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بررسی تجربی و شبیه سازی اعوجاج پلی آمید 6 بر اساس رفتار ترمومکانیکی بدست آمده از 
تست کشش تک محوره

امید ایزدی، پیمان مصدق*  

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

خالصه: این تحقیق به بررسی رفتار وابسته به زمان پلی آمید 6 و همچنین بررسی مدل کلی ماکسول جهت بیان این 
رفتار می پردازد. به همین منظور، نمونه های کشش توسط قالب گیری تزریق پالستیک ساخته و براساس آزمایش رهایی 
از تنش، مورد آزمایش قرار می گیرند. همچنین برای بررسی تاثیر دمای قالب بر خواص وابسته به زمان این پلیمر، دو 
نمونه با دماهای قالب مختلف ساخته و مورد آزمایش قرار می گیرند. در پایان برای اعتبارسنجی مدل کلی ماکسول برای 
بیان درست رفتار وابسته به زمان پلیمر، یک شبیه سازی به روش المان محدود با ارتباط دو نرمافزار مولدفلو و آباکوس 
انجام گردیده که میزان اعوجاج نمونه حاصل از ضرایب استخراج شده از این مدل با میزان اعوجاج نمونه در عمل مقایسه 
می گردد. نتایج نشان می دهد که دمای قالب اثر کمی بر خواص وابسته به زمان این پلیمر دارد و همچنین مقایسه میزان 
اعوجاج نمونه بین شبیه سازی و تجربی که اختالف 13 درصد با هم دارند، نشان می دهد که مدل کلی ماکسول به خوبی 
رفتار وابسته به زمان پلی آمید 6 را بیان می کند. لذا با توجه به اعتبارسنجی شبیه سازی  با نمونه تجربی، این شبیه سازی  
می تواند جهت پیش بینی میزان اعوجاج نمونه و بررسی اثر پارامترهای فرآیندی مختلف بر رفتار آن قبل از تولید و صرف 

هزینه، استفاده گردد. 
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1- مقدمه
محصوالت  طراحی  برای  مواد  گرمایی-مکانیکی  خواص  بررسی 
گرمانرم  پلیمرهای  مواد،  این  از  یکی  می باشد.  ضروری  امری  جدید 
به دلیل داشتن  پلیمرها  این  نیمه بلوری می باشند.  پلیمرهای  به ویژه 
از  صنایع  در  جایگزینی  حال  در  گسترده  طور  به  ذاتی،  ویژگی های 
گرمانرم  پلیمرهای  اکثر  می باشند.  داروسازی  و  خودروسازی  جمله 
و  هستند  ویسکواالستیک  مواد  خود  شیشه ای  انتقال  دمای  نزدیک 
هنگامی که تحت تنش و یا کرنش قرار می گیرند، رفتاری وابسته به 
زمان از خود نشان می دهند. از این رو بررسی خواص وابسته به زمان 
زمینه  این  در  تحقیقاتی  می باشد.  اساسی  دغدغه  یک  پلیمری  مواد 
انجام گرفته است و تئوری ویسکواالستیک خطی برای بیان رفتار ماده 
در این تحقیقات استفاده شده است ]1[. دو آزمایش رهایی از تنش1 
و خزش2 برای بررسی رفتار وابسته به زمان پلیمرها به کار می رود. 

1  Stress Relaxation
2  Creep

یک  طی  زمان  حسب  بر  پلیمر  کرنش  افزایش  خزش،  آزمایش  در 
بارگذاری ثابت اندازه گیری می شود، در حالی که در آزمایش رهایی از 
تنش، میزان کاهش تنش پلیمر بر حسب زمان طی یک کرنش ثابت 

بررسی می شود ]2[.
رفتار گرمایی-مکانیکی مواد پلیمری بستگی به عواملی همچون 
درجه بلورینگی، وزن مولکولی و نرخ کرنش دارد. مدل های بسیاری تا 
به اکنون برای پیش بینی رفتار ویسکواالستیسیته مواد پلیمری ارائه 
شده است ]3[. مدل هایی از ترکیب فنر و دمپر های خطی و غیر خطی 
است  شده  ارائه  پلیمرها  غیرخطی  ویسکواالستیک  رفتار  بیان  برای 
]4-7[. همچنین مدل های دیگری توسط پژوهشگران برای بیان رفتار 
االستیک-ویسکوپالستیک مواد پلیمری نیز ارائه شده است ]10-8[. 
ویسکواالستیک- مدلی   ]11[ همکاران  و  کرایری3  مثال،  عنوان  به 

ویسکوپالستیک برای رفتار پلیمرهای گرمانرم ارائه کردند. همچنین 
گودیمتال و دقری4 ]12[ مدلی ویسکواالستیک-ویسکوپالستیک برای 

3  Krairi
4  Gudimetla and Doghri
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پلیمرها ارائه کردند. تحقیقاتی نیز برای ارائه مدل ویسکواالستیک و یا 
ویسکوهایپراالستیک برای مواد پلیمری ارائه شده است ]13 و 14[. 
برای مثال اسپاتیس و کنتو1 ]15[.مدلی ویسکواالستیک برای پلیمرها 

و کامپوزیت پلیمری ارائه کردند
که  ارائه شده اند  نیمه بلوری  مواد  برای  دیگر، مدل هایی  از طرف 
بر مبنای ترکیب تئوری رفتاری قسمت های بلوری و بی شکل2 پلیمر 
می باشد. اولین مدل ها در این زمینه توسط بویس3  و همکاران ]16[ 
ارائه گردید و پس از آن محققان بسیاری، این مدل را بر اساس ماده 

