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 چكيده

ِ  ّااي  پَستِ ّیستزسیس ّاي هٌحٌیدر ایي همالِ تِ تزرسی اثز وواًص تز  ِ  اي اساتَاً  ضاذُ  پزداختا

. اًذ ضذُ تزرسی وٌتزلی جاتجایی ٍ وٌتزلی تار ّاي تارگذاري تحت ّا پَستِ وواًطی رفتارّاي ٍ است

( اًجام گزدیاذُ اسات.   INSTRON 8802) ایٌستزٍى سزٍّیذرٍلیه دستگاُ تَسظ تجزتی ّاي تست

پس اس چٌذ چزخِ تِ وواًص های رساٌذ ٍ تحات     يهتمارى هحَرپَستِ ّا تحت تارگذاري تار وٌتزلی 

تاثیز ایي وواًص، وزًص پالستیه تالیواًذُ در ًاحیِ فطاري هٌحٌی ّیستزسیس تاا سازػت تیطاتزي    

در غاَرتی واِ در    ياًثاضت هی گزدد. ّوچٌیي تحت تاثیز تارگذاري جاتجایی وٌتزلی هتماارى هحاَر  

زم ضًَذگی ًاحیِ فطاري هٌحٌی ّیستزسیس تسایار تاارتز اس   پَستِ ٍارد وواًص گزدد، سزػت ً فطار،

 ًاحیِ وططی خَاّذ تَد.

 

 کليديکلمات  

 ًزم ضًَذگی، وزًص پالستیه تالیواًذُ ،وواًص ،هٌحٌی ّیستزسیس ،يپَستِ استَاًِ ا

 



 مقدمه .1

ّااي دریاایی تسایار    ، سااسُ ّا در غٌایغ َّافضا هاًٌذ َّاپیواّا ٍ هَضىْا، خغَط لَلِ وطای وارتزدّاي پَستِ         

فزاٍاى هی تاضذ. ایي پَستِ ّا در عَل ػوز خَد تحت تارگذاري ّاي هحَري تٌاٍتی لزار گزفتِ ٍ تاػا  ووااًص هًْاا    

عی چزخِ ّاي هتَالی تارگذاري هی گزدد. سهیي لزسُ ّا اس جولِ تارگذاري ّاي عثیؼی ّستٌذ وِ هی تَاًٌذ رٍي ایي 

هطىالت هْوی وِ تاػ  هی ضَد تارگذاري چزخِ اي رٍي پَساتِ ّااي اساتَاًِ اي تاِ      اس .]5[گزدًذًوًَِ ّا اػوال 

ًذرت هَرد هغالؼِ تجزتی لزار گیزد ساخت فیىسچزّاي هخػَظ تِ هًْا تزاي اػوال تارگذاري هذوَر های تاضاذ. تاِ    

ت اًاذوی رٍي هًْاا   ػلت هطىالت تست تجزتی هَجَد در تارگذاري هحَري تٌاٍتی  پَستِ ّااي اساتَاًِ اي، تحمیماا   

غَرت گزفتِ است. یىی اس ایي هغالؼات رٍي پَستِ ّایی اس جٌس فَرد ضذ سًگ هی تاضذ وِ داهٌِ وزًص وواًطای  

پَستِ ّا تحت تارگذاري هحَري تٌاٍتی را ووتز اس تارگذاري فطاري یىٌَاخت پایص تیٌای وازدُ اسات ٍلای تاِ ًازم        

.  تِ دلیال هطاىالت اًجاام هسهاایص     ]8[ی اضارُ اي ًىزدُ استضذگی ٍ یا سخت ضذگی پَستِ عی سیىل ّاي هتَال

ّاي تجزتی، هغالؼِ تجزتی رٍي پَستِ ّاي استَاًِ اي تیطتز تا تارگذاري ّاي خوطی تٌاٍتی اًجام گزفتاِ اسات واِ    

  ِ اي  داراي تست ّاي تجزتی سادُ تزي هی تاضٌذ ٍ ًتایج تجزتی تسیاري تا ایي ًَع تارگذاري رٍي پَستِ ّااي اساتَاً

