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  یی همایش صنایع دریانهمین 
  1386 آبانماه سوم لغایت یکم

    نور ـ استان مازندران

                شده و تقويت نشدة کامپوزيتی های تقويت آناليز شکست ورق
  ای تحت بارهای ضربه

  
  2فرجام ، موعود نیک1محمد رضا خدمتی

  سازی و صنايع دريايي  مهندسی کشتیةکبير، دانشکد دانشگاه صنعتی امير

  چکيده-١
ارگذاری  تحت به از جنس کامپوزيت،های تقويت شده و تقويت نشد اين مقاله به آناليز رفتار ورق

 روش ANSYSافزار  گيری از نرم  برای اين منظور با انتخاب المان مناسب و با بهره.پردازد ای می ضربه

  .اجزای محدود برای تحليل انتخاب شده است

سازی و تحليل بارهای  به منظور مدل. روند اليه به کار می اليه و چند های کامپوزيتی به صورت يک ورق

 برای حل معادالت وابسته به زمان سيستم ٣ريتم انتگرال زمانی نيومارک از الگوANSYS ای ضربه

 استفاده شده ٤وو-ها از معيار تسای همچنين به منظور کنترل پديدة شکست در اليه. کند میاستفاده 

  .است

ها  کننده ای شرايط مختلف در چيدمان تقويت همچنين به منظور مطالعة رفتار ورق در برابر بار ضربه

  .تحليل قرار گرفته شده استمورد 

                                              
   دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنايع دريايي دانشگاه صنعتی اميرکبير عضو هيئت علمی،– ١
 معماری کشتیمهندسی کارشناس ارشد  - ٢

3 - Newmark time integration algorithm 
4 - Tsai-Wu 
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

   روش اجزای محدود-های تقويت شده و تقويت نشده  ورق-ای  بار ضربه:کلمات کليدی

  عالئم اختصاری: ١جدول 

Description  Item

Plate Length a 

Plate Eidth b 

Plate Thickness 

No of Layers n  
Thickness of Layerst  

Angle of Layers θL  

  مقدمه-٢
ای در صنايع هوافضا، عمران، صنايع  ای از جنس کامپوزيت به صورت گسترده های اليه امروزه ورق

استفادة گسترده از . گيرند های ديگر مورد استفاده قرار می ها و بسياری از سازه دريايي، اتومبيل

 زياد و نسبت استحکام به وزن ها به دليل استحکام و سختی باال، مقاومت خستگی عالی، عمر کامپوزيت

  .باشد مناسب و بسياری از مزايای ديگر در مقايسه با فلزات می

های متفاوت، آگاهی از حداکثر بار قابل تحمل سازه  های ساخته شده برای کاربری برای استفاده از سازه

واد کامپوزيتی و نيز های م همسانگرد بودن اليه با توجه به غير. باشد قبل از حد شکست آن بسيار مهم می

ها در برابر بارهای استاتيکی و ديناميکی خصوصاً در حالت خمش، فرايند  يکنواخت بودن توزيع تنش غير

  .ها بسيار پيچيده است شکست اليه

های الياف در برابر رزين باعث متفاوت بودن فرم تغيير  از سوی ديگر تفاوت قابل مالحظة استحکام اليه

ها در حين  مهمترين عامل شکست مواد کامپوزيتی جدايش اليه. شود يند شکست میها در خالل فرا شکل

اين پديده سبب کاهش استحکام کلی سازه شده و در نهايت به شکست آن . فرايند توليد است

 .انجامد می
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  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  
  انجمن مهندسی دریایی ایران

 ۱۹۹۳در سال . های کامپوزيتی انجام شده است های اخير تحقيقات زيادی بر روی استحکام ورق در سال

ای را بر روی ورق با تکيه گاه ساده بررسی کرده ونتايج آن را   و همکارانش تاثير بارهای ضربه٥تنيک

های کامپوزيتی را   آناليز شکست ورق٢٠٠١ و همکارانش در سال ٦همچنين پارهی]. ١[ منتشر نمودند

آيند در اين تحقيق روابط اجزای محدود فر. ای بررسی کردند تحت خمش ناشی از بارگذاری ضربه

های کامپوزيتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با تعريف معيارهای شکست نتايج  شکست ورق

 ].٢[ تحليل عددی تحقيقات مطرح شده و مورد بحث قرار گرفت

  
  مقايسة استحکام مواد مورد کاربرد در صنعت: ١شکل 

  ها آشنايي با ساختار کامپوزيت-٣
ترين  مهم. ای متفاوتی دارند هستند که هرکدام خصوصيات سازهها در حقيقت شامل چند جز  کامپوزيت

امروزه . ها، قابليت آنها برای دستيابی به تسبت باالی استحکام نسبت به وزن است مزيت کامپوزيت

