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اطالعات مقاله

، اما با وجود مزایاي زیاد،الیاف شیشه از جمله پركاربردترین نوع پیشآغشتهها در صنعت كامپوزیتاند-پیشآغشتههاي اپوكسی
 از رزین اپوكسی چقرمه شده در تهیه پیشآغشته استفاده، در پژوهش حاضر.شکنندگی ذاتی رزین اپوكسی از مشکالت عمده آنهاست
 و عامل پختCTBN  اثر الستیک مایع كوپلیمر بوتاديان آكریلونیتریل با گروههاي انتهایی كربوكسیل و اختصار، بدین منظور.شده است
 وA ) بهطور مجزا بر خواص پیشآغشتههاي رزین اپوكسی برپایه ديگلیسیدیل اتر بیسفنولD-400ديآمین انعطافپذیر (جفآمین
 پس از تهیه آمیزه رزین و پیشآغشتهسازي آن با. ) تقویت شده با الیاف شیشه مطالعه شده استDicy( عامل پخت ديسیان ديآمید
 استحکام برشی پیشآغشته و استحکام،اپوكسی مانند جریانپذیري- و جفآمین بر خواص پیشآغشته شیشهCTBN  اثر،الیاف شیشه
 در، نتایج نشان داد. درصد رزین و میزان پیشپخت در پیشآغشتهها ارزیابی شد، درصد مواد فرار، از اینرو.برشی بینالیهاي مطالعه شد
 درصد مواد فرار و میزان پیشپخت با، و عامل پخت جف آمین تقریباً مقادیر درصد رزینCTBN تمام نمونههاي حاوي الستیک مایع
 مقدار استحکام.یکدیگر برابر بود و مقدار جریانپذیري با افزودن مقادیر مختلف الستیک مایع و عامل پخت جفآمین تغییر چندانی نکرد
8%  سبب افزایش20%  افزودن عامل پخت جفآمین به مقدار، اما. تغییر چندانی نداشت20phr برشی با افزودن الستیک مایع تا
 سبب افزایش5phr  افزودن الستیک مایع تا. اما اثر قابل توجهی بر استحکام برشی نداشت40% استحکام برشی شد و افزودن بیشتر آن تا
 براي4.6 MPa  ولی در تمام نمونههاي حاوي جفآمین استحکام برشی بینالیهاي از، شد7.7% استحکام برشی بینالیهاي به مقدار
 عامل پخت جفآمین كاهش و60%  براي سامانه حاوي2.0 MPa  عامل پخت ديسیان ديآمید به مقدار100% سامانه اپوكسی حاوي
. عامل پخت جفآمین افزایش یافت100%  براي سامانه اپوكسی حاوي2.6 MPa سپس تا مقدار
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Glass/epoxy prepregs are widely used in composite industry. Although they have significant advantages, the
brittleness nature of its epoxy matrix produces some difficulties. In this paper, the toughened epoxy resin was used
in the preparation of prepregs. the effect of liquid carboxyl-terminated butadiene-acrylonitrile rubber (CTBN) and
a flexible diamine (Jeffamine D-400) curing agent on epoxy prepregs based on diglycidyl ether of bisphenol-A
(DGEBA) resin and dicyandiamide (Dicy) reinforced with glass fiber were studied. For this purpose, after
preparing the resin formulation and its impregnation with glass fiber or preparing the prepreg samples, the effect
of CTBN and Jeffamine on epoxy/glass prepregs properties like resin flow, lap shear strength (LSS) and
interlaminar shear strength (ILSS) were studied. Volatile content, resin content and pre-curing of prepared
prepregs are characterized. Results show that in all samples the amount of resin content, volatile content and precuring were nearly the same and adding different amounts of CTBN or Jeffamine do not changed the resin flow.
By adding 20 phr of liquid rubber, LSS does not changed but, adding the Jeffamine up to 20% increased the LSS
by 8% and adding Jeffamine up to 40% does not changed this property. By adding the CTBN by 5 phr, the ILSS
increased by 7.7% and in all Jeffamine samples the ILSS varied from 4.6 MPa for 100% Dicy to 2.0 MPa for
sample containing 60% of Jeffamine and 2.6 MPa for 100% of Jeffamine content.
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پیشآغشتهها محصوالتی حدواسط و یک تقویتكننده آغشته به رزین هستند
كه بهراحتی قالبگیري میشوند .این مواد به شکل پارچههاي بافته شده،
پارچه نمدي ،دسته الیاف ن تابیده و كاغذهاي آغشته به رزین تولید میشوند.
در پیشآغشتهها افزون بر رزین و تقویتكننده از سختكننده ،شتابدهنده،
آغازگر یا عوامل شبکهايكننده ،نرمكننده ،حالل و رنگ نیز استفاده میشود.
تقویتكنندههاي مصرفی محدوده گستردهاي شامل الیاف شیشه ،كوارتز،
كربن ،آرامید ،بور ،پنبه نسوز ،سیلیکا ،نایلون ،كاغذ و پارچه كتان دارند .نام
پیشآغشته به كاغذهاي پیشآغشته شده ،تقویتكنندههاي آغشته شده با
رزینهاي گرمانرم و تركیبات قالبگیري ورقهاي نیز گفته میشود .براي تولید
هریک از این مواد به دستگاههاي ویژهاي نیاز است ،اما فناوري تولید آنها