. اها اس هطىالت ایي ًَع تارگذاري رٍي پَستِ ّا ػذم تَسیغ یىٌَاخت تار رٍي دّاًِ پَساتِ  ] 6،2،9[تذست ههذُ است

 .]8[ّا هی تاضذ

اخیزا هغالؼِ اي رٍي تیَب ّا اًجام گزفتِ است ٍ تؼذاد سایىلْا تاِ ّوازاُ تاٌص هیااًگیي ٍ داهٌاِ تاٌص اس                  

. ]4[فزٍپاضی ایي ًوًَِ ّا تحت تارگذاري هحَري تٌاٍتی تِ ّوزاُ فطار داخلی تاَدُ اسات   پاراهتزّاي تاثیز گذار تزاي

ٍ -رٍي پَستِ ّاي استَاًِ اي ًیش تا استفادُ اس رٍش ػذدي رفتار هٌحٌی تٌص  وزًص تحت تارگذاري تزویثی هحاَري 

تَاًِ اي تٌْاا تحات تارگاذاري    . ّوچٌیي هغالؼِ اي ًیش رٍي پَستِ ّاي اسا ]7[پیچطی هَرد هغالؼِ لزار گزفتِ است

وزًص وٌتزلی غَرت گزفتِ است ٍ ًوًَِ ّا تحت تارگذاري تٌص وٌتزلی لزار ًگزفتِ اًذ تا رفتار پَستِ ّااي اساتَاًِ   

. یىی دیگز اس ایي هغالؼات تزرسی رفتارّااي وواًطای هختلار تاز اثاز      ]11[اي تحت ایي ًَع تارگذاري هطاّذُ گزدد

-اي وزًص وٌتزلی تحت تاثیز پاراهتزّاي هختلفی هاًٌذ ضخاهت، عَل ٍ ضؼاع پَستِزخِّاي یىٌَاخت ٍ چتارگذاري

. لذا تحمیمات اًذوی رٍي پَستِ ّاي استَاًِ اي تحت تارگاذاري ّااي هحاَري تٌااٍتی     ]11[اي هی تاضذّاي استَاًِ

وٌتزلی ٍ وزًص وٌتزلی وزًص ایي  ًوًَِ ّا تحت تارگذاري ّاي تٌص  -غَرت گزفتِ است ٍ رفتار هٌحٌی ّاي تٌص

 تِ ًذرت یافت هی ضَد.

ّاي تار وٌتزلای ٍ جاتجاایی وٌتزلای هتماارى هحاَري لازار       اي تحت تارگذاريّاي استَاًِپَستِ ،در ایي همالِ         

 ّاي ّیستزسیس ًطاى دادُّا تز رٍي هٌحٌیگزفتِ اًذ ٍ رفتار ّاي وواًطی هختلر ٍ ّوچٌیي تاثیز ایجاد ایي وواًص

 ُ است.ضذ

 

  پوسته استوانه ايهندسه و خواص مكانيكي  .2

ٍ عَل ّاي هختلر تحت تارگذاري تار وٌتزلی ٍ  mm42، لغز خارجی  mm1.85پَستِ استَاًِ اي تا ضخاهت          

جاتجایی وٌتزلی هتمارى هحَري لزار گزفتِ اًذ. خَاظ هىاًیىی پَستِ استَاًِ اي هَرد هسهایص، تاز عثاك اساتاًذارد    

ASTME8 (. فاَرد هاَرد   1 ضاوارُ  )ضاىل  ]1[تذست ههذُ اسات   8812تا ووه دستگاُ سزٍ ّیذرٍلیه ایٌستزٍى

وازًص تذسات ههاذُ اس    -هی تاضذ وِ هٌحٌای تاٌص   MPa198ٍ تٌص تسلین  GPa211تا هذٍل یاًگ  St37هسهایص 

 فتِ ضذُ است.در ًظز گز 1.3ًطاى دادُ ضذُ است. ضزیة پَاسَى ًیش تزاتز  2 ضوارُ تست تجزتی در ضىل



 

 
 ASTME8تست وطص سادُ تز عثك استاًذارد  -1ضىل

 

