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  دانشکده مهندســــی مکانیک
  :مقدمه

در این راستا . اي و نیز ساخت آنهاست یه پلیمري ال در این آزمایشگاه، هدف آشنایی با نحوه ساخت مواد کامپوزیت پایه
تالش شده است تا با فراهم آوردن حداقل تجهیزات الزم، امکان آشنایی، تهیه و تولید این نوع مواد براي انجام 

 .هاي مرتبط با حوزه تحصیالت تکمیلی براي دانشویان مرتبط فراهم آید پروژه
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  :محورهاي فعالیت آزمایشگاه

 :ی محورهاي فعالیت و اهداف اساسی از راه اندازي آزمایشگاه کامپوزیت به شرح ذیل استبه طورکل
 .آشنایی با موادکامپوزیتی پایه پلیمري -1
 .آموزش نحوه ساخت موادکامپوزیتی پایه پلیمري -2
 .آشنایی با موادکامپوزیتی پایه پلیمري چندالیه ساده -3
 .چندالیه سادهآموزش نحوه ساخت مواد کامپوزیتی پایه پلیمري  -4
 )FML(آشنایی با موادکامپوزیتی پایه پلیمري چند الیه داراي الیه فلزي  -5
 )FML(آموزش نحوه ساخت مواد کامپوزیتی پایه پلیمري چندالیه داراي الیه فلزي  - 6
 .آشنایی با موادکامپوزیتی پایه پلیمري چندالیه ساندویچی -7
  .یه ساندویچیآموزش نحوه ساخت مواد کامپوزیتی پایه پلیمري چندال -8
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  :تولیدات پژوهشی

  :هاپایان نامه
 تحت بار ضربه FMLهاي کامپوزیت  دار آلومینیومی تعمیر شده توسط وصله تجربی صفحات ترك -تحلیل عددي -
هاي کامپوزیت  تجربی رشد ترك خستگی ورقهاي آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده توسط وصله -تحلیل عددي -

FML  
در مود  FMLهاي کامپوزیت  شده توسط وصله تجربی رفتار کشسان ورقهاي آلومینیومی ترك دار تعمیر -تحلیل عددي -

  ترکیبی
 FMLهاي کامپوزیت  هاي مختلف وصله دار آلومینیومی تعمیر شده توسط گونه تجربی صفحات ترك -تحلیل عددي -

 تحت بار ضربه تحت تأثیر دما
 FMLیت هاي کامپوز هاي مختلف وصله دار آلومینیومی تعمیر شده توسط گونه تجربی صفحات ترك -تحلیل عددي -

 تحت بار کمانش
 FMLهاي کامپوزیت  هاي مختلف وصله دار آلومینیومی تعمیر شده توسط گونه تجربی صفحات ترك -تحلیل عددي -

 تحت بار کشش

  
  :هاي پژوهشیحاصل از فعالیتمقاالت چاپ شده 

  JCRمقاله معتبر در نشریات معتبر علمی و پژوهشی و  12بیش از چاپ  
  

  :پژوهشی  طرح
  )1393(اي  تحت بار ضربه FML هاي کامپوزیت دار آلومینیومی تعمیر شده توسط وصله هاي ترك عددي و تجربی ورقبررسی 
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