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Investigating the Vibrational and Damping Properties of 
Graphite Nano - Platelet/Epoxy Composites
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In the present study, the effect of graphite nano platelet (GNP) as a filler on the vibrational 
properties of the epoxy EP411 DSM matrix was studied. For this purpose, GNP-epoxy 
composites samples were fabricated with 0-5 wt.% of GNPs using the solution mixing method. 
Free and forced vibrations tests on the cantilever composite specimens were conducted. Based 
on the free vibration results, the structural damping loss factor (η) was obtained as a function 
of the GNP loading. It was found that  η  decreases as the GNP wt.% increases and reaches to 
the lowest value at 0-3 wt.% of GNP content, and η increases as the GNP loading increases and 
reaches to the value at 3-5 wt.% of GNP. Also, the frequency response function (FRF) around 
the second vibration mode was obtained for the neat epoxy. The Rayleigh damping coefficients 
were calculated employing the free and forced vibration results. The results revealed a 
nonlinear dependence of damping ratio (ζ) on the natural frequency of the neat epoxy. A 
representative volume element (RVE) incorporating 0-5 wt.% of GNPs was generated and the 
vibrational properties were numerically simulated. The modeling results were compared with 
those obtained from the experiment to verify whether the basic assumptions had been chosen 
properly.
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  چکيده

 (GNP)پلیتلت های مختلف گرافیت نانودر پژوهش حاضر، تاثیر وجود درصد
 .است گرفته ارتعاشی رزین اپوکسی مورد مطالعه قرارعنوان فیلر روی خواص  به

روش  درصد وزنی به ٥های کامپوزیتی با مقادیر فیلر صفر تا بدین منظور نمونه
شده و آزمایشات ارتعاش آزاد و اجباری روی تیرهای  ترکیب انحاللی ساخته

اساس اطالعات حاصل از ارتعاش آزاد،  پذیرفت. بر کامپوزیتی حاصل صورت
)ور اتالف ساختاری فاکت آمده و  دست فیلر بهصورت تابعی از درصد به (

وزنی، فاکتور اتالف کاهش پیدا  درصد ۳مشاهده شد که با افزایش فیلر از صفر تا 
روند تغییرات صعودی در فاکتور اتالف  ۵تا  ۳با افزایش این درصد از  .کندمی

برای اپوکسی خالص در  (FRF)مشاهده شد. در مرحله بعد نمودار پاسخ فرکانسی 
واسطه مجموع اطالعات حاصل از  آمده و به دست محدوده مود دوم ارتعاشی به

شد.  ارتعاشات آزاد و اجباری، ضرایب میرایی ریلی برای اپوکسی خالص تعیین
)ضرایب حاصل حاکی از یک وابستگی غیرخطی نسبت میرایی  به فرکانس  (

سازی رفتار ارتعاشی منظور مدلدر نهایت به طبیعی برای اپوکسی خالص هستند.
با درصدهای وزنی فیلر  (RVE)های مورد بررسی، یک حجمک نماینده  کامپوزیت

سازی از طریق مقایسه سنجی نتایج حاصل از مدلتهیه شد. صحت ۵صفر تا 
سازی گرفته در مدلشده و اعتبار فرضیات صورتهای تجربی انجامنتایج با داده
  .بررسی شد
، ارتعاشات، میرایی، حجمک نماینده (GNP)اپوکسی، گرافیت نانو پلیتلت  ها: کلیدواژه (RVE)  
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  مقدمه - ١

خواص میرایی و ارتعاشی مواد از جمله موضوعات حائز اهمیت در 
های  از کاربردها است. ایزوالسون ارتعاشات بخشمحدوده وسیعی 

متحرک تجهیزات پزشکی، میرایی ارتعاشات موتور خودرو و کنترل 
لرزش ساختمان در هنگام زلزله مبین اهمیت چنین موضوعی 

های میرایی مناسب با قابلیت بنابراین کاربرد مواد و روش .هستند
های اخیر کاربرد تواند مفید باشد. در سالاتالف انرژی باال می

ای را به خود ها توجه ویژهفیلرهای کربنی در ساخت کامپوزیت
های  شدن چنین فیلرهایی در زمینهمعطوف کرده است. با اضافه

توان از وزن پایین و سفتی باالی پلیمر در کنار خواص پلیمری، می
مکانیکی و فیزیکی مطلوب فیلرهای پایه کربنی بهره برد. در کنار 

زایا، یکی از مشکالت موجود در توسعه این نوع محصول این م
عنوان مثال اگرچه های باالی فرایند ساخت است؛ بههزینه

فیلرهایی نظیر کربن نانوتیوب و یا کربن نانوفایبر تاثیر باالیی بر فاز 
گذارند ولیکن مصرف انرژی باال در فرایند ساخت و زمینه می

مال کاربرد این مواد را با مشکل پیچیدگی تجهیزات مورد استفاده، ع
از منابع گسترده طبیعی قابل استخراج بوده و از  (Exfoliated graphite; EG)ای یا گرافیت الیه (Graphite Nano-platelet; GNP) مواجه کرده است. در مقابل گرافیت نانوپلیتلت

