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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند 14تا 12پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، سازمانتهران، Aero2015P224

)ع(مربی دانشگاه جامع امام حسین -1
abolfazl3273@gmail.com، 9193461786، دانشجوي کارشناسی ارشد-2

با استفاده Pure Titaniumهايمقایسه عمرهاي خستگی پیش بینی شده براي نمونه
هاي کرنش پایهاز معیار

2ابوالفضل رجبی گوندره،1مانیپصفا 

،گروه عمران)ع(دانشگاه جامع امام حسین -1
گروه عمران،)ع(جامع امام حسین دانشگاه -2

چکیده
قطعات مکانیکی در بارگذاري تناوبی مستعد بروز ترك هاي خستگی 

براي مکانیکی هستند، ارزیابی و پیش بینی زمان شروع ترك در قطعات 
ریزي براي تعمیر و نگهداري آنها از اي و برنامهبازدیدهاي دورهتعیین 

براي برخی از سازه ها از قبیل بدنه هواپیما، .اهمیت شایانی برخوردار است
ها  استفاده از این قبیل سازهها بدلیل نوع ها و توربین، پلمخازن تحت فشار

از اهمیت زیادي واماندگی مکانیکیپی بردن به زمان شروع 
هاي به صورت ناگهانی تحت بارهاسازهواماندگی مکانیکی.برخورداراست

در حالی است اینعمدتاً تحت این بارها قرار دارندد کهافتتناوبی اتفاق می
کمتر هستند و انتظار ها آناز تنش تسلیمهابه این سازهواردهبارها که 

عدم توجه به آن ، به همین دلیلشکست خستگی در این شرایط نمی رود
بینی عمر قطعات تحت بارهاي پیش. گرددباعث بروز خسارات زیادي می

ها خواهد شدرابی ناگهانی آنجلوگیري از خسارات ناشی از خباعثتناوبی 
براي محاسبه در دهه هاي اخیر . شودمیمواد مناسبازاستفادهمنجر به و

است  که در یک تقسیم بندي یار هاي مختلفی ارائه شدهعمر خستگی مع
با معیارهانیا. شوند کلی به  دو دسته تنش پایه و کرنش پایه تقسیم می

قطعه کل هندسی و ویژگی مکانیکی ش،بارهاي وارده،جنس استفاده از
هاي مورد که سازهبدلیل این کندعیین میتعمر خستگی  را مورد بررسی

شوند پالستیک زیادي میکرنشدچار استفاده در صنعت هوایی عمدتاَ
با معیارهاي کرنش پایه هماهنگی بیشتري ها این سازهواماندگی خستگی 

هاي مکانیکی از نتایج معیارهاي اینکه بتوان در طراحی سازهبراي دارند، 
خستگی استفاده کرد باید کارایی آن سنجیده شود و عمر خستگی پیش 

با نتایج تجربی مورد مقایسه قرار گیرد تا بینی شده توسط این معیارها
در این مقاله با استفاده از .د نظر بدست آیدمعیار مناسب براي سازه مور

هاي کشش بارگذاريتحت Pure Titaniumنتایج آزمایش مربوط به
درجه مورد 45با اختالف فاز لص، پیچش خالص، کشش و پیچش توامخا

با استفاده از خستگی قطعه مورد نظرگیرد و عمر بررسی قرار می
و با نتایج تجربی نمونه مورد آید بدست میمعیارهاي مختلف کرنش پایه

.گرددنظر مقایسه شده و ویژگی هاي هر مدل بیان می

:واژه هاي کلیدي
صفحه -انرژي پایهیبیترکبحرانی،صفحهکرنش پایه،،خستگی
،کرنش پالستیکبحرانی

مقدمه
مکانیکی هاي مکانیکی عمدتاً تحت بارهاي تناوبی دچار واماندگیسازه

این واماندگی در بعضی از موارد منجر به خسارت جبران ]3[.شوندمی

اي زمان بازدید دورهاین قطعاتخستگیبا تعیین عمر،ناپذیري می شود
ایجاد خسارت می توان به تعمیر آن قبل از مشخص شده واز این قطعات 

و توربینهواپیمایی مکانیکی از قبیلهاسازهازیبرخ]12[.اقدام کرد
این قطعاتنوع استفاده از و بارگذاري و تاریخچه تنش و کرنش نوع بدلیل

