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 مقدمه -1-1

 گرفته انجام  رونده پیش هایشکل تغییر مکانیزم فهم جهت در زيادی هایکوشش اخیر هایسال در

 خطوط طور نهمی و فشار تحت مخازن ايمنی ،برق های نیروگاه در خصوص به و مختلف صنايع در .است

 هایکرنش مخرب اثرات معرض در ها آن که هنگامی ويژه به است برخوردار ایهويژ اهمیت از ،گذاری لوله

 همانند بگیرند. قرار مکانیکی ثابت بار همراه به ای چرخه بارهای از ناشی چرخه کم خستگی و رونده پیش

 رآکتور سوخت مخزن در رآکتور نمودن خاموش و روشن يا ،گذاری لوله درمسیرهای زلزله اثر در آنچه

 به منجر درنهايت و واردشده قطعات به االستیک غیر هایشکل تغییر مواقع از بسیاری درافتد. می اتفاق

 باعث و شکل تغییر همراه به )متناوب پالستیسیته( کم سیکل از بعد قطعه خستگی يا و سازه شکست

 يا. ندهد رخ رونده پیش تغییرشکل که کرد طراحی طوری را هقطع بايستی بنابراين .شود می قطعه فروپاشی

 از بسیاری در .باشد قطعات کاری عمر در انتظار مورد مجاز حد از کمتر کرنش انباشت مقدار داد رخ اگر

 ناي جملهاز.باشد داشته را سیکلیک بارهای برابر در الزم مقاومت بايستی اجزا و ساختار مواد، کاربردهای

 در که هايی سازه و فشار تحت مخازن پتروشیمی، صنايع راديواکتیوی، دريايی، هايی سازه به توان می ها سازه

  .کرد اشاره هادکل مثل ،قراردادند وهوايی آب تغییرات مقابل

دادن  فرم تغییرقسمت تقسیم کرد. دريک قسمت عملیات  توان به دونظريه کرنش پالستیک را می      

های تغییرشکل ها آن درشود که کاری بررسی می، حديده کاری، تزريق و نوردکاری چکشفلزات مانند 

االستیکی  های کرنش از توان می مسائلشود. برای اين نوع پالستیکی به مقدار زيادی مشاهده می

-قرار می مسائل ازای توان پالستیکی کامل فرض نمود. درقسمتی ديگر دستهفلز را می کرد و نظر صرف

های االستیکی خیلی کم است اين قسمت برای کرنش پالستیکی در مقابل های کرنش مقدار گیرند که

در  ها سازهبه اينکه بیشتر  توجه بادر درجه اول خیلی مهم است.  ها سازهو محاسبان  ها ماشینطراحان 

 گ باشدبزر کافی قدر  به شده  گرفته چنانچه تنش به کار، قراردادندای معرض بارهای سیکلی پیچیده
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باشد( انباشتگی کرنش پالستیک سیکلی رخ خواهد داد که به اين پديده  داده رختسلیم  اينکه از)اطمینان 

 .(7911،، تئوری و کاربرد7)پالستیسیته الکساندر مندلسنگويندمی رونده پیشهای تغییرشکل

میزان نرخ  ه،مواد تابع موارد مختلفی مانند خصوصیات ماد پالستیک رفتاربا توجه به اينکه 

برای فهم رفتار پالستیک مواد، قوانین سختی زيادی  وضعیت حلقه پايدار اولیه است لذا بارگذاری،

پالستیک شیک دان و  االستیک شیک دان، است تا بتوانند رفتارهای االستیک کامل، شده ارائه

 ازتیکی چابوش يکی سینما شوندگی سختقرار دهند. مدل  بینی پیشرا مورد  رونده پیشهای تغییرشکل

 مورداستفادهيکنوا  های سیکلی وبارگذاری قوانین است که جهت بررسی رفتار پالستیک مواد، در اين

خزش و خستگی بوده  های خرابی مانندمکانیزم ها نیز همانند سايرانباشتگی کرنش سازه گرفته است.قرار

معیارها  يندر ا .شوند یم، درنظرگرفته ها سازهطراحی برای مهندسی اجزای  یارهایاز معبسیاری  در و

يا پالستیک شیک دان از خود نشان  یکرفتار االستماده  و مانده یباقها زير مرزهای انباشتگی کرنش سازه

 (.2111)عبدالکريم، شودسازه نمی یفروپاش منجر بهامر دهد که اين می

گردد. يا پديده انباشتگی کرنش میشیک دان و  رفتار منجر به ها سازههای سیکلی روی بارگذاری 

 مهم یاربسپديده انباشتگی کرنش، امری  محدوده شیک دان جهت جلوگیری از داشتن اطالعات کاملی از

 . است

 

 االستیک شیک دان -1-2

ها هرگز رشد شود و کرنشکه در آن هیچ ترکیبی از بارها باعث تسلیم در ماده نمی هايی محدوده

