1806-1816  صص،4  شماره،8 جلد
نشریه علمی پژوهشی

علوم و فناوری کامپوزیـت
http://jstc.iust.ac.ir

مطالعه عددی بسته شدن ترک با استفاده از ترکیب میکروکپسول خودترمیم و سیمهای آلیاژ
حافظهدار
2*

 محمدجواد اشرفی، 1محسن طاهری بروجنی
 تهران، دانشگاه علم و صنعت، مهندسی مکانیک، دانشجوی ارشد-1
 تهران، دانشگاه علم و صنعت، مهندسی مکانیک، استادیار-2
mj_ashrafi@iust.ac.ir ،16846-13114  صندوق پستی،* تهران

چکیده

:اطالعات مقاله

 قابلیت استفاده،مواد خودترمیم به عنوان یکی از انواع مواد هوشمند در ترمیم و تعمیر وسایل و پیشگیری از خرابی و از کار افتادگی ابزارها
 ترکیب، روشهای متعددی برای افزایش بازده و تکرارپذیر کردن فرایند خودترمیمی وجود دارد که یکی از آن روشها.دارند
 هرچند تعدادی پژوهش آزمایشگاهی در این زمینه انجام شده امّا به این روش آن.میکروکپسولهای خودترمیم با آلیاژهای حافظه دار است
 نحوه عملکرد این ترکیب، در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از روش شبیهسازی اجزای محدود.چنان که باید توجه نشده است
 پس از.تیتانیوم استفاده شده است- به این منظور از میکروکپسولی شیشهای در زمینه بتن و آلیاژ حافظهدار از جنس نیکل.ارزیابی شود
 با افزودن دو سیم حافظهدار تنش شکست. کامالً مشهود بود،بررسی نتایج تأثیر سیمهای آلیاژ حافظهدار بر افزایش حداکثر تنش شکست
 به نحوی که با استفاده از دو سیم، بستن دهانهی ترک میباشد، همچنین اثر مهمتر. مگاپاسکال رسیده است2.08  مگاپاسکال به1.93 از
 سپس تأثیر شعاع سیمهای آلیاژ حافظهدار و نسبت. میکرومتر رسیده است0.008  میکرومتر به5  بازشدگی دهانهی ترک از،حافظهدار
 در انتها تأثیر استحکام الیه.ضخامت و نسبت حجمی میکروکپسول بر تنش نه ایی شکست و عملکرد خودترمیمی بررسی گردیده است
.میانی بر شکست میکروکپسول و تنش نهایی شکست ارزیابی شده است
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Abstract
Self-healing materials can be used as one of the types of smart materials in recovering and repairing
equipment and preventing breakdown and fracture of tools. There are several ways to increase the efficiency
and repeatability of the self-healing process, one of which is to combine self-healing microcapsules with
shape memory alloys. Although several laboratory studies have been performed in this field, this method
has not been given the attention it deserves. In this study, an attempt has been made to evaluate the
performance of this compound using the finite element simulation method. For this purpose, glass
microcapsule and Ni-Ti SMA within the concrete matrix was used. After examining the results, the effect
of shape memory alloy wires on increasing the maximum fracture stress was quite obvious. By adding two
shape memory wires, the fracture tension has increased from 1.93 MPa to 2.08 MPa. Also, the most
important effect is to close the crack opening distance in such a way that using two shape memory wires,
the distance of the crack opening has decreased from 5 μm to 0.008 μm. Then, the effect of radius of
memory alloy wires and thickness ratio and volume fraction of microcapsules on ultimate fracture stress
and self-healing performance was investigated. Finally, the effect of interface strength on microcapsule
fracture and ultimate fracture stress is evaluated.

.افزایش طول عمر و کاهش هزینه و افزایش کارایی آنها مدنظر قرار گرفته است
 شیمیایی و غیره،کامپوزیتهای تقویت شده با این الیاف در صنایع هوایی
 از این مواد میتوان در مکانهایی که شناسایی تخریب و یا تعویض.کاربرد دارند
.]1-3[  استفاده کرد،قطعهی تخریب شده دشوار است

 مقدمه-1
 پیش از این تنها راه. شکست آنها است،یکی از مهمترین عوامل خرابی وسایل
 جایگزینی قطعه و یا تعمیر دستی آن بود اما چند سالی میشود که استفاده،حل
از مواد خودترمیم برای کاهش عوارض تخریب و شکست وسایل و همچنین
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استفاده از میکروکپسولها یکی از روشهای اولیه در این زمینه بود که در
سال  2001توسط وایت ارائه شد [ .]4طی سالهای بعد این روش توسط وایت
و دیگر محققان گسترش پیدا کرد .همچنین روشهای دیگری از جمله روش
خودترمیمی با آوندها و روش خودترمیمی ریز عروقی با الهام از ساختار جانداران
توسط وایت و دیگر محققین از جمله توهی و براون ارائه و توسعه داده شد [5-.
]7

1 Interface
)2 Cohesive Zone Method (CZM
3 Debonding
)4 Dicyclopentadine (DCPD

کیفیت و کارایی آنها بهوسیلهی ترکیب با سیمهای آلیاژ حافظهدار طراحی
شده است .این پژوهش بهصورت اجزای محدود سهبعدی و تحت مد اول خالص
در نرمافزار آباکوس  7انجام گرفته است .به دلیل اینکه نمیتوان اختالط
میکروکپسول و کاتالیزور را متوجه شد ،برای سادگی تنها از یک میکروکپسول
استفاده شده است .برای شکست قطعات در این پژوهش از ترکیب روشهای
المان محدود توسعه یافته 8و روش ناحیهی چسبنده استفاده شده است .در
بخشهای بعدی در مورد مدل آلیاژ حافظهدار و میکروکپسول مورد استفاده
صحبت میشود و سپس مدل عددی و هندسه شرح داده شده سپس نتایج ارائه
شده و در مورد نتایج بحث شده است.
 -2معادالت ساختاری
در این بخش ابتدا مدل آلیاژ حافظهدار مورد استفاده معرفی میشود .سپس به
قوانین حاکم بر مادهی خودترمیم پرداخته شده است.
 -1-2مدل آلیاژ حافظهدار

