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  قسمت اول -های مجازی و صنعت كامپوزيتشبکه 

ها، های مجازی و ظرفیتیکی از مباحث جدی علوم انسانی در دنیای امروز شبکه
، به شدت بر زندگی بشری تاثیر گذاشته است و این فناوری .ها استآداب و آثار آن

ها، تعریف نسل ی این شبکهفضای کسب و کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. جوهره
های بسیار متفاوتی که دارد و جدیدی از ارتباطات و اطالع رسانی است که به دلیل ظرفیت

و کار به وجود های جدیدی در دنیای کسب های خاص خود، سرفصلنیز آفات و ضعف
کنند و در توسعه ها را به خوبی شناسایی میآورده است. کارآفرینان هوشمند، این ظرفیت

 نمایند.های خود از آن بهره برداری میکمی و کیفی فعالیت

برخی از  های تخصصی کامپوزیت است که از تشکیلها گروهای از این ظرفیتنمونه
ار صنفی، معرفی محصوالت، در اختیار گذاشتن ها یکسال گذشته است. انتقال اخبآن

های صنفی و تجربیات فنی، آموزش و پاسخ به سؤاالت مخاطبین، در میان گذاشتن دغدغه
ها هایی بوده که در این شبکههای مناسبتی فعالیتالبته گاهی سیاست، اخالق و حرف

فراز و نشیب طبیعی  ها باتاکنون بیشتر به چشم خورده است. اگرچه برخی از این فعالیت
ناشی از نو بودن فضا و مشخص نبودن آداب مشترک آن، همراه شده است، اما اینجا سخن 

 ها است.از توسعه و بهبود کارکرد این شبکه

شود، تناسبی با ظرفیت آن های اجتماعی وارد میگاهی اوقات محتوایی که در شبکه
ندارد و مشابه حالتی که از یک ظرف مسطح برای خوردن مایعات استفاده شود، عدم 

هایی از این موضوعات، به اشاره شود. مثالتناسب ظرف و مظروف به شدت احساس می
 ها اندیشیده شود: ی آنشود، بلکه راه حلی براتوضیح داده می

هایی فضای نوشتاری به دلیل عدم امکان انعکاس زبان بدن و لحن، به هنگام تبادل پیام
 7 تنها تشکر، تحسین، نقد و اعتراض(، از ظرفیتمانند که احساس در آن وجود دارد )

این  د.ها را ندارناز ظرفیت انتقل این نوع پیام %39و  درصدی انتقال خود پیام برخوردارند
 .شودمیهایی موضوع گاهی سبب سوء تفاهم

ها، همانگونه که نظرات خوب و ها و فراگیر بودن آنبه دلیل سیالیت ذات این شبکه
کنند، نظرات اشتباه یا غیر منصفانه نیز تا حدی از این فضا دانش به سرعت تسری پیدا می

 برخوردارند.

های اجتماعی، به دلیل ماهیت خود که نوعی گفتگوی ثبت شونده شبکه در هاگروه
هستند، قابلیت دسته بندی موضوعی ندارند؛ مثال اگر یک سوالی پرسیده شود و پاسخ 
خوبی هم که یک متخصص برای آن وقت گذاشته، به آن داده شود، بعدا اطالع از آن و 

ممکن است که کار چندان آسانی  دسترسی برای آن تنها به روش جستجوی کل گفتگوها
 نیست. 

همین مشکل عدم دسته بندی و تکرار، برای تبلیغات نیز وجود دارد. در حالی که نیاز 
ها که قبال و بارها از آن تبلیغ باخبر شود، آنبه اطالع رسانی به تازه واردین احساس می

  شوند. اند، از تکرار آن آزده میشده
 های کاهش این مشکالت صحبت خواهد شد.ره آینده در مورد روشدر شما                
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 :ت                                            ت                      اخبار کامپوزی

و دو سرا   با حمایت مدیران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرران -1

، آزمایشرگاه ارا  پژوهشگاهسته ساخت بر هم افزا در این فعالیت ه

سه بعدی این مجموعه راه اندازی شد. این آزمایشگاه در پرج  شراخه 

FDM ،DLP ،بایو ،SLS  وSolidScape  فعالیت مری نجرد و دارای

الزم یه ذنر اسرت  باشد.تخصصی در زمیجه های مربوطه میتجهیز  9

دهی شرده عمییری در ی جهرتهرادر طو  دو سا  گذشرته، فعالیت

مین مواد اولیه فجاوری اا  سه بعدی انجام شرده برود نره راستای تأ

مججر به تولید مواد اولیه این صرجعت بصرورت تجراری شرده اسرت. 

همچجین دانشرجویان نارشجاسری ارشرد متعرددی از پژوهشرگاه و در 

های خود را ها در قالب پروژه مشترک، پروژهمواردی از سایر دانشگاه

های دنترای جدیدی نیز بره اند و پروژهرسانده در این ارتباط به انجام

تازگی آغاز شده است. آقایان دنتر بهزادنسب، دنتر خدابخشی، دنترر 

داریوشی، دنتر رضوی، دنتر رضادوست، دنتر عطایی، دنترر مرنمن، 

با اعضای هسته ساخت بر هم افزا به عجوان  دنتر یگانه و دنتر یوسفی

 تجاری این هسته عبارتجد از ردهایدستاویكدیگر مشارنت دارند. 

 هرررای تجرراری سررازی فی مجتPLA   و ABS بررا برنرررد

MagicFIlament هررای و توسررعه دانرری فجرری تولیررد فی مجت

TPE  ،PC ،PET  وTPU 

  تجاری سازی دو گرید رزین مورد مصرف در پریجترهایDLP 

هرای و در دستور نرار داشرتن رزین ManaCastبا نام تجاری 

 ین حوزهتخصصی دیگر در ا

  توسعه دانی فجی یر  گریرد از مرواد اولیره مرورد مصررف در

 و آمادگی برای تجاری سازی آن SolidScapeپریجترهای 

اولین سامانه نامل پالتروژن  KraussMaffeiشرنت آلمانی  -2

در  عرضه نرد. JEC World 2017در  iPulپیوسته خود را با نام 

    آغشته فعالی ماتریس پلیمری روژن، الیاف پیوسته، بهفرآیجد پالت

در به شكل پروفیل مورد نظر  ،ایگرم شده قالبِ شود و با عبور ازمی

ها پروفیل پخت شده را بصورت پیوسته نشیده و وارد گیرهآید. می

ی نامل فوق جدید دارای زنجیره iPulی نججد. سامانهواحد برش می

دو ججبه، تغییرات از ، KraussMaffeiباشد و به ادعای شرنت می

 آغشته، iPulاین فجاوری ایجاد خواهد نرد. در فجاوری  دراساسی 

ای به شد، در محفظهسازی الیاف نه تانجون در مخازن باز انجام می

( قرار داده شده است نه امكان injection boxشكل جعبه تزریق )

( 6د پلی آمی و یورتانپلیاپونسی، های پخت سریع )استفاده از سامانه

متر بر  5/0نجد. همچجین در این فرآیجد نرخ تولید از را فراهم می

انستروژن ، رسد. در این شرایطمتر در هر دقییه می 3تا  5/1دقییه به 

PVC  نه بازارهای نام ً جدیدی را به  رسدمیبه نارآمدی باالیی

 (.Composites World) گشایدروی این فجاوری می

 

هرا تجربره در زمیجره نرار برا مرواد با سرا  Pitakaگروه صجعتی  -3

هرای تولیرد تلفرن، محصرو  نامپوزیتی و الیاف نربن بررای شررنت

این محصو  جدید، یر  نیرج جیبری جدیدی را عرضه نرده است. 

