Archive of SID

پاسخ دینامیکی لوله فلزی تقویت شده با الیاف کامپوزیتی و بررسی تاثیر زاویه الیاف
کامپوزیت تحت بارگذاری فشار متحرک داخلی

مجتبی احمدی
کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
Mojtaba.ahmadi90@gmail.com

حسن بیگلری
استادیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبریز
Hbiglari@tabrizu.ac.ir

چکیده
مواد کامپوزیتی به طور گسترده در برنامه های کاربردی از قبیل صنایع هوا و فضا ،دریایی ،خودرو سازی،
حمل و نقل و ورزشی و  ...قابل استفاده هستند .با افزایش کاربردها و موارد استفاده مواد مرکب مطالعه
رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه های کامپوزیتی به یک امر ضروری تبدیل شده است .به همین دلیل
مورد توجه محققین و گشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند .در تحقیق حاضر لوله فلزی تقویت شده با
الیاف کامپوزیتی تحت بازگذاری فشار متحرک داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است .برای تحلیل لوله
مورد نظر از تحلیل و برای این منظور از نرم افزار آلمان محدود آباگوس استفاده شده است .هدف از این
تحقیق بررسی چیدمان الیه ها و زاویه الیاف کامپوزیتی و تاثیر آنها بر سرعت بحرانی و ضریب تقویت
دینامیکی در سرعت های متفاوت و نقاط مختلف می باشد.
واژگان کلیدی :ضریب تقویت دینامیکی ،سرعت بحرانی ،بارگذاری فشار متحرک داخلی ،بارگذاری
انفجاری ،لوله کامپوزیتی
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-1مقدمه
سازه های کامپوزیتی چند الیه در حال یافتن کاربردهای گسترده ای در صنایع هوا فضا و دریایی نظامی و صنعتی هستند با
توجه به مزایای مانند استحکام باال نسبت به وزن ،سختی باال نسبت به وزن ،خستگی ،طول عمر و پایداری زیستی محیطی،
قابلیت جذب انرژی خوب و هزینه نگهداری پایین در بعضی جاها پوسته های کامپوزیتی ممکن است در هوا و یا در زیر آب در
حال بارگذاری شوک قرار بگیرد(.)Pothula,2009خطوط لوله ،لوله تفنگ ،سامانه های موشک ،لوله های شوک عناصر و
ساختارهای مشترکی دارند همگی تحت بارگذاری شوک قرار گرفته اند .برنامه های کاربردی در هوا فضا برای این عناصر وجود
دارد .خواص این مواد می تواند با ویژگیهای فیزیکی و یا شیمیایی بسیار پیچیده ای همراه باشد .رفتار دینامیکی پوسته های
ساخته شده از کامپوزیت مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است(.)Soykasap et al,1996
شکست مخازن تحت فشار و لوله ها به دلیل اهمیت مهندسی و پیچیدگی های فیزیکی ،مورد توجه محققان مکانیک شکست
قرار گرفتهاند .از مهمترین عوامل پیچیده که ذهن محققان را به خود مشغول کرده مرتبط بودن مسائل سیال ،سازه و شکست
با یکدیگر است .از میان کاربردهای غیرنظامی و نظامی بررسی شکست مخازن تحت فشار و لوله ها می توان به خطوط انتقال
روغن  ،گاز و آب ،بدنه هواپیمای تحت فشار داخلی ،بدنه راکت  ،اتاقک ایستگاه فضایی و لوله توپ اشاره کرد .تحقیقات سایر
محققان در زمینه شکست لوله ها و مخازن تحت فشار ،بیشتر در حال بارگذاری شبه استاتیک یا خستگی انجام شده
است(کریمی و میرزایی.)8811،
تجزیه و تحلیل سازههای تحت بارگذاری بارهای متحرک از قرن  81نظر محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است.
پاسخ دینامیکی پوسته استوانه ای تحت بارگذاری شوک و انفجار توسط بسیاری از محققان مورد مطالعه قرار گرفته است .اما
تحقیقات در مورد پاسخ دینامیکی لوله کامپوزیتی تحت بار متحرک ناچیز بوده و باید بررسی و مطالعات بیشتری در این زمینه
صورت بگیرد (.)Kurian,2006- Tzeng,1999
اولین مدل تحلیلی برای بررسی پاسخ لوله فلزی تحت بارگذاری موج فشاری متحرک داخلی توسط تانگ ( )Tang,1965در
سال  8191ارائه شد .تانگ مدل جامعی برای حل پاسخ سیلندر نیمه بینهایت تحت فشار متحرک با سرعت ثابت ارائه کرد .وی
تشدید پاسخ سازهای لوله را در چهار سرعت مهم پیشبینی کرد که دو ساعت بحرانی اول اهمیت بسیاری در مهندسی دارند:
1


