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طبق نظر ماك نيل ،زمينه1در کامپوزيتها محافظ ترکيب

کامپوزيت و خواص الزم انتخاب ميشود .مهمترين توقع از

است و شکلي تودهاي و پيوسته به نمونه ميدهد که ميتواند

زمينه اين است که بتواند بهخوبي به ساختارهاي ديگر بچسبد

از فلزات ،پليمرها يا سراميکها باشد و با توجه به نوع

و آنها را کنار هم نگه دارد که در اينصورت تنش از طريق
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شيشه ،پلي پروپيلن ،اپوكسي ،بارگذاري كششي ،رفتار كامپوزيت

زمينه به الياف منتقل و تقريبا تا زمانيکه تنش وارده از
استحکام

الياف کمتر باشد ،کامپوزيت چقرمگي

منحصر بهفرد اين الياف ،ضرورت شناخت رفتار مکانيکي اين
الياف را ايجاب مينمايد.
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نشان ميدهد .از طرفي براساس تعاريف لوين ،زمينه را با

از آنجاييکه شناخت رفتار حين بار 7نمونه فقط با تکنيک

پر کردن بهواسطه الياف ،2ميتوان تقويت کرد .بهطور عام

پخش آوايي مقدور است [ .]4بنابراين با استفاده از تلفيق

الياف به دو دسته آلي( 3مانند سلولز ،پلي پروپيلن ،پلي استر،

بارگذاري مکانيکي و دستگاه پخش آوايي ،ميتوان به

پلي آميد و گرافيت) و غير آلي( 4مانند شيشه ،بورن ،بريليوم)

اطالعات مفيدي از جمله تطابق يا تضاد رفتار صوتي و رفتار

تقسيم ميشوند و بالطبع هر گروه خواص ويژهاي دارند؛

مکانيکي کامپوزيت و يا ساختارهاي تشکيل دهنده آن

بهعنوان مثال الياف آلي سبک بوده و انرژي را بهخوبي جذب

مستقيما يا با تحليل و تفسير پي برد .در جدول  1خصوصيات

ميکنند ولي الياف غيرآلي سنگين بوده وليکن استحکام،

رزين اپوکسي و الياف به ترتيب طبق اسناد شرکت آلماني

صلبيت و مقاومت حرارتي بااليي دارند[.]2-1

هگزن 8و شرکت آمريکايي ان نگريتي 9ارائه شده است.

در اين تحقيق جهت مقايسه رفتار مکانيکي و صوتي از الياف

کارگر -کوکسيز و همکاران معتقدند که مهمترين عوامل

پلي پروپيلن جديدي به نام پلي پروپيلن فوق سنگين وزن

تعيين کننده رفتار کامپوزيت هاي اليافي جهت گيري الياف،

مولکولي 5متعلق به خانواده آلي و الياف شيشه نوع  E6متعلق

طول الياف ،شکل الياف ،منشا سازنده الياف ،خواص زمينه،

به خانواده غير آلي در زمينه اپوکسي  L160استفاده شده

الياف و ماهيت اتصال آن دو ميباشد .از طرفي عامل اصلي

است .الياف شيشه ،معروفترين تقويتکننده در صنعت

تعيينکننده استحکام کامپوزيت براي بيشينه تحمل ،موقعيت

کامپوزيت است که انواع مختلف آن ,بهصورت تجاري وجود

و جهت الياف ميباشد ،بهطوريکه در تقويت تک جهتي

داشته و هر کدام براي کاربرد خاصي مناسب است .اين الياف

تقريبا تمامي الياف در يک جهت معين قرار ميگيرند و چون

استحکام و سختي مناسبي داشته و خواص مکانيکي خود را

فضاي بين الياف به حداقل ميرسد ،ميزان زمينه مصرف شده

در دماهاي باال حفظ ميکند .همچنين عالوهبر ارزان بودن؛

نيز حداقل خواهد شد و خواص کامپوزيت به الياف مشابهت

مقاومت در برابر خوردگي ،رطوبت و سازگاري با زمينه

بيشتري خواهد داشت [.]5

اپوکسي از ويژگيهاي برجسته آن است .اما براساس نظر

بهطور عام ميتوان گفت در چيدمان 90درجه پس از شکست

برين از دهه  60ميالدي تاکنون الياف پلي پروپيلن معمولي

رزين ،بيشترين مود آسيب جدايش الياف از زمينه و در

وجود داشته که مشخصهي برجسته آن قطبيت ناهمسانش

چيدمان صفر درجه پس از شکست رزين ،بيشترين مود آسيب

با رزين اپوکسي ميباشد که چسبندگي ضعيفي در سطح

بسته به ماهيت الياف پول اوت يا شکست فيبر خواهد بود و

مشترك ايجاد ميکند ،بنابراين وجود کامپوزيت پلي پروپيلن/

در حد فاصل مابين صفر و  90درجه تمامي مودهاي آسيب

اپوکسي عمال قابل توجيه نيست.

ذکر شده با نرخ متفاوت وجود خواهد داشت .بنابراين بررسي

اين مشکل در ماه مي  2004ميالدي با انجام عمليات پر

تاثيرات زواياي چيدمان الياف در هر مورد خاص ضروري

هزينهي خاصي روي سطح الياف بهطور آزمايشگاهي مرتفع

است [.]6

گرديد [ .]3در حال حاضر الياف پلي پروپيلني از نوع
 UHMWPPچند سالي هست که وارد صنايع چند کشور
پيشرفته شده ،که اين مسئله و همچنين ويژگيهاي ممتاز و

جدول  .1مشخصات فيزيكي و مكانيكي رزين اپوكسي و الياف

مشابه بوده و همچنين به دليل انعطافپذيري اين الياف،

شيشه و الياف پلي پروپيلن][6

انرژي بهخوبي جذب خواهد شد [ .]14از طرفي الياف شيشه

مشخصات فيزيكي و مكانيكي
چگالي(گرم بر سانتي متر مکعب)
مدول يانگ(گيگا پاسکال)
نرخ افزايش طول قبل از شکست()%

