
 

 

Pipe Behavior Analysis During Final Expansion Operation 
 

 

 

Abstract 

Expander devices and operations conducted By its, is one of the most important parts of 
the pipe production line. which In addition to created final form of the pipe and became 
cross-section of polygonal to circular case, Causing reduce the residual stresses are 
created during the another process such as welding. The sensitivity of this equipment 
will double due to frequency of used and user and also loading amount provided by it. 
The correct understanding of the behavior of pipe is necessary during the operation in 
order to extract other design parameters for reverse design or destructive behavior in 
different parts of the system. In other words, analyze the behavior of pipe at the 
expansion provides machine parts Expander input data analysis phase.and revealed 
details on the process and how the interaction of the pipe. 

 

Key words :  Expander, analyze, pipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 تحليل رفتار لوله در حين عمليات انبساط نهایی

 

 

 چكيده

باشد که عالوه بر ايجاد هاي خط توليد لوله ميو عمليات صورت گرفته توسط آن يكي از مهمترين بخش اکسپندردستگاه 

د يجاهاي پسماند اشكل نهايي در لوله و تبديل سطح مقطع از حالت چندضلعي به حالت دايروي، موجب کاهش تنش

باشد. حساسيت اين تجهيز به علت تعدد استفاده و کاربري و همچنين مانند جوشكاري ميشده در حين فرآيندهاي ديگر 

گردد. لذا شناخت صحيحي از رفتار لوله در حين اين عمليات به ميزان بارگذاري فراهم آمده توسط آن، دوچندان مي

احي معكوس و يا بررسي رفتار تخريب در قطعات مختلف اين منظور استخراج ساير پارامترهاي طراحي به منظور طر

اطالعات  عمليات انبساط سرددر معرض فوالدي لوله مكانيكي باشد. به عبارت ديگر تحليل رفتار دستگاه ضروري مي

له کنش آن بر روي لوجزئيات فرآيند و نحوه برهم را فراهم ساخته، اکسپندرتحليل قطعات مختلف ماشين  مرحلهورودي 

 سازد.را مشخص مي

 

 واژه های کليدی : تحليل، تنش، لوله

 
 



 

 مقدمه

 انبساط سرداينچ تحت فشار ناشي از عمليات  87/0 ديواره اينچ با ضخامت 65 فوالدي با قطر هدف از اين گزارش مدلسازي لوله

يابد، فشار الزم توسط اين فرآيند افزايش ميباشد. با توجه به اين امر که شعاع لوله به ميزان يك درصد شعاع اوليه خود پس از مي

گردد. براي تحليل از مدل المان هاي پسماند ايجاد شده توسط اين فرآيند گزارش ميگردد و تنشاستخراج مي اکسپندرماشين 

 گردند.محدود لوله و تحليل اجزاء محدود کمك گرفته شده، نتايج با حل دستي مقايسه مي

 

 مدلسازی المان محدود

 دلسازی هندسیم

 5.4نسخه  (ANSYS) انسيس افزارباشد. در اين گزارش از نرمگام نخست در مدلسازي المان محدود، ساخت مدل هندسي مي

شود که براي نيز به صورت دايره در نظر گرفته مي انبساطسازي، سطح مقطع اوليه لوله پيش از گردد. به منظور سادهاستفاده مي

نمايد. از طرف ديگر، چون هدف اصلي ت کوچك بودن اضالع چندضلعي سطح مقطع مشكلي را ايجاد نميتحليل مورد بحث به عل

نمايد. باشد، اين فرض، خللي را در صورت مساله ايجاد نميمي اکسپندراز اين تحليل استخراج فشار مورد نياز اعمالي توسط ماشين 

 شود:باشد، ساخته ميدايره مياني جدار لوله ميميليمتر که معرف  3/807اي به شعاع بنابراين استوانه

(7)  
[mm] 3.701294.701

2

4.25*78.056



 

از طول لوله در اين تجهيز دچار افزايش قطر  يدر هر مرحله بخش ،اي بودهيك فرآيند چند مرحله انبساطبا توجه به اينكه فرآيند 

 گردد.متر لوله مدل مي 5ورد نياز براي تحليل تنها به منظور کاهش زمان م و گردد، نيازي به مدلسازي تمام لوله نبودهمي