مورد تحقیق خود بهبود دادند ]7، 17، 18[. 
مختلف  پارامترهای  بررسی  جهت  در  نیز  تحقیقات  از  بسیاری 
انجام گرفته  بر خواص ویسکواالستیک ماده پلیمری بصورت تجربی 
است. به عنوان نمونه، استارکوا4 و همکاران ]19[ تاثیر دما، رطوبت 
بررسی  پلی آمید66  ویسکواالستیک خطی  رفتار  بر  را  کرنش  نرخ  و 
کردند. از طرفی تحقیقات گسترده ای بر روی خواص پلی آمید6 صورت 
تاثیر نرخ کرنش و دما در  گرفته است و مانو و ویانا5 ]20[ بر روی 
و  و شان6  پلی آمید6  انتقال شیشه ای  دمای  روی  بر  آزمایش کشش 
همکاران ]21[ اثر دما و نرخ کرنش را بر روی رفتار کششی پلی آمید6 

بررسی کردند. 
رفتار  بررسی  به  از تحقیقات مشخص است، کمتر  همان طور که 
به  نیاز  این رو  از  و  است  شده  پرداخته  پلی آمید6  ویسکواالستیک 
بررسی رفتار وابسته به زمان و همچنین تاثیر پارامترهای مختلف بر 
روی رفتار این نوع پلیمر حس می شود. همچنین اکثر کارهای صورت 
گرفته بصورت تجربی بوده که هزینه بر هستند و شبیه سازی که بتوان 
از آن برای پیش بینی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار ماده قبل از تولید 
و صرف هزینه زیاد کمک گرفت، صورت نگرفته است. بنابراین هدف 
همچنین  و  پلی آمید6  زمان  به  وابسته  رفتار  بررسی  تحقیق،  این  از 
این رفتار می باشد. برای دستیابی  ارائه شده برای بیان  بررسی مدل 
توسط  پلیمر  نوع  این  از جنس  نمونه کشش  ابتدا  در  این هدف،  به 
آزمایش  اساس  بر  و سپس  ساخته شد  پالستیک  تزریق  قالب گیری 
رهایی از تنش، نمونه مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین برای بررسی 

1  Spathis and Kontou
2  Amorphous
3  Boyce
4  Starkova
5  Mano and Viana
6  Shan

تاثیر دمای قالب بر خواص وابسته به زمان این نوع پلیمر، دو نمونه با 
دماهای قالب مختلف ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. از طرف 
دیگر برای بیان رفتار وابسته به زمان پلی آمید6 از مدل کلی ماکسول7 
استفاده گردید. در پایان برای اعتبارسنجی مدل کلی ماکسول برای 
بیان درست رفتار وابسته به زمان پلیمر، یک شبیه سازی از لحظه ای 
از  قطعه  خروج  لحظه  تا  می شود  تزریق  قالب  درون  مذاب  ماده  که 
و  مولدفلو  نرم افزار  دو  لینک  به کمک  و سرد شدن در محیط  قالب 
پلیمر حاصل  اعوجاج  میزان  نهایت  در  است.  گرفته  آباکوس صورت 
کلی  مدل  از  شده  استخراج  ضرایب  از  استفاده  با  که  شبیه سازی  از 
ماکسول صورت گرفته، با میزان اعوجاج نمونه در عمل مقایسه گردید. 
از سوی دیگر، با توجه به اعتبارسنجی این شبیه سازی با نمونه تجربی، 
این تحقیق یک روش به منظور پیش بینی میزان اعوجاج نمونه که در 
مرحله مونتاژ می تواند مشکل آفرین باشد و همچنین به منظور بررسی 
اثر پارامترهای فرآیندی مختلف بر آن قبل از تولید و صرف هزینه، 

ارائه می نماید.

2- خواص ویسکواالستیک خطی
خاصیت  و  بودن  ویسکوز  خاصیت  ویسکواالستیک  سیاالت 
االستیک  در یک جامد  دارا هستند.  بطور همزمان  را  آني  االستیک 
ایده آل، رابطه بین تنش و کرنش مستقل از زمان است ولي در یک 
ماده ویسکواالستیک، تنش الزم براي حفظ یک کرنش ثابت به مرور 
دمای  از  باالتر  دمایی  منطقه  در  گرمانرم  پلیمرهای  مي یابد.  کاهش 
انتقال شیشه ای8 خود، موادي ویسکواالستیک هستند، یعني خواص 
مکانیکي آن ها ترکیبي از دو نوع رفتار سیال ویسکوز و جامد االستیک 
مي باشد. بنابراین اگر خمیر پلیمري تحت تنش قرار گیرد، رفتار سیال 
که   ( االستیک  مکان  تغییر  و  مي دهد(  هدر  را  انرژي  که   ( ویسکوز 

انرژي را ذخیره مي کند( را از خود نشان مي دهد ]22[.

2-1- روابط حاکم بر رفتار ویسکواالستیک
رفتار  مدل سازی  جهت  اکنون  به  تا  مختلفی  مدل های 
ویسکواالستیک خطی مواد پلیمری ارائه شده است که در آن ها براي 
نشان دادن رفتار االستیک ماده از یک فنر خطي و رفتار ویسکوز از 
این مدل ها  یک دمپر خطي مطابق شکل 1 استفاده مي شود ]23[. 