در این بخش مدل آلیاژ حافظهدار سوزا [ ]24 ,25معرفی گردیده است .در این
مدل کرنش ( )εو دما ( )Tمتغیرهای کنترلی هستند و تانسور مرتبه دوم کرنش
تغییر فاز ( 𝑟𝑡 𝑒) بهعنوان متغیر داخلی میباشد .بهمنظور بهدست آوردن معادالت
ساختاری ،تابع انرژی آزاد هلمهولتز بهصورت زیر تعریف میگردد:
1

ψ(ε, 𝑇, 𝑒 𝑡𝑟 ) = 𝐾𝜃 2 + 𝐺‖𝑒 − 𝑒 𝑡𝑟 ‖2 + 𝛽⟨𝑇 −𝑇𝑚 ⟩‖𝑒 𝑡𝑟 ‖ +
2
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در این رابطه  θکرنش حجمی e ،کرنش اعوجاجی K ،مدول حجمیG ،

مدول برشی β ،ضریب مادی که وابستگی تنش شروع تغییر فاز به دما را نشان
میدهد 𝑇𝑚 ،دمای مرجع و  hضریب سخت شوندگی (شیب نمودار تنش-
کرنش تغییر فاز در بارگذاری برشی) می باشد .همچنین عبارت داخل 〉 〈 اگر
مثبت باشد حاصل خود آن و اگر منفی باشد حاصل صفر میباشد .جمله اول و
دوم در این تابع انرژی مربوط به انرژی االستیک میباشد .همچنین جمله سوم
مربوط به انرژی شیمیایی ناشی از تغییر فاز میباشد که بایستی با دما بهطور
صعودی افزایش یابد (تنش ماکسول) که در اینجا بهصورت تابعی خطی از دما
در نظر گرفته شده است .همچنین 𝑙𝜀𝜑 تابعی است که برای اشباع تغییر فاز
بهکار میرود و بهصورت زیر تعریف میگردد:

)(2

0
𝑙𝜀 ≤ ‖ 𝑟𝑡 𝑒‖ 𝑓𝑖
{ = ) 𝑟𝑡 𝑒( 𝑙𝜀𝜑
𝑙𝜀 > ‖ 𝑟𝑡 𝑒‖ 𝑓𝑖 ∞+

این قید به این معنی است که سطح انرژی حالت 𝑙𝜀 > ‖ 𝑟𝑡 𝑒‖

بینهایت بوده و بنابراین رسیدن به آن غیر ممکن است .در این رابطه 𝑙𝜀 کرنش
تغییر فاز ماکزیمم در بارگذاری برشی خالص میباشد.
بر اساس روش استاندارد معادالت ساختاری با مشتقگیری از تابع انرژی
 ψبهدست میآیند:
𝜃𝐾 =

)(3
𝑟𝑡
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5 Urea-formaldehyde
6 Grubbs
7 Abaqus
8 XFEM

1807

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

مکانیزم اثر میکروکپسولها اینگونه است که با رشد ترک در طول زمینه
و رسیدن ترک به میکروکپسول ،تمرکز تنش در نوک ترک ایجاد میشود و
میکروکپسول میشکند .سپس مواد ترمیمکنندهی داخل کپسول به درون ترک
نشت پیدا میکنند و ترک را ترمیم میکنند .اما اگر ترک بهجای شکستن
کپسول آن را دور بزند فرایند خودترمیمی به درستی انجام نمیگیرد [.]8
شکسته شدن میکروکپسول تا حد زیادی وابسته به خواص الیهی میانی1
است که بین زمینه و میکروکپسول قرار دارد .در مدلسازی ضخامت الیهی
میانی را صفر در نظر میگیرند و برای آن از روش ناحیهی چسبناک 2استفاده
میکنند .اگر الیهی میانی نتواند بارگذاری را بهدرستی از زمینه به میکروکپسول
منتقل کند ،فقط یک ترک در الیهی میانی ایجاد میشود و میکروکپسول از
زمینه جدا میگردد 3.گیالبرت و همکاران در تعدادی مطالعهی آزمایشگاهی
تأثیرات وجود میکروکپسولها در بتن ،از جمله تأثیر بر استحکام و همچنین
تأثیر تعداد و تمرکز میکروکپسولها را بررسی کردند [ .]9-12همچنین در
تعدادی شبیهسازی اجزای محدود نیز تأ ثیر ضخامت به شعاع میکروکپسول،
نسبت حجمی میکروکپسول به زمینه و تأثیر خواص الیهی میانی بر شکست یا
جدایش میکروکپسول و نیز بار نهایی شکست زمینه توسط آنها بررسی شده
است  [8, 13-15].همچنین گائو و همکاران در یک مدلسازی ،شکست زمینه
حاوی تعدادی میکروکپسول با قطر و نسبت حجمی متفاوت را بررسی کردند
و میزان اثر گذاری عامل ترمیمی را بهدست آوردند [.]16
مادهی ترمیمکنندهی مورد استفاده در این روش غالباً دیسیکلوپنتادین4
است .همچنین جنس پوستهی کپسولها از مادهی اوره فرمالهید 5میباشد .در
اکثر مواقع برای افزایش کارایی و کاهش زمان ترمیم در کنار میکروکپسولها
از کاتالیزور جامد گرابز 6بهصورت پودر استفاده میشود [.]2
آلیاژهای حافظهدار نیز به علت دارا بودن خواص برگشتپذیری و همچنین
به عنوان عاملی برای کنار هم نگهداشتن اجزاء پس از شکست ،میتوانند در
جهت خودترمیمی مؤثر واقع شوند .در برخی مطالعات از آلیاژهای حافظهدار
به تنهایی برای خودترمیمی مواد بهوسیلهی جلوگیری از رشد ترک و بستن
دهانهی ترک بهره برده شده است از جمله ،مدلسازی اجزای محدود توسط
بورتون و همکاران [ ]17که به بررسی اثر وجود سیمهای آلیاژ حافظهدار در
یک مدل و تأثیر آن بر تنش و بسته شدن دهانهی ترک میپردازد و نیز
مدلسازی ژو و همکاران[ ]18که در مدلی سهبعدی از آلیاژ حافظهدار به منظور
خودترمیمی بهره بردهاند[ .]19, 20همچنین تحقیقاتی بهصورت تجربی در
زمینهی ترکیب سیمهای آلیاژ حافظهدار و مواد خودترمیم از جمله مواد
خودترمیم ذاتی مانند پلیمرهای خودترمیم و مواد خودترمیم غیر ذاتی مانند
میکروکپسولها انجام گرفته است [.]21-23
از آن جایی که در آزمونهای آزمایشگاهی تشخیص شکسته شدن کپسول
و همچنین به موقع بودن شکست و کارایی صحیح عامل ترمیمی ممکن نیست،
این پژوهش برای درک بهتر کارکرد و فهم مکانیزم اثر میکروکپسولها و ارتقای
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𝑋=−

