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در سالهاي اخير، قيمت پايينتر، كيفيت پايدار، حجم توليد باالتر  —چكيده 
و سهولت فرآيند محصوالت پيش آغشته، نيروي محركه استفاده از آنها در 

 توليد محصوالت كامپزيتي شده است. 
رزينهاي اپوكسي به دليل خواص مكانيكي و پايداري حرارتي و محيطي 
باال، از مهمترين رزينهاي مورد استفاده در ساخت پيش آغشته هاي پرة توربين 
بادي هستند. اين دسته از رزينها  بسته به نوع سيستم پخت مورد استفاده در 
ايجاد اتصال عرضي در آنها داراي خصوصيات بعضا متفاوتي خواهند بود و 
سيستم پخت با تاثير بر رفتار پخت آميزه، تاثير بسزايي در قابليت نگهداري 

پيش آغشته در مدتهاي طوالني خواهد داشت.  لذا در تحقيق حاضر، 
خواص حرارتي و قابليت نگهداري (نحوه تغيير ميزان پخت با گذشت 

زمان) براي  نمونه رزينهاي پخت شده با سه نوع متفاوت از عوامل پخت با 
يكديگر مقايسه گرديده است. با توجه به نتايج بدست آمده از آزمونهاي 
ارزيابي ميزان پيش پخت، نشان دهنده برتري قابليت نگهداري در نمونه 

پخت شده با دايسي بودند. از سوي ديگر با كاهش دماي انبار، قابليت 
. در اين نتايج، بهترين زمان افزايش در مدت زمان نگهداري موجود است

نگهداري، مربوط به نمونه هاي دايسي مي باشد. در ميان نتايج نمونه هاي 
 و زمان پيش DSCانيدريدي، دماي پخت برابر با قله بدست آمده از آزمون 

 دقيقه، به بهترين نتايج منجر مي گردد. شايان ذكر است در 10پخت 
 درجه سانتيگراد براي 5خصوص نمونه هاي انيدريدي، دماي نگهداري 

 نگهداري تا دو ماه كفايت مي نمايد.

 رزين اپوكسي، انيدريد، دي سيان دي آميد، —ه هاي كليدي واژ
 ، زمان نگهداريDSCايمدازول، 

 مقدمه   .۱
واژه پيش آغشته عموما به محصول واسطه اي متشكل از فاز تقويت 

كننده آغشته به فاز زمينه اتالق مي گردد. به عبارت دقيقتر، در يك محصول 
پيش آغشته، الياف (فاز تقويت كننده)، جهت افزايش سرعت و دقت فرآيند 

توليد و نيز كاهش هزينه و وابستگي به كاربر، به رزين (فاز زمينه پيوند 
 ه اند.شددهنده تقويت كننده ها) آغشته 

   و اپوكسيپلي استرها و وينيل استرها نظير اغلب رزينهاي گرماسختاز 
.    استفاده مي گردددر توليد پيش آغشته ها و برخي رزينهاي گرمانرم

در ميان تمامي انواع زمينه هاي پليمري قابل استفاده در پيش آغشته،  
 و مقاومت عالي شيميايي، فيزيكي و مكانيكيبه دليل رزين هاي اپوكسي، 

به خصوص  در توليد پيش آغشته ها هاپرمصرف ترين رزيناز  خستگي،
 ].1 [هستندپيش آغشته هاي مورد استفاده در ساخت پره هاي توربين بادي 

رزينهاي اپوكسي با توجه به دماي پخت به سه دسته طبقه بندي  
 (كاالهاي ورزشي ºC120مي شوند: دماي اتاق (كاربردهاي تجاري)، دماي 

. ]2 [ (كاربردهاي هوافضا)ºC180) و مهندسيو
از  و شدهابتدا تقويت كننده به رزين آغشته  به منظور توليد پيش آغشته، 

خشك كن عبور داده مي شود. در اين قسمت حالل تبخير شده و واكنش 
شبكه اي شدن رزين به طور جزئي پيشرفت مي كند. به عبارت ديگر 

پيوندهاي عرضي جزئي بين زنجيره   هاي پليمري به وجود آمده و جرم 
در اين  قرار مي گيرد. �0Fلكولي پليمر افزايش يافته و رزين در مرحله بوم