ساخته شده از الیاف نربن است نه دارای درب به شركل نروار تماماً 

م و اجرد اسرت. ایرن نیرجِ باریر ، محكر RFIDمغجاطیسی با قفل 

در نگراه او ، یر  نیرج جیبری  ظاهری خاص نهمجظوره با طراحی 

توانرد بره بخی مجزا است نره مری 6دارای ، رسدمعمو  به نظر نمی

نارت اعتباری را به همراه ملزومات روزانه نظیرر پرو   10طور ایمن 

 نید، سكه، نارت حافظه، نلید و موارد دیگر را در خود جای دهد. 

 

ا طراحی ناربردی و در عین حا  زیبای این نیرج، ب Pitakaشرنت 

هرا را فجاوری هوشمجد جدیدی را وارد نرده است نه سایر نیج پو 

هرای مختلرج ایرن نیرج برا اسرتفاده از نجد. بخریاز رده خارج می

ای بسریار اند نره مججرر بره انردازههای قوی به هم متصل شدهمگجت

سی آن هم ضمن ایجاد باری  برای این نیج شده است. درب معجاطی

 Netنجرد )ایمجری، امكران براز و بسرته نرردن سرریع را فرراهم مری

Composites.) 

( در دانشگاه CAERمرنز تحیییات انرژی ناربردی ) -4

Kentucky( ی  میلیون دالر بورس پژوهشیِ بخی انرژی ،DOE: 

Department of Energy دریافت نرده است تا تحیییات خود را )
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الیاف نربنِ نم هزیجه و با استحكام باال ادامه دهد. گروه در زمیجه 

های مواد نربجی در این مرنزِ تحیییاتی، مبلغی را برای  فجاوری

ماده برای الیاف نربن نم ی فرآیجد پییتوسعه»ای تحت عجوان پروژه

های پوشی هزیجه و با استحكام باال جهت استفاده در نامپوزیت

دریافت نرده است. این اعتبار مالی « ری مخازن تحت فشادهجده

است تا بر روی مواد مورد استفاده در  DOEبخشی از استراتژی 

ی سب   های سوختی مربوط به وسایل نیلیهمخازن هیدروژنی و پیل

گذاری نجد. اگر این پروژه موفق شود، قیمت الیاف نربنِ با سرمایه

 Reinforcedدرصد ناهی خواهد یافت  ) 50نیفیت باال تا 

Plastics.) 

خط آزمایشگاهی جدیدی  Rothشرنت ماشین آالت نامپوزیتی  -5

ها و ناربردهای صفحات آلی معرفی نرده است را برای پیی آغشته

را فرآیجد     C 400̊های ماتریس ترموپ ستی  تا دمای نه سامانه

حل را تهیه نجد. این مواد طی مرا نیمه آمادهنجد تا مواد نامپوزیتی می

آیجد. این خط آزمایشگاهی بر بعدی به صورت محصو  نهایی درمی

و  mm600زنی است و از دو غلت  با عرض اساس فجاوری غلت 

نجد. اولین غلت  بین یم استفاده m/min40محدوده سرعت ی  تا 

ی گرم شده نصب شده است و به مجظور یكجواخت سازی دو صفحه

م در بخی انتهایی گرمادهی رود. غلت  دوپیی آغشته به نار می

 واقع شده است تا به پرداخت محصو  نم  نجد.

 
هرای مجرزا بررای این ماشین جدید امكان تحیییات و اجرای آزمرون

تروان یر  واحرد نجرد و مریفراهم میالیاف را  ی انواع رزین وهمه

فویرل خوراک پودری شكل برای فراورش پودر یا گرانو  را به جای 

 00ی الیراف  برا دارای ماسوره Rothی نارخانهافزود. ای به آن ورقه

و امكان پهرن نمرودن  باز پیچی است 3و  بازنججده 0موقعیت قرقره، 

و  Composites World)آورد ای را برای الیاف بره وجرود مریویژه

Reinforced Plastics.) 

برره  Owens Corning Infrastructure Solutionsشرررنت  -6

 Owensعجرروان بخشرری از تجررارت نررامپوزیتی شرررنت آمریكرراییِ 

Corning  می دی اعر م نررد نره مالكیرت نرام  2012جوالی  6در

نه تجارت تیویرت برتن و متعلرق بره شررنت  Aslan FRPتجاریِ 

Hughes Brothers  است را بره دسرت آورده اسرت. جزنیرات ایرن

، محصروالت Aslan FRPهرای معامله فاش نشده است. نامپوزیرت

گررد پلیمری تیویت شده با الیراف شیشره و نرربن بره صرورت میرل

(rebarتولید می )های جدید و نیرز نجد نه برای تیویت بتن در پروژه

هرای دریرایی، هرا، سرازههرا، پرلها مانجرد جرادهبازسازی زیرساخت

و  Composites Worldشرود )هرا اسرتفاده مریها و تونرلساختمان

JEC.) 

 Thermwood ،ACE (Appliedشررررنت ی میررران همكرررار -2

Composite Engineering ،)Techmer PM سازی و و مرنز شبیه

ای نامپوزیتی به تولید قطعه Purdueها در دانشگاه ساخت نامپوزیت

برای هلیكوپتر با اسرتفاده از قالرب پلری سرولفون ارا  سره بعردی 

(PSU شده اسرت. قالرب )PSU  و قطعره حاصرل از آن در همرایی

ارائه شرد. مطرابق بیران  Knoxvilleدر  AM2017افزا ساخت برهم

Thermwood ا  پلی سولفون در این نراربرد، ع وه بر خواص ایده

-به روش اا  سه بعدی تولید می PSUاین اولین بار بوده است نه 

نججرده شود. قالب مذنور با استفاده از الیاف نربن بره عجروان تیویرت 

برا  ACEشود. سپس شرنت ساخته می Themwoodتوسط شرنت 

ای را با فرآیجدهای تولید معمو  در اتون و استفاده از این قالب، قطعه

 نجد.تولید می

 

 34افرزا هزیجره مرواد سراخت   بررهم Thermwoodمطابق ادعرای  

ساعت نار نیروی انسانی نمتری نیاز دارد.  69درصد نمتر است و به 

ی نجد نه هدف از این همكاری، توسرعههمچجین این شرنت بیان می

نرامپوزیتی را قطعرات مواد و فرآیجدهایی است نه به صورت نارآمد 

به روش اا  سه بعدی تولیرد نجرد نره تحمرل دماهرای براال را در 
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 Composites Manufacturingاترررون و داشرررته باشرررجد )

Magazine.) 