7  Generalized Maxwell Model
8  Glass Transition Temperature
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بسته به نحوه ترکیب این فنر و دمپرها با هم متفاوت هستند که یکی 
از کامل ترین مدل ها مدل کلی ماکسول می باشد که نحوه ترکیب فنر 

و دمپرها در این مدل در شکل 2 نشان داده شده است. 
در این مدل تنش کل برابر با مجموع تنش هاي جزءهای فنر و 

∞E تعریف می گردد. دمپر و تنش مربوط به فنر 
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0ε از تنش، نهایي در آزمایش رهایش  ∞E شیب   در رابطه )3(
تنش هر  iσ ثابت فنر مربوط به مدل های ماکسول،  iE کرنش اولیه، 
هستند. i

iE
η iτ ثابت زماني داراي مقدار   یک از المان های ماکسول و 

iη ثابت دمپر مربوط به مدل های ماکسول می باشد.

) مدول  )Rg t بي بعد  برشي  آباکوس مدول  نرم افزار  در  همچنین 
) به صورت سری پرونی و به ترتیب از طریق  )RK t بی بعد شده حجمي
ثوابت   iτ و   ig روابط  این  بیان می گردند که در  و )5(  روابط )4( 
بدست  آزمایش  طریق  از  و   ]24[ هستند  برشي  مدول  پروني  سري 
طریق  از  حجمی  مدول  و  برشی  مدول  بدست آوردن  برای  می آیند. 
مدول رهایی از تنش می توان با فرض ثابت بودن ضریب پواسون از 
روابط )6( و )7( استفاده کرد. در این تحقیق از مدل کلی ماکسول 

جهت مدل سازی رفتار ویسکواالستیک ماده استفاده شده است.
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2-2- بر هم نهي زمان-دما1 در پلیمرها
با  است.  وابسته  دما  و  زمان  به  پلیمري  مواد  تنش-کرنش  رفتار 
افزایش دما نمی توان گفت که مقدار کاهش مدول پلیمر چقدر است. 
با استفاده از روش برهم نهي زمان-دما می توان به این مهم دست یافت 
برای   ) Ta ( انتقال2  یک ضریب  تعریف  از  استفاده  با  امکان  این  که 
تجربي  رابطه اي   ]25[ همکاران  و  ویلیامز  است.  امکان پذیر  پلیمرها 

براي این ضریب انتقال یافتند که بصورت رابطه )8( مي باشد.

1

2
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T
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 )8(

مشهور  )دبلیو-اِل-اِف(3  ویلیامز-الندل-فری  رابطه  به   )8( رابطه 
refT دماي مرجع  2C اعدادي ثابت و 1C و  است که در این رابطه 
انتخاب  پلیمر  شیشه ای  انتقال  دماي  برابر  مرجع  دماي  اگر  است. 
2C می باشد ]25[. در  1C و 51/6= شود، براي اکثر پلیمرها 17/4=
این تحقیق نیز همین ضرایب جهت شبیه سازی استفاده شده است. 
پلی آمیدمورد  شیشه ای  انتقال  دمای  آوردن  بدست  برای  همچنین 

1  Time-Temperature Superposition Principle 
2  Shift Factor
3  Wiliams, Landel, Ferry

 
  ويسکوز و االستیک رفتار بیبه ترت دادن نشان براي ،دمپر)ب(  و فنر)الف(  مدل: 1 شکل

Fig. 1: Spring and dashpot to show elastic and viscous behavior 

  

 
  ماکسول کلي مدل: 2شکل 

Fig. 2: Generalized Maxwell model 

  

شکل 1: مدل )الف( فنر و )ب( دمپر، براي نشان دادن به ترتیب رفتار 
االستیک و ویسکوز

 Fig. 1: Spring and dashpot to show elastic and viscous
behavior

شکل 2: مدل کلي ماکسول
Fig. 2: Generalized Maxwell model
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روبشی1  تفاضلی  کالوریمتری  آزمایش  از  تحقیق  این  در  استفاده 
این آزمایش در شکل 3 نشان  از  استفاده شده است. نمودار حاصل 
تحقیق  براساس   30  °C/minنرخ با  آزمایش  این  است.  شده  داده 
استینمان2 صورت گرفت ]26[. همان طور که از شکل 3 قابل مشاهده 
 43°C است دمای انتقال شیشه ای برای این گرید از پلی آمیدبرابر با

بدست آمد همچنین دمای مذاب برابر با C° 223 می باشد.

3- مواد و روش تولید نمونه ها
3-1- مواد

از شرکت  پلی آمید6  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  پلیمر  جنس 
نیمه بلور  بصورت  گرمانرم  پلیمر  این  می باشد.  هلند  دی.اِس.اِم3 
می باشد. پلی آمیدیک پلیمر مهندسی است و کاربرد زیادی در صنعت 
اِف223-دی4  آکولن  پلیمر،  این  انتخابی  گرید  دارد.  خودرو سازی 
پلی آمیدارائه شده  گرید  این  از خواص  برخی   1 در جدول  می باشد. 

است.

3-2- روش تولید نمونه
براي استخراج خاصیت ویسکواالستیک در این تحقیق از آزمایش 
نمونه هایی  ابتدا  تحقیق  این  در  است.  شده  استفاده  تنش  از  رهایي 
شدند.  تولید   ]28[ آ.اِس.تی.اِم-دی6385  استاندارد   1 نوع  بر اساس 

1  Differential Scanning Calorimeter (DSC)
2  Steinmann
3  DSM
4  Akulon F223-D
5  ASTM-D638

شکل کلي نمونه و ابعاد و اندازه ها در شکل 4 نشان داده شده است. 
ضخامت نمونه های ساخته شده نیز برابر 4 میلی متر می باشد.

