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اثر افزایش دما بر رفتار خمشی ماده مرکب الیاف باگاس -پلیپروپیلن با روش تحلیل لنگر-انحناء

چکیده
برای توسعه كاربرد ساختمانی فرآوردههای مركب الياف طبيعی-پلی پروپيلن،
به دست آوردن دانش كافی در زمينه رفتار مکاانيکی آنهاا ،اماری واروری
است .يکی از روشهای بيان ويژگیهای خمشی يک عضو خمشی ،استفاده از
منحنی لنگر-انحناء اسات كاه باهعناوان جاايگزين رابهاه تانش-كارنش در
بسياری از تحليلها از اهميت زياادی برخاوردار اسات .در ايان پاژوهش باه
مهالعه اثر دما بر موقعيت تار خنثی و توزيع تنش خمشای در ساهم معهاع
آزمونههای خمشی ماده مركب الياف طبيعی باگاس-پلی پروپيلن با اساتفاده
از روش تحليل لنگر-انحناء پرداخته شده است .آزمونهای خماش ،كشاش و
فشار استاتيک در محدوده دمايی از دمای اتاق تا دمای  08درجه سانتیگاراد
انجام شد .از يک برنامه  Fortranبرای تحليل لنگار-انحنااء در ساهم معهاع
آزمونههای خمشی استفاده گرديد .بهمنظور بررسی صاحت نتاايح صاصال از
برنامه ،دادههای بار خيز و لنگر صداكثر صاصل از برنامه با دادههای بار خياز و
لنگر صداكثر واقعی مورد معايسه قارار گرفات و نتاايح نشاان داد كاه برناماه
صاصل بهخوبی قادر به توصيف رفتار خمشی ماده مركاب موردمهالعاه باوده
است .ن تايح نشان داد كه توزيع غيريکنواخت تنش خمشی منجر به باال رفتن
تار خنثی به سمت سهم فشاری شده است .همچنين باا افازايش دماا تانش
فشاری بيشتر از تنش كششی كاهشيافته و توزيع تانش يکنواخاتتار شاده
است .همچنين نتايح نشان داد كه با افزايش لنگر تعادل بين كرنش فشاری و
كششی از طريق جابهجايی تار خنثی به سمت فشاری صفظ شاده اسات كاه
افزايش دما اين جابهجايی را كاهش داده است.
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مقدمه
باگاس به گروهی از الياف ليگنوسلولزی اطالق میشود
كه پس از عصارهگيری از نيشکر در صاين تولياد شاکر بار

