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  :هچکید

حل مسائل پالستیسیته در علم مکانیک یکی از چالش هاي مهم در مکانیک جامدات بوده است. در این 

تحقیق یکی از پدیده پر چالش پالستیسیته یعنی تغییرشکل هاي پیش رونده مورد بررسی قرار گرفته است. 

خمشی و فشار داخلی این پدیده بر روي لوله هاي سه راهی از جنس فوالد کربنی ساده که تحت بارهاي 

آباکوس ارزیابی شده و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل از روش مهندسی  هستند، با استفاده از نرم افزار

(مدل سینماتیکی ، مدل سختی ترکیبیگی مورد استفادهتجربی مقایسه شده است. مدل سخت شوند

ضرایب مدل سختی از طریق آزمایش می باشد.  فردریک با قانون سخت شوندگی ایزوتروپیکی) -آرمسترانگ

مشابه با آزمون تجربی تحت شرایط یکسان لوله هاي سه راهی در ضخامت و قطر مختلف . استبدست آمده 

ادبیات موجود در  نتایج عددي و تجربیفشار داخلی و فرکانس آزمایش مورد تحلیل قرار گرفته است.  نظیر

رونده در ممان هاي باالتر و نزدیک محل اتصال لوله دهد که حداکثر تغییرشکل هاي پیش نشان می فن

همچنین نتایج حاصل از این مدل با مدل هاي رخ داده است. و در جهت محیطی انشعابی سه راهی 

نشان می دهد که کرنش هاي . نتایج استمقایسه شده شابوشی  مدل سخت شوندگی فردریک و - آرمستراگ

  سایر مدل ها به نتایج تجربی نزدیکتر می باشد.   مقایسه بادر مدل سختی ترکیبی پیش رونده حاصل از 
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   مقدمه  -1-1

 1940حل مسائل پالستیسیته در علم مکانیک یکی از چالش هاي مهم در مکانیک جامدات پیش از    

بوده است. این علم در مواردي همچون تولید قطعات فلزي از طریق شکل دادن آن ها مثل کشش عمیق، 

ش قطعات کاربرد زیادي دارد. حل مسائلی که در آن قطعه و یا سازه در اثر اکستروژن، آهنگري و خم

آید بخاطر ماهیت غیرخطی قدري بارگذاري از ناحیه االستیک عبور کرده و به حالت خمیري در می

پیچیده است. باالخص اگر بارگذاري سیکلی باشد که در صنایع شیمیایی و هوافضا کاربرد زیادي دارد. 

پالستیسیته معموال از آنالیز ریاضی اغلب در مسائلی که مرز قطعه منظم است و در حوزه  ئلبراي حل مسا

شود ولی براي مرزهاي پیچیده و رفتار فرض شده است استفاده می کامل پالستیک -رفتار ماده االستیک

، توسعه سال اخیر 50شود. در طول استفاده میو با رفتار االستو پالستیک واقعی از روش هاي عددي 

ي تر، پیشرفت بزرگی را براي جامعه علمی به همراه داشته است. روش هاي عددي بهتر و کامپیوترهاي قو

در همان زمان، روش اجزاء محدود تبدیل به ابزار مهمی براي محققان و مهندسان شده است، پیشرفت 

  .هاي اخیر در سخت افزارهاي محاسباتی، حل مسائل غیرخطی را ممکن کرده است

 روگاهیکل ن نهیدرصد هز 75تا  50ها در واقع  روگاهین نهیدر مورد هز1در حال حاضر عملیات پایپینگ   

 و ارزان و در عین حال یالزامریمجموعه هاي غ ریرا بتوان با زتاسیساتی  زاتیو اگر تجه ردیگ یبر م را در

به  ازین البته در این شرایط شود. یم جادیا یقابل توجه یی، صرفه جوساخت 2یفروپاشعدم بر مبناي 

  .)1993یاهیواي و همکارانش، (ابدی یکاهش م زین مجموعه نگهداري نظارت مکرر و

تغییرشکل  اثر رسازه ها اعمال و د به تکراري االستیک غیر تغییر شکل هاي  بسیاري از موارددر      

هاي   سیکل محدودي ازتعداد  از بعد قطعهدر  خستگی رخدادو یا  شکست ایجاد شده در سازه، 

شود. از این رو طراحی  می قطعه فروپاشی باعث تغییرشکل، همراه به متناوب) (پالستیسیتهبارگذاري

  کرنش انباشت مقدار کنترل محدوده آن زیر یک  شتگی کرنش و یادقیق براي جلوگیري از رخداد انبا

                                                
piping 1  
Failure 2 
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 و توان و نیروگاهی تولید صنایعدر ور این از .ضروري می باشد قطعات کاري عمر در انتظار مورد مجاز

 از رهائی براي کارآمد طراحی روش یک یافتن براي تالش نظامی، و شیمیایی صنایع نظیر ،صنایع سایر

