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چکیده

:اطالعات مقاله

 فلز یکی از پرمصرفترین کامپوزیتهای زمینه پلیمری ترکیبی در صنایع هوایی و سازههای دریایی هستند/کامپوزیتهای چندالیه الیاف
 تلفیق خواص مواد فلزی و کامپوزیتی مهمترین دلیل در استفاده.که با اتصال بین الیههای فلزی به الیههای کامپوزیتی ساخته میشوند
 رفتار ضربهای سرعت، در تحقیق حاضر، با توجه به کاربرد این نوع از کامپوزیتها در شرایط دمایی مختلف.از این کامپوزیتها میباشد
. درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت+90  و+ 25 ،- 45  فلز هوشمند تحت دماهای/پایین چارپی کامپوزیتهای چندالیه الیاف
 و چهار الیه رزین اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه ساخته6061-T6  فلز هوشمند از دو الیه آلومینیوم/کامپوزیتهای چندالیه الیاف
 متغیرهای مورد بررسی در این. درصد پیشکرنش در الیهی میانی آنها قرار گرفتند5 شدند که سیمهای آلیاژ حافظدار نیز با صفر و
. شامل اثرات تعداد و پیشکرنش سیمهای آلیاژ حافظهدار و همچنین اثر دما بر میزان جذب انرژی کامپوزیتهای مذکور بود،مطالعه
8  و14 ،20  به ترتیب سبب افزایش،درجه سانتیگراد+90  و+ 25 ،- 45  در دماهای، سیم آلیاژ حافظهدار2 نتایج نشان داد که وجود
.درصد جذب انرژی نسبت به نمونههای بدون سیم آلیاژ حافظهدار شده است
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Fiber metal laminates (FMLs) are one of the most widely used hybrid polymeric composites in the
aerospace and marine industries that are fabricated using the bonding between the metallic and polymeric
layers. The combination of the advantages of both metals and composites is the main reason for the usage
of the FMLs. Due to the application of FMLs under different temperature conditions, in the present study,
the Charpy impact behavior of smart FMLs in comparison to fiber metal laminate was investigated at
temperatures of -45, +25 and 90 °C. FML samples were made of two layers of 6061-T6 aluminum alloy
and four layers of glass fiber-reinforced epoxy (GFRE), which shape memory alloy (SMA) wires by zero
and 5% pre-strain were placed in the middle layers. The investigated parameters in this study were the
number of SMA wires, the pre-strain effect of SMA wires, and also the effect of temperature on the
energy absorption values of the FMLs. The results showed that the presence of two SMA wires at
temperatures of -45, +25 and + 90 °C respectively caused the increment in the energy absorption by 14,
20 and 8%, compared to the without SMA wire samples.
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 -1مقدمه

