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دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
خالصه :این تحقیق به بررسی رفتار وابسته به زمان پلیآمید  6و همچنین بررسی مدل کلی ماکسول جهت بیان این

رفتار میپردازد .به همین منظور ،نمونههای کشش توسط قالبگیری تزریق پالستیک ساخته و براساس آزمایش رهایی
از تنش ،مورد آزمایش قرار میگیرند .همچنین برای بررسی تاثیر دمای قالب بر خواص وابسته به زمان این پلیمر ،دو

نمونه با دماهای قالب مختلف ساخته و مورد آزمایش قرار میگیرند .در پایان برای اعتبارسنجی مدل کلی ماکسول برای

بیان درست رفتار وابسته به زمان پلیمر ،یک شبیهسازی 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

میگردد .نتایج نشان میدهد که دمای قالب اثر کمی بر خواص وابسته به زمان این پلیمر دارد و همچنین مقایسه میزان

اعوجاج نمونه بین شبیهسازی و تجربی که اختالف  13درصد با هم دارند ،نشان میدهد که مدل کلی ماکسول به خوبی

رفتار وابسته به زمان پلیآمید  6را بیان میکند .لذا با توجه به اعتبارسنجی شبیهسازی با نمونه تجربی ،این شبیهسازی

میتواند جهت پیشبینی میزان اعوجاج نمونه و بررسی اثر پارامترهای فرآیندی مختلف بر رفتار آن قبل از تولید و صرف
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 -1مقدمه

در آزمایش خزش ،افزایش کرنش پلیمر بر حسب زمان طی یک

بررسی خواص گرمایی-مکانیکی مواد برای طراحی محصوالت

بارگذاری ثابت اندازهگیری میشود ،در حالیکه در آزمایش رهایی از

جدید امری ضروری میباشد .یکی از این مواد ،پلیمرهای گرمانرم

تنش ،میزان کاهش تنش پلیمر بر حسب زمان طی یک کرنش ثابت

بهویژه پلیمرهای نیمهبلوری میباشند .این پلیمرها به دلیل داشتن

بررسی میشود [.]2

ویژگیهای ذاتی ،به طور گسترده در حال جایگزینی در صنایع از

رفتار گرمایی-مکانیکی مواد پلیمری بستگی به عواملی همچون

جمله خودروسازی و داروسازی میباشند .اکثر پلیمرهای گرمانرم

درجه بلورینگی ،وزن مولکولی و نرخ کرنش دارد .مدلهای بسیاری تا

نزدیک دمای انتقال شیشهای خود مواد ویسکواالستیک هستند و

به اکنون برای پیشبینی رفتار ویسکواالستیسیته مواد پلیمری ارائه

هنگامیکه تحت تنش و یا کرنش قرار میگیرند ،رفتاری وابسته به

شده است [ .]3مدلهایی از ترکیب فنر و دمپرهای خطی و غیرخطی

زمان از خود نشان میدهند .از اینرو بررسی خواص وابسته به زمان

برای بیان رفتار ویسکواالستیک غیرخطی پلیمرها ارائه شده است

مواد پلیمری یک دغدغه اساسی میباشد .تحقیقاتی در این زمینه

[ .]7-4همچنین مدلهای دیگری توسط پژوهشگران برای بیان رفتار

انجام گرفته است و تئوری ویسکواالستیک خطی برای بیان رفتار ماده

االستیک-ویسکوپالستیک مواد پلیمری نیز ارائه شده است [.]10-8

1

به عنوان مثال ،کرایری و همکاران [ ]11مدلی ویسکواالستیک-

و خزش 2برای بررسی رفتار وابسته به زمان پلیمرها به کار میرود.

ویسکوپالستیک برای رفتار پلیمرهای گرمانرم ارائه کردند .همچنین

در این تحقیقات استفاده شده است [ .]1دو آزمایش رهایی از تنش
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پلیمرها ارائه کردند .تحقیقاتی نیز برای ارائه مدل ویسکواالستیک و یا

تاثیر دمای قالب بر خواص وابسته به زمان این نوع پلیمر ،دو نمونه با

ویسکوهایپراالستیک برای مواد پلیمری ارائه شده است [ 13و .]14

دماهای قالب مختلف ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت .از طرف

برای مثال اسپاتیس و کنتو.]15[ 1مدلی ویسکواالستیک برای پلیمرها

دیگر برای بیان رفتار وابسته به زمان پلیآمید 6از مدل کلی ماکسول

و کامپوزیت پلیمری ارائه کردند

استفاده گردید .در پایان برای اعتبارسنجی مدل کلی ماکسول برای

7

از طرف دیگر ،مدلهایی برای مواد نیمهبلوری ارائه شدهاند که

بیان درست رفتار وابسته به زمان پلیمر ،یک شبیهسازی از لحظهای

بر مبنای ترکیب تئوری رفتاری قسمتهای بلوری و بیشکل 2پلیمر

که ماده مذاب درون قالب تزریق میشود تا لحظه خروج قطعه از

میباشد .اولین مدلها در این زمینه توسط بویس 3و همکاران []16

قالب و سرد شدن در محیط به کمک لینک دو نرمافزار مولدفلو و

ارائه گردید و پس از آن محققان بسیاری ،این مدل را براساس ماده

آباکوس صورت گرفته است .در نهایت میزان اعوجاج پلیمر حاصل

مورد تحقیق خود بهبود دادند [.]18 ،17 ،7

از شبیهسازی که با استفاده از ضرایب استخراج شده از مدل کلی

بسیاری از تحقیقات نیز در جهت بررسی پارامترهای مختلف

ماکسول صورت گرفته ،با میزان اعوجاج نمونه در عمل مقایسه گردید.

