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استال تحت رفتار رچتينگ و عمر خستگي لوله پلي لوله ضخامت بر بررسي تجربي اثر فركانس و 

  تناوبي محوري گذاريبار
2نژاد جواد يزدان ،1محمود شريعتي  

 دانشگاه صنعتي شاهرود
  
 

  چكيده 
و  و هوايي ه هاي دريايييك نگراني مهم در تاسيسات نيروگاهها، ساز

، عدم پيش بيني ازه هاي پل هاان هاي فلزي و ساجزاي ماشين و ساختم
ترك هاي خستگي در سازه ها . است خستگيدقيق زوال آنها در اثر پديده 

مي توانند در محلي كه تحت بارگذاري برگشتي مكرر در طي يك زلزله، 
آب و هواي بد و يا در شرايطي سرويس دهي و تنش هاي گرمايي و 

 ،خستگيحاصل از ي از مودهاي زوال يك .شودميايجاد  ،مكانيكي باشد
پديده اي است كه تجمع   (ratcheting)رچتينگ .پديده رچتينگ است

افزاينده و تصاعدي تغيير شكل ماده تحت بارگذاري سيكلي مخصوصا به 
ضروري لذا . را در پي داردنگين غير صفر كنترل با مقدار ميا- صورت تنش

تا بتوان آن را كنترل  ررسي شودبفتار رچتينگ و عوامل موثر بر آن است ر
 جهت بررسي اثر فركانس بر كرنش. و عمر خستگي قطعات را بيشتر كرد
هايي تجربي به وسيله آزمايش ،استالرچتينگ و عمر خستگي در ماده پلي

دستگاه پيشرفته سروهيدروليكي طراحي و انجام شد و اثر فركانس بر يك 
شد كه اگر چنين مشاهده و هم تعيين گرديديك لوله كرنش رچتينگ 

ثابت شده و آزمايش فركانس از يك مقدار معيني بيشتر شود، زمان انجام 
نشان  و مورد بررسي قرار گرفتلوله اثر ضخامت   .تغييرات چنداني ندارد

 آن يكساني به نمونه اعمال شود، ضخامتمحوري اگر تنش كه داده شد 
كرنش نهايي كاهش  ،اثري بر عمر خستگي ندارد و با افزايش ضخامت

مقدار  ،با افزايش تعداد سيكل بارگذاري شدمشاهده همچنين  .يابدمي
با . كم شده كه بيانگر نرم شوندگي ماده است حلقه هيستريزيس شيب

اري عالوه بر كاهش شيب، نرخ كاهش شيب ذافزايش تعداد سيكل بارگ
عداد بيشتر شده كه نشان دهنده بيشتر شدن نرم شوندگي با افزايش ت

هرچه نمونه شعاع داخلي بيشتري داشته باشد، نرم  .ستا سيكل بارگذاري
  .شوندگي بيشتري را نشان مي دهد

  
آزمايش  - استال پلي - فركانس  –خستگي  -  رچتينگ :واژه هاي كليدي 

  تجربي
 

  مقدمه 
و  و هوايي ه هاي دريايييك نگراني مهم در تاسيسات نيروگاهها، ساز

، عدم پيش بيني ازه هاي پل هاتمان هاي فلزي و ساجزاي ماشين و ساخ
ترك هاي خستگي در سازه ها . خستگي استدقيق زوال آنها در اثر پديده 

مي توانند در محلي كه تحت بارگذاري برگشتي مكرر در طي يك زلزله، 
آب و هواي بد و يا در شرايطي سرويس دهي و تنش هاي گرمايي و 

ي هاتحت بارگذار غالباسازه هاي مهندسي  .شودميايجاد  ،مكانيكي باشد
. قرار دارندسيكلي و تناوبي تحت يك تنش ميانگين و يا كرنش ميانگين 

رچتينگ پديده اي است كه تجمع افزاينده و تصاعدي تغيير شكل ماده 
نگين كنترل با مقدار ميا-تحت بارگذاري سيكلي مخصوصا به صورت تنش

بارگذاري برگشت پذير متغير  در طي .]1[را در پي دارد غير صفر 

االستيك، زوال خستگي شامل رشد و پيشرفت تجمع و انباشتگي تغيير 
ر شكل پالستيك است كه به رچتينگ يشكل و يا كرنش در منطقه تغي