 .است رنش پالستیک صفربنابراين ک .کنندنمی

                                                
1Alexander Mendelson 
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 پالستیک شیک دان -1-3

 در شود.بارها باعث ايجاد رفتار پالستیک در جسم میدر آن تمامی  که نادمنطقه پالستیک شیک

پ  از چند سیکل افزايش کرنش پالستیک صفر شده   جريان پالستیک رخ داد، اينکه از  پ پديده  اين

شود خنثی می يافته،میزان کرنش کاهش با شده افزودهک دريک سیکل میزان کرنش پالستی حقیقت درو 

 اين وضعیت را پالستیک شیک دان گويند.  ماند.ثابت می ها کرنشلذا مجموع 

  رونده پیشهای پدیده تغییرشکل -1-4

 شوندپالستیکی می کرنش دچارجسم  تسلیم بیشتر شوند، تنش ازای وارده جسم بارهای چرخهدراگر     

شود که درنهايت متناوب اعمال شوند، مقداری کرنش خالص به چرخه اضافه می صورت بهبارها  اين اگر

با عبور از  معروف است. رونده پیششود که به پديده رچتینگ يا تغییرشکل باعث فروپاشی جسم می

یسیته پالستلین مورد پالستیسیته معکوس شونده)دهد. اونرمال رخ می طور بهدان دو پديده پديده شیک

موقعیتی  چنین اينافتد. است، که در هر دو حالت فشار وکشش در بارگذاری سیکلیک اتفاق می (متناوب

های کم شود. پديده ديگری که ممکن است های باال با تعداد سیکلتواند منجر به شکست در کرنشمی

 است.  رونده پیشفتد پالستیسیته ااتفاق بی

 فشار تحتهای در لوله رونده پیشدهد که نوعی پالستیسیته تحقیقات روی مواد واقعی نشان می

 تاکنون گردد. ناپذيری جبرانتواند منجر به خسارت افتد، که اين اثر میحتی تحت يک بارتنها اتفاق می

 شده ارائهدان و پديده پالستیک شیک رونده پیشهای های مختلفی برای تعیین مرز انتقال کرنشروش

سیکل  711گر مقدار تغییرات ماکزيمم کرنش پالستیکی در دو سیکل متوالی در طی است، طبق تعريف ا

از 52 10 است و اگر اين مقدار از داده رخدان کمتر باشد پديده شیک 52 10 بیشتر باشد کرنش 

 مرز بین اين پديده ها 7-7در شکل  .( 7929و همکارانش،  وشیچاب)است داده رخدر جسم  رونده پیش

 .(7929)بری، قابل مشاهده است 7براساس دياگرام بری

                                                
1  Bree 
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 برحسب نسبت  رونده پیشدان و تغییرشکل دان،پالستیک شیک: مرز بین رفتار االستیک شیک 1-1شکل 

 (. Bree, 1989)تنش میانی به دامنه ی تنش 
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 مقدمه -2-1

 مورد...  شیمیايی و نیروگاهی و تاسیساتدر صنايع  گسترده طور به فشار تحتلوله و اتصاالت         

بارهای  در معرضاتصاالت اين کشی، لولهتاسیسات و عالوه بر فشار درونی اجزای  گیردقرار می استفاده

اين ، بنابراين می باشند مکانیکی ناشی از اثرات زلزلهحرارتی و  هایخمشی حاصل از انبساط و انقباض

نوع و بايستی قبل از استفاده از اين  ی پالستیکی قرار می گیرندهاکرنشدر معرض انباشت  ها سازهنوع 

های در برابر انتقال کرنش ی آنهاايمن زا و  یبررس سیکلی مورددر مقابل بارهای  ها آن، استحکام ها سازه

های انتقال کرنشموضوع  باريستوبار برای اولین  7977در سال . اطمینان حاصل نمود رونده پیش

توسط ادموند و اين موضوع به  7947در سال و (7977و همکارانش،  باريستو )نمودمطرح  را رونده پیش

های آزمايش شاين افراد با کنترل دامنه کرن .(7994ادموند و همکارانش، )گرفتقرار یبررس مورد بیر

با يک دامنه  معکوس شونده کامالًهای فشار در قالب چرخه-های کششبارگذاری اند.تجربی را انجام داده

. مشکل بزرگ در اين حالت به خاطر محدود بودن دامنه کرنش، منطبق شدن شداعمال می کرنش ثابت

بعد  رونده پیشهای انتقال کرنش امکان بررسی کرنش بعد از چند دوره بارگذاری بود که-های تنش حلقه

 يی نظیرپارامترهای ادموند و همکارانش ها آزمايش در وجود نداشت. محدودشدهکرنش تعداد اندکی از از 

 نظر صرف ها آنتوان از است که در حالت عملی نمی شده حذفبرای آنالیز  7اثر بوشینگر کرنش سختی و