 Boom)فعا  در زمیجه اا  سه بعدی( و  Stratasysدو شرنت  -0

Technology ای را امضا نردند تا شررنت قرارداد همكاری سه ساله

Boom نرخ تولید قطعات هواپیمایی خود را با نم  فجاوری ،FDM 

 50هواپیماهای مافوق صوت بررای  افزایی دهد. Stratasysشرنت 

رای پروازهرای اند ولی این فجاوری قابرل اسرتفاده برسا  وجود داشته

های قابل توجه در معمو  تجاری نبوده است. ولی امروزه با پیشرفت

افزا و مرواد نرامپوزیتی ، طراحی موتور، ساخت برهمدر آئرودیجامی 

 ، این فجاوری به همه سطوح مجتیل شده است. الیاف نربن

 

در نظر دارد تا خطوط هوایی مافوق صوت خود را تا  Boomشرنت 

تر از هر هواپیمرای دیگرر موجرود در برازار برسراند. یعبرابر سر 6/2

های خود امیدوار است بتواند با بكارگیری راه حل Stratasysشرنت 

هرای در زمیجه اا  سه بعدی و مجاسب برای تولید قطعات برا طررح

پیچیده و مطرابق خواسرت مشرتری در نیری ناترالیزور بره شررنت 

Boom ( در رسرریدن برره اهررداف خررود نمرر  نجرردComposites 

World.) 

های خود خط تولید جدید بافت Metyx Groupای شرنت ترنیه -9

ای الیاف شیشه و های پاراهرا راه اندازی نرده است تا ظرفیت بافت

هزار تن افرزایی دهرد. ایرن ظرفیرت  12نربن اجد محوری خود را 

جدید، تولید این محصو  را هم در داخل ترنیره و هرم در خرارج از 

ور، افزایی خواهد داد. انرژی بادی، بازار اسرتراتژی  مهمری این نش

هرای اخیرر سررمایه زیرادی را است نه در سا  Metyxبرای شرنت 

هرا و های بلجد مدت جهت تیویت امكانرات تولیرد بافرتبرای برنامه

محصوالت نامپوزیتی مربوطه تخصیص داده است تا نیاز ایرن بخری 

هرا بررآورده نجرد زیتی را بره بافرتاز فجاوری و سایر بازارهای نامپو

(Reinforced Plastics.) 

اخترراع جدیردی را در زمیجره  Hyundaiشرنت خودروسرازی  -10

برای ساخت شاسی  CFRPی استفاده از نسل جدید خودروها درباره

جلوی خودرو به ثبت رسانیده است. در این اختراع توضیح داده شده 

در بخشی از بدنه خودرو نره  های الیاف نربناست نه در نامپوزیت

هرای ی قسمت اتاق  مسافر از محفظه موتور است و ستونجدانججده

 روند.بدنه خودرو به نار می

 

هرا اسرتفاده معموالً خودروسازان از آلومیجیوم یا فوالد برای این بخی

به مجظرور  Hyundaiاز استحكام آن مطمئن باشجد. شرنت نججد تا می

ی ات مذنور، شكل آنها را به جای شكل سرادهافزایی استحكام قطع

را  CFRPی سازند و نیرز دو قطعرهمربعی به صورت اجد وجهی می

آورنرد ترا سرفتی سراختاری تا بصورت یكپاراه درمی بافجدمیبه هم 

بهتری داشته باشجد. همچجین در اختراع فوق آمده اسرت نره قطعرات 

 Compositesانرد )ترری سراخته شردهمرذنور از مرواد سرب  وزن

Manufacturing Magazine.) 

( قراردادی را با شررنت ایربراس TAIصجایع هوافضایی ترنیه ) -11

ی گهرواره تولید پوشی پروانرهبرای انجام مراحل طراحی، ساخت و 

 A320Neo( متعلق به هواپیمای Pratt and Whitney) PWموتور 

 امضا نرده است.

 

 TAIی دوموترور اسرت نره دارا A320Neoی هواپیماهای خانواده 

را تأمین خواهد نرد تا  PW1100G-JMی موتورهای پوشی پروانه

از موتور هواپیما در برابر ضربات خارجی محافظت نجد و پیوسرتگی 

 Compositesو  JEC)آئرودیجررامیكی هواپیمررا را تكمیررل نمایررد 

World). 
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بررا نررام   Navigantدر گررزارش جدیرردی از مرنررز تحیییررات  -12

«Wind Turbine Order Tracker 4Q17 » تروربین سرفارشتمام-

می دی به همراه جزئیاتی در مورد  2012های بادی از ژانویه تا ژوئن 

مجطیه، نشور و فروشجدگان نشورهای اصلی فعا  در این زمیجه آمرده 

تجزیه و تحلیل مربوط به فجاوری تروربین مانجرد قطرر روترور،  است.

ن ویرژه نیرز در ایرن گرزارش موجرود اسرت. بجدی توربین و توارتبه

( و دریررایی onshoreهررای بررادی سرراحلی )همچجررین بررازار ترروبین

(offshoreبا هم میایسه شده ) .الزم به ذنر است نه این گرزارش اند

های بادی نشور این است زیرا گزارشات فاقد اط عات بازار توربین

توربین  بادی در مطابق این گزارش، سفارش اند. موجود شفاف نبوده

رسیده است نه نسربت  GW 6/11می دی به  2012ی او  سا  نیمه

 GW 4/13مری دی و  2016در نیمره دوم سرا   GW 2/14به میدار 

البتره مطرابق مری دی، نراهی داشرته اسرت.  2016در نیمه او  سا  

تحلیل یكی از پژوهشگران این مرنز، با وجود این ناهی، بسیاری از 

یرا  MW 3های بادی میانگین رتبه نزدیر  صلی توربینفروشجدگان ا

ی نل مزارع بادی نیز افزایی یافته است.  بیشتر را دارا هستجد و اندازه

ای از این گزارش برای دانلود به صورت رایگان در وبسرایت  صهخ

موجررود  Navigant.comبرره  آدرس  Navigant Researchمرنررز 

 (.Composites World)است 

ی برتن برا عملكررد الیاف تیویت نججدهتولید خط  Sikaشرنت  -13

باال را برای مشتریانی در اروپا، خاورمیانه و آفرییا در واحد تولیردی 

آلمان راه اندازی نرده است. ایرن الیراف از یر   Troisdorfخود در 

ماده ترموپ ستی  )پلی پرروپیلن( سراخته شرده اسرت و بره مجظرور 

ی بررتن در ناربردهررای پرتیاضررا اسررتفاده     افررزایی اسررتحكام سرراختار

فروالد مرورد اسرتفاده در شود. حجم بازار جهانی الیاف سرجتزی و می

میلیرون تخمرین زده شرده  CHF 800ناربردهای بتجی تیریبراً برابرر 

با نرام تجراری  Sikaاست. الیاف مانرو نظیر محصو  جدید شرنت 

60-Force ®SikaFiber هرای نججردهتبه طور عمده به جرای تیویر

هرای نرابردی شود. زمیجهسازی بتن استفاده میفوالدی برای مستحكم

هرای صرجعتی و نراری، سریجسرازی، معردنمتداو  عبارتجد از تونل

ها و صفحات بتجی زمیجی. الیراف ساخته، زیرساختاجزای بتونی پیی

دهرد، بلكره را افرزایی مریو عملكرد بتن دوام  ،جدید نه تجها ایمجی

 Composites)دهرد ی فرآیجرد سراخت را نیرز افرزایی مرینارآمد

Manufacturing Magazine.) 

