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No. F-13-AAA-0000
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ا توجه به سهولت کاربري و نیز توجیه اقتصادي قابل قبول، ب—چکیده 
آغشته در تولید قطعات کامپوزیتی در حال استفاده از محصوالت پیش

ها از ترکیب آغشتهبسته به نوع مصرف، پیش. باشدتوسعۀ روزافزونی می
. انواع الیاف و رزینهاي پلیمري قابل تولید هستند

رزینهاي اپوکسی به دلیل خواص مکانیکی و پایداري حرارتی و 
هاي آغشتهمحیطی باال، از مهمترین رزینهاي مورد استفاده در ساخت پیش

این دسته از رزینها  بسته به نوع سیستم پخت .پرة توربین بادي هستند
مورد استفاده در ایجاد اتصال عرضی در آنها داراي خصوصیات بعضا 

کنندة رفتار از سوي دیگر، نوع سیستم پخت تعیین. متفاوتی خواهند بود
حرارتی نمونه به عنوان مثال، درجه حرارت پخت کامل، مدت زمان 

لذا در تحقیق .  نمونه خواهد بودنگهداري و مقاومت حرارتی نهایی 
شده با سه نوع متفاوت از عوامل حاضر، خواص نمونه رزینهاي پخت
با توجه به نتایج بدست آمده از . پخت با یکدیگر مقایسه گردیده است

آزمونهاي فیزیکی و مکانیکی انجام شده، نمونه رزین پخت شده با 

واص مکانیکی نیز داراي انیدرید عالوه بر دماي پخت پائینتر، از لحاظ خ
.باشدبرتري نسبی در مقایسه با عوامل دیگر می

، DSCآمید، ديسیانرزین اپوکسی، انیدرید، دي—هاي کلیدي هواژ
مقاومت کششی، مقاومت خمشی

مقدمه .1
هاي اند که به صورت پارچهکنندهها ترکیبی از رزین و تقویتآغشتهپیش
و کاغذهاي آغشته به 3دسته الیاف نتابیده،2هاي نمدي، پارچه1بافته شده

این مواد به صورت توپهاي پارچه، نوار، ورقه یا . شوندرزین تولید می
سازي آغشتهصفحات و الیاف خردشده موجود هستند که توسط پیش

هاي بافته شده، انواع کاغذ،  الیاف پیوسته و یا خرد با رزین در شرایط پارچه
].1[شوندشده تهیه میکنترل

1 . Woven Roving
2 . Mat
3 . Roving

.معرفی کنیدش خود را در این بخش حامیان پژوه
)حامیان(.در غیر این صورت این مستطیل را پاك کنید
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استرها و پلینظیر اغلب رزینهاي گرماسختاز هاآغشتهدر تولید پیش
رزینهاي . گردداستفاده میو برخی رزینهاي گرمانرمو اپوکسیاسترهاوینیل

، فنولیک جهت کاربردهایی نظیر تجهیزات داخلی هواپیما و نازلهاي موشک
بکار ماهاي بسیار باالدر کاربردهاي د) BMI(مالیمید ایمیدها مانند بیسپلی
. روندمی

از ترموپالستیکها که به گستردگی ترموستها نیستند نیز به دلیل چقرمگی 
فنیلن اتراترکیتون و پلیپلی. و مقاومت در برابر حاللها استفاده میشود

کنندرقابت میºC180شونده در هاي پختسولفاید هستند که با اپوکسی
]2[ .

مقاومت عالی شیمیایی، فیزیکی و مکانیکیدلیل بههاي اپوکسی، رزین
به خصوص ها آغشتهدر تولید پیشهاترین رزینپرمصرفاز و خستگی،

].3[هستندهاي توربین بادي هاي مورد استفاده در ساخت پرهآغشتهپیش
بندي رزینهاي اپوکسی با توجه به دماي پخت به سه دسته طبقه

کاالهاي ورزشی (ºC120، دماي )ي تجاريکاربردها(دماي اتاق : شوندمی
.]4[)کاربردهاي هوافضا(ºC180و ) مهندسیو

و شدهکننده به رزین آغشته ابتدا تقویتآغشته، در فرآیند تولید پیش
در این . شودکن عبور داده میپس از گرفتن رزین اضافه، از یک خشک
جزئی اي شدن رزین به طورقسمت حالل تبخیر شده و واکنش شبکه

