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 چكيده

ای تحت تارگذاری کزًش کٌتزلیی  ّیستزسیس پَستِ استَاًِ تزرسی رفتار هٌحٌی ّای در ایي هقالِ تِ

هتقییارى هحییَری پزداشتییِ شییذُ اسییتی تسییت تتزتییی تَسییظ دسییتگاُ سییزٍّیذرٍلی  ایٌسییتزٍى    

(INSTRON 8802)       اًتام گزدیذُ استی تحلیل ػذدی تَسظ ًزم افشار آتاکَس تیا اسیتدادُ اس هیذ

ٍ سخت شًَذگی غییز شغیی ایشٍتزٍپی يسییٌواتی  اًتیام گزدییذُ       ّای سخت شًَذگی سیٌواتی 

است ٍ دقت ایي هذ  ّا تا ًتایج تتزتی سٌتیذُ شذُ استی پَستِ استَاًِ ای تحت ایي ًَع تارگیذاری  

رفتار ًزم شًَذگی اس شَد ًشاى هی دّذ ٍ تِ ػلت کواًش هَضؼی کِ در ًاحیِ فشاری در پَستِ ایتاد 

ستی  تاقیواًذُ تیشتزی ًسثت تِ ًاحیِ کششیی هٌحٌیی ّیسیتزسیس هیی     هی گزدد دارای کزًش پال

تاشذی هذ  سخت شًَذگی سیٌواتی  شغی قادر تِ شثیِ ساسی رفتار ًزم شًَذگی پَستِ ًوی تاشیذ،  

ٍلی هذ  سخت شًَذگی غیز شغی ایشٍتزٍپی يسیٌواتی  رفتار ًزم شًَذگی پَستِ را تِ شَتی شثیِ 

ًذگی ٍ کزًش پالستی  تاقیواًذُ در پَسیتِ تَسیظ اییي هیذ  هغاتقیت      ساسی هی کٌذی رفتار ًزم شَ

 شَتی تا ًتایج تتزتی داردی

 

 کليدیکلمات  

 هذ  الواى هحذٍد ،یچزشِ ا یسخت شًَذگ یهذ  ّا ،یکزًش کٌتزل یتارگذار ،یپَستِ استَاًِ ا

 



 مقدمه .1

ْا، شغَط لَلِ ٍ ساسُ ّای دریایی تسییار فیزاٍاى   کارتزدّای پَستِ ّا در صٌایغ َّافضا هاًٌذ َّاپیواّا ٍ هَشک        

هی تاشذی ایي پَستِ ّا در عَ  ػوز شَد تحت تارگذاری ّای هحَری تٌاٍتی قزار هی گیزًذ کِ در کیاّش ػویز آًْیا    

تاثیز فزاٍاًی دارًذی اس هشکالت هْوی کِ تاػث هی شَد تارگذاری چزشِ ای رٍی پَستِ ّای استَاًِ ای تِ ًذرت هَرد 

ؼِ تتزتی قزار گیزد ساشت فیکسچزّای هخصَص تِ آًْا تزای اػوا  تارگذاری هذکَر هی تاشذی تِ ػلت هشکالت هغال

تست تتزتی هَجَد در تارگذاری هحَری تٌاٍتی  پَستِ ّای استَاًِ ای، تحقیقات اًذکی رٍی آًْا صَرت گزفتِ استی 

تاشذ کِ داهٌیِ کیزًش کواًشیی پَسیتِ ّیا تحیت        یکی اس ایي هغالؼات رٍی پَستِ ّایی اس جٌس فَالد ضذ سًگ هی

تارگذاری هحَری تٌاٍتی را کوتز اس تارگذاری فشاری یکٌَاشت پیش تیٌی کزدُ، ٍلی تِ رفتار ًزم شًَذگی ٍ ییا سیخت   

ی  تِ دلیل هشکالت اًتام آسهایش ّای تتزتی، هغالؼِ تتزتی رٍی پَسیتِ  ]01[شًَذگی ًوًَِ ّا اشارُ ای ًکزدُ است

ِ ای تیشتز تا تارگذاری ّای شوشی تٌاٍتی اًتام هی گیزد کِ دارای تست ّای تتزتی سادُ تزی هی تاشٌذ ّای استَاً

، اها اس هشیکالت  ] 00، 8 ، 5[ٍ ًتایج تتزتی تسیاری تا ایي ًَع تارگذاری رٍی پَستِ ّای استَاًِ ای تذست آهذُ است