مری دی در ایراالت  1902نره در سرا    Romeo RIMشرنت -14

درصد برازار آمریكرای شرمالی  20متحده تأسیس شده است، بیی از 

، هراگیرهای جاذب انرژی در وسایل نیلیه مانجرد اتوبروسبرای ضربه

های سب  را تسخیر نرده است نه آنهرا را نامیونهای هوایی و شاتل

 RIM: Reactionاز طریررق فرآیجررد قررالبگیری تزرییرری وانجشرری )

Injection Moldingنجرد. بره نمر  فرآیجرد ( تولید میRIM،    هرم

گیرهرای یورتانی تیویت نشرده مانجرد ضرربهتوان ساختارهای پلیمی

برا الیراف نوتراه و هم قطعات تیویت شرده وسایل نیلیه تولید نرد و 

برا  Romeoهای بدنه خودرو را تولیرد نمرود. شررنت مانجد پجل بلجد

هرای بررای فرآیجرد پررس KraussMaffeiهمكاری شرنت آلمرانی 

( از سر ترنیبی ربرات گونره مجهرز بره خررد LFIالیاف بلجد )تزریق 

 (mm 2/25ها بلجرد )نجد تا الیاف شیشه را در طو استفاده می نججده

رنگ درون و وارد قالبی نجد نه با نرده مخلوط  PUبا رزین  بریده و

 فلزیِ یدو قطعه پوشیده شده است. (IMP: In-Mold Paintقالبی )

تحت قالبگیری فشاری  ،شوند و مخلوط رزین و الیافبسته می ،قالب

  گیرند.قرار می

 

تر از آلومیجیروم، سب  %60تر از فوالد، سب  % 00تا  ،قطعات حاصل

تولیرد شرده بره روش  FRPترر سب  %50و  SMCتر از سب  40%

دقییره  10تا  5گذاری دستی یا پاششی است. ارخه تولید معموالً الیه

  m 5/3 × m 5/3ای برا ابعراد دقییره بررای قطعره 10است نه زمان 

 ایردمان هرا وگیرری از ربراتاست. به نم  سامانه جدید و با بهره
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 بره قرادر Romeo RIMاضرر شررنت در حا  ح های اجدگانهپرس

در هرر  B-sideبا مشخصرات  Aاز ن س بزرگ قطعات  جدا نردن

ترر دارای مزایایی اون فشار پایین LFIفرآیجد  ثانیه است. 150تا  60

در نتیجه هزیجه نمتر دستگاه پرس و امكران تولیرد قطعرات برزرگ و 

نشاورزی یا ساختمانی با پرداخت سرطح در آالت ماشینمانجد سیج 

 دقییه( است. 10های نوتاه )در زمان Aن س 

 

مرری دی از طرررف انجمررن  2013در سررا   Romeo RIMشرررنت 

 ACE (Award forی جرایزه شرد سرازان آمریكرا موفرقنامپوزیت

Composites Excellence) را بررای  نوآوری در مواد و فرآیجرد در

و دارای  Aدر نر س  ت برداشرت محصرو آالماشرینتولید سریج 

وزن  %45و در عرین حرا   SMCخواص مكانیكیِ قابل میایسره برا 

هرای قردیمی دریافرت نجرد ترر از سیسرتمقیمرت پرایین %20نمتر و 

(Composites World.) 

تمررام  (semi-truck) خررودرو نیمرره نررامیونِاز  Teslaشرررنت  -15

رونمرایی  «BAMF Performance»خود با نام  0الكترونی  ن س 

 CFRPهرای نامیون به طور نامل از نامپوزیت این یطرح اولیهنرد. 

های تولیردی، تصرمیم نهرایی در ساخته شده است ولی در مورد مد 

حالت بهیجه، ترنیبری مورد نوع مواد مورد استفاده گرفته نشده است و 

انری بررای از آلومیجیوم و نامپوزیت به جای آلومیجیوم تجهاست تا جبر

 (.Composites Manufacturing Magazineوزن باتری باشد )

 

در ترنیه بررای  Sabanciو دانشگاه  Kordsaشرنت نامپوزیتی  -16

 Directional Composites throughای برا عجروان انجرام پرروژه

Manufacturing Innovation  (DiCoMi با یكردیگر مشرارنت )

هرای نامپوزیرت در مرنز عالی فجراورینججد. قرار است این پروژه می

میلیرون یورواسرت نره توسرط  3انجام شود. اعتبار مالی ایرن پرروژه 

روی برر  DiCoMiِِ  یپرروژه تمرنرز شرود.اتحادیه اروپا ترأمین مری

افرزار و مرواد مرورد اسرتفاده بررای تولیرد مرواد ی سامانه، نرمتوسعه

 Reinforcedنررامپوزیتی بررا اسررتفاده از اررا  سرره بعرردی اسررت )

Plastics.) 

صجعتی مشترک تحیییات علمی و سازمان مطابق اظهارات  -12

 تمام در استرالیا، دانشمجدان این نشور اولین خانه( CSIRO)المجافع 

نه راه را برای  بن در استرالیا را تولید نرده اندساخته شده از الیاف نر

 ت.تولید انبوه این ماده هموار نرده اسجهت صجایع این نشور 

  

آنریلونیتریل و با اولین الیاف نربن در استرالیا با استفاده از الیاف پلی 

ساخته شده است نره  Deakinو دانشگاه  CSIROهمكاری سازمان 

اسررتفاده شررده و در بخرری  Deakinاز خطرروط ترریسرری دانشررگاه 

Carbon Nexus این دانشگاه نربونیزه شرده اسرت (Composites 

World.) 

فرآیجد جدید خود را با نام فجراوری  ،Ruiz Aerospaceشرنت  -10

( معرفری FMT: Fast Molding Technologyقالب گیری سریع )

نرده است نه قادر است طرح اولیه از قطعات نامپوزیت برا عملكررد 

این فرآیجرد  نه در ورایرازی  نامل را تجها در مدت اجد روز بسازد.

دهد نه همواره برای خلق قطعره وجود دارد و این امكان را به آن می

ی طراحی شده از ذرات آمیخته ،FTMجدید آماده باشد این است نه 

قالرب را  گیرریِسرامیكی زیرمیكرون است. ایرن ذرات، سرطح قالرب

میكرون در  10مورد نظر و با دقت هجدسی  تیریباً به هر شكل هجدسیِ
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زا برای هر آورد. به بیان دیگر نیازی به طراحی و ساخت قالب مجمی

 قطعه نامپوزیتی نیست.

 

توانرد مری FMTشرود، قالرب هجگامی نه قطعه از قالرب خرارج مری

ی خود را برای تولید قطعات بیشتر حفظ نجرد و یرا ایجكره بره هجدسه

شكل هجدسی قطعه جدیدی درآید و این تغییر، تجها اجد دقییه زمران 

ت مرورد نظرر امكان ساخت هرر نروع نامپوزیر ،این فرآیجد نیاز دارد.

