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چکیده
امروزه کامپوزیتهای پایه پلیمری و بهخصوص ساندویچ پانلها به دلیل خواص فیزیکی مناسب در مقایسه با فلزات و آلیاژهای فلزی
نظیر سبکی ،نسبت استحکام به وزن باال و  ،...کاربردهای زیادی در صنعت دارند .در طی بارگذاری مکانیکی کامپوزیتها ،آسیبهای
متنوع با مکانیزمهای مختلف به وجود میآید .آسیبهای انباشته درنهایت منجر به شکست کامپوزیت میشود .ترکخوردگی ماتریسی،
شکست الیاف ،الیهالیهشدن از جمله آسیبهای ایجادشده در این نوع از سازهها میباشند .شناسایی سهم هرکدام از این مکانیزمها در
شکست نهایی کامپوزیتها ضروری است .شناسایی محل ،شدت و نوع آسیب ایجادشده با بازرسی غیرمخرب بر روی این ساختار و
همچنین پیشبینی شدت و نوع آسیب توسط نرمافزارهای المان محدود بسیار حائز اهمیت میباشند .در این مقاله مکانیزمهای آسیب
بر روی ساندویچ پانل از جنس پوسته شیشه/پلیاستر و هسته فوم پلی اورتان تحت تاثیر ضربه سرعت پایین بررسی شده است .در پژوهش
حاضر ،پوسته و هسته ساندویچ پانل بهصورت دستی ساختهشده و نمونه ساندویچی تحت تأثیر ضربه  22ژول قرارگرفته است و در حین
آزمون ،داده های آکوستیکی توسط سنسور نصب شده ذخیره و تحلیل گشته است .و با توجه به سیگنالهای دریافتی از آزمون نشر آوایی
وجود آسیبهای حاصل از ضربه تشخیص داده شد .همچنین با استفاده از نرمافزار آباکوس با حلگر دینامیکی صریح مکانیزمهای
آسیبهای بینالیهای و درونالیهای با استفاده مدل المان محدود ارائهشده مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج بهدستآمده از آزمون
تجربی و شبیهسازی موردبحث قرار گرفته و تطابق مناسبی مابین آنها برقرار مشاهده میگردد.
واژگان کلیدی :شبیهسازی المان محدود ،کامپوزیت ،سقوط آزاد ،آزمون نشر آوایی
 -1مقدمه
امروزه کامپوزیتهای پایه پلیمری بهصورت ساندویچ پانل به
دلیل خواص فیزیکی بسیار خوبی نظیر سبکی ،نسبت استحکام
به وزن باال و ..که در مقایسه با فلزات و آلیاژهای فلزی دارند
کاربردهای زیادی در صنعت دارند .در طی بارگذاری مکانیکی
کامپوزیتها مکانیزمهای مختلف آسیب به وجود آید .آسیبهای
انباشته درنهایت منجر به شکست کامپوزیت میشود.
ترکخوردگی ماتریسی ،شکست الیاف ،الیهالیهشدن ازجمله
آسیبهای ایجادشده در این نوع از سازهها میباشند .بسته به نوع
کاربرد اهمیت آسیبهای ایجادشده در کامپوزیتها میتواند
تغییر کند .شناسایی سهم هرکدام از این مکانیزمها در شکست
نهایی کامپوزیتها ضروری است .بازرسی غیرمخرب بر روی این
ساختار و پیشبینی آسیب توسط نرمافزارهای المان محدود
بسیار حائز اهمیت میباشد .رفتار ساندویچ پانلها در مدل
ساختاری آنها در اثر بارگذاریهای مختلف بهصورت عددی قابل
پیشبینی میباشد .برای پیشبینی آسیب در مواد کامپوزیتی در
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آزمون ضربه سرعتپایین بررسیهای صورت گرفته است .به
همین منظور اولین بار در سال  9111شعیب و همکاران یک
مدل تئوری برای پیشبینی شکست تیر ساندویچی تحت
تورفتگی موضعی را پیشنهاد کردند .مدل مکانیکی بهصورت بار
خطی که یک تیر االستیک به یکپایه االستیک -پالستیک
متصل شده بود ،ساده شد[ .]9شوپنر و همکاران در سال 2222
بار آستانه تخریب جدایش الیهای شدن کامپوزیت را تحت ضربه
سرعتپایین بررسی کردند .سطح بار آستانه از نمودار نیرو-
جابه جایی به دست آمد که در آن افت بار ناگهانی ناشی از افت
