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چکیده
 یک کامپوزیت سه فاز، بدین منظور. پرداخته شده است،در این تحقیق به مطالعه تاثیر شرایط چسبندگی بین الیاف و رزین بر میدان تنش پسماند حرارتی در کامپوزیتهای پلیمری
، با استفاده از پیش بینیهای تحلیلی موجود برای خصوصیات االستیک فاز میانی و براساس معادالت مایکرومکانیک، در ابتدا. رزین و فاز میانی در نظر گرفته شده است،شامل الیاف
 ضرایب کالیبراسیون مربوط به روش سوراخکاری مرکزی برای چهار کامپوزیت، با اعمال این خواص به حل دقیق موجود.خواص مکانیکی تک الیه ارتوتروپیک سه فاز حاصل شده است
 منجر به، شبیه سازی روش سوراخکاری مرکزی در چندالیه های کامپوزیتی با در نظر گرفتن ضخامتهای متفاوت فاز میانی.تک جهته با جنس های متفاوت بدست آمده است
 تنشهای پسماند حرارتی به، در نهایت با استفاده از نتایج آزمایشگاهی موجود برای کرنشهای پسماند. پیش بینی یک ماتریس ضرایب کالیبراسیون معادل برای چندالیه گردیده است
 شرایط چسبندگی تاثیر مهمی بر تمامی ضرایب کالیبراسیون، نتایج تحلیلی نشان می دهد که در کامپوزیت کربن اپوکسی.ازای شرایط متفاوت چسبندگی محاسبه گردیده است
 در چندالیه های، در نتیجه. حساسیتی به این شرایط ندارند،اپوکسی تعداد قابل مالحظه ای از این ضرایب-اپوکسی و کوالر- شیشه،اپوکسی-دارد؛ در حالیکه در کامپوزیتهای بوران
- در حالیکه این تغییرات در چندالیه های شیشه،)%93  منجر به کاهش قابل مالحظه میدان تنش پسماند می گردد (حدود،اپوکسی دور شدن از شرایط چسبندگی کامل-کربن
 حتی اگر فاز میانی بسیار نازک، عمده این کاهش در تنش پسماند زمانی اتفاق می افتد که ماده کامپوزیتی به صورت سه فاز در نظر گرفته می شود،)%11 اپوکسی کمتر است (حدود
.باشد
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Abstract
In this research, the effects of bonding conditions between fiber and resin on thermal residual stress field of polymer composites have been
studied. For this purpose, a three phase composite has been considered includes fiber, matrix as well as the interphase between them. First, by
employing the available analytical predictions for elastic properties of the interphase and based on micromechanical equations, the mechanical
properties of the three phase orthotropic layer is obtained. By applying these properties to the available exact solution, calibration factors of
the central hole-drilling method for unidirectional composites with four different materials have been reached. Simulation of the central holedrilling method in composite laminates considering various interphase thicknesses leads to prediction of an equivalent calibration factors
matrix for the laminate. Finally, by using the available experimental data for residual strains, thermal residual stresses are calculated according
to different bonding conditions. Analytical results show that for carbon/epoxy composite, bonding conditions affect all of the calibration factors
importantly, while for boron/epoxy, glass/epoxy and aramid/epoxy composites some of these factors are not sensitive to these conditions.
Thus, for carbon/epoxy laminates, getting away from perfect bonding conditions, gives rise to a noticeable decrease in residual stress field
(about 903), while these variations are lower in glass/epoxy composite (about 113). Main of this reduction is occurred when the composite is
considered as a three-phase material, even if the interphase is very narrow.
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مقدمه

تنش پسماند عبارتست از تنشی که در جسم وجود دارد ،بدون آنکه جسم،
تحت بار خارجی و یا گرادیانهای دمایی قرار داشته باشد .بخشی از مقاومت
جسم صرف غلبه بر این تنشها میگردد .تنشهای پسماند ممکن است طی
فرآیند ساخت و یا در طول دوره کاری ،در قطعه به وجود آیند .در بسیاری از
موارد ،تنشهای پسماند نقش عمدهای در تخریب سازه ایفا میکنند ،به ویژه
زمانی که سازه تحت بارهای متناوب و یا محیطهای خورنده قرار میگیرد ،ولی
همیشه نقش مخرب ندارند .این امر بستگی به مقدار ،عالمت و توزیع تنشهای
پسماند در مقایسه با تنشهای ناشی از بار خارجی دارد ].[1
در کامپوزیتهای پایه پلیمر ،حین سرد شدن چندالیه از دمای پخت به
دمای محیط ،به دلیل عدم انطباق در ضرایب انبساط حرارتی ،تنشهای پسماند
1
بوجود می آیند .در چندالیههای نازک ،این تنشها در دو مقیاس مایکرومکانیک
و مکرومکانیک 2مورد مطالعه قرار می گیرند .عدم تطابق در ضرایب انبساط
حرارتی الیاف و رزین عامل اصلی تشکیل تنشهای پسماند مایکرومکانیک
است ،در حالیکه اختالف در زوایای الیه ها سبب ایجاد تنشهای مکرومکانیک
در یک چندالیه کامپوزیتی است [.]2
تنشهای پسماند میتوانند تاثیر قابل مالحظهای بر رفتار چندالیههای
کامپوزیتی داشته باشند .در اکثر مواقع این تنشها منجر به کاهش خواص
استحکامی کامپوزیتها تا حد قابل مالحظهای میگردند .تنش پسماند فشاری
در الیاف ،ظرفیت تحمل بار فشاری در راستای الیاف را کاهش داده و حتی
ممکن است باعث برش ناحیه اتصال تکرشته و رزین گردد .این کاهش
استحکام در مقابل فشار در جهت عرضی نیز وجود دارد .همچنین این تنشها
به صورت قابل مالحظهای باعث کاهش استحکام خمشی میگردند .کاهش
خواص استحکامی منجر به بروز مسائلی چون شکل موجی الیاف ،ترک عرضی،
الیهالیه شدن ،تابخوردگی چندالیهها و در نهایت کاهش عمر سازههای
کامپوزیتی میگردند ].[1
اخیرا ،روشهای پیشرفته آزمایشگاهی جدیدی جهت اندازه گیری تنش-
های پسماند در کامپوزیتهای پلیمری توسعه یافته است که به دو دسته مخرب
و غیر مخرب تقسیم می شوند؛ استفاده از هر یک از روشهای فوق ،بستگی به
مقیاس تشکیل تنشهای پسماند در قطعه دارد [.]9
در بین روشهای اندازه گیری تنشهای پسماند ،روش سوراخکاری
مرکزی در محدوده گستردهای از مواد مهندسی متداول است که در استاندارد
 ASTMمدون گردیده است [ .]6برای اولین بار ،این روش در مواد آیزوتروپیک
مورد استفاده قرار گرفت و در ادامه برای کامپوزیتهای غیرآیزوتروپیک توسعه
یافت [ .]9این روش از اواسط دهه  1343میالدی برای مواد ارتوتروپ مورد
استفاده قرار گرفت [ .]4،6اندازه گیری تنشهای پسماند در اثر فرآیند
سوراخکاری مرکزی ،بر اساس روابط تنش و کرنش در یک نمونه بدون سوراخ
و یک نمونه سوراخدار بنا نهاده شده است .در این روابط ابتدا تنش در یک
نمونه بدون سوراخ بصورت پارامتری بیان گردیده است .سپس روابطی که در
همان نمونه با ایجاد یک سوراخ برای تنش متصور است ،بیان شده است .اختالف
این دو مقدار در هر نقطه اطراف سوراخ ،بیانگر تنش آزاد شده در اثر سوراخکاری
است .در روش سوراخکاری مرکزی ،ابتدا کرنشسنج روزت به سطح یک قطعه
دارای تنش پسماند ،چسبانده می شود .روزت ساعتگرد شامل سه کرنش سنج
در زوایای  33 ، 3و  229درجه می باشد شکل  .1سپس یک سوراخ کوچک با

