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 چكیده

تعیین به بررسی و  حاضر سازد. مقالهرا نمایان میبه پدیده مخرب خستگی توجه لزوم ، هازیردریایی های غوص و صعودو سیکل شرایط کارکرد

های غیر هایی که در تستتوجه به محل، عمق و جهت ترك .پردازدمی ،خستگی حلیلپارامترهای اساسی در ت یکی از بعنواندت تنش یب شاضر

میزان خطر آنها امری ضروریست تا بتوان با توجه به شرایط حاکم، در خصوص  ،قابل مشاهده است هاای زیردریاییمخرب و در بازدیدهای دوره

با اعمال یك  ،از فشار هیدرواستاتیكناشی تعیین نواحی بحرانی بدنه فشار یك زیردریایی مفروض از نظر تنش پس از اظهار نظر نمود. در این مقاله 

 تنشضریب شدت  و از فشار هیدرواستاتیك ناشی فشاری و خمشی ضرایب شدت تنش محاسبهبه  ،دسته عیوب )ترك( فرضی در این ناحیه

 یب شدت تنشاضرمیزان و چگونگی تاثیر هریك از پارامترهای شود. پرداخته میآنها  د تغییراترونبررسی و  پسماند ناشی از فرآیندهای جوشکاری

افزار به روش المان محدود ها در نرمضرایب شدت تنش فشاری و خمشی پس از مدلسازی ترك ودر ضریب شدت تنش کل و خستگی بدنه بررسی 

افزار آباکوس و در انجام های المان محدود از نرمدر انجام تحلیلگردد. ها ارائه مینحرافو میزان ا گردیده عددی مقایسهروش محاسبه و با نتایج 

  د.شوگیری میئه شده در منابع بهرهاز روابط ارا عددیفرآیندهای 

 

 ، مقادیر انحراف، روش عددی، روش المان محدودیب شدت تنشاضر، مکانیك شکست : زیردریایی،کلمات کلیدی

 

 مقدمه

های ناشی از اعمال بارهای متناوب در درصد شکست 09دارد که عامل حداقل علوم و دانش بشر در حوزه مکانیك شکست چنین بیان میپیشرفت 

 د.کنیار بارزتر میبس پدیده رالزوم و اهمیت پرداختن به این  و این موضوع است خستگی های دینامیکی عاملهای تحت بارگذاریحین کار و سازه

ها از سطح صاف و از ها مطرح است. تركالب یك فرایند جوانه زنی ترك و رشد آن، به عنوان عامل اصلی در انهدام و شکست سازهخستگی در ق

کنند. این پدیده در مخازن تحت فشاری که در صنعت های مختلفی رشد میعیوب داخلی و سطحی تحت کشش، بطور عمده و به صورت شکل

ها تحت بارهای خستگی و بر اساس قوانین مکانیك شکست شود. امروزه مطالعه رفتار رشد تركبسیار دیده میشوند نفت و گاز استفاده می

. این مسئله بسیار مهم است [1] گویی عمر باقیمانده قطعات از این طریق قابل دسترسی و محاسبه استممکن گشته است و پیش 1االستیك خطی

)بدنه فشار زیردریایی( با وجود مشاهده ترك در آن، آیا همچنان در حین  مقالهکه بدانیم یك سازه تحت اثر فشار، به طور مثال سازه مورد نظر این 

عمیر و در نهایت تعویض و یا غیر قابل تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا باید آن را مورد تانجام فرآیندهای کاری خود ایمن است و همچنان می

 قرار الزم مورد بازرسی مغناطیسی ذرات و آلتراسونیك هایتست وسیله به دهی عموماًسرویس حین در هافشار زیردریایی استفاده دانست. بدنه

 شکست چقرمگی گیریاندازه طریق از توانمی طرفی از و داد تشخیص را بدنه در موجود هایترك و عیوب توانمی هاتست این انجام با گیرند.می

 طریق از فشار تحت مخازن در پدیده شکست نمود. در واقع بررسی گیریاندازه بدنه بر وارده هایتنش به توجه با را بحرانی ترك قطعات، میزان

