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  2503009/گروه آموزشی مکانیک  :نامه شماره پایان

  :چکیده

هاي هاي زانویی تحت مماندر لوله روندههاي پیششکلپدیده تغییرتاثیر دما بر روینامه، تجزیه و تحلیل عددي اساس این پایان: هدف

شوندگی با استفاده از مدل سختی سینماتیکی شابوشی همراه با قانون سخت فوالد کربنی سادهل صفحه، از جنس دینامیکی داخ

  . باشدمیایزوتروپیکی 

هاي تناوبی داخل هاي زانویی تحت باررونده در لولههاي پیشمقدار افزایش کرنشABAQUSکداز  با استفاده :شناسی پژوهشروش

و نتایج به دست گراد مورد بررسی قرار گرفته استدرجه سانتی 200و  150، 100، 50در چهار دماي  صفحه از جنس فوالد کربنی ساده

  .شده استمقایسه ،مدنظر گرفته نشده استتاثیر دما و کرنش خزشی  در این زمینهکهبا نتایج حاصل از مطالعات قبلی آمده در این پژوهش

یابد و این ها افزایش میرونده در اکثر نمونههاي پیشکه با باال رفتن دما، میزان کرنشباشد نتایج حاصل بیانگر این موضوع می: هایافته

این در حالی است که در حالت عدم تاثیرات کرنش خزشی، حداکثر .باشدمی آن شعاع داخلیدر جهت پهلویی زانو و مایل بهشتگی کرنش انبا

هاي با بررسی نتایج عددي بدست آمده و بررسی کرنشهمچنین . شده بود رونده در قسمت پهلویی زانو مشاهدههاي پیشمیزان کرنش

کنند ولی رفته رفته این نرخ کرنش در تري رشد میها در ابتداي سیکل زیاد بوده و با نرخ بیششود که نرخ کرنشرونده مشاهده میپیش

رونده افزایش کرنشهاي پیشکه دهد نتایج نشان میهمچنین .شوندگی سیکلی استکه نشانگر پدیده سخت یابدبعدي کاهش میهایسیکل

انباشته به علت  یکیکرنش پالستباشد، قسمت اول کرنش خزشی به علت باال رفتن دما و قسمت دوم شامل دو قسمت میهاي باالدر دما

  .باشدمییکلیس یکپالست

میزان افزایش ... ها، تاسیسات شیمیایی، صنایع پتروشیمی و نیروگاههاي که در طراحی سازه دهدمطالعه نشان مینتایج این  :گیرينتیجه

ها آید، باید در طراحی قطعات مدنظر قرار گرفته شود تا باعث ایجاد خسارات در این سازههاي باال به وجود میکرنش خزشی که در دما

  .نشود

، شـوندگی دمـایی، مـدل سـخت    اثـرات ، شابوشی، لوله زانویی رونده، ممان دینامیکی داخل صفحه، مدلهاي پیشکرنش:هاي کلیدي واژه

  کرنش خزشی

  

  





  مقدمه- 1-1

- که براي چند دهه طراحی می تولید توانهاي مثل نیروگاههاي طوالنی و دماهاي باال، در عمربراي کاربرد مواد 

در این زمینه هایی که به وضوح یکی از پدیدهگیرند، هاي تناوبی قرار میتحت بارتاسیساتی آن قطعات  اغلب وشوند

زیرا اگر در طراحی قطعات این پدیده مورد بررسی قرار .باشدرونده میهاي پیشکرنشبحث پدیده  شودمطرح می

منجر به وارد آمدن صدمات جبران ناپذیري به مجموعه  ،رونده شودشکل پیشو قطعه دچار خستگی و یا تغییر نگیرد

 ،میزان نرخ بارگذاريخصوصیات ماده، :رونده مواد تابع موارد مختلفی مانندهاي پیشا توجه به اینکه کرنشب. شودمی

تا قطعه مورد نظر بتواند موارد باید مورد بررسی قرار گیرند  هرکدام از این به همین دلیلباشد، می... و دماي مجموعه 

 به همین دلیل.رونده نشودپیش هايشکلچرخه و یا تغییرپدیده خستگی کم با عمر باال به کار خود ادامه داده و دچار

گیرند، در میکه تحت تاثیر بارهاي تناوبی مشابه اثرات زلزله قرار  يمطالعه اجزاء خطوط لوله و مخازن تحت فشار

هاي و گازها هستند نظیر صنایع شیمیایی، پتروشیمی، نیروگاه سیاالتانتقال هاي صنایع امروزي که حاوي سیستم

باعث از بین رفتن  جایی هستند و بروز مشکلها سیاالت با دماي باال در حال انتقال و جاباتمی تولید برق که در آن

  .، بسیار مهم استشودو در نتیجه از بین رفتن سیال میسیستم 

    پدیده انباشتگی کرنش- 2-1

لوله  اسیساتتسیار مهم در بیک نگرانی . دارندقرار تناوبیسیکلی و  يهايرذاگاربحت تمهندسی معموال  يهاسازه

ل انتظار و بقاچرخه، غیریک زوال خستگی کمتحت دریایی  يهاسازه و صنایع شیمیایی ،ايهسته يهااهگنیرو کشی

حت  تلی که حوانند در متماشین می يها و اجزاناشی از خستگی در سازه يهاركت. تآن اسعمر ودن بینی بپیش