بر خواص ویسکواالستیک ماده پلیمری بصورت تجربی انجام گرفته

از سوی دیگر ،با توجه به اعتبارسنجی این شبیهسازی با نمونه تجربی،

است .به عنوان نمونه ،استارکوا 4و همکاران [ ]19تاثیر دما ،رطوبت

این تحقیق یک روش به منظور پیشبینی میزان اعوجاج نمونه که در

و نرخ کرنش را بر رفتار ویسکواالستیک خطی پلیآمید 66بررسی

مرحله مونتاژ میتواند مشکل آفرین باشد و همچنین به منظور بررسی

کردند .از طرفی تحقیقات گستردهای بر روی خواص پلیآمید 6صورت

اثر پارامترهای فرآیندی مختلف بر آن قبل از تولید و صرف هزینه،

گرفته است و مانو و ویانا ]20[ 5بر روی تاثیر نرخ کرنش و دما در

ارائه مینماید.

آزمایش کشش بر روی دمای انتقال شیشهای پلیآمید 6و شان 6و
همکاران [ ]21اثر دما و نرخ کرنش را بر روی رفتار کششی پلیآمید6
بررسی کردند.

 -2خواص ویسکواالستیک خطی
سياالت ويسکواالستيک خاصيت ويسکوز بودن و خاصيت

همانطور که از تحقیقات مشخص است ،کمتر به بررسی رفتار

االستيک آني را بطور همزمان دارا هستند .در يک جامد االستيک

ویسکواالستیک پلیآمید 6پرداخته شده است و از اینرو نیاز به

ايدهآل ،رابطه بين تنش و کرنش مستقل از زمان است ولي در يک

بررسی رفتار وابسته به زمان و همچنین تاثیر پارامترهای مختلف بر

ماده ويسکواالستيک ،تنش الزم براي حفظ يک کرنش ثابت به مرور

روی رفتار این نوع پلیمر حس میشود .همچنین اکثر کارهای صورت

کاهش مييابد .پلیمرهای گرمانرم در منطقه دمایی باالتر از دمای

گرفته بصورت تجربی بوده که هزینهبر هستند و شبیهسازی که بتوان

انتقال شیشهای 8خود ،موادي ويسکواالستيک هستند ،يعني خواص

از آن برای پیشبینی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار ماده قبل از تولید

مکانيکي آنها ترکيبي از دو نوع رفتار سيال ويسکوز و جامد االستيک

و صرف هزینه زیاد کمک گرفت ،صورت نگرفته است .بنابراین هدف

ميباشد .بنابراين اگر خمیر پليمري تحت تنش قرار گيرد ،رفتار سيال

از این تحقیق ،بررسی رفتار وابسته به زمان پلیآمید 6و همچنین

ويسکوز ( که انرژي را هدر ميدهد) و تغيير مکان االستيک ( که

بررسی مدل ارائه شده برای بیان این رفتار میباشد .برای دستیابی

انرژي را ذخيره ميکند) را از خود نشان ميدهد [.]22

به این هدف ،در ابتدا نمونه کشش از جنس این نوع پلیمر توسط
قالبگیری تزریق پالستیک ساخته شد و سپس بر اساس آزمایش
رهایی از تنش ،نمونه مورد آزمایش قرار گرفت .همچنین برای بررسی
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 -1-2روابط حاکم بر رفتار ویسکواالستیک
مدلهای مختلفی تا به اکنون جهت مدلسازی رفتار
ویسکواالستیک خطی مواد پلیمری ارائه شده است که در آنها براي
نشان دادن رفتار االستيک ماده از يک فنر خطي و رفتار ويسکوز از
يک دمپر خطي مطابق شکل  1استفاده ميشود [ .]23این مدلها
Generalized Maxwell Model
Glass Transition Temperature

7
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بسته به نحوه ترکیب این فنر و دمپرها با هم متفاوت هستند که یکی
از کاملترین مدلها مدل کلی ماکسول میباشد که نحوه ترکیب فنر
و دمپرها در این مدل در شکل  2نشان داده شده است.
در اين مدل تنش کل برابر با مجموع تنشهاي جزءهای فنر و
دمپر و تنش مربوط به فنر ∞ Eتعريف میگردد.
n