شکل  1نقاط کرنش سنجی و جهات اندازه گیری کرنش در صفحه ارتوتروپیک با
سوراخ دایره ای ].[8

در تحقیقات اخیر نشان داده شده است که میزان چسبندگی بین الیاف و
رزین نقش بسیار مهمی در میدان تنش پسماند یک ماده کامپوزیتی ایفا
می نماید ] .[19از دیدگاه مهندسی شیمی یک الیه غیرهمگن بین اجزاء اصلی
کامپوزیت (الیاف و رزین) وجود دارد که خواص آن با این دو بخش متفاوت
بوده ،ولی مرتبط با خواص آنهاست .این خواص نظیر ساختار مولکولی ،چگالی،
مدول االستیسیته و  ...است که در راستای شعاعی تغییر میکند .لذا این ناحیه
به عنوان یک ناحیه مجزا در نظر گرفته شده و خواص آن وابسته به دو ناحیه
اطراف خود (رزین و الیاف) میباشد که به آن ناحیه فاز میانی گفته میشود
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عمق اندکی بزرگتر از قطر سوراخ در مرکز روزت ایجاد میگردد .این سوراخ به
صورت محلی ،تنشها را در محیط پیرامونی آزاد نموده و کرنشهای رها شده
بوسیلة سه کرنشسنج روی روزت انـدازهگـیری میشـوند ].[8
در سال  ،1348یک رویه محاسباتی تقریبی برای مرتبط نمودن کرنشهای
اندازه گیری شده (به روش سوراخکاری مرکزی) با تنشهای پسماند در مواد
ارتوتروپ ارائه گردید] .[3پرساد 9و همکاران ] [9جهت ارتباط تنش و کرنش
در مواد ارتوتروپیک از سه ضریب استفاده نمودند ،اما شاجر و یانگ [ 13]6نشان
دادند که سه ضریب کافی نبوده و یک ماتریس ضرایب برای ارتباط تنش و
کرنش در مواد ارتوتروپیک الزم است .روش تحلیلی که توسط آنها ارائه گردید،
برای دو حالت خاص از مواد ارتوتروپیک می باشد .همچنین نسبت ثابت مدول
برشی به مدول صفحه ای در مدل تحلیلی آنها ،کاربرد معادالت استفاده شده
را محدود نموده است .سیکوت 9و همکاران[ ]11،12نیز سه ضریب برای ارتباط
تنش و کرنش در الیه های زیرین چند الیه های کامپوزیتی استفاده نمودند و
این ضرایب را به روش المان محدود محاسبه کردند .شکریه و کمالی ] [19با
استفاده از ضرایب ارائه شده توسط شاجر به بررسی تنشهای پسماند در سطح
چند الیه های کامپوزیتی پرداخته و نتایج خود را با تئوری کالسیک الیه ای
مقایسه نمودند .شکریه و قاسمی ] [16با استفاده از روش اجزاء محدود ،روش
سوراخکاری مرکزی را در مواد ایزوتروپیک و ارتوتروپیک شبیه سازی نموده و
ضرایب کالیبراسیون را با این روش محاسبه نمودند .بر اساس نتایج مراجع فوق،
این ضرایب ،تابع نسبت قطر سوراخ به قطر روزت و خواص االستیک ماده
کامپوزیتی است که خود این خواص تابع خصوصیات اجزاء تشکیل دهنده
(شامل الیاف و رزین ،درصد حجمی الیاف) می باشند .بنابراین خصوصیات
فیزیکی و االستیک اجزاء اصلی یک ماده کامپوزیتی نقش مهمی در مقدار
ضرایب کالیبراسیون خواهد داشت.

 -2آزمایش سوراخکاری مرکزی و ضرایب کالیبراسیون
مربوطه
همانطور که قبال نیز اشاره شد ،در روش سوراخکاری مرکزی ،ابتدا
کرنش سنج روزت به سطح یک قطعه دارای تنش پسماند چسبانده
می شود .در کرنش سنج روزت نقاط بهینه کرنش سنجی برای
کرنش سنج ها رعایت گردیده است .سپس ،یک سوراخ کوچک با عمق
اندکی بزرگتر از قطر سوراخ در مرکز کرنش سنج روزت ایجاد می شود.
این سوراخ به صورت محلی ،تنش ها را در محیط پیرامونی آزاد نموده و
کرنشهای رها شده بوسیلة سه کرنش سنج روی روزت اندازه گیری
می شوند ،شکل .1
شاجر و یانگ ] [13برای مرتبط کردن تنش پسماند و کرنش رهاشده
تعداد نه ضریب کالیبراسیون تعریف نمودند که می توان آنها را به روشهای
تئوری ،عددی و تجربی بدست آورد .آنها با یک حل تحلیلی ،مقادیر ضریب
کالیبراسیون را برای گستره مناسبی از خواص مکانیکی مختلف مواد
ارتوتروپیک محاسبه نمودند .آنها از رابطه ماتریسی زیر استفاده نمودند:
) (