و با معرفی قانون نمو کرنش تغییر فاز ،مدل آلیاژ حافظهدار تکمیل میگردد.
)𝑋(𝐹𝜕

()6

𝜎𝜕

̇𝜉 = 𝑟𝑡ė

 Fنقش تابع حد یا تسلیم و ̇𝜉 نقش ضریب سازگاری تغییر فاز را دارد .در
این مدل تابع حد  Fبهصورت زیر تعریف میگردد:
𝑅 – ‖𝑋‖ = )𝑋(𝐹

)(7

در این رابطه  Rشعاع سطح تغییر فاز میباشد .این مدل و الگوریتم عددی آن
در زیربرنامه یومت 1در نرمافزار آباکوس پیاده سازی شده [ ]26که میتوان اثر
آلیاژ حافظهدار را در سازههای متنوع بررسی نمود.
•

 -2-2قوانین حاکم بر مواد خودترمیم

برهمکنش بین سطح خارجی کپسول و سطح داخلی زمینه متکی بر نوعی رفتار
چسبندگی سطحمحور است که تابع قانون کشش -جدایش است .شماتیک این
قانون در شکل  1نشان داده شده است .قانونی که بر الیه میانی حاکم است،
شامل یک مدل ناحیه چسبناک دو خطی است که بیان تحلیلی آن توسط رابطه
زیر تعریف میشود:

)(8

̂𝛿 ≤ 𝛿 ≤ 0

𝑓𝑖

∗ 𝛿 ≤ 𝛿 ≤ ̂𝛿

𝑓𝑖

∗𝛿 ≥ 𝛿

𝑓𝑖

𝛿∗𝐾
𝛿 𝛿∗ −
( ∗𝜎 = σ
)
̂𝛿 𝛿 ∗ −
{ 0

که ∗ 𝜎 حداکثر استحکام اتصال 𝛿̂ ،فاصلهی بین سطوح در مقدار اوج
کشش و ∗ 𝐾 نماد سفتی الیه میانی است .چقرمگی شکست اتصال نیز از سطح
1
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زیر نمودار محاسبه میشود ،که در این حالت برابر است با ∗ 𝛿 ∗ 𝜎  𝐺 ∗ = 2و
نشان دهندهی کل انرژی تلف شده هنگام جدایش کامل دو سطحی است که
در ابتدا به هم پیوسته بودهاند 𝜎 ∗ .و ∗ 𝛿 و ∗ 𝐺 از لحاظ فیزیکی و آزمایشگاهی
معنای واضحی دارند امّا پارامتر ∗ 𝐾 (که بهعنوان سفتی پنالتی 2نیز شناخته
میشود) برای الیه میانی با ضخامت صفر ،تفسیر و مفهوم تجربی ملموسی ندارد.
نرمافزار آباکوس ∗ 𝐾 را بهعنوان تابعی از سفتی دو مادهی مجاور محاسبه
میکند و همزمان از تأثیر سفتی الیهی میانی 3بر سفتی کلی زمینه -کپسول
نیز جلوگیری میکند.
برای سادگی ،یک فرمول غیر زوج انتخاب شده است ،این قانون در هر دو
جهت عمودی و مماسی تماس ،بهطور مستقل اعمال میشود .این ویژگی باعث
میشود که هنگام بهوجود آمدن یک جدایش عمودی خالص بین دو نقطه در
حال برهمکنش ،4هیچ نیروی چسبندگی در جهت مماسی رخ ندهد .بههمین
ترتیب ،یک جابجایی مماسی خالص هیچ نیروی چسبندگی در جهت عمودی
ایجاد نمیکند[.]15
با اعمال دما به سیمهای آلیاژ حافظهدار ،مقداری انتقال گرما به
میکروکپسول و زمینه نیز ،صورت میگیرد ،که میتواند موجب ایجاد تغییراتی
در خواص آنها شود[ .]27اما به منظور سادگی و پرهیز از خطاها و عدم
قطعیتهای احتمالی از تأثیر دما بر خواص میکروکپسول و زمینه ،مشابه برخی
دیگر از تحقیقات از جمله [ ]17صرفنظر شده است.
1 UMAT
2 Penalty
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]Fig. 1 Traction-Separation Law [10
شکل  1قانون کشش-جدایش []10

