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   مقدمه -1- 1

شده و  نهیو هزدر محدوده االستیک موجب اتالف ماده  هاسازهکه طراحی  شدهمشخصمروزه ا

ماده در بعضی از جاهاي بحرانی (مانند جاي  چراکهنیست،  ریپذامکاندر برخی از موارد  عالوه بر این

؛ گرددیمو وارد ناحیه پالستیک  شدهمیتسل )می باشندتمرکز تنش باالتري  داراي شیار خار، سوراخ و

که تحت  ییهاسازهبراي  خصوصاًرفتار ماده در ناحیه پالستیک  ترعیو سربنابراین بررسی دقیق 

تغییر  مسئلهبارگذاري متناوب قرار دارند از اهمیت باالیی برخوردار بوده ودرصورت عدم توجه به این 

مجاز باشد،  ازحدشیب مقدار انباشت کرنش پالستیک در هر سیکل و چنانچه دادهرخ روندهپیششکل 

  ).1،1982لشریوشد (باعث فروپاشی ماده خواهد 

با  ياچرخهقرار دارند. در یک بارگذاري  يادهیچیپ چرخههاي زیادي در معرض بارهاي سازه

و کرنش پالستیکی جمع شونده در طی  دهدمیپالستیک رخ  ياچرخهتنش، یک انباشتگی دامنه کنترل 

 روندهپیشهاي شود. تغییرشکلنامیده می روندهپیشهاي آن، تغییرشکل يارخهچ شکلرییتغاین شرایط و 

بوده و براي طراحی با دامنه میانگین تنش غیر صفر تحت تنش  ياچرخه یک رفتار تحت اثر بارهاي

و چند محوره  محورهتک روندهپیشهاي مهم است. تعدادي نتایج تجربی براي تغییرشکل ياسازهاجزاي 

از  یراهسههاي لوله يبر رواست که در این مطالعه  شدهگزارش SS316Lو SS304 ، SS316براي 

مواد، قوانین  2روندهپیشهاي براي فهم رفتار تغییرشکل اگرچهاست.  آمدهعملبهتحقیق  SS304جنس 

شکل رییتغرفتار  ینیبشیپبراي زیادي تحقیقات تجربی  هم بهاست لکن هنوز  شدهارائهسختی زیادي 

ضروري  ي سخت شوندگی موادهامدلحاصل از به کارگیري با نتایج  هاآنو تطابق  روندهپیشهاي 

                                                
1- Wilshere 
2- Ratchting  



٣ 
 

و غیره باعث شده  . اثرات بعضی فاکتورها، مثل غیرمتقارن بودن شیوه بارگذاري، سابقه بارگذاريباشدیم

  .استجربی ضروري ت هايروشمواد ارائه  روندهپیشهاي تغییرشکل رفتار ینیبشیپاست که براي 

، رندیگیمبا تنش میانگین غیر صفر قرار  ياچرخهکه در معرض بارگذاري  ییهاسازهدر مواد یا 

تجمع  باشد) دادهرختسلیم  کهنیاکافی بزرگ باشد (اطمینان از  قدربه شدهگرفتهچنانچه تنش به کار 

  .شودمیگفته  3نشکر کرنش پالستیک سیکلی رخ خواهد داد که به این پدیده انباشتگی

 و در و بودهنیز همانند سایر مکانیزم هاي خرابی مانند خزش خستگی  هاسازهانباشتگی کرنش 

گرفته  در نظر) ASME CODE)2007، شامل هاسازهبسیاري از معیارهاي طراحی براي مهندسی اجزاي 

رفتار االستیک یا  ماده و ماندهیباقزیر مرزهاي انباشتگی کرنش  هاسازه. در این معیارها شوندیم

 ،4میعبدالکر(شودینمکه این امر منجر به فروپاشی سازه  دهدمیپالستیک شیک دان از خود نشان 

 عمدتابراي تعیین مرز انباشتگی کرنش  استفاده از کدهاي طراحی هايروش هرحالبه). 2005

 گونهایننباشتگی کرنش براي در راستاي رفتار ا يریگچشمباشد. بنابراین بررسی می  کارانهمحافظه

