
 

 
  البفهرست مط

  شماره صفحه  عنوان مطالب
                                                                                                        

  ١  چكيده

  ٢  مقدمه

  ۴  ده شکستيچرخ دنده ها وپد: فصل اول 

  ٥   با چرخ دندهييآشنا )١- ١ °

  ٦   شکست دندهيطيعوامل مح)١- ٢ °

  ٧   شکست دندهيکيانعوامل مک) ١- ٣ °

  ٩   دندانهي خمشيخستگ) ١-٤     

  ١٠  محاسبه تنش در دندانه) ١- ٥ °

  ١٣   و نحوه محاسبه عمريخچه بار گذاريتار) ١- ٦ °

  ١٥   محاسبهي روشهاو يده خستگيپد: فصل دوم 

  ١٦   StrainLifeروش)٢- ١ °

  ١٧  مقدمه) ٢- ١- ١ °

  ١٨  روابط کرنش) ٢-١-٢     

  ١٨  يکرنش تحت بارگذار) ٣- ١- ٢ °

  ١٩  Stress Lifeروش ) ٢- ٢ °

  ٢٠  مقدمه) ٢- ٢- ١ °

  ٢١ S-Nنمودار ) ٢-٢-٢     

  ٢٢  S-N موثر بر نمودار يفاکتورها) ٣- ٢- ٢ °

  ٢٤   ياثر بارگذار)١-٣- ٢- ٢ °

  ٢٤   سطحياثر صاف)٢-٣- ۲- ٢ °

  ٢٧  ان تنشياثر اندازه و گراد)٣- ٣- ٢-٢    



 

  ٢٧  تاثر تمرکز تنش )٤-٣- ٢- ٢ °

  ٢٧  تاثر تنش متوسط)٥-٣- ٢- ٢ °

  ٣٠  يکلي سي و شمارش بارهايبارگذار: فصل سوم 

  ٣١  مقدمه )١- ٣ °

  ٣٢   يش بار خستگينما)٢- ٣ °

  ٣٣   Rain Flowروش شمارش با)٣- ٣ °

  ٣٧  ز تنش در چرخ دنده و المان محدوديآنال : چهارمفصل 

  ٣٨  مقدمه )١- ٤ °

  ٣٨   يتئور)٢- ٤ °

  ٣٩   يروابط جابجائ)٣- ٤ °

  ٤١  ن عمرييده و تع در چرخدنيمحاسبه خستگ : پنجمفصل 

  ٤٢  مقدمه )١- ٥ °

  ٤٣   چرخدندهينحوه بار گذار)٢- ٥ °

  ٤٦  ن بر عمر يانگير مقدار ميتاث)٣- ٥ °

  ٤٦  محاسبه عمر کل )٤- ٥ °

  ٤٩  شنهاداتي و پيريجه گي و نتيبررس : ششمفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ها فهرست شكل  

  شماره صفحه  عنوان 
                                                                                                          

  ۶ نولوت دندهيلندری و ايچرخدنده ساده س ) ۱-۱

  ٦  انواع چرخ دنده )۱-۲

  ٨ pittingده يپد )۱-۳

  ٨  ر و فشار هرتزيدو دنده درگ )۱-۴

  ۹  شکست دائم در دنده )۱-۵

  ١٠  شکست در اثر خستگی پای دنده )۱-۶

  ١١   تنشثرحداك )٧-١

  ١٢  نيحداکثر تنش طبق د )۱-۸

  ١٢  ته و نوار کششی             يسيع تنش در پای دنده در روش فتواالستيتوز )۱-۹

  ١٦  قطعه قبل و بعد از تنش )١-٢

  ۱۸  روابط كرنش )۲-۲

  ١٩  Hysteresis Loopشكل  )٣-٢

  ٢٨  ر اندازهيتاث )۲-۴

  ٢٩  انواع مختلف بارگذاری )۲-۵

  ٣٠  ت منحنی بارخصاشم )٦-٢

  High ۳۰منحنی  )۲-۷

  ٣٥  خچه باريتار) ۳-۱

  ٣٦  کلیيروشهای شمارش بارهای س )٢-٣

  ٣٦ Load spectrumمشخصات  )۳-۳

  Rain flow ۳۷شش مرحله روش  )۳-۴

  ٤٣ تنش صفحه ای )۴-۱

  

 



 

  ها نمودارفهرست   

  شماره صفحه  عنوان 
                                                                                                          

  ۱۷ نمودار تنش و كرنش )۲-۱

  ٢٢   پايهS-Nنمودار  )۲-۲

  ٢٣ S-Nنمودار پايه و تغيير يافته  )۲-۳

  ٢٨  منحني گربر و گودمن )۲-۸

  ۴۹   منحني پاي دنده۱نمودار  )۶-۱

  ٤٩   منحني پاي دنده۲نمودار  )۶-۲

  ٥٠   منحني پاي دنده۳دار نمو )٣-٦

  ٥٠   منحني پاي دنده۴نمودار  )۶-۴

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دهيچک

 عمر  برخوردار استيت باالئيک چرخ دنده از اهمي ين عمر کارييربکس تعيک گي هر چه بهتر ي طراحيبرا

د که باعث  باشي دندانه مي خمشين آنها خستگي از مهمتريکي دارد که ي بستگياديک چرخ دنده به عوامل زي

 که تمرکز تنش ي دنده واقع شده اند نقطه اين نقاط در پايامم خواهد شد يشروع ترک در نقاط تنش ماکز

  . گردد ي ميکي مکاني بااليجاد تنشهايباعث ا

 ي عمر خستگي دنده بر روي پاي خمشير تنشهايتاث به Stress Life روشيرين پروزه با بکارگيدر ا

 يگر استفاده ميمر قطعات دعن يي تعين روش بارها برايام پرداخت يک دنده خواهي نقاط مختلف چرخ دنده در

ن بمنظور دسته ي شود همچني چرخ دنده استفاده مي عمر خستگينيش بي پين روش براينجا از ايشود اما در ا

تنش ز بمنظور محاسبه ي شود و ني استفاده ميکلي شمارش بار سي براRain Flow از روش ي بار تکراريبند

 عمر ي بر روي خمشيص تنشهايتشخ ي براS-Nت از نمودار ي شودو در نهاياز روش المان محدود استفاده م

  .شود  ي استفاده م چرخ دندهيخستگ

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  



 

  مقدمه

دانيم مبناي كار دستگاههاي مكانيكي بر حركت نهاده شده است در اين دستگاهها  همانطوريكه مي

هاي  براي هر يك از موارد مذكور مكانيزم.  ، انتقال و تبديل حركت وجود دارد توليدمكانيزمهاي متعددي براي 

. شود  كاري، صرفه اقصادي و منبع انرژي موجود برگزيده ميطاي وجود دارد كه با لحاظ كردن شراي ويژه

اما براي . باشند هاي حركت مي ها از انواع توليد كننده موتورهاي الكتريكي، موتورهاي احتراق داخلي و توربين

ها و يا مجموعه آنها  ده شود كه چرخدن انتقال و تبديل قدرت معموالً از شفت، تسمه، زنجير و چرخنده استفاده مي

شود از اهميت خاصي برخوردار است بدليل آنكه انتقال و تبديل قدرت در آن كامل، بدون  كه گيربكس ناميده مي

لذا در دورها و گشتاورهاي باال به راحتي قابل استفاده . باالئي است كم حجم و داراي قابليت اطمينان ,لغزش

  . است

توان از گيربكس و ديفرانسيل اتومبيل، تبديل دور در توربينها گيربكس  ها مي از جمله موارد مصرف چرخدنده

  . آالت صنعتي نام برد آسانسور و ديگر ماشين

 ساعت، ويدئو و دوربينهاي ويدئوئي بكارگيري از طرفي براي ساخت دستگاههاي ميكرومكانيكي مانند

  . ها ميكرومتري رايج شده است چرخدنده

ها و گيربكس بدليل نياز اقتصادي صنايع به  طراحي پيشرفته مكانيك، براي هر چه كوچكتر كردن چرخدنده

مواد اوليه، و نيز كم ، در بكاربري مواد و هزينه توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در مقايسه با مصرف جويي صرفه

تر شدن قطعات مكانيكي بدليل امكان استفاده از انرژي كمتر بمنظور مدنظر قرار دادن مسائل  تر و سبك حجم

هاي كوچك با دقت و داراي عمر مشخص توليد  تا چرخدنده. زيست محيطي، كار برد روزافزوني رسيده است

لوب است و نه عمر كوتاه بلكه عمر بهينه در محدوده زمان نهايت مط بيبعبارتي در طراحي بهينه نه عمر . گردد

ايده قديمي ساخت اتومبيلها و دستگاههاي مكانيكي با عمرهاي . باشد مصرف دستگاه هدف طراحي امروزي مي

هاي كوچك و جمع و جور امروزي داده كه عمر كمتر از ده سال دارند  طوالني جاي خود را به خودروها و دستگاه

  . باشد نوع موادي در اين دستگاهها در حداقل ممكن است ميف هر و مصر



 

ها از اهميت فراواني  بيني عمر قطعات مكانيكي از جمله چرخدنده با توجه به ايده عمر بهينه تعيين و پيش

ها عمر  كند خستگي مكانيكي است و در طراحي چرخدنده  را تعيين مي برخوردار است، آنچه عمر يك چرخدنده

  . بيني گردد تا متناسب با عمر مورد نياز نقاط مختلف آن تقويت گردد  بايد پيش ندهخستگي چرخد

هاي غول پيكري ساخت كه عمر مطلوب را بما  توان با بكارگيري ضرائب اطمينان باال چرخدنده ديگر نمي

 مناسب خواهيم اي با عمر ، با حداقل مواد مصرفي و حداكثر سبكي چرخدنده بدهد بلكه با طراحي بهينه چرخدنده

اي كه ايمني دارد جلوگيري از شكست غيرمنتظره قطعات مكانيكي از  از سوي ديگر بدليل اهميت ويژه. داشت