. کاربرد نداردبراي این قطعاتدیگر دیدگاه طراحی عمر نامحدودمکانیکی، 
را ها آنزمان تعمیرات و تعویض ،شروع ترك خستگیزمان پی بردن به با 

،براي تعیین عمر خستگی روش هاي مختلفی وجود دارد.گرددتعیین می
تقسیم کرنش پایهوتنش پایهيبطور کلی معیارهاي خستگی به دو دسته

هاي مورد استفاده در صنعت هوایی عمدتاَ که سازهبدلیل این شوندمی
ها با شوند واماندگی خستگی این سازهزیادي میدچار کرنش پالستیک 

معیار هاي کرنش ]11[.معیارهاي کرنش پایه هماهنگی بیشتري دارند
پایه، صفحه يانرژي معیارهاي کرنش پایه ابتدایی،دستهپایه به چهار

]4[. انرژي تقسیم بندي می شوند–بحرانی، وترکیبی صفحه بحرانی
براون میلر،کرنش عمودي بیشینه : خستگیي در این مقاله از معیار ها

)(Brown- Miller،سوشی- فاطمی(Fatemi-Socie - اسمیت،(
Smith)تاپر- واتسون - Watson – Topper - کانلی-چو،(Liu)ویل،(

-Chu(بانن Conle -Bonnen( ،پالمتري-ونگ-گلینکا
)Glinka -Wang -Plumtree(معیارهاي ]9- 3[. استاستفاده شده

کرنش بارگذاري - خستگی کرنش پایه با در اختیار داشتن تاریخچه تنش
تعیین عمر خستگی را خواص مکانیکی سازهویا نامتناسبمتناسب

پارامتري از ي کرنش پایه معیارهابا توجه به اینکه هر یک از.دنکنمی
دهندمیقرارتنش و کرنش را مالك پیش بینی واماندگی مکانیکی

که بعضاً کنندهایی مورد بررسی تعیین میبراي نمونههاي متفاوتی را عمر
این عمر خستگی با نتایج تجربی فاصله زیادي داشته و قابل اعتماد 

ابتدا بایدبراي طراحی خستگیهامعیاراینقبل از استفاده از،ندنیست
مورد نظر مشخص سازهسب براي تا معیار مناها سنجیده شود، کارایی آن

.شود
حاصل مطالعات آزمایشگاهی انجام پژوهشمطالعات انجام شده در این

،هاي کششیتحت بارگذاريPure Titaniumهايشده بر روي نمونه
با ]10[.استدرجه 45با اختالف فاز کشش و پیچش تواموپیچشی

استفاده از معیارهاي صفحه بحرانی واماندگی خستگی این نمونه ها ارزیابی 
.گردندمی

MAPLE 16براي محاسبه عمر خستگی از کد نویسی در نرم افزار 
9تا 2هايو نتایج هر یک از معیارها با استفاده از شکلاستفاده شده است

ي عمر شان دهندهشود، در این نمودارها  محور افقی ننشان داده می
ها باشد، نیمساز نموداري عمر تخمینی میتجربی و محور قائم نشان دهنده

ي حالت مطلوب است که در آن عمر تجربی و تخمینی با هم نشان دهنده
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برابر است و فاصله عمرهاي پیش بینی شده توسط معیار هاي مختلف از 
.باشدشده میي خطاي عمر محاسبه نشان دهندههاخط نیمساز نمودار

معرفی معیارها
معیار کرنش عمودي بیشینه

یک معیار صفحه بحرانی است، این مدل کرنش عمودي بیشینهمعیار 
صفحه بازه کرنش عمودي بیشینه را به عنوان صفحه بحرانی در نظر گرفته 

:کندو عمر خستگی را از رابطه زیر تعیین می
)1(σΔ ε b cf= (2N ) +ε (2N )f f f2 E




ضریب مقاومت خستگی σf،بازه کرنش محوريΔεدر این رابطه

، مدول االستیسیتهE،ضریب شکل پذیري خستگی محوريεfمحوري،
Nf عمر خستگی،bوc به ترتیب نماي مقاومت تسلیم و نماي شکل

