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ینی بباشد. به منظور پیشها میخستگی در لوله یکی از دالیل وقوع شکست روندههاي پیششکلپدیده تغییر

به دقت  وثر بر میزان آن در طول بارگذاري تناوبیها، ضروري است این پدیده و همچین عوامل معمر خستگی لوله

هاي مستقیم از جنس فوالد رونده در لولههاي پیششکلرفتار تغییرمحاسبه شود. بر همین اساس در این پژوهش 

هاي تناوبی مشابه اثرات زلزله مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه شرایط فشار داخلی و در حضور ممانکربنی تحت 

افزار اجزا محدود آباکوس انجام شده با استفاده از نرمابوشی دگی غیرخطی چشونو تحلیل عددي بر اساس مدل سخت

ا نتایج بو همچنین  نده با نتایج تجربی در دسترسروهاي پیشپارامترهاي ثابت مواد تعیین و نتایج عددي کرنشاست. 

ایسه مورد مق ایزوتروپیک) همراه با قانون سختی فردریک -شوندگی ترکیبی (آرمسترانگبه دست آمده از روش سخت

ي هاشکلها نرخ تغییردهد که با افزایش میزان بارگذاريگیرد. نتایج در دو حالت تجربی و عددي نشان میقرار می

گردد و در رونده از قطر خارجی لوله و در جهت محیطی ظاهر میهاي پیششکلتغییر یابد.رونده افزایش میپیش

سپس  ها این نرخ کاهش یافته وتر بوده و با افزایش تعداد سیکلرونده بیشهاي پیششکلها نرخ تغییرابتداي بارگذاري

رونده طبق نتایج موجود از روش هاي پیشتغییرشکل شود که شروعمشاهده میهمچنین  رسد.به مقدار ثابتی می

نرخ شروع ها خوانی دارد، ولی براي دیگر نمونههم تجربیبا نتایج حاصل از روش  MS2)و  (MS1نمونه  دو در عددي

شوندگی چابوشی حاصل از مدل سخترونده از طریق آزمایشات تجربی زودتر از روش اجزا محدود هاي پیشتغییرشکل
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  مقدمه -1-1

 يهاي دریایی، تاسیسات نفتی، خطوط لولهدر بسیاري از کاربردهاي صنعتی مثل سازه

اي، حفظ یکپارچگی و ایمنی خطوط لوله از اهمیت باالیی انتقال نفت و گاز، راکتورهاي هسته

همین رو بحث و تحقیق در زمینه بارهاي وارد شده به این خطوط و رفتار برخوردار است. از 

تر ها همواره مورد توجه متخصصان و مهندسان بوده است. در بیشها، تحت این بارگذاريلوله

نه متعارف آن نیروي حاصل از گیرند که نمومواقع این خطوط تحت بارگذاري دینامیکی قرار می

  باشد.لرزه میزمین

برخوردار است. این نوع  ايها، بارگذاري دینامیکی از اهمیتی ویژهین انواع بارگذارياز ب

چرا که در رابطه با بارهاي  بارگذاري با توجه به متغیر بودن بار اعمالی بسیار خطرناك است

مشخص است و طراح باید قطعه را بر اساس تحمل تنش ایجاد شده در قطعه  روشاستاتیکی 

تحت اعمال بار طراحی کند اما براي طراحی یک قطعه تحت بار دینامیکی باید پدیده خستگی 

تر از تنش مشابه در بارگذاري ن مورد تنش ایجاد شده بسیار مؤثررا هم در نظر گرفت. در ای

با  ود.شها در قطعات مکانیکی را شامل میاز نصف گسیختگی ت به طوري که بیشاستاتیکی اس

ده توجه خود را به پدیطعات تحت بارگذاري دینامیکی در طراحی قباید توجه به موارد گفته شده 

  .مخستگی متمرکز کنی

  خستگی -1-2

ناپذیر که با کاهش تدریجی مقاومت مکانیکی، زوال ماده را  آسیب فرآیندي است برگشت

اي از مکانیک جامدات است که عوامل مکانیکی ناظر بر شاخه شکستبه دنبال دارد. مکانیک 

اي از دهد. خستگی گونههاي مختلف را مورد مطالعه قرار میگسیختگی ماده تحت بارگذاري

 د.نی قطعات گردمنجر به شکست ناگها آسیب بوده که می تواند

گاهی اوقات در اثر بارهاي تناوبی بر روي سازه یا قطعه مکانیکی، با اینکه تنش ماکزیمم 

