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ypothesis: A three-component material model based on the combination of
three eight-chain constitutive equation, Bergstrom-Boyce relation and OgdenRoxburgh stress softening model (Mullins effect) was selected to study the
mechanical behavior of various SBR/CB (carbon black) filled rubber compounds.
Methods: Three rubber compounds based on E-SBR were prepared using different
carbon black contents (20, 40 and 60 phr) and cured into rubber sheets. The rubber
test specimens (ASTM D412 C) were then cut and underwent cyclic tensile tests at
two extension rates of 500 and 100 mm/min. In order to show the stress softening
behavior, three cycles were selected in a way that the maximum stretch at each cycle
was increased consecutively. The volumetric tests were also carried out to determine
the bulk modulus of the samples. The stress-strain data were calibrated using
MCalibration software in which three different optimization algorithms were utilized
to compute the parameters of the models.
Findings: Very good agreements were found between experimentally measured and
predicted stress-strain data for low and medium CB filled compounds. However, for
highly filled compounds there were some discrepancies at higher extensions, which
may be due to the formation of a strong filler network and percolation threshold. This
indicates that we may need another modeling component to be incorporated into main
model for the description of the mechanical behavior of the filler-filler network itself.
Moreover, it is found that there is good correlation between variation of the model
parameters and filler content.
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چکیده
فرضیه :مدل سهجزئي بر پايه تركيب سه معادله ابرگرانروكشسان هشتزنجير Bergstrom-Boyce ،و

نرمشدگی تنش ( Ogden-Roxburghاثر  )Mullinsبراي مطالعه رفتار مكانيكي آميزههاي الستيكي بر
پايه  SBRپرشده با دوده انتخاب شد.

واژههای کلیدی
كائوچوي ،SBR

ل هشت-زنجير
مد 
،Bergstrom-Boyce
اثر ،Mullins
نرمافزار ،MCablibration
دوده

روشها :سه آميزه الستيكي بر پايه كائوچوي  E-SBRپرشده با سه مقدار مختلف دوده ( 40 ،20و

 ،)60 phrساخته و بهشكل ورقه پخت شدند .سپس ،نمونههاي دمبليشكل از روي ورقههاي مزبور تهيه

توبرگشتي با سرعتهاي
(مطابق استاندارد  )ASTM D412 Cو تحت سه چرخه آزمون كششي رف 

 100و  500 mm/minقرار گرفتند .بهمنظور مطالعه اثر نرمشدگي تنش مقدار كشيدگي به نحوي اعمال
شد كه در هر چرخه مقدار كشيدگي نهايي نسبت به چرخه پيشين افزايش يابد .آزمون تراكمپذيري
نيز براي تعيين مدول توده الستيك روي نمونهها انجام شد .دادههاي تنش-كرنش بهدستآمده وارد
نرمافزار  MCalibrationشد و پارامترهاي مدل با برازش غيرخطي بهدست آمدند كه در آن از سه
الگوريتم بهينهسازي استفاده شده بود.
يافتهها :مطابقت بسيار خوبي ميان اندازهگيري تجربي و دادههاي تنش-كرنش پيشبينيشده براي
آميزههاي پرشده با مقدارهاي كم تا متوسط دوده بهدست آمد .از سوي ديگر ،براي مقدارهاي بيشتر
پركننده كه به آستانه پرانشت نزديك ميشود ،از مقدار انطباق كم شده كه به معني نياز به توسعه مدل
جداگانهاي براي درنظر گرفتن شبكه پركنند ه است .همچنين ارتباط كام ً
ال معناداري ميان پارامترهاي
مدل و مقدار پركننده وجود دارد.
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مقدمه

آميزههاي الستيكي پرشده با دوده زير بارهاي ايستا و پويا رفتارهاي
مكانيكي پيچيدهاي نشان میدهند .دليلهاي بسياري براي اين موضوع
وجود دارد .الستيكها ساختاري بيشكل دارند و دماي كاركرد آنها
بيشتر از دماي انتقال شيشهاي است .ماهيت تغييرشكل در الستيكها
آنتروپيايي است .از اینرو ،قابليت ايجاد تغييرشكلهاي بزرگ
برگشتپذیر در برابر اعمال بارهاي كم و تراكمناپذيري بسيار ناچيز
از ویژگیهای ذاتي اين مواد است .به همين دليل رفتار تنش-كرنش
آنها غیرخطی است و معموالً از معادلههاي ابركشسان بدين منظور
استفاده میشود .همچنين ،الستيكها مانند ساير پليمرها رفتار تابع
زمان دارند و پديده اتالف انرژي در آنها روي میدهد كه بهمعني
گرانروكشساني است .رفتار گرانروكشساني در الستیکها غیرخطی
بوده كه بهمعني وابستگي مقدار تغييرات كرنش به مقدار كرنش و
تنش واردشده بر ماده است .افزون بر این ،ذرات پركننده بهویژه دوده
بهدليل ساختار انبوههاي ( )aggregateو كلوخهاي ()agglomerate
كه دارند ،بهویژه در مقدارهاي زياد ،شبكه تشكيل ميدهند كه
برخالف ماتريس پليمري انعطافناپذیر است و بهآسانی شكسته
میشود .برهمكنش اين ساختار با زنجيرهاي پليمر موجب بروز رفتار
مكانيكي منحصربهفردی مانند نرمشدگی تنش ميشود كه با مدلهای
توسعهیافت ه براي ساير موادبیانشدني نيست .اين پديده بيشتر با نام اثر
 Mullinsشناخته ميشود .بر اين اساس الزم است ،مدلهای ویژهای
بدين منظور توسعه يابند تا بتوان چنين رفتارهايي را پیشبینی كرد.
روش معمول براي توسعه مدلهای مكانيكي براي رفتارهاي پيچيده
مواد (نظير الستیکها) استفاده از روش توابع افزاينده است ،بهگونهای
كه ابتدا مدل مكانيكي براي رفتار غيروابسته به زمان الستيك (آني يا
بلندمدت) مانند مدل ابركشسان درنظر گرفته ميشود .سپس ،به آن
مدل گرانروكشسان افزوده ميشود تا رفتار وابسته به زمان و اتالفي
آن درنظر گرفته شود .در مرحله بعد ،براي درنظرگرفتن اثر برهمكنش
پليمر-پركننده و پركننده-پركننده و نقشي كه در كاهش تنش براي
دستيابي به مقدار مشخص تغييرشكل ايفا میکنند ،از مدل نرمشدگی
تنش استفاده ميشود .مدل مزبور به دو مدل پيشين افزودهشده تا
تکمیلکننده رفتار الستيك شود.
در كار پژوهشي حاضر تالش شده است تا بهكمك مدل سهجزئی
ابركشسان هشتزنجير [ ،)eight chain( ]1گرانروكشسان غيرخطي
 ]2[ Bergstrom-Boyceو نرمشدگي تنش ]3[ Ogden-Roxburgh
رفتار آميزه الستيكي بر پايه كائوچوي  SBRتقویتشده با سه مقدار
گوناگون دوده ( 40 ،20و  )60 phrمدلسازي شود .تركيب سه
مدل نامبرده براي پیشبینی رفتار اين الستيك و بررسي اثر مقدار

