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he micromechanical models are used to investigate mechanical and thermal
properties of a polymer matrix nanocomposite containing multi-walled
carbon nanotubes (MWCNT) in their effects to reduce residual stresses in
nanocomposites. To do this, first nanotubes with different weights and volume
fractions were dispersed in ML-506 epoxy resin. By using different micromechanical
models, the effect additional nanotubes on elastic modulus and coefficient of thermal
expansion (CTE) of nanotubes/epoxy were studied as critical parameters. Comparing
the model and available experimental results, the modified Halpin-Tsai model and
the modified Schapery model were chosen to calculate the mechanical and thermal
properties of the nanocomposites. Then, using the matrix reinforced with MWCNT
and classical micromechanics models the elastic modulus and coefficients of thermal
expansion of the nanocomposites were determined for a single orthotropic ply. The
results showed that the rule of mixture (ROM) and Hashin-Rosen model to determine
the longitudinal and transverse elastic moduli and Van Fo Fy model to calculate the
coefficient of thermal expansion were in good agreements with the experimental
results of a single-layer nanocomposite. Finally, the classical laminated plate theory
(CLPT) was used to calculate the residual stresses of the CNT/carbon fiber/epoxy
composites with different weights and volume fractions of MWCNT for angle-ply,
cross-ply and quasi-isotropic laminated composite materials. The results showed that
residual stresses were reduced using a maximum of 1% wt or 0.675% volume fraction
of the MWCNT in polymer composites. Also, the highest reduction in residual stresses
was observed in [02/902] cross-ply laminated composite materials.
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چکیده
در این پژوهش ،از مدلهای میکرومکانیک برای تعیین خواص مکانیکی و گرمایی نانوکامپوزیت

حاوی نانولوله کربنی چنددیواره ( )MWCNTو مطالعه اثر نانولولهها بر کاهش تنشهای پسماند

در چندالیهایهای کامپوزیتی پایه پلیمری با چیدمانهای متفاوت استفاده شده است .ابتدا نانولولهها

واژههای کلیدی
کامپوزیت با ماتریس پلیمری،
نانولوله کربنی چنددیواره،
مدلهای میکرومکانیک،
تنشهای پسماند،
خواص مکانیکی و گرمایی

با درصدهای مختلف وزنی و حجمی در رزین اپوکسی  ML-506پراکنده شدند .سپس با استفاده

از مدلهای میکرومکانیک ،اثر افزودن نانولولهها بر دو پارامتر مهم مدول کشسانی و ضریب
انبساط گرمایی در نانوکامپوزیت دوفازی نانولوله کربنی  -اپوکسی مطالعه شد .با مقایسه نتایج
تجربی موجود و نتایج تحلیلی ،مدل  Halpin-Tsaiاصالح شده و مدل  Schaperyاصالح شده برای
محاسبه خواص این نانوکامپوزیت انتخاب شدند .سپس ،با استفاده از ماتریس تقویت شده با

 MWCNTو مدلهای میکرومکانیک ،مدول کشسانی و ضریب انبساط گرمایی برای نانوکامپوزیت
تکالیه معین شد .نتایج نشان داد ،قانون اختالط و مدل  Hashin-Rosenبرای مدول کشسانی

طولی و عرضی و مدل  Van Fo Fyبرای ضرایب انبساط گرمایی نانوکامپوزیت تکالیه مطابقت

مناسبی با نتایج تجربی دارد .در پایان با استفاده از نظریه کالسیک الیهای ،تنشهای پسماند برای
نانوکامپوزیت سهفازی نانولوله کربنی  -الیاف کربن  -اپوکسی با درصدهای مختلف حجمی و
وزنی  MWCNTدر چیدمانهای چندالیه متعامد ،متقاطع و شبههمسانگرد محاسبه و ارزیابی شد.
نتایج نشان داد ،استفاده از  MWCNTبرای تقویت ماتریس کامپوزیت پلیمری حداکثر تا مقدار 1%

وزنی یا  0/675%حجمی سبب کاهش تنشهای پسماند میشود که بیشترین کاهش در چیدمان
متعامد نامتقارن [ ]02/902است.
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مقدمه

تنشهای پسماند ،تنشهای خودمتعادلی هستند که درون قطعه حبس
میشوند .در حالی که قطعه زیر هیچ نوع بار خارجی قرار ندارد،
بخشی از مقاومت آن صرف غلبه بر این تنشها میشود .تنشهای
پسماند در مواد کامپوزیتی بهطور عمده در فرایند تولید قطعه زمانی
ایجاد میشود که چندالیهای در حال سردشدن از دمای پخت به
دمای محیط است .علت اصلی بروز این تنشها در کامپوزیتهای
پلیمری ،اختالف ضریب انبساط گرمایی در جهتهای ناهمسانگرد
تکالیه و جهتگیری متفاوت الیههاست .تنشهای پسماند میتوانند
نقش عمدهای را در شکست سازه کامپوزیتی حتی موقعی که تحت
بارگذاری نیست ،ایفا کنند [.]1،2
پس از کشف نانولولههای کربنی توسط  Ijimaتحولی تاریخی در
مسیر ساخت نانوکامپوزیتها بهوجود آمد Ajayan .بهعنوان اولین
پژوهشگر ،استفاده از این مواد را در پلیمرها گزارش و کامپوزیتهای
پلیمری تقویت شده با نانولوله کربنی تولید کرد .از آن زمان تاکنون
کاربرد نانوذرات کربنی در کامپوزیتهای پلیمری مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران قرار گرفته است و استفاده از این مواد در پلیمرها از
موضوعات بهروز پژوهشها بهشمار میآید [ .]3نانولولههای کربنی
از مهمترین نانوپرکنندهها هستند که به سبب خواص مکانیکی و
گرمایی بسیار مطلوب ،بهطور گسترده بهعنوان تقویتکننده در ماتریسهای
پلیمری استفاده میشوند [ .]4مطالعات تجربی متعددی قابلیت نانوذرات

کربنی را در اصالح خواص مکانیکی و گرمایی ماتریس پلیمری نشان
میدهد که نتایج پژوهشهای اخیر در جدول  1آمده است.
تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری حاوی نانولولههای کربنی فقط در
شرایطی میتواند سبب بهبود خواص مکانیکی و گرمایی شود که اوالً
فصل مشترک مناسبی بین نانولوله و ماتریس شکل گیرد .ثانی ًا پراکنش
نانولولهها در ماتریس پلیمری بهطور مطلوبی انجام شود .شيوه پراکنش
نانولولهها در ماتریس پليمري از پارامترهاي مهم در استحكامدهي
به كامپوزيت است ،چرا که جاذبه واندروالسی شدید بین نانولولهها و
سطح تماس زیاد آنها به دلیل نسبت منظر زیاد ،اغلب منجر به
تجمع نانولولهها در ماتریس میشود که از انتقال خواص فوقالعاده
نانولوله به ماتریس جلوگیری میکند [ .]11رعایت این دو نکته سبب
افزایش سطح تماس نانولهها با چسبندگی مناسب به ماتریس پلیمری و
سهولت انتقال تنش در فصل مشترک آنها میشود که نتیجه آن بهبود
خواص نانوکامپوزیت پلیمری است [ .]12با مرور مطالعات اخیر
بهنظر میرسد ،مطالعه تنشهای پسماند در اثر افزودن نانوذرات کربنی
به ماتریس کامپوزیتهای پلیمری ،در مقاالت معدودی بررسی شده
است .شکریه و دانشور [ ]9اثر نانوالیاف کربن را بر کاهش تنشهای
پسماند در کامپوزیت کربن -اپوکسی بررسی کرده و کاهش 25/1%
تنشهای پسماند در اثر افزودن  1%وزنی نانوالیاف به ماتریس پلیمری
را با استفاده از روش شیارزنی گزارش کردند .در پژوهشی دیگر،
شکریه و همکاران [ ]10اثر نانولوله کربنی را بر کاهش تنشهای