  .[1]صرفه استاین جهت مقرون به
های مختلف پلیمری سبب بروز تغییرات در زمینه GNPوجود 

عنوان مثال اضافه شدن این فیلر شود؛ بهگیری در خواص میچشم
پروپیلن سبب افزایش مدول خمشی و مدول یانگ به زمینه پلی

عالوه . به[2]شود، در حالی که بر روی استحکام نفوذ تاثیری نداردمی
از پلیمری سبب در ف GNPاند که وجود مطالعات پیشین نشان داده

در حالی که در بهبود  ،[6-2]شد افزایش رسانایی الکتریکی خواهد
. از منظر مدول یانگ کششی و [7]رسانایی حرارتی نیز موثر است
اند که وجود این فیلر سبب بهبود فشاری، مطالعات نشان داده

بر مطالعات تجربی، . عالوه[12-8]شده خواهد شدخواص ذکر
بینی خواص رسانایی منظور پیشمتعددی نیز بههای عددی  بررسی

ها در کشش، فشار و خمش و رفتار مکانیکی اینگونه کامپوزیت
  .[15-13]صورت پذیرفته است

کربن و مشتقات آن توانایی تغییر خواص میرایی مواد را نیز دارا 
داخل زمینه  GNPاند که کاربرد ها نشان دادههستند. بررسی

 (Damping ratio)سبت میرایی سیمانی سبب افزایش ن
. افزودن یک درصد وزنی [16]متناسب با درصد وزنی فیلر خواهد شد

اپوکسی سبب افزایش نسبت میرایی از کربن نانوتیوب داخل رزین
در حالی که  ،متر خواهد شدمیلی۱۰در دامنه ارتعاشی  ۰۱۲/۰به  ۰۰۸/۰

و فیبر این مقدار در کامپوزیت هیبریدی شامل کربن نانوتیوب 
نسبت وزنی و دامنه ارتعاشی یکسان، در  ۰۰۹/۰کربن به مقدار 

پروپیلن سبب در زمینه پلی GNP. وجود [17]کاهش خواهد یافت
. [18]شودنسبت به پلیمر خالص در دمای محیط می کاهش 
 ۳و  ۵/۰با اندازه دانه یک میکرومتر و درصد حجمی  GNPکاربرد 

های آمین با گروه GNP. استفاده از [19]خواهدشد (Loss modulus)داخل زمینه اپوکسی سبب کاهش مدول اتالفی 
کنش بین سطحی و میرایی یورتان سبب بهبود برهمداخل پلی

کی های مکانی. سایر رفتار[20]مکانیکی کامپوزیت حاصل خواهد شد
  مرور شده است. [23-21]در مراجع ،GNPهای شامل نانوکامپوزیت

بر  GNPهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر وجود مقادیر مختلف 
بدین منظور  ؛های پایه اپوکسی استخواص میرایی کامپوزیت

با روش ترکیب انحاللی  اپوکسی - GNPهای کامپوزیت (Solution mixing method) شوند. آزمایشات ساخته می
ارتعاش آزاد و اجباری بر روی تیرهای کامپوزیتی صورت گرفته و 

گزارش  GNPبه صورت تابعی از درصد وزنی  یا  (Structural damping loss factor)بر اساس آن فاکتور اتالف ساختاری 
در محدوده مود دوم  (Frequency response diagram)شود. از ارتعاشات اجباری برای یافتن نمودار پاسخ فرکانسی می

اساس آن ضرایب  شده و برارتعاشی برای اپوکسی خالص استفاده
محاسبه  (Rayleigh damping coefficients)میرایی ریلی 

 GNPکه حاوی مقادیر مناسبی از  (Representative volume element; RVE)  شوند. در نهایت نیز یک حجمک نمایندهمی
بینی شده و خواص میرایی از طریق آن پیشسازی است مدل

های جذب انرژی، نتایج منظور فهم بهتری از مکانیزمشوند. به می
سازی عددی با مقادیر حاصل از آزمایشات تجربی مقایسه مدل

  خواهند شد.

  
  هاساخت و آزمایش نمونه - ۲
  مواد به کار رفته - ۲- ۱

زمینه عنوان فاز به EP411/UN6299 (DSM)اپوکسی رزین
و با  EMD Milliporeرود. گرافیت نانوپلیتلت از شرکت کار می به

منظور ساخت میکرومتر تهیه شده است. به۵۰ماکزیمم اندازه دانه 
  شود.استفاده می RTV2های سیلیکونی از سیلیکون رابر قالب
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  نمونه های کامپوزیتی - ۲- ۲
اپوکسی گرم رزین۴۵های کامپوزیتی ابتدا منظور ساخت نمونهبه

سی استون حل شد تا با کاهش سی۲۰(بر اساس حجم قالب) در 
داخل فاز زمینه بهبود یابد. در  GNPویسکوزیته رزین پراکندگی 

به محلول  GNPاساس درصد وزنی مد نظر مقادیر معین  ادامه بر
اضافه شده و ترکیب حاصل داخل همزن مکانیکی قرار گرفت. 

