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  مقدمه - 1- 1

االستیک تا چند دهه پیش از این، طراحی در مهندسی تنها به استفاده از مواد در ناحیه                

اما بتدریج با توجه به نیازهاي روز افزون براي طراحی قطعاتی با ظرفیت تحمل  محدود می شد،

ت ماده در محدوده پالستیک در ذهن مهندسین باال و در عین حال سبک، ایده استفاده از ظرفی

د طراح شکل گرفت. به این ترتیب بسیاري از قطعات به گونه ایی طراحی شدند که امکان ایجا

گذشت شکل هاي پالستیک در اثر بارگذاري غیر قابل اجتناب به نظر می رسید. پس از تغییر

این قطعات در اثر چند سیکل  ، دیده شد که برخی اززمان اندك از طراحی چنین قطعاتی مدت

می شوند. در حالی که گروهی  1بارگذاري و بار برداري در محدوده پالستیک، دچار گسیختگی

  .اري و بار برداري پیوسته را داشتنداز این قطعات نیز قابلیت تحمل تعداد بسیار زیادي بارگذ

  

 شکل هاي پیش روندهپدیده تغییر - 2- 1

الستیک کاربرد وسیعی در علوم مهندسی دارد که از آن جمله می توان تعیین بار واماندگی پ      

براي تعیین  کرد. تحلیل شیک داناجزا مکانیکی اشاره  2به کاربرد در طراحی و آنالیز شیک دان

اقع تعیین بار واماندگی در اکثر مو است. کامل پالستیک–بار واماندگی در مواد با رفتار االستیک 

سازه تحت بارگذاري سیکلی قرار افزایشی انجام می شود. به این ترتیب که با استفاده از نمو 

  گیرد. در این حالت چندین وضعیت مختلف را می توان مشاهده کرد:می

االستیک کوچکتر) در هیچ  عمالی کوچک باشد (نسبت به بار حداول اینکه اگر اندازه بار ا     

  .االستیک می باشد رفتار سازه کامالً ه و اینتغییر شکل پالستیک مشاهده نشد جایی از سازه

                                                
1. Repture 
2. shakedown  
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(اولین حد تسلیم) االستیک بزرگتر  عمالی نسبت به بار حددر دومین حالت اگر اندازه بار ا     

و از بار تسلیم نهایی کوچکتر باشد قسمتی از سازه دستخوش تغییر شکل پالستیک می گردد. در 

ک خواهد کرنش کامال االستی –سخ نمودار تنش این حالت بعد از تعدادي سیکل بارگذاري ، پا

   بود. این حالت در سازه، حالت شیک دان نامیده می شود.

در سومین حالت اگر بار اعمالی بزرگتر از حد شیک دان باشد سازه به صورت پیوسته در      

 هر سیکل بارگذاري ، پدیده انباشتگی کرنش پالستیک را خواهد داشت. در این حالت به علت

  تغییر شکل پالستیک بیش از حد، خستگی و به دنبال آن واماندگی در جسم روي خواهد داد.

  

  اساس مفهوم تئوري شیک دان - 3- 1

 –نشان داد که با افزایش اندازه بار اعمالی به سازه با رفتار االستیک  1990سال در  1لیبلینر      

کرنش اتفاق  -فاوت در نمودار تنش، چهار نوع رفتار مت پالستیک در حالت بارگذاري سیکلی

بار به صورت خالصه ارائه شده است. در اولین حالت اندازه   )1-1( می افتد. که در شکل

رنش به صورت خطی نشان نمودار تنش و کاعمالی از بار حدي کمتر است که در این حالت 

، کرنش دائمی اولزه بار در چند سیکل بارگذاري . در حالت دوم با افزایش انداداده شده است

اگر اندازه بار اعمالی به جسم از تنش حدي کمتر ی ماند. همراه با تنش پسماند در جسم باقی م

باشد اندازه تنش پسماند، مجموع تنش پسماند باقی مانده در بارگذاري هاي قبلی به اضافه تنش 

