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   مقدمه -1-1

هاي مواد کارخانه، تولید توانهاي ور گسترده در نیروگاههاي تحت فشار که بطلوله

محل تر از تنش تسلیم در هاي بزرگفراوانی دارند اغلب در معرض تنش شیمیایی و غیره کاربرد

گیرند و این امر سوالقرار می نقاط مختلف قطعهدر  ي موجود در اتصاالت و یاهاناپیوستگی

را بوجود  1هاي سیکلیتحت بارگذاري هاو همچین پاسخ سازههایی مربوط به حد مجاز تسلیم 

تیک پاسخ کامال االس کمتر از سطح تسلیم اولیه باشد،آورد. اگر حداکثر بار وارده در سیکل می

هاي با فرکانس باال تخریب شود. در نهایت ممکن است با خستگی ناشی از سیکل است و سازه

پالستیک  ايه شکلباشد، تغییر استاتیکی سازهبار تحمل اگر حداکثر بار وارده بیش از ظرفیت 

تسلیم و  حسط دهد. اگر حداکثر بار بینمی پاشی در طول بار گذاري رخو فرواتفاق بزرگ 

اي پالستیک هانباشتگی کرنش یا پدیدهو  2شیکدان امکان ایجاد پدیدهفروپاشی پالستیک بماند، 

اي از تغییرشکل نمونه 1-1شکل  .وجود داردنامیده می شود  3روندههاي پیشکه تغییر شکل

 دهد.رونده بوجود آمده در لوله مستقیم را نشان میپیش

 

رونده شکل پیشآمده در لوله به علت وقوع تغییر بوجود : تغییر شکل نهایی1-1شکل 

  )2013(ویشناواردهان و همکاران، 

                                                
loadingCyclic ١  

Shakedown٢  
Ratcheting٣  
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  شیکدان -1-2

عه، طپالستیک در برخی از نقاط ق هايشکلتغییر در اثر اعمال بارهاي سیکلی که منجر به

به جز در نقاط کوچک که پس از حذف بارگذاري،  گردد.می شود پدیده شیکدان معرفیمی

یابند یاالستیک در قطعه توسعه م هاي اولیه و ثانویهفقط تنشمرتبط با تمرکز تنش محلی است، 

اي از تغییر هیچ نشانه را بدون پایدار 4یک حلقه هیسترزیس توانداین مناطق کوچک می

 هاي اولیه وتنش و باربرداري متناوب، تنها بارگذاري هاي پیش رونده نمایش دهند. باشکل

یر قادبراي شیکدان دو حالت وجود دارد: ممکن است م .ثانویه فقط االستیک مشاهده خواهد شد

یدا هاي بار افزایش پهاي پالستیک با تعداد سیکلاي باشند که اگر چه کرنشها به اندازهتنش

اوب یا الستیسیته متناین وضعیت را پ ین دو مقدار مثبت و منفی نوسان دارندب ولی کنندیمن

نامند. وضعیت دیگري نیز ممکن است در جسم بروز کند که بعد از تکرار دان میپالستیک شیک

 دامنه آن نیز به تدریج به صفرشود هاي پالستیک متوقف میبار عالوه بر این که رشد کرنش

 در .است شوندگی مادهنامند و ناشی از سختدان میرسد این وضعیت را االستیک شیکمی

  گردد.اعمال بارگذاري متناوب مشاهده میدان بعد از رفتار شیک 2-1شکل 

  

  

  

  

  

  )2014دان مواد بعد از اعمال بارگذاري (عبیر باتاچاریا و همکاران، رفتار شیک: 2-1شکل 

                                                
Hysteresis hoop٤  
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  )رچتینگ(روندهپیش هايشکل تغییر -1-3

هاي شیمیایی و دریایی، کارخانههاي )، سازهNPP(اي کشی نیروگاههاي هستهقطعات لوله 

هاي و اثرات مشابه در معرض بارگذاري غیره که تحت فشار باال هستند هنگام وقوع زلزله

کن مم هاگیرند. در طول این رویداد تنشقابل برگشت (معکوس) با دامنه بزرگ قرار می سیکلی

