بررسي رفتار کششي کامپوزيتهاي زمينه فنوليك تقويت
شده با الياف بازالت و کربن تحت اثر دوره شوك حرارتي
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چكيده
هدف از اين مقاله بررسي اثر دوره شوک حرارتي بر رفتار کششي دو نوع کامپوزيت پايه پليمري تقويت شده با
- کامپوزيتهاي مورد آزمايش شامل رزين فنوليک به عنوان ماتريس و تقويت.الياف در محيط اکسيدکننده (هوا) است
 در زمان اعمال دوره شوک حرارتي در محيط. درصد است%53 کنندههاي الياف بازالت و الياف کربن با نسبت حجمي
 امکان بروز پديده اکسيداسيون ماتريس در دماي باال و ترک خوردگي آن به علت تنشهاي حرارتي ناشي از،هوا
 خواص کششي، با افزايش تعداد دوره شوک حرارتي.تفاوت ضرائب انبساط حرارتي ماتريس و الياف وجود دارد
 کاهش، در پايان دورههاي شوک حرارتي.کامپوزيتهاي داراي الياف بازالت بطور جدي تحت اثر قرار نميگيرد
 درصد و در کامپوزيت8  و3 استحکام کششي و مدول االستيک در کامپوزيت داراي الياف بازالت به ترتيب کمتر از
. درصد مقادير اوليه خواهد بود18/3  و11 تقويت شده با الياف کربن به ترتيب بيش از
 الياف بازالت, الياف کربن, رزين فنوليک, دوره شوک حرارتي: کلمات کليدي

