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چکیده
کامپوزیتها شاخه مهمی از مواد پیشرفته مهندسی هستند که به دلیل داشتن ویژگی های منحصر بفرد ،بطور گسترده در صننعت از ننهنا اسنتفاده
می شود [ .]1استفاده از رزین مناسب با ترکیبات مناسب(نظیر کبالت ،شتابدهنده ،استایرین و  )...نقش مهمی در خاصنیت سسنبندگی هسنته بنه
پوسته و استحکام سازه ایفا می کند .در این پژوهش با ساخت سنه نموننه پاننل سناندویچی و انجنام تسنت خمنش سنه نقطنه ای و شنبیه سنازی
نزمایشگاهی ،تاثیر اضافه نمودن  5درصد استایرین به رزین در طی گذر زمان سنجیده می شود .نخست تستهایی به فاصنهه  5 ، 1و  11روز پن از
ساخت سازه ساندویچی انجام و سپ دو نمونه یکسان از پانل کامپوزیتی که بدون استفاده از استایرین ساخته شده بود و مورد تست قرار گرفت .با
مطالعه نتایج ،مشخص شد مقاومت خمشی نمونه ساخته شده با استایرین یک روز پ از ساخت ،بدلیل پخت ناقص تنها یک سوم مقاومت خمشی
نمونههای بدون استایرین است .دو نمونه دیگر استایرین دار پ از گذشت  5و  11روز از ساخت ،ظرفیت تحمنل بنار یکسنانی داشنتند کنه نشنان

دهنده تکمیل فرایند پخت بود .همچنین مشخص گردید که اضافه نمودن استایرین سبب کاهش  81تا  55درصدی در مقاومت خمشی می شود.
کلمات کلیدي :سازه ساندویچی ،استایرین ،هسته ،پانل ساندویچی
مقدمه
1

میشود .این پانل ها از دو
پانلهای ساندویچی در حوزه کامپوزیتها از بهترین سازههایی هستند که به وفور در ساخت شناورها از ننها استفاده 
پوسته پارسهای با استحکام باال و یک هسته با سگالی کم ساخته شدهاند[ .]2پوستهها در دو طرف پانل نیروهای درون صفحهای و کششی را تحمل
میکنند و هسته باعث افزایش استحکام و سختی خمشی میشود ،همچنین نیروهای برشی را بین صفحات انتقال میدهد (شکل  .)1جهت ساخت
سازه ساندویچی که دارای وزن و کیفیت مناسب باشد باید به رزین ،هسته ،الیاف ،تجهیزات و روش ساخت توجه شود .هرگونه تغییر در این عوامل
منجر به تغییر در خواص کامپوزیت خواهد شد .به طور مثال استفاده از رزین با دمای  HDT2باالتر از ظرفیت گرمایی هسته منجر به ذوب شدن
هسته می گردد [ .]3به عنوان مثال درصورت عدم رعایت درصد مواد افزودنی به رزین ممکن است ژل تایم رزین دستخوش تغییر گردیده و فرایند
ساخت به درستی تکمیل نشود .در این مقاله تاثیر اضافه نمودن استایرن بر استحکام خمشی پانل کامپوزیتی بررسی گردیده است .استایرین را می
توان جهت رقیق سازی و کا هش ویسکوزیته به رزین اضافه نمود ،کاهش ویسکوزیته منجر به کاهش مصرف رزین و در نتیجه کاهش وزن سازه
نهایی می شود [ ،]3مقدار مجاز استایرین طبق استاندارد  DNV3به میزان  5درصد حجمی رزین می باشد .با توجه به مبهم بودن اثر افزودن
استایرین بر استحکام پانل های ساندویچی 5 ،نمونه پانل ساندویچی با مشخصات یکسان (الیه سینی ،رزین و هسته) ساخته شد .در سه پانل به
میزان  5درصد استایرین به رزین اضافه گردید .برای تعیین مقاومت خمشی ،این سه نمونه در فواصل زمانی مختهف تحت نزمون خمش سه
نقطهای قرار گرفتند .در نهایت استحکام خمشی با دو نمونه بدون استایرین مقایسه شد .
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شکل  :1نیروهاي وارد شده در خمش پانل کامپوزیت[.]1

 1-1خواص مواد مورد استفاده در ساخت نمونه
در ساخت پانل ها از هستهای از جن

فوم  PVCاستفاده شده است که مشخصات نن در جدول  1نشان داده شده است:
جدول  :1مشخصات مکانیکی هسته

رزین مورد استفاده از جن وینیل استر می باشد که دارای تاییدینه از موسسنه رده بنندی  DNVجهنت اسنتفاده در مصنارف درینایی منیباشند.
مشخصات این رزین در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :1مشخصات رزین مورد استفاده در تست
Property
Tensile Strength
Tensile Modulus
Tensile Elongation
Flexural Modulus
Volume Shrinkage
HDT

SI
80-90 MPa
3.2-3.5 GPa
125-152 MPa
3.3-3.8 GPa
7.5-8.0%
108-112˚C
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Barcol Hardness
Viscosity

30-38
450 (-/+ 100) mPa.s

الیه سینی مورد استفاده در تست نیز در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :1الیه چینی مورد استفاده

Weight
)(gr/m²

)(gr/m²

1400

400
225
400
225

)EWR400 (0-90
EMC225
)EWR400 (±45
EMC225
Airex
C
EMC225

70.55

225
1400

400
225
400

)EWR400 (±45
EMC225

Outer Skin
Core

Inner skin

)EWR400 (90-0

 1-1ساخت پانل
در ساخت پانلها ابتدا سه الیه ( )EWR400 ،EMC225 ،EWR400به صورت دستی ساخته می شود .پ از  3ساعت و پخنت کامنل اینن سنه
الیه ،الیاف EMC225به همراه هسته بر روی سه الیه قبهی قرار گرفته و فرنیند وکیوم بگ اجرا می گردد .به جهت سهولت انتقال رزین از هسنته،
مقطع هسته به فواصل منظمی سوراخکاری شده است .وکیوم بگ جهت اطمینان از توزیع فشار یکنواخت بر هسته و سسنبندگی هسنته بنه الیناف
اجرا می گردد .پ از خشک شدن هسته و المینت زیر نن ،در نهایت سهار الیه بر روی هسته قرار گرفته به و با روش الیه زنی دسنتی انجنام منی
گردد .مراحل ساخت نمونه های پانل در شکل  2نشان داده شده است.