                                                           
1 . B-Stage 
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 ويژگي بااليي برخوردار است.هميت از ا پيش پخت رزين مرحله، ميزان
. ]3 [ آن مي باشدپيش پختاساسي يك پيش آغشته گرماسخت، همين ميزان 

شايان ذكر است عموما محصوالت پيش آغشته، بالفاصله پس از توليد، 
مورد مصرف قرار داده نشده و مدت زمانهاي نه چندان كوتاهي در انبار 

نگهداري شده يا جهت استفاده به نقاط ديگر حمل مي گردند. بديهي است 
با گذشت زمان، احتمال پيشرفت هرچه بيشتر واكنش پخت ابتدايي در رزين 
و در نتيجه كاهش كارآيي محصول كامپوزيتي نهايي، خارج از ذهن نخواهد 

 درصدي در ميزان پيش پخت به معناي انقضاء 10بود. عموما تغيير بيش از 
]. لذا استفاده از سيستمهاي پخت تاخيري و دما باال در 4محصول مي باشد [

 توليد پيش آغشته ها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
خوشبختانه دستة وسيعي از عوامل پخت با رزينهاي اپوكسي سازگاري 

زمان پخت مناسبي دارند. با تغيير سيستم پخت در رزينهاي اپوكسي، 
نوع عامل  .  ثانيه، چندين روز و يا چندين هفته باشد30مي تواند كمتر از 

پخت، تعيين كنندة سرعت واكنش پخت، ميزان حرارت ناشي از واكنش، 
گرانروي سيستم، زمان ژل شدن و حرارت الزم جهت پخت سيستم رزين 

نوع پيوند شيميايي و درجة شبكه اي با تاثير بر خواهد بود.. عامل پخت، 
بر مقاومت شيميايي، خواص فيزيكي، مكانيكي، ،  رزين اپوكسيدرشدن 

الكتريكي و مقاومت حرارتي رزين سخت شده تاثير خواهد گذاشت. 
جهت پخت محيطي از پلي آمينها و پلي آميدهاي آليفاتيك مانند 

اتيلن دي آمين، دي اتيلن دي آمين، تري اتيلن تترامين و تترا اتيلن پنتامين استفاده 
مي شود. مزاياي اين عوامل پختي، گرانروي پائين، سرعت پخت خوب و 

مقاومت شيميايي خوب فيلم پخت شده است. جهت پخت حرارتي از 
 آمينهاي آروماتيك، انيدريدها، آمينو رزينها و رزينهاي فنلي استفاده مي شود

]2[ .
انيدريدها به دليل حالت مايع خود، به سهولت بيشتري با رزين محلول 
شده و از سوي ديگر بر خالف عوامل پخت جامد، سبب كاهش گرانروي 
رزين گرديده و فرآيند آغشته سازي را تسهيل مي نمايند. از سوي ديگر، به 

 درجة سانتيگراد) هزينة توليد كمتري در 120دليل دماي پخت پائينتر (
 ].6 و5 درجة سانتيگراد خواهند داشت [180مقايسه با عوامل پخت 

يكي از پرمصرفترين عوامل پخت در تهيه پيش آغشته ها، دي سيان دي 
، دايسي) است. اين ماده در تركيب با رزين اپوكسي، تا دماي DICYآميد (

 درجه سانتيگراد ايمن بوده و سبب پخت نخواهد شد. عموما دماهاي 180
 درجه سانتيگراد در سيستم توليد صنعتي، مشكالت 140پخت بيش از 

فراواني را به همراه خواهد داشت. لذا در صورت استفاده از دايسي جهت 

پخت رزين اپوكسي، غالبا از شتاب دهنده اي جهت كاهش دماي پخت 
 استفاده مي گردد. 

در اغلب فعاليتهاي تحقيقاتي، از دايسي به عنوان عامل پخت استفاده 
شده است. دليل اين مطلب دماي باالي پخت پايين و نيز زمان نگهداري 

طوالني است. عوامل پخت انيدريدي به دليل زمان نگهداري كمتر، به ندرت 
مورد توجه محققان قرار گرفته شده اند. از سوي ديگر، مقايسه اين دو 

سيستم و چگونگي بهبود سامانه هاي انيدريدي مورد توجه محققان قرار 
 نگرفته است.

