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بررسی آزمایشگاهی اثر فورفوریالسیون بر مد ترکیبی
شکست چوب راش
 حمیده عبدلزاده ؛ فارغالتحصیل دکتری علوم و صنایع سوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران
 محمد الیقي؛ استادیار گروه علوم و صنایع سوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران
 قنبر ابراهیمي؛ استاد گروه علوم و صنایع سوب و کاغذ دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ایران

چکیده
در اين توقيق شکست مد ترکيبي  I/IIو
سيستم  RLو  TLانتخا

را

و و

پ يلر آن به اورت آزماياگاهي بررساي شاد .از ايان رو ،دو

شدند که در آنها افوات ترک در طوم الياف و

گستر

مييابند .ايان بررساي نااان داد

آ از رشد ترک در مد ترکيبي ميتواند با معيار بسيار ساادة شکسات در ايان سيساتمهاا ارزياابي شاود .نتاايج نااان داد
فورفوريالسيون بر بار بوراني شکست اثر ميگاارد و باعث تليير نلودارهاي نيروا تلييرمکان آزمونهها ميشود .باه دنباام
تليير مقدار نيروي بوراني شکست ،مقادير لرمگي شکست مد ترکيبي  I/IIتليير ميکناد .باا فورفوريالسايون در هار دو
سيستم ترک روند پراکن

 KIC/KIICتليير کرد که نااندهندة تليير ماهيت ماد در اثر فورفوريالسيون است .نتاايج تو يال

تصاوير ميکروسکوپ الکتروني ناان داد ايجاد ميکروترکها در ساختار و
باعث تليير لرمگي شکست و
مقاومت به بر

پ يلر ميشود .اين تلييرات همزمان باا تلييار ماهيات مااد و باه دنباام آن افازاي

موازي الياف در اثر پ يلريزاسيون باعث تليير لرمگي شکست توت مد ترکيبي ميشود.

واژگان کلیدی :لرمگي شکست ،و

 نویسندة مستول

پ يلر احتلااالً يکاي از عاوام ي اسات کاه

پ يلر ،فورفوريالسيون ،مد ترکيبي ،مکانيک شکست.

Email: h_abdolzadeh@ut.ac.ir
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مقدمه

را به ع ت تخلينهااي ضاعي

ظرفيات تولال باار

توت تیثير قرار ميدهد[ .]3را

ار براي تو يل اين

کاربردهاي ساز اي و

در دهههاي اخير به سابب

مسائل زيساتمويطاي و اکولاوژيکي و حفاد مناابع
انرژي پيارفتي قابل مالحظه کارد اسات .در واقاع،

ترکها استفاد از مکانيک شکست است.
اعضاااي ااوبي در ساااز هااا داراي نااواحي

اعضاي وبي داراي معايب طبيعي رشد مانند گر هاا

موضعياند که در اثار بارهااي وارد بار

و انوراف الياف يا تارکهاا و شاکافهااي ناشاي از

علود بر الياف زيادي را متولل مايشاوند .مکانياک

خاک کردناند .براي بهينهسازي اين مادة ارزشالند،

شکست رفتار ترک را در سه گرو طبقهبندي ميکناد

در ساطي

(شکل  .)1شکست در مد  Iنااندهندة جدايي متقارن

يافتااه اساات کااه اهلياات آن در

کااي نرمام است .مد  IIشامل تن هاي

انواع رو هاي حفاظت و اااال
جهااان گسااتر

او

توت تن

و کاا

کاورهايي هلچون ايران ،که با کلبود شاديد او

برشي در افوه و مد  IIIياا ماد پاارگي تان هااي

مواجه است ،دو ندان ميشود .فرايندهايي نظير توليد

برشي خارج از افوه است .شکافها و تارکهاا در

پ يلرها نيز نهتنها با اضافه کردن ياک مااد باه

تيرهاي وبي ساز ها ا ب در معارض ماد ترکيباي

موجب تلييار در سااختار آن و ساپس

[4

و

ساختار و

تليير در خواص مکانيکي و فيزيکي فرآوردة حااال

(مد  Iو  )IIهستند؛ يعني ترکيبي از کا

و بر

و .]5

ميشوند ،ملکن است طي فرايناد سااخت معاايبي را
به وجود آورند که کاربرد ساز اي آن را

نيز در و

با مودوديتهايي هلرا سازند .فورفوريل الکل 1يک
پ يلر شيليايي با منای گياهي (زيست پ يلار) 2اسات
کااه باعااث واکااايدگي ااو

