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 چکیذُ 
پشواستشد دس غٌؿت  یّاآلیاطاص  یىی یتاال ٍ هماٍم تِ خَسدگ یاستحىام تاال دس دهاّا لیتِ دل 718 ٌىًَلیا آلیاطسَپش 

 يیا یفشم دّ یاص سٍضْا یىیتاضذ. ّاآلیاط گشیاص د تش ذُیچیآًْا پ یّا تاؾث ضذُ،فشم دّ تیخاغ يیتاضذ وِ الثتِ ا یه

تِ سٍش الواى  یفَسج ضؿاؾ فشآیٌذ كیتحم يیدس ا تاضذ. یفَسج لالة تاص ه فشآیٌذًَؼ  هیاست وِ  یضؿاؾ فَسج ،ّاآلیاط

.لطؿِ ضذُ است یساص ِیضث یفَسج تػَست سِ تؿذ یشٍّایً یٌیت صیهحذٍد تا استفادُ اص ًشم افضاس آتاوَس تِ هٌػَس پ

هحذٍد  یتشض تٌصاغطىان خطه ٍ  ةیتشو هی ضذُ است. یهذلساص هیسىَپالستیٍ -َهادُ االست هیواس تِ غَست 
دس ّش پاس،  فشآیٌذًیشٍی الصم جْت اًجام  دس ایي تحمیك ضذُ است. استفادُ ّالالةجْت تواس لطؿِ واس ٍ  ًَذُض

تذست آهذُ  یشٍّایً تیدس ًْاَسج هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است. ٍ اثش دها تش همذاس ًیشٍی ف فشآیٌذتغییشات دها دس حیي 

ًطاى  یساص ِیٍ ضث یؾول جیًتا يیسا ت یلشاسگشفتِ است وِ تطاتك خَت سِیهَسد هما یتست تجشت جیتا ًتا یساص ِیاص ضث

فَسج  فشآیٌذدس  ، ّوچٌیيیافتِی لطؿِ واس، ًیشٍی فَسج واّص ًتایج ًطاى هی دّذ وِ تا افضایص دهای اٍلیِ دّذ. یه

 یاتذ.واّص هی فشآیٌذواس ٍ افضایص تؿذاد هشاحل فَسج، ًیشٍی الصم جْت اًجام سشؾت پیطشٍی لطؿِتا واّص  ضؿاؾی

 

 ، ًیشٍی فَسج، فَسج لالة تاص718ایٌىًَل  آلیاط، الواى هحذٍدفَسج ضؿاؾی، كلیذی:  گاىٍاژ

 

 
 

 هقذهِ  -1
 ییًْا واسلطؿِتِ  ِاٍلی واس لطؿِ لیجْت تثذوِ ،تاضذ یفَسج لالة تاص ه یّافشآیٌذاص اًَاؼ  هی یضؿاؾ آٌّگشی فشآیٌذ     

 ضَد. یتفادُ هتؿذاد تیطتشی سٌذاى ٍ یا لالة اس  ای دٍ اص داسپلِ یٍ ضافت ّا یهخشٍط ل،یهشتؽ، هستط ّایهمطؽتا سطح 

هماٍم تِ  یّاآلیاطٍ  آلیاطپش  یفَالدّا ،یاختواًس یفَالدّا شیًػ یفلضات یسشد تش سٍ ایتػَست گشم  تَاًذهی فشآیٌذ يیا

سطح  تیفیك،ویؾثاستٌذ اص تلشاًس دل فشآیٌذ يیخَاظ هحػَالت تذست آهذُ اص ا ٍ وثالت( اًجام ضَد. ىلیً ِیحشاست)پا

 . [1]هحػَل ذیوَتاُ هذت جْت تَل یصهاً ىلسی ٍ ّاداًِ ىٌَاختیساختاس  استحىام هحػَل، صیافضا خَب،
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ضؿاؾی  آٌّگشیدس وطَس استشلیا ایجاد ضذ. ًخستیي هَاسد استفادُ  1946ضؿاؾی، اٍلیي تاس دس سال  آٌّگشی یطشح اٍلیِ

ضؿاؾی دس حال حاضش جْت واّص  آٌّگشیتشای فَسج لطؿات وَچه تػَست داـ ٍ فَسج سیلٌذس تػَست سشد تَدُ است. 