 انباشتگی کرنش جاداین وضعیت امکان ای کشی تجاوز کند. دراست ازحد االسیک مواد لوله

 هايشکل. پدیده تغییرآیددر اثر بارگذاري خستگی کم چرخه بوجود می پالستیک هاي

ابت یا ث رونده به معناي انباشتگی کرنش پالستیک تحت بارگذاري سیکلی با دامنه تنشپیش

ت عمر خستگی و یا شکس تواند باعث کاهشباشد. این پدیده میمیانگین تنش غیر صفر می

هاي شکلییرتغ بررسی رفتار کشی به علت تجمع بیش از حد کرنش پالستیک شود.ات لولهقطع

ه همین رو از گذشته ب ، ازباشدها بسیار مهم میدر تجزیه و تحلیل پالستیک سازه روندهپیش

ارائه مدل  ه است وپرداخته شد سیکلی شرایط بارگذاري هاي تاسیسات مکانیکی بابررسی لوله

پدیده  3-1در شکل  ها مورد توجه محققان بوده است.تر رفتار لولهبینی دقیقپیشمناسب جهت 

  شود.رونده تحت بارگذاري متناوب مشاهده میهاي پیشتغییرشکل

 

 
 
 

  

  

بارگذاري متناوب (عبیر باتاچاریا و رونده تحت هاي پیششکلپدیده تغییر :3-1شکل 

2014، 5همکاران

                                                
Abir Bhattacharyya et al٥  
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 مقدمه -2-1

 شیهاي پشکلبینی رفتار تغییرذشته مطالعات زیادي به منظور پیشدر طول دو دهه گ

 يشده است. با توجه به اهمیت پدیدههاي مختلف تحت بارهاي سیکلی انجام رونده در سازه

پژوهش و تحقیق پرداخته اند و رونده محققین زیادي در این زمینه به هاي پیششکلتغییر

تیسیته هاي پالسقل سیکلی و زمانی مواد مانند مدلسازي رفتار مستهاي مختلفی براي شبیهمدل

 اند.ارائه داده 9وانگ –، اوهنو 8ابوشی، ش7فردریک –، آرمسترانگ 6پراگر

  گذشته مطالعات بر مروري -2-2

 رونده و خستگی مواد مختلف، توسطاي پیشهشکللعات زیادي براي درك رفتار تغییرمطا

 محققان انجام گرفته است که به برخی از آن ها اشاره می شود.

  همکاران و بروکفیلد مطالعات -2-2-1

نوع هاي فوالدي ضدزنگ ) به بررسی تجمع کرنش در لوله9891( 10بروکفیلد و همکاران

پرداختند.  Breeسازي ستفاده از شبیهگراد با ادرجه سانتی 500بین دماي اتاق و  در دماي 316

Bree  تنش در دیواره لوله را به عنوان تنش محیطی (با توجه به فشار) و تنش محیطی سیکلی

بر این فرض استوار  Breeرا توسط گرادیان دمایی مدل کرده بود. نتایج بدست آمده توسط 

که مواد در حالت پالستیک کامل قرار گرفته بودند. بروکفیلد و همکاران براي تعیین یک  بود

که در معرض تنش محوري ثابت و تغییر  316درصد مرز تجمع کرنش در فوالد ضدزنگ نوع 

گراد قرار دادند. نتایج بدست درجه سانتی 500و  300ا تحت دماي بود، مرزها ر سیکل خمشی

دهد. نتایج هم این دماي انتقال مقدار فشارهاي وارده را تحت تاثیر قرار میآمده نشان داد که 

                                                
Prager٦  

Frederick-Armstrang٧  
Chaboche٨  

Wang-Ohno٩  
rookfield et alB١٠  
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 هاه همیشه در یک تعداد کمی از سیکلچنان نشان داد که در محدوده دماي مورد بررسی، تجزی

گراد، انتقال بین درجه سانتی 400بین دماي اتاق و  افتد. در آزمایشی مشابهاتفاق می

ید ده و رفتار تجزیه با حداکثر تجمع کرنش شناسایی شد و مشخص گرروندهاي پیششکلتغییر

مقایسه  1-2ذاري است. در شکل رسد که وابسته به شرایط بارگکه این دماي گذار به نظر می