افزایش  C°۴۵دمای محلول به  منظور تسریع در تبخیر استون، به
های زمانی معین توزین شد تا از تبخیر داده شد. محلول در بازه

شدن کامل استون اطمینان حاصل شود. در پایان نیز پس از اضافه
ساعت از ۲۴ها پس از هاردنر، محلول داخل قالب ریخته شد. نمونه

رار و فشار محیط ق C°۶۰ساعت در دمای ۲قالب خارج شده و برای 
  داده شدند.

منظور انجام آزمایشات ارتعاشی از استاندارد در این بررسی به ASTM E756 ها استفاده شد. بدین منظور ابعاد در ساخت نمونه
  متر طراحی شدند. میلی۳×۱۰×۲۳۰ها نمونه
  آزمایشات  - ۲- ۳
  ارتعاش آزاد  - ۲- ۳- ۱
شامل شده های ساختهمنظور یافتن خواص میرایی کامپوزیتبه

، تعدادی آزمایش ارتعاش آزاد بر روی GNPدرصد وزنی  ۵صفر تا 
متر از یک انتهای نمونه داخل سانتی۵ .ها صورت پذیرفتنمونه

سنج نصب شد. از آنجا گیره قرار گرفته و در انتهای دیگر یک شتاب
ها به دامنه ارتعاشات که خواص میرایی در اینگونه کامپوزیت

ها امنه ارتعاشاتی یکسان برای تمام نمونه، از د[17]وابسته است
استفاده و پاسخ سیستم ضبط شد. برای یافتن خواص میرایی از 

)کمیت کاهش لگاریتمی    :[24]به صورت زیر استفاده شد (

)۱(  1
 

زمان در  - ارتفاع نقاط پیک نمودار شتاب و  که در آن 
های اول و یازدهم این بررسی سیکلام است. در n+1سیکل اول و 
)استفاده شد. در ادامه نسبت میرایی  δبرای محاسبه  طبق رابطه  (
  :[24]شودزیر محاسبه می

)۲(  √4  

های مختلف از کمیت منظور مقایسه ظرفیت میرایی نمونهبه
)فاکتور اتالف ساختاری  استفاده خواهد شد. این کمیت  (

انرژی اتالفی بر واحد رادیان به انرژی کرنشی کل صورت نسبت  به
  :[24]شودتعریف شده و در میرایی کم به صورت زیر محاسبه می

)۳(  δ ln(1 )  
  
  ارتعاش اجباری - ۲- ۳- ۲
منظور یافتن ضرایب میرایی ریلی برای اپوکسی خالص، نیاز به به

این داشتن مقدار نسبت میرایی در حداقل دو مود مختلف است. 
سازی و برای توصیف رفتار ارتعاشی فاز زمینه ضرایب در بخش مدل

  :[1]حجمک نماینده نیاز خواهد بود. بر اساس آنالیز مودال

)٤(  2  
 به ترتیب ضرایب میرایی ریلی جرم و سفتی،  و  که در آن 

  ام است.iفرکانس طبیعی  نسبت میرایی و 
منظور بررسی پاسخ تیر در مودهای مختلف، نیاز به انجام به

آزمایش ارتعاش اجباری خواهد بود؛ با توجه به سهولت انجام 
عنوان یکی از مودهای مورد بررسی آزمایشات، مود دوم ارتعاشی به

شود. برای این منظور، یک محرک هارمونیک به نمونه انتخاب می

سنج ی و خروجی از دو شتابهای ورودمتصل شد و برای ثبت داده
دهنده سیستم تحریک نشان ۱در دو انتهای تیر استفاده شد. شکل 

  گیر است.و اندازه
  

  
  دینامیکی محرک سیستم به نمونه و هاسنجشتاب اتصال )۱ شکل

  
هرتز افزایش ۱۸۰هرتز تا ۲۰فرکانس ارتعاشات ورودی به تدریج از 

منظور تهیه شد. بهیافته و پاسخ سیستم در هر فرکانس ضبط 
نمودار پاسخ فرکانسی، نسبت خروجی (پاسخ سیستم) به ورودی بر 

  حسب فرکانس اعمالی ترسیم شد.
برای یافتن نسبت میرایی در فرکانس رزونانس از روش نقاط 

شود. در این استفاده می (Half-bandwidth method)توان  نیم
)ام iروش نسبت میرایی در مود  از رابطه زیر حاصل  (

  :[24]شود می
 )۵(  ζ   

هایی فرکانس و  ام است؛ iفرکانس طبیعی  که در آن 
ام هستند که در آنها انرژی سیستم نصف انرژی iدر اطراف مود 
بعد) برحسب که نمودار دامنه (بی ۲توجه به شکل  اولیه است. با