اشد، برمایی و مکانیکی گیهانشتدهی و د و یا در شرایط سرویسبیشتی مکرر در طی یک زلزله، آب و هوابارگذاریبرگ

ا بنشتبا کنترل دامنهتناوبییارذگاربحتتبراي موادکه  تاس ياپدیدهیا انباشتگی کرنش پالستیک رچتینگ . ایجاد شود

 يمواد فلز يراتبه ذکر اسبم الز. شودشکل ماده میغییرتجمع افزایشی تاعث ب، ایجاد شده و مقدار میانگین غیر صفر

 انباشتگی کرنش پالستیکردد،گشکل پالستیک ایجاد غییرتو  بیشتر شودکام ماده حنش از مقدار استتوقتی که مقدار 

رونده افزایش یافته و هرگز متعادل  ر این حالت در هر سیکل کرنش پالستیک پیشد.(Gang, 2007)افتداتفاق می

و نوع جنس  ند میزان بارگذاري، نوع بارگذارينرخ کرنش افزوده در این حالت به متغیرهاي فراوانی همان. گردد نمی

دان  پدیده شیک به وجود آمدنن امکامتقارن،  ي کرنش منهاي با کنترل دا هاي دوره در آزمون.باشد ماده وابسته می

پس از چند سیکل تغییرات کرنش پالستیک صفر گشته و  که جریان پالستیک رخ دادبه عبارتی پس از آن.وجود دارد

در این . شودخنثی می ده شده با میزان کرنش کاهش یافتهدر حقیقت در یک سیکل میزان کرنش پالستیک افزو

بسیاري از اجزاي نیروگاهی که در دماي . گوینددان میماندکه به آن پدیده شیکها ثابت باقی میوع کرنشحالت، مجم

دان یک موضوع مهمی هاي حرارتی و مکانیکی هستند، مسئله شیککنند و در معرض شرایط بارگذاريباال کار می

با کنترل  هاتجزیه و تحلیلحالی است که در این در . باشدبراي بررسی ایمنی این گونه اجزاء تحت دماي باال می

- باشد میپالستیک به عبارتی انباشتگی کرنش رونده و  هاي پیش انتقال کرنش ،متقارن پدیده قالب ي تنش غیر دامنه

)Tasnim, 1992 .(رونده در هاي پیش منجر شده به انتقال کرنش تناوبیهایاي از نتایج حاصل از بارگذاري نمونه



 پدیدهي تشخیص  نمایش داده شده است که نحوه 2-1دان در شکل اي از نتایج منتجه به پدیده شیک و نمونه1-1شکل

  .شود رونده در بارگذاري دینامیکی در ادامه شرح داده می هاي پیش دان و کرنش شیک

  

,Lemaitre)رونده هاي پیش کرنشانتقال سازي براي  شبیهحاصل از نتایج  - 1-1شکل  2000) 

  

  

  

 (Hubel,1996)دان پدیده شیک  - 2-1شکل 

  

  



  )رچتینگ(روندههاي پیشکرنش انباشتگیدان و پدیده مقایسه بین پالستیک شیک - 3-1شکل 

  

 هايکرنشدان و پالستیک شیک(حالت ذکر شدهرونده تعیین مرز دو  هاي پیش کرنش آنالیزانباشتگیدر 

تاکنون . تحقق یابدرونده  هاي پیش کرنش حالتانباشتگیمد نظر باشد تا شناسایی رفتار ماده در  باید) روندهپیش

طبق . دان ارائه شده است رونده و پدیده پالستیک شیک هاي پیش هاي مختلفی براي تعیین مرز انتقال کرنشروش

تر باشد مک 2×105مقدار سیکل از 100و سیکل متوالی در طی در د کرنش پالستیک مقدار تغییرات حداکثر تعریف اگر

رخ  قطعهرونده در  هاي پیش کرنش انباشتگیتر باشد بیش2×105و اگر این مقدار از  افتداتفاق میدان پدیده شیک

  ).Chaboche and Nouailhas, 1989(دهد می

  خزش- 3-1

و طی  اي از یک سازه تحت تاثیر تنش در دماي باالقطعه رنش پالستیک در یک نمونه یاخزش افزایش تدریجی ک

در اثر کار سختی استحکام دهد، شکل پالستیک میمانند فوالد در دماي اتاق تغییر ايوقتی ماده.اي از زمان استدوره

آنیل .نمایدشکل بیشتر جلوگیري میاین کار سختی از تغییراگر سطح تنش ثابت باقی بماند،  .کندآن افزایش پیدا می

شود و ماده را به شرایط اولیه میشکل داده است، الدي که قبال تغییردر دماي باال موجب حذف کار سختی از فو١کردن

نیل کردن به طور هاي کار سختی و آفرایند، اتفاق افتدال شکل پالستیک در دماهاي بااما اگر تغییر.گرداندخود باز می

شکل ه صورت پیوسته در طول زمان تغییرفوالد در تنش ثابت و در دماي باال ب در نتیجه.دهدهمزمان با هم رخ می

اي نامطلوب است و اغلب به عنوان تغییر شکل خزشی معموال پدیده.)1390مجذوبی،(گوینددهد که به آن خزش میمی

مانند فوالد خزش  در موادي.شودهاي باال محسوب میاها و تنشعاملی محدود کننده براي عمر قطعات مخصوصا در دم