4
E 2h2
kG
 2 2
VC1 
2 

 3 R (1   )  ,

()8

E
)  (1   2

E

VC 3 
,



VCO

VC 2 

که در آن h ،ضخامت پوسته R ،شعاع پوسته  ،ضریب پواسون E ،مدول االستیک G ،مدول برشی k ،ضریب تصحیح برشی و
 چگالی است .در مدل تانگ ،اثرات برش عرضی و اینرسی دورانی لحاظ شده بود .اما با توجه به این که طول لوله بینهایت
فرض شده بود ،اثرات گذرا از پاسخ حذف شده بودند.
مظاهری و همکاران ( )Mazaheri et al,2006در سال  6009از تئوری پوستههای جدار نازک برای بررسی پاسخ دینامیکی لوله
تحت بار دتونیشن استفاده کردند .آنها از لوله با طول محدود با در نظر گرفتن اثر برش عرضی و اینرسی دورانی برای پاسخ
حالت گذرا بهره بردند .جیاکسی و همکارانش ( )Zhou et al, 2010در سال  6080روش تحلیلی را برای بررسی پاسخ حرارتی
سازه ای یک سیلندر خالی اورتوتروپیک با طول محدود با استفاده از تئوری پوستهها ارائه کردند .آنها به عنوان مطالعه موردی،
پاسخ حرارتی لوله موتور تراک ضربهای به شوک حرارتی را بررسی نمودند .میرزایی ) (Mirzaei,2012در سال  ،6086مجموعه-
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ای از روش های تحلیلی را برای رفتار ارتعاشی استوانه جدار نازک تحت فشار متحرک داخلی که به صورت متوالی اعمال می
شود ،ارائه کرد.
-2سرعت بحرانی و ضریب تقویت دینامیکی
یکی از موضوعاتی که در طراحی استوانه ها یا لوله های در معرض بار متحرک داخلی مطرح می شود محاسبه سرعت بحرانی است .سرعت
بحرانی برای یک استوانه تحت بارگذاری انفجار گازی داخلی در چهار سرعت خالصه شده .اولین سرعت بحرانی که بیان کننده سرعت
انتشار امواج خمشی در لوله است و به جنس لوله و هندسه آن بستگی دارد .دومین سرعت بحرانی که برابر انتشار امواج برشی در لوله
است و فقط به جنس لوله بستگی دارد .زمانی که سرعت شوک یا انفجار برابر سرعت بحرانی باشد رزونانس به وجود می آید و باعث
تشکیل امواج خمشی در پوسته می شود .ضریب تقویت دینامیکی به صورت نسبت بیشترین کرنش دینامیکی به کرنش استاتیکی معادل
تعریف می شود:

 dyn max
 static

()6



ضریب تقویبت دینامیکی برای سازههایی که تحت بارگذاری دینامیکی هستند ،تعریف میشود .با استفاده از مفهوم ضریب تقویت
دینامیکی ،می توان در مقاصد طراحی بجای بکارگیری روابط دینامیکی ،از روابط ساده استاتیکی استفاده نمود .سرعت بحرانی ،سرعتی