که در نتیجه موجب خطا در نتايج  شودی ماده میکرد. در حالی که کرنش سختی باعث افزايش سخت

 شد.رونده میکرنش پیش

 مفاهیم پالستیسیته -2-2

 .در قطعه می باشد شکست ايجاد بدون دائمیهای  تغییر شکل تحمل در قطعه توانايی پالستیسیته

 مواقع از دربسیاری. و حد تحمل قطعه ايجاد می شود االستیک ناحیهپ  از عبور از  پالستیک کرنش

 ناشی از خستگی عمدتا در اثر و سازه شکست به منجر پالستیک ايجاد شده در قطعات هایتغییرشکل

                                                
1 Bushinger effects 
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 انباشت وپالستیک  تغییرشکلوقوع در طراحی قطعات از بايد  بنابراين .می باشد متناوب پالستیسیته

 بهبارهای وارده  رتأثیحت ت جسم در آمده وجود به دائمیهای تغییرشکلدوری نمود.  قطعات در کرنش

 می باشد.  ماده فیزيکی  خصوصیات که در ارتباط با می شودتقسیم  پالستیک االستیک و بخش دو

اتفاق می افتد  ها دانه مرزدر  جابجايیعدم  و هااتم بین فواصل در تغییر دلیل به های االستیکشکلتغییر

 ايجاد می شوند. جسم در هانابجايی يا انتقالو  اتم هالغزش اثر در دائمی هایشکل غییرت در حالی که

 : (7991)چابوشی، شودمی تعريف صورت زيرهب کل کرنش بنابراين

(2-7                          )                                                                            p e                       

 از : عبارتند پالستیک هایکرنشوقوع  جهت الزم ايطشر

 جريانمی باشد که در آن  تنش فضای از ایمحدودهسطح تسلیم نشانگر  : تسلیم معیارالف( 

 اط خارج از نق متناوب دربارگذاری و باربرداری  اثر درپالستیک های  شکل تغییر آغاز می شود. پالستیک

از بارگذاری سه حالت مختلف  برای نقاط واقع در سطح تسلیم می شود.محدوده سطح تسلیم، ايجاد 

 تغییر حالت اين در به داخل سطح تسلیم برگشته وباربرداری موقعیت تنش  اتفاق می افتد. در شرايط

پالستیک  شکل تغییرروی سطح تسلیم واقع در تنش های موقعیت برای  .نمی دهدپالستیک رخ  شکل

صورت عمود و به    بهتنش مجدد صورت پذيرد بردار تسلیم بارگذاری  روی سطح هرگاه در. می دهدرخ ن

 بعدازاينکهدر اين حالت  .می دهدو تغییرشکل پالستیک رخ نموده تسلیم حرکت از منحنی بیرون سمت 

 چابوش مدل در ممکن است اتفاق بیفتد. شوندگی سختهای مختلف تغییرشکل پالستیکی رخ داد، حالت

 :( 7924)چابوشی، کندمی پیروی میسز وان معیار از تسلیم سطح

(2-2   )                                                    
2( ) 0f J X R k                           

R,X      هستند ايزوتروپیکی و سینماتیکیسختی  متغیرهای ترتیب به. R   شعاع یاندازهنشان دهنده 

 تسلیم سطح اولیه یاندازه  kو تسلیم سطح مرکز موقعیت X، هرلحظه تنش دردر فضای  تسلیم سطح

 .می باشد
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 تعريف زير صورتهبراس و  –تحت معادالت پرانتل و بوده  تنش و کرنشبیانگر افزايش  ب( قانون جريان :

 شود :می

(2-3 )                                                      p f
d d 







                                                     

 قانون ازضريب پالستیک است که  dتابع تسلیم و  fنرخ کرنش پالستیک،  pdفوق  رابطه در       

0fشرط سازگاری ) ی واسطه بهسختی  df  )  آيد.می دست بهدر طول جريان پالستیک 

 قطعه مقاومت در قطعات باعث افزايشپالستیک های  شکل تغییر ايجاد : شوندگی سختج( قانون   

 فیزيکی ازنظر. نامندمی شوندگی سخت را پديده اين. می باشد بعدی هایتغییرشکل برابر در

 از ناشی ماده در ساختاری میکروتغییرات  واسطه به ها نابجايی تراکم افزايش از است عبارت شوندگی سخت

 یپديده براثر لذا. کندمی تغییر هردو ياسطح تسلیم و مرکز يا اندازهدر اثر سختی  پالستیک. جريان

ايزوتروپیکی  شوندگی سخت)شود تر بزرگ يکنواخت صورت به تواندمی سطح تسلیم ،شوندگی سخت

 يا و( 2-2سینماتیکی شکل شوندگی سخت)گردد اجابج تنش فضای در آن مرکز ياو ( 7-2شکل

 شوندگی سخت نوع دو ترکیب که شود نیز جابجا آن مرکز شودمی تر بزرگ تسلیم سطح که درحالی

