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ٌچکیذ

ٍاطالعات مقال

 ًفت ٍ پتزٍؽیوی ٍ ثزرعی ؽىلپذیزی آى تَعظ،اهزٍسُ ؽىلدّی لَلِّبی چٌذالیِ ثب تَخِ ثِ وبرثزد گغتزدُ آى در فٌبیغ َّافضب
ِ در ایي پضٍّؼ ثزرعی همبیغِای ؽىلپذیزی لَلِّبی دٍالی.فزآیٌذّبی هختلف ؽىلدّی هَرد تَخِ هحممبى لزارگزفتِ اعت
 تحت تأثیز ؽزایظ فزآیٌذی آسهبیؼ،ِوبهپَسیت فلشی در فزآیٌذ ؽىلدّی عزد ٍ داؽ در یه الگَی ٌّذعی ثبلح لبلت ثغت
 ثِعَریوِ ًحَُ ػولىزد ّزیه اس فزآیٌذّب در ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ هظ،ّیذرٍفزهیٌگ ٍ دهؼ گبس هَرد هغبلؼِ لزارگزفتِ اعت
 در، ووبًؼ ٍ وٌتزل تَسیغ ضخبهت در هحذٍدُ پزٍفیل لبلت ثبلح ؽىل، پبرگی، ثز هیشاى چزٍویذگی،) آلویٌیَم (خبرج-)(داخل
. ثبر اًدبم ؽذُ اعت300  فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ در دهبی هحیظ ٍ هبوشیون فؾبر.حبلتّبی هختلف هَرد ثزرعی لزارگزفتِ اعت
 ًغجت اًجغبط لَلِ دٍالیِ در فزآیٌذ دهؼ. ثبر فَرت پذیزفتِ اعت40  درخِ عبًتیگزاد ٍ فؾبر550 ّوچٌیي فزآیٌذ دهؼ گبس در دهبی
ًَِ ًو. درفذ افشایؼ ٍ لجل اس پزؽذگی لبلت دچبر تزویذگی ؽذُ اعت1.35  در حبلت همبیغِای ثب فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ثِ هیشاى،گبس
ِ هبوشیون ًبسنؽذگی ث، هیلی هتز6  ثبر ٍ الگَی ثبرگذاری خغی280 عبلن ثبلح لبلت ثغتِ در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ثب فؾبر ؽىلدّی
. هیلی هتز ؽىل دادُ ؽذُ اعت1.65 همذار
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Nowadays the formability of multi-layered tubes through different kinds of forming processes has been of interest
to researchers due to its vast applications in aerospace, oil and petrochemical industries. This study compares cold
forming and hot forming of bi-layered composite tubes via hydroforming and gas blow forming the tubes in
geometrical model of a closed die bulge. The effect of these forming processes operational conditions on the bilayered copper (inside) – aluminum (outside) tubes forming, wrinkling, bursting, buckling and the thickness
distribution controlling on the die profile region in various situations were investigated. Hydroforming process
was executed at ambient temperature with the maximum pressure of 300 bar. The process of blow gas forming at
550 ° C temperature and 40 bar pressure was implemented. The expansion ratio of the bi-layered tube during the
gas blow forming process exceeded 1.35 % in comparison that of hydroforming process. In addition, the die
experienced burst before the fitting during the gas blow forming process. The undamaged closed die bulge was
formed through 280 bar hydroforming process with the conditions of 6 mm linear loading and 1.65 mm maximum
thinning.
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در عبلّبی اخیز ،ثب پیؾزفت فٌبٍری در فٌؼت ٍ وبرثزد لغؼبتی ثب
اعتحىبم ثبال ٍ همبٍم ثِ خَردگی ،ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ فلشی هَردتَخِ
هحممبى لزارگزفتِ اعت .اس عزفی در ثزخی اس وبرثزدّبی خبؿ ،السم ثِ
اعتفبدُ اس یه اخشای لَلِای چٌذالیِ هیثبؽذ ،ثِعَری وِ فزآیٌذ ؽىلدّی
هَرداعتفبدُ ٍ ًحَُ تَلیذ آى ًمؼ ػوذُای در ثْجَد ٍ ویفیت هحقَل
تَلیذؽذُ ایدبد هیًوبیذ [ .]1،2تىٌَلَصی ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ ،ثِ
فزآیٌذی اعالق هیگزدد وِ در آى اس فؾبر عیبل ثزای ؽىلدّی ثب اثشار
اًؼغبفپذیز لغؼبت اعتفبدُ هیگزدد [ .]3ثِعَری وِ هغبلؼبت هختلف
ؽىلدّی لَلِ تَعظ فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ثب الگَّبی هختلف فؾبر
ؽىلدّی ،ثِ ثزرعی همبیغِای هیشاى ؽىلپذیزی حبلتّبی تهالیِ ٍ
دٍالیِ در لبلتّبی هختلف ؽىلدّی گزدیذُ اعت [ .]4ثزرعیّبی
اًدبمؽذُ در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ ،ػالٍُ ثز در ًظز گزفتي فؾبر
ؽىلدّی ثْیٌِ ،اػوبل تغذیِ هحَری هٌبعت ٍ وٌتزل آى در راعتبی ثْجَد
ٍ وٌتزل تَسیغ ضخبهت لَلِ ؽىلدادُؽذُ در پزٍفیل لبلت ًمؼ هْوی ایدبد
هیًوبیذ [ .]5ثِعَری وِ ػبهل اعتفبدُ اس تغذیِ هحَری در ؽىلدّی
لَلِّبی دٍالیِ ،عجت ثْجَد هیشاى ؽىلپذیزی ٍ ػذم اعتفبدُ اس فؾبر
ؽىلدّی ثبالتز اس حذ هتؼبرف در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ ؽذُ اعت [.]6
ثب تدْیش ًوَدى هدوَػِ آسهبیؾگبّی ّیذرٍفزهیٌگ (عزد) ثِ یه عیغتن
گزهبیی ٍ تجذیل ثِ عبسٍوبر ّیذرٍفزهیٌگ (گزم) ،ػبهل هحذٍدیت اعتفبدُ اس
فؾبر ثبالی ؽىلدّی ٍ ثغتي هدوَػِ لبلت ثِهٌظَر تحول فؾبر ؽىلدّی
تب حذٍدی وبّؼ هییبثذ [ .]7ثب اعتفبدُ اس تغذیِهحَری ٍ ثزعزف ًوَدى
ػیَةچزٍویذگی در دهبی ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ گزم ،لبثلیت ؽىلپذیزی
آلیبصّبی اعتحىبم ثبال در ایي فزآیٌذ افشایؼ هییبثذ [ .]8اس هحذٍدیت تحول
عیبل ؽىلدّی در دهبی وبری ّیذرٍفزهیٌگ گزم ،ثب وٌتزل هیشاى دهبی
وبری در هحذٍدُ عیبل ؽىلدّی (لبلت ٍ لَلِ) در ؽزایظ فزآیٌذی آسهبیؼ
دعتیبثی ثِ ًوًَِ عبلن هیثبؽذ [ .]9ثِعَری وِ ثب تؼییي هؼیبر ؽىغت در
ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ گزم لَلِ ،لبثلیت هیشاى ؽىلپذیزی لبثلتؾخیـ
هیثبؽذ [ .]10ؽىلدّیگزم ،اس ثبالی دهبی اتبق تب سیز دهبی تجلَرهدذد
ثَدُ ٍ ؽىلدّیداؽ ثِ دهبّبی ثبالی تجلَرهدذد اعالق هیگزدد .در ایي
هیبى فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ تَعظ دهؼ گبس ،ثِهٌظَر اعتفبدُ اس فؾبر
ؽىلدّی پبییي ،لبثلیت ؽىلدّی آلیبصّبی اعتحىبم ثبال ،ثغتي هدوَػِ
لبلت ثب اعتفبدُ اس پزط تٌبص پبییي هَردًظز هحممبى لزارگزفتِ اعت [.]11
پزتَدسفَلی ٍ ّوىبراى [ ،]12ثب ثزرعی ؽىلپذیزی ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ
دٍالیِ ثب تغذیِ هحَری ثِفَرت تدزثی ٍ ػذدی هَرد هغبلؼِ لزاردادًذً .تبیح
حبفل اس ؽجیِعبسی ًؾبى داد وِ ؽىلدّی تحت فؾبر  40هگبپبعىبل ثب
هیشاى تغذیِ هحَری  8هیلیهتز حبلت هٌبعجی اس ؽىلپذیزی را ثِ ّوزاُ
دارد .لَح هَعَی ٍ ّوىبراى [ ،]13ثب اعتفبدُ اس اػوبل فؾبر ًَعبًی در
ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ دٍالیِ ،هذل افالحؽذُای ارائِ دادًذ .آًْب دریبفتٌذ
وِ فؾبر ًَع ًَعبًی حبلت ثْتزی اس تَسیغ ضخبهت ثب هبوشیون فؾبر
یىٌَاخت ایدبد هیوٌذ .عیذ وبؽی ٍ ّوىبراى [ ،]14ؽىلدّی لَلِّبی
دٍالیِ ثب اعتفبدُ اس تغذیِ هحَری ثِ رٍػ ّیذرٍفزهیٌگ پزداختٌذ .آىّب
دریبفتٌذ وِ ثْتزیي ًوًَِ ؽىل دادُؽذُ در ؽىلدّی لَلِ دٍالیِ هظ-
آلویٌیَم در فؾبر  61هگبپبعىبل ایدبد هیؽَد .االعَاد ٍ ّوىبراى [ ،]15ثب
ثزرعی الوبىهحذٍد ؽىلدّی لَلِّبی ته الیِ ٍ دٍالیِ  Tؽىل تَعظ
فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ پزداختٌذً .تبیح حبفل اس ایي پضٍّؼ ،تؼییي الگَی
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هغیز ثبرگذاری هٌبعت در ًَع ؽىلدّی لَلِ دٍالیِ هظ-ثزًح در لبلت
Tؽىل هیثبؽذ .اعالم ٍ ّوىبراى [ ،]16ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ ثِفَرت
تدزثی ٍ ؽجیِعبسی در لبلت  Xؽىل را هَردهغبلؼِ لزاردادًذ .هبوشیون فؾبر
داخلی ثِهٌظَر ؽىلدّی تب  37/5هگبپبعىبل اػوبل گزدیذ .اعالم ٍ ّوىبراى
[ ،]17در پضٍّؾی دیگز ثب اعتفبدُ اس ؽجیِعبسی اخشای هحذٍد ،ثِ ثزرعی
هیشاى تٌؼّب در ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ دٍالیِ در لبلت  Tؽىل
پزداختٌذ .آىّب دریبفتٌذ ثب افشایؼ فؾبر داخلی هیشاى ارتفبع ثزآهذگی افشایؼ
خَاّذ یبفت ٍ ثیؾتزیي توزوش تٌؼ در ًبحیِ هزوشی ثزآهذگی تحت تأثیز
فؾبر داخلی ایدبدؽذُ اعت .پبیگبًِ ٍ ّوىبراى [ ،]18ثب اعتفبدُ اس رٍػ
الوبى هحذٍد ،ثِ همبیغِ فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ ته الیِ ،دٍالیِ ٍ عِالیِ
پزداختٌذ .آًْب الگَی هغیزّبی ثبرگذاری را در ؽىلدّی ّزیه اس لَلِّب
هَرد ثزرعی لزاردادًذ ٍ دریبفتٌذ وِ اعتفبدُ اس هغیز ثبرگذاری هٌبعت ثب
اػوبل فؾبر داخلی لجل اس تغذیِ هحَری ،ػالٍُ ثز ثْجَد ؽىلپذیزی عیغتن
عِالیِ ،حذاوثز هیشاى ثبلح در ًوًَِ ایدبدؽذُ اعت .ؽْجبسیوزهی ٍ
ّوىبراى [ ،]19ثِ هغبلؼِ پبراهتزّبی ٌّذعی در ایدبد یه لَلِ عبًذٍیچی
عِالیِ خذیذ ثب اعتفبدُ اس ؽجیِعبسی الوبى هحذٍد پزداختٌذ .فَم آلویٌیَهی
ثِػٌَاى الیِ هیبًی هبثیي الیِ هظ (داخل) ٍ ثزًح (خبرج) اعتفبدُؽذُ اعت.
آىّب دریبفتٌذ وِ ؽىلگیزی لَلِ در لبلت  Xؽىل ،حذالل هیشاى تَسیغ
ضخبهت ٍ حذاوثز تٌؼ در هٌغمِ هیبًی لَلِ ایدبدؽذُ اعت.
َّاًگ ٍ ّوىبراى [ ،]20ثِ هغبلؼِ ثزرعی ؽىلپذیزی ّیذرٍفزهیٌگ
لَلِ اس خٌظ آلویٌیَم  ،T4-6063در لبلجی ثب همغغ هزثؼی ؽىل پزداختٌذ.
آىّب ثب آًیلًوَدى ًوًَِّبی آسهبیؼ ،لبثلیت ؽىلپذیزی لَلِّبی آلویٌیَم
عزی 6000را افشایؼ دادًذ .هغلوی ًبئیٌی ٍ ّوىبراى [ ،]21ثب ؽجیِعبسی ٍ
ثزرعی تدزثی ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ گزم لَلِ در لبلت ثبلحؽىل،
ؽىلپذیزی آلیبص آلویٌیَم  1050را هَردهغبلؼِ لزاردادًذ .آىّب دریبفتٌذ وِ
ثب افشایؼ همذار درخِ حزارت اس دهبی هحیظ تب  190درخِ عبًتیگزاد ،ثب
ارتفبع ثبلح 4هیلیهتز هیثبؽذ .لیَ ٍ ّوىبراى [ ،]22ثِ تأثیز تغذیِ هحَری
در رفتبر تغییز ؽىلپذیزی اًجغبعی لَلِ تیتبًیَم al-2.5v 3در ؽىلدّی
داؽ لَلِ ثِ رٍػ دهؼ گبس پزداختٌذً .تبیح ًؾبى داد وِ در  800درخِ
عبًتیگزاد ،همذار همبٍهت وؾؾی تیتبًیَم حغبط ثِ ًزخ وزًؼ هیثبؽذ.
هیچیلتَ ٍ ّوىبراى [ ،]23ثِ ثزرعی هیشاى ؽىلپذیزی لَلِ آلویٌیَم 6060
در دهبی  500درخِ عبًتیگزاد تَعظ فزآیٌذ دهؼ گبس پزداختٌذً .تبیح
ًؾبى داد وِ افشایؼ لغز خبرخی اس  30تب  43/8هیلیهتز در هبوشیون حبلت
ثبلح لَلِ لجل اس ظبّزؽذى پبرگی هیثبؽذ .ؽىلدّی داؽ لَلِّبی چٌذالیِ
فلشی تَعظ دهؼ ثب گبس اخیزاً هَردتَخِ هحممبى لزارگزفتِ اعت .ؽْجبسی
وزهی ٍ ّوىبراى [ ،]11ثِ ثزرعی همبیغِ تدزثی ؽىلپذیزی لَلِّبی ته
الیِ آلویٌیَم ٍ دٍالیِ هظ-آلویٌیَم در فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ ثب دهؼ گبس
پزداختٌذً .تبیح حبفل ًؾبى داد وِ هبوشیون ثزآهذگی لَلِّب تب تزویذگی در
ؽزایظ هذل ّندهب ثْتز اس ؽزایظ حبلت گزادیبًی در ؽىلدّی داؽ لَلِّبی
ته الیِ ٍ دٍالیِ هیثبؽذ.
در ایي همبلِ ثزای اٍلیي ثبر ،ثزرعی همبیغِای ؽىلپذیزی لَلِّبی
دٍالیِ وبهپَسیت فلشی در فزآیٌذ ؽىلدّی عزد ٍ داؽ در یه الگَی ٌّذعی
ثبلح لبلت ثغتِ ،تحت تأثیز ؽزایظ فزآیٌذی آسهبیؼ ّیذرٍفزهیٌگ ٍ دهؼ
گبس هَرد هغبلؼِ لزارگزفتِ اعت ،ثِعَریوِ ًحَُ ػولىزد ّزیه اس فزآیٌذّب
در ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ هظ -آلویٌیَم ،ثز هیشاى چزٍویذگی ،پبرگی،
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شکل 1ؽوبتیه ػولىزد فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ لَلِّبی دٍالیِ وبهپَسیتی تَعظ فزآیٌذ ؽىلدّی ثب گبس ثقَرت داؽ HMGF

