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 تجذیل اًزصی-وبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی هىبًیه -3

در هحفظِ پیشزاًش  F.G.Mبزرسی عذدی استفادُ اس هَاد ّذفوٌذ 

هَشک سَخت هایع با خٌک کاری باسیابی

 3حاهذ سًگٌِ،  1ٍ2حسیي هْذٍی هقذم
تْزاى -هىبًیه ٍ َّافضب داًؾىذُ  -داًؾگبُ آساد اعالهی، ٍاحذ ػلَم تحمیمبت 1ٍ3

 تْزاى -داًؾىذُ هٌْذعی َّافضب  -داًؾگبُ فٌؼتی خَاخِ ًقیزالذیي عَعی  2

 چكیذُ 

 یز تبثؼیهتغ هَاد ّذفوٌذاعتفبدُ اس ػذدی  ٍ همبیغِ ، ثزرعیهمبلِدر ایي 

(Functionally Graded Material) F.G.M ِؾزاًؼیپ در هحفظ 

فَرت پذیزفتِ اعت. هذل  یبثیثبس یثب خٌه وبر غیهَؽه عَخت هب

عبسی ٌّذعی عِ ثؼذی ٍ هؼ سًی ثَعیلِ ًزم افشار تدبری گوجیت ٍ 

 ّوزاُ ثَدُ اعت ثَعیلِ UDF وذ تحلیل ػذدی عِ ثؼذی وِ ثب ًَؽتي

اًدبم ؽذُ اعت. ایي تحلیل  15ٍرصى  ًزم افشار تدبری اًغیظ فلَئٌت

ثِ ّوزاُ دٍ خٌظ  ثزای دٍ عیبل خٌه وٌٌذُ آة ٍ ّیذرٍصى هبیغ

فَرت پذیزفتِ ٍ  (FGMهتفبٍت هحفظِ پیؾزاى)فلش هظ ٍ هَاد ّذفوٌذ 

دٌّذ وِ در ًبحیِ ًتبیح حبفلِ ًؾبى هیًتبیح ثب ّن همبیغِ ؽذُ اعت. 

ٍ دهبی دیَارُ ثِ  پیؾزاىگلَگبُ ؽبر حزارتی ػجَری اس دیَارُ هحفظِ 

ٍ  FGM ّذفوٌذ در فَرت اعتفبدُ اس هَاد .رعذحذاوثز همذار خَد هی

ٍ هبّیت ػبیك ثَدى عزاهیه در  در ایي هَاد ثذلیل اعتفبدُ اس عزاهیه

افشایؼ لبثل تَخْی فلش هظ دهبی دیَارُ در توبط ثب گبس ثغَر همبیغِ ثب 

 یبثذ.هی

هَتَر هَؽه  - اًتمبل حزارت - خٌه وبری ثبسیبثی :ٍاصُ ّای کلیذی
 هتغیز تبثؼی هَاد ّذفوٌذ - عَخت هبیغ

 هقذهِ

ثب  ذیهَاد ثبػث پذپذ آهذى هَادی خذ یدر هٌْذع ذیّبی خذ ؾزفتیپ

 تبثؼی زی، هبدُ هتغّذفوٌذ هَاد يیاس ا یىیخَاؿ خبلت تَخِ ؽذُ اعت. 