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

در سالهای اخیر ،استفاده از کامپوزیتهای زمینه پلیمری به عنوان یکی از
سازهها ی مهندسی سبک ،در صنایع مختلف گسترش یافته است .این
کامپوزیتها از لحاظ خواص گرمایی به دو دستهی گرمانرم و گرماسخت
طبقهبندی میشوند .کامپوزیتهای گرماسخت با داشتن خواص مکانیکی بهتر
نسبت به کامپوزیتهای گرمانرم ،به عنوان یکی از پرمصرفترین کامپوزیتها
در صنایع هوایی و دریایی شناخته شدهاند .با این وجود ،کامپوزیتهای
گرماسخت دارای معایبی از جمله مقاومت کم در برابر ضربه هستند .بنابراین،
در دههی هفتاد محققان دانشگاه صنعتی دلف 1با اتصال الیههای کامپوزیتی
به الیههای فلزی موفق به ساخت کامپوزیتهای چند الیه الیاف /فلز 2شدند
[.]1
خواص منحصر به فرد کامپوزیتهای چندالیه الیاف /فلز مانند مقاومت به
ضربهی خوب ،مقاومت به خستگی باال و مقاومت در برابر آتش نسبت به
کامپوزیتها و فلزات ،باعث شده است که این مواد به عنوان بدنهی هواپیما
مورد استفاده قرار گیرند .از طرف دیگر ،با توجه به گزارشات تخریب 71
هواپیمای بوئینگ ،747 3حدود  90مورد از تعمیرات ناشی از اثر برخورد یا
ضربهی اجسام خارجی بوده است .این برخوردها شامل برخورد پرندگان،
اصابت تگرگ ،افتادن بار و ابزار روی بدنه و دیگر آسیبهای حاصل از ضربهی
سرعت پایین بودهاند [.]4-2
4
استفاده از آلیاژهای حافظهدار یکی از راهکارهای بهبود خواص مکانیکی
کامپوزیتهای پلیمری میباشد .در سال  ،1988راجرز و همکارانش [ ،]6در
دانشگاه ویرجینیا 5از کامپوزیتهای تقویتشده با آلیاژهای حافظهدار برای
افزایش خواص مکانیکی استفاده کردند .امروزه این آلیاژها به صورت تسمه،
سیم و ورق به منظور کاهش شدت آسیب ،افزایش خودترمیمی و همچنین
افزایش خواص مکانیکی درون کامپوزیتهای مختلف قرار میگیرند [.]8-3
افزودن آلیاژهای حافظهدار درون کامپوزیتها ،به دو روش متفاوت
خاصیت فعال و انرژی کرنشی 6انجام میشود .در روش خاصیت فعال ،مکانیزم
تقویتکنندگی ناشی از کسر حجمی و مدول ذاتی آلیاژ حافظهدار است که
بدون اعمال پیش کرنش درون کامپوزیت قرار میگیرد .در روش انرژی
کرنشی ،قبل از جایگذاری آلیاژ حافظهدار درون کامپوزیت ،این آلیاژ تحت -
کرنش اولیه قرار میگیرد [.]12-9
اسالمی-فارسانی و همکاران [ ،]5به بررسی مقاومت به ضربه سرعت
باالی کامپوزیتهای چندالیه الیاف /فلز حاوی  4 ،2و  8سیم آلیاژ حافظهدار
پرداختند .با توجه به نتایج حاصل از این آزمون ،پیشکرنش سیمهای آلیاژ
حافظهدار ،سبب افزایش میزان جذب انرژی کامپوزیتهای چندالیه الیاف /فلز
هوشمند ،نسبت به کامپوزیت بدون سیم شد که بیشترین میزان جذب انرژی
مربوط به نمونهی حاوی  8سیم آلیاژ حافظهدار (بدون پیشکرنش) است.
از طرفی دیگر ،وجود آلیاژ حافظهدار بدون پیشکرنش درون الیههای
کامپوزیت ،در مکانیزم تخریب تاثیرگذار است .نتایج مطالعهی دن و
همکارانش [ ،]13نشان داد که با افزایش کسر حجمی سیم آلیاژ حافظهدار
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(بدون پیشکرنش) به دلیل اثر جدایی بین سیم و کامپوزیت ،7آسیبهای
بین الیهای افزایش مییابند.
رمضانی و همکاران [ ،]14به بررسی اثر افزودن و تاثیر میزان پیشکرنش
سیم آلیاژ حافظهدار بر مقاومت به ضربهی سرعت پایین کامپوزیتهای
چندالیه الیاف /فلز پرداختند .آنها گزارش کردند که تعبیه سیم آلیاژ حافظه-
دار باعث سفتی ظاهری ناحیه تماس میشود .همچنین با افزایش پیشکرنش
و ایجاد تنش پسماند ،نرخ انتقال انرژی از جسم ضربه زننده به داخل
کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز با آهنگ کندتری صورت میپذیرد که این
مکانیزم سبب کاهش جذب انرژی در قسمت کامپوزیتی میشود.
عصفوری و همکاران [ ،]3به بررسی اثر زاویه الیاف ،میزان پیشکرنش و
محل قرارگیری سیمهای آلیاژ حافظهدار ،بر میزان جذب انرژی کامپوزیت
چندالیه الیاف /فلز پرداختند .آنها گزارش دادند که بیشترین میزان جذب
انرژی زمانی ایجاد میشود که حداکثر میزان پیشکرنش اعمال شود .از طرفی
دیگر ،زمانی که کمترین فاصله بین سیم و ضربه زننده ایجاد شود ،جذب
انرژی افزایش مییابد.