شروع ترك شده  عامل وجود رچتينگ در حين بارگذاري. شودشناخته مي
ده رچتينگ تا اهميت پدي. ]2[ و در نهايت باعث فروپاشي سازه مي شود

ميالدي براي لوله هاي مورد استفاده در  90بحدي است كه در دهه 
تعريف  ASTM NB 32xxاي يك سري استاندارد با كد راكتورهاي هسته

رفتار رچتينگ يك پديده پيچيده است كه شامل عوامل مختلفي  .گرديد
فركانس، تاريخچه بارگذاري وساختار  چون تنش ميانگين، دامنه تنش،

همين نكته باعث آن شده است كه يك مدل . كروسكوپي ماده مي باشدمي
اين نكته . ، ايجاد كردرفتاري كه دقيقاً رفتار رچتينگ را پيش بيني كند

زيرا اگر زوال خستگي رچتينگ قابل پيش  ،خود بسيار مساله ساز است
آنگاه زوال خستگي در يك موقعيت نا ايمن و بدون اخطار  ،بيني نباشد

چنين اتفاقي مي تواند يك نيروگاه را از كار  از طرفي. افتدتفاق ميقبلي ا
  .اي ناگوار سازدبيندازد و يا يك پل شلوغ را دچار حادثه

. باشد تصور جهان پيشرفته كنوني بدون وجود مواد پليمري مشكل مي
اند و در ساخت اشياي مختلف، از  امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده

ي و مورد مصرف عمومي تا ابزار دقيق و پيچيده پزشكي و وسايل زندگ
در صنعت مواد پليمري زيادي مورد استفاده قرار . روند صنعتي بكار مي

هاي  ها يا پالستيكپليمر. كه به پلميرهاي مهندسي معروفند گيردمي
مهندسي از خواص مكانيكي و حرارتي بااليي برخوردار بوده و به طور كلي 

از  بيشتري ل بار و حرارت و خوردگي كم و بيش، مقاومتدر مقابل اعما
برخورداري از استحكام باال و وزن پايين، داشتن . خود نشان مي دهند

مقاومت باالي شيميايي، حرارتي و خوردگي به همراه خواص الكتريكي 
ها پليمردهي، اين دسته از  قابل قبول و انعطاف پذيري در طراحي و شكل

در برخي ا ، بطوري كه از آنهاسي متمايز ساختهاي اسهپليمررا از 
از كاربردهاي اين دسته از . هاي خاص جايگزين فلزات نيز شده اند  كاربرد
سازي،  توان از استفاده آنها در صنايع پيشرفته هوا فضا، اتومبيلمي هاپليمر

الكترونيك و ساختمان، توليد محصوالت و لوازم طبي، خا نگي، صنعتي و 
از مهمترين پليمرهاي مهندسي مي توان از پلي كربنات،  .برد تجاري نام

چسب   تر فتاالت، پلي آميدها، پلي متيل متاكرياالت، پلي بوتيلن
  .پلي اورتان و پلي استال نام برد  پوشش،
ماده پليمري پلي استال با توجه به خواص خستگي و سايشي ويژه و  

ست جاي خالي بعضي از بسيار باال به عنوان پليمري صنعتي توانسته ا
با توجه به كاربرد اين ماده در مواردي با . فلزات را در موارد خاص پر نمايد

عمر خستگي باال مطالعه بر روي خواص خستگي آن من جمله رفتار 
نوعي  بوده كه پلي استالجنس به كار رفته .نمايدرچتينگ امري الزم مي

ته و به همين دليل در مقاومت خستگي و خزشي بااليي داش وپليمر است 
   .شوداستفاده ميو ديگر قطعات مكانيكي ها ساخت چرخدنده
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  مروري بر تحقيقات گذشته
و  (Kim) كيم. كارهاي زيادي بر روي مواد فلزي انجام شده استتاكنون 

همكارانش خستگي و رچتينگ نوعي آلياژ مس را مورد بررسي قرار 
 45نگ و خستگي فوالد كربني به بررسي رچتي (Yang)يانگ ، ]3[دادند

و همكارانش به بررسي رچتينگ و  (Kang) كانگ و] 4[پرداخته است 
   .]5[پرداختند (SS304)خستگي فوالد ضدزنگ 