استحکام نمونه بود و درنتیجه آن آسیب جدایش الیهای رخ
میدهد[ .]2سوکولینسکی و همکاران در سال  2223از تئوری
مرتبه باالتر برای پیشبینی ظرفیت بار تیر ساندویچی تحت
خمش چهار نقطه استفاده کردند .مشاهده شد که شکست
زودرس ساندویچ پانل با الیههای ضعیف چسب ناشی از تنش
پوستهای باال در بین الیههای فوقانی در انتهای نمونه ایجادشده
و ظرفیت بار بیش از  %02کاهشیافته است[ .]3لوپز و همکاران
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در سال  2221شبیهسازی آسیب را بر روی لمینتهای
کامپوزیتی تحت ضربه سرعتپایین بررسی کردند .آنها از یک
مدل مواد پیوسته برای شبیهسازی پدیدههای آسیب با استفاده
از سابروتین نویسی در نرمافزار آباکوس استفاده کرده و به بررسی
آسیب جدایش الیهای با المانهای کوهسیو پرداختند .مشاهده
شد که با افزایش انرژی ضربه و تعداد رابطها میزان دقت نتایج
مدل کاهش مییابد [ .]0ساترلند و همکارانش در سال 2292
بهپیش بینی رفتار دینامیکی کامپوزیتهای  GRPبه کمک
مقایسه با نتایج حاصل از آزمون شبه استاتیک پرداختند .آزمون
شبه استاتیکی بهخوبی رفتار اولیه ضربه و جدایش بین الیهای را
پیشبینی کرد و نشان داد که میتواند طراحی کلیدی برای
مقاومت در برابر ضربه باشد .همچنین مشاهده گردید که با
افزایش انرژی انحراف بیشتری نسبت به حالت شبه استاتیکی رخ
میدهد[ .]2فنگ و همکاران در سال  2290با استفاده از
مدلسازی المان محدود مکانیزمهای خرابی لمینت را
موردبررسی قراردادند[ .]6آنها در این مدلسازی برای پیشبینی
مکانیسمهای خرابی لمینتهای که تحت ضربه سرعتپایین
هستند از مدلهای آسیب پیش روند مبتنی بر مکانیک آسیب
پیوسته و در ترکیب با المانهای کوهسیو استفاده کردند .برای
مدلسازی این نمونه در نرمافزار آباکوس با استفاده از زیر برنامه
وی یومت بررسی کردند .نتایج بهدستآمده از شبیهسازی با
عکسهای رادیوگرافی گرفتهشده مقایسه شد .در این مقاله
توانستند با مدلی که در آن تنها از آسیب بین الیهای با المان
کوهسیو استفاده کردند پاسخ تأثیر ساختاری لمینت را پیشبینی
کنند .ولی نتوانستد بهدرستی توزیع ضخامت الیهها را انجام
دهند .رابین السون و همکارانش در سال  2292به بررسی
معیارهای پارگی پوسته و ترکخوردگی برشی هسته بر روی
ساندویچ پانل پرداختند[ .]1در این تحقیق ساندویچ پانل با هسته
فوم با چگالی  12کیلوگرم بر مترمکعب و لمینت از جنس الیاف
کربن /رزین اپوکسی تحت ضربه با سرعتپایین قراردادند .در این
آزمایش نشان دادهشد که فشار پارگی پوسته ،بار برشی هسته را
محدود می کند و با انتخاب ضخامت هسته بیشتر از یک مقدار
آستانه خاص ،میتوان از ترکخوردگی برشی هسته جلوگیری
کرد .فلی و همکاران در سال  2296یک مدل تحلیلی ساده جدید
برای ساندویچ پانل کامپوزیتی تحت تأثیر ضربه سرعتباال با
پرتابه مسطح ارائه کردند[ .]8مشاهده شد که وقتی جرم پرتابه
با مقدار ثابت قطر آن افزایش مییابد سرعت حد بالستیک کاهش
مییابد .آنها همچنین دریافتند که انرژی جذبشده برای تغییر
شکل لمینت بیش از انرژی است که برای جدایش الیهای در
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شکست موضعی لمینت از بین میرود .دیماسی و همکاران در
سال  2291تأثیر ضربه با سرعت پایین بر روی ساندویچ پانل با
هسته فوم تقویتشده با پین را با استفاده از المان محدود
موردبررسی قراردادند[ .]1آسیبپذیری ساندویچ پانلها در ضربه
