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  چکیده 

در این مقاله با بررسی بکارگیری مواد کامپوزیتی و آلومینیمی در ساخت شناورها، مزایا و معایب هر یک از آنها به 

همچنین برای آشنایی و آگاهی بیشتر خواننده با کاربرد عملی این . ورد بررسی قرار گرفته استصورت جداگانه م

همچنین در این . ایمای شناوری دلخواه پرداختهمواد در ساخت شناورها و تاثیرات آنها بر طراحی، به بررسی سازه

در نهایت نیز با مقایسه خواص .  ته استخستگی مورد توجه قرار گرف ها در برابر پدیدهمطالعه، رفتار کامپوزیت

 کاربرد این مواد نحوهر شرایط مختلف سعی شده است تا آلیاژهای آلومینیمی و مواد کامپوزیتی و بررسی رفتار آنها د

ای رو به افزایش نکه امروزه استفاده از این مواد در دنیا به طور گستردهالزم به ذکر است که با وجود ای. مشخص گردد

، اما در ایران به جز مواردی محدود هنوز استفاده از این مواد جایگاه خود را در صنایع کشتی سازی پیدا نکرده است

  .است

  

  کلمات کلیدی

  رزین ـ سازه ـ کامپوزیت ـآلومینیم 

                                                 
  کارشناسی ارشد مهندسی هیدرومکانیک کشتی دانشگاه صنعتی امیر کبیردانشجوی 1
  عضو هیئت علمی و استادیاردانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- 2
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  مقدمه -1

ره ن دو یـ در طـول ا   . افته است یای گسترش   های سبک وزن به طور گسترده      سال گذشته ساخت سازه    30 تا   20طی  

ن مـواد تنهـا در      یـ کـاربرد ا  . افته اسـت  یش  یها افزا یت در صنعت ساخت کشت    یم و کامپوز  ینیاژهای آلوم یاستفاده از آل  

  .شودن مواد استفاده میی هم از ایها کشت سایرست بلکه در ساخت سوپراستراکچریندرو نت یشناورها

 به جای فوالد جهت سـاخت سوپراسـتراکچر         های دریایی سالیان سال طراحان کشتیهای تجاری و نظامی از آلومینیم        

این خواص عبارتند از    . کردند، دلیل استفاده دارا بودن خواص ممتاز و برتر آلومینیم در قیاس با فوالد بود              استفاده می 

افـزایش  (استفاده از کامپوزیتها باعث افزایش کارایی شـناورها         . چگالی کمتر و نسبت استحکام به وزن باالی آلومینیم        

تـا بـه حـال      . . گـردد مـی ) تعمیر و نگهداری و مصرف سوخت     (ها  وکاهش هزینه ) اری و افزایش ظرفیت حمل بار     پاید

زنی بزرگ، هاورکرافت، مین یابها و رزم ناوهـا بـه طـور کامـل از مـواد کـامپوزیتی           شناورهایی از قبیل قایقهای گشت    

سـتراکچر، دکلهـا، عرشـه، پروانـه، شـفت سیـستم            توان در ساخت سوپر ا    همچنین از کامپوزیتها می   . اند  ساخته شده 

تجهیزات و قطعات درونی شناورها از قبیل ماشـین آالت، مبـدلهای حرارتـی، فوندانـسیون، شـیرآالت،                  ،رانش، سکان 

اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم شناورهای کوچک کامپوزیتی توسط نیروی . استفاده نمود... ها، کانالها و   پمپها، لوله 

 اسـتفاده از   آناین قایقها بادوام بودن، استحکام و آسانی تعمیر را ثابـت نمودنـد و پـس از        . آمریکا ساخته شد  دریایی  

-وی فرانس . به شدت افزایش یافت    1960 تا   1940مواد کامپوزیتی برای ساخت انواع دیگر شناورها نظامی در سالهای           

ها استفاده کردند که نتیجـه آن بهبـود شـفافیت           ردریایی از کامپوزیت به جای فوالد در ناحیه سونار سینه برای زی           ها