دوره بارگذاري، بر روي  ایجاد شده در قطعه کمتر از تنش نهایی آن است، اما پس از اعمال چند

ها، قطعه مکانیکی یا سازه که در نهایت با گسترش این ترك هایی پدیدار خواهند شدسازه ترك
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تگی گسیختگی خس د.نامنستگی در اثر اعمال بار تناوبی میخ گسیخته خواهد شد. این پدیده را

دو مرحله دارد، مرحله اول گسترش و پیشروي ترك است و مرحله دوم شکست ناگهانی قطعه 

ند و این شومی ییگلوشوند، معموال دچار یخته میاست. قطعاتی که بر اثر بارهاي استاتیکی گس

ی و بدلیل پدیده یت خواهد بود اما قطعاتی که تحت اعمال بارهاي دینامیکوشکست قابل ر

هانی به صورت ناگو  شوند، از نظر پیش آگاهی قابل تشخیص نخواهند بودخستگی گسیخته می

  د شد.نگسیخته خواه

 

شکست یک بازوي لنگ آلومینیومی. ناحیه تیره رنگ، منطقه رشد آهسته  :1-1 شکل

  .1ترك و ناحیه روشن، منطقه شکست ناگهانی است

 هاي خستگییا آزمون هاي خستگی پر چرخهخواص خستگی ممکن است توسط آزمون

- کانیزمم(که بیشتر با تغییر شکل پالستیک در ارتباط است) بررسی شود. از آنجایکه  کم چرخه

شود، ها میدر ادامه تشکیل ترك هاي تغییرشکل سیکلی منجر به تمرکز کرنش پالستیک و

به لحاظ ترك خوردگی و تخریب ماده از  ار مواد تحت شرایط خستگی کم چرخهمطالعه رفت

                                                
1- https://en.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(material) 
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است زمانی که سازه تحت  هاي خستگی کم چرخه ممکنشکستاهمیت باالیی برخوردار است. 

 هاي بازگشتشود کرنشگیرد به وجود آیند، که باعث میاي سنگین قرار میههاي چرخبارگذاري

ناپذیر سبب شروع و رشد ترك شوند. به طور کلی در خستگی کم چرخه تعداد چرخه کمتري 

اي هشکل آسیب خستگی کم چرخه با تغییرو  ت.چرخه) تا شروع شکست الزم اس 104(کمتر از 

ده رونهاي پیششکلهاي خستگی کم چرخه تغییریکی از پاسخ ت.پالستیک در ماده همراه اس

  .باشدمی 2یا رچتینگ

  روندهپیش هايشکلتغییر -1-3

 ممکن دنگیر قرار سیکلی بارگذاري تحتپالستیک  -مواد االستیک که وقتی کلی طور به

  :)1997، 3د (وانگ و همکارانده رخ زیر هايحالت از یک هر که است

اي باشد که از تنش تسلیم ماده عبور نکند، بارگذاري به اندازهاگر  خالص: االستیک -الف

  در این حالت پاسخ کامال االستیک خواهد بود.

اي باشد که ماده تسلیم شود ولی اگر باربرداري اندازه بار بهاگر  االستیک: 4دانشیک -ب

یده دان ناماالستیک شیکد ماده واکنش االستیک داشته باشد، در این حالت پاسخ صورت گیر

  شود.می

اده تحت دان فراتر رویم، مزمانی که از محدوده االستیک شیک ک:پالستی دانشیک -ج

برداري در یک سیکل بسته اتفاق گیرد که در آن بارگذاري و بارشکل سیکلی قرار میتغییر

  شود.دان گفته میافتد که به آن پالستیک شیکمی

دان فراتر زمانی که از محدوده پالستیک شیک در نهایت :روندههاي پیششکلتغییر -د

 شوند که به این پدیده انباشتگی کرنشاده در یک جهت روي هم انباشته میهاي مرویم، کرنش

  هاي فوق الذکر نشان داده شده است.هر یک از حالت 2-1در شکل  گوییم.یا رچتینگ می

  

                                                
2- Ratchetting 
3- Wong et al 
4- Shakedown 
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  )2001، 5(فووري و همکاران تناوبیهاي مختلف ماده تحت بارگذاري : حالت2-1شکل 