کریملو و همکاران [ ،]15به بررسی تاثیر محل قرارگیری و میزان پیش-
کرنش سیمهای آلیاژ حافظهدار بر خواص کمانشی کامپوزیت چندالیه الیاف/
فلز پرداختند .نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که با افزایش پیشکرنش
سیمها ،به علت افزایش تنش پسماند در پیشکرنشهای باالتر ،میزان نیروی
بحرانی کمانش افزایش مییابد .همچنین قرارگیری سیمهای آلیاژ حافظهدار
در الیههای دورتر از تار خنثی باعث افزایش حد تحمل بار کامپوزیت چندالیه
الیاف /فلز میشود.
با توجه به تحقیقات انجام شده ،در صورت تعبیهی سیم آلیاژ حافظهدار
درون کامپوزیت ،افزایش و کاهش خواص مکانیکی ناشی از رقابت دو عامل
گسستگی و افزایش مدول االستیک است .به بیان دیگر ،جدایی بین فصل
مشترک کامپوزیت و سیم باعث ایجاد تمرکز تنش در منطقهی جدا شده و
کاهش خواص مکانیکی میشود که این تخریب در اثر اعمال بیش از حد
پیشکرنش و اعمال حرارت ایجاد خواهد شد [.]21-16
کین و همکاران [ ،]18به بررسی برگشتپذیری سیم آلیاژ حافظهدار
پیشکرنش شده در اثر افزایش دما پرداختند .آنها گزارش کردند که افزایش
دما تا باالتر از پایان آستنیت ،سبب ایجاد تنش بازیابی در سیمهای آلیاژ
حافظهدار دارای پیشکرنش میشود .بنابراین ،هنگامی که تنش خارجی
اعمال شده کمتر از تنش بازیابی باشد ،تنش فشاری ایجاد شده سبب جدایی
بین سیم و کامپوزیت میشود .در نتیجه ،تغییرات دمایی در خواص مکانیکی
و فصل مشترک کامپوزیت و سیم آلیاژ حافظهدار تاثیر بسزایی دارد [ 22,
.]19
کنگ و همکاران [ ،]23به بررسی اثر میزان سطح انرژی و مقایسه سطح
آسیب نمونههای کامپوزیتی (اپوکسی /الیاف شیشه) با و بدون سیم آلیاژ
حافظهدار در دماهای منفی ( -10و  -40درجه سانتیگراد) و دمای محیط
پرداختند .نتایج نشان داد که با توجه به دمای آزمایش ،میزان تخریب برای
کامپوزیتهای با و بدون سیم آلیاژ حافظهدار متفاوت است و در نمونههای
دارای سیم ،تغییر دما اثر کمتری بر میزان منطقهی آسیب دیده دارد.
همچنین در دماهای محیط و  -10درجه سانتیگراد ،آسیب نمونههای دارای
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سیم ،بیشتر از نمونههای بدون سیم است که این موضوع بر اثر تقویت-
کنندگی سیم آلیاژ حافظهدار داللت میکند.
پژنیول و همکاران [ ،]24به بررسی مقاومت به ضربهی کامپوزیت
اپوکسی /الیاف شیشه دارای تسمه آلیاژ حافظهدار (با  4 ،2و  6درصد وزنی،
جایگذاری شده در  75درصد ضخامت) ،در دماهای  60 ،30و  90درجه -
سانتیگراد پرداختند .نتایج حاکی از آن است که در نمونههای بدون تسمه
آلیاژ حافظهدار ،با افزایش دما میزان آسیبدیدگی سطح بیشتر میشود .اما،
در نمونههای دارای تسمه ،میزان آسیب ،متغیر میباشد و وابسته به درصد
وزنی تسمه آلیاژ حافظهدار است.
صالحی خوجین و همکاران [ ،]25به بررسی رفتار ضربهای کامپوزیتهای
اپوکسی /الیاف شیشه و همچنین اپوکسی /الیاف کوالر در  4دمای مختلف
پرداختند .با توجه به نتایج گزارش شده توسط آنها ،رشد ترک با دما رابطهی
معکوس دارد ،به عبارتی با کاهش دما رشد ترک افزایش مییابد ،اما با افزایش
دما (تا  +120درجهی سانتیگراد) رشد ترک روند نزولی را نشان میدهد.
همچنین بیان شده است که جذب انرژی در هر دو کامپوزیت تقویت شده با
الیاف شیشه و کوالر وابسته به میزان انرژی ضربه و دما است.
با توجه به کاربرد کامپوزیتهای چندالیه الیاف /فلز در بدنهی
هواپیماهای مسافربری و تجاری و همچنین استفاده از آلیاژ حافظهدار برای
بهبود خواص مکانیکی ،یکی از موارد قابل اهمیت در هنگام پرواز ،بررسی
رفتار ضربهای سرعت پایین این کامپوزیتها در برابر برخورد اجسام خارجی
در دماهای مختلف است که تاکنون تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده
است .بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن سیمهای آلیاژ حافظهدار
بر جذب انرژی کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز است .در ادامه تحقیقات قبلی
صورت گرفته ،در این مطالعه ،به تاثیر شرایط دمایی مختلف بر روی خواص
ضربه کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز شامل سیمهای آلیاژ حافظهدار پرداخته
میشود.
 -2بخش تجربی
 -1-2مواد