 را نـشان  2000 تـا  1945 طول شناورهای کامال کامپوزیتی ساخته شده بـین سـالهای           1 شکل   .تشخیص اصوات بود  

اگر این رویه به طور دائم ادامه پیدا کند تـا سـال             . طول با گذشت زمان به طور دائم افزایش پیدا کرده است          . دهدمی

  . متر ساخته شود160 تا 120 تا طول رزمیمکن است شناورهای  م2020

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  انجمن مهندسی دریایی ایران   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

 
  منحنی طول بر حسب سال ساخت شناورهای کامپوزیتی) 1شکل 

 

  مزایا و معایب به کارگیری کامپوزیت در شناورها -2

  :ایمکاربرد مواد کامپوزیتی بسیار وسیع است، که در ذیل به ذکر چند نمونه بسنده کرده

  هوا فضا.1

   نقل زمینی و دریاییحمل و.2

  سازه های ساحلی و همچنین فرا ساحل.3

  پل ها.4

  ایکاربردهای زیر سازی و شالوده.5

  : عبارتند ازدر شناورها کامپوزیت  به کار گیریمزیتهای -2-1

 sea و بهبود  در نتیجه باعث افزایش پایداری، محدوده عملیات و باربری و کاهش مصرف سوخت.ی دارند وزن کم.1

keepingشود می.  

  .به تعمیر و نگهداری کمتری نیاز دارند.2

  .مشخصات گرمایی، راداری و مغناطیسی کمی دارند .3

  . مقاوم هستند شیمیایی و خوردگی مکانیکیدر مقابل خوردگی.4

  .در مقابل خستگی مقاوم هستند.5

  .جاذب ارتعاش و نویز هستند. 6
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  .نسبت استحکام به وزن باالیی دارند. 7

  .گیرد، بنابراین تنشها در یک ناحیۀ کوچک متمرکز نمی شود  سرد انجام میفرایندب کامپوزیتها طی یک نص. 8

  .توان به استحکام مورد نیاز رسیدمیبه کار رفته در کامپوزیت با تغییر ترکیبات و الیافهای . 9

  مقاومت خوب در برابر شوکهای زیر آبی. 10

  )های کامپوزیتیبرای پروانه(التر آغاز کاویتاسیون در سرعتهای با. 11

  :معایب به کار گیری کامپوزیت در شناورها عبارتند از -2-2

  . در برابر گرما مقاومت کمی دارند.1

  . هزینه اتصال مواد کامپوزیتی به فوالد و آلومینیم بسیار زیاد است.2

ز قبیل ترک خـوردگی خـستگی در طـول          افزایش تغییر شکل بدنه باعث ایجاد مسائلی ا        . . تغییرشکل زیادی دارد   .3

  .گردد پروانه می-اتصاالت و ایجاد عدم تطابق شفت 

  . قیمت بسیار باالیی دارند)جهت افزایش استحکام (الیافهای کربنی به کار رفته در کامپوزیتها. 4

  های کامپوزیتیکاهش مشخصات هیدرودینامیکی بعضی از پروانه. 5

  های کامپوزیتیدر پروانهافزایش تنشهای خمشی و برشی . 6

  هادر شناور کامپوزیتکاربرد عملی بررسی  -3

با توجه به کیفیـت     . ها استفاده شد  کرافتزنی کوچک و لندینگ   اولین بار از مواد کامپوزیتی در ساخت قایقهای گشت        

در .  تـن سـاخته شـد   20جایی  متر و جابه15ً شناورهای نظامی با طول کمتر از       ا  کم مواد و استحکام کم آنها منحصر      

زنـی،  سالهای اخیر با توجه به بهبود طراحی، سـاخت و مشخـصات مکـانیکی کامپوزیتهـا، شـناورهای بـزرگ گـشت                     

زنی ساخته شده از    دهد که وزن قایقهای گشت     مطالعات نشان می   .ناوها ساخته شده است   هاورکرافت، مین یاب و رزم    

نـسبت بـه شـناورهای      % 36 شناورهای آلومینویمی و حـدود       نسبت به % 10 در حدود    GRPمواد کامپوزیتی فشرده    