ساختمانهاي بلندي است كه امروزه اكثر مناطق مسكوني دنيا پر از . اي دارد العاده جمله چرخدنده اهميت فوق

  . باشد انسورها ميجابجائي ساكنان آن وابسته به چرخش مطمئن گيربكس آس

  



 

  

  

  

  فصل اول

  

  ها و پديده شكست چرخدنده
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  فصل اول

  چرخدنده ها و پديده شکست

   آشنائي با چرخدنده-۱-۱

در دور گشتاور خاصي كند و يا اينكه  قدرت بطور معمول در دور و گشتاور ثابت كار ميهر منبع توليد 

ولي ممكن است در عمل نياز به دور . باشد  دور و گشتاور محدود ميبيشترين بازده را دارد و يا اينكه بازه تغييرات

باشيم كه از  هاي انتقال و تبديل حركت مي يا گشتاور متفاوتي باشد در نتيجه مجبور به استفاده از سيستم

  اي چرخدنده قسمت اصلي يك گيربكس چرخدنده. باشد  و يا گيربكس مي ها چرخدنده معروفترين اين سيستم

شود شكل  هاي خاصي با شكل اينولوت منتهي مي شد كه شامل يك ديسك دوار است كه در محيط به دندهبا مي

 در حين حركت ثابت بماند و اين موضوع  اي چرخدنده ها بدليل آن است كه سرعت زاويه اينولوتي سطح دنده

البته . مديگر درگير شوندكند دوچرخدنده مجاور در نقاط تماس با منحني خاصي بنام اينولوت با ه ايجاب مي

 ۱باشد شكل   بستگي دارد كه حاصل تقسيم قطر دندانده بر تعداد دندانه مي اندازه هر دندانه به مدول چرخدنده

  .دهد يك چرخدنده ساده و منحني اينولوت را نشان مي

  

  

  

  

   ساده سيلندري و اينولوت دنده  چرخدنده -۱شكل 



 ٦

هاي متفاوتي بكار  ه برحسب نوع كاربرد، راستاي شفتها و نيز لحاظ نمودن سروصدا و غيره چرخدندهالبت

ها همان شكل  باشد كه البته شكل سطح دنده  مارپيچ، مخروطي و چرخ حلزون مي رود كه از جمله چرخدنده مي

  . باشد اينولوت مي

  

  

  

   انواع چرخدنده -۲شكل 

  

گردد بعضي از اين عوامل  تأثير عوامل مختلف به مرور دچار خرابي و شكست مي اي تحت هر چرخدنده

  . باشند محيطي فيزيكي و بعضي ديگر عوامل مكانيكي شكست مي

   عوامل محيطي شكست دنده -۲-۱

رت عدم ها عالوه بر تماس فشاري تماس لغزشي نيز وجود دارد كه در صو  در چرخدنده:الف ـ روغن كاري

روغن كاري صحيح سطوح تماس دچار اصطكاك خشك شده و پديده خوردگي چه بصورت گرم و يا سرد اتفاق 

شود كه  افتد كه هر چه اين خوردگي بيشتر پيشرفت كند، باعث ايجاد خلل و فرج و نيز افزايش اصطكاك مي مي

ام درگيري و خستگي زودرس گردد و هم افزايش سايش باعث ايجاد ضربه در هنگ هم باعث سر و صدا مي

  . گردد مي



 

 اگر در اثر اصطكاك در نقاط تماس دما باال برود و نيز اگر دماي محيط كاركرده :ب ـ جوش خوردگي

براي لحظات كوتاهي به همديگر  باال باشد بدليل وجود فشار زياد ممكن است سطوح دو دنده درگير  چرخدنده

از يكديگر اين جوشها شكسته شده و باعث ايجاد كندگي و تخريب جوش بخورند و در لحظه جدا شدن دو دنده 

براي جلوگيري از بروز چنين وضعيتي از خنك كاري مناسب و يا روغنكاري خوب استفاده . گردند در سطوح مي

  . گردد مي

خت تواند بدليل توليد غلط و يا خطاهاي سا وجود ارتعاش زياد و غيرمجاز كه مي: ج ـ وجود ارتعاش غيرمجاز

اگر اين ارتعاشات بطور اتفاقي . تواند باعث ايجاد سروصدا و تخريب دنده گردد و يا نصب بر روي شفت باشد مي

تر خواهد بود جداي از عوامل فيزيكي كه در باال عنوان  در محدوده تشديد باشند ايجاد سروصدا و تخريب جدي

  . اشد خواهيم پرداختب شد در مبحث بعدي به علل مكانيكي شكست كه مورد بحث ما مي

   عوامل مكانيك شكست -۳-۱

توان به  باشند مي ها مي از مهمترين عوامل مكانيكي شكست كه در اغلب مواقع عامل اصلي تخريب چرخدنده

  : موارد ذيل اشاره كرد

 زماني كه دو دنده با  :Pitting و يا (Surface Contact Fatigue)الف ـ خستگي تماس سطحي 

دهد و نقاط اطراف نيز   درگيري ماده تغيير شكل پالستيك مينقطعهباشند بعلت فشار زياد در  ميهمديگر درگير 

نقاط تمركز فشار و تغيير شكل پالستيك سطح تخريب شده و ايجاد گردند كه در  دچار تغيير شكل االستيك مي

رفته بعلت  كند كه رفته مييعني قطعاتي از سطح كنده شده و ايجاد سطحي زبر و ناصاف . كند  ميPitحفره يا 

گردد كه اين تركها زمينه  ها بزرگتر شده و يا باعث ايجاد تركهايي مي ايجاد تمركز تنش در اطراف اين نقاط حفره

  . كند را براي شكست دنده مهيا مي

  



 ٨

  

  

 Piting پديده -۳شكل 

  . باشد فشار مؤثر در اين پديده فشار هرتس مي

  

  دو دنده درگير و فشار هرتس -۴شكل 

  اي جداگانه بررسي گرديده است   در پروژهPitingپديده خستگي سطح و 

رگيري غلتشي دو دنده درگير  در اثر د :(Rolling Contact Fatigue)ب ـ خستگي تماس چرخشي 

ماده در راستاي فشار غلتشي سيالن يافته و پس از عبور از منطقه فشار به اندازه تغيير شكل االستيك ماده به 

  . شود با تكرار سيكلي اين حالت ماده دچار خستگي شده از سطح دنده كنده مي. گردد حالت اول برمي

ر گونه ضربه و يا بار غيرمجاز كه از حد تحمل دنده بيشتر باشد  ه:ج ـ شكست در اثر ضربه يا بار غيرمجاز 

افتد به  هاي با دور پايين و گشتاور باال اتفاق مي گردد كه اغلب در دنده باعث ايجاد شكست ناگهاني در دنده مي

  . گويند اين نوع شكست، شكست دائم نيز مي



 ٩

  

   شكست دائم در دنده-۵شكل 

 اين نوع خستگي در اثر تكرار بار خمشي  :(Tooth Bending Fatige)د ـ خستگي خمشي دندانده 

ع موضوكه . گردد وارد بر دندانه باعث ايجاد ترك در پاي دندانه درجايي كه تمركز تنش بااليي وجود دارد، مي

  . بحث اين پروژه بوده و در قسمتهاي بعدي به تفصيل توضيح خواهيم داد

كست در اثر خستگي خمشي دو ناحيه قابل تشخيص است، ناحيه خستگي و ناحيه برش كه در محل ش

  : مشخصه اين نوع خستگي است

  

  

   شكست در اثر خستگي پاي دندانه-۶شكل 



 ١٠

   دندانه  خستگي خمشي-۴-۱

گردد، اگر هر دنده را به  همانطوريكه گفته شد خستگي خمشي در اثر تكرار بار خمشي در دندانه ايجاد مي

وجود آمدن تنش كششي  مانند يك تير يك سر درگير درنظر بگيريم، وارد شدن بار در يك طرف دنده باعث به

 درگيري اين بار در ته دنده ماكزيمم شود كه در شروع در يك طرف و تنش فشاري در سمت ديگر دندانه مي

يابد تا در انتهيا درگيري به صفر برسد و  رود اين بار كاهش مي است و هر چه درگيري به سمت پاي دندانه مي

افتد كه  بر طبق معيارهاي خستگي شروع ترك در نقاطي اتفاق مي. كند پيدا مياين بارگذاري بطور سيكي ادامه 

 توضيح داده S-Nتنش بوده و يا بيشترين مقدار تكرار و يا هر دو بطوريكه توسط نمودار يا داراي بيشترين مقدار 

اول . لذا براي پي بردن به رفتار خستگي يك چرخ دنده چند عامل مهم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. شود مي

اظ دامنه وتكرار محاسبه تنش ماكزيمم و نقاط تمركز تنش دريك دنده وسپس مطالعه رفتار بار وارده از لح

(Load history) و نيز مقاومت ماده در برابر تنش (S-N) گردد به روش آزمايشگاهي تعيين مي كه.   

  

   محاسبه تنش در دندانه -۵-۱

توان به سهمي لوئيس اشاره كرد با استفاده از فوالد در ساخت  از مهمترين اين روش مي: روش تحليلي) الف

 لوئيس ۱۸۹۲ تنش باال شروع شد در سال نقطعه يا نقطعهفترين چرخدنده تالش براي يافتن ضعي

(W.Lewis)مناطقي از دندانه با استحكام خمشي يكسان را به دست آورد كه به سهمي لوئيس معروف است  .