است  شدهگرفتهانجامآن با دقت قابل قبولی در حال حاضر و در دو دهه گذشته  ینیبشیپو  هاسازه

  ).5،2012نچ(

شدید  يهالرزهنیزمهاي اتمی که در معرض نیروگاه ساتیتأستحقیقات براي طراحی اجزاء  نیا

نشانگر  روندهپیشهاي تغییرشکل نهیدرزمهاي گسترده قرار بگیرند حائز اهمیت است. تحقیق توانندیم

 دهدمیباشد و نشان مواد براي توصیف این رفتار می یشوندگسختهاي از قانون کدامچیهکامل نبودن 

درصد تمام هزینه  75تا  50هاي اتمینیروگاه ساتیتأس نکهیاکه هنوز جاي کار وجود دارد. با توجه به 

در اثر  یطیمحستیزها و امکانات در هزینه یتوجهقابل ییجوصرفهتوان ، میندیآیم حساببهکارخانه 

                                                
Ratchting   1-  
Abdel-Karim 2-  
Chen 3-  
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-آورد. یکی از مسائل مهم در کاربرد به دست هاآنعمر مفید  ینیبشیپها و برآورد زمان شکست در لوله

برابر در  یراهسههاي باشد که در این تحقیق لولهمی چرخه يبرابر بارهادر  هاآنهاي قطعات، مقاومت 

  .شودمیهاي تناوبی بررسی را در برابر ممان هاآنو رفتار  قرارگرفته ياچرخهبارهاي 

. گرددیمپدیده انباشتگی کرنش  ایو منجر به رفتار شیک دان  هاسازهروي  يادورهبارگذاري 

مهم  از پدیده انباشتگی کرنش، امري بسیار يریجلوگداشتن اطالعات کاملی از محدوده شیک دان جهت 

، و 8، پالستیک شیک دان 7، االستیک شیک دان 6براي بررسی رفتار االستیک کامل رونیازا. باشدیم

نظیر ایزوتروپیک، سینماتیک  یشوندگسختمختلف  يهامدل، (انباشتگی کرنش ) از  9فروپاشی افزایشی

  .شودمیاستفاده  هاآنو یا ترکیب 

  روندهپیشتغییرشکل  -2-  1

از دست  وسیلهبه ياسازهاست که منجر به کاهش عمر  يادهیپد درواقع روندهپیش يهاشکلتغییر

که این انباشتگی  شودمیطی انباشتگی سیکل به سیکل کرنش پالستیک  هاآن يریپذشکلدادن خاصیت 

را  روندهپیش يهاشکلناشی از تغییرات متناوب دما و یا بار باشد. که انتقال تغییر  تواندیمکرنش 

مکانیکی بررسی کرد.  روندهپیش يهاشکلحرارتی و تغییر  روندهپیش يهاشکلدر قالب تغییر  توانیم

آید، منجر به  به وجودتواند توسط بارهاي متناوب مکانیکی مانند زلزله تنش که می رمتقارنیغهاي سیکل

 شدهکنترلکه در تنش  روندهپیششوند. پدیده کرنش در جهت تنش میانگین می روندهپیشپدیده کرنش 

است. موضوع  شدهگزارش).  1911و همکارانش،  باریستو( 10، توسط باریستودهدمینامتقارن فلزات رخ 

لند ، و )1965،  مارو ( 13مارو  ،)1960بنهم،  ( 12بنهم).  1964کافین،  (11کافین وسیلهبه 1960 يدههدر 

                                                
 1- Perfect Elastic 
 2- Elastic Shakedown 
 3- Plastic Shakedown 

Ratchetting 4-  
Bairstow 5-  

6- Coffin 
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بر قرار گرفت. مروري  یموردبررسیشگاهی آزما يباکارها).  1969و همکارانش،  لند گراف ( 14گراف

داخلی و  فشارتحتهاي دقیقی براي بررسی این پدیده در لوله حلراهکه  دهدمیقبلی نشان  مطالعات

ادموند و  (تقریبی توسط افراد مختلفی يهاحلراه هرچندنشده است.  ارائه ياچرخهممانهاي خمشی 