 ی]01[پَستِ ّا هی تاشذایي ًَع تارگذاری رٍی پَستِ ّا ػذم تَسیغ یکٌَاشت تار رٍی دّاًِ 

اشیزا هغالؼِ ای رٍی تیَب ّا اًتام گزفتِ است ٍ تؼذاد سییکلْا تیِ ّویزاُ تیٌش هییاًگیي ٍ داهٌیِ تیٌش اس                 

ی ]7[پاراهتزّای تاثیز گذار تزای فزٍپاشی ایي ًوًَِ ّا تحت تارگذاری هحَری تٌاٍتی تِ ّوزاُ فشار داشلی تیَدُ اسیت  

ی لیذا  ]9[ای استَاًِ ای ًیش تٌْا تا اسیتدادُ اس رٍ  ػیذدی هیَرد هغالؼیِ قیزار گزفتیِ اسیت       رفتار ًزم شًَذگی لَلِ ّ

تحقیقات اًذکی رٍی پَستِ ّای استَاًِ ای تحت تارگذاری ّای هحَری تٌاٍتی صَرت گزفتیِ اسیت ٍ رفتیار هٌحٌیی     

 کزًش ایي  ًوًَِ ّا تحت تارگذاری ّای تٌش کٌتزلی تِ ًذرت یافت هی شَدی -ّای تٌش

تقارى هحَری تِ صَرت تتزتی قزار گزفتِ است در ایي هقالِ پَستِ استَاًِ ای تحت تارگذاری کزًش کٌتزلی ه         

تا رفتار هٌحٌی ّای ّیستزسیس ًوًَِ هَرد آسهایش تحت ایي ًَع تارگذاری تِ دست آییذی جْیت اسیتدادُ اس شیَاص     

وًَِ استاًذارد تِ صَرت تتزتی اًتیام گزدییذُ اسیتی     هکاًیکی تزای شثیِ ساسی ػذدی، تست کشش سادُ رٍی چٌذ ً

ّوچٌیي ًتایج شثیِ ساسی ػذدی تا استدادُ اس دٍ هذ  سخت شًَذگی سیٌواتی  شغی ٍ سخت شًَذگی غیز شغیی  

ایشٍتزپی يسیٌواتی  هَجَد در ًزم افشار آتاکَس تا ًتایج تتزتی هقایسِ شذُ است ٍ هغاتقت شَتی تیي ًتایج ػیذدی  

 تزتی ٍجَد داردیتا ًتایج ت

 

  پوسته استوانه ایهندسه و خواص مكانيكی  .2

تحت تارگذاری چزشِ ای قزار  mm24ٍ قغز شارجی  mm095، عَ   85یmm1پَستِ استَاًِ ای تا ضخاهت           

تیا کوی  دسیتگاُ سیزٍ      ASTME8گزفتِ استی شَاص هکاًیکی پَستِ استَاًِ ای هَرد آسهایش، تز عثق اسیتاًذارد  

 GPa401تا هذٍ  یاًگ  St37(ی فَالد هَرد آسهایش 0 شوارُ )شکل ]3[تذست آهذُ است  8814ی  ایٌستزٍىّیذرٍل

ًشاى دادُ شذُ  4 شوارُ کزًش تذست آهذُ اس تست تتزتی در شکل-هی تاشذی هٌحٌی تٌش MPa098ٍ تٌش تسلین 

 یدر ًظز گزفتِ شذُ است 3ی1استی ضزیة پَاسَى ًیش تزاتز 

 



 
 ASTME8سادُ تز عثق استاًذارد  : تست کشش0شکل

 

 
 کزًش تذست آهذُ اس تست کشش سادُ -: هٌحٌی تٌش4شکل

 

 یمزس طیشزا .3

تزای تارگذاری چزشِ ای رٍی پَستِ ّای استَاًِ ای ًیاس تِ فیکسچزی هی تاشذ کِ تتَاًذ تار کشش ٍ فشار را           

ّا اس ضخاهت ًاسکی تزشیَردار ّسیتٌذ رسٍُ کیزدى دٍ     تذٍى ّیچ لغششی رٍی پَستِ اػوا  کٌذی تِ ػلت ایٌکِ پَستِ

عزف آًْا اهکاى پذیز ًوی تاشذی لذا اس سز دًذُ ّایی تزای تقَیت دٍ سز پَستِ ّا استدادُ شذُ است ٍ ایي سزدًذُ ّیا  