ماايشااود و ا ااب

واکايدگي به وسي ة هوموپ يلريزاسايون باه ااورت
پايدار باقي ميماند و ميتواند ويوگيهاي و

شکل  .1چهار مد مختلف شکست در جسم دارای ترك

را به

پ يلار دياوار اي باا ثباات ابعاادي

شرايط ترکيبي بياتر در اعضاي ساز هايي که در

و مقاو به اسايد و بااز بهباود دهاد[ .]1درک

معرض بارگااري خلاي اند ايجاد ميشاود و ا اب

و ندساز هاي وبي از اين نظر مهم

با خاايت آنيزوتروپيک مواد وبي بدتر ميشود[.]6

است که ساز به ع ت معايب دروني ،مانند تارکهاا،

ناديد گرفتن اثر برهمکان

ماد ترکيباي در طراحاي

قبل از رسيدن به ظرفيت بارگااري پي بينيشد  ،کاه

ساز هاي وبي ملکن است به خطاهااي معناادار در

آن را تعياين مايکناد ،د اار گسايختگي

پي بيني مقاومت و معيار شکست مد ترکيباي منتهاي

سانتي

شود .بنابراين ،پي بيناي گسايختگي اعضااي اوبي

شکل يک او
خو

شکست و

معيار تن

ميشود[ .]2اين عامل رو هاي طراحي تان

شکافدار از اهليت بسيار زيادي برخوردار است .اين
1. Furfuryl Alcohol
2. Bio Polymer

معيارها ا ب به منزلاة ساطو شکسات بار حساب
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مد  Iو  IIتعيين ميشاوند .باه

توقيق ميتواند سرآ ازي براي بررسيهاي بيااتر در

فاکتورهاي شدت تن

عبارت ديگر ،به مثابة مکان هندسي که در اثر شکست

زمينة مکانيک شکسات ايان ماواد سااختلاني باشاد.

به وجود ميآيد براي هلة ترکيبهاي  KIو  KIIتعيين

عالو بر آن ،به ع ت اينکه و

پ يلرهااي فاوراني

ماايشااود .معيارهاااي موجااود بساايار تجرباايانااد و

در کاورهاي اروپايي وارد توليد تجاري شد اند و در

کاربردشان مودود به ترکهاايي اسات کاه در طاوم

استفاد ميشوند ،اين

الياف وبي گستر

ساخت ساز هاي وبي مخت

مييابند [ .]7جهت تارک مهام

فرآوردة وبي گزينة مناسابي باراي ايان توقياق باه

است .زيرا تفاوتهاي زيادي در رفتار شکسات باين

شاالار ماايرود .بنااابراين ،در اياان بررسااي خااواص

وجود دارد .بر

پ يلر را ا فورفوريل الکال

در و

ترکها با جهتهاي مخت

مکانيک شکست و

اين اساس ،بررسي از منظار مکانياک شکسات باراي

توت مد ترکيبي در سه سطي مخت

گسيختگي مکانيکي در مقايساه باا رو هااي سانتي

(کم ،متوسط ،نسبتاً زياد) ارزيابي شد.

مقاومت مااد تااريي بهتاري ارائاه مايکناد .وقتاي
جابهجايي در ضخامت افوه به اندازة کافي مقياد و
مودود باشد ،يعني شرايط کارن

اافوهاي برقارار

شود ،مقدار اويي  KCبا آزماي

به دسات مايآياد.