C11 C12 C13    x   1 
C C C       
 21 22 23   y   2 
C31 C32 C33   xy   3 
 

بطوریکه ضرایب نرمی  C11تا  C33به خواص االستیک نمونه ،قطر و
عمق سوراخ و هندسة کرنشسنج وابسته است .شکریه و قاسمی ] [16با
استفاده از روش اجزاء محدود روش سوراخکاری مرکزی را در مواد ایزوتروپیک،
ارتوتروپیک و جندالیه های کامپوزیتی شبیه سازی نموده و ضرایب
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] .[14آنها در تحقیق خود فاز میانی را بدین صورت تعریف نمودند" :در اطراف
الیاف غوطهور در یک رزین یک ناحیه نسبتا پیچیدهای قرار دارد بطوریکه بین
الیاف و رزین چسبندگی کامل وجود ندارد .در این ناحیه به دلیل انقباض رزین
و گرادیانهای تنش باال تنشهای مکانیکی به صورت قابل مالحظهای گسترش
مییابد و حتی در برخی موارد نقاط تکین تنش ،1ظاهر میگردد .در نتیجه
حفرهها ،میکروترک،ها و انفصاالت مشابه دیگری به وجود میآیند .در این
حالت ،کامپوزیت به عنوان یک جسم دارای سه فاز مختلف در نظر گرفته
میشود .دو ناحیه شامل الیاف و رزین و یکی دیگر که به دلیل تعامل این دو
ناحیه به دلیل رفتارهای متفاوتشان در برابر تغییرات دما بین آنها تشکیل
میگردد؛ این ناحیه به نام فاز میانی نامیده میشود ].[14
وجود فاز میانی یک فرض نیست ،بلکه وجود آن توسط آزمایشات متعددی
اثبات شده و تحقیقات زیادی در مورد خواص این ناحیه به صورت تئوری و
آزمایشی صورت گرفته است .در سال  ،2333پامپ 2و همکاران ] [16تحقیقاتی روی
کامپوزیتهای پلیپروپیلن انجام دادند .آنها در مورد روشهای شناسایی
خصوصیا ت فیزیکی این ناحیه شامل تخمین درصد حجمی ،ضخامت ،مدول
االستیسیته و ضریب انبساط حرارتی بحثهای فراوانی انجام دادند .بر اساس
تحقیقات آنها فاز میانی دارای ضخامت قابل توجهی بوده و خواص االستیک آن
متفاوت از خواص الیاف و رزین است .بر اساس تحقیقات مشابه ،فاز میانی یک
بخش از رزین بوده که سطح الیاف را احاطه کرده است! اندازه و نوع این ناحیه
به صورت قابل توجهی تغییر میکند که این تغییرات وابسته به خصوصیات
الیاف و رزین و سطوح آنها دارد .بر اساس نتایج این تحقیق ،ترکیبات ساختاری
و ضخامت فاز میانی توسط عوامل ی چون شرایط پخت ،رفتار سطوح و سایر
خواص متالوژیکی الیاف و رزین تعیین میگردد .در سال  ،2331فیشر9و
همکاران ] [18با استفاده از دو مدل مایکرو مکانیکی به پیشبینی خواص
مکانیکی یک کامپوزیت شامل سه فاز پرداختند .بر اساس تحقیقات مشابه در
کامپوزیتهای پلیمری درصد وزنی ناحیه فاز میانی تقریبا  %9به صورت
آزمایشگاهی به دست آمد .بنابراین انتظار میرود که فاز میانی تاثیر قابل توجهی
روی رفتار کلی کامپوزیت داشته باشد .در سال  ،2331کیم 6و همکاران ][13
با استفاده از سه روش آزمایشگاهی متفاوت به اندازهگیری ضخامت ناحیه فاز
میانی پرداختند .آزمایشات انجام شده بر روی کامپوزیت شیشه-اپوکسی
ضخامتهای  3.9،3.6،3.6میکرومتر را برای فاز میانی نتیجه داد .در سال
 ،2334ماتزنمیلر و گرالچ 9و ] [23با استفاده از روشهای آزمایشگاهی به
تعیین خصوصیات ناحیه فاز میانی پرداختند .بر اساس تمامی این تحقیقات یک
مساله بسیار مهم و قابل توجه بوده است .این مساله مهم وجود یک فاز میانی
است که خواص آن به طور قابل مالحظهای به خواص الیاف و رزین وابسته
است .در نتیجه عدم چسبندگی کامل الیاف و رزین به یکدیگر وجود دارد( .به
طوریکه بر اساس این فرض پارامتری به نام راندمان چسبندگی تعریف میشود)
بنابراین در کامپوزیتهای پلیمری ،ضخامت و خواص حرارتی و مکانیکی
فاز میانی بر ثابتهای االستیک ماده کامپوزیتی تاثیرگذار بوده و در نتیجه بسته
به مشخصات فاز میانی ،ضرایب کالیبراسیون یک چندالیه کامپوزیتی می تواند
تحت تاثیر قرار گیرد .بنابراین در این مقاله به بررسی میزان تاثیر فاز میانی بر
ضرایب کالیبراسیون کامپوزیتهای پلیمری پرداخته شده است که در نهایت با
ضرب شدن ماتریس ضرایب کالیبراسیون در کرنشهای اندازه گیری شده
(حاصل از روش سوراخکاری مرکزی) میدان تنش پسماند ،به عنوان تابعی از

خصوصیات فاز میانی محاسبه خواهد گردید .بدین منظور ،ابتدا یک مرور
اجمالی بر آزمایش سوراخکاری مرکزی و نحوه محاسبه ضرایب کالیبراسیون
صورت گرفته است .در ادامه به بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فاز میانی
پرداخته شده است .با در نظر گرفتن کامپوزیت سه فاز ،تاثیر خصوصیات فاز
میانی (با ضخامت ،ها و خصوصیات االستیک متفاوت) بر ضرایب کالیبراسیون
کامپوزیت،های کربن-اپوکسی ،بوران-اپوکسی ،شیشه-اپوکسی و کوالر-
اپوگسی بررسی شده است .همچنین ،یک مقایسه بین ضرایب کالیبراسیون
کامپوزیت دو فاز و سه فاز صورت گرفته است .نتایج نشان می دهد که ضخامت
و خواص االستیک فاز میانی ،تاثیر قابل مالحظه ای بر مقدار ضرایب
کالیبراسیون دارد .در برخی موارد در مقایسه با شرایط چسبندگی کامل بین
الیاف و رزین( ،کامپوزیت دو فاز) زمانی که کامپوزیت به صور سه فاز با
ضخامتهای بیشتر فاز میانی در نظر گرفته می شود ،تغییرات ضرایب
کالیبراسیون و در نتیجه میدان تنش پسماند محاسبه شده ،بسیار چشم گیر
خواهد بود .بنابراین ،صرف نظر نمودن از اثرات فاز میانی می تواند منجر به عدم
محاسبه دقیق ضرایب کالیبراسیون و در نتیجه عدم قطعیت در میدان تنش
پسماند محاسبه شده حاصل از کرنشهای اندازه گیری شده بر اساس آزمایش
سوراخکاری مرکزی ،گردد .در نهایت با استفاده از نتایج آزمایشگاهی موجود بر
اساس روش سوراخکاری مرکزی برای چندالیه های کامپوزیتی کربن-اپوکسی
و شیشه-اپوکسی ،به محاسبه تنشهای پسماند به ازای ضخامتها و خصوصیات
متفاوت فاز میانی پرداخته شده است.