است که ارتعاشات دینامیکی لوله توسط بارگذاری متحرک تشدید میشود .در این حالت ضریب تقویت دینامیکی حتی از مقدار
 6نیز فراتر میرود .لذا مطلع بودن از سرعت بحرانی سازه تحت بار متحرک بسیار مهم است(.)Majid,2008
-3لوله کامپوزیتی
ترکیب دویا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیایی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازه
ای این ترکیب نسبت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی ،در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت گویند .به
عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطالق میشود که آمیز های از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و
اجزاءتشکیل دهنده آنها هویت خودر را حفظ کرده ،در یکدیگر حل نشده ،با هم ممزوج نمی شوند .با توجه به این امر
کامپوزیت از آلیاژ فلزی متفاوت می باشد بنابراین کامپوزیت ترکیبی است از حداقل دو ماده مجزا شیمیایی با فصل مشترک
مشخص بین هر جزء تشکیل دهنده(.)Chawla,2006
یکی از زمینه های عمده استفاده از کامپوزیت ها ،تولید لوله های با اقطار مختلف با استفاده از مواد کامپوزیتی است .لوله های
کامپوزیت که متشکل از الیاف شیشه و رزین های ترموست می باشند ساختار محکم ،مقاوم در برابر خوردگی و سبکی را فراهم
می کنند که جایگذین بسیار مناسب برای لوله های فلزی و بتونی مطرح می شوند.
لوله های کامپوزیتی از دیدگاه انتقال سیال به دو گروه عمده گرانشی و فشاری تقسیم می شوند .در لوله های گرانشی سیال
به وسیله نیروی گرانشی و یا با فشار خیلی کم برای تداوم حرکت ،جابه جا می شود و به همین دلیل ویژگی سفتی عامل مهم
در طراحی این لوله ها می باشد.جهت قرار گیری الیاف در این لوله ها به شیو ای است که سفتی لوله در جهت های محیطی و
محوری باعث کاهش تغییر شکل های خمشی در مسیر می شود.از لوله های تولید شده به روشهای الیاف پیچی پیوسته و نا
پیوسته جهت تامین لوله های گرانشی نیز استفاده می گردد هر چند کار برد اصلی این نوع لوله ها جهت مصارف پر فشار می
باشد.در لوله های فشاری ،حرکت سیال با فشار زیاد مد نظر می باشد عمده مصرف این لوله ها در صنایع نظامی ،انتقال آب،
صنایع نفت و گاز و دریایی می باشد .جهت الیاف در این لوله ها بر اساس میزان فشار طراحی و در زوایایی مختلفی نسبت به
محور لوله صورت می پذیرد(.رفیعی.)8811،
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 -4بارگذاری شوک و انفجار
سازه هایی که در برابر بارگذاری ضربه ،انفجار و شوک از مقاومت باالیی برخوردار هستند ،در صنایع نظامی و صنعتی کاربرد
چشم گیری دارند و از اهمیت باالیی برخوردار هستند .در مقوله فشار متحرک داخلی ،دو بارگذاری مورد توجه بیشتر هستند:
موج دتونیشن و موج شاک(.)Ebrahimi and Vaziri,2013
امواج شوک به عنوان یک پدیده طبیعی بیش از یک قرن ه ست که به رسمیت شناخته شده اند درعین حال آنها هنوز هم که
هست به طور گسترده شناخته نشده اند( )Gupta and Sharma,2014بار شوک یک بار در حال حرکت با تقارن محوری با
سرعت ثابت در امتداد جهت طولی پوسته استوانه است چنین باری ممکن است بایک انفجار در یک لوله به وجود آید
( .)Khawaja et al,2014تعریف دیگری که از بار شوک میتوان بیان کرد ایناست که بار شوک نیروی است که باعث می شود تا
یک شی به طور ناگهانی شتاب بگیرد(.)Delbre,2013
انفجار مخلوطهای گازی موجود در داخل سیستمهای لولهکشی برای محققان یک موضوع بسیار مهم است و در صنایع
شیمیایی ،هستهای و حمل و نقل کاربرد فراوان دارد( .)Beltman and Shepherd,2001امواج شوک به عنوان یک پدیده طبیعی
بیش از یک قرن است که به رسمیت شناخته شدهاند .با این حال ،هنوز هم به طور گسترده شناخته نشدهاند و تعاریف مختلفی
برای موج شوک از طرف محققان بیان شده است(شیبانی و میرزایی .)Gupta and Sharma,2014-8810،بار شوک ممکن است
توسط یک انفجار در لوله به وجود آید .تعریفی که از بار شوک بیان کردهاند این است که بار شوک نیروی ناگهانی است که
موجب میشود تا یک شی به طور ناگهانی شتاب بگیرد( .)Delbre,2013موج شوک توسط یک موج فشاری با فشارهای  P1و
 P2به ترتیب قبل و بعد از شوک مشخص میگردد و در جهت محور لوله با سرعت  Vمنتشر میگردد( Beltman and
.)Shepherd,2005
-5مدل سازی
برای حل مسائل مهندسی به طور کلی از سه روش می توان استفاده کرد :روش تحلیلی ،روش عددی و روش تجربی .البته هر کدام از این

