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 مقدمه -1-1

، پتروشیمی، ای هستههای کشی اغلب در صنایع مختلف از جمله نیروگاه لوله تاسیسات

ای از  کشی مجموعه های دریایی و غیره کاربرد دارد. هر سیستم لولهی، سازهصنایع شیمیای

تواند تحت تاثیر نیروهای باشد که میسه راهی میهای لولهو  هازانویی های مستقیم،لوله

های مشابه با اثرات زلزله قرار گیرد. بارگذاری و باربرداری تناوبی در بزرگ ناپایدار و ممان

شکل شود. ها به علت تجمع تغییرتواند باعث تخریب و شکست در لولهمحدوده پالستیک می

طالعه مهندسان و متخصصان در زمینه بارهای وارده و چگونگی رفتار به همین خاطر بحث و م

-ها، بخصوص در صنایع تاسیساتی و نیروگاهی به لحاظ امکان نشت سیال از آناین نوع سازه

های ناگهانی در این ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف پیشگیری از خرابی و شکست

متخصصان  ابقاًباشد. سهای تناوبی میده تحت بارگذاریهای پیشرونها در اثر تغییرشکلسازه

و مهندسان فقط به طراحی مواد در محدوده االستیک توجه داشتند لکن با مرور زمان بررسی 

در ناحیه پالستیک جهت طراحی و ساخت قطعات با هدف تحمل ظرفیت بار باال و در عین 

تناوبی به جنس مواد و ساختار های حال سبک مطرح گردید. رفتار مواد تحت بارگذاری

تشکیل دهنده آن بستگی دارد. به طوری که با اعمال بارگذاری و باربرداری در محدوده 

های بزرگ در یک پالستیک ممکن است قطعات دچار خرابی یا گسیختگی شود. تغییرشکل

 .آیندکشی از ترکیب بارهای اولیه )ثابت( و ثانویه )تناوبی( بوجود می سیستم لوله

ناشی از فشار سیال، فشار خارجی،  باشند وثابت یا پایدار می بارهای اولیه: این نوع بارها

نیروی گرانشی بر روی لوله مانند وزن لوله و سیال، بارهای شبیه اثرات زلزله، بارهای اولیه 

 .های نامحدودی را بوجود بیاورند توانند تغییرشکل می باشد و  می منشاء برخی نیروها 



 

ای ثانویه: بارهای ثانویه نظیر بارهایی براساس گسترش دمایی لوله و بارهایی باره

به نام ای  هباعث بوجود آمدن پدیداین موارد که باشند  ات دمایی سازه میبراساس تغییر

 .شودپیشرونده( می های خستگی و رچتینگ )تغییرشکل

 

 
)کولکارنی  ر داخلیحت بارگذاری تناوبی و فشا: تغییرشکل نهایی لوله ت1-1شکل 

 (.5: 3002وهمکاران، 

 

 یا دینامیکی تناوبیبارگذاری  -1-2

شود که تابعی از زمان باشند و در تناوبی یا دینامیکی به بارهایی گفته میبارگذاری 

باشند و تابعی از زمان ثابت نمی بارگذاری فرکانس یاگیرد که دامنه نیرو مواردی صورت می

-مربعی، مثلثی، ... می ،های سینوسیاوبی به صورت تناوبی و با شکلباشند. بارگذاری تنمی

یک مقدار  تواند دارایتواند به قطعه کار یا سازه وارد شود و این بارگذاری میباشد که می

کنترل انجام کنترل و کرنشتنش به صورتها در آزمایش تناوبیمیانگین باشد. بارگذاری 

ثر تنش در هر سیکل بیشتر از مقدار تسلیم ماده و یا کمتر از گیرد. هنگامی که مقدار حداکمی



 

شود که باعث کاهش پیشرونده می تغییرشکلآن باشد باعث ایجاد پدیده خستگی و پدیده 

 .گرددعمر و شکست در قطعه کار یا سازه می

 

 
 (185: 3013تناوبی )کلی،  بارگذاریاز ای  ه: نمون3-1شکل 

 

