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 چکیده 

 صورت باز و بسته گیری قالب روش به کل در که دارد وجود ها کامپوزیت ساخت برای مختلفی روشهای

-می استفاده بزرگ قطعات تولید برای که است باز گیری قالب فرایند نیز روش ترین ساده که گیردمی

 هوا صنعت در رفته بکار قطعات به توانمی آنها جمله از که دارند فراوانی کاربرد  کامپوزیتها امروزه شود

 .کرد اشاره کامپوزیتی برقهای تابلو _گاز انتقال های لوله _فضا

 بدنه در خصوص به است افزایش حال در شیشه و پالستیک_کربن فیبر از استفاده توجهی قابل طور به

 زمان و ساخت فرایند پذیری انعطاف تواندمی CFRP قطعات تولید برای نیاز مورد زمان اما هواپیما

 سبک بسیار قطعات تولید برای صنعت در که یابد افزایش تولید زمان است ممکن و دهد کاهش را تولید

 به نیاز روند که باشد می انرژی مصرف کاهش هدف با هواپیما و آالت ماشین ساخت که دارد وجود

 در آلیاژی فوالدهای و آلمنیوم آلیاژ _آلیاژمنیزیم _آلیاژتتانیوم قبیل از باالتر قدرت با فلز ورق تشکیل

 نسبت نظیر فلزات با مقایسه در کامپوزیت خاص مزایای. هستند انبوه تولید در استفاده مورد نقلیه وسایل

 زیاد ای ضربه خواص ویژه به و خوردگی به مقاوت _خستگی مقاوت _ زیاد وزن به و سفتی و استحکام

. است داده قرار توجه مورد ها کشتی و هواپیماها_خودروها های سازه اجزای از استفاده برای را آنها

 هر عمومی نمای و ساختار حفظ با متفاوت اجسام و مواد از که قطعاتی یا مواد برای کلی نامی کامپوزیت

 و ترکیب با ماده، چند یا دو مخلوط از که جسمی نوع هر برای دیگر بیان به. است شودمی ساخته یک

 مکانیکی و فیزیکی مشخصات با کدام هر سیستم مجموعه در بطوریکه است شده ساخته معین خواص

 ویژگی همین از ترکیبی مواد یا آلیاژها، و کامپوزیتها بین اختالف مهمترین. شودمی ظاهر خود خاص

 و پلیمری معمولی هایآمیزه با مقایسه در پلیمری هایکامپوزیت برتر خواص به توجه با. شودمی حاصل

 ،قیمت نظر از محصوالت این رقابت امکان نتیجه در و نانوذرات جهانی قیمت نزولی روند به عنایت با

 هایآمیزه از ایعمده بخش جایگزین را هاآن بتوان کشور داخل در هاکامپوزیت تولید با رودمی انتظار

 های سیستم این که است این کار این توجه قابل یافته یک که دهدمی نشان نتایج .کرد پلیمری معمولی

   .دهد ارایه را هستند فلزی گیریشکل از برتر گاهی ومقایسه قابل گیریشکل هایمشخصه توانندمی مواد

 .CFRP ورق -کامپوزیت کششی دهی شکل -کامپوزیتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

 افزایش صنعت در شوندمی تقسیم( سخت گرما)ترموست زمینه و( نرم گرما)ترکوپالستیک زمینه گروه دو به ها کامپوزیت

 مکانیکی خواص _سبکی نظیر مزایای از ترموپالستیک زمینه کاپوزیتهای که دارد وجود بسیاری وزن سبک تولید برای تقاضا

 چند که است مهندسی عرصه در رشد به رو صنایع از یکی کامپوزیت صنعت. نمود اشاره میتوان را...  و کم تولید زمان _باال

 روی ای گسترده تحقیقات. هستند قالب با تولید روشها این از یکی که دارد وجود پلیمری پایه کامپوزیتی قطعات تولید تکنیک

 فلزات برای متمرکز گلویی دهنده نمایش بعنوان گیری شکل حد نمودار. است شده انجام فلزی ورقهای گیریشکل قابلیت

 3( تنگ)باریک ناحیه(2 گیری شکل امن ناحیه(1 میدهد سوق فلزات برای ناحیه سه به این که میگیرد قرار استفاده مورد

 این به این افتد می اتفاق گلویی هیچ بدون ها کامپوزیت موارد در شکست فلزات خالف بر داد نشان مارو که شده موفق ناحیه

 خواهد وجود ناحیه دو تنها ببریم FLD گیریشکل حد نمودار روی را سی وی پی زمینه های کامپوزیت اگر است معنی

 ارتجاع قابل کامپوزیتی مواد گیری شکل قابلیت ارزیابی برای مطالعاتی اخیرا که خورده شکست ناحیه(2 امن ناحیه(1 داشت

 کامپوزیت و( pp) همه استامپ گیری شکل مورد در کابراتل. است شده انجام استامپ گیری شکل مراحل و فرآیندها بوسیله

p.p گیری شکل که دریافت و کرد تحقیق شیشه بافت شده مستحکم stretch  گیری شکل از draw باشد¬می تر مطلوب 