 درجه سانتيگراد) 120در اين تحقيق از دو سيستم دما باالي انيدريدي (
 درجة سانتيگراد) و نيز سيستم تركيبي دايسي و شتاب دهندة 180و دايسي (

 درجة سانتيگراد) استفاده شده و تاثير سيستم پخت بر 130ايميدازول (
 قابليت نگهداري بررسي شده است. 

 شايان ذكر است، 
در اين مقاله، با اندازه گيري ميزان تغيير پيش پخت در نمونه هاي پخت 
شده در شرايط مختلف و نيز پخت شده با سيستمهاي پخت متفاوت، قابليت 

نگهداري هر يك از محصوالت بررسي شده است. عموما تغيير  چشمگير 
  به معناي شروع افساد نمونه است.B-Stageدر 

  فعاليت هاي تجربي .۲

  مواد مورد استفاده .۲.۱

 در اين تحقيق از مواد ذيل جهت تهيه نمونه استفاده شد»
 Shell محصول شركت  828Epikoteرزين اپوكسي  -

)Momentive( 185-192 با وزن هم ارز اپوكسي. 

 محصول شركت مهندسي HA-23عامل پخت انيدريدي  -
 مكرر

 محصول شركت AX-10شتاب دهندة آميني نوع سوم  -
 مهندسي مكرر

 عامل پخت دي سيان دي آميد (دايسي)  -

 Merckشتاب دهنده متيل ايميدازول محصول شركت  -

 .Prolabo) محصول شركت MEKحالل متيل اتيل كتون ( -

  گرم بر مترمربع800الياف شيشه تك جهته با وزن سطحي  -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  بررسي تاثير فرموالسيون و شرايط فرآيندي بر زمان نگهداري پيش آغشته الياف شيشه/رزين اپوكسي مورد مصرف در پره توربين بادي

  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين  كنفرانس بين المللي برق 

 3  
 

  دستگاههاي آماده سازي و آزمون .۲.۲

دستگاههاي مورد استفاده جهت توليد و تعيين مشخصه نمونه ها به شرح 
 ذيل هستند:

 - همزن برقي توليد داخل جهت اختالط رزين و عامل پخت
 جهت اندازه گيري دماي ZUFA محصول شركت DSC- دستگاه آناليز 

 درجة 300پخت نمونه، در اين آزمون نمونه ها از دماي محيط تا دماي 
  درجة سانتيگراد بر دقيقه گرم شدند.5سانتيگراد با سرعت 

 - دستگاه همزن پرل ميل جهت اختالط دايسي و رزين

  روش ساخت .۲.۳
جهت تهية نمونة رزين با عامل پخت انيدريد، ابتدا نمونه رزين با حالل 

 به محلول phr (5/85به ميزان ( HA-23مخلوط شده و سپس عامل پخت 
 Ax-10اضافه و همزده مي شود. پس از انحالل كامل مواد، شتاب دهندة آميني 

 به مخلوط اضافه شده و همزده مي شود. با توجه به مايع phr (5/0به ميزان (
بودن انيدريد، اختالط آن با رزين پيچيده نبوده و با دستگاه همزن ساده 

 امكانپذير است.
جهت تهية نمونة رزين با عامل پخت دايسي، ابتدا عامل پخت دايسي به 

 به حالل اضافه و همزده مي شود. پس از اختالط مواد، رزين phr (7ميزان (
 ساعت 12اضافه شده و همراه با گويهاي فلزي در دستگاه پرل ميل به مدت 

  همزده مي شود. rpm (600با دور (
در مورد نمونه داراي شتاب دهنده، ايميدازول در انتهاي فرآيند اختالط 

 دقيقه همزده مي شود. طرحي از روند 10به محلول اضافه شده و به مدت 
 نمايش داده شده است. »1 شكل«توليد مخلوط رزين در 