گردد ممکن است یکی از حاالت زیر اعمال می تناوبیکی یا موقعی که بارگذاری دینامی

های تغییرشکل – 2پالستیک شیکدان – 3االستیک شیکدان – 1به وجود آید : االستیک خالص

 )شکست(. 4فروپاشی –پیشرونده 

که بارگذاری از تنش تسلیم ماده کمتر باشد این حالت، افتد  اتفاق می حالت اول: زمانی

 .باشدص میحالت االستیک خال

افتد یعنی زمانی حالت دوم: در این حالت کرنش پالستیک در چند سیکل اول اتفاق می

رسد ولی موقع باربرداری در همان حالت االستیک باقی  که بارگذاری به تنش تسلیم ماده می

 .شودماند به این حالت، شیکدان االستیک گفته میمی

                                                
1 Pure Elastic 
2 Elastic Shakedown 
3 Plastic Shakedown 
4 Collapse  



 

منفی یکسان تحت بارگذاری و باربرداری های مثبت و حالت سوم: در این حالت کرنش

که کرنش پالستیک در یک سیکل صفر است یا به عبارتی دیگر زمانی ای  هاتفاق افتاده به گون

افتد که بارگذاری و باربرداری در یک سیکل بسته باشد که به آن پالستیسیته متناوب اتفاق می

 .کار افتادگی جسم خواهند شدگویند، که در نهایت منجر به از یا شیکدان پالستیک می

افتد که بارگذاری از پالستیک شیکدان عبور کرده و حالت چهارم: زمانی اتفاق می

شوند که به این حالت های پیشرونده در یک جهت بر روی هم انباشته میکرنش

 .شود می پیشرونده گفته های تغییرشکل

 تغییرشکلرود کی سازه فراتر میاز ظرفیت استاتی تناوبیحالت پنجم: وقتی که بارگذاری 

 .شودکند و در اولین بارگذاری سیکلی دچار شکست میپالستیک کلی پیدا می

 

 

 (2: 3015)گوستافسون و مولر،  تناوبیهای ساختاری مرتبط با بارگذاری : پاسخ2-1شکل 

 



 

 

( شیکدان ب( االستیک خالص )الف؛ )تناوبیبارگذاری  پاسخ ماده به: 4-1شکل 

 (.122: 3002( رچتینگ )تاکار وهمکاران، د( شیکدان پالستیک )جتیک )االس

 

 های پیشروندهتغییرشکل -1-3

قرار  تناوبیبسیاری از اجزای مهندسی اغلب در طول کارکرد خود تحت بارگذاری 

یا سازه از حد  نمونهگردد و تنش در اعمال می تناوبیدارند. هنگامی که بارگذاری دینامیکی یا 

تواند باعث آید که میشود پدیده رچیتینگ به وجود میک مواد تشکیل دهنده بیشتر میاالستی

تینگ در یبینی رچایجاد کند از همین رو پیش و تاسیسات ها  خرابی و خسارت زیادی در سازه

 تناوبی تغییرشکلاز اهمیت زیادی برخوردار است. تجمع  تاسیساتها و طراحی سازه

تینگ عبارتست از انباشتگی کرنش پالستیک توان گفت رچ وی دیگر میارد، از سرچتینگ نام د

های هیسترزیس و انتقال حلقه تناوبیبا تنش میانگین غیرصفر که در اثر تنش  تناوبیتحت بار 

که راه حل دقیقی برای بررسی  دهدمیمطالعات پیشین نشان شود. کرنش ایجاد می–تنش

-های تحت فشار داخلی و مماندر لولهی و عددی به صورت تحلیلهای پیشرونده تغییرشکل

یک راه  شهمکاران ادموند و 1992های خمشی مشابه اثرات زلزله ارائه نشده است. در سال 

با در نظر گرفتن معیار فون های پیشرونده محیطی برای پیدا کردن تغییر شکلحل تقریبی 

 مایزز بصورت زیر ارائه دادند:



 

(1-1)                                                             

تنش محوری ناشی  باشد،  می پیشرونده در یک سیکل  های تغییرشکل آن، که در 

مدول االستسیته   Eتنش تسلیم و  دامنه کرنش دینامیکی وارده،  از فشار داخلی، 

 .باشد می 



 

 

 

 

 دوم:فصل 

 پیشینه تحقیق



 

 مقدمه -2-1

ها و های پیشرونده و مدلباشد که تغییرشکلمحققان و مهندسین بیش از صد سال می

را بخاطر حایز اهمیت بودن آن در صنعت مورد مطالعه و بحث و  شوندگی سختنظریات 

، 3یکفردر-، آرمسترانگ1، مدل چابوشیشوندگی سختهای جمله مدلاند. از  بررسی قرار داده

و  2، ایزوتروپیک5سینماتیکی شوندگی سختباشد و انواع نظریات آن می 4وانگ-و آهنو 2پراگر