روش ها دارای معایب و مزایایی هستند .برای بسیاری از مسائل مهندسی مانند مسائلی که دارای هندسه و یا شرایط بارگذاری پیچیدهای
هستند ،حل تحلیلی وجود ندارد .به همین خاطر در خیلی از مسائل نمیتوان از روش تحلیلی استفاده کرد .روش تجربی نیز به
وسایل و هزینه زیادی نیاز دارد .اما مسائل با هندسه و بارگذاری پیچیده را میتوان با هزینه کم به روش عددی تحلیل کرد.
برای حل مسائلی که هندسه و بارگذاری پیچیدهای دارند ،روشهای عددی بسیار وجود دارد که میتوان به روش المان محدود،
روش تفاضل محدود ،روش های بدون برش و غیره اشاره داشت .در میان روشهای موجود پرکاربردترین روش ،روش المان
محدود است .برای شبیهسازی عددی ،از نرمافزار آباکوس استفاده شده است.
لوله ای که در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفته لوله کامپوزیتی  graphite/8551-7با الینر فوالدی است .که در ابعاد مساوی
و یک شکل مش بندی شده است .و تعداد المان های در نظر گرفته شده روی پوسته برابر  1891می باشد .فشار متحرک وارد
بر لوله برابر  18مگا پاسگال می باشد این فشار با سرعت  8019متر بر ثانیه در حال حرکت می باشد و این سرعت در طول
لوله ثابت است .زمان کل برای انجام این تحقیق  6/1میلی ثانیه و  8800گام زمانی در نظر گرفته شده است.

-6صحه گذاری
در این بخش ابتدا به منظور صحهگذاری ،به مقایسه نتایج حاصل از کار حاضر و نتایج به دست آمده از بررسیهای بلتمن و
شفرد پرداخته میشود .مشخصات مادی و هندسی لولههای مورد بررسی در جدول  8نشان داده شده است.
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در شکل  ،8نمودار تنش بر حسب زمان لوله فوالدی مطابق شبیهسازی عددی کار حاضر و نتایج تجربی بلتمن و شفرد مقایسه
شده است .نمودارهای سمت راست ،نمودارهای تجربی بلتمن و شفرد و نمودارهای سمت چپ ،نمودارهای بدست آمده از این
تحقیق میباشد .مالحظه میشود که تطابق بسیاری خوبی بین نتایج برقرار است.
در شکل  ، 6نتایج حاصل از کار حاضر با نتایج تحلیل عددی بلتمن و شفرد مقایسه شده است .که نمودارهای سمتراست
مربو ط به تحلیل بلتمن و شفرد و نمودارهای سمت چپ مربوط به نمودارهای کار حاضر می باشد .مجددا مشاهده میشود که
تطابق بین نتایج بسیار مناسب است(.)Beltman and Shepherd,1998

جدول  -1مشخصات جدول لوله های استفاده در مقاله
شماره

جنس

مشخصات

8

آلومینیوم

R=26.09 (mm), H=1.601 (mm), L=889.0(mm),

6

فوالد

8

کامپوزیت

 =0.33,  =2773(kg/m3), E=27 GPa
R=26.09 (mm), L=889.0 (mm),

 =0.3825,  = 190 (kg/m3),
E1=49.739Gpa, E2=131.699Gpa, G12=48.263
Gpa, G13=2.823Gpa, G23=31.78Gpa

 =7800 (kg/m3), E=21.2Gpa
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شکل  -1مقایسه نتایج تجربی و نتایج بدست آمده در این تحقیق
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شکل  -2مقایسه نتایج عددی بلتمن و شفرد با نتایج این تحقیق