رود، در آمريكا هنوز هم  ترين محل بشمار مي شود بعنوان ضعيف جائيكه سهمي لوئيس بر پاي دندانه مماس مي

گيرند و بر همين اساس نيز محاسبه   ميدانه را محل تماس سهمي لوئيس با پاي دندانه در نظر محل شكست دن

  :  گيرد   صورت ميKelly/Pedersemحداكثر تنش به كمك تساوي 
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  Kelly/Pedersem حداكثر تنش بنابر -۷شكل 

  : كند  را پيشنهاد مي°30 طراحي سهمي لوئيس را مشكل دانسته و مماس Hoffer نيز 1947در سال 

  

 DIN 3990 حداكثر تنش مطابق -۸شكل 
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 ، محل حداكثر تنش را در پاي دندانه °30از آن زمان به بعد در خيلي از كشورها از جمله آلمان مماس 

نين محل حداكثر تنش كه  و همچ°30كند كه شكل زير چگونگي توزيع تنش پاي دندانه و مماس  مشخص مي

  . دهد به كمك روشهاي مختلف بدست آمده را نشان مي

  

   توزيع تنش در پاي دندانه در روش فوتواالستيسيته و نوار كششي -۹شكل 

باشد كه نمونه آن در شكل باال  سبات تنش در دندانه استفاده از روش فوتواالستيسيته مينمونه ديگري از محا

  . همچنين استفاده از نوار كششي در اندا تنش نشان داده شده است. آمده است

هايي كه داراي شكل ته    روشي كه شرح داده شد روش تحليلي بوده و براي دنده:روش المان محدود ) ب

هاي داري ته بري ميزان تنش به راحتي قابل محاسبه نيستند و يا محاسبات در   چرخ دندهخاصي هستند مثالً
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باشد كه تعيين آنها نيز با دشواري  اين روش كامالً پيچيده بوده و نيازمند اعمال ضرائب ويژه تصحيح و غيره مي

  . همراه است

  

ي فوق الذکر جديدتر بوده و امروزه در شود كه نسبت به روشها لذا در اين پروژه روش ديگري استفاده مي

روش المان محدود با مشخص بودن هندسه دندانه و بار وارده و خواص مواد به . صنعت كاربردهاي زيادي دارد

  تواند تنش در نقاط مختلف را محاسبه نمايد راحتي مي

   

   تاريخچه بارگذاري و نحوه محاسبه عمر -۶-۱

  

دانيم  همانطوريكه مي. بار، تكرار و نحوه تكرار آن است محاسبه دامنه آيتم ديگر براي تعيين عمر خستگي،

گردند پس  هاي انتقال دهنده بار درگير شده و آزاد مي ها به نوبت با چرخدنده  هريك از دنده در يك چرخدنده

ث ايجاد ترك بطور طبيعي با بار تكراري سروكار دارند در نقاط تنش باال تكرار اين بار بعد از تناوب مشخص باع

از طرفي برحسب كاربرد چرخدنده اندازه و نحوه اعمال بار متفاوت خواهد بود پس . و شروع شكست خواهد شد

 از طرفي برحسب كاربرد چرخدنده اندازه و گردند و وارد محاسبات ميشود  به شيوه خاصي اين بارها فشرده مي

 اين گردند شود و وارد محاسبات مي  مي بارها فشردهنحوه اعمال بار متفاوت خواهد بود پس به شيوه خاصي اين

  .  معروف هستند در فصل سوم بطور مفصل بررسي خواهد شدC ycle countingروشهاي 

  

مطلب مهم ديگر كه در محاسبات عمر خستگي بايد تعيين گردد رفتار مواد بكار رفته در ساخت چرخدنده و 

شود و در نهايت نمودار بار ـ عمر با  ه روش آزمايشگاهي تعيين ميباشد كه عموماً ب نيز تأثير عمليات ساخت مي

S-Nدر فصل دوم اين موضوع بطور مفصل شرح داده خواهد شد. گردد  آن ماده تعيين مي .  
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 تحليل S-Nدر نهايت پس از محاسبه تنش، تعيين بار تكراري بروش شمارش بار و نيز داشتن منحني 

  گيرد  خستگي صورت مي

 استفاده مي كنيم كه در فصل دو به تفصيل توضيح خواهد stress lifeبه عمر خستگي از روش در محاس

  .داده شد
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  فصل دوم

  

پديده خستگي و روشهاي محاسبه               
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  فصل دوم

  

  پديده خستگي و روشهاي محاسبه 

  

وقتي تكرار و اندازه اين بار از حد تحمل جسم گردد  خستگي در مواد به دليل اعمال بار تكراري ايجاد مي

از نظر متالوژيكي خستگي يك پديده . گردد بيشتر باشد باعث ايجاد ترك و در نهايت منجر به شكست مي

توان آن را شرح داد و يا مدل كرده ولي بنابه اهميت عمر خستگي ترك را بعنوان  پيچيده است و بسختي مي

  . كنيم  ديد ماكروسكوپي به موضوع نگاه ميشروع شكست درنظر گرفتند و از

دو روش كلي براي آناليز خستگي وجود دارد كه بر پايه اطالعات آزمايشگاهي، كامپيوتري و تحليلي بنا 

   .Strain Life و روش Stress Lifeكه عبارتند از روش . اند شده

توانند جايگزين يكديگر  ز موارد ميهر چند كه در بعضي ا. هر يك از اين روشها در جاي خاصي كاربرد دارند

محدوده . باشد در انتخاب يكي از روشها براي آناليز خستگي موارد ذيل از اهميت بيشتري برخوردار مي. گردند

آوري اطالعات و اينكه كدام يك  تنش از نظر االستيك و پالستيك بودن و در صد االستيسيته تنش، نحوه جمع

گيري شده است سيكل شكست، نوع بار و چند عامل جزيي ديگر از   اندازهStrain يا Stressاز فاكتورهاي 

  . باشند مهمترين اين موارد مي

نكته ديگري كه در آناليز خستگي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه پديده شكست از شروع بارگذاري تا 

: رگذاري تا شروع ترك و فاز دومفاز اول شروع با: گردد پايان شكست و جدا شدن جسم به دو فاز تقسيم مي

  . شروع ترك تا شكست كامل

گيرد و فاز دوم كه بحث  باشد مورد بررسي قرار مي در اين پروژه فاز اول خستگي كه خستگي مكانيكي مي

  . باشد تحت پروژه ديگري بايد بررسي گردد متالوژيكي مي
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 Strain Life روش -۱-۲

   مقدمه -۱-۱-۲

مشاهده اين حقيقت بنا شده است كه رفتار بعضي از قطعات تحت بارگذاري در  با Strain Lifeروش 

ها  وقتي دامنه بار كم باشد و تنش. باشد بعضي از نقاط به شكل پالستيك بوده و رابطه تنش با كرنش خطي نمي

واهد  براي محاسبه استفاده كنيم نتيجه يكسان خStrain يا Stressدر محدوده االستيك باشند چه از روش 

  بود زير در حالت االستيك

Ε= δε  

  

وقتي دامنه بار افزايش يافته و . شوند يعني تنش و كرنش با يك رابطه خطي به راحتي به همديگر تبديل مي

 براي Strain Life شود رابطه تنش و كرنش خطي نبوده و صرفاً از روش  تنش وارد منطقه پالستيك مي

رسد و در نتيجه عمر قطعه  محاسبه عمر خستگي بايد استفاده كرد در اين حالت قطعه تكرار كمي به خستگي مي

  . گويند  ميLCF و يا Low Cycle Fatigueاصطالحاً به اين حالت . باشد كم مي

  

ن حالت در اي. طراحي از جمله تمركز بيش از حد تنش ممكن است قطعه تحت تنش پالستيك قرار گيرد

به همين دليل از اين حالت . تكرار محدود بار سيكل منجر به شروع ترك و در نهايت شكست قطعه خواهد شد

در مقابل حالتي كه جسم تحت تنش االستيك بوده و عمر شكست طوالني . شود  نامبرده ميLCFبعنوان 

  . باشد  معروف ميHCFباشد به حالت  مي

  

گيري كرنش و نيز  غيرخطي و يا حتي نامعلوم است بنابراين با اندازه رابطه تنش با كنش LCFدر وضعيت 

   .آيد هاي تكراري معياري براي محاسبه عمر قطعه بدست مي تعيين دوام جسم در مقابل كرنش
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   روابط كرنش -۲-۱-۲

  :در يك تنش يك بعدي در منطقه االستيك روابط زير برقرار است 

 Engineering stress      S=P/A 

 Engineering stress          00 /)( LLLe −= 

  True stress                   AP /=δ 
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+=

δ
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دهند و   نشان مي∋P و ∋eباشد با  كل كرنش را كه شامل دو منطقه كرنش االستيك و پالستيك مي

 .دهند  نشان مي∋tكرنش كل را با 

ept εεε +=  

  : توان به اين صورت نشان داد در منطقه پالستيك رابطه تنش و كرنش را مي

 
n

p
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از طرفي با داشتن . باشد  مي:Strength corfficeint n: Strain hardening enponent, kكه 

 : آيد رابطه تنش و كرنش در منطقه االستيك، رابطه كلي كرنش با تنش به صورت زير در مي

n
t k

/1)(δδε +Ε=  

   كرنش تحت بار تكراري-۳-۱-۲

 

 گردد رسم اگر نمودار تنش كرنش را براي يك سيكل تكراري از بار اعمالي كه وارد منطقه پالستيك نيز مي

  : گويند  ميHysteresis Loopشويم كه به آن   تقريباً بسته مواجه ميLoopكنيم با يك 
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  . باشد  كل انرژي ناپديد شده در اثر كار پالستيك روي جسم ميLoopلي خسطح دا

در حالت اعمال بار سيكلي كه جسم تحت كشش وارد منطقه پالستيك شده و سپس بارگذاري صفر شده و 

  . شويم  مواجه ميBauschingerاي بنام پديده  گردد با پديده ي اعمال ميبار به شكل فشار

كند جسم شكل پالستيك   عبور ميyσشود در حالت كشش، وقتي بار از منطقه  همانطوريكه مالحظه مي

س به شكل فشاري بارگذاري انجام دهد ولي وقتي بارگذاري صفر شده و در جهت عك  تغيير شكل ميmaxσتا 

  . گردد  برسيم وارد منطقه پالستيك ميyσقبل از آنكه به . گيرد مي

  

گيرد در ابتدا يك رفتار گذرا دارد كه در نهايت  يك جسم وقتي تحت بار سيكلي در منطقه پالستيك قرار مي

رار بار سيكلي در منطقه پالستيك ممكن است منجر به سخت در منطقه گذرا تك. گردد منجر به رفتار پايدار مي

 Strain و نمودار .  جسم گرددStrain Softening يا نرم شدن Strain Hardeningشدن 

Softeningباشد نيز به شكل زير مي .  