 جسم دچار تنش تسلیم بیشتر شوند، اي وارده ازم بارهاي چرخهجس در اگربه طور کلی 

مقداري ممکن است این بارها به صورت متناوب اعمال شوند،  اگر د.شومیکرنش پالستیکی 

شود که به پدیده نهایت باعث فروپاشی جسم می شود که درکرنش خالص به چرخه اضافه می

؛ 2002، 7؛ کنگ و همکاران1992، 6(تسنیم و استیلوس معروف است روندههاي پیششکلتغییر

  ).2003، 8و همکاران کارنیکول

تواند عمر شروع ترك را کاهش داده در حین خستگی می روندههاي پیششکلتغییروقوع 

هاي واماندگی خستگی هنوز به روشنی نیز کاهش دهد. مکانیزمو در نتیجه عمر خستگی اجزا را 

هاي رخ داده بر اثر خستگی قطعات اند و مشخص نیست که چه بخشی از واماندگیشناخته نشده

ش پیوندد، اما مشخص است که لغزبه وقوع می روندههاي پیششکلتغییربه دلیل تاثیر مکانیزم 

 روندهشهاي پیشکلها در ارتباط با وقوع تغییري شبکهگیرها و شکلپالستیک، حرکت نابجایی

  ).2009، 10لیم و همکاران؛ 2001، 9داس و چاکرابورتی( باشندمی

                                                
5- Fouvry et al 
6- Tasnim & Stelios  
7- Kang et al  
8- Kulkarni et al 
9- Das & chakraborti 
10- Lim et al 
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  تحقیقپیشینه  -1-4

ها، مطالعات تجربی و عددي بر عمر سازه روندههاي پیششکلبه منظور بررسی اثر تغییر

شده است و براي اولین بار توسط اي صورت گرفته که از حدود صد سال پیش آغاز گسترده

ها براي بررسی ترین تالشاز جمله موثرمطرح، و مورد بررسی قرار گرفت.  )1911( 11باریستو

هاي تکراري معکوس با اعمال کرنشها انجام گرفت. آن) 1961( 12ادموند و بیراین پدیده توسط 

 با و ترسکا تئوري از استفاده با پالستیک مشاهده کردند.شونده مقدار محدودي انباشت کرنش 

 اگر که دندیرس جهینت نیا به نگریبوش اثر و یشوندگسخت مانند ییپارامترها از نظر صرف

 هر براي که دیآیم شیپ امکان نیا جهینت در باشند داشته یمناسب مقدار هاکرنش و هاتنش

 کلیس که شودیم جادیا رشکلییتغ در برگشت رقابلیغ شیافزا کی تکراري کرنش اعمال مرتبه

   ود.شیم شتریب شکل رییتغ نیا کلیس به

با توجه به اهمیت موضوع در طول این مدت دانشمندان و محققان زیادي سعی در بررسی 

 مطالعه مورد شدت بهرونده هاي پیششکلتغییر گذشته، دههدو  در بنابراین .این پدیده داشتند

  گردد.چند مورد اشاره میاست که در ادامه به بررسی  گرفته قرار

  مورتن و همکاران هايبررسی -1-4-1

 یداخل فشارتحت  نازك جدار استوانه روندهپیش هايتغییرشکلمکانیزم ) 1993( 13مورتن

 ايبر روندهپیش هايتغییرشکل نرخ .مورد ارزیابی قرار داد رامتناوب هاي بار در اثر و یکنواخت

 هايتغییرشکل مرزهاي .)3-1(شکل ورد آ بدست را 15ترسکا و 14ایززمفون  تسلیم معیار دو هر

 نرخ و شد نجاما BS 4360-43A روي آلیاژ ساده آزمایش یک نمود و تعیینرا  روندهپیش

یل براي تجزیه تحل .شد مقایسه شده محاسبه مقدار با شده گیرياندازه روندهپیش تغییرشکل

و براي بررسی سطح تسلیم جسم  16سیرو-تلدپرانبینی آنها از معادله آزمایشات تجربی و پیش

                                                
11- Bairstow 
12- Edmunds & Beer 
13- Moreton 
14- Von Misses 
15- Tresca 
16- Prandtl-Reuss 
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 توانهاس قطر در رشد عنوان به را خود روندهپیش هايتغییرشکل که .از معیار ترسکا استفاده شد

  ه است.داد نشان آن دیواره ضخامت در کاهش و

  