قالبي  ابتدا  پلی آمید،  جنس  از  پلیمری  نمونه های  تولید  برای 
ساخته  و  طراحي  قبل  در  شده  ذکر  استاندارد   1 نوع  ابعاد  براساس 
این  است.  شده  داده  نشان  شماتیک  بصورت   5 شکل  در  که  شده 
قالب بر روي دستگاه تزریق پالستیک 88 تن و با ظرفیت 110 گرم 
این ماشین در جدول 2  از مشخصات  پلی استایرن نصب شد. برخی 

آورده شده است.
پلي آمید پلیمري است که به شدت جاذب رطوبت هوا است و این 
امر باعث تغییر و تفاوت خواص این پلیمر در حالت خشک و در حالت 
داراي رطوبت مي شود، بنابراین در این تحقیق براي حل این مشکل، 
مواد اولیه پلیمري قبل از تزریق رطوبت زدایي شدند. رطوبتزدایي به 
این صورت انجام گرفت که مواد اولیه در دستگاه رطوبت زدای نصب 
شده بر روی دستگاه تزریق به مدت 2/5 ساعت در دماي 82 درجه 
زمان  مقدار  و  دما  مقدار  انتخاب  نحوه  شدند.  داده  قرار  سانتي گراد 

 
 6آمیدپليآزمايش کالیمتري تفاضلي روبشي انجام شده بر روي : 3شکل 

Fig. 3: DSC test carried out on PA6 

  

شکل 3: آزمایش کالیمتری تفاضلی روبشی انجام شده بر روی پلی آمید6

Fig. 3: DSC test carried out on PA6

جدول 1: برخی از خواص پلی آمید6 ]27[

Table 1: Properties of PA6

 [27] 6دیآم: برخی از خواص پلی 1جدول 
Table 1: Properties of PA6 

 
 اندازه کمیت

 MPa 2910 مدول االستیک

   W m−1 K−1 0/26 الکتریکی هدایت ضریب
 386/0 پواسون ضریب
 ºC 280-230 مذاب دمای

 3kg/m 1100 حالت جامد چگالی

 C°/1 5-10×8/15 حرارتیانبساط  ضریب
 J kg−1 K−1 1660 ویژه گرمایی ظرفیت

 
  

 
 638يد-.اِمي.اِس.تآنمونه تست کشش براساس استاندارد  هندسه: 4شکل 

Fig. 4: Tensile specimen geometry in line with ASTM-D638 

  

شکل 4: هندسه نمونه تست کشش براساس استاندارد آ.اِس.تی.اِم-
دی638

 Fig. 4: Tensile specimen geometry in line with
ASTM-D638
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بر روي  پیشنهادي  بر اساس جدول  این دما  اولیه در  مواد  قرار گیري 
خود دستگاه رطوبت زدا بوده است. همچنین پس از تزریق پلی آمید 
آن ها،  گرفتن  رطوبت  از  جلوگیری  برای  هم  باز  نمونه ها،  ساخت  و 
نمونه ها درون ظرف دسیکاتور نگهداری شدند. این ظرف مانع از ورود 
هوا به داخل آن شده و کف ظرف نیز حاوی سیلیکاژن می باشد که 
رطوبت موجود در ظرف را جذب می کنند. جدول 3 نیز پارامترهای 

تنظیم شده بر روی دستگاه جهت تولید نمونه را ارائه می دهد.

3-3- روش تولید نمونه
براي انجام آزمایش رهایي از تنش از دستگاه تست کشش )ساخت 
براي  این دستگاه  اِس.تی.اِم-501( استفاده شد.  شرکت سنتام، مدل 
اندازه گیری نیرو از یک نیروسنج استفاده می کند که داراي ظرفیت 

1  STM-50

1000 کیلوگرم-نیرو می باشد. نمایي از دستگاه آزمایش رهایي از تنش 
شرکت سنتام در شکل 6 نشان داده شده است. دماي انجام آزمایش 
رهایي از تنش 3±100 درجه سانتی گراد انتخاب شد که پلیمر تقریبا 
50 درجه سانتی گراد باالتر از دمای انتقال شیشه ای خود می باشد و 

دارای خواص ویسکواالستیک می باشد.
در آزمایش رهایي از تنش ابتدا نمونه با سرعت 200 میلی متر بر 
از آن نمونه  اولیه 25 میلی متر کشیده و بعد  ایجاد کشش  تا  دقیقه 
به مدت 50 دقیقه در همین حالت نگه داشته شد و در طول زمان 
آزمایش، نیرو بر حسب زمان توسط دستگاه ثبت شد. شکل 7 نمونه 

مورد آزمایش را قبل و بعد از آزمایش نشان می دهد.

 
 هانمونهساخت  ياستفاده شده برا قالب: 5شکل 

Fig. 5: The mold used to manufacture the specimens 

 : مشخصات ماشین دستگاه تزریق 2جدول   
Table 2: Injection molding machine specification 

 
 اندازه کمیت

 متریلیم 37 قطر ماردون
 مگاپاسکال 173 تزریقفشار  بیشینه

 یهثان 2/0 هیدرولیک گوییسرعت پاسخ
 تن 88 تناژ دستگاه

 متریلیم 126 کورس ماردون
 10  تشدیدنسبت 

 
 

  

شکل 5: قالب استفاده شده برای ساخت نمونه ها
Fig. 5: The mold used to manufacture the specimens

جدول 2: مشخصات ماشین دستگاه تزریق
Table 2: Injection molding machine specification

 
 
 
 

 ها نمونهساخت  یمورد استفاده برا قیتزر یپارامترها: 3جدول 
Table 3: Injection parameters used to manufacture the specimens 

