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واژگان کليدي

 .1مقدمه
محصوالت نفتي و پااليشگاهي غالباً توسط خطوط لولة

صنايع همچون نفت ،گاز ،پتروشيمي و پااليشگاهياند .در مقايسه

جوشکاريشده منتقل و فرآوري ميشوند .لولههاي با درز جوش

با لولههاي اسپيرال ،2که قطر زيادي دارند ،لولههاي با درز جوش

طولي از جمله انواع متداول لولههاي مورد استفاده در بسياري از

طولي ،که معموالً در تأسيسات پااليشگاهي مورد استفاده قرار
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ميگيرند ،قطر کمتري دارند .همچنين در مقايسه با لولههاي

برشي قرار بگيرند .براي بررسي رفتار رشد ترک و شکست در

جوشکاريشدة اسپيرال ،لولههاي با درز جوش طولي داراي

چنين لولههاي ترکداري تعيين ضرايب شدت تنش تحت شرايط

صلبيت کمتر و توزيع تنش غيرهمگنتري ميباشند .بنابراين

شکست مود ترکيبي کششي  -برشي امري ضروري است.

درصد آسيبپذيري و صدمهديدگي اين لولهها در مقايسه با

با توجه به کاربردهاي فراوان لولههاي انتقال نفت و گاز و

لولههاي اسپيرال بيشتر است .نتايج تحقيقات متعدد روي لولههاي

اهميت بررسي رفتار رشد ترک و شکست در آنها ،تحقيقات

وامانده شده نشان ميدهد که واماندگي و خرابي لوله از محل يک

فراواني در زمينة تحليل و بررسي ترک در چنين لولههايي بهروش

ترک يا عيب موجود در لوله شروع ميشود [ .]1بنابراين يافتن

اجزاي محدود انجام شده و يا در حال انجام است .در بيشتر اين

عيوب و ترکهاي احتمالي در ساختار لولهها اهميت بسزايي دارد.

پژوهشها ،پژوهشگران به بررسي و محاسبة پارامترهاي شکست،

از اينرو آزمايشهاي غيرمخربي چون روش چشمي ،روش مايعات

از جمله ضريب شدت تنش نوک يا جبهة ترک در مود اول

نافذ ،روش فراصوتي ،روش مغناطيس ،جريانهاي گردابي ،روش

شکست پرداختهاند .در اين راستا در سالهاي  1891و  1892م،

پرتوهاي ايکس و جز اينها براي يافتن عيوب در لولهها استفاده

نيومن و راجو [ ]4-3توانستند ضريب شدت تنش مود  1را براي

شده است .از جمله پرکاربردترين آزمايشهاي غيرمخرب براي

بازة وسيعي از پارامترهاي هندسي ترکهاي نيمبيضوي داخلي و

يافتن عيوب در لولهها ميتوان به آزمون فراصوت 3اشاره کرد .در

خارجي ارائه کنند .آتلوري و کاتيرسان [ ،]5همچنين مکگوان و

اين روش امواج فراصوت با بسامد باال و دامنة کم به داخل

ريموند [ ]6توانستند ضريب شدت تنش را براي يک ترک سطحي

ضخامت لوله فرستاده ميشوند .اين امواج پس از برخورد به هر

نيمبيضوي با استفاده از روشهاي اجزاي محدود بهدست آورند.

گسستگي بازتابيده ميشوند ،قسمتي از اين امواج بهسمت حسگر

کاوه و آيتاهللي [ ]7نيز به محاسبة ضرايب شدت تنش مود 1

ميرود و حسگر آن را دريافت ميکند .از روي دامنه و زمان

بارگذاري براي قطعة خمش سهنقطهاي شياردار پرداختند.