سیلٌذسّا تا پشٍفیل داخلی  آٌّگشیٍ  داسپلِت ّای ّای سیختِ ضذُ، ضوطْای پیص فَسج ضذُ،ساخت هحَس ٍ ضافلطش ضوص

 دّذ.هیچْاس چىطِ سا ًطاى  یضؿاؾ آٌّگشی يهاضی تَسط واسلطؿِ هیفَسج  فشآیٌذاغَل  1ضىلضَد. هتفاٍت استفادُ هی

 

 
 چکطِ: اصَل هاضیي فَرج ضعاعی چْار 1ضکل 

 
وشًص ّا  یسا تِ هٌػَس تشسس 718 ٌىًَلیا آلیاط یفَسج ضؿاؾ فشآیٌذ 1992سال  [ ، دس2ٍ ّوىاساًص ] 1لَسًس یآلا    

 تاضذ. یاص وشًص هشوض لطؿِ واس ه طتشیتِ سطح ًوًَِ تِ هشاتة ت یدّذ وِ وشًص اؾوال یًطاى ه جیوشدًذ. ًتا ساصیضثیِ

دها، اًذاصُ داًِ دس سِ  شاتییتغ یجْت تشسس 718 ٌىًَلیا آلیاط یسا تشا یفَسج ضؿاؾ فشآیٌذ[ ، 3ٍ ّوىاساًص ] 2اتَّاسس یآلا   

 وشدًذ. یساص ِیگشاد ضث یدسجِ ساًت 970،1010،1050 ی ِیاٍل یدها

 ِیفَسج ضث یشٍیً یهَثش تش سٍ یاثش پاساهتشّا یداـ سا توٌػَس تشسس یفَسج ضؿاؾ فشآیٌذ[ ، 4ٍ ّوىاساًص ] 3فَدُ یآلا   

 یخط شیفَسج تػَست غ یشٍیاغطىان ، ً ةیدسغذ واّص سطح همطؽ ٍ ضش صیدّذ وِ تا افضا یًطاى ه جیوشدًذ. ًتا یساص

 .اتذی یفَسج واّص ه اصیهَسد ً یشٍیً ،یطشٍیپ ِیٍ واّص ًشخ تغز لالة یٍسٍد ِیصاٍ صیتا افضا يیّوچٌ، اتذی یه صیافضا

جْت  یتَپش ٍ تَخال لٌذسیهحػَالت س یسا تشا یفَسج ضؿاؾ فشآیٌذ 2008[ ، دس سال 5ٍ ّوىاساًص ] 4صادُ اطیخ یآلا   

  وشدًذ. یسِ تؿذ یساص ِیضث هیوشًص پالست ؽیدها ، تَص ؽیتَص یتشسس

تٌص  یلالة تش سٍ یّا ِیاثش ضىل ٍ صاٍ  یسا جْت تشسس یفَسج ضؿاؾ فشآیٌذ 2006[ ، دس سال 6ٍ ّوىاساًص ] 5یلائ یآلا   

 وشدًذ. یساص ِیضث یٍ وشًص تػَست سِ تؿذ

 يیّذف اص ا   گشدد. یفَسج ه Sx 55یضؿاؾ آٌّگشیدس چْاس هشحلِ تَسط دستگاُ  718 ٌىًَلیا اطآلی كیتحم يیدس ا    

هحػَل تا دستگاُ هَسد ًػش  يیا ذیاهىاى تَل یٍ تشسس 718 ٌىًَلیا آلیاطفَسج سَپش  یتشا اصیهَسد ً یشٍیً یٌتی صیك،پیتحم

 لشاس گشفتِ است. سِیهَسد هما یولؾ جیتا ًتا یساص ِیتذست آهذُ اص ضث جیًتا تیتاضذ. دس ًْا یه

 یفَرج ضعاع فزآیٌذ یذلساسه -2
 يیضىل لشاس داسًذ. دس ا شییتغ یٍ تٌطْا یحشاست یتاضذ وِ تحت تٌطْا یه ییّافشآیٌذاص جولِ  یفَسج ضؿاؾ فشآیٌذ   

 یتؿذاد يیضذُ است، ّوچٌ استفادُ یوَپل حشسات تِ ّوشاُ جاتجات ضیفَسج اص آًال اصیهَسد ً یشٍّایً یٌیت صیپ یتشا كیتحم

 لالثْا ثاتت دس ًػش گشفت ضذُ است. یسشؾت لالة ٍ ضىل ٌّذس ونیواس، هاوض ِلطؿ یطشٍیاص پاساهتشّا اص جولِ: سشؾت پ

 

 

 

 

    

1- Laurence 
2- Otoo Harrer 
3- Foode 
4- Khayatzadeh 
5- Ghaei 
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تذست آهذُ اص  یشٍّایً جًِتی دس ،ُ استضذ هذل ¼ست تػَ واسلطؿِ ل،یتِ هٌػَس واّص صهاى تحل یساص ِیضث يیدس ا