 ارزیابی امکان مخزن و همچنین در ترك بحرانی محدوده تعیین و شکست کنترل رفتار موثر در جهت پارامترهای بررسی شکست، مکانیك تئوری

 تعیین جهت موثر مخرب عاملی غیر هاینماید، در این راستا استفاده از آزمونمی فراهم را گردندمی ایجاد مخزن در برداریحین بهره در که عیوبی

تحلیل  در بود. خواهند معیوب، سازه از تفادهعدم اس یا و بازرسی حد تعیین برداری از سازه،بهره ادامه منظور به گیری،تصمیم عیوب اندازه

و ضرایب شدت ( G)کنند. نرخ رهایش انرژی االستیك خطی، مفاهیم نرخ رهایش انرژی و ضرایب شدت تنش، پیوند نزدیکی با یکدیگر پیدا می

تابع ضریب شدت از از اولین پارامترهای مکانیك شکست هستند که باید برای انتشار ترك، مقادیر آنها بدست آورده شود. شکل کلی ( KI)تنش 

 .ارائه نمود (1معادله )بصورت  توانرا می تنش و پارامترهای موثر در آن
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(1) K =  f (load, crack length, geometry) 

سبه ضریب شدت تنش از سه روش تواند متاثر از میزان بار، طول ترك و هندسه باشد. غالباً جهت محاچنانکه مشخص است ضریب شدت تنش می

 .[2]و  [1] شوداستفاده می J: روش مستقیم، روش جابجایی و روش انتگرال عمده

 پیشینه

مهندسی مطرح شده است، اما یکی از معادالت های فزونی داشته است و بیشتر در مبانی جامعه ی اخیر توسعهاگرچه مکانیك شکست در دو دهه

کند که انرژی رها شده در اثر رشد ترك، برای تأمین توسط گریفیث بنا نهاده شد. او چنین اظهار داشت که ترك وقتی رشد می 1021آن در سال 

ی االستیك که توسط گریفیث برای با تبعیت از روش انرژی کرنش 1099انرژی الزم جهت رشد آن، کافی باشد. روش ضریب شدت تنش در دهه 

که  ،2های مفهوم مکانیك شکست االستیك خطی. کارهای ایروین منتهی شد به پایه[3] شکست ترد بنا شده بود، توسط ایروین توسعه پیدا کرد

در  توانایی آنها علته ای، بهسته ی با رانشهازیردریاییاستفاده از د. بعد از توسعه آیبه حساب می ،مبنای اصول تحلیل انتشار ترك نیز مچنانه

ها بیشتر بدنه فشار زیردریایی نیز در خستگیبررسی پدیده  ،الکتریك -دیزلرانش های زیردریایی به نسبتهای آب در عمقماندگاری بلند مدت 

ناشی از رشد ترك در بدنه فشار  خستگی ،چندین محقق. [4] مورد بررسی قرار گرفت 1339از شروع دهه  باردر چندین  مورد توجه قرار گرفت و

های بدنه فشار در معرض فشار خارجی نوسانی و نمایش رشد ترك در [ آزمایشاتی با مدل3پاتریك ]و کیل [9] زیردریایی را مطالعه کردند. دونهام

ها ابتدا حول محیط کنند. این تركمیها رشد ها در بخش داخلی بدنه فشار و در محل جوشنتیجه گرفتند که تركاین محققان سازه انجام دادند. 

این مؤلفان . [7] کندد و سپس در امتداد ضخامت بدنه فشار رشد مینشومیسوق داده یك ترك محیطی طویل  به سمت کنند وبدنه فشار رشد می

ه از پارامترهای اساسی برای همچنین نتیجه گرفتند که هندسه ساختاری بدنه فشار، دامنه بارگذاری هیدروستاتیك نوسانی و طول ترك اولی

ضریب شدت تنش  1074در سال  [0و پس از آن کوبایاشی ] 1072[ در سال 8اولین بار آندر وود ] باشند.بدنه فشار می در خستگی آسیب ارزیابی

در تخمین ضریب  های محوری در مخازن تحت فشار بصورت تخمینی محاسبه کردند. این دو اثر ضخامت محدود مخزن رارا برای ترك Iمود 

ی وسیعی از را برای گستره I[ ضریب شدت تنش مود 11]و [ 19] 1082و  1089هایراجو و نیومن در سال شدت تنش در نظر نگرفته بودند.