ن و نرمشدگی تنش آميزههاي الستيكي بر پايه كائوچوي SBRپرشده با ...
بررسي رفتار ابرگرانروكشسا 

دوده براي نخستين بار انجام شده است .همچنين ،اولين بار نرمافزار
 ]4[ MCalibrationبراي تعيين پارامترهاي مدلهاي یادشده بهكمك
دادههای تجربي بهكار گرفته شده است .در ادامه ،مهمترين پژوهشهاي
پيشين انجامشده در اين زمينه بهويژه فعاليتهاي نويسندگان مقاله
طي دهه گذشته بهطور مختصري مرور ميشود.
پيشينه پژوهش

طي دو تا سه دهه گذشته پژوهشهای گوناگوني بر پايه استفاده از
مدلهای چندجزئي براي پیشبینی رفتار مكانيكي آمیزههای الستيك
پرشده با پركنندههاي تقويتي (بهویژه دوده و سيليكا) انجام شده
است .پژوهش  ]5[ Lionجزو نخستين كارهاي منتشرشده در اين
زمينه است .وي ،مدل سهجزئی ساده را بدين منظور بهكار گرفت كه
در آن رفتارهاي غيروابسته و وابسته به زمان (سرعت اعمال كرنش) با
دو جمله تنش تعادلي و اضافهتنش ( )overstressبيان شده بود .براي
بيان رفتار اين دو بخش از معادلههاي كالسيك چندجملهاي همراه
با معادله نمايي براي توصيف اثر  Mullinsاستفاده شد ،بهنحوی که
كاهش تنش را به بيشينه كرنش اعمالشده مرتبط كرد .وي ،همچنين
مدل پيشنهادي خود را با دادههاي تجربي بهدستآمده از آزمون كشش
انجامشده روي نمونه رويه تاير (تقویتشده با دوده) راستيآزمايي
كرد .اين مدل نتايج خوبي نشان داد ،اما با توجه اینکه بهطور مستقيم
دادههاي تجربي و نظري با يكديگر مقايسه نشدند ،بنابراين مقدار
دقت و صحت آن نميتواند چندان مورد تأييد باشد Bergstrom .و
 ]2[ Boyceمعادله غیرخطی را براي بيان رفتار گرانروكشساني مواد
الستيك و مواد زيستسازگار نرم پيشنهاد دادند .آنها مدل پيشنهادي
خود را بهتدریج توسعه داده [ ]6-8و نشان دادند ،رفتار غیرخطی
آميزههاي الستيكي را میتوان بهدرستی با اين مدل بيان كرد .اساس
مدل بر ارائه معادلهاي غیرخطی براي بيان سرعت كرنش در جزء
گرانرو بوده كه تابعي از كرنش و تنش است .جزئيات اين موضوع
در بخش مدلسازي بهطور مفصل بيان ميشود .مدل آنها فقط جزء
گرانرو رفتار آميزههاي الستيكي را شامل ميشود ،اما بهنوعی توسعه
يافت كه ميتوان آن را با معادلههاي ابركشسان و نرمشدگي تنش
تلفيق كرد .ارائه مدل رياضي براي پديده نرمشدگی تنش بهطور عمده
به كار  Ogdenو  ]3،9[ Lazopoulosمربوط است كه جزئيات آن در
بخش مدلسازی آمده است.
نويسندگان از اين مدل براي مدلسازی رفتار چند نوع آميزه الستيكي
پرشده با دوده و سيليكا استفاده كرده و دادههاي بهدستآمده را با نتايج
تجربي مقايسه كردند .قريشي [ ]10مدل  Bergstrom-Boyceهمراه با
مدل ابركشسان  Yeohرا براي مدلسازی رفتار مكانيكي آميزه رويه
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تاير باري سبك بهكارگرفت و نشان داد ،اين مدل قابليت پیشبینی
رفتار اين آميزهها را دارد .در مطالعه جامعي ،قريشي و همكاران []11
مدل یادشده را براي گروهي از آميزههاي الستيكي تقویتشده با
انواع دودهها در حالتهای مختلف بارگذاري كششي ،فشاري و
چرخهاي بهكار گرفتند .آنها نشان دادند ،ميان فرمولبندیهای
مختلف آمیزهها (بهویژه آميخته دودههای گوناگون) روي پارامترهاي
مدل ارتباط كام ً
ال معنیداری وجود دارد .در كار ديگري [ ]12رفتار
سه نوع آميزه رويه تاير باري ( )NR/BRتقویتشده با دوده و سيليكا
بهكمك مدل مزبور شبیهسازی شد .سپس بهكمك راستيآزمايي با
دادههاي تجربي دقت و صحت مدل براي اين نوع آميزهها نيز نشان
داده شد .در اين سه كار پژوهشي ،رفتار آميزه بهصورت دوجزئی
شامل مدل ابركشسان و گرانروكشسان  Bergstrom-Boyceدرنظر
گرفته شد .براي بهبود مدل و كاربرديتركردن آن براي حالتهاي
مختلف بارگذاري ،مدلهای سهجزئی بههمراه افزودن اثر نرمشدگي
تنش در آن توسعه يافتند و راستيآزمايي با دادههاي تجربي انجام شد.
قريشي و عباسي [ ]13در پژوهش جامعي مدل سهجزئی ابركشسان
 Arruda- Boyceرا همراه با مدل گرانروكشسان نمايي قانون تواني