اسـتفاده از آخـرین تکنولوژیهـای سـاخت از قبیـل روش فراینـد تزریـق کامپوزیـت                  . . فوالدی هم اندازه کمتر اسـت     

Seeman  رود با کاهش وزن بدنـه انتظـار مـی   . تواند وزن را بیش از این هم کاهش دهد یا استفاده از الیاف کربن می

. ت حمل بار نظامی افزایش یافته، محدوده عملیاتی گـسترش پیـدا نمـوده و مـصرف سـوخت کـاهش یابـد                      که ظرفی 

های عملیاتی شناورهای کامپوزیتی در مقابل شناورهای فوالدی کمتر اسـت چـون خـوردگی وجـود نداشـته و          هزینه
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مـشکل   . فـوالدی اسـت    کمتر از شـناور   % 7هزینه چرخه عمر شناور کامپوزیتی در حدود        . مصرف سوخت کمتر است   

 متری نسبت بـه شـناور       50یک شناور کامپوزیتی    . اساسی در ساخت شناورهای کامپوزیتی کمی استحکام بدنه است        

  .دهدتغییر شکل بیشتری در شاه تیر بدنه نشان می% 300فوالدی بیش از 

 

  

  

  

  

  

   ناوچه بررسی سازه -3-1

ی بدنۀ فوالدی است و سوپراستراکچر آن از آلیاژ آلومینیـوم           گیرد که دارا  ای مورد بررسی قرار می    در این بخش ناوچه   

گیرد و به صورت کامالً ممتد بـه کـشتی جـوش خـورده              از طول کشتی را در بر می      % 55سوپراستراکچر حدود   . است

 متـر اسـت و در       3/7شود، در قسمت میانی      متر در جلو شروع می     1/10عرض سوپراستراکچر متغیر است، و از       . است

  ).3شکل (رسد  متر می3/14شنه به قسمت پا

-ه و ورقشـد  hoggingکنید کشتی توسط امواج دریا دچار پدیـدۀ   مشاهده میa قسمت 4همان طور که در شکل      

 بـه علـت     b قـسمت    4ند؛ ولـی در شـکل       افتهگرستراکچر تحت نیروی کششی قـرار      های آلومینیومی در طول سوپرا    

در هر دو حالت با کمک مـدل کـردن کـشتی بـه یـک تیـر                  . نددارقرار  ها تحت نیروی فشاری      ورق saggingپدیدۀ  

توانید تمرکـز   با دقت در شکل می    . ستمنشوری و با استفاده از آنالیز المان محدود کانتورهای تنش نشان داده شده ا             

در همین تمرکز تنش سبب ایجاد تـرک        . شود، به خوبی مشاهده کنید    تنش را در منطقه ای که عرض تیر کاسته می         

توان جوش و اتصال لب به لب مقطع عرضی میانی دلیل اصـلی تـرک را مـی. )5شکل  (شودسوپراستراکچر ناوچه می  

  .شودکشتی میتغییر عرض کشتی دانست که سبب تمرکز تنش در قسمت 

  :فاکتورهای دیگری که در بروز این ترک مشارکت دارند عبارتند از

 Skjoldشناور گشت زنی کالس)2شکل

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  انجمن مهندسی دریایی ایران 
   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  .  تغییر عرض کشتیتوانایی به نسبت ضعیف جوش در بخش .1

  .هم تراز نبودن جوش فریم طولی و اتصال لب به لب با عرشه .2

  . عرشهبخش تغییر عرض، در ) برابر بیشتر از نقاط میانی عرشه6 تا 2(تمرکز بیش از حد تنشها،  .3

  .نفوذ تنشهای تمرکز یافته به سمت ترکهای ابتدایی ایجاد شده ناشی از خستگی در شرایط بد دریایی .4

علیـرغم همـۀ ایـن      . ،)6شکل  (ای که تمرکز تنش وجود داشت ورقی با ضخامت بیشتر بکار بردند،             در منطقه بنابراین  