 زیادکند که دماي محیط به حد کافی خزش در مواد مختلف وقتی اهمیت پیدا میافتد، فقط در دماهاي باال اتفاق می

  .میکند تبعیتراي فلزات تقریبا از رابطه زیر ، بT، این دما.باشد

T>0.3Tm-0.4Tm  

  

- توجه از نظر مهندسی معموال زمانی رخ می هاي خزشی قابلکرنش.باشددماي ذوب ماده می Tmکه در این رابطه 

یک منحنی نمونه خزش  4- 1در شکل  .دماي ذوب ماده برسد% 75تا  %35دهند که دماي کاري سیستم تقریبا به 

خزش اولیه، خزش پایدار و خزش مرحله : بر روي منحنی خزش سه ناحیه مشخص وجود دارد. نشان داده شده است

  .گویندمراحل ناپایدار می مراحل اول و سوم خزش را. سوم

  

                                                                                                                                                                
1 anealing 



  
  )1390تویسر کانی، (منحنی عمومی خزش-4- 1شکل 

  

هاي االستیک حالت اولیه و حالت مجموع کرنشیک درصدتر از کرنش خزشی مرحله اول، معموال کم:٢خزش اولیه

نرخ خزش رو  شوندگی، در این ناحیه، به علت کرنش سختاین مرحله نشان داده شده است 4- 1در شکل. دائم است

ها با زمینه ماده قطع شده هایی است که پیوند آننابجائی ٣مکانیزم خزش مرحله اول به صورت پرش. به کاهش است

هاي اولیه موجود در جسم بستگی دارد، خزش مرحله اولیه یک ماده به مقدار نابجائی از آن جا که مقدار کرنش. است

  .ته استوابساول تا حد زیادي به سابقه بارگذاري 

  

ثابت بودن علت این نامگذاري، .نامندزمان را مرحله پایدار خزش می-مرحله میانی نمودار کرنش: ٤پایدار خزش

 ، در اثر دما، مقاومت ماده و کرنشمشخص است 4- 1در این مرحله که در شکل .نرخ کرنش در این منطقه است

- شوندگی و دما باعث خزش میمتقابل دو عامل سخت در حقیقت، در این ناحیه اثر. سختشوندگی از میان رفته است

که سبب افزایش (و اثر عامل کرنش سختی ) دهدکه مقاومت ماده را کاهش می(هنگامی که اثر عامل دما .شوند

شود، این مرحله می شروعبا یکدیگر متعادل شوند، کاهش نرخ خزش متوقف شده و مرحله دوم ) شودمقاومت ماده می

  .نامندمیرا خزش پایدار 

  

به . یابد تا منجر به گسیختگی شوددر خزش مرحله سوم نرخ کرنش به شدت افزایش می: ٥خزش مرحله سوم

شود و وقوع یا عدم وقوع آن به شرایط تنش، زمان و دما گفته می ٦این گسیختگی معموال گسیختگی خزشی

در مرحله سوم . کامل قطعه ادامه یابدیند خزش تا شکست دهد که فرآگسیختگی خزشی وقتی رخ می.وابستهاست

شوند، این گلویی شدن به نوبه خود هاي بزرگ باعث گلویی شدن قطعه میزش همانند آزمایش کشش ساده، کرنشخ

                                                                                                                                                                
1 primary creep
2 Climb  
3 steady state creep  

1 tertiary creep  
2 creep rupture  



در خاتمه ماده در . شودشدید کرنش وسرعت خزش می باال رفتنباعث افزایش تنش موضعی در قطعه و به دنبال آن 

ها ا بوده و یا در اثر وجود ناخالصیهضعیف ممکن است در مرز دانهاین نقاط . دشوینقاط ضعیف خود دچار شکست م

از قطعه در ناحیه  شود، استفادهبا توجه به اینکه خزش ناحیه سوم به ناپایداري پالستیک منجر می. ایجاد شده باشند

) مرحله دوم(حله پایدار خزش اي مرت عمر کاري قطعه از روي انتهین بهتر اسبنابر. باشدپذیر نمیسوم خزش امکان

  .نرخ خزش و کرنش مجاز براي فوالد در چند سازه مهم ارائه شده است 1-1در جدول . محاسبه شود

  

  )1390مجذوبی، (نرخ خزش و کرنش مجاز براي فوالد در چند سازه مختلف- 1-1جدول 

  حداکثر کرنش

  مجاز

  زمان

(Hr)

  نرخ خزش

(mm/min)

  نوع سازه

  روتور توربین  10-11  0025/0104

  دیگ بخار يجداره  075/010410-9

  سوپرهیتانتقال بخار هاي لوله  5/0200010-8

  

  

  تاثیر کار سرد بر مقاومت خزشی مواد- 4-1

شکل قرار ها در معرض تغییرهاي مهندسی یا برخی قطعات آنسازههاي ساخت ودر حین استفاده، یندفرآطی 

حداقل : مانندماي باال بر روي خواص مختلف مواد، در دشکل اثر این تغییرشناخت از دیدگاه مهندسی ، بنابراین.دارند

شکل ن داده است که تغییرحقیقات نشات. ها اهمیت زیادي داردشکست سازه انتشار ترکونرخ خزش، طول عمر، 

که با وجود این .شودتغییر خواص ماده میتا قبل از خزش منجربه هاي باالتر، هم در دماي اتاق و هم در دماپالستیک، 