( )power-lawو مدل نرمشدگی تنش  Ogden-Roxburghبراي
آميزه الستيكي بر پايه كائوچوي  SBRمحلولي بهكار بردند .آنها
معادله جديدي را براي جمله تخريب در معادله Ogden-Roxburgh
معرفي كرده و با بهكار گيري الگوريتم ابتكاري ،پارامترهاي مدل را
تعيين كردند.
در كار جديد ،قريشي و همكاران [ ]14از سه زيرمدل ()submodel
ابركشسان  Ogdenو  Bergstrom-Boyceهمراه با مدل نرمشدگي
تنش  Ogden-Roxburghبراي مدلكردن رفتار آميزههاي الستيكي
ساختهشده بر پايه كائوچوهاي  SBRامولسيوني و محلولي تقویتشده
با دوده و سيليكا استفاده كردند .آنها در اين كار ضمن راستيآزمايي
نتايج ،با تحليل پارامترهاي مدل و ارتباط آنها با ساختار كائوچوها و
پرکنندهها نشان دادند ،ميان ساختار كائوچو و پرکنندهها با پارامترهاي
مدل ارتباط برقرار است .از ساير كارهاي چاپشده مهم در اين حوزه
میتوان به مطالعه  Hurtadoو همكاران [ ]15اشاره كرد كه چگونگي
تلفيق سه مدل پيشتر یادشده را بررسي كردند .در اين كار ،مفهوم
رئولوژيكي چارچوب موازي ()parallel rheological framework, PRF
معرفي شد كه در واقع تعمیمیافته مدلهاي پيشين است .در اينجا
بهجای يك مدل از چند مدل گرانروكشسان بهطور موازي استفاده شد.
اين موضوع موجب ميشود تا با دقت و انعطافپذیری بيشتر بتوان
رفتار آميزههاي الستيك را مدل كرد Plagge .و همكاران [ ]16رفتار
آميزههاي الستيكي بر پايه  EPDMتقويتشده با دوده را بهكمك مدل
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سهجزئي جديد پيشنهادي خود مطالعه كردند .آنها رفتار ابركشسان
الستيك را بهشكل مدل لولهاي ناهمگرا ()non-affine tube model
درنظر گرفتند .براي رفتار گرانروكشسان نيز از مدلهاي توسعهيافته
خود استفاده كردند كه بر پايه توصيف رياضي شكست ساختار شبكه
پركننده و تشكيل دوباره آن بود .از نرمافزار  Abaqusبه همراه زيربرنامه
 UMATكه بر اساس مدل پيشنهادي نوشته شده بود ،براي شبيهسازي
بوش الستيكي زير بارگذاريهاي مختلف استفاده كرده و عملكرد مدل
را ارزيابي كردند .ويژگي بارز مدل آنها قابليت درنظرگرفتن تمام
رفتارهاي گرانروكشسان شامل آسودگي تنش ،وابستگي به سرعت
كرنش ،نرمشدگي و نيز اثر دما در مدل براي آميزههاي مطالعه شده بود.
 Carleoو همكاران [ ]17نيز رفتار آميزههاي الستيكي بر پايه كائوچوي
طبيعي تقويتشده با مقدارهاي مختلف دوده را براي كاربرد ضدلرزهاي
با معادلههاي مشابه مطالعه كرده و اثر تغيير مقدار دوده را بر پارامترهاي
مدل بررسي كردند.

تجربی
مواد

سه آمیزه الستيكي بر پايه كائوچوي  SBRامولسیونی  1712طراحی
شد .براي تقويت آميزههاي ساختهشده از دوده  N330با مقدارهاي
 40 ،20و  60جزء به ازاي صد قسمت كائوچو ( )phrاستفاده شد .در
همه آميزهها از سامانه پخت نيمهكارا ( )semi-efficientاستفاده شد.
جزئيات فرمولبندي آميزهها در جدول  1آمده است.
دستگاهها و روشها

اختالط آمیزهها با مخلوطکن دوغلتکی مدل
انجام شد .براي تعيين زمان پخت بهينه نمونهها از رئومتر با ديسك
نوساني ( )ODRاستفاده شد .پخت آمیزهها با پرس  100تن مدل
 Bucherساخت سوئیس انجام شد که بهصورت ورقههايي با ضخامت
 2 mmشكل داده شدند .از روي ورقههاي ساختهشده ،نمونههاي دمبلي
طبق استاندارد  D-412-CASTMتهيه شد كه تحت آزمون كششي
توبرگشتي با
چرخهاي قرار گرفتند .هر نمونه تحت سه چرخه رف 
دستگاه كشش عمومي ساخت شركت  Hivaقرار گرفت ،بهنحویکه
در هر چرخه مقدار كشيدگي نهايي به مقدار متوسط  50%تا 100%
نسبت به چرخه قبل افزايش يافت .افزون بر اين ،براي درنظرگرفتن اثر
زمان (سرعت اعمال كرنش) ،هر نمونه دو مرتبه با سرعتهاي ثابت
 100و  500 mm/minمورد آزمون قرار گرفت .براي اندازهگيري مقدار
Schwabenthan 200 L
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جدول  -1فرمولبندي آمیزهها (قسمت به ازای صد واحد کائوچو).