 هاي نیروگاه در ویژه به. است بوده متناوب پالستیسیته و رونده پیش هاي تغییرشکل مخرب اثرات

 بارهاي همراه به )حرارتی هاي تنش به منجر(اي خهچر حرارتی بارگذاري از هایی حالت اتمی و معمولی

 نوع این است شده ثابت که افتد می اتفاق توأم، صورت به )مکانیکی هاي تنش به منجر(مکانیکی

  .)1982ویلشیر و اوون، (شودشدن کرنش پالستیک می انباشته باعث بارگذاري

کی از اجزا تاسیساتی در صنایع شیمیایی و تحت فشار به عنوان ی و مستقیم زانویی ،راهیلوله هاي سه    

از یک درهر . براي مثال قرار دارنداي بوده که در معرض بارهاي مکانیکی ثابت و دینامیکی متغیر هسته

و تغییرشکل  ایجادتسلیم  ، در صورت افزایش بارها،سیکلیو نیز تحت بارهاي تحت فشار این اجزا 

ش یافته و منجر به خرابی سازه شود که این پدیده به عنوان پالستیکی ممکن است سیکل به سیکل افزای

  ).2012چن، شود (انباشتگی کرنش شناخته می

خستگی بوده و در بسیاري از و  خزش مانند درکنار دیگر اثرات مخربها انباشتگی کرنش سازه    

ها زیر ارها سازهشوند. در این معیدر نظر گرفته میها، معیارهاي طراحی براي مهندسی اجزاي سازه

که دهد میدان از خود نشان مرزهاي انباشتگی کرنش باقی مانده و ماده رفتار االستیک یا پالستیک شیک

  ).2005عبدالکریم، شود(نمیبه فروپاشی سازه  این امر منجر

 ناشناخته یبارگذاري واقع ریقرار دارند. اغلب، مس یتحت بارگذاري هاي مختلف یسازه هاي مهندس    

 یمحور افق) که 1-1( شکل دیاگرام به عنوان نمونه است. دهیچیو پ یعیداراي چرخه هاي طب ایو  بوده

که  یموقع است میبه تنش تسل یحرارت و محور عمودي نسبت تنش میبه تنش تسل یکیتنش مکان نسبت

بعد از تعداد  تیدر نها سازه است اما ممکن است کیاست پاسخ کامال االست میتنش تسل نیکمتر از اول بار

که  یموقع .)1- 1از شکل  1 هیپرچرخه دچار شکست شود، (ناح یاز بارگذاري، در اثر خستگ ییچرخه ها

 یفروپاش باعث بزرگ کیهاي پالست رشکلییتغ دیسازه تجاوز نما یکیاستات تیبار چرخه اي از مقدار ظرف
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و بار  میتنش تسل نیاول نیما ب بار چرخه اي هرگاه شود. یچرخه ي بارگذاري م نیدر اول یکیپالست

 نیدهد. ا یاز خود نشان م کیپالست - کیاالست سازه سه نوع رفتار ردیقرار گ کیپالست یفروپاش

  رفتارهاي سه گانه عبارتند از:

  )1-1از شکل 2االستیک شیکدان(ناحیه - 1

  )1- 1از شکل 3پالستیک شیکدان(ناحیه  - 2

  ) 1- 1کلاز ش 4تغییرشکل هاي پیش رونده(ناحیه  - 3

  در ادامه نیز به توضیح این سه نوع رفتار خواهیم پرداخت.

  

  )2005(عبدالکریم، تحت بارهاي مکانیکی مواد مختلفنمودار رفتار  :1-1شکل

  محدوده االستیک شیکدان -1-2

توان . به طور خالصه میشودمنطقه کامال االستیک، هیچ ترکیبی از بارها باعث تسلیم در ماده نمیدر    

 قسمت موازي خط روي تسلیم، از پس باربرداري یا و بارگذاريفت در محدوده االستیک شیکدان گ

نمونه رفتار االستیک  2-1گیرد و هیچ اثري از کرنش پالستیک وجود ندارد. در شکل می صورت االستیک

  شیکدان قابل مشاهده است.
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  )1965اسپنس،  فیندلی ورفتار االستیک شیکدان( :2-1شکل

  محدوده پالستیک شیکدان یا پالستیسیته متناوب  1-3

از اینکه جریان  بعد شده وبارها باعث ایجاد رفتار پالستیک در جسم  محدوده اي که وجود و اثر   

دریک سیکل میزان کرنش  واقع درمی شود. افزایش کرنش پالستیک صفر  به مرور ،اتفاق افتادپالستیک 

 هامجموع کرنشکه  این وضعیت را شود.یافته، خنثی میمیزان کرنش کاهششده با  ودهپالستیک افز

 چرخه کم خستگی اثر در حالت اینکنند. ماند بنام رفتار پالستیک شیک دان تعریف میبدون تغییر می