رفتار پلي استال را در سال (Stefan Hartmann)استفان هارتمن
وي مشاهده كرد اين پليمر رفتاري . مورد مطالعه قرار داد ]6[ 2005

 راجمهان  2006در سال . نامتقارن را نشان مي دهدكششي و فشاري 
(Mohanraj)   به بررسي تغيير شكل پالستيك پلي ] 7[و همكاران

درجه  160تا  120استال در شرايط كرنش صفحه اي فشاري در دماي 
درجه  160سانتيگراد و كرنش غير محوري و برش ساده در دماي 

نش را برروي تنش سيستم مورد تاثيرات دما و كر. سانتيگراد انجام دادند
در ] 8[ 2008و همكاران در سال  (Liu)ليو  .بررسي قرار گرفته است

در دماهاي مختلف و سطح هاي  PMMAاي رفتار رچتينگ مطالعه
. مختلف تنش به صورت آزمايشگاهي و تجربي مورد بررسي قرار دادند

مال شده تغيير نتايج نشان داد كه رشد رچتينگ پايا با دما و بارگذاري اع
با توجه به بستگي بين كرنش رچتينگ در هر سيكل و انرژي  . مي كند

حلقه هيسترزيس يك مدل جديد براي تجمع كرنش رچتينگ توسعه داده 
شد كه اثرات دما، فركانس بارگذاري و تنش ميانگين و دامنه تنش بر روي 

مدل با مقايسه بين . انباشتگي نرخ كرنش رچتينگ را توضيح مي دهد
ارائه شده و داده هاي تجربي مشاهده مي شود كه مدل به خوبي و دقت 
براي توصيف رفتار انباشتگي كرنش رچتينگ پايا تحت شرايط دلخواه 

با افزايش دامنه و يا افزايش سطح .  بارگداري و دمايي پيش بيني مي كند
 و هوي  (Chen)شن .كرنش رچتينگ نيز افزايش مي يابد ميزان ،تنش

(Hui)  وابستگي نرخ بارگذاري بر ] 9[ ايدر طي مقاله  2005در سال
 )پلي تترا فلئوراتيل( PTFEروي پاسخ تنش كرنش و رفتار رچتينگ 

يك ماده  PTFEنشان داده شد كه . اندتحت فشار مورد مطالعه قرار داده
تنش ( وابسته است در يك دامنه تنش ثابت بارگذاري اي است كه به نرخ 

كرنش رچتينگ و نرخ كرنش رچتينگ وقتي كه تنش ) بتميانگين ثا
و ژانگ   (Chen)شن .يابدكاهش يابد افزايش مي) دامنه تنش( ميانگين 

(Zhang)  يك سري آزمايشات بر روي قطعات  ]10[ 2009در سال
تستها به صورت كرنش برشي سيكلي . انجام دادند PTFEاي توپر استوانه

اثرات تنش محوري با . استبوده تاق همراه با تنش محوري در دماي ا
تغييرات كرنش برشي و نرخ كرنش برشي و تاريخچه آن بر روي  محدوده

 50مشاهده كردند در طي . مورد مطالعه قرار گرفته است PTFEرفتار 
نرخ كرنش رچتينگ با افزايش تعداد سيكلها كاهش مي يابد و  ،سيكل اول

و بعد از آن به يك روند پايا  رشد كرنش رچتينگ بسيار تند و سريع بوده
تحت شرايط بارگذاري چند محوره خاصي با تنش محوري ثابت . مي رسد

رفتار رچتينگ بستگي به تنش محوري  ،و بارگذاري پيچشي سيكلي
كرنش رچتينگ وقتي كه . كرنش برشي و نرخ كرنش برشي دارد محدوده

رنش برشي كرنش برشي بزرگتر شود و يا نرخ ك محدودهتنش ثابت و يا 
كرنش  محدودهاثر تنش محوري . با سرعت افزايش مي يابد ،كمتر شود

برشي و نرخ كرنش بر روي رفتار رچتينگ در تستهاي چند مرحله اي 
رچتينگ چند محوره نسبت  نشان دادند و مطرح شد) تاريخچه بارگذاري(

در  (Zihui Xia)يا زو  (Tao)تائو  .به تاريخچه بارگذاري حساس است
ين و اثرات آن روي عمر رزرفتار رچتينگ يك اپوكسي  2007سال 