 وزًص تذست ههذُ اس تست وطص سادُ -هٌحٌی تٌص -2ضىل

 

 يمرز طيشرا .3

تزاي تارگذاري هحَري تٌاٍتی رٍي پَستِ ّاي استَاًِ اي ًیاس تِ فیىسچزي هی تاضذ وِ تتَاًاذ تاار وطاص ٍ              

َستِ اػوال وٌذ. تِ ػلت ایٌىِ پَستِ ّاا اس ضاخاهت ًااسوی تزخاَردار ّساتٌذ رسٍُ      فطار را تذٍى ّیچ لغشضی رٍي پ

وزدى دٍ عزف هًْا اهىاى پذیز ًوی تاضذ. لذا اس سز دًذُ ّایی تزاي تمَیت دٍ سز پَستِ ّا استفادُ ضذُ اسات ٍ ایاي   

تَاًِ اي جَش دادُ ضذُ اًذ تا در ( ٍ ّز وذام اس هًْا اس دٍ عزف تِ پَستِ اسa -3ضوارُ سزدًذُ ّا رسٍُ ضذُ اًذ)ضىل

ٌّگام تارگذاري، پَستِ اس سزدًذُ ّا جذا ًگزدد. ًوًَِ ّاایی اس ایاي ًاَع اتػاارت در تارگاذاري هحاَري تٌااٍتی در        

، ًوًَِ ههادُ ضذُ را تاِ فاه ّااي ثاتات ٍ     b -3ضوارُ دیذُ هی ضَد. فیىسچزّاي ًطاى دادُ ضذُ در ضىل ]3[همالِ

وٌذ. هتحزن دستگاُ هتػل هی

 

 



 فیىسچز -bسز دًذُ  جْت تمَیت دٍ عزف پَستِ استَاًِ اي. a-  -3ضىل

 

 يتجربهاي تست  .4

استفادُ ضذُ است. ایي دستگاُ تاِ غاَرت    8812تزاي اًجام ایي تست ّا اس دستگاُ سزٍ ّیذرٍلیه ایٌستزٍى          

تَاًِ اي تَساظ فیىساچزّا تایي دٍ فاه دساتگاُ      را دارد. پَستِ ّاي اس kN251دیٌاهیىی تَاًایی اػوال تار تا همذار 

(. تارگاذاري تاِ دٍ   4ضاوارُ  هحىن هی گزدد ٍ تارگذاري تَسظ فه هتحزن پاییي تِ پَستِ اػوال های گازدد )ضاىل   

غَرت تار وٌتزلی ٍ جاتجایی وٌتزلی هتمارى هحَري رٍي ًوًَِ ّا اػوال گزدیذُ است. رفتار هٌحٌی ّاي ّیستزسیس 

َستِ ّاي استَاًِ اي تِ ضذت تِ وواًص هَضؼی ایجاد ضذُ در ًوًَِ ّا در ٌّگام تارگذاري عای  تِ دست ههذُ تزاي پ

رٍي ًوًَِ ّا اػوال گزدیذُ اسات   mm1سیىل ّاي هتَالی ٍاتستِ است. تارگذاري ّاي جاتجایی هحَري در هحذٍدُ 

 اػوال ضذُ است. kN21ٍ تارگذاري تاروٌتزلی در هحذٍدُ 

 

 INSTRON8802ِ اي تحت تارگذاري چزخِ اي تَسظ دستگاُ سزٍ ّیذرٍلیه پَستِ استَاً -4ضىل

 

 نتايج تجربي ليتحل .5

پاس اس چٌاذ    mm311تزاي پَستِ ّاي تا عَل تیطاتز اس   kN21در حالت تاروٌتزلی هتمارى هحَري تا ًیزٍي          

ٍساظ دّاًاِ پَساتِ، ووااًص     چزخِ در ًشدیىی فیىسچزّا پَستِ ضزٍع تِ وواًص هَضؼی هی وٌذ ٍلی در ًْایت در 

(. ّواًغَر وِ اس ضىل هطخع است وواًص هَضؼی ایجاد ضاذُ در ًشدیىای فیىساچزّا    5ضوارُ اتفاق هی افتذ)ضىل

 دلیما هطاتِ یىذیگز هی تاضذ.