  .بر طرف شد CFRPکامپوزیت های در نهایت این مشکل با به کار گیری . تمهیدات ناوچه باز هم دچار ترک شد

  

  

    ناوچه مورد بررسینمایی از  )3شکل 

  

  

  

  

  ستراکچر کشتی المان محدود سوپرا آنالیز )4شکل 

  در امواج دریا در مقطع میانی

  

  
  نمونه ای از ترک ایجاد شده در سوپراستراکچر) 5شکل 
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  توسط ورق های ضخیم تر تقویت شده کشتی که   مناطقی از)6شکل 

   جهت بکارگرفتن در نقاط پر تنش کشتی1CFRP تهیۀ طرح تقویت کننده از جنس -3-2

 در  CFRP پاسـکال بـود کـه بـا بکـارگیری            76×106، در حدود    )196فریم  ( در محل ایجاد ترک،      تنش های موجود  

بـود؛ بـه عبـارت    % 20-25هدف، کاهش تنش بـه مقـدار    . کاهش داشتند % 18-40مدلهای تحلیلی، تنشها در حدود      

  . پاسکال برسد55×106دیگر تنش طولی متوسط کشتی به مقدار 

 متر مربع کامپوزیت بکار بـرده شـود کـه    5 در سمت چپ و راست کشتی به مقدار طرح پیشنهادی بدین قرار بود که  

همچنین . متر ضخامت دارد   میلی 7اند و هر الیه      الیه الیاف کربنی است که در یک جهت قرار گـرفته          25دربرگیرندۀ  

 آن حفاظـت    ، و وظیفۀ  2GRPاین طرح دربرگیرنده یک کامپوزیت پلیمری است که توسط شیشه تقویت شده است،              

مناطقی از کشتی که این طرح از کامپوزیـت در          .  است که در زیر آن قرار گرفته است        CFRPو حمایت از کامپوزیت     

  .اند مشخص شده7آنها بکارگرفته شده است در شکل 

  

  
  . بکار رفته است کامپوزیتکه در آنهااست مناطقی از کشتی نواحی هاشورخورده،  )7شکل 

اررفته در مقایسه با فلز بیش از دو برابر است با این وجود در صنعت کشتی سازی به جای این                    استحکام کامپوزیت بک  

. دهندکنند و به ورق اصلی جوش می    که از کامپوزیت استفاده کنند همچنان از ورقهای با ضخامت بیشتر استفاده می            

                                                 
1 - Carbon Fiber Rein forced polymer.  
2 - Glass Rein forced Polymer.  
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در . شـود  مـی  HAZدر منطقۀ   جوش این قطعات به ورق اصلی در نقاط آسیب دیده، سبب تمرکز تنش در جوش و                 

-شود، موجـب مـی    ای به ورق اصلی پیوند داده می      عوض، استفاده از کامپوزیت در این مناطق که به صورت چسبنده          

شـود، بلکـه    گردد که اوالً طی یک فرایند سرد این کار را انجام دهیم؛ ثانیاً تنش در یک ناحیۀ کوچکی متمرکز نمـی                    

 دهدشود و تمرکز تنش در نقاط انتهایی کامپوزیت رخ می          توزیع می  )حیۀ اتصال در کل نا  (تنش در یک منطقۀ وسیع      

 3تا   2 نقاط انتهایی کامپوزیت به مقدار       زاویه دار کردن  که جهت گیری آنها در راستای محور طولی کشتی است و با             

  .کنید مشاهده می8این طرح را در شکل . توان به طور قابل توجهی از مقدار تنشها کاستمی درجه

  

  

  

  

  

  

  توصیف رزین مورد استفاده -3-3

و بـا دوام باشـد و در شـرایط بارگـذاری            داشـته    توانـایی چـسبندگی قـوی        بایست مورد نیاز برای این طرح می      رزین

باالخره تستهای کیفیت و شایستگی یک نمونه رزین را تأیید کرد که عالوه بر              .  پریودیک استحکام خود را حفظ کند     

که چـسب   ی  یهاهدانیم در ساز  چون همانطور که می   . آمدد، ماتریس کامپوزیت هم به حساب می      این که یک چسب بو    