جدول  -1پژوهشهای مبتنی بر آزمونهای تجربی در زمینه بهبود خواص نانوکامپوزیتهای پلیمری.
نانولوله کربنی
قطر ()nm

طول ()mm

مقدار نانوپرکننده
()wt%

بهبود خواص مکانیکی -گرمایی

پژوهشگر و مرجع

(LY-564 )Araldite

20

8/5

3

 11%افزایش استحکام کششی
 27%افزایش مدول کشسانی

منتظری و همکاران
[]5

(LY-564 )Araldite

20-50

10-30

2

 17%افزایش استحکام کششی
 23%افزایش مدول کشسانی

منتظری و همکاران
[]6

(LY-564 )Araldite

6/5-40

2

3

 13%افزایش مدول کشسانی
 29%افزایش استحکام کششی

]7[ Srivastava

EPON-828

2-6

1-10

0/3

 12%افزایش استحکام کششی
 29%افزایش مدول کشسانی

شیرکوند و همکاران
[]8

ML-506

20-80

30

1

 11%افزایش مدول کشسانی
 32/5%کاهش ضریب انبساط گرمایی

شکریه و همکاران
[]9

ML-506

8-15

0/5-2

1

 9%افزایش مدول کشسانی
 23/7%کاهش ضریب انبساط گرمایی

شکریه و همکاران
[]10

نوع ماتریس اپوکسی
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پسماند در کامپوزیت کربن  -اپوکسی بررسی کرده و نشان دادند،
افزودن  1%وزنی نانولوله کربنی به ماتریس کامپوزیت پلیمری سبب
کاهش تنشهای پسماند در الیهها تا مقدار  18%میشود.
مطالعات نشان میدهد ،تاکنون برای محاسبه تنشهای پسماند
در نانوکامپوزیتهای پلیمری از معادلههای میکرومکانیک کالسیک و
اصالحشده استفاده نشده است .در این پژوهش ،پس از معرفی مدلهای
میکرومکانیک کالسیک و اصالحشده ،برای محاسبه خواص مکانیکی و
گرمایی نانوکامپوزیتها ،اثر افزودن نانولوله کربنی با درصدهای
مختلف وزنی بر دو پارامتر مهم مدول کشسانی و ضریب انبساط گرمایی
در نانوکامپوزیت دوفازی نانولوله کربنی  -اپوکسی و نانوکامپوزیت
سهفازی نانولوله کربنی  -الیاف کربن  -اپوکسی براساس معادلههای
میکرومکانیک ،مطالعه شده است .ارزیابی و مقایسه نتایج نظری
ارائه شده با نتایج تجربی سایر پژوهشگران نشان میدهد ،روشهای
نظری بر پایه مدلهای میکرومکانیک اصالحشده ،روشی مطمئن
برای پیشبینی خواص مکانیکی و گرمایی نانوکامپوزیتهای پلیمری
بهشمار میآید .در پایان با استفاده از نظریه کالسیک الیهای ،تنشهای
پسماند برای نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -الیاف کربن  -اپوکسی با
درصدهای مختلف وزنی  MWCNTدر چیدمانهای چندالیه متعامد،
متقاطع و شبههمسانگرد محاسبه و نشان داده شد ،افزودن MWCNT
حداکثر تا مقدار  1%وزنی سبب کاهش تنشهای پسماند میشود که
بیشترین کاهش در چیدمان متعامد نامتقارن بود.
اثر نانولولههای کربنی چنددیواره بر ضریب انبساط گرمایی و

مدول کشسانی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی

معادلههای میکرومکانیک متعددی برای تعیین خواص مکانیکی و
گرمایی کامپوزیتهای معمولی وجود دارد .این معادلهها دارای
فرضیات اساسی است ،از جمله اینکه ماده تقویتکننده ساختار توپر
دارد و قطر و طول آن دارای ابعادی در محدوده میکرون است.
استفاده مستقیم از معادلههای میکرومکانیک برای نانولولهها به علت
ساختار توخالی و عدم اتصال کامل بین ماتریس و نانولوله کربنی،
امکانپذیر نیست .بنابراین ،برای استفاده از این معادلهها در محیط نانو
باید مالحظاتی را درنظر گرفت .در این بخش ،مدلهای میکرومکانیک
اصالحشده برای تعیین خواص مکانیکی و گرمایی نانوکامپوزیت
حاوی نانولوله کربنی معرفی شده است.
مدلهای میکرومکانیک برای تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت

نانولوله کربنی  -اپوکسی

برای تخمین مدول کشسانی ماتریس تقویت شده با  MWCNTمعادلههای
216

مختلفی ارائه شده است .روشهایی که بهطور عمومی در اینباره استفاده
میشوند ،قانون اختالط ،معادله  Halpin-Tsaiو مدل Mori-Tanaka
هستند .متداولترین راه برای مدلسازی خواص مکانیکی کامپوزیتهای
شامل تقویتکننده و ماتریس ،قانون اختالط است .اما ،این مدل فقط
جهتگیری همجهت و پیوسته فاز تقویتکننده را در کامپوزیت درنظر
میگیرد .قانون اختالط با استفاده از نظریه کامپوزیتهای تقویت شده با
الیاف کوتاه اصالح شد .نحوه جهتگیری نانوذرات درون ماتریس بر
مدول نانوکامپوزیت اثر دارد .جهتگیری نامنظم ذرات درون ماتریس
باعث کاهش مدول میشود [.]13
ابتدا قانون اختالط با درنظرگرفتن پارامتر  ηoاصالح شد .در قانون
اختالط اصالح شده ،اگر پراکنش نانوذرات در ماتریس به شکلسهبعدی و
نامنظم باشد ،ηo = 0/2 ،اگر دوبعدی و نامنظم باشد ηo = 0/375 ،و
برای جهتگیری منظم و یکبعدی  ηo = 1درنظر گرفته میشود [.]18
همچنین در پژوهشی دیگر Hirsch ،قانون اختالط را با درنظر گرفتن
پارامتر  βاصالح کرد .این پارامتر که تنشهای انتقالی بین نانوذرات و
ماتریس را معین میکند ،به نحوه جهتگیری نانوذرات و آثار تمرکز
تنش در انتهای آنها بستگی دارد [ .]14نتایج بهدست آمده از دادههای
تجربی مقدار بهینه  βبرابر0/4را برای این پارامتر نشان میدهد [.]15،16
قانون اختالط اصالحی و مدل  Hirschخواص مکانیکی را فقط
با درنظر گرفتن جهتگیری نانوذرات محاسبه میکند و از آثار طول
نانوذرات که نقش معینکنندهای بر خواص مکانیکی دارد ،صرفنظر
شده است Cox-Krenchel .قانون اختالط را بهکمک نظریه کامپوزیت
تقویت شده با الیاف کوتاه و با درنظرگرفتن آثار طول الیاف ( )ηLو
جهتگیری آن ( )ηoتخمین زده است.
از سایر پارامترهای اثرگذار بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیتها،
نسبت منظر (نسبت طول به قطر) است که اثر بسزایی بر مدول کشسانی
دارد [ .]17این پارامتر در مدل  Halpin-Tsaiدرنظر گرفته شده است.
مدل  Halpin-Tsaiمدلی نیمهتجربی براساس دادهها و هندسه ارائه
میکند .این مدل در ابتدا برای جهتگیری منظم نانوذرات در ماتریس
ارائه شد .باتوجه به اینکه پراکنش نامنظم و تصادفی نانوذرات درون
ماتریس تطابق بسیارخوبی با دادههای تجربی دارد ،مدل  Halpin-Tsaiبا
تعریف پارامتر  ،αکه ضریب جهتگیری تقویتکننده نامیده میشود،
برای درنظر گرفتن آثار طول نانوذرات و جهتگیری آن در فاز
ماتریس اصالح شد.
در معادله  Halpin-Tsaiاصالحشده برای تخمین مدول
نانوکامپوزیت ،اگر طول نانوذرات بزرگتر از ضخامت نمونه باشد،
 aبرابر  1و اگر طول آن بسیار کمتر از ضخامت نمونه باشدa ،
3
برابر  1درنظرگرفته میشود .در نانولوله کربنی با توجه به اینکه طول
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جدول -2مدلهای میکرومکانیک برای محاسبه مدول کشسانی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی -اپوکسی.
خالصه مدل