فورفوريالسايون

مواد و روشها
روش آزمون و مواد
اسااتاندارد يااا رو

آزماياااگاهي خااااي بااراي

 KCبه عنوان کليت مقاومت مواد در مقابال تارک باه

آزمونههاي شکست ماد ترکيباي او

کار مايرود .پاارامتر  KCلرمگاي شکسات کارن

ديگري تدوين ناد است و پووهاگران آزمونههااي

افوهاي ناميد ميشود [.]8

آزماياگاهي مخت في براي آزمون شکست مد ترکيبي

اخيااراً توقيقااات قاباال مالحظااهاي در زمينااة

و

و هار ماادة

به کار برد اند .در مطالعات مکانياک شکسات

باا اساتفاد از رو هااي

رو هاي مخت في باراي آزماون وجاود دارد .گااهي

مکانيااک شکساات انجااا شااد اساات .اا ا يتاارين

براي ايجاد شرايط ماد ترکيباي ،باا کلاک گارفتن از

توقيقات دربارة ويوگيهاي شکسات توات مادهاي

تجهيزات خاص ،خل

همزماان باه قطعاة

خالق  Iو  IIبود .ولي الز است ،بر اسااس شارايط

تواات آزمااون اعلااام ماايشااود (رو

واقعااي اعضاااي تواات بااار ،ساااز هاااي ااوبي و

آزمونههاي  SENTروشي متداومتر است که به ع ت

فرآورد هاي مرتبط با آن توت مد ترکيبي نيز بررساي

نياز کلتر به تجهيزات خااص باراي آزماون مکانياک

فورفوريلدارشد در سااخت

شکست و تعيين لرمگي شکست توت مد ترکيباي

ساز هاي اوبي ،اساک ههااي اوبي ،پالهاا ،و در

به کار ميرود و نتايج آن مانناد آزماونهااي ترکيباي

مب لان پارکهاي شهري به منزلة جزئي از سااز هااي

مقايسهاي بسايار خاوبي دارد.

ويوگيهاي شکست و

شوند .معلوالً از و

خل

و کا

ارز

و کا

.1)MMB

وبي استفاد ميشود .با توجه باه اينکاه تااکنون در

رو هاي مخت في هم براي تفسير نتاايج بار حساب

کاور توقيقات جامعي در زميناة مکانياک شکسات

مد  Iو  IIبوراني به کار رفتاه اسات.

و

و فرآورد هاي وبي انجا نااد اسات ،ايان

شدتهاي تن

1. Mixed-mode bending test
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والنتين و کومو [ ]9توقيقات در زمينة ماد ترکيباي را
جلعبندي کرد اند.
در اين توقيق از و
گونة را
کا ا

منومر فورفوريال الکال ،در حضاور کاتااليزور اسايد
سيتريک ،مطابق رو

تارييشدة مؤلفان انجا شاد

راساتتاار بادون عياب

[ .]11بر اساس اين رو  ،آزمونهها در سه ساطي باا

استفاد شد .شاکل هندساي آزموناههااي

سااه مقاادار متفاااوت فورفوريالساايون  20و  30و 65

يااک لبااة شااکافدار )SENT( 1در شااکل 2

دراد ،که به ترتيب سطو کم و متوساط و زيااد را

ميآيد [ .]10آزموناههاا باا پهنااي  30و طاوم  60و

تاکيل ميدادند ،آماد شدند.

ضخامت  20مي يمتر تهيه شدند .در اين آزمونهها ،که

ترک مقدماتي آزمونهها در دو مرح ه دقيقاً قبل از

در دو سيستم  RLو  TLتهيه شادند ،تارکهاايي باا

آزمون شکست ايجاد شد .در آ ااز باا اساتفاد از ارة

زاوية  ،φکه ميتواند بين  0تا  45درجه متليار باشاد،

مويي برقي شکافي به عرض  1مي يمتر و در ادامه باا

ايجاد شد .اين ترکهاي مجازي را بهدر دقيقااً وساط

ترک مد ترکيبي با طولي باين

قطعه ( 𝑤2و 𝑙 )2با دو زاويه ( 45و  )φ= 0ايجاد شدند.
عل يات فورفوريالسيون آزمونهها ،بعاد از بار

ابعاد اوليه و قبل از ايجااد تارک مجاازي ،باه کلاک

کلک تي ااال بر

 1تا  3مي يمتر با بار ضربهاي کم در آزمونههاا ايجااد
شد [ .]12مقدار مياانگين دانسايته و درااد رطوبات
آزمونهها در جدوم  1ميآيد.

شکل  .2آزمونههای SENT

1

1. Single-edge notched tension
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جدول  .1مقدار میانگین دانسیته و درصد رطوبت آزمونهها

آزمونهها
و

را

و

پ يلر

فورفوريالسيون

ميزان رطوبت ()%

دانسيته ()gr/cm3

افر (شاهد)

(9/27 )0/32

(0/61 )0/059

کم

(6/26 )0/43

(0/64 )0/041

متوسط

(4/70)0/72

(0/70 )0/090

زياد

(4/61 )0/5

(0/71 )0/075

مقادير داخل پرانتز نااندهندة انوراف از استاندارد است.