()1

()2

i

t

−

∑σ
i =1

n

رفتار و ويسکوز
االستیک
رفتار
نشانترتیب
دادن به
فنر و
=  σشکل  :1مدل
ترتیب
دادن به
نشانبراي
برايدمپر،
دمپر(،ب)
(ب)فنر و
(الف)
(الف)مدل
شکل :1
االستيک و ويسکوز
Fig. 1:Fig.
Spring
and dashpot
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1: Spring
and dashpot
to show
and viscous
behavior

=σ
(t ) ( E∞ + ∑ Ei e )ε 0
τi

i =1

t

()3

)

τi

−

n

=E
(t ) ( E∞ + ∑ Ei e
i =1

در رابطه ( E∞ )3شيب نهايي در آزمايش رهايش از تنشε 0 ،
کرنش اولیه Ei ،ثابت فنر مربوط به مدلهای ماکسول σ i ،تنش هر
η
یک از المانهای ماکسول و  τ iثابت زماني داراي مقدار  iهستند.
Ei
 ηiثابت دمپر مربوط به مدلهای ماکسول میباشد.
همچنین در نرمافزار آباکوس مدول برشي بيبعد )  g R (tمدول
بیبعد شده حجمي )  K R (tبه صورت سری پرونی و به ترتیب از طریق
روابط ( )4و ( )5بيان میگردند که در اين روابط  giو  τ iثوابت
سري پروني مدول برشي هستند [ ]24و از طريق آزمايش بدست
میآیند .برای بدستآوردن مدول برشی و مدول حجمی از طریق
مدول رهایی از تنش میتوان با فرض ثابت بودن ضریب پواسون از
روابط ( )6و ( )7استفاده کرد .در این تحقیق از مدل کلی ماکسول
جهت مدلسازی رفتار ویسکواالستیک ماده استفاده شده است.
()4
()5

t

τi

)

−

t

)

τi

 -2-2بر همنهي زمان-دما 1در پليمرها
رفتار تنش-کرنش مواد پليمري به زمان و دما وابسته است .با
افزايش دما نمیتوان گفت که مقدار کاهش مدول پليمر چقدر است.
با استفاده از روش برهمنهي زمان-دما میتوان به اين مهم دست يافت
که این امکان با استفاده از تعريف يک ضريب انتقال ) aT ( 2برای
پلیمرها امکانپذير است .ويليامز و همکاران [ ]25رابطهاي تجربي
براي اين ضريب انتقال يافتند که بصورت رابطه ( )8ميباشد.
()8

n

= ) g R (t
1 − ∑ gi (1 − e
i =1

−

ماکسول
کليماکسول
مدلکلي
شکل:2:2مدل
شکل
Fig. 2: Generalized Maxwell model
Fig. 2: Generalized Maxwell model

) C1 (T − Tref
) C2 + (T − Tref

log aT = −

رابطه ( )8به رابطه ویلیامز-الندل-فری (دبلیو-ا ِل-ا ِف) مشهور
3

است که در اين رابطه  C 1و  C 2اعدادي ثابت و  T refدماي مرجع

n

= ) K R (t
1 − ∑ K i (1 − e
i =1

()6

) E (t
) 2(1 + υ

= ) G (t

()7

) E (t
) 3(1 − 2υ

= ) K (t

است .اگر دماي مرجع برابر دماي انتقال شیشهای پليمر انتخاب
شود ،براي اکثر پليمرها  C 1 =17/4و  C 2 =51/6میباشد [ .]25در
این تحقیق نیز همین ضرایب جهت شبیهسازی استفاده شده است.
همچنین برای بدست آوردن دمای انتقال شیشهای پلیآمیدمورد
Time-Temperature Superposition Principle
Shift Factor
Wiliams, Landel, Ferry

1129

1
2
3

نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير ،دوره  ،52شماره  ،5سال  ،1399صفحات  1127تا 1138

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

اندازه

کمیت

مدول االستیک

ضریب هدایت الکتریکی

2910 MPa
−1

0/26 W m K

ضریب پواسون

0/386

دمای مذاب

چگالی حالت جامد

ضریب انبساط حرارتی
ظرفیت گرمایی ویژه

پليیآمید6
شدهبربرروي
انجامشده
روبشیانجام
تفاضلیروبشي
کالیمتریتفاضلي
آزمایشکالیمتري
شکل:3:3آزمايش
شکل
آمید6
روی پل
Fig. 3: DSC test carried out on PA6
Fig. 3: DSC test carried out on PA6

−1

280-230 ºC
1100 kg/m

3

8/15×10 1/°C
-5

−1

1660 J kg K
−1

شکل کلي نمونه و ابعاد و اندازهها در شکل  4نشان داده شده است.
ضخامت نمونههای ساخته شده نیز برابر  4میلیمتر میباشد.