 -3هندسه مدل و مشبندی
 -1-3تحقیقات آزمایشگاهی

برای انتخاب ابعاد و خواص نمونه ،ابتدا موارد آزمایشگاهی بررسی گردیده و
سپس خواص مرسوم مورد استفاده قرار گرفت .نسبت حجمی میکروکپسول به
زمینه در حالت آزمایشگاهی در موارد مختلف از  %0.5تا  %27متغیر است .در
حالت عملی برای تغییر این نسبت ،تعداد میکروکپسولها تغییر داده میشود،
اما در حالت شبیهسازی این فرایند با افزایش یا کاهش قطر میکروکپسول و نیز
با افزایش و کاهش اندازههای زمینه صورت میپذیرد .قطر میکروکپسولها در
موارد آزمایشگاهی بسته به نوع آنها از  25میکرومتر تا  500میکرومتر یا در
مواردی از  1.1تا  7.2میلیمتر و در موارد دیگر از  1.7تا  2.3میلیمتر متغیر
میباشد .هرچند شبیهسازی یک میکروکپسول منفرد در زمینه با واقعیت تفاوت
دارد اما نتایج بهدست آمده از این شبیهسازیها با نتایج عملی شباهت فراوانی
دارد [.]7, 13, 16, 28
در تعدادی از آزمایشها ،از سیمهای آلیاژ حافظهدار بهمنظور مقاومسازی
و نیز ترمیم ماده استفاده شده است .همچنین آزمایشهایی از ترکیب سیمهای
آلیاژ حافظهدار با میکروکپسولهای خودترمیم برای بهبود عملکرد مواد استفاده
شده است .که در بعضی از آنها ماده تحت خمش سهنقطه قرار گرفته و در
برخی دیگر ماده تحت تنش کششی تکمحوره میباشد .نتایج بیانگر تأثیر مثبت
این فرایند بر رفتار ماده هنگام شکست و در زمان بهبود است .نوع آلیاژ استفاده
شده نیکل-تیتانیوم ،نیکل-تیتانیوم-مس ،قطر استفاده شده بازه تغییرات زیادی
دارد [ ،]23 ,21 ,20برای مثال در مقالهای از حسن و همکاران [ 5 ]19سیم با
قطر  252میکرومتر برای خودترمیمی مدلی مستطیلی با ابعاد  5میلیمتر در 6
میلیمتر استفاده شده یا در مقالهای کیرکبی و همکاران [ ]22از سیمهایی با
قطر  150میکرومتر استفاده کردند درحالیکه ژو [ ]18از سیمهایی با قطر 870
میکرومتر استفاده کرد و گابریل و همکاران [ ]29در مقالهای از سیم با قطر 2
میلیمتر بهره بردند .نسبت حجمی سیمها نیز از کمتر از  %0.1تا  %12متغیر
است .دمای گرم کردن هم بسته به جنس آلیاژ تا  180 ºcمیرسد.
 -2-3مدل مورد بررسی

نمونه مورد نظر یک زمینه مکعبی از جنس بتن با ابعاد  10×10×10میلیمتر
میباشد .در مرکز این زمینه یک حفره با شعاع  500میکرومتری وجود دارد که
محل قرارگیری میکروکپسول شیشهای به ضخامت  100میکرومتر است.
بهمنظور افزایش استحکام ماده و همچنین باال بردن بازده خودترمیمی ،تعدادی
سیم آلیاژ حافظهدار به شعاع  200میکرومتر و طول  9میلیمتر به نمونه افزوده
3 Interface
4 Interaction
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شده است .تعداد این سیمها  2یا  4میباشد .همانطور که در شکل  2قابل
مشاهده است بهعلت وجود تقارن و برای سادگی نصف نمونه مدلسازی شده
است .نسبت حجمی کپسول در این مدلسازی از  %0.01تا  %1.45است .نسبت
حجمی سیمها نیز از  %0.13تا  %0.7حجم مدل است.

محسن طاهری بروجنی و محمدجواد اشرفی
جدول  2خواص آلیاژ حافظهدار []17
]Table 2 Shape memory alloy properties [17

پارامتر

مقدار

پارامتر

مقدار

)E (GPa
)R (MPa
)𝜈 (-
)h (MPa

67
82
0.3
863

)𝛽 (MPa/ºc
𝑙ε
)Tm (ºc

11.2
0.082
33

 -4صحت سنجی
 -1-4صحت سنجی میکروکپسول

Fig. 2 The schematic of a 4 wire 1/2 symmetric model
شکل  2شماتیک مدلسازی شده  4سیم برای حالت مدل متقارن 1/2

جدول  3خواص میکروکپسول و زمینه برای صحت سنجی[]13
]Table 3 Microcapsule and matrix properties for verification[13

زمینه
کپسول
الیه میانی

)𝐺 ∗ (J/m2
88

)E (GPa
3.4

𝜈
0.38

)𝜎 ∗ (MPa
39

3.7

0.33

55

100

-

-

2,5

1

جدول  1خواص میکروکپسول شیشهای و زمینه بتنی []8
]Table 1 Glass microcapsule and concrete matrix properties [8

زمینه
کپسول
الیه میانی

)E (GPa
40

𝜈
0.21

)𝜎 ∗ (MPa
2

)𝐺 ∗ (J/m2
12

70

0.21

40

7

-

-

1,40

8,100

Cohesive behavior
Damage
Embedded region

Fig. 3 A validation model based on the finite element method

شکل  3مدل اجزاء محدود جهت صحت سنجی
1
2

4

Step
5 Reference point

3
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ابتدا سطح باالیی مکعب تحت جابجایی  5میکرومتری در جهت  yقرار
دارد .سطح پایینی در جهت  xو  yمقید شده است .از آنجایی که نصف نمونه
مدلسازی شده است ،یک شرط مرزی متقارن نیز برای سطوح میانی مدل،
ایجاد میشود .بهمنظور سادگی در ابتدا یک ترک به اندازهی  500میکرومتر در
وسط زمینه ایجاد شده است .همچنین میدان دمایی که بهعنوان شرط مرزی
اولیه به سیمها داده شده است در ابتدا  27ºCمیباشد.
از المان سهبعدی  8گرهای ( )C3D8در مشبندی زمینه ،میکروکپسول و
سیمها استفاده شده است .اندازهی مش بهطور متوسط در زمینه 150
میکرومتر ،در میکروکپسول  70میکرومتر و در سیمها  250میکرومتر است.
1
الیه میانی بین میکروکپسول و زمینه نیز با استفاده از تماس با رفتار چسبناک
و خرابی 2تعریف میگردد و به این دلیل که در شبیهسازی هیچ ضخامتی ندارد،
مشبندی نمیشود .سیمهای آلیاژ حافظهدار با استفاده از روش ناحیه
جاگذاری 3در زمینه مقید میشوند .همچنین در فصل مشترک اجزاء با یکدیگر
سعی شده با پارتیشنبندی ،مشبندی منظم و ریزتری ایجاد شود .بر این اساس
تعداد المانها بر اساس تعداد و اندازه سیمها و اندازه و ضخامت میکروکپسول
تغییر میکند .بهعنوان مثال برای نمونه با یک سیم  200میکرومتری و
میکروکپسول  500میکرومتری ،تعداد  6480المان زمینه 120 ،المان سیم و
 348المان میکروکپسول ایجاد شده است .خواص مواد مورد استفاده در مقاله
در جدولهای  1و  2آورده شدهاند.
شبیهسازی در سه مرحله 1 4ثانیهای انجام میگیرد .مرحلهی اول اعمال
جابجایی ،در دمای  27 ºcتا  5میکرومتر به سطح باالیی مدل ،مرحلهی دوم
باربرداری و مرحلهی سوم دادن گرما تا دمای  90 ºcبه سیمها و شروع فرایند
بازگشتپذیری میباشد.

