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چکیده

با توجه به نیازهای اجرایی در پروژه های صنعتی با افزودن تینووین(  ) Tinuvin 326به رزین بکار رفته در لوله های
کامپوزیتی از اثرات مخرب تابش نور مستقیم و خصوصا اشعه فرا بنفش به این لوله ها به مقدار قابل مالحظه ای کاسته
میشود  .همچنین در برخی تولیدات صنعتی و بنا به نیاز های عملیاتی به رزین های به کار رفته در تولید لوله های کامپوزیتی
موادی اضافه میشود تا در جریان حریق و قرار گرفتن در معرض آتش با تاخیر بیشتری بسوزند که اصطالحا" ایجاد کننده
تاخیر در فرایند آتش ) (fire retardantنامیده میشوند  .در این مقاله اثرات تغییرات رفتار مکانیکی یک نمونه رزین ونیل
استر یک پروژه صنعتی با اضافه شدن تینوین(  ) Tinuvin 326و هم چنین تری اکسید آنتی مووان ( Antimony
 ) Trioxideبا درصد های ترکیبی متفاوت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است  .نتایج این تستها در خصوص ترکیب این
مواد در خصوص تولید لوله های ضد حریق نصب شده در محوطه های باز حایز اهمیت می باشد  .در این پژوهش درصد
ترکیبی مواد افزودنی در حالتهای مختلف برای رزین ونیل استر صورت گرفته است و این مسئله در خصوص درک مفاهیم
مهندسی تغییر رفتار مکانیکی رزین قابل بررسی می باشد .
واژههای کلیدی  :رزین ونیل استر  -تینووین  -تری اکسید آنتی مووان -خواص مکانیکی

مقدمـه
لوله های فایبرگالس در سالهای اخیر به نحو گسترده ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند(شکل  .)1این لوله
ها بسته به نوع طراحی و موارد مرتبط با طراحی صنایع در بخشهای متفاوت به کار گرفته میشوند  .بخش زیادی از لوله های
فایبرگالس در سالهای اخیر در بخشهای مهم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز مورد استفاده قرار میگیرند ] .[1الزمه استفاده
از لوله های فایبرگالس در صنایع شیمیایی و نفت و گاز استفاده از رزین های ونیل استر و یا اپوکسی می باشد و به جهت نوع
نیازمندی و موارد مرتبط با سیال درون لوله و فشار کاری و سفتی مورد نظر طراحی خاص لوله در زمان تولید لوله صورت می
پذیرد  .با توجه به نوع نیازمندی طراحی )  (technical requirementمواد و افزودنی های خاصی به رزین اضافه میگردد
تا خواص مورد نظر لوله در رابطه با ویژگیهای مورد نظر از نظر مقاومت در برابر آتش و نور خورشید تامین شود  .اضافه نمودن
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 Tinuvin 326 ،با درصد های تعیین شده بر ویژگیهای لولهای در معرض نور خورشید موثر بوده و از تغییر رنگ لوله و افت
خواص آن جوگیری می نماید [ .]2همچنین اضافه نمودن تری اکسید آلومینیوم و تری اکسید آنتی موان در رزین با درصدهای
تعریف شده در خصوص افزایش مقاومت مواد کامپوزیتی به آتش و تاخیر در آتش حاءز اهمیت می باشد  .با توجه به اهمیت
فرآیند در این زمینه تس تهای مرتبط با مقاومت در برابر آتش بر روی تجهیزات کامپوزیتی تولید شده صورت می پذیرد (شکل
 .)2در این تحقیق درصدهای خاصی از تینووین  326و تری اکسید آنتی موان به رزین ونیل استر اضافه گردیده است  .ویژگیها
و اطالعات مربوط به تینوین  326و تری اکسید آنتی موان جدول شماره یک اراِیه گردیده است [.]4[ ]3
جدول  -1ویژگیهای تینوین  326و تری اکسید آنتی موان مورد استفاده در آزمون
تری اکسید آنتی مووان
Sb2O3

