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چکيده
در اين تحقیق ،اثر شکل ناچ بر روی

عمر خستگی نمونههای ناچدار از جنس آلیاژ آلومینیوم 2024-T3

به صورت تجربی و همچنین با استفاده از تحلیل خستگی چندمحوری مورد مطالعه قرار گرفته است.

ناچ ،خستگی چنددمحوری ،صدفحه بحراندی،
اجزا محدود.

بدين منظور ،چهار نوع نمونه آزمايش با شکل ناچ مختلف تهیه گرديده و در دستگاه تست خستگی
برای بارهای کششی مختلف آزمايش گرديدند .تستهای خستگی به صورت بار کنترل و در دستگاه
سرو هیدرولیک  Amsler HA250با فرکانس  11هرتز انجام گرفته است .عالوه بر بدست آوردن عمر
نمونهها به روش تجربی ،در قسمت عددی اين تحقیق از کد اجزا محدود غیرخطی  ANSYSبرای
بدست آوردن توزيع تنش و کرنش در نمونههای مورد بررسی ،در اثر اعمال بارگذاری کششی استفاده
شده است .در نهايت برای پیشبینی عمر خستگی نمونهها ،از چندين معیار خستگی چندمحوری شامل
معیارهای ،KBM ،SWTگلینکا ،FS ،کراسلند VF ،و  WYبا استفاده از توزيع تنش و کرنش بدست
آمده از تحلیل غیر خطی اجزا محدود استفاده گرديده است .نتايج بدست آمده از تحلیل خستگی
چندمحوری مشخص کرد که از بین معیارهای استفاده شده در اين تحقیق ،معیار کراسلند بیشترين دقت
را برای تمامی نمونهها دارا میباشد.

-1استاديار ،گروه مهندسی مکانیک  ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 -2کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،شرکت پتروشیمی خارک ،خارک ،ايران.
 -3مربی ،گروه مهندسی مکانیک ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبريز ،ايران.
 -4عضو هیات علمی گروه پژوهشی خودرو و نیرومحرکه ،پژوهشکده برق ،مکانیک وساختمان ،پژوهشگاه استاندارد ،کرج ،ايران
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 -1مقدمه
سازههای هوايی معموال در معرض انواع بارهای

بطور کلی معیارهای خستگی چند محوری به سه گروه

دينامیکی از جمله بارهای ناشی از مانور ،بارهای ناشی از

عمده تقسیم میشوند که بر پايه  )1تنش )2 ،کرنش و )3

چالههای هوايی و طوفان در حین پرواز قرار میگیرند.

انرژی میباشند[ .]7از معروفترين معیارهايی که بر پايه تنش

بنابراين الزم است که مقدار عمر مربوط به اجزای سازههای

میباشند می-توان به معیار کراسلند [ ]8اشاره کرد .اين نوع

هوايی قبل از واماندگی آنها مشخص گردد .بعالوه سازهها و

معیارها بیشتر برای خستگی پرچرخه موقعی که تغییر شکلها

قطعات مکانیکی بطور معمول دارای ناپیوستگیهای هندسی

در محدوده االستیک بوده و يا تغییر شکل پالستیک کم می

مانند ،سوراخها ،جاخارها ،شیارها و غیره هستند که به عنوان

باشد ،مناسب است .گروه دوم از معیارهای خستگی

ناچ شناخته میشوند .وجود سوراخها در سازههای هوايی به

چندمحوری بر مبنای کرنش میباشند که به عنوان مثال می-

چندين دلیل از قبیل امکان اتصال اجزا به يکديگر توسط

توان به معیارهای بران و میلر [ ،]9فاطمی و سوشی [ ،]11لی

اتصاالت مکانیکی ،عبور خطوط تجهیزات الکترونیکی و

و ژانگ [ ]11و وانگ و بران [ ]12اشاره کرد .گروه سوم

هیدرولیکی و مواردی از اين دست غیرقابل اجتناب می-

معیارها همانطور که اشاره گرديد بر مبنای انرژی میباشند.

باشند .اين ناپیوستگیهای هندسی منجر به افزايش موضعی

در اين معیارها از ضرب مستقیم تنش و کرنش استفاده می-

تنش شده و بدين علت تنشافزا نامیده میشوند .در صورت

گردد .از جمله اين معیارها کاهش میدهند .اين امر تنشهای

وجود تنشافزاها يا ناچها بايد توجه خاصی صورت گیرد

موضعی بزرگتری را به دنبال دارد که باعث تولید ترکهای

زيرا اين ناچها مقاومت يک قطعه به واماندگی خستگی را

خستگی میگردد که در چنین مکانهايی آغاز میگردند.