  دست خواهند آمد. به و  فرکانس است، نقاط نیم توان 
  

  
  تواننیم نقاط )۲شکل 

  
آوردن ضرایب ریلی به بررسی یک مود دیگر هم نیاز دست برای به

خواهد بود. بدین منظور از نتایج حاصل از ارتعاش آزاد تیر برای 
استفاده از شود؛ دلیل تفسیر رفتار آن در مود اول استفاده می

بودن دقت سیستم محرک دینامیکی در ارتعاش آزاد، پایین
های پایین است. شرط استفاده از نتایج آزمایش ارتعاش فرکانس

بودن این مود در ارتعاش آزاد برای تعیین رفتار در مود اول، غالب
آزاد است. معموال مود اول در ارتعاشات آزاد غالب است ولی برای 

افزار آباکوس روی تیر سازی با نرمامر، یک مدلاطمینان از این 
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مورد بررسی انجام شده و مشاهده شد که فرکانس مود اول مقداری 
بسیار نزدیک به فرکانس طبیعی در ارتعاشات آزاد تیر را دارد. 

عنوان بنابراین می توان از نسبت استهالک حاصل از ارتعاش آزاد به
. پس از تعیین نسبت نسبت استهالک مود اول استفاده نمود

میرایی مود دوم و با داشتن نسبت میرایی مود اول، ضرایب ریلی از 
  آمد. دست خواهد به ۴حل دستگاه معادالت حاصل از معادله 

  
  سازی مدل - ۳

از اهمیت باالیی  CPUهای معین که زمان و حافظه در کاربرد
ابعاد سازی یک نمونه در تر، مدلبرخوردار است، راه حل منطقی

طوری که به اندازه کافی به .تر از اندازه واقعی استبسیار کوچک
بزرگ بوده تا بتواند معرف رفتار سازه در ابعاد واقعی باشد؛ به چنین 

. بنابراین [25]شودگفته می (RVE)ای حجمک نماینده نمونه
حجمک نماینده بایستی به حد کافی کوچک باشد تا از پیچیدگی 

و نیز به حد مناسب بزرگ باشد تا بتواند رفتاری حل جلوگیری کند 
همانند ماده اصلی در مقیاس ماکروسکوپیک از خود نشان دهد. 

توان گفت که موضوع اصلی در انجام محاسبات عنوان نتیجه میبه
گیری به کمک حجمک نماینده، ابعاد آن است. با توجه به جهت

را در این نوع توان رفتاری ایزوتروپ داخل رزین می GNPرندم 
کامپوزیت مشاهده نمود. راه حل منطقی این است که این رفتار 
ایزوتروپ به نوعی داخل حجمک نماینده انعکاس یابد. بنابراین 

منظور یافتن ابعاد مناسب حجمک نماینده ابتدا مدول یانگ  به
جهت برای آن محاسبه شده و با برابر قراردادن این  ۳معادل در 

برای حجمک نماینده حاصل خواهد شد. با توجه ها ابعادی مدول
صورت دیسک در برای سادگی گرافیت نانوپلیتلت به [26] به مرجع

بودن دامنه ارتعاشات، همچنین به دلیل کوچک .شودنظر گرفته می
نظر  از اثرات غیرخطی همچون کشش غشایی در محاسبات صرف

 - GNPای از حجمک نماینده مربوط به کامپوزیت شود. نمونهمی
  ارایه شده است. ۳در شکل  اپوکسی

 GNPبوده و نیز  cو  bو  aفرض شود حجمک نماینده دارای ابعاد 
باشد. نسبت ابعادی  tو  dترتیب دارای قطر و ضخامت به (Aspect ratio)  یا(   شود:صورت زیر تعریف میبه (

)٦(  
سازی و کاهش حجم محاسبات با توجه به تقارن سادهمنظور به

هشتم نمونه لحاظ سازی تنها یکموجود در مدل، برای مدل
، حجمک نماینده xشود. برای یافتن سفتی معادل در جهت  می

  شود. های مختلف تقسیم میبه بخش ۴مطابق شکل 
  

 
 اپوکسی -GNP کامپوزیت برای نماینده حجمک )۳شکل 

  
  x جهت در معادل سفتی یافتن برای نماینده حجمک از هشتمیک نمونه )۴شکل 

  
  :برای ناحیه 

)٧(     
در  GNPترتیب مدول یانگ و تغییر طول به و  که در آن 

مساحت  dAو  xنیروی دیفرانسیلی محوری در جهت  x ،dFجهت 
  است. از آنجا که:  dFدیفرانسیلی اعمال بار

)٨(  4  

)٩(  
( ) 24   

و  xکل نیروی محوری در جهت  yنسبت به  dFگیری از با انتگرال
  آید:دست می به صورت زیر به در ناحیه 

)١٠(  
( )( )2  4

( )( )2  2 

صورت زیر به ، با رابطه مشهور  ۱۰با مقایسه رابطه 
  شود:حاصل می

)١١(  ( )( )4  
 و  شود که تمام نواحی در ابتدا فرض می منظور یافتن به

بنابراین سفتی هر دو ناحیه در جهت  .از اپوکسی تشکیل شده باشند x :عبارت است از  

)١٢(  2 22 2  

مدول یانگ اپوکسی است. از طرف دیگر با فرض  که در آن 
  توان گفت:از اپوکسی تشکیل شده باشد می اینکه ناحیه 