دي بارگذاري و االستیک در همان سیکل از بارگذاري است. در این شرایط بعد از تعداد محدو

ندازه بار اعمالی را بار کرنش به صورت خطی خواهد شد. حداکثر ا-باربرداري نمودار تنش

جسم در کرنش زمانی است که پاسخ -تنششیک دان می نامند. نوع دیگري از نمودار  - االستیک

به این معنا که می باشد. شیک دان  –به صورت پالستیک فشاري و کششی بارگذاري برابر 

                                                
1.Lubliner 
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به صورت یک سیکل حلقه در بارگذاري فشاري و کششی کرنش  –نمودار تنش نهایی خ پاس

انرژي اعمالی به جسم پالستیک بوجود می آید زمانی که در جسم ناحیه بسته تکرار می گردد. 

و کششی صرف ناحیه پالستیک می شود که این پدیده بعد از تعداد محدودي بارگذاري فشاري 

در نهایت اگر بار اعمالی به حدي برسد که در هر سیکل  می نامند. 1معکوس پذیر پالستیکرا 

بارگذاري و بار برداري افزایش کرنش پالستیک به وجود آید، این پدیده را تغییر شکل پیش 

که معموال سازه در چنین حالتی بعد از تعداد محدودي بارگذاري  می نامند 2رونده یا رچتینگ

  سیکلی می شکند.

   

دان، پالستیک شیک دان و انباشتگی کرنش بر  رز بین رفتار االستیک، االستیک شیکم :1-1شکل 

  اساس نسبت تنش میانگین به دامنه ي تنش 

                                                
1.Reverse Plastisity 
2.Ratchetting  
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    مقدمه - 1- 2

نیروهاي خارجی در دماي محیط به دو بخش االستیک و رفتار اغلب فلزات تحت تاثیر 

بازگشت پذیر و رفتار پالستیک غیر خطی  -فتار االستیک خطیپالستیک تقسیم می شود. که ر

 شوند.احی توسط تنش تسلیم از هم جدا میبازگشت ناپذیر و وابسته به مسیر است. این نو -

شکل پالستیک زمانی رخ می دهد که تنش برشی وارده بر صفحات لغزش سبب حرکت تغییر

چون فوالد تغییر وضعیت االستیک این صفحات بر روي هم می شود. براي برخی فلزات هم

  به وضوح قابل مشاهده است.به پالستیک 

  

  خستگیپدیده  - 2- 2

خستگی فرآیندي است که  باعث واماندگی دائمی اجزایی می شود که تحت اثر 

تعریف فرایند خستگی به  ASTMقرار می گیرند. مطابق استاندارد بارگذاري تکرار شونده 

  صورت زیر است:

، در ماده ایی که تحت شرایط تنش و کرنش شکل دائمی و موضعی فزایندهتغییرفرآیند 

نوسان کننده در نقطه یا نقاطی قرار دارد و سبب ایجاد ترك در قطعه و یا شکست کامل آن 

  پس از تعداد معینی نوسان می شود.

در طراحی خستگی قطعات مکانیکی، حتی قطعاتی که تحت بار نامی االستیک قرار 

اي نقاطی با تمرکز تنش هستند.در این نقاط ماده به طور موضعی تسلیم می شود و دارند، دار

کرنش در محدوده -می شود. در این حالت رابطه تنشرفتار آن وارد محدوده پالستیک 

  پالستیک بسیار مورد توجه می باشد و نیاز به تئوري پالستیسته احساس می شود.
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ن به سه دسته زیر بوط به آن را می تواپدیده خستگی و آزمون هاي مر به طور کلی

  )Lu, X., 2003 تقسیم بندي نمود:(

 با کنترل تنشهرتز) همراه  100تا  10(با فرکانس  1خستگی پرچرخه 

 با کنترل کرنشهرتز) همراه  1تا  0.1(با فرکانس  2خستگی کم چرخه 

 5و غیر هم فاز 4هرتز) هم فاز 0.01(با فرکانس حدود  3خستگی ترمو مکانیکی 

 با کنترل کرنش و دما همراه 

ا می توان در یک دماي ثابت هر یک از انواع خستگی هاي کم چرخه و پر چرخه ر

اجرا نمود که در این صورت به آن خستگی هم دما نیز می گویند. محیط یا دماي باال) (دماي 