گذاری دستی معمولی گرفته ترا الیراف پریی آغشرته و مشتری از الیه

دارای  FMTنجرد. فرآیجرد پخت شده در دما و فشار باال را فراهم می

تواند گرما و فشار را نظیر ای است نه میی ویژهپوشی طراحی شده

شود، بره قطعره اعمرا  نجرد. بجرابراین آنچه در ی  اتون و انجام می

 (.JECنجد )استفاده از اتون و یا آون خارجی را حذف می

19- Tim Ganter  وMatthew Flail  دو دانشرررجوی دانشرررگاه

در  ی تحصیلی خود با هم مشارنت داشرتجد وفی دلفیا بر روی پروژه

)جای پرای  Footprint 3Dی طرح موفق به ارائه ،سا  آخر تحصیل

ی پرای هرر و نام ً انردازه ترهای راحتسه بعدی( برای تولید نفی

اندازه بودن نفی برای بیشتر مشتریان و به ویژه نسانی نه فرد شدند. 

دارای بیماری ورم مفاصرل و رماتیسرم یرا سرایر مشرك ت پزشركی 

قرار است راه اندازی ساخت این نفی در سرا   هستجد، اهمیت دارد.

دن از بره دسرت آور ،می دی آغاز شود. فرآیجد سفارش نفری 2010

شود. این شرنت در حا  حاضرر برر روی شكل پای مشتری آغاز می

ترررین و نجررد ولرری ارزانهررای مختلررج ایررن نررار تحییررق مرریروش

شكل پا در فوم قالب . های اا  فومی استجعبهنارآمدترین روش، 

 CADاسكن سه بعدی از آن تهیه شرده و مرد  سپس  شود وزده می

برا اسرتفاده از و زیرره نفری(  ی میان نفی)الیه midsoleمربوط به 

Autodesk Fusion 360  تهیه و به صورت فایلSTL افزار وارد نرم

Synopsys’s Simpleware    پس از اا ،  شود.میmidsole  بره

مطرابق شود. به سرعت به مشتری تحویل داده می نفی متصل شده و

 SLSیا  FDMتر ابتدا به روش سب  هاینفیتخت این گزارشات، 

-های مجعطج به صورت سع بعدی ارا  مری TPUو با استفاده از 

شوند و سایر مواد االستومری در مراحل بعردی مرورد اسرتفاده قررار 

 (.additive manufacturing.mediaخواهجد گرفت           )

    اظهررار داشررته اسررت نرره Rothشرررنت آلمررانیِ ماشررین آالت  -20

نفت مرایع( در جهران را برا )گاز  LPGترین خط تولید مخازن سریع

پیچی خود ساخته اسرت. ایرن شررنت، خرط استفاده از فجاوری رشته

تمام اتوماتی  خودا شامل اهار ایستگاه بافجردگی و هرر نردام تولید 

هرزار  600دارای پج  محور را توسعه داده است نه قادر بره سراخت 

در سا  است. ارخه زمانی برای ساخت هر مخزن تجها  LPGمخزن 

 (.  Reinforced Plasticsثانیه است ) 43

 

 

 اال                                                                         معرفی واحد فع

در شرهرک صرجعتی  1329در سرا  نره  شرکت جهان شیمی بسپاا 

تولید انواع رزین هرای صرجعتی ه است در زمیجه شیراز احداث گردید

های آغشته سرازی و آلكیدی، پلی استر، آمیجو، رزینهای شامل رزین

مرتبط برا صرجایع رنرگ، اسرب، مرنرب و صرجایع  های سخترزین

های سرب، نلسیم و نبالت ننهمچجین خش نجد. فعالیت میاوب 

بخشری از تولیردات داخلری، ع وه بر نیاز صرجایع  نجد ونیز تولید می

 .نمایدمیصادر نیز خود را به نشورهای دیگر 

شیراز، شهرک صجعتی بزرگ، میردان ابتكرار، خیابران نارخانه:  آدرس

 255 ابتكار ججوبی، خیابان

دریرا، خیابران مطهرری  تهران، سعادت آباد، بلوارآدرس دفتر مرنزی: 

 4 احد، و4 شمالی، پ ک

 021-00690012و   0211-2242121 تلفن:

 http://www.jsbfactory.ir:  نشانی ایجترنتی

 

 

 

 

 

http://www.jeccomposites.com/sites/default/files/fondo5_0.jpg
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 :ت                                                                           بازار کامپوزی

  ایران نامپوزیتایجترنتی فروشگاه (ircomposite.ir) 

 تومان RTV2 :020000 سیلیكون قالبگیری

 تومان 200000 :)مخصوص تیویت سازه( 530ی اپونس سیستم

 تومان 2000ساخت این:  PB100نیسه خأل 

استر غیراشرباع ایزوفتالیر  سراخت شررنت رزیتران: رزین پلی

 تومان 102000000

استر غیراشرباع ارتوفتالیر  سراخت شررنت رزیتران: رزین پلی

 تومان 104000000

 تومان 100000: (bleeder)گیر نمد رزین

 

 باشد(ها میاا  رایگان قیمت محصوالت شرنت دوماهجامه آمادۀ)

 :                                                    کتابخانه دیجیتال کامپوزیت     

نرره   Polymer Composites and Polymer Testingنترراب  

، Hongkui Mao ،Deepak Aggarwal ،Lee Menghaiتوسرط 

Liu Hongfei  وZhao Maotai مجموعرره  ویرررایی شررده اسررت

در  ISPCPT 2012همایی بین المللی ارائه شده در مجتخب میاالت 

ایرن نتراب در سره  این اسرت.

گردآوری شده است. فصل فصل 

مرواد نراربردی و »با عجروان او  

 25شامل « های پلیمرینامپوزیت

میالررره برررا موضررروعاتی نظیرررر 

های حساس به نورِ نانونامپوزیت

ایمیدی حاوی هیدرونسرید پلی 

آهن، اثرر انردازه ذرات گرافیرت 

بر خواص گرافیرت قابرل  طبیعی

های نامپوزیتی تحرت نشری تر  بیجی شكست لمیجیتانبساط، پیی

عملكرد الكتروشریمیایی محوری به نم  اجرای روش المان محدود، 

های لیتیرومی و ی باترینربونسی متیل سلولوز به عجوان ماده سازنده

مكانیر   »برا عجروان  فصرل دومدر ت متجروع دیگرر اسرت. موضوعا

عجوان میاله آمده است. در فصل آخر،  56 «ناربردی و فجاوری ساخت

 میاالتی با عجاوین مربوطه دیگر قابل مطالعه است.