اتی که پس از راجو و نیومن نیز کارهای زیادی انجام شد. از جمله تحقیق های نیم بیضوی داخلی و خارجی بدست آوردند.پارامترهای هندسی ترك

اشاره کرد. آنها با استفاده از روش  1001و  1009های در سال [13]و  [12] توان به کارهای کرخب و همکارانشارائه شد، می 1082پس از سال 

 [14بیضوی سطحی را محاسبه نمودند. پرل و لوی ]های نیمضریب شدت تنش مخازن تحت فشار جدار ضخیم حاوی ترك ،بعدیاجزاء محدود سه

 افزار انسیس بررسی کردند.و نرم FEM، اثر وجود چند ترك در مخزن را بر ضریب شدت تنش با استفاده از 1003ر سال د
 

 انتخاب زیردریایی، مدلسازی و تحلیل تنش آن

ترین رایج) "VIIB"از نوع  های نیروی دریایی آلمان نازیایییکی از زیردری "U-100"زیردریایی انتخاب شده و مورد مفروض این مقاله،  زیردریایی

اطالعات و مشخصات فنی و واقعی این زیردریایی که به سبب خارج شدن . باشدمی( آلمان در جنگ جهانی دوم u-boatهای کالس نوع زیردریایی

مشخصات سازه بدنه فشار ه فقط ب 1در جدول باشد. اما به اختصاراختیار میبندی در منابع با دسترسی عمومی چاپ شده است، در آن از رده طبقه

 . [13]و  [19]پرداخته شده است که مورد نیاز فرآیند تحلیلی این مقاله است زیردریایی مفروض
 

 U-100: مشخصات بدنه فشار زیردریایی 1 جدول

 مقدار )میلیمتر( مشخصات بدنه فشار ردیف

 37991 طول 1

 4799 قطر 2

 22 ضخامت بدنه 3

 499 های تقویتیفواصل رینگ 4

 299999 )عمق نهایی( فشار حداکثر عمق تحمل 9

 299999 حداکثر عمق کاری 3
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 3المان محدود به روشبدنه فشار تحلیل تنش و  ، اعمال شرایط مرزیمدلسازی

نتایج  بخشی بیشتر بهها به منظور اعتبار، همگراسازی المانتحلیل افزار آباکوس، اعمال شرایط مرزی مناسبپس از مدلسازی بدنه فشار در نرم

های تنشدر نهایت  (.[19] )رجوع شود به مرجع نظر شده استاختصار از ارائه آنها در این مقاله صرفهرعایت های المان محدود که به منظور تحلیل

 محدودهرانی زیردریایی در شود محل بحمشاهده می نیز همانطور که در شکلارائه شده است.  1شکلدر  بدنه وارد بر زیردریایی و نواحی بحرانی

  .[17] بودقابل تخمین  بر اساس مراجع مربوطه نیز این موضوع که ،باشدمیعقب مخروطی شکل  ای میانی به بدنهاستوانه اتصال بدنه

 
 : تحلیل تنش بدنه فشار در آباکوس1شكل 

 

 بررسی تنش در ناحیه بحرانی

در  استفاده شده است، اما shellهای نوع زیردریایی و کاهش زمان حل در مدلسازی از المان به سبب ابعاد بزرگ( 1در تحلیل تنش کل بدنه )شکل

بهه   solidبهه   shellها از نوع و تبدیل المان ها در نواحی بحرانیتر و ریزتر کردن مشاصل سن ونانت، جهت بررسی دقیق کاربرد با استفاده از ادامه

اعمهال شهرایط    بها گرفته شده است و ناحیه بحرانی بهره  sub modelاز تکنیك افزار و در ناحیه بحرانی، در نرم هاامکان مدلسازی ترك ایجاد سبب

 [19]ها پس از همگراسازی المان مورد تحلیل تنش قرار گرفته است.مجددا  ،هاالمانو با افزایش تعداد ، سمت راست( 2)شکل  sub modelمرزی 