شبیه یکدیگر است و از نظر فرایند تولید جزء پیشآغشتهها هستند [.]3-1
خواص پیشآغشته به نوع آمیزه و تقویت كننده آن یا همان الیاف و نحوه
آرایش الیاف بستگی دارد .از رزین هاي اصلی مصرفی در تهیه پیشآغشتهها
میتوان به رزینهاي پلیاستر ،اپوكسی ،فنولی ،سیلیکون ،مالمین ،پلیایمید و
پلییورتان اشاره كرد .از پلیمرهاي گرمانرم نیز به علت استحکام ضربهاي
بیشتر و مقاومت محیطی بهتر نیز استفاده میشود .انتخاب نوع رزین و
تقویتكننده به شرایط كاربري و خواص مدنظر از پیشآغشته وابسته
است [ .]4خواص مکانیکی پیشآغشته به نوع ،مقدار و جهتیابی
تقویتكننده و همچنین خواص شیمیایی ،الکتریکی و گرمایی آن به نوع رزین
و چگونگی آمیزهسازي پیشآغشته با سایر مواد افزودنی وابسته است .امروزه،
به فرایند پیشآغشتهسازي نه فقط بهعنوان علم بلکه بهعنوان هنر مینگرند .با
انتخاب سامانه رزین فرمولبندي شده مناسب و كنترل مقدار تبدیل رزین و
جریانیابی آن و مقدار مواد فرار باقیمانده در پیشآغشته میتوان به
پیشآغشتهاي با خواص بهینه دست یافت [ .]6,5پیشآغشتهها در ساخت
چندالیهايهاي عایق الکتریکی ،مواد پایه تولید صفحههاي مدار چاپی ،ساخت
قطعهها به روش رشته پیچی براي تولید مخازن تحت فشار و محفظه موتور
موشکها و ساخت فداشوندهها براي تولید گلولهاندازها ،سکوي پرتاب موشک
و كاربردهاي فضایی بهكار گرفته میشوند .با استفاده از پیشآغشتهها ،تولید
كامپوزیتهاي بسیار دقیق و كنترل شده امکانپذیر است .از اینرو ،استفاده از
پیشآغشتههاي شیشه-اپوكسی در هواپیماها ،وسایل ورزشی و صنایع دریایی
در دهههاي اخیر بهطور شایان توجهی افزایش یافته است [.]9-7
رزینهاي اپوكسی بهعنوان زمینه در پیشآغشتههاي اپوكسی-شیشه با
كارآمديهاي برجسته مانند چقرمگی ،صلبیت ،دماي كارایی زیاد ،مقاومت
شیمیایی ،خواص چسبندگی و واكنش پذیري با عوامل پخت بسیار متنوع
شناخته شدهاند .این رزینها ساختار بسیار شبکهاي با سفتی ،دماي انتقال
شیشهاي و مقاومت شیمیایی نسبت ًا زیاد تشکیل میدهند .اما ،چقرمگی ذاتی
شبکههاي اپوكسی كم و در نتیجه شکنندهاند .به دلیل خاصیت شکنندگی كه
اپوكسی پس از پخت نشان میدهد ،براي دستیابی به پیشآغشتهاي مناسب
باید پیش از استفاده از اپوكسی آن را چقرمه كرد [.]15-10
رهیافتهاي مختلفی براي بهبود چقرمگی رزینهاي اپوكسی بهكار
گرفته شده است [ .]23-16یکی از پركاربردترین راهکارها براي بهبود
چقرمگی شکست و چسبندگی بینالیهاي رزینهاي اپوكسی استفاده از
الستیک مایع مانند كوپلیمر بوتاديان آكریلونیتریل با گروههاي انتهایی
كربوكسیل ( liquid carboxyl-terminated butadiene-acrylonitrile
 )rubber, CTBNبهعنوان اصالحكننده است .این مواد در اپوكسی انحالل-
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پذیرند و پس از عملیات پخت به دو فاز تبدیل میشوند ،بهطوري كه الستیک
به شکل ذرات ریز درون اپوكسی پراكنده میشود .این حالت دوفازيشدن
باعث افزایش چقرمگی اپوكسی میشود [.]24,23
همچنین ،میتوان چقرمگی رزینهااي اپوكسای را باا اساتفاده از عوامال
پخت انعطافپذیر بهبود بخشید .جافآمین ،ديآماین پلیاتاري انعطافپاذیر
است كه بهعنوان سختكننده (عامل پخات) باراي تهیاه رزینهااي اپوكسای
چقرمه استفاده میشود .ساختار خطای جافآمین باا واكانشپاذیري زیااد و
گرانروي كم میتواند بهطور مؤثري چقرمگی رزیان اپوكسای را افازایش دهاد
[.]29-25
مطالعات كمی براي استفاده از اپوكسی چقرمه شده در پیشآغشته انجام
شده است .در پژوهشی ،اثر الستیک آكریلونیتریل بوتااديان ( )NBRباا %32
آكریلونیتریل بار خاواص پیشآغشاته اپوكسای-شیشاه بررسای شاده اسات.
پیشآغشتهها باا مقاادیر 3و  %5وزنای  NBRتهیاه شادند .نتاایج نشاان داد،
افزودن الستیک  NBRموجب افزایش چسبناكی ( )tackپیشآغشته اپوكسی
میشود .این موضوع به افازایش گراناروي رزیان و در پای آن برهمكنشهااي
بینسطحی بیشتر و در نتیجه افزایش استحکام اتصال چسبندگی در الیاههاي
پیشآغشته نسبت داده شد .استحکام برشی بینالیهاي نیز با افزودن الساتیک
 NBRبه دلیال كااهش گروههااي هیدروكسایل در پیشآغشاتهها و چگاالی
شبکهايشدن رزین اپوكسی پخت شده نهایی كاهش یافت [.]30
در مطالعااات قبلاای ،اثاار السااتیک مااایع  ]31[ CTBNو عاماال پخاات
ديآمین انعطافپذیر (جفآمین) [ ]32بهطور مجزا بر چقرمهكردن و نیز رفتار
پخت ،خواص مکانیکی و شکلشناسی رزین اپوكسای گازارش شاده اسات .از
اینرو در مقاله حاضار ،اثار الساتیک ماایع  CTBNو جافآمین  D-400بار
خواص پیشآغشتههاي تقویت شده آنها با الیاف شیشه پس از بررسی درصاد
ماااواد فااارار ،درصاااد رزیااان و درصاااد پیشااارفت پخااات بااار مقااادار
جریانپذیري پیشآغشتهها ،اساتحکام برشای و اساتحکام برشای بینالیاهاي
پیشآغشته مطالعه شده است.
 -6تجربي
 1-2مواد