 تشريح شده است.» 1«جدول جزييات فرموالسيون انتخابي در 
 

 : فرموالسيون نمونه هاي تهيه شده با سيستمهاي پخت متفاوت1جدول 

 رديف
نوع عامل 

 پخت

 )Phrميزان اجزاء (

 شتاب دهنده عامل پخت حالل رزين

1 
دي سيان دي 

 )DICYآميد (
100 7 7 - 

2 
انيدريد/آمين 
 (شتاب دهنده)

100 7 5/89 5/0 

3 
دي سيان دي 
 آميد/ ايميدازول
  (شتاب دهنده)

100 7 7 5/0 

 
شايان ذكر است پس از تهية مخلوط رزين و عامل پخت، اين مخلوط 

 قرار داده شده و دماي پخت از طريق تحليل قلة به وجود DSCتحت آناليز 
آمده در نمودار اين آزمون محاسبه مي گردد. پس از اندازه گيري دماي پخت، 

 در مرحله بعدي، نمونه هاي پيش آغشته، مطابق روند ذيل تهيه شدند.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DICY:  فلوچارت تهية مخلوط رزين و 1شكل 

 سانتي متر مربع (قالب مربوطه) 30×30ابتدا الياف تك جهته در ابعاد 
برش داده شده و درون قالب قرار داده شده و سپس مخلوط رزين بر روي 

الياف اضافه شده و توسط غلتك دستي، عمليات آغشته سازي پيش برده شد. 
 نمايي از نحوة توليد كامپوزيت را نمايش مي دهد. »2شكل «

 
 

1
 ساعت   

همزن مگنت دار 
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 : نمايي از نحوة توليد كامپوزيت توسط آغشته سازي درجا2شكل 

با اعمال حرارت به نمونه درون قالب و پخت اوليه آن، نمونه هاي پيش 
  آغشته تهيه و ميزان پيش پخت اوليه آنها اندازه گيري شد.

شايان ذكر است دما و زمان انجام پخت اوليه در نمونه هاي مذكور به 
 انتخاب شدند. »2«جدول شرح 

 : شرايط فرآيندي انتخابي جهت ساخت نمونه هاي پيش آغشته2جدول 

 كد نمونه
 دماي پيش پخت (درجه سانتي گراد)

 زمان پيش پخت (دقيقه)

D 
170 180 190 

5 10 20 5 10 20 5 10 20 

A 
100 110 120 

5 10 20 5 10 20 5 10 20 

DI 
120 130 140 

5 10 20 5 10 20 5 10 20 

 
در انتها، نمونه هاي تهيه شده، در شرايط متفاوتي نگهداري شده و با 

گذشت زمان در زمانهاي مختلفي ميزان تغيير پيش پخت بررسي شد. شرايط 
 توضيح داده شده است. » 3«جدول نگهداري متفاوت انتخابي، در 

 
 : نحوه نامگذاري شرايط نگهداري پيش آغشته ها3جدول 

 جو محفظه دماي محفظه نگهداري (درجه سانتيگراد) كد اختصاري

 هوا 25 25

25V 25 خال 

5V 5 خال 

-15V 15-  خال 

 
 ASTMجهت اندازه گيري ميزان پيشرفت واكنش پخت، از روش انحالل (

D3529) استفاده شد. در اين روش ابتدا نمونه ها توزين شده (WR1R و به (
 دقيقه در حالل استون قرار داده مي شوند. پس از خروج از حالل 10مدت 

 درجه سانتيگراد مجددا 160 دقيقه در دماي 15و خشك شدن به مدت 
 دقيقه 60 درجه به مدت 600) و در نهايت درون كوره WR2Rتوزين شده (

) و ميزان WR3Rقرار داده مي شوند. در انتها وزن الياف باقيمانده بدست آمده (
 ) قابل محاسبه خواهد بود.1پيش پخت از فرمول (

 
)1(                              WR1R-WR3R)×100 %cure = (WR2R-WR3R)/( 

  نتايج و بحث .۳

در اين بخش ابتدا، نمونه هاي حاوي عوامل پخت متفاوت تحت آزمون 
. در مرحله بعد، با شدحرارتي قرار داده شده و دماي پخت آنها تعيين 

انتخاب سه دما حول دماي پخت اوليه و نيز سه زمان متفاوت جهت پيش 
پخت، نمونه هاي متعددي از پيش آغشته ها تهيه و تحت آزمون ميزان پيش 

  پخت قرار داده شد.