(FGM) اعت وِ هؼوَال اس دٍ یجیهبدُ تزو هی یتبثؼ زیاعت. هبدُ هتغ

فَرت گزفتِ  َعتِیّب ثِ فَرت پؽذُ ٍ هخلَط ؽذى خشء لیتؾى خشء

 هیدر خَاؿ هبدُ اس  َعتِیپ زاتییتغ دبدیًَع اختالط ثبػث ا يیاعت ٍ ا

 لیهٌبعت اخشای تؾى تیثب اًتخبة ٍ تزو ؽذُ اعت. گزیعغح ثِ عغح د

 .بفتی دعت بدییس بییٍ هشا ّبتیتَاى ثِ لبثلیدٌّذُ هَاد ّذفوٌذ ه

ؽبهل  ثزای عبخت هَاد ّذفوٌذ حیدٌّذُ را لیاخشای تؾى

ثِ تَاى یارتجبط ه يیوِ در ا ثبؽٌذهی یىیعزاه جبتیفلش ٍ تزو بصّبییآل

تٌگغتي ٍ َم،یتبًیٍ هظ، ت نیآلَهٌ ن،یشیهٌ بصّبییآل زیفلشی ًظ بصّبییآل

هحفظِهَاد ّذفوٌذ ثىبر ثزدُ ؽذُ در  .وزد فلشی اؽبرُ بصّبییعَپز آل

 ػلت ثِ تیهش هی ،ثبؽٌذ یه دارای دٍ هشیت پیؾزاى هَؽه عَخت هبیغ

دهبی افشایؼ تَاًذ ثبػث  یه هَضَع يیاداؽتي هبّیت ػبیك ثَدى وِ 

 در ًتیدِ آىؽَد وِ  پیؾزاى دهبی گبسّبی داخل هحفظِ دیَارُ ٍ

ٍ  یؾیثِ ػلت خَاؿ عب گزید تیٍ هشؽَد هی ؾتزیث یراًذهبى حزارت

 اعت. در آًْب هیعزاهایي هَاد ثذلیل ٍخَد  هٌبعت هىبًیىی

ثز  FGMاعتفبدُ اس هَاد ّذفوٌذ هغبلؼبت هختلفی ثز رٍی تبثیز 

فَرت پذیزفتِ ّذایت ثز رٍی اعتَاًِ ٍ وزُ تَخبلی اًتمبل حزارت رٍی

هَرد تحلیل  ٍلی تبثیز اعتفبدُ اس ایي هَاد ثز رٍی عبخت هحفظِ پیؾزاى

در (LAROCA)ٍ الرٍوب(MARCHI) هبرچی. ٍ ثزرعی لزار ًگزفتِ اعت

حل ػٌَاى هیالدی تحمیمی ثب 2004عبل  در ثزسیل پبراًب دٍلتی داًؾگبُ

ثبسیبثی اًدبم دادًذ وِ وبری خٌه ّوزاُ ثب هَؽه هَتَر در خزیبى ػذدی

درخِ ًَع اس ػذدی حدن هحذٍد رٍػ هجٌبی ثز وبر ایي تحمیك اعبط

ّبی حزارتی ٍ هىبًیىی،  تٌؼ هیالدی 2005 در عبل .]1[دٍم ثَدُ اعت

ّذفوٌذ ثب عَل هحذٍد تحت خبثدبیی ٍ تَسیغ دهب در یه اعتَاًِ 

ثبرگذاری حبلت پبیذار هىبًیىی ٍ حزارتی هتمبرى هحَری تَعظ 

در ایي تحلیل اس رٍػ الیِ ای اعتفبدُ ثزرعی ؽذُ اعت. (SHAV)ؽبٍ

ؽذُ اعت ٍ خَاؿ هَاد در راعتبی ؽؼبػی هتغییز ٍ هغتمل اس دهب در ًظز 

ؽزایظ هزسی تىیِّبی تَاًی ٍ اػوبل  گزفتِ ؽذُ اعت. ثب اعتفبدُ اس عزی

، هؼبدالت تزهَاالعتیغیتِ حبون ثز هغبلِّبگبُ عبدُ ٍ پیَعتگی ثیي الیِ

هیالدی 2006 ٍ ّوىبراى در عبل (ZHIFEI)یفیص .]2[حل ؽذُ اعت

دلیك ثزای اعتَاًِ عبختِ ؽذُ اس هَاد ّذفوٌذ ثب عَل  ػذدی یه حل

ؽذُ ػذدی تحلیل ،اًذ. ایي هغبلِ ثب دٍ رٍػ هختلفًبهحذٍد ارائِ دادُ

اعت. در رٍػ اٍل ثب اعتفبدُ اس رٍػ الیِ ای ٍ ثز هجٌبی حل اعتَاًِ

تحت فؾبر خبرخی ٍ داخلی ثبثت لزار گزفتِ اعت. در رٍػ دٍم ثب اعتفبدُ

اس رٍػ خبثدبیی هؼبدالت ٌّذعی هزتجِ ثبال اعتخزاج ٍ حل ؽذُ 

ثزای  ؼّوىبراًٍ  (PELLETIER)پلتیزهیالدی  2006در عبل  .]3[اعت

