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چکيده

واژههای کليدی

در این مقاله ،تحلیل شروع سیالن در مخازن کروی جداره ضخیم  FGتحت تاثیر بارگذاری

شررروع سرریالن ،کررره جررداره ضررخیم ،FG

همزمان فشار داخلی و گرادیان دمایی ارائه شده است .طراحی مخازن جداره ضخیم کروی تحت

بارگررذاری همزمرران ،بارگررذاری فشرراری و

فشار ،به عنوان محفظه نگه دارنده سیاالت تحت بارهای حرارتی با گرادیانهای دمایی باال نیازمند

گرادیان دمایی

به راهکاری جدید است .تحت فشار داخلی زیاد و دمای باال ،مخزن در بخشی از ضخامت خود
وارد محدوده پالستیك میشود؛ لذا ،برای طراحی مخزن بررسی فشار و گرادیان دمایی که موجب
شروع سیالن میشود نیاز است .مدول االستیسیته ،تنش تسلیم ،ضریب هدایت گرمایی و ضریب
انبساط حرارتی به صورت تدریجی و طبق مدل توانی و در راستای شعاعی تغییر میکنند .برای
توصیف رفتار ماده در ناحیه پالستیك در کره جدار ضخیم  FGتحت فشار داخلی و گرادیان
دمایی ،از معیار تسلیم ترسکا استفاده شده و رفتار مواد به صورت االستیك -پالستیك کامل فرض
شده است.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مکانیك و هوا فضا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهران
 -2استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیك ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مکانیك و هوا فضا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهران
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اثر دما و فشار در حالت االستیکواالست و پالستیك پرداخت.

 -1مقدمه
طراحی مخازن جداره ضخیم کروی تحتفشار ،به عنوان
محفظه نگهدارنده سیاالت تحت بارهای حرارتی با گرادیان
های دمایی باال با پیچیدهگیهای بسیاری همراه است .استفاده
از این مخازن در دماها و فشارهای بسیار باال ،بخصوص
درصنایع شیمیایی ،هوافضا ،صنایعخودرو ،تاسیسات نیروگاهی
اتمی ،سیلندرهای فرایند اکستروژن نیاز به راهکارهای اساسی
در طراحی این مخازن دارد .یکی از این راهکارها استفاده از
مواد پیشرفته با مقاومت حرارتی باال در ساخت چنین مخازنی
میباشد .مواد  FG4به واسطه داشتن خصوصیات منحصربه
فردی مانند نسبت مقاومت مکانیکی به وزن باال ،وزن کم
سازه ،مقاومت به ضربه باال ،مستهلك کننده ضربه ،مقاومت
باال در برابر گرادیان شدید دما ،مقاومت در برابر
تنشهایپسماند،بسیار موثر هستند] .[1با توجه به بررسیهای
انجام شده ،مطالعات محدودی در زمینه تحلیل مخازن کروی
FGتحت بارگذاری همزمان فشاری و گرادیان دمایی انجام
شده است .مندلسون [2]5به تحلیل تنش االستوپالستیك و
ترمواالستوپالستیك در کره جدار ضخیم و سیلندر استوانهای
دو سرباز پرداخت .وی به بیان تفصیلی روابط حاکم بر تنش-
کرنش االستیك و پالستیك اجسام اشاره کرد است .بولی 6و
وینر[3]7

به

تحلیل

تنشهای

ترمواالستیك

و

ترمواالستوپالستیك مخازن کروی پرداختند و برای هر کدام
روابطی را ارائه دادند .والی [4]8به بررسی اجمالی در ارتباط

برای هر کدام ،روابطی بر پایهی فشار تسلیم ارائه و کمترین
فشار داخلی الزم برای شکست االستیك و فشار وارد بر
9