مرجع

مدل

][18

قانون اختالط
اصالح شده ()ROM

VNT + E m Vm

Cox-

][19

Krenchel

][20

Hirsch

][21

Halpin-Tsai






Em


π
E NT (1 + υ m ) ln 
 4VNT

VNT

NT

E MWCNT = h hL .E



E NT E m

E MWCNT = β(E NT VNT + E m Vm ) + (1 - β)
 E NT Vm + E m VNT 
E 
E 
a NT  − 1
a NT  − 1
 3  1 + 2xhL VNT  5  1 + 2hT VNT 
E
E
 + 
, hL =  m 
, hT =  m 
= E m  
8
1
V
8
1
V
−
h
−
h
E 
E 

L NT 
T NT  

 
a NT  + 2
a NT  + 2x
E
 Em 
 m 

آن در مقایسه با ضخامت بسیار ناچیز است a ،برابر  1درنظرگرفته
6
شده و فرض میشود ،پراکنش نانوذرات در ماتریس سهبعدی است.
همچنین  aبرابر  1پراکنش منظم و یکبعدی نانوذرات را در ماتریس
نشان میدهد [ .]21مدلهای میکرومکانیک معرفی شده ،در جدول 2
به اختصار توضیح داده شدهاند.
مدلهای میکرومکانیک برای تعیین خواص گرمایی نانوکامپوزیت
تقویت شده با نانولوله کربنی چنددیواره

()1

E MWCNT

x

 V E a + Vm E m a m 
2
2
a M W C NT =  NT NT NT
) ∫ (cos f − υc sin f
 VNT E NT + Vm E m
0
x

f (f) df + [(1 + υ m ) a m Vm + (1 + υ NT )a NT VNT ]∫ f (f)df
0

برای تخمین ضریب انبساط گرمایی اپوکسی ماتریس پلیمری تقویت
شده با  ،MWCNTاگر جهتگیری نانولولهها در ماتریس منظم
باشد f)f( = 1 ،و اگر نامنظم و تصادفی باشد f)f( = 1/n ،درنظر
گرفته میشود که  nتعداد جهتهای تصادفی نانولوله کربنی را نشان
میدهد .مدلهای میکرومکانیک برای تعیین ضریب انبساط گرمایی
نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی در جدول  3آمده است.
و

ضریب انبساط گرمایی کامپوزیت تقویت شده با الیاف کوتاه تابعی
از ( ،f)fضریب جهتگیری تقویتکننده است که در حالت کلی به
شکل معادله ( )1نوشته میشود [:]22
و

 βL 
tanh N T 
 2  ,β = 2
+ E m Vm , hL = 1 −
d NT
 βL NT 


 2 

NT

E MWCNT = h .E

و

جدول -3مدلهای میکرومکانیک برای محاسبه ضریب انبساط گرمایی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی -اپوکسی.
مرجع

مدل
Schapery

][22

Schapery

اصالح شده

توضیح مدل

خالصه مدل
VNT E NT a NT + Vm E m a m
VNT E NT + Vm E m

= a M W C NT

1 V E a + Vm E m a m
(1 − υ NT VNT - υ m Vm ) +(1 + υ m )a m Vm + (1 + υ NT )a NT VNT
= ( NT NT NT
2
VNT E NT + Vm E m

a M W C NT
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منظم
جهتگیری
تصادفی
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جدول -4خواص اجزای تشکیلدهنده نانوکامپوزیت [.]10
خواص

ماتریس

الیاف کربن

نانولوله کربنی

ML- 506

T 300

MWCNT

مدول کشسانی ()GPa
ضریب انبساط گرمایی ()10-6°C
چگالی ()g/cm3
نسبت منظر ()z

3/13
62/45
1/11
-

230
-0/41
1/76
-

1000
-1
1/65
100

با فرض اینکه نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی تنها از این دو
فاز تشکیل شده باشد و فاصله هوایی بین نانولوله کربنی و ماتریس وجود
نداشته باشد ،کسر حجمی نانولوله کربنی از معادله ( )2بهدست میآید:
			
()2

wr m
wr m + (1 + w)r NT

= VM WCNT

مقایسه پیشبینی مدلهای میکرومکانیک و دادههای تجربی در
نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی

خواص اجزای تشکیلدهنده نانوکامپوزیت بررسی شده در این مقاله
در جدول  4آمده است .همچنین برای بررسی نحوه تطابق مدلهای
میکرومکانیک موجود و نتایج تجربی از دادههای تجربی مرجع 10
استفاده شده است.
نتایج مدلهای میکرومکانیک و دادههای تجربی مربوط به مدول
کشسانی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی با کسرهای وزنی

شکل  -1مدول کشسانی برای نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی
218

مختلف در شکل  1نشان داده شده است.
با مقایسه نتایج تجربی و مدلهای میکرومکانیک ارائه شده در شکل 1
میتوان بیان کرد ،مدل  Halpin-Tsaiاصالح شده نتایج قابل قبولی
را با توجه به نتایج تجربی نشان میدهد .همچنین نتایج بهدست آمده
نشان میدهد ،افزودن  1%وزنی (معادل با  0/675%حجمی) نانولوله
کربنی به ماتریس پلیمری سبب افزایش مدول کشسانی نانوکامپوزیت
نانولوله کربنی  -اپوکسی میشود که این مقدار افزایش در نتایج تجربی  9%و
در مدل  Halpin-Tsaiاصالح شده  10/5%است .تفاوت مشاهده شده
بین مقادیر تجربی و نظری را میتوان اینگونه توجیه کرد:
از عواملی که بر تقویت خواص مکانیکی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی-
اپوکسی اثر زیادی میگذارد ،نحوه پراکنش نانولولههای کربنی در
ماتریس پلیمری است .بهترین نوع پراکنش نانولولهها ،پراکنش
یکنواخت است .در نانوکامپوزیتها ،معموالً کسر وزنی نانولوله
کربنی محصور در رزین از  0%تا  3%تغییر میکند [ .]5،7افزایش

