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محمد اليقي

در اين مطالعه اثر افزايش دما بر مقاومتهای مكانيكي چندسازه تجاری الياف
باگاس -پليپروپيلن در محدوده دمای اتاق تا دماای  08درجاه ساانتيگاراد
مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت .نتايج حاصل برای تعيين وابساتیي دماايي
خواص مكانيكي چندسازه موردمطالعه به منظور توسعه ضرايب تنظيم دما باه
كار گرفته شد .نتايج نشان داد كه با افزايش دما خاصايت تغييرشاكلپاذيری
چندسااازه بااه دلياال افاازايش تغييرشااكل پشسااتيكي ،بيشااتر شااده ،ماادول
االستيسيته آن نيز كاهش مييابد و شكست در كرنش باالتری رخ مايدهاد.
ضرايب تنظيم حاصله برای مدهای بارگذاری مختلف متفاوت بود و همچناين
اثر افزايش دما بر مدول االستيسيته بيشتر از اثر افزايش دما بر مقاومت باوده
است.
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مقدمه
استفاده از چندسازه با ماده زمينه پليمری تقويتشاده
با الياف طبيعي ،به طور فزايندهای در مصارف نيمه سازه ای
[ ]9،2و اخيااراً در مصااارف سااازهای [ ]5-3بااهلنااوان
جايیزيني برای چوبآالت تيمار شاده در سااختمان هاای
چوبي رايج شاده اسات .بارای مصاارف سااختماني مانناد
اجزای پي و زيرساختهاای چاوب لرشاه ،داشاتن داناش
درباره خواص مكانيكي يك پيششرط اساسي است.
اگرچه در مورد خواص مكانيكي پايه چندساازه چاوب
پشستيك منابع بسيار زيادی وجود دارد [ ]0-6اما در مورد
خواص مكانيكي وابسته به دمای اين مواد اطشلات انادكي

موجود است.
نيشكر به مقادار فاراوان در منااطج جناوبي و شامالي
كشور كشت مايشاود .پاس از خارد كاردن ،لاه كاردن و
لصارهگيری برای توليد شكر ،يك باقيمانده فيبری باه نااو
باگاس باقي ميماند كه در حال حاضر در ايران از آن بارای
توليد كاغاذ ،تختاه فيبار باا دانسايته متوسا ) (MDFو
چندسازه الياف طبيعي-پليمر استفاده ميشود.
 Monteiroو همكاران ( )9110امكاان اساتفاده از اليااف
باگاس بهلناوان تقوياتكنناده در مااده زميناه پلاياساتر را
موردمطالعه قراردادند [ .]1آنها دريافتند كه خواص مكاانيكي
ماده مركب حاصال باا چندساازه توليدشاده باا اليااف چاوب
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قابلمقايسه است .برخي محققاان مطالعااتي در زميناه بهباود
لملكرد و خواص مكانيكي چندسازه اليااف باگااس باهمنظاور
توسعه در مصارف ساختماني انجاو دادند [.]98-93
همانند ساير مواد مركب ترموپشساتيك ،انتظاار مايرود
چندسازه پليپروپيلن نيز خواص مكاانيكي وابساته باه دماا
داشته باشند ] .[94مطالعه خواص مكانيكي وابسته به دمای
چندسازه چوب پشستيكها ( 9)WPCبارای طراحاي ايمان
الضای ساختماني و پيشبيني حساسيت الضا به تنشهاای
حرارتي امری ضروری است .برای مصاارف بيروناي ،خاواص
مكانيكي  WPCها بايد بارای كااهش اثار شاراي و لوامال
تحميل شونده محيطي مانند رطوبت و دما تنظيم شود.
 Schildmeyerو همكاران ( )2881اثر افزايش دماا بار
مقاومت كششي و فشاری ياك چندساازه آرد چاوب كااج
پلي پروپيلن را موردبررسي قرار دادند ] .[95يافته ها نشاان
داد كه مدول االستيسايته و تانش نهاايي باا دماا كااهش
مييابد درحالي كه كرنش نهايي باا دماا باهصاورت خطاي
افزايش پيدا ميكند .به لاشوه ايان محققاان روشاي بارای
تعيين ضرايب تنظيم دما ارائه كردهاند.
ساير محققان خواص مكانيكي وابسته باه دماای ماواد
مركب  WPCرا موردبررسي قرار داده اند اما يافتن ضارايب
تنظيم دما را مدنظر قرار ندادهاند ].[96،97
هدف اصلي تحقيج حاضر ،مطالعه و بررسي اثر دما بار
خااواص مكااانيكي چندسااازه آرد باگاااس -پلاايپااروپيلن و
توسعه ضرايب تنظيم اثر دما برای مقاوماتهاای خمشاي،
كششي و فشاری اسات .يافتاههاای تحقياج حاضار بارای
توسعه كاربرد سااختماني چندساازه ترموپشساتيك اليااف
طبيعي كاربرد دارد.