تاثیر ها بخش محدودي از داده هاي موجود، تنماده به صورت تجربی بررسی شده است، این مسئله براي چندین 

ساخت و  این موضوع ار لحاظ.دهدیند خزش تا شکست نهایی را نشان میشکل پالستیک اولیه را بر روي فرآتغییر

زیرا ممکن است بر روي برخی از موادي که در قطعات حساس مهندسی مورد استفاده قرار مونتاژ اهمیت زیادي دارد،

هاي آزمایشبراي بررسی این تاثیر،  .ها رخ دهدآن در نتیجه، تغییر قابل توجهی در عمر کار سرد انجام شودوگیرند، می

ها در دو این آزمایش.جام شده استنیوم انیهاي جدار نازك از جنس مس خالص و آلوملولهبر روي  کشش تک محوره

یکی بدون کرنش اولیه ودیگري در حالتی صورت گرفته که این نمونه ها در دماي اتاق داراي کرنش حالت مختلف، 

داراي کرنش اولیه  حالتی کهمقاومت خزشی این مواد در ها، اوال، بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش.باشنداولیه می

کار سرد اولیه موجب به تاخیر افتادن شکست  دومایابد،اي میخ خزش پایدار کاهش قابل مالحظهنرو باشند، افزایش

در اثر کرنش پالستیک اولیه تا حدودي شکل خزشی در دماهاي مختلف آزمایشمقدار تغییر سوماشود، خزشی می

  .)1379محمدي، (باشدمییابد و این کاهش متناسب با افزایش مقدار کرنش پالستیک اولیه کاهش می

  

  هاي تناوبی خستگی تحت بار-5-1

هاي معکوس و به هنگام عمر کاري خود باید چرخهروند که در صنایع به کار میتعداد زیادي از قطعات مهندسی 



محور در حال چرخش،  ناوبی درهاي تتنشهایی از این بارگذاري عبارتند ازمثال.متعدد نیرو و یا تنش را تحمل کنند

هاي تناوبی ایجاد شده در بارها و تنشو برخواست، فشاري در بدنه هواپیما به هنگام نشست غیر هاي فشاري وچرخه

اي به نام خستگی ن بارهاي تناوبی باعث بروز پدیدهای.اي و صنایع شیمیاییهاي هستههاي مورد استفاده در نیروگاهلوله

به دو دسته  یخستگ.دهدعات در اثر خستگی رخ میشکست قط %90شود که تخمین زده می.شوددر قطعات می

 یاز خستگ ی،و حرارت یکیمکان ياز بارها یکم چرخه، معموال ناش یشود که خستگیم یمچرخه تقسپرچرخه و کم

انجام  يشمار یب تحقیقات.کوچک مرتبط است ینوسانات حرارت یادتعداد ز یاشود که عمدتا با ارتعاش یپرچرخه جدا م

 ،یخستگ در.در هر حالت باشد یکشکل پالستییراز تغ یتواند ناش یم یاست که خستگ یناز ا یحاک یجشده که نتا

 ینتکرار چند به طوري کهشود یساختار مواد م یردر ز یقابل توجه ییراتکه باعت تغ بزرگ بودهیکیپالست هايکرنش

در مواد  یگرچه خستگ. شودیم یبه شکست خستگ یتدر نهاو  یکوچک منجر به انباشتگ یاربس یکیپالست يهاکرنش

اي نمونه 5-1در شکل .دهدرخ  یکپالست هايشکلییرتغ یتحتتواند در تمام مواد مهندس یم یناست اما ا یجرا يفلز

هاي معکوس شونده به وجود شود که بخاطر اعمال بارهاي تناوبی و تنشاز شکست خستگی در لوله زانویی مشاهده می

,Lemaitre)آمده است 2000).  

  

  

,vishnuvardhan)شکست خستگی در لوله زانویی تحت بارهاي سیکلی و نشتی آب -5- 1شکل  2013)

  باال تحت دماهايخستگی -6-1

قیق  دالبته رابطه . استحکام ماده خواهد شدکاهش  و افزایش دما باعثدما بر استحکام خستگی محسوس است اثر 

. کندآلیاژ مورد مطالعه و دمایی که در آن قرار دارد به طور محسوسی تغییر می حسببین دما و استحکام خستگی بر

در این حالت . ممکن است قطعه در مواردي تحت دماي باال و اعمال متناوب تنش ایستا و تنش تناوبی قرار گیرد



ش خواهد داد که نسبت به شرایط بارگذاري صرفا خزشی، شدیدا کاه خستگی عمر قطعه را،-بارگذاري ترکیبی خزشی

هاي ایستا و یا تناوبی و بار دمایی قطعه دچار اگر در اثر بار. نظر قرار دهیماثیر را  باید در تحلیل تغییرشکل مورد این ت

. باشدها میتوان به طور تقریبی فهمید که علت شکست کدام یک از این بارشکست شد، از روي مقطع شکست می

شکست در نزدیک سطح قطعه حداکثر باشد، شکست عمدتا ناشی از خستگی  بدین صورت که اگر اکسایش مقطع

مود بودن نقش بارگذاري تواند دال بر عسایش در تمام نقاط مقطع شکست میاست، در حالی که یکنواخت بودن اک