پایان مارتنزیت

شروع مارتنزیت

پایان آستنیت

شروع آستنیت

)(Mf

)(Ms

)(Af

)(As

-65 0C

0

-42.61 C

0

19.71 C

0

5.35 C

 -2-2ساخت کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز هوشمند
 -1-2-2اصالح سطحی آلومینیوم
به منظور ایجاد چسبندگی بین ورق آلومینیوم و کامپوزیت زمینه پلیمری،
عملیات اصالح سطحی شیمیایی 5روی ورقهای آلومینیوم انجام شد .ابتدا
سطح آلومینیوم با پنبهی آغشته به استون کامالً عاری از گرد و غبار و چربی
شد .سپس ورقهای آلومینیوم  6061به مدت  1ساعت در محلول دیکرومات
سدیم و اسید سولفوریک غوطهور شده و در نهایت نمونهها در دمای  80درجه
سانتیگراد در آون خشک شدند [.]26
 -2-2-2الیهگذاری کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز هوشمند
پس از اصالح سطحی آلومینیم ،برای ساخت نمونههای کامپوزیتی چندالیه
الیاف /فلز ،سطح آلومینیم با رزین اپوکسی کامالً آغشته شد و با الیهگذاری
چهار الیه کامپوزیت اپوکسی /الیاف شیشه ،سیمهای آلیاژ حافظهدار (با و
بدون اعمال پیشکرنش) در میان این الیهها قرار گرفتند .به منظور اعمال
پیشکرنش سیمهای آلیاژ حافظهدار از پیچهای تعبیه شده در کنارههای
فیکسچر استفاده شد که سیمهای آلیاژ حافظهدار تحت تنش کششی قرار
گرفتند .شکل  1تصویر شماتیک نمونهی چندالیه الیاف /فلز را نشان میدهد.
پس از اتمام فرآیند الیهگذاری ،برای رسیدن به حداکثر خواص مکانیکی و
فیزیکی کامپوزیت ،نمونهها جهت پخت به مدت  7روز تحت فشار در دمای
محیط قرار گرفتند .پس از اتمام زمان پخت و چسبندگی کامل ،نمونهها
طبق استاندارد  ،ISO179-1با ابعاد  70 × 10میلمتر مربع به وسیلهی
واترجت برشکاری شدند .شکل  2نشاندهنده فصلمشترک آلومینیوم/
کامپوزیت پلیمری میباشد .همانطور که دیده میشود ،یک چسبندگی قوی
بین الیهها وجود دارد

Fig. 1 The schematic image of smart FML samples
شکل  1تصویر شماتیکی از نمونهی کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز هوشمند
جدول  1دمای انتقال فازی در سیم آلیاژ حافظهدار نیکل -تیانیوم []5
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نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

