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موجود در دم افقي هواپيما بر  )HSPسازه ساندويچي النه زنبوري ( بررسي اثرات تغيير جنس
  هاي استاندارد ارزيابي سازه ساندويچيسازي تستاساس مدل
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  چكيده

هاي هوايي كاربرد ، توانايي جذب انرژي باال در اثر ضربه و... در سازهباالاستحكام به وزن نسبت هاي فراوان خود از قبيل دليل قابليتهاي ساندويچ پنل بهسازه
، سوپر آلياژ نيكل ٦٢٥، سوپر آلياژ نيكل ٦١٧، سوپر آلياژ نيكل ٣٤٧، فوالد ضد زنگ ٣٢١آلياژ منتخب كه شامل فوالد ضد زنگ  ٧فراواني دارند. در اين مقاله، 

ساندويچ پنل اصلي در ناحيه داخلي دم افقي هواپيما انتخاب  پارامتر اصلي براي جايگزين نمودن آلياژ پايه ٦بر اساس  ٦٠٠، سوپر آلياژ نيكل ٢٠١، آلياژ نيكل ٧١٨
آلياژ  ٧آلياژ از ميان  ٢نظامي آمريكا تعيين شده و در نهايت  بر اساس استاندارد آسيب فون مايزز اند. مقادير بار تسليم و نواحي شروع آسيب به كمك معيارشده

(افزايش درصد وزني)، قيمت و عوامل مخرب  چگالي، CO٦٥٠معيار تاثيرگذار ديگر كه شامل: خواص مكانيكي در دماي ٤منتخب با استفاده از معيار شروع آسيب و 
توانند دو گزينه هاي ساندويچ پنل، ميبر اساس معيارهاي تعريف شده در نمونه ٧١٨و  ٦٢٥ژ نيكل دهد كه دو سوپر آلياميشوند. نتايج نشان محيطي، تعيين مي

  بحساب آيند.مناسب براي جايگزيني آلياژ حاضر مورد استفاده در سازه دم افقي 
 .، سوپر آلياژ نيكل، فوالد ضد زنگمعيار فون مايزز ،هاي فلزيساندويج پنل :كليدي هايواژه

 
Investigation of The Effects of Material Change in Aircraft Horizontal Stabilizer 

Honeycomb Sandwich Panel (HSP) Based on Sandwich Structure Standard Assessment 
Test Simulation 
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Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran M. Nallaei 

  
Abstract  
Sandwich panel structures because of desirable properties such as high strength to mass ratio and damping of impact energy, have 
wide application in aero structures. In this article 7 alloys including stainless steel 321, stainless steel 347, Inconel 625, Inconel 718, 
Inconel 600 and nickel alloy 201 have been selected based on similar studies for replacing original part in aircraft horizontal tail. Yield 
load and damaged area determined by von-mises damage criteria based on methods in MIL-STD-401. Finally two alloys out of these 
seven alloys passed six parameters consist of damage onset, mechanical properties on 650 OC, density, price and environmental effects 
have been nominated. Results illustrated that Inconel 625 and Inconel 718 are best candidates for replacing current material of 
horizontal tail structure. 

 Keywords: Metal Sandwich panels, Von-Mises criterion -Nickel super alloy, Stainless steel.   
  

 
   مقدمه-١

هاي هوافضا و هاي كامپوزيتي النه زنبوري در كاربرداستفاده از سازه
جويي در مصرف سوخت، سفتي عمران به دليل داشتن وزن كم، صرفه

بطور روز افزون افزايش  ،برشي عرضي و خمشي باال و مقاوم به خوردگي
را پيدا نموده است. به عالوه اين مواد توانايي جذب مقادير زياد انرژي 

وري بهاي النه زنسازه ،ترين حالتباشند. در سادهتحت بار ضربه دارا مي
آيند، از دو ميهاي چند اليه به شمار كه يك نوع خاص از كامپوزيت

با سفتي باال و ضخامت پايين و يك هسته با وزن كم و ضخامت  هپوست
توانايي بوري هاي النه زناند. سازهباال در بين اين دو پوسته تشكيل شده

خواص مكانيكي متفاوت در اثر جايگزين نمودن مواد و يا  ايجاد نمودن
  باشند.دارا مي را وريبهاي النه زنسازه ههاي هندسي در هستتغيير شكل

هاي خمشي توسط پوسته و بارهاي بار زنبوري عموماً هاي النهدر سازه
وري در گردد. پوسته مواد النه زنببرشي توسط هسته سازه تحمل مي

كه هدف اوليه آن ايجاد نمودن ممان اينرسي باال در  همقايسه با هست
ر بارهاي كششي و فشاري از مقاومت برابباشد، در سازه ساندويچ پنل مي
  باشد.بيشتري برخوردار مي

هاي النه زنبوري با توجه به موارد كاربري آن در ترين خواص سازهبحراني
سازي خواص ال در صنعت خودروباشد. بطور مثصنعت متفاوت مي
آيد اين شمار ميهخواص بحراني در سازه ب ءاي جزفشاري خارج صفحه

اي از هاي باد خواص فشاري داخل صفحهدر حالي است كه در توربين
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باشد. اين امر باعث شده مطالعه و بررسي در اهميت خاصي برخوردار مي
صورت حل هتنوع بم هايهسته و پوسته ساندويچ پنل تحت بارگذاري

 همكارانشو  روورالمان محدود و حل تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. 
ها با در نظرگيري كمانش تك محوره خواص االستيك ساندويچ پنل ]١[
ها را تحت بارهاي خارج خواص ساندويچ پنل ]٢[ و همكارانش سيلورمنو 

 ٣[ همكارانش اي وتاي با ارائه معادالت تحليلي بررسي نمودند. آكصفحه
هاي ساندويچ پنل رفتار خرابي در نمونه ]٥[ و فو و همكارانش ]٤و 

آلومينيومي و نومكس را در مدل المان محدود تحت بار استاتيكي مورد 
روشي براي تعيين استحكام  ]٦[ال و همكارانش مطالعه قرار دادند. و

رائه ها تحت بار محوري اهاي شش ضلعي ساندويچ پنلخرابي در سلول
اين روش بر مبناي اصل انرژي كرنشي واپيچشي بيشينه (فن  نمودند.