  ترسکا و زمیزون  تسلیم معیار دو هر براي کرنش تجمع نرخ : موقعیت3-1شکل 

  )1993(مورتن، 

 نرم هاي فوالديلوله و ضدزنگ فوالدي هايلوله بررسی به )1994( شهمکاران و مورتون

هاي ها تحت ممانتمامی لولهد. پرداختن متقارن ايچرخه خمشی گشتاور با داخلی فشار داراي

 کردند مشاهده اهآن .قرار گرفتند  Hz 5هاي تشدید در حدودمشابه اثرات زلزله در فرکانس

  .باشدمی ضدزنگ فوالدي هاياز نمونه بیشتر نرم فوالدي هاينمونه نرخ پالستیک انباشتگی که

  

  )1994(مورتن و همکاران،  اي از لوله فوالد کربنی پس از آزمایش: نمونه4-1شکل 
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 به میانگین قطر نسبت با اياستوانه هايپوسته) 1996( همکاران و مورتونهمچنین 

 گشتاور و ثابت داخلی فشار با هانمونه .دادند قرار مطالعه مورد را 25 و 9 محدوده در ضخامت

 روي بر خمشی کرنش بیشترین که داد نشان آزمایشگاهی نتایج. گرفتند قرار متناوب خمشی

 .شودمی ایجاد نواحی همین در نیزانباشت کرنش پالستیک  و افتدمی اتفاق پوسته بیرونی سطوح

 زمانهم روندهپیش هايتغییرشکل شروع ترنازك جدار هاينمونه برايمشاهده شد که همچنین 

 تا هروندهاي پیششکلتغییر ،ترضخیم جدار هاينمونهبراي  که حالی در است تسلیم شروع با

 توسط نتایجی چنین .افتد، اتفاق نمیتسلیم لحظهبرابر ممان  2/1زیر  دینامیکی یخمش ممان

  .است آمده دست به نیز) 2008( شرانهمکا و زهساز

  

(مورتن و همکاران،  هابر روي سطوح بیرونی نمونه روندههاي پیشکرنش: نرخ 5-1شکل 

1996(  

  هاي میازاکی و همکارانبررسی -1-4-2

 نازك موضعی هايهدیوار با کربنی فوالد جنس از هايلوله) 2002( 17شانهمکار و میازاکی

 بررسی مورد کم چرخه خستگی استحکام ارزیابی براي سیکلی خالص خمشی بار تحت شده

                                                
17- Miyazaki et al 
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هایی که در طول زمان دچار سازي لولهها به منظور شبیهي لولهدادند. نازك کردن دیواره قرار

سازي شده در لوله، طبق . میزان خوردگی شبیهه استشوند، انجام گرفتخوردگی می -فرسودگی

  باشد.) میASME B&PVمنحنی استهالك طراحی (کد 

  

 (میازاکی و همکاران، : نمونه لوله تحت آزمایش و شماتیک دستگاه آزمایش6-1شکل 

2002(  

دو شد، رفتار شکست به  انجام هالوله این بر روي شده کنترل بار تحت که آزمایش این در

ار مورد ارزیابی قر روندههاي پیششکلتغییرو بدون  روندههاي پیششکلتغییرصورت، همراه با 

  ).7-1(شکل  ه استگرفت

  

-هاي پیششکلتغییرترین قسمت لوله الف) همراه با : رفتار شکست در نازك7-1شکل 

  )2002(میازاکی و همکاران،  روندههاي پیششکلتغییر، ب) بدون رونده 
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 دیواره با فشار تحت زانویی) بر روي 2004( 18همکاران و ناکاموراچنین آزمایشی توسط 

هاي مدل و گرفته قرار بررسی مورد سیکلی خمش و جاییجابه کنترل با شده نازك محلی

  ه است.گرفت قرار بررسی مورد روندههاي پیششکلتغییر تحت زانویی خستگی عمر و شکست

 با درجه 90 زانویی لوله خستگی مشخصات روي بر محوره دو بارگذاري اثرهمچنین 

 قرارگرفته بررسی مورد) 2005( 19ردکپ و باالن توسط فشار تحت شده نازك محلی هايدیواره

 زانویی هايلوله رفتار خستگی مورد در را زیادي اطالعات مقاله این در شده ارائه نتایج. است

  .دهدمی بدست لرزه زمین مشابه اثرات تحت

 و همکاران گائوهاي بررسی -1-4-3

 تجربی مطالعه به اينقطه سه خمش فیکسچر از استفاده با) 2005( 20نهمکارا وگائو 

 خمش آزمایش در که کردند مشاهده و پرداختند کربنی فوالدهاي انباشتگی کرنش پالستیک

با افزایش به مرور زمان د و یابمی افزایش بار مقدار افزایش با کرنش انباشتگی نرخ اي،مرحله چند

