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  تحقيقفرم پيشنهاد 
 كارشناسي ارشد  ینامهپايان

 

 
 

 -انیکیکوپلینگ مک تحت بارگذاریچرخان  ایتحلیل خزش پوسته استوانه: به فارسي عنوان تحقيق

 حرارتی 

 تحقیق عنوان  -الف

 :به زبان فارسیعنوان  -1

...................................................................................................................................................... 

 عربی(:عنوان به زبان انگلیسی/)آلمانی، فرانسه،   -2
راي نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و بفرانسه و عربی مجازند عنوان پايانهاي زبان آلمانی،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 بقیه دانشجويان، عنوان بايستی به زبان انگلیسی ذكر شود. 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 : نامهتعداد واحد پايان – ب

 

ان متغیرهاي هاي مجهول و مبهم، بیله و معرفی آن، بیان جنبهبه طور كلی )شامل تشريح مسأ اساسی تحقیق لهأبیان مس -ج

 تحقیق( : از مربوطه و منظور

طیسی( ر مغنابراي بسیاري از اجزاء و قطعات ساخته شده كه در معرض انواع مختلف بار )مانند فشار، حرارت، با

 از عبارتست خزششود. به طور كلی قرار دارند، خزش عامل اصلی كاهش عمر  در دماهاي باال محسوب می

و   بارگذاري تحت طوالنی نسبتاً زمانی يدوره تحت ماده كه میدهد رخ هنگامی و زمان، به وابسته جابجايی
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 و اندازه دما، زمان، تنش، از پیچیده تابعی خزش كلی حالت در .باشد داشته قرار در معرض دماهاي نسبتا زياد

هاي بخار، اجزاء فوق به علت كار طوالنی در به عنوان مثال در نیروگاه .باشد می ... و ريزساختار دانه، شکل

 ردد.گهاي نابهنگام و در نتیجه آسیب به تولید میالذكر خزش كرده و باعث تخريبسرويس تحت شرايط فوق

وپلینگ شود كه تحت تاثیر بارگذاري كك استوانه چرخان از جنس فوالد آلیاژي در نظر گرفته میدر اين مطالعه ي

باشد. تحت تاثیر اين بارگذاري ها  تنشهاي ترمواالستیك در حرارتی )گراديان دما( و مکانیکی )فشار داخل( می

نند تا به تغییر شکلها با زمان تغییر میک اين استوانه چرخان ايجاد میگردد. با توجه به وجود دماي زياد اين تنشها و

رسند.  براي تحلیل تنشها و تغییر شکلها با زمان تا رسیدن به حالت خزش پايدار معادالت تعادل و حالت پايدارمی

-تنش كرنش و كرنش تغییر مکان به همراه معادله ساختاري خزشی ماده استخراج شده و بطور همزمان حل می

شامل كرنشهاي خزشی كل  ترمهاي غیر هموژنداراي از حل معادالت ساختاري نسیل حاصل معادله ديفراگردند. 

بر روش  عالوه .حل شودعددي نیمه تحلیلی و به صورت مان هستند و بايستی  تابع دما و تنش و زخود است كه

لیل تح گردد. نتايجتحلیلی از روش عددي اجزاء محدود آباكوس به منظور تصديق مراحل حل استفاده می

 شود.بصورت نمودار و كانتور نمايش داده می

 

 

 

 

 

 

انجام تحقیق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فوايد  ضرورتاهمیت و  - د

احتمالی نظري و عملی آن و همچنین مواد، روش و يا فرآيند تحقیقی احتماالً جديدي كه در اين تحقیق مورد استفاده 

 :گیردقرار می

اي برخوردار است. براي نیل به اين هدف نیاز به ز اهمیت ويژهكنند اكار می باالخزشی سازه هايی كه در دماهاي بررسی 

يك تحلیل وابسته به زمان خزشی میباشد كه تاريخچه تنشها و تغییر شکلها را بر روي گستره زمان بدست دهد با در دست 

 داشتن چنین تحلیلی و رفتار شکست خزشی ماده آسیبهاي خزشی قطعه قابل پیش بینی میگردد.