دیوارهها ارائه کردند .کوپر ] [5حل دقیق رفتارکره جدار
ضخیم با ماده االستیك -پالستیك کامل که تح اثرگرادیان
دما قرار گرفته ،ارائه کرد .حل تقریبی که در آن ازکرنشهای
االستیك صرف نظر شده نیز بررسی گردیده و نشان داده شده
که حل تقریبی درگرادیان دمایی بینهایت با حل دقیق یکسان
خواهد بود .درینگتون 10و جانسون [6]11شروع اولین الیه
پالستیك برای نسبتهای مختلف دما -فشار و نسبت شعاع
هایی یك کره جدار ضخیم را بررسی کردند .در این مقاله
نشان داده شد که با تغییر این نسبتها ،امکان ایجاد اولین الیه
پالستیك مخزن در هر شعاعی وجود دارد .تانیگاوا[7]12
مروری جامع بر تحلیلهای ترمواالستیك صورت گرفته بر
روی مواد  FGانجام داد .و روابط مورد استفاده در طراحی
13

ترمواالستیك مواد  FGرا دسته بندی کرده است .اباتا و
نودا [8]14تاثیر نسبت کسر حجمی اجزاء در ماده  FGرا روی
تنشهای حرارتی درکره و پوسته استوانهای دوار بررسی
کردند .هدف آنها رسیدن به درک عمیقی از ترکیب تنشها
بود تا بتوانند کره و استوانههای توخالی ساخته شده از مواد
 ،FGبا بیشترین راندمان را طراحی کنند .آنها همچنین در
رابطه با اندازه شعاع داخلی و بازه حرارتی مناسب بحث و
بررسی کرده و در کار خود از تنشهای حرارتی پایدار

15

با تحلیل تنش مخازن جداره ضخیم استوانهای و کروی ،تحت
Cowper
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استفاده کردند .توتونچو 16و اُزترک [9]17تحلیل دقیق مخازن
تحت فشار استوانهای و کروی  FGرا ارائه کردند .آنها استوانه
را در حالت کرنش صفحهای با توزیع توانی مدول االستیسیته
در راستای شعاعی بررسی کردند .ردریگوئز

18

()1

و

همکاران] [10میکروساختا رو رفتار مکانیکی یکنوع خاص
 FGاز جنس  AlA359/SiCpرا مورد مطالعه قرار داد .وی
با تهیه چند نمونه و انجام تست کشش و ضربه بر روی آنها،
مقادیری برای مدول االستیسیته ،تنش سیالن و سختی این ماده
خاص ارائه نمود .پرویزی و همکاران ] [11تنش و کرنش
االستوپالستیك مخازن جداره ضخیم کروی و استوانهای را
تحت فشار داخلی و گرادیان دمایی با استفاده از مدل توانی
برای مواد تابعی مدرج  AlA359/SiCpدر نظر گرفتند .آنها
یك مدل ریاضی برای پیشبینی تسلیم از طریق ضخامت برای

 -1معادالت مورد استفاده در تحليل کره جداره
ضخيم FG
 -1-1معادله تعادل

در دستگاه مختصات کروی ،تنشها با
کرنشها را با

و

و

و

نشان داده میشود .با د نظر

گرفتن این فرضیات ،معادله تعادل به شکل زیر به دست می-
آید]:[3
()2

استوانه ساخته شده از ماده تابعی مدرج  AlA359/SiCpارائه
کردند .نایبی و انصاری ] [12با در نظر گرفتن کار سختی،

 -2-1روابط کاربردی بين تنش -کرنش

مخازن کروی جداره ضخیم FGرا تحت فشار داخلی و

روابط بین تنش و کرنش با توجه به شرایط بارگذاری مخزن و

خارجی و توزیع دمای متفاوت تحلیل نمودند و ترکیبهای

تقارن در هندسه مخزن که کرنشها و تنشهای برش و تغییر

مختلف فشار داخلی و گرادیان دمایی برای شروع تسلیم را

مکانهای مماسی برابر صفر هستند به شکل رابطه ( )3خالصه

بررسی کردند.