جای میماند .اين فارآورده جاانبی شاامل  08-48درصاد
سلولز 38-28 ،درصد همای سالولز و  28درصاد ليگناين
است .اخيراً اين ماده عالوه بر مصرف سانتی تولياد انار ی
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برای توليد تخته فيبر باا دانسايته متوساک ،كاغاذ و ماواد
مركب پليمری مورد استفاده قرار میگيرد.
در صال صاور مواد مركب پليمری تعويت شده با الياف
طبيعی به دليل دانش ناكافی در زميناه رفتاار مکاانيکی و
تمايل آنها به خزش ،بيشتر در مصارف نيمهسازهای مانند
پروفياال در و پنجااره ،چااوب عرشااه و پاناالهااای داخلاای
اتومبيل به كار میروند [ .]9،2در سالهای اخير تحعيعاتی
در زمينه استفاده از اين مواد مركاب در مصاارف ساازهای
مانند اجزای پی و زيرساختهاای چاوب عرشاه باهعناوان
جايگزينی برای چوبآالت تيمار شاده در سااختمان هاای
چوبی انجام شده است [.]5-3
محدوديتهاای زيساتمحيهای اساتفاده از چاوبآالت
تيمار شده در منااطق مساکونی نياز بار اهميات گساترش
كاربرد ساختمانی مواد مركب چوب-پالستيک افزوده اسات.
عالوه بر ايان ،چاوب ماسايو دارای دو نعهاه واعف نسابتاً
درخور توجه شامل معاومت برشی ماوازی اليااف و معاومات
فشاری عمود بر الياف پايين ،است كه در صورت اساتفاده از
مواد مركب پليمری تعويتشده باا اليااف طبيعای مایتاوان
عالوه بر فائق آمدن بر اين دو نعهه واعف چاوب ،باه دليال
دوام طبيعی باال در برابر رطوبت و عوامل بيولو يکی ،نياز باه
صفاظت شيميايی چوب آالت را مرتفع ساخت.
در مورداستفاده از الياف طبيعی باگاس در مواد مركاب
الياف طبيعی-پليمار تحعيعااتی انجاام شاده اسات [ ]0و
نتايح خاوبی بارای توساعه كااربرد سااختمانی ايان ماواد
بهدستآمده است.
يکی از مهمتارين تحليالهاايی كاه در ساهم معهاع
اعضای خمشی انجام میشود ،تحليل لنگار-انحنااء اسات.
منحناای لنگاار-انحناااء باارای بيااان ويژگاایهااای خمشاای
غيرخهی معهع يک عضو خمشی به كاار مایرود .درواقاع
اين منحنی نشان مایدهاد كاه بارای ياک ساهم معهاع
مشخص ،به ازای يکی نيروی محوری خاص ،معهع در هار
انحناء نسبت باه وواعيت اولياه خاود دارای چاه لنگاری
خواهد بود .از اين منحنای مایتاوان باهعناوان جاايگزين
منحنی تنش-كرنش در بسياری از تحليلها ،بهويژه تحليل
منهبق بر طراصی بر اساس عملکرد اساتفاده نماود .بارای
تعيين منحنی لنگر-انحنااء ،باياد شاکل هندسای معهاع،
منحنیهای تنش-كرنش فشااری و كششای مااده مركاب
موردمهالعه ،نيروی محوری اعمال شده به ساهم معهاع و
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جهت لنگر معلوم باشد.
همانند ساير مواد مركب ترموپالستيک ،انتظار مایرود
مواد مركب پلیپروپيلن نيز خواص مکانيکی وابسته به دماا
داشته باشند كه مهالعاه آن بارای طراصای ايمان اعضاای
ساختمانی امری وروری است .تاكنون مهالعات انادكی در
مورد اثر دما بر خواص مکانيکی اين مواد انجام شده است.
 Schildmeyerو همکاااران ( )2881دريافتنااد كااه بااا
افزايش دما ،معاومتهای كششی و فشاری ماده مركب آرد
چوب-پلیپروپيلن و مدول االستيسيته كاهش میيابد [.]2
 Tajvidiو همکااااران ( Tajvidi ،]0[ )2881و همکااااران
( Dastoorian ،]1[ )2898و همکاااران ( ]98[ )2895نيااز
به نتايح مشابهی دستيافتهاند .برخی محععاان روشهاايی
برای تعيين ورايب اثر دما برای اين مواد مركب نياز ارائاه
كردهاند [.]98 ،2
در مورد اساتفاده از روش تحليال لنگار-انحنااء بارای
رفتار خمشی مواد مركب چوب پالستيک تنها دو گازارش
يافت شده است هرچند در اين پژوهشها اثر دما بار رفتاار
مذكور لحاظ نشده است:
 Haiarو همکاران ( )2888از يک برناماه لنگار انحنااء
برای تجزيه تحليل معهع تحت بار خمشی استفاده كردناد
و به اين نتيجه رسيدند كه برنامه قادر است بهخوبی رفتاار
خمشی مواد مركب  WPCتعويت شاده و تعويات نشاده را
پيشبينی كند [.]5
 )2885( Kobbeاز روش تجزيهوتحليال لنگار-انحنااء
برای پيشبينی رفتار خمشی ماده مركب آرد چاوب پلای-
پروپيلن پرداخت .وی دريافت كاه توزياع تانش فشااری و
كششی در سهم معهع خمشی اين ماده يکنواخت نيست.
وی همچنين گزارش كرد كه باا افازايش لنگار ،باه دليال
اختالف بين معاومت كششی و فشاری ،تار خنثی به سمت
سهم فشاری جابهجا میشود [.]99
در تحعيق صاور اثر دما و افزايش آن بر موقعيات تاار
خنثی و اثر آن بر توزيع تنش به روش تحليل لنگر-انحنااء
موردبررسی قرار گرفته است و نتايح تحعيق صاور میتواند
راهگشای خوبی برای مهندسانی باشد كه به طراصی سهم
معهع اعضای خمشی میپردازند.
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مواد و روشها
تهیه ماده مرکب
ماااده مركااب تجاااری الياااف باگاااس -پلاایپااروپيلن
توليدشده توسک شركت دز چوپکس واقع در جنوب اياران
) (Dez Choopex Co.برای اين تحعيق مورداساتفاده قارار
گرفت .اين ماده مركب شامل  08درصد وزنی الياف باگاس
(به ابعاد  58ماش) باهعناوان پركنناده 38 ،درصاد وزنای
پلیپروپيلن بهعنوان ماده زمينه پليمری 4 ،درصد مالئيک
انيدريد پلیپروپيلن بهعنوان سازگاركننده و  0درصد سااير
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افزودنیها از قبيل مستربچهای رنگی ،آنتی استيک ،كاربن
بلک و دیاكسيد تيتان بوده است .مواد بهصورت ماذاب باا
يکديگر مخلوط شاده و باا اساتفاده از ياک اكساترودر دو
ماردونه ناهمسوگرد مجهز به يک پروفيل  Iشکل اكساترود
شدند .شکل  9سهم معهع پروفيل اكسترود شده را نشاان
میدهد .نمونه های آزماون خمشای ،فشااری و كششای از
قسمت جان پروفيل  Iشکل در امتاداد جهات اكساترو ن
تهيه شدند .ابعاد نمونههای آزمونی با يک كوليس ديجيتال
اندازهگيری شد و در محاسبات مورداستفاده قرار گرفت.