کاهش میدهند .اين امر تنشهای موضعی بزرگتری را به

همانطور که اشاره شد ،واضح است که اکثر ماشینها و

دنبال دارد که باعث تولید ترکهای خستگی میگردد که در

سازهها از قبیل سازههای هوايی ،در حین عمر سرويس خود

چنین مکانهايی آغاز میگردند .همانطور که اشاره شد،

در معرض تنشها و کرنشهای چندمحوری قرار میگیرند.

واضح است که اکثر ماشینها و سازهها از قبیل سازههای

بنابراين تحلیل خستگی چندمحوری میتواند به عنوان

هوايی ،در حین عمر سرويس خود در معرض تنشها و

ابزاری مهم برای تخمین و پیشبینی مقاومت خستگی اجزا

کرنشهای چندمحوری قرار میگیرند .بنابراين تحلیل

گردد .منشأ چندمحوری تنش میتواند وابسته به چندين

خستگی چندمحوری میتواند به عنوان ابزاری مهم برای

عامل از قبیل بارگذاری ،هندسه پیچیده قطعات ،تنشهای

تخمین و پیشبینی مقاومت خستگی اجزا گردد .منشأ

پسماند و پیشتنش و غیره باشد .معیارهای مختلفی با توجه

چندمحوری تنش میتواند وابسته به چندين عامل از قبیل

به شکل بارگذاری و نوع مواد پیشنهاد شده است که هر

بارگذاری ،هندسه پیچیده قطعات ،تنشهای پسماند و پیش-

کدام در حالت خاصی از شرايط مرزی و نیرويی و مواد

تنش و غیره باشد .معیارهای مختلفی با توجه به شکل

امتحان شده و توصیه گرديدهاند[ .]6-1میتوان به معیارهای

بارگذاری و نوع مواد پیشنهاد شده است که هر کدام در

اسمیت-واتسون-تاپر [ ،]13گلینکا و همکاران [ ،]14و

حالت خاصی از شرايط مرزی و نیرويی و مواد امتحان شده

فراهانی [ ]11اشاره کرد.

و توصیه گرديدهاند[.]6-1
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از نقطه نظر ديگر ،معیارهای چند محوری را میتوان به

مقادير تنش و کرنش عمود اين صفحه در رابطه بکار می-

معیارهايی که از مفهوم صفحه بحرانی استفاده میکنند و

رود .البته معیارهای خستگی فراوانی برای حالتهای کرنش و

همچنین معیارهايی که از اين مفهوم استفاده نمیکنند ،تقسیم

تنش چندمحوری توسط محققانی همچون بران و میلر [،]18

کرد .در معیارهای خستگی بر مبنای صفحه بحرانی ،در ابتدا

وانگ و ياو [ ،]19فراهانی و همکاران [ ]21و قاجار و

صفحهای از ماده که در آن ترکیب بعضی از مولفههای تنش

همکاران [ ]21پیشنهاد شده است ،ولی هر يک از اين

مقدار بیشینه را دارد ،تعیین میگردد .سپس پارامتر خستگی

معیارها برای شرايط خاصی از بارهای اعمالی پیشنهاد و

بصورت ترکیبی از بیشینه کرنش يا تنش برشی و کرنش يا

آزمايش شدهاند .با اين وجود به دلیل اهمیت موضوع

تنش محوری در صفحه بحرانی محاسبه میگردد[.]11

(پیشبینی عمر خستگی تحت شرايط تنش و کرنش

همانند مدلهای کالسیک ،معیارهای صفحه بحرانی میتواند

چندمحوری) و کاربردهای عملی آن ،مطالعات بیشتری برای

بر مبنای تنش ،کرنش و يا انرژی باشد.

بررسی دقت و قابلیت اعتماد اين معیارها در طراحی ،تخمین

مفهوم صفحه بحرانی برای اولین بار توسط بران و میلر
[ ]9پیشنهاد شد .آنها معیاری بر مبنای کرنش پیشنهاد کردند

عمر و بررسی واماندگی قطعات ،بخصوص برای نمونههای
عملی الزم میباشد.