 .(7921)چابوشی، سینماتیکی است و ايزوتروپیکی

 

 (lemaitre and chaboche, 1990)شکل یکسان، اندازه متفاوت -ایزو تروپیکی یشوندگ سخت: 1-2شکل  
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 (lemaitre and chaboche, 1990)شکل یکسان، اندازه یکسان -سینماتیکی یشوندگ سخت: 2-2شکل 

  

 1انباشتگی کرنش یا رچتینگ  -2-3

 ای پديده انباشت کرنش .دارند قرار تناوبی و سیکلی های بارگذاری تحت معموالً مهندسی های سازه      

اتفاق می افتدکه منجر به  صفر غیر میانگینتنش  کنترل با لیسیک بارگذاری تحت ماده در آن  که است

افزايش يافته  ترك رشد سرعت سیکلی بارگذاری اثر در شود.می ماده انباشت کرنش در طی بارگذاری در

طراحی خطوط لوله و مخازن تحت فشار و سایر تجهیزات نیروگاه . شودمی سازه فروپاشیو اين امر باعث 

 پذیردصورت می ASME Boiler and Pressure Vessels Codeد استاندارد های اتمی براساس ک

(ASME Code, 1998). 

 تنش از قبیل مختلفی عواملمی باشد که در ارتباط با  پیچیدهای ناشناخته و  ديدهانباشت کرنش پ

. شدبا می و نحوه سخت شوندگی آن ماده ويژه گی ،بارگذاری تاريخچه ،فرکان  تنش، دامنه میانگین،

 (.7991)لمیتر و چابوشی، دهد( نمای شماتیک انباشتگی کرنش رانشان می3-2شکل)

 

                                                
1 
Ratcheting
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 (lemaitre and chaboche, 1990)نمای شماتیک انباشتگی کرنش : 3-2شکل

 :اتفاق می افتدرارتی و مکانیکی عمدتا در اثربارگذاری های ح رونده پیشهای کرنش       

با ناديده افتد. اثرتغییرات متناوب دما اتفاق میاين پديده در :حرارتیهای پیش رونده  الف( کرنش

مختلف تنش  های رژيموابسته به  همحور تکمدل تنش  ی وسیله به کرنش رفتارگرفتن اثرات خزش، 

تنش فشاری  pσ آن دراست. که  شده دادهنمايش  3-2در دياگرام بری درشکل امر شود که اينررسی میب

در بخش کامل  یکرفتار االست. استتنش تسلیم yσو  ارتجاعیدمايی  ثر تنشحداکtσدرجهت محیطی، 

E محدودهنیم سیکل اول در  از پ و  افتداتفاق می S1  وS2   های کرنش.دهد میرخ  شیک دانپديده 

نمايش داده شده است  محوره تکهای پالستیک کرنش R1در بخش  افتاده واتفاق P بخش درپالستیک 

 یها کرنش R2. در بخش در قطعه شده است رونده پیشتغییرشکل  ايجاد پديدهث باعامر  ينا که

انباشتگی کرنش  می آيد.مختلف جداره لوله به وجود  یها در بخشپالستیک مثبت و منفی تولیدشده 

 .(Bree, 1989)افتداتفاق می R2تنش  در بخشپالستیک متناوب  با کرنش همراه
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 (Bree, 1989) : دیاگرام بری 3-2شکل



مکانیکی که در بارگذاری  از نوعپديده انباشتگی کرنش :  مکانیکیهای پیش رونده  کرنشب( 

 شده گزارش 7977دهد توسط باريستو درسال رخ می در فلزات غیرمیانگیندامنه تنش  با کنترلای دوره

 حل راه البته  شده است.ارائه نهنوز اين پديده بررسی رای بدقیق و بسته  حل راه(.Baristow, 1911)است

 :  شده است ارائه( 6-2رابطه ) صورت به( Edmund et al, 1961ادموند و همکارانش) تقريبی توسط

(2-6       )                                                                     3 2
1

2

R

y

E

E

 




 


 

 
  

  

         

R ( 6-2در رابطه)

 دامنه  تنش محیطی ناشی از فشار داخلی،   دريک سیکل،  رونده پیشکرنش  

 مدول االستیسیته است. Eتنش تسلیم و  y، واردشدهکرنش دينامیکی 
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Beany, 1990)بنی توسط  7991در سال  رابطه بهبود يافته ادموند و بیر که کرنش  مطرح شد(

 صورت بهپالستیک مواد  -وون میسز با فرض رفتارکامال االستیک  یمتسل یارمعاز  با استفاده را رونده پیش

 :گزارش شده است ( 9-2رابطه)

(2-9                )                                                      
6

(2 ) 2

R

y

yE

 
 



 
  

 

  
    

   
 

 انباشتگی کرنش ی ینهدرزم شده انجامهای بررسی -2-4

0چابوشی و همکارانش 7997 ، درسالکرنش گیانباشتپديده در رابطه با 
ک ه  مدلی را پیشنهاد دادند 