استفاده در این تحقیق از آزمایش کالوریمتری تفاضلی روبشی

1

استفاده شده است .نمودار حاصل از این آزمایش در شکل  3نشان

برای تولید نمونههای پلیمری از جنس پلیآمید ،ابتدا قالبي

داده شده است .این آزمایش با نرخ 30 °C/minبراساس تحقیق

براساس ابعاد نوع  1استاندارد ذکر شده در قبل طراحي و ساخته

استینمان 2صورت گرفت [ .]26همانطور که از شکل  3قابل مشاهده

شده که در شکل  5بصورت شماتیک نشان داده شده است .این

است دمای انتقال شیشهای برای این گرید از پلیآمیدبرابر با 43°C

قالب بر روي دستگاه تزريق پالستيک  88تن و با ظرفیت  110گرم

بدست آمد همچنین دمای مذاب برابر با  223 °Cمیباشد.

پلیاستایرن نصب شد .برخی از مشخصات این ماشین در جدول 2
آورده شده است.

 -3مواد و روش تولید نمونهها

پليآميد پليمري است که به شدت جاذب رطوبت هوا است و اين
امر باعث تغيير و تفاوت خواص اين پليمر در حالت خشک و در حالت

 -1-3مواد
جنس پلیمر مورد استفاده در این تحقیق پلیآمید 6از شرکت

داراي رطوبت ميشود ،بنابراين در اين تحقيق براي حل اين مشکل،

دی.ا ِس.ا ِم 3هلند میباشد .این پلیمر گرمانرم بصورت نیمهبلور

مواد اولیه پليمري قبل از تزريق رطوبتزدايي شدند .رطوبتزدايي به

میباشد .پلیآمیدیک پلیمر مهندسی است و کاربرد زیادی در صنعت

اين صورت انجام گرفت که مواد اولیه در دستگاه رطوبتزدای نصب

4

شده بر روی دستگاه تزریق به مدت  2/5ساعت در دماي  82درجه

میباشد .در جدول  1برخی از خواص این گرید پلیآمیدارائه شده

سانتيگراد قرار داده شدند .نحوه انتخاب مقدار دما و مقدار زمان

خودروسازی دارد .گرید انتخابی این پلیمر ،آکولن ا ِف-223دی
است.
 -2-3روش تولید نمونه

براي استخراج خاصيت ويسکواالستيک در اين تحقیق از آزمايش
رهايي از تنش استفاده شده است .در این تحقیق ابتدا نمونههایی
براساس نوع  1استاندارد آ.ا ِس.تی.ا ِم-دی ]28[ 6385تولید شدند.
)Differential Scanning Calorimeter (DSC
Steinmann
DSM
Akulon F223-D
ASTM-D638

1
2
3
4
5

استاندارد آ.ا
براساس
کشش
تست
نمونه
هندسه
شکل :4
ِم638-
ِس.تی.ادي
ِس.تي.اِم-
استاندارد آ.ا
براساس
کشش
تست
نمونه
هندسه
شکل :4
دی638
Fig. 4: Tensile
specimen
geometry
lineASTM-D638
with
Fig. 4: Tensile
specimen
geometry
in linein
with
ASTM-D638
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جدول  :3پارامترهای تزریق مورد استفاده برای ساخت نمونهها

جدول  :3پارامترهای تزریق مورد استفاده برای ساخت نمونهها
Table 3: Injection parameters used to manufacture the
Table 3: Injection parameters
used to manufacture the specimens
specimens
پارامتر

زمان تزریق

دمای مذاب پلیمر
زمان خنککاری
فشار نگهداری

زمان فشار نگهداری

مقدار

 1/5ثانیه
 255سانتیگراد
 25ثانیه
 80مگاپاسکال
 12ثانیه

ها
برای ساخت
شده براي
استفادهشده
قالباستفاده
شکل:5:5قالب
شکل
نمونههها
ساخت نمون
Fig. 5: The mold used to manufacture the specimens
Fig. 5: The mold used to manufacture the specimens

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

کمیت

قطر ماردون

بیشینه فشار تزریق

سرعت پاسخگویی هیدرولیک
تناژ دستگاه

کورس ماردون
نسبت تشدید

اندازه

 37میلیمتر
 173مگاپاسکال
 0/2ثانیه
 88تن
 126میلیمتر
10
آزمايشرهایی
برای آزمایش
تکتک
کشش
ماشین
شکل :6
رهاييازاز تنش
شدهبراي
استفادهشده
محورهاستفاده
محوره
کشش
ماشین
شکل :6

قرارگيري مواد اولیه در اين دما براساس جدول پيشنهادي بر روي

تنش
6: Uniaxial
tensile
machine
used
stressrelaxation
relaxation test
Fig. 6:Fig.
Uniaxial
tensile
machine
used
forforstress
test

نمونهها درون ظرف دسیکاتور نگهداری شدند .این ظرف مانع از ورود

 1000کیلوگرم-نیرو میباشد .نمايي از دستگاه آزمايش رهايي از تنش

خود دستگاه رطوبتزدا بوده است .همچنین پس از تزریق پلیآمید
و ساخت نمونهها ،باز هم برای جلوگیری از رطوبت گرفتن آنها،
هوا به داخل آن شده و کف ظرف نیز حاوی سیلیکاژن میباشد که
رطوبت موجود در ظرف را جذب میکنند .جدول  3نیز پارامترهای
تنظیم شده بر روی دستگاه جهت تولید نمونه را ارائه میدهد.