Table 2. Compounds formulations.
)Compound code (phr

Supplier

Chemical/Trade Name

Bandar Imam, Iran

Emulsion SBR 1712 (oil extended with

SE60

SE40

SE20

137

137

137

Ingredient
SBR

)37.5 phr aromatic oil
Pars Oxide, Iran

Zinc Oxide

5

5

5

ZnO

RheinChemie

Stearic acid

2

2

2

St. Acid

Duslo, Slovakia

N-(1,3-dimthylbutyl)-Ń-phenylenediamine

2

2

2

6PPD

)(Dusantox
Duslo, Slovakia

)Poly(1,2-dihydro-2,2,4-trimethyl-quinoline

1

1

1

TMQ

Henan Kailun

N-tert.-butyl-2-benzothiazyl sulphenamide

1.5

1.5

1.5

TBBS

Henan Kailun

Tetramethylthiuram disulfide

0.5

0.5

0.5

TMTD

Tesdak, Iran

Sulfur

2

2

2

Sulfur

Iran Carbon Co.

)Carbon black (N-330

60

40

20

Black Filler

تراکمپذیری آميزههاي ساختهشده از آزمون تراکم حجمی استفاده شد.
در این آزمون ،نمونه استوانهای توپر درون فضاي استوانهاي توخالي
محصورشده از سه جهت قرار داده ميشود .سپس ،با ميله فوالدي
فشرده شده و تغییرات نیرو برحسب فشردگي ثبت ميشود .دادههاي
آزمون در اين مرحله با برازش غیرخطی به پارامتر مقدار تراكمپذيري
(يا نسبت پوآسون) تبديل ميشود.
مدلسازی ریاضی

در اين پژوهش ،رفتار مكانيكي آميزه الستيكي پرشده با دوده بهكمك
مدل تلفيقي سهجزئي بيان ميشود .اين مدل از سه جزء يا زيرمدل
تشکیلشده كه عبارتاند از ( )1مدل ابرکشسان براي بيان رفتار كشساني
غيرخطي الستيك )2( ،مدل گرانروكشسان براي بيان رفتار غيرخطي
وابسته به زمان آميزه و ( )3مدل نرمشدگی تنش براي بيان كاهش
خواص ناشي از شكست شبكه پركننده در بارگذاریهای چرخهاي كه
اثر  Mullinsناميده میشود .دو زيرمدل اول و دوم بهكمك مدلهاي
مكانيك هشتزنجير [ Bergstrom-Boyce ،]1بهبودیافته [ ]2،7،8،18و
زيرمدل سوم با معادله تقویتشده  ]3،18[ Ogden-Roxburghبيان
ميشوند .مدل نهايي از تلفيق سه مدل نامبرده ساختهشد كه جزئيات
آن در ادامه بيان ميشود.
مدل ابركشسان هشتزنجير

اين مدل كه مدل  Arruda-Boyceنيز ناميده ميشود ،بر اساس اين

فرض است كه هر هشت زنجير پليمر (الستيك) بهشكل قطرهاي
سلول مكعبيشكل قرارگرفتهاند (شكل  .)1در اين مدل ،رابطه ميان
تنش كوشي ( )sو كرنش برحسب نسبتهاي كشيدگي بيان ميشود
كه بهشكل معادله ( )1است:
()1

) m L−1 (l ∗ /l L
dev[B* [ + k(J − 1)I
) ∗ L−1 (1/l
Jl
L

=s

در اين معادله m ،مدول برشي اوليه lL ،حداكثر نسبت كشيدگي

شكل  -1آرايشيافتگي هشت زنجير الستيك در سلول مكعبي.
Fig 1. Orientation of 8 rubber chains in a cubic cell.
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زنجيرهاي پليمري و  Kمدول توده بوده كه هر سه از پارامترهاي ماده
هستند و از دادههاي تجربي تعيين ميشوند .همچنين L-1[0[ ،تابع
معكوس  I ،Langveinماتريس واحد J ،ژاكوبين يا دترمينان تانسور
گراديان تغييرشكل ([ )J=det[Fو ∗  lكشيدگي زنجير را بيان كرده
كه بهشكل معادله ( )2است:
و

[*t r[B
3

				
()2

= ∗l

در اين معادله ،تانسور (* )Bبخش انحرافي ( )deviatoricتانسور
تغييرشكل  Cauchy-Greenچپ ( )Bبوده كه برابر با  J-2/3 Bاست.
همچنين dev[0[ ،بهشكل معادله ( )2تعريف ميشود:
1
dev[0[ = [0[ − t r[0]I
3

			
()3

همانطور كه ديده ميشود ،تنش از دو جزء تنش انحرافي و تنش
حجمي تشکیلشده كه بهترتيب در بخشهاي اول و دوم سمت
راست معادله ( )1نشان داده شدند.