را مشاهده  ASMEهاي تجربی تعیین کننده تجمع کرنش یک درصد با منحنی طراحی داده

  کنیم.می

 )1989(بروکفیلد و همکاران،  ASMEهاي تجربی با منحنی طراحی : مقایسه داده1-2شکل 

  ابوشیش مطالعات -2-2-2

ود براي بهب شوندگی سینماتیکی خودبرخی تغییرات را در مدل سخت )1991 ابوشی (ش

و در این مقاله چندین قوانین رونده ارائه داد. اهاي پیششکلتغییر توصیف تاثیرات

خواص آن ها را بررسی کرد و یک قانون خاص را انتخاب و ارائه شوندگی سینماتیکی و سخت

 هاياري کالسیک به درستی اثرات تغییر شکلابوشی نشان داد که معادالت ساخت. شداد

تر از طور قابل توجهی پایینهکند به ویژه زمانی که میانگین تنش برونده را توصیف نمیپیش

نماتیکی شوندگی سیرونده توسط قانون سختهاي پیششکلدامنه تنش باشد. این شرایط تغییر
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در شکل .گذاردها تاثیر نمیبینیدر پیشطور قابل توجهی  شود و نرخ وابستگی مواد بهاداره می

شوندگی کامل شابوشی در دماي اتاق نشان داده شده مقایسه نتایج تجربی با مدل سخت 2-2

  است.

  

شوندگی کامل شابوشی در دماي اتاق سخت: مقایسه نتایج تجربی با مدل 2-2شکل 

  )1991(شابوشی، 

  همکاران و یاهیوئی مطالعات -2-2-3

له و نیروهاي شبیه زلزله اي باید طوري طراحی شود که اثر زلزهاي هستهروگاهها در نیلوله

ل ها از قبیجا که پاسخ سازهت اساسی در نطر گرفته شود. از آنهاي بحرانی و تجهیزادر سازه

اي دینامیکی بسیار پیچیده است و همچنین به دلیل کشی، براي نیروهاي لرزههاي لولهسیستم

کارانه در توسعه معیارهاي ، یک رویکرد محافظهاهمیت عمومی از اولویت زیادي برخوردار است

به بررسی تجربی رفتار  )1992( 11و همکاران یاهیوئی باشد.اي همواره اجباري میلرزه طراحی

اي زهسازي بارگذاري لرکشی تحت فشار داخلی و شبیهرونده در اجزاء لولههاي پیششکلرتغیی

                                                
Yahiaoui et al.١١  
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از وسایل مخصوص و یک آزمایشگاه استاندارد مجهز به دستگاه تست یونیورسال با با استفاده 

هاي هاي ساده با و یا بدون بخشتند. مقدمات تجربی براي تست لولهماژول خستگی پرداخ

هاي دادهمش دینامیکی داخل صفحه بررسی شد. شکل تحت خ Tها و اتصاالت نازك، زانویی

در اتصاالت  اوج پاسخ سیکلی تواند دره قابل توجهی میکرنش ثبت شده نشان داد که پالستیسیت

هاي پذیري بیشتري دارد، کرنشي خمیده که انعطافکه براي لوله یدر حالانباشته شود کشی لوله

ها  آن تجهیزات 3-2تواند انباشته شود. در شکل می هاي تناوبیبارگذاريیک در تمام پالست

  شود.میتست لوله ساده مشاهده  براي

  

  

  

  

 

  

  

  )1992ی و همکاران، یوئ: تجهیزات تست لوله ساده (یاه 3-2 شکل        

  پیکانو و الدینیزین مطالعات -2-2-4

ممکن است به کمانش محلی، چین ي فوالدي هاي لولهبارهاي سیکلی محوري در بخش

 )2011( 12الدینی و پیکانوش پالستیک در لوله منجر شود. زینو چروك و انباشتگی کرن

هاي فوالدي با عیوب سطحی مستطیل رونده لولههاي پیششکلازي عددي رفتار تغییرسمدل

ها در ابتدا در معرض را مورد بررسی قرار دادند. لوله شکل تحت بارگذاري سیکلی محوري

                                                
Zeinoddini and Peykanu١٢  
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گیرند و ع چین و چروك دامنه کوچک قرار میفشار محوري یکنواخت و باالتر از زمان شرو

سازي از یک مدل گیرند. براي مدلحوري مداوم قرار میسپس تحت بارهاي سیکلی م

ن از آزمون هاي آتیک استفاده شده است، که پارامترشوندگی ترکیبی ایزوتروپیک سینماسخت

ي سازي عددست آمده است. نتایج حاصل از شبیهلی انجام شده بر روي نمونه کوچک بدسیک

اي ج تجربی و عددي برطور کلی یک توافق قابل قبول بین نتایههاي تجربی مقایسه شد. ببا داده