Effect of Thermal Shock Cycling on the Tensile
Behavior of Phenolic based Composites Reinforced with
Basalt and Carbon Fibers
R. Eslami Farsani; S.M.R. Khalili and M. Najafi
ABSTRACT
The aim of the present work is to investigate the effect of thermal shock cycling on the tensile behavior of
two types polymer-matrix composites (phenolic resin, reinforced with woven basalt and carbon fibers at a
total volume fraction of approximately 35%) in oxidative atmospheres (air). During the thermal shock
cycling test performed in air, there is a coupling effect between matrix oxidation, occurring at the high
temperatures of the cycle, and matrix cracking due to thermo-mechanical ply stresses induced by the
differences in the thermal expansion coefficients between the reinforcement and the matrix phase. The
tensile properties of composites reinforced with woven basalt fibers were not significantly affected by
thermal shock cycles. The reduction of tensile strength and elastic modulus after thermal cycling was less
than 5% and 8% of initial values for composites reinforced with basalt fibers and more than 11% and 18.5%
for composites reinforced with carbon fibers, respectively.
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 -1مقدمه
کامپوزيتهاي پايه پليمري موادي هستند که بهطور وسيع
در صنايع هوافضا ،زيرسازهها ،بدنه قايقها و پرههاي توربين
بادي مورد استفاده قرار ميگيرند [ .]1مطالعه رفتار اين مواد در
اثر شرايط محيطي مانند تغييرات دما ،رطوبت ،تشعشعات
ماوراء بنفش و غيره اهميت بااليي دارد .در هوانوردي،
تجهيزات سازهاي بايد قابليت تحمل بارگذاريهاي مكانيكي و
تغييرات دمايي را داشته باشند .در پرواز با تغييرحالت از
مادون صوت به مافوق صوت ،دماي سازه هواپيما از  -01ºCتا
 131ºCتغيير مييابد که اين تغيير دما ميتواند به ايجاد تنش-
هاي حرارتي و در نهايت وقوع پديده خستگي حرارتي منجر
شود [.]2
خستگي حرارتي ميتواند به سازههاي مقيد خارجي بهشدت
آسيب وارد نمايد .اين مساله در مواد کامپوزيتي بهعلت وجود
قيود داخلي ناشي از تفاوت ضرايب انبساط حرارتي و خواص
مكانيكي حادتر است [ .]3طراحيهاي مهندسي بدون در
نظرگرفتن کاهش خواص ماده در خستگي حرارتي ،ممكن است
به عواقب وخيمي بيانجامد .به علت ناهمگني ساختاري
کامپوزيتها ،توصيف فرايند تخريب خستگي حرارتي در اين
مواد مشكل بوده و شامل تعداد زيادي از حالتهاي تخريب
مانند ترک خوردگي ماتريس ،جدايش بين الياف و ماتريس،
شكست الياف و پديده جدايش بين اليهها است [.]4
در زمان اعمال بارگذاريهاي حرارتي ،بهعلت ناهمجوري
ضرايب انبساط حرارتي الياف و ماتريس ،امكان بروز تنشهاي
بزرگ در کامپوزيتهاي پايه پليمري وجود دارد .يكي از
مهمترين مشكالت محتمل در مورد کامپوزيتهاي پايه پليمري،
ايجاد ميكرو ترکهاي جديد يا اشاعه ترکهاي پيشين در وجه
مشترک الياف و ماتريس است .ميكروترکها نه فقط خواص
حرارتي و مكانيكي کامپوزيتها را تغيير ميدهند بلكه ميتوانند
عوامل بروز تخريبهاي ديگر مانند شروع جدايش و شكافهاي
طولي شوند [.]4
تغييرات دمايي ميتواند اثرات منفي بر پيوندهاي شيميايي
ماتريسهاي پليمري (زنجيرههاي کربن-کربن) داشته باشد و
موجب اکسيداسيون و ترک خوردن سطح ماتريس شوند [-]0
[ .]1همچنين افزايش دما ميتواند در اثري متفاوت منجر به
پديده بازپخت به شكل ايجاد واکنشهاي شيميايي جديد مثل
بوجودآمدن پيوندهاي عرضي ميان گروههاي واکنش نداده،
شود که منجر به افزايش سفتي ،بهبود اتصال سطح مشترک
الياف -ماتريس و ويسكوزيته کامپوزيت ميشود [ .]13[ -]11از
مهمترين خصوصيات يك پليمر ،دماي انتقال شيشهاي شدن آن
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است .در دماهاي باالتر از دماي شيشهاي شدن ،پليمرها نرم و
انعطافپذير بوده و در دماهاي پايينتر صلب و شيشهاي
هستند [ .]14بسياري از خواص فيزيكي در ناحيه دماي
شيشهاي شدن در صورت وجود حرارت ،به سرعت تغيير
مييابد .بررسيها نشان ميدهند که اتصاالت عرضي ناشي از
دوره حرارتي ،دماي شيشهاي شدن را با ايجاد مقاومت در
حرکت مولكولي زنجيرهها افزايش ميدهد [.]10
ري [ ]16با مطالعه اثر شوک حرارتي (دماي بين  -31ºCو
 )31ºCبر سطح مشترک کامپوزيتهاي ترموست تقويتشده با
الياف آراميد ،دريافت که شرايط حرارتي ممكن است اتصال
سطح مشترک را با يك فرايند مكانيكي يا شيميايي سطحي
بهبود بخشد.وي چنين نتيجه گرفت که پديده بازپخت در اثر
شوک حرارتي در کامپوزيتهاي اپوکسي/الياف کوالر منجر به
افزايش استحكام گشته در صورتي که در پلي استر/الياف کوالر
اثرات تضعيفکننده شوک حرارتي بر بازپخت غالب شده است.
کامپوزيتهاي پايه پليمري تقويتشده با الياف کربن به علت
سفتي و استحكام ويژه باال ،بهطور وسيع در سازههاي سبك
وزن مانند اجزاي فضاپيماها ،هواپيماها و ماشينهاي دوار که
بهطور عموم در معرض تغييرات دمايي هستند ،مورد استفاده
قرار ميگيرند .در اين کامپوزيتها بهعلت وجود اختالف زياد
در ضريب انبساط حرارتي الياف کربن ( )-6×11-6C-1و
ماتريسهاي پايه پليمري ( 01×11-6C-1تا  )101×11-6C-1احتمال
بروز تنشهاي حرارتي وجود دارد [ .]11طبق بررسيهاي انجام
شده ،اين تنشها در اکثر موارد منجر به کاهش قابل توجه
خواص مكانيكي ماده در شرايط دوره حرارتي ميشوند.
شين و کيم [ ]13تغييرات خواص کششي کامپوزيتهاي
اپوکسي/الياف گرافيت را در  31دوره حرارتي (دماي بين
 -11ºCو  )111ºCمورد ارزيابي قرار دادند که پس از اتمام
دورهها مقادير استحكام کششي و مدول کششي بهترتيب %13
و  %0کاهش يافت.
جورج و دورچ [ ]11نشان دادند که دورههاي حرارتي
ميتوانند موجب ايجاد ميكروترکهايي در کامپوزيتهاي آلي
غير تك جهته شوند .پايلوس و پايلر [ ]21کاهش خواص
مكانيكي ناشي از تغييرات محيطي را بر روي کامپوزيتهاي
پايه پليمري چنداليه بررسي نمودند .آنها نمونههاي مختلف
کامپوزيتهاي اپوکسي/الياف گرافيت را در معرض تشعشع
الكتروني و دوره حرارتي قرار داده و نشان دادند که اثرات
الكترونها بههمراه دوره حرارتي منجر به کاهش خواص
ماتريس شامل جدايش زنجيرهها ،پيوندهاي عرضي و تخريب
از نوع ميكروترک شده است.
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فرنات و روکي [ ]2به مقايسه تخريب ناشي از دوره