یه پَعتِ اعتَاًِ ای ثب عَل هحذٍد ٍ تىیِ گبّْبی عبدُ وِ تحت اثز ثبر 

حزارتی ٍ هىبًیىی پبیذار وِ خَاؿ الیبف ٍ هبتزیظ در خْت ؽؼبػی 

دلیك ارائِ ًوَدُ اًذ. هغبلِ عِ ثؼذی  ػذدی هتغییز هی ثبؽذ، یه حل

ٍ ثب  اًتمبل حزارت ٍ تزهَ االعتیغیتِ ثب فزك وزًؼ ففحِ ای عبدُ ؽذُ

ٍ ّوىبراًؼ  گبٍاتبًی .]4[اعتفبدُ اس رٍػ عزیْبی تَاًی حل ؽذُ اعت

تحلیل تمزیجی عِ ثؼذی اس تٌؼ ّبی حزارتی در  هیالدی، 2007در عبل 

ّب ّوچٌیي ثز رٍی ثْیٌِ عبسی تزویت یه ٍرق هغتغیلی اًدبم دادًذ. آى

ّبی در اعتَاًِ ّبی هذٍر تحت ثبرّبی حزارتی ثز پبیِ حل FGM هبدُ

پَلتٌگزی ٍ  .]5[تٌؼ ّبی حزارتی ٍ دهب وبر وزدًذ ػذدی تمزیجی

یه حل تحلیلی را تَعؼِ دادًذ تب حلی  هیالدی 2008در عبل  ّوىبراى

ثِ فزم عزی ثزای دهبی حبلت پبیذار ٍ تٌؼ ّبی هىبًیىی در یه اعتَاًِ 

آى  خذار ضخین عبختِ ؽذُ اس هَاد هتغیز تبثؼی ثِ دعت آٍرًذ. در تحلیل

ّب هغئلِ ثقَرت دٍ ثؼذی ثب اثؼبد ؽؼبػی ٍ هحیغی در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ 

تغییزات خَاؿ هَاد در عَل ضخبهت ثب تبثؼیت تَاًی فزك ؽذُ اعت. 

تَسیغ دهب ثب حل هؼبدلِ اًزصی ثزای هبدُ هتغیز تبثؼی ثِ دعت آهذُ ٍ 

 ٍ عیغتن هؼبدالت هؼبدالت ًبٍیز ثب اعتفبدُ اس چٌذ خولِ ای ّبی لضاًذر

ٍ  (KELES)ولظ. ]6[ثِ فَرت تحلیلی حل ؽذُ اعت دیغزاًغیل اٍلز

ی ّذلَلَی را ثزای تحلیل ّذایت حزارتهیالدی  2011ّوىبراًؼ در عبل 

ّوِ در ایي تحلیل  .اًدبم دادًذ FGMّبی تَخبلی اعتَاًِ ٍ وزُ

خَاؿ هبدُ در عَل ضخبهت ثب تبثؼیت ًوبیی ثِ فَرت هتغییز در ًظز 
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اعتَاًِ ٍ وزُ ثِ تزتیت ثِ عَر هتمبرى هحَری ٍ هتمبرى  ُ ٍگزفتِ ؽذ

  .]7[تب هغئلِ ثِ یه هغئلِ یه ثؼذی وبّؼ پیذا وٌذ ُهزوشی فزك ؽذ

  هتغیز تبثؼی اعتفبدُ اس هَاد ّذفوٌذثزرعی ػذدی  در ایي همبلِ،

F.G.M ِیثب خٌه وبر غیهَؽه عَخت هب ؾزاًؼیپ در عبخت هحفظ 

هبدُ ّذفوٌذ در ًظز گزفتِ ؽذُ ؽبهل  اعت.ی فَرت پذیزفتِ بثیثبس

( 14ٍ15ثبؽٌذ وِ ثب ًغجت هؼیٌی)هؼبدالت عزاهیه ٍ فلش هظ هیتزویت 

 .وٌٌذهی ثقَرت پیَعتِ در خْت ؽؼبػی تغییز ٍ هخلَط

 

 هعادالت حاکن

، اًزصی ،هؼبدالت حبون ؽبهل هؼبدالت ثمبی خزم، هَهٌتن )اًذاسُ حزوت(

ِ ثقَرت وَپل ًغجت ثِ ّن در عِ ثؼذ وثبؽٌذ هیتَرثَالًظ، ثبرتش 

 ؽًَذ.تَعظ ًزم افشار اًغیظ فلَئٌت حل هی

ثِ  هؼبدالت هْوتزیي فزضیبت در ًظز گزفتِ ؽذُ ثزای عبدُ عبسی

 ثبؽٌذ:ؽزح سیز هی

 گبس وبهل ثَدى هحقَالت حبفل اس احتزاق -1

  دائن ثَدى خزیبى -2

  ًجَدى ًیزٍی حدوی -3

 تمبرى هحَری -4

 