2س ینماتیک غیرخط ی آرمس ترانگ و فردري ک     یشوندگ سختبر پايه تجزيه قانون  هاآن مدل
ب ود. اي ن   

شده می باشد ک ه در ادام ه   پايدار در توصیف سه قسمت از منحنی هیسترزي   یتوجه قابل طور بهتجزيه 

 گردد.شاره میبه آن ها ا

 .ناحیه اول بعد از شروع تسلیم با مدول باال -7

شود و تا زمانی که منحنی تسلیم شروع می نکهيبعدازاقسمت انتقال غیرخطی منحنی هسترزي   -2

 دوباره خطی شود.

 های باالتره کرنشدر باز یاز منحنقسمت خطی  -3

هیسترزي ، چابوشی و همکارانش در سال  های انباشتگی کرنش در حلقه ینیب شیپ بررسیبرای 

7919(chaboche et al, 1979)  آرمسترانگ و  سینماتیک یشوندگ سختاز قانون  سه بخشیمدل

 ش رو ازاينده باشد. با استفاسه قسمت از منحنی هیسترزي  میاينمدل شامل  نمود.را ارائه  فردريک

همچنین . يافته استفردريک بهبود  -کرنش در مقايسه با مدل آرمسترانگ جمع شوندگی ینیب شیپ

به  مواد یشوندگ سختتوصیف رفتار  با ارائه مدلی جهت (chaboche, 1986)چابوشی 7924درسال 

. در ه شدردادقرا موردمطالعه. اولین مدلی که بررسی رفتار کرنش های پیش رونده در مواد پرداخت

                                                
1 Chaboche et al, 1991 
2 Armstrong and Frederick 
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و  کرنش تحت شرايط بارگذاری سیکلیک پايدار -های تنشغیرخطی بودن حلقهمدل ارائه شده خواص 

و نرم شوندگی  یشوندگ سختهمراه با در نظر گرفتن خاصیت  بوشینگر در رفتار مواداثر  تأثیر

صیف انباشتگی تودر نظر گرفته شده بود البته اين مدل در  سیکلیک مواد با فرض پالستیک شیک دان

بهبود جهت در چابوشی عملکرد مناسبی از خود نشان نمی داد. کرنش در شرايط بارگذاری نامتقارن 

 یقانون خاصپرداخت. او در ادامه سینماتیک  یشوندگ سخت مدلمدل های سخت شوندگی به اصالح 

وانین انباشتگی کرنش سیکلیک و ق -که سازش خوبی را دربین روابط تنش نمودانتخاب  یا گونه به

که نتايج  کار گرفتکرنش داشته باشد. سپ  يک مدل کامل که شامل سختی ايزوتروپیک بود به 

در دمای اتاق از خود  L374خوبی را در شرايط يکنواخت و سیکلیک و رفتار انباشتگی کرنش فوالد

 .(chaboche, 1986)نشان داد

توسط افراد مختلف  به صورت سینماتیکی چه به صورت ايزوتروپیکی و چهپديده انباشتگی کرنش 

 سینماتیکی غیرخطی یشوندگ سخت قوانین از اولیه عمدتا تحقیقات دراست.  شدهواقع  یبررسمورد 

 ،ماده در ثابتپارمترهای  شناسايی با مدل اين در که یصورت به. است شده استفادهفردريک  –آرمسترانگ

 خطیغیر خاصیتدارا بودن  اب مدل اين لکن. کردسی برر را شونده جمع هایکرنش انتقال توان یم

 بنابراين را ندارد.  محوره چند توانايی بررسی دقیق و پیش بینیکرنش های پیش رونده در بارگذاری های

 هایمدل به مناسب یهاپارامتر نمودن اضافه با محققان محوره چند حالت در مواد رفتار بررسی منظور به

 Hassan و Bari راستا اين در به بهبود اين امر اهتمام نمودند.یرخطی و بسط بخش غ یشوندگ سخت

 در که نيا تا کنند پیاده Chaboche مدل قالب در را Delohelle یشوندگ سخت مدل که کردند پیشنهاد

 اين Lee و Ohno مدل اين ی ارائه از پ  که. شود یریگ اندازه شونده جمع هایکرنش انتقال  جهت چند

)اوهنو ونگ، کردند استفاده محوره چند شونده جمع هایکرنش انتقال بررسی در و داده سعهتو را مدل

7997).              