نشان ]. 11[خستگي به صورت تست آزمايشگاهي مورد تحقيق قرار دادند
دادند كرنش رچتينگ و نرخ انباشتگي آن به دامنه تنش و مقدار تنش 

مشاهده شد كه كرنش رچتينگ اثر مشهودي بر . ميانگين حساس است
- بررسي رفتار رچتينگ پلي .پليمر ندارد روي عمر خستگي براي اپوكسي

تحت و عددي  تجربيبه صورت  شريعتي و همكاران توسطاستال ابتدا 
 نشان دادندو  ]13[و  ]12[ انجام شده استبارگذاري متناوب تك محوره 

كه بزرگي و نرخ كرنش رچتينگ به دامنه تنش و تنش ميانگين اعمال 
به   2011در سال  نششريعتي و همكاراهمچنين  .شده حساس است

منظور اعمال اثر تنش ميانگين بر عمر خستگي پلي استال تابع تنش 
، ميانگين در قالب كميت آسيب معادل معرفي و ثوابت ماده براي تنش

هاي  در انتها مشخص شد كه ديدگاه .كرنش و انرژي كاليبره شده است
ل تنش و انرژي توفيق بيشتري در پيش بيني عمر خستگي پلي استا

به مطالعه رفتار  1390در سال ] 13[شريعتي و همكارانش . ]12[دارند
رچتينگ پوسته هاي استوانه اي پرداختند و مشاهده كردند كه نرخ 
- كرنش رچتينگ در چند سيكل ابتدايي زياد بوده و به مرور كاهش مي

رفتار نرم شوندگي پلي استال را  2011شريعتي و همكاران در سال  .يابد
كنترل به صورت عددي و تجربي مورد -ذاري تناوبي كرنشتحت بارگ

مدلسازي عددي با نرم افزار آباكوس و با استفاده  ].14[مطالعه قرار دادند 
از مدل هاي پيشرفته پالستيسيته من جمله سخت شوندگي ايزوتروپيك، 
سخت شوندگي سينماتيكي خطي و مدل سخت شوندگي ايزوتروپيك و 

   .شده است سينماتيك غيرخطي انجام
  

  دستگاه آزمايش
 INSTRONتمام آزمايش ها با استفاده از يك دستگاه سروهيدروليكي 

اين دستگاه توانايي . آمده است) 1(كه در شكل  انجام شده است 8802
داشته ، كه در صورت لزوم و براي  kN 250 اعمال بارگذاري ديناميكي تا 

استفاده  kN25 با ظرفيت  نيروسنجگيري مي توان از بهبود دقت اندازه
  . كرد

  
 آزمايشهاي نمونه خواص مكانيكيو  هندسه

  ASTM 606-92طبق استاندارد به منظور انجام آزمايش ها، نمونه ها 
تهيه نمونه ها از . آماده شدند) 2(هندسه و ابعاد نمونه مطابق شكل 

نمونه ها با . انجام شده است  mm 40ميلگردهاي پلي استال به قطر 
  .تهيه شده است CNCستفاده از دستگاه ا

با انجام آزمايش كشش ساده طبق نمونه ها خواص مكانيكي 
مدول يانگ و تنش تسليم ماده مورد   ASTM E 8-03استاندارد

 . آزمايش محاسبه شده است

با در نظر گرفتن  مقدار تنش تسليم مدول االستيسيته ونحوه محاسبه 
نمايش در آمده  به) 1(ن در جدول و مقادير آ) 3(در شكل % 0.2شيب 
  .است

 
استالپلي خواص مكانيكي ماده -1جدول  

ult (MPa) 
y

  (MPa) E(MPa) 

60 38.15 3100 

 
،مدول االستيسيته E كه در آن

y
،تنش تسليم

ult
ايي ميتنش نه -

  .باشند
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  نحوه آزمايش و نتايج
-هاي پليلوله ،بر رفتار رچتينگفركانس و ضخامت جهت بررسي تأثير 

 .قرار گرفتند آزمايشمورد هاي مختلف در ضخامت ها و فركانس استال
هاي تحت آزمايش بررسي مقادير نيروي متوسط، دامنه نيرو براي نمونه

در   Hz4192/0 كانس ثابت و برابر فر .آمده است )2( ، در جدولضخامت
  .نظر گرفته شده است