که در آن عمر خستگی را تابعی غیرخطی از کرنش در نظر

هدف از اين تحقیق ،پیشبینی عمر خستگی نمونههای

میگرفت .صفحه بحرانی اين پارامتر ،صفحه بیشینه کرنش

ناچدار با ناچ مرکزی میباشد .در اين تحقیق به منظور

برشی بود .در اين معیار ابتدا تغییرات کرنش در صفحه تنش

مطالعه عمر خستگی نمونههای ناچدار  ،چهار نوع نمونه

مورد بررسی قرارگرفته و در نهايت پارامترهای کرنش به

آزمايش با شکل و اندازه ناچ مختلف در نظر گرفته شده

منظور بدست آوردن پارامتر خسارت در صفحه بحرانی

است .در قسمت تجربی اين تحقیق نمونههای ناچدار از

مورد استفاده قرار میگیرد .سوشی [ ]16پیشنهاد کرد که

جنس آلیاژ آلومینیوم  2024-T3که کاربرد وسیعی در

معیار عمر خستگی بايستی بر مبنای مکانیزم فیزيکی استوار

صنايع هوافضا دارد ،تهیه گرديده و به منظور بدست آوردن

باشد .سوشی پارامتر  1SWTرا برای مادهای با واماندگی از

منحنی تنش-عمر و همچنین بررسی اثر شکل ناچ بر روی

نوع کششی ،با در نظر گرفتن اين مطلب که رشد ترک

عمر خستگی نمونهها ،در دستگاه تست خستگی برای

عمود بر تنش کششی بیشینه میباشد ،تصحیح کرد .در

بارهای کششی مختلف آزمايش گرديدند .عالوه بر بدست

بعضی از معیارهای پیشنهادی ،همانند معیارهای پیشنهاد شده

آوردن عمر نمونهها به روش تجربی ،در قسمت عددی اين

توسط گلینکا [ ]14و لیو [ ]17معیار انرژی در ترکیب با

تحقیق از کد اجزا محدود  ANSYSبرای بدست آوردن

مفهوم صفحه بحرانی مورد استفاده قرار گرفته است .معیار

توزيع تنش و کرنش در نمونههای مورد بررسی ،در اثر

ديگری توسط فراهانی [ ]11پیشنهاد شده که بر پايه انرژی

اعمال بارگذاری کششی استفاده شده است .در نهايت برای

بوده و شامل خواص ماده ،اثر تنش میانگین و نیز اثر سخت-

پیشبینی عمر خستگی نمونهها ،از چندين معیار خستگی

شوندگی حین اعمال بار میباشد .در اين معیار نیز صفحه

چندمحوری با استفاده از توزيع تنش و کرنش بدست آمده از

کرنش برشی بیشینه به عنوان صفحه بحرانی معرفی شده و

تحلیل اجزا محدود استفاده گرديده است.

- Smith- Watson- Topper
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 -2آزمایشهای تجربي

دايروی به قطر  1میلیمتر ،سوراخ بیضوی با قطر بزرگ  1و

ماده انتخابی برای تحقیق حاضر آلیاژ آلومینیوم

2024-

قطر کوچک  3میلیمتر ،سوراخ بیضوی با قطر بزرگ  1و

 T3با ضخامت  2میلیمتر میباشد .اين آلیاژ يکی از

قطر کوچک  2میلیمتر ،و در نهايت شیار با طول  1میلیمتر و

پرکاربردترين آلیاژها در صنايع هوافضا محسوب میشود.

عرض  1/4میلیمتر میباشند که از اين پس در اين تحقیق ،به

ترکیب شیمیايی آلیاژ آلومینیوم  2024-T3که با استفاده از

ترتیب نمونههای نوع اول تا چهارم نامیده میشوند.

دستگاه طیف نگار نوری بدست آمده ،در جدول ( )1آورده

پیکربندی و ابعاد نمونههای نوع دوم (با سوراخ بیضوی) در

شده است.

شکل  2نشان داده شده است .در انجام تستهای خستگی از

جدول ( )1ترکیب شیمیايی آلیاژ آلومینیوم 2024-T3
Al

Ti

Zn

Cr

Si

Fe

Mn

Mg

دستگاه سرو هیدرولیک  Amsler HA250که توانايی اعمال

Element Cu

بار دينامیکی تا ظرفیت  211کیلونیوتن را دارد ،استفاده شده

Weight
)(%

است (شکل( .))3بارگذاری اعمالی از نوع سینوسی با نسبت

4/82 1/67 1/18 1/18 1/17 1/12 1/16 1/11 Bal

برای تعیین خواص مکانیکی ،آزمون کشش ساده بر

بار  1/1و فرکانس  11هرتز میباشد .نتايج حاصل از اين

روی نمونهای که برش طولی آن در راستای نورد انتخاب

آزمايشات در منحنی لگاريتمی  ،S-Nمطابق با استاندارد

شده ،انجام شده است .نرخ اعمال بار استاتیکی در اين تست

 ،ASTM: E468-11نمايش داده شده است ( شکل .)4

 1/1 kN/sبوده است .شکل ( )1نمودار تنش  -کرنش
بدست آمده را نشان میدهد .مشخصات مکانیکی مستخرج
از اين نمودار در جدول ( )2درج شده است.