 هاي چرخه تعداد تخمین وسیله به کرنشی، انرژي اتالف حالت این در .شود می سازه شکست به منجر

به وضوح دیده  رفتار پالستیک شیکدان 3-1در شکل  .گیرد می قرار استفاده مورد فروپاشی تا شده انجام

 شود.می

    

 

 

 

 

 

  )1965فیندلی و اسپنس، رفتار پالستیک شیکدان ( :3-1شکل
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             ٣تغییرشکل پیش روندهپدیده  1-4

لین مورد پالستیسیته معکوس شونده دهد. اوخ مینرمال ر طوربهدان دو پدیده با عبور از پدیده شیک    

افتد است، که در هر دو حالت فشار وکشش در بارگذاري سیکلیک اتفاق می )پالستیسیته متناوب(

هاي کم شود. پدیده هاي باال با تعداد سیکلتواند منجر به شکست در کرنشموقعیتی می چنیناین

اي جسم بارهاي چرخهدراگر حال در هراست.  روندهپیشته فتد پالستیسیادیگري که ممکن است اتفاق بی

متناوب  صورت بهبارها  این اگر شوندپالستیکی می کرنش دچارجسم  تسلیم بیشتر شوند، تنش ازوارده 

شود که شود که درنهایت باعث فروپاشی جسم میاعمال شوند، مقداري کرنش خالص به چرخه اضافه می

 ای کیراالستیهاي غ رشکلییتغ ندهیرشد فزا  معروف است. روندهپیشیرشکل به پدیده رچتینگ یا تغی

به همراه  ،یکیتنش مکان ریچرخه هاي متغ تحت ممکن است براي سازه هاي شروندهیپ رشکلییهمان تغ

از  لهیمنجر به کاهش عمر سازه اي به وس دهیپد نی. اافتدیاتفاق ب ه،یتنش اول حضور بدون ایو  هیتنش اول

 شودیم کیکرنش پالست کلیبه س کلیس یانباشتگ یآن ها ط ريیشکل پذ تیادن خاصدست د

  .)4-1(شکل

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )1965فیندلی و اسپنس، (انباشتگی کرنش در پالستیک هايکرنش سیکلی افزایش : 4-1شکل

   

                                                
Ratcheting Strain 1  
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 واضح است که در شکند. یسازه م ،یاز انباشت کرنش به همراه خستگ یبیدر اثر ترک تیدر نها    

 منظور نیمتناوب تحت کنترل باشند. به ا تهیسیو پالست شروندهیهاي کرنش پ دهیپد یستیها با یطراح

شکل هاي  رییتغ دهیپد گریعبارت د به دان ضروري است. کیش هیحدود ناح نهیاطالعات در زم داشتن

 ريیشکل پذ تیت دادن خاصاز دس لهیبوس اي است که منجر به کاهش عمر سازه اي دهیرونده پد شیپ

از  یتواند ناش یکرنش م یانباشتگ نیا که شود یم کیکرنش پالست کلیبه س کلیس یانباشتگ یآن ها ط

  .بار باشد ایمتناوب دما و  راتییتغ

دان وجود دارد، این در ي کرنش متقارن امکان ایجاد پدیده شیکاي با کنترل دامنههاي دورهدر آزمون

رونده و هاي پیشمتقارن پدیده قالب انتقال کرنشي تنش غیرها با کنترل دامنهررسیحالی است که در ب

اي از نتایج حاصل از بارگذاري سیکلیک منجر شده به انتقال . نمونه1باشدبه عبارتی انباشتگی کرنش می

  .) 2007  ،لی &کوو (نمایش داده شده است 5-1 رونده در شکلهاي پیشکرنش

  

   

 ) 2007 ،لی &کوو (رونده هاي پیشکرنشبراي  شده سازينتایج شبیه : 5- 1شکل 

 

 

                                                                                                    )Tasnim & Stelios, 1992(1  
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  فصل دوم:

  تحقیق پیشینه
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  مقدمه  -2-1

پیچش و یا  خمش، فشار،-بارهاي پیچیده از جمله کشش ست تحت تاثیراجزاي مهندسی ممکن ا    

ترکیبی از آنها قرار بگیرند. بنابراین در نقطه اي معلوم در یک ماده، تنش ها معموال در بیش از یک جهت 

- دهند. در صورتی که شدت این بارگذاري ها به اندازه کافی بزرگ باشد، چنین اثرهاي ترکیبی میرخ می

با هم دیگر عمل کرده و منجر به شکست ماده بشوند. براي تخمین حدود ایمن براي استفاده از توانند 

  هاي تکراري، باید از یک معیار شکست استفاده کرد.ماده تحت تاثیر تنش

شود که با نام در آزمایش کشش، پس از حد االستیک تغییرشکل هاي دائمی در جسم ایجاد می    

ها با نرخ گذرد، کرنششوند. وقتی که بار از میزان حد االستیک میشناخته میتغییرشکل هاي پالستیک 