 

 بندیالمان

رسد. انتخاب المان مناسب که رفتاري نزديك به واقعيت را به دنبال بندي مدل ميپس از ساخت مدل هندسي، نوبت به المان

عاع در لوله مورد مطالعه از مقدار به ش ضخامتتوجه به اينكه نسبت  باشد. باله تحليل المان محدود ميداشته باشد، مهمترين مرح

20

1
05.00278.0)باشدکمتر مي 

28

78.0
،)   لوله با دقت بسيار خوبي از روابط االستيسيته حاکم بر استوانه جدارنازك و

افزار باشد. در نرممناسب مي (Thin Shell)اي با ضخامت کم ، بنابراين استفاده از المان پوسته[1]کندهاي تبعيت ميتئوري پوسته

باشد. مشخصات اوليه اين باشد که امكان تحليل غيرخطي را نيز دارا مياي جدار نازك مي، المان پوستهSHELL93المان  انسيس

 ( مندرج است.7المان در جدول )

 

 Shell93 المان( خواص 7جدول )

 مثلث يا مستطيل شكل هندسي

 7 تعداد گره ها

 استاتيكي نوع تحليل

 UX , UY , UZ , ROTx , ROTy , ROTz رجه آزادي هر گرهد

 

المان در جهت طولي  700المان در جهت محيطي و همچنين  00ها، استفاده از به منظور ممانعت از خطاي عددي در پاسخ

. از طرف شده استزيابي باشد که صحت اين مطلب نيز با بررسي همگرايي مدل بر اساس ميزان تغيير شكل شعاعي ارمناسب مي

گردد. شايان ذکر است که با مناسب در المانها مي (Aspec Ratio)ديگر استفاده از چگالي مش مذکور باعث ايجاد ضريب منظري 



 

باشد، اما با توجه به شرايط مرزي که در بخش توجه به تقارن هندسه و بارگذاري، استفاده از ربع مدل هندسي نيز قابل قبول مي

 شود. ها گردد، لذا از مدل کامل استفاده ميبه آنها اشاره خواهد گرديد، ممكن است اين نوع تحليل باعث ايجاد خطا در پاسخبعدي 

 

 اعمال شرایط مرزی و بارگذاری

، شرايط مرزي به صورت مختلف در ابتدا و انتهاي طول موثر قابل تعريف انبساطبا توجه به شرايط حاکم بر طول موثر در حال 

گيرد و اي مالك عمل قرار ميباشد. ذکر اين نكته ضروري است که به علت ماهيت حاکم بر مساله، استفاده از مختصات استوانهمي

 باشد.اي مي( معرف درجه آزادي متناظر تعريف شده در مختصات استوانه2بنابراين نمادهاي مندرج در جدول )

هاي شعاعي، محيطي و طولي ل حرکت نمايد، اما در جهت محيطي مقيد بوده، دورانتواند در جهت شعاع و طوانتهاي آزاد لوله مي

تواند در جهت شعاع حرکت نمايد و ساير درجات آزادي آن بايد مقيد گردد. باشد. انتهاي ديگر طول موثر تنها مينيز مقيد مي

 گردد.اعمال مي هاي ابتدا و انتهاي مدل انتخاب شده، شرايط مرزي مذکور به آنبنابراين گره
 

 (: تعريف مختصات استوانه حاکم بر مساله2جدول)

 درجه آزادي نماد درجه آزادي نماد
Ux جابجايي شعاعي ROTx دوران حول شعاع 
Uy جابجايي محيطي ROTy دوران حول محيط 

Uz جابجايي طولي ROTz دوران حول طول 

 
نمايد، تاتيك بوده که بر تمامي سطح داخلي به صورت يكسان اثر ميبارگذاري حاکم بر مساله به صورت فشار داخلي هيدرواس

 .گرددبنابراين با تعريف جهت مناسب فشار داخلي بر روي تمامي المانهاي اعمال مي

 

 خواص مكانيكی فلز

مندرج در  شود. خواص مكانيكي اين ماده بر اساس اطالعاتحاصل مي API5L X70دهي ورق ترمومكانيكال با درجه لوله از شكل

 .[2]( ارائه شده است3و مقادير متعارف در جدول ) API5Lاستاندارد 

 
 فوالدی (: خواص مكانيكی لوله3جدول)