کالیبراسیون را با این روش محاسبه نمودند .برای محاسبه ضرایب کالیبراسیون
در هر یک از الیه ها  C31, C21, C11بارگذاری در جهت الیاف اعمال می
گردد .در این حالت زاویه    0بوده و با حل تحلیلی تنش و کرنش این
ضرایب محاسبه خواهند شد .ستون اول ماتریس ضرایب به صورت زیر
است]:[21
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 -3بررسی خصوصیات فاز میانی
همانطور که قبال اشاره گردید ،وجود فاز میانی یک فرض نیست ،بلکه وجود آن
توسط آزمایشات متعددی اثبات شده و تحقیقات زیادی در مورد خواص این
ناحیه به صورت تئوری و آزمایشی صورت گرفته است .در فرآیند ساخت
کامپوزیتها (حین پخت و سرد شدن تا دمای محیط) ،تعامل حرارتی بین الیاف
و رزین سبب تشکیل فاز میانی می گردد .خصوصیات حرارتی و مکانیکی این
ناحیه متفاوت از خواص الیاف و رزین بوده اما تابع خواص این دو جزء اصلی و
وابسته به شرایط پخت (راندمان یوند بین الیاف و رزین) می باشد] .[14مدول
یانگ ،ضریب پواسون و ضریب انبساط حرارتی فاز میانی در جهت شعاعی تغییر
نموده و نحوه این تغییرات به شرایط پخت و سرد شدن وابسته است .این شرایط
توسط پارامتری به نام راندمان چسبندگی بین الیاف و رزین تعریف می شود
(پارامتر  در شکل شماره .)2
پاپانیکوالئو و بقیه ] [14با در نظر گرفتن یک کامپوزیت سه فاز و بر اساس تئوری
االستیسیته به پیش بینی خواص حرارتی و مکانیکی فاز میانی پرداختند .بر
اساس نتایج این تحقیق ،این خصوصیات از شعاع خارجی الیاف تا شعاع داخلی
ماتریس به صورت نمایی تغییر می کند بطوریکه نحوه این تغییرات تابع راندمان
پیوند بین الیاف و رزین (پارامتر  ) می باشد شکل  .2اندیسهای  i, mبه الیاف
و رزین اشاره می نمایند .مقدار    1بیانگر چسبندگی کامل بین الیاف و رزین
است که در نتیجه فاز میانی وجود نخواهد داشت .البته چنین موضوعی واقعیت
نداشته و راندمان پیوند هیچگاه  %133نخواهد بود و فاز میانی همواره وجود
دارد .مقادیر    1مطابق با یک کامپوزیت سه فاز بوده و همانطور که در شکل
 2مالحظه می گردد ،با کاهش راندمان پیوند ضخامت فاز میانی بیشتر شده و
تغ ییرات خصوصیات حرارتی و مکانیکی فاز میانی مالیمتر می گردد .همانطور
که در شکل  9مشاهده می شود ،در سطح مشترک الیاف و فاز میانی ،خواص
فاز میانی با الیاف متفاوت بوده در حالیکه در سطح مشترک فاز میانی و رزین
این خواص یکسان هستند .بنابراین عدم چسبندگی کامل بین الیاف و رزین
سبب انفصال تنش در سطح مشترک الیاف و فاز میانی خواهد گردید.

جاییکه  E xو   xyبه ترتیب مدول یانگ راستای طولی و ضریب پواسون
اصلی هر یک از الیه ها بوده و با استفاده از قانون ترکیب در مایکرومکانیک
قابل محاسبه است .در یک صفحه ارتوتروپیک برای حالت تنش صفحهای،
حداقل پنج ثابت االستیک برای برقراری ارتباط بین تنش وکرنش مورد نیاز
است ( yx , xy , Gxy , E y , Ex ) .این پنج ثابت توسط رابطه زیر به یکدیگر مرتبط
می گردند ،که در آن  1و   2ریشه های مختلط معادله می باشند ]:[22
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Gxy
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4
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بطوریکه  E yو  G xyمدول یانگ راستای عرضی و مدول برشی هر یک
از الیه ها است و با استفاده از مایکرومکانیک قابل محاسبه است .سایر
پارامترهای  6 - 1و  1و   2با استفاده از روابط ارائه شده درپیوست
شماره  1قابل محاسبه هستند .مقدار  در این معادالت نسبت قطر روزت به
قطر سوراخ است که بر اساس استاندارد  ASTMبرابر با  2.9می باشد.
با اعمال تنش در جهت عمود بر الیاف (  )   90ضرایب ستون دوم
ماتریس  C32 , C22 , C12محاسبه می گردند]:[21
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همچنین با اعمال تنش در راستای    45و محاسبه معادالت برش
صفحه ای می توان ضرایب ستون سوم را محاسبه نمود]:[21
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با اندازه گیری مقادیر  1 ,  2 ,  3

C33 

با استفاده از آزمایش سوراخکاری

مرکزی و استفاده از روابط  1الی  11مقادیر ضرایب کالیبراسیون و در نتیجه
تنشهای پسماند بدست می آیند؛ همانطور که مالحظه می شود بر اساس
معادله  9تعداد چهار ثابت مستقل هر یک از الیه ها بر مقدار ضرایب  1و

6

قالب پیشنویس مقاالت مجله علوم و فناوری کامپوزیت

  2و در نتیجه ضرایب کالیبراسیون تاثیرگذار بوده و سبب تغییر میدان تنش
پسماند می گردند .بر اساس روابط مایکرومکانیک مقدار ثابتهای مستقل
االستیک تابعی از درصد حجمی و خصوصیات مکانیکی اجزای تشکیل دهنده
آن (الیاف ،رزین و فاز میانی) می باشد .بنابراین خصوصیات فاز میانی بر میدان
تنش پسماند ،تاثیرگذار می باشد.