برای صحت سنجی نمونه با نتایج بهدست آمده از مقالهی گیالبرت و همکاران
[ ]13که در مورد استفاده از میکروکپسول در پلیمر میباشد ،مقایسه شده است.
در این مدلسازی ،زمینه یک مکعب توخالی از جنس رزین اپوکسی و
میکروکپسول از جنس اوره فرمالدهید میباشد .خواص مواد و شماتیک مدل
بهترتیب در جدول  3و شکل  3آورده شدهاند .در این مقاله برای شبیهسازی
رشد ترک و شکست از روش المان محدود توسعه یافته استفاده شده است.
همچنین برای اتصال دو سطح میکروکپسول و زمینه از چسبندگی طبق قانون
کشش-جدایش استفاده شده است .مدل در قسمت پایینی در جهت  xو y
مقید شده است .به سطح باالیی نمونه یک جابجایی عمودی بهطور شبه
استاتیک و تابع زمان در نقطۀ مرجع 5وارد میشود .مقدار این جابجایی %0.1
طول ضلع مکعب میباشد .در این مدلسازی ،مش دارای ساختار خطی  8گره
( )C3D8مورد استفاده قرار گرفته است .مدت زمان حل برای یک نمونه با دو
سیم  200میکرومتری و میکروکپسول  500میکرومتری  335دقیقه میباشد.
سیستم مورد استفاده  RAM 8 GB ،Intel Core i7-5500U CPUاست.
نمودارهای تنش-کرنش برای نسبت ضخامت به شعاع  0.055در دو حالت
با استحکام چسبندگی  5مگاپاسکال در شکل 4و  2مگاپاسکال در شکل 5
نشان داده شده است ،نتایج به دست آمده از شبیهسازی با نتایج مقاله مقایسه
شد و مطابقت خوبی مشاهده گردید.

محسن طاهری بروجنی و محمدجواد اشرفی
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Fig. 4 Simulation results in comparison with Gilabert et al. (2017) using
5 MPa as the interface strength
شکل  4مقایسۀ شبیهسازی با نتایج مقاله گیالبرت و همکاران در حالت استفاده از

چسب با استحکام الیه میانی  5مگاپاسکال
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Fig. 6 SMA behavior simulation results in comparison with Brinson and
Lammering. (1993) in -10⁰c temperature
شکل 6مقایسۀ شبیهسازی رفتار آلیاژ حافظهدار با نتایج مقاله برینسون و

المرینگ در دمای
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Fig. 5 Simulation results in comparison with Gilabert et al. (2017) using
2 MPa as the interface strength
شکل  5مقایسۀ شبیهسازی با نتایج مقاله گیالبرت و همکاران در حالت استفاده

از چسب با استحکام الیه میانی  2مگاپاسکال

Fig. 7 Stress-strain-temperature curve of SMA under induced of
temperature and stress cycle
شکل 7منحنی تنش-کرنش-دما آلیاژ حافظهدار تحت چرخه اعمال دما و تنش

 -5نتایج و بحث
 -1-5تأثیر وجود سیم آلیاژ حافظهدار

 -2-4صحت سنجی آلیاژ حافظهدار
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2.1
2.05
2
1.95

)σ (MPa

به منظور صحت سنجی رفتار آلیاژ حافظهدار ،از نتایج مقالهی برینسون و
المرینگ [ ]30استفاده شد .در این مقاله ،رفتار تنش-کرنش آلیاژ حافظهدار ،با
خواص مشابه جدول  2در دماهای مختلف ،به صورت آزمایشگاهی و مدل سازی
بررسی شده است .به این منظور ،یک المان حجمی نماینده ،به طور مکعبی
شبیهسازی شد و نتایج به دست آمده با نتایج این مقاله مقایسه گردید.
مشبندی مورد استفاده برای المان حجمی نماینده ،از نوع  C3D8میباشد.
همچنین دمای آلیاژ حافظهدار ،در مرحله بارگذاری و باربرداری ثابت ،و برابر با
 -10⁰Cمیباشد .پس از بررسی انجام گرفته ،مطابقت خوبی بین نتایج حاصل
از شبیهسازی ،با دادههای مقاله برینسون و المرینگ مشاهده شد .نمودار این
مقایسه در شکل  6قابل مشاهده است.
در ادامه برای مشاهدهی رفتار آلیاژ حافظهدار ،در چرخهی دمایی مورد
بررسی ،نمودار تنش-کرنش-دما ،برای یک المان حجمی نماینده مکعبی رسم
شد .منحنی رسم شده ،در شکل  7آورده شده است .در این چرخه ،ابتدا با
بارگذاری و افزایش تنش در دمای ثابت ،کرنش نمونه افزایش مییابد .سپس با
باربرداری در دمای ثابت ،تنش به مقدار صفر ،کاهش پیدا میکند .در مرحلهی
سوم ،در تنش ثابت صفر ،با افزایش دما ،کرنش نیز به مقدار صفر کاهش مییابد
و در مرحلهی آخر ،دما در تنش و کرنش ثابت به مقدار اولیه خود کاهش
مییابد.

در ابتدا تأثیر وجود و عدم وجود سیم آلیاژ حافظهدار بر تنش نهایی شکست
بررسی شده است (شکل .)8در تمام این حاالت شعاع میکروکپسول 500
میکرومتر و شعاع سیم  200میکرومتر است .از نتایج پیداست که افزودن سیم
به نمونه تحت کشش باعث باال رفتن تنش نهایی آن میشود .مشخصاً با افزودن
یک سیم افزایش  4%و با دو سیم افزایش  8%تنش نهایی شکست را شاهد
هستیم .روهاتاگی در مقالهای آزمایشگاهی تأثیر استفاده از سیم حافظهدار را
بررسی کرده و تأثیری مشابه نتایج شبیهسازی حاضر در شکل  8دیده
است[ .]31همچنین بونیال و همکاران نیز با افزودن سیم به نمونهای
افزایش  7%تنش نهایی شکست را مشاهده کردند.