ناچيز گاز و حفظ استحكام ويژه در دماهاي باال است .چنين

حرارتي محيط اکسيدکننده (هوا) و نيتروژن پرداختند و نشان

موادي در صورت ترکيب با الياف مناسب ميتوانند در

دادند که پديده ترک خوردگي ماتريس در محيط اکسيدکننده به

کاربردهاي حياتي مانند حفظ ايمني مسافران در آتشسوزي

نسبت نيتروژن با سرعت بيشتري اتفاق ميافتد که با کاهش

بكار روند.

جرم و افزايش چگالي کامپوزيت همراه خواهد بود.

تا بهحال تحقيقات کمي در رابطه با دوره حرارتي و به طور

در کامپوزيتها ،فرايند اکسيداسيون تا حد زيادي مربوط به

خاص دوره شوک حرارتي در حوزه مواد کامپوزيت انجام شده

فشار اکسيژن و دما [ ،]21هندسه نمونه ،ناهمسانگردي [-]22

است .تحقيقات انجام شده نيز بيشتر در مورد کامپوزيتهاي

[ ]24و اتصال الياف به ماتريس است [ .]20در محيط اکسيد-

تقويت شده با الياف تك جهته است که تا حد زيادي در ارتباط

کننده ،ترکيب بين اکسيداسيون در دماي باال و تنشهاي

با کامپوزيتهاي تقويت شده با الياف کربن است .در زمينه

حرارتي به سبب اختالف دما ،فرايند تخريب را سرعت ميدهد

کامپوزيتهاي تقويت شده با الياف دوجهته تاکنون بررسي

[.]26

قابل توجهي در اين رابطه انجام نشده است .در اين مقاله براي

بررسي اثرات ماتريس و الياف بر ايجاد ميكروترکهاي

اولين بار اثر دوره شوک حرارتي بر خواص کششي

برودتي (در دماي  -110 ºCو  )20 ºCدر کامپوزيتهاي

کامپوزيتهاي با زمينه فنوليك تقويت شده با الياف بازالت در

اپوکسي/الياف کربن توسط سفريس و هايز [ ]21نشان داد که

مقايسه با کامپوزيتهاي الياف کربن مورد توجه قرار گرفته

اين کامپوزيت فقط طي چند دوره در پاسخ به دوره حرارتي

است.