مواد و روشها
چندسازه تجاری آرد باگاس -پلايپاروپيلن توليدشاده
توس شركت دز چوبكس واقع در جنوب ايران بارای ايان
تحقيج مورداستفاده قرار گرفت .اين چندساازه شاامل 68
درصد وزني الياف باگااس (باه ابعااد  58ماش) باهلناوان
پركننده 38 ،درصد وزني پليپروپيلن بهلنوان ماده زميناه
پليمری 4 ،درصد مالئيك انيدريد پلايپاروپيلن باهلناوان
سازگاركننده و  6درصد ساير افزودنيها بوده است .مواد در
1- Wood Plastic Composites

حالت مذاب با يكديیر مخلوط شاده و باا اساتفاده از ياك
اكسترودر دو ماردونه ناهمسوگرد مجهز به ياك پروفيال I
شكل اكسترود شدند.
نمونه های آزمون خمشي ،فشاری و كششي از قسامت
جان پروفيل  Iشاكل راساتای تزرياج تهياه شادند .ابعااد
نمونههای آزموني با يك كوليس ديجيتال اندازهگيری شده
و در محاسبات مورداستفاده قرار گرفت.
متعادل سازی اوليه نمونه های آزموني به مدت دو هفته
در دماااای  23±2و رطوبااات نسااابي  58±5مطاااابج
دستورالعمل  Aاستاندارد  ASTM D618انجاوشد [.]90
در آزمااونهااای مكااانيكي اثاار دمااا ،لااشوه باار انجاااو
متعادل سازی در شراي مذكور ،هر نمونه آزموني به مادت
حداقل يك سالت قبل از انجاو آزمون ،در دمای مشاخ
در يك آون آزمايشیاهي قرار گرفت تا دماای ماوردنظر در
كل ضخامت نمونه يكنواخت شود.
آزمون خمش سه نقطه ای ،كشش و فشار در پنج سطح
دمای  08 ،65 ،48 ،38 ،29درجه سانتيگراد با استفاده از
ماشين آزماايش )(Zwick/Roell Z020, Ulm, Germany
مجهز به يك رأس بارگاذاری  28كيلاو نياوتن و سيساتم
جمع آوری كامپيوتری داده انجاوشاد .آزماونهاا در مركاز
تحقيقات صنعتي Transfer Center Kunststoff Technik
در شمال اتريش انجاوشد .از يك محفظه كنترل دما بارای
المال دماهای موردنظر استفاده شد .در هر سطح دماا98 ،
نمونه مورد آزمون قرار گرفت.
تماو دادههای نيرو -تغيير مكان با سرلت نموناهبارداری
 98 Hzثبت شد .مدول االستيسيته بهصورت مدول كورد باا
استفاده از رگرسيون خطي بين  98تا  48درصد تنش نهايي
(در نقطه شكست) درشيب ابتدايي منحني تانش و كارنش
محاساابه گرديااد .مقااادير تاانش و كاارنش نهااايي در نقطااه
شكست با استفاده از رواب مربوطاه از نيارو و تغييار مكاان
نهايي محاسبه گرديد .مطابج تحقيقات پيشين انجاوشده در
اين زمينه ،چندسازه چوب پشستيك ،در محدوده  98تاا 48
درصد بار نهايي دارای رفتار خطي بوده است [.]91
کشش در جهت تزريق
نمونههاای مورداساتفاده بارای آزماون كشاش از ناو
 dog boneنو  IIIمطابج اساتاندارد  ASTM D638تهياه
شااد [ .]28نمونااههااای كششااي در ساارلت بارگااذاری