اپوکسي

بهعنوان يک الياف غير آلي و مطابق جدول  1چگالي باالتري

L160
1/18-1/2

داشته و کامپوزيت سنگينتري توليد خواهد کرد که در
صنعت بهعنوان يک نکته بهشمار ميرود .با توجه به اين

3/2-3/5

مطالب محاسبه مقادير چگالي کامپوزيتهاي مورد نظر براي

5-6/5

جذب رطوبت در دماي محيط در يک شبانه

%0/1-%0/2

روز
استحکام کششي (مگا پاسکال)

70-80

استحکام فشاري (مگا پاسکال)

80-100

استحکام خمشي (مگا پاسکال)

110-140

استحکام به ضربه (کيلو ژول بر متر مربع)

مشخصات فيزيكي و مكانيكي
چگالي(گرم بر سانتي-

40-50

نتيجهگيريهاي تکميلي ضروري به نظر ميرسد.
 .2سهم الياف و رزين در تحمل بار
دياگرام تجربي تنش و افزايش طول کامپوزيتهاي پلي
پروپيلن /اپوکسي و شيشه /اپوکسي (شرکت سازه صنعت
پژوهش پليمر-تهران) به ترتيب در بخش الف و ب شکل1
مشاهده ميشود .که در هر کدام  2الي  3مرحله قابل
تشخيص است :در هر دو کامپوزيت مرحله 1مصداق عيني

الياف

الياف پلي

تعريف هم کرنش 10ميباشد .به اين معني که در مرحله 1

شيشه

پروپيلن

کرنش براي الياف و زمينه يکسان و در محدوده االستيک

2/5

0/67

قرار دارد.

مترمکعب)
مدول يانگ(گيگا پاسکال)

74

17

نرخ کرنش قبل از شکست()%

1/5

8

استحکام کششي نهايي (مگا

2150

590

قطر ليف (ميليمتر)

0/0135

0/04

تعداد ليف در دسته

400

100

مدول خمشي(مگا پاسکال)

2100

1380

ضريب پواسون

0/2

0/47

ضريب دي الکتريک

6/2

2

چقرمگي ()d

0/03

0/6

g

در اين مرحله ايجاد ميشود وليکن براي کامپوزيت پلي
پروپيلن /اپوکسي ،زمينه به تنش تسليم رسيده درحاليکه
الياف همچنان در منطقه االستيک تغيير فرم ميدهند و براي
الياف اين مرحله تا پس از شکست زمينه ادامه مييابد .مرحله
 3منحصرا در کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي ميتواند اتفاق
بيافتد که در آن زمينه شکسته و سفتي اپوکسي به صفر
خواهد رسيد و عمال الياف تمامي نيرو را دريافت و تنش در
آنها افزايش پيدا ميکند .با توجه به نوع زاويه چيدمان الياف،
الياف شروع به تحمل بار کرده و مودهاي مختلف خرابي در
ارتباط با فصل مشترك الياف -زمينه و نهايتا در خود الياف

برين مورين و همکاران بيان ميکنند که با توجه به چگالي

ميتواند اتفاق بيافتد .روابط مربوط به مراحل مختلف براي

کم الياف پلي پروپيلن که ناشي از آلي بودن آن است،

بعضي از پارامترهاي رفتار مکانيکي در ادامه آورده شده است.

کامپوزيت مربوطه سبکتر از ساير کامپوزيتها با زمينه
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پاسکال)

بهطوريکه براي کامپوزيت شيشه /اپوکسي شکست نهايي
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مرحله 2در مورد دو کامپوزيت مورد نظر کامال متفاوت است.

σc . Ac = σm . Am + σf . Af ,
Ac = Am + Af
σc = σc . Vc = σm . Vm + σf . Vf

در ادامه با توجه به تساوي کرنشها رابطه  3را ميتوان
بهصورت زير نيز نوشت:
𝑓𝜎
𝑐𝜎
𝑚𝜎
=
𝑐𝐸 ⟹ 𝑓𝑉 . 𝑉𝑚 + .
𝑐𝜀
𝑚𝜀
𝑓𝜀
𝑓𝑉 = 𝐸𝑚 . 𝑉𝑚 + 𝐸𝑓 .

بار حمل شده توسط الياف نسبت به زمينه و نسبت به
کامپوزيت بهترتيب طبق رابطه  5و  6قابل محاسبه است.
اين دو رابطه نشان ميدهد که براي استفاده موثر از الياف
داشتن يک نسبت باالي

Ef
Em

ضروري است.

Pf
Ef . εf . Vf
Ef
Vf
=
=
[
]
Pm Em . εm . Vm Em 1 − Vf
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شكل .1منحني تنش -افزايش طول در كامپوزيت هاي
الف) پلي پروپيلن /اپوكسي ،ب) شيشه/اپوكسي][17

مرحله  .1با توجه به اينکه در موضوع اين تحقيق اليافها
بلند و پيوسته در نظر گرفته شدهاند و کامال به موازات هم
قرار ميگيرند ،در چيدمان صفر درجه ماداميکه ناپيوستگي
در زمينه با فصل مشترك آن با ماتريس بهوجود نيامده باشد،
رفتار زمينه و الياف هر دو بهصورت االستيک در نظر گرفته
ميشوند .بنابر اين تغيير شکل الياف و زمينه برابر است و
خواهيم داشت.

σm
σf
=
Em
Ef

]

Vf

[

Ef

Em 1−Vf + Ef .Vf
Em

=

Ef .εf. Vf
Ec .εc

=

Pf
Pc

مرحله  .2در اين مرحله زمينه بهحالت پالستيک رسيده
است ولي الياف پلي پروپيلن همچنان حالت االستيک داشته
و الياف شيشه شکسته شده است .دو رابطه  3و  4هم که
براي روابط تنش و کرنش با احتساب مقدار صفر براي الياف
شيشه و با احتساب مقدار تجربي الياف پلي پروپيلن (Ef
و  )Vfکه به سطح تماس رزين و الياف بستگي دارد ،معتبر

⟹ εmatrix = εfiber

از طرفي بار وارده به کامپوزيت برابر با مجموع بار وارده به
رزين و الياف طبق روابط زير مي باشد.