ا در ( ٍ ّز کذام اس آًْا اس دٍ عزف تِ پَستِ استَاًِ ای جَ  کارتییذ دادُ شیذُ اًیذ تی    a-3شوارُ  رسٍُ شذُ اًذ)شکل

، ًوًَیِ آهیادُ   b -3شیوارُ  ی فیکسچزّای ًشاى دادُ شذُ در شکل]6[ٌّگام تارگذاری، پَستِ اس سزدًذُ ّا جذا ًگزدد

شذُ را تِ ف  ّای ثاتت ٍ هتحزک دستگاُ هتصل هی کٌذی تزای شثیِ ساسی ػذدی ی  عزف پَستِ اس تواهی جْیات  

 ِ آساد هی تاشذی هقیذ هی تاشذ ٍ عزف دیگز فقظ در جْت راستای عَلی پَست

 

 
 فیکسچز -bسز دًذُ  جْت تقَیت دٍ عزف پَستِ استَاًِ ای، a- : 3شکل



 

 یتست تجزب .4

تَسیظ   یاستدادُ شذُ استی پَستِ اسیتَاًِ ا  8814ٌستزٍىیا  یذرٍلیتست اس دستگاُ سزٍ ّ يیاًتام ا یتزا          

 )شکل گزدد یتِ پَستِ اػوا  ه يییهتحزک پاتَسظ ف   یگزدد ٍ تارگذار یدٍ ف  دستگاُ هحکن ه يیت کسچزّایف

 (ی2شوارُ 

 

 
 : تست تتزتی پَستِ استَاًِ ای تحت تارگذاری کزًش کٌتزلی هتقارى هحَری2شکل

 

تزای تِ دست آٍردى هٌحٌی ّای ّیستزسیس پَستِ استَاًِ ای، تارگذاری تِ صَرت کزًش کٌتزلیی تیا داهٌیِ              

هی گزددی تِ دلیل ایٌکِ ًوًَِ هَرد آسهایش پَستِ استَاًِ ای هی تاشذ تیزای ایٌکیِ   رٍی ًوًَِ اػوا   1137ی1کزًش 

کزًش پَستِ استَاًِ ای تاثیزی ًذاشتِ تاشذ، داهٌِ کزًش تشرگیی  -در فشار تِ کواًش ًزسذ ٍ کواًش رٍی رفتار تٌش

ٍ کزًش هیاًگیي، صدز در ًظیز  تِ ًوًَِ اػوا  ًشذُ استی ّوچٌیي تارگذاری تِ صَرت هتقارى رٍی ًوًَِ اػوا  شذُ 

 گزفتِ شذُ است تا رفتار رّاساسی در پَستِ ایتاد ًشَدی 

ًشاى دادُ شذُ اسیتی رفتیار تیٌش در     5 شوارُ کزًش تذست آهذُ تحت ایي ًَع تارگذاری در شکل-هٌحٌی تٌش     

 ذدی استدادُ کزدیهایسش تزای شثیِ ساسی  ػ -کشش ٍ فشار یکساى هی تاشذ ٍ هی تَاى اس هؼیار تسلین ٍاى

 

 
 : رفتار ًزم شًَذگی پَستِ استَاًِ ای تحت تارگذاری کزًش کٌتزلی هتقارى هحَری5شکل



 

 به کمک نزم افشار آباکوس یعدد ليتحل .5

تزای تحلیل ػذدی تِ رٍ  الواى هحذٍد اس ًزم افشار آتاکَس استدادُ شذُ استی ایي ًزم افشار در تحلییل هیذ             

سیار قَی هی تاشذ ٍ ّوچٌیي در کٌار تسییاری اس تَاًیایی ّیای شیَد قیادر تیِ آًیالیش هسیایل تحیت          ّای پَستِ ای ت

 تارگذاری چزشِ ای ًیش هی تاشذی

تزای آًالیش ایي دستِ اس هسایل تایذ اس هذ  سخت شًَذگی سیٌواتیکی استدادُ کزد کِ دارای دٍ قسوت، یکی           

ًام سخت شًَذگی غیز شغی ایشٍتزٍپی يسییٌواتی  اسیت کیِ کاهیل      سخت شًَذگی سیٌواتی  شغی ٍ دیگزی تِ

ی در هذ  ًخست فزض هی شیَد کیِ   ]4[تزیي ٍ دقیق تزیي هذ  تزای آًالیش هسایل تحت تارگذاری چزشِ ای هی تاشذ

ییز شیکل ًویی دّیذی    تِ ػٌَاى تٌش  سهیٌِ در فضای تسلین حزکت هی کٌذ، اها تغ سغح تسلین هتٌاسة تا هقذار 