E V

شکل  2تغییر خصوصیات حرارتی و مکانیکی فاز میانی در راستای شعاعی
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در معادالت فوق اندیس 𝑗 به الیاف ،ماتریس و فاز میانی اشاره دارد .با توجه
به تغییرات خواص فاز میانی در راستای شعاعی ،متوسط آنها به صورت زیر
محاسبه شده و در روابط باال منظور گردیده است:
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شکل  3شماتیک تغییرات مدول یانگ و ضریب انبساط حرارتی فاز میانی در

rf
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جاییکه ti

 -4پیش بینی ضرایب کالیبراسیون با در نظر گرفتن فاز

1
( i ) ave 
ti

ضخامت فاز میانی است و بر اساس راندمان پیوند تعیین می

گردد .همچنین:

میانی

( Ei )ave
(Gi )ave 
] 2[1  ( i ) ave

همانطور که قبال اشاره شد ،مقدار ضرایب کالیبراسیون در روش سوراخکاری
مرکزی به خصوصیات االستیک ماده کامپوزیتی وابسته است .این خصوصیات
نیز تابعی از مشخصات هندسی و مکانیکی اجزای اصلی ماده کامپوزیتی هستند
که شامل سه فاز الیاف ،رزین و فاز میانی بین آنهاست .در بخش  9مشاهده
شد ،که خصوصیات فاز میانی تابع راندمان پیوند بین الیاف و رزین می باشد.
این راندمان ،تابع شرایط متفاوت فرآیند پخت و سرد کردن کامپوزیت ،حین
ساخت است .بنابراین ،مقادیر متفاوت این راندمان که در حقیقت هر یک از
مقادیر آن منجر به یک ضخامت مشخص و پروفیل تغییرات مشخصی از
خصوصیات فاز میانی خواهد شد ،سبب تغییر در خواص االستیک هر یک از
الیه های یک چندالیه شده و در نهایت سبب تغییر در ضرایب کالیبراسیون
می گردد.
جهت محاسبه چهار ثابت االستیک هر یک از الیه ها از یک چندالیه ،از
قوانین ترکیب بر اساس مایکرومکانیک استفاده می شود .از آنجاییکه الیاف و
رزین به صورت آیزوتروپیک فرض شده و تغییرات نمایی خصوصیات فاز میانی
در راستای شعاعی شبیه به یک ماده تابعی مدرج است ،بر اساس روابط
مایکرومکانیک می توان خواص االستیک هر یک از الیه ها را بصورت زیر
محاسبه نمود:

بنابراین برای هر مقدار مشخص راندمان پیوند بین الیاف و رزین در بازه
صفر تا یک ،یک مقدار مشخص برای ضخامت فاز میانی و تغییرات خصوصیات
آن در راستای شعاعی حاصل شده که با استفاده از این معلومات می توان چهار
ثابت االستیک هر یک ار الیه ها را محاسبه نمود و در ادمه به محاسبه ضرایب
کالیبراسیون مربوطه ،پرداخت.
 -5نتایج حاصله
همانطور که قبال نیز بیان شد ،در روش سوراخکاری مرکزی ابتدا کرنشسنج
به سطح نمونه دارای تنش پسماند چسبانده میشود ،سپس یک سوراخ کوچک
با عمق تقریبا برابر قطر سوراخ در مجاورت کرنشسنجها ایجاد میگردد .این
سوراخ به صورت محلی ،تنش ها را در محیط پیرامونی آزاد نموده و کرنشهای
رها شده به وسیله سه کرنشسنج اندازهگیری میشوند .با داشتن مقادیر کرنش-
های رها شده و بر اساس ضرایب کالیبراسون بدست آمده ،میتوان تنشهای
پسماند را محاسبه نمود.
در این قسمت ضرایب کالیبراسیون برای کامپوزیتهای سه فاز با چهار
جنس متفاوت و با در نظر گرفتن راندمانهای متفاوت پیوند ،محاسبه گردیده
است .در ادامه ،برای چندالیه های کامپوزیتی کربن-اپوکسی و شیشه-اپوکسی
با استفاده از نتایج موجود بر اساس آزمایش سوراخکاری مرکزی به محاسبه
میدان تنش پسماند به ازای مقادیر متفاوت راندمان چسبندگی بین الیاف و
رزین پرداخته شده است .جدول شماره  1خصوصیات اجزای اصلی چهار کامپوزیت
مورد نظر را بیان می کند.
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3

Ex 

راندمانهای متفاوت پیوند

جدول  1خصوصیات االستیک و فیزیکی کامپوزیتهای مورد مطالعه
ماده

کربن
اپوکسی

بوران
اپوکسی

شیشه
اپوکسی

آرامید
اپوکسی

قطر فایبر ()μm

6

133

14

12

مدول فایبر ()Gpa

293

613

62

123

مدول ماتریس )Gpa

4.6

4.6

9.2

6.3

پواسون فایبر
ضریب (

3.29

3.39

3.16

3.92

ضریب پواسون ماتریس

3.99

3.99

3.99

3.99

کسر حجمی ماتریس

93%

63%

93%

69%

درصد
ماکزیمم
تغییرات

  0.3

  0.6

  0.8

 1

 1 
Cij 

 Gpa 

-

3/94

3/21

3/36

3

)ti (m

-11/62

-3/33692

-3/33681

-3/33683

-3/33913

C11

29/96

3/33681

3/33836

3/33816

3/31313

C21

91/28

3/33263

3/33262

3/33269

3/33963

C31

-16/31

3/33962

3/33949

3/33948

3/33938

C12

-92/49

-3/38261

-3/38231

-3/38234

-3/12266

C22

-96/66

-3/39323

-3/39393

-3/39393

-3/39339

C32

با استفاده از روابط مایکرومکانیکی  19-12چهار ثابت االستیک مربوط به -93/19

-3/39639

-3/39648

-3/39689

-3/38149

C33

هر یک از الیه ها محاسبه می گردد .جداول  9-2نتایج حاصله مربوط به ضرایب
کالیبراسیون را برای هر یک از کامپوزیتهای مورد نظر نشان می دهند.
راندمانهای متفاوت پیوند
راندمانهای پیوند با مقادیر  3.4 ،3.8 ،1و  3.9به عنوان نمونه مفروضند.
درصد
  0.8
  0.6
  0.3
 1
 1 
همانطور که قبال نیز اشاره شد ،راندمان چسبندگی برابر با  1بیانگر یک
Cij 

ماکزیمم
 Gpa 
کامپوزیت دو فاز بوده و فاز میانی وجود ندارد .در هر یک از راندمانهای
تغییرات
شماره
فرض شده خصوصیات االستیک و ضخامت فاز میانی با استفاده از شکل
3
1
9
9
)ti (m
 2استخراج گردیده است .جهت محاسبه ضرایب کالیبراسیون ،یک برنامه -3/33669 -3/33699 -3/33618 -3/33639 -16/29
C11
کامپیوتری با استفاده از نرم افزار میپل نوشته شده است].[29
3/33669 /3/33669 3/33628
3/33619
-6/19
C21
3/33223
3/33296
3/33292
3/33293
همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود ،برای کامپوزیت کربن1/86 -
C31
3
/
33964
3
/
33966
3
/
33992
3
/
33913
اپوکسی با افزایش ضخامت فاز میانی (کاهش راندمان پیوند) مقدار ضرایب 12/3
C12
کالیبراسیون به صورت قابل مالحظه ای کاهش می یابد .به عبارت دیگر فاصله
-3/36669 -3/36936 -3/36631 -3/36668
3/8
C22
-3/39988 -3/39461 -3/39463 -3/39498
گرفتن از شرایط چسبندگی کامل منجر به کاهش ضرایب می گردد .ضرایب 1/68
C32
-3/39216 -3/39293 -3/39233 -3/39142
/68
 C11,C12کمترین تغییر را نسبت به ضخامت فاز میانی دارند ،حال آنکه سایر
C33
ضرایب حدود  %93تغییرات از خود نشان می دهند.
جدول  4ضرایب کالیبراسیون محاسبه شده برای کامپوزیت شیشه-اپوکسی به ازای
جدول  9ضرایب نرمی حاصله را برای کامپوزیت بوران-اپوکسی نشان
جدول  3ضرایب کالیبراسیون محاسبه شده برای کامپوزیت بوران-اپوکسی به ازای