ع اما خستگی ترمومکانیکی شامل ترکیبی از بارگذاري مکانیکی و حرارتی است. این نو

نسبت به خستگی هم دما شود. که نمونه هایی از این  بارگذاري می تواند باعث آسیب بیشتر

و از جمله سرسیلندر ها مشاهده ، قطعات موتوري ارگذاري را می توان در توربین هانوع ب

  کرد.

  

  پالستیک - شکل االستیک تغییر - 3- 2

ت االستیک یا شکلی به صورویی به یک جسم وارد می شود تغییرهنگامی که نیر

شکل ه به نیروي اعمالی است. در تغییرافتد که وابست پالستیک در جسم اتفاق می- االستیک

خود باز می گردد. در مقابل االستیک جسم پس از آنکه بار برداشته شد به شکل اولیه 

فرآیندي بازگشت ناپذیر است و هنگامی رخ می دهد که جابجایی از حد شکل پالستیک تغییر

  عبور کند. االستیک

                                                
1.High Cycle Fatigue 
2.Low Cycle Fatigue 
3.Tehrmo-mechanical Fatigue 
4.In-Phase 
5.Out-Of-Phase 
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، تغییرات فواصل بین اتمی را شامل می شود، شکل االستیک، تغییرریز ساختارياز لحاظ 

شکل پالستیک پیوند هاي بین اتمی به جا شوند. در حالی که در تغییربدون اینکه اتم ها جا 

شکل پالستیک زمانی اتفاق می افتد که نیروي اثر لغزش گسیخته می شوند. تغییر در

، تنش دیگر ی شود، فراتر رود. بعد از این حداز حدي که حد االستیک نامیده م وارده(تنش)

شکل نش دقیقی که مرحله ورود به تغییراگر چه مشخص کردن تمتناسب با کرنش نیست. 

اندازه گیري کرنش بستگی دارد. بنابراین معموال پالستیک است، دشوار است و به دقت وسیله 

این گونه به دست می آورند که خط راستی موازي با قسمت حد االستیک یا تنش تسلیم را 

از مبدا رسم می کنند و تقاطع   0.2%کرنش با فاصله کرنشی معموال  –االستیک نمودار تنش 

ی شود. در بعضی این خط با منحنی تنش کرنش تجربی به عنوان تنش تسلیم در نظر گرفته م

قدار بسیار زیادي است ، کرنش پایین تر نسبت به کرنش االستیک م 0.2از موارد که کرنش %

 .)Besseling, J.F., 1958 (استفاده می شود 0.02از 

 

 پالستیسیته سیکلی - 4- 2

هنگامی که یک ماده تحت  بارهاي سیکلی قرار می گیرد کرنش پالستیک رفتارهاي 

میانگین و سخت  2تنشآسایش ، 1مختلفی از خود بروز می دهد، از جمله :  اثر بوشینگر

فشار -سیکلی یک ماده تحت شرایط کشششوندگی و نرم شوندگی سیکلی که بارگذاري 

کرنش ماده که تحت بارگذاري سیکلی -منحنی هیسترزیس را به وجود می آورد. رفتار تنش

سخت شوندگی معموال به وسیله مدل هاي بوجود می آید، به همراه اثرات مستقل از زمان 

یک و یا ترکیبی از این دو مدل بیان می شود. در ادامه به ایزوتروپیک ، سخت شوندگی سینمات

  معرفی این اثرات و مدل ها پرداخته می شود.