)١٣(  ( )( )( )4  
توان اند میبه صورت سری متصل شده و  از آنجا که نواحی 

  نوشت:

)١٤(

1 1 1
  2 4  2 2 22 ( )( )2  

(عمود بر  و  ، برای ناحیه قرارگرفته در باالی نواحی 
  صفحه) سفتی معادل برابر است با:
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)١٥(  2 2 22 2 2  

 ۱۶از رابطه  xسفتی معادل در راستای  ۵در نهایت با توجه به شکل 
  حاصل خواهد شد.

)١٦(  ( )  

 ۶با توجه به شکل  zبه طریق مشابه، سفتی معادل در جهت 
  صورت زیر حاصل خواهد شد: به
  

  
 در یکدیگر به نسبت نماینده حجمک مختلف نواحی قرارگیری محل )۵شکل 
  x راستای

  

 
  z جهت در معادل سفتی یافتن برای نماینده حجمک از هشتمیک نمونه )۶شکل 

  

)١٧(  4 4 2 8  

در  GNPترتیب سفتی و مدول یانگ  به و  که در آن 
)است. سفتی معادل ناحیه پرشده با اپوکسی  zراستای  برابر  (
  است با:

)١٨(  2 2 162  

(در جهت عمود  و  برای ناحیه قرارگرفته در باالی نواحی 
  آید.دست می به ۱۹بر صفحه)، سغتی معادل از رابطه 

)١٩(  2 22 2  

سفتی معادل حجمک نماینده در  ۷توجه به شکل  در نهایت با
) zجهت  (   حاصل خواهد شد. ۲۰از رابطه  ((

)٢٠(  ( )  

که سفتی وابسته به ابعاد هندسی بوده و ممکن است برای از آنجا 
یک جسم ایزوتروپ در جهات مختلف متفاوت باشد لذا بایستی به 

  اند.ارایه شده ۲۲و  ۲۱مدول یانگ تبدیل شود. این تبدیل در روابط 

)٢١(  
( ) 2 22 2        or  ( )  

)٢٢(  
( )   

    or  ( ) 
 zو  xبه ترتیب مدول یانگ در جهات  و  ، ۲۲و  ۲۱در روابط 

ای بین مجهوالت توان رابطهمی و  هستند. با برابر قرار دادن 
  توان گفت:توجه به تقارن می یافت. از طرف دیگر با

)٢٣(   
  

موجود در معادالت بایستی در رابطه نسبت عالوه، مجهوالت به
  حجمی نیز صدق کنند:

)٢٤(   

و حجم کلی حجمک  GNPبه ترتیب حجم  و  که در آن 
  است. GNPنسبت حجمی  fنماینده و 

توان ابعاد حجمک نماینده را در شده میبا استفاده از معادالت ارایه
  یافت.هر نسبت حجمی دلخواه 

دست آوردن کمیات مورد نیاز از حجمک نماینده  گام مهم دیگر به
در میرایی هیسترزیس، انرژی  [24] حاصل است. با توجه به مرجع

شده مستقل از فرکانس بوده و با مربع دامنه متناسب است. به تلف
  عبارت دیگر:

)٢٥(  ∆  
ترتیب انرژی اتالفی و دامنه نوسانات  به و  ∆که در آن 

تواند ، یک معیار از ظرفیت میرایی است و می(h)یا  (Hysteresis damping constant)هستند. ثابت میرایی هیسترزیس 
)ای به فاکتور میرایی سازه ۲۶طبق رابطه    تبدیل شود: (

)٢٦(   
  سفتی ساختار در جهت مورد نظر است. kکه در آن 

  

  
 در یکدیگر به نسبت نماینده حجمک مختلف نواحی قرارگیری محل )۷شکل 
  z راستای

  
  نتایج و بحث - ۴
  تغییرات خواص میرایی - ۴- ۱

در  GNPنتایج آزمایشات ارتعاش آزاد به ازای وجود مقادیر مختلف 
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های مربوطه ارایه شده است. خواص میرایی کامپوزیت ١نمودار 
  است. آورده شده ١محاسبه شده و در جدول 

  

 
 درصد در اپوکسی -GNP کامپوزیت هاینمونه آزاد ارتعاش پاسخ )۱نمودار 
 GNP از b ۱ ،(c ۳ ،(d ۵)صفر،  a)وزنی: 

  
  GNPخواص میرایی به ازای وجود مقادیر مختلف ) ١جدول 

درصد وزنی 
GNP 

کاهش لگاریتمی 
( )  

نسبت استهالک 
( )  

)فاکتور میرایی  ) 