  است. شدهارائهصورت زیر به 16ر فون میسزو با در نظر گرفتن معیا) 1996، 15همکارانش

   

)١-١                            (  
  

   

دامنه  تنش محیطی ناشی از فشار داخلی،  در یک سیکل،  روندهپیشکرنش  که در آن 

  یسیته است.مدول االست Eتنش تسلیم و  ، واردشدهکرنش دینامیکی 

  االستیک شیک دان- 3- 1

در . باشدیماست. بنابراین کرنش پالستیک صفر  قرارگرفتهحالت جسم در نقطه االستیک  نیدر ا

  .نامندیم. این وضعیت را االستیک شیک دان کنندینمهرگز رشد  هاکرنشحالت  نیا

                                                                                                                                              
1- Banham 
2- Morrow 
3- Landgraf  
4- Edmund et all 
5- Von Misses 
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   ).17,1965یندلیفاالستیک ( دان شیک رفتار :1-1شکل 

  

  شیک دانپالستیک  -4- 1

حالت پس از جریان پالستیک رخ داد، پس از چند سیکل افزایش کرنش پالستیک صفر  نیدر ا

. شودمی، خنثی افتهیکاهشبا میزان کرنش  شدهافزودهحقیقت دریک سیکل میزان پالستیک  و درگشته 

 18شیک دان . این وضعیت را پالستیک متناوب یا پالستیکماندیمثابت  هاکرنشدر این حالت، مجموع 

  .نامندیم

  

  .)19,2011آباکوس(پالستیک دان شیک در سیکل دریک یافتهکاهش کرنش و شدهافزوده کرنش میزان :2-1شکل 

                                                
Findlay  1- 

2-  Plastice Shakedown 
ABAQUS 3- 
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 انباشتگی کرنش 5- 1

. نرخ گرددینممتعادل  و هرگز افتهیشیافزا روندهپیشکرنش پالستیک  هر چرخهحالت در  نیدر ا

جنس ماده وابسته  و نوعمیزان بارگذاري، نوع بارگذاري،  يرهایمتغحالت به  نیدر اکرنش افزوده 

  .باشدیم

کرنش متقارن امکان ایجاد پدیده شیک دان وجود دارد، این  يدامنهبا کنترل  يادوره يهاآزموندر 

 يهاکرنش انتقالپدیده قالب  رمتقارنیغتنش  يدامنهبا کنترل  هایبررسدر حالی است که در 

    .)20,1992وسیو استل میتسن(باشدیمرتی انباشتگی کرنش عبا و به روندهپیش

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                                                                                 

                                                
Tasnim and Stelios 1- 



٤٦ 
 

 

  

  

  دوم:فصل  

  پیشینه تحقیق 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Family name:Mohamadi Asl                                       Name:Hadi 

Title of Thesis: Study on Strain Accumulation of Stainless Steel Piping Branch Under in-

Plane Bending With Combined Hardening Model 

Supervisor:Dr.S.J.Zakavi           

Advisor(s):Eng.A.Rahimi 

Graduate Degree M.Sc.                        Major:Mechanical Engineering                                                                                 

Specialty:Applied Design                     University: Mohaghegh Ardabili                    

Faculty:Engineering  

Graduation date: 2016/9/27                   Number of pages: 61 

Abstract: 

In this Thesis, finite element analysis with combined hardening model is employed to 

investigate ratcheting behavior in stainless steel branch pipes under dynamic moments 

and internal pressure. Obtained results show that the maximum value of ratcheting strain 

takes place in the junction of branch pipes in the hoop stress direction. In this case, the 

rate of progressive strains increases with the increase of the bending moment levels in 

constant internal pressure. Furthermore this study reveals that the geometry and 

dimensions of branch pipes have significant impact on the rate of progressive strains. The 

bending moment levels to initiate ratcheting phenomena will be increased with increase of 

the dimensions of branch pipes. The constant parameters of the hardening model have 

been obtained from several stabilized stress-strain curves under symmetric strain 

controlled. Comparison between results obtained using progressive strains with combined 

hardening model are much better than those of Armstrong-Fredrick hardening model and 

are in great agreement with experimental data. 
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