شکل( )2پیکربندی و ابعاد نمونه نوع دوم (ابعاد بر حسب میلیمتر)

شکل( )1نمودار تنش  -کرنش حقیقی آلیاژ آلومینیم 2024-T3

جدول ( )2مشخصات مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024-T3
ازدياد طول
)(%
18

ضريب پواسون
1/33

تنش نهايی تنش تسلیم مدول االستیسیته
)(MPa

)(MPa

)(GPa

111

311

72

در اين تحقیق به منظور مطالعه عمر خستگی نمونههای
ناچدار  ،چهار نوع نمونه آزمايش با شکل و شعاع ناچ

شکل ( )3نمونههای مورد بررسی حین آزمايش خستگی و پس از

مختلف در نظر گرفته شده است .اين ناچها شامل سوراخ

شکست
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يک از معیارهای محوری محاسبه گردد .به عبارت ديگر با
داشتن مقادير تنش و کرنش اصلی در حین بارگذاری ،مقادير
محدوده تنش و کرنش محوری و برشی در گرههای مختلف
در تحلیل اجزا محدود بدست آمده و با استفاده از معیارهای
مختلف در نظر گرفته شده عمر خستگی برای نمونههای
مختلف پیشبینی میشود .به منظور بدست آوردن توزيع تنش
و کرنش در نمونهها در اثر اعمال بار کششی از کد اجزا
محدود انسیس استفاده شده است .با توجه به تقارن ،تنها 1/8
شکل ( )4منحنی تنش-عمر

مدل مورد نیاز میباشد و شرايط تقارن در صفحات تقارن

همانطور که انتظار میرفت ،بدلیل وجود تمرکز تنش در

اعمال گرديده است .در اين تحقیق برای شبکهبندی مدل از

مجاورت ناچها ،شکست تمام نمونهها در مجاورت ناچها

المان هشتگرهی و ششوجهی خطی  SOLID45استفاده

اتفاق میافتد .شکل ( )1شکست در نمونههای مختلف به

شده است .مدل شبکهبندی شده  1/8نمونه با ناچ بیضوی به

همراه محل ايجاد و گسترش ترکهای خستگی را برای بیشینه

همراه شرايط مرزی و بارهای اعمالی در شکل  6نشان داده

تنش اعمالی  Smax=180 MPaنشان میدهد.

شده است .رفتار ماده برای ورقهای آلومینیومی ،به صورت
االستیک-پالستیک با سخت شوندگی سینماتیکی با معیار وان
میسز در نظر گرفته شده است تا تحلیلها هر چه بیشتر به

الف) نمونه نوع اول

واقعیت نزديکتر باشند .مدول االستیسیته و ضريب پواسون
مربوطه نیز  E= 72 GPaو  υ =1/33در نظر گرفته شده است.

ب) نمونه نوع دوم

ج) نمونه نوع سوم

د) نمونه نوع چهارم

شکل ( )1نمونه های شکسته شده در تنش اعمالی Smax=180 MPa

 -3تحليل اجزا محدود
همانطور که قبال اشاره شد ،به منظور پیشبینی عمر
خستگی نمونهها ،بايستی توزيع تنش و کرنش در مجاورت
ناچها تعیین گرديده و در نهايت تعداد سیکلهای مورد نیاز
برای گسیختگی نمونهها با بدست آوردن مقدار بحرانی در هر

شکل ( )6مدل اجزا محدود به همراه شرايط مرزی و بارهای اعمالی

در تحلیل اجزا محدود بعد از اعمال شرايط مرزی ،نیروی
محوری کششی بیشینه در هر سیکل (مطابق با آزمايشهای
تجربی) به انتهای نمونه اعمال گرديد .سپس به منظور شبیه-
سازی باربرداری در نیم سیکل دوم ،مقدار بار کمینه مطابق با
آزمايشهای تجربی به انتهای نمونه اعمال گرديد .همچنین به

پيشبيني عمر خستگي نمونههای ناچدار با استفاده از معيارهای خستگي چندمحوری

6

منظور در نظر گرفتن تغییرات توزيع تنش و کرنش طی
بارگذاری سیکلی ،بارگذاری و باربرداری مجددا تکرار
گرديد .در فرايند تحلیل ،توزيع تنش و کرنش از نتايج اجزا
محدود گرفته شده و برای بدست آوردن مقدار بحرانی در هر
يک از معیارهای محوری استفاده شده است .به عبارت ديگر
اطالعات مورد نیاز برای پیشبینی عمر خستگی نمونهها با
استفاده از معیارهای مختلف شامل مقادير تنش و کرنش

الف) نمونههای نوع اول

اصلی در حین بارگذاری ،مقادير محدوده تنش و کرنش
محوری و برشی در گرههای مجاور ناچ که بیشترين تمايل را
برای شروع و گسترش ترک دارند ثبت میشود .در شکل ()7
نمونهای از تغییرات تنشهای اصلی برای نمونههای مختلف
برای دو سیکل کامل بارگذاری رسم گرديده است .همانطور
که در شکل مشخص است علیرغم اعمال بارگذاری تک
محوری ،وضعیت تنش در مجاورت ناچ چندمحوری می-

ب) نمونههای نوع دوم

باشد.
 -4معيارهای خستگي چند محوری
در اين تحقیق ،برای پیشبینی عمر خستگی نمونهها از هفت
معیار مختلف ،يعنی معیارهای اسمیت -واتسون -تاپر ،کاندلی-
بران -میلر ،گلینکا ،FS ،کراسلند VF ،و  WYاستفاده شده
است .در ادامه ،اين معیارها بطور خالصه توضیح داده میشوند.