.پذیري خستگی محوري هستند
میلر-معیار براون

هاي ترکیبی کشش و پیچش را با بازه کرنش برشی ثابت براون ومیلر تست
انجام دادند، بازه کرنش عمودي روي صفحه کرنش بیشینه توسط نسبت 

کرنش کششی به کرنش پیچشی




کند، آنها نشان دادند که تغییر می
براي توضیح فرآیند خستگی به دو پارامتر کرنش نیاز است یکی کرنش 

و برشی بیشینه و دیگري کرنش عمودي در صفحه کرنش برشی بیشینه
:رابطه اي بصورت زیر ارائه دادند

   
σ -2σΔγ f n,mean b cmax +SΔε =A  2N +Bε 2Nn f f f2 E


 (2)

maxکه در آن 
2

دامنه کرنش برشی ماکزیمم وnΔε محدوده کرنش نرمال

عدد ثابتی که وابسته به نوع ماده استsو باشد میmaxبر روي صفحه 
براساس بیان که میزان اهمیت کرنش عمودي براي یک مدل عمومی

:آیدبا استفاده از رابطه زیر بدست میA,B.استآسیب خستگی
σ - σn,max n,min

σ = σ -n-mean n,max 2 (3)
A=1.3+.7S  , B=1.5+.5S

Sو اثر کرنش عمودي روي رشد ترك باشداز خواص ماده میدر رابطه باال
توان این پارامتر را از آزمایش پیچش که در آنمی. دهدرا نشان می

Δε 0n 5[:باشد، به شکل رابطه زیر به دست آوردمی[

)4(
bγτ (2N ) σcγ b cf f f+γ (2N ) -(1+v) (2N ) -ε (1+v )(2N )f f f f p fG ES= σ b cf(1-v) (2N ) +ε (1-v )(2N )f f p fE

 
 




bγمدول برشی وGوضریب مقاومت خستگی پیچشیτfدر این روابط

cوضریب  شکل پذیري خستگی پیچشی γfنماي خستگی پیچشی و γ

vواالستیکضریب پواسونveنماي شکل پذیري خستگی پیچشی و p

صفحه بیشینه تنش محوري  بر روي σn,maxو ضریب پواسون پالستیک
]5[.میانگین تنش محوري بر روي صفحه بحرانیσn,minبحرانی و

سوشی–معیار فاطمی
فیزیکی آسیب خستگی مدل فاطمی یک مدل عمومی براساس بیان

: در این مدل پارامترهاي حاکم بر آسیب خستگی عبارتند از. سوشی است
maxدامنه کرنش برشی ماکزیمم

2

 و ماکزیمم تنش نرمال,maxn که
.کندبر روي صفحه با ماکزیمم دامنه کرنش برشی عمل می

 ,maxmax (1 ) (2 ) 22

cbn fk N Nf f fS Gy

   



   (5)

توان توسط منطبق کردن اطالعات خستگی حاصل از را میkمقدار 
هاي آزمایشگاهی که دادههنگامی. هاي پیچش ساده به دست آوردآزمایش

1را برابر kتوان مقدارعنوان یک تقریب اولیه میدر دسترس نباشد به
بر روي در مدل فاطمی سوشی اثرات تنش متوسط یا پسماند.فرض کرد

.شودبخش ماکزیمم تنش نرمال در نظر گرفته میتوسطعمر خستگی،
]1[

:معیار اسمیت، واتسون و تاپر
سوشی اصوالبراي موادي -میلر و فاطمی- هاي برانبحرانی مدليصفحه

و رشد ترك برش اند که مکانیزم واماندگی حاکم بر جوانه زنیارائه شده
رشد ترك روي صفحات هاباشد، براي موادي که عامل اصلی واماندگی آن

آسیب دیگريمدلباشد،می) مثل چدن(بیشینه کرنش یا تنش کششی
زنند، اما عمرها در این گونه مواد ترك ها در اثر برش جوانه می. الزم است

و کرنش اصلی بیشینه توسط رشد ترك روي صفحات عمود بر تنش
هر دو بازه را که شامل رابطه مناسبیاسمیت و همکارانششود،کنترل می

اند، این مدل که معموال کرنش سیکلی و تنش بیشینه باشد پیشنهاد داده
SWTپارامتر هاي چند محوره شود، در بارگذارينامیده میSWTپارامتر 