آلياژ منتخب كه شامل فوالد ضد زنگ  ٧در اين مقاله  مايزز) مي باشد.
، سوپر آلياژ نيكل ٦١٧٣، سوپر آلياژ نيكل ٣٤٧٢، فوالد ضد زنگ  ٣٢١١
 ٧٠٠٦سوپر آلياژ نيكل  و ٢٠١٦، آلياژ نيكل ٧١٨٥، سوپر آلياژ نيكل ٦٢٥٤

ساندويچ پنل اصلي در ناحيه داخلي دم  ٨براي جايگزين نمودن آلياژ پايه
اند. مقادير بار تسليم و نواحي شروع آسيب به افقي هواپيما انتخاب شده

كمك يكي از معيارهاي شروع آسيب بر اساس استاندارد نظامي آمريكا 
د مقايسه شود در انتها آلياژهاي منتخب با آلياژ پايه مورتعيين مي ]٧[

هاي انتخابي با آلياژ و قرار گرفته  و معايب و مزاياي اين آلياژها و هندسه
  هندسه پايه مورد بررسي قرار گرفته خواهد شد.

   

ساندويچ پنل در قسمت داخلي دم  همعرفي نمون-٢
  مدلسازي آنو هواپيما 

بصورت  ١ مطابق شكل ٩دويچ پنل در قسمت داخلي دم افقيسان هنمون
و  ٣٥/٦ mm به ترتيب بوده كه طول اضالع و ضخامت آن چهار ضلعي

mm هاي باشد كه نوارها بدين گونه ميايجاد اين سلول هباشد. نحومي ٥/٠
شوند و توسط جوش دار ميبا عبور از يك غلتك شياردار، چينفلزي 
پذيرد. اي در محل اتصال اين نوارها به يكديگر، اتصال صورت مينقطه
باشد. مي mm١ ندويچ پنل در اين ناحيه داراي ضخامت سا هنمون هپوست

ساندويچ پنل در اين ناحيه از فوالد ضد زنگ  هنمونجنس پوسته و هسته 
كاري صورت پذيرفته باشد كه بر روي اين آلياژ فرآيند آنيلمي آلياژ پايه

است اين آلياژ از مقاومت به خوردگي بااليي برخوردار بوده و به دليل 
 - CO٦٥٠دمايي بين  همستقيم گازهاي خروجي موتور، باز تماس غير

  نمايد.را تجربه مي ٥٤٠
  

                                                             
1 Stainless steel 321 
2 Stainless steel 347 
3 Inconel alloy 617 
4 Inconel alloy 625 
5 Inconel alloy 718 
6 Nickel alloy 201 

  
هاي هسته ساندويچ پنل در ابعاد و هندسه سلول -١شكل 

  مدلسازي صورت پذيرفته
  

نمونه ساندويچ پنل در قسمت داخلي دم افقي هواپيما از جلو و 
متصل شده است كه  ٢مطابق شكل  ١٠ايكنندهتقويتهاي طرفين به تير

شود و كننده پوسته و هسته ساندويچ پنل بكار برده ميبه عنوان تقويت
اي كه در جلو نمونه ساندويچ پنل متصل شده است، كنندهبه كمك تقويت

گردد. آلياژ پايه بكار گرفته شده اتصال بين لبه حمله و فرار برقرار مي
اي مورد استفاده بوده و باشد كه در طيف گستردهيي مييكي از آلياژها

ها در توان به كاربري آنباشد. از كاربردهاي اين آلياژ ميمفيد مي
هاي هاي هواپيما و به ساندويچ پنلها، بالكدها، فنرها، ديافراگمرينگ

اشاره نمود كه در دماي باال در سازه هواپيما مورد  ١١جوشكاري شده
  گيرند.مي استفاده قرار

  

7 Inconel alloy 600 
8 PH-15-7-Mo  
9Stabilizer 
10C channels 
11Brazed sandwich panel 
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  نمونه ساندويچ پنل واقع در دم افقي هواپيما -٢شكل 
  

آلياژ پايه بكار گرفته شده در سازه ساندويچ پنل هواپيما يك فوالد ضد 
بوده كه از استحكام و سختي باال، مقاومت به نيمه آستنيتي زنگ 

باشد. آلياژ اعوجاج در عمليات حرارتي دارا مي كمينهخوردگي عالي و 
 ٤٨٠ COتوان تحت حرارت باال قرار داد و در دماي پايه مورد نظر را مي

خواص مكانيكي عالي از خود ارائه خواهد نمود. مقاومت به خوردگي اين 
باشد. در كاري شده باالتر ميهاي سختآلياژ در مقايسه با انواع كروم

نيكل  -مقاومت به خوردگي اين آلياژ به فوالد كروم هابرخي از محيط
نيكل  -هاي توليد فوالد ضد زنگ كرومگردد. روشآستنيتي نزديك مي