در پژوهش حاضر ،به منظور ساخت هستهی کامپوزیتهای چندالیه الیاف/
فلز از رزین اپوکسی  LY5052همراه با عامل سختکننده( LY5052 1با نسبت
 100به  )38استفاده شده است .همچنین از چهار الیه الیاف شیشه نوع  Eبا
بافت حصیری ( 400گرمی) به عنوان تقویت کنندهی هستهی کامپوزیت
چندالیه الیاف /فلز و از ورق آلومینیوم آلیاژ ( 6061با عملیات حرارتی  )T6با
ضخامت  0.5میلیمتر (ساخت شرکت آلکوا )2به عنوان پوستهی کامپوزیت
چندالیه الیاف /فلز استفاده شد .از طرفی دیگر ،به منظور هوشمند کردن
کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز از آلیاژ سوپراالستیک نیکل-تیتانیوم( 3ساخت
شرکت هایلند متالز ،4آمریکا) با قطر  0.4میلیمتر استفاده شد .جدول ،1
دمای تغییرات فازی این آلیاژ را نشان میدهد.

]Table 1 The transformation temperatures of the Ni-Ti SMA wire [5

5
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Table 2 Specimen’s code

نمونهها
SMA

0W

سیم SMA

1W

SMA

2W

 FMLبدون سیم
 FMLبا یک

کد

 FMLبا دو سیم

 FMLبا  1سیم  SMAو  5درصد پیشکرنش

1W5

 FMLبا  2سیم  SMAو  5درصد پیشکرنش

2W5

* حرف  Wنشاندهندهی سیم ) (wireاست.

Fig. 2 The SEM image of aluminum /polymer composite layers

شکل  2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از فصلمشترک آلومینیوم /الیههای
کامپوزیت پلیمری

در این پژوهش ،برای بررسی میزان جذب انرژی کامپوزیت چندالیه الیاف/
فلز هوشمند تحت شرایط دمایی مختلف ،از آزمون ضربه چارپی استفاده شد.
بدین منظور برای بررسی رفتار ضربهای هر نمونه ،از دستگاه  200ژول
(شرکت سنتام) مستقر در آزمایشگاه مرکز تحقیقات مواد و سازههای پیشرفته
و هوشمند دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استفاده شد .کامپوزیت-
های چندالیه الیاف /فلز با و بدون سیم آلیاژ حافظهدار ،پس از قرارگیری در
دماهای  + 25 ،- 45و  +90درجه سانتیگراد (به مدت  5دقیقه) تحت آزمون
ضربه چارپی قرار گرفتند .جدول  ،2نحوهی کدگذاری نمونهها را نشان می-
دهد.
 -3نتایج و بحث

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

شکل  ،3میزان جذب انرژی انواع کامپوزیتهای چندالیه الیاف /فلز را پس
آزمون ضربه چارپی در دمای  -45درجه سانتیگراد نشان میدهد.
همانطور در این شکل مشاهده میشود ،با افزایش تعداد سیمهای آلیاژ
حافظهدار ،میزان جذب انرژی نسبت به نمونههای بدون سیم آلیاژ حافظهدار
افزایش یافته است .خواص ذاتی سیم آلیاژ حافظهدار و افزایش سفتی
کامپوزیت در اثر وجود سیم آلیاژ حافظهدار (با و بدون پیشکرنش) ،مهمترین
عوامل تاثیرگذار در جذب انرژی هستند [ .]27همانطور که در شکل 3
مشاهده میشود ،میزان جذب انرژی در نمونهی  371( 2Wکیلوژول بر
مترمربع) نسبت به نمونهی  359( 1Wکیلوژول بر مترمربع) بیشتر است.
بنابراین ،در مقایسه با نمونههای بدون سیم ) ،(0Wمدول ذاتی سیم آلیاژ
حافظهدار و همچنین افزایش سفتی اجزا در دمای مذکور عامل اصلی جذب
انرژی در نمونههای کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز هوشمند است .در دماهای
پایین ،قفل مکانیکی و افزایش سفتی رزین اپوکسی مهمترین عوامل افزایش
چسبندگی و به تبع آن افزایش مقاومت به ضربه نمونهها هستند.
همانطور که در جدول  1مشخص است ،سیمهای آلیاژ حافظهدار استفاده
شده در این مطالعه ،در دمای محیط دارای فاز آستنیت هستند .اما با تغییر
دما از  +25تا  -45درجه سانتیگراد تغییر فاز از فاز آستنیت با مدول
االستیک باال به فاز مارتنزیت با مدول االستیک پایینتر ایجاد میشود که این
دلیلی برای افزایش جذب انرژی در نمونههای دارای سیم آلیاژ حافظهدار
نسبت به نمونههای بدون سیم آلیاژ حافظهدار است .مطابق با شکل  ،2میزان
جدول  2کد نمونهها
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Fig. 3 Impact test results of FML samples at -45 °C
شکل  3نتایج آزمون ضربه کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز در دمای  -45درجه سانتی-