هاي به عبارت دیگر پیوندهاي عرضی جزئی بین زنجیره. کندپیشرفت می
پلیمري به وجود آمده و جرم ملکولی پلیمر افزایش یافته و رزین در مرحله 

سازي، رزینهاي گرماسخت در آغشتهفرآیند پیشطی . گیردقرار می4ب
ا و ایجاد شوند و سپس در اثر گرمکننده اضافه میمرحله الف به تقویت

رسند که این عمل را پیشرفت رزین تعدادي پیوند عرضی به مرحله ب می
ویژگی . پخت رزین بسیار اهمیت داردمیزان پیشرفت یا پیش. نامندمی

.]2[باشدآغشته گرماسخت، همین میزان پیشرفت آن میاساسی یک پیش
گهداري آغشته و لزوم ناي کامپوزیت از پیشمرحله2با توجه به تولید 

آن به مدت زمان نه چندان کوتاه پس از مصرف، افزایش زمان نگهداري 
در این محصوالت از اهمیت خاصی برخوردار ) خصوصا در دماي محیط(

آغشته لزوما بایستی در دماهاي بسیار است، به طوریکه اکثر محصوالت پیش
لذا . ]5[پائین تر از دماي اتاق انبار گردند که مستلزم صرف هزینه است 

ها از آغشتهاستفاده از سیستمهاي پخت تاخیري و دما باال در تولید پیش
.باشداي برخوردار میاهمیت ویژه

رزینهاي اپوکسی قابلیت ایجاد واکنش اتصال عرضی به واسطۀ دستۀ 
ثانیه، 30تواند کمتر از زمان پخت می. وسیعی از عوامل پخت را دارا هستند

4 . B-Stage

کنندة سرعت نوع عامل پخت، تعیین. فته باشدچندین روز و یا چندین ه
واکنش پخت، میزان حرارت ناشی از واکنش، گرانروي سیستم، زمان ژل 

همچنین روش . شدن و حرارت الزم جهت پخت سیستم رزین خواهد بود
5، عمر مفید سیستم)دماي محیط و یا دماي باال(اعمال رزین، شرایط پخت 

ی هستند که باید در انتخاب یک عامل و خواص نهایی مورد نیاز، عوامل
عامل پخت، نوع پیوند شیمیایی و درجۀ . پخت مورد توجه قرار گیرند

کند که این عامل به اي شدن را در واکنش با رزین اپوکسی تعیین میشبکه
نوبۀ خود بر مقاومت شیمیایی، خواص فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی و 

.خواهد گذاشتشده تاثیر مقاومت حرارتی رزین سخت
آمیدهاي آلیفاتیک مانند آمینها و پلیجهت پخت محیطی از پلی

پنتامین استفاده تترامین و تترا اتیلناتیلنآمین، تريدياتیلنآمین، ديدياتیلن
مزایاي این عوامل پختی، گرانروي پائین، سرعت پخت خوب و . شودمی

حرارتی از جهت پخت . شده استمقاومت شیمیایی خوب فیلم پخت
شودآمینهاي آروماتیک، انیدریدها، آمینو رزینها و رزینهاي فنلی استفاده می

]4[.
انیدریدها به دلیل حالت مایع خود، به سهولت بیشتري با رزین محلول 
شده و از سوي دیگر بر خالف عوامل پخت جامد، سبب کاهش گرانروي 

از سوي دیگر، به . یندنماسازي را تسهیل میرزین گردیده و فرآیند آغشته
هزینۀ تولید کمتري در ) درجۀ سانتیگراد120(دلیل دماي پخت پائینتر 

].7و6[درجۀ سانتیگراد خواهند داشت 180مقایسه با عوامل پخت 
) درجه سانتیگراد120(در این تحقیق از دو سیستم دما باالي انیدریدي 

نیز سیستم ترکیبی و) درجۀ سانتیگرادDICY) (180(و دي سیان دي آمید 
استفاده ) درجۀ سانتیگراد130(دهندة ایمیدازول دي سیان دي آمید و شتاب

. شده است
با توجه به لزوم تنظیم دقیق گرانروي در رزین مورد استفاده در تولید 

افزایش . ناپذیر خواهد بودآغشته، استفاده از حالل در این رزینها اجتنابپیش
گرانروي و افزایش سهولت ترشدگی الیاف حالل از یک سو سبب کاهش