  توان براي آلياژ پايه بكار برد.را مي
  

  :منتخب آلياژهاي انتخابي اصول-٣
، ٣٤٧ زنگ ضد فوالد، ٣٢١ زنگ ضد فوالد شامل منتخب آلياژهاي 
 آلياژ، ٧١٨ نيكل آلياژ سوپر، ٦٢٥ نيكل آلياژ سوپر، ٦١٧ نيكل آلياژ سوپر
 بر هاآن انتخابي اصول كه باشدمي ٦٠٠ نيكل آلياژ سوپر، ٢٠١ نيكل
 ابعاد -٢ پنل ساندويچ سازه در منتخب آلياژهاي اين وجود -١ اساس

 منتخب آلياژ مشابه تقريباً چگالي -٣ پايه آلياژ مشابه انتخابي آلياژهاي
 استحكام -٥ پايه و منتخب آلياژهاي هم به نزديك هايهزينه -٤ پايه و

 مخرب عوامل -٦ و ٦٥٠ CO دماي و محيط دماي در مشابه تقريباً تسليم
  .گرددمي تعيين) اكسيداسيون و خوردگي( محيطي
  

 بر پنل ساندويچ هاينمونه تحليل و مدلسازي-٤
 در) MIL-STD-401B(آمريكا نظامي استاندارد اساس

  :مختلف آلياژهاي
 نظامي استاندارد اساس بر پنل ساندويچ هاينمونه بخش اين در
 شرايط و ابعاد با است شده ارائه پنل ساندويچ هايسازه براي كه آمريكا
 تنش مقادير سپس شده مدلسازي ابتدا تست در شده مشخص مرزي
 نهايي بار نهايت در و گرددمي شناسايي منتخب آلياژ ٧ براي مايزز فون

 مقادير و مايزز فون معيار اساس بر منتخب هايآلياژ براي آسيب شروع
  .گرددمي مقايسه يكديگر با و شده مشخص ماده هر تسليم
  

 پنل ساندويچ نمونه فشاري تست تحليل و مدلسازي-٤-١
  :مختلف آلياژهاي در پنل ساندويچ  پهناي راستاي در

  :پنل ساندويچ نمونه مدلسازي-٤-١-١
 و هسته مدلسازي شامل نظر مورد پنل ساندويچ نمونه در مدلسازي

، پنل ساندويچ نمونه هسته مدلسازي در. باشدمي مربوطه سازه پوسته
 هندسه و ابعاد مشابه تست اين در پنل ساندويچ هسته هايسلول ابعاد

 انتخاب هواپيما افقي دم داخلي قسمت در رفته بكار پنل ساندويچ نمونه
 استاندارد اساس بر پنل ساندويچ نمونه عمق و عرض، طول. است شده

 و ٥٤، ٧٢ ترتيب¬به ابعاد داراي و پذيردمي صورت شده بررسي نظامي
   .باشدمي مترميلي ٤/٢٥

 راستاي در پنل ساندويچ نمونه فشاري تست تحليل -٤-١-٢
  :پنل ساندويچ پهناي

  تحليل هاي عددي با روش المان محدود توسط نرم افزار اباكوس
اي المان بندي شده گره ٤ها به صورت المان پوسته صورت گرفته و نمونه

 تسليم نهايي بار ميزان بررسي به ٣ شكل مطابق بخش اين دراست. 
 نمونه فشاري تست در مايزز فون معيار اساس بر منتخب آلياژهاي
 بار اين مقادير و شودمي پرداخته پنل ساندويچ پهنا در پنل ساندويچ

 كار¬به هواپيما افقي دم داخلي قسمت در اكنون هم كه پايه آلياژ با نهايي
 پايه خواص مكانيكي آلياژ ١در جدول . گرددمي مقايسه، شودمي برده

  مورد استفاده در اين تحقيق ارائه شده است. 
 

    PH 15-7MO خواص مكانيكي آلياژ  -١جدول 

  آلياژ
تنش جاري 

 شدن

(MPa) ypσ 

  تسليمتنش 
(MPa) utσ 

مدول 
 االستيسيته

)GPa(  
PH 15-7MO ٢٠٠  ١٠٣٥  ٣٨٠ 

  
 ٤ شكل دربر اين اساس و پس از محاسبات عددي انجام شده  
 مقايسه و منتخب آلياژ ٧ براي مايزز فون معيار اساس بر تسليم بار مقادير

 سوپر گرددمي مشاهده كه همانطور. است شده ارائه پايه آلياژ با آن
 در فشاري تست در پايه آلياژ به نسبت محيط دماي در نيكل آلياژهاي

 سوپرآلياژ. باشدمي برخوردار برابري يا و بيشتر تسليم بار از پهنا جهت
 مقايسه در تسليم بار بيشترين از N٥١٠٠ تسليم بار داشتن با ٧١٨ نيكل

 نيكل آلياژ كه است حالي در اين بوده برخوردار منتخب آلياژهاي ساير با
. باشدمي برخوردار تسليم بار كمترين از N٤١٠ تسليم بار داشتن با ٢٠١
 تسليم بار مقادير داشتن با ترتيب به ٦١٧  و ٦٢٥ نيكل آلياژهاي سوپر

N  و ٢٠٤٠ N دارا پايه آلياژ به نسبت مشابهي تقريباً  بار از، ١٧٤٠ 
  .باشدمي
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 پهناي راستاي در پنل ساندويچ نمونه فشاري تست تحليل -٣ شكل

  پايه آلياژ براي پنل ساندويچ
  

  
 پهناي راستاي  در فشاري تست در تسليم بار مقادير -٤ شكل

  پنل ساندويچ
  

 تست در مايزز فون معيار اساس بر آسيب شروع ٥ شكل به توجه با
 افتدمي اتفاق پنل ساندويچ هسته در، انتخابي آلياژهاي تمامي در مربوطه