راندمانهای متفاوت پیوند

می دهد .ضرایب  C11, C21, C12با افزایش ضخامت فاز میانی کاهش یافته و
نسبت به شرایط پیوند حساس هستند ،در حالیکه سایر ضرایب ،تغییر قابل
مالحظه ای ندارند.
ضرایب کالیبراسیون مربوط به کامپوزیت شیشه-اپوکسی در جدول  6ارائه
گردیده است .همانطور که مالحظه می شود ،با افزایش ضخامت فاز میانی،
ضرایب  C11,C12به شکل قابل مالحظه ای کاهش یافته اما ضرایب C21,C33
حساسیت بسیار پایینی نسبت به خصوصیات فاز میانی دارند .ضرایب
 C22,C32تقریبا بدون تغییر باقی مانده و می توان گفت مستقل از شرایط پیوند
هستند .یک افزایش قابل مالحظه در ضریب  C31به میزان  %29.36مشاهده
می شود.

درصد
ماکزیمم
تغییرات

  0.3

  0.6

  0.8

 1

 1 
Cij 

 Gpa 

-

3/8

3/68

3/14

3

)ti (m

-14/12

31846

/31368

/32394

/32328

C11

29/36

31869
-3/
33233
3/

/31831
-3

/31363
-3

/33138
3

/33184
3

/31344
-3
/33183
3

C21

C31

/31243
3

/31929
3

/31996
3

C12

-3/44
-19/49

31214
3/
11624
3/

3/86

-1/12
-6/66

/11693
3

/11639
3

/11812
3

C22

36826
-3/
33612
-3/

/36816
-3

/36839
-3

/36636
-3

C32

/33829
-3

/33396
-3

/33334
-3

C33

-3/

-3

-3

-3

همانطور که جدول  9نشان می دهد ،برای کامپوزیت کوالر-اپوکسی به
جز ضرایب  C11 ,C32تمامی ضرایب کالیبراسیون در  λ = 3.8بیشینه هستند.
ضریب  C11در شرایط چسبندگی کامل دارای بیشترین مقدار خود است در
حالیکه ضریب  C32به ازای بیشترین ضخامت فاز میانی (در کمترین راندمان
پیوند) ماکزیمم می گردد .توجه به این نکته حائز اهمیت است که ضریب C31
با تغیی ر λ = 1به  λ = 3.8به صورت چشم گیری (حدود  )%93افزایش
می یابد.
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جدول  2ضرایب کالیبراسیون محاسبه شده برای کامپوزیت کربن-اپوکسی به ازای

جدول  5ضرایب کالیبراسیون محاسبه شده برای کامپوزیت کوالر-اپوکسی به ازای
راندمانهای متفاوت پیوند
درصد
ماکزیمم
تغییرات

  0.3

  0.6

  0.8

 1

 1 
Cij 

 Gpa 

-

3/4

3/94

3/12

3

)ti (m

-3/98

/31369

/31369

/31131

/31133

C11

2/81

/31288
-3

/31936
-3

/31924
-3

/31233
-3

C21

93/99

/33261
3

/33241
3

/33948
3

/33266
3

C31

3/39

/33634
3

/33816
3

/33898
3

/33893
3

C12

9/99

/33143
3

/33189
3

/33231
3

/38696
3

C22

-6/63

/36263
-3

/36266
-3

/36266
-3

/39393
-3

C32

6/26

/36184
-3

/36299
-3

/36283
-3

/34382
-3

C33

-3

-3

-3

-3

جدول  ،4نتایج حاصله را برای چهار کامپوزیت مورد مطالعه جمع بندی
می نماید .درصد تغییرات ضرایب کالیبراسیون بیانگر میزان حساسیت هر یک
از آنها به ضخامت فاز میانی و شرایط چسبندگی بین الیاف و رزین است .در
کامپوزیت کربن -اپوکسی این حساسیت باال بوده و تمامی ضرایب به صورت
قابل مالحظه ای تغییر می نمایند (همگی بیش از  %13و حتی تا حدود %99
تغییرات دارند)؛ در حالیکه برای سایر کامپوزیتهای مورد مطالعه ،برخی از این
ضرایب تقریبا بدون تغییر باقی می مانند .این موضوع به دلیل طبیعت و فیزیک
خاص الیاف کربن که به صورت عرضی آیزوتروپیک هستند ،اتفاق می افتد.

) (

ماتریس ضرایب فوق با تقسیم بر حاصل ضرب مدول یانگ چندالیه در دو
راستا به صورت بی بعد ارائه گردیده است .کاهش دما از شرایط پخت به دمای
محیط ،برابر با ℃ 83در نظر گرفته شده است.
⁄
برای چندالیه کربن-اپوکسی با چیدمان ]  [334 313با انجام آزمایش
سوراخکاری مرکزی ،کرنشهای رها شده به صورت زیر است]:[16

جدول  6میزان حساسیت ضرایب کالیبراسیون برای کامپوزیتهای مورد مطالعه به
شرایط چسبندگی
آرامید/

شیشه/

بوران/

کربن/

اپوکسی

اپوکسی

اپوکسی

اپوکسی

>%13

<%13

<%13

<%13

C11

>%9

>%13

>%13

<%23

C 21

<%93

<%23

>%2

<%93

C31

>%1

<%13

<%13

<%13

C12

>%13

>%2

>%1

<%93

C22

>%13

>%1

>%2

<%93

C32

 5%

 5%

 1%

 30%

C33

 0.5014 0.0239 0.0870 


C   0.2768  1.5373  0.3644
 0.1021  0.0449  0.7206

اجزای اصلی

)

کامپوزیت

𝜀𝜇][𝜀1 , 𝜀2 , 𝜀9 ] = [263.9, −263.9, −944

در نتیجه با استفاده از ماتریس ضرایب ،تنش پسماند حرارتی ناشی از پخت
در سطح چند الیه را می توان پیش بینی نمود:
𝑎𝑃𝑀][𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎9 ] = [−18.16, 2.99,99.6