در پژوهش حاضر ،از رزین اپوكسی برپایه ديگلیسیدیل اتر بیس فنول  Aبا
نام تجاري  Epikote 828محصول شركت  Momentiveآمریکا استفاده شد.
عوامل پخت ديسیان ديآمید یا دایسی ( )dicyandiamide, Dicyو
ديآمین مایع انعطافپذیر جفآمین  )Jeffamine D-400( D-400از شركت
هانتزمن و شتابدهنده مونورون از شركت سیگما-آلدریچ خریداري شد .از
الستیک مایع كوپلیمر بوتاديان آكریلونیتریل با گروههاي انتهایی كربوكسیل
و اختصار  CTBNاز شركت  Zibo Qilongچین استفاده شد .تقویتكننده
بهكار رفته براي تهیه پیشآغشته پارچه الیاف شیشه  E-glass 8Hبافت
ساتین با وزن واحد سطح  300g/m2تولید كشور بالروس بود .در جدولهاي
 1و  2به ترتیب برخی از خواص رزین اپوكسی مصرفی و الستیک مایع
 CTBNآمده است .در شکل  1نیز ساختار شیمیایی رزین اپوكسی ،الستیک
مایع  ،CTBNعوامل پخت دایسی و جفآمین و شتابدهنده مونورون نشان
داده شده است.
 6-6دستگاهها و روشها

در این پژوهش ،دو مجموعه آمیزه رزین پیشآغشته حاوي الستیک مایع
 CTBNو عامل پخت جف آمین تهیه شدند .روش تهیه و فرمولبندي هر
مجموعه و آزمونهاي انجام شده روي آنها ،در ادامه توضیح داده شده است.
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اثر الستیك مایع  CTBNو عامل پخت دیآمین انعطافپذیر بر خواص پیشآغشتههای اپوكسی -شیشه
جدول  1برخی از خواص رزین اپوكسی Epikot 828
Table 1 Some properties of Epikot 828 epoxy resin

مقدار

خواص
وزن همارز اپوكسی ()g/eq

184-190

گروه اپوكسی ()mmol/kg

5260-5420

گرانروي در )Pa.s( 25C

12-14
1.16

چگالی در 25C
جدول  2برخی از خواص الستیک مایع CTBN

Table 2 Some properties of CTBN liquid rubber

خواص

مقدار

گروه كربونیل ()%

242

وزن مولکولی ()g/mol
گروه كربوكسیل ()mmol/g
گرانروي در )Pa.s(70C

آب ()%

1400
0.4
60
0.05

 1-2-2تهیه پیشآغشتههای حاوی الستیك مایع CTBN

براي تهیه پیشآغشتهها به منظور بررسی اثر الستیک  ،CTBNابتادا مقاادیر
مشخص از رزیان اپوكسای ،الساتیک ماایع  ،CTBNعامال پخات دایسای و
شتابدهنده مونورون براساس جدول  3بهطور كامل با یکدیگر مخلاو شادند
تا آمیزهاي یکنواخت حاصل شاود .اطالعاات كامال دربااره روش آمادهساازي
نمونهها در مطالعه قبلی [ ]31قابل دستیابی است .سپس ،مقدار مشخصای از
الیاف شیشه بریده شده و با  6آمیزه رزین تهیه شده با ابازار ویاژهاي باهطاور
یکنواخت آغشته شدند .تالش شد تا هر  6پیشآغشته بهگوناهاي تهیاه شاوند
كه مقدار رزین آنها تا حد ممکن ثابت و حادود  45%وزنای باشاد .درنهایات،
الیاف آغشاته شاده تاا زماان اساتفاده ،میاان دو فایلم پلایاتیلن در یخچاال
نگهداري شدند.
 2-2-2تهیه پیشآغشتههای حاوی عامل پخت جفآمین

 3-2-2آزمون تعیین مقادیر مواد فرار ،درصد رزین و درصد مرحله B

درصد مواد فرار پیشآغشتهها براسااس اساتاندارد  ASTM D3530و درصاد
رزین و درصد مرحله  Bیا میزان پیشپخت پیشآغشتهها براسااس اساتاندارد
 ASTM D3529اندازهگیري شد .در ایان آزماون ،دو نموناه از یاک تکالیاه
پیشآغشته با ابعاد ( 5050 mm2نمونه  Aو نمونه  )Bباا تارازوي رقمای باا
دقت  0.0001gوزن شدند ( GAو.)GB