 نمونه پوسته مايزز فون تنش ٦ شكل مطابق كه است حالي در اين
 به، منتخب آلياژهاي تمامي در هسته تسليم هنگام در پنل ساندويچ

  .است رسيده ماده آن تسليم مقدار از %٣٦/٣٢ ميزان
 

  
 ساندويچ هسته روي بر مايزز فن معيار طبق آسيب شروع -٥ شكل

  پايه آلياژ براي پهنا راستاي در فشاري تست در پنل

    
 فشاري تست در پنل ساندويچ نمونه پوسته دو در تنش توزيع -٦ شكل

  پايه آلياژ براي پهنا راستاي در

  لبه جانب از فشاري تست تحليل و مدلسازي-٤-٢
  مختلف آلياژهاي در پنل ساندويچ نمونه در پنل ساندويچ

  پنل ساندويچ نمونه مدلسازي -٤-٢-١
 لبه جانب از فشاري تست در پنل ساندويچ نمونه مدلسازي در

 ابعاد مشابه پنل ساندويچ هسته هايسلول هندسه و ابعاد پنل ساندويچ
 هواپيما افقي دم داخلي قسمت در شده گرفته بكار نمونه هندسه و

 بر پنل ساندويچ نمونه ضخامت و عرض، طول. است شده گرديده انتخاب
 توسط شده تعيين مرزي و ابعادي شرايط و آمريكا نظامي استاندارد اساس

  .باشدمي ٤/٢٥ mm و ٦٣ mm، ٥/١٢٦ mm ترتيب به استاندارد اين

   
 آلياژ براي ايلبه جانب از پنل ساندويچ نمونه فشاري تست -٧ شكل

   پايه
   

 جانب از پنل ساندويچ نمونه فشاري تست تحليل -٤-٢-٢
  پنل ساندويچ لبه

 بر منتخب آلياژهاي و پايه آلياژ براي تسليم بار مقادير ٨ شكل در
 شودمي مشاهده كه همانطور. است شده ارائه مايزز فون معيار اساس
 داشتن با پايه و منتخب آلياژهاي ساير با مقايسه در ٧١٨ آلياژ سوپر
 نيكل آلياژ و بوده تسليم بار بيشترين داراي ١٩٧٠٠ N تسليم بار مقدار
 آلياژهاي ساير به نسبت تسليم بار كمترين از ١٥٠٠ N بار داشتن با ٢٠١

 داشتن با ٦٢٥ و ٦١٧ نيكل آلياژهاي سوپر. باشدمي برخوردار منتخب
 آلياژ به نسبت مشابهي مقادير از  ٨٠٠٠ N و ٦٦٩٠ N تسليم بار مقادير

 توانندمي و بوده برخوردار پنل ساندويچ لبه جانب از فشاري تست در پايه
  .آيند حساب به پايه آلياژ براي مناسب جايگزيني عنوان به

 
 در پنل ساندويچ هاينمونه فشاري تست در تسليم بار مقادير -٨ شكل

  پنل ساندويچ لبه جانب از
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 از فشاري تست در پنل ساندويچ نمونه در آسيب شروع ٩ شكل در
 گرددمي مشاهده كه همانطور. است شده ارائه پنل ساندويچ لبه جانب
 هسته كه است حالي در اين شودمي آغاز پوسته هايلبه از آسيب شروع
 پوسته ١٠ شكل مطابق تسليم هنگام در، تست اين در پنل ساندويج نمونه

 پيدا سوق ماده آن تسليم تنش از %٨٦ به تقريباً، هانمونه تمامي در
   .نمايدمي

   

  
 جانب از فشاري تست در مايزز فن معيار طبق آسيب شروع -٩ شكل

  پايه آلياژ براي پنل چيساندو لبه
  

  
 تست در پنل ساندويچ نمونه هسته دو در تنش توزيع -١٠ شكل

  پايه آلياژ براي پنل ساندويچ لبه جانب از فشاري
  

  پنل ساندويچ نمونه برشي تست تحليل و مدلسازي-٤-٣
  پنل ساندويچ نمونه مدلسازي -٤-٣-١

 هندسه و ابعاد برشي تست در پنل ساندويچ نمونه مدلسازي در
 شده استفاده پايه آلياژ نمونه حالت مشابه پنل ساندويچ هسته هايسلول
 استاندارد اساس بر پنل ساندويچ نمونه ضخامت و عرض، طول. است

 استاندارد اين توسط شده تعيين مرزي و ابعادي شرايط و) آمريكا نظامي
  .باشدمي ٧/١٢ mm و ٥/٦٢ mm ،٥/١٦٨ mm ترتيب به ١١ شكل مطابق

 

  
  پايه آلياژ براي پنل ساندويچ نمونه برشي تست تحليل -١١ شكل

  

 در پنل ساندويچ نمونه برشي تست تحليل -٤-٢-٣
  مختلف آلياژهاي

 مطابق مربوطه تست در برشي تنش مقادير ١٢ شكل به توجه با
 گرددمي مشاهده كه همانطور. است شده ارائه  آمريكا نظامي استاندارد

 مقادير از شده بيان تست دو به نسبت تست اين در تسليم نهايي بار
 ساندويچ هايسازه كه است آن از حاكي اين كه باشدمي برخوردار كمتري

 برخوردار پيشين تست دو به نسبت كمتري مقاومت از برش برابر در پنل
 پيشين تست دو همچون تست اين در ٧١٨ نيكل سوپرآلياژ. باشدمي

