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 چكیده

 

 و جزءدگرماسخت از  یها نیزرزین های گرماسخت پلی استر دارای کاربرد فروان در صنایع مختلف فایبرگالس می باشند. ر

پرکننده  و مانند عامل پخت، سخت کننده، بازدارنده و نرم کننده است ییکه شامل اجزا نیرز هیپا میگردند ، لیتشك یاصل

 هیپا ،وزیت ها . در کامپکاغذ باشند ایپارچه  ،یمعدن یو پرکننده ها افیال ای شهیکه ممكن است ش ییکننده ها تیتقو ایها و 

ا تنده ها کن تیباشد. پرکننده ها و تقو یم ختاری آن خواص ساو  یعملكرد یژگیکننده و نییمعموال غالب بوده که تع نیرز

 دها،یل آلكگرماسخت شام یها نیرز.دارند یاستحكام و چقرمگ یاثر را بر رو نیشتریدارند، اما ب ریخواص تاث نیبر ا یحدود

زین پلی استر تار راثرات دمای محیطی در ساخمقاله  نیدر ا.باشند یها م ورتانی یاسترها و پل یها، پل کیها، فنول یاپوکس

تحقیقاتی  یهاروش یریمقاله در خصوص بكارگ نیا جینتامورد ارزیابی قرار میگیرد .  HDTبا استفاده از آزمونهای استاندارد 

 ازدن( شمرتبط با رزین های پلی استر و خصوصا تغییر خواص مكانیكی این رزین ها در اثر شرایط محیطی ) در زمان سخت 

گذار و حذف پارامترهای محیطی اثر ها تیکامپوزساخت  یدر خصوص روشها قیتحق نیباشد. ا یدار مبرخور اهمیت زیادی 

 اهمیت می باشد.  زحای

 

 اثرات دمایی –رزین گرما سخت  -HDTتست  : یدیکلهای واژه

 

 مقدمه : 

پس از سخت  در ساختار مكانیكی رزین هادر رزین های پلی استر دمای محیطی دارای اثرات تعیین کننده ای 

اعوجاج  یدما ای ییخمش گرما یدمامی باشد .  HDTشدن می باشد. یكی از روشهای مهم در این زمینه تست 
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. دهدیشكل م رییبار مشخص، تغ کیتحت  یكیپالست ای یمرینمونه پل کیاست که در آن  یی( دماHDT) ییگرما

 سخت گرما یمحصوالت با اجزا دیو تول یندسمحصول، مه یاز وجوه طراح یاریدر بس یكیمواد پالست یژگیو نیا

شبكه  جهیبه هم متصل هستند و در نت یعرض یوندهایتوسط پ یمولكول یرهایترموست ها زنج در .رودیبه کار م

 نیا.شوند یم جادیپخت ا اتیدر اثر انجام عمل ییها وندیپ نیآورند. چن یبه وجود م یسه بعد یها وندیاز پ یا

شكل مجدد را  رییشبكه، امكان ذوب شدن و تغ جادیشوند اما پس از ا یحرارت سخت م در اثر اعمال مرهایپل

 کیپخت معموال  اتیعمل.باال گردد یآن ها در دماها یحرارت هیکه حرارت باعث سوختن و تجز نیندارند مگر ا

برد. بر اساس  یم نیرا از ب مریپل یشود و چقرمگ یو شكننده شدن ماده م یاست که باعث ترد ییایمیواکنش ش

آن ها از  رشیوجود دارد وزمان گ زیاتاق ن یدر دما یها حت نیرز نیشدن ا ی، امكان شبكه ا یانتخاب زورینوع کاتال

واکنش شده به سازنده عرضه  مهین یاجز ایو  عیگرما سخت به شكل ما مواد.است ریتا چند ساعت متغ قهیچند دق

شوند. در  یم لیو با حرارت به شكل قطعه مورد نظر تبد زوریلشوند. گرماسخت ها بطور معمول توسط کاتا یم