هستند .تقريبا از ابتداي اين مرحله تغيير شکل پالستيک
ماتريس آغاز شده و ديگر خطي نيست .در اين حالت مدول

کامپوزيت از رابطه  7محاسبه خواهد شد که در آن شيب
)

𝑚𝜎𝑑

𝜀 𝑚𝜀𝑑
𝑓

σx = σc = σ cos2 𝜑 ⟹ σ
𝜑 = σc sec 2

(براي بسياري از کامپوزيتها معادل

ب) اگر شکست بهصورت شکست زمينه در برش در امتداد
𝑚𝐸
100

≪

)

𝑚𝜎𝑑

𝜀 𝑚𝜀𝑑
𝑓

الياف رخ دهد ،داريم τxy=τc؛ پس:

(

σ
sin 2 ϕ ⟹ σ
2
= 2τc cos ec2ϕ

خواهد شد و پيرو اين رابطه مدول يانگ کامپوزيت پس از
شکست نهايي رزين اپوکسي فقط تابعي از خواص مکانيکي
سطح مشترك الياف و رزين خواهد بود.
𝑚𝜎𝑑
] .V
𝑑𝜖𝑚 ε m

= τxy = τc

ج) اگر شکست عمود بر امتداد الياف باشد ممکن است با

[ Ec = Ef′ . Vf′ +

f

Ec ≅ Ef′ . Vf′

جريان پالستيک شدن و شکست زمينه= 𝑢𝜎[

]) 𝑓𝑉  𝜎𝑚 . (1 −يا با شکست حد فاصل 11الياف -زمينه
تحت

 .3تأثير جهت چيدمان الياف در مقاومت شكست
در کامپوزيت اليافي با زاويه ∅ مطابق شکل  2و تحت تنش
کششي نسبت به امتداد الياف ،سه تنش اهميت دارد که

عنوان

باز

شدگي

کششي[𝜎𝑢 =12

] 𝑓𝑉  𝜎interfaceرخ دهد که در هر صورت خواهيم داشت.

𝜑σy σx σsin2 𝜑 ⟹ σ = σu csc

عبارتند از :تنش نرمال شکست در امتداد الياف )  ،(𝜎cتنش
در زمينه)  .(𝜏cجهت احراز تأثير جهت چيدمان الياف با در
نظر گرفتن روابط مقاومت مصالح در امتدادهاي عمود و
موازي الياف رابطه  9و با تفسيرهاي ويژه مواد مرکب به

شکل .2تصوير تنش اعمال شده  ،φدر امتدادهاي عمود و موازي
الياف

مطابق شکل 3کاهش عمده مقاومت کامپوزيت با افزايش
زاويه جهت الياف مشهود است و اين موضوع قابل پيشبيني
الف) اگر شکست در امتداد الياف در کامپوزيت رخ دهد𝜎x ،

بود چراکه اعضاي تحمل کننده با افزايش زاويه  φکاهش

بايد به مقدار بحراني تنش کامپوزيت  𝜎cبرسد؛ پس:

مييابد .بنابراين بهصورت تئوريکي بيشترين مقاومت کششي
در چيدمان صفر درجه و ضعيفترين آن در چيدمان 90
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نرمال شکست عمود بر الياف)  (𝜎cو تنش برشي شکست

درجه اتفاق خواهد افتاد و مقادير بار الزم توسط گسيختگي
نمونه در جهت الياف ،عمود بر الياف و گسيختگي برشي
بهترتيب از طريق روابط  10-12بهراحتي قابل محاسبه است.
در اينجا نکتهاي که از لحاظ تجربي قابل رصد بود [ ]17و
بايد به آن اشاره کرد اين هست که  :زاويه  0تا  7درجه از
فرمولها بهخوبي تبعيت نميکند و مقدار استحکام تجربي
کامپوزيت با استحکام تئوريکي کمي متفاوت است و در محل
 45درجه بهطور کامل بر هم متقارن نيستند].[6
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شكل .3تغييرات تنش شكست برحسب زاويه الياف

در کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي با توجه به سه نوع
چيدمان الياف ( 45 ،0و  )90نرخ اتفاقات پخش آوايي با
گذشت زمان مطابق شکل  4ترسيم گرديد .قابل مشاهده
است که مودهاي مختلف آسيب از جمله جدايش ،13ترك
زمينه ،شکست الياف و کنده شدن الياف از زمينه يا پول
اوت 14در زمانهاي مختلف آزمايش ايجاد شد .بنابراين مي-
توان نتيجه گرفت که زاويه چيدمان الياف روي نوع و اندازه
مود خرابي مؤثر است [.]15

شكل .4تأثير زاويه  45 ،0و  90درجه چيدمان الياف روي نرخ
اتفاقات AEبا گذشت زمان آزمايش

( )E2از طريق معادالت مربوط به هالپين -تساي 15که در
مطابق رابطه  3هر چه درصد حجمي الياف در کامپوزيت

آن ξ=0.2بهدست خواهد آمد].[7

بيشتر باشد ،استحکام نيز بيشتر خواهد بود و ميتوان موقع

) Em (ω)ξ(1 + ξηVf
= )E2 (ω
1 − ηVf

طراحي درصد حجمي حداقل و درصد حجمي بحراني را
بهراحتي محاسبه کرد .مطابق منابع متعدد و از جمله []16

)Ef − Em (ω
=η
)Ef + ξEm (ω

حداقل حجم الياف و مقدار حجم بحراني بهترتيب از رابطه
 13و  14براي کامپوزيتهاي  𝜀fiber < 𝜀matrixمانند
کامپوزيت شيشه  /اپوکسي قابل محاسبه است که در اين

درصورتيکه تنش به حد نهايي اپوکسي برسد ،در آن ترك

∗
 𝜎mو ∗ 𝜎fبه ترتيب حد انقطاعي و يا استحکام
روابط

ايجاد شده و سپس ترك به فصل مشترك اپوکسي و پلي

′
 𝜎mتنش زمينه در لحظه شکست
شکست زمينه و الياف و

پروپيلن انتشار خواهد يافت که به خاطر ايجاد ترك و انتشار
در فصل مشترك ،مدول برشي و حد نهايي مدول االستيک

الياف مي باشد.