بازگشت اين امواج ميتوان به مشخصههاي اين گسستگي شامل

شهرآئيني و هاشمي [ ]9نيز به بررسي اثر تغييرات طول و عمق

موقعيت و ابعاد آن پي برد [.]2

ترک سطحي نيمبيضوي بر ايمني لولة فوالدي انتقال گاز

نتايج آزمايشهاي غيرمخرب روي اين دسته از لولهها نشان

پرداختهاند .نظري و عاصمي [ ]8به تعيين ضريب شدت تنش

ميدهد که فلز جوش و قسمتي از خود لوله که در نزديکي ناحية

براي ترک نيمبيضوي طولي در يک استوانة جدارضخيم تحت

جوشکاريشده (ناحية متأثر از حرارت) قرار دارند ،از شايعترين

بارگذاري حرارتي هذلولي پرداختند .به تازگي نيز اثر انتقال حرارت

محلهاي بروز و پيدايش ترک ميباشند .در بررسي ترکهاي

جابهجايي اجباري بر ضرايب شدت تنش گذرا در ترکهاي

ايجادشده در اطراف جوشهاي طولي ،معموالً ترکهاي طولي در

نيمدايروي طولي ايجادشده در محور استوانهها توسط نبوي و

امتداد خط جوش نسبت به ترکهاي عرضي بحرانيتر بوده و در

همکاران [ ]11مورد بررسي قرار گرفته است .عليپور و همکاران

نتيجه غالباً به بررسي رفتار اينگونه ترکها پرداخته ميشود .اين

[ ]11نيز به تعيين ضرايب شدت تنش حرارتي براي ترک

ترکها که عمدتاً در امتداد طولي لوله و در راستاي خط جوش

نيمبيضوي طولي در يک پوستة استوانهاي با استفاده از روش

پديد ميآيند ميتوانند هم در جدارة داخلي و هم در جدارة خارجي

اجزاي محدود پرداختند .بنهامن و همکاران [ ]12به بررسي اجزاي

لوله ايجاد شوند .اين ترکها ميتوانند در حين عمر سرويسدهي

محدود ترکهاي نيمبيضوي موجود در لولههاي پلي اتيلن تحت

و شرايط کاري لوله بهطور ناگهاني و سريع رشد کنند و سبب

فشار داخلي پرداختند .باوجود تحقيقات فراوان ،بررسي رفتار

شکست و حتي انفجار لوله شوند .بنابراين الزم است روشهاي

شکست لولههاي داراي ترک تحت مود ترکيبي ،کمتر مورد

مناسبي جهت تخمين و ارزيابي عملکرد مناسب و عاري از خطر

بررسي قرار گرفته است .لذا در اين مقاله براي شناسايي

لولههاي جوشکاري شده با درز جوش طولي مورد استفاده قرار

بحرانيترين ترک در لولههاي با درز جوش طولي ،ضرايب شدت

گيرد و استحکام ،يکپارچگي و عمر سرويسدهي باقيماندة اين

تنش ترکهاي سهبعدي نيمبيضوي طولي در سرتاسر نقاط جبهة

لولهها بررسي گردد .ترکهاي موجود در اين لولهها ميتوانند در

ترک در جدارة داخلي و خارجي لولههاي با درز جوش طولي تحت

معرض بارگذاريهاي پيچيدهاي چون ترکيبي از بارهاي کششي و

بارگذاري توأمان فشار داخلي و پيچش تعيين شده است.
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درز جوش طولي

اما در حالت بارگذاري مود ترکيبي ،جهت و مسير رشد ترک به

ترکهاي موجود در لولههاي با درز جوش طولي ميتوانند در

نوع بارگذاري وابسته است؛ لذا تعدادي معيار شکست مود ترکيبي

معرض بارگذاريهاي پيچيدهاي قرار داشته باشند .مثلً ،در صنايع

وجود دارد که با استفاده از آنها ميتوان زاوية شروع رشد ترک و

پااليشگاهي ،لولههاي با درز جوش طولي بهصورت متقاطع و در

بار بحراني متناظر با لحظة شکست را پيشبيني کرد .برخي از اين

جهات مختلف به يکديگر جوش شدهاند که بهواسطة وجود فشار

معيارها عبارتاند از معيار بيشترين تنش محيطي [ ،]13بيشترين

داخلي و افزايش طول بهعلت تغييرات دمايي ،تغيير شکلهاي

نرخ آزادسازي انرژي [ ]14و کمترين چگالي انرژي کرنشي [.]15

پيچيدهاي را تجربه ميکنند .در شکل  1مجموعهاي از اين لولهها
در يک واحد پااليشگاهي نمايش داده شده است.

شكل  .2بارگذاري مود ترکيبي اعمالشده به يک ترک طولي
واقع در جدارة لوله با درز جوش طولي
شكل  .1لولههاي متقاطع با درز جوش طولي در تأسيسات پااليشگاهي

 .3حل تحليلي براي ترکهاي سطحي موجود در لولهها
چنانچه ترکي در قسمتي از خط جوش و در جدارة داخلي يا

در اين بخش به حل تحليلي و تعيين ضرايب شدت تنش

خارجي لوله بهوجود آيد ،اين ترک ميتواند در معرض ترکيبي از

ترکهاي سطحي موجود در لولهها پرداخته شده است .فرض

تغيير فرم کششي و بازشوندة لبههاي ترک (مود  1بارگذاري)