  

 پايدار Loopاما در هر حالت به يك . البته ممكن است جسم از همان ابتدا جواب پايداري داشته باشد

  . رسيم كه معياراي خستگي در آن منطقه تعريف شده است مي

  

 الزم است كه رفتار شكست يك ماده نسبت به كرنش Strain Lifeبراي تعيين عمر خستگي به روش 

ه كرنش و تكرار بار و شكست معلوم به همين دليل بايد نموداري رسم گردد كه رابط. تكراي مشخص گردد

  .  معروف استStrain Life Curveاين نمودار به . باشد

  

  Strain Life روش -۲-۲

   مقدمه -۱-۲-۲
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 در حقيقت جزو اولين روشهايي است كه براي محاسبه خستگي S-N يا روش نمودار Strain Lifeروش 

امروز نيز در حوزه وسيعي از محاسبات .  سال بوده است۱۰۰در فلزات بكار رفته است و روش استاندارد حداقل 

خصوصاً در مواقعي كه تنش از ديد ماكروسكوپي در منطقه . گردد  استفاده ميStress Lifeخستگي از روش 

هاي انتقال نيرو،  بطور مثال در شفت. باشد هاي تكراري نسبتاً زياد مي االستيك قرار دارد و عمر قطعه تحت تنش

هر . نطقه االستيك قرار داردباشد تنش در ديد كلي در م ها كه عمر خستگي نسبتاً باال مي ها و پوسته چرخدنده

چند بهتر است از اين روش براي قطعاتي كه در بعضي از مناطق تحت تنش پالستيك قرار دارند استفاده نگردد 

اگر . ولي بكارگيري اين روش براي قطعاتي كه در مناطق ميكروسكوپي تحت تنش پالستيك هستند مانعي ندارد

 و خستگي تحت تنش (LCF)پالستيك يا خستگي عمر كم بخواهيم مرز مشحصي براي خستگي تحت تنش 

 سيكل قرار 105 تعيين كنيم در اغلب منابع اين مرز را براي (HCF)االستيك و يا خستگي با عمر زياد 

  . اند داده

  

 سيكل داشته و محدوده 107هاي صنعتي عمري بيش از  توان مالحظه كرد كه اغلب چرخدنده براحتي مي

گردد و   ميrpm 500اي كه با دور   بطور مثال براي چرخدنده. محدوده االستيك قرار داردها در  تنش در دنده

ها عمري  باشد در صورتيكه اكثر چرخدنده  ساعت كاركرد مي۵/۳باشد اين عمر حدود  با يك چرخدنده درگير مي

انسته و از روش  دHFCها را در محدوده  توان عمر خستگي چرخدنده لذا مي. به مراتب بيش از اين دارند

Stress Life  در اين پروژه از اين روش براي محاسبه عمر . براي محاسبه عمر چرخدنده استفاده نمود

  . گردد چرخدنده استفاده مي
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 براي محاسبه عمر Wohler diagram يا S-N از نمودار Stress Lifeبراي محاسبه عمر در روش 

بر نمودار پردازيم سپس تأثير عوامل مختلف   ميS-Nي در مورد نمودار در ابتدا به توضيح كل. كنيم استفاده مي

S-Nنماييم و در فصل پنجم محاسبه عمر را انجام خواهيم داد  را بررسي مي .  

  

  S-N نمودار -۲-۲-۲

 نسبت Sباشد كه در حقيقت ترسيم منحني تنش   ميWohler يا S-N نمودار Stress Lifeپايه روش 

روش مرسوم در . اين نمودار بروش آزمايشگاهي براي هر جنس بايد رسم گردد. باشد  ميNبه سيكل شكست 

  . باشد  روش تست خمش دوراني ميS-Nتعيين منحني 

  

كنند  هاي متعدد نسبت را بيان مي  روش(ASTM E606-92) و (ASTM 666-96)استانداردهاي 

  : قطعه تحت تست شكل خاصي دارد

  

 و نيز R=2 in و L=1 in و D=0.25 inاراي مشخصات ذيل است نمونه تست با سطح مقطع دوار د

D=0.75 inاي،  نيروي تكراري محوري، خمش تكراري صفحه: روشهاي مختلف تست شامل. باشد  مي

گيرد و سپس ميانگين  ها انجام مي  نمونه اين تست۱۸باشد و حداقل بر روي  خمش دوراني و تست پيچش مي

خروجي اين تست . باشد روش تست مرسوم تست خمش دوراني مي. دهد دست مي را بS-Nمنطقي آنها دياگرام 

  . گردد  رسم ميLog N بر روي Log Sكه بصورت . باشد  پايه ميS-Nنمودار 



 ٢٢

  

   پايهS-N نمودار -۲شكل 

نهايت است بطور معمول فقط  اين نمودار داراي قسمت با شيب منفي و يك قسمت صاف يا منطقه عمر بي

  . باشد  سيكل مي107باشد كه منطقه عمر بيش از  منحني فلزات آهني داراي قسمت صاف مي

  

ده شود  پايه رسم شد مطابق شرايط كاري قطعه اصلي مثالً چرخدنده تغييراتي در آن داS-Nوقتي نمودار 

اي قرار دار كه اين عوامل  بدليل قطعه اصلي تحت صافي سطح، روش توليد، نوع بار و نيز تمركز تنش ويژه

  .  كه مبناي تحليل عمر خستگي است، تأثير دارندS-Nبنوعي در منحني 

  

  S-N فاكتورهاي مؤثر بر نمودار -۳-۲-۲

ري واقعي قطعه تغيير پيدا كند عوامل متعددي  پايه بايد مطابق شرايط كاS-Nهمانطوريكه گفته شد نمودار 

  :گردند كه عمده آنها شامل باعث تغيير در رفتار خستگي مي
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   نوع بار-۱

   سايز و گراديان تنش -۲

   صافي سطح -۳

   تمركز تنش-۴

   ميانگين تنش-۵

  ...)خوردگي، دما و ( عوامل محيطي -۶

تأثير اين عوامل   تحتS-Nنمودار .  بررسي گرددS-Nباشد و بايد بطور مؤثري تأثير آنها در منحني  مي

  . گردد كاهش ارتفاع داده به نمودار زير تبديل مي

  

 S-N نمودار پايه و تغيير يافته -۳شكل 

الذکر  تأثير عوامل فوق باشد مقاومت قطعه اصلي تحت N ، aSر سيكل معين اگر استحكام قطعه تست د

aS  : باشد كه  مي′

lss
f

a
a CCKK

SS =′  
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تنش  ضريب تمركز Kf فاكتور نوع بار و Cl فاكتور اندازه و Cs قاكتور صافي سطح و Ksدر اين رابطه 

پس از محاسبه اين ضرائب را وارد برنامه كامپيوتري . رد هريك از آنها بخث خواهيم نمودباشد كه در مو مي

Lifeبيني گردد كنيم تا زمان شروع ترك پيش  مي .  

  

  CL اثر بارگذاري -۱-۳-۲-۲

توان بدست آورد اگر   را با روشهاي مختلف تست ميS-Nهمانطوريكه قبالً ذكر شد اطالعات اوليه نمودار 

محوري در حالت بار تهاي مختلف را براي يك قطعه كنار همديگر بگذاريم خواهيم ديد كه بدليل آنكه نتايج تس

وجود ندارد نقاط بيشتري از جسم تحت تنش باال قرار دارد و در نتيجه نسبت هاي جسم  گرادين تنش بين اليه

البته بعلت مركزي نبودن . شدبا  مي0.9 تا 0.6حد عمر ماده در حالت تنش محوري به تنش خمشي دوراني بين 

  : تنش محوري وارده ممكن است مقداري خطا وارد سيستم گردد ولي حدس صحيح مقدار زير است

 

)(7.0)( bendingSaxialS aa =  

  .  است0.6 تا 0.5و اگر از روش تست پيچشي استفاده كنيم خواهيم ديد نسبت بين 

 

)(577.0)( bendingStorsionS ee =  

  .  گرددLifeاين مقدار بايد وارد برنامه . دهد  را براي حالتهاي مختلف نشان ميCLبنابراين جدول زير مقدار 

  منشاء تست   مقدار متغيير 

CL = 1 total bending  

CL = 0.7  axial loading   

CL = 0.577  torsional loading  

  

  

  KS اثر صافي سطح -۲-۳-۲-۲
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جداي از تمركز تنش حاصله از هندسه . باشد  مياز عوامل تعيين كننده در عمر خستگي تمركز تنشيكي 

قطعه هر گونه ناصافي، خلل و فرج و تركهاي سطحي در سطح قطعات باعث تمركز تنش از ديد ميكروسكوپي 

بيشتر در روش ساخت قطعات ها  اين ناصافي. آيد وجود مي  بهنقطعهشده و موجبات تخريب و رشد ترك در آن 

از ساخت قطعات روشهاي متعدد براي پوليش كاري و يكنواخت نمودن سطح وجود البته بعد . فلزي ريشه دارند

  . كند ها و ايجاد تمركز تنش جلوگيري مي دارد كه از وجود ناصافي

  

آيد كه براي يك سطح كه كامالً   ميKSگذارد بشكل ضريب  ميكه عدم صافي سطح بر عمر خستگي اثري 

باشد   و براي صافي كمتر عدد كوچكتري مي۱اين ضريب  (Mirror – Polished)مثل آيينه شده است 

 فوالد و  Sal  (tensile strength)دهد محور افقي    نشان ميKSشكل زير تأثير روشهاي توليد مختلف بر 

  . باشد  ميKSمحور عمودي ضري سطح 
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  KS ضريب صافي سطح -۱۱شكل 

  

 را KS داشته باشيم شكل زير فاكتور RA (Surface roughness)البته اگر صافي سطح را به شكل 

  :  متفاوت داده شده استAA (Surface finish)در شكل زير اين ضريب براي فاكتور . دهد مي

  