با سرعت پایین ،استفاده از آن را در هواپیما محدود میکند .آنان
دریافتند که تقویت هسته فوم با پین ،باعث کاهش آسیب هسته
فوم میشود .شوچانگ النگ و همکاران در سال  2298خرابی و
مدلسازی لمینتهای ساندویچ فومی تحت بارگذاری ضربه با
یک مدل عددی جدید مبتنی بر کرنش ماده بررسی نمودند[.]92
این مدل میتواند تخریب نمونههای ساندویچی را با چند پارامتر
بهدرستی پیشبینی کند .آنها در این بررسی دریافتند که قبل از
نفوذ جدایش الیهای فقط در قسمت باالیی ظاهر میشود و پس
از نفوذ منطقه جدایش الیهای بهصورت حلقهای تبدیل میشود.
همچنین مشاهده شد ساختارهای ساندویچی با هسته سخت
نسبت به نمونه دارای هسته نرم نسبت به جدایش الیهای
آسیبپذیرتر هستند .در سال  9316قاسمی قلعه بهمن و
همکاران ،بر روی سازوکارهای خرابی در کامپوزیتهای چندالیه
سوراخدار تحت بارگذاری کش شی با استفاده از انتشار صوت
پرداختند[ .]99هدف از تحقیق آنها بررسی و دستهبندی انواع
مختلف سازوکارهای خرابی در نمونههای کامپوزیتی چندالیه
سوراخدار ،تحت بارکششی با استفاده از روش انتشار صوت
بودهاست .نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشاندهنده بازدهی
مطلوب روش انتشار صوت در تعیین نوع خرابیها و مقدار درصد
هریک از آنها در کامپوزیتهای چندالیه است .در سال 9311
رفاهی اسکوئی و همکاران به مطالعه رفتار ضربهای پانلهای
ساندویچی شیشه/پلی استر فوم با بهرهگیری از روش نشر آوایی
پرداختند[ .]92نتایج حاصله حاکی از ارتباط مکانیزم های
مختلف شکست با دادههای آکوستیکی بود .زکی زاده و همکاران
در سال  9311ارزیابی عیوب حاصل از ضربه سرعتپایین را بر
روی ساندویچ پانل شیشه/پلیاستر با هسته فوم با استفاده از
روش نشر آوایی موردبررسی قراردادند[ .]93آنها در آن تحقیق،
فرکانسهای شکست مربوط به هر یک از مکانیزم های شکست
در ساندویج پنل تحت ضربه  22،38و  62ژول را ارزیابی کردند
و دریافتند که شکست الیاف بیشترین فرکانس و شکست رزین
کمترین فرکانس را دارد .آنها همچنین استحکام الیه چینیهای
مختلف را تحت آزمون تجربی مورد بررسی قراردادند و الیهچینی
مناسبتر را انتخاب نمودند.
امروزه کاربرد ساندویچ پانلها در سازههای مختلف ازجمله در
صنایع هوایی و دریایی و ساختمانی بسیار مشهود است .سازههای
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ساندویچی در برابر ضربه بسیار حساس هستند .با توجه به این
موضوع و کاربرد ساندویچ پانل در صنایع هوایی و احتمال برخورد
اجسام معلق در جو و همچنین برخورد پرندگان با سازههای
هوایی ،بررسی مقاومت این نوع از کامپوزیتها در برابر ضربه و
بررسی مقدار آسیب ناشی از ضربه بسیار ضروری است.
هدف از این تحقیق بررسی پیشبینی مقاومت ساندویچ پانل
تحت تأثیر ضربه سرعتپایین با آزمایشهای تجربی و شبیهسازی
با مدل المان محدود میباشد .به دلیل اینکه آسیب در ضربههای
سرعتپایین بهصورت داخلی میباشد و با چشم غیرمسلح دیده
نمیشود به همین منظور برای اعتبار سنجی آسیبهای
درونالیهای و بینالیهای حاصل از شبیهسازی از نتایج آزمون
تجربی که توسط مرجع انجامشده است پرداختهمیشود .با توجه
به باال بودن هزینه و زمان آزمایشهای تجربی امروزه استفاده از
نرمافزارهای المان محدود جهت پیشبینی رفتار مواد کامپوزیتی
بسیار پرکاربرد است .به همین منظور برای پیشبینی
مکانیزمهای آسیب نرمافزار المان محدود آباکوس مورداستفاده
قرار گرفت.