٠٨٤٥٧/٠  ٠٤٢٢٥/٠  ٢٦٥٧/٠  ٠  
٠٧٨٤٩/٠  ٠٣٩٢١/٠  ٢٤٦٦/٠ ١  
٠٦٨٠٢/٠  ٠٣٣٩٩/٠  ٢١٣٧/٠  ٣  
٠٨١٧٤/٠  ٠٤٠٨/٠  ٢٥٦٨/٠  ٥  

  
مقدار نسبت  ۳آید، تا درصد وزنی همان گونه که از اعداد بر می

کاهش یافته و در درصدهای وزنی  GNPاستهالک با افزایش میزان 
بنابراین طبق مشاهدات  .این روند، افزایشی است ۳باالتر از 
شده برای این نوع کامپوزیت، درصد وزنی معینی وجود دارد  انجام

  رسد.ترین سطح خود میکه در آن خواص میرایی به پایین
هایی که در اتالف انرژی این نوع جمله مکانیزم طور کلی ازبه

  :[16]اند ازها موثر هستند عبارتکامپوزیت

 انند حباب هوایی و یا مرز عیوب موجود در فاز زمینه م
 دانه
 ای ساختار الیهGNP های ضعیف و وجود نیرو

ها نسبت به یکدیگر ها که سبب لغزش الیهواندروالسی بین الیه
 دهد.شده و اتالف باالتر انرژی را نتیجه می

  نیروی اصطکاک موجود بینGNP و فاز پلیمری 
تاکنون تاثیر وجود عیوب بر افزایش اتالف انرژی به اثبات رسیده 

داخل فاز پلیمری سبب افزایش عیوب  GNPاست. وجود ذرات 
، عیوب موجود از حرکت GNP. در درصد وزنی پایین [16]خواهد شد

های پلیمری نسبت به یکدیگر جلوگیری کرده و و لغزش زنجیره
های وزنی باالتر در نسبت یابد.درنتیجه خواص میرایی کاهش می

%) با توجه به افزایش تمرکز عیوب و گستردگی نواحی ۳(بیشتر از 
عالوه اینکه تمرکز  به .کندتماسی، انرژی اتالفی افزایش پیدا می

باالی عیوب سبب بروز صفحات برشی نیز خواهند شد که در اتالف 
ب ، عیوGNPهای حجمی باالی انرژی موثراند. در واقع در نسبت

  موجود در ماده به محلی برای اتالف انرژی تبدیل خواهد شد.
  تعیین ضرایب میرایی ریلی  - ۴- ۲

های تحریک آمده در فرکانس دست با استفاده از دامنه ارتعاشات به
دست آمده و  مختلف، نمودار پاسخ فرکانسی برای اپوکسی خالص به

  ارایه شده است.  ۲در نمودار 
  

  
  خالص اپوکسی فرکانسی پاسخ نمودار )۲نمودار 

  
ناحیه رزونانس در حوالی  ۲آید، همان گونه که از نمودار بر می

دلیل دقت پایین  خورد. بههرتز به چشم می۱۴۰و  ۲۰های فرکانس
های پایین، مود شده در فرکانسدستگاه محرک دینامیکی استفاده

 ۰۴۲۲۵/۰اول در ارتعاشات آزاد بررسی شده و نسبت استهالک برابر 
با توجه به شکل  و  ، دست آمد. برای مود دوم مقادیر  به
بوده و به این  ۷/۱۴۶و ۹/۱۳۸، ۸/۱۳۰به ترتیب برابر  ۲نمودار  و ۲

، مقدار ۵ترتیب نسبت استهالک برای مود دوم با توجه به رابطه 
و حل دستگاه معادالت مربوطه،  ۴آید. از رابطه دست می به ۰۵۷۲/۰

حاصل  ۲۷ریلی برای اپوکسی خالص طبق معادالت ضرایب 
  شوند. می

)٢٧(  5.0964 rad/sec 0.0001 sec/rad 
سازی عددی رفتار میرایی این نوع دست آمده در مدل مقادیر به

  اپوکسی بسیار سودمند خواهند بود.
  سازی اجزا محدودمدل - ۴- ۳

از طریق آنالیز میدان نیرویی بین مولکولی  GNPخواص مکانیکی 
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(Molecular force field) ارایه شده  ۲دست آمده و در جدول  به
ترتیب مدول یانگ،  به و  ، ، در این جدول . [27]است

 ۲، ۱هستند. جهات  GNPمدول برشی، ضریب پواسون و دانسیته 
ترتیب دارای قطر  به GNPهستند.  ۳در شکل  zو  x ،yمتناظر  ۳و

بنابراین نسبت ابعادی ؛ نانومتر است۲۰میکرومتر و ۵۰و ضخامت 
شده دارای خواهد بود. ماتریس اپوکسی استفاده ۲۵۰۰آن برابر 

است. با  ۳۳/۰گیگاپاسکال و ضریب پواسون ۵/۴مدول یانگ 
ابعاد حجمک نماینده  ۲۴تا  ۱۶شده در روابط استفاده از خواص بیان