 یاثش حشاست تش سٍ يییٍ تؿ ضؿاؾی فَسج فشآیٌذ یتِ هٌػَس هذلساص كیتحم يیدس ا .گشفتدس ًػش  تشاتش 2 ذیلالثْا سا تا ٍاوٌص

 یساص ِیضث شایهحذٍد تالواى هذل 2.دس ضىل ضذُ استآتاوَس استفادُ  هحذٍدالواى تجاسی فَسج اص ًشم افضاس یشٍّایً

 دادُ ضذُ است. ًطاى چىطِضؿاؾی چْاس آٌّگشی فشآیٌذ
 

 
 فَرج ضعاعی چْارچکطِ فزآیٌذ: هذل الواى هحذٍد  2ضکل 

 

. دس ضذُ استاستفادُ  ضًَذُهحذٍد  یاغطىان خطه ٍ تٌص تشض ةیتواس لالثْا ٍ لطؿِ واس اص تشو يییجْت تؿ    

هحذٍد ضًَذُ اص  یٍ تٌص تشض ضَد یدس ًػش گشفتِ ه 8/0تشاتش  ،خطه  ایة اغطىان وَلو ةیداـ،ضش یضىل دّ یّافشآیٌذ

 گشدد. یهحاسثِ ه 1ساتطِ ضواسُ 
τ=mσ⁻/√3               (1) 

 ی[ ٍ تشا7] 15/0سشد  ّایفشآیٌذ یثاتت اغطىان است، وِ هؿوَال تشا mٍ  اىیتٌص جش يیاًگیهσ ⁻ساتطِ يیدس ا  

ٍ لالة،  واسلطؿًِػیش ضىل اٍلیِ  پاساهتشّای ضىل دّی داـ تِ تؿذادی فشآیٌذآًالیض  [.8ضَد ] یهٌػَس ه 1داـ  ّایفشآیٌذ

 ًشخ وشًص، دها، اغطىان ٍ ... ٍاتستِ هی تاضذ.

دس دهاّا ٍ  ذ،دس ایي تحمیك سفتاس هادُ جْت ضثیِ ساصی تا استفادُ اص تست دیالتَهتش وِ یه ًَؼ تست فطاسی داـ هی تاض   

گشاد تا ًشخ  یدسجِ ساًت 900،950،1000،1050 یاًجام ضذُ دس دهاّا طاتیآصها تؿییي هی گشدد. ًشخ وشًطْای هختلف

 [9دادُ ضذُ است. ] صیًوا 3 دس ضىل sec-ˡ  1/0-01/0-001/0- 0005/0 یوشًطْا

    

 
 [9] ضکل دّی داغ فزآیٌذدر  718ٍیسکَ پالستیک ایٌکًَل  -: ًوایص رفتار االست3َ ضکل
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W/M) ةی، اًتمال حشاست ّوشفت تا ضش8/0 ةیاص فَسج، اًتمال حشاست تطؿطؽ تا ضش دس ّش هشحلِ   
2
K)11  اًتمال حشاست ٍ

 تیاًتمال حشاست ّذا ،هَسد ًػش، دس ٌّگام فَسج ساصیضثیِاًجام  ي،جْتیافتذ. ّوچٌ یضىل اتفاق ه شییدس صهاى تغ تیّذا

-لطؿٍِ حشوت  یدس ًػش گشفتِ ضذُ است. حشوت چشخط یىیهىاً یصٍٍ تا واسلطؿِ ،ّالالةاجضاء اص جولِ  یتواه يیت یتواس

 ضَد.  یوِ دس دٍ طشف دستگاُ ًػة ضذُ، اًجام ه یىیهىاً یتَسط دٍ تاصٍ طَلی جْت دس واس

.ّوچٌیي،ضشیة اًتمال حشاست ُ استثاًیِ دس ًػش گشفتِ ضذ 50، اص وَسُ تا دستگاُ واسلطؿِدس هحاسثات، هذت صهاى خشٍج    

w/m)9000 ،واس ّا ٍ لطؿِتیي لالة
2
k) ِ3000واس ٍ ضشیة ّذایت تیي تاصٍّای هىاًیىی ٍ لطؿ(w/m

2
k) لحاظ گشدیذ ُ

 است. ًطاى دادُ ضذُ 1واس دس جذٍل ضواسُ اطالؾات اغلی دستگاُ ٍ لطؿِ. ضذ

 