مدل ابرگرانروكشسان  )BB( Bergstrom-Boyceمدل پيشرفتهاي براي
پيشبيني رفتار وابسته به زمان مواد الستيكي همراه با تغييرشكلهاي
بزرگ است .در اين مدل فرض ميشود ،آميزه الستيكي از دو شبكه
ص شدند و بهطور موازي
ل شدهاند كه با نامهای  Aو  Bمشخ 
تشکی 
(شكل  )2قرار دارند .اين مدل ،حالت پيشرفته مدل جامد خطي استاندارد
( )standard linear solid, SLSاست .در اينجا شبكه  Aرفتاري كام ً
ال
كشسان دارد و در آن اثر اتالف ديده نميشود .در مقابل ،شبكه B
ل شده
گرانروكشسان بوده و از دو جزء كشسان ( )eو گرانرو ( )vتشکی 
است كه بهطور سري بههم متصل ميشوند .با توجه موازيبودن دو
شبكه  Aو  Bتنش كل با استفاده از معادله ( )4بهدست ميآيد:
و

s total = s A + s B

در اين معادله sA ،و  sBبهترتيب تنشهاي شبكههاي  Aو  Bهستند.
از آنجا که اين دو شبكه بهطور موازي بسته شدند ،بنابراين ميتوان
فرض كرد ،گراديان تغييرشكل (و كرنش) با يكديگر برابر است.
يعني:
					
()5
344

Fig. 2. Representation of constitutive elements (hyperelastic
and viscoelastic) in BB model.

از آنجاکه شبكه  Aبیانگر رفتار ابركشسان (مستقل از زمان) است،
بنابراين تنش در شبكه  Aبا معادله ( )1داده شده است .يعني:
		
()6

مدل ابرگرانروكشسان Bergstrom-Boyce

				
()4

شكل  -2نمايي از قرارگيري اجزاي ساختاري (ابركشسان و
گرانروكشسان) در مدل .BB

F = FA = FB
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) m L−1 (l ∗ /l L
dev[B* [ + k(J − 1)I
) ∗ L−1 (1/l
Jl
L

= sA

در مقابل براي شبكه  Bنيز از همان معادله ( )1يعني معادله هشتزنجير
استفادهشده كه بهشكل معادله ( )7بيان ميشود:
()7

) sm L−1 (l eB* /l L
dev[B eB* [ + k(J eB − 1)I
−1
) Jl eB* L (1/l L

= sB

در اين معادلهها ،زيروندهاي  Aو  Bنمايانگر شبكههاي كشسان و
گرانروكشسان (شكل  s ،)2كميتي بدون بعد و بيانگر نسبت مدول
برشي شبكه  Bبه مدول برشي شبكه  Aو * l eBنسبت كشيدگي در
بخش ابركشسان شبكه  Bاست كه با معادلهاي مشابه معادله ()2
محاسبه ميشود .همانطوری كه ديده میشود ،براي محاسبه sB
برخالف  sAكه بهراحتی از معادله ( )6بهدست میآید ،الزم است،
ابتدا مقدار * l eBتعيين شود .شبكه  Bبهطور متوالي بستهشده و
بنابراين تغييرشكل (كرنش) در آن از جمع تغییرهای اجزاي كشسان
 Beو گرانرو  Bvبهدست میآید .در حالت سهبعدی بيان رياضي اين
مطلب بهشكل معادله ( )8است:
					
()8
FB = FBe FBν
بدين ترتيب براي كاملشدن مدل الزم است ،رابطهاي براي تعيين
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تغييرشكل (كرنش) در جزء گرانرو ارائه شود .با توجه به اینکه
تغييرات در اين جزء با زمان تغيير ميكند ،ضروري است تا معادلهها
بهصورت تغييرات (مشتق) زمان درنظر گرفته شوند .مقدار  FVBبا
استفاده از حل معادله ديفرانسيل ( )9بهدست ميآيد (براي جزئيات
بيشتر به مرجع  18رجوع شود):
dev[s B [ e ν
F Bν = γ νB (FBe ) − 1
FB FB
teff

			
()9

در اين معادله teff ،تنش مؤثر و كميتي اسكالر بوده كه ایجادکننده
جريان گرانروست .اين پارامتر با جمله ( )normاقليدسي [dev[sB
برابر بوده كه بهشكل معادله ( )10داد ه شده است:
				
()10

t eff = dev[s B [ F

 γ νBسرعت كرنش است و با معادله ( )11پیشنهادشده توسط
 Bergstromو  Boyceمحاسبه ميشود:
m

		
()11

 t

γ = γ 0 (l - 1 + x )  R  eff − tˆ cut 
  t base

c

ν
B

ν
B

در اين معادله γ 0 ،كميتي است كه براي يكسانسازي ابعادي تعريف
شده و برابر با  1درنظر گرفته ميشود x .پارامتري است كه براي
افزايش دقت در مقادير كم تغييرشكل به معادله اضافهشده و نوعي
پارامتر ماده بهشمار ميآيد R )x( .تابع متوسطگيري بوده و با معادله
 R(x)=(x+|x|)/2دادهشده است t̂cut .تنشي است كه كمتر از آن هيچ
جريان گرانرويي روي نميدهد .همچنين:
و

					
()12

[ t r[BνB
3

= l νB

بدين ترتيب از حل معادله ديفرانسيل ( )9همراه با معادلههاي ()10
تا ( )12مقدار تغييرشكل (كرنش) در جزء گرانرو شبكه  Bبهدست
ميآيد و با توجه به اینکه مقدار كرنش در اين شبكه معادل كرنش
در شبكه  Aاست ،بنابراين مقدار كرنش در جزء ابركشسان شبكه B
محاسبه ميشود و سرانجام مقدار تنش در آن ( )sBبهدست میآید.
گفتني است ،در اين معادلهها tbase ،m ،c ، x ،و  t̂cutجزو ثابتهاي
مدل هستند كه بايد تعيين شوند.
و

و

و

مدل نرمشدگي Ogden-Roxburgh

آميزههاي الستيكي پرشده با دوده پديده نرمشدگي نشان میدهند.