های تغییرشکل رفتاربه بررسی ((Yahiaoui et al, 1995ياهیهوای و همکارانش، لیورپولدر دانشگاه 

نیز  NB رشاخهيزبخش سوم  ASMEاز کد ها آنپرداختند. در مطالعات  یراه سههای در لوله رونده پیش
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مشابه  بارهای دينامیکیداخلی و  فشار در معرض  یراه سه لولهنمونه  23. در اين مطالعه بود شده استفاده

در نمونه ها  رونده پیشهای راهی شروع تغییرشکلهای سهدر لولهاست.  شده شيآزمااثرات زلزله با 

و  ]7922، 7انگلیش دبلیو اف[ USA قیقاتی نیز درتح یراه سههای . در زمینه لولهمختلف می باشد

 است. شده انجام] 7929، 3هاس و همکارانش[و آلمان ]7991، 2کارمیچل جی دی تی[ UK انگلستان

انجام  مترمیلی 11با قطر خارجی  یراه سههای ياهیهوای و همکارانش تحقیق خود را بر روی لوله       

 زير بود: بر روی نکات ها آندادند. تحقیقات 

 گشتاورهای دينامیکی یریگ اندازه( 7

 یراه سههای های خستگی برای لوله( تعداد سیکل2

 ASME III ( مقايسه نتايج با کد 3

7mهای معادل دارای ضخامتلوله های سه راهی مورد آزمايش  هاینمونه

m

d

D
  164/1و m

m

d

D
 

را با مشاهده ترك در پهلوهای  یراه سههای شکست در لوله ها آن می باشند.فشار داخلی  در معرض

و ساير  فشار تحتهای باالتری بوده شناسايی کردند. طراحی خطوط لوله و مخازن که دارای تنش یراه سه

-صورت می ASME Boiler and Pressure Vessels Codeکد استاندارد  بر اساستجهیزات نیروگاهی 

-تحت بارهای سیکلیک در کد می یراه سههای بهبود روابط حاکم بر رفتار لوله ها آنپذيرد. هدف مطالعه 

 .اند شده  فيتعراين روابط چنین  ASMEIIIباشد. در نسخه فعلی 

(2-4     )                                                                   O i
1 2 y

PD M
B B min αs, γs

2t Z
                              

و 7کالس  یها در لولهشدت تنش مجاز طراحی  S=Smهای اولیه، تنش ضريب B2 و B1 یطور به       

S=Sh  های سطح بارگذاری بستگی دارند. نسخهضرايب تنش بوده که به  و  ، 2-3های کالس در لوله

   های ، که در آن تنششده استفاده  Bبجای C که در اولین آن از اند نمونهدو  شده کد یسينو دوباره

-های ثانويه)که باعث تغییرشکلهای اولیه)که باعث متالشی شدن قطعات شده( تا تنشدينامیکی از تنش

                                                
1 English . W.F 
2 Carmichael, G.D.T 
3 Haaset al 
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است که در آن ضرايب تا مقادير مجاز  Bيابند و دومی با همان نماد یر میشود( تغیمی رونده پیشهای 

 شود.در کد می αباعث افزايش  ديگر عبارت بهو  يافته افزايش

تدوين و در  French RCC-M نامه آيینالزم به ذکر است که مطالب مشابهی در فرانسه نیز تحت        

7های خستگی توسط مارکلاين راستا آزمون
کی ، -هیلد [ 2کی -و هیلد] 7992مارکل و همراهانش،  [

  است. شده انجام] 7916

شده  کاری ماشینجوشکاری شده و  راهی سهلوله  23ياهیهوای و همراهانش بر روی ات آزمايش

. شده استجام های تشديد انارهای مشابه با اثرات زلزله و در فرکان و بداخلی  فشاردر معرض   ،CNCبا

است که  شده دادهاعمال و نشان  راهی سههای بر روی ساق لوله ای صفحهدر اين آزمون بارهای خمشی 

بوده و  موردقبولسیکل اول بارگذاری  71ها برای درصد قطر لوله 9 باضخامتپیشنهاد کد برای قطعات 

در آن اضافه شد. قبل از اين  ysويرايش و جمله  7927در سال  باشد. کددر ساير موارد کد صادق نمی

3موور -پدابنگ
تحقیق  SA312(TP304)و  SA106Bدر دو نمونه از جن  موردنظربر روی کد و جمله  

 اند.کرده

داخلی يکنواخت  فشار  تحتدر سیلندرهای جدار نازك که  رونده پیشهای کرنش چن و همکارانش

 -که دارای رفتار االستیک ایمادهآنها . دادند قرار بررسی موردرگذاری محوری هستند را با زير اثرو 

مقايسه  بینی از پیشبا نتايج حاصل  راو نتايج حاصل  هداد  انجامبارگذاری سیکلیک  تحتپالستیک بوده، 

اين است که  اندگرفته اآنه ای کهيکی از مهمترين نتیجه. اندنشان دادهنیز را ها مرز ناحیه انتقال کرنشو 

 .(Chen et al, 2002)کندکاهش پیدا می ضخامت ديواره سیلندر به مرور هابا انباشتگی کرنش

)مدل سختی ترکیبی شوندگی سختمدل استفاده از با  2119 درسال زکوی و همکارانش

های صاف در لوله رفتار انباشت کرنش ،در حضور قانون سخت شوندگی ايزوتروپیکی( AFسینماتیکی 