به همین ترتیب با تکرار شبیه سازی برای چندالیه در مقادیر مختلف
راندمان پیوند (ضخامتهای متفاوت فاز میانی) می توان برای کامپوزیت کربن-
اپوکسی سه فاز با شرایط متنوع پیوند بین الیاف و رزین ،ماتریس ضرایب را
محاسبه نموده و میدان تنش پسماند را محاسبه نمود .جدول  6میزان تغییرات
تنش پسماند را به ازای تغییرات ضخامت فاز میانی نشان می دهد .همانطور که
مالحظه می شود ،زمانی که کامپوزیت از شرایط چسبندگی کامل (کامپوزیت

 -1-5تعیین تنشهای پسماند در کامپوزیتهای چند الیه
جهت شبه سازی فرآیند سوراخکاری مرکزی درچند الیه های کامپوزیتی ،دو
حالت را می توان در نظرگرفت .حالت اول آن است که ثابتهای موثر مهندسی
هر چیدمان با استفاده از تئوری کالسیک الیه ای ) (CLTمحاسبه گردند .با
استفاده از این ثابتها مدلسازی صورت پذیرد و ماتریس ضرایب ،توسط روش
شبیه سازی استخراج و تنشهای پسماند حرارتی محاسبه شوند .اما اشکال
اساسی این روش آن است که تنشهای پسماند موجود در قطعه ،یکنواخت
فرض می شوند درحالیکه در عمل اینگونه نیست .واقعیت آن است که تنشهای

دو فاز با راندمان پیوند λ = 1به سمت یک ماده سه فاز با راندمان چسبندگی
پایین در نظر گرفته می شود ،میدان تنش پسماند ،حدود  %93کاهش نشان
می دهد .مساله جالب دیگر اینکه ،قسمت اعظم این کاهش (حدود  %23آن)
به صورت ناگهانی از  λ = 1به  λ = 3.8اتفاق می افتد .بنابراین ،باید در نظر
گرفت که حتی مقدار کوچک ضخامت فاز میانی که نزدیک به یک کامپوزیت
دو فاز است ،میدان تنش پسماند را به صورت قابل مالحظه ای تغییر می دهد.
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پسماند موجود در یک سازه کامپوزیتی ،غیر یکنواخت بوده و متعادلند .شرط
تعادل ،یک قید منطقی و ضروری برای تنشهای پسماند موجود در یک سازه،
اعم از فلزی یا کامپوزیتی است ،که عدم یکنواخت بودن تنشهای پسماند در
عمق یک سازه کامپوزیتی از نتایج بدیهی آن به شمار می رود .حالت دوم آن
است که هر الیه بصورت جداگانه مدلسازی شود .در این حالت هر الیه خواص
خود را از لحاظ جنس ،ضخامت و جهت الیاف داراست .بنابراین ماتریس ضرایب
حاصل از حذف المانهای ناحیه سوراخ ،برای تبدیالت تنش و کرنش مناسب
است .از آنجا که الزم است تنشهای پسماند در هر الیه محاسبه گردد ،عمق
پیشروی باید حداکثر برابر یک الیه باشد و ماتریس ضرایب را برای آن الیه
محاسبه و تنشهای پسماند را تعیین نمود] .[16در نتیجه در این تحقیق با
استفاده از تئوری کالسیک الیه ای و استفاده از نتایج مرحله قبل برای هر یک
از الیه ها ،یک ماتریس ضرایب کالیبراسیون (ماتریس نرمی معادل برای
چندالیه) بدست آمده است .جهت محاسبه این ماتریس معادل ،یک برنامه
کامپیوتری با استفاده از نرم افزار میپل نوشته شده است] .[29به عنوان مثال،
برای این کامپوزیت در شرایط چسبندگی کامل (عدم وجود فاز میانی،
کامپوزیت دو فاز) ماتریس ضرایب به فرم زیر است:

در ادامه ،با افزایش ضخامت فاز میانی ،میدان تنش پسماند با سرعت کمتری
کاهش می یابد.

جدول  7تغییرات میدان تنش پسماند به ازای ضخامتهای متفاوت فاز میانی برای
چندالیه کربن-اپوکسی با چیدمان ] [334 ⁄313

  0.3

  0.6

  0.8

 1


Cij  1
 Gpa 

3/94

3/21

3/36

3

)ti (m

23/14

-12/89

-19/96

-16/48

18/16

)1(MPa

23%/26
28%/14

درصد
ماکزیمم
تغییرات
-

1/63

1/88

2/31

2/-99

) 2 (MPa

29/69

24/91

28/13

99/6

) 3 (MPa

𝜀𝜇][𝜀1 , 𝜀2 , 𝜀9 ] = [933, 949,891

()29

همچنین ،به دلیل تغییر الیه چینی و تعداد الیه ها ،برای کامپوزیت دو
فاز ماتریس ضرایب کالیبراسیون معادل به صورت زیر تغییر می یابد:
 0.3594 0.0122 0.1126 


C   0.1226  0.4344  0.0902
  0.1051  0.0099  0.2832

) (

%
𝑆] [3⁄±699 /339

برای چندالیه شیشه-اپوکسی متقارن با چیدمان
کرنشهای رها شده در آزمایش سوراخکاری مرکزی به صورت زیر است]:[16

در نتیجه میدان تنش پسماند در این چند الیه به صورت زیر خواهد بود:

𝜀𝜇][𝜀1 , 𝜀2 , 𝜀9 ] = [929.9, 226.9, 616.4

()22

) (

با تکرار روال فوق  ،می توان ماتریس ضرایب را محاسبه نمود .برای
کامپوزیت دو فاز این ضرایب به صورت زیر است:

جدول  3میزان تغییرات تنش پسماند را در شرایط مختلف چسبندگی
بین الیاف شیشه و رزین اپوکسی را برای چندالیه با چیدمان 𝑆] [3⁄±694 /339
نشان می دهد .مشابه چندالیه قبلی ،برای راندمانهای پیوند پایین نسبت به
شرایط چسبندگی کامل ،مقدار تنش پسماند حدود  %11کاهش نشان می دهد.
مشابه چندالیه های کربن-اپوکسی در اینجا نیز مشاهده می شود که قسمت
عمده کاهش (بیش از  %4آن) به صورت ناگهانی از  λ = 1به  λ = 3.8اتفاق
می افتد.

0.1049 
 0.3428 0.0118


C   0.1176  0.4007  0.0903
 0.0974  0.0091  0.2769

) (

در نتیجه میدان تنش پسماند در این چند الیه به صورت زیر است:
𝑎𝑃𝑀][𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎9 ] = [−26.66, 4.96, −99.94

) (

𝑎𝑃𝑀][𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎9 ] = [−93, 2.6, −98.9

جدول  9تغییرات میدان تنش پسماند به ازای ضخامتهای متفاوت فاز میانی برای
چندالیه شیشه-اپوکسی با چیدمان 𝑆] [3⁄±694 /339

جدول  8میزان تغییرات تنش پسماند را در شرایط مختلف چسبندگی
بین الیاف شیشه و رزین اپوکسی را برای چندالیه با چیدمان 𝑆] [3⁄±699 /339
نشان می دهد .برای راندمانهای پیوند پایین نسبت به شرایط چسبندگی کامل،
مقدار تنش پسماند حدود  %11کاهش نشان می دهد .مشابه چندالیه های
کربن-اپوکسی در اینجا نیز مشاهده می شود که قسمت عمده کاهش (حدود
 %6آن) به صورت ناگهانی از λ = 1به  λ = 3.8حادث می شود.