گراد

جذب انرژی در نمونهی  362( 1W5کیلوژول بر مترمربع) نسبت به نمونهی
 359( 1Wکیلوژول بر مترمربع) تغییرات کمی را نشان میدهد .میتوان بیان
نمود که در کسر حجمی پایینتر سیمهای آلیاژ حافظهدار ،تنش فشاری ایجاد
شده ناشی از اعمال پیشکرنش مشابه با تنش فشاری ایجاد شده حاصل از
کاهش دماست و برابری این دو عامل سبب تغییرات کم در میزان جذب
انرژی شده است.
یکی از عوامل اصلی کاهش خواص مکانیکی در کامپوزیتهای تقویت
شده با سیم آلیاژ حافظهدار  ،جدایی بین سیم و کامپوزیت در اثر تغییرات دما
و پیش کرنش است که این عامل سبب ایجاد تمرکز تنش برای شروع ترک
میشود .بنابراین ،میتوان بیان کرد که با قرارگیری نمونههای کامپوزیت
چندالیه الیاف /فلز هوشمند در دمای  -45درجه سانتیگراد ،تنش فشاری
حاصل از رزین اپوکسی سبب کاهش اثر جدایی بین سیم و کامپوزیت می-
شود .شکل  ،4تغییرات نوع شکست در نمونههای  1W5 ،2W ،1Wو  2W5را
پس از آزمون ضربه چارپی در دمای  -45درجه سانتیگراد را نشان میدهد.
همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،افزایش جذب انرژی در هر
دو نمونهی  1Wو  ،2W5به دلیل رخ دادن پدیده تورق است (شکل -4الف و
د) .به عبارت دیگر ،وجود سیمهای آلیاژ حافظهدار و همچنین افزایش پیش-
کرنش سبب افزایش تقویتکنندگی هستهی کامپوزیت و ایجاد تنش فشاری
در محور عرضی میشود .از طرفی دیگر ،کاهش دما ،افزایش چسبندگی و
سفتی در هر دو محور عرضی و طولی را به همراه دارد .بنابراین تلفیق این دو
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عامل سبب میشود که ترک برای رشد در هستهی کامپوزیت نیاز به انرژی
بیشتری داشته باشد و این عامل سبب تغییر مود شکست از هستهی
کامپوزیت به فصل مشترک کامپوزیت و آلومینیوم خواهد شد.
شکل  ،5میزان جذب انرژی برای نمونههای  2W ،1W5 ،1W ،0Wو
 2W5را پس از آزمون ضربه در دمای  +25درجه سانتیگراد نشان میدهد.

Fig. 4 The fracture mechanism in, a) 1W, b) 1W5, c) 2W, d) 2W5
samples after impact test at -45 °C
شکل  4مکانیزم شکست در نمونهی ،الف)  ،1Wب)  ،1W5ج)  ،2Wد)  2W5پس از

آزمون ضربه در دمای  -45درجه سانتیگراد

گراد.

همانطور که مشاهده میشود ،میزان جذب انرژی در نمونههای دارای
سیم آلیاژ حافظهدار نسبت به نمونهی بدون سیم افزایش یافته است .بدیهی