شکل 2ؽوبتیه ػولىزد فزآیٌذ ؽىلدّی عزد لَلِّبی دٍالیِ وبهپَسیتی تَعظ فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگTHF

ووبًؼ ٍ وٌتزل تَسیغ ضخبهت در هحذٍدُ پزٍفیل لبلت ثبلح ؽىل ،در
حبلتّبی هختلف هَرد ثزرعی لزارگزفتِ اعت.
 -2شکلدَی داغ لًلٍَای ديالیٍ کامپًسیتی تًسط فزآیىذ
()HMGF

()THF
در ؽىل ً 2وبی ؽوبتیىی اس ًحَُ ػولىزد فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ
لَلِّبی دٍالیِ فلشی ًؾبى دادُؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ هحذٍدُ ثبلح لبلت
ثغتِ ،لبلت ثبالیی ثب اعتفبدُ پیي راٌّوب در هَلؼیت لبلت پبییٌی لزارگزفتِ
اعت .ثب لزارگیزی لَلِ دٍالیِ فلشی هبثیي دًٍیوِ لبلت ،ثغتي هدوَػِ تَعظ
پیچ ( )M10اًدبمؽذُ اعت .ثب اػوبل تغذیِ هحَری هٌبعت ٍ فؾبر عیبل،
لَلِ دٍالیِ فلشی در پزٍفیل لبلت ثِ هبوشیون پزؽذگی لبلت ٍ ًوًَِ عبلن
ؽىل دادُ هیؽَد.
اس هْنتزیي ػَاهل عبخت لبلت ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ در فزآیٌذ
ّیذرٍفزهیٌگ ،ؽبهل پزداخت عغَح توبعی دًٍیوِ لبلت ثب یىذیگز ،تلزاًظ
اثؼبدی ٍ هَلؼیتدّی دًٍیوِ لبلت ،عیغتن اػوبل تغذیِ هحَری ثب الگَی
ٌّذعی هٌبعت پبًچ خْت رفغ ًؾتی عیبل ٍ گیزُثٌذی ایذُآل هدوَػِ
لبلت هیثبؽذ .در ؽىل ً 3وبیی اس هدوَػِ لبلت ٍ تدْیشات فزآیٌذ
ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ لَلِّبی دٍالیِ ًؾبى دادُؽذُ اعت .هدوَػِ لبلت
عبختِؽذُ ثِهٌظَر تحول فؾبر ؽىلدّی ثبال اس خٌظ ( )SPKاعتفبدُ
جذيل  1پبراهتزّبی فزآیٌذی ؽىلدّی لَلِّبی ته الیِ ٍ دٍالیِ
دهبی ؽىلدّی