بسیار  ی اثررونده بدست آمد. همچنین نشان داده شد که عیوب سطحهاي پیشلشکرفتار تغییر

. هاي یکنواخت داردها، در مقایسه با پاسخرونده لولههاي پیششکلسخ تغییرمشخصی در پا

نش، ي تمانند سطح کرنش اولیه، دامنهاین مدل همچنین براي مطالعه اثر برخی از عوامل کلیدي 

هاي شکلشوندگی مواد بر پاسخ تغییرتنش، نازك شدن دیواره و خواص سختمیانگین 

وب سطحی مستطیل شکل دارد. در هاي با عیپالستیکی تصاعدي لولهده و کمانش رونپیش

منحنی تنش کرنش محوري عددي و تجربی براي دو نمونه، یکی دست  5-2و  4-2 شکل

نخورده و یکی با عیوب سطحی، تحت بارگذاري سیکلی محوري و یکنواخت محوري نشان 

  داده شده است.

  

  

  

  

  

ه تحت ي و تجربی براي یک نمونه دست نخوردمنحنی تنش کرنش محوري عدد :4-2شکل 

  )2011الدینی و پیکانو، بارگذاري سیکلی محوري (زین
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منحنی تنش کرنش محوري عددي و تجربی براي نمونه با عیوب سطحی مستطیل : 5-2شکل 

  )2011شکل تحت بارگذاري یکنواخت محوري (زین الدینی و پیکانو، 

                   همکاران و بادنوا مطالعات -2-2-5 

اي شکل هاي استوانهرونده لولههاي پیششکلرفتار تغییر )2012( 13بادنوا و همکاران

شار ها اثرات سطح فنماتیکی شابوشی را بررسی کردند. آنشوندگی سیبراساس قانون سخت

را ها رونده تحت انواع بارگذاريهاي پیششکلي کرنش محوري در نرخ تغییرداخلی و دامنه

بررسی کردند و یک روش تکراري براي تجزیه و تحلیل سازه تحت شرایط بارگذاري سیکلی 

ه در این مقاله دو مجموع شی توسعه دادند. آن هاوابراساس مدل سخت شونذگی سینماتیکی شب

بارگذاري را در نطر گرفتند. در مجموعه اول، فشار داخلی ثابت نگه داشته شد و دامنه  از سابقه

وري متغییر بود. در مجموعه دوم، دامنه کرنش ثابت نگه داشته شد و فشار داخلی کرنش مح

تواند طور قابل توجهی میار داخلی بهمتغییر بود. نتایج نشان داد که دامنه کرنش محوري و فش

شدت  این مقادیر منجر به یک . افزایش هر کدام ازرونده تاثیر بگذاردهاي پیششکلبر نرخ تغییر

فشار  کشود، همچنین کنترل تنش محوري سیکلی در حضور یاز انباشتگی کرنش می ترسریع

   در شکل شود.هت محیطی میرونده محوري در جهاي پیششکلداخلی ثابت منجر به تغییر

                                                
Badnava et al.١٣  
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اده نشان د سازيدر شبیه سازي مقایسه شده است.یج حاصل از مدل ارائه شد با شبیهنتا 2-6

رونده ثابت بوده و مدل ارائه شده مطابقت خوبی با نتایج هاي پیششکلشده است که نرخ تغییر

  حاصل دارد.

  

 

 

 

 

 

) کرنش محیطی در مقابل کرنش a(سازي و مدل ارائه شده: : مقایسه بین شبیه 6-2شکل 

  )2012(بادنوا و همکاران،  ) حداکثر کرنش محیطی به عنوان تابعی از تعداد چرخهbمحوري (

  همکاران و ویشناواردهان مطالعات -2-2-6

هاي مستقیم از نوع رونده لولههاي پیشتغییر شکل )2013( 14ویشناواردهان و همکاران

هاي در معرض فشار داخلی یکنواخت و بار خمشی سیکلی و زانویی 304LNزنگ فوالد ضد

در نظر  35MP  هاي مستقیم را ي لولهادند. آن ها فشار داخلی براي همهرا مورد مطالعه قرار د

. بار خمشی متغییر بود Mp 39/2و  Mp 27/6ها فشار داخلی بین گرفتند ولی در زانویی

هاي مختلف جابجایی خط بار بودند در نطر هایی که در معرض سطحسیکلی نیز براي نمونه

و  ي همزمان با بالونی شدنهاي مستقیم از طریق ترك دیواررفته شد. نتایج نشان داد که لولهگ