عوامل پخت جفآمین و دایسی و الستیک مایع CTBN

نمونه  Aبهمدت 15 minدرون گرمخانه با جریان هواي داغ قرار گرفت
كه دماي آن از پیش روي دماي پخت پیشآغشته ( )135Cتنظیم شده و به
این دما رسیده بود .پس از آن ،نمونه از گرمخانه خارج شده و به سرعت وزن
شد تا وزن  GA1بهدست آید .نمونه  Bبهمدت  10minدرون استون قرار داده
شد تا مواد انحاللپذیر در استون (رزین) آن خارج شود .سپس ،بهمدت
 10minدرون گرمخانه با دماي  135Cقرار گرفت و سپس وزن شد تا وزن
 GB1بهدست آید .پس از آن ،این نمونه در كوره با دماي  500Cبهمدت
 30minقرار داده شد تا رزین پخت شده آن كامالً بسوزد و از بین برود .در
نهایت ،با توزین نمونه باقیمانده  GB2بهدست آید  .بدین ترتیب ،درصد مواد
فرار (معادله ( ،))1درصد رزین (معادله( ))2و مقدار پیشپخت یا درصد مرحله
( Bمعادله( ))3پیشآغشته محاسبه شد:
()1
()2
()3

G A G A1
100
GA

%V 

G B (1 V )  G B 2
100
) G B (1 V

G B 1 G B 2
100
G B (1 V )  G B 2

%R 

%C 
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درصد جریانپذیري پیشآغشته براساس اساتاندارد  ASTM D3531معاین
شد .در این آزمون دو الیه پیشآغشته با ابعااد  5050 mm2روي هام قارار
داده شده و وزن شد ( .)w1ایان مجموعاه میاان دو الیاه پارچاه تفلاون و دو
صفحه فلزي زیر پرس گرمایی هیدرولیک قرار گرفت كاه از پایش ،دمااي آن
روي دماي پخت پیش آغشته تنظیم شده و به این دما رسیده بود .فشار اعمال
شده  ،750kPaدماي پخت پیشآغشته اپوكسی-الیاف شیشه  135Cو مدت
زمان اعمال بار  15minبود .پس از این مدت ،نمونه از زیر پرس خارج شده و
پااس از جااداكردن رزینهاااي خااارج شااده از نمونااه ،مجاادداً وزن شااد (.)w2
تغییاارات وزن برحسااب درصااد وزناای نساابت بااه وزن نمونااه اولیااه مطااابق
معادله ( )4بهعنوان جریانپذیري پیشآغشته گزارش شد:
W 1 W 2
()4
%flow 
100
W1

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

براي تهیه آغشتههاي حاوي عامل پخات جافآمین ابتادا مقاادیر مشاخص از
رزین اپوكسای ،عوامال پخات دایسای و جافآمین و شاتابدهنده موناورون
براساس جدول  4بهطور كامل با یکدیگر مخلو شدند تا آمیازهاي یکنواخات
حاصل شود .اطالعات درباره روش آمادهسازي این نمونهها نیز در مطالعه قبلی
[ ]32آورده شده است .سپس مشابه روش پیشگفتاه 8 ،پیشآغشاته حااوي
مقادیر مختلف عامل پخت جفآمین تهیه شدند .همانطور كه جدول  4نشاان
میدهد ،مقادیر جفآمین نسبت به سامانه پخت از صافر 80 ،60 ،40 ،20 ،تاا
 100%متغیر بوده جفآمین عامل پخت است ،با تغییر مقدار آن ،مقادیر عامال
پخت دایسی نیز تغییر یافت بهگونهاي كه تمام آمیزهها نسابت اساتوكیومتري
الزم عامل پخت را داشته باشند .در این بخش نیز تالش شد تاا هار  8پایش-
آغشته بهگونهاي تهیه شوند كه مقدار رزین آنها تا حد ممکن ثابات و حادود
 45%وزنی باشد .در نهایت ،الیاا غشتا ش هاتا زاا اااف اها مادا ،ایااف د ای
پ یازی ن در یخچال نگشداری هتنت.

Fig. 1 Chemical structures of DGEA epoxy resin, Dicy, Monuron,
Jeffamine and CTBN
شکل  1ساختار شیمیایی رزین اپوكسای برپایاه  ،DGEBAشاتابدهناده موناورون،
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اثر الستیك مایع  CTBNو عامل پخت دیآمین انعطافپذیر بر خواص پیشآغشتههای اپوكسی -شیشه
جدول  3فرمولبندي آمیزه رزین پیشآغشتههاي حاوي الستیک مایع CTBN
Table 3 Formulation for resin coumpund of preparegs containing
CTBN liquid rubber

كد نمونه

رزین اپوكسی
()phr

CTBN
()phr

Dicy
()phr

()phr

1

100

0

7

2.5

2

100

5

7

2.5

3

100

10

7

2.5

4

100

15

7

2.5

5

100

20

7

2.5

6

100

25

7

2.5

مونورون
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جدول  4فرمولبندي آمیزه رزین پیشآغشتههاي حاوي عامل پخت جفآمین

