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 چکیذٌ 

 دس ایي همالِ تِ تشسسی تجشتی تأثیش گطَدگی تش سفتاس سچتیٌگ

(Ratcheting) پشداختِ ضذُ  سیکلی تحت تاسگزاسی ّای هستطیلیقٍس

ّیذسٍلیک ایٌستشٍى  -دستگاُ سشٍ اص ّای تجشتیتستجْت اًجام  است.

8802 (Servo-Hydraulic INSTRON ) .تاسگزاسیاستفادُ ضذُ است 

ٍ دس دهای هحیط صَست  MPa/sec230، تا ًشخ تٌص کٌتشل تصَست

آصاد  سَی دیگشٍ دٍ  لثِ دسگیشّای ٍسق تصَست دٍ گاُتکیِ است. گشفتِ

یک ٍسق تذٍى گطَدگی ٍ یک ٍسق  جْت تشسسی اثش گطَدگی، .تاضٌذهی

اًذ. ًوَداسّای کشًص سچتیٌگ ٍ ًشخ آى تش تا گطَدگی دایشٍی تست ضذُ

کشًص  -تٌص ّایّای تاسگزاسی ٍ ّوچٌیي ًوَداسحسة تعذاد سیکل

دّذ کِ اسّا ًطاى هیًوَدایي  اًذ.حمیمی تشای ّش دٍ ًوًَِ تشسین ضذُ

ّا، تغییشات ٍجَد گطَدگی عالٍُ تش کاّص ضذیذ عوش خستگی ٍسق

ّای اتتذایی ٍ اًتْایی ًوَداسّای کشًص سچتیٌگ، ضذیذتشی سا دس سیکل

 ضَد.کشًص حمیمی هٌجش هی -ٍ تٌصکشًص سچتیٌگ ًشخ 

ٍسق  -تاسگزاسی سیکلی  -سچتیٌگ  – تست تجشتی َاي کلیذي:ياصٌ
 گطَدگی دایشٍی –هستطیلی 

 

 مقذمٍ

ذ. ٌتاضهی ّاّای هٌْذسی ٍسقتشیي ٍ پشکاستشدتشیي ساصُیکی اص هْن

ٍ  تاصسسی سٍغٌکاسی،ّا جْت اتصاالت، گاّی ٍجَد گطَدگی دس ٍسق

ّای حاٍی تشسسی ٍسقسٍ اص ایي ًاپزیش است. اجتٌاب کاّص توشکض تٌص

 تاضذ.حائض اّویت هیًیض گطَدگی 

ّای هٌْذسی حائض ی کِ اهشٍصُ دس طشاحییکی اص هَضَعات هْو

تاضذ، پذیذُ خستگی دس هَاد است. تعییي خَاظ ایي پذیذُ، اّویت هی

ّای خستگی پشتکشاس)تشای هَاد تا تغییش ضکل االستیک( ٍ تَسط آصهَى

 گیشد.تکشاس)تشای هَاد تا تغییش ضکل پالستیک( صَست هیکن

دِّ اخیش هَسد  ٍ دس دٍ هعشفی 1970پذیذُ هْوی کِ دس سال 

تصَست اًثاضتگی کِ  تاضذهیسچتیٌگ تَجِ صیادی لشاس گشفتِ است، 

ّای تحت تاسگزاسی سیکلی تا سیکل تِ سیکل کشًص پالستیک دس ساصُ

ایي پذیذُ  .[1]ضَدداهٌِ تٌص ثاتت ٍ تٌص هیاًگیي غیشصفش تعشیف هی

تٌص ُ، تشای ایجاد ایي پذیذتکشاس لاتل هطاّذُ است. ّای کندس خستگی

تَاًذ عوش هیسچتیٌگ  تٌص تسلین ساصُ تشسذ. اعوالی تایذ فشاتش اص

تحت استعاش یا  خستگی ساصُ سا کاّص دّذ، ٍ یا هٌجش تِ خشاتی سیستنِ

-تٌاتشایي پذیذُ هزکَس، پاساهتش هْوی جْت پیص تاسگزاسی سیکلی ضَد.

 .[2]تاضذّای هٌْذسی هیتیٌی عوش خستگی ساصُ

ّای هستطیلی گطَدگی تش سفتاس سچتیٌگ ٍسقثش دس ایي همالِ ا

، یک ٍسق تذٍى دس ایي تشسسیضذُ است. تشسسی  سیکلی تحت تاسگزاسی

 -، تا استفادُ اص دستگاُ سشٍطَدگی ٍ یک ٍسق تا گطَدگی دایشٍیگ

تاسگزاسی تصَست اًذ. هَسد آصهایص لشاس گشفتِ 8802ّیذسٍلیک ایٌستشٍى 

ٍ دس دهای هحیط صَست گشفتِ  MPa/sec230تٌص تٌص کٌتشل، تا ًشخ 

دٌّذ کِ ٍجَد گطَدگی عالٍُ تش ًوَداسّای سسن ضذُ ًطاى هی است.