 مبی خزمهؼبدلِ ث

 ثبؽذ:ثقَرت سیز هی ثب تَخِ ثِ فزضیبت ثبال هؼبدلِ ثمبی خزم

(1)   (  ̅)    

 

 هؼبدلِ هَهٌتن

 ثبؽذ:ثقَرت سیز هیثب تَخِ ثِ فزضیبت ثبال هؼبدلِ هَهٌتن 

(2)   (  ⃗  ⃗ )         ̿ 

 

 هؼبدلِ اًزصی

 ثبؽذ:ثقَرت سیز هی ثبال ثب تَخِ ثِ فزضیبت هؼبدلِ اًزصی

(3)     (  
 
 
  )

   
 
 

   
(     ) 

 وِ در توبهی رٍاثظ ثبال

(4)    
 

  
 
 

  
 
 

  
 

 

 هؼبدلِ تَرثَالًظ

پظ اس هغبلؼبت ٍ ثزرعی ّب ثز رٍی هغئلِ هَرد ًظز، پیؾٌْبدات هزاخغ 

اعالػبتی ًزم افشار اًغیظ فلَئٌت ٍ ّوچٌیي هزاخغ اعتفبدُ ؽذُ در ایي 

اًتخبة ؽذُ اعت وِ  k-ε realizable ًَع هغبلؼِ، هؼبدلِ تَرثَالًظ اس

 رٍاثظ آى ثقَرت سیز هی ثبؽذ:

(5) 

  

  
(  )  

  

   
(    )

 
 

   
[(  

  
  
)
  

   
]       

    

(6) 

 

  
(  )  

 

   
(    )

 
 

   
[(  

  
  
)
  

   
]     

 

 
  

     
  

 
    

Gk اًزصی خٌجؾی تَلیذ ؽذُ در اثز گزادیبى عزػت هتَعظ اعت .

ثِ ػٌَاى اثز تزاون  YMدرخزیبى تزاون پذیز ثزای اػذاد هبخ ثغیبر ثبال، 

 ؽَد. پذیزی در آؽفتگی، ثِ هؼبدلِ اًزصی خٌجؾی اضبفِ هی

هؼبدالت ثبال ثقَرت سیز عبدُ  در ًظز گزفتِ ؽذُ ثب تَخِ ثِ فزضیبت

 ؽًَذ:هیعبسی 

(7) 
  

   
(    )  

 

   
[(  

  
  
)
  

   
]        

(8) 

 

   
(    )  

 

   
[(  

  
  
)
  

   
]     

 

 
  

     
  

 
 

 هؼبدلِ ثبرتش

تی ثز رٍی دیَارُ در ثزای ثذعت آٍردى ؽبر حزار ؽذُ ًَؽتِ UDFدر وذ 

خبیی اس راثغِ ، ثزای ثذعت آٍردى ضزیت اًتمبل حزارت خبثِتوبط ثب گبس

 ثبرتش اعتفبدُ ؽذُ اعت وِ راثغِ آى ثقَرت سیز هی ثبؽذ:

(9) 
   

     

  
   (

  
       

   
   )(

  
  
)   (

  
 
)     

 وِ در راثغِ ثبال:

(10) 
  [   

   

  
(  

   

 
  )     ]

     

 

  (  
   

 
  )

     

 

(11) 
      [

  (   )
    (

   
 
)  

  (
   
 
)  

] 

(12)   
 
  {[(

   

 
)]  [  (

   

 
  )]}

   
 (   )

 

سیز ثزای ثذعت خبیی اس راثغِ عپظ ثب داؽتي ضزیت اًتمبل حزارت خبثِ

 آٍردى ؽبر حزارتی ثز رٍی دیَارُ عوت گبس اعتفبدُ ؽذُ اعت:

(13)  ̇       (       ) 

دهبی      ،دهبی گبسّبی هحتزلِ    وِ در راثغِ اًتمبل حزارت ثبال، 

 هحفظِػذد پزاًتل      فؾبر هحفظِ احتزاق،   ػذد هبخ،   ، دیَارُ

 ٍیغىَسیتِ   هغبحت گلَگبُ ًبسل،    ، عزػت ثذٍى ثؼذ   ، احتزاق

  هحفظِ احتزاق هی ثبؽذ.