باشد که از آن  ها می ، شامل ترکيبی از الياف و رزينصنعتترين انواع کامپوزيتها برای استفاده در  مهم

 .اشاره کردها  به همراه انواع رزين...  الياف شيشه، الياف اپوکسی، الياف کربن و  ترکيبتوان به جمله می

  .شود  موقعيت استحکام مواد کامپوزيتی در مقايسه با فلزات متداول مشاهده می١در شکل 

                                              
5 - Tenek 
6 - P.K.Parhi 
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  معيارهای شکست-٤
امپوزيت های ک های ايجاد شده در يک الية تکی به عنوان اساس محاسبات کنترل شکست در ورق تنش

استحکام هر الية کامپوزيت به طور مجزا از طريق محاسبة تنش وارد بر آن در . شود ای محسوب می اليه

  .آيد راستای محورهای مختصات و با در نظر گرفتن خواص مواد تشکيل دهندة آن به دست می

شکست های  آغاز فرايند شکست هر الية کامپزيت از طريق حداکثر حد تعريف شده توسط معيار

شود، نقش اساسی در  تشخيص ميزان باری که سبب آغاز فرايند شکست می. شود مختلف تعريف می

ميزان بار اعمال . برداری دارد تعيين فرايند کلی شکست سازه و نيز قابليت اطمينان آن در طول بهره

 ذيل ٧گردد، از طريق يکی از پنج معيار شکست شده بر ورق که سبب ايجاد شکست اولية آن می

  :شود محاسبه می

 ٨معيار حداکثر تنش -١

 ٩معيار حداکثر کرنش -٢

 ١٠معيار هافمن -٣

 ١١هيل-معيار تسای -٤

 ١٢وو-معيار تسای -٥

                                              
7 - Failure Criteria 
8 - Maximum Stress Criterion 
9 - Maximum Strain Criterion 
10 - Hoffman’s Criterion 
11 - Tsai-Hill Criterion 
12 - Tsai-Wu Criterion 
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  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  
  انجمن مهندسی دریایی ایران

ای استفاده شده  وو به عنوان معيار شکست ورق تح بارگذاری ضربه-در تحقيق حاضر از معيار تسای

  :شود  بيان می١رابطة اين معيار به صورت . است

١(  1i i ij i jF Fσ σ σ+ ≥

در شرايط . های تانسور استحکام سازه هستند  مولفهijF و iF مولفة تانسور تنش و iσکه در اين رابطه 

  :شود ، معيار تنش فوق به صورت زير نمايش داده می١٣ای تنش صفحه

٢(  2 2 2
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 بردار نرمال الية CY و CXو   بردار نرمال الية مورد نظر در هنگام کششTY و TXدر روابط فوق 

ای است که با توجه به   نمايشگر استحکام درون صفحهSهمچنين . باشند مورد نظر در هنگام فشار می

  .ددگر خواص مواد تعريف می

های الياف تشکيل دهندة ورق کامپوزيتی در جهت  همچنين مقدار تنش ايجاد شده در هريک از رشته

 اُمين اليه با تشکيل ماتريس زير که از طريق تعريف تنش در نقاط مختلف K در ١-٢فرضی نقاط 

xمختصات  ها در دستگاه اليه y−شود آيد، بيان می  دست می به:  

                                              
13 - Plane Stress 
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 
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 xها در جهت   هستند که توسط اليهφ نشانگر کسينوس و سينوس زاوية n و mدر رابطة فوق مقادير 

 در حالت کلی تنش هر اليه در طول محورهای مختصات با توجه به مواد با .شود اليه تشکيل میدر هر 

 .گيری الياف در معيار شکست اعمال شده تا شکست اليه کنترل گردد توجه به جهت

  نتايج تحليل اجزای محدود-٥
  سازی مواد کامپوزيت  در مدلANSYSافزار  قابليت نرم-١-٥

های ويژه که   المانةسازی مواد کامپوزيتی را به وسيل  امکان مدلANSYSمحدود  افزار المان نرم

سازی  ها، در صورت مدل  اين المانةبه وسيل. شوند، فراهم کرده است  ناميده می١٤ای اليه های المان

  .توان انجام داد را می...  غيرخطی و  خطی وای شامل آناليزهای مناسب، انواع آناليزهای سازه

در . باشد می...  و فلزاتسازی مواد ايزوتروپيک مانند  پوزيتی بسيار دشوارتر از مدلسازی مواد کام مدل

ها  سازی مواد کامپوزيتی بايد در تعريف خصوصيات مواد و جهت قرارگيری هريک از اليه هنگام مدل

همسانگرد شرايط  ها ممکن است از نظر خصوصيات غير دقت زيادی انجام شود زيرا هريک از اليه