مثال هاي مقطع شکست و اشکل یا عدم آن، طرحشاهدات تحلیل شکست از قبیل تغییرالبته باید دیگر م. ایستا باشد

ها به علت لذا این گسستباشند، هامیشکستترین پیچیدهجزء دما باال هايشکست.نیز در دستور کار قرار گیرد این

اصطالح دما باال نیاز به تعریف دارد، استحکام ایستاي هر فلز تابع  .تاثیر متقابل بر هم باید با دقت زیادي بررسی شود

استحکام تسلیم آن است در حالی که با افزایش دما استحکام ایستاي مفید فلز توسط یک عامل تابع زمان به نام خزش 

مقادیر تقریبی .ودا آلیاژي باید منفردا بررسی شهاي فلزات، هر فلز یهاي ویژگیبا توجه به تفاوت. شودمحدود می

عمر یک . باشدقابل مشاهده می 1-2هاي آلیاژي در جدول ر دماي باالي بعضی فلزات و سیستمکمترین دماي آغاز رفتا

کند، چه تحت بار ایستا باشد و چه تحت بار تناوبی، محدود است، در حالی که در در دماي باال کار می قطعه فلزي که

. آن از استحکام تسلیم فلز تجاوز نکند، عمرش تحت شرایط کار ایستا نامحدود خواهد بوددماي پایین، اگر بار وارد به 

یا د از خزش، خستگی چرخه زیاد و پایین، خستگی گرمایی، اضافی باري و نعبارتدماي باال  هايانواع اصلی گسست

  .)1389اکرامی، (ها که بر اثر محیط تغییر یافته استترکیبی از آن

  

  )1389اکرامی، (هامقادیر تقریبی کمترین دماي آغاز رفتار دماي باال براي تعدادي از فلزات و آلیاژ-2- 1جدول

  )	�°(دما  )آلیاژ(فلز

  هاي آلومینیمآلیاژ

  هاي تیتانیومآلیاژ

  هاي کربنیفوالد

  هاي استنیتی آهنی دماي باالآلیاژ

  هاي دماي باال با پایه نیکل و کبالتآلیاژ

  هاي دیرگدازآلیاژفلزات و 

205  

315  

370  

540  

650  

980-1540  

  

  هاي موادتاثیر دما بر روي پارامتر- 7-1

 روبرویکحالت با رفتار ترموپالست یندر او یافتهافزایشیکیپالست يهاکرنش ی،و حرارتیکیمکان يمواد تحت بارگذار يبرا

. قرار گرفت بررسیمورد  یبا سخت شوندگ یسیتهپالست يبرا) 1958(توسط پراگر براي اولین باریدهپد ینا. یمشو یم

 یو حرارت یکیپالست یک،االست يهاباشد که شامل کرنشیکل کرنش م يدرجه حرارت بر رو ییرتغ اثرات ینترواضح

مواد  يپارامترها یگرد يبررو یندما همچن ییرتغ. شودیم یفبا قانون هوك تعر یکاالست يهاکرنش یکههستند، بطور

دما  یشکه در عمل با افزا یابدیم ییربا دما تغ یماست که تنش تسل یندما ا یرتاث یژگیو ینگذارد که مهمتریم یرتاث

به عنوان مثال نتایج آزمون تجربی در مورد آلومنیوم خالص .)(Phillips and Tang, 1972یابدیکاهش م یمتنش تسل



نشان داده شده است که در آن انقباض سطح تسلیم با افزایش دما  6- 1انجام گرفته که در شکل ٧توسط فیلیپس

  .استمشخص

  

  

,Philips)خالص ینیومآلوم یمسطح تسل يدما رو یرتاث-6- 1شکل  1972)   

  

 یرماده تاث یژهو يوگرما یچگال ی،حرارت یتهدا یسیته،مثل مدول االست ییپارامترها يتواند بر رویدما م ییرتغ

الزم است به  ینبنابرا باشددرجه می 200و  150،100،50نامه دماهاي اعمالی ما اینکه در این پایانبه دلیل . بگذارد

که جزئیات آن در بپردازیم هاي ذکر شدهدر دماA106 GRADE Bفوالد کربنی از نوع يپارامترها يدما رو یرتاث

  .آمده است 3- 1جدول 

  )1397آقایی، (یفوالد کربن يپارامترها يدما رو یرتاث- 3-1جدول 

  هدایت حرارتی

� �.�)⁄(  

  گرماي ویژه

(� ��. �)⁄

  چگالی

(�� ���⁄ )

  تنش تسلیم

(Mpa)

  مدول یانگ

(Mpa)

  دما

(°�)

4/53  461  7850  328  210000  20  

2/53  473  7841  315  209000  50  

9/52  491  7826  300  207000  100  

6/51  514  7812  294  204000  150  

3/50  533  7796  288  199000  200  

  

با افزایش دما اغلب پارامتر هاي مواد سیر نزولی داردشودمالحظه می 3-1همانگونه که در جدول

                                                                                                                                                                
1Fhilips  



  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمه-1-2

رونده هاي پیشهم زوایاي پنهانی دارد بحث کرنش یکی از مباحث مهم مطرح در علم پالستیسیته که همچنان

 1911رونده در سال هاي پیشمطالعه بر روي کرنش. کنندحقیق میباز روي آن تاي که محققان از دیرمیباشد، پدیده