هلانطور که در شاکل  2مالحظاه مايشاود ،در

آزمونههاي شکست مد ترکيبي با تعياين ترکياب

آزمونههاي  SENTشکافهاايي باا شايب  φاز خاط

بوراني  KIو  KIIاز بارگاااري در آ ااز شکسات باه

تقارن قطعه براي به دسات آوردن شارايط بارگاااري

دست ميآيند .تعيين بار بوراني باه تفساير نيااز دارد.

مد ترکيبي ايجاد شد .شيب تارک ( 0 )φو  45درجاه

زيرا ماخق شاد اسات هليااه آ ااز شکسات را

براي دو سيستم  RLو  TLدر نظر گرفته شد.

نليتوان با انداز گيريهاي نلاودار نياروا تلييرمکاان

ضريب شدت تن  ،که در بياتر مواقع باا واحاد

با دقت تعيين کرد .بناابراين ،اکستانسايومتري در سار

𝑚√ kPaبيان ميشود ،به کلک رواباط  1و  2تعياين

شکاف مقدماتي نصب ميشاود تاا شاکافخاوردگي

ميشوند:

ماد را در نوک ترک بهراحتي راد کند (شکل  .)3به

()1

𝑑𝑛𝑎 )𝜑( 𝐼𝑓𝑎𝜋√𝜎 = 𝐼𝐾

طور معلوم بار بوراناي بااري اسات کاه در آساتانة

()2

𝐾𝐼𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎𝑓𝐼𝐼 (𝜑),

توسعة شکاف انداز گيري و ثبت ميشود .اين مقادار

توابع  fIو  fIIبه شکل هندسي آزمونهها و طبيعت

ا ب به طور قابل مالحظهاي کلتر از بار حاداکثر در

ارتوتروپيکي ماد وابستهاند .باراي شاکل هندساي و

نلااودار نياارواااتلييرمکان اساات .هلااة آزمااونهااا بااا

مادة طبيعي ،اين توابع با استفاد از آناليزهااي عنااار

بارگااري  6مي يمتر بر دقيقه انجا شدند.

مودود کرن

افوهاي تعيين ميشاوند .جرنويسات

[ ]10در توقيقات خود با به کار باردن رو

عنااار

مودود براي شيب  φترکهاي هر سيستم در دامناة 0
تا  45درجه براي توابع  fIو  fIIمعاادالت  3و  4را باه
دست آورد:
(𝑓𝐼 (𝜑) = 3.028 − 3.22 × 10−3 𝜑 + )3

3.73 × 10−4 𝜑 2 − 9.14 × 10−6 𝜑 3 ,

()4

𝑓𝐼𝐼 (𝜑) = sin(2𝜑)(0.644 + 4.89 × 10−3 𝜑.
 φبر حسب درجه است.

شکل  .3آزمونههای  SENTتحت آزمون
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یافتهها و بحث

در آ از شکست در ناوک تارک (شاکل  )4مواسابه

بررسي آزموناههاا بعاد از شکسات نااان ماي دهاد

ميشود .عالو بر آن ،از اين نلودارها نتاايج ديگاري

شکست در جهت الياف آ از و در طوم الياف در هار

دربارة اثر فورفوريالسيون در نووة شکست در هر دو

دو سيستم و با هر شيبي که داشته باشد ادامه ميياباد.

سيستم ميتوان به دست آورد.
زماني که  φ=45است ،در هار دو سيساتم مقادار

شااکل  4خالاااهاي از نتااايج نلودارهاااي نيااروا

بار بوراني در آ از شکست با فورفوريالسيون کاه

تلييرمکااان ( )P-δسيسااتم  TLو  RLرا در دو زاويااة

مييابد .ولي در ادامه با افزاي

انواراف تارک از خاط تقاارن مااد ( φ=0و

مخت

سطي فورفوريالسيون

اين مقدار حالت اعودي پيادا ماي کناد و در ساطي

 )φ=45ناان ميدهد.
نلودارهاااي دو سيسااتم نااهتنهااا در مقااادير نياارو

فورفوريالسيون زياد از آزمونههاي شااهد نياز پيااي

حداکثر در مرح ة شکست تفاوت دارند ،ب کاه آ ااز

ميگيرد .در اين حالت آزمونههاا باه طاور هامزماان

در مراحل متفااوت

و

رشد ترک در سيستمهاي مخت

متاایثر از مااد  I/IIهسااتند .در نااين حااالتي ،باار

همزمان در آزمونهها اتفااق مايافتاد .بررساي

اتفاق ميافتد .در هر دو سيستم قبل از رسيدن بار باه

کا

حداکثر ( )PMaxو مقدار آن در حد تناسب آ از رشاد

مقاومتهاي مکانيکي و

ترک اتفاق ميافتد.