شکل  -3سطح مقطع پروفیل اکسترود شده .محل تهیه نمونههاي آزمونی از پروفیل  Iشکل با خطچین نشان داده شده است؛
جهت  ،x1معرف جهت اکستروژن و جهات  x2و  x3معرف جهات عمود بر اکستروژن میباشند.

مشروطسازی اوليه نمونههای آزمونی به مدت دو هفته
در دمای  23±2oCو رطوبت نسبی  58±5درصد مهابق
دستورالعمل  Aاستاندارد  ASTM D618انجام شد [.]92
در آزمونهای استاتيک در دماهای باالتر از دمای اتاق،
عالوه بر انجام مشروطسازی در شرايک مذكور ،هر نمونه
آزمونی به مدت صداقل يک ساعت قبل از انجام آزمون ،در
دمای مشخص در يک آون آزمايشگاهی قرار گرفت تا
دمای موردنظر در كل وخامت نمونه يکنواخت شود.
اثر دما بر مقاومتهاي استاتیکی
آزمون خمش سه نعهه ای ،كشش و فشاار در محادوده
دمای اتاق تا دمای  08oCباا اساتفاده از ماشاين آزماايش
) (Zwick/Roell Z020, Ulm, Germanyمجهاز باه ياک
رأس بارگااذاری  28كيلااو نيااوتن و سيسااتم جمااعآوری
كاااااامیيوتری داده در مركاااااز تحعيعاااااات صااااانعتی
 Transfer Center Kunststoff Technikانجااام شااد.