با توجه به  1960این امر چندین سال بعد و در اواخر سال .قرار گرفتبراي اولین بار توسط باریستو مطرح و مورد بحث 

ها منجر شد روز به روز نتایج پیش نی را درگیر خود کرد که این تالشمنداموضوع و ناشناخته بودن آن عالقه اهمیت

ي صنایع توسعههاي هسته اي و اهدر سالیان اخیر با گسترش نیروگ. تر شودنزدیکبینی به سمت نتایج تجربی 

اجزاء تري را روي بر آن داشته است تا مطالعات دقیقها محققان را یت قطعات بکار رفته در این زمینهشیمیایی وحساس

جب ایجاد زیرا وجود کوچک ترین ایراد در طراحی قطعات مو. روند، داشته باشندکه در این صنایع بکار می تاسیساتی

نی انتقال سطح بیبراي پیش مدلی )Prager, 1956(1956پراگر در سال . شودمیمجموعه خسارات جبران ناپذیري در 

محاسبه ) شوندگیمدل سخت(مدل او  در. دهند، پیشنهاد دادبراي موادي که رفتار فلزي از خود نشان میتسلیم، 

. ارائه شده است) f=0(واسطه شرایط سازگاري سطح تسلیم شوندگی سینماتیک بهمدول پالستیکی با قانون سخت

از مدل  برگرفتهها هاي دیگري به منظور توصیف رفتار پالستیک مواد با رفتار فلزي ارائه شده که همه این مدلمدل

  .باشندپراگر می

  یانباشتگی کرنشهاي انجام شده در زمینهمروري بر مطالعات و بررسی - 2-2

 مسائل و دغدغهداشته است، یکی از هاي زیادي پیشرفتگذشتههاي در سال هاي ترکیبی پالستیسیته سیکلیمدل

عبارت است از انباشت طبق تعریف باشد که میپالستیک به نظر مساله انباشتگی کرنش  در این زمینه حل نشده هاي

مطالعات بر روي پدیده انباشتگی کرنش . یه و ثانویهلاو تناوبی سیکل به سیکل کرنش پالستیک در اثر جمع بارهاي

ي در این فصل به مطالعه. باشدهاي اخیر میهاي دینامیکی در سالیکی از موارد مهم در بررسی اثرات بار ستیکپال

  .هایی که در زمینه انباشتگیکرنشو بخصوص تاثیر دما بر روي انباشتگی کرنش انجام شده می پردازیمپیشینه پژوهش

    ٨مطالعات راجپوروهیت -2- 1-2

رونده هاي پیششکلتغییر و رفتار خستگی و همکارانش آزمایشی براي به دست آوردنراجپوروهیت  2017در سال 

400دماي بارگذاري تناوبی در تحت (Zircaloy-2)زیرکونیوم آلیاژ 
°
ها میزان تاثیر دما در را انجام دادند که هدف آن�

به طور گسترده به  که منحصر به فردشهاي به خاطر ویژگی ها زیرکونیوم راآن. بود روندههاي پیشافزایش کرنش

 یین،برجسته همچون جذب نوترون پا یژگیبه علت دارابودن و یاتم يعنوان روکش فلزحامل سوخت در راکتورها

راجپوروهیت و . ی که دارد انتخاب کردندبرجسته و مقاومت خزش یکیمکانهاي یژگیباال و و یمقاومت خوردگ

400یک محوره در دماي هاي متفاوت را تحت تنشاي این کار زیرکونیوم بر همکارانش
°
مورد آزمایش قرار دادند که �

هاي متفاوت در تنشرونده و تعیین کرنش خزشی هاي پیشمیزان کرنش ا به دست آوردنهدف این آزمایشات ر

                                                                                                                                                                
1Rajpurohit   



داده هاي مختلف نشان تنشهاي میانگین و دامنه هاي هیسترزیس با تنشحلقه 1-2در شکل .مشخص کرده بودند

  .شده است

  

هاي هاي میانگین و دامنه تنشهاي هیسترزیس سیکلی براي آلیاژ زیرکونیوم با تنشحلقه - 1-2شکل

  (Rajpurohit et al,2017)مختلف

باشد اما با بیشتر شدن رونده کم میهاي پیشهاي پایین نرخ رشد کرنشسیکلنشان داد که در  نتایج به دست آمده

ها و شوندگی زیرکونیوم در سیکلیابد که نشان از پدیده نرمانباشتگی کرنش به شدت افزایش میها میزان سیکل

همچنین نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع بود که دما به طور چشمگیري روي  ).2-2شکل (دماهاي باال دارد

  .باشدتر از دماي اتاق میاي پایینالحظهبه طور قابل م �°400استحکام نهایی در ي تاثیر دارد وخواص زیرکونیوم آلیاژ

  

هاي میانگین  مختلف براي آلیاژ زیرکونیوم در دماي ها و تنشرونده در سیکلپیشکرنش -2- 2شکل 

���
°
�(Rajpurohit,2017)  



  مطالعات تیان-2- 2-2

اي که در نیروگاه هسته SA508-3فوالد ضد زنگ  انباشتگی کرنش تک محوره ٩تیان وگروهش 2017در سال 

ا با آن ه. درجه سانتی گراد انجام دادند 350تا  25ها این تحقیق را در دماي آن.کاربرد دارد رامورد مطالعه قرار دادند