میلیمتر و ضخامت هسته  26میلیمتر در مجموعه ساندویچ پانل
باضخامت  32میلیمتر ساخته شد .بعد از برشهای الزم ابعاد
نهایی ساندویچ پانل  022×022میلیمتر به دست آمد که برای
انجام آزمونها موردنظر به چهار قسمت  222×222میلیمتر
تقسیم شد.

شکل  -1قالب ساختهشده برای تزریق فوم و الیه چینی

شکل  -2الیه چینی الیاف به همراه رزین بر روی صفحات قالب

 -2مواد و روش تحقیق
 -9-2مواد مورداستفاده

در این پژوهش از رزین پلیاستر بهعنوان فاز زمینه و از الیاف
شیشه بهعنوان تقویت کننده در ساخت پوستهای ساندویچ پانل
استفاده شد .هسته ساندویچ پانل از جنس فوم پلی اورتان با
چگالی  02کیلوگرم بر مترمکعب میباشد.
 -2-2روش ساخت نمونه و مشخصات ابعادی
پوسته ساندویچ پانل بهصورت الیه گذاری دستی ساختهشده
است .برای ساخت نمونه از قالب  222×222میلیمتر که از دو
ورق با همین ابعاد و سه عدد پروفیل  022میلیمتری ساختهشده
استفاده گردید .شکل  9قالب استفادهشده برای ساخت نمونه را
نشان میدهد .بعد از ساخت قالب الیه گذاری الیاف شیشه به
همراه رزین پلیاستر به روش دستی بر روی هریک از ورقههای
 222میلیمتر انجام شد .شکل  2ساخت پوسته را بهصورت
دستی نشان میدهد .بعد از الیه چینی الیاف بر روی دو صفحه
قالب پوسته ،دو طرف ساندویچ پانل ایجاد شد .سپس پوستههای
ایجادشده همراه با صفحات قالب مونتاژ و توسط گیره به هم
متصل شد و در ادامه با ترکیب پلی ایل و ایزوسیانات و ریختن
این ترکیب در فضای خالی بین دوپوسته ساندویچ پانل موردنظر
ساخته شد .درنهایت ساندویچ پانل ساختهشده بهصورت چهار
الیه با الیه چینی {}12،12،12،12و ضخامت هر پوسته 2
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 -3-2آزمون تجربی ضربه
آزمون ضربه سرعتپایین طبق استاندار  ASTM-D7136بر
روی ساندویچ پانل با پوسته شیشه/پلیاستر و هسته فوم پولی
اورتان انجام شد در شکل  3نمای از انجام آزمون ضربه را نشان
میدهد .آزمون ضربه با نیرو  22ژول بر روی نمونه انجام شد.
خروجی آزمون ضربه بهصورت دادههای شتاب-زمان داده شد که
با ضرب جرم ضربه زننده در شتاب نمودار نیرو –زمان و در ادامه
با انتگرالگیری از دادههای نیرو –زمان جابجایی محاسبه شد.

شکل  -3نمای از انجام آزمون ضربه

02

-0-2آزمون نشر آوایی
از دیگر اقدامات مهم در آزمون ضربه ،ثبت دادههای آکوستیک
با استفاده از سیستم آکوستیک امیشن دوکاناله و سیستم پی
سی آی 9با نرخ دادهبرداری  02 MHzاستفاده گردید.
فعالیتهای شناساییشده توسط سنسور ،به وسیله پیش
تقویتکننده با حد آستانه  40دسیبل تقویت شدند و مطابق
شکل  0ابتدا توسط دو عدد سنسور پیزو الکتریک بر روی هر
یک از نمونهها در موقعیت وسط هریک از ضلعها موقعیت دهی
شد برای بهبود عبور دهی سیگنال بین نمونه و سنسور و اتصال
مناسب حسگر به سطح نمونه ،از گریس سیلیکون خالء استفاده
شد .کالیبراسیون آکوستیک با آزمونهای شکست نوک مداد
مطابق استاندارد ASTME1106-12انجامشده و هر آزمون دو
بار تکرار شده تا خطای دادهبرداری حذف شود] .[13نمونه
سیگنال دریافت شده از آزمون آکوستیک را نشان میدهد.

صفحه مربع ای مدل شد .برای بررسی آسیب جدایش الیهای از
اتصال چسبنده بین الیهها استفاده شد .پوسته ساندویچ پانل
بهصورت پوستهپیوسته 2چهار الیه مدل شده است که برای
کاهش زمان محاسبات المانها فقط در ناحیه ضربه ریز شد .و
همچنین برای کاهش محاسبات برای اتصال الیههای پوسته
پایین از قید اتصال کامل 3استفاده شد .الزم به ذکر است پوسته
پایین در آزمون تجربی هیچ آسیبی ایجاد نشده است .نحوه اعمال
قیود را نشان میدهد .با در نظر گرفتن حداکثر نیروی تماسی
بعنوان معیار مقایسه با آزمون تجربی با ریز کردن المانها از
 2/222تا  2/222622بهینهترین سایز میش در ناحیه ضربه
 2/22922متر و برای سایر نواحی 2/922متر در نظر گرفته شد.
المان استفادهشده برای لمینت از نوع المان کاهشیافته پوسته
پیوسته ( )SC8Rو برای فوم پولی اورتان از المان
کاهشیافتهجامد )C3D8R( 0استفادهشده است .برای لمینت
آسیب پیشرونده و روش حذف المان استفادهشده است .برای
مدل کردن ضربه زننده از نیمکره با قطر  96میلیمتر و بهصورت
جسم صلب با المانهای پوسته مدل شده است.