میشوند]:[2

 -2مدلسازی ماده FG

]

برای بیان تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی مواد از روش

()3

]

[
[

مدل توانی جهت محاسبه مدول االستیسیته ،ضریب انبساط
حرارتی ،ضریب هدایت گرمایی و تنش تسلیم استفاده شده
است]:[11

 -1-1روابط سازگاری

معادله سازگاری بر حسب کرنش به صورت زیر است:
()4
16

Tutuncu
Oztork
18
Rodrı´guez-Castro
17
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 -4-1شرایط مرزی

هنگامی شروع میشود که حداکثر تنش معادل برابر با تنش

با توجه به اینکه مخازن کروی جدار ضخیم معموال تحت

سیالن ماده شود ،در نتیجه معیار سیالن با رابطه( )6مشخص

و دمای کاری باال قرار دارند ،شرایط مرزی

به ترتیب حداکثر و حداقل

شرایط فشار

مکانیکی و حرارتی در سطح داخلی و خارجی کره بصورت
زیر برقرار است:

میشود ،در این رابطه

تنشهای اصلی در کرهی جداره ضخیم میباشند.
()6

&

()5

و

&

شکل()1و ( )2نمایی شماتیك از یك کره FGرا تحت شرایط
بارگذاری و هندسه مناسب نشان میدهد.

 -4تحليل کره FGتحت اثر فشار داخلي و گرادیان
دمایي
جهت تحلیل ترمواالستوپالستیك کره جدار ضخیم  FGتحت
فشار داخلی

و گرادیان دمایی

𝛥 ابتدا باید معادله توزیع

دما را محاسبه کرد.
 -1-4معادله توزیع دما در کره FG

انتقال حرارت در کره FGبه صورت یك بعدی و در راستای
شعاعی فرض میشود و از تغییرات در جهت محیطی صرف-
نظر میشود ،از این رو معادله دیفرانسیل حاکم بر انتقال
حرارت یك بعدی در کره برابر است با (:)7
شکل( )1مدل هندسی کره جدار ضخیم FG

()7

)

با قرار دادن ضریب هدایت گرمایی

(

از رابطه ( ،)1در

معادله انتقال حرارت یك بعدی و پس از حل معادله
دیفرانسیل بر حسب متغیر و استفاده از شرایط مرزی (،)5
شکل کلی معادله توزیع دما در کره  FGبه شکل ( ،)8است:
()8
شکل( )2نمایی شماتیك از یك کره  FGتحت شرایط بارگذاری
 -5-1معيار سيالن در کره جدار ضخيم FG

برای بررسی شرایط آغاز سیالن در کره جدار ضخیم FG

از معیار ترسکا برای شروع سیالن کره استفاده میشود .سیالن

)

ثابتهای موجود در رابطه توزیع دما عبارتند از:
()9

(
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 -2-4تعيين توزیع تنش االستيک در کره FG

√

در ابتدا مدول االستیسیته از معادله ( ،)1و معادله توزیع دما ()8
در معادله کرنش -تنش ( )3جایگذاری میشود .سپس با

()13

جایگذاری نتیجه آن در معادله سازگاری کرنش ( )4و با
استفاده از معادله تعادل ( )2و ساده سازی معادله ناهمگن زیر
حاصل میشود:
()10
و مقادیر ثابت عبارتند از:

جواب نهایی مجموع جواب عمومی و خصوصی میباشد.
تنش شعاعی

برای ناحیه کره جدار ضخیم

و محیطی

FGتحت بارگذاری همزمان فشاری و گرادیان دمایی برابر
است با:

()14

(

)

)

)

()11

(

(

با اعمال شرایط مرزی ( ،)5ثابتهای موجود در رابطه (،)14
عبارتند از:
(

رابطه ( ،)10دارای دو جواب عمومی و خصوصی است ،که
به ترتیب عبارتند از:

)

()12

ثابتهای موجود در رابطه ( ،)12عبارتند از:

[

()15
(
)
]

)

)