نامند. مقدار تنش الزم براي اینکه شوند که این حالت را در جسم کرنش سختی میتري اضافه میبزرگ

کرنش پالستیک بیشتري در جسم ایجاد شود به تنش جریان معروف است. با اعمال باربرداري در هرنقطه 

بین حد االستیک و بار حداکثر، مقداري از کرنش در جسم باقی مانده و مقداري از آن برگشت داده اي 

لیم جدید براي جسمی که شود که جریان پالستیک تا نقطه تسشود. با بارگذاري مجدد مالحظه میمی

شار رسم کرنش حقیقی براي ف-شود. اگر نمودار تنشی کرنش به وجود آمده است، شروع نمیدر آن سخت

شود که به منحنی کشش شبیه است. در هردو حالت تنش تسلیم براي هر دو آزمایش شود، مشاهده می

یکی است. ولی اگر جسم اول مورد آزمایش کشش واقع شود و تنش تسلیم کششی معلوم باشد و سپس 

توجهی کاهش  شود که تنش تسلیم به میزان قابلهمین نمونه مورد آزمایش فشار واقع گردد مشاهده می

هاي باقی کند. (با مقایسه با تنش تسلیم قبلی در آزمایش کشش) این تفاوت زیاد به دلیل تنشپیدا می

توان گفت ناایزوتروپی که در اثر جابجایی ذرات مانده در جسم در آزمایش کشش است. به بیان بهتر می

تولید شده است باعث کاهش  در جسم موقع رسیدن به تسلیم و بعد از آن در آزمایش کشش در جسم

آید که جهت اي وقتی پیش مینامند و چنین پدیدهتنش تسلیم شده است. این پدیده را اثر بوشینگر می

اثر تنش معکوس گردد. اثر بوشینگر در مطالعات حالت خمیري اجسام که در آن ها تنش هاي وارد شده 
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رد ولی به دلیل اشکالی که این پدیده در حل کنند اهمیت ویژه اي دابه صورت رفت و برگشتی اثر می

  شود. کند در بیشتر موارد از آن صرف نظر میمسائل مربوط ایجاد می

در حالت کلی، معیار تسلیم تابع حالت تنش در یک نقطه مورد نظر است. در توسعه نظریه هاي جریان     

شود. معیار م بودن ماده صرف نظر میپالستیک، از اثر تنش هاي کروي(هیدرواستاتیکی) و غیر قابل تراک

  توان به وسیله رابطه زیر بیان کرد:تسلیم را می

)2 -1   (                                                                2 3( )f J J k                 یا( )ijf k   

تغییرناپذیرهاي تانسور با اثر تنش هستند. تابع مربوط به رابطه  3Jو  2Jیک تابع معلوم،  Kکه در آن     

نامند. سطح شود را سطح تسلیم میباال را تابع تسلیم و سطحی که توسط این معادله نشان داده می

هاي کروي(این خط با دهد که مولد آن موازي خط نماینده تنشتسلیم یک استوانه اي را تشکیل می

سازد) است. تنها فرض الزم براي رسیدن به این نتیجه تنش اصلی زوایاي مساوي می محورهاي مختصات

آن است که سطح تسلیم فقط تابع مولفه هایی با اثر تنش باشد محل تقاطع این استوانه تسلیم با هر 

  صفحه عمود بر آن به منحنی تسلیم یا مکان هندسی تسلیم مرسوم است.  

فشار در خواص سختی خود طی این تناوب -ارگذاري هاي تناوبی کششاکثرمواد و آلیاژها طی ب   

شوند. کمیت تغییري را تجربه می کنند. این مواد بسته به نوع ماده، دما وحالت اولیه نرم یا سخت می

نشان داده شده  1- 2هاي تناوبی(با سیکل هاي پایدارشده) در شکل هاي بکار رفته براي بیان نتایج آزمون

 است.

  

  

 
 
 
 

 
 )1994ابوشی، ش(جین لمیچر و کرنش پایدارشده- یک سیکل تنش :1-2شکل
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هاي پیش رونده تحت طی سیکل افتد که محدوده تنش نرم شدگی تناوبی مواد زمانی اتفاق می     

در آزمون با کنترل تنش  الف) و یا محدوده کرنش  2-2آزمون با کنترل کرنش، کاهش یافته (شکل

ب) همچنین پدیده سخت شوندگی تناوبی در ارتباط با افزایش محدوده تنش 2-2افزایش می یابد(شکل

 الف) و یا کاهش محدوده کرنش  3-2در آزمون با کنترل کرنش (شکل  در آزمون با کنترل

شود آنگاه یک شود. زمانی یک بار تناوبی منجر به یک پاسخ تناوبی میب) ایجاد می 3-2تنش(شکل