 -7نتیجه گیری
در این بخش ،نتایج لوله کامپوزیتی با الینر فوالدی تحت بارگذاری شوک متحرک ارائه شده است .الیهچینی لوله کامپوزیتی
بصورت متقارن

 /  /  /  S

در نظر گرفته شده است و نتایج برای زوایای الیاف  90 ،11 ،80 ،0و  10درجه مورد
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بررسی قرار گرفته شده است.هیچ موج و تنشی در سرعت کم روخ نمی دهد .حداکثر تنش محوری در سطح خارجی ترین
کامپوزیت رخ می دهد .حداکثر تنش برشی در مقطع عرضی خنثی اتفاق می افتد .مقدار بحرانی تنش برشی در جهت عرضی
کامپوزیت در محل ارتباط الینر و کامپوزیت رخ می دهد .نوسانات کوچک قبل از رسیدن موج اتفاق می افتد و واقعی هستند و
نشان دهنده تنش فشاری در حال حرکت رو به جلو هستند .رفتار مشابه را می توان توسط تئوری پوسته جداره نازک نیز پیش
بینی کرد .در لحظه عبور فشار جا به جایی دچار افت سریع می شود .که در نمودار جا به جایی و کرنش و تنش نسبت به زمان
در شکل  8نشان داده شده است.

زاویه الیاف  33درجه

زاویه الیاف صفر درجه

زاویه الیاف  63درجه

زاویه الیاف  45درجه

زاویه الیاف  03درجه
شکل  -3نمودار جابه جایی کرنش تنش نسبت به زمان با زوایای الیاف  63 ،45 ،33 ،3و  03درجه
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تج زیه و تحلیل حرکت بار فشاری داخل یک لوله با یک مدل خطی االستیک و معادالت پوسته دینامیک و با اختصاص اینرسی
چرخشی و تغییر شکل برشی شروع می شود .نمودار ضریب تقویت دینامیکی به طور آشکار محتوای سرعت را نمایان می کند.
با استفاده از این ضریب می توان سرعت بحرانی را با وجود کرنش هوپ و امواج برشی ،بدون پدیده رزونانس بدست آورد.
هرچند که مقدار ماکزیمم ضریب تقویت دینامیکی اندازه گیری شده توسط نرم افزاز آلمان محدود بیشتر از مقدار واقعی آن
است .ولی مورد قبول محققان می باشد .اختالف موجود در مقدار بدست آمده از نرم افزار و مقداری واقعی ناشی از وجود
استهالک است .در تحلیل آلمان محدود هیچ استهالکی دخیل نیست در حالی که استهالک نقش مهمی در نتایج را دارد .در
شکل  ،1ضریب تقویت دینامیکی چهار نقطه از لوله کامپوزیتی در سرعتهای بارگذاری مختلف ترسیم شده است .نتایج برای
زوایای الیاف مختلف ترسیم شده است.

زاویه الیاف  33درجه

زاویه الیاف صفر درجه

زاویه الیاف  63درجه

زاویه الیاف  45درجه
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زاویه الیاف  03درجه
شکل  -4نمودار ضریب تقویت دینامیکی نسبت به زمان با زوایای الیاف  63 ،45 ،33 ،3و  03درجه

در این تحقیق یک لوله فلزی تقویت شده با آلیاف کامپوزیت تحت بارگذاری شوک داخلی مورد مطالعه قرار گرفته در ادامه می توانیم این
کار را به روش تحلیلی و تجربی نیز انجام دهیم.
مواد کامپوزیتی دارای معایبی نیز هستند که در ساخت آنها به وجود می آید(مثل فاصله بین الیه ها) می توان اثر این معایب در نتایج
حاصل را بدست آورد.
اگر در لوله کامپوزیتی ترکی به وجود آید این ترک نتایج را تحت تاثیر قرار خواهد داد که می توان تاثیر ترک در یک لوله کامپوزیتی را
نیز مورد مطالعه قرار داد.
وقتی در داخل یک لوله کامپوزیتی سیالی با یک سرعت ثابت در حرکت باشد رطوبت نیز وجود خواهد داشت .رطوبت نیز در ساختار
کامپوزیت تاثیر می گذارد .می توان تاثیرات رطوبت در یک لوله کامپوزیتی را نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
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