رزین
اپوكسی
()phr

()%

()phr

1

100

100

56

0

2

100

100

56

0

2.5

3

100

80

44.8

1.4

2.5

4

100

60

33.6

2.8

2.5

5

100

50

28

3.5

2.5

6

100

40

22.4

4.2

2.5

7

100

20

11.2

5.6

2.5

8

100

0

0

7

2.5

كد
نمونه

Dicy
((phr

مونورون
()phr
0

 5-2-2آزمون استحکام برشي پیشآغشته

این آزمون براساس استاندارد  ASTM D1002انجام میشاود .باراي بررسای
استحکام برشی ( )lap shear strengthپیشآغشاته ،نخسات صافحههایی باا
ابعاد حدود  10025mm2و ضخامت  2 mmاز ورقهاي آلومینیم تهیه شاد.
براي آمادهسازي سطح ورقها و زدودن آلودگیهاي سطحی آنها ،ابتدا ساطح
صفحهها با كاغذ سنباده زبار و پاس از آن باا آب ،ماایع دستشاویی و اساتون
شستوشو شد .سپس ،از پیشآغشاته مادنظر الیاهاي باا ابعااد 2520mm2
برش داده شد و روي لبه سطح آمادهسازي شده چسابانده و ورق آلاومینیمی
آمادهسازي شده دیگري روي آن قارار گرفات .طاول همپوشاانی لباهها mm
13درنظر گرفته شد .سپس ،نمونهها در پرس گرماایی قارار داده شاده و زیار

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت
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زائدههاي آن زدوده شد .در ادامه ،نمونهها باهكماک دساتگاه آزماون سااخت
شركت سنتام ایران ( )STM-150با سارعت جاباهجایی 2mm/minو فاصاله
دو تکیهگاه  16mmدر حالت خمش سهنقطهاي آزماون شادند .پاس از انجاام
آزمون ،استحکام برشی بینالیهاي ( )ILSSاز معادله ( )5معین شد:
P
()5
ILSS  0.75 
W t
در این معادله P ،بیشترین نیروي وارد شده ( W ،)Nعرض نمونه ( )mmو t
ضخامت نمونه ( )mmاست.
 -3نتایج و بحث

Table 4 Formulation for resin coumpund of preparegs containing
Jeffamine curing agent

Jeffamine

هاجر جمشیدی و همکاران

فشار  30barدر دماي  135Cبهمدت  60minپخت شدند .آزمون به شایوه
كششااای باااا دساااتگاه كشاااش سااااخت شاااركت سااانتام ایاااران
( )STM-150با سرعت كشش  1.3 mm/minانجاام شاد و بیشاینه نیاروي
الزم براي فروشکستن نمونهها ثبت شد .از تقسیم این نیرو به مسااحت ساطح
چسب خورده ( ) 1325mm2استحکام برشی محاسبه شد.
 6-2-2آزمون استحکام برشي بینالیهای

این آزمون براساس استاندارد  ASTM D2344انجام میشود .باراي تعیاین
اساتحکام برشای بینالیاهاي ()interlaminar shear strength, ILSS
شش الیه از پیشآغشته با انادازه تقریبای 10050mm2روي یکادیگر قارار
داده شااده و زیاار فشااار  30barو دماااي  135Cبهماادت 1hدر قااالبی بااه
ضخامت  2mmپخت شدند .پس از پخت ،باهكماک تیغاه دوار برشای باا لباه
الماسه ،نمونههایی با اندازه  2010mm2بریده و با ورق سمباده شماره 1200

پخت رزینهاي گرماسخت شامل ساه مرحلاه  B ،Aو  Cاسات .در مرحلاه،A
رزین به بازار عرضه و هنگام استفاده به تقویتكننده اضافه میشود .سپس ،در
اثر گرما و ایجاد تعدادي پیوندهاي عرضی به مرحله  Bمیرسد .این مرحلاه را
پیشرفت پخت رزین و گاهی پیشپخت گویند .مقدار پیشارفت یاا پیشپخات
رزین بسیار مهم است .مرحله  ،Cمرحله نهایی اسات كاه در آن رزیان باهطور
كامل شبکهاي شده و در نتیجه انحاللناپاذیر و ذوبنشادنی اسات [ .]1باراي
بررسی خواص پیشآغشته تهیه شده از نمونههاي اپوكسی اصالح شده ،آزمون
تعیااین مقااادیر درصااد مرحلااه  ،Bدرصااد فراریاات ،درصااد رزیاان و درصااد
جریانپاذیري انجاام شاد .از میاان ایان ماوارد هادف اصالی ،تعیاین درصاد
جریانپذیري است .براي اینکه مقادیر درصد جریانپذیري نمونهها باا یکادیگر
قابل مقایسه باشند ،باید مقدار درصد رزین ،میزان مرحله  ،Bمقدار ماواد فارار
و نوع الیاف در همه این نمونهها برابر باشد .به همین دلیال افازون بار تعیاین
درصد جریانپذیري ،موارد دیگر نیز بررسی شد .شایان ذكر است ،باراي تهیاه
پیشآغشتهها هیچ نوع گرمایی هنگام آغشتهسازي داده نشاد و ماواد باهطاور
مستقیم پاس از اخاتال كامال باا الیااف آغشاته شادهاند .معماوالً در تهیاه
پیشآغشتهها بسته به مقدار چسبناكی و جریانیابی یاا رونادگی ( )flowالزم
رزین پیشآغشته هنگام قالبگیري ،میزان پیشپخت كنترل میشود .معماوالً
با افزایش میزان پیشپخات ،مقادار چسابناكی پایشآغشاته ابتادا افازایش و
سپس كاهش مییابد [ .]30اما ،مقدار جریانیابی رزین پیشآغشته با افازایش
میزان پیشپخت كاهش مییابد .از آنجا كه در این پژوهش هدف بررسای اثار
چقرمااهشاادن رزیاان در اثاار افاازودن السااتیک مااایع  CTBNو عاماال پخاات
انعطافپذیر جفآمین است ،تالش شد تا پیشپختی هنگام تهیه پیشآغشاته
حتیالمقدور انجام نشود.
تغییرات تمام چهار خاصیت پیشآغشتههاي اصالح شده (درصد مواد فرار،
درصد رزین ،میزان پیش پخت ( )conversionو درصد جریانپذیري)
برحسب مقدار الستیک مایع و عامل پخت جفآمین به ترتیب در شکلهاي 2
و  3نشان داده شده است .همانطور كه در این شکلها مشخص است ،در
تمام نمونه ها تقریباً مقادیر درصد رزین ،درصد مواد فرار و درصد مرحله  Bبا
یکدیگر برابر بوده به همین دلیل درصد جریانپذیري نمونهها قابل مقایسه و
بررسی است .مقدار مواد فرار (رطوبت موجود در مواد) در حد ناچیز و قابل
قبول حدود  ،0.2%میزان پیشپخت حدود  3%و مقدار رزین حدود 45 ±3
درصد بوده است .معموالً هنگام اختال و آغشتهسازي ،مقدار كمی از
واكنشهاي پخت انجام میشود و حدود  3%اجتنابناپذیر است .اگر ،از
تجهیزات دقیق تري استفاده شود ،مقدار رزین را باید بتوان در محدوده
باریک تري كنترل كرد .اما به سبب تجهیزاتی كه در این پژوهش استفاه شد،
این تغییرات زیاد ( )3%بود .ولی قابل پذیرش است .یادآور میشود ،هریک از