شرکت سنتام در شکل  6نشان داده شده است .دماي انجام آزمايش
رهايي از تنش  100±3درجه سانتیگراد انتخاب شد که پلیمر تقریبا
 50درجه سانتیگراد باالتر از دمای انتقال شیشهای خود میباشد و
دارای خواص ویسکواالستیک میباشد.
در آزمايش رهايي از تنش ابتدا نمونه با سرعت  200میلیمتر بر

 -3-3روش تولید نمونه
براي انجام آزمايش رهايي از تنش از دستگاه تست کشش (ساخت
شرکت سنتام ،مدل ا ِس.تی.ا ِم )501-استفاده شد .اين دستگاه براي
اندازه گیری نيرو از يک نيروسنج استفاده میکند که داراي ظرفيت
STM-50

1

دقيقه تا ايجاد کشش اوليه  25میلیمتر کشيده و بعد از آن نمونه
به مدت  50دقيقه در همين حالت نگه داشته شد و در طول زمان
آزمايش ،نيرو بر حسب زمان توسط دستگاه ثبت شد .شکل  7نمونه
مورد آزمايش را قبل و بعد از آزمايش نشان میدهد.
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آزمايش
آزمايش ب)
رهايي از
آزمايش
شکل:7:7نمونه
شکل
آزمايشبعدب)از بعد از
قبل ازقبل از
الف)الف)
تنشتنش
رهايي از
آزمايش
نمونه
آزمايش
Fig. 7: Stress
test specimen
)a) before(a)the
)test )b
Fig. 7:relaxation
Stress relaxation
test specimen
before
theafter
test the test
(b) after the test

 -4نتایج و بحث
 -1-4استخراج ضرایب سری پرونی جهت مدل رفتار ماده
شکل  8نمودار حاصل از آزمایش رهایی از تنش را برای دو نمونه

تنش
 :9نمودار
شکل :9
شکل
رهاييازازتنش
آزمايشرهایی
حاصل ازازآزمایش
نمودار میانگین حاصل
Fig. 9: The mean plot obtained from stress relaxation test
Fig. 9: The mean plot obtained from stress relaxation test

نشان میدهد .در واقع شکل ( 8الف) سه بار تکرار آزمایش رهایی از

زمان
شدهبرحسب
بعدشده
تنشببیيبعد
از تنش
رهایی از
شکل
زمان
برحسب
مدولرهايي
:10:10مدول
شکل
Fig. 10: Normalized stress relaxation modulus VS time

Fig. 10: Normalized stress relaxation modulus VS time
درجه100
دماي قالب
تولیدي با
تولید شده بود و
قالب 25
نمونهدمای
برايکه با
(ب)ای
درجه،نمونه
قالب را25برای
شکل  :8نمودار حاصل از آزمايش رهايي از تنش( ،الف) براي نمونه تولیدي با دمايتنش
درجه

شکل (ب) سه بار تکرار همین آزمایش را این بار برای نمونه تولیدی

Fig.طبق این شکل ،نتایج از
8:دهد.
Plotمی
 obtainedنشان
 100درجه ،را
stressقالب
relaxation test (a) specimen manufactured with moldبا دمای
from
temperature
of 25
قابل °C
تکرارپذیری )(b
specimen manufactured with mold temperature of 100 °C
شکل  9نیز نمودار میانگین
برخوردار هستند.
قبولی
آزمایش رهایی از تنش حاصل از شکل ( 8الف) را نشان میدهد.
همانطور که در قبل اشاره شد ،این آزمایش تا زمان  3000ثانیه
انجام گرفت .شکل  10نیز نمودار مدول رهایی از تنش بیبعد شده
نسبت به زمان را نشان میدهد .نمودار شکل  10از نمودار نشان داده

نمونه100
برای قالب
(الف)دماي
تولیدي با
آزمایشبراي
درجه( ،ب)
قالب 25
دماي
راي نمونه تولیدي
تولیدی
نمونهتنش،
رهایی از
حاصل از
نمودار
شکلبا :8
درجهبا دمای قالب  25درجه( ،ب) برای نمونه تولیدی با دمای قالب  100درجه
Fig. 8: Plot obtained from stress relaxation test (a) specimen manufactured
withobtained
mold temperature
of relaxation
25 °C (b) test (a) s
Fig. 8: Plot
from stress
specimen manufactured
with
mold
temperature
of manufactured
100 °C
temperature of 25 °C (b) specimen
w
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شده در شکل  9بدست آمده است .بدین صورت که در ابتدا با تقسيم
نيرو بر سطح مقطع نمونه پس از اعمال کشش اوليه ،تنش در طول
زمان به دست خواهد آمد.
()9

) F (t
= ) σ (t
A
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در رابطه ( A ،)9سطح مقطع نمونه پس از اعمال کشش اوليه
میباشد و میتوان مقدار آن را با توجه به ثابت بودن حجم نمونه
آزمايش از رابطه ( )10بدست آورد که در آن  A0سطح مقطع اوليه
نمونه L0 ،طول اوليه و  Lطول نهايي نمونه پس از کشش اولیه
میباشد .با تقسيم تنش بر کرنش در لحظه صفر مدول رهايي از تنش
بصورت رابطه ( )11بدست خواهد آمد.
()10
()11