ّای ّا، تغییشات ضذیذتشی سا دس سیکلکاّص ضذیذ عوش خستگی ٍسق

کشًص  -اتتذایی ٍ اًتْایی ًوَداسّای کشًص سچتیٌگ، ًشخ آى ٍ تٌص

 ضَد.حمیمی هٌجش هی

 

 ایشَاي مًرد آسمخًاص مکاویکی يرق

ّای هَسد آصهایص، تست کطص هحَسی جْت تعییي خَاظ هکاًیکی ٍسق

 ، تَسط دستگاASTM E8ُاستاًذاسد هطاتك تش سٍی ًوًَِ 

، خَاظ ّای آصهایطگاّیتا تَجِ تِ دادُ اًجام ضذُ است. 8802ایٌستشٍى

 گشدًذ:تعییي هی 1جذٍلهکاًیکی ٍسق تصَست 

 
 خًاص مکاویکی مادٌ -0جذيل
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 َاي مًرد آسمایشيرقي شزایط مزسي   َىذسٍ

ّای هستطیلی، اص جْت تعییي اثش گطَدگی دایشٍی تش سفتاس سچتیٌگ ٍسق

ٍ ضخاهت  100، عشض اسوی 120یک ٍسق تذٍى گطَدگی تا طَل اسوی 

هتش، ٍ یک ٍسق هطاتِ دیگش، تا گطَدگی هشکضی تِ لطش هیلی 2.1اسوی

 هتش استفادُ ضذُ است.هیلی 34

 دٍ لثِ گیشداس ٍ دٍ لثِضشایط هشصی ّش دٍ ٍسق تست ضذُ تصَست 

ّای صَست ًیشٍّای گستشدُ تِ لثِ(. تذیيCFCFتاضٌذ)آصاد هی دیگش

 ضَد.تاالیی ٍ پاییٌی ٍسق ٍاسد هی

 
 وحًٌ آسمایش ي وتایج

جْت تشسسی تأثیش گطَدگی دایشٍی تش سفتاس سچتیٌگ ٍسق هستطیلی، دٍ 

ٍ دیگشی تا گطَدگی  (PL1)گطَدگیٍسق هطاتِ، یکی تذٍى 

هَسد تست لشاس گشفتٌذ. همادیش ًیشٍی هتَسط، داهٌِ ًیشٍ ٍ  (PL2)دایشٍی

 آهذُ است. 2فشکاًس تاسگزاسی تشای دٍ ًوًَِ هزکَس، دس جذٍل

 
 َاي آسمایشگاَیمًرد استفادٌ در تست مقادیز -2جذيل

 ًوًَِ (KNًیشٍی هتَسط) (KNداهٌِ ًیشٍ) فشکاًس (Nfسیکل ًْایی)

2332 3159/0 39 39 PL1 

9 3159/0 39 39 PL2 

 

 ضَد:فشکاًس تاسگزاسی تا تَجِ تِ ساتطِ صیش تعییي هی
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ایي همالِ، تشاتش  تاضذ کِ دسًشخ تاسگزاسی هی دس ساتطِ فَق

230MPa/sec .دس ًظش گشفتِ ضذُ است
amp

F تاضذ.ًیض داهٌِ ًیشٍ هی 

کٌتشل ٍ دس دهای هحیط اًجام  -ّا تصَست تٌصلاتل رکش است، کلیِ تست

 اًذ.ضذُ

 :گشدًذتیاى هی (3)ٍ  (2)ٍ ًشخ آى، تصَست سٍاتط  کشًص سچتیٌگ
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 یّاتا تَجِ تِ سٍاتط فَق ٍ اطالعات تذست آهذُ اص تست

تش حسة تعذاد سیکل  آى، ًوَداسّای کشًص سچتیٌگ ٍ ًشخ یآصهایطگاّ

تِ ّوشاُ ًوَداسّای تٌص تش حسة کشًص حمیمی تشای ّش دٍ ٍسق، دس 

 آهذُ است. 6تا  1 یّاضکل
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دّذ کِ ایي صعَد ٍ ًضٍل دس صَست ٍجَد چطوگیشی اص خَد ًطاى هی

 ضَد.گطَدگی ضذیذتش هی
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یاتذ. تغییشات افضایص هی دٍتاسُ تغییشاتایي  اًتْاییّای ایٌکِ دس سیکل

 تاضذ.هی تذٍى گطَدگیهزکَس تشای ٍسق تا گطَدگی تیطتش اص ٍسق 
 

 اَا ي ومًدارَ  شکل

 دس ایي لسوت آهذُ است. ّاٍسقتست ّای هشتَط تِ ضکل

 

 
 PL1ومًدار کزوش رچتیىگ بز حسب سیکل بارگذاري بزاي  -0شکل

 

 
 PL1خ کزوش رچتیىگ بز حسب سیکل بارگذاري بزاي ومًدار وز -2شکل

 
ومًدار تىش بز حسب کزوش حقیقی در سیکلُاي مختلف  -9شکل

 PL1بارگذاري بزاي 

 

 
 PL2ومًدار کزوش رچتیىگ بز حسب سیکل بارگذاري بزاي  -4شکل

 

 
 PL2ومًدار وزخ کزوش رچتیىگ بز حسب سیکل بارگذاري بزاي  -5شکل

 

 
بز حسب کزوش حقیقی در سیکلُاي مختلف  ومًدار تىش -6شکل
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