  شود.سیکل پایدارشده ایجاد می

      
  (الف)

         
  (ب)

 
(جین لمیچر و پدیده نرم شدگی تناوبی. الف) با کنترل کرنش، ب) باکنترل تنش : 2- 2شکل

  )1994ابوشی، ش
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  (الف)

                
  (ب)

 
(جین لمیچر پدیده سخت شدگی تناوبی. الف) با کنترل کرنش، ب) باکنترل تنش : 3- 2شکل

  )1994ابوشی، شو 

  

الف و ب). به طوري که در آزمون با  4-2شود(شکل براي بارگذاري تناوبی اثرات دیگري نیزظاهر می

هاي پیش رونده وجود دارد و به ویژه تغییرشکل  شیک دانکنترل تنش غیرمتقارن، امکان ایجاد پدیده 

یک افزایش پیش رونده در مقدار کرنش در هرسیکل  تغییرشکل هاي پیش روندهبه طوري که درحالت 

واهلش تنش(آزاد سازي تنش یا رهایی شود. از سوي دیگر در آزمون با کنترل کرنش، پدیده مشاهده می

-). که در این حالت رفتار ماده به گونهج و د 4-2افتد( شکل تنش میانگین اتفاق می غیرواهلشیا  تنش)

  یابد.اي است که مقدار تنش معادل به آهستگی کاهش می
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  (ب)                                                      (الف)                               

  
  (ج)                 (د)                                                                    

  Relaxationد)  Nonrelaxationج)  Ratchetingب)  shakedownپدیده. الف)  : 4-2شکل

  )1994ابوشی، ش(جین لمیچر و 

  

  انباشتگی کرنش مکانیکی و حرارتی  2-2

 از قبیل مختلفی عواملکه در ارتباط با  پیچیدهاي دیدهانباشتگی کرنش یا کرنش هاي جمع شونده  پ   

 باشد.می شوندگی آنو نحوه سخت ماده ، ویژه گیبارگذاري تاریخچه ،فرکانس تنش، دامنه میانگین، نشت

اتفاق می افتد. که به طور جداگانه رارتی و مکانیکی عمدتا در اثربارگذاري هاي ح روندهپیشهاي کرنش

  مورد بررسی قرار می گیرد.
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  انباشتگی کرنش مکانیکی 1- 2-2

شـود.   یچرخه اي مطرح مـ  یکیچند بار مکان ای کیت حبا در نظر گرفتن رفتار سازه تاست که  یحالت   

مفهوم پدیده کـرنش هـاي پـیش    . ردیکه مخزن تحت فشار، تحت بارهاي چرخه اي قرار بگ یحالت مانند

مطرح شد و تا االن نیز راه حل کامال  4میالدي توسط باریستو1911رونده مکانیکی براي اولین بار در سال 

مطـرح   5درست و دقیقی ارائه نشده است. با این حال راه حل هاي تقریبی که توسط ادموند و همکـارانش 

  شده اند به شکل رابطه زیر می باشد :

)2 -2                                                                                  (
3 2

1
2

R

y

E

E
 





 


 

 
  

  
  

R  )2-2در رابطه(    
  دریک سیکل،  روندهپیشکرنش   ،تنش محیطی ناشی از فشار داخلی 

میالدي  1990در سال  مدول االستیسیته است. Eتنش تسلیم و  y، واردشدهدامنه کرنش دینامیکی 

) را بهبود بخشید و 2-2پالستیک دارند رابطه (- استفاده از این فرض که مواد رفتار کامال االستیک بنی با

  ارئه نمود: را )3-2رابطه (

)2 -3                                                                        (
6

(2 ) 2
R

y

yE
 

 



 
  

 

  
       

  

  انباشتگی کرنش مکانیکیتحقیقات انجام شده در زمینه  2-2-1-1

.  شودمی مشاهده پالستیک االستیک بزرگ شکلهاي تغییر نرخی مسائل حل در نگرش نوع دو کلی بطور

 معادله در استفاده مورد  کرنش و تنش نرخهاي مختلف معیارهاي  انتخاب در یکی نگرش دو این تفاوت

  .است پالستیک و االستیک قسمتهاي به کلی شکل تغییر تجزیه نحوه  در دیگري و بوده مشخصه

                                                
Baristow, 1911 1  
Edmund et al, 1961 2  
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 تحلیل در مختلف پاسخهاي موجب ،کرنش و تنش مختلف نرخهایی انتخاب که است آناول  موضوع

  .شودمی   پالستیک االستیک بزرگ شکلهاي تغییر

 االستیک قسمتهاي به شکل تغییر تجزیه ،پالستیک االستیک بزرگ شکلهاي تغییر در بررسی دوم موضوع

 و  االستیک کرنش نرخهاي جمعی تجزیه با خطی تئوري از شخصم . و یک تعمیم است پالستیک و