فؾبر ؽىلدّی
()Bar

اػوبل دهؼ گبس
آرگَى

الگَّبی
آسهبیؼ

550-570

1-40

 20دلیمِ ثؼذ اس ثِ دهب
رعیذى هدوَػِ لبلت

ّندهب

550-570

1-40

دهؼ گبس اس دهبی 350
درخِ عبًتیگزاد

گزادیبًی

(℃)

نشریه علوم و فناوری

در ؽىل ً 1وبی ؽوبتیىی اس ًحَُ ػولىزد فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ
لَلِّبی دٍالیِ وبهپَسیتی تَعظ دهؼ گبس ًؾبى دادُؽذُ اعت .اًدبم
ػولیبت ؽىلدّی ثبلح لبلت ثغتِ لَلِّبی دٍالیِ هظ (داخل) -آلویٌیَم
(خبرج) ،هَرد آسهبیؼ لزارگزفتِ اعت.
ثب تَخِ ثِ فؾبر ؽىلدّی خیلی پبییي ( 4هگبپبعىبل) ،ػولىزد ؽىلدّی
داؽ لَلِ ثِگًَِای هیثبؽذ وِ هدوَػِ لبلت ،تَعظ یه دعتگبُ پزط
هىبًیىی عبدُ ػولیبت ثغتي لبلت لبثل اًدبم اعت.
ول هدوَػِ لبلت ٍعظ الوٌتّبی حزارتی ثِ تب دهبی ؽىلدّی هَرد
آسهبیؼ هغبثك خذٍل  1حزارت دادُؽذُ اعت .همذار حزارت هؾخقِ دهبی
ؽىلدّی ثب اعتفبدُ اس تزهَوَپل عزی  ،Kتَعظ وٌتبوتَر (هٌجغ تغذیِ
خزیبى ثِ وَرُ حزارتی) وٌتزل هیؽَد .ثِعَر ی وِ عجت ثبثت هبًذى همذار
حزارت هؾخقِ در عغح لبلت هیؽَد.
در اًدبم آسهبیؼ ؽىلدّی داؽ لَلِ تَعظ دهؼ گبس ،اس دٍ الگَی ؽىلدّی
هذل ّندهب ٍ گزادیبًی ثِهٌظَر ثزرعی ؽىلپذیزی لَلِّبی دٍالیِ فلشی
اعتفبدُؽذُ اعت.

 -3شکلدَی سزد لًلٍَای ديالیٍ کامپًسیتی تًسط فزآیىذ
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گزدیذ .اس پوپ دعتی ثِهٌظَر اػوبل ًیزٍی عیبل ؽىلدّی ثبلبثلیت
فؾبرهبوشیون تب  2800ثبر در ایي آسهبیؼ ٍ اس پبٍرپه ثزلی  300ثبر ثزای
اػوبل ًیزٍی تغذیِ هحَری تَعظ خهّب ،اعتفبدُ گزدیذ .در ؽىل  4عبیز
تدْیشات ثىبر گزفتِؽذُ در هدوَػِ آسهبیؾگبّی لَلِّبی دٍالیِ ًؾبى
دادُؽذُ اعت .هحل توبعی اًتْبی لَلِّب ثب پبًچ ،وَچهتزیي ًؾتی عجت
افت فؾبر عیبل ؽىلدّی ٍ ػذم هَفمیت در فزآیٌذ هیگزدد .اس دٍ حلمِ
پلیاٍرتبى خْت آةثٌذی دلیك پبًچ ّیذرٍلیىی در هحل توبعی ثب لَلِ
اعتفبدُؽذُ اعت .در ایي پضٍّؼ خْت اػوبل تغذیِ هحَری اس دٍ ػذد خه
 20تي ایٌزپه اعتفبدُ ؽذُ اعت .اس خظوؼّبی پتبًغیَهتز ًقتؽذُ ثز
رٍی ّز یه اس عیلٌذرّب ،همذار خبثدبیی پیغتَى تَعظ ثزد الىتزًٍیىی ٍ
ًزمافشار  LabVIEWثب یىذیگز همبیغِ هیؽًَذً .وبیی اس عیلٌذر
اعتفبدُؽذُ ثِهٌظَر اػوبل تغذیِ هحَری ٍ هحل لزارگیزی ٍاؽز آةثٌذی
پلی اٍرتبى در عغح لبلت پبییٌی ،هحل ػجَر ؽیبر پبًچ ثِ ّوزاُ عبیز
تدْیشات ًؾبى دادُؽذُ اعت.
 -4پارامتزَای َىذسی قالب ي جىس لًلٍَا در فزآیىذَای شکلدَی
( )HMGFي ()THF
در فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ لَلِّبی دٍالیِ تَعظ دهؼ گبس ،لَلِ
آلویٌیَهی ثِػٌَاى الیِ خبرخی ٍ لَلِ هغی ثِػٌَاى الیِ داخلی اعتفبدُ
گزدیذ.
در فزآیٌذ ؽىلدّی عزد ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ ،اس آلویٌیَم AA 1050
ثِػٌَاى الیِ خبرخی هغبثك ثب اعتبًذارد  ٍ ، ASTMAاس لَلِ هغی اس خٌظ

جواد شهبازی و همکاران

آلیبص  C11000هغبثك ثب اعتبًذارد  ASTMCثِػٌَاى الیِ داخلی اعتفبدُ
ؽذُ اعت  .هؾخقبت اثؼبد ٌّذعی لَلِّب در فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ ثب دهؼ
گبس ٍ ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ در خذٍل ً 2ؾبى دادُؽذُ اعت .ارتفبع هحذٍدُ
ثبلح در لبلت -Hؽىل( )Din.H-shape dieدر فزآیٌذ گبسفزهیٌگ ٍ ّوچٌیي
در لبلت ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ ( )Din.THF dieثِ هیشاى  32هیلیهتز در ًظز
گزفتِؽذُ اعت .هیشاى اًجغبط لَلِّب دٍالیِ وبهپَسیتی ثب تؼییي هبوشیون
ثزآهذگی در حبلتّبی هختلف ؽىلدّی گزادیبًی ٍ ّندهب در ؽىلدّی
داؽ ،اس راثغِ ( )1هغبثك ثب ؽىل  5هحبعجِ گزدیذ .همذار ( )D0ثزاثز لغز لجل
اس تغییز ؽىل ٍ همذار ( )Dmaxثزاثز هبوشیون ثبلح لَلِ هیثبؽذّ .وچٌیي
ثِهٌظَر ثزرعی ًیزٍی تغذیِهحَری در الگَّبی هختلف فؾبر ؽىلدّی در
فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ،هغبلؼبتی در راعتبی دعتیبثی ثِ ًوًَِ عبلن اًدبم
ؽذ .ثِعَری وِ در اثتذا ثِهٌظَر ثزعزف ًوَدى هیشاى ووبًؼ ،چزٍویذگی،
پبرگی در ًوًَِّبی دٍالیِ ،الگَی ًبسن ؽذگی در هغیز فؾبر ٍ تغذیِ
هحَری هختلف هَردثزرعی لزار گزفت .آسهَى وؾؼ لَلِّب در حبلت ته
الیِ هظ ( ٍ )C11000آلویٌیَم ( ،)AA1050در آسهبیؾگبُ خغتگی ٍ
ؽىغت داًؾگبُ تزثیت دثیز ؽْیذ رخبیی اًدبمؽذُ اعت.
در ؽىل  ،6هؾخقبت لَلِّبی دٍالیِ فلشی در ؽىلدّی عزد ٍ داؽ ثبلح
لبلت ثغتِ ًؾبى دادُؽذُ اعت.
ًوَدار تٌؼ-وزًؼ حمیمی ثذعت آهذُ هظ ٍ آلویٌیَم ثِ تزتیت در
ؽىلّبی ً 8 ٍ 7ؾبى دادُؽذُ اعت .ثزرعی هیشاى ًبسن ؽذگی اس لغؼبت
ؽىل دادُؽذُ هغبثك ؽىل  9اًدبمؽذُ اعت.
 -5شبیٍساسی اجشای محذيد
 -1-5معزفی پارامتزَای شبیٍساسی

ثِهٌظَر ؽجیِعبسی ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ دٍالیِ اس ًزمافشار اخشای هحذٍد
آثبوَط اعتفبدُؽذُ اعت .خَاؿ هىبًیىی ٍ هؾخقبت لَلِ دٍالیِ فلشی
هغبثك خذٍل  3در ؽجیِعبسی اػوبلؽذُ اعت .در ؽجیِعبسی لبلت
() 1
جذيل 2ضخبهت ٍ لغز لَلِّبی هَرداعتفبدُ در فزآیٌذ ؽىلدّی عزد ٍ داؽ

شکل 3هدوَػِ لبلت ٍ تدْیشات فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ

نشریه علوم و فناوری

()b

() a

()d

()c

t1,2 -Cu/Al

D0 -Cu/ Al

Tubes

1/45

25/08

AA6061

1/23

22/22

C1220

1

24

AA1050

0/8

22

C11000

Tube forming
HMGF
THF

شکل 4تدْیشات ثىبر گزفتِؽذُ در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ )a ،عیلٌذرّبی تغذیِ
هحَریٍ)b ،اؽز پلی اٍرتبى)c ،خظ وؼ پتبًغیَهتز )d ،اتقبالت ٍ تدْیشات هذار
ّیذرٍلیه
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شکل 6ؽوبتیه پبراهتز ٌّذعی لَلِّبی دٍالیِ ٍ اثؼبد ثبلح لبلت ثغتِ در فزآیٌذّبی ((HMGF) ٍ )THF
100