 اين در تسليم بار بيشينه كه بطوريكه باشدمي تسليم بار بيشترين داراي
 N با ٢٠١ نيكل آلياژ كه حالي در رسيد خواهد ٢١٤٥ N  به آلياژ سوپر
 برخوردار منتخب هايآلياژ ساير به نسبت تسليم بار كمترين از  ١٧٢
 ٧٢٥ N تسليم مقادير داشتن با ٦٢٥ و ٦١٧ نيكل آلياژ سوپر دو. باشدمي

 و بوده مندبهره پايه آلياژ به نسبت مشابهي تسليم بار از ٨٦٠ N و
 ساندويچ نمونه در پايه آلياژ جايگزيني براي مناسبي هايگزينه توانندمي
  . آيند حساب به پنل

  

 
 و منتخب هايآلياژ در برشي تست در تسليم بار مقادير  -١٢ شكل

  پايه آلياژ
  

 نمونه در مايزز فون معيار اساس بر برشي تسليم شروع ١٣ شكل در
 تسليم شروع گرددمي مشاهده كه همانطور. است شده ارائه پنل ساندويچ

 ايجاد پنل ساندويچ نمونه هسته در شده بيان هايتست ساير مشابه
 شكل مطابق پنل ساندويچ نمونه پوسته كه است حالي در اين گرددمي
 %٥٩/٤ به هانمونه تمامي در پنل ساندويچ هسته تسليم هنگام در ١٤

  .رسيد خواهد خود تسليم تنش
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 ساندويچ نمونه در برشي تست در مايزز فن آسيب شروع -١٣ شكل

  پايه آلياژ براي پنل
  

 
 برشي تست در پنل ساندويچ نمونه پوسته دو در تنش توزيع -١٤ شكل

  پايه آلياژ براي
  

 پهناي راستاي در كششي تست تحليل و مدلسازي-٤-٤
  مختلف آلياژهاي در پنل ساندويچ

  پنل ساندويچ نمونه مدلسازي -٤-٤-١
 هسته مدلسازي شامل نظر مورد پنل ساندويچ نمونه در مدلسازي

 ساندويچ نمونه هسته مدلسازي در. باشدمي آن پوسته و پنل ساندويچ
 و ابعاد مشابه تست اين در پنل ساندويچ هسته هايسلول ابعاد، پنل

 شده انتخاب هواپيما افقي دم داخلي قسمت در رفته بكار نمونه هندسه
 ابعادي شروط به توجه با پنل ساندويچ نمونه عمق و عرض، طول. است

 گرديد معين آمريكا نظامي استاندارد توسط كشش تست در شده تعيين
 حالت مشابه پنل ساندويچ نمونه ضخامت و عرض، طول مقادير بطوريكه

 ٧٢ mm يعني پنل سانديوچ پهنا راستاي در ١٥ شكل مطابق فشار تست
 ،mm و ٥٤ mm است شده انتخاب ٤/٢٥.  

  
  
  
   
   

  
  

 
 پنل ساندويچ پهناي راستاي در نمونه كششي تست تحليل -١٥ شكل

  پايه آلياژ براي

  

 ساندويچ پهناي راستاي در كشش تست تحليل -٤-٤-٢
  پنل

 اساس بر منتخب آلياژهاي نهايي بار ميزان بررسي به قسمت اين در
 پهناي راستاي در پنل ساندويچ نمونه كشش درتست مايزز فون معيار

 كه پايه آلياژ با نهايي بار اين مقادير و شودمي پرداخته پنل ساندويچ
 مقايسه شودمي برده بكار هواپيما افقي دم داخلي قسمت در اكنونهم
  .گرددمي

 با ٧١٨ نيكل سوپرآلياژ شودمي مشاهده ١٦ شكل در كه همانطور
 آلياژهاي با مقايسه در تسليم بار بيشترين از ١٩٧٥ N تسليم بار داشتن

 تسليم بار داشتن با ٢٠١ نيكل آلياژ و بوده برخوردار پايه آلياژ و منتخب
N و ٦١٧ نيكل سوپرآلياژهاي. بود خواهد تسليم بار كمترين داراي ٤٣٠ 

 آلياژ با را مشابهي رفتار،  ٢١٤٥ N و ١٨٣٠ N تسليم بار داشتن با ٦٢٥
 شده تحليل پايه آلياژ براي مناسبي جايگزين توانندمي و داده نشان پايه

  .آيند حساب به

 پهناي راستاي در كششي تست در تسليم بار مقادير -١٦ شكل
  پايه و منتخب هايآلياژ در پنل ساندويچ

  
 در مايزز فون معيار اساس بر آسيب شروع ١٧ شكل به توجه با 
 هسته به پوسته تماس محل در، انتخابي آلياژهاي تمامي در مربوطه تست

 پوسته مايزز فون تنش كه است حالي در اين افتدمي اتفاق پنل ساندويچ
 تمامي در ١٨ شكل مطابق هسته تسليم هنگام در پنل ساندويچ نمونه
  .است شده رسيده ماده آن تسليم مقدار از %٢٣/٣٢ به تقريباً هانمونه
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 پهناي راستاي در كششي تست در مايزز فن  آسيب شروع -١٧ شكل

   پايه آلياژ براي پنل ساندويچ
 

 
 پهناي راستاي در كششي تست در پوسته دو در تنش توزيع -١٨ شكل

  پايه آلياژ براي پنل ساندويچ
  

 ساندويچ نمونه خمشي تست تحليل و مدلسازي-٤-٥
  مختلف آلياژهاي در پنل

  پنل ساندويچ نمونه مدلسازي -٤-٥-١
 مشابه تست اين در پنل ساندويچ نمونه هايسلول هندسه و ابعاد