ج) نمونههای نوع سوم

بعالوه خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم  2024-T3مورد استفاده
در اين معیارهای خستگی در جدول ( )3آورده شده است.
جدول( )3خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم  2024-T3مورد استفاده در
معیارهای خستگی چند محوری.
1/17

ε 'f

311 MPa

y

- 1/ 1

c

1/33

υ

1/364

' f

72 GPa

E

641 MPa

' f

1111 MPa

' f

شکل ( )7تغییرات تنشهای اصلی در لبه ناچ برای نمونههای مختلف

-1/11

b

-1/11

b

برای تنش اعمالی بیشینه Smax = 180 MPa

- 1/ 1

c

د) نمونههای نوع چهارم
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اين معیار بر پايه مقدار بیشینه تغییرات کرنش برشی
 γ maxدر ترکیب با تغییرات کرنش محوری  ε nدر
صفحهای است که مقدار بیشینه تغییرات کرنش برشی در آن
اتفاق میافتد .همچنین  Sضريبی است که وابسته به جنس
قطعه میباشد .در عمرهای نزديک حد دوام اين ضريب

شکل ( )8ماهیت فیزيکی معیار اسمیت -واتسون -تاپر

برای مواد نرم  1/3در نظر گرفته میشود .در اين معادله ' f

 -1-4معيار اسميت -واتسون -تاپر )(SWT1

اين معیار به عنوان يک معیار صفحه بحرانی اغلب برای
موادی که ترک در مود  Iقرار میگیرد ،مناسب است .اين
معیار بر اساس حاصلضرب تغییرات تنش اصلی در تغییرات
کرنش اصلی میباشد و به علت در بر گرفتن همزمان تنش و
کرنش قادر به در نظر گرفتن سختشوندگی سیکلی می

خستگی b ،توان استحکام خستگی محوری c ،توان شکل-
پذيری خستگی و  Nfنیز عمر خستگی قطعه میباشد .مقادير
تغییرات کرنش برشی  γ maxو تغییرات کرنش محوری
 ε nدر صفحه بحرانی با استفاده از تنشها و کرنشهای
اصلی بدست آمده از تحلیل اجزا محدود ،و استفاده از

باشد و بصورت زير ارائه میشود[:]13
2

()1

ضريب استحکام خستگی محوری ε 'f ،ضريب شکلپذيری

 2Nf 2b  σ'f ε'f  2Nf bc

 

σ'f
ε1

2
E

معادالت ( )3و ( )4برای گرههای اطراف فاق تعیین می-
σ max
n

گردند .در معادالت ( )3و ( 1 )4و   3به ترتیب مقادير

 σ maxبیشترين تنش عمودی در صفحه
در اين رابطه
n

کرنشهای اصلی اول و سوم میباشند .بعالوه  θ1و  θ 2در

بحرانی و  ε1دامنه بیشترين کرنش عمودی روی صفحه

اين معادالت به ترتیب نشان دهنده حالت بارگذاری و

بحرانی هستند .شکل ( )8مفهوم پايهای و اساس فیزيکی اين

باربرداری در يک سیکل میباشند .اين پارامترها برای همه

مدل آسیب را به صورت شماتیک نشان میدهد .در اين

گرههای اطراف ناچ محاسبه شدهاند تا مقدار بیشینه آن

 ،( σ maxدر هر گره
n

بدست آيد .سپس با استفاده از معادله ( )2عمر خستگی

ε1
مطالعه حداکثر مقدار حاصلضرب )
2

مورد استفاده قرار گرفته است.
 -2-4معيار کاندلي -بران و ميلر ()KBM2

معیار چندمحوری  KBMبر اساس ماهیت فیزيکی رشد
ترک استوار است .شکل کلی اين معیار به صورت زير ارائه
میگردد[:]22
()2

γ max
'σ
b
c
 Sε n  f  2Nf   ε f'  2Nf 
2
E

نمونهها تخمین زده میشود.
 1   3 

 1   3 

2

2


2

()3

 
1 



2 

ε n  1   3 
  

 1 3 

2
 2 1  2 2

()4
 -3-4معيار گلينکا

گلینکا] [14با استفاده از مجموع چگالی انرژی
االستیک و پالستیک در صفحه بحرانی پارامتر خستگی
ديگری را در نظر گرفته و معیار زير را ارائه کرده است:
γ τ ε n σ n
.

.