ميشود  x 1و  x 2مختصات کارتزين در صفحة ترک بيضوي و

ناشي از اعمال فشار داخلي و تغيير فرم برشي و لغزشي لبههاي

 x 3مختصات کارتزين در عمود بر صفحة ترک بيضوي باشد .با

ترک روي هم (مود  2و  3بارگذاري) ناشي از بارهاي پيچشي که

توجه به شکل  3معادلة مرز ترک بيضوي در مختصات کارتزين را

لولههاي متقاطع در اثر تغييرات دمايي روزانه يا فصلي به يکديگر

ميتوان بهصورت  1نوشت [:]16

وارد ميکنند ،قرار بگيرد .در شکل  2اين دو نوع تغيير فرم در يک
لولة ترکدار با درز جوش طولي و تحت تغيير فرم کششي  -برشي

2

2

()1

a2

 x1   x 2 
      1 , a1
 a1   a2 

ناشي از بارهاي فشار داخلي و پيچشي نمايش داده شده است.

بهطوريکه در اين رابطه  a1و  a2بهترتيب قطر بزرگ و

بنابراين در حالت کلي و در عمل ،واماندگي بسياري از لولههاي

کوچک بيضي هستند .راحتتر است رابطة  1را در مختصات

تأسيسات پااليشگاهي جوشکاريشده با درز جوش طولي و داراي

بيضيوار بهصورت رابطة  2بيان نمود:

ترک در شرايط بارگذاري مود ترکيبي کششي  -برشي بهوقوع
ميپيوندد .مقدار و سهم تأثير هرکدام از اين مودها با استفاده از
پارامترهايي به نام ضريب شدت تنش مود  ،)KI( 1ضريب شدت
تنش مود  )KII( 2و ضريب شدت تنش مود  )KIII( 3بهصورت
کمي قابل بيان است .در حاليکه جهت و زاوية شکست در

سال چهارم ،شمارة اول ،بهار و تابستان 4931

()2

  x 32 
   0
  s 

  x 22
 2
  a2  s

 x2
w s   1   2 1
 a1  s
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 .2بارگذاري ترکيبي اعمالشده به ترک در لولههاي با

بارگذاري مود  1خالص همواره در امتداد راستاي ترک اوليه است،
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بهطوريکه در اين رابطه ،ضرايب  Aثوابت تعييننشده و

 9را ميتوان با استفاده از روابط  4تا  6به فرم ماتريسي بهصورت

پارامترهاي  iو  jمعرف تقارن بارگذاري نسبت به محورهاي

 8بيان نمود:

دستگاه مختصات ميباشند .حل متناظر با بارگذاري بيان شده با

()8

رابطة  3برحسب تابع پتانسيل  f 3بهصورت رابطة  4در نظر گرفته
ميشود:

N N N 1

N 1

در رابطة اخير   P تابعي از مختصات کارتزين  x 1 , x 2 , x 3 
و  Nتعداد کل ضرايب  Aو  Cاست .با ارضاي شرايط مرزي بر

M

k

() 4

    P C 

1

1

f 3  C 3,ik, jl ,l F2 k  2l i ,2l  j
i 0 j 0 k 0 l 0

در اين رابطه ثوابت  Cثوابتي تعييننشده ميباشند.
 2 k i  j

x 12 k  2 l i x 22 l  j

() 5

F2 k  2 l i ,2 l  j 



2 k  i  j 1
ds


  w  s  

Q  s   
3


روي سطح ترک ،رابطة بين ثوابت  Aو  Cبهصورت  11قابل
بيان است:
()11

N N N 1

N 1

پس از اينکه ثوابت  Cبا حل رابطة  11تعيين شدند ،ميتوان
ضريب شدت تنش مود  1را براي يک بارگذاري واردشده به سطح
ترک با استفاده از رابطة  11محاسبه کرد [.]16
0.5

Q  s   s  s  a12  s  a22 

() 6
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! i  j  1

 2k
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i , j 

 C 3, k l ,l
 a2 
در رابطة فوق  معرف زاوية بيضوي است که از محور x 1

اندازهگيري ميشود؛  Aنيز بهصورت رابطة  12بيان ميشود:
A  a12Sin 2  a22Cos2

()12

ضرايب شدت تنش مود  2و  3نيز بهصورت روابط  13تا 16
شكل  .3ترک بيضوي موجود در جسم

محاسبه ميشوند [:]16
0.5

بنابراين ميدان جابهجايي و تنش برحسب تابع پتانسيل f 3

بهصورت زير بيان ميشوند:
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 22  2G  f 3,22  2f 3,11  x 3f 3,322 

() 9
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در روابط  7و  G ،9و  بهترتيب مدول برشي و ضريب
پواسون ميباشند .براي راحتي ،ميدان تنش ارائهشده توسط رابطة
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قبل از انجام مدلسازي عددي و تحليل ترکهاي ايجادشده در