(برودتي) دچار ترک خوردگي ميشود .اين حالت پس از سه تا
چهار دوره ،به يك مقدار ثابت ميرسد .اين بررسيها نشان

 -2مواد ،تجهيزات و روشهاي آزمايش

ميدهند که احتمال و شدت ترک خوردگي در مواد ميتواند پس

 -1-2مواد اوليه

از فقط چند دوره مشخص شود .از ديگر نتايج اين بررسي پي
بردن به اين نكته است که درکامپوزيتهاي داراي الياف با
مدول االستيك باالتر ،ميزان دانسيته ترک باالتر خواهد بود.
در بررسيهاي چانگ و يوشيوکا [ ]23در زمينه دوره
حرارتي/رطوبتي بر دوام کامپوزيتهاي پايه فنوليك و اپوکسي
داراي الياف کربن ،پس از طي  011دوره حرارتي (در دماي
 -00ºCتا  ،)32ºCنتيجه آزمايش خستگي ،مقاومتر بودن
کامپوزيتهاي پايه فنوليك را در مقايسه با کامپوزيتهاي پايه
اپوکسي نشان ميدهد.
رزينهاي فنوليك به علت مقاومت عالي در برابر حرارت و

مواد مورد استفاده در اين تحقيق شامل رزين فنوليك فنالم
ساخت شرکت هانسمن از کشور استراليا ،پارچه الياف بازالت
 BAS 630از شرکت بازالتكس کشور بلژيك و پارچه الياف
کربن  AC220از شرکت کوالن استراليا است .مشخصات و
خواص فيزيكي و مكانيكي مواد مورد استفاده براي ساخت
کامپوزيت در جدول ( )1آمده است .در شكل ( )1نوع بافت
پارچههاي الياف بازالت و کربن مورد استفاده نشان داده شده
است.
جدول ( :)1مشخصات و خواص رزين فنوليک ،الياف کربن و الياف
بازالت

خواص مكانيكي خوب ،از مواد مهم مهندسي محسوب ميشوند.

الياف

الياف

رزين

کربن

بازالت

فنوليك

1/06

...

631

...

اين رزينها بطور وسيع در ساخت مصنوعات چوبي ،کامپوزيت

خصوصيات

هاي کربن-کربن ،اجزاي صنايع فضايي مانند پوسته موتور

ضخامت ()mm

1/20

راکت ،نازلهاي راکت و غيره استفاده ميشوند .از مقايسه

چگالي سطحي )(g/m2
چگالي )(g/m3
استحكام کششي )(MPa
مدول کششي )(GPa
کرنش تا شكست )(%
ضريب انبساط )(10-6/ ºC

113
1/57

بررسيهاي انجام شده در رابطه با رزينهاي ترموست تقويت-
شده با الياف چنين برميآيد که فنولها در مقايسه با اپوکسي،
وينيل استر و پلي استر در مواجهه با دماهاي باال و حريق
رفتار مناسبتري از خود نشان ميدهند .در ساخت اجزاي
فضايي ،مهمترين کاربرد رزين فنوليك ،توليد کامپوزيتهاي

حرارتي

مقاوم به اشتعال است .از قابليتهاي رزينهاي فنوليك در

زمان ژل شدن )(min

2/11

1 /2

4211

3111

40

231

31

4

1 /0

3/10

1-2

-6

3

21-31

...

...

20

حرارتهاي باال ،رفتار تاخيري در مقابل احتراق ،نرخ پايين
آزادسازي گرما ،متصاعد شدن دود به ميزان کم ،انتشار مقادير
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برش داده شدند .سپس از هر نوع کامپوزيت ،تعداد  13عدد
نمونه تهيه شد.