 بر نظر مورد نمونه ضخامت و عرض، طول مقادير. باشدمي پايه نمونه
، mm٥/١٦٨ ترتيب به و است شده انتخاب آمريكا نظامي استاندارد اساس

mm و ٥٤ mm و نيرو كننده اعمال هايهايلوله قطر. باشدمي ٧/١٢ 
 نمونه به نقطه چهار خمش بصورت كه بوده ٧/١٢ mm برابر هاگاهتكيه

  .گرددمي اعمال پنل ساندويچ
  

 
 براي پنل ساندويچ نمونه  چهارنقطه  خمش تست تحليل -١٩ شكل

  پايه آلياژ
  

  پنل ساندويچ نمونه خمشي تست تحليل -٤-٥-٢
 تست در پنل ساندويچ نمونه در تسليم بار مقادير ٢٠ شكل مطابق

 خمشي تست در تسليم بار تغييرات روند. است شده ارائه نقطه چهار
 از پنل ساندويچ نمونه بطوريكه باشدمي پيشين هايتست نتايج مشابه
 و بوده خمشي تسليم بار بيشترين داراي ٧١٨ نيكل آلياژ سوپر جنس
 بار با ٢٠١ نيكل آلياژ كه است حالي در اين باشدمي ٢٨٠٠ N آن مقدار

 آلياژهاي سوپر. باشدمي برخوردار تسليم بار كمترين از N٢٢٠ تسليم
 پايه آلياژ با را مشابه رفتار، شدهبيان هايتست مشابه ٦١٧ و ٦٢٥ نيكل

 N خمشي تسليم بار از و دهندمي نشان خود از خمشي تسليم بار در
  .باشندمي مندبهره ٩٥٠ N و ١١١٥

 
 و منتخب هايآلياژ در خمشي تست در تسليم بار مقادير -٢٠ شكل

 پايه

  

. است شده ارائه مايزز فون معيار اساس بر تسليم شروع ٢١ شكل در
 محل در مايزز فون تنش مقادير بيشينه گرددمي مشاهده كه همانطور
 نمونه هسته كششي ناحيه از آسيب شروع و بوده گاههاتكيه و بارگذاري
 در مايزز فون تنش كه است حالي دراين گرددمي آغاز پنل ساندويچ

 ساندويچ هسته ٢٢ شكل مطايق تسليم هنگام در پنل ساندويچ پوسته
 شده رسيده ماده آن تسليم %٨٧/٢٨ به تقريباً ، هانمونه تمامي در پنل

  .است
 

  
 در كششي ناحيه در پنل ساندويچ هسته در آسيب شروع -٢١ شكل

  پايه آلياژ براي هاگاهتكيه محل
 

  
 خمش تست در پنل ساندويچ پوسته دو در تنش توزيع -٢٢ شكل

  پايه آلياژ براي نقطه چهار

  

  گيرينتيجه و بنديجمع-٥
 به آمريكا نظامي استاندارد اساس بر پنل ساندويچ هاينمونه تحليل

 اين. گيردمي بر در را باشدمي تاثيرگذار هواپيما سازه در كه پايه تست ٥
 كه اساسي نتايج و پذيرفت صورت پايه و منتخب آلياژ ٧ براي تست ٥

  .باشدمي زير موارد شامل نمود ارائه بخش اين در توانمي
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 مقادير( برابر ٣ تقريباً تسليم بار داشتن با ٧١٨ نيكل آلياژ سوپر -١
) باشد بيشتر يا و كمتر تواندمي پذيرفته صورت هايتست با متناسب آن

 انتخاب در گذار تاثير عوامل ساير نظرگيري در بدون پايه آلياژ به نسبت
  .باشد انتخاب اين براي مناسبي گزينه تواندمي، جايگزين آلياژ

 مشابهي تسليم بار از تقريباً  ٦١٧ و ٦٢٥ نيكل آلياژ سوپر دو -٢
 توانندمي هم آلياژ دو اين و باشدمي برخوردار پايه آلياژ به نسبت

  .آورد حساب به پايه آلياژ براي مناسبي هايجايگزين
 نيكل آلياژ، پذيرفته صورت تست ٥ در شده ارائه نتايج به توجه با -٣

 دارا پايه آلياژ و منتخب آلياژ ٧ با مقايسه در را تسليم بار كمترين ٢٠١
 مناسب مدنظر ماموريت براي آلياژ اين كه گرفت نتيجه توانمي و بوده
  .باشدنمي

 دليل به ٣٤٧ و ٣٢١ زنگ ضد هايفوالد و ٦٠٠ نيكل آلياژ سوپر -٤
 تقريباً  تسليم بار از، محيط دماي در مشابه تقريباً مكانيكي خواص داشتن

 مقايسه در آلياژ سه اين اما باشندمي برخوردار يكديگر به نسبت يكساني
 آلياژ همانند توانندنمي و بوده برخوردار برابر ١/٢ تسليم بار از پايه آلياژ با

 براي مناسب جايگزيني عنوان به پايه هندسه در تغيير بدون ٢٠١ نيكل
  .آيند بحساب پايه آلياژ

 در كه باشدمي ايبگونه پنل ساندويچ هاينمونه هسته هندسه -٥
 راستاي در كششي و برشي تسليم بار مقادير پذيرفته صورت تست ٥

 هايتست در و بوده برخوردار خود مقدار كمترين از پنل ساندويچ پهناي
 خود مقدار بيشينه به پنل ساندويچ ايلبه جانب و پهنا راستاي در فشاري
 در فشار برابر در هاپنل ساندويچ كه دارد آن از نشان اين رسيد خواهد
  .باشدمي برخوردار بااليي استحكام از پذيرفته صورت هايجهت
 پذيرفته صورت تست ٥ در پنل ساندويچ هاينمونه در آسيب -٦
 كه است حالي در اين پيونددمي بوقوع پنل سانديچ سازه هسته در بيشتر
 پهناي راستاي در فشاري تست در تنها پنل ساندويچ هاينمونه پوسته