فاصلة بيبعد  x/cدر سرتاسر جبهة ترک و براي طول ترکهاي

مخازن تحت فشار الزم است از روند مدلسازي و تحليل اطمينان

مختلف ارائه نمود .در اينجا براي اطمينان از روند مدلسازي و

حاصل نمود .لذا در اين راستا از کار تحقيقاتي قرهباغي [ ]17که به

تحليل ،پوستة استوانهاي ترکدار فوق با مشخصات ذکرشده در

محاسبة ضريب شدت تنش مود  1پوستههاي استوانهاي ترکدار

نرمافزار آباکوس مدلسازي شده و نتايج مربوط به ضريب شدت

در معرض فشار داخلي پرداخته است ،استفاده ميشود .اين

تنش مود  1ترکها با نتايج محاسبهشده توسط قرهباغي مقايسه

پژوهشگر در کار خود چند ترک سهبعدي نيمبيضوي با طولهاي

ميشوند .در اينجا بهدليل تقارن موجود فقط نتايج مربوط به نيمي

مختلف در امتداد خط جوش و در جدارة خارجي پوستة استوانهاي

از طول ترک گزارش شده است .در شکل  4مقايسه نتايج

آلومينيومي با شعاع  25سانتيمتر ،ضخامت  4ميليمتر و طول 1/5

محاسبهشده در اين پژوهش با نتايج محاسبهشده توسط قرهباغي

متر بهصورت طولي در نظر گرفته است .عمق ترکها برابر با 2

نمايش داده شده است .با توجه به اين شکل مشخص ميشود که

ميليمتر و نسبت عمق ترک به طول ترک ( )a/cدر محدودة 1/4

تطابق خوبي بين نتايج اين پژوهش و نتايج قرهباغي وجود دارد.

تا  1درنظر گرفته شده است .وي پس از محاسبة ضريب شدت

اين تطابق بين نتايج تحقيق حاضر با نتايج قرهباغي ،صحت روند

تنش مود  1ترکها تحت بارگذاري فشار داخلي برابر با 11

مدلسازي و تحليلهاي انجامشده در اين مقاله را نشان ميدهد.

)KI (Mpa.m0.5

فاصلة بيبعد جبهة ترک

شكل  .4مقايسة مقادير ضرايب شدت تنش مود  1بين نتايج محاسبهشده در تحقيق حاضر با نتايج محاسبهشده توسط قرهباغي []17

 .5مدلسازي المان محدود ترکهاي نيمبيضوي طولي

موجود در ديوارة لولهها ،دانستن پارامترهاي ضخامت ديوارة لوله

در جدارة داخلي و خارجي لولههاي با درز جوش طولي

( ،)tشعاع لوله ( ،)Rطول ترک ( )cو عمق ترک ( )aالزم است.

ترکهاي سطحي را ميتوان بهصورت نيمبيضوي در نظر گرفت؛

علوه بر پارامترهاي ذکرشده ،ضريب االستيسيتة پوسته ( )Eو

زيرا بر اساس تحقيقاتي که لين و اسميت [ ]19در سال  1889م

ضريب پواسون پوسته ( )νنيز جهت مدلسازي لوله ترکدار مورد

انجام دادند ،مشخص شد که ترکها با هر شکل دلخواه ،پس از

نياز است .در اين مقاله ،بهمنظور تشخيص بحرانيترين ترک در

کمي رشد بهصورت نيمبيضوي درميآيند و پس از آن بهصورت

لولههاي با درز جوش طولي ،با فرض ثابتبودن طول ترک به

نيمبيضوي رشد ميکنند .در شکل  5نمايي شماتيک از ترک

مدلسازي  12ترک طولي نيمبيضوي در نرمافزار آباکوس با نسبت

سطحي طولي نيمبيضوي در جدارة داخلي و خارجي لوله نمايش

منظرهاي ( 1/5 )a/cالي  1يک بار در جدارة داخلي لوله و بار

داده شده است .معموالً راستاي طولي ترک را منطبق بر قطر

ديگر در جدارة خارجي لوله پرداخته شده است .لولة مدلسازي شده

بزرگ بيضي و راستاي عمق ترک را منطبق بر قطر کوچک آن در

از جنس فوالد با مدول االستيسيتة  211گيگاپاسکال ،ضريب

نظر ميگيرند .براي مشخصکردن هندسة ترکهاي نيمبيضوي

پواسون  1/3و شعاع  15سانتيمتر ،ضخامت  2سانتيمتر و طول
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 .4صحتسنجي روند مدلسازي و تحليل