 بررسي رفتار حرارتي (پخت) .۳.۱

در اين بخش، ضمن انجام آزمون تحليل حرارتي بر روي آميزه هاي تهيه 
 شده، رفتار پخت آنها بررسي گرديد.

، DICY بر روي نمونه هاي پخت شده با DSCنتايج آزمون تحليل حرارتي 
 نمايش داده »5 و 4، 3 شكلهاي « به ترتيب در DICY/Imidazoleانيدريد و 
 شده است.

با بررسي نمودارهاي فوق، نقاط شروع و اوج قله در هر منحني به شرح 
  اندازه گيري گرديد.»4 جدول «

بنابر اطالعات به دست آمده از نتايج  اين آزمون، دماي پخت نمونه هاي 
 و 110، 180به ترتيب برابر  DICY/Imidazole، انيدريد و DICYحاوي 

  درجة سانتيگراد انتخاب گرديد.130
پس از اندازه گيري دماي پخت آميزه هاي مذكور، سه دماي اوليه (دماي 

 دقيقه) 20 و 10، 5 درجه سانتيگراد) و سه زمان پيش پخت (10±پخت 
 براي هر دما در نظر گرفته شده و نمونه هاي پيش آغشته تهيه شدند.

پس از تهيه نمونه ها، ميزان پيش پخت بالفاصله اندازه گيري شده و گزارش 
 شد.
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باقيمانده نمونه ها با نگهداري در شرايط مختلف پس از گذشت مدت 
زمانهاي مختلفي، مجددا تحت آزمون پيش پخت قرار داده شده و ميزان 

 پيشرفت واكنش پخت در آنها بررسي شد.
  نمونه هاDSC: نقاط شروع و اوج قلل در منحني 2جدول 

 (C°)  نقطه اوج قله (C°) نقطه شروع قله كد نمونه رديف

1 DICY 184 192 

2 Anhydride 111 132 

3 DICY/Imidazole 126 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  براي نمونه هاي پخت شده با دايسيDSC: نتايج به دست آمده از آزمون 3شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  براي نمونه هاي پخت شده با انيدريدDSC: نتايج به دست آمده از آزمون 4شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براي نمونه هاي پخت شده با DSC: نتايج به دست آمده از آزمون 5شكل 

 دايسي/ايميدازول

  ارزيابي ميزان پيشرفت پخت و قابليت نگهداري .۳.۲

بي شك دانستن و افزايش طول عمر مصرف پيش آغشته ها يكي از 
دغدغه هاي اساسي توليدكنندگان است. با توجه به ناگزيري از ايجاد فاصله 

زماني ما بين توليد پيش آغشته و مصرف آن در ساخت قطعه كامپوزيتي، 
احتمال فساد نمونه در اين مدت وجود دارد. بنابراين افزايش مدت زمان 

انقضاء آميزه به چالشي جدي در بين توليدكنندگان محصوالت پيش آغشته 
 تبديل شده است. 
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: نتايج ارزيابي ميزان پيش پخت با گذشت زمان براي نمونة پخت شده با 6شكل 
 دايسي در شرايط مختلف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

: نتايج ارزيابي ميزان پيش پخت با گذشت زمان براي نمونة پخت شده با 7شكل 

 انيدريد در شرايط مختلف
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: نتايج ارزيابي ميزان پيش پخت با گذشت زمان براي نمونة پخت شده با 8شكل 

 دايسي/ايميدازول در شرايط مختلف

عالوه بر استفاده از مواد تاخير انداز در فرموالسيون آميزه، عموما تغيير 
شرايط انبار و نگهداري آميزه، به افزايش زمان انقضاء كمك شاياني خواهد 

نمود. به طور مثال كاهش دماي نگهداري و حذف رطوبت و عناصر فعال از 
محيط نگهداري از تخريب زودرس نمونه ها جلوگيري خواهد نمود. با 

توجه به هزينه بر بودن عمليات سرمايش، يافتن باالترين دماي ممكن براي 
نگهداري آميزه به مدت طوالني مفيد خواهد بود. لذا در تحقيق حاضر، در 

 حالت مختلف از شرايط نگهداري براي كليه نمونه 4مورد هر فرموالسيون، 
 ها اعمال شده و نتايج در بازه هاي زماني بررسي شده است.