مشاهده همچنین  د.رومی بین از حتی یا و کاهش کرنش انباشتگی نرخ هاي بارگذاري، سیکل

-شبیه تحلیل درافتد. طور کل در جهت محیطی اتفاق میه ب انباشتگی کرنش پالستیکگردید 

و برخی  21ونگ -اوهنومدل  ،انسیس افزار نرم با پالستیک کرنش انباشتگی محدود اجزا سازي

-گجیان الگوي که شد مشاهدههمچنین  .کار برده شدنده بونگ  -اوهنوهاي اصالح شده از مدل

دان را به خوبی و ناحیه شیک هددمی ارائه را قبولی قابل نتایج تغییرات کمترین با 22سهیتگلو

  کند.تفکیک می

                                                
18- Nakamura et al 
19- Balan & Redekop 
20- Gao et al 
21- Ohno-Wang 
22- Jiang–Sheitoglu 



١١ 
 

  

  )2004(گائو و همکاران،  گائو انجام تست تجربی در آزمایشات: نحوه 8-1شکل 

 هاي زهساز و همکارانبررسی -1-4-4

ها و رونده در لولهپیش هايشکلتغییرعددي ) به بررسی 1384فرد (زهساز و حسنی

در این تحقیق پرداختند. فردریگ  -اساس مدل سختی آرمسترانگ برسیلندرهاي مستقیم 

≥28 ي ابعاديسیلندرها در محدوده ��/� و با جنس فوالد ضدزنگ تحت فشار داخل تا  8≥

  محاسبه شده است. 1-1با استفاده از رابطه ASME ΙII حد فشار طراحی مطابق با استاندارد 

)1-1   (                                                                              �� =
����

������
  

ن تریهاي خمشی متناوب از کوچکاین سیلندرها ضمن تحت فشار بودن، تحت تاثیر ممان

- هاي پیشلشکاند. نرخ تغییرگرفتهدامنه تا بیشترین دامنه ممکن و در فرکانس تشدید نیز قرار 

  ند.ادسترس مقایسه شده ي عددي با نتایج تجربی درهاشکلرونده و همچنین شروع این تغییر

 23رونده از آزمایش، روش عددي و روش تحلیلی بنیهاي پیششکلتغییرنتایج  9-1در شکل 

  .است رسم شدهبراي یک نمونه 

                                                
23- Beaney 
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 ،از روش تجربی، عددي، و روش تحلیلی بنی روندههاي پیششکلتغییر نرخ: 9-1شکل 

  )1384فرد، (زهساز و حسنی SS2براي نمونه 

ا رونده زیاد بوده و سپس بهاي پیششکلدهند که ابتدا نرخ افزایش تغییرنتایج نشان می

هاي عددي و تحلیلی یابد. همچنین نتایج بدست آمده از روشها کاهش میافزایش تعداد سیکل

رونده نسبت به نتایج بدست هاي پیششکلهستند که در هر دو روش نرخ تغییرده آن نشان دهن

  آمده از روش تجربی فرا تخمین هستند.

 زکوي و همکارانهاي بررسی -1-4-5

گی سینماتیکی غیرخطی رفتار شوندبا استفاده از مدل سخت )1393زکوي و نوربخش (

کلی یتحت فشار داخلی ثابت و ممان دینامیکی سهاي زانویی رونده در لولههاي پیشتغییرشکل

داراي  هاانویی. زمورد بررسی قرار دادندهاي مشابه اثرات زلزله در فرکانس ،خارج از صفحه خمش

متر و براي هر ضخامت دو شعاع میلی 54/5و  91/3هاي و ضخامتمتر میلی 3/60قطر خارجی 

ان خمشی خارج از صفحه در انتهاي زانویی . اثر ممشده بودخم هندسی (بلند و کوتاه) مطرح 