 .دارد بر در را بیشتری ها تنش و باالتر انرژی گیری شکل به  darw زیرا
 

 ویژگی های ویژه کامپوزیت

به طور معمول کامپوزیت طراحی و ساخته شده برای کاربردهایی ککه در آنها عملکرد باال و سبک وزن مورد نیاز هستند. آنها 

 :قیبل چندین مزایای مهندسی مواد در صنعت را دارند که از

 بخش های یک پارچه سازی که چندین اجزای فلزی می تواند جای گزین یک کامپوزیت شود.(قابلیت ارایه برای 1

(فرآیند نظارت بر حسگرهای تعبیه شده در سازه های هوایی که این ویژگی برای نظارت و آسیب خستگی در ساختارهای 2

 هواپیما می باشد.

باالست با توجه به این روند بازدهی سوخت در اتوموبیل و (قدرت خاص )قدرت نسبت به تراکم( در یک کامپوزیت ماده بسیار 3

برابر فوالد و آلیاژهای آلمنیوم می باشد که این قدرت خاص  5به  3هواپیما در حال حرکت بهتر می باشد و در طیف وسیعی از 

 کامپوزیت نسبت به سایر فلزات می باشد. 

( کامپوزیت و ساختارهای آن را می   CTEانبساط حرارتی ) (طراحی پیشنهاد افزایش انعطاف پذیری به طور مثال ضریب4

 توان با انتخاب مواد مناسب انجام داد. 

 

 ساختار کامپوزیت در صنعت هوایی 

شامل صرفه جویی در وزن و هم چنین پایداری ابعادی می  فضایی هایبرنامه مواد کامپوزیت در استفاده از دالیل اصلی برای

پایداری  مهم است برای حفظ ,درجه سانتیگراد 100+ به 100- از تغییر دمای جایی که  ( LEO ) مدار زمین پایین درباشد. 

  به تواندمی طراحی شده کربن اپوکسی کامپوزیت هایورقه . منعکس کننده و نیز در اعضای پشتیبانی ساختارهای در ابعادی

وسیله نقلیه  در هر پوند  2688صرفه جویی فراهم شاتل فضایی کامپوزیت مواد وزن صفربرسد. در ضریب انبساط حرارتی یک

 .شده است
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 گیردمورد استفاده قرار می هواپیمای تجاری در معمول کامپوزیت ساختارهای: 1شکل 

 

 شکل گیری استامپ

شکل گیری استامپ به دلیل توانایی برای تولید انبوه قطعات در صنعت اوتومبیل و صنایع کاالهای مصرفی مورد استفاده قرار 

می گیرد. این روش برای تولید قسمتهای فلزی طراحی شده است به این ترتیب برای استفاده وسیع مواد کامپوزیتی در ظرفیت 

است برای استفاده از تکنولوژی و دانش موجود برای تولید تمام قسمت های این مواد  های باال کاربرد صنعت اتوموبیل الزم

 توانا باشد. 
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 CFRP: فرایند شکل دهی ورق 2شکل

ساخته شده از ترموست رزین صورت شماتیک نشان داده شده است. هنگام شکل دهی  CFRPبه روند شکل گیری یک ورق 

 ساختگی و حفاظت از شگنندگی ورق می باشد.توسط ورق فلز   CFRPفرایند ورق 

 

 

 CFRPابعاد قالب ها و استفاده از صفحات منبت : 3شکل
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که دو ورق ساختگی شده است.طور که در شکل نشان دادهمنبت هستند همان  CFRPابعاد قالب مورد استفاده برای ورق های 

 .باشدمی  CFRP MM 0.3شود. حداکثر عمق ناشی از ورق از فوالد ساخته شده و با ضخامت های مختلف استفاده می

 

   CFRPخم شدن ورق 

نشان داده شده است. اگرچه ابزار مورد   Aیک مرور کلی برای ابعاد قالب و پانچ مورد استفاده و خم شدن ورق در شکل 

استفاده برای خم کردن ورق دارای عرض متغییر سه بعدی در جهت طولی پایین می باشد ولی برای انجام ساده آزمایش دو 

که به دلیل خم شدن ورق و تغییر شکل اساسی در ورق  CFRPبعدی و تعیین ویژگی های اساسی در طول تشکیل صفحات 

 ن شانه قالب می باشد. که مانند خم شد

که در آن الیاف در تراز وسط قرار دارد. همان   K 473میلیمتر در  3.3توسط پرس گرم   CFRPمحصول بدست آمده در ورق 

  SPRINBACKنشان داده شده است. این نمونه ممکن است یک محصول خوب به دلیل مقدار زیادی از   Bجهت در شکل 

 باشد. 

  K 473در   T 3..3_3.5و کاله سه بعدی خم یک ورق  CFRPکاالی تشکیل شده توسط ورق  نشان می دهد که  Cشکل 

 انجام شود.