آزمونهای كشش ،فشار و خمش استاتيک در پانح ساهم
دمااای  05 ،48 ،38 ،29و  08درجااه سااانتیگااراد در ده
تکرار انجام شدند.
نمونههای مورداستفاده برای آزمون كشش از نوع dog
 boneنوع  IIIمهابق اساتاندارد  ASTM D638باود [.]93
نمونااههااای كششاای در ناار كاارنش ( 8/9/minساارعت
بارگذاری  )5 mm/minتحت بار كششی قرار گرفت .تغييار
طااول بااهوساايله يااک اكستنسااومتر  Zwickبااا محاادوده
اندازهگيری  988mmاندازهگيری شد.
آزمون فشاار در جهات اكساترو ن مهاابق اساتاندارد
 ASTMآياااايننامااااه  D695در ساااارعت بارگااااذاری
 9/3 mm/minانجاام شاد [ .]94ابعااد اسامی نموناههاای
آزمون فشار 92/2 ×92/2×58/0 mm3بود.
آزمون خمش استاتيکی سهنعهه ای مهاابق اساتاندارد
 ASTMآياااايننامااااه  D790در ساااارعت بارگااااذاری
 5/3mm/minانجااام شااد [ .]95ابعاااد اساامی نمونااههااای
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آزمون خمش استاتيکی سهنعهاهای92/2 ×93×258 mm3
و طول دهانه  288mmبود.
کاربرد تحلیل لنگر-انحناء
برای درك بهتر رفتار خمشی ايان چندساازههاا ،ياک
برنامه FORTRANكه قبالً برای تجزيهوتحليل لنگر-انحناء
توسک  Haiarدر سال  2888توساعهيافتاه باود [ ]5بارای
ماده مركب موردمهالعه باا توجاه باه شارايک بارگاذاری و
رفتار تنش-كرنش فشاری و كششی اين ماده ،ويرايش شد
و برای تعيين توزيع تنش در امتاداد ارتفااع تيار و تعياين
موقعيت تار خنثی با افازايش لنگار خمشای مورداساتفاده
قرار گرفت .اين برناماه قاادر اسات رفتاار غيرخهای ماواد
مركب  WPCو تفاوت بين مادول و معاومات در كشاش و
فشار را لحاظ كند.
اياان برنامااه از روابااک بنيااادی منحناای تاانش كاارنش
كششی و فشاری برای توسعه نعاط لنگر -انحناء باهعناوان
تابعی از كرنش خمشی در معهع  WPCاستفاده مایكناد.
فرموالسيونهای مختلف  ،WPCبسته به نوع پليمر و شکل
الياف تعويتكننده ،رفتار تنش-كرنش متفاوت دارناد [،90
 .]92وجااه مشااترك تركيااببناادیهااای مختلااف ،رفتااار
غيرخهاای آنهااا و وابسااتگی خااواص مکااانيکی بااه مااد
بارگذاری است [ .]90در مدل سازی ،اشتعاق روابک بنيادی
رياوی دقيق برای تنش و كرنش وروری است.
اين برنامه توزيع تنش در امتداد ارتفااع تيار را تعياين
می كند .اين مدل مهندس طارا را قاادر مایساازد تاا باا
داشتن معاومتهای كششی و فشاری اوليه به تعيين ابعااد
و طراصی معهع بیردازد.
اين برنامه ،دادههاای لنگار-انحنااء را باهصاورت تاابعی از
كرنش خمشی در سهم معهع تير میياباد .سایس دادههاای
لنگر-انحناء برای تعيين رفتار بار-خياز باه كاار مایرود .ايان
9
برنامه ساهم كارنش فشااری را بار اسااس تعاداد نموهاای
تعيينشده توسک كاربر ،فزونای مایدهاد و بارای هار ساهم
كرنش ،معادير لنگر-انحناء را پيدا میكند .برای هر نمو ،شايب
توزيع كرنش در امتداد ارتفاع معهع تير تنظايم مایشاود تاا
نيروهای كششی و فشاری محوری در معهاع تيار باه تعاادل
برسند .زمانی كه ظرفيت كرنش فشاری محوری و يا ظرفيات
كرنش كششی محوری به معدار صداكثر برسد ،برنامه شکست
Increments