  
  
  

هاي آزمايش شده به منظور نمونهشده در  اندازه گيريهاي  كميت - 2جدول
  بررسي اثر ضخامت

سيكل 
  )Nf(نهايي

دامنه 
 )kN(نيرو

نيروي 
  )kN(متوسط

 ضخامت

)mm(  نمونه 

1  3.902  3.902  2 SP1 

896  4.77  4.77  2.5 SP2 

478  8.48  8.48  5 SP3 

493  11.13  11.13  7.5 SP4 

 SP5 توپر  13.25  13.25  472

  
، مقدار متوسط و دامنه نيـرو  بارگذاري فركانس اثر در آزمايش بررسي

) 3(انتخاب شده و مقادير فركـانس در جـدول    kN 77/4برابر مقدار ثابت 
  .آمده است

كنترل و در دماي -ها بصورت تنشآزمايش قابل ذكر است، كليه 
  :شودتعريف مي) 1(، بصورت رابطه كرنش رچتينگ .اندط انجام شدهمحي

)1                      (        max min

2
r

 



  

  
  

هاي آزمايش شده به نمونهشده در  اندازه گيريهاي  كميت -3جدول 
  بارگذاري منظور بررسي اثر فركانس

 نمونه (s)زمان   فركانس شكست سيكل

1714 0.2096 8177.5 SP6 

809 0.4192 1929.9 SP7 

339 0.6288 539.1 SP8 

407 0.7336 554.8 SP9 

684 0.8384 815.8 SP10 

801 1.2576 636.9 SP11 

  
  بررسي شيب حلقه هيستريزيس

به صورت شيب خط ] 8[مرجع شيب حلقه هيستريزيس را مطابق با 
در  شود كهيواصل نقاط بيشينه و كمينه حلقه هيستريزيس تعريف م

نمودار آن بر حسب تعداد سيكل بارگذاري . ش آمده استيبه نما) 4(شكل 
.  رسم شده است) 5(در شكل  ضخامت هاي مختلف براي گروه آزمايش

مقدار شيب كم شده  ،مشاهده مي شود با افزايش تعداد سيكل بارگذاري
عالوه  اريذبا افزايش تعداد سيكل بارگ. كه بيانگر نرم شوندگي ماده است

بر كاهش شيب، نرخ كاهش شيب بيشتر شده كه نشان دهنده بيشتر شدن 
و  SP3در دو نمونه  .ستا نرم شوندگي با افزايش تعداد سيكل بارگذاري

SP4 حال  نمودار تغييرات شيب حلقه هيستريزيس بر هم منطبق است  

  
  

مقادير بيشتري را شيب حلقه هيستريزيس  ،در نمونه توپر آنكه
هرچه نمونه شعاع داخلي بيشتري داشته باشد، نرم . گرددي مالحظه م

  .نشان مي دهد از خود شوندگي بيشتري را
  

  گيري نتيجهبحث و 
مشاهده شد كه  ،در آزمايشات بررسي اثر ضخامت بر رفتار رچتينگ

در مقابل تغيير شكل پالستيك مقاومت نداشته و در  mm 2ضخامت 
ها در در ديگر نمونه ،mm 5/2شكند و به جز ضخامت سيكل اول مي

سيكل دچار زوال شده كه نشاندهنده  493الي  472حدود تعداد سيكل 
يعني اعمال مقدار تنش يكسان، عمر . عمر تقريبا يكسان آن هاست

با توجه به شكل . كندخستگي يكساني را فارغ از ميزان ضخامت ايجاد مي
مشاهده شد و %) 4/3(در نمونه توپر كمترين ميزان كرنش رچتينگ ، )6(

را در %) 8/4(بيشترين مقدار كرنش رچتينگ  mm 5/2نمونه با ضخامت 
توان نتيجه گرفت كه با افزايش ضخامت، مي. مشاهده شدهنگام شكست 

ماده  تودهتوان وجود مقدار كرنش رچتينگ كاهش يافته كه علت آن را مي
ل آنكه در حا ؛كنددانست كه در مقابل تغيير شكل پالستيك مقاومت مي

  .تواند تغيير شكل دهدهاي كمتر، نمونه به راحتي ميضخامت
و مشخص  بررسي شد بارگذاري وابستگي رفتار رچتينگ به فركانس