بدين ترتيب كه بخشي از اتصالهاي ميان زنجير پليمر و پركننده
(دوده) و شبكه پركننده در اثر اعمال تنش شكسته شده و موجب
كاهش خواص و در نتیجه كاهش تنش الزم براي رسيدن به
تغييرشكل معين ميشود كه در نهایت پس از چند چرخه بارگذاری
اوليه بهحالت پايدار ميرسد .اين نرمشدگی نوعي تجمع آسيب
( )damage accumulationاست كه تابعي از مقدار پركننده و
تغييرشكل يا كرنش اعمالي است .اغلب دیده شده است ،اين نوع
آسيب دائمي نيست و با گذشت زمان برگشتپذير است .براي
مدلسازی رياضي اين پديده فرض میشود ،تنش در شبكه  Aبهشكل
معادله ( )13بيان ميشود:
			
()13

[s A = hdev[s[ + vol[s

در اين معادله ،تانسور تنش در سمت راست با معادله ( )6دادهشده و
 vol[0[ = 1 tr[0[Iاست h .پارامتر اسكالر است كه مقدار آسيب را نشان
3
ميدهد .اين كميت بين  0تا  1تغيير ميكند ،بهطوري كه  hبرابر با 1
بهمعني نبود نرمشدگی تنش بوده و مقدار 0آن نیز حاكي از آسيب
كامل است .براي بيان  hاز معادله بهبودیافته Ogden-Roxburgh
استفادهشد كه بهشكل معادله ( )14است:
 U max − aU dev 
1
h = 1 - erf  dev
max 
r
 Û + bU dev 

		
()14

max
 U devبهترتيب چگالي انرژی كرنشي و مقدار
در اين معادله Udev ،و
بيشينه آن طي تاريخچه بارگذاري هستند .همچنين erf )0( ،تابع
خطا~ ،a ،
 Uو  bنيز پارامترهاي ماده هستند كه براي هر آميزه
بايد تعيين شوند .براي تعيين پارامترهاي مدل تلفيقي یادشده از
نرمافزار  MCalibrationاستفاده شد .این نرمافزار تخصصي بهطور
ويژه براي برازش دادههاي بهدستآمده از آزمونهاي مختلف روي
نمونههاي پليمري (بهویژه الستيكها) ارائهشده و قابليت تعيين
پارامترهاي اغلب مدلهاي مكانيكي پيچيده بهكمك الگوريتمهاي
بهينهسازي را دارد .بدين منظور ،دادههاي حاصل از آزمونهاي
توبرگشتي انجامشده روي نمونههاي مطالعهشده در اين
كششي رف 
پژوهش شامل زمان ،كرنش اسمي و تنش اسمي به نرمافزار داده شد.
براي هر نمونه دادههاي دو سرعت كشش  100و 500 mm/min
بهطور همزمان داده شدند .سپس ،مدل مكانيكي هشتزنجير همراه با
مدل گرانروكشسان  Bergstrom-Boyceو نرمشدگی تنش Ogden-
( Roxburghمعادلههاي  11 ،7 ،6و  )14انتخاب شد .اين نرمافزار
با انتخاب مقادير پيشبيني اوليه براي پارامترهاي مدل یادشده
و
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كه با افزايش مقدار دوده شبكه قوي از پركننده تشکیلشده و نقش آن
در رفتار گرانروكشساني بيشتر و متفاوتتر ميشود .بدين معني كه رفتار
شكست و اتالف انرژي در شبكه پركننده موقع اعمال بار و تشكيل
دوباره آن در مسير برگشت چرخه بارگذاري متفاوت از زنجيرهاي
پليمر است .همين موضوع باعث ميشود تا اختالف ميان دادههاي
تجربي و نظري در مقدارهاي افزونتر پركننده بهویژه در كرنشهاي
زيادتر بيشتر شود .همانطور كه در مقدمه نيز عنوان شد ،هدف اصلي
بررسي امكانپذيري ارتباط اين پارامترها با مقدار پركننده در آميزهها بود
كه با تحليل پارامترهاي مدل انجام ميشود.

بهكمك الگوریتمهای بهينهسازي مختلف سعي در برازش دادههاي
تجربي در مدل مزبور دارد .بدين منظور ،در هر چرخه بهينهسازي
ت دیگر
پارامترهاي جديدي انتخاب شد تا حداكثر انطباق يا بهعبار 
حداقل خطا ميان دادههاي تجربي و پیشبینیشده با مدل بهدست
آيد .اين نرمافزار با توجه پيچيدگي مدل و تعداد زياد پارامترهايي
كه بايد تعيين شوند ،از مدل تركيبي روشهاي بهینهسازی استفاده
ميكند .بدين ترتيب كه مجموعهای از الگوريتمهاي بهینهسازی را
بهكار میگیرد .براي دادههاي بهكار گرفتهشده در اين پژوهش ،ابتدا
از الگوريتم جستوجوي اتفاقي استفاده شد .پس از چند تكرار،
نتايج بهعنوان ورودي به الگوریتم  Levenberg–Marquardtداده شد و
كار بهينهسازي ادامه يافت .پس از آن و چند تكرار ،كار با الگوريتم
ارائهشده توسط  Powelبا نام  NEWUOAادامه يافت .سرانجام از
الگوريتم پرکاربرد  Nelder-Meadبراي دستيابي به جوابهاي نهايي
بهره گرفته شد .ورودي در هر مرحله از خروجي مرحله پيشين
تأمین شد تا سرانجام پارامترها با حداقل خطا ميان دادههاي تجربي و
پیشبینیشده بهدست آمدند .جزييات الگوريتمهاي بهینهسازی را
ميتوان در مرجع  19يافت.