  :  در عمر قطعه بايد به موارد ذيل توجه نمائيدKSدر مورد تأثير ضريب صافي سطح 

 اهميت بيشتري دارد به (High Strenghte) شرايط صافي سطح در فوالدهاي با مقاومت باالتر -۱

  . عبارتي فوالدهاي با مقاومت بيشتر نسبت به تغييرات سطح حساسيت بيشتري دارند
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 به تنش پسماند حاصل از عمليات صافي سطح بايد اهميت داد بطور مثال تنش پسماند حاصل از عمليات -۲

  . سند بالست تأثير چشمگيري در كاهش عمر خستگي دارد

  .  در عمرهاي پايين صافي سطح تأثير كمتري در عمر قطعه دارد-۳

گذاري شده يا ماركدار تأثير زيادي در ايجاد تمركز   عالمتنقطعههاي موجود در سطح مانند   ناهمگوني-۴

  . تنش دارد و بايد حدالمقدور اين عالمتها در نقاط با استحكام باال انجام گذاشته شود

  

 CSو گراديان تنش  اثر اندازه -۳-۳-۲-۲

شكل زير اين واقعيت را بهتر نشان . كند مقاومت خستگي فوالد در خمش با تغييرات اندازه قطعه تغيير مي

  . دهد مي

گردد، دو مقطعه مدور كه يكي بزرگتر و ديگري كوچكتر است، هر دو تنش  همانطوريكه مالحظه مي

در نتيجه اگر اين . باشد سط قطعه بزرگتر بزرگتر مي تنش متوσماكزيمم يكساني دارند ولي در يك عمق يكسان 

. عمق را عمق بحراني ماده بگيريم، خواهيم ديد كه تنش متوسط در مقطع مورد نظر در قطعه بزرگتر خواهد بود

  . در نتيجه احتمال شكست در آن بيشتر است

عدد . باشد فقي مدول دندانه ميكه محور ا. دهد  نشان ميCSنمودار زير تأثير اندازه پاي چرخدنده را بر روي 

CSبايد وارد برنامه گردد  .  

 

  Kf تأثير تمركز تنش -۴-۳-۲-۲

هاي نشان داده شده تنش  شود و تنش افزار المان محدود محاسبه مي آنكه تمركز تنش بوسيله نرمبدليل 

  . شود  در نظر گرفته مي= Kf ۱باشند، در محاسبات اين پروژه  واقعي مي

  

 (Mean Stress Effect) تنش متوسط  اثر-۵-۳-۲-۲

. گردد باشد ترسيم مي  براي حالت سيكل كامل كه مقدار متوسط آن صفر ميS-Nچنانكه گفته شد، نمودار 

اما در قطعات مختلف ممكن است با نوع ديگري از .  گويند  ميFully Reversed Cycleبه اين حالت 
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گيرد تا به حد  معمولي هر سمت دنده ابتدا تحت كشش قرار ميهاي  در چرخدنده. بارگذاري سروكار داشته باشيم

البته در سمت ديگر همين حالت منتهي با . گردد بحالت صفر برميماكزيمم برسد، سپس اين كشش كم شده و 

رسند، سمت كششي به  چون فوالدها تحت تنش كششي زودتر به خستگي مي. گردد تنش فشاري اعمال مي

  . گردد ي ميعنوان معيار خستگي بررس

  : دهد هاي تكراري را نشان مي شكل زير چند نه از انواع تنش

  

   انواع مختلف بارگذاري-۱۴شكل 

  : توان بيان كرد يهاي مختلف تنش تكراري را با مفاهيم باال به شكل زير م حالت

  :  رسم شدهS-Nحالتي كه منحني 

Fully Reversed   R= -1  A = ∞ 

  : كنند ها در اين حالت كار مي چرخدنده
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Zero to max  R= 0  A = 1 

  : كند حالتي كه قسمت فشاري دنده تحمل مي

Zero to min  R= ∞  A = 1 

 R=0گردد، بايد اين منحني براي حالت   ترسيم مي=R -۱ براي حالت S-Nبا توجه به اينكه منحني 

بنابر اين قطعات وسيعي در اين زمينه صورت .  در عمر قطعات مجاسبه گرددSmبنابراين بايد تأثير . تغيير كند

  . گردد  ترسيم ميHigh در عمر قطعات منحني به نام منحني Sa و Smميزان تأثير . گرفته است

براي مشخص . دهند هاي متفاوت را نشان مي  و دامنه تنشها نقاط هم عمر در تنش متوسط اين منحني

  : نمودن منحني هم عمر فرمولهاي زيادي ارائه گرديده است

  [8] و فرمول گودمن [7]از جمله فرمول گربر 

  Goodman 

Gerber                             

 : البته روشهاي ديگري هم وجود دارد از جمله روشهاي سوددربرگ و مورو

  Soderberg  

Morrow                           

  . شود ر براي محاسبه استفاده ميباز نمودار گر

 Sy يا Suآيد كه اگر آن را به  اي بدست مي نقطه Sa و Smمفهوم منحني عمر ثابت اين است كه با داشتن 

. ناميم  ميSa0 را نقطهن كند كه آ اي قطع مي نقطه را در Saكنيم و از طرف ديگر امتداد بدهيم، محور وصل 

Sa0 اي است كه دامنه تنش  نقطهSa0قبلي هم نقطه كه با نقطهدر نتيجه اين . باشد  و ميانگين تنش صفر مي 

نهايت  در منطقه عمر بي.  آيد منتقل شود و عمر خستگي بدست مي  S-Nتواند به منحني  ، مي باشد عمر مي

Se Sa0 =خواهد بود  .  

، بنابراين دباش  صفر نمي ها خواهيم ديد كه تنش متوسط در چرخدنده رگذاري چرخدندهبا توجه به وضعيت با

آيد كه   بدست  Sa0دهيم تا   را حساب كرده، در فرمول گربر قرار ميSa و تنش دامنه Smابتدا تنش متوسط 

  . دهيم  انجام ميS-Nسپس محاسبات را برحسب منحني . متناظر با همان تنش اوليه است
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  سومفصل 

  

بارگذاري و شمارش بارهاي سيكلي    

(CycleCounting)  
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  فصل سوم 

   (Cycle Counting)بارگذاري و شمارش بارهاي سيكلي 

   مقدمه-۱-۳

به اين نوع . باشد و نحوه بارگذاري بصورت اتفاقي مي قطعاتي كه تحت بار تكراري قرار دارند، شكل در اغلب

. باشد يعني دامنه و فركانس تغيير به شكل اتفاقي مي. شود  گفته ميRandom Loadingبارگذاري اصطالحاً 

باشند كه اين بار در بازه محدوده يا نامحدودي  ها بطور معمول داراي سيكل و دامنه منظمي از بار مي اما چرخدنده

م با دنده ديگر درگير شده،  بطور منظ هاي چرخدنده زيرا هر يك از دنده. گردد از زمان به شكل منظم تكرار مي

گردد، شبيه بارگذاري دوراني  هاي منظم تكرار مي اين نوع بارگذاري كه به شكل سيكل. گردند سپس رها مي

  . باشد ها مي خمشي شفت

  

  مثالً اگر چرخدنده. تواند چند مرحله منظم بارگذاري داشته باشد البته يك چرخدنده برحسب نوع كاربرد مي

كند، در يك  سور درنظر گرفته شود كه در طبقات مختلف افراد مختلفي را سوار و پياده ميگيربكس يك آسان

در هر مرحله اگر يك . توان درنظر گرفت ده طبقه، ده دور منظم سيكل كاري براي اين چرخدنده ميساختمان 

ديگر بار طبقات ديگر شود و صد مرتبه  چرخدنده صد دور بزند، هر دنده صد دفعه، يك بار منظم برايش تكرار مي

  . شود و الي آخر تكرار مي

  

برطبق معيارهاي خستگي هريك از اين مراحل بايد جداگانه بررسي شود و خستگي متناسب با آن مرحله نيز 

اما نكته . روش محاسبه عمر مجموع سيكلها بطور مفصل در فصل پنجم توضيح داده خواهد شد. محاسبه گردد

هاي تكراري، تحت ترتيب مشخصي ثبت گردد تا محاسبه عمر به راحتي صورت  مهم آن است كه چگونه سيكل

   ، كه در ادامه شرح (Cycle Counting)براي شمارش بارهاي سيكلي وجود دارد روشهاي متعددي . گيرد
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البته بكارگيري روشهاي شمارش بار سيكلي، براي مواقعي كه تغييرات دامنه و نوع سيكل و . داده خواهد شد

  . باشد ز تعداد سيكل كاركرد، زياد است، ناگزير ميني

  

  (Fatique Spectrum) نمايش بار خستگي -۲-۳

 

در ايجاد خستگي در قطعات مقدار ماكزيمم و مينيمم و نيز ميانگين تنش اهميت دارند، نه شكل ماكزيمم و 

نموده، بار روش خاصي به بنابراين در نمايش بار خستگي فراز و فرود بار را مشخص . مينيمم رسيدن آنها

اگر اعمال بار بر دنده به شكل سينوسي تغيير نمايد، نمايش بار خستگي به شكل مثالً . كنند متصل ميهمديگر 

  . ماكزيمم و مينيمم و نيز مقدار متوسط بار سينوسي همسان استاي خواهد بود كه در مقدار  دندانه اره

  

تدا بار وارده بر قطعه به شكل اصلي تعيين شده و ترسيم  ، در ابFatique Spectrumمنظور ترسيم  به

بطور عام . شود  مورد مطالعه، تنش موجود مطابق بار اعمالي بر قطعه بررسي مينقطعهسپس در هر . گردد مي

 بار نقطعهمثالً در چرخدنده بايد . گيرد اي كه ماكزيمم تنش در آنجا وجود دارد، مورد بررسي قرار مي نقطعهفقط 

 نقطعه شروع ترك در نقطعهيمم در پاي دندانه مشخص شده، مورد مطالعه خستگي قرار گيرد، زيرا مطمئنا ماكز

  . باشند بار ماكزيمم خواهد بود و بقيه نقاط داراي عمر خستگي بيشتري مي

  