AL
A= 0 0
L
) σ (t
= ) E (t

ε0

آن
تجربیيوو منحن
نتایجج تجرب
 :11نتاي
شکل
بر آن
شده بر
برازش شده
ي برازش
منحنی
شکل :11
Fig. 11: Experimental results and fitted curve
Fig. 11: Experimental results and fitted curve

در رابطه باال  ε 0کرنش در لحظه صفر است .در واقع منظور از
کرنش در لحظه صفر ،کرنش پس از کشش اولیه میباشد که در

مرحله بعد ثابت میماند .در نهايت مدول بیبعد شده به صورت زير
رهایی از
بدستآمده
پرونی بدست
تنشتنش
یی از
آزمایشش رها
آمدهازاز آزمای
سریپرونی
ضرایبسری
جدول:4 :ضرایب
جدول 4
Table 4: Prony series coefficients extracted from stress
محاسبه ميشود:
Table 4: Prony series coefficients extracted from stress relaxation test
) E (t
E0

()12

relaxation test

= ) ER (t
i
1

در رابطه ( ER (t ) )12مدول بیبعد شده و  E0مدول در لحظه

2

صفر است .در واقع  E0مقدار مدول در لحظه صفر بر روی نمودار

3

)  E (tمیباشد.
همانطور که قبال ذکر شد ،با فرض ثابت بودن ضريب پواسون
میتوان مدول برشي و مدول حجمي را با استفاده از روابط ( )6و ()7
بدست آورد .بنابراين میتوان مدول برشي بیبعد شده و مدول حجمي
بیبعد شده را بصورت زير محاسبه کرد:
()13

) E (t
) G ( t ) 2 (1 + υ ) E ( t
=G
=
) = = ER (t
) R (t
E0
G0
E0
) 2 (1 + υ

()14

) E (t
) K ( t ) 2 (1 + υ ) E ( t
=K
=
) = = ER (t
) R (t
E0
K0
E0
) 2 (1 + υ

همانطور که از روابط ( )13و ( )14مشخص است مدول برشي و
حجمي بیبعد شده با مدول رهايي از تنش بیبعد شده برابر هستند،
به عبارت ديگر داريم:
()15

ثوابت سری پرونی
ki
gi
0/1
0/1

0/08806

0/08806

0/07907 0/07907

)𝛕𝛕i (s

1/847
19/37
139/9

( )15براي مدول برشي و حجمي بیبعد شده میتوان از نمودار شکل
 10استفاده نمود .براي تعيين اين ثوابت از برازش منحني 1به کمک
نرمافزار متلب استفاده گردید .نمودار منطبق شده براي بسط سه
جملهاي سري پروني رابطه توسط نرمافزار متلب در شکل  11نشان
داده شده است .ضریب تعیین 2برابر با  0/9999میباشد .در جدول
 4نیز 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  5بررسی شده است.
همچنین به منظور بررسي تاثير دماي قالب بر روي خواص
ويسکواالستيک ماده ،دو نمونه یکی با دمای قالب  25و دیگری با
دمای قالب  100درجه سانتیگراد تولید شدند .نمونه تولیدی با دمای
 100درجه در محیط سرد گردید .شکل  12نمودار حاصل از آزمایش
رهایی از تنش را برای این دو نمونه نشان میدهد.
همانطور که در شکل  12مشاهده میگردد ،تغییر دمای قالب از

=K
=G
) ER ( t
) R (t
) R (t

Curve Fitting
R-square

اکنون براي بدست آوردن ثوابت سري پروني ،با توجه به رابطه
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بندینمونه
شبندي
مش
شدهبراي
شده
استفاده
مثلثي
شکل:13
نمونه
برای م
استفاده
مثلثی
هرمهرم
مشمش
شکل:13
Fig. 13: Tetrahedral mesh used to discretize the model
Fig. 13: Tetrahedral mesh used to discretize the model

شکل :12تاثیر دمای قالب بر رفتار رهایی از تنش پلیآمید6

شکل :12تاثیر دماي قالب بر رفتار رهايي از تنش پليآمید6
Fig. 12: The effect of mold temperature on the stress
relaxation behavior of PA 6

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

 25درجه به  100درجه سانتیگراد جهت تولید نمونه ،اثر خیلی کمی
در رفتار ویسکواالستیک ماده دارد (حداکثر اختالف دو نمودار برابر
با  4درصد میباشد) .پلیآمیدیک گرمانرم نیمهبلوری میباشد .یعنی
دارای قسمتی بلوری و قسمتی بیشکل است .در ویسکواالستیک بحث
قسمت بیشکل پلیمر است .به عبارت دیگر قسمت بیشکل پلیمر در
خواص ویسکواالستیک ماده تاثیرگذار میباشد .قسمت کریستالی
نقش غیر مستقیم دارد و تحرک زنجیرههای قسمت بیشکل را تحت
تاثیر قرار میدهد .با توجه به اینکه با افزایش دمای قالب از 25
درجه به  100درجه سانتیگراد جهت تولید نمونه پلیمری ،مقدار و
تعداد کریستال تشکیل شده در پلیمر در دو نمونه تقریبا یکی است،
لذا میزان تحرک زنجیرههای قسمت بیشکل که تحت تاثیر قسمت
کریستال قرار دارند نیز تغییر نمیکند و به همین دلیل افزایش دمای
قالب اثر خیلی کمی در رفتار ویسکواالستیک ماده پلیمری ایجاد
میکند [ 29و .]30