 ي. تجزیه و تحلیل سه بعدشدمیدرجه بوسیله یک ممان پیچشی در انتهاي دیگر آن اعمال  90



١٣ 
 

شوندگی سینماتیکی و با استفاده از مدل سختد آباکوس رفتار پالستیک با استفاده از ک

  .گرفتانجام  24فردریک -آرمسترانگ

 تریشب خیلی اولیه هايسیکل در روندهپیش هاينرخ کرنشنتایج بدست آمده نشان داد که 

 در صفحه از خارج خمش تحت اصلی کرنش حداکثرو  یابدمی کاهش زمان افزایش با و بوده

ع هاي جمهد. اگر چه کرنشدمی رخ محوري و محیطی جهات بین درجه 45 اي زاویه موقعیت

رونده در هر دو جهت حداکثر کرنش اصلی کرنش پیش اما نشدشونده در جهت محوري مشاهده 

- هاي پیشحداکثر کرنش گردید وهمان سطح از ممان ورودي آغاز  و جهت محیطی در حدود

مدل  نتایج نشان داد که . همچنینمشاهده شدداد محیطی بیشتر از سایر جهات رونده در امت

 جربیت نتایج به پایین هايممان در روندهپیش هايکرنش بینییشپدر فردریک  -آرمسترانگ

  .باشدمی فراتخمین آمده بدست نتایج باال هايممان در و نزدیک

  

براي یک نمونه  رونده بدست آمده از نتایج تجربی و عدديهاي پیش: کرنش10-1شکل 

  )1393زکوي و نوربخش، (تحت آزمون 

                                                
24- Armstrong and Frederick 



١۴ 
 

رونده با استفاده یشهاي پمطالعه و بررسی عددي پدیده کرنشبه  )1393زکوي و مردمی (

هاي زانویی تحت فشار و تحت بارگذاري سیکلیک از جنس فوالد در لولهار آباکوس افزاز نرم

شوندگی سینماتیک با در نظر گرفتن معیار سختها آن. پرداختندضدزنگ و ساده کربنی 

. مقایسه نتایج به دست آمده از روش دادند این پدیده مورد بررسی قرار 25غیرخطی چابوشی

هاي که با افزایش ممان اعمالی نرخ کرنش بودعددي با تجربی در دسترس، حاکی از آن 

ه هاي ابتدایی زیاد بوده کها در سیکلد. همچنین نرخ این کرنشنکنرونده افزایش پیدا میپیش

یابد. نتایج به دست آمده رونده کاهش میهاي پیشهاي بارگذاري نرخ کرنشبا افزایش سیکل

هاي پایین در قسمت پهلویی زانو رونده براي ممانهاي پیشکه حداکثر میزان کرنش دادنشان 

. دهدمییطی بین قسمت پهلویی و شعاع داخلی زانو رخ هاي باال در جهت محو براي ممان

رونده با روش عددي هاي پیشکرنش یجکه نتانشان داد به دست آمده  هايدادهمقایسه همچنین 

ه هاي باال، نتایج بولی براي ممان اردبا نتایج تجربی تطابق خوبی د هاي کم و متوسطبراي ممان

باشد. با این وجود، نتایج به دست آمده از معیار دست آمده از روش عددي فرا تخمین می

ندگی شوشوندگی سینماتیکی چابوشی در مقایسه با نتایج به دست آمده از معیار سختسخت

  .بودتر دریک به نتایج تجربی نزدیکفر -سینماتیک آرمسترانگ
هاي مستقیم تحت فشار داخلی و بارهاي دینامیکی مشابه با بررسی لولهدر این پژوهش به 

ا باثرات زلزله از جنس فوالد کربنی ساده پرداخته و نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی 

شود.سازي میابوشی شبیهشوندگی چبر اساس مدل سخت وآباکوس  کد کامپیوترياستفاده از 

                                                
25- Chaboche 



 

  

  دوم:فصل 

  قوانین پالستیسیته

 

 

 



 
 

 مقدمه -2-1

اعمال بار خارجی به یک سیستم باعث بر هم خوردن تعادل اولیه و به تبع آن ایجاد تنش 

 يشود. با برداشتن این بار خارجی سیستم ممکن است به حالت اولیهو کرنش در سیستم می

قابل بازگشت است را  مده کههاي بوجود آشکلو یا باز نگردد. آن بخش از تغییرخود بازگردد 

  خوانند.هاي االستیک و بخش ماندگار را پالستیک میشکلتغییر

نشان  1-2 در شکل کرنش یک فلز تحت کشش تک محوره -به عنوان نمومه منحنی تنش

و  Aي با افزایش تدریجی سطح تنش و بار خارجی اعمال شده مصالح تا نقطه داده شده است.