60
40

0.15

0.2

0.1
وزًؼ حمیمی

0.05

تٌؼ حمیمی ()MPa

80

جذيل 3خَاؿ هىبًیىی لَلِ هظ-آلویٌیَم
پبراهتز
چگبلی)kg/cm3( 𝜌،

ضزیت اعتحىبم

)Mpa( k،

تَاى وبر عختیn،

20

هذٍل

0

ضزیت

0

االعتیغتِ)Gpa( E،
پَاعَى𝜐،

هبوشیون تٌؼ وؾؾی
تٌؼ تغلین

)

)

(

(

C11000

AA1050

8/9

2/7

365

105

0/185

0/09

85

70

0/32

0/3

290

99

130

65

شکل  7هٌحٌی تٌؼ-وزًؼ حمیمی AA1050
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شکل  8هٌحٌی تٌؼ-وزًؼ حمیمی C11000
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ؽىلدّی لَلِ ثِفَرت فلت تحلیلی ٍ لَلِّب ثِفَرت تغییزؽىلپذیز در
ًظز گزفتِ ؽذ .ثزای هذلعبسی لَلِّب اس الوبى پَعتِای  S4Rاعتفبدُؽذُ
اعت .الوبى ثٌذی لبلت ؽىلدّی لَلِ ثِ دلیل هذل فلت در ًظز گزفتِؽذُ،
اًدبم ًؾذ ٍ درًتیدِ تحلیل ًگزدیذ.
ؽزایظ توبعی هبثیي لَلِ ٍ لبلت اس الگَریتن سٍج توبعی عغح ثِ عغح
اعتفبدُؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ اػوبل تغذیِ هحَری ثِ لَلِّب ،لبلت ؽجیِعبسی
ؽذُ در توبم خْبت همیذ ؽذُ اعت .ثزرعی ؽىلپذیزی هٌبعت لَلِّبی
دٍالیِ ثب اػوبل تغذیِ هحَری ،در الگَّبی هختلف ثبرگذاری ثزرعیؽذُ
اعت .ثِعَری وِ دعتیبثی ثِ ًوًَِ ؽىل دادُؽذُ عبلن تٌْب ثب اػوبل تغذیِ
هحَری ٍ فؾبر ؽىلدّی هٌبعت ثِهٌظَر خلَگیزی اس ایدبد چزٍویذگی ٍ
هبوشیون ًبسن ؽذگی در پزٍفیل ثبلح لبلت ثغتِ ثزرعیؽذُ اعت .در
ؽىلً 10وبیی اس هذل ؽجیِعبسی هدوَػِ لبلت ٍ لَلِ دٍالیِ هظ(داخل)-
آلویٌیَم(خبرج) ًؾبى دادُؽذُ اعت.
اثؼبد ٌّذعی ًْبیی لغؼِ ؽىل دادُؽذُ ثب تؼییي عَل اٍلیِ لَلِ هغبثك
ثب تئَری حدن ثبثت هحبعجِ ٍ در ؽىل ً 11ؾبى دادُؽذُ اعت .تخویي
عَل اٍلیِ لَلِ هغبثك ثب راثغِ ( )2هحبعجِؽذُ اعت .ایي ًظزیِ ثز اعبط
فزك ػذمتغییز ضخبهت لَلِ در عَل هٌغمِ لبلت ؽىلگیزی ،ثز اعبط
لبًَى حدن ثبثت در ًظز گزفتِؽذُ اعت.

(

شکل  9اًذاسُگیزی تَسیغ ضخبهت ًوًَِّبی ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ دٍالیِ
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همذار فؾبر وبلیجزاعیَى اعت وِ ثزای رٍػ تحلیلی ثیؾتز اعت ٍ فؾبر
تغلین ٍ ؽىلدّی در دٍ حبلت تمزیجبً ثزاثز هیثبؽٌذ .الجتِ ثب تَخِ ثِ ایيوِ
در هزحلِ وبلیجزاعیَى ثِ دٍ اًتْبی لَلِ تغذیِ هحَری اػوبل ًویگزدد،
همذار فؾبر ًْبیی یب وبلیجزاعیَى در ضخبهت ًْبیی تأثیزگذار ًیغت ٍ ّز چِ
ایي فؾبر سیبدتز ؽَد ثؼذ اس پز ؽذى گَؽِّبی لبلت ضخبهت لغؼِ ًْبیی
تغییزی ًخَاّذ داؽت .همذار فؾبر وبلیجزاعیَى ثِدعتآهذُ اس ؽجیِعبسی در
حبلت ثذٍى تغذیِ هحَری ثزاثز فؾبر پز ؽذى لبلت در حبلت ثبرگذاری خغی
اعت .در الگَی هٌحٌی فؾبر ثز پبیِ اعپیالیي ،اس هؼبدلِ ( )6ثِهٌظَر هحبعجِ
هٌحٌی فؾبر داخلی اعتفبدُ گزدیذ .در ایي راثغِ  Tسهبى فزآیٌذ ،ضخبهت

شکل  11هذل ؽجیِعبسی لبلت ٍ لَلِ دٍالیِ هظ-آلویٌیَم

ًْبیی لَلِ ،لغز ًْبیی لَلِ K ،ضزیت اعتحىبم ٍ ً 𝛽 ٍ αغجتّبی تٌؼ
ٍ وزًؼ ّغتٌذ وِ اس هؼبدالت ( )8( ٍ )7هحبعجِ گزدیذُ اعت .در ایي
ٍ ثِ تزتیت تٌؼ در راعتبی عَلی ٍ هحیغی ٍ وزًؼ
هؼبدالت
در راعتبی عَلی ٍ هحیغی لَلِ ّغتٌذ.
() 3
() 4
() 5

√
]

)(6
شکل  11اثؼبد لغؼِ ًْبیی ًوًَِ ّیذرٍفزهیٌگ

نشریه علوم و فناوری

لَلِّب،

،

ثِ تزتیت ضخبهت ٍ لغز اٍلیِ لَلِّبی داخلی

ٍ خبرخی ٍ ؽؼبع گَؽِ لبلت اعت .ؽىل  13هٌحٌی ثبرگذاری هزحلِای
ثِدعتآهذُ اس رٍػ تحلیلی ٍ ؽجیِعبسی را ثذٍى اػوبل تغذیِ هحَری هَرد
همبیغِ لزار هیدّذّ .وبىعَر وِ هؾبّذُ هیؽَد تٌْب تفبٍت دٍ هٌحٌی در
Internal pressure

210

)

(

)

α
β

در ؽىلدّی عزد لَلِّبی دٍالیِ تَعظ فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ،الگَّبی
ثبرگذاری (هغیز فؾبر داخلی ٍ اػوبل تغذیِ هحَری) هختلف تأثیز سیبدی در
ًوًَِ عبلن ایدبد هیًوبیذ .در ایي فزآیٌذ ثِهٌظَر دعتیبثی ثِ پزٍفیل ؽىل
دادُؽذُ وبهل ثبلح لبلت ثغتِ ،اس الگَّبی فؾبر داخلی خغی ،هزحلِ ٍ
ه ٌحٌی فؾبر ثز پبیِ اعپیالیي ثِ تزتیت هغبثك ؽىلّبی  14 ،13 ،12هَرد
هغبلؼِ لزارگزفتِ اعت .ثِعَری وِ در الگَّبی فؾبر ثىبر گزفتِؽذُ ،تغذیِ
هحَری هٌبعت اس هْنتزیي پبراهتز در هیشاى پزٍفیل پزؽذگی وبهل لَلِ در
لبلت ؽىلدّی هیثبؽذ .در الگَی ثبرگذاری هزحلِای ،اػوبل تغذیِ هحَری
ثِهٌظَر خلَگیزی اس ًبسن ؽذگی ثیؾیٌِ در هحذٍدُ ثبلح لَلِ ،ثؼذ اس فؾبر
تغلین ( )Pyieldاػوبل هیؽَد .همذار فؾبر ایذُ آل ثِهٌظَر تغییز ؽىل
پالعتیىی ر هحذٍدُ ثبلح لَلِ ،در هحذٍدُ فؾبر ؽىلدّی ()Pbursting
1
هیثبؽذ .ثِهٌظَر خلَگیزی اس تزویذگی لحظِای لَلِ در اثز فؾبر داخلی
هبوشیون ،تغذیِ هحَری اػوبل هیؽَد .در ًْبیت فؾبر وبلیجزاعیَى
( ،)Pcalibrationثذٍى اػوبل تغذیِ هحَری (یب هیٌیون همذار تغذیِ هحَری)
ثِهٌظَر پزؽذگی وبهل لَلِ در لبلت ؽىلدّی اػوبلؽذُ اعت .ثِهٌظَر
وٌتزل ٍ اػوبل فؾبر داخلی در الگَی ثبرگذاری هزحلِای عجك هؼبدالت (،)3
( )5( ٍ )4لبثل اًدبم هیثبؽذ .وِ در آى  ،حذاوثز تٌؼ وؾؾی ّز یه اس
ٍ.