 4شهود از  خواهد شد. همانطور که در این شکل مالحظهه مهی  سمت چپ،  -2، مطابق با شکلبندی مدل موردنظرمششکل نهایی در این ناحیه نیز 

 MPa 9/394حداکثر تنش فون مایسز در ناحیهه بحرانهی   ، 3مطابق با شکلدر نهایت  بندی در راستای ضخامت استفاده شده است.المان برای مش

سهطح داخلهی آن   مخروطهی شهکل و در    بدنهبه  ای میانیاستوانهشود که در این شکل نیز ناحیه بحرانی در محل اتصال بدنه باشد. مالحظه میمی

 . [19] سازی و تحلیل صورت گرفته، تلقی گرددتواند تصدیق کننده موارد ارائه شده در منابع و مصدق درست بودن مدلکه میاتفاق افتاده است 

 
 بحرانی ناحیهمدل در بندی سابمشسمت چپ:  –بحرانی  ناحیهمدل در ساباعمال شرایط مرزی : سمت راست: 1شكل 
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 مدل در ناحیه بحرانی: تحلیل تنش ساب1شكل 

 

 کل ضریب شدت تنشموثر و  هایبار گذاری

ههای پسهماند.   هیدرواستاتیك و بار داخلی به علهت تهنش  شود: بار ناشی از فشار بار اعمال شده به سازه زیردریایی در اثر دو نوع بارگذاری ایجاد می

در سازه بها  تنش دهد. برای این نوع بارگذاری، تحلیل فشار خارجی آب که مطابق با عمق کاری زیردریایی متغیر است، پدیده خستگی را توسعه می

در ایهن   .[19] ثابهت نیسهت   ،یع تنش در ضخامت صفحهتوزشود مشاهده می بر اساس نتایج آناستفاده از روش المان محدود انجام شده است، که 

بها توجهه بهه     شهود. قسیم میتوان گفت توزیع تنش در ضخامت صفحه به دو مؤلفه عمودی )غشایی( و خمشی ناشی از بارگذاری اعمالی تحالت می

گهذاری را  ب شدت تنش مربهو  بهه ایهن بار   های موثر در بدنه فشار و ناشی از فشار هیدرواستاتیك به صورت االستیك خطی است، ضریاینکه تنش

که مجموع ضریب شدت تنش عمودی و ضریب شهدت تهنش خمشهی را شهامل      نهی )سوپرپوزیشن( تعیین نمودصل برهماز طریق کاربرد ا توانمی

بهه  سماند دانست و مجموعی از ضرایب شدت تنش فشاری، خمشی و پنهی، را بر اساس اصل برهم توان ضریب شدت تنش کلنابراین میشود. بمی

 آن را ارائه نمود. (1)رابطه  صورت

(1) Kt𝑜𝑡 =  Kn + Kf + Kr 

 

 ضریب شدت تنش عمودی  

و توسط  4( با توجه به شکلKn[ در حضور مؤلفه تنش نرمال، محاسبه ضریب شدت تنش عمودی )10[ و ]18ع ]روش ارائه شده در مراجبر اساس 

  قابل حصول است (2رابطه )

(2) Kn = 1.12 σn√πa k(a b⁄ ) 

 
 [13]( Kبه همراه جدول پارامترهای تصحیح مرزی ): مدل ضریب شدت تنش در اعمال بار محوری 4 شكل

 

 ضریب شدت تنش خمشی

 .[10]استفاده نمود  9( با توجه به شکل4( و )3توان از رابطه )میمؤلفه تنش خمشی،  ناشی از ضریب شدت تنشجهت محاسبه 

(3) Kf =  
6M

(w − a)3 2⁄
g(a w)⁄  

(4) M =  
σFw2

6
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 [13]( gبه همراه جدول پارامترهای تصحیح مرزی ) خمشی: مدل ضریب شدت تنش در اعمال بار 5 شكل

 

 ضریب شدت تنش پسماند

های پسماند اعمال شده روی بدنه فشار در محل جوش، در این قسمت از روش ارائه شده در مرجهع  شدت تنش ناشی از تنشضریب برای محاسبه 