توانستند به عنوان یک پیش زمینه به  بودهاي اخیر روي نمونه دیگري انجام داده کمک مطالعاتی که کنگ در سال

ها ازقانون سخت شوندگی سینماتیکی غیرخطی که آن. بپردازندSA508-3رچتینگ فوالد  –بررسی متقابل خستگی 

نشان داده شده نتایج 3- 2این مدل همانطوري که درشکل. اوهنو پیشنهاد شده بود استفاده کردند- توسط عبدل الکریم

  . تجربی و عددي کرنش پیش رونده تطابق خوبی با هم دارند

  

  الفب

با دامنه تنش هاي ) الف(SA508-3نتایج تجربی وعددي کرنش رچتینگ در برابر تعداد سیکل براي فوالد  -3- 2شکل 

 450ودامنه تنش  50با تنش میانگین ثابت ) ب(درجه سانتی گراد 25مگاپاسکال در 50مختلف وتنش میانگین ثابت 

  مگاپاسکال دردماهاي مختلف

ونرم شوندگی سیکلی ازدماي  انباشتگی کرنش پالستیکآشکارمشخصه رفتار نتایج تجربی نشان دادکه فوالد به طور

درجه سانتی گراد  350تا 250گذارد و تاثیرکرنش پیري دینامیکی دررنج گراد به نمایش میدرجه سانتی 250تا25

  .مشاهده شد

  ١٠مطالعات چن-2- 3-2

زانویی از جنس فوالد کم کربن تحت  رونده را در روي لولهپیشهاي کرنش) Chen, 2006(چن  2006در سال 

هدف از این پژوهش برجسته کردن . هاي الزم را ارائه نمودندبینیفشار داخلی، اندازه گیري کرده و نتایج تجربی و پیش

و بینی هایی نیز براي پیشسازيکه شبیه استتحت فشار داخلی تناوبیهاي  ونده در بارگذاريرهاي پیشانتقال کرنش

انجام دادند که هاي جدار نازك نیز در روي استوانه چن و همکارانش این مطالعه را .ایج تجربی ارائه شده استنتارائه 

ي انجام آزمون تجربی نمایش داده شده نیز نحوه 4- 2در شکلدهد،  را ارائه میخوانی خوبی  نتایج به دست آمده هم
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رونده در قسمت  هاي پیش حداکثر انتقال کرنشعددي مشخص است  که ازنتایج حاصل از آزمونگونه همان.است

هاي  با توجه به شرایط انجام آزمون، در این مقاله هیچ میزان کرنش. 5- 2شکل شود پهلویی زانویی مشاهده می

رونده در قسمت پهلویی هاي پیشو تماما انباشتگی کرنش شود رونده در قسمت داخلی لوله زانویی مشاهده نمی پیش

به صورتی که در این پژوهش نشان داده شده است با افزایش سطح زیر بارگذاري نیرو و همچنین . باشدلوله زانویی می

رونده در قسمت پهلوها افزایش یافته و این پارامترها به صورت  هاي پیش افزایش فشار داخلی، میزان انتقال کرنش

  .)Chen, 2006(باشد به همدیگر مرتبط می مستقیم

  
  )Chen, 2006(هاي تجربی روي زانوییانجام آزموننحوه -4- 2شکل 

  

  هاي مختلف و در نقاط مختلف زانوییرونده زانویی در سیکلهاي پیشکرنش- 5-2شکل



  مطالعات ویشنوواردهان-2- 4-2

هاي گیري کرنشبراي اندازه) Vishnuvardhan et al, 2013(١١ویشنوواردهان و همکارانش 2013در سال 

نشان داده 6- 2به صورت تجربی یک زانویی تحت فشار داخلی و بارگذاري سیکلیک که در شکلپالستیک رونده پیش

ناحیه بحرانی،  است براي تعیین مشخص6- 2شکلهمان طوري که از . آزمایش قرار دادند بررسی و موردشده را 

بررسی میزان انباشتگی کرنش در نظر گرفته شده است و با در چهار منطقه از آن هایی زانویی به صورت المان

رونده در کدام ناحیه از هاي پیشکرنشانباشتگی شود که حداکثر مقدار پالستیک در این چهار منطقه، مشخص می

هاي هاي سیکلی بود که متاثر از دامنههدف اصلی این آزمایشات تحلیل چگونگی پاسخ تغییرشکل. باشدزانویی می

به خوبی مشخص شد که حتی در دماي اتاق زانویی رفتار . رونده استهاي پیششهاي بارگذاري و کرنکرنش، مسیر

حین بارگذاري سیکلی در تیسیته و برشی به طور یکنواخت در مکانیکی ویسکوپالستیک را نشان داده و مدول االس

  .هاي خستگی با سیکل پایین کاهش یافته و نرخ کاهش به معادله دامنه کرنش بستگی داردتست

  

  )Vishnuvardhan et al, 2013(دستگاه آزمایش آزمون تجربی بر روي زانویی-6- 2شکل 

ها تحت این بارگذاري ناحیه بحرانی در قسمت پهلویی رخ داده و منجر به نتایج تست حاکی از آن بود که براي نمونه

در این ناحیه شده و نهایتا از این ) ب 7-2شکل (دار شدن و یا به صورت بالون) الف 7-2شکل (کاهش سطح مقطع 

