کد توانمندی PRD-ESF-MAE-023 :
 -1عنوان توانمندي :پانل ساندویچی النه زنبوري
 -2نوع توانمندي
فناوري

محصول

خدمات تخصصي

خدمات آزمايشگاهي

خدمات مشاورهاي و آموزشي

ساير(نام ببريد)............

 -3تصاویر مرتبط با توانمندي

 -4معرفی و شرح مختصر توانمندي
ساختارهاي ساندويچي النه زنبوري آلومینیومي در بدنه ماهواره ها استفاده مي شوند و تامین آنها در طراحي و ساخت سامانه هاي
فضايي از اهمیت ويژه ايي برخوردار است .طراحي و ساخت ساختارهاي ساندويچي النه زنبوري آلومینیومي در پژوهشکده مواد و
انرژي اصفهان بومي سازي شده است .پس از آن از طريق آزمونهاي مخرب و غیر مخرب با توجه به استانداردهاي مربوطه کیفیت
محصول صحّه گذاري شده است.
ساختار ساندويچي النه زنبوري متشکل از يک هسته سبک مرکزي در بین دو پوسته نازک آلومینیومي (رويه) است که در فرآيند
تولید اين ساختار پس از تامین هسته سبک مرکزي بصورت محصول میاني ،اين هسته در فرآيند گسترش ( )expansionکشیده
شده و صفحات رويه آن پس از انجام فرآيند آندايز توسط چسب و در صورت لزوم اينسرتگذاري ،چسبانده ميشوند .نهايتا
مجموعه توسط کیسه خال ،اتوکالو و پرس گرم عملآوري ميگردد و تستهاي مختلف جهت اعتبارسنجي روي آن انجام ميشود.
ساختارهاي النه زنبوري به دلیل ک اربردهاي گسترده در صنايع حساس به خصوص صنايع فضايي عالوه بر دارا بودن مشخصات و
خواص الزم ،بايد عاري ازهرگونه عیب بوده و داراي ساختاري يکپارچه باشند ،به همین منظور مورد ارزيابي هاي مخرب و
غیرمخرب قرار ميگیرند .اين آزمون ها طبق استانداردهاي  ECSSو  ASTMبر اساس شرايط محیطي انجام مي شود.
مهمترين آزمونهاي مورد نیاز براي تصديق و صحّهگذاري هسته ،آزمونهاي اندازه گیري چگالي هسته ،گازروي هسته ،اندازهگیري
ضخامت هسته و پانل ،خواص فشاري پهناي پانل ،خواص برشي هسته ،اليهاليه شدن اجزا هسته و پانل ،خواص فشاري لبهاي
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هسته و بازرسي چشمي و  ..ميباشند .بهمنظور تصديق و صحهگذاري ساختارهاي ساندويچي النه زنبوري و انجام آزمونهاي
مختلف مکانیکي ،فیکسچرهاي مربوطه بر اساس استاندارد  ASTMساخته شده است.
از قابلیتها و مزاياي ساختارهاي ساندويچي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
 نسبت استحکام به وزن باال
 نسبت سفتي به وزن بسیار باال (سفتي خمشي و مقاومت در برابر کمانش)
 خواص خستگي عالي به خصوص در مقايسه با ساختارهايي با اتصاالت مکانیکي
 خواص صوتي و گرمايي :با تغییر پارامترهاي هسته و رويه ها نظیر جنس ،شکل ،ابعاد و  ...ميتوان به ضريب نفوذ صوتي
و حرارتي مطلوب دست پیدا کرد.
 جذب انرژي و مقاومت به ضربه باال.
 توانايي کاربري چندگانه  :به اين معنا که با طراحي مناسب و انتخاب صحیح ماده هسته و رويه  ،امکان ترکیب چند
عملکرد از قبیل ساختاري ،گرمايي و صوتي در يک ساختار ساندويچي وجود دارد.
 ارزش افزوده تولید :1سادگي اتصال ساختارها به واسطه ادوات و وسائل اتصال دهنده مکانیکي ،هزينه نیروي انساني را
کاهش ميدهد .در حالیکه ابزارآالت ابتدايي مي توانند هزينه بسیار بااليي را براي اتصاالت و مکانیزمهاي سیستمهاي
پیچیده ايجادکنند.
ساختارهاي ساندويچي به علت ويژگيهاي خاص خود در زمینههاي مختلفي کاربرد دارند .از آنها در کاربردهاي ساختماني نظیر
درب ها ،صنايع ورزشي مثل تخته موج سواري و پاراگاليدر ،صنايع خودرو سازي به عنوان ضربه گیر يا جذب کننده انرژي ضربه
تصادف ،صنايع هوايي مثل بالگرد و بال هواپیما و همچنین در صنايع فضايي نظیر قسمت هاي مختلف فضاپیما از جمله تانک ها،
محافظ هاي حرارتي ،محافظ ادوات الکتريکي ،محافظ رادارها ،آنتن ها ،بدنه و آرايه هاي خورشیدي استفاده مي شود.

- Value in production quantities
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