های پسماند انجام شده است. بر اساس ایهن مطالعهه تهنش پسهماند     ای در راستای تخمین توزیع تنشگردد، در این مرجع مطالعهمی[ استفاده 29]

 کل، ترکیبی از تنش پسماند در راستای خط جوش طولی، که مقدار آن برابر با تنش تسلیم فوالد بوده و توزیع آن در راسهتای ضهخامت ورق ثابهت   

% تنش تسلیم در بخهش داخلهی ورق و   79پسماند ناشی از جوش فیلت )گلویی( در راستای محیط بدنه که مقدار آن برابر با است و همچنین تنش 

 (  3باشد. )شکلتغیرات خطی است، می در راستای ضخامت دارای

 
 ]12[: توزیع طولی تنش پسماند 6 شكل

 

به ازای توزیع تنش در امتداد وجه ترك، ضریب شدت تنش، ناشی از اعمال  )مود یك ترك و مورد نظر این تحقیق( خطی برای یك مود بازشوندگی

 .[21]قابل محاسبه است ، 7و توجه به شکل ( 9رابطه )تنش پسماند، بصورت 

(9) Kr = (1.1215P + 0.4398Q)√πa 

 

 
 [11: تنش پسماند در نوك ترك ]7 شكل

 

 توانند تغییر کنند.  به دلیل آنکه تابعی از رشد طول ترك هستند و از آنجایی که توزیع تنش پسماند متغیر است، می Qو  Pپارامترهای 

 

 محاسبه ضرایب شدت تنش

( قهادر بهه محاسهبه ضهریب     1واضح است با محاسبه هر یك از آنها و کاربرد رابطهه )  ،یان شده جهت محاسبه ضرایب شدت تنشبا توجه به روابط ب

های فشاری و خمشی تنش ناشی از فشار هیدرواستاتیك پرداخته شدت تنش کل خواهیم بود. بنابراین در اولین اقدام باید به محاسبه مقادیر مولفه

 محاسهبه بهرای  کهه   (0( تها ) 3برای این منظور از روابط ) .دنبستگی دار( h) یاییزیردر و خمشی به عمق کاری فشاریاست توزیع تنش  واضحشود 
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 شوده است، بهره گرفته میدارائه ش عددیهای کاری مختلف و به روش در عمق فشار هیدروستاتیك روی بدنه فشار زیردریاییاعمال تنش ناشی از 

[22]. 

(3) σl int(h) =  σl int(hmax).
h

hmax

 

(7) σl ext(h) =  σl ext(hmax).
h

hmax
 

(8) σF(h) =  
 σl int −  σl ext

2
.

h

hmax
 

(0) σn(h) =  σl int (h) − σF(h) 

 

و  آن بحرانهی  های طولی در ناحیهه زیردریایی مورد نظر، نتایج زیر برای تنشبدنه فشار افزار آباکوس در بر اساس تحلیل تنش انجام شده توسط نرم

 :[19]، اندبدست آمدهدر بیشترین بارگذاری اعمالی )حداکثر عمق کاری( 

σLint (hMax)
= −260 Mpa 

σLext (hMax)
= −8 Mpa 

متر را که بهه عنهوان    299و  299، 199، 199، 99، 9های کاری توان مقادیر تنش در عمقمی(، 0( تا )3توجه به این مقادیر و استفاده از روابط )با 

 محاسبه و ارائه نمود.  2گرفته شده است را، به قرار جدول روی زیردریایی مفروض در نظرسناریو عمقی محدوده

 های مختلف بحرانی بدنه فشار و در عمق ناحیهدر هیدرواستاتیك های تنشناشی از اعمال طولی، فشاری و خمشی  هایمولفهمقادیر  :1جدول

 σl int σl ext σF(h) σn(h) (h) عمق فردی

1 0 0 0 0 0 

2 50 -52 -1.6 -5.04 -46.96 

3 100 -104 -3.2 -20.16 -83.84 

4 150 -156 -4.8 -45.36 -110.64 

9 200 -208 -6.4 -80.64 -127.36 

3 250 -260 -8 -126 -134 

 