 ركاٍ قطعِ SX55 ضعاعی آٌّگزی: اطالعات اصلی دستگاُ 1جذٍل

 Inconel 718 هادُ

 TON (12MN) 1200 ًیشٍ تِ اصای ّش لالة

 4 تؿذاد لالثْا

 ºc 1120 لطؿِ واس یاٍلیِدهای 

 ºc 350 لالثْای اٍلیِدهای 

 ºc 400 تاصٍی هىاًیىی یاٍلیِدهای 

 min/1 200 تؿذاد ضشتِ لالثْا

 m/min 2 دستگاُ سشؾت پیطشٍی

 

هتش اًجام هی ضَد.دستگاّْای هیلی 19هًَیه تَسط یه هىاًیضم لٌگ تا ضؿاؼ لٌگ حشوت لالثْا تػَست یه تاتؽ ّاس 

تا   sx55دستگاُ هَسد ًػش دس ایي تحمیك دستگاُ  .ضؿاؾی، تا تَجِ تِ اتؿاد ٍ غشفیت تٌاط دستگاُ تمسین هی گشدًذ آٌّگشی

  دّذ. یسا ًطاى ه Sx55  یضؿاؾ آٌّگشیدستگاُ  4ضىل  تي تِ اصای ّش چىص یا لالة هی تاضذ. 1200تٌاط غشفیت 

 

 

 
 sx 55 یدستگاُ فَرج ضعاع صی: ًوا 4ضکل 

 ًتایج
اساس الصم است تا  يیتش ا ،است كیروش ضذُ هَسد تحم طیتا ضشا فشآیٌذ یشیطشح اًجام پز يیوِ اضاسُ ضذ، دس اّواًطَس   

 .شدیلشاس گ یاستخشاج ضذُ ٍ هَسد تشسس فشآیٌذدس  گزاس شیتاث یّا پاساهتش

  كار بزرٍی ًیزٍی فَرجاثز دهای اٍلیِ قطعِ
ٍ تاهیي خَاظ هىاًیىی هحػَل هَسد ًػش  فَسج اصیهَسد ً یشٍیهَثش دس ً یپاساهتشّا يیاص هْوتش یىیلطؿِ واس  ِیاٍل یدها   

 دس پاس گشاد یساًت ِدسج 980ٍ  1120،1080،1020 یاٍلیِ یتا چْاس دها ضؿاؾی آٌّگشی فشآیٌذتاضذ. دس ایي تحمیك هی

ّواًطَس وِ اص  گشاد تَدُ است.دسجِ ساًتی 1120وِ تْتشیي دها تا تَجِ تِ ضشایط روش ضذُ، دهای ضذُ  یساص ِیضث اٍل

دس  ایي همذاس ًیشٍ تَدُ وِ 10.8MNتشاتش  گشاددسجِ ساًتی 1120دس دهای اٍلیِ  هطاّذُ هی وٌیذ هاوضیون ًیشٍ 5ضىل 

 اضذ.تهحذٍدُ تٌاط دستگاُ هَسد ًػش هی
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 گزاد یساًت درجِ 1121 یدها در یساسِ یضب قیطز اس فزآیٌذ اًجام یبزا السم یزٍیً :  5ضکل 

 

 فزآیٌذ يیآى در ح زاتییدها ٍ تغ یبزرس

ٍ  یىیتالَسطه شاتییتغ هٌجش تِدها  صیهطخع وٌتشل ضَد. افضا یهحذٍدُ هیالصم است تا دها ّوَاسُ دس  فشآیٌذ يیدس ا   

 هحذٍدُ يی. اضَدهی شٍیً صیٍ افضا یشیواّص واسپز اًتخاب دها ووتش اص دهای هجاص تاؾث ، ّوچٌیي واّص خَاظ هىاًیىی

ّش ًمطِ اص ضوص  یدها، پس الصم است ّوَاسُ لشاس داسد یرٍب هَضؿ یتا ًمطِ   گشادی ساًتیدسجِ 920 یدها يیت دهایی

دس ًػش  ِیثاً 50هذت صهاى اًتمال لطؿِ واس اص وَسُ تا دستگاُ  ذیّواًگًَِ وِ لثال اضاسُ گشدذ. هحذٍدُ لشاس داضتِ تاض يیدس ا

دّذ. ضىل  یاطشاف اًجام ه طیتا هح یٍ ّوشفت تاتطی حشاست اًتمال آصاداًِ تطَس واسلطؿِهذت  يیگشفتِ ضذُ است. دس ا

 ذ.دّ یسا ًطاى ه ِیثاً 50واًتَس دها پس اص گزضت صهاى  6ضواسُ 

 
 ثاًیِ 51: ًوایص كاًتَر دهای قطعِ كار پس اس گذضت  6ضکل 

 