1

را نشان میدهد .مفرووات اين برنامه عبارتاند از:
 سهم معهع تير صالت صافحهای خاود را صفاظ
ماایكنااد (در صااين اعمااال بااار دچااار اعوجاااج
نمیشود).
 تنها تنشها و كرنشهای محوری در تيار تحات
خمش وجود دارند (خمش خالص اسات) و باين
الياف تعويت كنناده تيار هايچ گوناه لغزشای ر
نمیدهد و تغيير شکل برشی وجود ندارد.
با در نظر گرفتن اين مفرووات ،دادههای خياز-باار باا
اساتفاده از روش لنگاار-سااهم محاسابه ماایشااود .برنامااه
مورداستفاده برای دستيابی به منحنی لنگر-انحنااء شاامل
مراصل زير است:
 .9تعسيم معهع به اليههای (سهو ) عماود بار محاور
بارگذاری (خصوصيات هر اليه مانند تانش و مادول
االستيسيته در هر اليه ،ثابت فرض شده و بر صساب
معدار كرنش سنتروئيد هر اليه محاسبه میشود).
 .2نموی كرنش به معهع وارد میشاود و سایس باه
كمک شرايک سازگاری و معادالت تعاادل ،الگاوی
توزيع كرنش در كل معهع محاسبه میشود.
 .3بر صسب كرنش در سنتروئيد هر اليه و با استفاده
از منحنی تنش-كرنش مواد ،معدار تانش در هار
اليه محاسبه میشود.
 .4با انتگرالگيری از تنشهاا در الياههاای مجازای
تشکيلدهنده معهع بر روی كل معهع ،مایتاوان
نيروهای داخلی معهع را نيز محاسبه كرد.
 .5بررسی تعادل نيروی محاوری و در صاورت لازوم
اصال محل تار خنثی جهت برقاراری تعاادل (باا
توجه به اينکه رابهه تنش-كرنش چندساازههاای
چوب پالستيک از ناوع غيرخهای اسات و نماوی
كرنش محوری معهع  d بهصورت مستعيم از
نيروهای داخلی قابل محاسبه نيستند ،باه فرآيناد
تکراری برای آناليز لنگر-انحناء نياز است).
 .0محاسبه لنگر و انحناء؛ بار ،نيروی برش و لنگار از
طريق روابک ديفرانسيلی زيار باا خياز در ارتبااط
هستند (روابک :)3-9
()9

M d 2 x2

EI dx12
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()2

 V d 3 x2

3
EI
dx1

()3

w d 4 x2

EI dx14

برنامه داده شد .يکای ديگار از ورودیهاای برناماه ،شاکل
سهم معهع است .معهع تير بايد به اليههايی تعسيم شاود
و شکل و پهنای هر اليه و نياز فاصاله هار الياه تاا ساهم
خنثی بايد به برنامه داده شود .در اين تحعيق با توجاه باه
اينکه سهم معهع ،مستهيلی و تو پار باوده اسات ،ساهم
معهع به سه اليه با ابعاد مساوی تعسيم شده است.
خروجیهای برنامه صاصل از تحليل لنگار-انحنااء بارای
هر نمو كرنش شامل لنگر ،انحناء ،ارتفاع تار خنثی در ساهم
معهااع ،كاارنش فشاااری و كششاای در باااال و پااايين معهااع
(دورترين فاصله از تار خنثی) است .توزياع تانش خمشای و
منحنی بار-خيز نيز از خروجیهای اين برنامه است.
به منظور بررسی صحت نتايح برنامه ،دادههای بار-خياز
صاصل از برنامه با داده های بار-خيز تجربی ماورد معايساه
قرار گرفت.

كه  =EIسفتی خمشای =x2 ،خياز تاار خنثای :W ،باار
گسترده :V ،نيروی برشی :M ،لنگار خمشای : dv ،شايب
dx

2
محور تير و  d x22عکس شعاع انحناء است [.]91

dx1

برای انجام اين تجزيهوتحليل ،برناماه باه ورودیهاايی
نياز دارد كه عبارتاند از :متغيرهای منحنی تنش و كرنش،
شکل سهم معهع و شرايک بارگذاری.
تحعيعاتی كه قبالً در زمينه مهالعاه خاواص مکاانيکی
مواد مركب با ماده زمينه  PVCو  PPانجامشده بود نشاان
داد كه می توان از يک مدل تانژانت هايیربوليک (رابهاه )4
برای توصيف منحنی تنش-كرنش اين مواد مركب استفاده
كرد [.]29 ،28

نتایج و بحث
ثابااااتهااااای ماااادل تانژاناااات هايیربوليااااک،

)    a. tanh(b.با روش به صاداقل رسااندن مجماوع
مربعات باقيماناده در نارمافازار )MATLAB (MathWork
برای هار ساهم دماا محاسابه شاد .در جادول  9معاادير
ثابتهای  aو  bمدل تانژانت هايیربوليک در كشش و فشار
برای منحنیهای تنش-كرنش ميانگين ،به هماراه وارايب
تبيين مربوطه آورده شده است.