مگاپاسکال ،منحنيهاي تغييرات ضريب شدت تنش را توسط

محاسبه ضرايب شدت تنش ترکهاي سهبعدي نيمبيضوي در لولههاي با درز جوش طولي تحت بارگذاري مود ترکيبي

يک متر است .ترکهاي مدلسازي شده داراي طول ثابت 2

بارگذاري در لولههاي با درز جوش طولي تابعي از بار اعمالي ،طول

سانتيمتر و با توجه به نسبت منظر ترکها داراي عمق  5الي 11

ترک ،عمق ترک و هندسة لوله (شعاع و ضخامت لوله) هستند و

ميليمتر ميباشند .مطابق شکل  2در تمام  12حالت ترک موجود،

بهصورت رابطة  17بيان ميشوند [:]18
a a 
K  Y   , ,t    πa
c R 
a a 
K  Y   , ,t    πa
c R 

لولة تحت بارگذاري فشار داخلي  51بار و پيچش  11111نيوتن
متر قرار گرفته است.
()17

a a 
K  Y   , ,t    πa
c R 

در رابطة اخير  Y  ،Y و  Y بهترتيب ضرايب هندسي
مودهاي  2 ،1و  3ميباشند .در موارد خاص که هندسه و بارگذاري
ساده است ،ميتوان ضرايب شدت تنش را با استفاده از روشهاي
تحليلي محاسبه کرد ،اما در اکثر موارد که مسئله پيچيدهتر است
(نظير ترکهاي سهبعدي در لولههاي با درز جوش طولي) به
روشهاي عددي از جمله روش اجزاي محدود نياز است .در روش
اجزاي محدود ،براي محاسبة ضرايب شدت تنش در سرتاسر جبهة
شكل  .5ترک سطحي طولي نيمبيضوي در جدارة داخلي و خارجي لوله

بهمنظور مدلسازي تکينگي موجود در مؤلفههاي تنش و
کرنش جبهة ترک ،از المانهاي ويژهاي با نام المانهاي

منفرد4

براي جبهة ترک استفاده ميگردد .براي ايجاد المانهاي تکين
اطراف ترک الزم است حجم کوچکي با عنوان تونل ترک که
دربرگيرندة المانهاي تکين است در اطراف ترک طرحريزي شود.
براي انجام اين کار در نرمافزار آباکوس ابتدا ميبايست
قسمتبندي مناسب و ويژهاي در اطراف ترک صورت پذيرد و
سپس با استفاده از قابليت نرمافزار ،المانهاي مذکور در راستاي
جبهة ترک ايجاد شوند .نحوة مشبندي کل لوله و اطراف ترک
براي يک ترک طولي خارجي و داخلي با نسبت منظر 1/9
بهترتيب در شکلهاي  6و  7نمايش داده شده است .براي
مشبندي کل لوله و ترک خارجي و داخلي موجود در لوله بهترتيب
از  97436و  95811المان مکعبي درجه دوم  C3D20Rبا 21

ترک از روش انتگرال  Jاستفاده ميشود .روش انتگرال  Jبهصورت
رابطة  19بر روي کانتور  که نوک ترک را در بر ميگيرد تعريف
ميشود [:]21
u


J   Wdy T i i ds 
x



()19

در محاسبات عددي معموالً محاسبة انتگرال در رابطة 19
مشکل است ،بههمين دليل معموالً رابطة  19را بهصورت  18به
انتگرال سطح تبديل ميکنند:
 u
 q 
()18
J     ij i  W 1 j   dA

x

x
1
 i
A 
در رابطة  A ،18سطح بين دو کانتور دربرگيرندة ترک و q

تابع وزني همواري است که روي کانتور داخلي برابر با يک و روي
کانتور بيروني برابر با صفر ميباشد؛ همچنين  Wبيانگر انرژي
کرنشي است که بهصورت  21محاسبه ميشود:
()21

1
W    ij d  ij   ij  ij
2

گره 5استفاده شده است .همچنين در اين مقاله از بردار نرمال بر

در اين مقاله مقادير ضرايب شدت تنش در سرتاسر جبهة

صفحة ترک براي تعريف جهت رشد ترکها در نرم افزار آباکوس

ترک توسط نرمافزار آباکوس بهصورت مستقيم و با استفاده از

استفاده شده است.