مدل  از  آنالیز المان محدود به همراه آنها. قراردادند بررسی موردهای خمشی سیکلی و ممان فشار  تحت

                                                
1 Markl  
2 Heald and Kiss 
3 Podabang and Moore 
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سیلندر تحت شرايط  در انباشتگی کرنش سینماتیک غیرخطی، جهت تعیین ايزوتروپیک/ شوندگی سخت

پايدار  هایسیکل وسیله  بهو اتآزمايشثابت موتد از روی  . پارامترهای، استفاده نمودند مشخصبارگذاری 

و داشتند، يافته های کرنش متقارن قرار تحت سیکلکه  هايی نمونهکرنش در  -منحنی های تنش شده

که  آنها نشان دادند. اندنمودهتجربی مقايسه  های آزمونبا نتايج  راحاصل از استفاده اين مدل عددی نتايج 

 های نمونهاز  تر کمانباشتگی کرنش ممان الزم برای شروع  ،های فوالد ضدزنگبرای نمونه در شرايط مشابه

 .(zakavi et al, 2009)باشدمیفوالد کربن دار 

بر دستگاه و مونتاژ کردن آن  7فیکسچربا استفاده از طراحی  وناه لیو  جیانکاهو 2119 درسال 

در  راحتی بهرا ها ورق کهبارهای سیکلی، توانستند  از کمانش ورق در برابر جهت مانع شدن فشار -کشش

 سنج کرنشکرنش، از يک  دقیق گیری اندازهبرای  و دهندتمام طول قطعه در جهت عمودی حرکت 

 تشريح رفتار دقیق مواد تحت بارسیکلی. برای نمودند  استفادهها های دوطرفه در نمونهلیزری، با پین

چابوش، مدل  شده اصالحهای پايه مدلايزوتروپیکی بر  -فشار از قانون سختی ترکیبی سینماتیکی -کشش

 رفتار نرمی دائمی مواد در طی بارگذاری معکوس فرضرا با  2و مدل کريگ فپوپو -کاربردی دافالیاس

 DP60 برای سه نمونه استیل آزمايش آنها. تغییر دادند ،مجدددر بارگذاری  ها آنمتقارن ناو رفتار  شونده

ها های نازك ماشینبرای تولید پنل معموالً هانمونهز اين ابوده که  AA6lll-T4های و ورق BH18 و

نظیر ترك، چروك  در عدم حضور پديده هايیهای ورقی پنلتغییرشکل بررسی  هدفشود. استفاده می

در موقع آزمون  هاچرا که اين پديده می باشد.شدگی و سرخوردن خطوط و خرابی سطح و برگشت فنری 

 هايیفرض براينکه پديدهد. گرددر فرآيندهای بزرگ تولید می افتادنأخیرتو باعث به  آشکارشده تجربی

در برود ولی ، در طی بارگذاری معکوس از بین 3ح و برگشت فنریوها، خرابی سطنظیر تغییرشکل ورق

 که دهد میپالستیک رخ -و رفتار گذرا االستیک  (7224) بنام اثر بوشینگرای طی بارگذاری معکوس پديده

های که مدل دادنشان  ها آنباشند. مطالعات های سیکلیک میرفتار مواد و در اثر بارگذاری درنتیجهها اين

                                                
1 Fixture 
2 krieg and Dafalios Popov 
3 Spring Back 
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. مدل کند درستی بهرا  خواص مواد تواند، نمیدر بارگذاری معکوس 7ساده نظیر مدل سختی ايزوتروپیک

  و صفحاتها دهی ورقشکلايزوتروپیکی در زمینه  -سینماتیکی شوندگی سختمدل از  در حال حاضر

 .(Jiancao and wonoh lee, 2009)کنندمی استفاده

 اتیها تحقیقبر روی انواع لوله EPRIو انیستیتوی تحقیقات توان الکتريسته  ORNLدر آزمايشگاه        

های و ضخامت 3/742با قطر خارجی  راهی سهزانويی و  ای لولهسیستم نوع دو  EPRIدر است. انجام شده 

نمونه  63برای بوده،  Mpa721 صفرتاداخلی در محدوده  فشار  تحتکه  (77/1،91/71، 32/3)متفاوت 

های باال های متوسط )هیدرودينامیکی( و فرکان آزمايش در فرکان  مشابه اثرات زلزله و فرکان 

فقط يک اتصال با  که شده  تست راهی سهعدد  9 های مذکوردر آزمايش است. آزمايشاتی انجام شده

 تکمیلبرای  لیورپولدانشگاه در وجود داشت.  ای صفحهداخلی و خمش  فشار  تحتفوالد ضدزنگ  جن 

 جوشکاری شده در راهی سهلوله  79و  CNCبا دستگاه  شده  ساخته راهی سهلوله  EPRI ،6کردن کار 