اپوکسي مطابق معادله زير کاهش خواهد يافت که در اين

σ∗m − σ′m
∗ σ′
σ∗f σm
m

= Vmin

σ∗m − σ′m
∗
σ∗f + σm

= Vmin

رابطه  vضريب پواسون Gm ،مدول برشي و  βضريب
کاهش و  αضريب تنظيم خوانده شده و عموما براي اپوکسي
 3000در نظر گرفته ميشود.
Em (ω) = 2(1 + v)Gm β

′
 𝜎mبرابر
در مورد کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي مقدار

صفر خواهد بود چراکه در لحظه شکست الياف پلي پروپيلن،
زمينه اپوکسي هيچ مقاومتي ندارد و قبل از آن شکسته شده

در نهايت تنش اعمالي به کامپوزيت از طريق الياف پلي

است .بنابراين روابط مربوط به حداقل حجم الياف و مقدار

پروپيلن پس از شکستن اپوکسي ،از رابطه زير قابل محاسبه

حجم بحراني در مورد کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي باهم

است.

برابر و بهصورت رابطه  15ظاهر خواهد شد .همچنين مقدار
حجم الياف از رابطه  16بهدست خواهد آمد.
σ∗m
σ∗f + σ∗m

= Vmin = Vcr

 .5قاعده شكست فصل مشترك الياف و زمينه
با توجه به کرنش باالي الياف نسبت به زمينه در کامپوزيت
پلي پروپيلن /اپوکسي ،شکست کامپوزيتها بيشتر به راندمان

Mf ρm
Mf . ρm + (1 − Mf ). ρf

= Vf

اتصال حد فاصلها و مرزهاي بين اجزا و نيز رفتار تک تک
آنها بستگي دارد .سطح شکست کامپوزيتهاي مورد نظر

با توجه به غير متعارف بودن کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي

بهندرت صاف و سادهاند و داراي ريزههاي الياف هستند که

مدول االستيک طولي و عرضي مطابق با انتشار خرابي در

از زمينه بيرون زدهاند و الياف ضرورتا در صفحه اصلي

صفحه ناشي از محور  xو  yخواهد بود که مدول االستيک

شکست ،نميشکنند [.]8

طولي ( )E1از قانون مخلوطها و مدول االستيک عرضي
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) β = Exp(−αεxy

در کامپوزيتهاي پلي پروپيلن /اپوکسي ترتيب ماجراهاي

بهجاي تنش اصطکاك استاتيکي جايگزين شده و لغزش

گسترش و انتشار ترك عمود بر الياف بدينصورت است که:

اتفاق ميافتد که طبيعتا رابطه بار-جابهجايي در اين مرحله

چون کرنش الياف از زمينه بيشتر است يک ترك ماتريس به

نزولي و براي کامپوزيت مورد نظر بهطور تجربي مطابق

يک ليف نزديک ميشود و دور آن را ميگيرد .اگر اتصال حد

شکل  5ترسيم شده است.

فاصل بين الياف و زمينه خراب نشده باشد ،لغزش نسبي بايد
بين اليههاي زمينه در مجاورت با الياف بهوجود آيد .اين
لغزش بايد کار پالستيک را که در چقرمگي مشارکت ميکند
جذب نمايد .عالوهبر آن ،براي کشيدگي نسبي بين الياف و
زمينه حدي وجود دارد که در نهايت مطابق شکل  4يک
جدايي اتصال به شکل لغزشي 16روي بخشي از طول الياف
ايجاد ميشود[ .]10انرژي کرنشي در الياف کشيده شده ،کار
اين بخش را تأمين ميکند .ناگهان الياف شکسته و انرژي
کرنشي الياف آزاد ميشود که به دنبال آن دو اتفاق رخ خواهد

شكل -5نمودار بار -جابجايي بيرون كشيدگي الياف از رزين

داد :الف -الياف به اطراف سوراخ جدا شده 17ساييده ميشوند

همچنين مقدار کار الزم براي بيرون کشيدگي الياف از رزين

و کار اصطکاکي انجام ميشود .ب -جريان کار پالستيک

طبق رابطه  21تعريف شده است که در آن  lpطول الياف در

معکوس شده و در حد فاصلهاي مناطق جدا شده اتفاق

داخل منطقه پول اوت و بهترتيب  dfقطر σf ،استحکام و

ميافتد.

 Efمدول يانگ الياف ميباشد.
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πd2f σ2f lp
= Wp
24Ef

با انتشار ترك ،زمينه الياف شکسته شدهاي را که پشت لبه
اصلي و جلوي ترك باقي ماندهاند را بيرون ميکشد که به
نام بيرون کشيدگي 18معروف است .بنابراين سطح شکست
کامپوزيت بهصورت ريش-ريش با انتهاهايي از الياف بيرون
کشيده شده از سطح ظاهر خواهد شد[ .]9مدلسازي کشش
الياف از داخل رزين براساس بار -جابهجايي امکانپذير است
چرا که درکشش الياف از داخل رزين سه مرحله به اينصورت
وجود دارد[ :]10در مرحله اول فرض بر اين است که

در کامپوزيت شيشه /اپوکسي با توجه به εfiber > εmatrix
ليف قبل از آنکه ترك زمينه دور آن را بگيرد ،ميشکند و
وقتي لبه ترك اصلي به الياف شکسته ميرسد ،ترك يا به
سمت باال يا پايين حول الياف ميرود تا از صفحه شکست
الياف عبور کند .با اين کار به مصرف انرژي نياز دارد ،جدايي
حد فاصل اتفاق ميافتد[.]11

چسبندگي به اپوکسي بسيار خوب و کامل است .در مرحله

 .6چگالي

دوم که جدايش اتفاق ميافتد ،تنش برشي سطح تماس به

الياف پلي پروپيلن داراي سطحي همانند خيزران 19است و

تنش برشي حد نهايي ميرسد و بديهي است اين تنش برشي
بيش از تنش برشي منطقه جدايش است و بهوسيله تنش
اصطکاکي ناشي از تابع خطي فشار تماسي الياف و رزين قابل
محاسبه است .در مرحله سوم تنش اصطکاك ديناميکي

براساس شکل ( 6ميکروسکوپ الکتروني روبشي مدل
 XL30فيليپس) چگالي کم الياف پلي پروپيلن بهدليل
حفرههاي هوايي 20است که در سطح مقطع الياف وجود دارد.