تینوین 326

Whiteness 95
Average particle 0.4-0.9 μm
Transmillance of EG solution 95

Melting point 138- 141 c
Bulk density 130-220 g/l
Vapor pressure(20 c) 7.5 pa

این تستها با رزین ونیل استر(  ) Vinyl esterانجام شده است  .علت استفاده از این رزین در فرآیند تستها به سبب فراگیر
بودن این نوع رزین در صنایع شیمیایی و صنایع نفت و گاز می باشد و به صورت معمول از رزین های پلی استر در این بخش از
صنایع استفاده نمی شود [ .]5ویژگیها و خواص مربوط به رزین ونیل استر(  )Vinyl esterمورد آزمون در جدول شماره 2
ذکر گردیده است [.]6
جدول  -1نتایج آزمون تست رزین ونیل استر مورد استفاده در آزمون

Test result of resin
Test

Standard
Internal method

Results
12.5

Unit
Minute

Gel Time

ISO 2431

370

second

Viscosity at 25 C

ISO 2114

14

mg KOH/g

Acid number

Internal method

160

Internal method

21

Degree of
centigrade
Minute

Exothermic Peak

Internal method

99

phr

ISO 3251

58.5

Percent

Time of exothermic
peak
Dilute ability by
styrene
Solid content

روش آزمون و تست مرحله اول
در خصوص انجام تستهای مربوط به فرآیند دو آزمایش اصلی مکانیکی بر روی نمونه های رزین اعمال گردید  .جهت انجام
تست کشش قطعات رزین درقالبهایی با ضخامت  5میلی متر و عرض  12.5با  165میلی متر طول در شرایط استاندارد آماده
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گردیدند .به جهت اطمینان از روند تست برای هر یک از موارد سه نمونه تست آماده گردید  .الزم به ذکر است که آزمون اول
در رابطه با کشش نمونه های رزین بر اساس استاندارد  ASTM D638و با استفاده از دستگاه کشش سناف صورت گرفته
است [ .]7به جهت اطمینان از روند تست برای هر یک از موارد سه نمونه تست آماده گردید .این آزمون در سه مرحله برای
قطعات رزین صورت گرفته است و نتایج مربوط به این تستها در جدول شماره یک ارایه شده است .
جدول  -2نتایج آزمون تست کشش ) (Tensile Testقطعات رزین ( واحد مگا پاسکال )MPa
مشخصات و ویژگهای رزین مورد آزمون

نمونه تست اول

نمونه تست دوم

نمونه تست سوم

رزین وینیل استر بدون هیچگونه افزودنی

81 MPa

80.3Mpa

80Mpa

رزین وینیل استر همراه با  % 0.5تینووین

80,2MPa

80Mpa

80.5Mpa

رزین وینیل استر همراه با  %0.5تری اکسید آنتیموآن

83.6 MPa

83.5Mpa

83.5Mpa

رزین وینیل استر همراه با  % 0.5تینووین و  % 1.5تری اکسید
آنتیموان

88 MPa

88.5Mpa

88Mpa

84.1 MPa

84.3Mpa

84Mpa

رزین وینیل استر همراه با  % 3تینووین

91 MPa

90.1Mpa

90.2Mpa

رزین وینیل استر همراه با  % 3تری اکسید آنتیموان

87 MPa

87Mpa

87Mpa

رزین وینیل استر همراه با  % 1.5تینووین و  %0.5تری اکسید
آنتیموان

روش آزمون و تست مرحله دوم
آزمون دوم در خصوص بررسی دمای اعواج گرمایی رزین ها صورت پذیرفت  .دمای اعوجاج گرمایی رزین به روش تعیین شده
در استاندارد  ASTM D648و  ISO 75تعیین میشود[ .]8این آزمون یکی از مهمترین آزمونهای مرتبط با ویژگی خواص
رزین می باشد  .نمونه آزمون تحت یک بار خمشی سه نقطهای قرار میگیرد .در این آزمون دما با نرخ  2درجه سانتیگراد بر
دقیقه افزایش مییابد تا نمونه به اندازه  0٫25میلیمتر خم شود .این روش آزمون مشابه رویه ذکر شده در استاندارد ISO 75
است  .یکی از محدودیتهای مرتبط با اندازهگیری  )Heat deflection temperature( HDTاین است که نمونهها ،به
خصوص نمونههای ضخیم ،از نظر دمایی همسانگرد نیستند و دارای یک شیب (گرادیان) دمایی خواهند بود HDT .یک ماده
مشخص نیز ممکن است به تنشهای اعمال شده به آن حساس باشد ،که این تنشها به ابعاد نمونه بستگی دارد .انتخاب خمش
 0٫25میلیمتری اختیاری بوده و معنای فیزیکی خاصی ندارد .در خصوص انجام تستهای مربوط به فرآیند دو آزمایش عمده
رزین مورد توجه قرار گرفت .جهت انجام تست کشش قطعات رزین درقالبهایی با ضخامت  5.5میلی متر و عرض  12با 130
میلی متر طول در شرایط استاندارد آماده گردیدند.
جدول  -2نتایج آزمون تست  )(HDTقطعات رزین ( واحد )C°
مشخصات و ویژگهای رزین مورد آزمون بر اساس استاندارد
رزین وینیل استر بدون هیچگونه افزودنی