1.9
1.85
2 wire

1 wire

without wire

Fig.8 The effect of SMA on ultimate fracture stress

شکل  8تأثیر سیم آلیاژ حافظهدار بر تنش نهایی شکست مدل
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Loading
Unloading
Shape memory effect

6
4
2

)D (μm

سیم آلیاژ حافظهدار در فرایند بازگشتپذیری از خود عملکرد بسیار خوبی
نشان داد ،همانطور که در شکل  10مشاهده میشود ،با افزودن تنها یک سیم
به نمونه ،میتوان بازشدگی ترک را از  5میکرومتر به  0.02میکرومتر رساند.
این پارامتر برای دو سیم به  0.008میکرومتر میرسد .تأثیر تعداد سیمها بر
بسته شدن ترک پس از باربرداری و پس از فعال شدن اثر حافظهداری به ترتیب
در شکلهای  9و  10نشان داده شدهاند.
و نیز مقایسه بین بازشدگی ترک در وضعیتهای مختلف برای دو سیم
حافظهدار در شکل  11نشان داده شده است ،اثرگذاری سیم بر بسته شدن ترک
در این شکل کامالً مشهود است ،بهطوری که دهانهی ترک که در ابتدا 5
میکرومتر باز شده بود پس از باربرداری به نزدیک  1.5میکرومتر میرسد و با
فعال شدن خاصیت بازگشتپذیری آلیاژ حافظهدار ،به کمتر از  0.01میکرومتر
میرسد .میزان بسته شدن ترک برای یک سیم  99.6%و برای دو سیم 99.8%
است در مقالهای آزمایشگاهی از ژو و همکاران [ ]18نیز با بهرهگیری از سیم
آلیاژ حافظهدار و بررسی با حالت بدون سیم دیده شد که بازشدگی ترک 60%
کاهش یافته و در مقالهای آزمایشگاهی از بونیال و همکاران [ ]23برای حالت
بیسیم و سیمدار بررسی انجام شده و وقتی از سیم استفاده شده ،بازشدگی
ترک  74%کاهش یافته است .همچنین آقامیرزاده و همکاران نیز در تحقیقی
آزمایشگاهی نتیجه همسو ارائه داده است[ .]32دلیل اختالفی که بین نتایج
آزمایشگاهی و نتایج این شبیهسازی در مقدار بسته شدن ترک وجود دارد این
است که در این شبیهسازی الیهی چسبی که پس از شکست از کپسول خارج
میشود در نظر گرفته نشده است .در واقعیت این چسب پس از خروج از
کپسول ،در شکاف ترک قرار میگیرد و بسته شدن ترک را تا حدی محدود
میکند.

محسن طاهری بروجنی و محمدجواد اشرفی
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Fig. 11 Crack opening distance at the end of each step for two wires
شکل  11بازشدگی ترک در انتهای هر مرحله برای دو سیم

کانتور جابجایی محوری برای حالت یک سیم حین رشد ترک ،پس از
بارگذاری و پس از اثر حافظهداری سیم در شکلهای  12تا  16نشان داده شده
است .مطابق شکل  12واضح است که در ناحیهای که ترک رشد میکند،
جابجایی محوری بیشتری اتفاق میافتد .همچنین مطابق شکل  13پس از رشد
کامل ترک و شکسته شدن زمینه و کپسول در انتهای وضعیت بارگذاری،
جابجایی محوری یکنواختی مشاهده میشود .در شکل  14پیوستگی جابجایی
در سیم قابل مشاهده است .طبق شکل  15این جابجایی محوری در نیمه باالیی
زمینه ،پس از اعمال دما و فعال شدن اثر حافظهداری سیم ،به طور یکنواختی
به سمت صفر میل میکند .در شکل  16نیز میتوان مقدار جابجایی نهایی سیم
و تغییرات پیوسته آن ،در قسمت میانی را مشاهده نمود.
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Fig. 9 Crack opening distance after unloading

شکل  9بازشدگی ترک بعد از باربرداری

Fig. 12 Axial displacement contour for a model with 1 wire and a radius
of 0.5 mm
شکل  12کانتور جابجایی محوری برای نمونه با یک سیم و شعاع کپسول 0.5 mm
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Fig.10 Crack opening distance at the end of shape memory recovery
شکل  10بازشدگی ترک در انتهای حالت حافظهداری

Fig.13 Axial displacement contour for a model with 1 wire and a radius
of 0.5 mm after loading
شکل  13کانتور جابجایی محوری برای نمونه با یک سیم و شعاع کپسول 0.5 mm

پس از بارگذاری
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مطالعه عددی خودترمیمی ترک با استفاده از ترکیب میکروکپسول خودترمیم و ....
 -2-5تأثیر قطر سیمها

پارامتر دیگری که مورد بررسی قرار گرفته است ،تأثیر شعاع سیمهای آلیاژ
حافظهدار بر عملکرد خودترمیمی میباشد .در ابتدا تأثیر این پارامتر بر تنش
نهایی شکست ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .همانطور که در شکل  17قابل
مشاهده است ،با افزایش شعاع سیمها ،تنش نهایی شکست نیز افزایش مییابد.
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Fig. 14 Axial displacement contour of wire and a 0.5 mm capsule after
loading
شکل  14کانتور جابجایی محوری سیم و کپسول  0.5 mmپس از بارگذاری
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Fig. 17 Ultimate fracture stress in the model with different wire radius
شکل  17تنش نهایی شکست در نمونه با سیمهای با شعاع متفاوت

در ادامه تأثیر شعاع سیمها بر روند کلی تنش در جهت اعمال کشش در
زمینه و سیمها نیز بررسی شده و نتایج ،نشان دهندهی آن است که با افزایش
این پارامتر ،تنشها بهطور کلی هم در زمینه و هم در سیمها افزایش مییابند
(شکل  18و شکل .)19
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Fig. 15 Axial displacement contour for a model with 1 wire and a radius
of 0.5 mm after shape memory effect
شکل  15کانتور جابجایی محوری برای نمونه با یک سیم و شعاع کپسول 0.5 mm
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Fig. 18 Stress in the direction of applying tension in the matrix due to the
radius of the wires
شکل  18تنش در راستای اعمال کشش در زمینه تحت اثر شعاع سیمها
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Fig. 19 Stress in the direction of applying tension in the wires under the
effect of the radius of the wires
شکل  19تنش در راستای اعمال کشش در سیمها تحت اثر شعاع سیمها