در ضمن طبق شکل  7در حد فاصل حفره هوايي داخل ليف،
پلهاي ريز اليافي 21ايجاد شده است که سبب افزايش
چقرمگي الياف خواهد بود [ .]12بهعالوه سطوح اين الياف
داراي روزنههاي شياري خاصي نيز هست که اين روزنهها
سبب خروج رطوبت از الياف و همچنين باعث چسبندگي بهتر
الياف به رزين ميشود .درحاليکه الياف خانواده آلي از جمله
شيشه از تمامي مزاياي فوق محرومند.

شكل .6حفرههاي هوايي موجود در سطح مقطع الياف پلي
پروپيلن[[3

براي انجام آزمايشهاي مختلف ،نمونههاي مواد مرکب با
زمينه اپوکسي  ،L160الياف شيشه و پلي پروپيلن به ترتيب
با ترکيب حجمي 45و  50درصد به روش دستي ساخته شدند.
در اين نمونهها هميشه الياف شيشه در سطوح خارجي و الياف
پلي پروپيلن در مرکز زمينه اپوکسي بودند و مواد مرکب
حاصل به چهار خانواده بهشرح زير تقسيم شدند.
الف) تمامي هشت اليه ،الياف پلي پروپيلن (،)8-PP
ب) شش اليه الياف پلي پروپيلن در مرکز و دو اليه الياف

شكل .7پلهاي ريز اليافي در داخل حفره هوايي در

شيشه در سطوح خارجي (،)6/2-PP/G
شيشه در سطح خارجي(،)4/4-PP/G
د) تمامي هشت اليه ،الياف شيشه (.)8-G
جهت ارزيابي و محاسبه چگالي کامپوزيتها براساس
جدول  2ارائه شده است .بيشينه مقدار چگالي مربوط به
کامپوزيت  8-Gو برابر با  1/9گرم بر سانتيمترمکعب و
کمينه مقدار مربوط به کامپوزيت  8-PPبوده و مقدار آن
تقريبا برابر  1گرم بر سانتيمترمکعب ميباشد .بنابراين
ميتوان نتيجه گرفت که در حجم ثابت ،وزن کامپوزيت پلي
پروپيلن /اپوکسي تقريبا نصف کامپوزيت شيشه /اپوکسي
است .بنابراين استفاده از الياف پلي پروپيلن مضاف بر مزاياي
فيزيکي و مکانيکي ،کاهش وزن سازه و صرفه اقتصادي را
نيز به دنبال خواهد داشت.

چيدمان هاي مختلف الياف شيشه و پلي پروپيلن
چگالي كامپوزيت با زمينه اپوكسي gr/m3
1

8-PP

1/2

6/2-PP/G

1/4

4/4-PP/G

1/9

8-G
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ج)چهار اليه الياف پلي پروپيلن در مرکز و چهار اليه الياف

طول الياف پلي پروپيلن []3

 .7ثابت دي الكتريك

 .8مدول خمشي و استحكام خمشي

نسبت توان الکتريکي بين دو صفحه فلزي که فضاي بين

تغييرات مدول و استحکام خمشي کامپوزيتها منحصرا

آنها با يک عايق پرشده ،در برابر توان الکتريکي همان

براساس مشخصات الياف و رزين و طبق يک قاعده ساده

صفحات که بينشان خالء پر شده ،بهعنوان ثابت دي

رياضي نيست .بلکه اساسا در ارتباط با موقعيت مکاني الياف

الکتريک تعريف ميشود .بهعبارت ديگر ثابت دي الکتريک

است که به اين طريق و با استفاده از الياف چگالي پايين

اندازهگيري نشت يک عايق در مورد توان الکتريکي ميباشد.

همانند پلي پروپيلن ميتوان با حفظ ابعاد و سفتي کامپوزيت،

اين کميت بدون واحد بوده و براي خالء يک و براي تمامي

وزن کامپوزيت را بهطور چشمگيري کاهش داد .مقاديرمدول

مواد عايق ديگر غير از خالء بزرگتر از يک ميباشد .اين ثابت

خمشي و استحکام خمشي انواع کامپوزيت پايه اپوکسي

حداکثر تا عدد  3براي نمونههاي مهندسي از لحاظ فيزيکي

تقويت شده با چيدمانهاي مختلف الياف شيشه و پلي

مطلوب ميباشد [ .]3،14ثابت دي الکتريک تحت تأثير

پروپيلن براساس استاندارد  ASTM 2344مطابق جدول 4

عواملي از قبيل دما ،رطوبت ،ولتاژ و فرکانس بوده و استاندارد

محاسبه شد .مشهود است که کمينه مقدار مدول خمشي و

) ASTM D150 (IEC 93طرز عمل تجهيزات

استحکام خمشي براي کامپوزيت با  8اليه الياف پروپيلن (8-

آزمايش و استاندارد IPC TM-650براي اندازهگيري دي

 )PPو بيشينه مقدار براي کامپوزيت با  8اليه الياف شيشه

الکتريک کامپوزيتها کاربرد دارد .ضريب دي الکتريک

( )8-Gاندازه گيري شده است.