106.8

106.8

106.6

رزین وینیل استر همراه با  % 0.5تینووین

105.2

105.4

105.2

رزین وینیل همراه با  %0.5تری اکسید آنتیموآن

107.1

107.2

107.2

رزین وینیل استر همراه با  % 0.5تینووین و  % 1.5تری اکسید آنتیموان

112.1
109.7
108.6

112.2
109.7
108.5

112.2
109.6
108.5

رزین وینیل استر همراه با  % 3اکسید آنتیموان

110.6

110.4

110.6

رزین وینیل استر همراه با % 1.5تینووین و  %0.5تری اکسید آنتیموان

رزین وینیل استر همراه با  % 3تینووین
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نتیجهگیری
نتایج تستهای آزمون کشش رزین نشان میدهد که با افزودن درصدهای کمی از تینووین و تری اکسید آنتی مووان خواص
مکانیکی رزین بهبود می یابد  .به جهت اط مینان از روند آزمونها کلیه مراحل آزمون در یک مرحله و توسط شرایط یکسان و در
دمای محیطی کنترل شده انجام شده است  .نتایج تستهای کشش نشان میدهد که با افزودن تری اکسید آنتی موان و تینوین
شاهد افزایش خواص مکانیکی رزین ( تست کشش ) می باشیم و در این زمینه ترکیب هر دو ماده با درصد های مشخص نیز
سبب افزایش خواص مکانیکی رزین ( تست کشش ) می باشد  .البته باید به این نکته اشاره نمود که بر اساس نتایج تست ،
تری اکسید آنتی موان به نسبت تینوین 326با درصدهای یکسان مقاومت مکانیکی (کشش ) رزین را به میزان بیشتری افزایش
میدهد .نتایج تستهای مرحله دوم نمونه های رزین و ارزیابی دمای اعواج گرمایی نشان میدهد که اضافه نمودن درصدهای
کمی از تینووین دمای اعواج گرمایی را تا حدود یک درجه کاهش میدهد و در تستهای مواد ترکیبی آنتی موان و تینووین
شاهد بهبود نتایج تست می باشیم و نتایج تست ترکیب تینووین و تری اکسید آنتی مووان نشان میدهد که استفاده همزمان
این مواد نه تنها مشکلی را بوجود نمی اورد و در خصوص تستهای  HDTشاهد بهبود نتایج تست می باشیم  .در حقیقت
استفاده از درصدهای ت عریف شده ترکیبی از تینووین و تری آکسید آنتی باعث بهبود عملکرد مکانیکی رزین در تستهای HDT
میگردد  ،ضمن آنکه در رابطه با تستهای کشش نتایج مورد قبول می باشد  .نتایج بدست آمده از این تحقیق در خصوص

بکارگیری درصدهای مشخص از مواد ضد حریق و مواد ضد  UVدر لوله و سازه های کامپوزیتی مورد استفاده در صنایع نفت
و گاز و پتروشیمی حایز اهمیت می باشد و می توان از نتایج این تستها در خصوص بهبود خواص مکانیکی
رزین های ونیل استر با اضافه نمودن مواد ضد حریق و مواد ضد  UVاستناد نمود .

شکل -1لوله های کامپوزیتی به نحو گسترده ای در اکثر زیرساختهای صنایع مورد استفاده می باشند و به جهت طراحی محیطی بسیاری
از این لوله ها در فضای باز و در معرض مستقیم نور خورشید قرار دارند .
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شکل -2فرآیند تست تاخیر در آتش لوله های فایبرگالس از مهمترین اقدامات تولید لوله های صنعتی فایبرگالس می باشد.
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