روش انتگرال  Jاستخراج شده است .در واقع پس از محاسبة
انتگرال  Jکه برابر ميزان نرخ انرژي کرنشي در ترک تحت

 .6محاسبة ضرايب شدت تنش

بارگذاري مونوتونيک ميباشد ،ميتوان اين مقدار را براي شرايط

ضرايب شدت تنش پارامترهاي اساسي براي بررسي رفتار شکست

االستيک خطي برحسب ضرايب شدت تنش مودهاي مختلف

سازههاي ترکدار ميباشند .اين ضرايب در هر يک از مودهاي

بارگذاري با استفاده از روابط  21و  22بيان نمود.
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شكل  .6نمايي از مشبندي کل لوله و اطراف ترک طولي خارجي با نسبت منظر 0/8

شكل  .7نمايي از مشبندي کل لوله و اطراف ترک طولي داخلي با نسبت منظر 0/8

()21

, i  I,II

()22

E Ji
1  2

E J III
1 

Ki 

K III 

بهطوريکه در اين روابط  Eو  νبهترتيب مدول االستيسيسته
و ضريب پواسون ميباشند .البته همانگونه که اشاره شد ،نرمافزار
آباکوس بلفاصله پس از انجام تحليل استاتيکي ،مقدار انتگرال

داده شده است .در شکل  8نيز نمايي از جبهة ترک و نقاط روي
آن براي ترک طولي خارجي ،که ضرايب شدت تنش در آنها
استخراج شده ،نمايش داده شده است .براي سهولت در تعيين
نقاط روي جبهة ترک ،مطابق شکل  8مختصات  xرا تعريف
نموده و نقاط روي جبهة ترک توسط فاصلة بيبعد  x/cمشخص
ميگردند.

J

و مقادير هر يک از ضرايب شدت تنش مودهاي کششي و برشي

 .7نتايج

را بهصورت مستقيم محاسبه و گزارش مينمايد .در شکل  9مسير

نمودارهاي تغييرات ضرايب شدت تنش در سرتاسر جبهة ترک

و کانتورهاي درنظر گرفته شده براي محاسبه انتگرال  Jنمايش

براي ترکهاي طولي مدلسازي شده در جدارة خارجي و داخلي
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لوله در شکلهاي  11تا  15نمايش داده شده است .مطابق با اين

نسبت به ضريب شدت مود  3بحرانيتر است .بنابراين تأثير برش

شکلها مشخص ميشود که حداکثر مقدار ضريب شدت تنش مود

داخل صفحه نسبت به برش خارج از صفحه در ترکهاي موجود

 1در ترکهاي طولي خارجي و داخلي با نسبت منظرهاي ،1/5

در لولهها بيشتر است .بر خلف مود  1بارگذاري ،که علمت منفي

 1/6و  1/7که ترک بيشتر حالت بيضوي دارد در عميقترين نقطة

ضريب شدت تنش به معناي بستهشدن وجوه ترک ميباشد،

ترک اتفاق ميافتد و هرچه از عميقترين نقطه ترک بهسمت

مقادير منفي در ضرايب شدت تنش مود  2و  3تنها نشاندهندة

سطح آزاد ترک حرکت ميگردد ،مقدار اين ضريب کاهش مييابد.

تعويض جهت تنش برشي اعمالي است .بنابراين مقادير مثبت و

اما در ترکها با نسبت منظرهاي  1/8 ،1/9و  1که ترک بيشتر

منفي اين دو ضريب مود برشي تأثير يکساني در رفتار تغيير فرم

حالت دايروي دارد ،حداکثر مقدار ضريب شدت تنش مود  1در

برشي لبههاي ترک دارد.

سطح آزاد ترک و حداقل مقدار آن در عميقترين نقطة ترک اتفاق
ميافتد.

در شکلهاي  16تا  19نيز براي مقايسة ضرايب شدت تنش
ترکهاي طولي داخلي و خارجي ،نتايج مربوط به ضرايب شدت

حداکثر مقادير ضريب شدت تنش مود  2و  3نيز در ترکهاي

تنش براي سه نسبت منظر  1/7 ،1/5و  1در ترکهاي داخلي و

طولي خارجي و داخلي بدون توجه به نسبت منظر ترک بهترتيب

خارجي با يکديگر مقايسه شده است .مطابق با اين شکلها

در سطح آزاد ترک و عميقترين نقطة ترک اتفاق ميافتند .با توجه

مشخص ميشود در يک نسبت منظر يکسان مقدار ضريب شدت

به مقادير ضرايب شدت تنش مودهاي  2و  3نيز مشخص ميشود

تنش مود  1در سرتاسر جبهة ترک براي ترکهاي داخلي

که هم در ترکهاي موجود در جدارة داخلي و هم در ترکهاي

بحرانيتر ميباشد .اما مقادير ضرايب شدت تنش مود  2و  3در

موجود در جدارة خارجي ،مقدار مطلق ضريب شدت تنش مود 2

سرتاسر جبهة ترک براي ترکهاي خارجي بحرانيتر است.