 :معرفی سایت                                                                                   

 Northشررنت دو متعلرق بره    /http://www.nctm.com تسرای

Coast Tool & Mold Corp.  وNorth Coast Composites, 

Inc.  است نه اولی(NCTM )ی قالب بررای صرجایع طراح و سازنده

های ی نامپوزیتسازنده (NCC)سا  سابیه و دومی 40هوافضایی با 

و  RTMفته برررای تولیرردات هوافضررایی از طریررق فرآیجرردهای پیشررر

VARTM .پس از ورود به سایت، برای هر ی  از دو شرنت است، 

شود نره اط عرات مربروط بره معرفری ای مشاهده میبخی جداگانه

ها، امكانات، خدمات مشتریان، اخبار، گالری و بخری شرنت، قابلیت

 NCTMگرالریِ  در بخری بره تفكیر  موجرود اسرت.تماس با مرا 

 های فشاریهای مورد استفاده نظیر قالبتصاویر مربوط به انواع قالب

، تصاویر مربوط به اتصاالت و RTMگذاری، و تزرییی، اتون و، الیه

هرای ها قابل مشاهده است. در بخی قابلیرتهای مهجدسی قالبنیشه

NCC تیویرت ها و الیراف های مربوط به رزیناط عاتی مانجد سامانه

ی مورد استفاده شرنت فهرست شده اسرت. در بخری گرالریِ نججده

NCC گرذاری، پریی آغشرته، نیز تصاویر مربوط به فرآیجردهای الیره

RTM ِنفوذ در خأل و غیره آمرده اسرت. همچجرین در بخری اخبرار ،

NCC جدیدترین دستاوردهای این شرنت به همراه متن نامل خبرر ،

 بل مشاهده است.در مج ت نامپوزیت مربوطه قا

 
 

 

 

 
 

 انجمن پلیمر ایران  شرنت مشهد صدرا         شرنت مهجدسی نامپوزیت البرز               ایرانپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی                                                                    

www.ips.org.ir     www.IranComposite.net     www.MashadSadra.com         www.ippi.ac.ir

 22878744باشد فاکس دوماهنامة صنعت کاماوزيت آمادة انعكاس اخبا  صنايع می

 صجعت نامپوزیت
 

 مسئول: امیر مسعود رضادوست مدیر
 با همکاری اعضای گروه کامپوزیت
 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

http://www.nctm.com/
http://www.ips.org.ir/
http://www.irancomposite.net/
http://www.mashadsadra.com/
http://www.ippi.ac.ir/
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                                                                            ت                                                                          تكامپوزي دانش 

 هاي قطعات كامپوزيتينكاتي در مورد آزمون

 مقدمه  -1

زياا   هااكامپوزيتهاي مكانيكي براي تنوع استاندارهاي آزمون

است و بنابراين شناخت روش  رست آزمون، به منظور حصول 

خواص  رست  ر كابر  مور  نظر، امري مهم و ضروري است. 

 بخش اول اين نوشتار به اين موضوع اختصاص  ار .

 ر بخش  وم سعي شده تا به اين سوال پاسخ  ا ه شو  كه آياا 

اسات. ها مناسب آزمون خمشي براي تعيين استحكام كامپوزيت

سااختارهاي كاامپوزيتي  ر كاربر هااي از آنجايي كاه  ر واقع 

گيرناد، انجاام بارهاي خمشي قرار مي ر معرض  معمول خو ،

وضايحاتي  ر ت ،ز ايان منظاراآزمون خمشي مور  توجه است. 

ناوع  شكتات شكششاي، رشااري و ا مور  شاراي  مرباوب باه

زيتي خمشي( و امكان تخمين خواص استحكام ويژه موا  كامپو

 بارگذاري خمشي آمده است.تحت 

ها براي انتخاب مناسبترين روش -2

 هاآزمودن كامپوزيت

 ر  سترس باراي ماوا   هاي مكانيكيِتعدا  استاندارهاي آزمون

گاي  كنناده  ،تواناد  ر نظار اولمي اين كامپوزيتي زيا  است و

باه هااي مرباوب باشد. يكي از  اليل اين تنوع زياا   ر آزماون

سفتي و استحكامي اسات به ، تعدا  خواص مربوب هاكامپوزيت

كه بايد تعيين شو . توضيح بيشتر اينكه خواص ما ه براي يا  

بايد نه تنها  (1ششكل  كامپوزيت تقويت شده با الياف ت  جهته

 گيري شو  بلكه بايد  ر جهت عرضي و  ر جهت الياف اندازه

مشاابه آن، احتماالً  ر جهت خارج از صفحه نيز تعياين گار  . 

 ( و1-2اي شخواص برشي ممكن است  ر آرايش  رون صافحه

 ر  ماور  نيااز باشاند.( 2-3و 1-3اي شهاي بين الياهنيز آرايش

ي اين رهرست، استحكام كششي و رشاري هتاتند كاه باه ا امه

  هااي راوه هتاتند و توسا طور معماول متفااوا از آزماون

 شوند. اي تعيين ميهاي جداگانهآزمون

اين است كاه ننادين آزماون اساتاندار  باراي  يدگي  يگرپيچ

هاا تعيين هر ي  از اين خواص وجو   ار . تفاوا ميان آزمون

شامل اندازه و شكل نمونه آزمون، روش اعمال بار باه نموناه و 

هاااي رشاااري و برشااي روش انجااام آزمااون اساات. آزمااون

ا هاا رهاي خوبي از ايان تفااواهاي ت  جهته، مثالكامپوزيت

  هند.نشان مي

هااي ها  ر جهت اليااف، آزماونبراي آزمون رشاري كامپوزيت

شاوند و استاندار ي وجو   ارند كه به طور متداول استفا ه ماي

كنناد كاه هاي مختلف بر نموناه وار  مايبار رشاري را به شكل

 ASTM Dعبارتند از : از طريق بارگذاري برشيِ وجوه نموناه ش

( ياا SACMA SRMرشاريِ انتهااي نموناه ش(، بارگذاري 3410

(. اگار ASTM D 6641تركيبي از بارگذاري رشااري و برشاي ش

آزمون به  رستي انجام شو ، هر سه روش اعمال بار، اساتحكام 

 ر مور  آزمون برشايِ  رون   هند.و سفتي يكتاني به  ست مي

هااي   تفااوا  اراي هاي استاندار (، آزمونin-planeاي شصفحه

هااي برشايِ هاي آزمونترين روشپرمصرف. هتتندتري يا يبن

 ASTMش ± 54̊اي عبارتند از آزمون برشي كششي  رون صفحه

D 3518)  هاي برشاي آزمونوv-notched شASTM D 5379  و

D 7078) . 

 
 جهته  هاي تهاي بارگذاري شده براي آزمو ن خواص ما ه  ر كامپوزيتآرايش -1شكل 
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براي  ايصفحه ونهاي برشي  رهاي معمول  ر آزمونروش -2شكل 

(. ASTM D 3518ش ± 54̊ها؛ سمت نپ: آزمون برشي كششي كامپوزيت

 Dو  ASTM D 5379ش v-notchedهاي برشي سمت راست: آزمون

7078) 