پارامتر مهمي در عدم جذب امواج بوده و نقش بهسزايي در
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عدم رديابي ماهوارههاي نظامي و مخابراتي داشته و مقدار

جدول .4مقايسه مدول خمشي(نسبت تنش به کرنش در يک

آن هرچقدر کوچکتر و به صفر نزديکتر شود جهت عدم

تغيير شکل االستيک خمشي)و استحكام خمشي كامپوزيت

جذب امواج مناسبتر است .مطابق جدول  3ضريب دي

اپوكسي با انواع چيدمان الياف شيشه و پلي پروپيلن

الکتريک کامپوزيت  8-PPمعادل  2/7اما کامپوزيت8-
Gبرابر  4/7بهدست آمد .همچنين قابل مالحظه است که هر
چقدر از اليه شيشه کم و به تعداد اليه پلي پروپيلن افزوده
شود ،ضريب دي الکتريک کاهش يافته و مناسبتر است.
جدول .3مقايسه ثابت دي الكتريك كامپوزيت اپوكسي با انواع
چيدمان الياف شيشه و پلي پروپيلن
الياف

شيشه

2/6

پلي
پروپيلن
1/2

مواد مرکب
8G

4/4PP/G

6/2PP/G

8PP

4/7

3/3

2/9

2/7

22

استحكام

مدول خمشي

خمشي

(گيگاپاسکال)

کامپوزيت

(مگاپاسکال)
80

5

8-PP

130

12

6/2-PP/G

180

16/5

4/4-PP/G

185

16/5

8-G

 .مقاومت به ضربه

نيروهاي  3/2 kNدر سرعت  0/2 mm/minو 1/5kN

مقاومت به ضربه کامپوزيتها براساس استاندارد

در سرعت  3 mm/minافزايش طول نمونه به ترتيب

 ASTM D256و طبق معيار ايزود 23اندازهگيري شد.

به 6/7و 2/7ميليمتر رسيده است .بهعبارت ديگر توأم با

طبق شکل 8براي کامپوزيت ( )8-Gبا جذب انرژي به مقدار

افزايش مقدار نيرو ،کرنش نمونه نيز زياد ميشود .بهعبارت

 19/7 ft.lb/inبهطور واضح شکست رخ داد .درصورتيکه

واضحتر ،کاهش سرعت بارگذاري ،افزايش تنش و کرنش را

براي کامپوزيت با چهار اليه خارجي شيشه و چهار اليه

در پي خواهد داشت .اما برخالف کامپوزيت ،الياف و رزين به

داخلي پلي پروپيلن ( ) 4/4-PP/Gبا 20/5 ft.lb/in

تنهايي در سرعتهاي کم با نيروي کم و در سرعتهاي زياد

انرژي جذب شده تمامي الياف شکسته وليکن الياف پلي

با نيروي بيشتر شکسته ميشود .حرف آخر اينکه؛ در الياف و

پروپيلن در مغز دست نخورده باقي ماندند.

رزين ،سرعت بارگذاري با نيرو و افزايش طول رابطه مستقيم،
ولي در کامپوزيت سرعت بارگذاري با نيرو و افزايش طول
رابطه عکس خواهد داشت.
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(الف) كامپوزيت( 8-Gب) كامپوزيت [5] ،4/4-PP/G

 .10تأثير سرعت بارگذاري بر نيرو و افزايش طول
شكست
در شکل 9نمودار بار– جابهجايي کامپوزيت پلي پروپيلن/
اپوکسي با الياف  45درجه در سرعتهاي 0/2 mm/min
(سمت پايين) و ( 3 mm/minسمت باال) نشان داده شده

شكل .9نمودارنيرو -جابهجايي كامپوزيت با الياف  45درجه

است .اين کامپوزيت مطابق شکل و بهطور نسبي در سرعت

در سرعت 0/2و  3ميليمتر بر دقيقه

کم با نيروي زياد ( )3/2 kNو در سرعت زياد با نيروي کم
( )1/5 kNشکسته شدند .همچنين در اين کامپوزيت پيرو
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شكل .8نتايج آزمايش مقاومت به ضربه طبق معيار ايزود

.11تأثير نيروي بارگذاري بر انرژي صوتي

نميشود .اين بحث در مورد کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي

انرژي صوتي حاصل عمليات رياضي است که دستگاه پخش

و شيشه /اپوکسي کما بيش مشابه هم ميباشد.

آوايي روي سطح زير منحني سيگنال شکست انجام ميدهد
[ .]13به همين دليل به نظر ميرسد که رابطه مشخصي بين
نيروي بارگذاري و انرژي صوتي سيگنال خروجي پيدا شود.
ليکن ممکن است دستگاه داراي تأخير زماني بوده و يا
تنظيمات آن مشتمل بردقت کافي نباشد و به همين دليل
نتيجه انرژي صوتي قطعا داراي خطا نيز خواهد بود .آنچه که
از نمودار سمت چپ شکل  10ديده ميشود با افزايش نيروي
بارگذاري ،انرژي صوتي حاصل از شکست الياف افزايش پيدا
ميکند ،زيرا با افزايش نيروي مکانيکي تعداد ليفهاي
بيشتري تحت کشش قرار گرفته و واضح است که خرابيهاي
الياف تحت کشش بيشتر شده و به تبع خرابيها ،سيگنال-
هاي آزاد شده بيشتر و نهايتا انرژي صوتي افزايش مييابد.
اين مسئله در مورد رزين هم صادق است .عموما براي اندازه-
گيري انرژي صوتي از دستگاه صداسنج ميتوان استفاده کرد.
براساس کار اين دستگاه تبديل انرژي صوتي به انرژي
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الکتريکي قابل قرائت بوده و شامل ميکروفون ،مدارهاي
تطبيقي ،شبکههاي باردهي ،شبکه نمونهبرداري و صفحه
قرائت است .صداسنج ساده ميزان تراز فشار صوت )(SPL
را نشان ميدهد و با آناليزور ميتوان تراز فشار صوت در

شكل .10نمودار بار -افزايش طول و انرژي صوتي -اتفاق صوتي

فرکانسهاي مختلف را تعيين نمود.