شکل-2ضریبانبساطگرماییبراینانوکامپوزیتنانولولهکربنی-اپوکسی.
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مقدار بیشتری از نانولوله کربنی به ماتریس نانوکامپوزیت باعث کاهش
استحکام تسلیم و مدول کشسانی به دلیل انبوهش و ایجاد کلوخگی
نانولوله کربنی در ماتریس پلیمری میشود [ ،]23،24در حالی که در
اغلب مدلهای میکرومکانیک ،ایجاد کلوخگی نانولوله کربنی درنظر
گرفته نمیشود .درنتیجه ،مقادیر مدول کشسانی پیشبینیشده با
مدلهای میکرومکانیک اغلب بیشتر از نتایج تجربی است .شکل 2
نتایج مدلهای میکرومکانیک و دادههای تجربی ،مربوط به ضریب
انبساط گرمایی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی را نشان میدهد.
همانطور که در این شکل نشان داده شده است ،مدل میکرومکانیک
 Schaperyاصالح شده مطابقت مناسبی با دادههای تجربی دارد.
همچنین ،افزودن  1%وزنی نانولوله کربنی سبب کاهش ضریب انبساط

گرمایی ماتریس تقویت شده میشود که نتایج تجربی کاهش  23/7%و
پیشبینی نظری کاهش  23/2%را نشان میدهد .براساس نتایج حاصل،
فرض جهتگیری تصادفی و نامنظم نانولوله کربنی در ماتریس
پلیمری مطابقت مناسبی با نتایج تجربی دارد.
اثر نانولوله کربنی بر خواص مکانیکی و گرمایی نانوکامپوزیت تکالیه

در این بخش توسعه معادلههای میکرومکانیک برای تعیین خواص
مکانیکی و گرمایی تکالیه نانوکامپوزیت سهفازی نانولوله کربنی-
الیاف کربن  -اپوکسی بررسی شده است .بر خالف آنچه در بخش
پیشین برای خواص نانوکامپوزیت دوفازی نانولوله کربنی -اپوکسی
ارائه شد ،در تکالیه نانوکامپوزیتی ،خواص در دو راستای طولی و

جدول -5مدلهای میکرومکانیک برای تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تکالیه.
مرجع

مدل

][25

قانون اختالط

][28

دستهبندی مدل
)(ROM

Hashin Rosen

خالصه مدل
EmEf
E m Vf + E f Vm

کالسیک
با رویکرد
کشسانی

G mG f
, υ LT = υ m Vm + υf Vf
G m Vf + G f Vm
4Vf Vm (υf − υ m ) 2
G G (1 + Vf ) + G m Vm
, G LT = m f
Vf K -m1 + Vm K -f1 + G -m1
) G f Vm + G m (1 + Vf

]

][25

][27

Chamis

][30،31

Bridging

E L = E m Vm + E f Vf +

([

)

]

)(MROM

][26

= G LT

hV h V
1
= f f + m m , hf = E f Vf + 1 − υf2 E m + υf υ m E f Vm
EL
Ef
Em
Vf h′Vm
+
Gf
Gm
(1 − υ m ) 2 E f − (1 − υ m υf )E m Vf + E m Vm
1
=
= , hm
Vf + h′Vm
E m Vm + E f Vf
GLT

قانون اختالط اصالح شده

Halpin - Tsai

= E L = E m Vm + E f Vf , E T

[

 1 + 2hE Vf 
(E / E ) − 1
, hE = f m
E T = E m 
1
V
(
Ef / Em ) + 2
h
E f 

 1 + hG Vf 
(G / G ) − 1
, hG = f m
G LT = G m 
1
V
(
Gf / Gm ) + 1
h
G f 


نیمهتجربی





همگن

Gm
 G
1 − Vf 1 − m
Gf


= , G LT





Em
 E
1 − Vf 1 − m
Ef


) (Vf + E m a 11 )(Vf + Vm a 2 2
(Vf + Vm a 11 )(Vf s1f 1 + Vm s 2m2 a 2 2 )+ Vf Vm ( s m2 1 − s f2 1 ) a 1 2
(Vf + Vm a 6 6 )G m G f
Vf G m + Vm a 6 6 G f

= ET

= ET

= G LT

برای محاسبه  ELو  nLTاز قانون اختالط استفاده میشود.
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نانولوله کربنی  -الیاف کربن  -اپوکسی استفاده میشوند (جدول .)5
قانون اختالط متداولترین مدل نظری استفاده شده برای تخمین
خواص مکانیکی کامپوزیت متشکل از ماتریس و الیاف پیوسته است
که  Voigtو  Reussارائه کردند .در این مدل ،تغییرشکل الیاف و
ماتریس مستقل از هم مطالعه شده و تغییرشکل طولی بهوجود آمده
در اثر بارگذاری عرضی درنظر گرفته نمیشود .این فرضیه کام ً
ال
ساده است و توسط پژوهشگران ابتدا استفاده میشد .در حالی که
مطالعات نشان میدهد ،مقادیر  ELو  νLTحاصل از قانون اختالط
مطابقت خوبی با دادههای تجربی و اجزای محدود دارند ،اما مقادیر
 ETو  GLTمطابقت مناسبی با دادههای تجربی و اجزای محدود ندارند.
این دو مقدار به وجود حباب ،ناهمسانگرد بودن الیاف و ضریب
پوآسون ماتریس حساس هستند .برای حل این مشکل ،قانون اختالط
اصالح شده ارائه شد .در این مدل ،تغییرشکل طولی کامپوزیت در اثر
بارگذاری عرضی درنظر گرفته میشود .همچنین ،هنگامی که تنش در

عرضی متفاوت است .به دلیل زیاد بودن خواص الیاف در راستای آنها و
کمتربودن خواص در راستای عمود بر الیاف ،خواص کامپوزیت در
راستای طولی بیشتر و در راستای عرضی کمتر است .با اثری که
نانولوله کربنی بر خواص ماتریس پلیمری میگذارد ،انتظار میرود که
خواص نانوکامپوزیت در راستای عرضی بهبود یابد.
مدلهای میکرومکانیک برای تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت تکالیه

پیشبینی خواص مکانیکی کامپوزیتهای معمولی هدف اصلی بسیاری
از پژوهشها بوده و مدلهای میکرومکانیک مختلفی برای تعیین
خواص کشسانی آنها پیشنهاد شده است .این مدلها را میتوان به چهار
دسته عمده مدلهای کالسیک ،مدلهای با رویکرد کشسانی ،مدلهای
نیمهتجربی و مدلهای همگن دستهبندی کرد .هر یک از این دستهها
شامل مدلهای مختلف میکرومکانیک است .در این بخش ،شش مدل
پرکاربرد معرفی شده که در تعیین خواص کشسان نانوکامپوزیت سهفازی

