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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

سوم پژوهش هاي توسعه اي

● پژوهشگران: سعید كريمي و داريوش آذري
● عنوان طرح: شفت كامپوزيتي زمینه پلیمري تقويت شده با الیاف

● استاد راهنما و همكار: دكتر سیروس جوادپور
● اساتید مشاور: دكتر سید مجتبي زبرجد، دكتر سید احمد جنابعلي جهرمي و دكتر محمد رحیم همتیان

● مؤسسه های همكار: دانشگاه شیراز و شركت توان محور آذين صنعت

چكیده طرح:
وزن، ارتعاشـات، خسـتگی و محدوديت های سـرعت بحرانی به عنوان مجموعه اي از مشـكالت در وسـيله های 
نقليه موتوری و ادوات صنعتی برای سـال های متمادي شـناخته شـده اسـت. در بررسـي اين پارامترها و تأثيرهای 
متقابـل آن هـا، راه حل هايـی به صـورت عملـي و يـا تحليلـی مي تـوان يافـت. کاربردهـا و عملكردهـاي متعـددي 
ماننـد چـرخ طيارهـا، دمپرهـای هارمونيـك، شـفت های چندگانـه بـا ياتاقان هـای اضافـی و جـذب کننده هـای 
ارتعاشـی سـنگين، موفقيـت محـدودی در مقابلـه با اين مشـكالت داشـته اند و هميشـه بـا محدوديـت وزن باال و 

اينرسـی چرخشـی نا مطلـوب رو بـه رو بوده اند.
شـفت های انتقـال نيـرو را معمـواًل از لوله هـای تـو خالـی يـا تـو ُپر فـوالدی يـا آلومينيومـی می سـازند، با اين 
حـال می تـوان بـا به کارگيـری نـوع کامپوزيتـی ايـن شـفت ها از برتری هايـی چـون مودهـای واماندگـی ايمن تر، 
ويژگی هـای مكانيكـی بهتـر و مقاومـت باالتـر بـه خوردگی در يـك وزن کمتر برخوردار شـد. عالوه بـر آن، يك 
طـول بحرانـی بـرای شـفت های فلـزی تعريف می شـود که بـه اين ترتيب اسـتفاده از شـفت های يك تكـه را در 

کاربردهـای صنعتـی محـدود می کند.
فراينـد رشـته  پيچـی، روش اصلی توليد قطعـات و محصوالتی ماننـد Casings and Tubings، انواع لوله ها 

و شـفت ها بـه شـمار مـی رود که تقارن محـوری دارند و از مـواد کامپوزيتی زمينه پليمری سـاخته می شـوند. 
بـرای دسـتيابی بـه يك شـفت کامپوزيتی مطلوب، بايـد اطالعات مورد نياز برای دسـتگاه CNC رشـته  پيچی 
بـه دقـت فراهـم شـود: تعداد اليه  هـا، ترتيـب اليه ها و چيدمـان، زوايـای پيچـش و ضخامت، ملزومات هندسـه، 

نـوع الياف و مشـخصات سيسـتم رزين. برای به دسـت آوردن 
اطالعـات مربـوط به سـه پارامتر نخسـت، از الگوريتـم بهينه  
 ANSYS سـازی زنبـور عسـل و از شبيه  سـازی با نرم  افـزار
بـر مبنـای اوليـن فرکانـس طبيعـی و تـوان تحمـل گشـتاور 

شـفت استفاده شـده است.