است که وجود سیم آلیاژ حافظهدار به دلیل داشتن خاصیت سوپراالستیکی و
همچنین افزایش سفتی کامپوزیت ناشی از مدول ذاتی سیم ،سبب افزایش
جذب انرژی در نمونههای حاوی سیم نسبت به نمونههای بدون سیم شده
است .با اعمال پیشکرنش در نمونهی حاوی یک سیم نیز میزان جذب انرژی
( 344کیلوژول بر مترمربع) نسبت به نمونهی یک سیم بدون پیشکرنش
( 323کیلوژول بر مترمربع) افزایش یافته است .از طرفی دیگر ،با اعمال پیش-
کرنش در نمونه ی دو سیم میزان جذب انرژی تغییرات کمی را نشان میدهد.
میتوان بیان نمود ،عامل جدایی بین سیم و کامپوزیت و یا تفاوت مکانیزم
تخریب در میزان جذب انرژی بسیار تاثیرگذار است .چراکه در نمونهی 2W
تورق و در نمونهی  2W5اثر جدایی بین سیم و کامپوزیت عوامل اصلی جذب
انرژی هستند.
از طرفی دیگر ،با افزایش تعداد سیم آلیاژ حافظهدار ،اثر تقویتکنندگی
ناشی از خواص ذاتی سیم است که سبب افزایش جذب انرژی نمونهی 2W
( 371کیلوژول بر مترمربع) نسبت به نمونهی  359( 1Wکیلوژول بر مترمربع)
و همچنین افزایش جذب انرژی در نمونهی  1Wنسبت به  315( 0Wکیلوژول
بر مترمربع) شده است .از طرفی دیگر ،با اعمال پیشکرنش ،تنش فشاری
ایجاد شده در محور عرضی سبب مستحکمتر شدن محور عمود بر ضربهزننده
میشود که این عامل سبب افزایش جذب انرژی در نمونهی 344( 1W5
کیلوژول بر مترمربع) نسبت به نمونهی  1Wشده است .میتوان بیان نمود،
ترک ایجاد شده در راستای ضربه زننده مستلزم تنش کششی برای رشد است.
بنابراین ،تنش فشاری ایجاد شده ناشی از اعمال پیشکرنش مانع از رشد ترک
خواهد شد.
به طور کلی ،در نمونههایی که انرژی ضربه صرف تغییرات داخلی آلیاژ
حافظهدار و سبب کاهش نرخ انتقال انرژی در الیههای دورتر شود ،انرژی
کمتری توسط کامپوزیت جذب میشود .به عبارت دیگر ،جذب پالسهای
اولیهی ضربهزننده توسط آلیاژ حافظهدار ،سبب میشود که موجهای بعدی
پالس با تناوب و انرژی کمتری انتقال یابند و تلف شوند که به تبع آن ،میزان
تخریب در الیههای کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز کاهش مییابد .بنابراین
میزان تخریب زمانی افزایش مییابد که ضربهی وارد شده از ضربه زننده،
توسط کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز جذب شود و اثر تقویتکنندگی ،فقط
ناشی از خواص ذاتی کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز باشد.
شکل  ،6میزان جذب انرژی برای نمونههای  2W ،1W5 ،1W ،0Wو
همچنین  2W5را پس آزمون ضربه چارپی در دمای  +90درجه سانتیگراد
نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،وجود سیم آلیاژ حافظهدار سبب افزایش
جذب انرژی نمونههای حاوی سیم آلیاژ حافظهدار نسبت به نمونههای بدون
سیم آلیاژ حافظهدار شده است .میتوان بیان کرد با افزایش دما ،کاهش
استحکام و افزایش نرمی اجزا عامل اصلی جذب انرژی است .از طرفی میزان
جذب انرژی در نمونههای  314( 1W5کیلوژول بر مترمربع) و 315( 2W5
کیلوژول بر مترمربع) ،تغییرات کمی را میزان جذب انرژیی نسبت به نمونه-
های بدون پیشکرنش نشان میدهند .میتوان بیان نمود ،با افزایش دما و
عبور از دمای پایان آستنیت ،تمایل به برگشتپذیری آلیاژ حافظهدار سبب
فعال شدن خاصیت تغییر به حالت اولیه یا قبل از اعمال پیشکرنش میشود
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Fig. 5 Impact test results of FML samples at +25 °C.
شکل  5نتایج آزمون ضربه کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز در دمای  +25درجه سانتی-
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همانطور که مشاهده میشود ،در نمونهی آزمون شده در دمای پایین ،مکانیزم
تخریب ناشی از عامل تورق و شکست الیاف شیشه است (شکل  -7الف و ب)،
اما با افزایش دما تا  +90درجه سانتیگراد تغییر شکل پالستیک اجزا عامل
اصلی تخریب و جذب انرژی در کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز است (شکل - 7
ج و د).
 -4نتیجهگیری

Fig. 6 Impact test results of FML samples at +90 °C.
شکل  6نتایج آزمون ضربه کامپوزیت چندالیه الیاف /فلز در دمای  +90درجه سانتی-

گراد.