مگی در شکست این قرچ. چسب مورد استفاده بایستی با رزین ماتریس کامپوزیت مطابقت داشته باشد         ،رودبه کار می  

بـه   . است 2mJ 172آن برای یک رزین استاندارد       دارد در حالی که مقدار اسمی        2mJ 1074نمونه رزین مقدار    

  . رسیدmmN 64/2 برای یک رزین استاندارد به mmN 89/0 حاللیت از مقدار ،طور مشابه مقاومت در مقابل

  هتوصیف کامپوزیت طراحی شد -3-4

 epoxy شده، از الیاف کربن یک جهته و نوعی رزین اصالح شـده اسـت کـه    ساختار تقویت شدۀ کامپوزیت ساخته

vinyl ester resinمقاومـت در مقابـل   (هـا،  رمگی رزین، خـصوصیت چنـد الیـی شـدن الیـه     قافزایش چ.  نام دارد

 CFRP از طرح تهیه شدۀ نمونه ای   )8شکل
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% 10بخشد؛ همچنین افزایش مقدار چغرمگی، مقدار کشیدگی ماتریس کامپوزیت را تا           ، را بهبود می   )خستگی و ضربه  

ایـن افـزایش    . اسـت % 5/1شود که مقدار آن حدود       کربن سنجیده می   الیافافزایش طول ماتریس با      .دهدافزایش می 

چنین پیش بینی   کند، هم ری می جلوگیطـول از ترکهـای زود هنگام در ماتریسی کـه تحت شـرایط بارگـذاری است             

 کربنی که در این طرح در        الیاف .م و کامپوزیت به حداقل برسد     وت در انبساط حرارتی بین آلومینی     شود که اثر تفا   می

 2mg و وزن واحـد سـطح        GPa 230 االستیسیته، مدول   GPa 53/3اند دارای استحکام کششی     نظر گرفته شده  

  . هستند300

  :زیت در پدیدۀ خستگیعملکرد کامپو-3-5

 را  در عرشهشده و ورق اصلیبه کار گرفته   کامپوزیت متری طراحی و تولید شده تا جزییات اتصال بین    2/1دو نمونۀ   

 میلـی متـر     900 الیه الیاف کربنی تقویت شده است کـه در مجمـوع             25ها توسط   هر یک از نمونه   . شبیه سازی کند  

ها قرار گرفته است تا در حـین  الیۀ کامپوزیتی کربنی در هر دو سمت نمونه میلی متر عرض دارند و این    100طول و   

. انـد  شده زاویه دار  درجه   3ها به مقدار    انجام تست، شرایط تقارن حفظ شود؛ همچنین در هر دو قسمت انتهایی، الیه            

 نشان  رار گرفته استکاهش در کرنش فلز آلومینیمی که در زیر قرا% 50آنالیز المان محدود و تست استاتیکی حدود 

  .کنید مشاهده می9نمونۀ تهیه شده جهت انجام تست را در شکل  .دهدمی

  
    تست خستگیم نمونۀ تهیه شده جهت انجا)9شکل 

  .کنید مشاهده می1های انجام شده را در جدول همچنین نتایج تست
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  1جدول 

  )kN(نیرو   )N(تعداد تکرار   نتایج

 1 91 *30000  نسالم ماندن کامپوزیت و رزی

 2 91 30000  سالم ماندن کامپوزیت و رزین

  کاهش کرنش به دلیل جدا شدن

   کرنش سنج

40000 132 3 

 4 182 4800  شکست آلومینیم

 فقط کشش : *

  

  کاربرد آلومینیم در شناورها -4

. باشدهای آلومینیم میگیرد آلیاژورد استفاده قرار میم یدومین ماده معمول که بعد از فوالد در صنعت کشتی ساز

آلیاژهای . آلیاژ آلومینیم به دلیل ترکیب خواص منحصر به فرد برای اهداف مهندسی و ساخت بسیار مناسب است

یابد در حالی که استحکام آن قابل مقایسه با استحکام آلومینیم دارای این مزیت اولیه است که وزن سازه کاهش می