شکل  -4آزمون غیر مخرب آکوستیک امیشن

شکل  -0اعمال قیود در بین الیهها

شکل  -5نمونه سیگنال دریافت شده آزمون آکوستیک

 -2-2مدلسازی المان محدود
در این تحلیل برای شبیهسازی ضربه از نرمافزار آباکوس با
حلگر صریح استفادهشده است .صفحه ساندویچی بهصورت یک
1 PCI
2 Continuum shell
3 Tie
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در این تحلیل هسته بهصورت االستیک –پالستیک در نظر
گرفتهشده است .برای قسمت االستیک هسته فوم بهصورت
االستیک ایزوتروپ و از پارامترهای مدل االستیک و ضریب
پواسون استفاده شد و برای قسمت پالستیک از مدل فوم
قابلتخریب 2و سختشوندگی ایزوتروپ در نرمافزار آباکوس
مدلسازی شد .رفتار سختشوندگی با استفاده از دادههای آزمون
فشار تکمحوری دادهشده است .از بخش پوسته برای تعیین
ساختار الیه ،نوع ماده و جهتگیری هر الیه استفاده شد .معیار
شکست برای لمینت توسط هاشین برای شناسایی حالتهای
شکست در ماتریس و الیاف تحت هردو شکست کشش و فشاری
4 solid
5 Crashbal foam

03

و شامل چهار حالت شکست استفاده شد .خواص مکانیکی
موردنظر برای پوسته و هسته فوم در جدول 2 ،9و 3برای انجام
شبیهسازی آمده است.

شکست≥ 1
𝜎11 2
{= ) (
𝐶𝑋
بدون شکست< 1

)(2

معیار کششی

ماتریس)(𝜎22 ≥ 0
شکست≥ 1

)(3

جدول  -1خواص مکانیکی درون الیهای پوسته کامپوزیتی
شیشه/پلیاستر
خواص درون الیهای

9622
20
2
9916
2920
2931
012
322
02
62
32

جدول  -2خواص مکانیکی بین الیهایی پوسته کامپوزیتی
شیشه/پلیاستر
خواص بین الیه ایی

مقدار
= 𝑇𝑇𝐾 = 𝑆𝑆𝐾 𝐾𝑁𝑁 = 120000
48000
𝑇𝑛 = 30‚ 𝑇𝑠 = 𝑇𝑡 = 80
𝐺𝑛 = 500‚ 𝐺𝑆 = 𝐺𝑡 = 970

جدول  -3خواص مکانیکی فوم پلی اورتان
خواص
چگالی ( )𝑘𝑔⁄𝑚3
مدخل االستیسیته (𝑎𝑝𝑀)
ضریب پواسون
مقاومت فشاری (𝑎𝑝𝑀)
مقاومت برشی (𝑎𝑝𝑀)

مقدار
09
299

معیار شکست برای لمینت توسط هاشین برای شناسایی حالتهای شکست
در ماتریس و الیاف تحت هردو شکست کشش و فشار شامل چهار حالت
شکست است .حالتهای شکست در معیار هاشین به شرح زیر است:

)(1

معیار فشار

شکست≥ 1
𝜎11 2
𝜏12 2
{ = ) (𝛼( ) +
𝑇𝑋
𝐿𝑆
بدون شکست< 1

شکست≥ 1
𝜎22 2
𝑌𝐶 2
𝜎22
𝜏12
(
([ ) +
]) − 1
{=) (+
𝑇𝑆2
𝑇𝑆2
𝐶𝑌
𝐿𝑆
بدون شکست< 1

بردار تنش مؤثر را نشان میدهد.
-9-9-2-2آسیب بین الیهای
از روش اتصال چسبنده برای بررسی جدایش الیهای در
ساندویچ پانل استفاده شد .اساس این روش تعامل رفتار منسجم
دو سطح مجاور است .تنش کششی و جابجایی گرههای روی
سطوح توسط قانون جدایش کششی 9ارائه میشوند .الزم به ذکر
است همانند آسیب درون الیهای آسیب بین الیهای دارای تکامل
آسیب میباشد.
تنش کششی روی یک سطح از سه جزء تشکیلشده است ،یک
تنش نرمال و دو تنش برشی .رفتار االستیک میتوان بهصورت
زیر نوشت:
)(5