  شود.حاصل می ۳جدول مطابق 
  

 GNP [27] G23 (GPa) G13 (GPa) G12 (GPa) E3 (GPa) E2 (TPa) E1 (TPa)خواص مکانیکی  )۲ جدول
٢٦٨/٠  ٢٦٨/٠  ٤٨٢/٠  ٥١١/٣٩  ١٥٣/١  ١٥٣/١  

ρ (g/cm3)      
۲۵/۲  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۰۲/۰  ۰۰۶/۰  ۰۰۶/۰  ۱۹۵/۰  

  
  ابعاد حجمک نماینده )۳جدول 

) GNP a=cدرصد وزنی  )  b ( )  
۱ ۹۲۳۴/۶۲  ۹۹۱۸/۰  
۳ ۵۳۷۱/۶۲  ۵۰۲۰/۰  
۵ ۱۵۷۰/۶۲  ۳۳۸۸/۰  

  
سازی شده و افزار آباکوس مدلدر گام بعد، حجمک نماینده در نرم

دست  خواص میرایی با اعمال یک جابجایی هارمونیک به آن به
شده ایجادای است که حداکثر کرنش آید. این جابجایی به گونهمی

شده عدد باشد. انرژی تلف ۳های بارگذاری % و تعداد سیکل۱برابر 
برای نمونه . سازی خواهد بودهای مدلنسبت به زمان از خروجی

ارایه  ۳درنمودار  GNPدرصد وزنی  ۱نمودار انرژی اتالفی در حضور 
  است. شده

  

  
  GNP وزنی درصد ۱ با کامپوزیت در نوسانی سیکل ۳ طی اتالفی انرژی )۳نمودار 

  
درنظر گرفته برای اطمینان از پایداری سیستم، سیکل دوم بارگذاری 

، ثابت میرایی ۲۵و با محاسبه انرژی اتالفی و استفاده از رابطه  شده
دست آمد. نتایج  حاصل شده و سپس فاکتور اتالف ساختاری به

  خالصه شده است.   ۴سازی در جدول مدل
سازی و آزمایشات تجربی نسبت به مدلفاکتور میرایی حاصل از 

  است.  ارایه شده ۴در نمودار  GNPدرصد وزنی 
  

  سازیاپوکسی حاصل از مدل - GNPخواص میرایی کامپوزیت ) ۴جدول 

  (N/m)سختی  GNPدرصد وزنی 
  (N/m) ثابت استهالک

فاکتور اتالف 
) ساختاری )  

۱ ۹/۲۲۶۷  ۹۳۸۵/۹۰  ۰۴/۰  
۳ ۵/۱۱۶۶  ۲۴۶/۵۴  ۰۴۶۵/۰  
۵ ۸۰۰  ۷۷۹۶/۲۸  ۰۳۹۵/۰  

  

  
  عددی سازیمدل و تجربی مطالعات از حاصل نتایج مقایسه )۴نمودار 

  
 GNPآید در تمام درصدهای وزنی همان گونه که از نمودار بر می
سازی تر از مقادیر حاصل از مدلنتایج تجربی فاکتور اتالف بزرگ
کننده در تواند به فرضیات سادههستند. علت عمده این پدیده می

اوال فاز زمینه بدون عیوب درنظر گرفته شده  .سازی بازگرددمدل
کنش آنها در افزایش است در حالی که تاثیر وجود عیوب و برهم

و  GNPظرفیت میرایی مواد اثبات شده است، ثانیا تماس بین 
صورت کامل و بدون لغزش مدل شده در اپوکسی در اینترفیس به

تاثیر بسزایی در افزایش توانایی اتالف حالی که این حرکت نسبی 
ای است و لغزش این دارای ساختاری الیه GNPماده دارد، ثالثا 

ها نسبت به یکدیگر در حضور نیروهای ضعیف واندروالسی الیه
ای در تواند توانایی اتالف انرژی را باالتر ببرد، از این ساختار الیهمی
وارد فوق، بروز اختالف بر م است. عالوهنظر شده سازی صرفمدل

توان به عدم درنظرگیری مقاومت بین مقادیر تجربی و عددی را می
سازی نیز مرتبط دانست. از جمله موارد دیگری که در هوا در مدل

سازی است. در مدل GNPاین اختالف نقش دارند شکل هندسی 
است، در  درنظر گرفته شدهصورت دیسک به GNPبرای سادگی 

  حالی که در واقعیت این ذرات ساختاری بیضوی دارند. 
بر مقادیر عددی، شیوه تغییرات منحنی فاکتور اتالف نسبت عالوه

سازی با حالت تجربی متفاوت است. با در مدل GNPبه درصد وزنی 
شده و سختی ، فاکتور اتالف تابعی از انرژی تلف۲۶توجه به رابطه 
، ابعاد حجمک GNPافزایش درصد وزنی سازی با است. در مدل

ثابت است.  GNPکند در حالی که ابعاد نماینده کاهش پیدا می
عنوان یک محیط میراکننده کاهش درنتیجه مقدار اپوکسی به

توان انتظار می GNPخواهد داشت. بنابراین با افزایش درصد وزنی 
 ۴را داشت که این موضوع در جدول  (h)کاهش ثابت استهالک 