کند و با برداشتن بار خارجی سیستم کامال به حالت اولیه خود به صورت االستیک رفتار می

فراتر رود و سپس باربرداري صورت گیرد همواره مقداري  Aگردد. اگر سطح تنش ازنقطه برمی

ماند (تغییرشکل پالستیک). شایان توجه است که اگر از تغییر شکل دایمی در جسم باقی می

  مصالح رفتار االستیک دارد. Bرسیدن به نقطه  مجددا بارگذاري صورت گیرد تا Cي نقطه

  

کرنش یک فلز تحت کشش تک محوري (مندلسن،  -اي از رفتار تنش: نمونه1-2شکل 

1968(  

- شکلهاي االستیک و هم تغییرشکلکه در آن هم تغییر A-Bرفتار ماده در مسیر بارگذاري 

هاي شکلنامند. با شروع تغییرمی 26دهد، را اصطالحا رفتار االستوپالستیکهاي پالستیک رخ می

                                                
26- Elasto-Pelastic 



 
 

پالستیک، مسیر بارگذاري مجدد پس از یک باربرداري دلخواه بر مسیر بارگذاري اولیه منطبق 

 ي بارگذاري وطور تنش به تاریخچهنخواهد بود و این موضوع بیانگر وابستگی کرنش و همین

  .)1968، 27نمندلس( هایی است که نمومه قبال تحمل کرده استتنش

توان نمی ،در شرایط مختلف حتی براي یک ماده، مواد مختلف رفتارهاي  متفاوتی دارند،

حیط م نرخ بارگذاري، یک ماده، با توجه به شرایط دما، .فقط از یک معیار واماندگی استفاده نمود

کی از ی ممکن است رفتاري نرم یا ترد و شکننده از خود نشان دهد. یند تشکیل،آی و فریشیمیا

ث باع جسم جامد پیوسته، ن است که فشار هیدرواستاتیک در یکآهم در مورد تسلیم م نکات

در یک ماده  عالوه بر این، ورد.آرا بدست  28باید تنش انحرافی به عبارت دیگر، شود.تسلیم نمی

تابع  یعنی باید معیارتسلیم نباید به انتخاب محور مختصات بستگی داشته باشد؛ ایزوتروپ،

ترکیب این دو شرط به این معنی است که معیار تسلیم باید تابعی از  نش باشد.نامتغیرهاي ت

  .)1390نیا، (مجذوبی و علوي نامتغیرهاي تنش انحرافی باشد

وجه دهد، لذا تبعد از تسلیم ماده رخ می روندههاي پیشبا توجه به اینکه پدیده تغییرشکل

گردد از اهمیت هایی تسلیم مینیرو و بارگذاريبه معیارهاي تسلیم و این که ماده به ازاي چه 

باشد. در این فصل در ابتدا توضیحی در مورد معیارهاي مهم و پرکاربرد زیادي برخوردار می

ختلف هاي مگردد. در ادامه این فصل به دلیل اینکه ماده بعد از تسلیم، تحت مدلتسلیم ارائه می

ا هشوندگی و روابط حاکم بر آني مختلف سختهاکند، در نتیجه مدلشوندگی رفتار میسخت

  ورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.م

  معیارهاي تسلیم -2-2

تاکنون، معیارهاي متعددي براي پیش بینی تسلیم در مواد جامد ارائه شده است که 

ها در ابتدا به منظور معیاري براي است. تعدادي از این پیشنهاد 29ها معیار کولمبترین آنقدیمی

فرسودگی یا شکست ترد و شکننده موضع گردیدند ولی بعدا به عنوان معیار براي تسلیم اجسام 

                                                
27- Mendelson 
28- Deviatoric stress  
29- Coulomb  



 
 

نرم نیز مورد قبول قرار گرفتند. بنابراین براي آنالیز پالستیک یک جسم باید بتوان شرایطی را 

آغاز  شکل پالستیک، تغییرجسم تخمین زد که تحت آن شرایط و به ازاي سیستم تنش حاکم بر

  گیرند.شود. در ادامه برخی از معیارهاي تسلیم مورد بحث قرار می

  30نظریه حداکثر تنش قائم یا نظریه رانکین -2-2-1

شود که حالت به این صورت بیان می این معیار که توسط رانکین پیشنهاد شده است،

به  هاي اصلیقدر مطلق یکی از تنش نآحالتی است که در  تسلیم در وضعیت تنش چند بعدي،

 هاي اصلی بصورتاین معیار را می توان بر حسب تنش زمایش ساده برسد.آتسلیم در  تنش حد

  زیر نوشت:

)2-1(                                         |��| = ���    ،|��| = ���	      ،|��| = ���      