(الف)

(ب)

شکل ( :)1بافت الياف مورد استفاده ،الف -الياف کربن (بافت ساده)،
ب -الياف بازالت (بافت جناغي )1/5

 -2-2ساخت صفحات کامپوزيتي
از روش "اليهگذاري دستي" براي ايجاد صفحات
کامپوزيتي استفاده شده است .قالب مورد استفاده در اين روش
(که براي ايجاد صافي سطح با ورق  4mmآلومينيوم پوشانده
شده است) ،به شكل مربع و داراي ابعاد  011×011 mmاست (

شکل ( :)5نمونه کامپوزيت برشخورده

 -4-2اعمال دورههاي حرارتي به نمونههاي کامپوزيتي
يك ثابتکننده آلومينيومي براي اعمال دورههاي شوک
حرارتي به نمونههاي کامپوزيتي طراحي و ساخته شد تا نمونه-
ها به صورت يكنواخت و بدون تماس با يكديگر در معرض
دورههاي حرارتي قرار گيرند .دورههاي شوک حرارتي توسط
دستگاه شوک حرارتي ( TS130ساخت شرکت ويز آموول
تكنيك کشور آلمان) طبق شكل ( )4به نمونهها اعمال شد.

شكل.)2

شکل ( :)2قالب مورد استفاده در ساخت کامپوزيتها بههمراه

(الف)

صفحه کامپوزيتي رزين فنوليک/الياف کربن

در روش اليهگذاري دستي ،رزين فنوليك و سفت کننده به-
نسبت  21-31مخلوط شده و سطح بافتها را آغشته ميسازد.
عمليات غلتكزني براي خروج رزين اضافي از نمونهها ،پس از
اضافه نمودن هر اليه انجام ميشود .گفتني است ،براي رسيدن
به نسبت حجمي تقريباً يكسان ( )%30در هر دو نوع کامپوزيت،
با توجه به استاندارد  ،ASTM D 1505در ساخت کامپوزيت-
هاي با الياف بازالت از چهار اليه بافت بازالت و در ساخت
کامپوزيتهاي با الياف کربن از هشت اليه بافت کربن استفاده
شده است.
 -3-2برش صفحات کامپوزيتي
نمونههاي کامپوزيتي پس از خروج از قالب توسط دستگاه

(ب)

برش واترجت و بر اساس استاندارد آزمايش کشش D3039

شکل ( :)4الف) دستگاه شوک حرارتي ب) نمايي از استقرار

 ASTMطبق شكل ( )3با ابعاد 201 ×20 ×2/0 ) ± %3( mm

نمونههاي کامپوزيتي مهار شده در ثابتکننده

4
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دورههاي شوک حرارتي طبق بهترتيب عباتند از:

آزمايش قرار گرفتند .آزمايشهاي کشش استاتيكي با توجه

 )1نمونهها در دماي  -31 ºCبه مدت  3دقيقه قرار گرفتند.

الزامات استاندارد  ASTM D3039با سرعت بارگذاري

 )2نمونهها بالفاصله در دماي  221 ºCبه مدت  3دقيقه قرار

 2 mm/minانجام شدند.

گرفتند.
 )3بعد از گذشت هر  0دوره خستگي حرارتي ،سه نمونه از
دستگاه خارج شد.
 )4مرحله باال تكرار شده تا همه نمونهها در معرض دوره
حرارتي قرار گرفتند.
دوره شوک حرارتي به تعداد  20 ،21 ،10 ،11 ،0و  31دوره
انجام شده و سپس آزمايش استحكام کششي در دماي اتاق بر
روي نمونهها انجام گرفت .دوره شوک حرارتي اعمالي به نمونه
هاي کامپوزيتي درشكل ( )0نشان داده شده است.