)

√

(

)(7

 -2-5بزرسی فشار داخلی در شکلدَی فزآیىذ َیذريفزمیىگ

،

() ([

√

1

)(8
وزًؼ در راعتبی هحیغی لَلِ اس هؼبدلِ ( )9ثِ دعت هیآیذ ٍ عپظ ثز
اعبط لبًَى حدن ثبثت ٍ لبًَى خزیبى ٍ  αاس هؼبدالت ()11( ٍ )10
هحبعجِ هیؽًَذ .وزًؼ در راعتبی ضخبهت لَلِ اعت وِ ثب فزك
حذاوثز ًبسن ؽذگی  %30هحبعجِ خَاّذ ؽذ .ضخبهت ًْبیی ( ) ثزاثز ثب
 %70ضخبهت اٍلیِ ( ) در ًظز گزفتِ هیؽَد .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ در ایي همبلِ
ّیذرٍفزهیٌگ لَلِ دٍالیِ ثزرعیؽذُ اعت ثزای هحبعجِ هٌحٌی فؾبر،
همبدیز هزثَط ثِ ّز لَلِ ثب تَخِ ثِ خَاؿ ٍ اثؼبد آىّب خذاگبًِ هحبعجِ
گزدیذ ٍ عپظ ثبّن خوغ هیگزدًذ .ثِهٌظَر در ًظز گزفتي تأثیز افغىبن
یه ضزیت ثزاثز  1/35در همبدیز هحبعجِؽذُ ضزة ؽذُ اعت ].[17
() 9
()10

(

)
)

(

()11
 -6وتایج ي بحث
 -1-6شکلپذیزی داغ لًلٍَای ديالیٍ کامپًسیتی

اسخولِ پبراهتزّبی تأثیزگذار در ؽىلدّی داؽ لَلِّبی دٍالیِ ،تؼییي پبراهتز
فزآیٌذی ٍ رٍػ ؽىلدّی در ٌّذعِ ثبلح لبلت ثبثت هیثبؽذ .هیشاى
ؽىلپذیزی ثب تَخِ ثِ الگَّبی ؽىلدّی هذل ّندهب ٍ گزادیبًی در ؽىل
ً 15ؾبى دادُؽذُ اعت .ثب تَخِ ثِ ًَع ؽىلدّی ثذٍى اػوبل تغذیِ هحَری

جواد شهبازی و همکاران
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 -2-6شکلپذیزی سزد لًلٍَای ديالیٍ کامپًسیتی
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لَلِ دٍالیِ هظ -آلویٌیَم ؽىل دادُؽذُ تَعظ فزآیٌذ دهؼ گبس ًؾبى
دادُؽذُ اعتّ .وچٌیي هبوشیون همذار ثبلح لَلِّبی دٍالیِ اًذاسُگیزی ؽذُ
در راعتبی ثیؾتزیي هیشاى ؽىلگزفتِ ًؾبى دادُؽذُ اعت .ؽىل ً 18تبیح
حبفل اس ثیؾتزیي ثبلح لَلِ دٍالیِ تب لحظِ ٍلَع تزویذگی ًؾبى دادُؽذُ
اعت .در هذل ّندهب ثِ همذار  33/78هیلیهتز در دهبی  550درخِ عبًتی
گزاد دارای هبوشیون همذار خَد هیثبؽذ.

ثِهٌظَر وٌتزل رًٍذ تغییز ؽىلپذیزی هٌبعت لَلِّبی دٍالیِ در فزآیٌذ

0

سهبى ()S

شکلً 12وَدار فؾبر خغی ثذٍى تغذیِ هحَری
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150
فؾبر داخلی ()MPa

120
90
60

Pcalibration
Pbursting
Pyield

30
شکلً 15وًَِّبی دٍالیِ ؽىل دادُؽذُ در فزآیٌذ ّ) A ،HMGFندهب  550درخِ

0
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0.1

0.08

0.06
سهبى ()S
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0.02

0

عبًتیگزاد )B ،گزادیبًی  550درخِ عبًتیگزاد )C ،گزادیبًی  570درخِ عبًتیگزاد،
ّ )Dندهب  570درخِ عبًتیگزاد

شکل ً 13وَدار ثبرگذاری هزحلِای

Al6061-C1220, two Layer - tube Crack
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شکل  14هٌحٌی فؾبر لَلِ دٍالیِ ثز پبیِ اعپیالیي
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شکل  16همبیغِای حبلت گزادیبًی ٍ ّندهب در ؽىلدّی دٍالیِ  Al-Cuدر فزآیٌذ
HMGF

نشریه علوم و فناوری

در هذلّبی ثىبر گزفتِؽذُ ،تؼییي سهبى تزویذگی ٍ هیشاى ثبلح لَلِّبی
وبهپَسیتی ،اس هْنتزیي پبراهتزّبی ثزرعی هیشاى ؽىلپذیزی لَلِّبی دٍالیِ
هحغَة هیؽَد ،ثِعَری وِ فزآیٌذّبی ؽىلدّی داؽ هذل ّندهب ٍ
گزادیبًی را اس یىذیگز تفىیه هیًوبیذ.
در ؽىل  16هٌحٌی سهبى ثزحغت فؾبر تزویذگی در الگَّبی ؽىلدّی
ّن-دهب ٍ گزادیبًی در دهبّبی هَرد آسهبیؼ ًؾبى دادُؽذُ اعتً .تبیح
حبفل اس آسهبیؼ ؽىلدّی داؽ لَلِّبی دٍالیِ ثذٍى اػوبل تغذیِ هحَری
ًؾبى داد ،افشایؼ دهب اس  550ثِ  570درخِ عبًتیگزاد عجت وبّؼ تحول
فؾبر ؽىلدّی ٍ هٌدز ثِ تغزیغ پبرگی هیؽَد .ثِعَری وِ لجل اس
پزؽذگی وبهل لَلِ در پزٍفیل لبلت ثبلح ثغتِ ،تزویذگی در همغغ هبوشیون
ثبلح حبفل هیؽَد.
اس عزفی هؾبّذُ ؽذ وِ حبلت ؽىلدّی گزادیبًی ،ثب تحول فؾبر ؽىلدّی
پبییيتز ،در هذتسهبى ووتزی تزویذگی در هبوشیون ثبلح لَلِ ًغجت ثِ حبلت
هذل ّندهب ایدبدؽذُ اعت .در ؽىلً 17وبی ثزػ خَردُ اس هبوشیون ثبلح

30

سهبى ()min

120

0.02

50

شکلً 17وبیی اس هبوشیون ثزآهذگی لَلِ دٍالیِ هظ-آلویٌیَم
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جواد شهبازی و همکاران
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تغذیِ هحَری خغی ()mm

0.1

0.075

0

سهبى ()S

شکل  19الگَّبی تغذیِ هحَری خغی در ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ
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شکل  21همبدیز ًبسن ؽذگی در الگَّبی تغذیِ هحَری خغی
32
Pressure Forming
PA:29.6

PH:29.5

31

فؾبر داخلی ؽىل دّی ()MPa

ّیذرٍفزهیٌگ ،ثب اعتفبدُ اس تغذیِ هحَری در الگَّبی خغی ،هزحلِای ٍ
اعپیالیي هَرد ثزرعی لزارگزفتِ اعتّ .ذف اس الگَّبی تغذیِ هحَری
هختلف ،هتٌبعت ثب هغیز فؾبر داخلی ثزحغت هذلّبی (خغی ،هزحلِای ٍ
اعپیالیي) ارائِؽذُ ،تؼییي ؽىلپذیزی هٌبعت لَلِ در لبلت ثبلح ثغتِ در
فزآیٌذ ؽىلدّی عزد هیثبؽذ .ثِعَری وِ در ایي حبلت اس فزآیٌذ ؽىلدّی
لَلِّبی دٍالیِ ،لبثلیت تؾخیـ ًوًَِ ؽىل دادُؽذُ عبلن ،ثزحغت الگَی
هٌبعت ثبرگذاری لبثلتؾخیـ ثبؽذّ .وچٌیي هحذٍدُ ػیَة ؽىلدّی وِ
ؽبهل ووبًؼ ،تزویذگی ٍ چزٍویذگی تب دعتیبثی ثِ ًوًَِ عبلن هیثبؽذ
لبثلتؾخیـ ثبؽذ .در ؽىل  19الگَّبی تغذیِ هحَری خغی هختلف
ثِهٌظَر وٌتزل هیشاى ًبسن ؽذگی ٍ دعتیبثی ثِ هیٌیون فؾبر ؽىلدّی تب
پزٍفیل پزؽذگی وبهل لبلت در هذل ؽجیِعبسی هَرد ثزرعی لزار گزفت .در
ؽىل ً 20تبیح حبفل اس درفذ ًبسن ؽذگی لَلِّبی دٍالیِ در الگَّبی
ثبرگذاری خغی ًؾبى دادُؽذُ اعت .ثزرعیّب ًؾبى داد وِ هیشاى ًبسن-
ؽذگی ثیؾیٌِ در الگَی ثبرگذاری خغی ثب تغذیِ هحَری هذل ( )Bثب همذار
 53/42درفذ در ًبحیِ هبوشیون ثبلح لَلِّبی دٍالیِ ایدبد هیؽَد.
ثِعَریوِ هیٌیون درفذ ًبسن ؽذگی در الگَی ثبرگذاری خغی ثب تغذیِ
هحَری هذل ( )Lثِ هیشاى  8/35درفذ ؽىلگزفتِ ؽذُ اعتٌّ .گبهیوِ
تغذیِ هحَری ثِ هبوشیون همذار خبثدبیی ثب اعتفبدُ اس الگَی خغی ( )Mثِ
هیشاى  6/5هیلیهتز اػوبل هیؽَد ،ووبًؼ در ًوًَِ اتفبق هیافتذ .ثب تَخِ ثِ
همبدیز هختلف تغذیِ هحَری ،هیشاى فؾبر ؽىلدّی در هذل ثبرگذاری خغی
هتفبٍت هیثبؽذ .در ؽىل  21همبدیز فؾبر ؽىلدّی هتٌبعت ثب تغذیِ
هحَری ّزیه اس الگَّبی ( )Aتب (ً )Lؾبى دادُؽذُ اعت .ثب افشایؼ تغذیِ
)A.Linear(0.5mm