همچنین این آلیاژها مقاومت در برابر . سبت به فوالد استن یستحکام به وزن بهترسبت ان یبنابراین دارا. فوالد است

 استفاده از آلومینیم .هم هستندم یاندرو سبک مادهت ی آلیاژهای آلومینیم در ساخت شناورها.خوردگی باالیی دارند

 نمایش داده 10یمی در شکل یک کاتاماران آلومین. ای طوالنی و موفقیت آمیز داشته استهای سریع سابقه در فری

  .شده است

  

  

   یک کاتاماران آلومینیمی )10شکل 
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   :م عبارتند ازینی آلومییایکاربردهای در

 عیسافربری سرم یهاکشتی. 1

  yachtها و شناورهای قیقا. 2

 ظارتین یجات و شناورهان یهاقیقا. 3

 رییگیاهم یهاققای. 4

 ییایای درهسازه. 5

  هار انواع کشتیسوپراستراکچ. 6

  :می عبارتند از ینیاژهای آلومیای آلیزام یبه طورکل

 وزن سبک. 1

 مقاومت خوردگی. 2

 ری باالیپذت شکلقابلی. 3

 ساخت آسان. 4

 در دسترس بودن. 5

  بودنپذیر انعطاف. 6

 سی بودنیر مغناطیغ. 7

  یکسان با ابعاد  فوالدی، آلومینیمی و کامپوزیتی شناورسه جرممقایسۀ  -4-1

  

  مشخصات شناور پیشنهادی  :  2جدول 
128  m طول کل  

19  m عرض ماکزیمم  

33/3  m آبخور ماکزیمم  

  ظرفیت حمل مسافر 1000

300  Km محدودۀ عملیاتی  

42  kn سرعت  

  ظرفیت باربری   موتورسیکلت35 ماشین و 250
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   بخشهای مختلف شناورها جرمای بین  مقایسه3در جدول 
  )تن(شناور فوالدی   )تن(شناور آلومینیمی   )تن(وزیتی شناور کامپ

  سوپراستراکچر  120  110  607  بدنه  940  470
  رنگ  12  10  10
  تجهیزات عرشه و بدنه  250  230  230
  قاب بندی  133  130  130
  عایقهای حرارتی  0
  عایقهای آتش  35  40  27
  ماشین آالت  485  380  380
  جرم کل  1975  1370  1384

  
  
   ویژگیهای آلیاژهای آلومینیوم استفاده شده در شناورها -2دول ج

Characteristics alloy 
series 

major alloying 
element alloy 

Pure aluminum for applications requiring 
excellent corrosion resistance, high 
conductivity and good workability - 
strength & readily weldable. 

xxx1 > %99  
aluminum aluminum 

High strength, low corrosion resistance & 
difficult to weld by common means 
(MIG, TIG). 

xxx2  copper 

Good workability, moderate strength & 
readily weldable. xxx3  manganese 

Melting point lowered without producing 
brittleness and utilized as filler for 
welding and brazing. 

xxx4  silicon 

Moderate to high strength, good corrosion 
resistance to the marine environment and 
readily weldable. 

xxx5  magnesium 

Moderate strength, good formability, 
corrosion resistance and readily weldable. xxx6  magnesium & 

silicon 
High strength, difficult to weld. xxx7  zinc 

aluminum 
alloys grouped 

by major 
alloying 
element 
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   مقایسه به کارگیری آلومنیوم و کامپوزیت در شناور -5جدول 

  کارگیری آلومینیم و کامپوزیت در شناورهامقایسۀ به
در یک برخـورد ناگهـانی و تـصادف، در سـازۀ آلـومینیمی              : عدم جذب انرژی  

های مختلف و   متآید و باعث خرابی در قس     وجود می تغییر شکل و اعوجاج به    
. دنبـال دارد  گیر و پرهزینه را بـه     گردد و معموالً تعمیرات وقت    یا کل سازه می   