هاي چنین مشاهده شد که در تعداد سیکلهمها نیز به همین شکل دچار شکستگی شدند. زانویی

                                                
Vishnuvardhan et al.١٤  
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در  ییابد و حتیوندد و درصد بالونی شدن کاهش میپر ترك از طریق دیواره به وقوع میباالت

ر ترك از طریق دیواره به وقوع تهاي پایین، در بار خمشی باال و تعداد سیکلهامورد زانویی

د، و ها با هم مقایسه شهاي مستقیم و زانوییي لولههروندهاي پیششکلیوندد. رفتار تغییرپمی

ها برجسته تر هاي مستقیم نسبت به زانوییرونده در لولههاي پیششکلاستنباط گردید که تغییر

نشان داده هاي تحت آزمایش نمونهنماي نزدیک از بخش ترك خورده  7-2 در شکل است.

  است.شده 

      

 

  

  

  

    (b)                                      (a) 

) لوله b) زانویی (aتحت آزمایش  ( هايزدیک از بخش ترك خورده نمونه: نماي ن 7-2شکل 

  )2013(ویشناواردهان و همکاران،  مستقیم

  همکاران و لی مطالعات -2-2-7

رونده و رفتار خستگی در هاي پیششکلسازي عددي تغییرشبیه )2013( 15لی و همکاران

تحت لنگر بسته سیکلی داخل صفحه با میانگین غیر صفر و فشار داخلی  16ي خمیده مایترلوله

کست رونده و شیشهاي پشکلاین آزمایش به منظور القاء تغییرثابت را مورد بررسی قرار دادند. 

ه مطرح شده با استفاده از ازي خمیده مایتر انجام شد. مواد و پاسخ سکم چرخه در لوله

                                                
Li et al١٥  
Mitred١٦  
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 نین جابجایی انتهاي مایترهایی با باالترین کرنش و همچسنج موضعی و کروي در مکانکرنش

هاي منجر به شکست با نتایج حاصل بدست آمده  همراه با تعداد سیکل گیري شد. نتایجاندازه

د ل المان محدود پیشنهااز تجزیه و تحلیل المان محدود مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد که مد

ي سازمایتر، به علت وجود نقص در شبیه قادر به مدل کردن حالت شکست نهایی لولهشده 

بینی همچنین نشان داد که جابجایی پیش ترك در تجزیه و تحلیل المان محدود نیست. نتایج

هاي بزرگتر هتجربی است. براي تغییر مسیر لولتر از نتایج وسط المان محدود بسیار پایینشده ت

کنند و افت فشار در آن ها زیاد مهم نیست، با استفاده از اینچ که در فشار پایین کار می 10از 

گفته آن مایتر شود که به اي درست مینمایند لولهه را تامین میدرج 90چند تکه لوله که زاویه 

  نتایج تجربی با المان محدود مقایسه شده است. 8-2شود. در شکل می

  

  

  

  

  

  

  

 )2013، مقایسه نتایج تجربی با المان محدود (لی و همکاران :8-2شکل 

 

  گوستافسون سیاآندر مطالعات -2-2-8

هاي رونده در لوله کشیهاي پیششکلسازي تغییربه شبیه )2016( 17آندرس گوستافسون

هاي شکلسازي بررسی کرد. تغییرشبیه ي مختلف ساختاري را در اینهااي و عملکرد مدلهسته

                                                
Andreas Gustafsson١٧  



١۵ 
 

هاي پالستیک وقتی که یک سازه در معرض یک بار ثابت در ترکیب رونده، انباشتگی کرنشپیش

هاي پیش شکل. نتایج تجربی نشان داد که تغییربا بارگذاري سیکلی است ممکن است رخ دهد

 هايرکیب معینی از فشار داخلی و کرنشرونده در جهت محیطی، زمانی که لوله در معرض ت

ي کرنش بزرگتر، پاسخ تغییردر فشار باال و محدودهپیوندد. سیکلی قرار دارد بوقوع میمحوري 

باشد. عالوه بر این رفتار سیکل سخت شوندگی و نرم شوندگی رونده باالتر میهاي پیششکل

یک بررسی شده است. نتایج نشان در جهت محوري و در جهت افزایش تانسور کرنش پالست

کل سخت شوندگی و نرم شوندگی مواد و جهت بردار کرنش پالستیک دهد که رفتار سیمی

نمونه لوله فوالد  9-2در شکل  متفاوت و وابستگی شدید به سطح بارهاي اولیه و ثانویه دارد.