زمان انجام  ،بيشتر شود Hz6288/0 كه اگر فركانس از  مقدار  گرديد
ثانيه ثابت شده و تغييرات چنداني ندارد كه در  1000 كمتر ازدر آزمايش 

توان دريافت كه مي) 8(با توجه به شكل . به نمايش آمده است) 7(شكل 
 تعداد سيكلها و هم زمان انجام آزمايش هم ،در فركانس هاي پايين نيز

و با افزايش فركانس، تعداد  Hz 6288/0 ربا گذر از مقدا. يابدافزايش مي
سيكل ها افزايش يافته و در مقادير معين فركانس، تعداد سيكل شكست 

با افزايش مقدار فركانس، ميزان زمان الزم . ين مقدار را خواهد داشتكمتر
توان بيان داشت كه زمان براي انجام آزمايش تا حدودي ثابت مانده و مي
براي آزمايشات بررسي اثر . انجام آزمايش مستقل از فركانس خواهد شد

فركانس به عنوان مثال نمودار كرنش رچتينگ بر حسب تعداد سيكل 
بيشترين  مشاهده مي شود كه. آورده شده است) 9(در شكل  SP6 نمونه

-هاي انتهايي بوده و به سرعت افزايش ميتغيير كرنش رچتينگ در سيكل

به نمودار خزش، اين نمودارها به دليل   .آنكه نمونه گسيخته شوديابد تا 
  .گفته مي شودبه كرنش رچتينگ، خزش سيكلي نيز 

  
  گيري نتيجه

استال خامت بر كرنش رچتينگ و رفتار خستگي لوله پلياثر فركانس و ض
  توان به صورت زير بيان كرد؛را ميمهمترين نتايج . مورد مطالعه قرار گرفت

 . ضخامت در مقابل تنش يكسان اثري بر عمر خستگي ندارد .1

 . با افزايش ضخامت، مقدار كرنش رچتينگ كاهش مي يابد .2

زمان انجام  ،شود بيشتر Hz6288/0 اگر فركانس از  مقدار  .3
ثانيه ثابت شده و تغييرات  1000 مقادير كمتر ازدر آزمايش 

   .مشاهده نمي شود

هم تعداد سيكلها و هم زمان انجام  ،در فركانس هاي پايين .4
 .يابدافزايش مي آزمايش

تا ، تعداد سيكل ها Hz6288/0 از مقدار با افزايش فركانس .5
 . بديامي افزايش حدودي 



٤ 

ر فركانس، ميزان زمان الزم براي انجام آزمايش با افزايش مقدا .6
توان بيان داشت كه زمان انجام تا حدودي ثابت مانده و مي

 .آزمايش مستقل از فركانس خواهد شد

مقدار  ،مشاهده مي شود با افزايش تعداد سيكل بارگذاري .7
 .شيب كم شده كه بيانگر نرم شوندگي ماده است

الوه بر كاهش شيب، نرخ ع ،اريذبا افزايش تعداد سيكل بارگ .8
كاهش شيب بيشتر شده كه نشان دهنده بيشتر شدن نرم 

 .ستا شوندگي با افزايش تعداد سيكل بارگذاري

مقادير بيشتري را شيب حلقه هيستريزيس، در نمونه توپر  .9
هرچه نمونه شعاع داخلي بيشتري داشته باشد، نرم . داراست

  .شوندگي بيشتري را نشان مي دهد
  

  انمودارهها و   شكل
  

  
  نمونه آزمايش در دستگاه سروهيدروليك -1شكل 

 
ابعاد نمونه آزمايش  - 2شكل 

  پلي استال كرنش –نمودار تنش  -3شكل 

  

  شيب حلقه هيستريزيس -4شكل
  

  
  شيب حلقه هيستريزيس براي نمونه با ضخامت هاي مختلف -5شكل

  
  

  
هاي تكرنش رچتينگ برحسب تعداد سيكل با ضخام نمودار-6شكل

  مختلف
  

  
  زمان آزمايش بر حسب فركانسنمودار -7شكل
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  تعداد سيكل بر حسب فركانسنمودار - 8شكل

  

  
  SP6كرنش رچتينگ برحسب تعداد سيكل براي نمونه  نمودار-9شكل
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