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال پنجم ،شماره  ،2پاييز و زمستان 9313

 5 mm/minانجاااوشااد .تغيياار طااول بااهوساايله يااك
اكستانسيومتر  Zwickباا محادوده انادازهگياری 100 mm
اندازهگيری شد.
فشار در جهت تزريق
 ASTMآيينناماه D695

آزمون فشار مطابج استاندارد
انجاااوشااد [ .]29ابعاااد اساامي نمونااههااای آزمااون فشااار
 58/0×92/7×92/7mm3و سااارلت بارگاااذاری مطاااابج
استاندارد  9/3±8/3 mm/minبوده است.
آزمون خمش سهنقطهای
آزمون خمش مطابج روش سهنقطهای تعريافشاده در
اسااتاندارد  ASTMآياايننامااه  D790بااا ناارخ كاارنش
 8/89/minانجاو شده است (سرلت بارگذاری )5 mm/min
[ .]22ابعاد اسمي نمونههاا  258×93×92/7mm3و طاول
دهانااه  288mmبااوده اساات .مقاوماات خمشااي و ماادول
االستيسيته به ترتيب بهصورت مدول گسايختیي )(MOR
و مدول االستيسيته ظاهری ) (MOEارزيابي شدند.
تجزيهوتحليل آماری
نروافزار آماری
 Windowsبرای تجزيهوتحليال آمااری مورداساتفاده قارار
گرفت .از آناليز واريانس يك طرفه برای تعيين اثار معناادار
دماهای مختلف بار ويژگايهاای مكاانيكي اساتفاده شاد.
مقادير  P>0.05معنادار در نظر گرفته شد.

(release 16.0, SPSS Inc.) SPSS for

نتايج و بحث
شكل  1مقاومت چندسازه در محدوده دمايي از دماای
اتاق تا دمای  08oCرا نشان ميدهد .با افزايش دمای اتااق
مقاومتهاای خمشاي ،كششاي و فشااری باهطاور خطاي
كاهش يافته است .مقاومت كششي اين ماده از 90/6 MPa
در دمای  29 oCتا  1/2MPaدر دمای  08 oCكاهشيافتاه
است كه معادل كاهشي  58درصدی است .مقاومت فشاری
اين ماده از 34/1 MPaدر دماای  29oCتاا  96/5MPaدر
دمااای  53( 08oCدرصااد كاااهش) كاااهش داشااته اساات.
همين روند برای مقاومت خمشي حداكثر نيز مشاهده شده
است :مقدار  MORاز  36/4 MPaدر دمای اتااق تاا MPa
 90/6در دمای  ،08oCيعني كاهشاي برابار باا  41درصاد
نسبت به دمای اتاق ،نشان داده است.
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در دمااای اتاااق مقاوماات فشاااری اياان ماااده مركااب
( )34/1MPaتقريبااً  9/1براباار مقاوماات كششااي آن بااود.
همانطور كه در شكل  9مشاهده ميشود تأثير افزايش دما
بر مقاومت كششي در مقايسه با مقاومت فشاری و خمشاي
كمتاار اساات .تحلياال رگرساايون خطااي باار روی مقااادير
ميانیين تنش نهايي شكست بهلنوان متغير وابساته و دماا
بهلنوان متغيار مساتقل ،انجااو شاد .روابا حاصال باين
مقادير تنش نهايي شكست در مدهای بارگذاری مختلاف و
دما و نيز ضرايب تبيين مربوطه لبارتاند از:
R 2  0.98