)   a. tanh(b.

()4
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كااه  تاانش  ،كاارنش و  aو  bثابااتهااای ماادل
منحنی تنش و كرنش هستند.
قبل از استفاده از اين برنامه ،رابهه تانژانت هايیربوليک
بر روی منحنیهای تنش-كرنش فشاری و كششی بارازش
شد و ثابتهای رابهه بهعنوان ورودی به برنامه داده شد.
همچنين كارنش صاداكثر در كشاش و فشاار نياز باه

جدول  -3مقادیر ثابتهاي تابع  tanhبراي کشش و فشار در دماهاي مختلف
دما
29
38
48
05
08

بارگذاري

a

B

R2

كشش

91/38

918

8/10

فشار

45/5

19/0

8/10

كشش

92/5

921

8/10

فشار

32/392

08/02

8/12

كشش

95/02

925/4

8/11

فشار

33/112

23/04

8/10

كشش

99/320

902/0

8/11

فشار

20/320

02/00

8/11

كشش

1/201

952/4

8/11

فشار

28/122

50/82

8/11
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همانطور كه از جدول  9برآورد میشود ثابتهاای  aو
 bبا افزايش دما كاهش میيابند كه بهنوعی مباين كااهش
مدول با افزايش دما نيز است.
منحنیهای تنش-كرنش برای آزمونهای كشش ،فشار
و خمش در دماهای مختلف در شاکلهاای  2تاا  4نشاان
داده شده است .اين منحنیها با ميانگينگيری معادير تنش
در سااهو مشااابه كاارنش باارای  98تکاارار در هاار نااوع

بارگذاری محاسبه و رسم شدهاند .در اين شکلها عالوه بار
منحنیهای تنش-كرنش تجربی ،منحنی  tanhبرازش شده
روی منحنیهای تجربی نياز بارای ماد بارگاذاری فشاار و
كشش مشاهده میشود .مشاهده میشود كه تاابع تانژانات
هايیربوليک بهخوبی قادر است به توصيف رفتاار غيرخهای
اين مواد بیردازد.

شکل  -2منحنیهاي میانگین تنش و کرنش کششی در دماهاي مختلف

شکل  -1منحنیهاي میانگین تنش و کرنش فشاري در دماهاي مختلف
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شکل  -4منحنیهاي میانگین تنش و کرنش خمشی در دماهاي مختلف

بهمنظور بررسی صحت نتايح برناماه ،دادههاای باار-خياز
صاصل از برنامه با دادههای بار-خيز تجربی مورد معايساه قارار
گرفت .شکلهای  5تا  1به معايسه منحنیهای بارخيز تجربی
و بار-خيز پيشبينیشده با مدل لنگر-انحناء میپردازد.
همان طور كه از شکلهای  5تا  1اساتنباط مایشاود،
برنامه قادر اسات روناد كلای رفتاار باار  -خياز چندساازه

موردمهالعه را تعريباً خوب برآورد كند .هرچند معادار باار
تجربی با بار پيشبينی شده توسک برنامه تفاوت داشت ولی
درصاد اخااتالف (جاادول  )2در صاد قاباالقبااول (زياار 22
درصد) بود )2888( Haiar .نيز معادير بار و خيز پيشبينی
را كمتر از معادير تجربی گزارش كرده است [.]5

جدول  -2مقایسه مقادیر بار پیشبینی و بار تجربی
دما )(oC

بار تجربی )(N

بار پیشبینی )(N

درصد اختالف

29

222/89

290/14

-91

38

241/22

288/52

-91

48

294/23

908/33

-90

05

905/43

921/13

-29

08

942/30

998/92

-22

يک روش ديگر برای بررسی صحت برنامه ،معايسه لنگار
صداكثر پيشبينی و لنگر صداكثر تجربی است .در جادول 3
معااادير لنگاار تجرباای و لنگاار صاصااله بااه روش تحلياال
لنگر-انحناء توسک برنامه آورده شده اسات .هماانطاور كاه
مشاهده میشود اين برناماه قاادر اسات معاادير لنگار را باه
نسبت خوب برآورد كند و درصد اختالف در صد قابالقباول
است.