0 δn
] 0 ] [ δs
k t δt

tn
kn
t = [ ts ] = [ 0
tt
0

0
ks
0

𝑡 تنشهای کششیδ،3جابجایی جدایی 2و𝑘 سفتی میباشد.
برای کنترل معیار آسیب جدایش الیهای از قانون جدایی درجه
دوم 0استفاده شد .در این قانون فرض میشود زمانی که تابع
درجه دوم به یک برسد آسیب آغاز میشود.
2

)(6

فایبر)(𝜎11 ≥ 0

ماتریس)(𝜎22 < 0

را به معیار شکست کششی الیاف تعریف میکند 𝜎22 ،𝜎11.و 𝜏12

3
993

+

در اینجا 𝑇𝑋و 𝐶𝑋 به ترتیب استحکام کششی و فشاری در جهت
طولی و 𝑇𝑌و 𝐶𝑌مقاومت کششی و فشاری در جهت عرضی
میباشد𝑆𝐿 .و 𝑇𝑆 استحکام برشی درون صفحهای در جهت طولی
و عرضی هستند 𝛼 .ضریبی است که مقدار مقاومت برشی طولی

0932

 -9-2-2تکامل و گسترش آسیب

معیار کششی

)(4

مقدار

چگالی ( )𝑘𝑔⁄𝑚3
مدول االستیسیته در جهت الیاف ( 𝑎𝑝𝐺)
مدول االستیسیته در جهت عمود بر الیاف ( 𝑎𝑝𝐺)
مدول برشی در جهت الیاف ( 𝑎𝑝𝐺)
مدول برشی در جهت عمود برالیاف ( 𝑎𝑝𝐺)
ضریب پواسون
مقاومت کششی در راستایی الیاف (𝑎𝑝𝑀)
مقاومت فشاری در راستایی الیاف (𝑎𝑝𝑀)
مقاومت کششی در راستایی عمود بر الیاف (𝑎𝑝𝑀)
مقاومت فشاری در راستای عمود برالیاف (𝑎𝑝𝑀)
مقاومت برشی (𝑎𝑝𝑀)

خواص االستیک (𝑎𝑝𝑀)
مقاومت شروع آسیب(𝑎𝑝𝑀)
انرژی شکست (𝑁)𝑚⁄

معیار فشار

بدون شکست< 1

{=

2
𝜏12
)
𝑆2

2
𝜎22
( 2
𝑇𝑌

2

2

〉 〈δn
δs
δt
( 0 ) + ( 0) + ( 0) ≥ 1
δn
δs
δt

فایبر)(𝜎11 < 0
1 Traction-separation
2 Separation displacement
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3 Traction stress
4 Quadratic separation law

04

 𝛿𝑠0 ،𝛿𝑛0و  𝛿𝑡0به ترتیب مقدار اوج جدایی اتصال رازمانی که
جدایی در امتداد اتصال نرمال و جهت برشی دوم و سوم را نشان
میدهد.
-2-9-2-2تکامل آسیب
قانون تکامل آسیب در جدایش الیهای شبیه قانون تکامل
آسیب در آسیبهای درون الیهای است .هنگامیکه معیار آسیب
به یک برسد سختی کوهسیو کاهش مییابد.

شکل  -7مدل المان محدود

شکل  -7قانون کشش –جدایی برای اتصال چسبنده[]14

𝐶 𝐺 انرژی شکست الیهالیه شدن باحالتهای مختلط 9است.
در این بررسی از معیار  B-K2بهعنوان نسبت حالت مختلط در
پیشبینی و تکثیر جدایش الیهای استفادهشده است .معادله
( )1معیار B-Kرا نشان میدهد:
η

)(7

Gsc + Gtc
GC = Gnc + (Gsc − Gnc ) ( c
)
Gs + Gnc

𝑐𝑡𝐺𝐺𝑠𝑐 ،و 𝑐𝑛𝐺 انرژیهای شکست در جهت نرمال وبرشی
هستند 𝜂 .پارامتر مربوط به خواص مواد میباشد.
 -3نتایج و بحث
شکل  8مدل المانمحدود را برای شبیهسازی آزمون ضربه در
آباکوس را نشان میدهد .این مدل شامل  88236المان جامد
( )C3D8Rو  36212المان پوستهپیوسته ( )SC8Rمیباشد.
شرایط مرزی باتوجه به شکل فیکسچرها در آزمون تجربی
بهصورت پارتیشنبندی به قسمت زیرین نمونه اعمالشده است
که در شکل  8بارنگ قرمز مشخص شدهاست .در مدل المان
محدود ،سرعت اولیه معادل سرعت لحظه برخورد پرتابه به ضربه
زننده داده شد .زمان محاسبه این مسئله با پردازنده  0هستهای
 22ساعت میباشد.