ًزم افشار آتاکَس تزای  شثیِ ساسی ػذدی اس هذ  شغی سیگلز استدادُ هی کٌذ کیِ تیِ صیَرت راتغیِ سییز تییاى هیی        

 :] 0[شَد
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هذٍ  سخت شًَذگی سیٌواتی  هی تاشذی پاراهتز  cثاتت هادُ تَدُ ٍ  Cکِ در آى          
0    ٍ تٌش تسیلین جیاری

pl    ِکزًش پالستی  هؼاد  هی تاشذی ّواًگًَِ کِ گدتِ شذ در ایي هذ ، اًذاسُ سغح تسلین ثاتت تاقی هیی هاًیذی تی

تیاى دیگز 
0 ( ِّوَارُ هساٍی 0در راتغ ) 0̂پالستی  صدز است، تیاقی هیی    کِ هؼاد  تٌش تسلین تِ اسای کزًش

 هاًذی تزای هؼزفی ایي هذ  تِ ًزم افشار در هتي فایل ٍرٍدی اس دستَر پالستی  تِ صَرت سیز استدادُ هی شَد:

*Plastic 

*Plastic, Hardening = Kinematic 

 0̂
, 0 

 
0 ,

pl
 

در سا   Chabocheسخت شًَذگی غیز شغی ایشٍتزٍپی يسیٌواتی  کِ تز اساس رٍاتظ ارایِ شذُ تَسظ  هذ         

در فضای تٌش تَدُ ٍ ّوچٌیي تغییز اًذاسُ  ، در تزگیزًذُ حزکت سغح تسلین هتٌاسة تا هقذار]2[تْیِ شذُ 0991

سغح تسلین در آى هتٌاسة تا هقذار 
pl    تِ ػٌَاى کزًش پالستی  هی تاشذی تزای هؼزفی چٌیي هذلی، ی  تیزم غییز

کیِ   ]2[( اضافِ هی شَد ٍ هؼادلِ سیز ًتیتِ هی شیَد 0شغی تِ هٌظَر ًشاى دادى تغییز اًذاسُ سغح تسلین تِ راتغِ )

 ثاتت هادُ هی تاشذ: در آى
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ػالهت ًقغِ در تاالی ّز پاراهتز تِ هؼٌی ًزخ پاراهتز در ًظز گزفتِ شذُ اسیت، الثتیِ تیا اسیتدادُ اس اییي هیذ                 

اهکاى آًالیش هسایل پالستیسیتِ کِ در آًْا تسلین ٍاتستِ تِ ًزخ کزًش است اس کارتز گزفتِ هی شیَد اهیا تیزای آًیالیش     

دادُ اس ایي هذ  ّستینی تِ هٌظَر هؼزفی ایي هذ  تِ ًزم افشار السم اسیت  هسایل تحت تارگذاری چزشِ ای ًاچار تِ است

تخش ایشٍتزٍپی  )رشذ سغح تسلین در فضای تٌش( ٍ تخش سیٌواتی  )حزکت سیغح تسیلین در فضیای تیٌش( تیِ      

 صَرت جذاگاًِ تزای ًزم افشار تؼزیف شَدی

تزای تؼییي رشذ سغح تسلین اس رٍ  هؼزفی اًذاسُ         
0    ُتِ صَرت تاتؼی ًوایی تِ صَرت راتغِ ی سییز اسیتداد



 ًیش ثاتت ّای هادُ هی تاشٌذ: Q  ٍbشذُ است ٍ 

(3)
)1(ˆ

0

0 plbeQ  

   
 در ًزم افشار تِ کو  دستَر سیز اس راتغِ تاال تزای رشذ سغح تسلین استدادُ هی کٌین:         

*Cyclic Hardening, Parameters 
bQ ,,ˆ0 

 
        

ٍ iتزای تؼییي حزکت سغح تسلین در فضای تٌش اس آسهَى کشش سیادُ اسیتدادُ شیذُ اسیتی  دادُ ّیای                
pl

i  ٍارد ًزم افشار کیزدُ تیا حزکیت سیغح     را اس  هٌحٌی ًین سیکل کشش سادُ تِ دست آٍردُ ٍ تِ کو  دستَر سیز

 تسلین در فضای تٌش ًیش ّوشهاى شثیِ ساسی گزدد:

*Plastic, Hardening = Combine, Data type= Half Cycle 
pl

11,  
pl

22 ,  
 ی ی ی

 