جدول -6مدلهای میکرومکانیک برای تعیین خواص گرمایی نانوکامپوزیت تکالیه.
مرجع
][32

مدل میکرومکانیک
قانون

خالصه مدل
a C = a f Vf + a m Vm

اختالط )(ROM

][33

Van Fo Fy

][34

Schapery

][35

*Schneider

][36

*Chamberlain

][37

*Chamis

) (1 + υ m )E f Vf − (1 + υf )(E L − E m Vm
(υ m − υ m )E L
υm − υL T
υ m − υf

) a T = a m + (a m − a L )υ L T − (a m − a f )(1 + υf

E f a f Vf + E m a m Vm
E f Vf + E m Vm

= aL

) a T = (1 +υf )a f Vf + (1 +υ m )a m Vm − a L (υf Vf + υ m Vm

1.1Vf
1 − 1.1Vf

=C

E 

υm m 
 2(1 + υ )(υ 2 − 1)C
Ef
m
m

a T = a m − (a m − a f ) 
−
Em 
1
1.1V
+
1
2

f
− υ m + 2υ m C
+
 1.1Vf − 1
C E f 
2(a f − a m ) Vf
E
) υ m (F - 1 + Vm )+ (F + Vf )+ m (1 -υf )(F - 1 + Vm
Ef

*برای محاسبه  αLاز معادله  Schaperyاستفاده شده است.
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) a L = a m - (a m - a f
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شکل  -3مدول کشسانی طولی برای نانوکامپوزیت نانولوله کربنی -
الیاف کربن  -اپوکسی.

شکل -5ضریب انبساط گرمایی طولی برای نانوکامپوزیت نانولوله
کربنی -الیاف کربن  -اپوکسی.

جهت عرض کامپوزیت اعمال میشود ،تغییرشکل الیاف و ماتریس
در جهت طولی کام ً
ال یکسان است و از حالت تنش دوبعدی در الیاف و
ماتریس محاسبه میشود.
 Hashin-Rosenابتدا مدل  CCAرا برای محاسبه خواص
کشسانی کامپوزیتها ارائه کرد .افزون بر این]29[ Christensen ،
مدل تعمیمیافته خودسازگار را برای برآورد دقیقتر مدول برشی ارائه

کرد .همچنین ،نحوه محاسبه  ETدر مرجع  29به تفصیل توضیح
داده شده است .مدل  Halpin-Tsaiمدلی نیمهتجربی است که برای
اصالح مدول عرضی و مدول برشی ارائه شده است .در این مدل
برای محاسبه مقادیر  ELو  ،νLTاز قانوناختالط استفاده میشود .مدل
 Chamisاز مدلهای پرکاربرد و معتبر است که برای چهار ثابت
مستقل ماده ناهمسانگرد ،معادلههایی را ارائه داده است .در این مدل

شکل  -4مدول کشسانی عرضی برای نانوکامپوزیت نانولوله کربنی-
الیاف کربن  -اپوکسی.

شکل -6ضریب انبساط گرمایی عرضی برای نانوکامپوزیت نانولوله
کربنی -الیاف کربن  -اپوکسی.
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نیز برای محاسبه مقادیر  ELو  ،νLTاز قانون اختالط استفاده میشود،
درحالی که برای تعیین مقادیر مدول کشسانی عرضی و مدول برشیVf ،
با جذرخود جایگزین میشود Huang .و همکاران [ ]30،31بهتازگی نیز
مدل میکرومکانیک جدیدی را با نام  Bridgingپیشنهاد دادند که برای
پیشبینی استحکام کامپوزیتهای تکجهتی تعمیم داده شده است.
مدل های میکرومکانیک برای تعیین خواص گرمایی نانوکامپوزیت تکالیه

ضرایب انبساط گرمایی برای کامپوزیتهایی که در دمای زیاد پخت
شده و تا دمای محیط سرد میشوند ،بسیار مهم است .در این فرایند با
توجه به اختالف ضرایب انبساط گرمایی الیاف و ماتریس ،تنشهای
پسماند گرمایی ایجاد میشوند .در این بخش ،ضرایب انبساط گرمایی
در کامپوزیتها براساس شش مدل میکرومکانیک پرکاربرد معین
میشود (جدول  .)6با توجه به اینکه انبساط گرمایی بدون هیچ تنش
اعمالی رخ میدهد ،در محاسبه ضریب انبساط گرمایی عرضی ،تنش
مؤثر در جهت عرضی صفر درنظر گرفته میشود .اگر هر یک از فازها
به شکل ماده همگن با رفتار کشسان خطی و در محدوده کوچکی
از کرنشهای حجمی درنظرگرفته شوند و با فرض عدم برهمکنش
بین فازهای تشکیلدهنده ،ضریب انبساط گرمایی کامپوزیت بهشکل
قانون اختالط ،بیان میشود .در این مدل ،تنشهای پسماند ایجاد
شده در کامپوزیت به دلیل ضرایب انبساط گرمایی متفاوت ماتریس و
الیاف نادیده گرفته میشوند .با درنظرگرفتن این واقعیت باید به دنبال
مدل جایگزینی برای ضریب انبساط گرمایی بود.
 Van Fo Fyضرایب انبساط گرمایی کامپوزیت تکالیه شامل الیاف و
ماتریس را با تجزیه و تحلیل تنش توسعه داد .در این مدل ،مدول
یانگ طولی و ضریب پواسون اصلی کامپوزیت با استفاده از قانون
اختالط محاسبه میشوند .با این وجود ،مقادیر پیشبینیشده برای
خواص گرمایی کامپوزیت از معادله  Van Fo Fyبه تغییرات  ELبسیار
حساس است و هرگونه انحراف بهوجود آمده در اثر خطای تجربی
ممکن است ،سبب ایجاد اختالف قابل توجهی در نتایج نهایی شود.
 Schaperyمعادلههایی را برای ضرایب انبساط گرمایی مؤثر طولی و
عرضی کامپوزیتهای متشکل از فازهای همسانگرد با استفاده از اصل
حداکثر ( )extremumگرماکشسانی بهدست آورد Chamis .با استفاده
از قوانین تعادل و بهکارگیری تغییرشکل بهوجودآمده در سازههای
مهندسی تحت بارگذاریهای مکانیکی و گرمایی معادلههای را برای
خواص مکانیکی و گرمایی کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف
متقاطع همسانگرد ارائه کرد .ضریب انبساط گرمایی طولی ارائه شده
بهکمک معادله  Chamisنیز مشابه معادله  SchaperyاستSchneider .
یکی از معادلههای پرکاربرد را برای محاسبه ضریب انبساط گرمایی
222

عرضی معرفی کرد .وی آرایش ششضلعی را برای نحوه چیدمان
الیاف درون ماتریس درنظرگرفت .ضریب انبساط گرمایی طولی
ارائه شده به کمک معادله  Schneiderمشابه معادله  Schaperyاست.
مدل جایگزینی برای محاسبه ضریب انبساط گرمایی عرضی توسط
 Chamberlainبا بهکارگیری معادالت تنش صفحهای استوانه جدار
ضخیم ارائه شد .این معادلهها برای حالت خاص الیاف متقاطع،
استوانهای و همسانگرد در ماتریس همگن بهدست آمدهاند .ضریب
تراکم براساس نحوه چیدمان الیاف در کامپوزیت تخمین زده میشود.
برای چیدمان ششضلعی  F = 0/9068و برای چیدمان مربعی
 F = 0/7854درنظرگرفته میشود.
مقایسه پیشبینی مدلهای میکرومکانیک و دادههای تجربی در
نانوکامپوزیت تکالیه