( قهادر بهه محاسهبه    3( و )2از روابهط ) های مختلف ذکر شده و با اسهتفاده  ی( در عمقرشافتنش )خمشی و  هایمولفه در قدم بعد با داشتن مقادیر

 1/1های مختلهف از  لی با طولرضی اعماترك ف 7، برای ایب شدت تنشدر این تحقیق ضر .[19]شدت تنش فشاری و خمشی خواهیم بود ضرایب 

مورد نظر پیش گفته شده، مهورد بررسهی قهرار     های( در هریك از عمق11و  0/0، 8/8، 3/3 ،4/4، 2/2، 1/1های میلیمتر )طول ترك 11میلیمتر تا 

شده استفاده ( 9)های پسماند حاصل از جوشکاری، چنانکه گفته شد از رابطه بمنظور محاسبه ضریب شدت تنش ناشی از تنشهمچنین  گیرند.می

ند بر خالف ضریب شدت تنش عمودی شایان ذکر است که ضریب شدت تنش پسما. [19] ارائه نمود 3توان در قالب جدولو نتایج محاسبات را می

 و خمشی تابعی از عمق نبوده و تنها متاثر از طول ترك است.

 های مورد نظر : ضریب شدت تنش پسماند در طول ترك1 جدول

 a Kr ردیف

1 1.1 52.7291 

2 2.2 74.5702 

3 4.4 105.458 

4 6.6 129.159 

9 8.8 149.14 

3 9.9 158.187 

7 11 166.744 

بها  عمهق کهاری در نظهر گرفتهه شهده،       3عمق ترك و در هر یهك از   7پس از محاسبه هر سه پارامتر شرایب شدت تنش براب هر یك از در نهایت 

  .  8و نمودار شکل  4جدول  .[19]خواهیم بود ضریب شدت تنش کل قادر به محاسبه  (1)استفاده از رابطه 
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 های مختلف زیردریایی مورد نظر و در عمقهای : ضرایب شدت تنش کل در طول ترك4جدول 

 a h 𝐾𝑡𝑜𝑡 ردیف  a h 𝐾𝑡𝑜𝑡 ردیف

1 

1.1 

0 52.7291  25 

8.8 

0 149.1400 

2 50 49.2546  26 50 131.3309 

3 100 45.8822  27 100 114.8857 

4 150 42.6117  28 150 99.8044 

5 200 39.4433  29 200 86.0870 

6 250 36.3770  30 250 73.7335 

7 

2.2 

0 74.5700  31 

9.9 

0 158.1870 

8 50 69.4636  32 50 136.4939 

9 100 64.5030  33 100 116.5958 

10 150 59.6885  34 150 98.4926 

11 200 55.0199  35 200 82.1844 

12 250 50.4972  36 250 67.6711 

13 

4.4 

0 105.4580  37 

11 

0 166.7440 

14 50 97.2887  38 50 140.2950 

15 100 89.4842  39 100 116.1498 

16 150 82.0445  40 150 94.3083 

17 200 74.9695  41 200 74.7707 

18 250 68.2593  42 250 57.5367 

19 

6.6 

0 129.1590   

20 50 116.9592  

21 100 105.5124  

22 150 94.8184  

23 200 84.8773  

24 250 75.6891  

 

 
  های مختلف زیردریاییبر حسب طول ترك، در عمق کل نمودار ضریب شدت تنش: 8 شكل

 

 محاسبه ضرایب شدت تنش به روش المان محدود

 المان محدود استفاده شده اسهت. های تجربی و تحلیلی، از روش ی ضرایب شدت تنش با استفاده از روشدر این بخش بجای محاسبه در این بخش

افهزار  ضریب شدت تنش حاصل از نرم از نقش آنها صرفه نظر شده وافزار، های پسماند در نرماعمال تنش محدودیت درشایان ذکر است که به سبب 

ب شدت تهنش ارائهه شهده توسهط     باشد. لذا ضریتنها ناشی از شرایط باگذاری هیدرواستاتیکی و شرایط مرزی در نظر گرفته شده در حل مسئله می

تهرك فرضهی در نظهر گرفتهه شهده       7برای این منظور پس از مدلسازی باشد. افزار در واقع مجموعی از ضرایب شدت تنش فشاری و خمشی مینرم