درصد
ماکزیمم
تغییرات

  0.3

  0.6

  0.8

 1

 1 
Cij 

 Gpa 

-

1/28

3/68

3/14

3

)ti (m

13/29

-24/39

-26/64

-26/86

-93

)1(MPa

11/68

2/93

2/69

2/99

2/6

) 2 (MPa

11/99

-96/19

-96/81

-99/39

-98/9

) 3 (MPa

جدول  8تغییرات میدان تنش پسماند به ازای ضخامتهای متفاوت فاز میانی برای
چندالیه شیشه-اپوکسی با چیدمان 𝑆] [3⁄±699 /339

درصد
ماکزیمم
تغییرات
-

  0.3

  0.6

  0.8

 1

 1 
Cij 

 Gpa 

1/28

3/68

3/14

3

)ti (m

13/61

-26/99

-29/16

-29/34

-26/66

)1(MPa

11/82

9/93

9/69

9/36

4/96

) 2 (MPa

13/89

-91/99

-92/21

-99/33

-99/94

) 3 (MPa

 -6جمع بندی و نتیجه گیری
در

آنچه که مسلم است ،با تغییر تعداد الیه ها ،ترتیب قرارگیری آنها و سایر
مشخصات هندسی ،کرنشهای اندازه گیری شده و ماتریس ضرایب

8

در این مقاله ،میدان تنش پسماند حرارتی یک کامپوزیت چندالیه با در نظر
گرفتن اثرات چسبندگی بین الیاف و رزین ،به صورت دقیق تر برآورد شد .ابتدا
با در نظر گرفتن یک کامپوزیت سه فاز و اعمال خصوصیات االستیک فاز میانی
و با استفاده از مایکرومکانیک ،ثابتهای مهندسی یک تک الیه ارتوتروپ حاصل
گردید .در ادامه با استفاده از حل تحلیلی موجود ،ضرایب کالیبراسیون روش
سوراخکاری مرکزی مربوط به الیه تک جهته برای چهار جنس مختلف با در
نظر گرفتن شرایط متنوع راندمان چسبندگی محاسبه گردید .با استفاده از
تئوری کالسیک الیه ای و همچنین استفاده از نتایج مراحل قبلی ،یک کد
کامپیوتری جهت محاسبه ماتریس ضرایب کالیبراسیون معادل برای چندالیه
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کالیبراسیون چندالیه و در نتیجه میدان تنش پسماند تغییر خواهد نمود .اگر
به چندالیه فوق تعداد شش الیه با زاویه  694اضافه شود (سه الیه در باال و سه
الیه در پایین) و آزمایش سوراخکاری مرکزی تکرار گردد ،برای چندالیه شیشه-
اپوکسی متقارن با چیدمان 𝑆]  [3⁄±694 /339کرنشهای رها شده در آزمایش
سوراخکاری مرکزی به صورت زیر است]:[16
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کرنش
(MPa) تنش
ضریب پواسون
(°) زاویه اندازه گیری
)راندمان چسبندگی (راندمان پیوند
(1⁄℃) ضریب انبساط حرارتی
نسبت قطر روزت به قطر سوراخ

- با بکارگیری نتایج تجربی موجود مربوط به کرنش، در نهایت.تعمیم داده شد
-های رها شده در آزمایش سوراخکاری مرکزی برای چندالیه های کربن
 میدان تنش پسماند مربوط به هر یک از این،اپوکسی-اپوکسی و شیشه
 همانطور که در نتایج.چندالیه ها با لحاظ نمودن اثرات فاز میانی بدست آمد
- تمامی ضرایب کالیبراسیون مربوط به الیه تک جهته کربن،مالحظه گردید
 در حالیکه،اپوکسی نسبت به خصوصیات فاز میانی به شدت حساس هستند
 بوران و کوالر برخی از این ضرایب،در سایر کامپوزیتها با جنس الیاف شیشه
 نتایج حاصله بیانگر نقش.هیچگونه حساسیتی نسبت به شرایط پخت ندارند
.تاثیرگذار راندمان پیوند (خصوصیات فاز میانی) بر میدان تنش پسماند است
 بسته به شرایط متفاوت چسبندگی بین الیاف،اپوکسی-در چندالیه های کربن
 در حالیکه در، تغییر می کند%93  تنش پسماند به میزان تقریبی،و رزین
 قسمت عمده. است%11  این تغییرات حدود،اپوکسی-چندالیه های شیشه
این تغییرات زمانی اتفاق می افتد که کامپوزیت مورد مطالعه به جای یک ماده
 به صورت سه فاز (حتی با ضخامت بسیار پایین فاز میانی) در نظر گرفته،دو فاز
 سرعت این تغییرات به شدت کاهش، با اضافه شدن ضخامت فاز میانی.می شود
 از آنجاییکه وجود فاز میانی توسط روشهای تجربی متعددی به اثبات.می یابد
 بایستی به منظور برآورد، بنابراین با توجه به نتایج این تحقیق،رسیده است
 ضرایب کالیبراسیون،صحیح تر میدان تنش پسماند در چندالیه های پلیمری
 در غیر این صورت در تبدیل.را برای یک کامپوزیت سه فاز در نظر گرفت
 خطای قابل مالحظه،کرنشهای رها شده حاصل از آزمایش به تنش پسماند
 میزان دقت تنشهای پسماند بدست آمده، عالوه بر این.ای بوجود خواهد آمد
در آزمایش سوراخکاری مرکزی بستگی به پیش بینی صحیح ضخامت و خواص
 بنابراین به منظور برآورد بسیار دقیق تنشهای.االستیک فاز میانی دارد
. ضخامت دقیق فاز میانی را پیدا نمود، بایستی با استفاده از آزمایش،پسماند
 از آنجاییکه میدان تنش پسماند نسبت به،اما با توجه به نتایج این تحقیق
 حساسیت پایینی دارد و بیشتر خطاها زمانی حاصل،تغییر ضخامت فاز میانی
می شود که کامپوزیت به صورت دو فاز در نظر گرفته میشود (که در واقعیت
،) کامپوزیت دو فاز مدل مناسبی نیست،با توجه به اثبات تجربی وجود فاز میانی
،میدان تنش پسماند حاصله حتی با در نظر گرفتن ضخامت تقریبی فاز میانی
.از دقت مناسبی برخوردار خواهد بود
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