  و یا:

)2-2(                                       �� = ±���      ،�� = ±���     ،�� = ±���              

چنانچه وضعیت تنش در  نمایش ترسیمی معیار رانکین ارائه شده است. 2-2در شکل 

طبق نظریه رانکین جسم داراي رفتار االستیک خواهد  محدوده داخلی این شکل بسته قرار گیرد،

  باشد.جسم در حالت تسلیم می روي این شکل قرار گیرد،و هرگاه وضعیت تنش بر  بود،

  

  )1390نیا، (مجذوبی و علوي : معیار رنکین2-2شکل 

                                                
30- Maximum normal stress theory or Rankin theory  



 
 

ست که حتی موادي که تنش اول اینکه به تجربه ثابت شده ا نظریه رانکین دو اشکال دارد:

هند دمیهاي هیدرواستاتیک مقاومت نامحدودي از خود نشان ینی دارند در برابر تنشیتسلیم پا

درحالی که بر اساس معیار رانکین تسلیم جسم فرا  رسد؛وجسم در این حالت به تسلیم نمی

تسلیم عموما بر اثر رسیدن  مثل فلزات نورد گرم شده، دوم این که در مواد نرم، رسیده است.

ه ندتواند بیان کندهد و استفاده از نظریه رانکین نمیتنش برشی به یک مقدار بحرانی روي می

  باشد. هانآرفتار واقعی 

ن هم در مواردي که آ دهند که این تئوري فقط درباره مواد ترد،مشاهدات تجربی نشان می

ن بیان آبیشتر از جنبه تاریخی  نظریه رانکین، بنابراین، اعتبار دارد. ها کششی باشند،تنش

  .شود و کاربرد عملی چندانی نداردمی

مانی ز اما ی ماده در کشش و فشار برابر باشد.یتحکام نهاشود که اسیفرض م در این تئوري،

باعث تضعیف استحکام (که  هاها و بی نظمیترك که جسم تحت بارهاي فشاري قرار گیرد،

ري بر روي استحکام فشاري تاثی ها دارند و بنابراین،ترك بستن تمایل به شوند)،کششی ماده می

  تسلیم مشخصی ندارند. نقطه مواد ترد .ندارند

ی هاي تسلیم کششو با فرض این که تنش هاي دو بعدي،ر حالت تنشد براساس این نظریه،

 شود که یکی از تنش هاي اصلی برابر تنش تسلیموقتی جسم تسلیم می و فشاري برابر نباشند،

ر تسلیم معیا، تنش فشاري باشد ��تنش کششی و  ��اگر  در حالت کشش یا فشار ساده باشد.

  ید:آنکین در حالت به صورت زیر در میرا

)2-3      (                                                            �� = ���   ،�� = ���  

��اگر  = �����و  باشد 0 > تسلیم رانکین به شکل نمودار هندسی معیار  باشد، �����

  .)1390نیا، (مجذوبی و علوي یدآدر می 2-3



 
 

  

�����: معیار تسلیم رانکین در حالت 3-2شکل  >   )1390نیا، (مجذوبی و علوي �����

  31نظریه کرنش حداکثر یا نظریه سنت ونانت -2-2-2

 گاههرشود که به این صورت بیان می شود،سنت ونانت نسبت داده می به معیار کهاین 

 در حالت تنش تک محوري برسد، هاي تانسور کرنش به کرنش عمودي حداکثریکی از مولفه

  :شودصورت زیر بیان میه این معیار ب کرنش، -با استفاده از روابط تنش دهد.تسلیم رخ می

)2-4(                                                  �� = �� =
�

�
[�� − �(�� + ��)]  

���از آنجا که  =   توان نوشت:است، پس می ���

)2-5(                                                         �

[�� − �(�� + ��)] = ���
[�� − �(�� + ��)] = ���
[�� − �(�� + ��)] = ���

  

��براي حالت دو بعدي تنش که  =   شود:است، معیار سنت ونانت به صورت زیر ساده می 0

)2-6(                                                                      �
�� − ��� = ±���
�� − ��� = ±���

  

  گردد:این رابطه گاهی به شکل زیر بیان می

)2-7(                                                  �
�� = ��� + ��� = ��� + ���
�� = ��� + ��� = ��� + ���

  

                                                
31- Maximum strain theory or Saint-Venant theory  
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the ratchetting rate from the FE methods in the range of low dynamic moments is close to 
the experimental results. 
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