كامپوزيت پلي پروپيلن /اپوكسي با الياف 45درجه (الف) و الياف

اما برعکس مطالب فوق در کامپوزيتها با افزايش نيروي
بارگذاري ،انرژي صوتي افزايش پيدا نميکند چراکه رزين و
الياف داخل کامپوزيت طي کشش و پس از گذر از مرحله
االستيک به پالستيک و نسبت بههم با يک تأخير زماني و
تأخير مکاني شروع به شکست ميکنند و اين امر تا شکست
نهايي کامپوزيت ادامه دارد و چون تقريبا بهطور يکسان عمل
شکست و نتايج صوتي آن از لحظه شروع تا خاتمه آزمايش
وجود دارد بنابراين تغيير چنداني در انرژي سيگنالها ديده

پلي پروپيلن خالص (ب) []17

 .12مقايسه الياف پلي پروپيلن با الياف شيشه از
نظر مكانيكي و صوتي
مطابق شکل  11ديده ميشود که شکست براي الياف پلي
پروپيلن و شيشه به ترتيب در افزايش طولي معادل  %9/3و
 % 2اتفاق ميافتد .بهعبارتي درصد افزايش طول الياف پلي
پروپيلن در موقع شکست تقريبا  4/65برابر شيشه است .از
طرفي بار الزم براي شکست الياف پلي پروپيلن  468Nو بار
الزم براي شکست الياف شيشه در  94 Nاتفاق ميافتد .در

نتيجه کرنش  5برابري الياف پلي پروپيلن نسبت به الياف

اين مسئله اين است که طبق جدول  1از نظر عددي قطر

شيشه تنشي حدود  5برابري را نيز تحمل ميکند .که ترکيب

ليف شيشه نسبت به قطر ليف پلي پروپيلن حدود يک سوم

تنش و کرنش به مفهوم مدول يانگ نمونه ميباشد .از اين

ميباشد ،بنابراين در يک دسته الياف با سطح مقطع يکسان

نکته ميتوان پي برد که مدول يانگ الياف شيشه و الياف

تعداد ليفهاي شيشه سه برابر تعداد ليفهاي پلي پروپيلن

پلي پروپيلن باهم متفاوت بوده و پس از محاسبه

بوده و به تبع آن طي بارگذاري ،ليفهاي شيشه بيشتري

ديده ميشود که مدول يانگ الياف شيشه و الياف پلي

درگير شده و تعداد خرابي و اتفاقات حاصله در دسته الياف

پروپيلن به ترتيب برابر با  74و  18مگا پاسکال مي باشد.

شيشه بيشتر خواهد بود .عامل بعدي اين است که پلي
پروپيلن نسبت به شيشه بسيار چقرمه بوده و برخالف شيشه،
شکست در آن بهراحتي حاصل نميشود .بهعبارتديگر در
طول کل مدت بارگذاري ،ليفهاي پلي پروپيلن بهخاطر نرخ
کرنش بسيار زياد و ويژهاش فقط کش آمده و اتفاق يا
سيگنال قابل ثبتي از خود صادر نکرده است .ليکن تردي
الياف شيشه که جزء ماهيت ذاتي آن بوده و ناشي از غير آلي
بودن ساختار آن است سبب ميشود که الياف شيشه نسبت
به پلي پروپيلن با کوچکترين بارگذاري ،اتفاقي را رخ داده و
سيگنال قابل ثبتي از خود آزاد کند.
در مورد دامنه و فرکانس مطابق جدول  5ديده ميشود که
الياف شيشه است و به سبب دامنه بايد مقدار انرژي صوتي
نيز بيشتر گردد ولي اين اتفاق حاصل نشده است .چرا که در
فرمول انرژي صوتي ،دامنه در صورت و زمان استمرار در

شكل .11مقايسه شيشه با پلي پروپيلن از نظر مكانيكي

از زمان الياف پلي پروپيلن خشک است ،بنابراين کاستي زمان
شکست الياف شيشه ،کاستي دامنه را جبران کرده و نهايتا

در جدول 5پارامترهاي صوتي اعم از تعداد اتفاقات ،دامنه،

درفرمول انرژي صوتي الياف شيشه نسبت به الياف پلي

فرکانس و انرژي در مورد وضعيتهاي مختلف الياف پلي

پروپيلن ،دامنه به زمان چربيده و شيشه انرژي بيشتري

پروپيلن و الياف شيشه خشک ارائه شده است .قابل مشاهده

حاصل کرده است .در نهايت انرژي صوتي الياف شيشه

است که تعداد اتفاقات الياف شيشه خشک نسبت به الياف

خشک و الياف پلي پروپيلن خشک به ترتيب برابر  14/62و

پلي پروپيلن خشک خيلي بيشتر و به ترتيب برابر با  4785و

 0/879اتوژول 24احراز شد .عالوهبر بحث تأخير زمان استمرار

 848ميباشد .به بيان ديگر در شرايط مساوي تعداد اتفاقات

شکست ليفها ،انرژي صوتي ناشي از اصطکاك سايش

شيشه نسبت به پلي پروپيلن  5/64برابر ميباشد .دليل اصلي

ليفها بهخصوص در وضعيت خشک خيلي مؤثر است .به اين
نحو که پارامترهاي مؤثر انرژي صوتي (دامنه و زمان استمرار
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مخرج قرار دارد و چون زمان الياف شيشه خشک خيلي کمتر
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اين دو پارامتر صوتي در الياف پلي پروپيلن کمي بيش از

سيگنال) ناشي از اصطکاك سايش ليفها خيلي کمتر از

 .14بحث و نتيجه گيري

پارامترهاي مؤثر انرژي صوتي شکست الياف شيشه بوده و

در صنايع مختلف بيشترين کاربرد ازآن موادي است که

مقدار ميانگين انرژي صوتي شيشه در وضعيت خشک را

الزامات مربوط به وزن ،هزينه و خواص را ارضا کند .عموما

نسبت به پلي پروپيلن به شدت کاهش داده است.

کامپوزيتها عالوهبر قيمت مناسب ،مدول يانگ و استحکام

با اصالح تأخير زمان استمرار و همچنين حذف اصطکاك

بااليي نسبت به وزن داشته و به اين دليل کاربرد بااليي در

سايش ليفها با چرب کردن در مورد الياف پلي پروپيلن

صنايع مهندسي پيدا کردهاند .ولي عالوهبر موارد فوق الزامات

آغشته به روغن و الياف پلي پروپيلن همسان آغشته به روغن،

ديگري هم هست که شايد در تمامي انواع کامپوزيتها

انرژي صوتي بهطور چشمگيري زياد شده و نتيجه عددي آن

يکسان نيستند و ضرورتا کامپوزيتها را متمايزتر مينمايد .از

در دو سطر آخر جدول  5قابل مشاهده است.