 

 تحقیقوضوع پیرامون مدر داخل و خارج كشور تحقیقات انجام شده پیشینه سوابق مربوطه )بیان مختصر دبیات و مرور ا -ه

 (:تحقیق آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظريو نتايج 

ورت باشد. در صعوامل مختلفی بر سرعت خزش موثرند كه مهمترين آنها تنش، درجه حرارت و تركیب شیمیايی می

توان تاثیر درجه حرارت و تنش را به راحتی نشان داد كه هركدام تا چه اندازه در سرعت تركیب شیمیايی، میثابت بودن 

باشد. با افزايش درجه حرارت سرعت خزش افزايش خزش موثرند. درجه حرارت عامل خیلی موثر در سرعت خزش می
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براي  و سرعت خزش اهمیت داشته باشد، در صورتیکهكند. البته يك آلیاژ ممکن است در يك مکان دما باال باشد پیدا می

اشد. بفلزات ديگر در همان دما، خزش اصالً اهمیت نداشته باشد. در هرحال با افزايش دما، سرعت خزش قابل مالحظه می

تواند بصورت قابل توجهی از دماي طراحی تفاوت داشته باشد. دماهاي باال براي كلیه اجزاء دماي واقعی سرويس می

 [.1مکن است منجر به كاهش قابل توجهی در عمر كل شود ]م

 مدل از استفاده با را بود ديگري همگن و FGجنس  از يکی كه استوانه دو شامل اي استوانه اتصال يك [2] در يانگ

 ازاي به را حاصل نتايج و نموده مدل روش تحلیلی به FGMدر  خواص توزيع براي توانی تابع و خزش براي توانی

 .است مقايسه نموده FEMاز  حاصل نتايج با مختلف هايتقريب

ساختار يافته  مواد شده از ساخته ياستوانه االستیك و خزش رفتار بیان براي تحلیلی حل راه[ 3] 1111سال  در يانگ

 به هاتنش وابستگی يمطالعه براي آن از توانمی كه است داده ارايه دارد، قرار حرارتی بارگذاري تحت تنها كهمنظم 

. يانگ با محاسبه نرخ تنش ها و استفاده از تنش هاي نمود استفاده هدفمند مواد از شده ساخته يسازه براي زمان و دما

 االستیك اولیه باز توزيع تنش ها و يا به عبارت ديگر تغییرات تنش ها با زمان را مطالعه نمود.

 بررسی  بررسی را ساختار يافته منظم مواد از شده ساخته دوار ديسك خزش رفتار[ 4]  2003سال در1گوآ  جییان

 شده ساخته خالص آلومینیوم ماتريس در كاربید سیلیکان ذرات شامل مركبی ماده از آنها بررسی مورد ديسك .كردند

 ديسك براي ماده خزش پارامترهاي .كردند تشريح نورتن اصل از استفاده با را پايدار حالت خزش رفتار آنها .است

 تغییر شعاعی بصورت آلومینیوم ماتريس در سیلیکان كاربید ذرات تركیب نسبت در تغییر علت به آنها، بررسی مورد

 .میکردند

 پايدار حالت مماسی و شعاعی خزش نرخ ذرات، خطی توزيع فرض با همسانگرد دوار ديسك در كه دادند نشان آنها

 .است يکنواخت ذرات توزيع با ديسك به نسبت كوچکتري مقدار داراي

 از آنها .كردند بررسی غیرهمگن دوار ديسك براي را ثانويه و اولیه خزش [5] 2003سال  در بیدآبادي و جاهد

 پارامترهاي مشتق به مربوط عبارتهاي از همچنین. گرفتند نظر در شعاع از تابعی را االستیسیته مدول تنها مواد، پارامترهاي

 .كردند نظر صرف حاكم، معادالت حل در متغیر

 -آلومینیوم  از ساخته شده كامپوزيتی همسانگرد دوار ديسك خزش رفتار[ 6] 2004سال  در همکارانش و 1 گوپتا