L M
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شکل  18همبدیز هبوشیون ثبلح لَلِ دٍالیِ هظ -آلویٌیَم
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شکل  21فؾبر داخلی ؽىلدّی الگَی تغذیِ هحَری خغی

هحَری اس هذل ( )Gتب ( )Lثِ وبّؼ هیشاى فؾبر اػوبلی تب هبوشیون پزٍفیل
پزؽذگی لَلِ هؾبّذُ ؽذ .ثِعَری وِ هیٌیون همذار فؾبر ؽىلدّی در
الگَی تغذیِ هحَری ( )Kثِ هیشاى  28هگبپبعىبل هیثبؽذً .تبیح حبفل اس
فؾبر داخلی ٍ تغذیِ هحَری ثب ثزرعی هیشاى ًبسن ؽذگی لَلِّبی دٍالیِ
ًؾبى داد ،وِ ًوًَِّبی عبلن ؽىلگزفتِ ؽذُ در پزٍفیل پزؽذگی لبلت ،در
فؾبر داخلی  28هگبپبعىبل ٍ تغذیِ هحَری  6 ٍ 5/5هیلیهتز دارای
ؽىلپذیزی هغلَة هیثبؽذ.
در ؽىل  22هدوَػِ لغؼبت ؽىل دادُؽذُ در حبفل اس آسهبیؼ تدزثی در
تؼذادی اس الگَّبی ثبرگذاری خغی ًؾبى دادُؽذُ اعت .ثِعَری وِ اػوبل
تغذیِ هحَری هٌبعت ًمؼ هْوی در لغؼِ ؽىل دادُؽذُ عبلن ایدبد
هیًوبیذ .در ًوًَِّبی ( )No.2( ٍ )No.1حبفل اس الگَی ثبرگذاری (فؾبر
داخلی ٍ تغذیِ هحَری) خغی ( )C( ٍ )Bهیثبؽذ .اػوبل تغذیِ هحَری ون
ٍ افشایؼ فؾبر داخلی عجت ایدبد تزویذگی لجل اس ؽىلگیزی هغلَة لغؼِ
در لبلت ثبلح ثغتِ هیؽَد .در ًوًَِّبی ؽىل دادُؽذُ ()No.4( ٍ )No.3
حبفل اس الگَی ثبرگذاری خغی ( )H( ٍ )Fهیثبؽذً .تبیح ًؾبى حبفل اس
هیشاى ؽىلپذیزی لَلِ دٍالیِ هظ -آلویٌیَم در الگَی ثبرگذاری ( )Hدر
ًوًَِ (ً ،)No.4ؾبى هیدّذ وِ ثب افشایؼ تغذیِ هحَری ٍ وبّؼ هیشاى
فؾبر داخلی اس هیشاى تزویذگی ًغجت ثِ ًوًَِ ( )No.3در الگَی ثبرگذاری
( )Fتب حذٍدی وبّؼیبفتِ اعت .اهب هیشاى ؽىلپذیزی در لبلت ثبلح ثغتِ
ثِعَر وبهل ؽىل ًگزفتِ اعت .ثِعَری وِ لجل اس پزٍفیل پزؽذگی وبهل
لَلِ دٍالیِ درٍى لبلت ،تزویذگی در ًبحیِ هبوشیون ثبلح عجت ًؾتی عیبل اس
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جذيل 4عَل ًبحیِ تزویذگی لَلِّبی دٍالیِ در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ
)Length crack(mm

Loading pattern tubes/ L

18/857

B/ L1

26/042

C/ L2

27/318

F/ L3

17/201

H/ L4

شکل  23لغؼبت ؽىل دادُؽذُ لَلِ ّبی دٍالیًِ (No.6 ،وًَِ عبلنً(No.7 ،وًَِ
چزٍویذگیً (No.8 ،وًَِ پبرگی تَأم ثب چزٍویذگیً(No.9 ،وًَِ ووبًؾی

در ؽىل  25 ٍ 24ثِ تزتیت الگَی فؾبر داخلی ٍ تغذیِ هحَری ثب اعتفبدُ اس
الگَی ثبرگذاری هزحلِای ًؾبى دادُؽذُ اعت .ثِعَری وِ همبدیز ّفت
فؾبر ثب الگَی هزحلِای (( )P)Aتب (( )P)Gهتٌبعت ثب الگَّبی تغذیِ هحَری
در ًظز گزفتِؽذُ ( )AF.1تب ( ،)AF.7تب هبوشیون همذار  6هیلیهتز در ًظز
گزفتِؽذُ اعت .هیشاى فؾبر ؽىلدّی هزحلِای ثِفَرت ()tc( ٍ )tb( ،)ta
ثِ تزتیت ؽبهل هحذٍدُ فؾبر تغلین ،فؾبر ؽىلدّی ٍ فؾبر وبلیجزاعیَى
اػوبلؽذُ اعت .ثِهٌظَر ثزرعی پزٍفیل ؽىلدّی هتأثز اس تغذیِ هحَری
هٌبعت ،توبهی الگَّبی فؾبر ؽىلدّی در ّزیه اس همذار تغذیِ هحَری
ثِفَرت وبهل هَرد تحلیل ٍ ثزرعی لزار گزفت .هحذٍدُ فؾبر وبلیجزاعیَى
در ّوِی الگَّب ثِفَرت ثبثت ٍ هتٌبعت ثب هحذٍدیتّبی دعتگبُ
ّیذرٍفزهیٌگ اًتخبةؽذُ اعت .سهبى فزآیٌذ ؽىلدّی در توبهی الگَّب ثِ
هیشاى  0/1در ؽجیِعبسی در ًظز گزفتِؽذُ اعت .ثزرعی هیشاى ًبسنؽذگی
در پزٍفیل ؽىل دادُؽذُ ثبلح لبلت ثغتِ ،اس هْنتزیي پبراهتز تؼییي الگَی
هٌبعت ثبرگذاری هیثبؽذ.
در ؽىل  26ثزرعی هیشاى ًبسن ؽذگی در توبهی الگَّبی ثبرگذاری (فؾبر
داخلی ٍ تغذیِ هحَری) ًؾبى دادُؽذُ اعتً .تبیح حبفل اس هیشاى ًبسن-
ؽذگی در هذلّبی ؽجیِعبسی ًؾبى داد وِ هیشاى ًبسنؽذگی در الگَی
تغذیِ هحَری ( ،)AF.7در توبهی الگَی فؾبر داخلی (( )P)Aتب (()P)G
50
)P(C
)P(F

)P(A
)P(D
)P(G

)P(B
)P(E

40

ta

20

فؾبر داخلی ()MPa

tc
tb

30
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لَلِ ثِ داخل لبلت ؽذُ ٍ اداهِ ؽىلدّی لبثل اًدبم ًویثبؽذ .درًْبیت در
ًوًَِ ( )No.5ثب اعتفبدُ اس الگَی ثبرگذاری (ً ،)Kوًَِ عبلن ثبلح لَلِ دٍالیِ
هظ -آلویٌیَم ثِػٌَاى هزس تزویذگی ٍ لغؼِ عبلن ؽىل دادُؽذُ هتٌبعت
ثب تغذیِ هحَری ٍ فؾبر داخلی ؽىلگزفتِ ؽذُ اعت .در خذٍل  4همذار
عَل تزویذگی ًوًَِّب هغبثك الگَی فؾبر داخلی(ً )B,C,F,Hؾبى دادُؽذُ
اعت.
ثزرعی عَل ًبحیِ پبرگی (ً )L2( ٍ )L1ؾبى هیدّذ وِ ػبهل تزویذگی
اػوبل فؾبر ؽىلدّی ثبال در هیشاى تغذیِ هحَری خیلی پبییي در الگَی
ثبرگذاری خغی هیثبؽذ .ثِعَری وِ ثب افشایؼ هیشاى تغذیِ هحَری ٍ وبّؼ
فؾبر ؽىلدّیً ،بحیِ تزویذگی ( )L3در هیشاى ثبلح ثیؾتز ثب عَل ًبحیِ
تزویذگی ًشدیه ثِ ( )L1ایدبد هیؽَد .ثب همبیغِ ی هیشاى ثبلح در ًوًَِ
( )No.1ثب ًوًَِ ( ،)No.3هؾبّذُ ؽذ وِ ثب افشایؼ هیشاى تغذیِ هحَری ٍ
وبّؼ هیشاى فؾبر ؽىلدّی پزٍفیل ثبلح ؽىل ثْجَدیبفتِ ٍلی هیشاى پبرگی
در هحذٍدُ وبهل پزٍفیل ثبلح ایدبدؽذُ اعت .ثب افشایؼ هیشاى تغذیِ
هحَری ٍ وبّؼ فؾبر ؽىلدّی در الگَی ثبرگذاری (ً )Hغجت ثِ (،)F
هیشاى پبرگی در ًبحیِ هبوشیون ثبلح لَلِ دٍالیِ وبّؼیبفتِ اعت .ثِعَری
وِ در ًوًَِ( )No.4در همبیغِ ثب ًوًَِ ( )No.1ثب تَخِ ثِ اػوبل هیشاى
فؾبر ؽىلدّی در یه هحذٍدُ () ،)PA(29.6) PH(29.5ػبهل افلی
ثْجَد ؽىلپذیزی ،افشایؼ هیشاى تغذیِ هحَری الگَی ( )B.Linearثِ
حبلت ( )H.Linearهیثبؽذ .تغییز حبلت ؽىلدّی اس همغغ تزویذگی
ًوًَِ( )No.1ثِ حبلت پبرگی ًوًَِ ( ) No.4در هحذٍدُ ثبلح لَلِ دٍالیِ
فلشی ،ثب وبّؼ عَل ًبحیِ( )L1-L2ثِ هیشاى  1/652هیلیهتز وبّؼیبفتِ
اعتً .وًَِ عبلن ثبلح لَلِ دٍالیِ هظ -آلویٌیَم ( ،)No.5در فؾبر
ؽىلدّی  28هگبپبعىبل ٍ ثب اعتفبدُ اس الگَی تغذیِ هحَری ()K.Linear
ثِ هیشاى  5/5هیلیهتز ،هزس ؽىلدّی ًوًَِ ثبلح عبلن ٍ ًوًَِ هؼیَة در
الگَی ثبرگذاری خغی هیثبؽذ .در ؽىل ً 23وًَِّبی عبلن ،چزٍویذگی،
ووبًؼ ٍ حبلت تَأم پبرگی ثب چزٍویذگی در حبلت ثبرگذاری الگَی خغی
ًؾبى دادُؽذُ اعت .در ًوًَِ ( )No.8چزٍویذگی ثِ ّوزاُ پبرگی در
هحذٍدُ ثبلح ثب اعتفبدُ اس فؾبر ؽىلدّی  29هگبپبعىبل ،هغبثك ثب الگَی
ثبرگذاری ( )Iثب هیشاى تغذیِ هحَری  4/5هیلیهتز ایدبدؽذُ اعت .ثب افشایؼ
هیشاى تغذیِ هحَری الگَی ( )Jثِ همذار  5هیلیهتز ،ثب فؾبر داخلی 29
هگبپبعىبلً ،وًَِ هغلَة هغبثك ( )No.7ثب ووتزیي هیشاى چزٍویذگی در
یهعزف ؽؼبع گَؽِ ،ؽىلگزفتِ ؽذُ اعتً .وًَِ ( )No.6هغبثك ثب الگَی
ثبرگذاری ( ،)Lدر فؾبر داخلی  280ثبر دارای هیٌین هیشاى ًبسنؽذگی
هیثبؽذ .وبّؼ فؾبر ؽىلدّی ثِ هیشاى  260ثبر ٍ افشایؼ تغذیِ هحَری در
الگَی ثبرگذاری خغی ثِ هیشاى  6/5هیلیهتز عجت ثِ ٍخَد آهذى ووبًؼ در
لَلِ دٍالیِ هغبثك ًوًَِ ( ٍ )No.9ػذم ؽىلپذیزی ؽذُ اعت.