الکل با رو هاي استاندارد مقاومت مصالي نيز ناان

پ يلر را اا فورفوريال

داد فورفوريالسيون بر خواص مقاومتي فرآورد ماؤثر

مقادير لرمگي شکست ماد ترکيباي ،کاه داراي

است [ .]11خالاهاي از نتايج در جدوم  2ميآيد.

مقاديري براي مد  Iو  IIاست ،در هر دو سيساتم بار
اساس مقادير بار بوراني بهدستآمد از اکستانسيومتر

جدول  .2خواص مکانیکي چوب راش و چوب پلیمر راشـ فوران با سطوح مختلف

خل

‖C

نوع آزمون

واحد بر اساس

27/85

7/72
9/13
9/15

σMax
36/45

EL

MOE

3666/25

11045/2

94/21

4/62

کم

44/51

5369/2

12971/5

116/45

3/63

11/84

متوسط

58/84

6310/17

13896

128/39

2/95

12/96

32/38

زياد

59/19

6374/75

15575

140/45

2/23

14/54

32/43

 :Tکا ؛  :Cفاار؛  :Sبر ؛ ‖ :موازي الياف؛ ┴ :علود بر الياف
MPa

9/ 5

17/43

4/44

┴C

MOR

شاهد
فورفوريالسيون

استاتيکي

┴T

‖S

سختي ()KN
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1.4

سی ت φ= ̊ RL

1.4

سی ت φ= ̊ TL

1.2

1.2

شا د

شا د

ک

ک

1

متوس

1

متوس

زياد

0.8

نیرو ()kN

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0

0

نیرو در حد ت لی

نیرو در آ از ش

نیرو در حد ت لی

نیرو درآ از ش

1.4

1.4

سی ت ̊ RL

سی ت ̊ TL

=ϕ
1.2

=ϕ
1.2

شا د

شا د
ک

ک

1

1

متوس

0.6

زياد

0.8
0.6

0.4

0.4

0.2

0.2
0

0

نیرو درآ از ش

نیرو در حد ت لی

=φ

متوس

0.25

زياد
0.2
0.15

نیرو در حد ت لی

̊ =φ
0.3

شا د
ک

0.25

متوس

زياد

0.2
0.15
0.1

0.1

RL System

TL System

()mm

0

0

RL System

TL System

شکل  .4اثر زاویة ترك بر نیرو و تغییر مکان بهدستآمده از آزمون شکست SENT

()mm

0.05

0.05

تغییرم ان مرحله آ از ش

ک

0.3

تغییرم ان مرحله آ از ش

̊

شا د

نیرو ()kN

0.8

نیرو ()kN

متوس
زياد

نیرو درآ از ش

نیرو ()kN

0.6

زياد

0.8
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بر اساس نتايج ،با افزاي

فورفوريالسيون ،مقدار

لرمگيهااي شکسات متفااوت باين سيساتمهااي

و

ماايتوانااد متاایثر از رو هاااي آزماااي ،

مقاومت برشي موازي الياف در آزموناههاا افازاي
مقاومت کااي علود بر الياف کاه

مايياباد .ايان

دستاوردها نتايج توقيق حاضار را تاا حادي تااريي
ميکند و به نظر ميرسد افازاي
شکست و به دنبام آن افزاي

مقادار باار بوراناي
 KIICدر آزمونههايي با

 φ=45ندان دور از انتظار نباشد.

گونههاي اساتفاد شاد  ،و تعياين مقادار ( Pcنياروي
ترک) باشد [ 13و .]14
بر اساس جدوم  1فورفوريالسيون باعث افزاي
دانسيته ميشود .عالو بر آن ،توقيقات ناان ميدهاد
پ يلريزاسيون منومر فورفوريل الکل در ديوار باعاث

در حالي که در آزمونههايي که مقدار  φ=0اسات
بااا فورفوريالساايون و افاازاي

مخت اا

باز و کايد شدن و افازاي

ضاخامت آن مايشاود

سااطي آن مقاادار بااار

[ .]15پهنبرگان گسيختگي بسيار پيچيد اي در ساطي

مايياباد .در

شکست دارند که شامل گسايختگي جادار و حفار

نين حالتي مد ترکيبي فقط مقاديري باراي  KICدارد

است و به دنبام زاوية ميکروفيبريلهاي  S2به وجاود

بوراني مؤثر در تعيين لرمگي کااه
و مد مؤثر شکست مد  Iاست.