، باركششي اعمالي به ي  لمينيت ± 54̊برشي كششي  ر آزمون 

هاي ، موجب ايجا  تنش± 54̊هاي كامپوزيتي ساخته شده از اليه

 (.2شاو  ششاكل هر صفحه ماي 1-2برشي مور  نظر  ر جهت 

هااي برشاي  ر شاو ، تانشمشاهده مي 2مانطور كه  ر شكل ه

          هاااا از طرياااق بارگاااذاري لباااه v-notchedهااااي نموناااه

( به ASTM D7078( يا بارگذاري  ر وجوه شASTM D 5379ش

هاا و هاي زيا ي كه باين نموناهآيد. بر خالف تفاواوجو  مي

سه روش آزمون برشاي  هاي بارگذاري وجو   ار ، از هرروش

  نوروليااد اسااتحكام برشااي و ماادول برشااي  تااوان بااراي تمااي

 ايِ موا  كامپوزيتي استفا ه كر .صفحه

هاي مكانيكي مور  استفا ه براي تعيين خاواص عالوه بر آزمون

هاي  يگري نيز براي به  ست آور ن ها، آزمونموا يِ كامپوزيت

وزيتي نناد جهتاه مپهاي كامربوب به لمينيت خواص ساختاريِ

كه  ر باال توضيح  ا ه شد،  شو . مشابه خواص موا يانجام مي

نندين روش آزماون اساتاندار  شاده باراي هار يا  از اناواع 

هاي ساختاري وجو   ار . ولي باه هنگاام انتخااك يا  آزمون

هاااي كاااربر  مااور  نظاار،   روش آزمااون باار اساااس تفاااوا

-اناواع روشبراي مثاال، شو . هاي  يگري پديدار ميپيچيدگي

ها را ( براي كامپوزيتbearing testهاي متداول آزمون ياطاقان ش

 نتابتاً، معموالً آرايش يي موا  ر نظر بگيريد. به منظور مقايته

ي با ميلاه (double-shear configurationش ي برشي  وگانهسا ه

. رو صورا كششي به كار ماي  سفت شده و بارگذاري شده به

هنگام انجام آزمون براي نماايش يا  كااربر  ماور  نظار، ولي 

گشاتاور پايخ خاصاي  ممكن است  ر آزمون روه، بتت، پخ و

مشخص شو  كه به همراه ي  نمونه آرايش اتصال و بارگذاري 

 رو .به كار مي

براي نوع خاصاي ترين روش را توان مناسببنابراين نگونه مي

هاي عبارتتت از شناسايي روشاز آزمون تعيين كر ؟ اولين گام 

هااي مهام مياان آزمون استاندار   ر  سترس و شناخت تفااوا

هااي آزماون اساتاندار  نااه شاده توسا  آنها.  ر ميان روش

ASTM ،هااي مختلاف آزماون راهنماي سو مندي باراي روش

موجو  است.  ر ايان راهنماا،  ASTM D4762ها  ر كامپوزيت

و  ر  شش گاروه  ه استخالصه شد ASTMروش آزمون  101

 :اندبندي شدهطبقه

 ت  اليه خواص استاتي  لمينيت نند اليه و 

 ت  اليه خواص  ينامي  لمينيت نند اليه و 

 خواص ساختاري لمينيت 

 ساختارهاي ساندويچي 

 خواص ريزيكي گرمايي، پيش ما ه و جزء سازنده 

 شراي  محيطي و مقاومت  ر برابر آن 

هااي آزماون رهرساتي از روششاامل براي هر گروه، جادولي 

ASTM ِ اي از مشخصااا باه هماراه خالصاه مربوطه استاندار

گيري شده، شرح مختصري از آزمون، مزايا نمونه، خواص اندازه

و معايب آزمون و ساير پيشنها اا ارائه شاده اسات. باا وجاو  

هاا و شارح آنكه اطالعاا ثبت شده مختصر هتتند ولي مقايته

هاااي آزمااون اسااتاندار  رااراهم    ز روشمختصاار سااو مندي را ا

 كند.مي

هااي اساتاندار  كاه اطالعااا منبع اطالعاتي  يگر براي آزمون

كنااد، هناادبوا مااوا  كااامپوزيتي بتاايار بيشااتري را ارائااه مااي

( است كاه معماوالً تحات Composite Materials Handbookش

 شو . جلد اول اين كتااكِبه آن ارجاع  ا ه مي CMH-17عنوان 

هااي مااتريپ پليماري باراي    راهنماي كامپوزيت»به نام  مرجع

ي انواع شامل بحث مفصلي  رباره« موا  ساختارييابي مشخصه

باا عناوان  6. به وياژه رصال هاستهاي آزمون كامپوزيتروش

باا  7و رصل « يابي ت  اليه، نند اليه و اشكال خاصمشخصه»

وجاه هتاتند. باا ماور  ت« يابي اجزاي ساختاريمشخصه»عنوان 

آماده  CMH-17هااي آزماوني كاه  ر وجو  آنكه بيشاتر روش

هتتند، ولاي ماروري بار  ASTMاست بر اساس استاندار هاي 

شوند نياز هاي آزموني كه به طور متداول استفا ه ميساير روش
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ها شامل موار ي است كه توس  انجمن اين روشاست.  موجو 

( باه SACMAكامپوزيتي پيشاررته شي موا  كنندهتر تأمينقديمي

هاي اساتاندار  باراي پپ از شناسايي روشناه رسيده است. 

هاا، باياد مالحظااا هااي ايان روشآزمون و شناخت قابليات

ترين روش آزماون باراي  يگري را نيز  ر انتخاك نهايي مناسب

ياا  شااراي  خاااص  ر نظاار گرراات كااه عبارتتاات از مااا ه 

ناوع اجازاي ساازنده شاليااف و كامپوزيتي مور  آزماون شاامل 

ماتريپ( و شكل ما ه شالياف پيوسته يا ناپيوساته، آراياش تا  

 جهته يا اتفاقي، بارته شده و غيره(.

خمشي و تخمين استحكام آزمون  -3

 كامپوزيت

هاي انجام آزمون خمشي سا ه است ولي وضعيت تنش و حالت

 شكتت نمونه، شكلي پيچيده  ار . تحت هر  و نوع بارگاذاريِ

هاي كششي، رشاري و برشاي اي، تنشاي و نهار نقطهسه نقطه

عالوه بر ايان  آيند. ر راستاي طول و عرض نمونه به وجو  مي

معماوالً  اراي  ،هاي تقويت شده با اليافها، كامپوزيتگيپيچيد

كه باا تيييار آراياش  استحكام كششي و رشاري مختلف هتتند

خمشي، بار حتاب طاول كند. تحت بارگذاري الياف، تييير مي

span گااه، شراصله باين  و تكياهl ) و آراياش نموناه  ر هنگاام

ششاي، رشااري ياا آزمون، ممكن است شكتت باه صاورا ك

ترين شكل آزماون خمشاي، حاالتي معمولبرشي به وجو  آيد. 

هاي خمشي  ناار گتايختگي است كه  ر آن نمونه تحت تنش

هااي نموناه باراي ASTM D 7264اساتاندار  مطاابق شو . مي

( باه ضاخامت spanگاه شطول كامپوزيتي، نتبت راصله  و تكيه

اي و نهاار  ر هر  و ناوع بارگاذاري ساه نقطاه l/t نمونه يعني

(. باراي بارگاذاري نهاار 3باشد ششكل  32:1اي بايد برابر نقطه

خاارجي  span اخلي بايد برابر نصف طول  spanاي، طول نقطه

اصالي مياان ايان  و ناوع آراياش تفاوا  ك(. -3باشد ششكل 

ي  اراي تنش خمشاي بيشاينه اسات.  ر بارگذاري، طول ناحيه

اي، تنش خمشي بيشينه، تنها  ر مركز مقطاع بارگذاري سه نقطه

به وجاو  مركزي ي تحت بار عرضي يعني بخش زيرينِ استوانه

 ر اي، تنش خمشي بيشاينه آيد. ولي  ر بارگذاري نهارنقطهمي

 ر هر شو . گاه  اخلي ايجا  ميصله ميان  و تكيهتمام قتمت را

موجاب تولياد تانش  span و نوع بارگذاري، طول نتبتاً زياا  

شاو   ر راستاي سطوح بااال و پاايين نموناه مايخمشي بيشينه 

ه( كه نتبت به تنش برشي بيشينه  ر وس  ضخامت -3ششكل 

 نمونه بيشتر است.  ر نتيجه شكتت و گتيختگي نمونه معماوالً

ارتد كه ناشي از تنش  ر راستاي سطوح بااليي يا پاييني اتفاه مي

بايد توجه  اشات  رشاري يا كششي بيشينه  ر اين سطوح است.