 (.7929موور و همکارانش،  -7922اف،  ویدبل شیانگل)است شدهبررسی 

شود.  نیز اشاره می ها آناست که به  شده نیز انجامتگی کرنش حرارتی تحقیقاتی در زمینه انباش        

 بیر و ادموند میلر، نمودند؛ تحقیق حرارتی رونده پیش هایتغییرشکل خصوص در که نفراتی اولین جزو

 فشار  تحت منبع يک ديواره میان از شونده معکوس تکراری حرارتی شار عبور بررسی ضمن بودند. میلر

 در باشد بزرگ کافیقدر  به داخل فشار از ناشی ایپوسته تنش و حرارتی کرنش اگر که داد نشانی اخلد

و  R لوله به شعاع يک میلر حرارتی مدل. نمود خواهد ايجاد کرنش افزايش يک حرارتی شار چرخه، هر

Prاست که تحت تنش محوری  tضخامت 

2
t

t
   وتنش محیطیPr

t
   نیز توزيع دمای خطی يا

Prاولیه  تنش تحت مدل يک درواقع میلر سازی ساده اين منحنی وار قرار دارد. با

t
 از ناشی ثانويه و تنش 

 .(Miller, 1959)نمود ارائه حرارت اختالف

                                                
1 Isotropic hardening model 
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 برای کرنشی شوندگی سخت گرفتن نظر در بدون را چرخه هر در کرنش انباشت رشد میلر ادامه در       

 .نمود ارائه را زير فرمول و کرده ارزيابی ثابتی مواد مقدار

(2-1               )   (2 4 4) y

d
y x

dN


                                                                                                    

0.5

y

E T
y






  حرارتی و  پارامتر بارگذاریp

y

x



 پارامتر بارگذاری اولیه است  . 

 و دمايی اثرات بتوانکه  فشار تحت مخازن طراحیبرای  روش يک يافتن درصدد نیز و بیر ادموند       

 ترکیب از عمده حالت دو کار اين برای. برآمدند نمود، لحاظ آن در را ثانويه هایتنش به موسوم های تنش

 هر در و گرفتند نظر در مکعب شکل به المانی روی را شونده معکوس تکراری هایکرنش و ثابت های تنش

 و تنش روابط بر حاکم شرايط ،شوندگی سخت قانون و بوشینگر اثر گرفتن نظر در بدون حالت دو

 روابط و بررسی را شد می رونده شپی کرنش پديده ايجاد به منجر که سازه روی شده اعمال های کرنش

 .(Edmunds & Beer, 1961)نمودند استخراج را مربوط

 رونده پیش تغییرشکل يا االستیک دان شیک رفتار ارتباط رسدمی نظر به منطقی میان اين در آنچه       

 ها آن ویر غیراالستیک ناحیه در که خمیری کار اثر در واقعی مواد. است آن شوندگی سختبا مدل  سازه

 شده ارائه شوندگی سخت های از حالت مختلفی انواع تاکنون. شوندمی سختی کرنش دچار شودانجام می

 .است بوده ماده واقعی رفتار به مربوط اصول از بخشی دربرگیرنده هرکدام که

 تسلیم از پ  مواد رفتار برای را خطی سینماتیکی شوندگی سخت مدل (prager, 1956پراگر)       

 را غیرخطی سینماتیکی مدل (Armstrong & Frederick, 1966فردريک) و آرمسترانگنمود.  پیشنهاد

 -آرمسترانگ توسط شده ارائه مدل اساس ( برChaboche, 1979-1991)یچابوشبسط و افرادی نظیر 

 ونقان به نسبت بهتری نتايج وانگ - اوهنو شوندگی سخت مدل .نمود پیشنهاد، مدل جديدی را فردريک

 .کنندمی عرضه و بويژه در رچتینگ چند محورهو فردريک  آرمسترانگ
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Abstract: 

In this study, the strain ratcheting behavior ofpiping branch underdynamic bending 

moments are evaluated. The Chaboche nonlinear kinematic hardening model is used to 

predict the plastic behavior of the piping branchs. The constant parameters of the 

hardening model and stress-strain data have been obtained from several stabilized cycles of 

specimens that are subjected to simulated seismic bending cycles.  Both the FE and 

experimental results showed that the maximum strain ratcheting occurred on the flanks in 

the piping branch hoop stress direction just above the junction. The ratchetting strain rate 

increases with increase of the dynamic moment levels. The FE results show that initial rate 

of ratcheting is large and then it decreases with the increasing of loading cycles. The finite 

element results are compared with those obtained from experimental set-up. The FE hoop 

strain ratchetting data by using chaboche nonlinear kinematic hardening model comparing 

with the AF kinematic hardening model to be near that found experimentally values. With 

increase of the ratio diameter/thickness in branch pipes is observed that the onset of 

ratcheting occurred in the low moment leves.  
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