 افزايش نتيجه در گرددمي پذيرتر آسيب كه باشدمي پنل ساندويچ
 واجب امري آسيب شروع از جلوگيري براي پنل ساندويچ هسته استحكام

  .گرددمي تلقي
  

  منتخب آلياژ ارائه معيارهاي-٥-١
 جايگزيني براي منتخب آلياژ دو يا يك انتخاب به قسمت اين در

 پرداخته شد خواهد ذكر ادامه در كه معيارهايي اساس بر پايه آلياژ
  .شودمي

  

 در مكانيكي خواص اساس بر منتخب آلياژ انتخاب -٥-١-١
  ٦٥٠ CO دماي

 ١٧٢ MPa نهايي و تسليم استحكام از بترتيب دما اين در پايه آلياژ
 نيكل سوپرآلياژهاي است حالي در اين باشدمي برخوردار ٤١٥ MPa و

 مقايسه در باالتري نهايي و تسليم استحكام از ٦٠٠ و ٦١٧، ٦٢٥، ٧١٨
 جايگزيني براي مناسبي يهاگزينه توانندمي و بوده برخوردار پايه آلياژ با
 فوالد، ٢٠١ نيكل آلياژهاي. شوند آورده بحساب مربوطه معيار اساس بر

 در دما اين در كمتري نهايي و تسليم استحكام از ٣٤٧ و ٣٢١ زنگ ضد
 منتخب آلياژ سه اين به تواننمي و بوده برخوردار پايه آلياژ با مقايسه

 آلياژ سوپر ٤ ميان در. داشت كافي اطمينان پايه آلياژ با جايگزيني براي
 آلياژ با مقايسه در باالتري نهايي و تسليم استحكام از كه منتخب نيكل

 تسليم استحكام بيشترين از ٧١٨ نيكل آلياژ سوپر، باشندمي بهرمند پايه
 نهايي و تسليم استحكام كمترين از ٦٠٠ نيكل آلياژ سوپر و، نهايي و

  .باشندمي برخوردار
  

   پنل ساندويچ هاينمونه قيمت -٥-١-٢
 به شركت سه با پنل ساندويچ هاينمونه قيمت آوردن بدست براي

 باشندمي فلزي هايپنل ساندويچ سازنده كه هكسل و تكالم، بنكر هاينام
 پنل ساندويچ پوسته و هسته هندسه و ابعاد. پذيرفت صورت ارتباط

 از كه گرديد ارائه شركت سه اين به هواپيما افقي دم در شده بكاربرده
 ٦٢٥ نيكل، ٧١٨ نيكل هايآلياژ براي، بنكر شركت تنها شركت سه اين
 هندسي ابعاد براي ٣٢١ زنگ ضد فوالد و Beta21s تيتانيوم، 
 يهانمونه براي را قيمتي اطالعات مترميلي ١٠٠٠×١٠٠٠×٤/٢٥

 نيكل هايپنل ساندويچ هزينه. نمود ارائه محقق اختيار در پنل ساندويچ
 بترتيب شده بيان ابعاد در ٣٢١ زنگ ضد فوالد با مقايسه در ٧١٨ و ٦٢٥

 تيتانيوم پنل ساندويچ. باشدمي بيشتر دالر ٢٩٥٠ و ١٨٠٠ ميزان به
S21Beta قيمت از ٣٢١ زنگ ضد فوالد با مقايسه در برابر ١/٢ چگالي با 

 ساندويچ حضور گرفت نتيجه توانمي كه بوده برخوردار برابر ٢ تقريباً
  .باشدنمي مناسب مطالعه مورد ناحيه در تيتانيومي پنل

  

   چگالي -٥-١-٣
 آلياژ بهترين تعيين براي كه باشدمي معيارهايي از ديگر يكي چگالي

 است مشخص كه همانطور. است شده گرفته قرار مطالعه مورد، منتخب
 نبايستي پايه آلياژ با منتخب هايآلياژ جنس از پنل ساندويچ هاينمونه

 مركز خوردن برهم باعث امر اين كه چرا باشند داشته زيادي جرم اختالف
 تقريباً  چگالي از ٣٤٧ و ٣٢١ زنگ ضد هايفوالد. گرددمي هواپيما جرم

 كه است حالي در اين باشندمي برخوردار پايه آلياژ به نسبت مشابهي
 چگالي اختالف، منتخب هايآلياژ ساير با مقايسه در ٢٠١ نيكل آلياژ

 نيكل آلياژهاي سوپر ميان در. باشدمي دارا پايه آلياژ با مقايسه در زيادي
 ٦٠٠ نيكل آلياژ سوپر و اختالف كمترين با ٧١٨ نيكل آلياژسوپر، منتخب

  .باشدمي برخوردار پايه آلياژ به نسبت اختالف بيشترين از
  )اكسيداسيون و خوردگي( محيطي مخرب عوامل -٥-١-٤

 ضد فوالد آلياژهاي در اكسيداسيون و خوردگي به مقاومت ميزان
 در شده گرفته بكار كروم درصد با مستقيمي رابطه نيكل آلياژهاي و زنگ
 به مقاومت ميزان در توجهي قابل نقش تواندمي كروم و دارد آلياژ

 آلياژهاي در كروم مقادير به توجه با. باشد داشته اكسيداسيون و خوردگي
 غير به منتخب آلياژهاي تمامي كه نمود مشاهده توانمي پايه و منتخب