تحليل لنگر-انحناء همچنين به درك توزياع تانش در
امتداد ارتفاع تير كمک میكند .در شکل  98توزياع تانش
خمشی صاصل از برنامه  Fortranدر امتداد ارتفاع تيار ،باه
تصوير كشيده شده است .توزيع غيريکنواخت تنش خمشی
و تغييرشکل پذيری كششی در تنش صداكثر به وواو در
شکل  98قابل مشاهده است كه منجار باه بااال رفاتن تاار
خنثی به سمت سهم فشاری شده است.

133

اثر افزايش دما بر رفتار خمشی ماده مركب الياف باگاس -پلیپروپيلن ...

شکل  -5مقایسه منحنی بار-خیز تجربی و پیشبینی در دماي 23 oC

شکل  -3مقایسه منحنی بار-خیز تجربی و پیشبینی در دماي 13oC
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شکل  -3مقایسه منحنی بار-خیز تجربی و پیشبینی در دماي 43 oC

شکل  -3مقایسه منحنی بار-خیز تجربی و پیشبینی در دماي 35 oC
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شکل  -3مقایسه منحنی بار-خیز تجربی و پیشبینی در دماي 33 oC

جدول  -1مقایسه مقادیر لنگر پیشبینی و لنگر تجربی
دما)(oC

لنگر تجربی )(N

لنگر پیشبینی )(N

درصد اختالف

29

93/08

98/14

-91

38

92/40

98/82

-91

48

98/23

1/82

-90

05

0/22

0/09

-28

08

2/99

5/30

-24

همان طور كه در شاکل  98مشااهده مایشاود توزياع
تنش كششی و فشاری در امتداد ارتفااع معهاع يکنواخات
نيست و در هنگام شکست تنش فشااری غالاب مایشاود.
تحليل دادههای تنش فشاری و كششای در خماش نشاان
میدهد كه با افزايش دماا ،تانش فشااری بيشاتر از تانش
كششی كاهشيافته ،اختالف تنش فشاری و كششی نهايی
از هم كمتر میشود و درنتيجه با افزايش دما توزياع تانش
يکنواختتر میشود .اين امر بهنوبه خود سبب میشاود در
دماهای باالتر جابه جايی تار خنثی به سمت سهم فشااری
كمتر شود .همچنين آناليز دادهها نشان داد كاه در ساهم
تنش بين  38تا  48درصد تنش نهايی ،تنش فشاری تنهاا

 5-2درصد بيشتر از تانش كششای باوده اسات بناابراين
می توان گفت در سهم تنش طراصای ،تفااوت باين تانش
كششی و فشاری ناچيز بوده و قابلچشمپوشی است.
بسته به رابهه بين تنش كششی و فشاری در خماش،
تار خنثی می تواند از سنتروئيد تير جابهجا شود .باه دليال
اختالف بين تنش فشاری و كششی ،میتوان انتظار داشات
كه با افزايش لنگر ،تار خنثی به دليال ظرفيات كام تانش
كششی ،به سمت باال يعنی سهم فشااری جاباهجاا شاود.
شکل  99موقعيت تار خنثی بهصورت تاابعی از لنگار را در
دماهای مختلف نشان می دهد .زمانی كه كرنش كششی به
معدار صداكثر میرساد ،تغييرشاکلپاذيری كششای مااده
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سبب می شود نر كرنش در سهم باال و پايين تاار خنثای
تفاوت داشته باشد .اين سبب میشود تار خنثی باه سامت
باال صركت كند زيرا به دليل معاومت فشاری باالتر نسابت
بااه معاوماات كششاای در ماااده موردمهالعااه ،ناار كاارنش
فشاری نر كرنش كششی را به تأخير میاندازد؛ بنابراين با
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در نظر گرفتن نتيجه صاصله ،قابلذكر است كه میتوان باا
تعويت سهم كششای در ساهم معهاع اعضاای خمشای،
ظرفيت تحمل بار خمشی در اين ماواد مركاب را افازايش
داد.