كه اين  و تنش مقدار يكتاني  ارند و بنابراين مكاان و حالات 

ي مور  شكتت به بزرگي نتبيِ استحكام كششي و رشاريِ ما ه

هااي اي كاامپوزيتي كاه الياههابراي نمونه آزمون بتتگي  ار .

بيروني  ر آنها  اراي الياف تقويت كنناده باا آراياش  ر جهات 

طول نمونه هتتند شآرايش صافر  رجاه(، معماوالً شكتات باه 

ارتاد زيارا اساتحكام رشااري كمتار از صورا رشاري اتفاه مي

 استحكام كششي است.

 
 ASTM D 7264آرايش بارگذاري  ر آزمون خمشي،  -3شكل 

گياري ، خواص اساتحكام انادازهASTM D 7264 ر استاندار  

شو  و به صورا تانش شده به استحكام خمشي ارجاع  ا ه مي

ي نياروي اعماالي بيشينه  ر سطح بيروني نمونه نتبت به بيشينه

اگرناه  ر اساتاندار  بياان نشاده اسات ولاي شاو . تعريف مي

گيري شده به اين روش، باه  ليال عادم ستحكام خمشي اندازها

يكنواختي تنش و تفاوا حجمي كه تنش بيشينه  ر آن به وجو  

به طور كامپوزيت را لحاظ كند.  تواند خواص موا يِآيد، نميمي

با استحكام  %20تا  10تواند معمول، مقا ير استحكام خمشي مي

اري استاندار  اخاتالف گيري شده مطابق روش رشرشاري اندازه

هاي انجام  رست آزمون به  ليل اينكه  اشته باشد. با اين وجو ،

ها براي موا  كامپوزيت ترين آزمونرشاري استاندار  جزء سخت

استفا ه از اساتحكام خمشاي باراي بدسات شوند، محتوك مي

آور ن تخمينااي از اسااتحكام رشاااري صاافر  رجااه بااراي مااوا  
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متاداول  ،عملكر  رشاري موا  كامپوزيت يكامپوزيت يا مقايته

 سو مند است.و 

كونا  اسات  l/t وضعيتي است كه  ر آن نتابت ،حالت  يگر

، short-beamهااي خمشاي الف(. براي ننين آزماون-5ششكل 

يابد و بنابراين نمونه، كاهش ميهاي خمشي ايجا  شده  ر تنش

طور كاه همانيابد. هاي برشي  ر نمونه اهميت بيشتري ميتنش

اي، شو ، تحت بارگذاري ساه نقطاهك مشاهده مي-5 ر شكل 

كناد گاه تييير نمايهاي برشي  ر طول راصله ميان  و تكيهتنش

 كند.گون تييير ميولي  ر مقطع عرضيِ نمونه به صورا سهمي

 

 short-beamآرايش بارگذاري خمشي  -5شكل 

اي نتابت باه م برشاي باين الياههاا، اساتحكابراي كامپوزيات

تر است.  ر نتيجه، برشي صفر  رجه، كون  استحكام كششي و

ِِ ضخامت نمونه منجر باه ي مركزيهاي برشي  ر ناحيهاين تنش

اساتاندار   مطاابق شاوند.اي مايايجا  شكتت برشيِ بين الياه

ASTM D 2344  بااراي آزمااون خمشاايshort-beam حالاات ،

شاو .  ر اساتفا ه ماي 5برابر  l/tا نتبت اي ببارگذاري سه نقطه

به صورا تنش برشي بيشينه  short-beamاين حالت، استحكامِ 

توليد شده  ر وس  ضخامت نمونه  ر نقطه شكتات، محاسابه 

 ر عنوان استاندار  راوه و « برشي»ي شو . عدم وجو  كلمهمي

گياري شاده،  ر هر مرجع  يگري براي مقدار اساتحكام انادازه

گيري شاده از ايان است بر اينكه مقدار استحكام اندازه شاهدي

باا  .شاو ، لحاظ نميروش آزمون به عنوان ي  خاصيت موا ي

كاه باا اساتفا ه از اساتاندار   short-beamاين وجو ، استحكام 

ASTM D 2344 شااو ، بااه عنااوان تخمااين گيااري مااياناادازه

 ر نظر  هااي  ر كامپوزيتبرشي بين اليه سو مندي از استحكام

 شو .گررته مي

ي كامپوزيات تا  جهتاه مور  آخر براي آزمون خمش، نموناه

 00 اراي الياف آرايش يارته  ر راستاي عارض نموناه شآراياش 

نشاان  ا ه شاده اسات. ايان ناوع  4 رجه( است كه  ر شاكل 

تواناد باراي بارگذاري خمشي، اگر به  رستي طراحي شو ، ماي

 كامپوزيت استفا ه شو . تخمين استحكام كششي عرضي موا 

 

 آرايش بارگذاري خمشي عرضي -4شكل 

 اراي استحكام كششاي و  ،نون پليمرهاي تقويت شده با الياف

هاي  رجه( هتتند، تنش 00رشاري نتبتاً كم  ر جهت عرضي ش

، پايش از شكتات خمشي ايجا  شده تحت بارگذاري خمشاي

   شاوند كاه مشاابه آزماونماي برشي، منجر باه شكتات نموناه

short-beam  اساات. حتااي زماااني كااه نتاابتl/t ر آزمااون     

short-beam  هاي خمشي ايجا  شده منجر به است، تنش 5برابر

شوند زيرا استحكام كششاي عرضاي شكتت كششي عرضي مي

معموالً كمتر از استحكام رشاري عرضي است. بر خالف  و نوع 

ناه باه  ن، آزمون خمشي عرضايآرايش بارگذاري خمشي پيشي

صورا استاندار   ر آمده است و نه مور  توجه رراگيار اسات. 

گياري مطالعاا پيشين نشان  ا ه است كه مقا ير استحكام اندازه

شده حاصل از اين نوع آراياش بارگاذاري، بيشاتر از مقاا يري 

 رجاه باه  سات  00است كه از آزمون كششي عرضي با زاويه 

تري از ما ه  ر معارض تانش بيشاينه كون آيد زيرا حجم مي

ناوع آراياش بارگاذاري اولياه،  گير . بنابراين مشاابه  وقرار مي

آزمون خمشي عرضاي، روش ساو مندي باراي بدسات آور ن 

اسات هرنناد ممكان تخميني از خواص اساتحكام كامپوزيات 

گيري شده باه عناوان يا  خاصايت ماوا ي است مقدار اندازه

 واقعي پذيررته نشو .
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