اثر الستیك مایع  CTBNو عامل پخت دیآمین انعطافپذیر بر خواص پیشآغشتههای اپوكسی -شیشه

این آزمون ها سه مرتبه تکرار شده و اعداد گزارش شده متوسط سه مرتبه
اندازهگیري است ،ولی پراكندگی نتایج بسیاركمبود(حدود )±0.2%بهگونه اي
كه ارائه آن در شکلها به صورت میله خطا()error barامکانپذیرنبود.
شکلهاي  2و 3نشان میدهد ،با افزایش مقدار الستیک مایع CTBN
یا افزایش مقدار عامل پخت انعطافپذیر جفآمین تغییرات معناداري در
مقدار جریانپذیري رزین پیشآغشته مشاهده نمیشود و كاهش یا افزایش
مختصر مشاهده شده ناشی از تغییرات رزین پیشآغشته و مقدار پیشپخت
آنهاست .بهطور كلی میتوان بیان كرد ،مقدار جریانپذیري پیشآغشته با
افزایش مقدار الستیک مایع یا افزایش عامل انعطافپذیر پخت جفآمین
تغییر چندانی نکرده است .به عبارت دیگر ،افزودن الستیک مایع به سامانه
اپوكسی یا افزایش عامل انعطافپذیر پخت جفآمین اثري بر مقدار
جریانپذیري آن ندارد.
60
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 6-3استحکام برشي پیشآغشتهها

براي بررسی مقدار اساتحکام برشای پیشآغشاتهها ایان آزماون انجاام شاد.
تغییرات استحکام برشی پیشآغشتههاي اصالح شده برحسب مقدار الساتیک
مایع و عامل پخت جفآمین به ترتیب در شکلهاي  4و  5آمده است.
همانطور كه در شکل  4مشاهده میشاود ،باا افازایش غلظات الساتیک
مایع از صفر تا  25 phrمقدار استحکام برشی پیشآغشاته از  17.1 MPaباه
( 7.4 MPaیعنی تقریباً  )57%كاهش مییابد ،اگرچه این كااهش تاا 20 phr
الستیک مایع حداكثر  25%است .به عباارت دیگار تاا  ،20 phrافات چنادان
زیادي مشاهده نمیشود .كاهش مقدار استحکام برشی پیشآغشته میتواند به
دلیل كاهش چگالی شبکهايشدن سامانه یا كاهش گاروههااي عااملی فعاالی
باشد كه می توانند با سطح آلومینیم پیوندهاي هیدروژنی تشکیل دهند .شایان
ذكر است ،با افزایش غلظت الستیک مایع ،به دلیل آنکه این مواد با حلقاههاي
اپوكسی وارد واكنش میشوند ،مقدار حلقهها كاهش یافته و در نتیجاه مقادار
چگالی شبکهايشدن نیز كاهش مییابد [.]31
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اثر الستیك مایع  CTBNو عامل پخت دیآمین انعطافپذیر بر خواص پیشآغشتههای اپوكسی -شیشه