رفتار ابرکشسانی

همانطور در جدول  2آمده است ،با افزودن دوده به آميزه الستيكي
مقدار  mيا مدول برشي اوليه الستيك افزايش مییابد كه كام ً
ال بديهي و
مورد انتظار است .زيرا افزايش پركننده موجب تقويت و افزايش
مدول ميشود .در مقابل ،اتصال ميان دوده و الستيك موجب ميشود،
حداكثر كشيدگي بهدليل ايجاد محدوديت در حرکت زنجیرهای پليمر
كاهش يابد كه اين موضوع نيز به كاهش  lLبا افزايش دوده منجر
ميشود .از سوي ديگر ،با افزودن دوده مدول توده الستيك نيز تغيير
میکند كه اين موضوع نيز بهدليل تراكمپذيري نسبي دوده است.
بهكمك معادله ( )15میتوان نسب پوآسون را محاسبه كرد كه نشانگر
مقدار تراکمپذیری الستيك است:

نتایج و بحث
پارامترهاي مدل بر اساس روشهاي (تجربي و محاسباتي) گفتهشده
در بخشهای قبل بهدست آمدند كه در جدول  2آمده است .همچنين،
نمودارهاي تغييرات تنش برحسب كرنش در دو حالت اندازهگيريشده
تجربي و پیشبینیشده با مدل براي سه نمون ه مطالعهشده در اين پژوهش
با دو سرعت كشش  100و  500 mm/minدر شكلهاي  3تا  8نشان
داده شدند .همانطور كه ديده ميشود ،انطباق بسيار خوبي ميان دادههاي
تجربي و پیشبینیشده وجود دارد كه نشانگر قابليت خوب مدل انتخابي
در پيشبيني رفتار آميزههاست .اما در مقابل ديده ميشود ،انطباق در
مقدار زياد دوده در نمونه  SE60كاهش مييابد .دليل موضوع اين است

					
()15

k
3   - 2
m
=ν
k
6   + 2
m

بر اساس دادههاي جدول  ،2اين مقدار بهترتيب براي نمونههاي
داراي  40 ،20و  60 phrدوده برابر با  0/498 ،0/499و  0/497بوده
كه نشانگر كاهش تراكمناپذيري با افزايش مقدار دوده است .اين
مطلب پيشتر نيز گزارششده بود.

جدول  -2پارامترهای پیشبینیشده مدل سهجزئي (هشتزنجير )Bergstrom-Boyce/Ogden-Roxburبراي آميزهها.

Table 2. Computed parameters of three-component model (eight-chain/Bergstrom-Boyce/Ogden-Roxburg) for compounds.

~
*)U (MPa
0.41

β

r

ξ

τbase

m

c

s

)K (MPa

λL

)µ (MPa

Compound code

0.21

3.56

0.04

1.2

7.11

-0.88

0.96

378

1.93

0.556

SE20

0.63

0.14

2.08

0.03

0.24

5

-1.0

2.6

295

1.76

0.92

SE40

0.95

0.015

1.83

0.001

0.52

8.8

-1.9

3.93

212

1.68

1.35

SE60

* Unit of strain energy density: N.mm/mm3.
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ن و نرمشدگی تنش آميزههاي الستيكي بر پايه كائوچوي SBRپرشده با ...
بررسي رفتار ابرگرانروكشسا 

شكل  -3تنش مهندسي برحسب كرنش مهندسي (اسمي) براي آميزه
 SE20در سرعت كشش .100 mm/min

شكل  -5تنش مهندسي برحسب كرنش مهندسي (اسمي) براي آميزه
 SE40در سرعت كشش .100 mm/min

extension rate of 100 mm/min.

extension rate of 100 mm/min.

Fig. 3. Engineering (nominal) stress versus strain for SE20 at

رفتار گرانروكشساني

Fig. 5. Engineering (nominal) stress versus strain for SE40 at

پارامترهاي رفتار گرانروكشساني (شبكه  Bدر شكل  )2نيز در جدول 2
آمده است .نخستين پارامتري كه بايد بررسي شود ،كميت بدون بعد s
است كه نسبت مدول اوليه برشي بخش ابركشسان  Bبه مقدار مشابه
آن در شبكه  Aاست .روند تغييرات اين متغير با افزايش مقدار
دوده در آميزه الستيكي نشان میدهد ،افزودن دوده نهتنها بر رفتار
كشساني خالص پليمر اثر ميگذارد (افزايش مدول آميزه الستيكي)

بلكه موجب افزايش رفتار كشساني بخش گرانروكشسان نيز ميشود.
بهعبارت دیگر ،افزايش مدول الستيك كه با افزودن دوده بهدست
میآید ،بر هر دو رفتار بلندمدت كه در آن اثر گرانروبودن ديده
نمیشود و نيز رفتار الستيك در محدودههای زماني (يا بسامدي)
مؤثر است .اين مطلب بهدفعات بسيار زياد گزارش شده است و
بنابراين قابليت مدل را در پيشبيني رفتار نشان میدهد .بهطورکلی،
افزودن پركننده به ماتريس پليمري (نظير دوده به الستيك) موجب

شكل  -4تنش مهندسي برحسب كرنش مهندسي (اسمي) براي آميزه
 SE20در سرعت كشش .500 mm/min

شكل  -6تنش مهندسي برحسب كرنش مهندسي (اسمي) براي آميزه
 SE40در سرعت كشش .500 mm/min

extension rate of 500 mm/min.

extension rate of 500 mm/min.

Fig. 4. Engineering (nominal) stress versus strain for SE20 at

Fig. 6. Engineering (nominal) stress versus strain for SE40 at
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بررسي رفتار ابرگرانروكشسا 

شكل  -7تنش مهندسي برحسب كرنش مهندسي (اسمي) براي آميزه
 SE60در سرعت كشش .100 mm/min

شكل  -8تنش مهندسي برحسب كرنش مهندسي (اسمي) براي آميزه
 SE60در سرعت كشش .500 mm/min

extension rate of 100 mm/min.

extension rate of 500 mm/min.