 Loadگردد كه به آن   ، ابتدا بار وارده به شكل اصلي خود ترسيم ميFatique Spectrumبراي ترسيم 

Historyشود  گفته مي .  
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  .  محاسبه گرددFatique Load Spectrumسپس با روشهاي شمارش بار سيكلي، 

  .  نشان داده شده است۳رود كه در شكل   اصطالحاتي بكار ميLoad Spectrumدر نمايش 

ز ا. باشد   ميRain Flowروشهاي متعددي براي شمارش بار سيكلي وجود دارد كه پركاربردترين آن روش 

 Range – Pair و روش Simple – range Countingتوان روشهاي  روشهاي معمول ديگر، مي

Counting در اين پروژه روش .   را نام بردRain Flow به عنوان روش مرسوم و مناسب شمارش 

  ، باNiدر همه اين روشها، شكلهاي نامنظم بارهاي تكراري به مجموع سيكلهاي . گردد بارسيكلي معرفي مي

  . باشد گردد كه براي دستيابي به عمر كلي مورد نياز مي  ، تبديل ميSiدامنه متفاوت 

دنده نقاط   در اين پروژه آن است كه در محاسبه خستگي چرخRAIN FLOWدليل استفاده از روش 

 نيز همين RAIN FLOWماكزيمم، مي نيمم و ميانگين تنش اهميت دارد و مبناي شمارش بار در روش 

  .  هستندها آيتم

  

  Rain flow (ASTM E 1049) روش شمارش بار -۳-۳

 

) ۴(شكل : باشد شرح زير مي ، شش مرحله وجود دارد كه بهRain Flowدر شمارش بار خستگي در روش 

  . گيرد براي توضيح اين شش مرحله مورد استفاده قرار مي

  

 Sباشند و   همسايه همديگر مي كهA, B بازه بار قبلي، يعني Y باشد و B,C ، بازه نقاط Xفرض شود 

: هاي  باشد، يعني بازه  شروع مينقطعه نشانگر A نقطعه ، (a) شروع بار سيكلي باشد كه در شكل نقطعه

X=[B-C] و Y = [A-b]  

  

  .  رجوع شود۶ فراز يا فرود خوانده شود، اگر اطالعات تمام شده بود به مرحله -۱
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 بعدي كه حذف نقطعه با سه ,Y X رجوع شود و بازه ۱ مرحله  بود بههنقط اگر نقاط بعدي كمتر از سه -۲

  . شود اند، شكل داده مي نشده

  . شود  با هم مقايسه ميX,Y مقادير مطابق -۳

(a اگر X < Y رجوع شود۱ به مرحله  .  

(b اگر X ≤ Y رجوع شود۴ به مرحله  .  

 به عنوان يك سيكل در نظر Y بازه  رجوع شود، وگرنه۵ بود به مرحله S شروع نقطعه شامل Y اگر بازه -۴

  .  رجوع شود۲ حذف گردد، به مرحله Yفراز و فرود . شود گرفته مي

، و )فراز يا فرود( اول حذف گردد نقطعه Yدر بازه .  به عنوان يك نيم سيكل در نظر گرفته شودY بازه -۵

  .  رجوع شود۲به مرحله .  منتقل گرددY دوم در بازه نقطعه شروع به نقطعه

  .  هر بازه كه شمارش نشده، به عنوان يك نيم سيكل در نظر گرفته شود-۶

  

  : گردد  براي شكل قبل محاسبه ميFatique Spectrumبطور مثال، 

  

 X=[B-C] نشان داده شده است و بازه            (a)باشد كه در شكل   ميS=A نقطعه شروع، نقطه -۱

 به عنوان Y=[A-B]سپس ) باشد  نيز ميA شروع طعهنق شامل X>Y) Yباشد كه   ميY=[A-B]و بازه 

 مقدار حذف شده (b)در شكل . باشد  ميS=B شروع جديد نقطعه. شود يك نيم سيكل در نظر گرفته مي

y=[a-b]باشد ها شوري نشان داده شده است كه نمايانگر شمارش نيم سيكل مي  بصورت خطوط .  

  

 Y=[B-C]باشد و بازه بعدي   ميX=[C-D]ه آن باشد و باز  ميS=B نقطعه شروع جديد هنقط -۲

در شكل . شود به عنوان يك نيم سيكل در نظر گرفته مي Y=[B-C]بازه ). bشكل ( است X>Yباشد كه  مي

(C) مقدار حذف شده Y=[B-C]بوسيله خط هاشور نشان داده شده است  .  
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 Y>Xباشد كه   ميY=[C-D] و X=[D-E] ديجدباشد و بازه   ميS=C نقطه شروع جديد نقطه -۳

  . رجوع شود يپس به بازه بعد

  

  . شود  است به بازه بعدي رجوع ميX<Yباشد كه   ميY=[D-E] و X=[E-F] بازه بعدي -۴

  

عنوان   بهY=[E-F]در اين حالت بازه   است X>Y كه است Y=[E-F] و X=[F-G] بازه بعدي -۵

 حذف شده و به شكل سطح هاشور زده نمايش Fو  Eنقاط ). dشكل (شود  يك سيكل كامل درنظر گرفته مي

  ). dشكل (شود  داده مي

  

 و X>Y كه Y=[C-D] و X=[D-G] و S=Cباشد   مي۳ مرحله نقطعه شروع جديد همان نقطعه -۶

-X=[G و بازه بعدي S=D شروع جديد نقطعه. شود عنوان نيم سيكل درنظر گرفته مي  بهY=[C-D]بازه 

H] و Y=[D-G]شكل (شود   سيكل در نظر گرفته ميعنوان نيم  بهe .(  

  

 Y=[G-H]بازه     . X<Y كه Y=[G-H] و X=[H-I] است و S=G شروع جديد نقطعه -۷

پايان . (شود عنوان نيم سيكل در نظر گرفته مي  بهX=[H-I]شود و بازه  عنوان نيم سيكل در نظر گرفته مي به

 در جدول زير نشان داده شده FATIGUE SPECTRUMعنوان  نتيجه شمارش بار به). Fشمارش شكل 

  : است

  

هاي شمارش شده به شكل همسان چند بار تكرار شوند سيكل شمارش شده در آن عدد ضرب  اگر اين سيكل

  . شود مي
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 ابتدا بايد ميانگين تنش را STREES LIFEطوري كه قبالً ذكر شده براي محاسبه عمر در روش  همان

عمر مجموع . سپس براي هر حالت تنش عمر محاسبه گردد. نگين تنش صفر گرددوارد فرمول گرير نمائيم تا ميا

به اين ترتيب كه بارهاي شمارش شده .  محاسبه گردد۵هاي ارائه شده در فصل  هاي تكراري بايد با روش تنش

ين  و ميانگ(RANGE)اگر تعداد تكرار سيكل برحسب بازه . شود بندي مي هاي يكسان دسته در ميانگين و بازه

  . رسيم  ميRAIN FLOW MATRIXبندي گردد به يك ماتريس با نمودار سه بعدي به نام  تنش دسته

 به شكل (NODE) مورد بررسي نقطعه بايد تنش در STRESS LIFEپس براي استفاده از روش 

اد، سپس هر ستون ماتريس به ترتيب وقوع براي محاسبه عمر تجمعي كه توضيح خواهيم د. ماتريس فوق در آيد

  . بكار خواهد رفت
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  فصل چهارم

  

  افزار المان محدود آناليز تنش در چرخ دنده و نرم
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  فصل چهارم 

  افزار المان محدود  آناليز تنش در چرخ دنده و نرم

   مقدمه -۱-۴

  

يز خستگي ابتدا بايد تنش منظور آنال باشد پس به  علت بروز خستگي وجود تنش تكراري ميد عنوان شچنانچه

  . در قطعات مورد بررسي قرار گيرد

هاي متعددي وجود دارد كه عنوان شد در اين پروژه از روش المان محدود  براي آناليز تنش در چرخدنده روش

  . گردد براي آناليز تنش استفاده مي

س قطعه را به المانهاي ايزو گردد سپ در روش المان محدود ابتدا قطعه از لحاظ هندسي بطور دقيق ترسيم مي

در . گيريم ها را كوچكتر مي در نقاط حساس و مشكوك به تمركز تنش اندازه المان. نمائيم پارا متريك تبديل مي

 ها را وارد NODEسپس مختصات .  وارد شدن نيرو از جمله اين نقاط هستندنقطهمورد چرخ دنده پاي دنده و 

INPUTGEAR.TXTاين . كنيم گاه را وارد مي ها و نقاط تكيه ات المانكنيم همچنين مشخص  مي

ها محاسبه NODE با اجراي برنامه ابتدا تنش در . گردد اطالعات با فرمت پيوست وارد فايل ورودي مي

  .  گيرد و سپس تنش نرمال ماكزيمم مبناي محاسبه عمر قرار مي. گردد مي

گي  جود دارد كه نوع مسئله و دقت و درجه پيچيدههاي متعددي و براي به كارگيري روش المان محدود تئوري

هاي ايزو  بكارگيري المانكه با .  استSTRAIN ENERGYروش بكار رفته در اين پروژه روش . دارد

قابل (اي   و تنش و يا كرنش صفحه(LINEAR STRAIN TRINGLE)پارامتريك با كرنش خطي 

  . گيرد آناليز تنش انجام مي) انتخاب

   تئوري-۱-۲-۴
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ها در  دنده چرخ در اين وضعيت (Fz =0)فرض كنيد نيروي عمودي وارد بر صفحه چرخ دنده صفر است 

  :  در اين وضعيت ماتريس تنش به شكل زير است(PLAN STRESS)اي قرار دارند  حالت تنش صفحه

  

} = [ σxx     σyy     σZZ  ]δ{ 

 به راحتي قابل σyyو  σxx صفر نيست ولي با داشتن مقادير εzzرمال گردد كرنش ن همانطوريكه مالخظه مي

 .محاسبه است 

  

   روابط جابجائي -۲-۲-۴

  . آوريم المان را ايزو پارامتريك گرفته و ماتريس سختي و نيروهاي متناظر با آن را بدست  مي