 
 مقدار پارامتر

 یهثان  5/1 تزریقزمان 
 گرادیسانت 255 پلیمرمذاب  دمای

 یهثان 25 کاریزمان خنک

 مگاپاسکال 80 نگهداریفشار 

 یهثان 12 نگهداریزمان فشار 
 
  

جدول 3: پارامترهای تزریق مورد استفاده برای ساخت نمونه ها
Table 3: Injection parameters used to manufacture the 

specimens

 
 محوره استفاده شده براي آزمايش رهايي از تنش  ماشین کشش تک: 6کل ش

Fig. 6: Uniaxial tensile machine used for stress relaxation test 

  

شکل 6: ماشین کشش تک محوره استفاده شده برای آزمایش رهایی از 
تنش

Fig. 6: Uniaxial tensile machine used for stress relaxation 
test
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4- نتایج و بحث
4-1- استخراج ضرایب سری پرونی جهت مدل رفتار ماده

شکل 8 نمودار حاصل از آزمایش رهایی از تنش را برای دو نمونه 
نشان می دهد. در واقع شکل 8 )الف( سه بار تکرار آزمایش رهایی از 

تنش را برای نمونه ای که با دمای قالب 25 درجه تولید شده بود و 
شکل )ب( سه بار تکرار همین آزمایش را این بار برای نمونه تولیدی 
با دمای قالب 100 درجه، را نشان می دهد. طبق این شکل، نتایج از 
تکرارپذیری قابل قبولی برخوردار هستند. شکل 9 نیز نمودار میانگین 
می دهد.  نشان  را  )الف(   8 شکل  از  حاصل  تنش  از  رهایی  آزمایش 
ثانیه  زمان 3000  تا  آزمایش  این  شد،  اشاره  قبل  در  که  همان طور 
انجام گرفت. شکل 10 نیز نمودار مدول رهایی از تنش بی بعد شده 
نسبت به زمان را نشان می دهد. نمودار شکل 10 از نمودار نشان داده 
شده در شکل 9 بدست آمده است. بدین صورت که در ابتدا با تقسیم 
نیرو بر سطح مقطع نمونه پس از اعمال کشش اولیه، تنش در طول 

زمان به دست خواهد آمد.
( )( ) F tt
A

σ =  )9(

 
 آزمايش از بعد( ب آزمايش از قبل( الف تنش از رهايي آزمايش نمونه: 7شکل 

Fig. 7: Stress relaxation test specimen )a) before the test )b) after the test 

  

از  بعد  ب(  آزمایش  از  قبل  الف(  تنش  از  رهایي  آزمایش  نمونه  شکل 7: 
آزمایش

Fig. 7: Stress relaxation test specimen )a) before the test 
)b) after the test

 

 
 حاصل از آزمايش رهايي از تنشمیانگین نمودار : 9شکل 

Fig. 9: The mean plot obtained from stress relaxation test 

  

شکل 9: نمودار میانگین حاصل از آزمایش رهایی از تنش
Fig. 9: The mean plot obtained from stress relaxation test

 
 100درجه، )ب( براي نمونه تولیدي با دماي قالب  25، )الف( براي نمونه تولیدي با دماي قالب : نمودار حاصل از آزمايش رهايي از تنش8شکل 

 درجه

Fig. 8: Plot obtained from stress relaxation test (a) specimen manufactured with mold 
temperature of 25 °C (b) specimen manufactured with mold temperature of 100 °C 

  

 
 100درجه، )ب( براي نمونه تولیدي با دماي قالب  25، )الف( براي نمونه تولیدي با دماي قالب : نمودار حاصل از آزمايش رهايي از تنش8شکل 

 درجه

Fig. 8: Plot obtained from stress relaxation test (a) specimen manufactured with mold 
temperature of 25 °C (b) specimen manufactured with mold temperature of 100 °C 

  

شکل 8: نمودار حاصل از آزمایش رهایی از تنش، )الف( برای نمونه تولیدی 
با دمای قالب 25 درجه، )ب( برای نمونه تولیدی با دمای قالب 100 درجه

Fig. 8: Plot obtained from stress relaxation test )a) speci-
men manufactured with mold temperature of 25 °C )b) 
specimen manufactured with mold temperature of 100 °C

 
 بعد شده برحسب زمانيباز تنش  ييرها مدول: 10شکل 

Fig. 10: Normalized stress relaxation modulus VS time 

  

شکل 10: مدول رهایی از تنش بی بعد شده برحسب زمان
Fig. 10: Normalized stress relaxation modulus VS time
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A سطح مقطع نمونه پس از اعمال کشش اولیه  در رابطه )9(، 
نمونه  بودن حجم  ثابت  به  توجه  با  را  آن  مقدار  می توان  و  می باشد 
اولیه  سطح مقطع  0A از رابطه )10( بدست آورد که در آن آزمایش 
اولیه  کشش  از  پس  نمونه  نهایي  طول   L و اولیه  طول   0L نمونه،
می باشد. با تقسیم تنش بر کرنش در لحظه صفر مدول رهایي از تنش 

بصورت رابطه )11( بدست خواهد آمد.
0 0A LA
L

=  )10(

0

( )( ) tE t σ
ε

=  )11(

0ε کرنش در لحظه صفر است. در واقع منظور از  در رابطه باال 
در  که  می باشد  اولیه  کشش  از  پس  کرنش  صفر،  لحظه  در  کرنش 
مرحله بعد ثابت می ماند. در نهایت مدول بی بعد شده به صورت زیر 

