذ حاصلِ ٍ تخشیة ٍ ضکست ساچوِ ّا تطکیل هیذٌّذ

. دقیق ّشیک اص ایي پاساهتشّا تستگی داسد
 

: اوذازٌ ررات

ٌّگاهی کِ پاساهتشّای دیگش اص خولِ سشعت رسات ٍ هذت صهاى ساچوِ صًی ثاتت تاضذ، افضایص اًذاصُ رسات تاعث افضایص عوق 

اًتخاب حذاقل سایضی اص رسات کِ تتَاى تَسط آًْا تِ عوق ٍ . ٍ هقذاس تٌص پسواًذ ٍ کاّص هقذاس سطح تحت پَضص هیگشدد

. هقذاس تٌص پسواًذ هَسد ًظش دست یافت، تاعث افضایص سشعت عولیات دس دستیاتی تِ سطح تحت پَضص هَسد ًیاص، هیگشدد

. هوکي است اًتخاب اًذاصُ رسات ساچوِ تش اساس ضکل قطعِ ای کِ تحت ساچوِ صًی قشاس هیگیشد هحذٍد گشدد
 

: سختي ررات

. دس صَستیکِ سختی رسات اص سختی قطعِ تیطتش تاضذ، تغییش دس سختی آًْا تاثیشی تش خَاظ حاصلِ اص ساچوِ صًی ًذاسد

اگش اص رساتی تا سختی کوتش اص سختی قطعِ استفادُ ضَد، . هعوَال سختی رسات هَسد استفادُ ًثایذ کوتش اص سختی قطعِ تاضذ



 

 50 عوق ٍ هیضاى تٌص پسواًذ حاصل اص ساچوِ صًی یک فَالد تا سختی 8ضکل . عوق ٍ هقذاس تٌص پسواًذ کاّص هیاتذ

Rc 61 ٍ 46 سا تا استفادُ اص ساچوِ ّایی تا سختی Rcتاّن هقایسِ هیکٌذ  .

 

 
 Rc 61 ٍ 46 تَسط ساچوِ ّایی تا سختی Rc 50هقایسِ خَاظ حاصل اص ساچوِ صًی یک قطعِ فَالدی تا سختی -  87ضکل 

 

: سرعت برخًرد

الثتِ دس صَست افضایص سشعت تایذ رسات سا دس پشیَدّای . عوق ٍ هقذاس تٌص پسواًذ تا افضایص سشعت رسات، تیطتش هیطَد

. کَتاّتشی خْت یافتي ٍ خذاساصی رسات ضکستِ ضذُ تاصسسی ًوَد

 

: زاييٍ برخًرد

ّشچِ ایي صاٍیِ اص . تاضذ 90ºصاٍیِ تشخَسد عثاستست اص صاٍیِ تیي سطح قطعِ ٍ ساستای تشخَسد رسات کِ ًویتَاًذ تیطتش اص 

90º ٌّگاهی کِ .  ضذت ضشتِ صًی تا سیٌَس صاٍیِ تشخَسد، ًسثت هستقین داسد.کوتش ضَد، ضذت ضشتِ صًی کاّص هیاتذ

. استفادُ اص صاٍیِ تشخَسد کَچک اختٌاب ًاپزیش تاضذ، هیتَاى آًشا تا افضایص سشعت ٍ اًذاصُ رسات خثشاى ًوَد

 

: شكست ررات

تشای دستیاتی تِ خَاظ هَسد ًظش اص عولیات ساچوِ صًی، هشاحل ساچوِ صًی تایذ تگًَِ ای طشاحی ضَد کِ تطَس پیَستِ 

. ًشخ خذاساصی تایذ تقشیثا تشاتش ًشخ سایص ٍ ضکست تاضذ. رسات ضکستِ یا صیش سایض تَسط یک خذاساص اص سیستن خاسج ضًَذ

رسات ضکستِ ٍ . دسصذ تاالتش ًتایح تْتشی خَاّذ داضت. ضَد% 85ًسثت رسات تا اًذاصُ ٍ ضکل هٌاسة ًثایذ ّیچگاُ کوتش اص 

تٌاتشایي کشٍی تَدى ًسثی . تا لثِ ّای تیض هیتَاًذ تاعث خشاضیذُ ضذى سطح قطعِ ٍ ایداد تٌص افضا دس سطح قطعِ ضًَذ

.  رسات الضاهیست
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