ي سطوح منحني شكل خواهد المان مثلثي كه در آن توابع شكل درجه دوم درجه دوم در نظر گرفته شوند دارا

المان در نظر گرفته شده در مختصات محلي ابعاد مستقيم .  نود الزم خواهد بود۳بود و براي توصيف هر ضلع 

 . خواهد داشت

شود و همان توابع شكلي  توابع شكني درجه دوم براي توصيف جابجائي در طول هر المان در نظر گرفته مي

  . روند ر ميبراي توصيف هندسه المان نيز بكا

 

{Xn}بردار مختصات نودها است   

 

گردند و سپس با  ها برحسب جابجائي نودها بيان مي ها و تنش ماتريس سختي، كرنشبراي بدست آوردن 

 معادله WEAK حالت (VARIATIONAL METHODE)نيمم  استفاده از اصل انرژي پتانسيل مي

ش و كرنش با استفاده از معادله تعادل اعمال شده و و سپس معادالت تن. آيد تعادل حاكم بر سيستم بدست مي

  .آيند يسهاي سختي و نيروئي بدست ميماتر

 

 : كنيم چون مقادير داخل انتگرال ثابت هستند ماتريس سختي المان را به شكل زير تعريف مي

[ ] [ ] [ ] [ ] ATBDBK Te ⋅⋅⋅=)(  
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 : كنيم  رابطه زير استفاده ميدر نهايت براي محاسبه تنش در هر المان از.  ضخامت المان استTكه 

{ } [ ] [ ] { })( )()( ee UBD ⋅=δ  

 : انرژي كرنشي هر المان

{ }{ } { } { } ee

T

e e
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 : و انرژي پتانسيل هر المان
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 : نيمم كردن انرژي پتانسيل براي مي

0/ 1 =∏ dud  

 : آيد كه در نهايت معادله به شكل كلي زير در  مي

[ ]{ } { }PUK = 

[ ] [ ] [ ] [ ] e

T

ve
dvBDBK ⋅= ∫∫∫ 
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1
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T

Se

T
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 سطح اعمال نيروهاي S1 حجم المان، Ve، )سطحي( نيروهاي تراكشن {T} نيروهاي بدند، {X}كه 

  .  ماتريس نيروئي است{p} ماتريس سختي و [k]تراكشن، 
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 فصل پنجم

  

 تعيين عمرمحاسبه خستگي در چرخ دنده و 
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  فصل پنجم 

  محاسبه خستگي در چرخ دنده و تعيين عمر 

   مقدمه-۱-۵

  

صرفاً در فلزات آهني اگر مقدار دامنه . گردد دانيم هر قطعه مكانيكي تحت بار تكراري دچار خستگي مي مي

  . ري نخواهد شكستشود كمتر باشد قطعه تحت بار تكرا تنش از مقدار مشخصي كه مقدار حدي ناميده مي

 سنجيده Strain life يا Stress lifeبيني عمر خستگي در قطعات آهني بر طبق يكي از دو معيار  پيش

 براي حالتي است كه قطعه به شكل چشمگيري تحت تنشهاي پالستيك باشد در Strain lifeروش . شود مي

چنين قطعاتي بايد با معيار قراردادن اينصورت قطعه در سيكل محدودي خواهد شكست و بررسي عمر خستگي در 

  .  گويندLCFبه خستگي كه تحت تنش پالستيك اتفاق بيافتد خستگي عمر كوتاه يا . كرنش انجام شود

  

ها مگر در موارد ميكروسكوپي در منطقه االستيك باشند قطعه تحت تكرارهاي باال تنش تسليم  اما اگر تنش

در اين حالت بررسي تنش معيار خستگي .  گويندHCFلند يا و به اين حالت خستگي عمر ب. خواهد شكست

به اين منظور عمر قطعه با عمر قطعه استانداردي كه قبالً مورد آزمايش قرار گرفته . (Stress life)خواهد بود 

البته قطعه . شود  نشان داده ميS-Nاطالعات قطعه آزمايش در نمودار خاصي به نام نمودار . گردد مقايسه مي

 تحت ضرايب خاصي تبديل S-Nگردد و منحني  يشي تحت شرايط خاصي كه قبالً شرح داده شد تست ميآزما

  . كه در اين مورد نيز شرح داده شد. گردد به منحني متناسب با شرايط كاري قطعه اصلي مي

  

چنانكه گفته شد چرخ دنده يك قطعه . در اين فصل بطور خاص بررسي عمر چرخ دنده مدنظر قرار دارد

در نتيجه به . ها در هر دور گردش حداقل يك بار زير بار قرار ميگيرند باشد كه هريك از دنده دواران كننده مي

كه براي چرخ دنده آهني عمر . باشند  سيكل مي۱۰۷ها داراي عمر باالي  توان ديد كه اغلب چرخ دنده سادگي مي
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ها مجاز به عمر  بطور كلي چرخ دنده. باشد دنده ميبهينه چرخ در اينجا هدف طراحي . آيد نهايت به حساب  مي بي

  . باشند و بايد در منطقه االستيك تنش باشند كوتاه نمي

  

  

   نحوه بارگذاري چرخ دنده -۲-۵

  

فرض شود . محاسبه بار اعماي بر چرخ دنده بايد كل زمان عمر كاري يك چرخ دنده در نظر گرفته شودبراي 

بندي كاري زير را در نظر  توان دسته براي اتومبيل مي. باشد رد مطالعه مييك چرخ دنده درگيربكس اتومبيل مو

  : گرفت

   زمان توقف تا شتاب مثبت -

   زمان سرعت ثابت -

   زمان شتاب منفي -

   زمان كاهش سرعت تا توقف -

  

گانه مورد همه اين حاالت بايد جدا. كند هاي مختلف تعداد دوران چرخ دنده در ثانيه تغيير مي همچنين در دنده

  . بررسي قرار گرفته و خستگي هر مرحله جداگانه حساب شده و سپس طبق فرمول خاصي با هم جمع گردد

 

در اينصورت با فرض آنكه درگيري كامل . آشكار است كه هر دنده ابتدا با دنده مقابل خود درگير ميشود

اصله بيشتر تنش در پاي دنده ماكزيمم و به دليل ف. شود صورت گرفته است نوك دنده با دنده مقابل درگير مي

از تنش در پاي دنده كاسته ميشود و وقتي دنده . گردد به تدريج كه درگيري به سمت پاي دنده جابجا مي. است

رسد الزم به ذكر است وقتي در يك طرف دنده  كند اين تنش به صفر مي مقابل دنده مورد مطالعه را ترك مي

  ته باشد در طرف مقابل تنش فشاري وجود دارد كه مطمئناً از نظر اندازه كمتر تنش كششي مثبت داريم وجود داش
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در اينصورت با فرض آنكه درگيري كامل . آشكار است كه هر دنده ابتدا با دنده مقابل خود درگير ميشود

ماكزيمم و به دليل فاصله بيشتر تنش در پاي دنده . شود صورت گرفته است نوك دنده با دنده مقابل درگير مي

از تنش در پاي دنده كاسته ميشود و وقتي دنده . گردد به تدريج كه درگيري به سمت پاي دنده جابجا مي. است

رسد الزم به ذكر است وقتي در يك طرف دنده  كند اين تنش به صفر مي مقابل دنده مورد مطالعه را ترك مي

  اري وجود دارد كه مطمئناً از نظر اندازه كمترتنش كششي مثبت داريم وجود داشته باشد در طرف مقابل تنش فش

چون سمت كششي قسمت درگير دنده است در نتيجه سمت تعيين كننده در خستگي . از تنش كششي است

  . كما اينكه فوالدها به كشش بيشتر حساس هستند. باشد قسمت كششي دنده مي

  

 . گردد ل گسترده بر سطح دندانه پخش ميها در محل تماس كمي تغيير شكل داده و بار به شك هر چند دندانه

توان از معادل اين نيرو استفاده كرد و بار را به شكل متمركز در نظر  ولي در محاسبه خستگي پاي دنده مي

  . گرفت

  

. گردد تنش در نقطعه خاصي در پاي دندانه ماكزيمم مقدار خود را دارد وقتي درگيري از نوك دندانه شروع مي

يابد تا زماني كه دندانه محرك دندانه  كند اين تنش كاهش مي ه سمت پاي دندانه حركت ميو هر چه درگيري ب

متحرك را در پاي دندانه ترك كند و دندانه ديگري درگيري گردد كه اين فرآيند عيناً براي دندانه جديد تكرار 

  . خواهد شد

  

درگير هستند وضعيت تنش در همه ها كه با يك چرخ دنده ديگر  الزم به ذكر است كه در اغلب چرخ دنده

ها نيروي بيشتري را  اي مانند پرس يا قيچي كه بعضي از دندانه هاي ويژه ها يكسان است مگر در ماشين دندانه

  . ها وضعيت نيرو براي هر دنده بايد جداگانه محاسبه گردد در اين چرخ دنده. كنند تحمل مي

  

در اينصورت ابتدا تاريخچه بار انتقالي . دهيم را ادامه ميدر اينجا با فرض درنظر گرفتن يك دندانه بحث 

  گوئيم سپس برحسب  گردد كه به آن تاريخچه بار شفت مي توسط يك چرخ دنده برحسب كاربرد آن مشخص مي
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ها كه با يك چرخ دنده ديگر درگير هستند وضعيت تنش در همه  الزم به ذكر است كه در اغلب چرخ دنده

ها نيروي بيشتري را  اي مانند پرس يا قيچي كه بعضي از دندانه هاي ويژه ت مگر در ماشينها يكسان اس دندانه

  . ها وضعيت نيرو براي هر دنده بايد جداگانه محاسبه گردد در اين چرخ دنده. كنند تحمل مي

  

انتقالي در اينصورت ابتدا تاريخچه بار . دهيم در اينجا با فرض درنظر گرفتن يك دندانه بحث را ادامه مي

  گوئيم سپس برحسب گردد كه به آن تاريخچه بار شفت مي توسط يك چرخ دنده برحسب كاربرد آن مشخص مي

بار انتقالي بايد .  باشد۲اگر نسبت درگيري  مثالً . گردد نسبت درگيري تاريخچه بار براي يك دندانه مشخص مي

شود سپس با اجراي برنامه المان محدود  فته ميبه اين تاريخچه بار تاريخچه بار دندانه گ. بر دو تقسيم گردد

(STRESS) تاريخچه بار بر روي هر Nodeبه اين شكل كه بار را بر روي . گردد  بررسي ميNode آغاز 

 مورد نظر Nodeشود و تنش در   پايان درگيري بار انتقال داده ميNodeدرگيري قرار داده و تا آخرين 

  . شود مي

  

تاريخچه تنش براي هر نود . كند نيمم تغيير مي اي دندانه باشد تنش از مقدار مي مورد بحث در پNodeاگر 

سپس . شود  تبديل ميFATIGUE SPECTRUMبا استفاده از روشهاي شمارش بار سيكلي به 

FATIGUE SPECTRUM هر نود وارد برنامه LIFEگردد تا عمر نود مورد نظر بدست آيد  مي.  