 نیا ر. ددینما یواکنش م نیحرارت درح دیتول یعنیمواد گرما سخت، گرمازا است،  یاز حاالت، واکنش ها یاریبس

 زهیگرماسخت ها مانند آم یحرارت در داخل قالب و قبل از خروج قطعه از قالب از قطعه گرفته شود. بعض دیمواد، با

شوند تا عمر استفاده از آنها  ینگهدار نییپا یدر دما دیبود و با” عمر انبارش“ ی( داراSMC) یورقه ا یریقالبگ

دهند که  ی( می)با اتصاالت جانب یساختار شبكه ا لیو تشك دادهواکنش  ند،یفرا نیمواد در ح نی. اابدی شیافزا

به  ایشوند و  ختیدور ر دیخرد شده با ای یعاتیضا یت هاشوند. گرماسخ ریپذ ندیتوانند دوباره ذوب و فرا ینم

صنعت نفت و گاز  راتیتعم نهیدر زم یمختلف ی. تاکنون روشهامحصوالت استفاده شوند. گریعنوان پرکننده در د

 باشند .  یخاص خود م بیو معا ایمزا یروشها به جهات مختلف دارا نیو ا دهیگرد شنهادیپ

 : آزمونشرایط کلی و روش 

شكل که بر طبق استاندارد   لیمستط ینمونه ها  mm0.25شكل  رییتغ یمناسب برا یدما زانیآزمون م نیا

 شیآن در حال افزا یکه دما یمناسب در روغن یو وزنه  لهیم کی یرویشده اند را در برابر اعمال ن یآماده ساز

 . کند یم یریاست را اندازه گ

 : باشد یرا دارا م یختلفازمون انواع م نیانجام دهنده  ا دستگاه

 ستگاههیتک ا -1
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 ستگاههیدو ا -2

 ستگاههیسه ا -3

اعمال کننده فشار  لهینمونه و م یریکردن محل قرارگ ضیانجام هر دو ازمون را فقط با تعو تیدستگاه ها قابل نیا

 سهیدستگاه  امكان مقا نیا یها  ستگاهینمونه به طور همزمان در ا نیقرار دادن چند امكان. باشد یبر آن را دارا م

شكل توسط  رییتغ نیا جادیا یبرا ازیمورد ن یگرما. دینما یرا فراهم م شتریباسرعت ب جیبه نتا یابیبهتر و دست ی

 یخوب ییگرما یهاد الیس کی كونیلی. روغن سگرددیم نیتام که در مخزن دستگاه قرار دارد یكونیلیروغن س

که دستگاه مقدار  یتا زمان ابدی یم شیآن افزا یشود .دما یگرم م دستگاه یشیگرما ستمیباشد که توسط س یم

0.25 mm   آزمون  یشكل را برا رییتغ HDT  نیباشد ا كسانی دینقاط با یشده در تمام دیتول ینشان دهد .گرما 

 نقاط یرا در تمام الی.همزن با چرخش خود س ردیگ یباشد انجام م یکه در مخزن دستگاه م یکار توسط همزن

 . شود یها م ستگایا یدر تمام كنواختی یدما جادیکند و سبب ا یمخزن پراکنده م

  : مورد استفاده یه ها و ابزارها دستگا

در  كنواختی یدما جادیا یهمزن ، دماسنج و گرمكن باشد . از همزن برا کیشامل  دیحمام با نیحمام روغن : ا-1

 .در نمونه فرو برود  mm 35تا  دیشود . نمونه با ینقاط استفاده م یتمتم

 .و ... باشد كولیگل لنی، ات نیسریلی، گ لسكونیتواند شامل روغن س یروغن : م -2

 .ردیگ ینگه داشتن نمونه در حمام روغن مورد استفاده قرار م ینگهدارنده نمونه : برا-3

 یو وزنه  دلیمجموع وزن ن ، که   50Nو     10Nشود  یآزمون استفاده م نیا جادیا یوزنه : دو نوع وزنه برا-4