1 mixed modes
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 -9-3نمودار نیرو -جابجایی
شکل  1نمودار نیرو-جابجایی را نشان میدهد .جابجایی
برحسب متر و نیرو برحسب نیوتون دادهشده است ،نمودارهای
تجربی توسط شتاب سنج در آزمون تجربی از دادههای شتاب-
زمان که بهعنوان خروجی از دستگاه گرفتهشده است به روش
انتگرالگیری بهدستآمده است .در این مقاله برای اعتبار سنجی
دادههای المان محدود از نتایج آزمون تجربی استفاده شد .در این
نمودار مشاهده میشود که حداکثر نیروی تماسی بین نمودار
تجربی و المان محدود از توافق خوبی برخوردار است .در برگشت
االستیک بین این دو نمودار اختالف میباشد که میتواند ناشی
از شرایط ساخت نمونه که بهصورت دستی ساختهشده که آن
خطای اپراتوری وجود دارد که تعریف کردن این شرایط در
نرمافزار المان محدود امکانپذیر نیست .با توجه به پژوهشهای
انجامشده در آزمون ضربه با نرمافزارهای المان محدود میتوان
به این نتیجه رسید که مدل استفادهشده در این تحلیل از اعتبار
نسبتاً خوبی برخوردار است .در نمودار نیرو-جابجایی مشاهده
می شود نمودار حاصل از آزمون تجربی دارای دامنه بازتر نسبت
به حالت مدل المان محدود دارد که نشان میدهد مدل تجربی
انرژی بیشتری را جذب نموده است .با توجه به نمودار حاصل
می توان به این نتیجه رسید که این ساندویچ پانل در ضربه
سرعتپایین دارای برگشت االستیک خوبی نمیباشد.

2 Benzeggagh-Kenane
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0
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شکل  -9نمودار فرکانس –زمان برای نمونه ساندویچ پانل تحت تأثیر

شکل  -8مقایسه نمودار نیرو-جابجایی آزمون تجربی با شبیهسازی

ضربه

-2-3نمودار فرکانس-زمان برای هر یک از مکانیزمهای
شکست احتمالی در ساندویج پانل
شکل  92نمودار فرکانس –زمان را برای نمونه ساندویچ پانل
نشان میدهد .سیگنالهای که فرکانس آنها پایینتر از 222
کیلوهرتز باشد در طبقهبندی شکست رزین قرار میگیرند
سیگنالهای که بازه فرکانسی آنها بین  292تا  322کیلوهرتز
باشد جدایش الیاف از رزین و الیهالیه را نشان میدهد.
فرکانسهای باالی  362مربوط به شکست الیاف میباشد].[15
در نمودار فرکانس-زمان مشاهده میشود که با توجه به نوع
ماتریس که یک ماده ترد و استحکام پایین است فرکانسهای
شکست ماتریس در سرتاسر بازه زمانی دیده میشود ،همچنین
جدایش الیاف از ماتریس و جدایش الیهای که دارای بازه
فرکانسی یکسان میباشند در نمودار مشاهده میشود ،شکست
الیاف در فرکانسهای باال در نمودار فرکانس-زمان مشاهده شد.
الزم به ذکر است تشخیص این عیوب با چشم غیرمسلح
امکانپذیر نمیباشد ولی در آزمون نشر آوایی وجود این آسیبها
در ساندویچ پانل به صورت واضح تشخیص داده شده است .آسیب
قالب در این نوع از کامپوزیت با این الیهچینی آسیب ماتریس
میباشد.

جدول  0مقایسه تصاویر اسکن شده از آزمون تجربی را با آسیب
الیهالیهشدگی در بین الیههای پوسته ساندویچ پانل را نشان
میدهد .در این تصاویر مشاهده میشود بیشترین آسیب
ایجادشده در بین الیهها مربوط به رابط 2|3 9میباشد .و کمترین
آسیب بین الیههای  9|2ایجاد میشود .در این تصاویر دیده شد
که شکل آسیب ایجادشده بین  3|0مشابه تصویر اسکن شده
آزمون تجربی میباشد ،رابط  3|0در سمت ضربه میباشد .الزم
به ذکر است تصاویر در این بررسی بهصورت بزرگنمایی میباشد.
واضح است که در بازرسی تصاویر چشمی نمیتوان وجود چنین
آسیب را تشخیص داد به همین منظور با مراجع به نمودار
فرکانس-زمان حاصل از آزمون نشر آوایی میتوان فرکانس
جدایش الیه ای و جدایش الیاف از ماتریس را مشاهده نمود که
در تحلیل المان محدود هم وجود چنین عیبی به وضوح قابل
مشاهده میباشد.