  

باال بودن تنش در پاي از آنجائيكه بدليل . شود تا عمر هر نود بدست آيد  مياين عمل براي هر نودها تكرار

توان فقط  براي محاسبه عمر خستگي خمشي مي. باشد نود بحراني نود پاي دندانه مي. دندانه وتمركز تنش در آن

  . تر دست يافت و نيازي به محاسبه براي همه نودها نيست با آناليز اين نودها به نتيجه واقعي
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  تأثير مقدار ميانگين بر عمر   -۳-۵

  

كه   ترسيم شده است در حاليR=-1 براي حالت S-Nهمانگونه كه قبالً به تفضيل شرح داده شد منحني 

از نمودار .  گفته شد۲لذا همانطوريكه در بخش . باشند  ميR=0هاي تكراري وارد بر دندانه داراي حالت  تنش

: در اينحالت فرمول گربر. شود  استفاده ميR=-1 به حالت R=0الت  به حR=0گربر براي انتقال حالت 

1)/()/( 2
0 =+ ulmaa SSSS  

شود با داشتن خواص جنس چرخ دنده  بدين منظور زماني كه برنامه اجرا مي. باشد مبناي محاسبه در برنامه مي

يرو در نقطه آغاز درگيري شود، تنش حاصل از اعمال ن و وارد كردن گشتاور انتقالي تنش در نودها محاسبه مي

 Sm = Sa/2نيمم برابر صفر است پس  شود و از طرفي تنش مي عنوان تنش ماكزيمم در نظر گرفته مي به

 Sa0 عمر متناسب با S-N محاسبه شده و بر روي نمودار Sa0گردد سپس با استفاده از فرمول گربر  مي

  . گردد محاسبه مي

  

  : محاسبه عمر كل-۴-۵

  

به عبارت ديگر در نمودار . مر يك چرخ دنده بايد كل زمان كاركرد آن در نظر گرفته شودبراي محاسبه ع

توان جداگانه  تاريخچه بار مراحل مختلف بارگذاري با دامنه و ميانگين بار متفاوت وجود دارد عمر هر مرحله را مي

شود كه در اين  ميمحاسبه نمود ولي عمر كل حاصل از مجموع حاالت مختلف تنش با روش خاصي انجام 

هاي هر مرحله از بارگذاري براي هر نود جداگانه بدست آمد، براي  پس از آنكه تنش. شود ميقسمت توضيح داده 

بندي   دستهRain flowشود و طبق معيار  عنوان مراحل بارگذاري درنظر گرفته مي هاي موجود به هر نود تنش

سپس الزم است عمر تجمعي . گردد ي گفته شده محاسبه ميها شود و عمر متناسب با هر مرحله مطابق روش مي

اين . گردد  استفاده ميPALAMGREN- MINER [2 , 3]براي اينكار از فرمول . هر نود بدست آيد

 SIشود و اگر دامنه تنش   ناميده ميnIهاي تنش تكراري دارد كه اگر تعداد تكرار هر يك از بخش فرمول بيان مي

براي آنكه قطعه .  خواهد بود NfI برابر S-Nطعه تحت تنش مذكور با مراجعه به نمودار درنظر گرفته شود عمر ق
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 درنظر گرفته شود و تعداد SI(I=1)اگر بخش اول تنش .  تكرار شود Nfi بشكند بايد به اندازه Siتحت تنش 

 ه در مورد اين رابط.  خواهد بودNnهاي ديگر   بدون حضور تنشS1 عمر قطعه با وجود تنش ntتكرار آن 

S2 , S3 , … (I=1,2,3, …)طبق رابطه .  نيز درست استPALMGREN-MINER  مجموع

  : يعني.  گردد آن قطعه به نهايت خستگي خود رسيده است۱براي يك قطعه اگر برابر  nI/ Nfiكسر 

 

1/.............// 2211 =+++ fiiff NnNnNn  

  

  :رود د رابطه زير بكار مياما اگر نياز نباشد عمر قطعه تحت مجموع بارهاي تكراري محاسبه گرد

 

ffiiff SNnNnNn /1/..........// 2211 =+++ 

  

  

گردد در نتيجه منحني  اگر تنش وارده در منطقه عمر محدود باشد هر تعداد تكرار آن باعث كاهش عمر مي

S-N مقداري افت خواهد داشت و مقدار Seگردد  كمتر مي .  

  

 NODALها در فايل  همچنين جواب. گردد عنوان خروجي چاپ مي  جديد بهSe و sfبا اجراي برنامه 

LIFEگردد  ذخيره مي .  

  

يكي از نكاتي كه در بكاربري فرمول فوق بايد به آن توجه كرد اين است كه هرچند در گذشته و حال اغلب 

طراحان و مهندسان از اين فرمول براي محاسبه عمر قطعاتي كه تحت بارهاي متفاوت تكراري هستند استفاده 

ضعفهاي مهم اين فرمول اين است كه اگر زمان نسبتاً كوتاهي از تكرار تنش منجر به شكست ولي از . كنند مي

كند كه آيا بار با دامنه تنش باال و تكرار كمتر ابتا اعمال گردد و سپس بار با دامنه  گردد از ديد فرمول تفاوت نمي

factorSaftyS f ⋅=
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كه اغلب قطعات نسبت به بار با  درحالي. تنش كم و تكرار باالتر اعمال شود و يا عكس اين بارگذاري اعمال گردد

  .دامنه تنش بيشتر حساسيت باالتري دارند

  

اما در . رساند در نتيجه اعمال بار با دامنه تنش باال و سپس بار با دامنه كمتر قطعه را زودتر به خستگي مي

اخر بارگذاري با هاي بارگذاري قبل از وقوع شكست نقش تقدم و ت مورد چرخ دنده بدليل تكرار متناوب دوره

 براي محاسبه عمر PALMGREN-MINERلذا بكارگيري فرمول . باشد هاي متفاوت ناچيز مي دامنه

 .باشد ها بالمانع مي خستگي در دنده
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  ششمفصل 

  

   و پيشنهاداتنتيجه گيریبررسی و 
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  مششفصل 

  :بررسی و نتيجه گيری

د که ضعيفترين نقطه در خستگی خمشی در يبه راحتی می توان د, رسی دندانه و بربر طبق آنچه گفته شد 

لذا .جائی که به دليل تغيير ناگهانی هندسه دندانه تمرکز تنش در آن مکان باال باشد . پای دنده واقع شده است 

د بررسی در طراحی و ساخت يک چرخ دنده بايد شکل هندسی پای دنده که تا حدودی انتخابی است بيشتر مور

  . قرار گيرد 

ت ديگر شعاع سر ابزار عنصر تعيين کننده در ميزان تمرکز تنش در پای دندانه شعاع پای دنده  و يا به عبار

ای انجام شده تاثير شش نوع از ابزارهای برش معمول در کاهش تنش دندانه در هبررسی . می باشد برش دندانه

  :نمودارها از شکل زير استفاده می کنيم تفسير در  .نمودار صفحات بعد نشان داده شده است 

  

  

  
  
  



 ٥١
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  : پيشنهادات
  

  1.6mm به  0.2mm تغيير شعاع پاي دنده از     بر اساس آنچه گفته شد و نتايج تستهاي آزمايشگاهي با
در شرايط يكسان تستهاي آزمايشگاهي و نمودار فوق نشان از افزايش عمر چرخ دنده دارد بگونه اي كه در حالت 

 تست 1.6mm چرخ دنده شكست و با تغيير شعاع پاي دنده به  km 100,000 چرخ دنده در 0.2mmاول 
300,000 km داد  را با موفقيت انجام .  

 با ضربه زدن قطعات ريز فوالد ، شيشه ، سراميك باعث shot peening   در ضمن با استفاده از روش 
بر روي سطح ) تنشهاي پسماند (اين روش سبب ايجاد تنشهاي فشاري . افزايش عمر خستگي چرخ دنده گردد

ي و در نتيجه  كه در مقابل تنشهاي كششي وارد بر قطعه سبب كاهش تنش كشش0.3mmبه ضخامت 
  افزايش عمر و نيز از بين بردن تركهاي ميكروسكوپي كه باعث كاهش عمر مي گردد حاصل شود
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Abstract: 
For the good design of the gear box determination of the life time of gear is 

very important parameter.the life time of the gear is depending to the many 

parameters. One of the important parameters is gear bending fatigue which 

this problem cause of starting crack in the point of maximum stress.these 

point are in the tooth root which the stress centralization cause of the high 

mechanical stress. 

In this project with using of stress life procedure we survey the influence of 

the tooth root bending stress on the tooth root fatigue life time in different 

points. This procedure frequently use for determination of the part life time. 

But we use of this procedure for prognosis of the gear life time and also for 

frequently junta, rain flow procedure used for computation of cycle loads 

and for stress calculation FEM (finite element method) procedure have 

been used and finally (S-N) diagram used for assessment the fatigue stress 

on the gear fatigue life time . 
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