  ندارد وجود بزرگ شکلهاي تغییر پالستیک   االستیک تحلیل در استفاده براي پالستیک

االستیک   بزرگ شکلهاي تغییر سینماتیک تحلیل براي ضربی و جمعی تجزیه نوع دو از کلی بطور

  تحلیل مختلف تئوریهاي بین توافق عدم از زیادي بسیار موارد.  شود می استفاده  پالستیک 

 که است شده منتهی زیادي يبخشها به موارد بعضی در که دارد وجود بزرگ شکلهاي تغییر سینماتیک

 به شکل هاي مختلف شروندهیشکل پ رییتغ دهیپدتالیف شده توسط افراد در زمینه  هاي مقاله نمونه

  . بشرح زیر میباشد

ــال  دافالیاس    ــتحلی در همگرد نرخ انتخاب اثر تشریح منظور به 1983در ســــــ  تغییر لـــــــ

 نرخ دو از تفادهـــــاس اـــــب را ساده برش مسئله ،شونده سخت وادپالستیکـــــم زرگـــــب کلهايـــــش

ــمختل همگرد ــمعی و فــ ــت ارــ ــف سلیمــ ــمی ونــ ــس سختشوندگی حالت دو در سزــ  و ینماتیکــ

ــترکیب ــس یــــ ــهمگ نرخ دافالیاس مشخصه معادله . نمود حل همسانگرد  و ینماتیکــــ  تانسور ردــــ

ــبخ ( کرنش نرخ تانسور به را زمینه تنش ــمتقشــ ــب.دهد  می ارتباط )سرعت گرادیان ارنــ ــای اــ  نــ

ــمعادل ــمشخ هــــــ  همگرد نرخ از استفاده با ،زمینه تنش براي ساده برش مسئله در دافالیاس ،صهــــــ

  دست یافت. غیرنوسانی جوابیبه   گرین

شکل محوري  رییو تغ یتحت فشار داخل لندریس کی شرندهیشکل پرییتغ 6مورتون 1993 در سال        

 رییتغ کیو  یفشار داخل طیجدار نازك تحت شرا لندریس کیقرار داد. که در آن  یبررس مورد متناوب را

                                                
Moreton, 1993 1  
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 کیپالست-کیماده االست کینشان داده شد. براي  شروندهیشکل پ رییمتناوب براي وجود تغ محوري شکل

نرخ  نی. ادیگرد نیمع شروندهیشکل پ رییمحرز شد و مرزهاي رفتار تغ شروندهیشکل پ رییتغ نرخ کامل

  .شد سهیمقا گریساده و داده هاي موجود د شیآزما کی جیبا نتا شروندهیشکل پ رییتغ هاي

یک زانویی را تحت بار تناوبی قرار داد و اثر تغییرشکل )، Yoshida, 2000یوشیدا ( 2000در سال     

هاي رونده در لولهپیشهاي . براي محاسبه کرنشه ناشی از خستگی زانویی را بررسی نمودپیش روند

بدون استفاده از محاسبات را رونده که مقدار کرنش پیش زیرا. از یک روش کامال ساده بهره گرفت زانویی

صورت  دو را به رونده هاي پیشانتقال کرنش همچنین ایشان. آورده بود دسته روش المان محدود ب

  محوري مورد بررسی قرار دادند.

هاي جدار رونده در سیلندرهاي پیش) کرنشChen et al, 2002( 2002در سال  و همکارانش چن    

با نازك که تحت فشار داخلی یکنواخت و زیر اثر بارگذاري محوري هستند را مورد بررسی قرار دادند. 

این نتایج داشته، پالستیک -االستیککه رفتار کامال ماده براي یک  بارگذاري سیکلی استفاده از آزمون

اي که از این آزمون ها حاصل مهمترین نتیجه شده است.مقایسه  تخمین اولیهبا نتایج حاصل از  آزمون ها

  . کاهش می یابد روندههاي پیشانتقال کرنشبا  ضخامت دیواره سیلندر شد این بود که

در حالت را رونده هاي پیشکرنشرفتار )، Chen & Jiao, 2004چن و جیائو ( 2004در سال 

نمونه تحت  حالت اول به این صورت بود که. کردندبررسی  متفاوت، دو حالتبه بارگذاري دو محوره 

. در ندقرار گرفتتجربی هاي آزمون ) تحتبا کنترل دامنه تنش متقارندر معرض بارهاي سیکلی( آزمون

کنواخت و در معرض بارگذاري سیکلی بوده با این تحت فشار داخلی ی که حالت دوم نمونه تحت آزمون

هاي تجربی در هاي مورد نظر براي انجام آزمونبا کنترل دامنه کرنش نامتقارن نمونه تفاوت که این بار

  قرار گرفتند. بارگذاري تحت بارگذاري سیکلی مسیرهاي مختلف
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هاي پالستیسته سیکلیک را ) مدلRahman et al, 2008سید رحمان و همکارانش ( 2008در سال 

هاي مستقیم تحت خمش سیکلیک و فشار داخلی ثابت لوله انباشتگی کرنشسازي پاسخ براي شبیه

 هايشکل سازي پاسخ تغییربراي شبیه تناوبیاین تحقیق هفت مدل پالستیسیته  در بررسی کردند.