ميآيد .شکست در و

با دانسيتة کام باه عباور از

تعيااين مقاادار لرمگااي شکساات بورانااي در

جدار و حفر تلايل دارد؛ در حاالي کاه در دانسايتة

آزمونههاي تير يکسر گيردار دولنگه )DCB( 1توات

باالتر به طور همزمان شکست عبور از جدار و حفر

مد  Iنتيجه ماابهي مانند اثر فورفوريالسيون بر مقدار

و بين س ولي مااهد شاد اسات [ .]4در نتيجاه باا

بوراناي نااان داد .البتاه نتاايج

تليير مد ريزشکست 2در اثر فورفوريالسايون مقاادير

فاکتور شادت تان
جدوم  2و کاه

مقاومت کااي علود بر الياف در

اثر فورفوريالسيون نيز نتايج اين قسلت از توقياق را
تیييد ميکند .مقايسة مقدار لرمگي شکست بوراني
در دو سيستم مخت

لرمگي شکست نيز تليير ميکند.
بر اساس جدوم  1مقدار رطوبات تعاادم او
پ يلر با افزاي

مقدار پ يلريزاسيون کاه

مايياباد.

ناان ميدهد سيستم  RLداراي

دو عامل رطوبت و پيااينة خااک شادن از عوامال

مقااادير باااالتري اساات .اسااليت و هلکاااران [ ]4در

بسيار مؤثر در لرمگاي شکساتاناد [ ]4و احتلاام

توقيقات خود به نتيجهاي ماابه دست يافتند .ايااان

دارد در سااطو پااايين فورفوريالساايون ،لرمگااي

ع ت اين تفاوت را اثر پلزناي اشاعههاا دانساتند .در

شکست متیثر از رطوبات فارآورد نياز باشاد .اون

سيستم  TLهنگا انتاار ترکها در جهت مسير طولي

مقدار پ يلر در ديوار اندک است ،اثري در خااايت

اشعهها کلترين مقاومت را در برابر انتاار ترک دارند.

مقادار  KICدر

در نتيجه ،هلان اشعهها مايتوانناد ماانعي در جهات
انتاار ترکهاا در جهات  RLباشاند و لرمگاي را
افزاي

دهند [ .]4عالو بر اين فورفوريالسيون باعث

تقويت ديوارة اشعهها و تقويت اثر پلزناي مايشاود.
1. Double Cantilever Beam

لرمگي و

ندارد و باعث کااه

سيستم  TLميشود .عالو بر آن ،خااک کاردن نياز
باعث همکايدگي در ديوار و تلرکز تن

در او

ماايشااود و بااه دنبااام آن تاارکهااايي در مقياااس
ميکروسکوپي در و

به وجود ميآيد.
2. Microfracture
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شکل  .5اثر فورفوریالسیون در سطح میکروسکوپي و مشاهدة ریزتركهای مؤثر در گسیختگي بین سلولي

به منظور بررسي اثر فورفوريالسايون بار دياوارة
س ومها و بررسي تلييارات باهوجودآماد در دياوارة

ااو

را

سيستم مخت

و ااو

پ يلاار حاااال از آن را در دو

مقايسه ميکند.