  .ها نیز شودها و فیتینگتواند باعث خرابی مکانیزمیک تصادف شدید می

هایی که در اثر اعمـال ضـربه بـه یـک پانـل سـاندویچی                آسیب: جذب انرژی 
موضعی فوم هسته در آن نقطـه       شود، تنها باعث له شدن      کامپوزیتی وارد می  

حتـی  . شـود گردد و فقط در برخی مواقع باعث پـارگی الیـۀ بیرونـی مـی              می
های بیرونی در ناحیۀ    های بسیار شدید نیز باعث آسیب رسیدن به الیه        آسیب

  .شودآسیب دیده نمی
بـه طـور    . باشدآلومینیوم یکی از بهترین رساناهای حرارتی می      : انتقال حرارت 

- این بدان معناست که باید تمهیداتی جهت عـایق         شناورازۀ اصلی   مثال در س  
بینی نمود یا از سیستم تهویه جهت غلبه بر گرمای انتقال           کاری حرارتی پیش  

تمامی این تمهیدات باعث باال رفتن      . یافته از سقف یا موتورخانه استفاده کرد      
  .   گردد میشناوروزن و کاستن قدرت موتور جهت راندن 

ایـن خاصـیت    . باشند عایق می  یطبیعمواد کامپوزیتی به طور     : حرارتانتقال  
بنـابراین  . شـود باعث کمتر شدن انتقال حرارت آن نسبت بـه آلـومینیم مـی            
یابـد و سیـستم     نیازهای گرمایشی و سرمایشی به مقدار زیـادی کـاهش مـی           

این سیستم سبک است و نیاز      . تهویۀ مطبوع کوچکتری مورد نیاز خواهد بود      
بنابراین اثـر مفیـدی بـر کـارآیی کلـی           . ی به گرفتن نیرو از موتور دارد      کمتر

  .   شناور خواهد گذاشت
 یعمـوال دارا  ی م منیی آلـوم  یها آنکه ورقه  یل به دل  :پایین بودن استحکام پانل   

. کـم اسـت    و پانـل داخـل سـازه         یم بند ی استحکام فر  ، هستند یضخامت کم 
   . شدبای سازه میت موضعیاز به تقوین نیبنابرا

ی  دارا یتی سـازه کـامپوز    ی کـه اجـزا     آنکـه  لیبه دل : باال بودن استحکام پانل   
  . باشدیمی ن در سازه اصلیادی زیم بندیاز به فریتر هستند نی قویقاطعم

-ی جذب مـ   ی انرژ یت فلزات که مقدار کم    ی خصوص نیا: را نکردن سروصدا  یم
پخش سروصـدا  .  در آنها منتقل گرددیگردد صدا به طور موثریکنند باعث م 
  . دهدی آنها را کاهش میی خدمه شده و کارایباعث خستگ

تهـا باعـث    ی کامپوز یری و انعطاف پذ   یخواص جذب انرژ  : را کردن سروصدا  یم
  .ابدیرون انتقال ی به بی از سازه اصلیکمترصدای شود تا یم

ی تیـس شـوند و با  ی مـی  ز دچار خوردگ  ی نی  دریای یها آلومینیم یحت: یخوردگ
گیرند با دقت مورد بررسی قرار بگیرنـد تـا   ی که مورد استفاده قرار می   در مدت 

   .اند مشخص شوندنقاطی که دچار خوردگی شده

هـای  تمام سطوح بی حفاظی که در تماس با آب هستند و از رزین            : خوردگی
ن سطوح  یاند مشکل جذب آب ندارند و عالوه بر ا        با پایه اپوکسی ساخته شده    

  .شوندیدوام پوشانده م پری با رنگهایخارج
 رول شـده و   یهـا  از ورقـه   یبیترک یمینی آلوم یهااکثر سازه : ساختار ناهمگن 
 ی و خـستگ   ی تنـاوب  ین ورقـه هـا در برابـر بارهـا         یـ ا. باشندیاکسترود شده م  

 مـورد   یمینی سـاخت قطعـات و اتـصاالت آلـوم         یبـرا .  دارند یمقاومت کمتر 
  انجام شود تـا قطعـه مـورد        یارات خمک ی ورق عمل  ید رو یاستفاده در سازه با   