و تنش بیشینه روي صفحه بازه کرنش اصلی 1براساس بازه کرنش اصلی 
.باشدمی

2
2(2 ) (2 )max 2

b b cn f N Nn f f f fG
 

  
    (7)

. بینند، مناسب استاین مدل براي موادي که تحت مود کششی آسیب می
شود، اثر در نظر گرفتن تنش عمودي بیشینه روي صفحه بحرانی، سبب می

]6[.تنش متوسط در این معیار وارد گردد

معیار لیو
معیارهاي ترکیبـی  . باشداز نوع ترکیبی صفحه بحرانی و انرژي میلیومعیار 
ایـن مـدل   . باشـند هاي معیارهاي صفحه بحرانی و انـرژي را دارا مـی  ویژگی

ضـرب بـازه تـنش عمـودي در بـازه کـرنش       نخست صفحه با بیشینه حاصل
آمـده  دسـت گیرد و مقـدار بـه  عنوان صفحه بحرانی در نظر میعمودي را به

ضرب بازه تنش برشی در بازه کرنش برشی روي همـان  ا با حاصلبراي آن ر
ضرب بازه تـنش برشـی   کند سپس صفحه با بیشینه حاصلصفحه جمع می

گیـرد و مقـدار   عنوان صفحه بحرانـی در نظـر مـی   در بازه کرنش برشی را به
ضرب بازه تـنش عمـودي در بـازه کـرنش     آمده براي آن را با حاصلدستبه

شـده بـراي ایـن    هـاي ارائـه  رابطه. کندصفحه جمع میعمودي روي همان 
مدل به ترتیب براي موادي که تحـت مـود کششـی و مـود برشـی آسـیب       

:باشندبینند، مناسب میمی

)9(

)10(

کـه بـر هـم    در این معیار مود آسیب برشی داراي دو صفحه بحرانـی اسـت  
]7[.باشندعمود می

:معیار چو، کانلی و بانن

24 2
4 (2 )  (2 )

 ( )max
24 24 (2 ) (2 )

 ( )max

b c bfW N NI f f f fE

WI n n n n

b c bfW N NII f f fG

WII n n n n
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ترکیبی صفحه بحرانی و انرژي هايمعیاراز نوع چو، کانلی، باننمعیار
ها از تنش بیشینه استفاده جاي دامنه تنشمزبور بهمعیار. باشدمی
2اي با مقدارو صفحهنمایدمی 2,max ,maxn n

  
 عنوانبهبیشینه را

همه پارامترهاي رابطه زیر روي این صفحه . گیردصفحه بحرانی در نظر می
:اندآمدهدستبه

)11(
2σ* 2b b+cfΔW =1.02 (2N ) +1.04σ ε (2N )f f f fE


 

ها و کوشد، سهم هریک از تنشفیزیک این مدل بر این اساس است که می
اگر بازه تنش برشی . هاي کششی و برشی را متوسط گیري نمایدکرنش

روي صفحه موردنظر صفر باشد، مدل چو و همکاران اثر تنش متوسط را 
]8[.گیرددر نظر نمی

معیار گالینکا، ونگ و پالمتري
یک معیار ترکیبی صفحه بحرانی و انرژي گالینکا، ونگ و پالمتريمعیار 

که بیشترین کار برشی را اي استاین مدل بر اساس صفحه. باشدمی
عبارت دیگر مدل مورد بررسی صفحه با بیشینه به،نمایدتحمل می

عنوان صفحه ضرب بازه تنش برشی در بازه کرنش برشی را بهحاصل
]9[..گیردبحرانی در نظر می

:اندآمدهدستهمه پارامترهاي رابطه زیر روي این صفحه به

)12(

هاي تجربیداده
که 1شکل هايبر روي نمونههاي واماندگی خستگیاي آزمایشعهمجمو

تحت بارگذاري هاي کشش خالصاست و Pure Titaniumاز جنس 
و پیچش و کشش توام 4مطابق جدول خالصچشیپ،3جدول مطابق 

نتایج حاصل از هر ]10[.گرفتهانجام قرار گرفته است 5مطابق جدول 
.نشان داده شده است10تا 2هاي یک از معیارها در شکل