 u b   4.90  0.30T

R 2  0.97

 u c   40.23  0.31T

R 2  0.99

 u t   22.44  0.16T

كااه   u b تاانش نهااايي شكساات در خمااش u c  ،

تنش نهايي شكست در فشار و   u t تنش نهايي شكست
در كشش و  Tدما برحسب  oCاست.
در شكل  2مشاهده ميشود كه كرنش شكست باهطاور
خطي با افزايش دما افزايشيافته است .در دمای اتاق ،كرنش
فشاری شكست تقريباً  3/0برابر كرنش كششي شكست باود
كه نشاندهنده رفتار چكشخواری بيشتر است .لشوه بر اين
در دمای اتاق ،كرنش خمشي شكست  9/4برابر بازر تار از
كرنش كششي شكست در همين دما بوده است .در كشاش،
كاارنش شكساات از  8/06درصااد در دمااای  29oCتااا 9/57
درصد در دمای  08oCافازايش يافات .بارای فشاار ،كارنش
شكست از  3/20درصد در دمای  29oCتاا  4/94درصاد در
دمای  08oCافزايش يافت .درنتيجه ميتوان گفت وابساتیي
دمايي كرنش فشااری شكسات انادكي بيشاتر از وابساتیي
دمايي كرنش كششي شكست است .للت اين پديده را ماي-
توان به وابستیي بيشتر مقاومت و كرنش فشااری ،باه مااده
زمينه پليمری نسابت داد و هماانطاور كاه مايدانايم اثار
نروكنندگي دما بر مااده زميناه پليماری نسابت باه اليااف
ليینوسلولزی بيشتر است .بهلشوه در آزمون فشاری ماوازی
جهت تزريج ،كمانش انفرادی الياف نياز نقاش مهماي ايفاا
ميكند كه با افازايش دماا ،كماانش اليااف تشاديد شاده و
موجب كاهش مضالف مقاومات فشااری و افازايش كارنش
فشاری ميشود .درحاليكه مقاومت كششي بيشاتر متاأثر از
خود الياف تقويتكننده باوده و باه دليال پاياداری حرارتاي
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بيشتر الياف نسبت به ماده زمينه پليمری ،وابساتیي دماايي
مقاومت و كرنش كششي كمتر از مقاومت و كارنش فشااری
بوده است [.]23
رواب حاصل از تحليل رگرسايون خطاي باين مقاادير
كرنش نهايي شكست در مدهای بارگذاری مختلف و دماا و
نيز ضرايب تبيين مربوطه لبارتاند از:

R 2  0.79

 u b   2.90  0.02T

R 2  0.93

 u c   1.08  0.01T

R 2  0.97

 u t   0.66  0.01T

كه   u b كرنش نهاايي شكسات در خماش u c  ،

كاارنش نهااايي شكساات در فشااار و   u t كاارنش نهااايي
شكست در كشش و  Tدما برحسب  oCاست.

شكل  -1اثر دما بر تنش نهايي چندسازه

شكل  -2اثر دما بر کرنش شكست چندسازه
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مطابج تئوری تيرهاا [ ،]7مقاومات خمشاي و كارنش
خمشي باياد باين مقاومات و كارنش كششاي و مقاومات
فشاری قرار گيرند و با توجه به مقاومت فشاری بااالتر ايان
ماده نسبت به مقاومت كششي ،شكست در خمش باياد در
سااطح كششااي آغاااز شااود .هرچنااد همااانطااور كااه در
شكلهای  9و  2نشاان داده شاده اسات ،كارنش خمشاي
شكست بين كرنش فشاری و كششي قرارگرفته درحاليكه
مقاومت خمشي انادكي بيشاتر از مقاومات فشااری شاده
است .بااينحال تجزيهوتحليال آمااری اخاتشف معنااداری
بين مقاومت خمشي و مقاومت فشاری در سطح التمااد 5
درصد نشاان ناداده اسات ،باه اساتثنای دماهاای  65oCو
 08oCكه مقاومات خمشاي باه طاور معنااداری بيشاتر از
مقاومت فشاری شده است.
مطابج تئوری آماری مقاومت بار اسااس توزياع نرماال
[ ،]24توزيع غيريكنواخت تانش خمشاي موجاب كارنش
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كششي بيشتر در سطح كششي نسبت به مقاومت كششي،
تحت بار يكنواخت ميشود .درواقاع در شاراي بارگاذاری
توزيع يكنواخت آزمون كشاش محاوری ،احتماال تمركاز
تنش در يك ليب ساختاری برای شارو شكسات بيشاتر
است نسبت به توزيع مثلثاي تانش در خماش .باهلاشوه،
مقادير مدول گسيختیي ،يا بهلبارتديیر ،مقاومت كششي
نهايي در آزمون خمشي ،با بهكارگيری تئوری تير االستيك
ساااده باارای يااك ماااده همیاان ،ايزوتروپيااك ،بااا رفتااار
تنش-كرنش خطي و با فرض اينكه تنش با فاصله از سطح
خنثي تير متناسب است ،به دست ميآياد درحااليكاه در
واقعيت توزيع تنش و كرنش در راستای ارتفا مقطاع تيار
خطي نيست؛ بنابراين مقاومات خمشاي ياا  ،MORمقادار
مقاومت كششي را بازهم بيشتر برآورد ميكند و منجار باه
مقاومت فشاری برابر يا حتي بيشاتر مايشاود باهوياژه در
دماهای باالتر كه رفتار غيرخطي بيشتر هم ميشود.