 ضزیت اًتمبل حزارت ّذایت

ثبؽذ ٍ در ضزیت اًتمبل حزارت ّذایت ثبثت ًوی FGMدر هَاد ّذفوٌذ 

ثزای هحبعجِ ضزیت ّذایت ایي هَاد اس  وٌذ.راعتبی ؽؼبػی تغییز هی
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 در ًزم افشار اًغیظ UDFاعتفبدُ ؽذُ اعت وِ ثب ًَؽتي  ]8[فزهَل سیز 

ثِ ػٌَاى ضزیت اًتمبل حزارت ّذایت ثِ ًزم افشار اػوبل ؽذُ  فلَئٌت

 اعت.

(14)      
     
 

     
 

 
(
    
 
)
   

 

(15) 
     
 

            
 

 
(
    
 
)
   

 

(16)      
     
 

  ( )          (     ) 

(17)      
     
 

  ( )          (     ) 

 ًوبیبًگز ضزیت اًتمبل حزارت فلش هظ   وِ در راثغِ ثبال 

(       
 

   
ًوبیبًگز ضزیت اًتمبل حزارت عزاهیه    ٍ  (

(      
 

   
 ( هی ثبؽذ.

 

 هذل ساسی ٌّذسی

، ؽؼبع       m3/0 ؽىل ٌّذعی هذل ؽذُ دارای ؽؼبع هحفظِ  

ٍ عَل ولی هحفظِ      m4/0 عَل ًبسل ،      m1/0گلَگبُ 

اعت. ّوچٌیي ؽؼبع در لغوت گلَگبُ     m5/0 تزاعت ًیش ثزاثز

m ثزاثز 
،    mm 2هی ثبؽذ. ضخبهت دیَارُ      053/4 × 2-10

، ضخبهت دیَارُ ثیي وبًبل ّب    mm 5ارتفبع وبًبل ّبی خٌه وبری 

mm 5/1     در ًظز  200ٍ ّوچٌیي تؼذاد وبًبل ّبی خٌه وبری ًیش

 گزفتِ ؽذُ اعت.

هذل عبسی عِ ثؼذی ثب تَخِ ثِ دادُ ّبی ثبال ثَعیلِ ًزم افشار 

وِ در تدبری گوجیت فَرت پذیزفتِ اعت. در هذل عبسی اًدبم ؽذُ 

یه وبًبل خٌه وٌٌذُ هذل ؽذُ وِ ثقَرت آهذُ  3تب  1ّبی ؽىل

 ؽَد. در ًزم افشار اًغیظ فلَئٌت ثقَرت عِ ثؼذی حل هیپزیَدیه 

 

 ٍ بزرسی ٍابستگی حل بِ شبكِ تَلیذ شبكِ

ثزای ؽجیِ عبسی یه خزیبى اثتذا ثبیذ داهٌِ هحبعجبتی تَلیذ ؽَد. ایي 

عبسهبى، تَاًذ ثقَرت ؽجىِ ّبی ثب عبسهبى، ثیّبی هحبعجبتی هیداهٌِ

 هتحزن ، چٌذگبًِ ٍ غیزُ ثبؽٌذ. 

ّبی حل هؼبدالت ّبی ػذدی الوبى هحذٍد اس هْوتزیي راُولی رٍػثغَر 

ّب السم رٍػ ثبؽذ. ثزای اعتفبدُ اس ایيدیٌبهیه عیبالت هحبعجبتی هی

اعت وِ هیذاى خزیبى را ثب اعتفبدُ اس ؽجىِ، گغغتِ عبسی ًوَد. ثذیْی 

اعت ثزای ؽجیِ عبسی هیذاى خزیبى ثبیذ داهٌِ هحبعجبتی را ثِ الوبى ّبی 

وَچىی تمغین ثٌذی )ؽجىِ ثٌذی( ًوَد تب ثتَاى فضبّبی گغغتِ عبسی 

ّبی ػذدی، ثزرعی همذار را در آًْب اػوبل وزد. یىی اس هلشٍهبت حل

ّب ثبػث افشایؼ حغبعیت آى ًزم افشار ثِ ؽجىِ اعت. ون ثَدى تؼذاد گزُ

ؽَد ٍ ایي هؾىل ثب افشایؼ دلت رٍػ خغبی حبفل اس گغغتِ عبسی هی

ّب ًیش یؼ ثیؼ اس اًذاسُ گزُؽَد. هغلن اعت وِ افشابسی ون هیگغغتِ ع

ثبػث افشایؼ خغبی هبًذگبر هی ؽَد. ایي خغب، حبفل اس گزد وزدى اػذاد 

 تَعظ دعتگبُ اعت.