2 2
2
2
2

1- Smith- Watson-Topper
2 - Kandil- Brown- Miller

()1

 2N f b  c

Eε 'f
2

 2N f 2b 

σ 
'
f

2E
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در اين رابطه  ε n ، τ ، γو  σ nبه ترتیب مقادير

برشی  f' ،ثابت استحکام خستگی برشی  f' ،ثابت شکل-
برشیb  ،

c

بازه کرنش برشی ،بازه تنش برشی ،بازه کرنش عمودی و

پذيری خستگی

بازه تنش عمودی بر روی صفحه بحرانی میباشند .اين

خستگی برشی و شکلپذيری خستگی برشی هستند.

مقادير با استفاده از تنشها و کرنشهای اصلی بدست آمده

 -5-4کراسلند

از تحلیل اجزا محدود ،و همچنین استفاده از معادالت (،)3
( )6( ،)4و ( )7برای گرههای اطراف ناچ تعیین میگردند.
مقدار بیشینه طرف چپ معادله ( )1از بین مقادير محاسبه
شده برای گرههای اطراف ناچ ،به منظور پیشبینی عمر
خستگی نمونهها استفاده میگردد.
()6
()7

 σ σ 
 σ σ 
τ   1 3    1 3 
2

θ1  2 θ2

 σ  σ3 
 σ1  σ3 
σ n   1
  2 
2

θ1 
θ2

در معادالت باال  σ1و  σ3به ترتیب مقادير بیشینه و کمینه

و

به ترتیب توان استحکام

معیار کراسلند ،معیاری بر پايه تنش بوده و از ريشه دوم
نامتغیر دوم تانسور تنش استفاده میکند .اين نامتغیر از دامنه
تنش تعیین میگردد .عبارت ديگری که به اين معیار اضافه
شده است ،تنش هیدرواستاتیک محاسبه شده از مقادير
بیشینه تنش میباشد].[8
b

()9
()11

J 2,a  kσH,max  σf'  2Nf 

[ σ1  σ 2    σ 2  σ3  
2

2

2

1

1
2 6

J 2,a 

]  σ1  σ3 2

در اين رابطه  J 2,aدامنه دومین نا متغیر تانسور تنش

تنشهای اصلی میباشند.

انحرافی σH,max ،تنش هیدرواستاتیک k ،ثابت مربوط به

 -4-4معيار فاطمي و سوشي ()FS

ماده بوده و در اين تحقیق برابر مقدار واحد در نظر گرفته

معیار پیشنهادی توسط فاطمی و سوشی معیاری بر پايه
کرنش میباشد که صفحه بیشینه تنش برشی را به عنوان
صفحه بحرانی در نظر میگیرد .شکل( )9ماهیت فیزيکی اين
معیار را نشان میدهد[.]11
()8

γ max 

σ n,max  τ'f


 2Nf b  γf'  2Nf c
 1  k
 
σ y  2G


2

شده است.
 -6-4معيار واراني-فراهاني )(VF

معیار پیشنهادی توسط وارانی-فراهانی و جاهد ] [23بر
پايه انرژی بوده و از طرفی بصورت بدون بعد میباشد که
شامل خواص ماده ،اثر تنش میانگین و نیز اثر سخت-
شوندگی حین بارگذاری میباشد .ديگر مزيت اين معیار
عدم استفاده از ضرايب تجربی وابسته به ماده نظیر  K ،Sدر
معیارهای  KBMو  FSمی باشد .در اين معیار صفحه کرنش
برشی بیشینه به عنوان صفحه بحرانی معرفی شده و مقادير
تنش و کرنش عمودی اين صفحه در رابطه بکار میرود.

شکل ( )9ماهیت فیزيکی معیار فاطمی و سوشی

در اين رابطه  σn,maxمقدار بیشینه تنش عمودی موجود در
صفحه بحرانی K ،ضريبی تجربی و وابسته به ماده و σy
مقدار تنش تسلیم ماده مورد نظر میباشد .هم چنین  Gمدول

البته الزم به ذکر است که صفحه بحرانی همواره منطبق بر
صفحه بیشینه پارامتر خسارت نمیباشد ،بنابراين در اين معیار
صفحهای که معیار مقدار بیشینه خود را دارد به عنوان صفحه
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بحرانی تعريف شده و هنگام پیشبینی عمر خستگی مورد

3

در رابطه باال  eضريب پواسون و  σ yتنش تسلیم ماده
میباشد .همچنین مقادير  ، γو   nاز معادالت ( )3و

استفاده قرار میگیرد.
  nm

' 
1 

1
   
[ ' '   n . n    ' ' f  
.
]max
 f f
f f
 2 2 

مقدار تنش اصلی اول در نظر گرفته میشود .معادله ()14



برای گره بحرانی که مقدار طرف چپ معادله را بیشینه می-

 2N f b   f'  2N f c 

' f
E



 2N f b   f'  2N f c

()11

' f

کند ،حل میگردد .اين معیار نیز همانند معیار گلینکا،

G

KوS

در رابطه باال مقدار تنش عمودی در صفحه بحرانی از
رابطه زير بدست میآيد:

نیازمند استفاده از ضرايب تجربی وابسته به ماده نظیر

در معیارهای  FSو  KBMو همچنین ضريب  kدر معیار
کراسلند نمیباشد.