 ضريب پوآسون [MPa]تنش تسليم  [GPa]مدول االستيك 

200 073 3/0 

 

به غيرخطي لوله که  نمايد و براي تحليلکفايت ميمنحني تنش کرنش ( براي تحليل بخش خطي 3اطالعات مندرج در جدول )

يش کشش صورت گرفته . بر اساس آزماباشدمي نيازتري از مواد طالعات دقيقا به، شودميايجاد تغييرشكل پالستيك در لوله  علت

کرنش فوالد مورد استفاده براي چندين نمونه در آزمايشگاه کنترل -، نمودار تنشاستفاده شده براي توليد لوله ورقبر روي نمونه 

 گردد.(، يكي از اين نمودارها به عنوان نمونه ارائه مي7سازي ماهشهر استخراج گرديده است که در شكل )شرکت لوله کيفيت

 



 

 
 (: رفتار مادی فوالد مورد استفاده در لوله1شكل )

 

ختلف پيشنهاد براي تحليل رفتار غيرخطي مواد که ناشي از تغييرشكلهاي پالستيك باشد، چندين رفتار م انسيسافزار در نرم

است که در آن (  Bi-linear Kinematic Hardening سينماتيك خطي سختي پذيري ) گردد. يكي از اين رفتارها، رفتارمي

اي بوده، به علت شود. اين رفتار، رفتار بسيار سادهنمودار رفتار مادي به دو خط معرف بخش االستيك و پالستيك تقريب زده مي

يب ديگر ها در تحليلهاي متفاوت از واقعيت فاصله زيادي بگيرند. تقرباشد، اما احتمال دارد پاسخسب ميتسريع در حل مساله منا

است که بخش غيرخطي نمودار به جاي (  Multi-linear Kinematic Hardeningسينماتيك غير خطي سختي پذيري )  رفتار

گردد. در اين گزارش از هر دو يف نقاط مختلف جايگزين ميجايگزيني با يك خط، با چندين خط و شيبهاي مختلف بر اساس تعر

الزم است تا  سينماتيك خطي سختي پذيريشود. براي تعريف رفتار رفتار به منظور مقايسه نتايج و بررسي آنها استفاده مي

 560ي معادل ( مقاومت تسليم نهاي7مقاومت تسليم نهايي و کرنش متناظر با آن در دسترس باشد. بر اساس نمودار شكل)

 توان شيب بخش غيرخطي را محاسبه نمود:( مي2باشد. با استفاده از رابطه )مي 0577/0مگاپاسكال و کرنش متناظر با آن 

 (2) 
][54.2][4.2542

002415.00681.0
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ام کششي نهايي، تنش تسليم، کرنش استحكام کششي نهايي و کرنش به ترتيب معرف استحك Yو UTS ،YS ،UTکه در آن 

گيگاپاسكال( محاسبه  200مگاپاسكال( بر مدول االستيك ) 073باشد. کرنش تسليم نيز خود از تقسيم تنش تسليم )تسليم مي

 شده است.

قسمتهاي مختلف ناحيه پالستيك ، مشابه روش قبل بايد شيب نمودار براي سينماتيك غير خطي سختي پذيريبراي تعريف رفتار 

موجود در (  Kinematic Hardening سختي پذيري سينماتيكي ) محاسبه گردد. به منظور سهولت اين محاسبات از گزينه

افزار خود به محاسبه نماييم و نرمافزار ميافزار استفاده کرده، به جاي محاسبه شيب در هر بخش، مختصات نقاط را وارد نرمنرم

(، مختصات چندنقطه 7نمايد. بر اساس اطالعات مندرج در شكل )کرنش را ترسيم مي-نمودار تنشواحي مختلف پرداخته، شيب نو

( هر دو 2گردد. در شكل )افزار مي( وارد نرم0مختلف پس از تنش تسليم تا استحكام کششي نهايي به شرح مندرج در جدول )

 ارائه گرديده است. غير خطيو  خطيس رفتار نمودار تعريف کننده رفتار مادي فوالد بر اسا

 
 



 

   
 سمت چپ رفتار غير خطی و  سمت راست رفتار خطیمنحنی (: 2شكل)