شكل  -3تأثير دما بر مدول االستيسيته

در دمای اتاق ،مقادير مدول بارای كشاش و فشاار باه
ترتيب  3/6 GPaو  2/5 GPaبود (شكل  .)3هرچند مقادار
 MOEباارای خمااش ( )3/1 GPaتقريب ااً براباار بااا ماادول
كششي بود.
o
در كشش ،مقادير مدول در دماای  08 Cباه 1.3 GPa

رسيد كه معادل با كاهشي در حدود  64درصد نسابت باه
دمای اتاق بود درحالي كه در فشار ،مادول باه مقادار GPa
 8/0رسيد كه معادل كاهشي برابر با  66درصد نسابت باه
دمای اتاق بود .در خمش ،روند كاهش  MOEمشابه مدول
كششي بود و به مقدار  9/6 GPaدر دمای  08oCرسيد.
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رواب حاصل از تحليل رگرسايون خطاي و غيرخطاي
درجهدو بين مقادير مدول االستيك در مادهای بارگاذاری
مختلف و دما و نيز ضرايب تبيين مربوطه لبارتاند از:

R 2  0.98

R 2  0.94

Eb  4.40  0.04T

R 2  0.98

E c  4.25  0.04T

Et  0.27  8.59T 1  581.9T  2

كه  E bكرنش نهايي شكست در خمش E c ،كرنش
نهايي شكسات در فشاار و  Etكارنش نهاايي شكسات در
كشش و  Tدما برحسب درجه سانتيگراد است.
منحنيهای تنش-كرنش برای آزمونهای كشش ،فشار
و خمش در دماهای مختلاف در شاكل  4نشاان دادهشاده
است .اين منحنيهاا باا مياانیينگياری مقاادير تانش در
سطوح مشابه كرنش برای  98تكرار در هر ناو بارگاذاری
محاسبه و رسم شدهاند.
مقادير متوس خواص كششاي ،فشااری و خمشاي در

دماهاای مختلااف در جاادول  9آورده شااده اساات .مقااادير
داده شده در پرانتز ،ضريب تغييرات برحسب درصاد اسات.
ضريب تغييرات برای مقادير مدول از  9/71درصد تا 0/58
درصد متغير بود كه نشان ميدهد برآورد مدول كورد باين
 98تا  48درصاد باار نهاايي روش مناسابي بارای تعياين
مدول مواد غيرخطي است.
محاسبه سطح زير بار منحنيهای تنش و كرنش بارای
هر مد بارگذاری ،مبنايي برای مقايسه قابليت پخش اناریی
ماده به ازای واحد حجم است [ .]25از جدول  9مايتاوان
دريافت كه انریی جذبشده در نمونههای فشاری به ميزان
زيادی بيشتر از انریی جذبشده در ساير مدهای بارگذاری
است كه للت آن رفتار تغييرشكلپذير اين ماده مركاب در
بارگذاری فشاری است كه به شكل كرنش زياد تا شكسات
نمايان شده است.