Fig. 16 Axial displacement contour of wire and a 0.5 mm capsule after
shape memory effect
شکل  16کانتور جابجایی محوری سیم و کپسول  0.5 mmپس از اثر حافظهداری
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برای بررسی تأثیر تغییر شعاع سیمها بر بسته شدن ترک ،در شکلهای
 20و  21بازشدگی ترک به ترتیب در حالت باربرداری و پس از فعال شدن اثر
حافظهداری نشان داده شده است .از نتایج بهدست آمده میتوان دریافت که
سیم  200میکرومتری در هر دو حالت عملکرد خوبی دارد اما سیم با شعاع
 150میکرومتر نمیتواند به درستی اثر حافظهداری را اعمال کند و همچنین
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مطالعه عددی خودترمیمی ترک با استفاده از ترکیب میکروکپسول خودترمیم و ....

2.5

سیم با شعاع  250میکرومتری پس از باربرداری از خود مقاومت بیشتری در
بازگشت نشان میدهد .و به همین علت حتی پس از فعال شدن اثر حافظهداری
نسبت به سیم  200میکرومتری عملکرد ضعیفتری نشان میدهد .همچنین با
توجه به مطالعات انجام شده در عمل ،هنگامیکه قطر سیم آلیاژ حافظهدار
افزایش مییابد ،یکنواختی ساختار کامپوزیت کاهش یافته که منجر به کاهش
خواص مکانیکی میشود .همچنین با افزایش شعاع سیم آلیاژ حافظهدار،
استحکام چسبندگی در فصل مشترک سیم/زمینه کاهش یافته که در نهایت
موجب کاهش خواص نهایی کامپوزیت میشود[.]36-33
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Fig. 20 Crack opening distance after loading with different wire radius
شکل  20بازشدگی ترک پس از باربرداری در نمونه با شعاع متفاوت سیمها

200 μm

4

2

ε
Fig. 22 The effect of capsule thickness ratio on the stress-strain diagram
for a two-wire sample
شکل  22تأثیر نسبت ضخامت کپسول بر نمودار تنش-کرنش در نمونه با دو سیم

همچنین دیگر عاملی که با تغییر نسبت ضخامت مورد ارزیابی قرار گرفت،
تنش نهایی شکست زمینه بود .نتایج بهدست آمده از این بررسی برای حالت
دارای سیم و بدون سیم به ترتیب در شکلهای  24و  25آورده شدهاند.
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Fig. 21 Crack opening distance after activating the memory effect with
different wire radius
شکل  21بازشدگی ترک پس از فعال شدن اثر حافظهداری در نمونه با شعاع متفاوت
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Fig. 23 The effect of capsule thickness ratio on the stress-strain diagram
for a wireless sample
شکل  23تأثیر نسبت ضخامت کپسول بر تنش نهایی شکست در نمونه بدون سیم

سیمها
 -3-5تأثیر نسبت ضخامت میکروکپسول
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Fig. 24 The effect of capsule thickness ratio on the ultimate fracture
stress in a two-wire sample
شکل  24تأثیر نسبت ضخامت کپسول بر تنش نهایی شکست در نمونه با دو سیم

1813

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

پارامتر دیگری که در ادامه بررسی گردید ،تأثیر نسبت ضخامت کپسول (نسبت
شعاع پوسته کپسول به شعاع کپسول) است .به این منظور نمونهها در وضعیت
بدون سیم و با دو سیم با شعاع  200میکرومتر ،در سه نسبت ضخامت متفاوت
ارزیابی شدند و شکسته شدن کپسول و یا جدا شدن کپسول از زمینه سنجیده
شد .در تمام حاالت استحکام الیه میانی  2مگاپاسکال میباشد .از نتایج
شکلهای  22و  23فهمیده شد که اگر کپسول از زمینه جدا گردد ،میتوان با
کاهش نسبت ضخامت (درحالیکه دیگر پارامترها ثابت نگه داشته شدهاند) از
جدا شدن آن جلوگیری کرد و کاری کرد که کپسول شکسته شود.
طبق شکلهای  22و  23زمانیکه کپسول شکسته میشود ،در نمودار
تنش-کرنش یک افت کوچک اتفاق میافتد (برای هر دو شکل این افت حوالی
کرنش  0.0001رخ داده است) اما وقتی کپسول جدا میشود ،نمودار با شیب
قبلی ادامه مییابد .در نتیجه در سه نسبت ضخامت مورد بررسی در هر دو
حالت با سیم و بدون سیم ،تنها در نسبت ضخامت  0.055کپسول شکسته
میشود.

در نمونه دارای دو سیم ،با افزایش نسبت ضخامت ،تنش نهایی شکست
نیز افزایش مییابد .برای نمونه با دو سیم ،با افزایش نسبت ضخامت از 0.055
تا  0.2شاهد افزایش  %9تنش نهایی شکست هستیم .این نتایج با نتایج مقالهی
گیالبرت و همکاران [ ]13همخوانی دارد .این محققان با افزایش نسبت ضخامت
از  0.011تا  0.111افزایش تنش  %30را گزارش کردند.

محسن طاهری بروجنی و محمدجواد اشرفی

مطالعه عددی خودترمیمی ترک با استفاده از ترکیب میکروکپسول خودترمیم و ....
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Fig. 25 Effect of capsule thickness ratio on ultimate fracture stress in
wireless sample
شکل  25تأثیر نسبت ضخامت کپسول بر تنش نهایی شکست در نمونه بدون سیم