)  nm  1/ 2( nmax   nmin

()12

( )4محاسبه میشوند ،و  σ nتنش نرمال میباشد که برابر با

در رابطه ( )11مقادير  γو   nاز معادالت ( )3و ()4
محاسبه میشوند و  σ nتنش نرمال میباشد که برابر با مقدار
تنش اصلی اول در نظر گرفته میشود .معادله ( )11برای گره
بحرانی که مقدار طرف چپ معادله را بیشینه میکند ،حل
میگردد.

 -5نتایج و بحث
در اين تحقیق به منظور مطالعه عمر خستگی نمونههای
ناچدار ،چهار نوع نمونه آزمايش با شکل و شعاع ناچ
مختلف در نظر گرفته شده است .به منظور بدست آوردن
منحنی تنش-عمر و همچنین بررسی اثر شکل ناچ بر روی
عمر خستگی ،نمونههای تهیه شده در دستگاه تست خستگی

 -7-4معيار وانگ-یاو)(WY

برای بارهای کششی مختلف آزمايش گرديدند .نتايج

در معیار پیشنهاد شده توسط وانگ و ياو] [19صفحه

بدست آمده از آزمايشهای تجربی نشان داد که نمونههای

محدوده کرنش برشی بیشینه به عنوان صفحه بحرانی معرفی

نوع اول (نمونههای دارای سوراخ دايروی) دارای بیشترين

شده و مقادير تنش و کرنش عمودی در اين صفحه به عنوان

مقاومت خستگی و نمونههای نوع چهارم (نمونههای

پارامتر خستگی خسارت مورد استفاده قرار میگیرد.

شیاردار) دارای کمترين مقاومت خستگی هستند .عالوه بر


  n  f  Nf 



()13

γ max 
σ
 1  n

2
 2σ y

البته صفحه بحرانی همواره منطبق بر صفحه مقدار بیشینه
پارامتر خسارت نمیباشد ،بنابراين ،در اين معیار ،صفحهای که

بدست آوردن عمر نمونهها به روش تجربی ،در قسمت
عددی اين تحقیق از کد اجزا محدود  ANSYSبرای بدست
آوردن توزيع تنش و کرنش در نمونههای مورد بررسی ،در

معیار مقدار بیشینه خود را دارد به عنوان صفحه بحرانی تعريف

اثر اعمال بارگذاری کششی استفاده شده است .در نهايت

شده و هنگام پیشبینی عمر خستگی مورد استفاده قرار میگیرد.

برای پیشبینی عمر خستگی نمونهها ،از چندين معیار

b

()14

' f

σn 





γ

  n ]max  1  e   2N f
2
2σ y 
E
' 
c
b
1.5 f'  2N f   1  f  2N f   [(1 
 4σ y

 1 

[

] e )( f' ) / E (2N f )b  0.5 f' (2N f )c

خستگی چندمحوری ،يعنی معیارهای  ،SWTگلینکا،
 ،FS ،KBMکراسلند VF ،و  WYبا استفاده از توزيع تنش و
کرنش بدست آمده از تحلیل اجزا محدود استفاده گرديده
است.
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در فرايند تحلیل عددی ،توزيع تنش و کرنش از نتايج
اجزا محدود گرفته شده و برای بدست آوردن مقدار بحرانی
در هر يک از معیارهای محوری استفاده گرديد .به عبارت
ديگر با داشتن مقادير تنش و کرنش اصلی در حین
بارگذاری ،مقادير محدوده تنش و کرنش محوری و برشی
در گرههای مختلف بدست آمده و با استفاده از روابط (،)3
( )6( ،)4و ( )7و نیز روابط مربوط به معیارهای مختلف ،عمر
پیشبینی شده برای نمونههای مختلف بدست آمده است.
نتايج بدست آمده برای نمونههای مختلف در اشکال ()11
الی ( )13در مقابل مقادير عمر خستگی به دست آمده از

شکل ( )12مقايسه عمرهای تجربی و عمرهای پیشبینی شده توسط
معیارهای خستگی چند محوری برای نمونههای نوع سوم

آزمايشهای خستگی رسم گرديده است.