شکل  -33منحنی توزیع تنش در امتداد ارتفاع سطح مقطع تیر در دماهاي مختلف

شکل  -33موقعیت تار خنثی بهعنوان تابعی از لنگر در دماهاي مختلف

...  پلیپروپيلن-اثر افزايش دما بر رفتار خمشی ماده مركب الياف باگاس

نشان داد كه تابع تانژانت هايیربولياک باهخاوبی قاادر باه
.كارنش غيرخهای ايان ماواد اسات-پيشبينی رفتار تنش
همچنين نتايح نشان داد كه اين برناماه قاادر اسات روناد
خيز ماده مركب موردمهالعه را تعريباً خاوب-كلی رفتار بار
 هرچند معدار بار خمشی و خيز پيشبينیشده.برآورد كند
. درصد كمتار از معاادير تجربای باوده اسات22 در صدود
انحناء نشان داد كه با افزايش لنگر تار خنثای-تحليل لنگر
 همچنين.به سمت باال يعنی سهم فشاری جابهجا میشود
نتايح نشان داد كه با افزايش دما ارتفاع تار خنثی از ساهم
فشاری اندكی كاهش يافتاه اسات كاه علات ايان امار باه
اختالف كمتر بين معاومت كششای و معاومات فشااری در
.دماهای باالتر نسبت داده شد
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 مشاهده میشود باا افازايش99 همان طور كه از شکل
 تعادل بين كرنش فشاری و كرنش كششای از طرياق،لنگر
 شاکل.جابهجايی تار خنثی به سمت فشاری صفظ میشود
 فاصاله تاار خنثای از، نشان میدهد كه با افزايش دماا99
سهم فشاری اندكی كاهش يافته است كه علت اين امار را
میتوان به اختالف كمتر بين تانش فشااری و كششای در
.دماهای باالتر نسبت داد

نتیجهگیري
انحناء برای پيشبينی رفتار خمشی-از يک برنامه لنگر
پلی پروپيلن در دماهای مختلاف-ماده مركب الياف باگاس
 رفتار غيرخهی اين ماده با يک تابع تانژانت.استفاده گرديد
 نتاايح.هايیربوليک با دو ثابت تناسب سازی توصايف شاد
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Influence of elevated temperature on flexural behavior of a bagasse
fiber-polypropylene composite assessed by moment curvature analysis method

Abstract
In order to develop the structural applications of natural
fiber-polypropylene composites, achieving enough knowledge
about their mechanical behavior is necessary. One method for
describing flexural characteristics of a flexural section is
using the moment-curvature analysis which is an alternative
for stress-strain relationship in many analyses. In this study
the effect of temperature on natural axis position and flexural
stress distribution in section of flexural test specimens was
investigated using a moment curvature analysis method.
Flexural, tensile and compressive tests were conducted in
temperatures ranging from room temperature to 80oC. A
FORTRAN program was used for analysis of momentcurvature in flexural section of flexural test specimens. In
order to verify the results of the program, the predicted loaddeflection and maximum moment data obtained from the
program were compared with the experimental loaddeflection and maximum moment data and results showed
that the program was able to describe the flexural behavior of
the studied composite. Results showed that non-uniform
flexural stress distribution led to moving up the neutral axis
toward compressive side. Also, with increasing temperature,
the balance between compressive and tensile strain is
maintained with shifting the neutral axis to compressive side,
and with elevating temperature, the movement of the neutral
axis decreased.
Keywords: moment-curvature analysis, composite, elevated
temperature, neutral axis, Stress distribution.
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