شده و از سوي دیگر با افزایش احتمال ایجاد حباب در سیستم، موجبات 
لذا انتخاب صحیح درصد بهینۀ . نمایدکاهش خواص مکانیکی را فراهم می

.اي برخوردار خواهد بودحالل از اهمیت ویژه
گرانروي و جهت محاسبۀ درصد بهینۀ حالل، یافتن نقطۀ توازن مابین

) یرعت تبخیر حالل یا کاهش وزن محلول(سرعت ایجاد حباب در سیستم 
.روشی مناسب خواهد بود

5 . Pot Life
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در این مقاله، از مقاومت مکانیکی به عنوان معیاري جهت مقایسۀ تاثیر 
.نوع عامل پخت بر خواص قطعه استفاده شده است

هاي تجربیفعالیت.2

مواد مورد استفاده.2.1
ها استفاده گردیده واد به شرح ذیل جهت تولید نمونهدر این تحقیق از م

:است
ــی - ــن اپوکسـ ــرکت  828Epikoteرزیـ ــول شـ Shellمحصـ

)Momentive (185-192ارز اپوکسی با وزن هم
محصول شرکت مهندسی مکررHA-23عامل پخت انیدریدي -
محصول شـرکت مهندسـی   AX-10دهندة آمینی نوع سوم شتاب-
مکرر
Prolaboمحصول شرکت ) MEK(تون حالل متیل اتیل ک-

ــت دي - ــل پخ ــیانعام ــد ديس ــرکت  ) DICY(آمی ــول ش محص
ِDhijungکره جنوبی

Merckمتیل ایمیدازول محصول شرکت -2دهندة شتاب-

آزمونسازي و دستگاههاي آماده.2.2
دستگاههاي مورد استفاده جهت تولید و تعیین مشخصه براي سهولت

:ها به شرح ذیل هستندنمونه
مزن برقی تولید داخل جهت اختالط رزین و عامل پخته-
نسبت 4گیري گرانروي، محلول رزین و حالل با جهت اندازه-

متفاوت، توسط دستگاه ویسکومتر بروکفیلد تحت آزمون سنجش گرانروي 
استفاده شده و 2جهت انجام آزمون از اسپیندل شمارة . قرار داده شدند

.گیري قرار داده شدی مختلف مورد اندازهمقدار گرانروي در سرعتهاي برش
گیري دماي جهت اندازهZUFAمحصول شرکت DSCدستگاه آنالیز -

درجۀ 300ها از دماي محیط تا دماي پخت نمونه، در این آزمون نمونه
.درجۀ سانتیگراد بر دقیقه گرم شدند5سانتیگراد با سرعت 

گیري جهت اندازهSANTAMدستگاه آزمون کشش و خمش -
مورد 357و 6621مقاومت کششی و خمشی مطابق استانداردهاي ملی 

. استفاده قرار داده شد

روش ساخت.2.3
نمونه رزین حاوي 4در مرحلۀ اول، جهت محاسبۀ درصد بهینۀ حالل، 

بدین منظور مقادیر معینی از حالل . درصدهاي متفاوتی از حالل تهیه گردید
. دقیقه همزده شدند10به مدت به رزین اضافه شده و توسط همزن 

به منظور محاسبۀ میزان بهینۀ حالل، گرانروي محلولهاي تهیه شده 
از سوي دیگر با توزین نمونه . گیري گردیدتوسط ویسکومتر بروکفیلد اندازه

تبخیر (هاي زمانی متفاوت، سرعت افت وزن محلولهاي تهیه شده، در بازه
با ترسیم این مقادیر در یک نمودار . گیري گردیددر آنها اندازه) حالل

.توان به میزان بهینۀ حالل دستیابی نمودمی
نوع 3پس از تعیین میزان بهینۀ حالل، قطعاتی از رزین پخت شده با 

.متفاوت عامل پخت تهیه گردید
جهت تهیۀ نمونۀ رزین با عامل پخت انیدرید، ابتدا نمونه رزین با حالل 

به محلول phr(5/85(به میزان HA-23مخلوط شده و سپس عامل پخت 
-Axدهندة آمینی پس از انحالل کامل مواد، شتاب. شوداضافه و همزده می

با توجه به . شودبه مخلوط اضافه شده و همزده میphr(5/0(به میزان 10
مایع بودن انیدرید، اختالط آن با رزین پیچیده نبوده و با دستگاه همزن ساده 