ونگ، چابوشی، –هاي عبدالکریم، اهنوامل مدل. این هفت مدل شقرار گرفته استبررسی مورد رونده پیش

  باشند.ونگ می–بسل، پراگر، مدل اصالح شده چابوشی و مدل اصالح شده اهنو

با اضافه کردن پارامترهاي مربوط به  )zakavi and zehsaz, 2009(زکوي و زهساز 2009در سال     

پیش رونده مخصوصا در تنش  سخت شوندگی ایزوتروپیک مدل دقیق تري براي پیش بینی رفتار کرنش

هاي میانگین باال پیشنهاد داده اند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از روش هاي تحلیلی با نتایج حاصل از 

روش هاي عددي در مقاالت قبلی ارائه شده توسط سایر افراد معموال تفاوت هاي زیادي دارد. در این 

ایزوتروپیکی براي بررسی رفتار  - یر خطی سینماتیکیمقاله از روش اجزا محدود با مدل سخت شوندگی غ

کرنش پیش رونده لوله مستقیم تحت فشار داخلی و در معرض گشتاور خمشی متناوب استفاده شده 

است که براي این کار از نرم افزار آباکوس استفاده شده است. همچنین آزمون هاي عملی براي به دست 

پیش رونده انجام شده و نتایج هر دو روش با هم مقایسه شده آوردن اطالعات مورد نیاز رفتار کرنش 

 است.  

هاي شوندگی غیرخطی مواد بر روي دیاگرام)، رفتار سختNayebi, 2010نایبی ( 2010در سال 

. بیري رفتارهاي مختلف مواد را تحت اثر بارهاي سیکلیک دمایی یا قرار گرفتمطالعه  موردبیري 

اد و این رفتارهاي مختلف مواد را توسط دیاگرامی که به نام خودش معروف مکانیکی مورد بررسی قرار د

هاي ساده شده بیري پرداخت که است نشان داد. نایبی به مطالعه این دیاگرام بدون در نظر گرفتن فرضیه

که در بررسی و مقایسه نتایج مورد  خطی شدماتیک غیرها منجر به ارائه مدل سختی سیناین تالش

گیرد. در این مدل روابط به صورت دو بعدي ارائه شده و اثر پواسون نیز در این مدل در قرار میاستفاده 

  نظر گرفته شده است.
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 تجربی صورت به روندهپیش هايکرنش گیرياندازه و همکارانش براي 7ویشنوواردهان 2013در سال     

 آن از حاکی تست نتایج. دادند قرار آزمایش مورد را سیکلیک بارگذاري و داخلی فشار تحت زانویی یک

 سطح کاهش به منجر و داده رخ پهلویی قسمت در بحرانی ناحیه بارگذاري این تحت هانمونه براي که بود

   .گرددمی واماندگی دچار قسمت این از نهایتا و شده ناحیه این در شدن داربالون صورت به یا و مقطع

رفتار  AFاده از مدل سخت شوندگی سینماتیکی غیرخطی ، با استف1392اجري و همکارانش در سال 

تغییرشکل هاي پیش رونده در لوله هاي زانویی تحت فشار و تحت اثر ممان هاي تناوبی مشابه اثرات 

کرنش و –را مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه داده هاي تنش Carbon steelزلزله از جنس فوالد 

ختی با استفاده از سیکل هاي پایدار شده نمونه هاي تحت آزمون کرنش پارامترهاي ماده و ضرایب مدل س

متقارن به دست آمده است. مقایسه نتایج در دو حالت تجربی و عددي نشان می داد که با افزایش تنش 

میانگین و باال رفتن دامنه تنش، میزان کرنش هاي پیش رونده بیشتر می شود. در ابتداي بارگذاري ها 

ي پیش رونده بیشتر بوده و با افزایش تعداد سیکل ها نرخ کرنش هاي پیش رونده کاهش نرخ کرنش ها

پیدا می کند. با افزایش میزان بارگذاري ها نرخ تغییرشکل هاي پیش رونده افزایش می یابد. به صورتی 

که طبق نتایج به دست آمده حداکثر میزان کرنش هاي پیش رونده در قسمت پهلویی زانویی مشاهده 

شده است. در روش عددي نرخ تغییرشکل هاي پیش رونده در نسبت ممان هاي دینامیکی کم، توافق 

  خوبی با نتایج تجربی داشته، ولی در نسبت ممان هاي دینامیکی باال بیشتر از حالت تجربی می باشند.