در این بخش از الیاف پیوسته کربن با خواص ارائه شده در جدول  4برای
نانوکامپوزیت تکالیه استفاده شده است .با استفاده از معادلههای
میکرومکانیک معرفی شده در بخش پیشین و نیز خواص ماتریس
تقویت شده با نانولوله کربنی ،نتایج مربوط به مدول کشسانی و
ضریب انبساط گرمایی طولی و عرضی نانوکامپوزیت تکالیه
نانولوله کربنی -الیاف کربن  -اپوکسی با درصدهای وزنی مختلف
در شکلهای  3تا  6آمده است .برای بررسی نحوه تطابق مدلهای
میکرومکانیک و نتایج تجربی از دادههای تجربی مربوط به پژوهش
انجام شده توسط شکریه و همکاران [ ]10استفاده شد.
همانطور که در شکلهای  3و  4نشان داده شده ،برای تخمین
مدول نانوکامپوزیت تکالیه ،قانون اختالط در راستای طولی و مدل
 Hashin-Rosenدر راستای عرضی از مطابقت مناسبی با دادههای
تجربی برخوردارند و بهعنوان مدلهای میکرومکانیک بهینه انتخاب
شدند .اضافهکردن  ۱%وزنی نانولوله کربنی در ماتریس کامپوزیت
تکالیه الیاف کربن -اپوکسی سبب افزایش مدول در راستاهای طولی و
عرضی میشود که این مقدار افزایش در نتایج تجربی بهترتیب 1/2 ،و
 9%و در نتایج نظری حاصل از قانون اختالط و مدل Hashin-Rosen
بهترتیب  0/2و  9/8%است .مدول عرضی ،برخالف مدول طولی
تحت تأثیر پراکنش نانوذرات در ماتریس پلیمری است .این رفتار
متناقض مدول کشسانی در جهتهای طولی و عرضی ناشی از نقش
متفاوت ماتریس و الیاف است .مدول طولی به سفتی الیاف که بار را
تحمل میکند و مدول عرضی به سفتی ماتریس وابسته است و سفتی
الیاف هیچ اثری بر آن ندارد [ .]9درنتیجه ،با توجه به اینکه افزودن
نانوذرات کربنی سبب تقویت فاز ماتریس میشود ،مدول عرضی به
مقدار قابل توجهی افزایش مییابد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد،
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تغییرات مدول عرضی نانوکامپوزیت تکالیه نانولوله کربنی  -الیاف
کربن  -اپوکسی بسیار نزدیک به تغییرات ایجاد شده در مدول عرضی
نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی است.
شکلهای  5و  6بهروشنی نشان میدهد ،مدل  Van Fo Fyمطابقت
مناسبی با دادههای تجربی دارد و بهعنوان مدل میکرومکانیک گرمایی
بهینه انتخاب شدند .همچنین ،افزودن  ۱%وزنی نانولوله به ماتریس
تکالیه کربن  -اپوکسی سبب کاهش ضریب انبساط گرمایی طولی و
عرضی میشود که این کاهش در نتایج تجربی به ترتیب 15/9 ،و
 23/3%و در نتایج نظری حاصل از مدل  Van Fo Fyبهترتیب  15/5و
 22/8%است .در شکل  ،5افزودن  ۱%وزنی نانولوله کربنی سبب کاهش
ضریب انبساط گرمایی شده و پس از آن ضریب انبساط افزایش مییابد.
نتایج تحلیلی نشان میدهد ،افزودن نانولوله کربنی به ماتریس
پلیمری سبب افزایش مدول و کاهش ضریب انبساط گرمایی
نانوکامپوزیت در راستای عرضی میشود .بنابراین با نزدیکشدن
خواص عرضی نانوکامپوزیت به خواص طولی آن ،انتظار میرود
تنشهای پسماند که به دلیل عدم تطابق خواص در راستاهای مختلف
الیهها بهوجود میآیند ،کاهش یابند [ .]38این موضوع در ادامه و با
محاسبه تنشهای پسماند ،با استفاده از نظریه کالسیک الیهای نشان
داده شده است.
محاسبه تنشهای پسماند در نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -الیاف

کربن  -اپوکسی به روش نظریه کالسیک الیهای

نظریه کالسیک الیهای سادهترین و متداولترین روش برای محاسبه
تنشهای پسماند میکرومکانیک در چندالیههای کامپوزیتی بهشمار
میآید .در این روش ،برای تحلیل چندالیه کامپوزیتی با چیدمان
مختلف ،از خواص مکانیکی و گرمایی تکالیه کامپوزیتی در
راستاهای طولی و عرضی استفاده میشود .تنشهاي پسماند باعث
ايجاد بارهاي گرمایی در قطعه ميشوند كه براي محاسبه اين تنشها
ابتدا بايد مقادير اين نيروها و ممانها معین شود .برای تعیین تنشهای
پسماند گرمایی در یک چندالیه کامپوزیتی به روش نظریه کالسیک
الیهای ،بارهای گرمایی در راستاهای غیراصلی بهشکل انتگرالی
معادله ( )3نوشته میشوند [:]9

با استفاده از مقادير بهدست آمده براي بردار بارهاي گرمایی ،كرنش و
انحناي اليه مياني از معادله ( )4محاسبه ميشوند:
−1

 ε   A B   N T 
  = 
  T
k  B D M 

			
()4

ی سفتي
که در اين معادلهها ماتريسهاي  B ، Aو  Dبه ترتیب ماتريسها 
کششی ،کوپلینگ کشش  -خمش و سفتی خمشی چنداليه هستند:
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درنتیجه ،تنشهای پسماند در هر یک از الیهها و در مختصات
غیراصلی از معادله ( )6معین میشوند:
			
()6

) σ kr = Q k (ε + z k k  - a k DT

صحهگذاری نتایج نظری کالسیک الیهای

برای محاسبه تنشهای پسماند در نانوکامپوزیت نانولوله کربنی-
اپوکسی با نرمافزار  ]۳۹[ MATLABبرنامه رایانهای آماده شد که
با داشتن خواص تکالیه ،تنشهای پسماند را در نانوکامپوزیت
الیهای با چیدمان مختلف محاسبه میکند .مقادیر تنشهای پسماند
با درنظرگرفتن خواص مکانیکی تکالیه براساس قانون اختالط در
راستای طولی ،مدل  Hashin-Rosenدر راستای عرضی و خواص
گرمایی آن براساس مدل  Van Fo Fyمحاسبه شده است.
با استفاده از برنامه نوشته شده و با درنظرگرفتن ضخامت هر الیه
 ،0/3 mmدمای محیط و پخت به ترتیب  20و  ،120°Cتنشهای
ی مختلف و با درصدهای متفاوت وزنی از
پسماند در چیدمانها 
نانولوله کربنی در ماتریس محاسبه شده است .در جدول  ،7درصد
کاهش تنشهای پسماند در این پژوهش با نتایج سایر پژوهشگران،
در اثر افزودن حداکثر  1%وزنی نانولوله کربنی به ماتریس پلیمری
ارائه شده است .نتایج نشان میدهد ،روش تحلیلی مبتنی بر مدلهای
جدول  –7مقایسه نتایج پژوهش اخیر با پژوهشهای پیشین.

n

) (N1T , M1T ) = ∑ (Q1k1 .a1k + Q1k2 .a 2k + Q1k6 .a 6k )DT . (t k , t k z k

Z k −1

n

∫ ∑ =) (A i j , Bi j , D i j

چیدمان
[0/90]s0
[452/-452]T0

تنش پسماند
محوری ()σx
برشی ()σs

درصد کاهش
پژوهش اخیر
15/1
18/1
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میکرومکانیک ارائه شده در این پژوهش با وجود سادگی از دقت
زیادی برای محاسبه تنشهای پسماند برخوردار است.