شكل -4منحنيهای تنش و کرنش کششي در دماهای مختلف
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جدول  -1مقادير ميانگين خواص مكانيكي در دماهای مختلف
دما )(oC

ويژگيهای
مكانيكي

29

38

48

65

08

مدول
مقاومت )(MPa
انریی )(J/mm3

(3/63)9/71
(90/62 )99/22
8/9853

(3/85)2/11
(90/99 )1/69
8/8137

(2/68 )7/50
(95/62 )98/99
8/9934

(9/0 )7/69
(99/0 )0/09
8/9871

(9/39 )0/58
(1/24 )4/10
8/9831

مدول
مقاومت )(MPa
انریی )(J/mm3

(2/47 )7/61
(34/07)4/27
8/7672

(9/58 )4/16
(39/30 )5
8/7815

(9/31)9/12
(25/03 )6/46
8/5586

(8/17 )5/91
(91/59 )5/86
8/5032

(8/04 )6/06
(96/54 )1/54
8/4747

مدول
مقاومت )(MPa
انریی )(J/mm3

(4/82 )3/10
(36/36 )3/70
8/2743

(3/4 )5/00
32/13)99/76
8/3864

(3/99 )5/71
(20/77 )96/56
8/3355

(2/83 )7/31
(29/32 )4/96
8/2033

(9/74 )6/67
(90/64 )5/05
8/2721

)(GPa

کشش

)(GPa

فشار

)(GPa

خمش

توسعه ضرايب تنظيم دما
انجاو آزمون های مكانيكي در دماهاای مختلاف نشاان
داده است كه دما تأثير فراواناي بار خاواص مكاانيكي ايان
ماده مركب داشته است .ارزيابي اين ويژگيهاا در دماهاای
مختلف ،مهندس طراح را قادر ميسازد تا فاكتور ايمناي را
كنترل كند و بنابراين سازه طراحيشده قاادر خواهاد باود
تمامي بارهای وارده را به نحوی ايمن تحمل كند.
بر اساس دادههای جدول  ،9نسبت تغيير دما به دماای
اتاق كه تحت لنوان ضريب تنظيم دما  Ctتعريف ميشاود،
برای هر ويژگي مكانيكي محاسبهشده و بهصورت تاابعي از

تغيير دما نسابت باه دماای اتااق  t رسام مايشاود
(اشكال  5و  .)6يك رابطه رگرسيون برای هر مد بارگذاری

تعريف ميشود بهنحویكاه در دماای اتااق Ct  1 ،شاود
يعني نقطاه لارض از مبادأ برابار باا ياك در نظار گرفتاه
ميشود .درنتيجه چند رابطه رگرسايون خطاي و درجاهدو
برای هر سری داده برای رسيدن به معناداری آماری توس
نروافزار (Matlab Math Work Inc.) Matlabيافت شد .باا
داشتن اين رواب رگرسيون ،مي توان به ضرايب تنظيم دما
برای هر دمايي در محدوده موردمطالعه دستيافت .روابا
رگرسيون حاصله برای مقاومت و مدول در مدهای مختلف
بارگذاری لبارتاند از:
R 2  0.96
R 2  0.97
R 2  0.89

C t Eb   1  0.01T
C t Et   1  0.11T

C t E c   1  0.03T  0.0003T 2

R 2  0.99
R  0.98
2

R  0.98
2

C t  b   1  0.009T
C t  c   1  0.010T

C t  t   1  0.008T

ضرايب تنظيم دمای حاصاله  ، Ctمارتب باا دماهاای
المالشده در جدول  2آورده شده است.
همانطور كاه از جادول  2برمايآياد ضارايب تنظايم
مدول در دماهای باال كمتر از ضرايب تنظيم مقاومت بارای
هر مد بارگذاری است.
به لشوه ،به كارگيری ضرايب تنظايم كششاي باه جاای
ضرايب تنظيم خمشي كه توس محققان پيشين پيشنهاد
شده بود] ، [15شرط ايمني را برآورده نميكند و از طرفي
بهكارگيری ضرايب تنظيم فشاری بهجاای ضارايب تنظايم
خمش تا حدی محااف كاراناه خواهاد باود .همچناين از
جدول  2ميتوان دريافت كه مايتاوان از ضارايب تنظايم
مدول كششي به جای ضارايب تنظايم مادول خمشاي ياا
 MOEاستفاده كرد .نتاايج نشاان ماي دهناد كاه ضارايب
تنظيم به دست آمده برای چندساازه موردمطالعاه كمتار از
ضارايب تنظاايم چااوب پيشاانهاد شااده توسا آياايننامااه
آمريكايي ( 9 NDSمقررات طراحي ملاي) اسات] .[26ايان
نتيجه دور از انتظار نبود به دليل اينكه تأثير كاهشاي دماا
بر مقاومت و مدول چندسازه چوب پشستيك شديدتر است
زيرا اثر نروكنندگي دما بر ماده زمينه ترموپشستيك بيشتر
است؛ بنابراين ضرايب تنظيم دمای چوب ،بارای چندساازه
چوب پشستيك قابل استفاده نيست .ضرايب تنظايم دماای
ش
يافت شده در ايان تحقياج نسابت باه ضارايبي كاه قاب ً
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برای چندسازه با فرموالسايون موردمطالعاه قابال اساتفاده
بوده و مستقيماً برای سااير فرموالسايونهاا قابالاساتفاده
نيست .اگرچه اين اطشلات ميتواند پايهای برای مطالعاات
بيشتر و جامعتر باشد.