شكل  . 8مسير و کانتورهاي در نظر گرفته شده براي محاسبة انتگرال J

شكل  .9جبهة ترک و نقاط آن براي ترک طولي خارجي با نسبت منظر 0/8

فاصلة بيبعد جبهة ترک

فاصلة بيبعد جبهة ترک

شكل  .10تغييرات ضريب شدت تنش  KIدر سرتاسر جبهة ترک خارجي

شكل  .11تغييرات ضريب شدت تنش  KIIدر سرتاسر جبهة ترک خارجي
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شكل  .12تغييرات ضريب شدت تنش  KIIIدر سرتاسر جبهة ترک خارجي

شكل  .13تغييرات ضريب شدت تنش  KIدر سرتاسر جبهة ترک داخلي

فاصلة بيبعد جبهة ترک

فاصلة بيبعد جبهة ترک

شكل  .14تغييرات ضريب شدت تنش  KIIدر سرتاسر جبهة ترک داخلي

شكل  .15تغييرات ضريب شدت تنش  KIIIدر سرتاسر جبهة ترک داخلي

فاصلة بيبعد جبهة ترک

فاصلة بيبعد جبهة ترک

شكل  .16مقايسة ضريب شدت تنش  KIترکهاي داخلي و خارجي

شكل  .17مقايسة ضريب شدت تنش  KIIترکهاي داخلي و خارجة

فاصلة بيبعد جبهة ترک

فاصلة بيبعد جبهة ترک

شكل  .18مقايسة ضريب شدت تنش  KIIIترکهاي داخلي و خارجي

شكل  .19منحني تغييرات ضريب شدت تنش معادل در سرتاسر جبهة ترک

در سرتاسر جبهه ترک

براي ترکهاي طولي داخلي و خارجي
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فاصلة بيبعد جبهة ترک

فاصلة بيبعد جبهة ترک

محاسبه ضرايب شدت تنش ترکهاي سهبعدي نيمبيضوي در لولههاي با درز جوش طولي تحت بارگذاري مود ترکيبي

بنابراين براي تعيين بحرانيتر بودن ترکهاي طولي داخلي يا

رشد ترکهاي طولي ايجادشده ميتواند مؤثر باشد .همچنين

خارجي به تعريف يک ضريب شدت تنش معادل نياز است که

مشاهده ميشود که در نسبت منظرهاي ديگر ترک نيز تأثير عامل

تأثير هر سه ضريب شدت تنش را در نظر گرفته باشد .در مراجع

فشار داخلي نسبت به پيچش بيشتر است .اين نسبت وقتي ترک

مختلف مکانيک شکست تعاريف متعددي براي ضريب شدت تنش

در جدارة خارجي لوله قرار داشته باشد ،در نسبت منظرهاي  1/7و

معادل در نظر گرفته شده است .يکي از متداولترين تعاريف که بر

 1بهترتيب برابر با  5/5و  6/3و وقتي ترک در جدارة داخلي ايجاد

اساس معيار چگالي انرژي کرنشي تعريف شده و در اينجا نيز مورد

گردد در هر دو نسبت منظر برابر با  11/5ميباشد .بنابراين در

استفاده قرار ميگيرد بهصورت زير است [:]21

مجموع ميتوان گفت تنشهاي کششي مود ( 1ناشي از فشار

()23

K eq  K 2  K 2   K 2

در شکل  18نمودارهاي تغييرات ضريب شدت تنش معادل در
سرتاسر جبهة ترک براي ترکهاي طولي داخلي و خارجي با
نسبت منظرهاي  1/7 ،1/5و  1نمايش داده شده است .با توجه به

داخلي) نقش بسيار اساسيتري در رفتار شکست لولههاي ترکدار
در مقايسه با تنشهاي برشي مود  2و ( 3ناشي از پيچش) داشته و
در نتيجه عامل فشار داخلي درون لولههاي با درز جوش طولي،
مهمترين پارامتر در رشد ترکهاي طولي ايجادشده ميباشد.