Pure Titaniumخواص مکانیکی -1جدول 
E(Gpa)G(Gpa)( )MPay( )MPaf( )MPafe

112404756454850٫4

ثوابت مورد استفاده در مدل ها-2جدول 
bcbcffk

0٫033-0٫646-0٫069-0٫523-0٫5480٫4170٫6

کششیبه بارگذاري ط مربونتایج آزمایش خستگی-3جدول 
)شماره آزمایش )

2
Mpa

2
2 fN

15350٫0168300
25200٫0115830
35090٫01071562
45000٫00872140
54850٫00616430

پیچشینتایج آزمایش خستگی مربوط به بارگذاري -4جدول 
)شماره آزمایش )

2
Mpa

2
2 fN

13030٫0191882
23000٫0191940
32970٫01561820
42940٫01561906
52790٫01214090
62760٫01214200

نتایج آزمایش خستگی مربوط به پیچش و کشش توام با اختالف-5جدول 
درجه45فاز 

)شماره آزمایش )
2

Mpa( )
2

Mpa
2


2
2 fN

13882340٫0150٫0087400
23892390٫0150٫0087422
33802300٫01230٫0071736
43832290٫01230٫0071744
53672220٫00950٫00531780
63722250٫00950٫00531862

گیرينتیجه
Pureبر روي نمونه انجام شدهبارگذاريهرسه برايبراون میلرمعیار

Titaniumبراي چومعیار،دهدمیقابل قبولی را ارائه خستگیعمر
براي پیچش و کشش خالص مناسب بود اما در 1000کمتر از هاي عمر

براي بارگذاري چند نیهمچن،شودمیعمر ها باالتر دچار خطاي زیادي 
.این معیار مناسب نیستمحوره 
بدلیل این که تنش نرمال و همچنین کرنش برشی فاطمی سوشی معیار

کشش ،دهد براي بارگذاري پیچشیقرار میماکزیموم را مالك عمل خود 
براياین معیار است،مناسبخالص و همچنین بارگذاري چند محوره

- گلینگامعیار.استبرشیها شکست آنمود هست کهي مناسبمواد
ارزیابی مناسبی را انجام  براي بارگذاري کشش خالص پالمتري–ونگ
این بارگذاري چند محورهپیچش خالص وهايدهد اما براي بارگذاريمی

براي کششی لیو مد.کندتعیین نمیرامعیار عمر خستگی مناسبی
بارگذاري هاي پیچش برايبارگذاري کشش خالص مناسب است ولی

.دهندچندان مناسبی را ارائه نمیخالص و بارگذاري چند محوره نتایجی 
براي بارگذاري پیچش خالص مناسب بوده و برايبرشی لیومد

که ترکیبی برش و پیچش هاي کشش خالص و چند محوريبارگذاري
براي بارگذاري کشش تاپر-واتسون-اسمیتمعیار .مناسب نیستباشند

کاربرد دارددر کل براي موادي کندپیش بینی میرامناسبیعمر خالص 
هاي پیچش خالص که مد شکست آن ها کششی باشد، ولی براي بارگذاري

مناسب بارگذاري کرنش عمودي بیشینه اریمع.مناسب نیستمحوره وچند
ذاري پیچش خالص و بارگذاري چند گباربرايچنینهممحوري است 

.استزیاديمحوره داراي خطا
معیـار هـاي   Pure Titaniumبـراي نمونـه   هاي مورد بررسـی در میان معیار

ارائـه  معیارهـا سوشی نتایج بهتري نسبت بـه بقیـه  -میلر و فاطمی-براون 
را بعنـوان صـفحه   کـرنش برشـی بیشـینه    صـفحه  معیـار  دواین دهند، می

این دو معیار مناسب موادي هستند که مد شکست گیردبحرانی در نظر می
توان پی برد که مد شکست خسـتگی به همین دلیل میآنها برشی هستند 

Pure Titanium معیـار هـاي خسـتگی هـر کـدام پـارامتري را       .برشی است
دهند و بـا توجـه اینکـه مـواد     قرار میمحاسبه عمر خستگی ين مبنابعنوا

مختلفی در طبیعت وجود دارد و هرکدام براساس مـود خـاص خـود دچـار     

2
12(2 ) + (2 )  1 21 (2 )

4 max max

b b cfW N Nf f f bG Nf

f fW
f n f n

   


  

   

              

           

max max2 2 max
W n n
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