 آنها .كردند تشريح شربی قانون وسیله به را خزش رفتار آنها .دادند قرار بررسی مورد را كاربید سیلیکان ذرات

 آنها .زدند تخمین دسترس در تجربی نتايج از آمده بدست رگرسیون معادالت از استفاده با را خزش پارامترهاي

 آنها.كردند محاسبه مواد پارامترهاي از متفاوتی هايتركیب براي را پايدار حالت خزش نرخ و مماسی و شعاعی هايتنش

 .است كنترل قابل ذرات سايز و ذرات حجمی نسبت بهینه انتخاب با كرنش نرخهاي كه دادند نشان

 توخالی دوار ديسك آوردن تنشهاي بدست براي تحلیلی نیمه حلیراه[ ۲] 200۲ سال در نقدآبادي و كردخیلی حسینی

 بررسی مورد ديسك آنها .دادند ارائه دارد، قرار حرارتی بارگذاري تحت كهساختار يافته منظم  مواد از شده ساخته

 در ثابت مقداري اليه هر در را مواد خواص و كرده تقسیم محدود پهناي با متعدد هاي اليه به شعاع امتداد در را خود

                                                 
1 - Jiann-Qua Tarn 
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 راحتیه ب را دما و جابجايی تحلیل براي آمده بدست ديفرانسیلهاي معمولی معادله توانستند روش اين با .گرفتند نظر

 پیوستگی شرايط از نیز معمولی، ديفرانسیلهاي معادله جواب در موجود ثابت ضرايب آوردن بدست براي آنها .كنند حل

 را خود نتايج هم انتها درآنها   .كردند استفاده ديسك كل مرزي شرايط و اليه دو هر بین شعاعی در تنش و جابجايی

 .مقايسه نمودند FEMبا 

ساختار  مواد از شده شکل ساخته اياستوانه هايلوله در پايدار حالت خزش رفتار[ 8] 200۲ سال در همکارانش يو و

 شعاع از توابعی بصورت را نورتن اصل مواد پارامترهاي. دادند قرار بررسی مورد را داخلی فشار تحت ،يافته منظم 

 توسط شده ارايه حل روش. است شده محاسبه خزش نرخ و هاتنش مستقیم انتگرالگیري با و شده گرفته نظر در استوانه

 استفاده دوار ديسك خزش رفتار تحلیل براي آن از تواننمی و است استفاده قابل اياستوانه هايسازه براي تنها آنها

 .نمود

پرداخته اند، نمودار هاي  HK40و   HP40 به بررسی خزش در دو نوع فوالد  2013در سال [ 1] همکارانشو  ويتاكر

ت چه زمان به سمت بینهاي و به اين نتايج رسیده اند كه هر اندتنش و كرنش را در درجه حرارت هاي مختلف رسم كرده

بعد از به وجود آمدن پديده خزش تنش به سمت صفر پیش می رود و اگر زمان به سمت صفر پیش رود تنش  پیش رود

برابر تنش خزشی می شود كه در آن خزش اتفاق می افتد و نیز در يك دماي برابر و در يك زمان مشخص خزش در 

HK40زودتر اتفاق می افتد . 

درجه كلوين الی 10۲3در دماهاي بین HP به بررسی خزش در تیوبهاي با جنس  2012[ در سال 10]آلسیو و همکارانش 

در شروع خزش در اين  M23C6و به اين نتايج رسیده اند كه مقدار درصد كاربید هاي  انددرجه كلوين پرداخته 12۲3

اند كه تنش و خزش با استفاده از آن در تعامل با ت ارائه كردهفوالد بسیار مؤثر می باشد. همچنین يك قانون به نام قدر

زمان را براي اين فوالد در دماهاي باال  –يکديگرند و نیز با توجه به تست خستگی كه انجام داده اند،نمودار هاي كرنش 