جمله آن موارد سازگاري بعضي الياف با برخي رزينها مي-

 .13مقايسه كامپوزيت شيشه /اپوكسي با
كامپوزيت پلي پروپيلن /اپوكسي از نظر صوتي و

باشد که اين سنخيت ميتواند ختم به ايجاد مواد مرکبي با
انواع و اقسام خواص مطلوب از نظر صنعتي گردد .حال اين
سنخيت در مورد الياف  UHMWPPو رزين اپوکسي
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مكانيكي

 L160تقريبا پس از نيم قرن به دست آمده و پيرو نتايج

در جدول  6و جدول  7بهترتيب تمامي اطالعات مکانيکي

تحقيق انجام گرفته خواص مهندسي فوقالعادهاي

الزم در مورد کامپوزيت شيشه /اپوکسي و کامپوزيت پلي

را بهصورت تجربي و عددي از خود نشان ميدهد .با در نظر

پروپيلن /اپوکسي ارائه شده است .بهطوريکه مدول يانگ

گرفتن تضاد در ويژگيهاي الياف شيشه و پلي پروپيلن و

طولي کامپوزيت شيشه /اپوکسي برابر  41GPaو مدول

طبق آزمايشهاي انجام گرفته ديده شد که کارکرد بهينه در

يانگ طولي کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي تقريبا برابر

مواد مرکب با پايه اپوکسي زماني اتفاق ميافتد که از الياف

 6GPaمحاسبه شده است .از طرفي استحکام طولي

شيشه و الياف پلي پروپيلن بهصورت تلفيقي استفاده گردد.

کامپوزيت شيشه /اپوکسي و کامپوزيت پلي پروپيلن/

بهطوريکه اگر از الياف شيشه در سطوح خارجي و از الياف

اپوکسي به ترتيب برابر  1100و  360مگا پاسکال محاسبه

پلي پروپيلن در مغز کامپوزيت بهصورت ساندويچ بهرهبرداري

شده است .در ادامه مطابق جدول  8پارامترهاي صوتي

شود ،افزايش مقاومت بهضربه ،افزايش استحکام ،کاهش

کامپوزيت شيشه /اپوکسي با کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي

چگالي ،کاهش قيمت و کاهش ضريب دي الکتريک ميتواند

جهت ارزيابي ارائه شده است .توضيح و نتيجه اينکه

همزمان اتفاق بيفتد بنابراين در آيندهاي نزديک بايد منتظر

سيگنالهاي صادر شده از کامپوزيت شيشه /اپوکسي نسبت

استفاده چشمگير و انفجار گونهاي از اين مواد مرکب در اکثر

به کامپوزيت پلي پروپيلن /اپوکسي از منظر تعداد اتفاقات،

صنايع بود.

دامنه ،فرکانس و انرژي بيشتر ميباشد بنابراين سازگاري پلي
پروپيلن نسبت به شيشه با اپوکسي بهتر و به تبع آن از نظر
خواص مکانيکي مناسبتر ميباشد.

جدول .5مقايسه پارامتر هاي صوتي انواع حالت الياف پلي پروپيلن و الياف شيشه خشك
 PPهمسان آغشته به روغن

 PPآغشته به روغن

 PPخشك

شيشه خشك

تعداد اتفاق

410

654

848

4785

دامنه ()dB

871/20

87/041

91/25

75/57

فركانس بيشينه

5566/8

556/86

556/86

475/21

متوسط
فركانس
)kHz
(

2974/1

297/14

297/14

164/37

)kHzمتوسط
سيگنال
انرژي (

238.54

5/522

0/879

14/62

()attojoul

جدول .6مشخصات مكانيكي كامپوزيت شيشه /اپوكسي
 0.2%محل تسليم

تنش تسليم()YS

تنش شكست ()FS

بيشينه تنش ()UTS

نيرو ()N

149/2

112/3

204/2

224/1

افزايش طول ()mm

1/97

1/65

4/68

4/44

1588/8

1100/4

2003/8

2200/6

درصد افزايش طول ()%

1/23

0/83

2/93

2/78

درصد افزايش طول در محل شكست ()%

0/040

0/104

0/971

0/595

انرژي()kJ

0/74

0/34

18/23

3/28

تنش ()MPa

مدول يانگ در محل تسليم = 41گيگا پاسكال
جدول .7مشخصات مكانيكي كامپوزيت پلي پروپيلن /اپوكسي
نيرو ()N
افزايش طول ()mm
تنش ()MPa
درصد افزايش طول ()%
درصد افزايش طول در محل شكست ()%
انرژي()kJ
مدول يانگ در محل تسليم = 6گيگاپاسكال

جدول .8پارامترهاي صوتي كامپوزيت شيشه /اپوكسي با كامپوزيت پلي پروپيلن /اپوكسي
پلي پروپيلن /اپوكسي

شيشه /اپوكسي

تعداد اتفاق

1118

2140

دامنه ()dB

44/2

34/9

فركانس متوسط ()kHz

231/73

210/07

انرژي سيگنال متوسط ()attojoul

10/251

14/62
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8819/8
9/87
117/6
6/17
0/20
43/65

6147/2
6/61
82/3
4/13
0/521
18/72

11198/1
23/42
149/3
14/64
4/853
194/83

12298/1
22/21
164/1
13/88
2/974
180/21
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 0.2%محل تسليم

تنش تسليم ()YS

تنش شكست ()FS

بيشينه تنش ()UTS
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1. Matrix
2. Fibers
3. Organic
4. Inorganic
5. Ultra High Molecular Weight Polypropylene (UHMWPP)
6. E-glass
7. In-Service
8. HEXION
9. INNegRITY
10. Isostrain
11. Interfaces
12. Tensile Opening
13. Delamination
14. Pull out
15. Halpin-Tsai equations
16. Sliding
17. Debonded hole
18. Pull out
19. Bamboo
20. Air voids
21. Nano fibers bridge
22. Fflexural Modulus
23. Izod
24. Attojoul