مدلسهازی صهورت    ها به صهورت جداگانهه رونهد   )برای هریك از ترك 0 افزار آباکوس و در قسمتی از ناحیه بحرانی مطابق شکلدر نرم ،روش عددی

تهوان ارائهه داد ایهن نتهایج در     مهی مجموع ضریب شدت تنش فشاری و خمشی حاصل از روش المهان محهدود   نتایج حاصل را بعنوان  گرفته است( 

 ها ارائه شده است. با مقادیر متناظر در روش عددی مورد مقایسه قرار گرفته است و میزان درصد انحراف 9جدول
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 افزار و در ناحیه بحرانینرم : مدلسازی ترك در3 شكل

 
 و مقایسه نتایج FEMبه روش تحلیلی و  برای هر عمق ترك و در هر عمق کاری زیردریای، مجموع ضریب شدت تنش فشاری و خمشی: 5جدول

 ردیف
طول ترك 

 فرضی
 عمق

مجموع شدت تنش 

 فشاری و خمشی
 درصد

 انحراف

 

ردی

 ف

طول ترك 

 فرضی
 عمق

مجموع شدت تنش فشاری 

 خمشیو 
 درصد

 انحراف
 FEM تحلیلی FEM تحلیلی

1 

1.1 

0 0.0000 0 0 25 

8.8 

0 0.0000 0 0 

2 50 -3.4745 -3.712 6.36 26 50 -17.8091 -18.686 4.67 

3 100 -6.8469 -7.145 4.14 27 100 -34.2543 -35.796 4.29 

4 150 -10.1174 -10.851 6.75 28 150 -49.3356 -52.17 5.42 

5 200 -13.2858 -14.045 5.4 29 200 -63.0530 -66.3 4.89 

6 250 -16.3521 -17.33 5.6 30 250 -75.4065 -80.668 6.52 

7 

2.2 

0 0.0000 0 0 31 

9.9 

0 0.0000 0 0 

8 50 -5.1064 -5.338 4.31 32 50 -21.6931 -23.041 5.83 

9 100 -10.0670 -10.841 7.11 33 100 -41.5912 -44.425 6.36 

10 150 -14.8815 -15.907 6.43 34 150 -59.6944 -62.704 4.78 

11 200 -19.5501 -20.894 6.42 35 200 -76.0026 -81.066 6.23 

12 250 -24.0728 -25.068 3.96 36 250 -90.5159 -94.127 3.82 

13 

4.4 

0 0.0000 0 0 37 

11 

0 0.0000 0 0 

14 50 -8.1693 -8.616 5.16 38 50 -26.4490 -27.712 4.54 

15 100 -15.9738 -16.78 4.79 39 100 -50.5942 -53.102 4.71 

16 150 -23.4135 -24.576 4.72 40 150 -72.4357 -77.594 6.64 

17 200 -30.4885 -32.342 5.73 41 200 -91.9733 -97.44 5.61 

18 250 -37.1987 -39.4 5.59 42 250 -109.2073 -115.362 5.34 

19 

6.6 

0 0.0000 0 0       

20 50 -12.1998 -13.025 6.32       

21 100 -23.6466 -25.013 5.44       

22 150 -34.3406 -36.022 4.65       

23 200 -44.2817 -46.221 4.18       

24 250 -53.4699 -56.126 4.72       

 

 

 بیان نتایج

به روش تحلیلهی و روش   ،عمر بدنه فشار زیردریایی در حضور عیوبجهت انجام تحلیل خستگی و تخمین  و محاسبه ضریب شدت تنش،در بررسی 

 توان در قالب موارد ذیل ارائه داد.را می مقالهالمان محدود، نتایج حاصل از این 
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 باشد.ها میعیوب حاصل از فرآیندهای جوشکاری عاملی مهم در فرآیند خستگی بدنه فشار زیردریایی های پسماند و وجودنقش تنش (1

هها پهر   روی زیردریایی و ناشی از فشار هیدرواستاتیك آب، نقش تنش فشاری در کاهش رشد تهرك از دو تنش فشاری و خمشی حاصل از عمق (2

 تر و بیشتر است.رنگ

نسبت به نرخ رشد ضریب شدت تنش خمشهی بیشهتر    ،خ رشد ضریب شدت تنش فشاری بر حسب عمق کاریبا افزایش عمق ترك در بدنه، نر (3

 است.