 -4-5تأثیر شعاع میکروکپسول

در بررسی دیگر ،تأثیر شعاع میکروکپسول (نسبت حجمی) بر عملکرد شکست
میکروکپسول و تنش نهایی شکست بررسی شده است (شکل  26و  .)27برای
این کار ،از سه شعاع متفاوت کپسول در حالت بدون سیم و حالت دارای دو
سیم با شعاع  200میکرومتری استفاده شده است .در تمامی حاالت استحکام
الیه میانی  5مگاپاسکال میباشد و همچنین نسبت ضخامت کپسول  0.2است.
پس از بررسی مشخص گردید که افزایش یا کاهش شعاع میکروکپسول بر
شکسته شدن یا جدا شدن آن از زمینه تأثیری ندارد .و در تمامی حاالت
میکروکپسول از زمینه جدا میگردد .نتایج مشابه در مقاله مائولودین و
همکاران[ ]28و گیالبرت و همکاران[ ]13دیده شد .در مقالهی مائولودین و
همکاران ،با تغییر نسبت حجمی کپسول به زمینه ،از  2%تا  9%و در چهار نسبت
ضخامت متفاوت میکروکپسول ،تغییری در شکست ،یا جدایش میکروکپسول
مشاهده نشد .همچنین گیالبرت و همکاران نیز با تغییر نسبت حجمی از 0.05
تا  0.25تغییری در شکست ،یا جدایش میکروکپسول مشاهده نکردند.
از دیگر نتایج این بررسی پارامتری ،تأثیر شعاع میکروکپسول (نسبت
حجمی) بر تنش نهایی شکست میباشد که در هر دو حالت با سیم و بدون
سیم ،با افزایش شعاع میکروکپسول ،تنش نهایی شکست افزایش مییابد.
مائولودین و همکاران با افزایش  10%نسبت حجمی کپسول ،افزایش  15%تنش
نهایی را گزارش کردهاند.

Fig. 27 Effect of microcapsule radius on ultimate fracture stress in
wireless sample
شکل  27تأثیر شعاع میکروکپسول بر تنش نهایی شکست در نمونه بدون سیم

کانتورهای تنش در راستای کشش برای شعاع  1.5میلیمتری در شکل
 28نشان داده شده است .در این حالت ،ترک ،میکروکپسول را دور میزند و
کپسول ،از زمینه جدا میگردد .در این حالت ،خودترمیمی بهدرستی اتفاق
نمیافتد .با اینحال که میکروکپسول از زمینه جدا شده ،تنش در میکروکپسول
و اطراف میکروکپسول ،در زمینه وجود دارد .علت این تنش بهدلیل ایدهآل
نبودن نوع مش است .هرچند ممکن است که شکل  28این تصور را به وجود
بیاورد که میکروکپسول به طور کامل از زمینه فاصله گرفته ،اما باید در نظر
داشت که در شکل  28تمامی جابجاییها و تغییر شکلها جهت مشاهده بهتر
 20000برابر شدهاند .همچنین در حالت ایدهآل ،کپسول باید از دو سمت باال
و پایین ،همزمان جدا شود که این امر در شبیهسازی اتفاق نمیافتد.

3.5
Fig. 28 Stress contour in tension direction for wireless model with 1.5
mm capsule radius
شکل  28کانتورهای تنش در راستای کشش برای نمونه بدون سیم و شعاع کپسول
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Fig. 26 The effect of microcapsule radius on the ultimate fracture stress
in a two-wire sample
شکل  26تأثیر شعاع میکروکپسول بر تنش نهایی شکست در نمونه با دو سیم
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1.5 mm

 -5-5تأثیر استحکام الیه میانی

پارامتر دیگر مورد ارزیابی ،استحکام الیه میانی میباشد .همانطوریکه انتظار
میرود ،افزایش استحکام الیه میانی در حالتیکه دیگر پارامترها ثابت هستند،
موجب افزایش احتمال شکسته شدن میکروکپسول میگردد .این نتیجه نیز در
هر دو حالت بدون سیم و دو سیم  200میکرومتری یکسان است .نمونه مورد
بررسی در این حالت دارای میکروکپسول با نسبت ضخامت  0.2و شعاع 500
میکرومتر است .طبق شکل  29در وضعیت حاوی دو سیم ،با افزایش این
پارامتر ،تنش نهایی شکست نیز افزایش مییابد .مشابهاً در حالت بدون سیم در

مطالعه عددی خودترمیمی ترک با استفاده از ترکیب میکروکپسول خودترمیم و ....

شکل  30با افزایش استحکام الیه میانی و افزایش احتمال شکسته شدن
کپسول ،تنش نهایی شکست زمینه نیز افزایش مییابد .این نتیجه با مقاله
گیالبرت و همکاران مطابقت دارد[.]13
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10

که استحکام الیه میانی به  10مگاپاسکال برسد ،کپسول در تمامی نسبت
ضخامتها و تمامی نسبت حجمیها شکسته میشود.
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Fig. 29 Effect of interface strength on ultimate fracture stress in two-wire
sample
شکل  29تأثیر استحکام الیه میانی بر تنش نهایی شکست در نمونه با دو سیم
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پس از بررسیهای انجام گرفته در نمونهای با زمینهای از جنس بتن و
میکروکپسول با پوستهی شیشهای که با سیم آلیاژ حافظهدار نیکل-تیتانیوم
ترکیب شده است ،فهمیده شد که سیمهای آلیاژ حافظهدار ،در بسته شدن
دهانه ترک ،تأثیر قابل مالحظهای دارند .بهطوری که تنها با افزودن یک سیم
آلیاژ حافظهدار ،بازشدگی ترک ،از  5میکرومتر به  0.02میکرومتر کاهش
مییابد .این روند ،با افزایش تعداد سیمها بهبود مییابد .از سوی دیگر ،افزودن
سیمهای آلیاژ حافظهدار بر تنش نهایی شکست نیز تأثیر مثبت دارد .در نتیجه
افزودن سیم آلیاژ حافظهدار ،موجب بهبود استحکام شکست میشود .با بررسی
شعاع سیمها دیده شد که هرچند افزایش شعاع سیم موجب افزایش تنش نهایی
شکست میشود ،اما بر بسته شدن دهانه ترک ،تأثیر مثبتی ندارد .همچنین
شعاع کمتر سیم ،توانایی کمتری برای بستن دهانهی ترک دارد .با تغییر
ضخامت و شعاع میکروکپسول ،دریافته شد که کاهش ضخامت ،موجب باال
رفتن احتمال شکست میکروکپسول میگردد اما تغییرات شعاع میکروکپسول
(نسبت حجمی) تأثیری بر احتمال شکست ندارد .در انتها استحکام الیه میانی
بررسی شد و مشخص شد که با افزایش استحکام الیه میانی ،میتوان احتمال
شکست میکروکپسول را افزایش داد .طبق ارزیابی حاصل از شبیهسازی زمانی
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