 
 (: مختصات نقاط مختلف بخش غيرخطی رفتار فوالد4جدول )

 کرنش )مگاپاسكال(  تنش

070 002076/0 

650 006/0 

693 07/0 

520 02/0 

502 00/0 

566 0577/0 

 

 تایجتحليل و ن

 تحليل خطی به منظور ارزیابی مدل

د که گيج فشار هيدروليكي انتهاي دستگاه وشمي ميليمتر مشاهده  7/79اينچ با ضخامت  65در طي فرآيند انبساط لوله 

ين الزم به ذکر است که ا باشد. مناسبي براي شروع محاسباتمعيار مي تواند را نشان مي دهد که اين مقدار،  بار700فشار اکسپندر 

   فشار با فشار وارد آمده به سطح داخلي لوله فوالدي متفاوت مي باشد.

پيش از انجام تحليل اصلي به منظور استخراج فشار مناسب براي ايجاد تغييرشكل مورد نظر در لوله، ابتدا به صورت خطي و با فشار 

 وان مايزز ، محيطي، طولي و تنش معادليعاعپذيرد که نتايج توزيع تنش شبار روي لوله تحليل المان محدود صورت مي 700

(Von-mises) ( ارائه شده است.3ناشي از تحليل مذکور در شكل ) 

. اين تنش بر اساس اصل باشدمگاپاسكال مي 79/363( بخش )الف( معادل 3تنش محيطي بر اساس اطالعات مندرج در شكل)

ه است تا اثرات خطاي عددي شرايط مرزي در آن پديدار نگردد. تنش اي دور از شرايط مرزي قرائت گرديددر نقطه [2]سنت و نان 

 گردد:( محاسبه مي3محيطي در استوانه جدار نازك توسط رابطه )

 (3) 
t

H

Pr
 

 77/360باشد. با جاگذاري مقادير مربوط، تنش محيطي معادل معرف فشار داخلي، شعاع و ضخامت لوله مي tو  P ،rکه در آن 

دهد. اين امر از يك طرف مويد دقت کافي مدل ساخته گردد که تطابق بسيار خوبي با مدل المان محدود نشان ميمگاپاسكال مي

باشد. باشد و از طرف ديگر تعريف صحيح شرايط مرزي و بارگذاري ميشده و باالخص استفاده از المان مناسب در تحليل مي

 باشد.( معلوم است، تنش شعاعي و طولي در مدل بسيار ناچيز و قابل صرفنظر کردن مي3همانطور که از بخش )ب( و )پ( شكل )

گاهي جستجو نمود و دليل مقدار بسيار کم تنش شعاعي در نوع مساله توان در شرايط تكيهدليل ناچيز بودن تنش طولي را مي



 

دهد که اين امر مويد را به خود اختصاص نمي است که در آن ضخامت جداره بسيار ناچيز بوده، تنش شعاعي سهم قابل توجهي

نشان داده شده در بخش )ت( شكل  وان مايززباشد. از طرف ديگر تنش حاکم بودن روابط االستيسيته حوزه استوانه جدار نازك مي

بنابراين، منبع باشد که باز هم مويد فرض صحيح استوانه جدار نازك است. ( از تنش محيطي به مقدار بسيار ناچيزي بيشتر مي3)

از تنش  وان مايززگردد. در استوانه جدار ضخيم سهم تنش شعاعي افزايش يافته، تنش مطالعه بر روي تنش محيطي استوار مي

 گردد. محيطي به شدت بيشتر مي

 

 
                                                                 (a                   تنش محيطی :)                                      (bتنش شعاعی :) 

  
                                                                   (cتنش طولی :)                              (d تنش :)وان مايزز 

 بار 111(: توزیع تنش ناشی از تحليل خطی در فشار  3شكل)

 

( از دو نماي روبروي و ايزومتريك نشان داده شده است، نتايج 0غييرشكل نيز به همراه شكل اوليه آن در تصوير )شكل لوله پس از ت

 باشد.دهد که لوله در هر دو ابتدا و انتها اجازه حرکت در راستاي شعاعي را دارد که مطابق با شرايط مرزي تعريف شده مينشان مي

 

 
 وله پس از تحليل(: تغييرشكل حاصل شده در ل4شكل)



 