[ .]22-19بنابراین ،در اثر افزایش دما و کاهش استحکام مرزی (بین
کامپوزیت و سیم) و همچنین تمایل برگشتپذیری سیم آلیاژ حافظهدار،
جدایی بین سیم و کامپوزیت ایجاد شده میشود که این عامل به شدت بر
خواص مکانیکی و ایجاد ترکز تنش تاثیرگذار است.
یکی از عوامل افزایش جذب انرژی ،انتقال نیرو از کامپوزیت به تقویت-
کننده است .بنابراین ،با رسیدن به نقطهی نرمی کامپوزیت ،مکانیزم انتقال بار
افزایش مییابد .در نتیجه با افزایش تقویتکننده نیروی بیشتری صرف انتقال
بار میشود .بنابراین ،میزان جذب انرژی در نمونهی  322( 2Wکیلوژول بر
مترمربع) نسبت به نمونهی  309( 1Wکیلوژول بر مترمربع) و در نمونهی
 1Wنسبت به نمونهی  296( 0Wکیلوژول بر مترمربع) بیشتر است که این
عامل ناشی از افزایش سفتی کامپوزیت در اثر وجود سیم آلیاژ حافظهدار
است .شکل  ،7نوع تخریب در نمونههای حاوی سیم آلیاژ حافظهدار در
دماهای  -45و  +90درجه سانتیگراد را نشان میدهد.

در این پژوهش به بررسی اثر دماهای مختلف ،تعداد سیم و میزان پیشکرنش
سیمهای آلیاژ حافظهدار بر رفتار ضربهی سرعت پایین کامپوزیتهای
چندالیه الیاف /فلز تحت آزمون ضربه چارپی پرداخته شد .نتایج نهایی حاصل
از این تحقیق به شرح زیر است:
 -1در دمای  -45درجه سانتیگراد ،دو عامل قفل مکانیکی چسبندگی بین
سیم آلیاژ حافظهدار و کامپوزیت سبب افزایش  20درصدی جذب انرژی در
نمونهی حاوی دو سیم آلیاژ حافظهدار با پیش کرنش نسبت به نمونهی بدون
سیم شد.
 -2نتایج نشان داد که در دمای  +25درجه سانتیگراد وجود آلیاژ حافظهدار
سبب افزایش سفتی کامپوزیت شده و در اثر وجود دو سیم آلیاژ حافظهدار
بیشترین میزان جذب انرژی ( 361کیلوژول بر مترمربع) مشاهده شد که این
عامل ناشی از مدول ذاتی و خاصیت سوپراالستیکی سیم آلیاژ حافظهدار بود.
از طرفی دیگر ،جدایی بین سیم و کامپوزیت و همچنین تورق دو عامل
تاثیرگذار در جذب انرژی نمونههای حاوی سیم آلیاژ حافظهدار (با و بدون
پیشکرنش) در دمای  +25درجهی سانتیگراد بودند.
 -3در دمای  +90درجهی سانتیگراد ،میزان جذب انرژی در نمونههای حاوی
 1و  2سیم آلیاژ حافظهدار نسبت به نمونهی بدون سیم آلیاژ حافظهدار به
ترتیب  4و  8درصد افزایش یافته است که این عامل ناشی از افزایش انتقال
نیرو از کامپوزیت به تقویتکننده بود .از طرفی دیگر ،با افزایش پیشکرنش در
نمونهی حاوی  2سیم آلیاژ حافظهدار میزان جذب انرژی نسبت به  2سیم
همان بدون پیشکرنش کاهش یافت ،زیرا با افزایش دما ،کاهش استحکام
فصل مشترک بین سیم و کامپوزیت مهمترین عامل کاهش جذب انرژی
هستند که در نمونههای  1و  2سیم آلیاژ حافظهدار میزان جذب انرژی نسبت
به نمونههای بدون پیشکرنش تغییرات چندانی را نشان ندادند.
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