نتایج و بحث
تعیین درصد بهینه نانولوله کربنی درکاهش تنشهای پسماند

مهمترین عامل ایجاد تنشهای پسماند ،اختالف در ضریب انبساط
گرمایی در جهتهای متفاوت است .افزایش مدول کشسانی تا
حدودی سبب افزایش تنشهای پسماند میشود ،ولی کاهش ضریب
انبساط گرمایی پارامتر حاکم بر کاهش تنشهای پسماند است .نتایج
مدلهای میکرومکانیک نشان میدهد ،افزودن نانولوله کربنی همواره
سبب کاهش ضریب انبساط گرمایی نانوکامپوزیت تکالیه در جهت
طولی نمیشود .افزایش یادشده از  ۱%وزنی نانولوله کربنی به بعد رخ
میدهد .این موضوع سبب ازدیاد اختالف در ضریب انبساط گرمایی
در جهتهای طولی و عرضی و افزایش تنشهای پسماند گرمایی
میشود .شکلهای  7تا  10اثر افزودن نانولوله کربنی را بر تنشهای
پسماند محوری ( )σxو برشی ( )σsدر چیدمانهای چندالیه متعامد،
متقاطع و شبههمسانگرد نشان میدهد.
همانطور که دیده میشود ،افزودن نانولوله به ماتریس پلیمری
همواره سبب کاهش تنشهای پسماند نمیشود .با توجه به نتایج
ارائه شده ،در چیدمان متقارن متعامد ،افزودن نانولول ه حداکثر تا مقدار
 1%وزنی و در سایر چیدمانها حداکثر تا  1/5%وزنی سبب کاهش

در این بخش برای ارزیابی کامل مسئله ،کاهش تنشهای پسماند در
اثر افزودن حداکثر  1%وزنی نانولوله کربنی به ماتریس پلیمری در

شکل -7تنش پسماند محوری  -چیدمان .]0/90[s

شکل -9تنش پسماند محوری  -چیدمان [.]0/±45/90

224

شکل -8تنش پسماند برشی  -چیدمان [.]452/-452
تنشهای پسماند محوری و برشی میشود .بنابراین در ادامه اثر
افزودن نانولوله کربنی ،حداکثر تا مقدار  1%وزنی ،بر کاهش تنشهای
پسماند در چیدمانهای مختلف بیان شده است.
نتایج تنشهای پسماند برای نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -الیاف

کربن  -اپوکسی
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شکل -10تنش پسماند برشی  -چیدمان [.]0/±45/90

شکل  –12کاهش تنش پسماند محوری -چیدمان [.]02/902

چیدمانهای چندالیه متعامد ،متقاطع و شبههمسانگرد بررسی شده است.

حداکثر  1%وزنی نانولوله کربنی به ماتریس پلیمری را برای این
نانوکامپوزیت نشان میدهند .در چیدمان نامتقارن [ ،]02/902کاهش
تنشهای پسماند در هر الیه از نانوکامپوزیت متفاوت است ،بنابراین
درصد کاهش در هر الیه بهطور مجزا نشان داده شده است.
با توجه به مقادیر بهدست آمده از شکلهای  11و  12میتوان
نتیجه گرفت ،برای چیدمان نامتقارن ،بیشترین کاهش تنشهای
پسماند محوری در الیه چهارم ( )19/5%است .در حالی که در

شکل  -11کاهش تنش پسماند محوری  -چیدمان .]0/90[s

شکل  -13کاهش تنش پسماند محوری  -چیدمان [.]0/±45/90

چندالیه متعامد ()Cross-ply

ابتد کاهش تنشهای پسماند در اثر افزودن نانولوله در چیدمانهای
چندالیه متعامد بررسی شده است .چیدمانهای مطالعه شده در این
بخش ،چیدمان نامتقارن [ ]02/902و چیدمان متقارن  ]0/90[sاست.
شکلهای  11و  12کاهش تنشهای پسماند محوری در اثر افزودن
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شکل  -14کاهش تنش پسماند برشی-چیدمان [.]0/±45/90
چیدمان متقارن ،کاهش تنشهای پسماند در تمام الیهها یکسان است
( .)15/1%کاهش تنشهای پسماند در چیدمان نامتقارن در مقایسه با
چیدمان متقارن بیشتر است.
چندالیه شبههمسانگرد ()Quasi-isotropic

ش برشی صفر است ،از
به دلیل اینکه در چیدمان متعامد ،تن 
چیدمان چندالیه شبههمسانگرد برای بررسی اثر نانولوله کربنی بر
تنشهای پسماند برشی استفاده شده است .چیدمان شبههمسانگرد از

شکل  -16تنش پسماند محوری و برشی-چیدمان [.]452/-452
چیدمانهای مورد توجه پژوهشگران در بررسی تنشهای بینالیهای،
الیهالیهشدن سازهها ،ایجاد ترک و شکست سازه بهشمار میآید.
چیدمان مطالعه شده ،چیدمان نامتقارن [ ]0/±45/90است .نتایج
حاصل از کاهش تنشهای پسماند در اثر افزودن نانولوله کربنی با
درصدهای وزنی مختلف در شکلهای  13و  14نشان داده شده
است .با توجه به یکسانبودن مقادیر تنشهای عمودی و محوری،
تنها نتایج مربوط به تنش محوری ارائه شده است .همچنین ،به دلیل
اینکه کاهش تنشهای پسماند در هر الیه از نانوکامپوزیت متفاوت
است ،درصد کاهش برای هر کدام از الیهها جداگانه نشان داده شده است.
همانطور که شکلهای  13و  14نشان میدهند ،بیشترین کاهش
تنش پسماند محوری در الیه دوم ( )18/2%و تنش پسماندبرشی در
الیههای دوم و سوم ( )16/2%اتفاق میافتد.
چندالیه متقاطع ()Angle- ply

شکل  -15کاهش تنش پسماند برشی-چیدمان .]45/-45[s
226

تنش پسماند در چیدمان چندالیه متقاطع از دیگر مباحث مورد توجه
پژوهشگران است .اثر نانولوله کربنی بر تنشهای پسماند نانوکامپوزیتهای
پلیمری با چیدمانهای متقاطع بررسی شده است .چیدمانهای مطالعه
شده ،چیدمان متقارن  ]45/-45[sو چیدمان نامتقارن [ ]452/-452بودند.
شکلهای  15و  16نتایج بهدست آمده از کاهش تنشهای پسماند را نشان
میدهد .مطابق نتایج ارائه شده در این شکلها ،در چیدمانهای متقاطع
بررسی شده ،کاهش تنشهای پسماند در تمام الیهها یکسان است .برای
چیدمان نامتقارن ،بیشترین کاهش تنشهای پسماند محوری و برشی به
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جدول  –8کاهش تنشهای پسماند محوری و برشی در چندالیههای نانوکامپوزیتی.
چیدمان چندالیه
متعامد
متقاطع
شبههمسانگرد