 اند.رسم كرده 90MPaالی  40MPaو تنش بین 

در درجه حرارت هاي بین  SS316خزش در تیوبهاي با جنس ه بررسی ب 2013[ در سال 11]هالمستروم و همکارانش 

 316همچنین نمودارهاي تنش و كرنش و طول عمر را براي انواع استنلس  درجه سانتیگراد پرداخته است، ۲50الی 500

اند و نیز نمودار هیسترزيس در خستگی دور پايین را براي دو رسم كرده 316N و 316FR و316H و 316Lمانند  

 .اندرسم كردهL316ت شوندگی و نرم شوندگی استنلس فاز سخ

 

 متغیرهاي مورد بررسی در قالب يك مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیري متغیرها:  -ن

 تغییرات كرنش بر حسب زمان 

 ايتغییرات توزع تنش روي ساختار استوانه 

 ايتغییرات جابجايی ساختار استوانه 

 تحقیق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  –و
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انیکی از مک –اي چرخان تحت بارگذاري كوپلینگ حرارتی استخراج فرموالسیون و تحلیل خزشی ساختار استوانه

 باشد.هاي تحقیق مینوآوري

  :اهداف ويژه و كاربردي(كلی، اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف آرمانی،  -ز

از اهداف  مکانیکی -حرارتیكوپلینگ تحت بارگذاري  چرخان ن دراستوانهتغییرات آن با زماتحلیل خزش و 

 .میباشداين تحقیق 

 

ر )به عبارت ديگ ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :محل اجراي مطالعه موردي(

 

 هوافضا، صنايع هوايی، صنايع گاز و نفت و ... استفاده گردد.تواند در صنايع نتايج حاصل از اين تحقیق می

 :تحقیقسؤاالت   -ط

 حرارتی استوانه چرخان چگونه است؟ –تغییرات توزيع تنش در بارگذاري كوپلینگ مکانیکی  .1

 باشد؟توزيع كرنش و خیز در استوانه چرخان تحت بارگذاري ترمواالستیك به چه صورت می .2

 تنشی كوپله استوانه چرخان چگونه است؟ -تحلیل حرارتی  .3

 

  

 :تحقیقهاي فرضیه  -ي

 

 ضريب پواسون ثابت در نظر گرفته می شود. -1

 مدول االستیسیته ثابت می باشد. -2

 فرض می شود استوانه چرخان بلند می باشد. -3

 براي مساله شرايط كرنش صفحه اي در نظر گرفته می شود. -4

 

 :و عملیاتی( طالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومیاص ها وف واژهتعري -ک

 

 :تحقیقروش شناسی -5

 

مورد و استانداردهاي ، تجهیزات شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايی تحقیق به تفکیك(: استفاده 



6 

ري اطالعات گردآو»تذكر: درخصوص تفکیك مراحل اجرايی تحقیق و توضیح آن، از به كار بردن عناوين كلی نظیر، 

و غیره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضیحات كامل در « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهیه نمونه»، «اولیه

ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر يك فعالیت، مواد، روش ها و ملزومات، نوعرابطه با منابع و مراكز تهیه داده

 ارائه گردد. 
 شناخت مبانی تئوري و بیان كامل مساله .1

 هاي پیشین مطالعه پژوهش .2

 و مدلسازي اجزاي محدود  استخراج فرموالسیون .3

 استخراج و تحلیل نتايج .4

 نامهارائه نتايج و مستندسازي پايان .5

 

ه( غیرو  برداريفیش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمونی، كتابخانه)میدان روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوري داده

 

 استفاده از منابع علمی كتابخانه اي  -الف

 استفاده از مقاالت از طريق سايتهاي معتبر علمی نظیر الزوير ، ساينس دايركت ،اشپرينگرو ساير منابع 

 نرم افزاراستفاده از خروجی  -ج

 

 گیري و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

 

 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحلیل دادهروش -هـ 

 یمهندس افزارهای .استفاده از نرم1

 .استفاده از مراجع موجود2
 
 

 

 

 :منابع -۲
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