.امکانپذیر است
DICY، ابتدا عامل پخت DICYجهت تهیۀ نمونۀ رزین با عامل پخت 

پس از اختالط مواد، . شودبه حالل اضافه و همزده میphr(7(به میزان 
دقیقه در دستگاه 30رزین اضافه شده و همراه با گویهاي فلزي به مدت 

.شودهمزده میrpm(600(همزن با دور 
ایمیدازول در انتهاي فرآیند اختالط دهنده،در مورد نمونه داراي شتاب

طرحی از روند . شوددقیقه همزده می10به محلول اضافه شده و به مدت 
. نمایش داده شده است»1شکل «تولید مخلوط رزین در 

شایان ذکر است پس از تهیۀ مخلوط رزین و عامل پخت، این مخلوط 
حلیل قلۀ به وجود قرار داده شده و دماي پخت از طریق تDSCتحت آنالیز 

گیري دماي پخت، پس از اندازه. گرددآمده در نمودار این آزمون محاسبه می
گري شده و ضمن قرار دادن آمیزه در قالبهاي سیلیکونی مخصوص ریخته

قطعات بدست . درون آون، در دماي معین، به مدت  معینی پخت گردید
شی قرار داده آمده از این مرحله سپس تحت آزمون مقاومت کششی و خم

.شدند
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DICYفلوچارت تهیۀ مخلوط رزین و :1شکل

نتایج و بحث.3
گیري گردیده و سپس، در این بخش ابتدا، درصد بهینۀ حالل اندازه

هاي حاوي درصد بهینۀ حالل و عوامل پخت متفاوت تحت حرارت نمونه
ش ها تحت آزمون کشش و خمپس از آن نمونه. قرار داده و پخت گردید

.قرار داده شد

انتخاب درصد بهینۀ حالل.3.1
جھت انتخاب بھترین میزان حالل، مقادیر مختلفي از حالل و رزین 

با یكدیگر مخلوط شده و تحت آزمونھاي ) »١جدول «مطابق (
نتایج . گرانروي، افت وزن با گذشت زمان و چگالي قرار داده شدند

.باشدمي»٢شكل «بدست آمده بھ شرح 

هاي تهیه شدهفرموالسیون نمونه:1جدول

نام فرموالسیونردیف
)Phr(میزان اجزاء 

حاللرزین

11S100صفر
22S1006
33S10014
44S10020

دست آمده از این آزمونها بیانگر افزایش سرعت افت وزن با نتایج به
به کاهش از سوي دیگر افزایش حالل. باشدافزایش میزان حالل می
. گرددگرانروي محلول منجر می

با توجه به اینکه مطابق نمودار،  میزان حالل تاثیر چندانی بر چگالی 
محلول ندارد،  لذا محل تالقی دو منحنی گرانروي و افت وزن، به عنوان 

.گرددمیزان بهینۀ حالل انتخاب می
در نظر گرفته phr(7(ها برابر با بنابراین میزان بهینۀ حالل در نمونه

. خواهد شد
شایان ذکر است این میزان حالل در اکثر کارهاي تحقیقاتی به عنوان 

].8[میزان بهینۀ حالل معرفی گشته است 

)پخت(بررسی رفتار حرارتی .3.2

هاي تهیه در این بخش، ضمن انجام آزمون تحلیل حرارتی بر روي آمیزه
.شده، رفتار پخت آنها بررسی گردید

شده با هاي پختبر روي نمونهDSCتحلیل حرارتی نتایج آزمون
DICY انیدرید و ،DICY/Imidazole 5و 4، 3شکلهاي «به ترتیب در«

.نمایش داده شده است
با بررسی نمودارهاي فوق، نقاط شروع و اوج قله در هر منحنی به شرح 

.گیري گردیداندازه»2جدول «
هاي این آزمون، دماي پخت نمونهدست آمده از نتایج  بنابر اطالعات به

و 110، 180به ترتیب برابر DICY/Imidazole، انیدرید و DICYحاوي 
.درجۀ سانتیگراد انتخاب گردید130

هاي آزمون هاي مذکور، نمونهگیري دماي پخت آمیزهپس از اندازه
گري رزین در قالبهاي سیلیکونی مربوطه و کشش و خمش ضمن ریخته