محاسبه مي شود:

  
0

( )( )R
E tE t
E

=  )12(

0E مدول در لحظه  مدول بی بعد شده و  ( )RE t در رابطه )12( 
0E مقدار مدول در لحظه صفر بر روی نمودار  صفر است. در واقع 

) می باشد.  )E t

پواسون  بودن ضریب  ثابت  با فرض  همان طور که قبال ذکر شد، 
می توان مدول برشي و مدول حجمي را با استفاده از روابط )6( و )7( 
بدست آورد. بنابراین می توان مدول برشي بی بعد شده و مدول حجمي 

بی بعد شده را بصورت زیر محاسبه کرد:

( ) ( )
( )

( )

( )

( )
00 0

2 1
( )

2 1

R R

E t
G t E t

G t E tEG E
υ

υ

+
= = = =

+

 )13(

( ) ( )
( )

( )

( )

( )
00 0

2 1
( )

2 1

R R

E t
K t E t

K t E tEK E
υ

υ

+
= = = =

+

 )14(

همان طور که از روابط )13( و )14( مشخص است مدول برشي و 
حجمي بی بعد شده با مدول رهایي از تنش بی بعد شده برابر هستند، 

به عبارت دیگر داریم:

  ( ) ( ) ( )R R RK t G t E t= =  )15(

رابطه  به  با توجه  ثوابت سري پروني،  براي بدست آوردن  اکنون 

)15( براي مدول برشي و حجمي بی بعد شده می توان از نمودار شکل 
10 استفاده نمود. براي تعیین این ثوابت از برازش منحني1 به کمک 
سه  بسط  براي  شده  منطبق  نمودار  گردید.  استفاده  متلب  نرم افزار 
جمله اي سري پروني رابطه توسط نرم افزار متلب در شکل 11 نشان 
داده شده است. ضریب تعیین2 برابر با 0/9999 می باشد. در جدول 
4 نیز ثوابت بدست آمده برای سه جمله از مدل کلی ماکسول ارائه 
شده است. اعتبارسنجی مدل کلی ماکسول جهت بیان درست رفتار 

ویسکواالستیک ماده در قسمت 5 بررسی شده است. 
خواص  روي  بر  قالب  دماي  تاثیر  بررسي  منظور  به  همچنین 
با  دیگری  و  قالب 25  دمای  با  یکی  نمونه  دو  ماده،  ویسکواالستیک 
دمای قالب 100 درجه سانتی گراد تولید شدند. نمونه تولیدی با دمای 
100 درجه در محیط سرد گردید. شکل 12 نمودار حاصل از آزمایش 

رهایی از تنش را برای این دو نمونه نشان می دهد. 
همان طور که در شکل 12 مشاهده می گردد، تغییر دمای قالب از 

1  Curve Fitting
2  R-square

 
 آن بر شده برازش يمنحن و يتجرب جينتا: 11شکل 

Fig. 11: Experimental results and fitted curve 

  

شکل 11: نتایج تجربی و منحنی برازش شده بر آن
Fig. 11: Experimental results and fitted curve

 از تنش  ییرها شیبدست آمده از آزما یپرون یسر بیضرا: 4جدول 
Table 4: Prony series coefficients extracted from stress relaxation test 

 
 ثوابت سری پرونی

(s)i 𝛕𝛕 ik ig i 
847/1 1/0 1/0 1 
37/19 08806/0 08806/0 2 
9/139 07907/0 07907/0 3 

 

جدول 4: ضرایب سری پرونی بدست آمده از آزمایش رهایی از تنش
Table 4: Prony series coefficients extracted from stress 

relaxation test
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25 درجه به 100 درجه سانتی گراد جهت تولید نمونه، اثر خیلی کمی 
در رفتار ویسکواالستیک ماده دارد )حداکثر اختالف دو نمودار برابر 
با 4 درصد می باشد( . پلی آمیدیک گرمانرم نیمه بلوری می باشد. یعنی 
دارای قسمتی بلوری و قسمتی بی شکل است. در ویسکواالستیک بحث 
قسمت بی شکل پلیمر است. به عبارت دیگر قسمت بی شکل پلیمر در 
کریستالی  قسمت  می باشد.  تاثیرگذار  ماده  ویسکواالستیک  خواص 
نقش غیر مستقیم دارد و تحرک زنجیره های قسمت بی شکل را تحت 
 25 از  قالب  دمای  افزایش  با  این که  به  توجه  با  می دهد.  قرار  تاثیر 
درجه به 100 درجه سانتی گراد جهت تولید نمونه پلیمری، مقدار و 
تعداد کریستال تشکیل شده در پلیمر در دو نمونه تقریبا یکی است، 
لذا میزان تحرک زنجیره های قسمت بی شکل که تحت تاثیر قسمت 
کریستال قرار دارند نیز تغییر نمی کند و به همین دلیل افزایش دمای 
ایجاد  پلیمری  ماده  ویسکواالستیک  رفتار  در  کمی  خیلی  اثر  قالب 

می کند ]29 و 30[. 