و محدوده کرنش محوري مربوط به تنش  Sm 0/5تحت تنش محیطی  316Lزنگ از نوع ضد

   گردد.مالحظه می Sm 4/5ثانویه 

  

  

  

  

  

  

  

و محدوده کرنش محوري مربوط به تنش  Sm 0/5، تنش محیطی 316L: لوله 9-2شکل 

  )2016(آندریاس گوستافسون،  Sm  4/5ثانویه محدوده 



 
 

  

  سوم:فصل 

  قوانین سختی

  

 

 

 

 

 



 
 

  مقدمه -3-1

رند مقاومت گیمی تیک قرارشکل پالسکه فلزات در دماي محیط تحت تغییرمعموال وقتی 

شود. ن کرنش سختی یا کار سختی گفته مییابد که به آشکل افزایش میآن ها در مقابل تغییر

ماند، در مقابل کار سختی در ود ندارد سطح تسلیم ثابت باقی میدر مواردي که کار سختی وج

             ردد.گاده باعث تغییر در تابع تسلیم میم

تسلیم  یک شرایطر سختی مواد، یکی از نیازها استفاده از به منظور بهتر توصیف کردن کا

، یک قانون جریان و یک قانون سخت شوندگی است. تابع قانون سخت شوندگی اولیه اولیه

فرض  یکدهد است. قانون جریان ت تنش که پالستیسیته در آن رخ میبراي مشخص کردن حال

ور افزایشی انون نسبت یا مقدار نسبی تانسشکل پالستیک است. این قسینماتیکی الزم براي تغییر

 کند. قانون سختجهت آن در فضاي کرنش را تعریف میکرنش پالستیک قطعات و همچنین 

  شوندگی اصالح شرایط تسلیم در ضمن جریان پالستیک را مشخص می کند. 

  اولیه تسلیم شرایط -3-1-1

ر مرز وجود دارد که بیانگدر تئوري پالستیسیته فرض بر این است که یک معیار تسلیم 

 حداکثر 1864ورده است. در سال حالت تنش بین رفتار االستیک و پالستیک در مواد دست نخ

عیت است عیار متکی بر این واقتنش برشی یا معیار ترسکا، توسط ترسکا پیشنهاد داده شد. این م

 برشی به حداکثر مقدار خود  که تنش شودکه تسلیم مواد وقتی شروع می

الت حتنش برشی بحرانی براي و تنش به یک مقدار بحرانی در یک نقطه از مواد برسد. ���� 

 نصف اختالف حداکثر تنش  کهشود حالت تنش این چنین تعریف می

  :شود، منهاي تنش برشی ماکسیمم و به صورت زیر تعریف می ��حداقل تنش   و   ��

�(�) =
�����

�
− ����    



 
 

یک معیار تسلیم را پیشنهاد  19فون میسز 1913و در سال  18هوبر 1904بعدها در سال 

  شد. معرفی می�� فون میسز، فون میسز یا پالستیسیته -دادند، که اغلب به عنوان معیار هوبر

تحقیقات اولیه بر روي فوالد و فلز، که توسط تیلور و کوئینی انجام شد، نشان داد که معیار 

ر ترسکا امطابقت بهتري نسبت به معیار ترسکا دارد. با این حال معیفون میسز با نتایج تجربی 

باشد و غیر االستیک میگذاري یکنواخت رفتار االستیک تري براي بارکارانهیک معیار محافظه

سازي شبیهگیرد. تسلیم اغلب مورد استفاده قرار میولی هنوز هم به عنوان یک معیار 

ت که از هاي پالستیک اسستیسیته سیکلی و جهت کرنشامل پالهاي پیش رونده ششکلتغییر

اهمیت زیادي برخوردار است و نتایج تجربی نشان داده که جهت افزایش کرنش پالستیک در 

سازي رو، براي شبیهیم فون میسز مطابقت دارد. از اینطول بارگذاري یکنواخت با سطح تسل

سز ، معیار فون میتر است. عالوه بر ایننهکاراا محافظهرونده معیار ترسکهاي پیششکلتغییر

  دهد. هاي ساختاري را تشکیل میاساس بیشتر مدل

ز شود. با استفاده اح محدب در فضاي تنش نشان داده میشرایط تسلیم توسط یک سط

تداد محور مختصات است. هر ) به عنوان معیاري از فاصله در اماندازه شدت تنش (تنش نسبی

وجود  بینینش است که موقعیت بردار براي پیشي یک حالت تدر این فضا نشان دهنده نقطه

پالستیسیته ممکن است به دو مؤلفه تجزیه شود. در مورد مواد پالستیکی کامل، این سطح بعد 

با این حال، اگر ماده مطرح شده دچار کرنش از رسیدن به تنش تسلیم بدون تغییر خواهد ماند. 