تاضذ.پس اص گشاد هیدسجِ ساًتی 1073تا  1062ّواًطَس وِ اص ضىل هطخع است،دهای سطح لطؿِ واس دس ضثیِ ساصی تیي 

تطاتك خَتی سا تا دُ وِ گشاد تَدسجِ ساًتی 1060تشاتش تا  لثل اص فَسج گیشی ضذُتػَست ؾولی، دهای اًذاصُ فشآیٌذاًجام 

 دّذ.ساصی ًطاى هیًتیجِ ضثیِ

 فزآیٌذًیزٍی السم بزای اًجام 

اص ًیشٍّای لاتل اؾوال  ،یساص ِی، تایذ ًیشٍّای تِ دست آهذُ اص ضث718 ایٌىًَل آلیاطتشای تشسسی اهىاى تَلیذ ؾولی سَپش    

 فشآیٌذ آٌّگشی ضؿاؾی تَسط ًشم افضاس استخشاج ضذُ ٍتَسط دستگاُ ووتش تاضذ. تشای ایي هٌػَس، ًیشٍّای هشاحل هختلف 

ضذُ است. ّواى طَس وِ هطاّذُ هی ضَد ًیشٍّا تِ  دُدا صیًوا 7دس ضىل  ًیشٍّای تذست آهذُ اص آصهایص ؾولی تاّوشاُ 

 ،اى هی سسذغَست پالس ّایی ًطاى دادُ ضذُ اًذ. ّش پالس تا اٍلیي تواس چىص تا لطؿِ ضشٍؼ ٍ تا جذا ضذى اص لطؿِ تِ پای

 تا تَجِ تِ ایي وِ دستگاُ دس ّش دلیمِ دٍیست ضشتِ تِ لطؿِ واس هی صًذ، دس ّش دلیمِ دٍیست پالس تشای ًیشٍ ثثت هی ضَد.
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 یعول ٍ یساس ِیضب قیطز اس فزآیٌذ اًجام یبزا السم یزٍیً :  7ضکل 

 

تي تَد وِ دس ٍالؿیت دس پاس چْاسم تِ ؾلت تاالسفتي ًیشٍّا  1400ساصی تشاتش تا دس پاس چْاسم ًیشٍی تذست آهذُ اص ضثیِ 

 هطاّذُ اص ضىل وِ طَسّواىدستگاُ گشدیذ. دس سایش هشاحل ضثیِ ساصی  تَلفتیطتش اص غشفیت دستگاُ، تاؾث دس حذ 

 آى داسد.  یلؿتا همذاس ٍا یهٌاسث اسیافضاس تطاتك تس ضذُ تا استفادُ اص ًشم هحاسثِ یشٍیً ضَد هی

 بٌذیًتیجِ گیزی ٍ جوع
واس ٍ ّوچٌیي حفع دها دس هحذٍدُ واسگشم، ی لطؿِدّذ وِ تا افضایص دهای اٍلیًِتایج حاغل اص ایي تحمیك ًطاى هی    

دّذ وِ تضسگی یاتذ.ّوچٌیي ًتایج تِ دست آهذُ اص اًجام ضثیِ ساصی ٍ ؾولی ًطاى هیًیشٍی ٍاسدُ تِ دستگاُ واّص هی

دس ؾول  ٍجَد داسد،  فشآیٌذتاضذ ٍ احتوال لطؽ ضذى ٍی هحاسثِ ضذُ دس هشحلِ سَم تِ حذ ًْائی دستگاُ ًضدیه هیًیش

گشدد دس پاس سَم ٍ چْاسم ، همذاس واّص  یه ِیٍ تَغ ذیدس پاس چْاسم دستگاُ هتَلف گشد یساص ِیضث یٌیت صیطثك پ

حشوت تذٍى تاس خَد  یتشا SXالصم تِ روش است وِ دستگاُ  ِ ضَد.لطؿِ ،ووتش دس ًػش گشفت یطشٍیهمذاس  پ ایسطح همطؽ ٍ 

لطؿات  گشیّا، ضافت خاسج اص هشوض ٍ د غشف ضتاب دادى چىص شٍیهمذاس ً يیوٌذ. ا یهػشف ه شٍیً َتيیهگا ً 5تا  5/4حذٍد 

 است. افضٍدُ ضذُ ذاسهم يیا افضاس هحاسثِ ضذُ تَسط ًشم یّا شٍیاساس تِ ً يیتش ّو تاضذ، یّا ه هَتَس ٍ چىص اىیه یاستثاط
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