افزايش مدول و گرانروي بهطور توأم ميشود .بهعنوانمثال ،افزودن
دوده موجب افزايش همزمان ضرايب كشساني و اتالفي در بارگذاري
پويا میشود .درباره دوده (و ساير پركنندهها نظير سيليكا) بهدليل
ساختار كلوخهاي و انبوههاي افزون بر درصد پركننده مقدار پراكنش
اهميت دوچندانی دارد .بدین ترتيب كه بخشي از الستيك در
فضاي بینذرهای پركننده حبس شده كه به آن الستيك حبسشده
( )occluded rubberگفته ميشود .در اين حالت ،مقدار مؤثر درصد
پركننده در ماتريس پليمري افزايش مييابد .با اعمال كرنش در الستيك
اين ساختار انبوههاي پركننده شكسته شده و موجب رهاسازی الستيك
حبسشده ميشود كه به تغيير در رفتار كشساني و گرانروي آميزه
منجر میشود .بنابراين ميتوان چنين تصور كرد ،اگر مقدار پركننده
افزايش يابد ،در آن صورت مقدار الستيك آزادشده و در نتيجه تغيير
در رفتار گرانروكشساني نيز بيشتر تغيير ميكند .براي سنجش درستي
اين فرضيه ميتوان به تغييرات پارامتر  cدر جدول  2توجه كرد كه
با افزايش دوده مقدار قدر مطلق آن نيز بيشتر میشود .اين پارامتر
نشان میدهد ،مقدار تغییر کرنش تا چه مقدار به كرنش وابسته است.
بهعبارت دیگر c ،مقدار غيرخطيبودن رفتار گرانروكشسان را بيان
میكند .تفسير ديگر اين مطلب آن است كه براي سامانهاي كه بدون
پركننده است ،مقدار  cصفر شده است و انتظار رفتار گرانروكشساني
خطي میرود .از سوي ديگر ،تغييرات دو پارامتر  mو  tbaseنشان
میدهد ،تنش با افزودن دوده تغيير چندان مشخصي بر مقدار تغييرات
كرنش نمیگذارد .اين موضوع بدين دليل است كه چون عامل

مؤثر و اصلی بر رفتار غیرخطی گرانروكشسان مقدار الستيك رهاشده
بوده كه خود تابعي از مقدار كرنش اعمالشده است .بنابراين ،اثر
افزايش مقدار دوده بر تغييرات متغير ( cاثر كرنش اعمالشده)
ديده میشود .همچنين يادآور ميشود ،چون كميت  xتنها پارامتر
برازشكننده براي تصحيح مدل در تغييرشكلهاي كم است ،بنابراين
میتوان فرض كرد ،ارتباط مؤثری با چگونگي رفتارگرانروكشساني
الستيك ندارد و تغييرات آن بدون اهميت فيزيكي است.

Fig. 7. Engineering (nominal) stress versus strain for SE60 at
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Fig. 8. Engineering (nominal) stress versus strain for SE60 at

رفتار نرمشدگی تنش

پديده نرمشدگي تنش يا اثر  Mullinsبهطور مستقيم با افزودن دوده
به آميزه الستيكي برمیگردد .قب ً
ال نشان داده شده بود [ ،]13،14بدون
درنظرگرفتن اين اثر نمیتوان فقط با مدل ابرگرانروكشسا ن رفتار
اتالفي آمیزههای الستيكي پرشده با دوده را بهدرستی مدل كرد .در
واقع ،بدون واردکردن اين اثر در مدل رياضي رفتار مكانيكي در
مسير برگشت (در بارگذاري چرخهاي) بهویژه در چرخههاي نخست
بهدرستی پیشبینی نمیشود.
نگاهي به تغييرات پارامترهاي مدل (معادله  )14يعني  b ،rو U
نشان میدهد ،كاهش  rو  bبهمعني افزايش مقدار تخريب (كاهش )h
ناشي از شکست ساختار و پيوندهاي پركننده-پليمر و افزايش مقدار
 Uنشانهاي از انتقال تخريب از كرنش كم به زياد است .همانطور
كه از دادههاي جدول  2مشخص است ،با افزايش مقدار دوده،
پارامترهاي  rو  bكاهش مييابند كه بهمعني افزايش مقدار شكست يا
و

 فرود عباسي سوركي،ميرحميدرضا قريشي

... پرشده باSBR ن و نرمشدگی تنش آميزههاي الستيكي بر پايه كائوچوي
 بررسي رفتار ابرگرانروكشسا

 براي پیشبینی رفتار مكانيكيOgden-Roxburgh نرمشدگي تنش
 تقویتشدهSBR آميزههاي الستيكي ساختهشده بر پايه كائوچوي
 پارامترهاي مدل با برازش.با مقدارهاي مختلف دوده استفاده شد
 براي مقدارهاي كم تا، نشان داده شد.غیرخطی تعيين شدند
كرنش را- مدل بهخوبی قابليت پیشبینی رفتار تنش،متوسط دوده
با درنظرگرفتن اثر سرعت اعمال كرنش و نرمشدگي ناشي از اثر
 براي مقدارهاي بيشتر پركننده كه به آستانه پرانشت، اما. داردMullins
 مقدار انطباق بهویژه در کرنشهای بيشتر كاهش،نزديك میشود
 اين موضوع به نوعی بيانگر آن است كه رفتار گرانروكشسان.مییابد
متفاوتي براي شبكه تشکیلشده از پركننده بهوجود آمده كه نيازمند
.تكميل مدل براي درنظرگرفتن آن است

 زيرا افزايش دوده به، اين نتيجه قابل انتظار بود.تخريب ساختار است
U  با افزايش دوده مقدار، همچنين. منجر میشودMullins تشديد اثر
نيز افزايش مييابد كه بهمعني انتقال شكست ساختار از مقدارهاي كم
ً  اين نكته نيز كام.به مقدارهاي زياد كرنش است
 زيرا،ال صحيح است
.با ازدياد مقدار دوده نرمشدگی تنش نيز افزايش مييابد
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