1 interface
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جدول -4مقایسه تصویر اسکن شده از آزمون تجربی با آسیب

جدول -5مقایسه آسیبهای درون الیهای در شبیهسازی را با تصویر
اسکن شده آزمون تجربی

شکست فشاری الیاف

الیهالیهشدگی در بین الیههای پوسته ساندویچ پانل

فوم|1

شکست کششی الیاف

1|2

شکست فشاری ماتریس

2|3

کششی

4|3
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تجربی

جدول  2آسیب درون الیهای در مقایسه با اثر ضربه بر روی
ساندویچ پانل در آزمون تجربی نشان میدهد .تصاویر در ابعاد
واقعی برای بررسی آسیب درون الیهای آورده شده است .وجود
آسیبهای شکست الیاف و ماتریس در آزمون نشر آوایی به خوبی
مشخص است و میتوان گفت وجود چنین آسیبهای در اثر این
ضربه حتمی است که در تحلیل المان محدود هم به وضوح قابل
مشاهده است به عبارتی میتوان گفت مدل المان محدود از اعتبار
نسبتاً خوبی برخوردار است .با توجه به نتایج شبیهسازی و نشر
آوایی مشخص است آسیب غالب این نوع از کامپوزیت با این نوع
الیه چینی آسیب ماتریس میباشد ،ماتریس از جنس پلی/استر
که یک ماده ترد میباشد باعث میشود که این نوع از کامپوزیت
دارای خاصیت برگشت االستیک کمی باشد.
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 شناسایی سهم هرکدام از این مکانیزم ها در شکست.تغییر کند
 در این مقاله با استاده از نتایج.نهایی کامپوزیتها ضروری است
آزمون نشرآوایی و شبیهسازی المان محدود به بررسی این
مکانیزمهای آسیب ناشی از ضربه سقوط آزاد در ساندویچ پانل
 تفکیک فرکانسی رویدادهای.پلیمری با هسته فوم پرداخته شد
رخداده سیگنال صوتی امکان تشخیص مکانیزم خرابی را فراهم
 با شبیهسازی المان محدود رفتار، عالوه برآزمون نشرآوایی.آورد
سازه کامپوزیتی و نوع آسیبهای ناشی از ضربه سقوط آزاد مورد
 با توجه به نتایج شبیهسازی و نشر آوایی.بررسی قرار گرفت
مشخص است که آسیب غالب این نوع از کامپوزیت با این نوع
استر/ ماتریس از جنس پلی.الیه چینی آسیب ماتریس میباشد
که یک ماده ترد میباشد باعث میشود که این نوع از کامپوزیت
 برای پانل.دارای خاصیت برگشت االستیک کمی باشد
ساندویچی نیز میتوان ذکر کرد که نقش فوم در توزیع بیشتر و
یکنواختتر انرژی ضربه و جلوگیری از تمرکز تنش اولیه در ضربه
 با مقایسه نتایج تجربی و شبیهسازی میتوان اظهار کرد.میباشد
.که مدل المان محدود از اعتبار نسبتاً خوبی برخوردار است
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Abstract:
Nowadays, polymer based sandwich panels are widely used in industry because of their excellent
physical properties compared to metalic alloys, such as lightness, high strength to weight ratio, and so
on. Different mechanisms of damage occur during mechanical loading of the composites. Accumulated
defects eventually lead to the composite failure. Matrix cracking, fiber breakage, and delamination are
some of the damage mechanisms caused by these types of structures. It is necessary to identify the
contribution of each mechanism to the ultimate failure of the composites. Non-destructive monitoring
of this type of structures and prediction of damage with simulation by finite element method is very
important. In this paper, damage mechanisms under low impact impact for sandwich panel made of glass
/ polyester shell and polyurethane foam core was investigated. In the present study, the shell and core
of the sandwich panel was made manually and the sandwich sample was affected by the impact of 20
Joule, and during the test, acoustic data was stored by the installed sensor and was analyzed. Also, the
impact process modeled using Abaqus FE software with explicit dynamic solver and damage
mechanisms investigated applying cohesive bonding between layers and the proposed finite element
model. The results obtained from the empirical test and simulation were discussed and there is a good
agreement observed between them.
Keywords: Finite element modeling, Composite, Drop Test, Acoustic emission
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