اين شکل مشخص ميشود در هر سه نسبت منظر ،ضريب شدت
تنش معادل براي ترکهاي طولي داخلي بحرانيتر ميباشد.
بنابراين در کل ميتوان گفت که ترکهاي طولي داخلي در
لولههاي با درز جوش طولي به عنوان بحرانيترين ترکها شناخته
ميشوند.
با توجه به بارگذاري همزمان فشار و پيچش اعمالي ،ترک
موجود در جدارة داخلي يا خارجي اين لولهها شرايط بارگذاري
مرکب کششي  -برشي را تجربه مينمايند .وجود مقادير غير صفر

فاصلة بيبعد جبهة ترک

 KII ،KIو  KIIIبراي هريک از ترکهاي تحليل شده در اين

شكل  .20منحني تغييرات ضريب شدت تنش کششي به ضرايب شدت

مقاله مؤيد اين مطلب است .با وجود اين بايد تعيين گردد که کدام

تنش برشي در سرتاسر جبهة ترک در ترکهاي داخلي و خارجي

عامل کشش يا برش در شکست چنين لولههايي نقش اساسيتر و
مهمتري دارد .در اين راستا در شکل  21منحني تغييرات ضريب

 .8نتيجهگيري

شدت تنش کششي به ضرايب شدت تنش برشي براي سه نسبت

در اين مقاله پس از ارائة حل تحليلي براي تعيين ضرايب شدت

منظر  1/7 ،1/5و  1براي ترکهاي طولي داخلي و خارجي نشان

تنش ترکهاي موجود در لولهها ،به تعيين عددي ضرايب شدت

داده شده است .همانگونه که در اين شکل مشاهده ميشود هم

تنش ترکهاي سهبعدي نيمبيضوي در جداره داخلي و خارجي

در ترکهاي داخلي و هم در ترکهاي خارجي ،نسبت ضريب

لولههاي با درز جوش طولي تحت بارگذاري مود ترکيبي پرداخته

شدت تنش کششي به ضرايب شدت تنش برشي به مقدار قابل

شده است .نتايج حاصل از تحليلهاي المان محدود انجامشده

ملحظهاي بزرگتر از يک ميباشد .حداقل اين نسبت ( 5در لبة

نشان ميدهد که در اثر اعمال بارگذاري توأمان فشار داخلي و

آزاد ترک خارجي) و حداکثر آن ( 11/5در عميقترين نقطة ترک

پيچش ،هر سه تغيير شکل اصلي وجوه ترک (بازشدگي ،لغزش

داخلي) ميباشد که اين مقادير بيشينه و کمينه در نسبت منظر

داخل صفحه و لغزش خارج صفحه) در لبههاي ترک نيمبيضوي

 1/5اتفاق ميافتد .بهعبارت ديگر ،در حالتي که ترکي با نسبت

مدلشده مشاهده شده و ترکيبي از ضرايب شدت تنش  KII ،KIو

منظر  1/5در جدارة خارجي وجود داشته باشد ،عامل فشار داخلي

 KIIIميتواند سبب واماندگي و شکست نهايي لولههاي با درز

حداقل  5و حداکثر  8برابر پيچش در احتمال شکست و رشد ترک

جوش طولي گردد .در نتيجه بايد از معيارهاي شکست مود ترکيبي

لوله مؤثر ميباشد و در حالتي که همان ترک در جدارة داخلي

کششي  -برشي که تأثير تمامي مودهاي سهگانه شکست را در

ايجاد شده باشد عامل فشار داخلي ،تا  11/5برابر عامل پيچش در

نظر ميگيرند ،براي بررسي بار بحراني شکست و شرايط واماندگي
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توجه به نتايج حاصل براي ضرايب شدت تنش مشخص ميشود

خارجي و داخلي بدون توجه به نسبت منظر ترک بهترتيب در

که حداکثر مقدار ضريب شدت تنش مود  1در ترکهاي خارجي و

سطح آزاد و عميقترين نقطة ترک اتفاق ميافتد .با توجه به نتايج

داخلي با نسبت منظرهاي  1/6 ،1/5و  1/7که ترک بيشتر حالت

مشخص ميشود که ترکهاي طولي داخلي بهعنوان بحرانيترين

بيضوي دارد ،در عميقترين نقطة ترک اتفاق ميافتد .نتايج نشان

ترکها در لولههاي با درز جوش طولي شناخته ميشوند .همچنين

ميدهد هرچه از عميقترين نقطة ترک بهسمت سطح آزاد ترک

مشاهده ميشود تنشهاي کششي مود ( 1ناشي از فشار داخلي)

حرکت شود ،مقدار اين ضريب کاهش مييابد .اما در ترکها با

نقش بسيار اساسيتري در رفتار شکست اين لولهها در مقايسه با

نسبت منظرهاي  1/8 ،1/9و  1که ترک بيشتر حالت دايروي دارد،

تنشهاي برشي مود  2و ( 3ناشي از پيچش) داشته و در نتيجه

حداکثر مقدار ضريب شدت تنش مود  1در سطح آزاد ترک و

عامل فشار داخلي درون اين لولهها مهمترين پارامتر در رشد

حداقل مقدار آن در عميقترين نقطه ترک اتفاق ميافتد .حداکثر

ترکهاي طولي ايجادشده ميباشد.
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