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آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت با حدود دو دهه فعاليت آزمايشگاهي و پژوهشـي يكـي از   
هاي موجود در زمينه آزمايش مواد مهندسي، بويژه قطعات كـامپوزيتي   معتبرترين آزمايشگاه

به دليل ارتباط اين آزمايشگاه با موسسه كامپوزيت ايران و آزمايشگاه تحقيقاتي نـانو  . است
از مراكز توسعه علـوم و فنـاوري كامپوزيـت در ايـران و جهـان       آزمايشگاهكامپوزيت، اين 

در اين آزمايشـگاه دانشـجويان مقـاطع كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري        . باشد مي
اين آزمايشگاه ساالنه تعداد . باشند مشغول به مطالعه و پژوهش در زمينه مواد كامپوزيتي مي

مختلف مكانيك جامدات بويژه مواد مركب در مجـالت  هاي  قابل توجهي مقاله را در زمينه
در . نمايد المللي ارائه مي هاي معتبر داخلي و بين ، داخلي و در كنفرانس)ISI(معتبر خارجي 

گيرند كه در ادامه برخي از  هاي متنوعي صورت مي آزمايشگاه تحقيقاتي كامپوزيت آزمايش
  .اند آنها به طور خالصه معرفي شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  :به اتمام رسيدههاي  پروژهبعضي از 
 تنشهاي پسماند در مواد كامپوزيت 

 هاي زمينه پليمري با چيدمان متعامد هاي كامپوزيت سازه خستگي 

 هاي كامپوزيتي تحت بارگذاري درهم شكني ديناميكي بررسي رفتار سازه 

  استاتيكيرشد تورق در تير يك سر درگير دولبه كامپوزيتي تحت بار 

  
  دستگاه يونيورسال

  
  آزمايش ضربه ثقلي

  
  دوربين با وضوح باال هنگام آزمايش

  
پسماند به  يها تنش يشآزمامجموعه لوازم 

  Slittingروش

 نام آزمايش
 Extensometerآزمايش كشش با استفاده از 

  آزمايش فشار
 )Relaxation(آزمايش رهايش تنش 

  آزمايش خمش سه نقطه
  آزمايش خمش چهار نقطه

  آزمايش ضربه ثقلي
  آزمايش ضربه چارپي

  آزمايش كمانش
 )مود اول، دوم و تركيبي(آزمايش شكست 

 استفاده از فريزر براي آماده سازي نمونه جهت دماي زير صفر
 استفاده از دوربين با وضوح باال براي عكس برداري از قطعات

 Hole drillingهاي پسماند به روش آزمايش تنش
 Slittingهاي پسماند به روش آزمايش تنش

 امكانات براي انجام آزمايش اثر آتش روي مواد كامپوزيت
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