 



 
 mm391وواًص تحت تارگذاري تار وٌتزلی هتمارى تزاي پَستِ اي تا عَل   -5ضىل

 

ووتز، اس ّواى ًماعی وِ وواًص هَضؼی اتفاق افتادُ است پَستِ فطزدُ های گازدد واِ ایاي      تزاي عَل ّاي          

 ( ٍ یا تاِ غاَرت دایازٍي واِ در ضاىل     6ضوارُ )ضىل mm291فطزدگی تِ غَرت سِ گَش تزاي پَستِ اي تا عَل 

تاا   6 ضاوارُ  لتا فلص سیاُ رًگ هطخع گزدیذُ ایجاد هی گزدد. ًَع فطزدگی سِ گَش ایجاد ضذُ در ضاى  5 ضوارُ

اداهِ تارگذاري تِ غَرت واهال هطاتِ رٍي ّن ایجاد هی گزدد. ّوچٌیي اس داخل پَستِ ًیاش تماارى ایاي فطازدگی تاِ      

ٍضَح دیذُ هی ضَد وِ در همالِ اي رٍي ّویي رفتار اًتْاي پَستِ ّا تحت تارگاذاري یىٌَاخات ٍ چزخاِ اي تحا      

ضذُ در حیي تارگذاري هثل سِ گَش ٍ یا حتی ضص ضالؼی هاَرد   واهلی غَرت گزفتِ است ٍ تؼذاد ضلغ ّاي ایجاد 

تزرسی لزار گزفتِ است ٍ تا تغییز پاراهتزّایی ّوچَى لغز پَستِ ّا، عَل هًْا ٍ ًَع تارگذاري، تغییز ضىل ّاي ایجاد 

 . ]11[ضذُ هَرد تزرسی لزار گزفتِ است

 

 mm291َستِ اي تا عَل وواًص تحت تارگذاري تار وٌتزلی هتمارى هحَري تزاي پ -6ضىل

 

ًطااى دادُ ضاذُ اًاذ.     7 ضاوارُ  ًَع تارگذاري هٌحٌی ّاي ّیستزسیس تِ دسات ههاذُ، در ضاىل    ّویيتحت          

هطاّذُ هی ضَد وِ تحت تارگذاري تاروٌتزلی هتمارى هحَري تِ ػلت ایجاد وواًص هَضاؼی در ًاحیاِ فطااري رفتاِ     

ّاي هتَالی اضافِ هی گزدد ٍ ایاي اًثاضات وازًص پالساتیه در ًْایات      رفتِ تِ وزًص پالستیه تالیواًذُ در سیىل 

هٌجز تِ فزٍپاضی ًوًَِ هی گزدد. تحت تارگذاري تار وٌتزلی تا ًیزٍي هتَسظ غفز اًثاضات وازًص پالساتیه ّان در     

ًاحیِ وططی ٍ ّن در ًاحیِ فطاري هٌحٌی ّاي ّیستزسیس هطاّذُ هی گزدد اها تِ ػلات ٍجاَد ووااًص در ًاحیاِ     

فطاري سزػت اًثاضت وزًص پالستیه در ایي ًاحیِ تیطتز اس ًاحیِ وططی هی تاضاذ ٍ هٌحٌای ّااي ّیساتزیس در     



سیىل ّاي هتَالی تِ سوت چپ ًوَدار توایل پیذا هی وٌٌذ. رفتار اًثاضت وزًص پالستیه تالیواًذُ عی سیىل ّااي  

ٌذ ٍ ایي رفتار تا ٍجَد تٌص هتَسظ غیاز غافز   ( هی ًاهRatchetingهتَالی تحت تارگذاري تٌص وٌتزلی را رچتیٌگ )

تیطتز هی گزدد. ٍلی تزاي پَستِ ّاي استَاًِ اي تِ ػلت پذیذُ وواًص هَضؼی در ًاحیِ فطاري ایي رفتار تاِ ٍضاَح   

 در هٌحٌی ّاي ّیستزسیس حتی تذٍى تار هتَسظ غیز غفز ٍ تِ غَرت تار وٌتزلی هتمارى هحَري هطاّذُ هی گزدد. 