رفتار  بیان  جهت  ماکسول  کلی  مدل  اعتبارسنجی   -5
ویسکواالستیک ماده

توانایی مدل کلی ماکسول جهت مدل سازی  اعتبارسنجی  جهت 
از  استفاده  با  شبیه سازی  یک  پلی آمید6،  از  گرید  این  رفتار  درست 
ضرایب سری پرونی بدست آمده صورت گرفت، بدین صورت که در 
ابتدا نمونه در نرم افزار مولدفلو تا دمای قالب 100 درجه سانتی گراد 
تحلیل شد و سپس این نمونه با تمام تنش های پسماند شکل گرفته 
این نرم افزار، نمونه جهت  آباکوس شد. در  نرمافزار  شده در آن وارد 

خواص  با  محیط  دمای  تا  درجه   100 دمای  از  تنش،  تحلیل  ادامه 
ویسکواالستیک سرد گردید و در نهایت میزان اعوجاج نهایی بوجود 
آمده در نمونه با استفاده از شبیه سازی و میزان اعوجاج نمونه واقعی 

مقایسه گردید.

5-1- مدل سازی
در ابتدا هندسه نمونه در نرم افزار کتیا مدل شد و سپس نمونه مدل 
نمونه  روی  بر  مولدفلو  نرم افزار  در  گردید.  مولدفلو  نرم افزار  وارد  شده 
مش هرم مثلثی1 ریخته شد و همچنین سیستم راهگاهی و خنک کاری 
طبق قالب ساخته شده که در شکل 5 نشان داده شده است، ترسیم 
گردید. با توجه به این که در نرم افزار مولدفلو برای مدل سه بعدی فقط 
می توان از نوع مش هرم مثلثی استفاده کرد، لذا همین نوع مش نیز 
برای شبیه سازی انتخاب گردید. در ضمن یک آنالیز حساسیت مسئله به 
اندازه مش انجام شد که بر طبق آن اندازه المان 1 میلی متر انتخاب که 
منجر به 50426 المان هرم مثلثی برای مش بندی نمونه شد. نمونه مش 
استفاده شده برای مش بندی نمونه در شکل 13 نشان داده شده است. 
شکل 14 نمونه مش زده شده به همراه سیستم راهگاهی و خنک کاری 
مدل شده در نرم افزار مولدفلو را نشان می دهد. همان طور که در شکل 

1  Tetrahedral

 
 6آمیدپليتاثیر دماي قالب بر رفتار رهايي از تنش : 12شکل

Fig. 12: The effect of mold temperature on the stress relaxation behavior of PA 6 

  

شکل12: تاثیر دمای قالب بر رفتار رهایی از تنش پلی آمید6
 Fig. 12: The effect of mold temperature on the stress

relaxation behavior of PA 6

 
 بندي نمونهمشاستفاده شده براي هرم مثلثي : مش 13شکل

Fig. 13: Tetrahedral mesh used to discretize the model 

  

 

 

 
  افزار مولدفلوهندسه مدل شده در نرم: 14شکل

Fig. 14: Modeled geometry in the Moldflow software 

  

شکل13: مش هرم مثلثی استفاده شده برای مش بندی نمونه
Fig. 13: Tetrahedral mesh used to discretize the model

شکل14: هندسه مدل شده در نرم افزار مولدفلو
Fig. 14: Modeled geometry in the Moldflow software
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14 مشخص است، در این قالب هم زمان یک نمونه تست کشش و یک 
نمونه تست خمش تولید می شود که در این تحقیق فقط نمونه تست 

کشش مورد استفاده قرار گرفته است.
در   2 جدول  در  شده  ارائه  مشخصات  با  مطابق  تزریقی  دستگاه 
نرم افزار مولدفلو انتخاب گردید و پارامترهای تزریق نیز مطابق با جدول 
پارامترهای  با  مطابق  پارامترها  این  گردید.  تنظیم  نرم افزار  این  در   3
تنظیمی بکار رفته شده برای تولید نمونه در واقعیت می باشد. به عبارت 
دیگر نمونه در واقعیت نیز با همین پارامترها تولید شده است. پس از 
تحلیل نمونه تا دمای 100 درجه سانتی گراد در نرم افزار مولدفلو، نمونه 
با تمام تنش های پسماند ایجاد شده در آن برای ادامه تحلیل و بررسی 
اعوجاج نهایی نمونه حاصل از آزاد شدن تنش های پسماند ایجاد شده 
در آن وارد نرم افزار آباکوس گردید. طبیعتا نوع مش و تعداد المان نیز 
دقیقا برابر با نوع مش و تعداد المان در نرم افزار مولدفلو می باشد. در این 
نرم افزار یک مرحله بصورت استاتیکی تعریف گردید که در آن نمونه از 
دمای 100 درجه تا دمای محیط با خواص ویسکواالستیک سرد گردید. 
زیرا این دما باالتر از دمای انتقال شیشه ای پلی آمیداست و پلیمر در 
این دما دارای خواص ویسکواالستیک می باشد. خواص ویسکواالستیک 
مطابق ضرایب سری پرونی بدست آمده در جدول 4 تعریف گردید و 
2C و  1C و 51/6= همچنین برای رابطه دبلیو.اِل.اِف ضرایب 17/4=
Cref لحاظ گردید. همچنین سایر خواص پلیمر مطابق  gT T= = 43 

از  تعریف گردید.  پلیمری  ماده  برای  آباکوس  نرم افزار  با جدول 1 در 
طرفی انتقال حرارت همرفت بین نمونه پلیمری با هوا نیز درنظر گرفته 
 W/m2 °C شد. ضریب انتقال حرارت در نظرگرفته شده برای هوا برابر
15 می باشد. در قسمت شرایط مرزی و بارگذاری هم دمای اولیه 100 
درجات  و همچنین  گرفته شد  نظر  در  نمونه  برای  سانتی گراد  درجه 
آزادی نمونه طوری بسته شد که نمونه در حین سرد شدن بطور آزاد 
بتواند تنش های پسماند خود را آزاد و دچار اعوجاج شود. به عبارت دیگر 
یکی از گوشه های نمونه در سه جهت، گوشه دیگر در جهت X و Z و 
در نهایت یکی دیگر از گوشه ها نمونه فقط در جهت Z بسته شد. شکل 

15 نحوه شرایط مرزی نمونه را نشان می دهد.