ثزای ثزرعی ػذم ٍاثغتگی حل ثِ ؽجىِ در ایي هغئلِ، چْبر حبلت 

 وبىال  825.000ٍ  600.000، 228.000،436.000ؽبهل  سًیهختلف هؼ

ٍ ثب تَخِ ثِ همبیغِ ًتبیح  در ًظز گزفتِ ؽذُدر ًزم افشار تدبری گوجیت 

، هؼ ثْیٌِ ثزای هغئلِ هَرد ًظز اًتخبة ؽذُ اعت. (4)ؽىل حبفلِ

ّبی حبلت در هؼ هی ثبؽٌذ. 600.000ّبی ثْیٌِ در حذٍد تؼذاد هؼ

اٍل ٍ دٍم، اختالف همبدیز سیبدی ًبؽی اس ػذم تقَیز وزدى الیِ هزسی 

ٍخَد دارد وِ در ًتیدِ آى ووتز دادُ ّب را پیؼ ثیٌی وزدُ ٍ در هؼ 

سًی حبلت چْبرم افشایؼ خغبی هبًذگبر ٍ اسدیبد ثیؼ اس حذ سهبى اخزای 

 ًزم افشار را دارین.

 

 شبیِ ساسی عذدی ٍ صحِ گذاری

ّبی ؽجیِ عبسی در ًزم افشار تدبری اًغیظ فلَئٌت، ّوبًٌذ عبیز ًزم افشار

گزدد، وِ هختلفی ثزای هذل عبسی ٍ تحلیل عی هیػذدی هزاحل 

 :ي آًْب ػجبرتٌذ اسهْوتزی

 هذل عبسی ٌّذعی -1

 اًتخبة ؽجىِ هحبعجبتی هٌبعت -2

 اًتخبة فزهَالعیَى حل وٌٌذُ ٍ تؼییي هؼذالت حبون -3

 تؼزیف خَاؿ فیشیىی عیبل، فیشیه خزیبى ٍ ؽزایظ وبری -4

 تؼزیف ؽزایظ هزسی -5

 لیِ ٍ حل هؼبدالت  تؼزیف ؽزایظ اٍ -6

 دریبفت ًتبیح ثِ فَرت ػذدی ٍ گزافیىی -7

ؽزط هزسی ٍرٍدی عیبل خٌه وٌٌذُ اس ًَع دثی خزهی اًتخبة 

ؽذُ اعت. ثب تَخِ ثِ دثی ثْیٌِ اعتخزاج ؽذُ اس تحلیل ػذدی ثزای 

 ثزای ّز وبًبل ،(6)ؽىل عیبل خٌه وٌٌذُ آة
  

 
)دثی ولی 1 

  

 
 200) 

ٍ ثزای حبلت اعتفبدُ اس ّیذرٍصى هبیغ ثِ ػٌَاى  K300ثب دهبی ٍرٍدی ٍ 

 ثزای ّز وبًبل ٍ K70(، 7عیبل خٌه وٌٌذُ)ؽىل 
  

 
)دثی  03/0 

ولی
  

 
اس  ؽزط هزسی دیَارُ در توبط ثب گبسٍارد ًزم افشار ؽذُ اعت.  (6 

ًَؽتِ ؽذُ وِ ؽبر حزارتی  UDFوذ در ًزم افشار تؼییي ؽذُ ٍ  ًَع دیَارُ

ٍارد ًزم افشار  ثِوٌذ هحبعجِ هی ثز اعبط هؼبدلِ ثبرتش گبسّبی هحتزلِ را

   دیَارُ در توبط ثب هحیظ پیزاهَى اس ًَع دیَارُ ؽزط هزسی  .ؽذُ اعت

در  K300خبیی ثب َّای اًتمبل حزارت خبثِ ثزای ایي دیَارُ هی ثبؽذ وِ

ؽزط هزسی عیبل خٌه وٌٌذُ خزٍخی  ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. در آخز ًیش

اس ًَع هزس خزٍخی فؾبر در ًظز گزفتِ ؽذُ ٍ فزك ؽذُ اعت عیبل خٌه 

ؽَد. توبهی ؽزایظ هزسی در ًزم افشار وٌٌذُ ثِ فؾبر اتوغفز تخلیِ هی

تدبری گوجیت هؾخـ ؽذُ ٍ در ًزم افشار تدبری اًغیظ فلَئٌت همذار 

 دّی ؽذُ اًذ.