(الف)

(ب)

(ج)

شکل  :1ساخت نمونه هاي تست .اجراي روش الیه زنی دستی سه الیه زیر هسته (الف) .اجراي یک الیه بعدي و هسته گذاري با روش وکیوم بگ
(ب) .اجراي چهار الیه بعدي به روش الیه زنی دستی (ج).

 1-1تست خمش پانل ساندویچی
گاهها را از یکدیگر  33سانتی متر می باشد (شکل  .)3در شکل  8نمونه قرار
پانل ساخته شده را در ابعاد  12×35سانتی متر برش داده و فاصهه تکیه 
گرفته در دستگاه بارگذاری خمشی نشان داده شده است.
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شکل  :1نماي شماتیک انجام آزمایش

شکل  :4جانمایی دستگاه تست خمش سه نقطه اي

تست انجام شده بر طبق استاندارد ]5[ ASTM C393انجام گردیده که در نن مقدار ممان خمشی عمود بر ساندویچ نسبت بنه جابجنایی عمنودی
سنجیده می شود .در این نزمایش بار به صورت پهه ای ( هر پهه  )5kgfبه نمونه وارد می شود و جابجایی حاصل سنجیده می شود این بار تنا زمنان
شکست هسته یا الیاف به نمونه وارد می شود .برای بارگذاری از یک جک هیدرولیک استفاده شده است .با استفاده از یک لنود سنل (شنکل  )5کنه
میان جک هیدرولیک و میهه وسط قرار داده شده است ،بار وارده به تیر اندازهگیری میشود.




شکل  :5لود سل استفاده شده در آزمایش (راست) به همراه نمایشگر بار (چپ) []6
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 4-1شبیه سازي المان محدود
گاههای  Simply Supportانجام پذیرفت .نیرو به صنورت خطنی
تکیه 
مدلسازی 
شبیه سازی نمونه بدون استایرین با استفاده از نرم افزار  Ansysو با 
مطابق با تست تجربی و با شبیه سازی میههای که در نزمایش بین لود سل و نمونه قرار داده شد به تیر وارد شنده و جابجنایی عمنودی زینر محنل
اندازهگیری شده است .این جابجایی با مقادیر اندازه گیری شده از نزمایش مقایسه گردیده است.

بارگذاری

شکل  :6کانتور جابجایی پانل در نرم افزار Ansys

شکل  :7کانتور تنش برشی در هسته

نتایج حاصل از تست سه نمونه استایرین دار ،دو نمونه بدون استایرین و  FEMدر شکل  1نشان داده شده است:
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شکل  :8نمودار جابجایی بر حسب نیرو پنج سه پانل استایرین دار ،المان محدود و دو نمونه بدون استایرین ( A-4و )B-4

در جدول  8بار نهایی شکست و میزان جابجایی حاصل از این بار مقایسه گردیده است.
جدول  :4بارنهایی شکست
بیشترین جابجایی ( )mmدر محل اعمال بار

بار شکست ()Kgf

میزان افزودن استایرین

-10.86

133

 5درصد

نزمایش 1 ( 1روز پ

از ساخت)

-35.66

175

 5درصد

نزمایش  5( 2روز پ

از ساخت)

-42.88

115

 5درصد

نزمایش  11( 3روز پ

از ساخت)

-11.97

253

3

نزمایش ( A-4یک روز پ

از ساخت)

-13

293

3

نزمایش ( B-4یک روز پ

از ساخت

در شکل  9دو نمونه پانل بدون استایرین و استایرین دار( 11روز پ

از ساخت) نشان داده شده است

(ج)

(الف)
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)(د

)(ب

 محل شکست پانل بدون.) پانل بدون استایرین (ج.) محل شکست پانل استایرین دار(ب.) پانل استایرین دار (الف: مقایسه شکست پانلها:3 شکل
.)استایرین (د

 هر دو پانل نیز توسط نیروی.همانطور که در شکل فوق مشاهده می شود گسیختگی پانل بدون استایرین تردتر از پانل استایرین دار می باشد
.فشاری گسیخته شده است

 نتیجهگیري و جمعبندي5-1
 می باشد این موضوع3  و2  درصدی نسبت به نزمایش15-75  دارای اختالف1  مشخص می باشد بار شکست در نزمایش8 همانگونه که در جدول
 به دلیل یکسان بنودن تقریبنی نتنایج (مینزان جابجنایی و3 و2  در نزمایش.بدین دلیل است که رزین در این نمونه به طور کامل پخت نشده است
 پانهها سند روز قبل از انجنام تسنت، همچنین برای اطمینان از پخت رزین.بارشکست) مشخص می گردد که رزین به طور کامل پخت گردیده است
3  و2  (نمونه های بدون اسنتایرین) و مقنادیر نزمنایشB-4  وA-4  با سنجش مقدار بار شکست نزمایش.در معرض تابش نور خورشید قرار گرفت
. درصد استحکام شکست با اضافه نمودن استایرین کاهش می یابد55  تا81 (نمونه های استایرین دار) مشخص می گردد حدود
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