 طیغیرخ تحلیل المان محدود با مدل سخت شوندگی ، 1394علی وند وهمکارانش در سال شیر     

هاي زانویی مورد استفاده قرار رونده لولههاي پیشرا براي بررسی رفتار کرنش AF+ISOکیبیرت

هاي اولیه بیشتر بوده و با افزایش زمان هاي پیش رونده در سیکلنرخ کرنش .مالحضه شده است که.دادند

ه در جهت روندنشان می دهد که در بارگذاري داخل صفحه کرنش پیش نتایج آن کاهش می یابد.

- هاي کوتاه، کرنش پیشمحیطی پهلویی بزرگتر از جهت محوري می باشد. عالوه بر این براي شعاع خم

                                                
Vishnuvardhan, 2013  1 
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همچنین با مقایسه نتایج بدست آمده از مدل . رونده در جهت محوري در قوس داخلی نیز مهم است

مایشات تجربی آنه فردریک و نتایج آز -ترکیبی با نتایج بدست آمده از مدل هاي شابوشی ، آرمسترانگ

نشان دادند که در اکثر موارد نتایج مدل ترکیبی به نتایج آزمایشات تجربی نزدیک تر می باشد و در ممان 

  فردریک و شابوشی فراتخمین می باشد. - هاي خمشی باال نتایج مدل هاي آرمسترانگ

 تحت اثر راهیت سهرونده در اتصاالهاي پیشکرنش رفتار،1395ملک زاده و همکارانش در سال      

 براي سینماتیکی غیر خطی چابوشی شوندگیسخت مدل .قرار دادند ارزیابی مورد دینامیکی هايممان

شوندگی و پارامترهاي ثابت مدل سخت. است شده کاربرده به راهیسه هايلوله رفتار پالستیک بررسی

-به تحت آزمون کرنش متقارن يهاشده نمونه  داریپا يها کلیبا استفاده از سکرنش  - داده هاي تنش

 هايتغییرشکل کرنش حداکثر مقدار کهمی داد  . هر دو نتایج عددي و تجربی نشانآمده بوددست 

 مقدار باال رفتن باالبته . دهدمی رخ راهی در جهت محیطیسه هايلوله اتصال محل در روندهپیش

 انتقال ها، میزانو فشار داخلی لوله امترهاپار سایر بودن ثابت فرض با شدهدینامیکی اعمال هايممان

دهد که نرخ کرنش هاي پیش رونده در ابتدا کم نتایج نشان می .شودمی بیشتر نیز روندهپیش هايکرنش

نتایج عددي با استفاده از مدل آنها نشان دادند که . یافته استي بارگذاري افزایش هاو با افزایش سیکل

فردریک به نتایج  -وشی در مقایسه با مدل سختی سینماتیکی آرمسترانگشوندگی سینماتیکی چابسخت

 به قطر نسبت افزایش که با ی داددست آمده از روش عددي نشان م . نتایج بهمی باشد تجربی نزدیک 

 می اتفاق هاي کم ممان نسبت محیطی در رونده پیش هايکرنش شروع راهی،سه هايلوله در ضخامت

 .افتد

، با استفاده از روش عددي و با در نظر گرفتن مدل 1393و همکارانش در سال رحیمی      

از جنس  راهیسازي سهبه کمک کد کامپیوتري آباکوس، مدل AFسینماتیکی غیرخطی  شوندگیسخت

مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داده که  هاي دینامیکیفوالد کربنی ساده تحت فشار داخلی و ممان

افتد و اتفاق می راهی در جهت محیطیمحل اتصال سه رونده در نزدیکیمقدار کرنش پیشحداکثر 

  هاي پایین انتقال همچنین از نتایج تجربی و عددي بدست آمده مشخص شده است که در ممان
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Abstract: 

In this paper, Solving plasticity problems in engineering science and mechanics  has been 

one of the major challenges in solid mechanics. In this research, one of the most 

challenging issues on plasticity is ratcheting that has been investigated. This phenomenon 

is evaluated in piping branches made of carbon steel under dynamic bending moments 

and internal pressure using Abaqus engineering software.The theoretical and 

experimental results are compared. The combind hardening model(Armstrong-Frederick 

kinematic hardening model with isotropic hardenig rule) is used to predict the plastic 

behavior of materials. Furthermore piping branches of various thicknesses and diameters 

have been analyzed under the same condition in experimental setup such as internal 

pressure and frequency. Both experimental and theoretical results show that the maximum 

ratcheting strain occurs on the flanks in the piping branch hoop stress direction just above 

the junction. The ratcheting strain rate increases with increase of the dynamic moment 

levels and the constant internal pressure. Also, the results of this model are compared 

with Armstrong-Frederick and Chaboche models. Finally the results show that the 

ratcheting  strain in combined hardening model are near to the experimental results than 

other models. 
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