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  چکیده
 یاز خستگ یناش هاي شکست يریشگیو پ ینبی شیامروزه پ. رندگی یقرار م یتناوب يد تحت بارهادر طول عملکرد خو یاز قطعات مهندس ياریبس
شـناخت عوامـل مـؤثر بـر عمـر       ،دهـد  یرخ م یناگهان اریبس یخستگ ندیفرآ که ییاز آنجا. است شده لیتبد عیصاحبان صنا هاي از دغدغه یکیبه 

بـه شـمار    عیدر صـنا  یاز شکسـت خسـتگ   یعوامل مهمـ  یو حرارت یکیمتعدد مکان هاي يبارگذار. است يمهم و ضرور اریبس ها سازه یخستگ
عمـر   سـه یدر پـژوهش حاضـر بـه مقا   . باشد یشگاهیآزما قیدق سازي هیتوأم با شب یستیبا لیو تحل  هیمناسب، تجز یخستگ یدر طراح. روند یم

بـه روش المـان محـدود     سیافزار انس آن در نرم سازي هیو شب یگخست شیبا استفاده از انجام آزما A36 فوالداز جنس  یجوش هاي نمونه یخستگ
دست آمده از  هب جینتا. مطالعه شده است ها بر عمر خستگی پسماند، گرده، شکاف و ضخامت نمونه تنش ریتأث قیتحق نیدر ا. پرداخته شده است

که وجود گرده  دهد ینشان م نچنی هم جینتا. است يمدلساز رفته و دقت کار به هاي صحت روش دهنده اننش یشگاهیآزما جیو نتا يعدد سازي هیشب
  .دارد یدر کاهش عمر خستگ يشتریب ریتاث
 

  .عمر، ضخامت، شکاف، گرده -لب، روش کرنش به پسماند، اتصال لب پاسه، تنش چند يجوشکار ،یخستگ :کلیدي کلمات
  

Investigation of the thickness effect on fatigue life calculation in a single 
bevel butt weld in A36 steel using experiment and its comparison with 

simulation results. 
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Abstract 
Nowdays, the prediction and prevention of fatigue failures is converted to one of the most concerns for industry owners. 
Since the processes of fatigue suddenly occur, it is most important and necessary to recognize the effective factors of 
fatigue life of structures. Mechanical and thermal multiple loading are the important factors of the fatigue failure. In 
order to appropriate fatigue design, analysis should be validated with experimental results. In present research, fatigue 
life of A36 welded steel samples obtained from test is compared by finite element results obtained from commercial 
ansys pakage. In this research, the effects of residual stress, reinforcement, notch and thickness of sampels on fatigue 
life are studied. Results of analytical simulation and experimental show good agreement. Results also shows the 
dominant effect of reinforcement on the fatigue life.       
                                                                    
Keywords: Fatigue, Multi-pass welding, Residual stress, Butt joint, Strain-life method, Thickness, Notch, 
Reinforcement. 
 

  
  مقدمه -1

 نقـاط  یـا  نقطـه  در آسـیب  تجمـع  از ناشـی  فرآیندي 1خستگی
  )بازمـان  متغیـر ( نوسـانی  بارهـاي  اعمـال  اثـر  بـر  مـاده  بحرانی
هـاي ناشـی از   بینی و پیشگیري شکسـت پیش امروزه .]1[ است

. است شده لیتبدهاي صاحبان صنایع خستگی به یکی از دغدغه
و مکرر مکانیکی و حرارتی عوامل مهمـی  هاي متعدد بارگذاري

 90 بـر   بـالغ . رونـد در شکست خستگی در صنایع به شمار مـی 
فوالد  ياز خانواده ها و قطعات در صنایع مختلفدرصد از سازه

هاي بسیار مهم اتصـال  جوشکاري یکی از روش. اند شده  ساخته
  این فرآیند در صـنایع نیروگـاهی، نفـت،    . قطعات صنعتی است

هـا،  ي، سـاخت اسـکله  سـاز  یکشـت ، پتروشیمی، هوافضـا،  گاز 
ی صـنعتی  کشـ  لولـه  و فشـار  تحـت اي، مخازن راکتورهاي هسته

  . ي داردا گستردهکاربرد 
ــالش ــاي ت ــره ــه گرب ــان از جمل ــودمن2محقق   ســبب ... و  3، گ
شـدن ارتبـاط آن بـا     خستگی و مشـخص  يشدن مساله ترروشن
رن بیسـتم تحقیقـات   در ق. هاي ایجاد شده در قطعه گردیدتنش

ــاثیر کــرنش 1950 يمحققــان ادامــه داشــت و در دهــه هــاي ت
طـی   5و کـافین  4پالستیک در تحلیل خسـتگی توسـط مانسـون   

  هـا معـروف اسـت، بررسـی    اکنـون بـه نـام آن   اي که هـم رابطه
هاي عددي و تجربی را به دانشمندان بسیاري روش. ]2-4[ شد

____________________________________________ 
1- Fatigue 
2- Gerber 
3- Goodman 
4- Manson 
5- Coffin 

اگرچه با پیشرفت . دانبینی عمر خستگی توسعه دادهمنظور پیش
همانند روش المـان محـدود،   هایی تکنولوژي کامپیوتر و تکنیک

عمـر خسـتگی در    يپسماند و محاسبههايابزارهاي آنالیز تنش
هـاي  از جملـه فعالیـت  . هاي جوشی افـزایش یافتـه اسـت   سازه

لیانـگ تنـگ و   . توان بـه مـواردي اشـاره کـرد    گرفته می صورت
را در  هـاي پسـماند  هندسی و تـنش اثر متغیرهاي  ]5[ همکاران

کاسـتا و  .ام. دي.جـی . اتصال جنـاغی دوطرفـه بررسـی کردنـد    
 خسـتگی  رفتـار  بـر را تـنش   تمرکـز  عوامل تأثیر ]6[ همکاران

  اسـتحکام  کـم آلیـاژ   فوالدهـاي  در سـر  سـربه  اتصاالت جوشی
 آنـالیز  ]7[ همکـاران  و جلیا.ژو. گیري نمودندباال اندازه کششی

 فوالد کم آلیـاژ  در سر به سر اتصال دمایی نمیدا محدودي المان

و  سودي.بن.ام وینود. سازي نمودندباال را شبیه کششی استحکام
 اتصـاالت  خسـتگی  عمـر  تخمـین  يبـه محاسـبه   ]8[ همکاران

 چـن . عمـر پرداختنـد   -تنش کمک تئوري به سر به سر جوشی

 در را خستگی ترك رشد يمحاسبه ]9[ و همکاران لی هایونگ

  .پسماند طولی مطالعه نمودند هايتنش معرض
 هايروش با خستگی عمر يمحاسبه] 10[ همکاران و سریو.سی

با توجه . اندها را مورد بررسی قرار دادهنمونه برشکاري مختلف
ولی تـاکنون طبـق اطـالع     ،که کارهاي زیادي انجام گرفتهبه این

نویسندگان، بررسی جامعی در مورد تاثیر متغیرهـاي هندسـی و   
هاي پسماند بـر عمـر   سازي تنشیندهاي جوشکاري و شبیهفرآ

ر این پژوهش جهت تعیین عمر د. خستگی صورت نگرفته است
  افــزار انســیس و بــه کمــک روشبــا اســتفاده از نــرم خســتگی

هــاي پســماند ناشــی از توزیــع دمــایی و تــنش ،محــدودالمــان
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