.گیري شده تهیه گردیدندن در دماي اندازهسپس پخت در آو
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هاي سنجش گرانروي، چگالی و افت وزن با گذشت زماندست آمده از آزموننتایج به: 2شکل 

DICYشده با هاي پختبراي نمونهDSCدست آمده از آزمون نتایج به: 3شکل 
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شده با انیدریدهاي پختبراي نمونهDSCدست آمده از آزمون نتایج به: 4شکل 

DICY/Imidazoleشده با هاي پختبراي نمونهDSCدست آمده از آزمون نتایج به: 5شکل 
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هانمونهDSCنقاط شروع و اوج قلل در منحنی : 2جدول 

نقطه شروع قلهکد نمونهردیف
(°C)

طه اوج قلهنق
(°C)

1DICY184192
2Anhydride111132
3DICY/Imidazole126136

ارزیابی مقاومتهاي کششی و خمشی.3.3
كرنش بدست آمده از آزمون مقاومت كششي و خمشي –منحني تنش 

بھ ) DICY/Imidazole، انیدرید و DICY(ھاي الف، ب و ج براي نمونھ
با بررسي این . ایش داده شده استنم»٧و ۶شكلھاي«ترتیب در 

نمودارھا، استحكام و مدول كششي و خمشي، بھ ھمراه ازدیاد طول در 
.گیري گردیداندازه»٣جدول«ھا بھ شرح نقطة پارگي براي نمونھ

شده با انیدرید در ها، نمونۀ پختهاي جدول و منحنیبا توجه به داده
کششی و خمشی و نیز ازدیاد طول مقایسه با دو نمونه دیگر داراي مقاومت 

هاي پخت شده با انیدرید در کنار به عبارت بهتر نمونه. باشدباالتر می
مقاومت و استحکام باالتر، از سفتی و چقرمگی مناسبتري نبز برخوردار 

.هستند
هاي پخت باشد، نمونهبا توجه به اینکه حالت فیزیکی انیدریدها مایع می

کنواختی بیشتري بوده و با سهولت بیشتري نیز تولید شده با انیدرید داراي ی
.گردندمی

استحکام و مدول کششی و خمشی و نیز ازدیاد طول در هنگام : 3جدول 
:شده باپارگی براي نمونۀ پخت

DICY/IMIDAZOLE-انیدرید و ج-، بDICY-الف

کد 
نمونه

استحکام
کششی

(Mpa)

استحکام 
خمشی 
(Mpa)

مدول 
کششی
(Gpa)

دول م
خمشی
(Mpa)

ازدیاد طول
در هنگام پارگی

(%)
5/359/53382/29628/0الف
5/596/63369/2232/2ب
9/209/613008/1248/0ج

:شده با نتایج آزمون مقاومت کششی براي نمونۀ پخت: 6شکل
DICY/IMIDAZOLE-انیدرید و ج-، بDICY-الف

الف

ب

ج
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، DICY-الف: شده بانتایج آزمون مقاومت خمشی براي نمونۀ پخت:7شکل
DICY/Imidazole-انیدرید و ج-ب

نتیجه گیري.4
:گرددتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح ذیل خالصه می

با توجه به آزمونهاي گرانروي و افت وزن با گذشت زمان در -1
حاوي درصدهاي مختلف حالل، میزان بهینۀ حالل به مقدار هاي رزیننمونه

)phr(7هاي بدست آمده از مراجع به تعیین گردید که این مقدار با داده
.خوبی مطابقت دارد

هاي تهیه شده از رزین اپوکسی و حالل و نمونهDSCهاي منحنی-2
یگراد درجۀ سانت130و 110، 180دهندة دماهاي عوامل پخت مختلف، نشان

، انیدرید و DICYشده با هاي به ترتیب پختبه عنوان دماهاي پخت آمیزه
DICY/Imidazoleهستند .

ها در دماهاي یادشده و انجام آزمون کشش و پس از پخت نمونه-3
دهندة برتري خواص مکانیکی هاي فوق، نتایج نشانخمش بر نمونه

. شده با انیدرید هستندهاي پختنمونه

ن ذکر است در انتخاب سیستم پخت مناسب در تهیۀ شایا-4
ها، عالوه بر خواص مکانیکی، مدت زمان نگهداري و سهولت آغشتهپیش

..فرآیندپذیري نیز بایستی مدنظر قرار داده شود
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