و

پ يلرها از مقاطع عرضي آزمونههااي شااهد و

لرمگي شکست جزء خواص مواد است [ .]8با

ااو

پ يلاار عکااسهاااي ميکروسااکوپ الکترونااي

مقادير  KICو  KIICبهدستآمد از مد

( )SEMتهيه شد که در شکل  5ميآيد.
از آنجا که و

را

بررسي پراکن

ترکيبي ميتوان به نتايج خوبي درباارة خاواص مااد

جزء گونههاي حساس به

رسيد .هلانطور که در شکلهاي  6و  7ميتوان ديد،

خاااک شاادن اساات ،احتلااام ايجاااد تاارکهاااي

پراکن

ايان مقاادير در آزموناههااي شااهد هار دو

ميکروسکوپي در و  ،طي عل يات ساخت او

سيستم تقريباً يکشکل است که ميتوان مااابه آن را

پ يلر با کاتااليزور حارارت ،اجتناا ناپااير باه نظار

در نتايج ساير موققان نيز بهوضو ديد [.]10

ميرسد .اين ترکها طي بارگااري به هم ميپيوندناد

با فورفوريالسيون (سطي کم) ايان پاراکن

قادري

و شکست در طاي بارگاااري را تساريع مايکنناد و

تليير ميکند .ولي خط براز شد تقريبااً رونادي مانناد

مقدار  KICرا در اين سيساتم در آزموناههااي او

آزمونههاي شاهد را طاي مايکناد .باا بااال رفاتن ساطي

پ يلر کاه

ميدهند .از طرف ديگر ،استفاد از پ يلر

در ساختار و

خاايت پالستيک و

ميدهد و متناسب با افازاي

را افزاي

فورفوريالسيون اين روند کامالً تليير ميکند .نتايج نااان
ميدهد ماهيت مادة اوليه در اثار فورفوريالسايون کاامالً

ساطي فورفوريالسايون

قابل تلييار اسات و ايان تلييارات را بار اسااس ساطي

افزود شدن خاايت پالستيک فرآورد تا حد زيادي

فورفوريالسيون مايتاوان کنتارم کارد .نانچاه اافوة

بر اثر منفاي حارارت طاي پ يلريزاسايون و رطوبات

ديگري را از هلان جنس ،ولاي حااوي ترکاي باا طاوم

تعادم کلتر فرآورد

به ميکند.

شکلهااي  6و  7ساطو شکسات ماد ترکيباي

متفاوت از طوم ترک قب ي ،تا شکست توت کا

قرار

دهيم ،مقدار  Kبوراني آن براي هر دو حالت بايد مساوي
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باشد .با داشتن  Kبوراني مد ترکيبي ميتاوان پاي بيناي

است .ولي روند بهدستآمد ماابه نتايج قب ي اسات.

کرد که ترک با ه طولي و در ه موقعيتي (توات اه

مهمترين ع ت تفاوت مقادير نووة تعياين مقادار باار

زاويهاي) ميتواند در ساز وجود داشته باشد؛ ماروط بر

بوراني در شکست اسات .عاالو بار آن ،رو هااي

اينکه مقدار تن

اعلالي بر ساز معين باشد.

مقادير لرمگي شکست باهدساتآماد در ايان

آزماي  ،گونههاي استفاد شد  ،شرايط خاک شادن،
و نوع روياگا نيز در اين زمينه مؤثرند [.]14

توقيق با توقيقهااي ديگار از نظار مقادار متفااوت

شکل  .6سطوح شکست مد ترکیبي در چوب راش و چوب پلیمر آن در سیستم ترك TL
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شکل  .7سطوح شکست مد ترکیبي در چوب راش و چوب پلیمر آن در سیستم ترك RL

نتیجهگیری
نتايج ناان مي دهند فورفوريالسيون بار باار بوراناي
شکست آزمونههاي  SENTاثر مايگااارد .هلچناين
باعااث تلييراتااي در نلودارهاااي نيااروا ا تلييرمکااان
ميشود .با تليير مقدار نيروي بوراني شکست مقاادير
لرمگي شکست مد ترکيبي  I/IIتلييار مايکناد .باا
فورفوريالسيون در هر دو سيستم ترک روند پاراکن
 KIC/KIICتليير ميکند که نااندهنادة تلييار ماهيات
و

در اثر فورفوريالسيون است .هلچنين بررساي

ريزنگارهاي ميکروسکوپ الکتروني نااان مايدهناد
همزماني حضور ميکروترکها در ساختار و
و تليير ماهيت ماد و افزاي

مقاومت به بر

پ يلر
موازي

الياف آن در اثر پ يلريزاسيون احتلاالً يکي از عوامال
مهم تليير در لرمگي شکست او

پ يلار را اا

فوران است .البته بايد به اين نکته توجه کرد که را
از گونههاي بسيار حساس به حرارت است و ملکان
است توقيق با گونههاي وبي ديگر و با کنترم بياتر
شرايط حرارتدهي در پروساه پ يلريزاسايون نتاايج
بهتري به دست دهد.
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نتايج اين توقيق فقط با بررسي دو شيب  0و 45
درجااه بااه دساات آمدنااد .مؤلفااان پيااانهاد ماايکننااد
آزمونههاي مکانيک شکست در دامنهاي از زاويههااي

 0تا  45درجه انجا و با ساير رو هاي آزماياگاهي
مد شکست ترکيبي مقايسه شود.
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