نحوه تغيير ميزان پيشرفت واكنش پخت براي نمونه هاي پخت شده در 
همراه نحوه تغيير ميزان شرايط متفاوت و نگهداري شده در دماي محيط به 

 دقيقه 10پيش پخت براي نمونه پخت شده در دماي پخت اصلي به مدت 

و نگهداري شده در شرايط نگهداري مختلف براي هر يك از 

  نشان داده شده است.»8 الي 6 اشكال «فرموالسيونها به تفكيك در 
اندكي افت مشاهده شده در مراحل ابتدايي در نمودارها، بسيار ناچيز 

بوده و مي تواند مربوط به تفاوت دماي نقاط مختلف در خشك كن باشد كه 
 البته در محدوده خطاي آزمون اين تغييرات معمول است.

روند كلي مشاهده شده در تمامي نمونه ها نشان دهنده افزايش سرعت 
 است. دماي پخت فاسد شدن نمونه ها با افزايش

 فاوت چنداني ندارد. ت شرايط نگهداري يخچال و فريزر براي نمونه ها
انيدريد نيز براي نگهداري طوالني مدت در دماي اتاق مناسب بنابراين 

ليكن نگهداري از اين نمونه ها در يخچال جهت افزايش عمر  نخواهد بود.
در دماي اتاق به ي انيدريدي  سرعت فساد نمونه هامصرف آنها كفايت مي

 روز به بعد، فرآيند صلب 30شدت نمونه هاي ايميدازول نيست ليكن از 
 شدن سرعت مي يابد. 

 براي نگهداري طوالني مدت در دماي دايسيبا توجه به اين مطالب، 
 دايسي/ايميدازولسيستم پخت سد و ليكن  به نظر مي رترين گزينهاتاق مناسب

 براي نگهداري در دماي ،دماي اتاق پخت باالي پخت در سرعتبه دليل 
اتاق مناسب نيستند  

به صورت كلي مي توان بيان نمود، با افزايش ميزان حرارت و نيز زمان 
پيش پخت، ميزان پيشرفت پخت افزايش خواهد يافت. افزايش پيش پخت 

در نمونه ها سبب كاهش زمان انقضاء در آنها خواهد گرديد. به عبارت بهتر، 
نمونه هايي با درصد گيش پخت باالتر، داراي تمايل باالتري به تكميل پخت 

و افساد دارند. بديهي است كاهش دماي نگهداري، به كاهش سرعت افساد 
 كمك خواهد نمود.
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 نتيجه گيري .۴

 نتايج به دست آمده از اين تحقيق به شرح ذيل خالصه مي گردد:

 شده از رزين اپوكسي و حالل و  نمونه هاي تهيهDSC- منحني هاي 1
 درجة سانتيگراد 105 و 110، 180عوامل پخت مختلف، نشان دهندة دماهاي 

، انيدريد و DICYبه عنوان دماهاي پخت آميزه هاي به ترتيب پخت شده با 
DICY/Imidazole .هستند  

 افزايش شد- پس از پخت نمونه ها در شرايط مختلف، مشخص 2
دماي پيش پخت و نيز زمان حرارت دهي در دماي پيش پخت، سبب كاهش 

. شدقابليت نگهداري نمونه يا به عبارت ديگر، مدت زمان مصرف خواهد 
بديهي است اين تغيير به دليل افزايش ميزان پيش پخت در نمونه ها است. 

اين روند كاهشي در قابليت نگهداري با افزايش ميزان پيش پخت، به ترتيب 
 در نمونه هاي دايسي/ايميدازول، انيدريد و دايسي، كاهش مي يابد. 

- كاهش دماي نگهداري به افزايش مدت زمان نگهداري منجر مي 3
- درجه داراي اثر 15 درجه و 5گردد. در دوره هاي كوتاه مدت عمال دماي 

 يكساني هستند.
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