مولدفلو
نرم
شکل
افزارمولدفلو
افزار
شدهدردرنرم
مدلشده
هندسهمدل
:14هندسه
شکل:14
Fig. 14: Modeled geometry in the Moldflow software
Fig. 14: Modeled geometry in the Moldflow software

ادامه تحلیل تنش ،از دمای  100درجه تا دمای محیط با خواص
ویسکواالستیک سرد گردید و در نهایت میزان اعوجاج نهایی بوجود
آمده در نمونه با استفاده از شبیهسازی و میزان اعوجاج نمونه واقعی
مقایسه گردید.
 -1-5مدلسازی
در ابتدا هندسه نمونه در نرمافزار کتیا مدل شد و سپس نمونه مدل
شده وارد نرمافزار مولدفلو گردید .در نرمافزار مولدفلو بر روی نمونه
مش هرم مثلثی ریخته شد و همچنین سیستم راهگاهی و خنککاری
1

طبق قالب ساخته شده که در شکل  5نشان داده شده است ،ترسیم
گردید .با توجه به اینکه در نرمافزار مولدفلو برای مدل سهبعدی فقط

 -5اعتبارسنجی مدل کلی ماکسول جهت بیان رفتار

ویسکواالستیک ماده

جهت اعتبارسنجی توانایی مدل کلی ماکسول جهت مدلسازی
درست رفتار این گرید از پلیآمید ،6یک شبیهسازی با استفاده از
ضرایب سری پرونی بدست آمده صورت گرفت ،بدین صورت که در
ابتدا نمونه در نرمافزار مولدفلو تا دمای قالب  100درجه سانتیگراد
تحلیل شد و سپس این نمونه با تمام تنشهای پسماند شکل گرفته
شده در آن وارد نرمافزار آباکوس شد .در این نرمافزار ،نمونه جهت
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میتوان از نوع مش هرم مثلثی استفاده کرد ،لذا همین نوع مش نیز
برای شبیهسازی انتخاب گردید .در ضمن يک آناليز حساسيت مسئله به
اندازه مش انجام شد که بر طبق آن اندازه المان  1میلیمتر انتخاب که
منجر به  50426المان هرم مثلثی برای مشبندی نمونه شد .نمونه مش
استفاده شده برای مشبندی نمونه در شکل  13نشان داده شده است.
شکل  14نمونه مش زده شده به همراه سیستم راهگاهی و خنککاری
مدل شده در نرمافزار مولدفلو را نشان میدهد .همانطور که در شکل
Tetrahedral

1
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 14مشخص است ،در این قالب همزمان یک نمونه تست کشش و یک

یکسان پر شود .شکل  16دمای جبهه پیشروی سیال را در طول

نمونه تست خمش تولید میشود که در این تحقیق فقط نمونه تست

تزریق نشان میدهد .همانطور که شکل  16نشان میدهد ،افزایش

کشش مورد استفاده قرار گرفته است.

دما در حدود  1درجه سانتیگراد میباشد که قابل اغماض است .از

دستگاه تزریقی مطابق با مشخصات ارائه شده در جدول  2در
نرمافزار مولدفلو انتخاب گردید و پارامترهای تزریق نیز مطابق با جدول
 3در این نرمافزار تنظیم گردید .این پارامترها مطابق با پارامترهای
تنظیمی بکار رفته شده برای تولید نمونه در واقعیت میباشد .به عبارت
دیگر نمونه در واقعیت نیز با همین پارامترها تولید شده است .پس از
تحلیل نمونه تا دمای  100درجه سانتیگراد در نرمافزار مولدفلو ،نمونه
با تمام تنشهای پسماند ایجاد شده در آن برای ادامه تحلیل و بررسی
اعوجاج نهایی نمونه حاصل از آزاد شدن تنشهای پسماند ایجاد شده
در آن وارد نرمافزار آباکوس گردید .طبیعتا نوع مش و تعداد المان نیز
دقیقا برابر با نوع مش و تعداد المان در نرمافزار مولدفلو میباشد .در این
نرمافزار یک مرحله بصورت استاتیکی تعریف گردید که در آن نمونه از
دمای  100درجه تا دمای محیط با خواص ویسکواالستیک سرد گردید.
زیرا این دما باالتر از دمای انتقال شیشهای پلیآمیداست و پلیمر در
این دما دارای خواص ویسکواالستیک میباشد .خواص ویسکواالستیک