                                                
1.Bauschinger Effect 
2.Relaxation stress   
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  تنش میانگین آسایش - 1- 4- 2

، جا به جایی ثابت فرض شود و در جسم نیز تنش در صورتی که در آزمایش خستگی

اهش می یابد(هم میانگین وجود داشته باشد، این تنش میانگین با افزایش تعداد سیکل ها ک

یند که به این فرآ براي حالت فشاري و هم براي حالت کششی به سمت صفر میل می کند.)

تنش در این فرآیند ناشی از تغییر شکل پالستیک  آسایش گویند.تنش میانگین می آسایش

    است. این کاهش تنش میانگین در تعداد چرخه هاي کم اتفاق می افتد و پس از مدتی متوقف 

شود. هر چه کرنش پالستیک بیشتر شود این کاهش تنش نیز بیشتر می شود. در نتیجه در  می

ه جسم وارد ناحیه در نتیجه هنگامی ک ست.دامنه کرنش پالستیک باالتر آزادسازي تنش بیشتر ا

ثر این کرنش پالستیک تنش آزاد    و در ا پالستیک می شود، کرنش پالستیک بوجود آمده

آسایش ه اینکه در جهت مخالف این اتفاق رخ نمی دهد سبب می شود که شود.با توجه بمی

تنش در یک جهت رخ دهد و در نتیجه تنش میانگین به سمت صفر میل کند. همین روند 

در جسم تنش فشاري میانگین وجود دارد نیز اتفاق می افتد ، با این تفاوت که براي زمانی که 

  ناحیه پالستیک می شود. در آنجا جسم فقط از ناحیه فشاري وارد

  

  سخت شوندگی و نرم شوندگی سیکلی - 2- 4- 2

در بارگذاري خستگی تحت کنترل کرنش، دامنه کرنش در طول بارگذاري ثابت نگه 

کرنش در -، پاسخ تنشکرنش پالستیک بازگشت ناپذیر است از آنجایی که داشته می شود.

بستگی به حالت اولیه ماده دارد. ماده  طول بارگذاري سیکلی می تواند تغییر کند که این پاسخ

می تواند در اثر این بارگذاري دچار سخت شوندگی سیکلی یا نرم شوندگی سیکلی شود و یا 

در مشاهده می شود  )2-2وشکل ( )1-2شکل (تغییري در آن حاصل نشود. همانطور که در 
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ته و در نرم افزایش یافتنش ها محدوده ، با افزایش تعداد سیکلسخت شوندگی سیکلی

  شوندگی سیکلی حالت عکس اتفاق افتاده است.

  

  

 Lemaitre and(با کنترل تنش  (ب)با کنترل کرنش،  (الف)شوندگی سیکلی،  سخت:  1-2شکل 

Chaboche, 2000(  
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 Lemaitre and(شوندگی سیکلی، (الف) با کنترل کرنش، (ب) با کنترل تنش  نرم :2-2شکل     

Chaboche, 2000(  

 

 عات گذشتهالمروري بر مط - 5- 2

تلف بررسی شده است. هاي مختلف توسط افراد مخپیش رونده به شکل شکلپدیده تغییر         

شکل پیش رونده، یک سیلندر تحت فشار تغییر (Moreton D.N., 1993)مورتون 1993در سال 

سیلندر جدار نازك داخلی و تغییر شکل محوري متناوب را مورد بررسی قرار داد. که در آن یک 

شکل پیش رونده کل محوري متناوب براي وجود تغییرشیط فشار داخلی و یک تغییرتحت شرا

ده محرز شد و شکل پیش رونپالستیک کامل نرخ تغییر-االستیک نشان داده شد. براي یک ماده

یج شکل پیش رونده با نتاه معین گردید. این نرخ هاي تغییرشکل پیش روندمرزهاي رفتار تغییر

  یک آزمایش ساده و داده هاي موجود دیگر مقایسه شد. 

پاسخ و انباشتگی  (Yahiaoui, K et al., 1996) شیاهیوئی و همکاران 1996در سال        

  کرنش لوله هاي زانویی تحت فشار زیر ممان هاي خمشی در صفحه را بررسی کردند. که در آن 
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