 

 

: ورق چندالیه c -پس از خم شدن کاله  CFRP: شکل دوبعدی ورق b -بررسی قالب و پانچ مورد استفاده برای کاله خم  : 4شکل

CFRP  میلیمتر 5/0و خم شدن کاله و در نتیجه محصول بدست آمده 
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 تاثیر هندسی روی روش تغییر شکل

اندازه گیری فشار بر روی هر نقطه سطح مواد را میسر می سازد.برای مشاهده اثر هندسی روی روش   ARAMISسیستم 

برده  MM 15به عمق   FLMتغییر شکل نمونه و برای دیدن تفاوت ها در توانایی شکل گیری در حالت فشار برای آلمنیوم و 

در محل قرار گرفته شود. نتایج آزمایشات نشان می دهد می شود. این عمق انتخاب شده است زیرا برای اصابت در گلویی شدن 

قوه انبساط تک  -که نمونه هندسی سه روش اصلی شکل گیری ارایه داده است این روشهای شکل گیری شامل فشار مسطح

محوری و کشش دو محوری می باشد. از این رو اشکال هندسی برای ارایه این سه روش شکل گیری و برای تحلیل مجدد 

نمونه هندسی انتخاب شده برای تحلیل جزعیات فشار سطحی و نواحی تعیین نسبت در هندسه را  6اب شده است. شکل انتخ

هست که مربوط می شوند به قطب )دکل()ناحیه ای که در ارتباط با پانچ است(   Aنشان می دهد که این نواحی ها ناحیه 

منطقه انتخاب شده برای لبه قالب می باشد. توزیع سطح فشار برای نمونه مشابه قوه   Cمنطقه حمایت شده و ناحیه   Bناحیه 

نشان داده شده است. بهترین حالت قوه انبساط تک محوری مستلزم تمامی اهداف در ماده  6انبساط تک محوری در شکل 

رکز روی خط قوه انبساط تک محوری برای تجزبه توزیع فشار اصلی و جزعی می باشد.در طول تغییر شکل این هدف باید در م

 شروع می کنند به تجربه تاثیرات به سبب ارتباط با پانچ که این اصظکاک Bو   Aقرار گیرد دیده می شود که در نواحی 

)اختالف( بین پانچ و نمونه نمی تواند با روغنکاری بطور کامل رفع شود از این رو ناحیه دکل فشار کمتری از ناحیه حمایت 

 ربه خواهد کرد. شده تج

 

 

 

 منطقه هندسی: 5شکل
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شکل پایین  توزیع فشار سطح  را برای کشش هندسه دو محوری نشان می دهد. در نمودار دیده می شود که کشش دو 

همه نواحی روی نمونه خط کشش دو محوری متعادل را  MM  15اتفاق می افتد در عمق قبلی )اولیه(   Cمحوری در ناحیه 

در آلمنیوم به سرعت افزایش می یابد در لحظه ارتباط پانچ با نمونه بطور کامل   Bبه هر حال فشار در ناحیه دنبال می کند. 

وارتباط بدون اصطکاک با پانچ این پدیده را دور می کند. فشار باال در ناحیه حمایت شده با نتایج بدست آمده از مطالعات قبلی 

 ر بافت فلز متورق مشاهده شده است.شکل گیری فلزات سازگار است. این همچنین د

 

 ))راست های فلزی بافت )چپ(و آلومینیوم برای تغییر شکل حالت کرنش صفحه توزیع سطحی فشار: 6شکل 

 

 

 )راست( های فلزی بافت و))چپ آلومینیوم برای تغییر شکل حالت کش biaxial توزیع سطحی فشار: 7شکل 
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 نتیجه گیری

استحکام محصوالت کامپوزیتی زمینه ترموپالستیک )گرمانرم( مشخص شد که  برای تولید انبوه این پتانسیل را با بررسی نتایج 

دارد که چشم اندازهای تازه ای در پیشرفت تولید ورقهای کامپوزیتی سبک وزن باز کنند طبق تحقیقات اخیر بروی ور قهای 

تواند فشار اصلی بزرگتری را را قبل از شکست و دامنه فشار تورق میکامپوزیتی و بافت فلز متورق دریافتند که بافت فلز م

اصلی وسیع تری را برای فشارهای اصلی داده شده تجربه کند این چرخش اشاره میکند به اینکه بافت فلزهای متورق و ورقهای 

 رچه در آیند.  کامپوزیتی این پتانسیل را دارد که به شکلهای بسیار پیچیده تر از آلمنیوم و فوالد یکپا

 آن خواص به و باشند داشته توانند می را خواص از وسیعی محدوده آنها ها، کامپوزیت خواص در موثر پارامترهای به توجه با

 را خواص متفاوتی الیاف هندسه و ، جهت استفاده مورد الیاف درصد شود می استفاده الیاف نوع یک از فقط وقتی حتی .برسند

 ترین با ساده خواص ترین پایین .است دسترسی قابل ها کامپوزیت برای خواص  از وسیعی محدوده بنابراین کنند می ایجاد

 مثال عنوان به ساخت عالی فرآیند با خواص باالترین و شیشه، الیاف و اسپری فرآیند مثال عنوان به ارزان ماده و ساخت فرآیند

 .آید می دست به همجهت، شیشه الیاف با اتوکالو گیری قالب
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