 

 

 تحت تارگذاري تار وٌتزلی هتمارى هحَري mm291حٌی ّیستزسیس تزاي پَستِ اي تا عَل هٌ  -7ضىل

 

تحت تارگذاري ّاي جاتجایی وٌتزلی هتمارى هحَري هطاّذُ هی ضَد وِ پَستِ اس خاَد رفتاار ًازم ضاًَذگی              

َستِ گازدد ایاي ووااًص تاِ     ًطاى هی دّذ. در غَرتی وِ اػوال تار در ًاحیِ فطاري تاػ  ایجاد وواًص هَضؼی در پ

ٍجَد ههذُ تاػ  هی گزدد سزػت ًزم ضًَذگی پَستِ در ًاحیِ فطاري تیطتز اس ًاحیِ وططی گزدد وِ تزاي دٍ عاَل  

mm231  ٍmm391  تا جاتجاییmm1 ًطاى دادُ ضذُ است. در ّز دٍ ًوًَِ هطااّذُ   9ٍ  8  تِ تزتیة در ضىل ّاي

وزًص پالستیه تالیواًاذُ در تاار غافز در ًاحیاِ فطااري تیطاتز اس ًاحیاِ         هی ضَد وِ در اٍلیي سیىل اس تارگذاري،

وططی هی تاضذ ٍ ایي تِ دلیل ایجاد وواًطی هی تاضذ وِ در ًاحیاِ فطااري ایجااد ضاذُ تاَد. ایاي اًثاضات وازًص         

اري تاِ  پالستیه در ّز دٍ ًاحیِ عی سیىل ّاي هتَالی تِ تذریج سیاد هی گزدد اها سزػت افشایص هى در ًاحیاِ فطا  

 دلیل وواًص هَضؼی ایجاد ضذُ تیطتز اس ًاحیِ وططی هی تاضذ.

 

تحت تارگذاري جاتجایی وٌتزلی هتمارى هحَري mm231هٌحٌی ّیستزسیس تزاي پَستِ اي تا عَل  -8ضىل



 تحت تارگذاري جاتجایی وٌتزلی هتمارى هحَري mm391هٌحٌی ّیستزسیس تزاي پَستِ اي تا عَل   -9ضىل

 

 يجمع بند .6

تا تَجِ تِ هطاّذات تجزتی ٍ رفتار هٌحٌی ّاي ّیستزسیس تِ دست ههذُ اس تست ّاي تجزتی هی تَاى ًتاایج           

 سیز را تیاى وزد.

 

  تحت تارگذاري تار وٌتزلی هتمارى، تِ ػلت ایٌىِ پَستِ ّاي استَاًِ اي پس اس چٌذ چزخِ دچار وواًص

چپ هتوایل ضذُ ٍ وزًص پالستیه تالیواًذُ در ًاحیِ  هَضؼی هی گزدًذ هٌحٌی ّاي ّیستزسیس تِ سوت

 فطاري اًثاضتِ هی ضَد تا در ًْایت تاػ  فزٍپاضی پَستِ گزدد.

  تزاي پَستِ ّاي تلٌذ در غَرت ایذُ هل تَدى ًوًَِ ّا ٍ ػذم ٍجَد ًمع، در ٍسظ عَل پَستِ وواًص اتفاق

 وواًص هی وٌذ.هی افتذ ٍ تزاي عَل ّاي وَتاُ در ًشدیىی فیىسچزّا پَستِ 

  تحت تارگذاري جاتجایی وٌتزلی هتمارى هحَري، در غَرتی وِ پَستِ در ًاحیِ فطاري تِ وواًص هَضؼی

تا در چزخِ ّاي هتَالی رفتار ًزم ضًَذگی پَستِ در ًاحیِ فطاري تیطتز اس ًاحیِ  هی ضَدتزسذ تاػ  

 وططی گزدد. 
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