گزارش شده نيز اندكي كمتر بود] .[15للت اين اسات كاه
خااواص مكااانيكي مااواد مركااب بااهشاادت تحاات تااأثير
تركيببندی ،شامل نو و هندساه ررات پركنناده ،نسابت
وزني اجزا تشكيلدهنده ،نو افزودنايهاا و روش فارآوری
است ][27؛ بنابراين بايد تأكيد كرد كه ضرايب حاصله تنها

جدول  -2ضرايب تنظيم اثر دما9
ويژگيهای مكانيكي

دما )(oC

29

38

48

65

08

کشش
مدول
مقاومت

)(GPa
)(MPa

9
9

8/04
8/17

8/72
8/04

8/5
8/63

8/36
8/5

فشار
مدول
مقاومت )(MPa

9
9

8/69
8/1

8/56
8/74

8/31
8/56

8/34
8/47

مدول
مقاومت )(MPa

9
9

8/05
8/19

8/77
8/71

8/5
8/51

8/43
8/59

)(GPa

خمش
)(GPa

شكل -5ضرايب تنظيم دما برای مدول االستيسيته در مدهای مختلف بارگذاری
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شكل -6ضرايب تنظيم دما برای مقاومت در مدهای مختلف بارگذاری

نتيجهگيری
هدف اين تحقيج ،تعيين ضرايب اثر دما برای چندسازه
تجاری الياف باگاس پليپروپيلن باوده اسات .نتاايج نشاان
دادند كه دما تأثير معناداری بر مقاومتهای اين چندساازه
داشاات .در دماهااای پااايينتاار ،ماااده از مقاوماات و ماادول
باااالتری برخااوردار بااود و همچنااين خاصاايت شااكنندگي
بيشتری داشت .نتايج زير از مطالعه حاضار باهدساتآماده
است:
 -ماادول و مقاوماات هاار دو نساابت بااه تغيياارات دمااا

حساس هستند.
 ضرايب تنظيم سفتي در دماهای باال كمتر از ضرايبتنظيم مقاومت بوده است كه نشان ميدهد سافتي بيشاتر
از مقاومت تحت تأثير دما بوده است.
 ضرايب تنظيم دما برای هار ماد بارگاذاری متفااوتاست.
 مي توان از ضرايب تنظايم سافتي حاصال از كشاشبهجای ضرايب سفتي خمشي استفاده كرد.
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Evaluation of elevated temperature influence on mechanical properties of a
commercial unrefined bagasse fiber-polypropylene composite

Abstract
An experimental investigation was conducted to evaluate the
effect of elevated temperatures, ranging from room
temperature to 80oC, on mechanical characteristics of a
commercial bagasse fiber/polypropylene composite. The test
results were used to determine the temperature dependencies
of the mechanical properties of the studied composite material
at temperatures up to 80°C in order to develop temperature
adjustment factors for the use in structural applications. The
results have shown that as temperature increases, the material
become more ductile due to increased plastic deformation gets
lower stiffness and fails at higher strains. The resulted
adjustment factors were different for each loading mode and
the results also have indicated that the influence of elevated
temperatures on values of modulus was higher than that on
strengths.
Keywords: mechanical properties, bagasse fibers, elevated
temperatures, temperature adjustment factors, polypropylene.
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