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 چکیده

پوسته  موجود در یدیاکس بیترک نیترفراوان SiO2 ییایمییا سیلیس با فرمول ش کایلیس ای دیاکسید میسیلیس

سه به ما. دارد  وجود دهایاکس ریبا سا بیصورت ترکبه ایصورت آزاد به عتیدر طب سیلیاست. س نیزم

. در شودیم افتی یو رودخانه به راحت ایماسه معموالً در ساحل در .شودیخردتر از شن گفته م یهازهیرسنگ

 ۰٫۰۷۵ و درشت تر از متریلیم ۴٫۷۵از  زتریر یهابه سنگدانه ASTM ،یبندعمران بر اساس طبقه یمهندس

 می باشد.  تولیدی لوله های فایبرگالسرین مصالح پر مصرفتاز ماسه . [ 1.]ندیگوی( ماسه مکرونیم ۷۵) متریلیم

می  ی معادن مناطق کویرآبرفت های رودخانه ای، رسوبات ساحلی، رسوبات یخچالی و  ماسههستند. منابع تامین 

ابل باشند. جنس، اندازه، شکل ذرات و همچنین خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی ماسه مهمترین ویژگی ق

 توسط و درشتم ز،یماسه به سه رده ر یبندطبق استاندارد طبقهولید لوله فایبرگالس می باشد. در تبررسی آن ها 

 . [2.]شودیم یبندطبقه

 

 استر  رزین پلی -تست کشش –کامپوزیت  –فیلر  : یدیکلهای واژه

 

 مقدمه : 

و  لرهایف نای ضخامت و ادابع . باشدیم یتیکامپوز یلوله ها یکیدر ساختار مکان ینقش اساس یدارا لرهایف

 لرهایاستفاده از ف نهیباشد در زم یلوله م یکیدر رفتار مکان یادیز تیاهم یآنها دارا یساختار مولکول نیهمچن

استفاده  یناخالص درصد نینرمال و با کمتر تیو وضع های گویچه کامل) بدون لبه تیز(با شکل  یلرهایمعمواًل از ف

درصد  ۹۹کمتر از  لرهایموجود در ف یالزم است تا ناخالص برگالسیفا یله هالو دیتول یهاهیبرابر رو. شود  یم
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در . باشد  یم یتیکامپوز یلوله ها دیبر تول یاثرات مخرب یدارا یمعدن یها یو ناخالص یاهیگ افیوجود ال [3]باشد

استر  یپل نیبا رز نسبت خاص کیبه  کرونیم ۵۰۰و  کرونیم ۳۰۰و  کرونیم ۱۵۰ زیسا ۳در  لریابعاد ف شیآزما نیا

 نیتست استاندارد نمونه ها مورد آزمون قرار گرفتند و هدف از انجام ا کیمخلوط شده و پس از آن با استفاده از 

 . بوده است  لرهایف داخلی قطر شیافزا قطعه آزمایشگاهی رزین بر اثر کاهش استحکام  زانیم تعیین

 

 : آزمونشرایط کلی و روش 

 یلترهایدستگاه قرار گرفته و با استفاده از ف رکیش یبر روفیلر  یصلا یهاآزمون ابتدا نمونه نیا قیانجام دق یبرا

کامل مشخصات به  نییخاص پس از تع ینسبت وزن کیجدا شده و با  کرونیم ۵۰۰و  ۳۰۰و  ۱8۰ یزهایسا یکرونیم

به جهت تعیین دسته . گرفتندقرار  یابیمختلف مورد ارز یآغشته شده و سه نمونه در حالت ها نینسبت با رز کی

که دارای هشت ردیف تفکیکی مش  Sand Mesh Sieveآزمون با استفاده از دستگاه  اینبندی فیلرهای 

پس از کامل شدن می باشد ، فیلرهای با ابعاد مورد نظر از هر مش جدا گردید و برای مرحله بعد وزن شد . بندی 

مورد آزمایشگاهی  9دستگاه تست کشش قرار گرفته و نتابج هر  فرایند سخت شدن رزین نمونه های مورد نظر در

  بر اساس شاخص های فیزیکی ثبت گردید . 