ههای فشهاری و خمشهی    های پسماند به عمق کاری زیردریایی وابسته نیست در حالی که ضریب شهدت تهنش  ضریب شدت تنش ناشی از تنش (4

 باشند.کامالً وابسته به عمق کاری می

و خمشی به سبب ماهیت فشاری خود نقشی مثبت در کاهش روند رشد ترك در مود یك )بازشوندگی( که مود  های فشاریضریب شدت تنش (9

 کنند.غالب در رشد ترك است، ایفا می

توان بیشترین ضهریب شهدت   های فشاری و خمشی در محاسبه مقدار ضریب شدت تنش کل، میبا توجه به ماهیت کاهنده ضریب شدت تنش (3

  .این دو پارامتر برابر صفر هستنددر این حالت  کهچرای دانست، ریایدر حرکت سطحی زیردها را در رشد تركتنش و حالت بحرانی 

بهه روش المهان محهدود و روش     حاصهل از فشهار هیدرواسهتاتیك   در مقایسه نتایج حاصل از محاسبه ضریب شدت تهنش  ها، کم انحرافدرصد  (7

 ی خوب آن است.، اشاره به اعتبار روش تحلیلی و اعتبارسنجعددی

 

 بندی گیری و جمع نتیجه

 19ی نتهایج حاصهل از دو روش، غالبهاً زیهر     آید میزان و محدوده خطها بر می هاانحرافگردد و از ستون میزان مشاهده می 9همانطور که در جدول 

. بنابراین میزان اطمینان به صحت نتایج حاصل از روش تحلیلهی  استو روش المان محدود  عددینتایج روش تقریبی درصد بوده و حاکی از تطابق 

گردد سبب آن می این موضوع .داردرا ه نتایج حاصل از روش عددی ارائه شده به صورت مطلوبی قابل ارائه است و نشان از قابلیت اعتماد ببیان شده 

صهل از  روابط دید خوبی نسبت به محاسبه و مقدار ضهرایب شهدت تهنش حا    با کاربرد اینطراحان  ،با توجه به فرآیندهای بسیار زمانبر مدلسازیکه 

  به دست آورند. زیردریایی رویقفشار هیدرواستاتیك آب، در فرآیند عم

 
 فهرست عالئم 

 نماد واحد معرفی

 MPa.√𝑚 Ktot ضریب شدت تنش کل

 MPa.√𝑚 Kn ضریب شدت تنش فشاری

 MPa.√𝑚 Kf ضریب شدت تنش خمشی
 MPa.√𝑚 Kr تنش پسماندضریب شدت 

k(a 1 پارامتر تصحیح مرزی ضریب شدت تنش عمودی b⁄ ) 
 Mm a عمق ترك فرضی

 Mm b نصف ضخامت ورق بدنه
 Mm w ضخامت ورق بدنه

 mm λ طول پیرامون بدنه
 N M خمشی نیرو

g(a 1 پارامتر تصحیح مرزی ضریب شدت تنش خمشی w)⁄  
 pa σn هیدرواستاتیكمولفه فشاری تنش ناشی از اعمال فشار 

 pa σF مولفه خمشی تنش ناشی از اعمال فشار هیدرواستاتیك
 pa P تنش در نوك ترك

 pa P+Q ترك (گی)بازشدتنش در وجه دهانه 

pa σLint (hMax)  تنش نرمال طولی در سطح داخلی و در بیشترین عمق کاری
 

pa σLext (hMax)  تنش نرمال طولی در سطح خارجی و در بیشترین عمق کاری
 

 h pa σl int(h)تنش نرمال طولی داخلی و در عمق کاری 

 h pa σl ext(h)تنش نرمال طولی خارجی و در عمق کاری 

 h pa σF(h)در عمق کاری  یتنش خمش

 h pa σn(h)در عمق کاری  یتنش فشار
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