شکل ( )11مقايسه عمرهای تجربی و عمرهای پیشبینی شده توسط

شکل ( )13مقايسه عمرهای تجربی و عمرهای پیشبینی شده توسط

معیارهای خستگی چند محوری برای نمونههای نوع اول

معیارهای خستگی چندمحوری برای نمونههای نوع چهارم

همانگونه که در اشکال مشخص است ،در اين نمونهها
نتايج معیار کراسلند در میان دو خط مشخص کننده نسبت
تخمین  2میباشند که نشان دهنده دقت مناسب عمرهای
پیشبینی شده میباشند .توضیح اين که نسبت تخمین برابر
است با نسبت عمر پیشبینی شده به عمر تجربی برای پیش-
بینیهای بیشتر و يا برعکس برای تخمینهای کمتر از عمر
تجربی .همچنین نتايج معیار  KBMو  SWTبه غیر از چند
نقطه در میان دو خط با نسبت تخمین  2میباشند و در نتیجه
شکل ( )11مقايسه عمرهای تجربی و عمرهای پیشبینی شده توسط
معیارهای خستگی چند محوری برای نمونههای نوع دوم

اين معیار نیز مناسب میباشد ولی نتايج معیارهای گلینکا،
 VFو  WYدارای خطای زيادی هستند.
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به منظور ارزيابی و مقايسه بهتر عمرهای خستگی پیش

نوع اول تا چهارم به ترتیب برابر با  167 ،226 ،293و 218

بینی شده در اين تحقیق از يک تابع خطا استفاده شده است.

درصد میباشد.

اين تابع ،انحراف بین عمرهای پیش بینی شده توسط

 -6نتيجهگيری

معیارهای چندمحوری مورد استفاده و نتايج تجربی حاصل
از آزمايشهای خستگی را بیان میکند .تابع خطای مورد
استفاده به شکل زير تعريف میگردد.
 N exp 
E  log 

 N est 

()11

n

()16

Ei


i 1

1
n

E 
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در قسمت اول اين تحقیق عمر خستگی نمونههای ناچ-
دار از جنس آلیاژ آلومینیوم  ،2024-T3به صورت تجربی
با استفاده از آزمايشهای تجربی مورد مطالعه قرار گرفت.
عالوه بر بدست آوردن عمر نمونهها به روش تجربی ،در
قسمت عددی اين تحقیق ،برای پیشبینی عمر خستگی نمونه
ها ،از چندين معیار خستگی چندمحوری با استفاده از توزيع

در حالیکه  N estعمرهای پیش بینی شده توسط

تنش و کرنش بدست آمده از تحلیل اجزا محدود بهره

معیارهای مورد استفاده و  N expنتايج تجربی حاصل از

گرفته شد .با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايشهای

آزمايشهای خستگی را نشان میدهند .مقادير میانگین

خستگی مشخص گرديد که نمونهای نوع اول (نمونههای

خطای محاسبه شده برای هر يک از معیارهای خستگی چند

دارای سوراخ دايروی) دارای بیشترين مقاومت خستگی و

محوری در جدول ( )4نشان داده شده است.

نمونهای نوع چهارم (نمونههای شیاردار) دارای کمترين

جدول ( ) 4مقادير میانگین خطای محاسبه شده برای هر يک از معیارهای

مقاومت خستگی هستند .بعالوه نتايج حاصل از تخمین عمر

خستگی چندمحوری (مقادير بر حسب درصد میباشند).

خستگی توسط معیارهای چندمحوری نشان داد که معیار

WY

VF

Crossland

FS

KBM

Glinka

SWT

293

68

11

32

43

131

43

224

71

14

63

33

141

23

167

17

19

13

37

131

46

218

78

16

78

61

88

61

نمونههای
نوع اول
نمونههای
نوع دوم
نمونههای
نوع سوم
نمونههای
نوع چهارم

با توجه به نتايج جدول ( )4معیار کراسلند عمر خستگی

کراسلند عمر خستگی قطعات را با دقت مناسبی پیشبینی
میکند .با توجه به مقادير میانگین خطای محاسبه شده،
بیشترين انحراف بین عمرهای پیشبینی شده توسط معیار
کراسلند با نتايج بدست آمده از آزمايشات خستگی 19
درصد میباشد .بعالوه نتايج معیارهای  SWTو  KBMنسبتا
مناسب بوده ،ولی معیارهای گلینکا و  WYبیشترين مقدار
میانگین خطا را برای تمامی نمونهها ارائه میدهند.

اين قطعات را با دقت مناسبی پیشبینی کرده است .میانگین
خطای محاسبه شده برای معیار کراسلند در نمونههای نوع
اول تا چهارم به ترتیب برابر با  19 ،14 ،11و  16درصد می-
باشد .خطای نتايج معیارهای  SWTو  KBMنسبتا مناسب
بوده ،و معیارهای گلینکا و  WYبیشترين مقدار میانگین خطا
را برای تمامی نمونهها ارائه میدهند .به عنوان نمونه مقدار
میانگین خطای محاسبه شده در معیار  WYبرای نمونههای
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N exp
Nf
γ max

دامنه دومین نا متغیر تانسور تنش انحرافی
عمر خستگی پیشبینی شده
عمر خستگی تجربی
عمر خستگی
بیشینه تغییرات کرنش برشی
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ε n
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