هاي پایین نرخ انباشتگی کرنش در قیاس با داد که در سیکلهمچنین نتایج نشان .گرددقسمت دچار واماندگی می

رونده هاي پیشمقدار کرنش8-2باشد، در شکلباشد که نشان از پدیده سخت شوندگی میهاي باالتر بیشتر میسیکل

  .ارائه شده است هاي مختلفدر سیکل
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  )ب)(الف(                                

  )Vishnuvardhan et al, 2013(تحت بارگذاري ییقسمت پهلویی زانو -7- 2شکل 

  

  

  )Vishnuvardhan et al, 2013(رونده در قسمت پهلویی زانوهاي پیشمقدار انباشتگی کرنش -8- 2شکل 

  مطالعات زکوي-2- 5-2

هاي خمشی هاي صاف تحت فشار زیر ممانرفتار انباشتگی کرنش در لوله١٢زکوي و همکارانش2009در سال 

شوندگی ترکیبی مورد بررسی قرار دادند، آنها این تحقیق را بر روي دو نمونه فوالد ضد زنگ سیکلیک را با مدل سخت

سینماتیک /شوندگی ایزوتروپیکدر این تحقیق یک آنالیز المان محدود با مدل سخت .و فوالد کربنی انجام دادند
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–هاي تنشداده. غیرخطی استفاده شد تا انباشتگی کرنش سیلندر تحت شرایط بارگذاري مشخص شده تعیین شود

هاي کرنش متقارن قرار هایی که تحت سیکلي نمونهوسیله چندین سیکل پایدار شدهکرنش و پارامترهاي ماده به 

نتایج بدست آمده . هاي تجربی مقایسه شده استاصل از آزمونمحدود با نتایج حدست آمد و نتایج المان گرفتند، به

هاي فوالد تر از نمونهرونده در فوالد ضدزنگ کمنشان داد که در شرایط مشابه ممان الزم براي شروع تغییر شکل پیش

  .است ها در دو نمونه داده شدهنتایج مقدار انباشتگی کرنش 9-2در شکل.باشدمیدار کربن

  

  

  )ب)                                                                                                               (الف(                                       

براي نمونه ) ب(  CXSOبراي نمونه ) الف(دي عدو  نتایجتجربیاز  همدآ ستدبههندروپیشيکرنشها- 9-2شکل 

CSSO  

  مطالعات یوشیدا-2- 6-2

١٣یوشیدا و همکارانش 2000در سال 
(Yoshida et al, رونده ناشی از خستگی را هاي پیشرفتار تغییرشکل(2000

هاي آنها روشی ساده براي محاسبه کرنش.باشد را مورد بررسی قرار دادنددر یک زانویی که تحت بارگذاري تناوبی می

نظر ساده  ناین روش از آ .هاي زانویی تحت فشار بر اثر بارهاي تناوبی را مورد بررسی قرار دادنددر لولهرونده پیش

در این تحقیق با استفاده .یدآحاسبات روش المان محدود بدست میرونده بدون استفاده از ماست که مقدار کرنش پیش

که در این مدل بررسی کردند،  را به صورت دو محورهرونده هاي پیششوندگی توسعه یافته انتقال کرنش از مدل سخت

هاي سخت شوندگی ز مدلدر تعریف این مدل ا .که در محور شعاعی قابل تعریف است استفاده شده است δاز پارامتر 

ي که توسط ژ هاي فوالدلیابا توجه به نتایج بدست آمده از روش تجربی بر روي عناصر آ .اوهونو استفاده شده است

ا براي عملیات بینی خوبی ردل توسعه یافته یوشیدا نتایج پیشوري شده نتایج گواه این ادعا است که مآتسنیم گرد

هارا مده از سایر مدلدست آه میتوان نتایج ب δست که بواسطه پارامتر این در حالی ا .سازدشبیه سازي ممکن می

خطی توصیف بوسیله سخت شوندگی سینماتیک غیر مناسبهاي پالستیک که بطور این روش براي پاسخ.اصالح کرد
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Abstract

Research Aim:In this study,the numerical analysis of the effect of temperature on theratchetingbehavior 

of carbon steel elbows under in-plane dynamics momentshave ben investigated using the chaboche
kinematic hardening modelwith isotropic hardening rule.

Research method:: Using the software ABAQUS, the amount of increase of ratcheting in piping elbows 
under in-planedynamicsloadings was investigated at four temperatures of 50, 100, 150 and 200 ° C. 
And the results obtained in this study are compared with the results of previous studies in this field, 
which have been carried out in the case of non-effecting temperature.

Findings: The results indicate that with increasing temperature, the amount of ratcheting rate increases in 
most samples. This strain accumulation is in between of flanks and inner part of the elbow in hoop 
direction. However, in the absence of creeping strain, the maximum ratcheting strain occurred mainly in 
the hoop direction at flanks. The results obtained from the numerical ratcheting rate, show that the 
initial strain rate is large and then it decreases with the increasing of cycles, that it indicates a cyclic 
hardening phenomenon. The results show that the increase of the ratcheting at high temperatures 
consists of two parts, the first part of the creep strain due to the temperature and the second part of the 
plastic strain accumulated due to cyclic plastic.

Conclusion: The results of this study indicate that in design of the structures of power plants, chemical 
plants, petrochemical industries, the increase of the creep strains under high temperatures is importantin 
the design of elbow pipes to prevent damage in the industries.
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