 8توسط باریستو 1911های پیشرونده در سال مفهوم تغییرشکل باشد. در ابتدا می  7ترکیبی

و  اند   مطرح گردید و بعد از آن هم دانشمندان بسیاری در این زمینه تحقیق و مطالعه کرده

های نون مدل و راه حل کامالً درست و دقیقی ارائه نشده است و هر یک از  مدلتاک

 دهد. می جواب متفاوتی را  شوندگی سخت

 

 مطالعات پیشین -2-2

های در اینجا چند نمونه از مطالعاتی که محققین در طی چند دهه اخیر درباره تغییرشکل

 .اند بطور خالصه آورده شده است انجام داده شوندگی سختها و نظریات  پیشرونده و مدل

 

 مطالعات نوبان و جاهد -2-2-1

بینی یک روش تحت تاثیر زمان برای پیش 3007محمد نوبان و حمید جاهد در سال 

های ها نشان دادند برای بدست آوردن کرنشکردند. آن ارائههای پیشرونده تغییرشکل

                                                
1 Chaboche 
2 Armstrong & Frederick 
3
 Prager 

4 Ohno – Wnag 
5 Kinematic Hardening 
6 Isotropic Hardening 
7 Combined Hardening 
8 Baristow  



 

ها نیازمند به نتایج تعداد کمی از سیکلاین مدل، تنها براساس پیشرونده در هر سیکل دلخواه 

همچنین نشان دادند مدل پیشنهادی قادر است که  .است که مدل را متاثر از زمان قرار دهد

ها این محاسبه بینی کند. آنرا پیش مکررهای پیشرونده در بارگذاری تغییرشکلتغییر در مسیر 

دند و سپس این اصل متحرک را انجام دا را توسط تعریف اصل تنش در فضای تنش انحرافی

نقطه آغاز مربوط به  ،ترکیب و نشان دادند که در شروع بارگذاری تناوبیبا مدل پالستیسیته 

در . در ارتباط استهای بارگذاری سیکل تعدادبا و نیز نش اولیه و تنش میانگین تاین مسیر با 

ود تک محوره استاندارد نامحد تناوبیبه دست آوردن این مسیر از بارگذاری  روشاین کار 

استفاده از  باهای پیشرونده را با کمک این مسیر و تغییرشکل های نرخها آنارائه شده است. 

را ترکیب  برگشتی های انحرافی و تنش های محاسبه کردند که تنش تناوبیمدل پالستیسیته 

دل پیشنهادی را ها این م. آناند   گیری شده ترتیب چهارچوب حرکت اندازهاین کرده که به 

باره یا  های پیشرونده دو نوع از فوالدهای تحت بارگذاری یکتغییرشکلبینی برای پیش

های آزمایشی در دسترس و نشان دادند که نتایج به دست آمده با اندازه باره به کار گرفتند چند

 .به خوبی مطابقت دارد

 

 

 ای  هاری دو مرحله مواد تحت بارگذهای پیشروندتغییرشکل: پاسخ 1-3شکل 
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In this thesis we study on the ratchetting behavior and the effects of dynamic loading of 

carbon steel pressurized cylinders with different diameter/thickness ratios with nonlinear 

isotropic/chaboche kinematic hardening model. The finite element results by the nonlinear 

isotropic/ chaboche (combined) hardening model are compared with those obtained from 

experimental set-up and the finite element results by the nonlinear isotropic/Armstrong-

Frederick hardening model. The results show that the maximum ratcheting strain appears 

in hoop direction and external diameter. The results show that The FE model by the 

nonlinear isotropic/ chaboche (combined) hardening model predicts the hoop strain 

ratchetting rate to be near that found by the nonlinear isotropic/Armstrong-Frederick 

hardening model. These results gives different values comparing with the experimental 

data especially in high cycles. For both of the FE and experimental results, the onset of 

ratcheting in MS1 and MS2 samples is the same and occured in M/My=1.15 ratios. In 

others specimens, the onset of ratcheting rate in experimental results occurred earliear than 

the FE results. Also, the results show that the initially the rate of ratchetting is large and 

then it decreases with the increasing of cycles. 
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