سازی مواد کامپوزيتی بايد مورد توجه قرار  در حالت کلی چهار اصل زير در مدل. ای داشته باشند ويژه

  :گيرد

  انتخاب المان مناسب -١
 تعريف دقيق ترکيب قرارگيری المانها -٢

 تعيين مرزهای شکست -٣

                                              
14 -LAYERED ELEMENTS 
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  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  
  انجمن مهندسی دریایی ایران

 مدلسازی و تحليل -٤

  ]١[ تشکيل دهندة ورقخواص مکانيکی مواد : ٢جدول 
UnitValueProperties 
GPa14 EX 
GPa3.5EY
GPa3.5EZ

- 0.4PRXY 
- 0.4PRYZ 
- 0.4PRXZ 

GPa4.2GXY 
GPa1 GYZ 
GPa4.2GXZ 
MPa250XTensile stress( XT) 
MPa0.5YTensile stress( YT) 
MPa1000ZTensile stress( ZT) 
MPa-200XCompression stress( XC) 
MPa-10YCompression stress( YC) 
MPa-1000ZCompression stress( ZC) 
MPa8 XYShear stress 
MPa100YZShear stress 

 100XZShear stress 
MPa62 S(In-plane Shear Strength)

 

  خواص مواد-٢-٥
 است که در الياف شيشههای آن از جنس  های به کار رفته در ساختار ورق و تقويت کننده خواص اليه

  : به طور خالصه نشان داده شده است۲جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  ها ابعاد ورق و تقويت کننده-٣-٥
ک ای، ي های کامپوزيتی تحت بارگذاری ضربه های انجام شده به منظور آناليز رفتار ورق در اکثر تحقيق

به منظور تحليل در اين تحقيق . شود مدل ساده شامل ورق و تعدادی تقويت کننده در نظر گرفته می

 :اند ورق و تقويت کننده ها با ابعاد زير در نظر گرفته شده

  ابعاد ورق مورد مطالعه: ٣جدول 

UnitValueItem
mm500a 
mm500b 
mm10t 

- 6 n 
mm/deg4/0tL1,θL1
mm/deg2/45tL2,θL2
mm/deg1/90tL3,θL3
mm/deg1/0tL4,θL4
mm/deg1/0tL5,θL5
mm/deg1/0tL6,θL6

   المان مناسببانتخا-٤-٥
اين .  استفاده شده استSHELL 91با توجه به نوع تحليل و مدل مورد بررسی در اين تحقيق از المان 

همچنين اين . سازد های غيرخطی فراهم می  اليه را با قابليت تحليل١٠٠سازی حداکثر  المان امکان مدل

های ساندويچی را دارا می  سازی سازه های بزرگ و مدل های االستوپالستيک، کرنش المان قابليت تحليل

  .باشد

  ها چيدمان اليه-٥-٥
مکن است از هر اليه م. ها در آن است های مهم مواد کامپوزيتی، ترکيب قرارگيری اليه يکی از ويژگي

های  برای کامپوزيت. های مختلفی باشند همسانگرد مختلفی تشکيل شده باشد که دارای جهت مواد غير
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  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  
  انجمن مهندسی دریایی ایران

دو روش عمده برای تعريف جهت . باشد ها می  جهت اليهةدهند ای، جهت الياف در حقيقت نشان اليه

  :ها وجود دارد اليه

  تعيين خواص هر اليه به صورت منفرد -١

 ها ها و جهت خمش اليه ها به منظور تعيين کرنش  نيروها و ممانةتتعريف ماتريس وابس -٢

در روش اول که در اين تحقيق از آن استفاده شده است، ترکيب هر اليه به صورت مجزا از پايين به باال 

 .شود  ناميده می١ترين اليه به عنوان اليه شماره  پايين. شود مشخص می

  
   مواد کامپوزيتیها در ترکيب قرارگيری اليه: ٢شکل 

است که توسط رزين پلی ) WR(و حصيری ) CSM(عرشه شناور مورد مطالعه ترکيبی از الياف سوزنی 

  .ساختار اليه گذاری عرشه به صورت زير تعريف شده است. استر متصل شده اند

٥(  (Gc+M150)+(M300+WR600+M300 +WR600+M300)  

 .باشد می  ميليمتر ٥٠٠  ٥٠٠x طور که گفته شد ابعاد ورق مورد تحليل همان

  
  ورق مورد مطالعهها در  ترکيب قرارگيری اليه: ٣شکل 
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  شرايط مرزی-٦-٥
اطراف آن  مقيد در  ورق مورد مطالعه به صورت کامالًحاالت مختلف تحليل، شرايط مرزیبا توجه به 

  .نظر گرفته شده استدر 

  
  زی آن مرطمدل اجزا محدود ورق مورد مطالعه و شراي: ٤شکل 

  بارگذاری-٧-٥
ای  بار ضربه. ای و آناليز االستوپالستيک استفاده شده است  از بارگذاری ضربهبرای تحليل شرايط مختلف