5-2- نتایج حاصل از شبیه سازی
برای تولید یک نمونه با کیفیت باید از کاهش و یا افزایش دمای 
جبهه پیشروی سیال جلوگیری شود تا کل نمونه با دمای مذاب پلیمر 

طول  در  را  سیال  پیشروی  جبهه  دمای   16 شکل  شود.  پر  یکسان 
تزریق نشان می دهد. همان طور که شکل 16 نشان می دهد، افزایش 
دما در حدود 1 درجه سانتی گراد می باشد که قابل اغماض است. از 

این رو کل نمونه با یک دمای مذاب پلیمر یکسان پر شده است.
واسطه  به  قطعات  ظاهری  و  مکانیکی  مشخصات  اینکه  برای 
یکنواختی تراکم یکسان باشند، کلیه حفره های قالب باید در زمان و 
فشار یکسان پر شوند. به عبارت دیگر حفره  ها باید با هم از فاز سرعت 
به فاز فشار تغییر فاز دهند و به این صورت نباشد که هنوز یکی از 
و  الف  فاز فشار شود. شکل 17  وارد  پر نشده  به طور کامل  حفره ها 
ب زمان و فشار پر شدن دو حفره قالب را به ترتیب نشان می دهد. از 
شکل 17 مشخص است که دو قطعه در یک فشار و زمان پر می شوند.

Z محورهای  نمونه در جهت  نهایی  اعوجاج  میزان  الف  شکل 18 
مختصات پس از سرد کردن نمونه از دمای 100 درجه سانتی گراد تا دمای 
محیط با خواص ویسکواالستیک را بصورت شبیه سازی نشان می دهد. 
از  می باشد.  1/97میلی متر  برابر  شبیه سازی  از  حاصل  اعوجاج  میزان 
طرف دیگر شکل 18 ب میزان اعوجاج نهایی نمونه در واقعیت که با 
دمای قالب 100 درجه سانتی گراد تولید شده و در دمای محیط سرد 

 
 افزار آباکوسايط مرزي اعمال شده به نمونه در نرم: شر15شکل

Fig. 15: Applied boundary conditions in the Abaqus software 

  

 
 دماي جبهه پیشروي سیال: 16شکل

Fig. 16: Temperature at flow front 

  

شکل16: دمای جبهه پیشروی سیال
Fig. 16: Temperature at flow front

شکل15: شرایط مرزی اعمال شده به نمونه در نرم افزار آباکوس
Fig. 15: Applied boundary conditions in the Abaqus 

software
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گردیده را در جهت Z نشان می دهد. میزان اعوجاج در واقعیت برابر با 
2/23میلی متر اندازه گیری گردید. با مقایسه میزان اعوجاج بدست آمده از 
شبیه سازی با میزان آن در واقعیت به میزان اختالف 13 درصد می رسیم 
که قابل قبول است. بنابراین می توان گفت که مدل کلی ماکسول با 

تقریب قابل قبولی، به  خوبی رفتار ماده را مدل کرده است. 
 

6- نتیجه گیری
 در این تحقیق به بررسی رفتار وابسته به زمان پلی آمید6 پرداخته شد. 

 
 )الف( زمان پرشدن، )ب( فشار پرشدن: 17شکل

Fig. 17: )a) Fill time, )b) pressure at end of fill 

  

برای این منظور از آزمایش رهایی از تنش استفاده گردید و همچنین 
مدل کلی ماکسول جهت بیان رفتار ویسکواالستیک این ماده پلیمری 
میزان  مدل،  این  اعتبار سنجی  جهت  همچنین  شد.  گرفته  کار  به 
به    100 دمای  از  سرد شدن  هنگام  نمونه  در  آمده  بوجود  اعوجاج 
که  شبیه سازی شد  ویسکواالستیک  با خواص  سانتی گراد  درجه   25
این میزان اعوجاج با میزان اعوجاج بوجود آمده در نمونه در واقعیت 
مقایسه گردید. از طرف دیگر اثر دمای قالب تزریق پالستیک بر رفتار 
ویسکواالستیک ماده بررسی شد. نتایجی که از این تحقیق بدست آمد 
از 25 به  بدین صورت است که، تغییر دمای قالب تزریق پالستیک 
100 درجه سانتی گراد اثر بسیار کمی در رفتار وابسته به زمان نمونه 
پلیمری دارد )حداکثر اختالف برابر با 4 درصد می باشد( . همچنین با 
مقایسه میزان اعوجاج نمونه در واقعیت و با آنچه که از شبیه سازی 
قبول  قابل  که  می رسیم  درصد   13 اختالف  میزان  به  آمد،  بدست 
است و بیانگر این موضوع است که مدل کلی ماکسول بخوبی رفتار 
با  دیگر،  از طرفی  است.  کرده  بیان  را  پلیمری  ماده  ویسکواالستیک 
توجه به شبیه سازی که صورت گرفته است و با توجه به اعتبارسنجی 
آن با نمونه تجربی، از این شبیه سازی می توان جهت پیش بینی میزان 
و  باشد  آفرین  مشکل  می تواند  مونتاژ  مرحله  در  که  نمونه  اعوجاج 
همچنین بررسی اثر پارامترهای فرآیندی مختلف بر آن قبل از تولید 

و صرف هزینه، استفاده کرد.
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