 

 : و تست  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 اطمینان از یکی بودن شرایط تست ه در این زمینصورت پذیرفت .  سایز مختلف فیلر

 و نتایج تستها در جدول شماره یک آمده است. بسیار مهم بوده است 

 

 میکرون  180کشش نمونه رزین با فیلر  تستنتایج  -1جدول 

 ردیف   Sand Size شماره نمونه   استحکام کششی

32.6 mpa A1 180    μm 1 
32.6 mpa A2 180   μm  2 
32.4 mpa A3 180   μm  3 
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به  یاستحکام کشش زانیم کرونیم ۳۰۰به حدود  کرونیم ۱۸۰از  رلیف زیسا شیبا افزا دهدیآزمون نشان م جیتان

به کششی   حکاماست کرونیم ۵۰۰تا  ۳۰۰از  لریف زیسا شیاست و با افزا افتهیدهم مگاپاسکال کاهش  ۲۹.۱حدود 

تمامی نتایج نشان دهنده ارتباط معنا دار افزایش ابعاد قطر میانگین فیلر با . است  افتهیمگاپاسکال کاهش  ۲۸.۸

 کاهش استحکام کششی رزین در فرایند تست می باشد . 

 

 میکرون 300کشش نمونه رزین با فیلر  تستنتایج  -2جدول 

 ردیف   Sand Size شماره نمونه   استحکام کششی

29.2  mpa B1 300    μm   1 
29.1 mpa B2 300   μm  2 
29.1 mpa B3 300   μm  3 

 یپ لرهایف یقطر داخل شیبا افزا نیرز ینمونه ها یکاهش استحکام کشش زانیتوان به م یم یبه خوب قتیدر حق

 یاندازه هاسایز بندی  زانیم دیدر زمان تول ستیبا یمسئله است که م نینشان دهنده ا یبه خوب این نتایجبرد 

 یکیخواص مکان نصورتیا ریو در غ ردیقرار بگ شیبه دقت مورد پا دیو قبل از تول شگاهیدر آزما لرید فاستاندار

 .مواجه خواهد شد  یقابل مالحظه ا راتییلوله با تغ

 میکرون 500کشش نمونه رزین با فیلر  تستنتایج  -3جدول 

 ردیف   Sand Size شماره نمونه   استحکام کششی

28.8  mpa C1 500    μm   1 
28.8 mpa C2 500    μm  2 
28.8 mpa C3 500    μm  3 

 

    زیبوده و در خصوص استفاده از سا تیحائز اهم یتیکامپوز یلوله ها دیتول نهیدر زم قیتحق نیمربوط به ا جینتا

 . ردیصورت پذدر خصوص انجام سایر تستهای مکانیکی  یاقدامات بعد ستیبا یم فیلر
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5-ASTM D3916 – Tensile Testing of Glass-Fiber-Reinforced Plastic Rods ... Due to the very 

large number of tests offered, descriptions of those most ... D3914 – In-Plane Shear 
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نمونه های فیلر مورد استفاده در لوله های کامپوزیتی می بایست بدون ناخالصی بوده و دارای لبه تیز  -1شکل 

  نباشند

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135983681200248X#!
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  ندارددسته بندی ساختاری و ابعاد ماسه بر اساس شاخص های استا -2شکل 

 

 
  هسته مرکزی لوله های فایبرگالس از ساختار فیلر تشکیل شده است  -3شکل 
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 دسته بندی ماسه بر اساس ابعاد و مشخصات فیزیکی -4شکل 

 
 Sand Mesh دسته بندی ابعادی فیلرها و در صد ابعادی هر بخش با استفاده از مش بندی دستگاه  -5شکل 

Sieve  .صورت می پذیرد 

 