جواد شهبازی و همکاران
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شکل  26ثزرعی هیشاى ًبسن ؽذگی در توبهی الگَّبی ثبرگذاری(فؾبر داخلی ٍ تغذیِ هحَری)

UL2

US1

PL1

PS1
UL2

US2

PS2

PL2
Al

(C) U -Linear pattern

(D) U - Step pattern

(B) PEEQ- Step pattern

Cu

(A) PEEQ-Linear pattern

شکل  27ثزرعی همبیغِای الگَّبی ثبرگذاری خغی ٍ هزحلِای در ؽجیِعبسی لَلِّبی دٍالیِ
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تغذیِ هحَری ()mm

5

1
0
0.12

0.1

0.08

0.02

0

سهبى ()S

شکل  25الگَی تغذیِ هحَری هزحلِای در ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ
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دارای هیٌیون حبلت ًبسن ؽذگی ًغجت ثِ عبیز تغذیِ هحَری ( )AF.1تب
( )AF.6هیثبؽذ .ثِعَری وِ در الگَی فؾبر ؽىلدّی (( ٍ )P)Aدر تغذیِ
هحَری ( )AF.7دارای هیٌیون هیشاى ًبسن ؽذگی ثِ همذار  6/45درفذ
هیثبؽذ  .هیشاى ًبسن ؽذگی ثب اعتفبدُ اس الگَّبی تغذیِ هحَری(ٍ )AF.1
( )AF.2در توبهی هغیز فؾبرّبی (( )P)Aتب ((ً ،)P)Gغجت ثِ عبیز
هغیزّبی ثبرگذاری افشایؼیبفتِ اعت .ثِعَری وِ در حبلت ثبرگذاری هغیز
فؾبر ؽىلدّی(( ٍ )P)Aتغذیِ هحَری ( )AF.2دارای هبوشیون هیشاى ًبسن
ؽذگی ثِ همذار  59درفذ هیثبؽذ.

ثبهغبلؼِ هبوشیون هیشاى ًبسن ؽذگی ،هؾبّذُ ؽذ وِ افشایؼ تغذیِ هحَری
ًغجت الگَّبی هغیز فؾبر ؽىلدّی تأثیز سیبدی در وبّؼ هیشاى ًبسن
ؽذگی ثیؾیٌِ ایدبد هیًوبیذ .در ؽىل ً 27وبیی اس هذلّبی ؽجیِعبسی
ثبرگذاری هزحلِای ٍ خغی ،در هیٌیون هیشاى ًبسنؽذگی لَلِّبی دٍالیِ
ًؾبى دادُؽذُ اعت.
ثب تَخِ ثِ هیشاى ؽىلپذیزی در الگَی ثبرگذاری خغی ًغجت ثِ هزحلِای در
ؽىل  ،27هؾبّذُ ؽذ وِ افشایؼ ؽىلپذیزی در خْت پزٍفیل پزؽذگی
لبلت در هحذٍدُ ( )PL1در ًوًَِ ( ،)Aعجت افشایؼ هیشاى وزًؼ پالعتیه
هؼبدل ًغجت ثِ الگَی ًوًَِ ( )Bدر هحذٍدُ چزٍویذُ ؽذُ ( )PS2ایدبدؽذُ
اعتً .حَُ خبثدبیی ٍ تغییز ؽىل در الگَی ثبرگذاری خغی( )Cدر همبیغِ
ثبحبلت ثبرگذاری هزحلِای( ،)Dثِ دلیل هٌبعت ثَدى هغیز فؾبر ٍ الگَی
تغذیِ هحَری عجت ثْجَد ؽىلپذیزی ؽؼبع گَؽِ ؽذُ اعت .ثِعَریوِ
هحذٍدُ ( )UL2در همبیغِ ثب ( ،)US2در اثز فؾبر داخلی اس ووبًؼ در هحذٍدُ
هبوشیون ثبلح خلَگیزی ؽذُ اعت .در ؽىل  28الگَی تغذیِ هحَری
اعپیالیي ثىبر گزفتِؽذُ در ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ ًؾبى دادُؽذُ اعت.
ثیؾتزیي هیشاى ًبسنؽذگی در هحذٍدُ هبوشیون ثبلح لبلت ثِ ایدبدؽذُ
اعت .ثِهٌظَر ثزرعی الگَّبی اعپیالیي ٍ هذل ایذُآل تغذیِ هحَریً ،بسن
ؽذگی ثحزاًی در هحذٍدُ پزٍفیل وبهل ؽىل دادُؽذُ حبلت دٍالیِ هظ-
آلویٌیَم هغبثك ؽىل  29اًذاسُگیزی ؽذُ اعتً .تبیح حبفل اس ثبرگذاری
اعپیالیي ًؾبى داد وِ هیٌیون هیشاى ًبسن ؽذگی در الگَی هغیز ثبرگذاری

جواد شهبازی و همکاران
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شکل  28هٌحٌی تغذیِ هحَری ثز پبیِ اعپیالیي
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شکل  29همبدیز ًبسن ؽذگی در الگَّبی تغذیِ هحَری اعپیالیي

( )Spline7ثب هیشاى ًبسن ؽذگی  2/58درفذ ٍ ًبسن ؽذگی ثیؾیٌِ در
الگَی ( )Spline1ثِ همذار  6/64درفذ ایدبدؽذُ اعت.
 -3-6بزرسی مقایسٍای شکلدَی سزد ي داغ لًلٍَای ديالیٍ کامپًسیت

Exp(D): 1.65
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شکل  31ثزرعی همبیغِای تَسیغ ضخبهت ًوًَِّبی تدزثی ثب ؽجیِعبسی در فزآیٌذ
ّیذرٍفزهیٌگ

