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  چكيده

ته بعد از چند سال كاركرد كوتاه و شكسي طبق اظهار نظر آن واحد تتيغه هاي ماردون دستگاه تزريق پالستيك يك واحد صنع

ماه مجددا دچار تخريب و شكست شده اند.  2يند تعمير در كمتر از اشده و به روش جوشكاري تعمير شده اند كه بعد از فر

به منظور بررسي علل شكست قطعه آزمون هاي تعيين تركيب شيميايي به روش اسپكترومتري نشري، سختي سنجي، 

) بر روي قطعه انجام شد. همچنين مطالعات شكست نگاري به SEMنوري و ميكروسكوپ الكتروني ( مطالعات ميكروسكوپ

منظور بررسي نوع و مكانيزم شكست صورت پذيرفت. بررسي ها نشان داد عامل اصلي كوتاه و شكسته شدن تيغه هاي 

خستگي در سطح پديده سايش  ) بوده كه در ادامه با جوانه زني ترك هايCorrosion Wearماردون سايش خوردگي (

  ) منجر به شكست نهايي تيغه هاي ماردون شده است.Fatigue Wearخستگي(

  تيغه هاي ماردون، ترك، شكست، سايش خوردگي، خستگي كلمات كليدي:

  مقدمه -1

 انهدام منتهي مي شود. عالوهتاثير توام عوامل مكانيكي و محيط خورنده مي تواند موجب تخريب شديد مواد شده به طوري كه نهايتا به 

  .]1[ بر خوردگي تنشي، پديده هاي خوردگي سايشي يا خوردگي خستگي نيز سبب خسارت مواد مي شوند

پديده سايش كندگي مكانيكي تسريع شده سطح آلياژها بوده كه بر اثر حركت سياالت يا اصابت ذرات جامد، گازها و مايعات و يا تر كيبي 

رد. پديده خوردگي سايشي نتيجه اثر وجود همزمان سياالت و گازهاي خورنده و تاثيرات حركتي و اصابت سياالت، از آن ها، صورت مي گي

  ..]2[ گازها و ذرات جامد بر روي سطوح آلياژها مي باشد. تمامي فلزات، آلياژها و نسوزها مي توانند دچار بروز اين پديده ها شوند

دچار سايش يا فرسايش مي شود، خسارت همزمان مكانيكي و شيميايي بسيار موثر بوده و  هنگامي كه در يك محيط خورنده، يك فلز

سايش است كه در اثر اصطكاك يا  -سبب تخريب و سرانجام اهدام سريع فلز مي شود. خوردگي اصطكاكي يك پديده سريع خوردگي

عوامل موثر در بروز پديده  .]1[نده به وجود مي آيدمالش مكرر دو سطح جامد (كه حداقل يكي از آن ها فلز باشد) در يك محيط خور

  :]2[ هاي سايش و خوردگي سايشي عبارتند از

در بسياري از موارد، بروز سايش به تنهايي بسيار نادر بوده و همواره همراه با خوردگي مي باشد (گاهي اوقات پديده سايش بدون وجور  -

ي شود). بنابراين همواره بايد دقت كرد كه در پديده سايش، مسائل مربوط به خوردگي شناخته م Abrasion Wearهر نوع خوردگي، به نام 

  نيز در نظر گرفته شوند.

نرخ كاهش وزن آلياژها و فلزات، بستگي به سرعت حركت سياالت و غلظت مواد جامد آن خواهد داشت. همچنين عواملي مانند اندازه  -

ذرات جامد، مقاومت به سايش فلزات و آلياژها و دو فاز بودن سياالت نيز تاثير خواهند ذرات جامد، سختي ذرات جامد، زاويه اصابت 

  داشت.