ود، سطح تسلیم مطابق با قانون سخت شوندگی براي مقادیر تنش فراتر از سخت شوندگی ش

نقطه تسلیم اولیه خواهد بود و نقطه تسلیم به مقدار جدید از حالت تنش در کار سختی ماده 

  تغییر خواهد کرد. 

                                                
Huber١٨  
Von Mises١٩  



 
 

هاي سخت خت شوندگی، مدلبراي بررسی رفتار ماده در اثر وقوع پدیده سدر ادامه 

  . ن شده استبیا شوندگی مختلفی

  شوندگی سخت هاي مدل -3-2

ها لفی ارائه شده است که از جمله آنهاي مختبینی سخت شوندگی مواد مدلبراي پیش

گی هاي سخت شوندوپیک و سینماتیکی اشاره کرد. مدلتوان به مدل سخت شوندگی ایزوترمی

یکلی بارگذاري سسازي غیر االستیک مواد که در معرض ایزوتروپیک و سینماتیک براي شبیه

هاي پالستیسیته مواد با نوع سخت شوندگی شود. استفاده از مدلگیرند، استفاده میقرار می

لی بارگذاري سیک شود چرا که آن ها به طور مداوم در طولایزوتروپیک به طور کلی توصیه نمی

ه ششوند. در مدل سخت شوندگی ایزوتروپیک اگر خزش مطرح نباشد همیدچار سخت شدن می

ک هاي سخت شوندگی سینماتیکی براي رفتار غیر االستیمدلکند. بینی میدان را پیشرفتار شیک

اند. براي مثال مدل سخت گیرند ارائه شدهدر معرض بارگذاري تکراري قرار میمواد که 

ي که دچار ) براي مواد1991) و مدل شابوشی (1966آرمسترانگ فردریک ( شوندگی سینماتیکی

هاي تشکیل دهنده بسیاري از مدل شوند پیشنهاد شد.خطی میت شوندگی غیرکرنش سخ

سازي ساخته شده اند که براي شبیه AFبراساس قانون سخت شوندگی سینماتیکی 

رفتار  لی یارونده تک محوره و چند محوره مواد که با سخت شوندگی سیکهاي پیششکلتغییر

سینماتیکی یا مدل سخت شوندگی مدل سخت شوندگی شوند. ثابت سیکلی توصیف می

د که در سازي رفتار موایکی (ترکیبی) ممکن است براي شبیهسینمات / خطی ایزوتروپیکغیر

تشکل ها ماین قانون تکامل در این مدلمعرض بارگذاري سیکلی هستند مورد استفاده قرار گیرد. 

  ی لیم در فضاي تنش را توصیف مسخت شوندگی سینماتیکی که انتقال سطح تس ءاز یک جز
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Abstract: 

In this paper finite element analysis using chaboche nonlinear kinematic hardening 

model is used for study strain accumulation ratchetting of stainless steel cylinders 

subjected to constant internal pressure and dynamic moments out of surface. six specimen 

pipes with equal length and different diameter/thickness ratio with moment and different 

frequency modeled in two dimensionl ABAQUSE. The results obtained from finite 

element are compared with experimental results and finite element method combined 

Armstrang Frederick with the Isotropic hardening low. The results show that ratchetting 

accurs in circumferential direction. The results also showed that thr ratchetting rate in low 

moment are small and increas in high moments.  

It also observed that in low moments, the finite element results based on the chaboche 

hardening model is close to the experimental results. In high moments, the finite elements 

results in comparison with the experimental results is overstimate. The results of the 

chaboche model is near to the combined hardening (Armstrang fredrick with the Isotropic 

hardening low) results. In comparision with the combined hardening model results, the 

results obtained from the chaboche hardening model is near to the experimental results. 

In SS1, SS2, SS3 and SS5 specimens, the onset of the ratchetting in the experimental and 

the FE results are equal. 
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