 با رفتار غير خطیتحليل غيرخطی 

پذيرد. فشار تسليم پس از اطمينان از صحت و دقت کافي حاکم بر مدل المان محدود مورد استفاده، تحليل غيرخطي انجام مي

هاي مختلفي تحليلباشد. بنابراين فشارهاي مختلفي بيش از مقدار مذکور در مگاپاسكال مي 50/73متناظر با تنش تسليم برابر با 

گردد، تا فشار متناظر با تغييرشكلي معادل با يك درصد شعاع در خروجي ظاهر گردد. نتايج حاصل از تحليل با به مساله اعمال مي

 ( درج گرديده است.6اين رفتار مواد در جدول )

 
 با رفتار غير خطی(: نتایج نحليل غيرخطی 5جدول )

 ان شعاعي )ميليمتر(تغييرمك )مگاپاسكال(  فشار اعمالي

70 775/2 

76 003/3 

75 707/6 

2/75 7/6 

6/75 00/8 

5/75 7/8 

 

( 6گردد. در شكل )مگا پاسكال، تغييرشكل مورد نظر در لوله پديدار مي 5/75و  6/75گردد که با فشاري مابين فشار مشاهده مي

است. مقادير تنش در اين شكل، حاکي از فراتر رفتن تنش از مگاپاسكال نشان داده  75توزيع تنش محيطي بر اساس فشار اعمالي 

 باشد.مقدار تسليم و نياز به تحليل غيرخطي مي

 

 
 بار 161(: توزیع تنش محيطی در فشار کاری 5شكل)

 

 خطیتحليل غيرخطی با رفتار 

تكرار گرديد. عليرغم  خطيرفتار بار با  750، تحليل صورت گرفته با فشار بر بودن تحليل با رفتار غيرخطينبا توجه به زما

سازي ميليمتر گزارش گرديد که نشان دهنده ناکارآمدي ساده 28ها، مقدار تغييرشكل با اين رفتار معادل سازگاري حوزه تنش

 د.گردتوصيه مي غير خطيگير بودن تحليل، استفاده از رفتار باشد. بنابراين عليرغم وقتهاي صحيح ميمذکور براي نيل به پاسخ

 



 

 تنش پسماند

گردد. براي محاسبه آمده در لوله، تنش محبوس موسوم به تنش پسماند نيز در لوله ايجاد ميبا توجه به تغييرشكل دائمي پيش

افزار المان محدود، پس از تحليل قبلي صورت گرفته و بارگذاري انجام شده، بار وارد شده از روي سازه اين تنش با استفاده از نرم

پذيرد. تنش پسماند باشد، صورت مياي به صورت غير خطي که تداعي کننده رفتار باربرداي ميردد و تحليل سازهگحذف مي

 باشد. ( نمايش داده شده است که بسيار ناچيز مي5محيطي ناشي از تحليل در شكل )

 

 
 (: توزیع تنش پسماند محيطی6شكل)

 

 یبندجمعخالصه و 

بررسي گرديده است. مدل المان محدود لوله ساخته شده،  عمليات انبساط سرداينچ تحت  65ديفوالدر اين گزارش رفتار لوله 

گاهي بررسي گرديده است. با توجه به ايجاد تغيير هاي مختلف نوع المان و تعداد آن، بارگذاري و شرايط تكيهصحت مدل از ديدگاه

غيرخطي بر روي مساله صورت پذيرفته است و فشار مورد نياز تحليل  انبساط، شكل پالستيك و دائمي در لوله در اثر عمليات

مگاپاسكال بدست آمده است. براي تحليل غيرخطي 5/78و  6/75جهت ايجاد تغيير شكلي معادل با يك درصد شعاع در لوله بين 

پسماند در جداره لوله  است. توزيع تنشافزار تعريف گرديده، پس از تحليل نوع مناسب معرفي شدهدو نوع رفتار غيرخطي در نرم

در نهايت نيز مي توان بر اساس فشار بدست آمده  نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. انبساطنيز پس از باربرداري و اتمام عمليات 

 ( نشان داده شده است.8اينچ به طراحي هد دستگاه اکسپندر پرداخت. نمونه ي اين تحليل در شكل ) 65تا  20براي انبساط لوله 

 

 



 

 
 

 

 
( : آناليز تنش7شكل )  
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