اینرو کل نمونه با یک دمای مذاب پلیمر یکسان پر شده است.
ب رای اینکه مشخصات مکانیکی و ظاهری قطعات به واسطه
یکنواختی ت راکم یکسان باشند ،کلیه حفرههای قالب باید در زمان و
فشار یکسان پر شوند .به عبارت دیگر حفرهها باید با هم از فاز سرعت
به فاز فشار تغییر فاز دهند و به این صورت نباشد که هنوز یکی از
حفرهها به طور کامل پر نشده وارد فاز فشار شود .شکل  17الف و
ب زمان و فشار پر شدن دو حفره قالب را به ترتیب نشان م یدهد .از
شکل  17مشخص است که دو قطعه در یک فشار و زمان پر م یشوند.
شکل  18الف می زان اعوجاج نهایی نمونه در جهت  Zمحورهای
مختصات پس از سردکردن نمونه از دمای  100درجه سانت یگ راد تا دمای
محیط با خواص ویسکواالستیک را بصورت شبی هسازی نشان م یدهد.
می زان اعوجاج حاصل از شبی هسازی ب رابر 1/97میل یمتر م یباشد .از
طرف دیگر شکل  18ب می زان اعوجاج نهایی نمونه در واقعیت که با
دمای قالب  100درجه سانت یگ راد تولید شده و در دمای محیط سرد

مطابق ضرایب سری پرونی بدست آمده در جدول  4تعریف گردید و
همچنین برای رابطه دبلیو.ا ِل.ا ِف ضرایب  C 1 =17/4و  C 2 =51/6و
= Tref= Tلحاظ گردید .همچنین سایر خواص پلیمر مطابق
43  C
g
با جدول  1در نرمافزار آباکوس برای ماده پلیمری تعریف گردید .از
طرفی انتقال حرارت همرفت بین نمونه پلیمری با هوا نیز درنظر گرفته
شد .ضریب انتقال حرارت در نظرگرفته شده برای هوا برابر W/m2 °C
 15میباشد .در قسمت شرایط مرزی و بارگذاری هم دمای اولیه 100
درجه سانتیگراد برای نمونه در نظر گرفته شد و همچنین درجات

آباکوس
نرم
افزارآباکوس
افزار
نمونهدردرنرم
شدهبهبهنمونه
اعمالشده
مرزیاعمال
شرایطمرزي
شکل:15شرايط
شکل:15
Fig. 15: Applied boundary conditions in the Abaqus
software
Fig. 15: Applied boundary
conditions in the Abaqus software

آزادی نمونه طوری بسته شد که نمونه در حین سرد شدن بطور آزاد
بتواند تنشهای پسماند خود را آزاد و دچار اعوجاج شود .به عبارت دیگر
یکی از گوشههای نمونه در سه جهت ،گوشه دیگر در جهت  Xو  Zو
در نهایت یکی دیگر از گوشهها نمونه فقط در جهت  Zبسته شد .شکل
 15نحوه شرایط مرزی نمونه را نشان میدهد.
 -2-5نتایج حاصل از شبیهسازی
برای تولید یک نمونه با کیفیت باید از کاهش و یا افزایش دمای

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

جبهه پیشروی سیال جلوگیری شود تا کل نمونه با دمای مذاب پلیمر
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برای این منظور از آزمایش رهایی از تنش استفاده گردید و همچنین
مدل کلی ماکسول جهت بیان رفتار ویسکواالستیک این ماده پلیمری
به کار گرفته شد .همچنین جهت اعتبارسنجی این مدل ،میزان
اعوجاج بوجود آمده در نمونه هنگام سرد شدن از دمای  100به
 25درجه سانتیگراد با خواص ویسکواالستیک شبیهسازی شد که
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
بدین صورت است که ،تغییر دمای قالب تزریق پالستیک از  25به
 100درجه سانتیگراد اثر بسیار کمی در رفتار وابسته به زمان نمونه
پلیمری دارد (حداکثر اختالف برابر با  4درصد میباشد) .همچنین با
مقایسه میزان اعوجاج نمونه در واقعیت و با آنچه که از شبیهسازی
بدست آمد ،به میزان اختالف  13درصد میرسیم که قابل قبول
است و بیانگر این موضوع است که مدل کلی ماکسول بخوبی رفتار
ویسکواالستیک ماده پلیمری را بیان کرده است .از طرفی دیگر ،با

شکل( ::17الف) زمان پرشدن( ،ب) فشار پرشدن
شکل17
Fig. 17: (a) Fill time, (b) pressure at end of fill
Fig. 17: )a) Fill time, )b) pressure at end of fill

توجه به شبیهسازی که صورت گرفته است و با توجه به اعتبارسنجی
آن با نمونه تجربی ،از این شبیهسازی میتوان جهت پیشبینی میزان
اعوجاج نمونه که در مرحله مونتاژ میتواند مشکل آفرین باشد و
همچنین بررسی اثر پارامترهای فرآیندی مختلف بر آن قبل از تولید
و صرف هزینه ،استفاده کرد.
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