[0/90]s
][02/902

[45/-45]s
][452/-452

][0/±45/90

تنش پسماند ()MPa
1 wt%

کاهش تنش پسماند ()%

تنش پسماند ()MPa
0 wt%
محوری

برشی

محوری

برشی

محوری

برشی

26/5
12/8

-

22/5
10/3

-

15/1
19/5

-

20/4

26/5
37/9

16/5

22/5
31

19/1

15/1
18/1

11

31/5

9

26/4

18/2

16/2

ترتیب  19/1و  18/1%است .در حالی که در چیدمان متقارن ،بیشترین
کاهش تنشپسماند برشی  15/1%است .کاهش تنشهای پسماند در
چیدمان نامتقارن در مقایسه با چیدمان متقارن بیشتر است .کاهش تنش
ش پسماند محوری در
پسماند برشی در چیدمان  ]45/-45[sبا کاهش تن 
چیدمان  ]0/90[sیکسان است.
جدول  8نتایج مربوط به کاهش تنشهای پسماند در اثر افزودن
حداکثر  1%وزنی نانولوله کربنی به ماتریس کامپوزیت کربن  -اپوکسی
را در الیه دارای بیشترین کاهش نشان میدهد .با توجه به نتایج بهدست
آمده ،مشخص است که بیشترین کاهش تنشهای پسماند محوری و
برشی به ترتیب در چیدمانهای نامتقارن [ ]02/902و [ ]452/-452با
 19/5و  18/1%کاهش اتفاق میافتد.
کاهش ضریب انبساط گرمایی پارامتر حاکم بر کاهش تنشهای
پسماند بهشمار میآید ،درنتیجه استفاده از نانولولههای کربنی با
ضریب انبساط گرمایی منفی بهعنوان متعادلکننده انبساط گرمایی
ماتریس پلیمری ،میتواند عدم انطباق در ضریب انبساط گرمایی بین
فازهای ماتریس و الیاف را کاهش داده و با کاهش تنشهای پسماند
گرمایی سبب آسانی در ساخت نانوکامپوزیتهای پلیمری شود .بدین
منظور ،نانولوله کربنی به دلیل مدول بیشتر و ضریب انبساط گرمایی
کمتر در مقایسه با پلیمرهای معمولی ،گزینه مطلوبی است.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا مدلهای میکرومکانیک پرکاربرد در محاسبه خواص
مکانیکی و گرمایی نانوکامپوزیت نانولوله کربنی  -اپوکسی معرفی و سپس
اثر نانولوله کربنی بر خواص مکانیکی و گرمایی ماتریس پلیمری مطالعه
شد .با مقایسه نتایج نظری و نتایج تجربی مشخص شد ،مدل Halpin-

 Tsaiاصالحشده برای خواص مکانیکی و مدل  Schaperyاصالحشده
برای خواص گرمایی مطابقت مناسبی با نتایج تجربی دارند .بهطوری
که افزودن  1%وزنی نانولوله کربنی به ماتریس پلیمری سبب کاهش
ضریب انبساط گرمایی و افزایش مدول ماتریس تقویت شده میشود.
نتایج تجربی ،کاهش  23/7%و افزایش  9%و پیشبینی نظری کاهش
 23/2%و افزایش  10/5%را نشان میدهند.
مطالعه خواص نانوکامپوزیت تکالیه و مقایسه نتایج نظری و تجربی
نشان میدهد ،برای خواص مکانیکی ،قانون اختالط در راستای طولی و
مدل  Hashin-Rosenدر راستای عرضی و برای خواص گرمایی مدل
 Van Fo Fyمطابقت مناسبی با دادههای تجربی دارند .استفاده از
ماتریس تقویت شده با نانولوله کربنی سبب افزایش مدول کشسانی و
کاهش ضریب انبساط گرمایی تکالیه نانوکامپوزیتی در راستای
عرضی میشود که نتایج تجربی کاهش  23/3%و افزایش  9%و نتایج
نظری کاهش  22/8%و افزایش  9/8%را نشان میدهند.
افزایش مدول تا حدودی سبب افزایش تنشهای پسماند میشود،
ولی کاهش ضریب انبساط گرمایی پارامتر حاکم بر کاهش تنشهای
پسماند بهشمار میآید .با نظریه کالسیک الیهای ،تنشهای پسماند
ت نانولوله کربنی  -الیاف کربن  -اپوکسی با درصدهای
برای نانوکامپوزی 
مختلف وزنی و در چیدمانهای چندالیه متعامد ،متقاطع و شبههمسانگرد
محاسبه و نشان داده شد ،افزودن نانولوله کربنی حداکثر تا  1%وزنی
سبب کاهش تنشهای پسماند در هر الیه میشود که بیشترین درصد
کاهش در چیدمان متعامد نامتقارن [ ]02/902بود.
نتایج بهدست آمده تأیید میکند ،نانولوله کربنی به دلیل نسبت
منظر زیاد ،چگالی کم و نیروهای برهمکنش واندروالسی زیاد ،بهطور
یکنواخت در داخل ماتریس پلیمری پراکنده نمیشود و حداکثر
تا  1%وزنی معادل 0/675%حجمی ،پتانسیل بسیار خوبی برای
کاهش تنشهای پسماند در نانوکامپوزیت نانولوله کربنی و الیاف
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 هر چند پژوهشهایی مبتنی بر آزمونهای. اپوکسی دارند- کربن
تجربی برای محاسبه خواص مکانیکی و گرمایی و تنشهای پسماند
 ولی انجام آزمونهای تجربی و دستیابی،در نانوکامپوزیتها انجام شده است
 تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفتهای را طلب،به خواص نانوکامپوزیتها
 با توجه به این موضوع.میکند و هزینههای زیادی را نیز درپی دارد
میتوان به مفیدبودن روشهای نظری برای محاسبه خواص مکانیکی و
گرمایی و درنتیجه آن تنشهای پسماند در نانوکامپوزیتهای پلیمری
.پیبرد

امk ضخامت الیه

tk

تعداد الیهها

N

اختالف دمای پخت و دمای محیط

DT

کسر حجمی نانولوله

V

کسر وزنی نانولوله

W

نسبت منظر نانولوله

x

مدول کشسانی

E

مدول برشی

G

مدول حجمی

K

ضریب پوآسون

n

مؤلفههای ماتریس سفتی در مختصات غیراصلی

Qij

ضریب انبساط گرمایی

a

مؤلفههای ماتریس نرمی

Sij

ضریب تراکم

F

مؤلفههای ماتریس سفتی چندالیه

Aij, Bij, Dij

ضریب جهتگیری نانولوله

h0

مؤلفههای بارهای گرمایی

N iT , M iT

چگالی

r

مؤلفههای کرنش و انحنای الیه میانی

ε i , k i

نماد ماتریس و الیاف

m-f

مؤلفههای تنش و کرنش پسماند

σ kr , ε kr

نماد خواص در جهت طولی و عرضی

L-T

مؤلفههای ماتریس بریدینگ

aij

ام تا تار خنثیk فاصله متوسط الیه

zk
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