كاهش مقدار چگالی اتصاالت عرضی ،چسبندگی پس از پخات رزیان را
به فلز آلاومینیم كام مایكناد و نتیجاه آن كااهش مقادار اساتحکام برشای
پیشآغشته است .بهطور كلی میتوان بیان كارد ،افازایش الساتیک ماایع باه
سامانه اپوكسای ،باه دلیال كااهش چگاالی شابکهايشادن و كااهش میازان
گروههاي عاملی ،مقدار استحکام برشای را كااهش میدهاد .اثار عامال پخات
جفآمین بار اساتحکام برشای در شاکل  5نشاان داده شاده اسات ،مشااهده
میشود كه استحکام برشی نموناهها باا افازودن  20%عامال پخات جافآمین
حدود  8%افازایش ماییاباد (از  17.1 MPaباه  18.5 MPaرسایده اسات).
افزودن جفآمین در  40%نیز ،اگرچه شبکه اپوكسی باه مقادار قابال تاوجهی
انعطافپذیرتر و چقرمهتر [ ]32شده اثر خاصای بار اساتحکام برشای نداشاته
است.
نمونااه پخاات شااده بااا  100%عاماال پخاات جاافآمین اسااتحکام برشاای
 12±2 MPaنشان داده است ،یعنی استحکام برشی حدود  30%كمتر از نمونه
پخت شده با  100%عامل پخت دایسی است .دلیل این نوع رفتار میتواناد باه
علت طول بلند عامل پخت جفآمین و وجود گروه عاملی اتري درون سااختار
آن باشد .این عوامل ممکن است ،چسبندگی سامانه اپوكسی روي آلاومینیم را
كاهش دهد و در نتیجه باعث كاهش استحکام برشی نمونه شود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،با استفاده از  20%عامل پخت جافآمین
هم سامانه اپوكسی چقرمهتر میشود و هم استحکام برشی افزایش ماییاباد و
اگر به مقدار چقرمگی بیشتري نیااز باشاد ،مایتاوان تاا  40%از عامال پخات
جفآمین ،بدون اینکه كاهشی در استحکام برشی ایجاد شود استفاده كرد.
بهكمک آزمون استحکام برشی پیشآغشتهها ،اثر وجود شتابدهنده بار
سامانه اپوكسی-جفآمین نیز بررسی شد (آمیزههاي  1و 2جدول  .)4براساس
این آزماون باا افازودن شاتابدهنده موناورون باه ساامانه ،اساتحکام برشای
پیشآغشتهها از  9.9 MPaبه  12 MPaافزایش یافت .دلیال ایان افازایش را
میتوان به چگالی اتصاالت عرضی نسبت داد [ .]32,31با افزودن شتابدهنده
به سامانه اپوكسی-جفآمین ،مقدار چگالی اتصاالت عرضی افزایش یافتاه و در
نتیجه تعداد اتصاالت به آلومینیم زیاد میشاود .افازایش تعاداد ایان اتصااالت
باعث میشود ،استحکام برشی نمونه افزایش یابد.

هاجر جمشیدی و همکاران

یکدیگر متصل نشوند و در نتیجه زمانی كه این آزمون روي آنها انجاام شاود،
نمونهها سریعتر دچار شکست شوند.
براي توجیه اینکه چرا در مقدار  5 phrاز الستیک مایع مقادار اساتحکام
برشی بینالیهاي افتی نکرده و حتی مختصر افزایشی نیاز مشااهده مایشاود،
میتوان به كمبودن مقدار الستیک مایع اشاره كرد .به عبارت دیگر ،زمانی كاه
مقدار  5 phrالستیک مایع به سامانه اپوكسی اضاافه میشاود ،مقادار چگاالی
اتصاالت عرضی تغییري نکرده و در نتیجه مقدار استحکام برشی بینالیهاي به
جهت برهم كنشهاي بیشتر مولکاولی مختصاري افازایش یافتاه اسات ،ولای
زمانی كه از مقدار الستیک مایع  10 phrیا بیشتر استفاده شده ،مقدار چگالی
اتصاالت عرضی كاهش زیادي یافتاه و باعاث كااهش مقادار اساتحکام برشای
بینالیهاي شده است.
همچنین در شکل  7مشاهده میشود ،مقدار استحکام برشی بینالیاهاي
از  4.6 MPaبااراي س اامانه اپوكساای حاااوي  111%عاماال پخاات دایساای بااه
 2 MPaبراي سامانه اپوكسی حاوي  60%از عامل پخت جافآمین كااهش و
سپس تا مقدار  2.6 MPaباراي ساامانه اپوكسای حااوي  100%عامال پخات
جفآمین افزایش مییابد .نتایج نشان میدهد ،وجود عامل پخت جافآمین در
سااامانه اپوكساای ،حتاای بااه مقاادار كاام ،باعااث كاااهش اسااتحکام برشاای
بینالیهاي شده است .دلیل این رفتار را میتوان باه مقادار و طاول پیونادهاي
عرضی نسبت داد .به عبارت دیگار وجاود عامال پخات جافآمین در ساامانه
اپوكسی باعاث میشاود ،اتصااالت باهوجاود آماده باین الیاههاي كامپوزیات
استحکام مناسبی نداشته باشد و در نتیجه استحکام برشی بینالیهاي نموناهها
كاهش یابد .بهكمک آزمون استحکام برشی بینالیهاي اثر وجاود شاتابدهنده
مونورون بر سامانه اپوكسی -جفآمین بررسی شد (آمیزههاي  1و 2جدول .)4
براساس این آزمون ،با افازودن موناورون باه ساامانه ،مقادار اساتحکام برشای
بینالیهاي از  2.3 MPaبه  2.6 MPaافزایش یافات .باراي توجیاه ایان رفتاار
میتوان به تعداد اتصاالت ایجاد شده بین الیههاي كاامپوزیتی اشااره كارد .باا
افزودن شتابدهنده به سامانه اپوكسای-جافآمین ،تعاداد پیونادهاي عرضای
افزایش یافته و در نتیجه اتصاالت بینالیهاي زیاد میشود [ .]32ایان افازایش
باعث افزایش مقدار استحکام برشی بینالیهاي نیز میشود.