ؽىلپذیز ی وبهل در پزٍفیل لبلت ،تزویذگی در ًبحیِ هبوشیون ثبلح
حبفلؽذُ اعت .ثِعَری وِ در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ثب اػوبل تغذیِ
هحَری ،ثبلح لَلِ دٍالیِ در لبلت ؽىلدّی ثِعَر وبهل ؽىلگزفتِ اعت .در
فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ثِهٌظَر خلَگیزی اس تزویذگی سٍدٌّگبم ،ثبرگذاری
هحَری عجت ثْجَد ؽىلپذیزی در پزٍفیل ثبلح لبلت ؽذُ اعت .اس عزفی
اػوبل تغذیِ هحَری در فَرت ًبهٌبعت ثَدى آى ،عجت ػیَثی ّوچَى
ووبًؼ ٍ چزٍویذگی خَاّذ ؽذّ .وچٌیي ثِ دلیل افشایؼ ضزیت افغىبن
عغح خبرخی لَلِ در ًبحیِ توبعی ثب عغح پزٍفیل لبلت ،عجت ػذم فبفی
عغح ٍ ویفیت ًوًَِ ؽىل دادُؽذُ خَاّذ ؽذ .در ؽىل ً 33وبیی اس
ویفیت عغح در ًوًَِ عبلن ( )No.5ثب اعتفبدُ اس ًیزٍی تغذیِ هحَری ،در
ًَاحی ثبثت غیزلبثل تغییز ؽىل ( ٍ )W3( ٍ )W1در هحذٍدُ ًبحیِ ثبلح
(ً )W2ؾبى دادُؽذُ اعت .ثِعَری وِ ثب اعتفبدُ اس رٍاًىبر هٌبعت هبثیي
لبلت ٍ لَلِ ،عبییذگی در ًوًَِ وبّؼ هییبثذ .در فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ لَلِ،
هؼبیت ثِ ٍخَد آهذُ ثب اعتفبدُ اس تغذیِ هحَری در فزآیٌذ ؽىلدّی عزد،
چٌذیي ثزاثز هیؽَد .ثِعَر ی وِ ػَاهل چزٍویذگی ،عبئیذگی ٍ ووبًؼ در
هدوَػِ لبلت ثذٍى اػوبل تغذیِ هحَری حذفؽذُ ٍ لبثلیت ثبلح لَلِ تبثؼی
اس فؾبر ،سهبى ٍ دهبی ؽىلدّی در هحذٍدُ ؽىلپذیزی آى هیثبؽذ .فزآیٌذ
ؽىلدّی داؽ هزثَط ثِ آلیبصّبیی ثب اعتحىبم ثبال هیثبؽذ .ثِعَری وِ
ؽىلدّی ایي ًَع اس آلیبصّب در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ،تٌْب ثب اعتفبدُ اس
ػولیبت حزارتی ،لبثلیت ؽىلپذیزی آى افشایؼ هییبثذ.
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ثزرعی هیشاى ؽىلپذیزی در الگَّبی ثبرگذاری (تغذیِ هحَری ٍ فؾبر
ؽىلدّی) هختلف در ؽىلدّی عزد تَعظ فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ًؾبى داد
وِ ثبرگذاری خغی ثب هیشاى ًبسن ؽذگی ایذُآل ٍ پزؽذگی وبهل در ثبلح
لبلت ثغتِ ؽىلگزفتِ ؽذُ اعت .درًْبیت همبیغِ ًوًَِّبی عبلن ،حبفل اس
وبر تدزثی هغبثك الگَی ؽىل ،30تؼییي ًمغِ ثحزاًی هزس پبرگی ٍ ًوًَِ
ایذُآل ثب ًوًَِ ؽجیِعبسی پزداختِؽذُ اعت .در ؽىل ً 31وبیی اس ثزرعی
تَسیغ ضخبهت حبفل اس وبر تدزثی ٍ ؽجیِعبس ی فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ
هغبثك الگَی هغیز ( )T.Aتب ( )T.Oپزداختِؽذُ اعتً .تبیح حبفل اس
ؽجیِعبس ی ٍ تدزثی ًؾبى داد وِ هبوشیون ًبسن ؽذگی در هحذٍدُ ()Lc
اتفبق هیافتذ .ثِعَری وِ ؽزٍع پبرگی ا س ًبحیِ هبوشیون ثبلح اٍلیِ لَلِ در
ًمغِ ثحزاًی( )Hایدبد هیؽَدً .بحیِ ( )Laدر عَل هحذٍدُ ؽىلدّی ،اس
هیشاى ًبسن ؽذگی ووتزی ًغجت ثِ ( )Lb( ٍ )Lcدر پزٍفیل ثبلح ایدبدؽذُ
اعت.
ثب ثزرعی هیشاى ؽىلپذیزی لَلِّبی دٍالیِ هظ-آلویٌیَم در فزآیٌذّبی
ؽىلدّی ّیذرٍفزهیٌگ ًؾبى هیدّذ وِ رفتبر ؽىلپذیزی لَلِّبی دٍالیِ
ثب اػوبل ثبرگذاری هحَری ،پزٍفیل پزؽذگی لبلت در حذ هغلَة هیثبؽذ.
ثِعَری وِ در فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ تَعظ دهؼ گبس ،ؽىلپذیزی لَلِّبی
دٍالیِ ثذٍى اػوبل خبثدبیی هحَری در توبهی ًوًَِّب تزویذگی هؾبّذُؽذُ
اعت .در ؽىل ً 32وبیی اس ؽوبتیه فزآیٌذ ؽىلدّی عزد ٍ داؽ ثِفَرت
همبیغِ ًؾبى دادُؽذُ اعت .ثزرعیّب ًؾبى داد وِ در ؽىلدّی ثب دهؼ
گبس ثِ دلیل ػذم اػوبل تغذیِ هحَری ،هیشاى ثبلح در لَلِ دٍالیِ لجل اس

ضخبهت ()mm

68
66
64
62
60
58
56
54
52

Max: 64.6

Spline pattern

شکل  31الگَی اًذاسُگیزی ثِهٌظَر تؼییي ًبحیِ ثحزاًی در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ
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 -7وتیجٍگیزی
در ایي همبلِ ؽىلدّی عزد ٍ داؽ لَلِّبی دٍالیِ فلشی هظ -آلویٌیَم
تَعظ فزآیٌذّبی ّیذرٍفزهیٌگ ٍ دهؼ گبس ثِ ثحث ٍ ثزرعی پزداختِ ؽذ.
ثِهٌظَر دعتیبثی ثِ ٌّذعِ ثبلح لبلت ثغتِ ٍ پزٍفیل ؽىلپذیزی وبهل
لَلِ درٍى لبلت در فزآیٌذ ؽىلدّی عزد ،الگَّبی ثبرگذاری هختلف (خغی،
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هزحلِای ٍ اعپیالیي) ثِ ووه ًزمافشار الوبى هحذٍد آثبوَط هَرد هغبلؼِ
لزار گزفت.
در ًْبیت در الگَی ثبرگذاری ایذُآل ثزحغت هیشاى ًبسن ؽذگی در
آسهبیؼّب ی تدزثی ثِ تؼییي هزس تزویذگی ٍ ًوًَِ عبلن پزداختِ ؽذ .در
ًْبیت همبیغِای در راعتبی ؽىلپذیزی در فزآیٌذ عزد ٍ داؽ ؽىلدّی
لَلِّبی دٍالیِ ثِ ؽزح سیز هیثبؽذ:

شکل  32ثزرعی همبیغِای ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ وبهپَسیتی تَعظ فزآیٌذ داؽ(دهؼ ثب گبس) ٍ عزد(ّیذرٍفزهیٌگ).





شکل ً 33وبیی اس ویفیت عغح فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ثب اػوبل تغذیِ



هحَری
35.5
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شکل ً 34غجت اًجغبط لَلِ دٍالیِ در فزآیٌذّبی ؽىلدّی (ٍ )THF
()HMGF
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33.33

33.5

ًغجت اًجغبط ()%

34.68
34.5

ثزرعی ًغجت اًجغبط ،در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ٍ دهؼ گبس
ًؾبى هیدّذ فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ لَلِ دٍالیِ وبهپَسیتی
هظ-آلویٌیَم ثب هیشاى 1/35درفذ افشایؼ هیشاى ثبلح ًغجت



ثِ ؽزایظ ؽىلدّی عزد در هحذٍدُ لجل اس تزویذگی لزار
هیگیزد.
ؽزایظ ثبرگذاری ٍ اػوبل تغذیِ هحَری هٌبعت ،عجت ثْجَد
ؽىلپذیزی ثذٍى تزویذگی در فزآیٌذ ّیذرٍفزهیٌگ ٍ
پزؽذگی ثْتز گَؽِّب ؽذُ اعت.
ثِ دلیل همیذ ثَدى اًتْبی لَلِ ٍ هحذٍدیتّبی ثبالی
اعتفبدُ اس تغذیِ هحَری در فزآیٌذ ؽىلدّی داؽ لَلِّبی
دٍالیِ ،عجت ػذم ؽىلپذیزی وبهل لَلِ در پزٍفیل لبلت
ؽذُ اعت.
ًتبیح حبفل اس ؽىلدّی لَلِّبی دٍالیِ هظ-آلویٌیَم ًؾبى
داد وِ ثب اعتفبدُ اس ثبرگذاری خغی هٌبعت در فزآیٌذ
ؽىلدّی عزد هیتَاى عجت ثْجَد هیشاى ؽىلپذیزی ٍ
خلَگیزی اس تزویذگی ًغجت ثِ حبلت ثذٍى تغذیِ هحَری در
ؽىلدّی داؽ دعتیبفت.
ثزرعی هذلّبی ثبرگذاری هختلف در ؽىلدّی عزد،
ؽىلپذیزی هٌبعت در الگَی خغی در ًوًَِ ثبلح عبلن ٍ
وبهل لَلِ دٍالیِ ثب هیشاى ثیؾتزیي ًبسن ؽذگی ثِ هیشاى
 1/65هیلی هتز حبفلؽذُ اعت.
در ؽزایظ ٌّذعی ٍ ثبرگذاری پضٍّؼ حبضز ،ؽىلپذیزی
ًوًَِ عبلن ثبلح لَلِ در لبلت ّیذرٍفزهیٌگ در فؾبر ؽىل-
دّی  280ثبر ٍ تغذیِ هحَری  6هیلی هتز دارای هیٌین هیشاى
ًبسن ؽذگی لَلِ ثِ همذار  8/35درفذ هی ثبؽذ.
هزس تزویذگی ٍ ًوًَِ عبلن در الگَی ثبرگذاری خغی فزآیٌذ
ّیذرٍفزهیٌگ ،هغبثك ٌّذعِ ٍ خٌظ پضٍّؼ حبضز ،ثب فؾبر
داخلی  280ثبر ٍ تغذیِ هحَری  5/5هیلی هتز هؾبّذُ ؽذ.
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