ثبیغت ًتبیح ، در اثتذا هیتؼییي ؽذُؽزایظ هزسی ثب تَخِ ثِ 

    حبفلِ اس ؽجیِ عبسی را فحِ گذاری وزد تب هغوئي ؽَین وِ آیب 

ّبی حبفلِ درعت اعت یب خیز. ثِ ّویي هٌظَر در اثتذا خَاة ّبی خَاة

ثبیغت همبیغِ وزد. هی] 1[ّبی ثذعت آهذُ اس هزخغ حبفلِ را ثب خَاة

  ، ایي هغئلِ را ثب عبدُ ] 1[یهیالد 2004هبرچی ٍ الرٍوب در عبل 

ٍ ثذٍى در ًظز گزفتي اعتفبدُ اس ّبی فزاٍاى ٍ ثقَرت یه ثؼذی عبسی

ػذد حل  1280ٍ ثب تؼذاد هؼ ّبی در تحلیل ػذدی  FGMهَاد ّذفوٌذ 

ًتبیح حبفلِ اس ؽجیِ عبسی ػذدی آًْب ثزای عیبل  5وزدًذ وِ در ؽىل 

اوثز تحلیل ّبی  ت.خٌه وٌٌذُ آة ٍ عَخت ّیذرٍصى هبیغ آهذُ اع

ثز رٍی اعتَاًِ  FGMػذدی اًدبم ؽذُ در سهیٌِ اعتفبدُ اس هَاد ّذفوٌذ 

تَاى فحِ ایي هَاد را ثب هزاخغ ًویثبؽذ ثزای ّویي لغوت اعتفبدُ اس هی

گذاری وزد ٍ فحِ گذاری ثز رٍی تحلیل ػذدی ثذٍى در ًظز گزفتي 

  اعتفبدُ اس هَاد ّذفوٌذ فَرت هی پذیزد.

ثب همبیغِ ًتبیح حبفلِ اس تحلیل ػذدی ثب ًوَدارّبی اعتخزاج ؽذُ 

، هؾبّذُ هی ؽَد ًتبیح ثِ ّن ًشدیه ثَدُ ٍ ؽجبّت سیبدی ] 1[اس هزخغ 

 ] 1[ثِ ّن دارًذ. اختالف هَخَد ًیش ثذلیل فزضیبت عبدُ عبسی در هزخغ 

ر ثبؽذ وِ تبثیز چٌذی اس پبراهتزّبی هَثز در تحلیل ػذدی اس خولِ دهی
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ًظز گزفتي فزك یه ثؼذی ثَدى خزیبى در تحلیل ػذدی ٍ ّوچٌیي 

ّبی حدن هحذٍد اعت وِ ( الوبى1280تؼذاد ثیؼ اس حذ ون )در حذٍد 

 ّویي اهز ثبػث ایي اختالف ؽذُ اعت.

 

 ًتایج

ثب تَخِ ثِ تحلیل ػذدی فَرت پذیزفتِ ؽذُ در حبلت عِ ثؼذی ثزای 

، ًتبیح FGMفلش هظ ٍ اعتفبدُ اس هَاد ّذفوٌذ  خٌظ هحفظِ پیؾزاى

ولی ثزای دٍ حبلت خٌه وبری ثب آة ثب دثی 
  

 
ٍ خٌه وبری ثب  200 

ّیذرٍصى هبیغ ثب دثی ولی 
  

 
 آهذُ اعت. 13تب  8در ؽىل ّبی  6 

دهبی اعتبتیه ثز رٍی ًؾبى دٌّذُ همبیغِ ثِ تزتیت  9ٍ  8ؽىل 

دٍ حبلت اعتفبدُ اس فلش هظ ٍ هَاد ّذفوٌذ دیَارُ در توبط ثب گبس در 

FGM ّیذرٍصى هبیغ در هحفظِ پیؾزاى در حبلت خٌه وبری ثب آة ٍ 

ولی را ثزای حبلت  اعتبتیه ًیش وبًتَر دهبی 13تب  10اعت. ؽىل 

ّیذرٍصى هبیغ ًؾبى آة ٍ ٍ ثزای خٌه وبری ثب  FGMاعتفبدُ اس هَاد 

 هی دٌّذ.