(

)

(

(
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 -1-4شروع سيالن در کره FG

نتایج برای کره FGتحت بارگذاری همزمان و مجزای فشاری

با جایگذاری تنش تسلیم از رابطه (،)1و تنشهای شعاعی و

و گرایان دمایی به صورت نمودارهایی ارائه میشود .تنشهای

محیطی ()14در رابطه ( )6معیار سیالن به صورت زیر در می-

شعاعی ،محیطی و موثر بر حسب شعاع به ترتیب در شکلهای

آید:

( )3تا ( )5نمایش داده شده اند.
)

()16
(

)

(

)

(

)

(

(

)

به طور کلی شروع سیالن میتواند از الیه داخلی ،الیه میانی و
الیه خارجی شروع شود و بستگی به جنس ماده ( ،
و

،

) و ابعاد مخرن ( و ) دارد.
شکل( )3مقایسه تنشهای شعاعی ،تحت بارهای فشاری ،دمایی و ترکیب

 -5بحث و بررسي نتایج

فشار و دما در کره جدار ضخیمFG

نتایج برای مخزنی از جنس  Al A359/SiCpبا  %30کسر

)

,

(

,

حجمی SiCدر سطح داخلی و  %20کسر حجمی SiCدر
سطح خارجی میباشند .شعاع داخلی و خارجی مخزن به
ترتیب
برابر

و ضریب پواسان ثابت و

و

 νفرض میشود .با توجه به خواص و هندسه و

دادههای بدست آمده از ] ،[11ثابتهای الزم و مقادیر ورودی
تحلیل اعم از خواص مکانیکی و حرارتی در جدول( )1ارائه
شده است.
جدول ( ) 1خواص مکانیکی و حرارتی ماده FGاز جنس AL

][11A359/SiCp
)

⁄

(
6

⁄
9

شکل( )4مقایسه تنشهای محیطی ،تحت بارهای فشاری ،دمایی و ترکیب

21*68*106

48/7*10

18/1*10

0 /2

-0/82

0/124

0/133

-0/88

0 /1

فشار و دما در کره جدار ضخیمFG
)

)

( ⁄

144/73

,

,

(
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میباشند .همچنین میتوان با ثابت نگه داشتن یکی از
پارامترهای فشار و یا دمای داخلی مخزن و با افزایش
پارامترهای دیگر موجب ایجاد سیالن از داخل مخزن کروی
گردید.
فهرست عالئم:
شعاع داخلی و خارجی مخزن کروی
شاخص های مدول توانی برای مدول
شکل( )5مقایسه تنشهای موثر ،تحت بارهای فشاری ،دمایی و ترکیب

هدایت حرارتی و تنش تسلیم

فشار و دما در کره جدار ضخیمFG
)

,

,

االستیسیته ،ضریب پخش حرارتی ،ضریب

(

طبق نمودار ( )5ماکزیمم مقدار تنش موثر در شعاع داخلی
بوده و در نتیجه سیالن از سطح داخلی آغاز میشود .برای

فشار داخلی و خارجی مخزن
دمای سطح داخل و خارج

شروع سیالن از سطح داخلی ترکیب های مختلفی از فشار و

تنش شعاعی ،محیطی و موثر

دمای داخلی را میتوان در نظر گرفت .نمودار شکل (،)6

کرنش شعاعی و محیطی

مقادیر مختلف ترکیبی فشار و دمای بحرانی الزم جهت شروع

ثابت مدول االستیسیته در مدل توانی

سیالن از سطح داخلی مخزن کروی را نشان میدهد.

ثابت تنش تسلیم در مدل توانی
ثابت ضریب پخش حرارتی در مدل توانی
ثابت ضریب هدایت حرارتی در مدل توانی

مراجع:
[ ]1ملك زاده فرد ،کرامت و نظری ،علی  ،تحلیل ورقها و
پوستههای هدفمند تابعی ،انتشارات الماس البرز،1392 ،
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