 قطعات باعث به وجود آمـدن تمرکـز         یات رو ین عمل یانجام ا . د شود ینظر تول 
م یتواننـد بـه طـور مـستق    ین بارها مـ  یا. شودی در آنها م   یادی ز یتنش موضع 

  .    گردندی از خستگیا موجب شکست ناشیعامل شکست در اتصاالت و 

ار یـ  در اختیتیک سازه کـامپوز ی ساخت ی که برا  یتمام مواد : ساختار همگن 
با توجـه   . باشدیم فوم   یهاع و ورقه  یرد به صورت ما   یگیسازندگان آن قرار م   

 است که کل سازه را      یریک پروسه قالب گ   ی یتینکه ساخت سازه کامپوز   یبه ا 
 یا محـل دارا   یـ چ گونه اتصال    یگردد عمال ه  یدهد و سپس پخت م    یشکل م 

ی توان معـدود اتـصاالت    ی خوب م  یک طراح ی لذا با     تمرکز تنش وجود ندارد،   
که وجود آنها اجتناب ناپذیر است را در محلهای غیر بحرانی با تـنش پـایین                

ای که در ساخت یک سازه کامپوزیتی مورد استفاده قـرار           مواد اولیه . قرار داد 
دلیل این امر طبیعت جـاذب      . شوندگیرند مانند فلزات دچار خستگی نمی     می

   .باشد اولیه بکار رفته میانرژی بودن مواد
  

  گیرینتیجه -5

هـای  های زیادی نسبت به سازه    دارای ویژگی , های کامپوزیتی عالوه بر برخورداری از نسبت استحکام به وزن باال          سازه

  :ها آورده شده استباشند که در ذیل چند نمونه از این ویژگیآلومینیمی می
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- در اثر اعمال ضربه ایجاد شده است معموالً به صورت لهیدگی موضعی میهایی کههای کامپوزیتی آسیبدر سازه. 1

تر و  های آلومینیمی و فوالدی بسیار کمتر و تعمیرات آن راحت         باشد که در مقایسه با تغییر شکل ایجاد شده در سازه          

  .باشدتر میکم هزینه

استفاده از اتـصاالت مکـانیکی بکـار رفتـه در           های کامپوزیتی به جای     به دلیل استفاده از اتصاالت چسبی در سازه       . 2

  . باشد مقدار تمرکز تنش در این سازه کمتر می،های آلومینیمی و فوالدیسازه

  .باشدای کمتر میایجاد خوردگی در مواد کامپوزیتی به صورت قابل مالحظه. 3

  .یق صوتی و حرارتی را نیز ایفا نمایدتواند نقش یک عاهای کامپوزیتی عالوه بر تأمین استحکام مورد نیاز میسازه. 4

هـای کـامپوزیتی بـا       در سـازه   ،شودهای استاندارد و محدودی تولید می     های آلومینیمی و فوالدی در ضخامت     ورق. 5

هـای آلـومینیمی و فـوالدی       تر نسبت به سـازه    های بکاررفته در نقاط مختلف امکان طراحی بهینه       تغییر در تعداد الیه   

   .باشدمیبرای طراح ممکن 

  

  :مراجع -6
1. Ivan Grabovac, Bonded Composite solution to ship reinforcement, Defence 

Science and Technology Organization, Platforms Science Laboratory, Maritime 

Platforms Division. 

2. A.P Mouritz, E. Gallert, P.Burchill, K. Challis, Review of advanced composite 

structures for naval ships and submarines, Department of Aerospace Engineering, 

RMIT University, Australia. 

3. Jeom Kee paik (M), Ultimate Limit State Design Technology for Aluminum 

Multi-Hull Ship Structures, Pusan National University, Korea. 

4. Magnus Burman, Cost And Energy Assessment of High Speed Ship, School of 

science, Department of Aeronautical and vehicle Engineering, Stockholm, Sweden. 

5. P.Noury, B.hayman, Lightweight construction for Advanced Shipbuilding, Det 

Norske  Veritas, Norway 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