 3-3استحکام برشي بینالیهای

5
4
3
2

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

1

)Interlaminar shear strength (MPa

33

براي بررسی برهمكنشهاي بینالیهاي و اینکه در یک چندالیهاي ،الیاهها باه
چه میزان به یکدیگر متصل شادهاند ،از آزماون اساتحکام برشای باینالیاهاي
استفاده میشود .در حقیقت در این آزمون چسبندگی رزین به خود در حضاور
الیاف اندازه گرفته میشود و مقاومت كامپوزیت را در مقابل جداشدن الیاههاا
از هاام ( )delaminationنشااان ماایدهااد .در شااکلهاي  6و  7تغییاارات
استحکام برشی بینالیهاي پیشآغشتههاي اپوكسی-شیشه به ترتیب برحساب
مقدار الستیک مایع  CTBNو عامل پخت جفآمین نشان داده شده است .باا
توجه به شکل  ،6مقدار استحکام برشی بینالیهاي این كامپوزیتهاا در مقادار
 5 phrاز الستیک ماایع حادود  7.7%افازایش ماییاباد .اماا ،افازایش بیشاتر
الستیک مایع  CTBNسبب كاهش شدید آن شده است .مشابه تاوجیهی كاه
براي استحکام برشی پیشآغشتهها بیاان شاد ،میتاوان دلیال كااهش مقادار
استحکام برشی بینالیهاي را به كاهش چگالی اتصاالت عرضای نسابت داد .باا
كاهش چگالی اتصاالت عرضی ،واضح است كه نه تنهاا اتصااالت عرضای درون
یک الیه كاهش مییابد ،بلکه اتصاالت عرضی بین الیهها نیز كم میشود .ایان
كاهش در اتصاالت عرضی بینالیهاي باعث میشود ،الیهها محکام و قاوي باه
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Fig. 6 Variation of interlaminar shear strength of preparegs versus
CTBN content

شکککل  6تغییاارات اسااتحکام برشاای بااینالیااهاي پیشآغشااتههااا برحسااب مقاادار
CTBN
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 اتصاالت بینالیهاي و درنتیجاه،جفآمین ضمن ازدیاد چگالی اتصاالت عرضی
.استحکام برشی بینالیهاي افزایش یافت
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 تغییرات استحکام برشی بینالیهاي پیشآغشتهها برحسب مقدار جفآمین7 شکل

 نتیجهگیری-4
 و عاماال پخاات جاافآمینCTBN  اثاار السااتیک مااایع،در پااژوهش حاضاار
 باهطور مجازا بار خاواص پایشآغشاتههااي رزیان اپوكسای برپایاهD-400
. تقویت شده با الیاف شیشه مطالعه شده استA ديگلیسیدیل اتر بیس فنول
 و جفآمینCTBN اپوكسی اثر- پس از تهیه پیشآغشتههاي شیشه،از اینرو
 استحکام برشای پیشآغشاته و اساتحکام،بر خواص آنها مانند جریانپذیري
 باا بررسای خاواص پیشآغشاته تهیاه شاده از.برشی بینالیهاي مطالعه شاد
 در تمام نموناهها تقریبااً مقاادیر، مشخص شد،نمونههاي اپوكسی اصالح شده
 درصد مواد فرار و میزان پیشپخت با یکدیگر برابر باود و افازودن،درصد رزین
الستیک مایع و عامل پخت جفآمین با وجود چقرمهكردن مااتریس اپوكسای
 با افزایش غلظت الستیک ماایع.اثري برجریانپذیري پیشآغشته نداشته است
 ولای افازایش، استحکام برشی پیشآغشتهها تغییر چندانی نداشت20 phr تا
بیشتر الستیک مایع سبب كاهش استحکام شاده كاه ایان رفتاار باه كااهش
 اساتحکام، همچنین.چگالی شبکهايشدن سامانه اپوكسی نسبت داده میشود
%8  از عامال پخات جافآمین باه مقادار20% برشی پیشآغشتهها با افازودن
 ولای، اثري بر استحکام برشی نداشت40% افزایش یافت و افزایش بیشتر آن تا
 باه عباارتی باا. شاد30% افزایش بیشتر آن سبب كاهش استحکام باه مقادار
 هم میتوان سامانه اپوكسای را20% استفاده از عامل پخت جفآمین به مقدار
چقرمهتر كرد و هم استحکام برشی را افازایش داد و اگار باه مقادار چقرمگای
 بادون، از عامل پخت جفآمین استفاده كرد40%  میتوان تا،بیشتري نیاز بود
 این رفتار میتواند به علات طاول.اینکه كاهشی در استحکام برشی ایجاد شود
بلند عامل پخت جفآمین و وجود گروه عاملی اتاري درون سااختار آن باشاد
كه به كاهش چسبندگی سامانه اپوكسای روي آلاومینیم و در نتیجاه كااهش
.استحکام برشی پیشآغشتهها منجر میشود
 از الساتیک5 phr مقدار استحکام برشی بینالیهاي پیشآغشتهها با افازودن
. افزایش و افزایش بیشتر آن سبب كااهش شادید آن شاد7.7% مایع به مقدار
این نتیجه نیز به كاهش چگالی شبکهايشدن سامانه اپوكسی با افزایش مقادار
الستیک نسبت داده شاد كاه موجاب كااهش اتصااالت عرضای باینالیاهاي
 وجاود عامال پخات جافآمین در ساامانه، همچنین نتایج نشان داد.میشود
اپوكسای حتاای بااه مقاادار كاام موجااب كاااهش اسااتحکام برشاای بینالیااهاي
- با افزودن شتابدهنده مونورون به سامانه اپوكسای.پیشآغشتهها شده است
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