دراين . مستطيلی بر روی ورق اعمال شده استبا توزيع فشاری در اين تحليل به صورت بار پالسی 

 زمانی است که ms  Tf 50 =ری و زمان پايان بارگذاms  Td 20= زمان آغاز تحليل،ms  T0 10=حالت

آناليز االستوپالستيک ورق با اعمال فشار . رسند های دائمی در ورق به حالت پايدار می در آن تغيير شکل

  . انجام شده استNS 200 ةبا شدت ضرب

ای اعمال شده به طور مثال ممکن است از انفجار مواد منفجره در موقعيتی نزديک ورق، ناشی  بار ضربه

شود  ی ايجاد میپس از انفجار، با توجه به مقدار مواد منفجره و سرعت احتراق، ضربه فشار. اشدشده ب

 تغيير شکل ورق با توجه به ترکيب یمودها.  دهدیکه به طور يکنواخت ورق را تحت تاثير قرار م

  . متمايز استکننده،  ابعاد و ضخامت آنها کامالً  تقويتیها المان
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  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت  
  انجمن مهندسی دریایی ایران

  
  مدلسازی بار پالسی مستطيلی: ٥شکل 

  نتايج تحليل-٨-٥
با توجه . در اين بخش با توجه به محدوديت فضا بخشی از نتايج تحليل انجام شده نشان داده شده است

ای ورق به  ها و ميزان تغيير شکل خارج صفحه شود که توزيع تنش به مقادير جدول زير مشاهده می

  .ها وابسته است کننده ت تقويتشدت به تعداد و موقعي

. شود ی ايجاد مFمدل و در شود، حداکثر جابجايي در وسط ورق  ی ديده م۵ های جدول چنانکه در شکل

 درجه را به وجود آورده است و با ۴۵با توجه به شکل، تغيير شکل ورق در محل تکيه گاهها زاوية 

  .ابدي یافزايش م ورق، یافزايش شدت ضربه انفجار، تغيير شکل نقطه ميان

 

  های تقويت شده و تقويت نشده تحليل انواع ورقنتايج : ٤جدول 

Condition σEQV-Max [Mpa] Ux Max [mm] 

F 27.9  2.98 

S 10.5 0.69 

D 20.6 0.92 

C 5.99 0.38 

DC 8.31 0.40 
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شود، جابجايي  یيده مطور که در نتايج تحليل د  ندارد اما همانی با مدل قبل تفاوتSمود تغيير شکل مدل 

  . برابر استی ورق در اين حالت کمتر از حالت قبل در شرايط بارگذاریميان

  ورق از حالتی قبل است با اين تفاوت که تغيير شکل ميانیها  شبيه مدل نيز کامالDً تغيير شکل مدل

Fکمتر است .  

 در برابر بار یمقاومت بيشتر قبل است با اين تفاوت که یها ، شبيه مدلC شکل تغيير شکل يافتن مدل

 دو تقويت کننده ی هرچند که هر دو مدل داراDدر مقايسه با مدل . دهد ی از خود نشان میا ضربه

  .تر است  مقاومی ضربه ای در برابر بارگذارC شود مدل یهستند اما ديده م

 باعث D به مدل ديده شده است، افزودن يک تقويت کننده به صورت متعامدها  ادامة تحليلبا انجام 

 است اما مقدار جابجايي Dتغيير شکل اين مدل شبيه مدل . شود یها در ورق نم شکل  تغييریتغيير فرم کل

  .باشد ی آن کمتر میميان

 

  های تقويت شده و تقويت نشده تحليل انواع ورقنتايج : ٥جدول 

Condition σEQV-Max [Mpa] Ux Max [m] Failure of Layers 

F 

S 
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D 

   

C 

   

DC 

   

  

  گيری بحث و نتيجه-٦
 ورق یها، از ميزان تغيير شکل ميان ی، با افزايش تعداد تقويتها مشخص است از نتايج تحليلطور که  همان

 Dبه عنوان مثال مدل .  بر تغيير شکل ورق داردیها، تاثير زياد یهمچنين موقعيت تقويت. شود یکاسته م

  .   شده استی بزرگتریها  دچار تغيير شکلCنسبت به مدل 

ها  کننده  با افزايش تعداد تقويتای  ورق تحت بار ضربهیدهد که شدت پارگ یهمچنين نتايج نشان م

ها با افزايش  در حقيقت تقويت کننده. گيرد یيابد اما زمان وقوع آن تحت تاثير قرار م یکاهش نم

  .کنند ی می زود هنگام در آن جلوگيری از وقوع پارگ،یمقاومت ورق در برابر تغيير شکل پالستيک
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