 دهند. یم لیرا تشك ریمقاد نیهم ا یرو

 : ها جهت تست  آماده سازی نمونه 

می رسانیم و با توجه به اینكه دمای محیط  C° 15رزین را وزن نموده و دمای آن را به    100grدر این آزمون ابتدا 

رزین اضاف نموده و رزین را خوب مخلوط می کنیم و  کبالت را به  0.2grکاتالیست و   1.3grباشد    C°15نیز باید 

  3mmو ضخامت آن بین  13mmو عرض آن   127mmدر قالب استخوانی میریزیم باید توجه داشت که طول نمونه 

 C°35و  C°25می باشد نمونه ها باید دارای سطح صاف و عاری از هر گونه نقص باشد .)نمونه ها در دمای   13mmتا 

پس از آماده سازی نمونه با ابعاد مناسب و نیز تعیین   HDTدر انجام آزمون .  روش آماده می شود( نیز به همین 
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به نمونه ، وزنه ها بر روی میله ای   Mpa 1.82یا   0.455Mpaوزنه مناسب جهت اعمال یكی از دو مقدار تنش ثابت 

ت نمود که پس از قرار دادن نمونه در داخل که با سطح نمونه مماس شده است قرار می گیرند در این لحظه باید دق

دقیقه به نمونه فرصت داده شود و سپس نشانگر میزان انحراف صفر گردد ، و آزمون آغاز گردد در   5حمام در ابتدا 

دمای   0.25mmشروع به باال رفتن می کند بعد از ایجاد تغییر شكل   C/min°2این هنگام دمای سیال با سرعت 

 ثبت گردد. بدست آمده باید

 

 : آزمون  نتایج 

در سه  پلی استرتستهای مرتبط با رزین بر اساس مواردی که توضیح آن در بخشهای قبل داده شد در سه مرحله 

و دقت نتایج در این مرحله بسیار اطمینان از یكی بودن شرایط تست در این زمینه دمای متفاوت صورت پذیرفت . 

 دول شماره یک آمده است. و نتایج تستها در جمهم بوده است 

 

 C 35°و   C° 25و    C° 15 یدر دماها HDTتستنتایج  -1جدول 

 ردیف  دمای محیطی  شماره نمونه   ییخمش گرما یدمانتیجه 

C  °  58.2 A101 15 °C 1 
  C°  58.2 A102 15 °C 2 
  C°  58.1 A103 15 °C 3 

°  C 63.8 B101 25 °C 4 
°   C 63.9 B102 25 °C 5 
°   C 63.7 B103 25 °C 6 

°   C 77.8 C101 °C 35   7 
°   C 77.7 C102 °C 35   8 
°   C 77.8 C103 °C 35   9 

 

همانگونه که مالحظه میشود تغییرات دمای محیطی به نحو محسوسی بر دمای خمش گرمایی رزین موثر بوده و 

ی خمش گرمایی بر اثر دمای محیط می باشد . این نكته نتایج در کلیه موارد نشان دهنده اختالف قابل توجه دما

بر این نكته  "لزوم توجه جدی به دمای محیط را در زمان آماده سازی نمونه های تست مشخص میسازد و مجددا

کلیه موارد مرتبط با آماده سازی نمونه های تست به دقت رعایت  HDTتاکید میشود که در زمان انجام تستهای 
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توجه به دمای کلی مخازن در زمان مخلوط نمودن  "زمینه رعایت دمای محیطی مناسب  و خصوصادر این شود . 

رزین با شتاب دهنده و کبالت دارای نقشی اساسی در تثبیت وضعیت ساختار مكانیكی رزین می باشد. از نتایج 

طی مختلف و دماهای این تحقیق می توان در زمینه رفتار مكانیكی رزین های دما سخت تحت تاثیر شرایط محی

 متفاوت استفاده نمود. 
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 و نحوه عملكرد آن و وضعیت قرار گیری قطعات در حمام روغن HDTنمای کلی از دستگاه -2شكل 

 
 

  
  در ازمایشگاه مرکزی شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم  HDTفرآیند تست  – 3شكل شماره 

 