 برخوردار پايه آلياژ به نسبت بيشتري كروم درصد از، ٢٠١ نيكل آلياژ از
 بيشترين داشتن با ٦٢٥ و ٦١٧ نيكل آلياژ سوپر، ميان اين از كه باشندمي

 فوالدهاي و اكسيداسيون و خوردگي به مقاومت بيشترين از كروم درصد
 كمترين از منتخب سوپرآلياژهاي با مقايسه در ٣٤٧ و ٣٢١ و زنگ ضد

  .باشندمي بهرمند اكسيداسيون و خوردگي به مقاومت
  

 پنل ساندويچ هاينمونه روي بر تسليم بار مقادير -٥-١-٥
   آمريكا نظامي استاندارد اساس بر

، پنل ساندويچ هاينمونه در پذيرفته صورت هايتست تمامي در
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 با مقايسه مورد در بيشتري تسليم بار از ٦٢٥، ٧١٨ نيكل هايآلياژ سوپر
 هايتست تمامي در ٧١٨ آلياژ سوپر، ميان اين از كه بوده دارا پايه آلياژ

 برخوردار پايه آلياژ به نسبت برابر ٣ تقريباً تسليم بار از، پذيرفته صورت
 مشابهي تقريباً  تسليم بار از ٦٢٥ آلياژ سوپر كه است حالي در اين باشدمي
. نمايدمي تبعيت پايه آلياژ به نسبت پذيرفته صورت هايتست تمامي در

 بهرمند پايه آلياژ به نسبت كمتري تسليم بار از ٦١٧ نيكل آلياژ سوپر
 درحالي اين باشد كردن نظر صرف قابل تواندمي اختالف اين ولي بوده
 نيكل و ٦٠٠ آلياژ سوپر، ٣٤٧، ٣٢١ زنگ ضد فوالد آلياژهاي در كه است
 صورت هايتست تمامي در پايه آلياژ با مقايسه در تسليم بار مقادير ٢٠١

  .باشدنمي اغماض قابل و بوده كمتر پذيرفته
  

 نمونه در جايگزيني براي منتخب آلياژ دو انتخاب-٥-٢
 ذكر هايمعيار اساس بر مطالعه مورد پنل ساندويچ

  شده
  ٧١٨ نيكل آلياژ سوپر -٥-٢-١

 پايه آلياژ با مقايسه در شده بيان هايمعيار اساس بر ٧١٨ آلياژ سوپر
 در همچنين بوده برخوردار CO٦٥٠ دماي در باالتري مكانيكي خواص از

 ترمقاوم اكسيداسيون و خوردگي جمله از مخرب محيطي عوامل برابر
 اساس بر( پذيرفته صورت تست ٥ در آلياژ اين تسليم بار. باشدمي

. باشدمي پايه آلياژ برابر  ٣تقريبي بطور) MIL-STD-401B استاندارد
 درصد ايشافز) كندمي برابري پايه آلياژ چگالي با تقريباً آلياژ اين چگالي

 %٩٧/٤ ميزان به پايه پنل ساندويچ به نسبت پنل ساندويچ اين در وزني
، آلياژ اين فيزيكي و مكانيكي خوب خواص وجود با(. نمايدمي پيدا افزايش
 ٧١٨ نيكل سوپرآلياژ جنس از مربوطه پنل ساندويچ ساخت هزينه

 زنگ ضد فوالد با مقايسه( زنگ ضد فوالد هايپنل ساندويچ با درمقايسه
 و هندسه با مطابق( متر¬ميلي ١٠٠٠×١٠٠٠×٤/٢٥ ابعاد در) ٣٢١

 بيشتر دالر ٢٩٥٠ ميزان به) اصلي پنل ساندويچ پوسته و هسته ضخامت
  .آيد حساب به مربوطه آلياژ هايضعف از يكي تواند مي كه بوده

  

  ٦٢٥ نيكل آلياژ سوپر -٥-٢-٢
 مكانيكي خواص از پايه آلياژ با مقايسه در ٦٢٥ نيكل آلياژ سوپر

 نيكل آلياژ سوپر برابر در اما باشدمي برخوردار CO٦٥٠ دماي در باالتري
 آلياژ همچون آلياژ اين. باشدمي دارا را كمتري مكانيكي خواص، ٧١٨
 از، باال كروم درصد داشتن دليل به محيطي مخرب عوامل برابر در ٦١٧

 و منتخب آلياژهاي به نسبت بااليي اكسيداسيون و خوردگي مقاومت
 نوع اين از پنل ساندويچ اين ساخت هزينه. باشدمي برخوردار پايه آلياژ
 درخواست ابعاد در ٣٢١ زنگ ضد فوالد آلياژ از دالر ١٨٠٠ بميزان، آلياژ
 ميزان به ٧١٨ آلياژ با مقايسه در اما باشدمي بيشتر بنكر شركت از شده

 تواندمي پنل ساندويچ اين هايحسن از يكي و بوده كمتر دالر ١٠٥٠
 نيكل آلياژ سوپر چگالي با مقايسه در آلياژ اين چگالي. شود محسوب

 بيشتر) باشدمي پايه آلياژ با مشابه بسيار نيكل آلياژ سوپر چگالي( ٧١٨
 %٢/٨ ميزان به پايه پنل ساندويچ به نسبت وزني درصد افزايش( بوده
 اين تسليم بار. آيدمي بشمار آلياژ اين هايضعف از يكي و) باشدمي

 مورد استاندارد به توجه با پذيرفته صورت تست ٥ در پنل ساندويچ
 تسليم بار از ولي باشدمي كمتر نيكل آلياژ سوپر با مقايسه در مطالعه

  .باشدمي برخوردار پايه آلياژ به نسبت برابري تقريباً
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