 یو عدد یتجزب جینتا سهیمقا .6

اًتام شیذُ اسیتی تیِ ػلیت ایتیاد کویاًش        1137ی1داهٌِ کزًش  تارگذاری تِ صَرت کزًش کٌتزلی هتقارى تا         

هَضؼی در پَستِ، دارای کزًش پالستی  تاقیواًذُ تیشتزی در ًاحیِ فشیاری ًسیثت تیِ ًاحییِ کششیی در هٌحٌیی       

(ی پَستِ در چٌذ چزشِ اٍ  تارگذاری رفتار ًزم شًَذگی اس شَد ًشاى هی دّیذ ٍ  5 شوارُ ّیستزسیس هی تاشذ)شکل

 چزشِ رفتیار پَسیتِ پاییذار هیی گیزدد )شیکل       51ّای تؼذی سزػت ًزم شًَذگی کاّش هی یاتذ ٍ پس اس در چزشِ 

 (ی 6 شوارُ

 

 
 :  ًتایج تتزتی حذاکثز تٌش فشاری ٍ کششی در هقایسِ تا هذ  غیز شغی ایشٍتزٍپی يسیٌواتی 6شکل

 

قا  هی یاتذ لذا ایي هذ  قادر تیِ شیثیِ   در هذ  سیٌواتی  شغی هزکش سغح تسلین در فضای تٌش فقظ اًت             

 (ی 7شوارُ ساسی رفتار ًزم شًَذگی پَستِ ًوی تاشذ )شکل
 



 
 هقایسِ ًتایج تتزتی تا هذ  سخت شًَذگی سیٌواتی   -7شکل

      

در هذ  سخت شًَذگی تزکیثی اًذاسُ سغح تسلین در فضای تٌش تِ عَر یکٌَاشت در تواهی جْات تغییز هی          

ٍ هزکش آى ًیش اًتقا  هی یاتذ لذا ًتایج ػذدی ایي هذ  اًغثاق شَتی تا ًتایج تتزتی داردی در ایي هیذ  رفتیار ًیزم    کٌذ 

شًَذگی ٍ افشایش کزًش پالستی  تاقیواًذُ در چزشِ ّیای هتیَالی تیِ شیَتی شیثیِ سیاسی گزدییذُ اسیتی کیزًش          

  است اها چَى ایي هیذ  ًویی تَاًیذ رفتیار کویاًش      پالستی  تاقیواًذُ در ًاحیِ کششی تِ ًتایج تتزتی تسیار ًشدی

(ی رفتیار هٌحٌیی ّیای ّیسیتزسیس     8شوارُ  هَضؼی را پیش تیٌی کٌذ لذا در ًاحیِ فشاری اًغثاق شَتی ًذارًذ)شکل

پَستِ ّای استَاًِ ای تسیار پیچیذُ تز اس هؼادالتی هی تاشذ کِ تا حا  حاضز تیزای رفتیار سیخت شیًَذگی هیَاد تیِ       

ًذ ٍ ایي پیچیذگی را تِ رٍشٌی هی تَاى در هقایسِ ًتایج کاهل تزیي هذ  پالستیسیتِ کالسیی  تیا دادُ   دست آٍردُ ا

 ّای تتزتی هشاّذُ ًوَدی
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ى هحَری رفتار ًزم شیًَذگی اس شیَد ًشیاى دادُ اسیتی     پَستِ استَاًِ ای تحت تارگذاری کزًش کٌتزلی هتقار         

کزًش پالستی  تاقیواًذُ ًاحیِ فشاری تِ ػلت ٍجَد کواًش هَضؼی تیشتز اس ًاحیِ کششی پَستِ هیی تاشیذ ٍ اییي    

سزػت ًزم شًَذگی در چٌذ چزشیِ اتتیذایی سییاد هیی      یهقذار کزًش پالستی  تاقیواًذُ در ّز چزشِ تیشتز هی گزدد

زشِ ّای تؼذی کاّش هی یاتذ ٍ در ًْایت رفتار ًزم شًَذگی تِ حالت پایذاری هی رسذی هذ  سییٌواتی   تاشذ ٍ در چ

ًوی تَاًذ رفتار ًزم شًَذگی پَستِ را شثیِ ساسی کٌذ اها هذ  غیز شغی ایشٍتزٍپی يسیٌواتی  تِ شَتی رفتیار ًیزم   



 شًَذگی پَستِ را شثیِ ساسی هی کٌذی
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