م افشار تدبری اًغیظ فلَئٌت هؾبّذُ ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفلِ اس ًز

دارای ضخبهت  (9تب  6)ؽىل ّبی ّبی حبفلِهی ؽَد وِ ثزخی اس ًوَدار

ّبی ّغتٌذ دلیل ایي هَضَع آى اعت وِ ثب تَخِ ثِ حل عِ ثؼذی وبًبل

دهبّب تغییزات ًبچیشی خَاٌّذ  ًیش خٌه وبری، در ػزك خَد وبًبل

 . ( K3 )در حذٍد داؽت

 

 ًتیجِ گیزی

ُ اس هذل عبسی ػذدی در ًزم افشار اًغیظ هذآ ثذعت یحًتب طعبا ثز

 ٍ هحفظِ دیَارُ اس ریػجَ تیارحز رؽب ،هحفظِ ُگلَگب ًبحیِ در فلَئٌت،

 دیذگبُ اسثخؼ  تزیي ًیاثحز ٍ رعیذُ دخَ ارهمذ وثزاحذ ثِ دیَارُ یهبد

هؾبّذُ  FGM در حبلت اعتفبدُ اس هَاد ّذفوٌذ ثبؽذ. هی ارتحز لًتمبا

ثِ ثىبر رفتي عزاهیه در ایي هَاد ٍ داؽتي خبفیت ػبیك هی ؽَد ثب تَخِ 

ثغَر لبثل تَخْی ثبال رفتِ وِ در  در توبط ثب گبس ثَدى، دهب ثز رٍی دیَارُ

آة ثِ ػٌَاى عیبل خٌه وٌٌذُ، ایي دهب در ًبحیِ گلَگبُ حبلت اعتفبدُ اس 

ت ثِ حبلت اعتفبدُ اس رعیذُ وِ ًغج K 527ثِ ثیؾتزیي همذار خَد یؼٌی 

درفذ افشایؼ داؽتِ  21ثَدُ در حذٍدُ  K 435فلش هظ وِ ثیؾتزیي دهب 

  وِ ایي هیشاى افشایؼ لبثل تَخِ اعت.

وِ ثزای خٌه وبری ثب عیبل ّیذرٍصى هبیغ در لغوت دٍم تحلیل ػذدی 

در حبلت اعتفبدُ اس هَاد  K 567ثِ  K 449 اًدبم ؽذُ اعت دهب اس

ایي  درفذ افشایؼ داؽتِ اعت. 25رعیذُ وِ در حذٍد  FGMّذفوٌذ 

افشایؼ دهب ثبػث هی ؽَد دهبی هحفظِ ثبال رفتِ ٍ راًذهبى حزارتی ٍ 

 احتزاق ثیؾتز ؽَد وِ هشیت ثشرگی ثِ حغبة هی آیذ.

 

 شكل ّا

 
 ] 1[ٌّذسِ هحفظِ تزاست هذل شذُ. شواتیک 1شكل 

 
 ] 1[هذل شذُ. شواتیک ٌّذسِ کاًال ّای خٌک کاری 2شكل 

 
 . ٌّذسِ هذل شذُ در ًزم افشار بصَرت پزیَدیک3شكل 

 

 
 ّای هختلفدهای دیَارُ بزای تعذاد هش .4شكل 

 
 ] 1[. ًتایج شبیِ ساسی عذدی هارچی ٍ الرٍکا 5شكل 
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 ّای هختلف آب بز دهای دیَارُ در تواس با گاس. هقایسِ دبی6شكل 

 
بز دهای دیَارُ در تواس  ّیذرٍصى هایع ّای هختلف هقایسِ دبی. 7شكل 

 با گاس

 
استفادُ اس فلش هس ٍ هَاد  در حالتدهای استاتیک  . هقایس8ِشكل 

  ّذفوٌذ در ساخت هحفظِ پیشزاى در حالت خٌک کاری آب

 
استفادُ اس فلش هس ٍ هَاد در حالت  دهای استاتیک . هقایس9ِشكل 

 ّیذرٍصى هایع ّذفوٌذ در ساخت هحفظِ پیشزاى در حالت خٌک کاری 

 
با ٍ ت استفادُ اس هَاد ّذفوٌذ دهای استاتیک در حالکاًتَر  .11شكل 

 آبکاری  خٌک

 
در حالت استفادُ اس هَاد ّذفوٌذ ٍ  گلَگاُ . کاًتَر دهای استاتیک11شكل 

 با خٌک کاری آب

 
. کاًتَر دهای استاتیک در حالت استفادُ اس هَاد ّذفوٌذ ٍ با 12شكل 

 ّیذرٍصى هایعخٌک کاری 

 
. کاًتَر دهای استاتیک گلَگاُ در حالت استفادُ اس هَاد ّذفوٌذ 13شكل 

 ّیذرٍصى هایعٍ با خٌک کاری 
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