شهود است. در مقابل، سفتی حجمک نماینده تابعی از سطح م
، GNPسازی با افزایش درصد وزنی مقطع و طول است. در مدل

طوری که کاهش سطح مقطع بیشتر از به .کنندابعاد کاهش پیدا می
)، درنتیجه سفتی نمونه کاهش ۳میزان کاهش طول است (جدول 

توان گفت که به نوعی یک ). در نهایت می۴خواهد داشت (جدول 
مصالحه و تاثیر متقابل بین ثابت استهالک و سختی برای تعیین 
فاکتور میرایی وجود دارد. در این میان تاثیر عیوب در افزایش 
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تر خواهد بسیار واضح GNPهای وزنی باالتر خواص میرایی در درصد
فاکتور  ۳بنابراین طبق نتایج تجربی در درصدهای وزنی باالتر از  .بود

نظر از   یابد در حالی که این روند به دلیل صرفمیرایی افزایش می
  سازی، کاهشی است.عیوب در مدل

بینی درصد وزنی بحرانی توجه شود که مدل ارایه شده توانایی پیش
قابل مشاهده است،  ۴گونه که در نمودار را نیز خواهد داشت. همان

یی به کمترین حد خود فاکتور میرا ۳طبق آزمایش در درصد وزنی 
رسد در حالی که در همین نقطه منحنی مربوط به نتایج می
های حاصل عالوه اینکه مرتبه پاسخ شود؛ بهسازی ماکزیمم می مدل
  سازی با نتایج تجربی یکسان است.از مدل

  

  گیرینتیجه - ۵
شامل مقادیر صفر تا  اپوکسی - GNPدر پژوهش حاضر، کامپوزیت 

منظور با روش ترکیب انحاللی ساخته شد. به GNPدرصد وزنی  ۵
یافتن خواص میرایی، آزمایشات ارتعاش آزاد و اجباری بر روی 

منظور ها صورت پذیرفت. در نهایت یک مدل ریاضی بهنمونه
ارایه  GNPتوصیف رفتار میرایی کامپوزیت در هر درصد وزنی از 

، ۳رصد وزنی اد نشان دادند که تا دشد. نتایج آزمایش ارتعاشات آز
)فاکتور اتالف ساختاری  یابد کاهش می GNPبا افزایش میزان  (

، ۳بیشتر از  GNPدر حالی که این روند به ازای مقادیر وزنی 
این پدیده با توجه به رشد عیوب موجود در فاز  .صعودی است

شده از ماتریسی قابل توجیه خواهد بود. طبق نتایج حاصل
منظور داشتن خواص میرایی بهتر نسبت آزمایشات این بررسی، به

توصیه  ۵در درصدهای باالتر از  GNPبه اپوکسی خالص، استفاده از 
 شود.می

نتایج آزمایشات ارتعاش اجباری بر روی اپوکسی خالص حاکی از 
)این حقیقت است که ضریب میرایی ریلی جرم  تر از بسیار بزرگ (

)ضریب میرایی ریلی سفتی    ده است. برای این ما (
نظر از عیوب  سازی اجزای محدود نشان داد که با صرفنتایج مدل

شده طی موجود در ماده، مقادیر فاکتور میرایی کمتر از نتایج حاصل
شده در این بررسی توانایی مطالعات تجربی خواهد بود. مدل ارایه

که در آن فاکتور میرایی اکسترمم –بینی درصد وزنی بحرانی پیش
  را خواهد داشت.   –شودمی

  

و سرکار  رضا تیکنیبدین وسیله از جناب آقای دکتر تشکر و قدردانی: 
که در انجام آزمایشات ارتعاشی و ساخت  مرضیه احدیخانم 
 شود.ها همکاری نمودند تشکر و قدردانی مینمونه

طور کامل یا این مقاله تاکنون در نشریه دیگری (به تاییدیه اخالقی:
آن) به چاپ نرسیده است. همچنین برای بررسی یا چاپ بخشی از 

به نشریه دیگری ارسال نشده است. ضمنا محتویات علمی مقاله، 
حاصل فعالیت نویسندگان بوده و صحت و اعتبار نتایج بر عهده 

  نویسندگان است.
ها و مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی با سازمانتعارض منافع: 

  اشخاص دیگر ندارد.
نگارنده  (نویسنده اول)، فرد طاهرزاده علیرضا سهم نویسندگان:

(نویسنده  جوانبخت مهدی %)؛٤٠(شناس/پژوهشگر اصلی  /روشمقدمه
 کاروان مهدی %)؛٣٠(نگارنده بحث کمکی/شناس/پژوهشگر  روشدوم)، 

  %)٣٠(نگارنده بحث کمکی/شناس/پژوهشگر  روش)، سوم(نویسنده 
طور مساوی از پژوهانه دکتر منابع مالی این پژوهش به منابع مالی:

  تامین شده است. مهدی کاروانو دکتر  مهدی جوانبخت
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