شکل ( :)7نمونه کامپوزيتي در آزمايش کشش

 -3نتايج و بحث
براي بررسي اثر دوره شوک حرارتي در کامپوزيتهاي
پليمري پايه فنوليك ،دو نوع کامپوزيت با ماده زمينه فنوليك و
شکل ( :)3دوره شوک حرارتي اعمالي روي نمونههاي کامپوزيتي

 -5-2آزمايش کشش
پس از اعمال دوره شوک حرارتي به نمونههاي کامپوزيتي

تقويتکننده الياف بازالت و کربن با کسر حجمي الياف يكسان
ساخته شد و پس از اعمال دوره شوک حرارتي در دماي
 -31 ºCو  ،221 ºCتغييرات خواص کششي کامپوزيتها توسط
آزمون کشش استاتيكي مورد ارزيابي قرار گرفت.

و پيش از آزمايش کشش ،تعداد  144عدد  TABتوسط الياف

تغييرات استحكام کششي و مدول االستيك کششي دو نوع

شيشه نوع  Eبا چگالي سطحي  611gr/m2و رزين پلي استر

کامپوزيت تقويت شده با الياف کربن و بازالت به عنوان تابعي

ساخته شدTAB .هاي گفتهشده (که براي اطمينان از لغزش

از تعداد دورههاي حرارتي در شكلهاي ( )3تا ( )11نشان داده

نكردن نمونهها در فكهاي نگهدارنده دستگاه کشش ساخته

شده است.

شدند) ،بر روي  36نمونه آزمايش کشش (از هر کامپوزيت 13

400

نمونه) طبق استاندارد  ASTM D3039نصب و نمونههاي نهايي

350

آماده آزمايش کشش شدند (شكل TAB .)6ها نيز مانند

300

نمونههاي کامپوزيتي توسط دستگاه واترجت برش داده شده و

200

توسط سمباده آمادهسازي شدند.

150
كامپوزيت فنوليك/الياف بازالت

100

كامپوزيت فنوليك/الياف كربن

50

استحكام كششي )(MPa

250

0

شکل ( :)6آمادهسازي نمونههاي آزمايش کشش

همه نمونههاي کامپوزيتي توسط دستگاه کشش سنتام مدل
 STM-150ساخت ايران طبق شكل ( )1در دماي  20ºCمورد
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35

30

25

15
20
سيكل)(N

10

5

0

شکل ( :)8نمودار مقايسه تغييرات استحکام کششي کامپوزيتها
برحسب تعداد دوره
5

35

تعداد مشخصي دوره ،نوعي عدم حساسيت به دوره شوک

30

حرارتي از خود نشان ميدهند .ثابت ماندن تقريبي مدول

25
20
15
10
كامپوزيت فنوليك/الياف بازالت
5

كامپوزيت فنوليك/الياف كربن

مدول االستيك كششي )(GPa

40

حاليست که کامپوزيتهاي فنوليك/الياف بازالت پس از طي

0
30

35

20

25

سيكل)(N

5

10

15

0

شکل ( :)9نمودار مقايسه تغييرات سفتي کششي کامپوزيتها
برحسب تعداد دوره
استحكام كششي نرمال شده

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
كاهش )(%

كامپوزيت
فنوليك/الياف كربن

كامپوزيت
فنوليك/الياف بازالت

-0.51

0.99

-0.59

0.99

-1.28

0.99

-1.42

0.99

10سيكل

-2.31

0.98

-4.80

0.95

15سيكل

-6.88

0.93

-4.87

0.95

20سيكل

-8.81

0.91

-4.89

0.95

25سيكل

-11.47

0.89

-4.87

0.95

30سيكل

کامپوزيت تقويت شده با الياف کربن بهترتيب بيش از  11و
 13/0درصد مقادير قبل از اعمال دوره حرارتي خواهد بود.
بطور کلي در کامپوزيتهاي پايه پليمري ،الياف تقويتکننده
حرارتي پايينتري دارند که اين عامل منجر به ايجاد نوعي
ناهمجوري منفي يا توليد تنش در تغييرات دمايي ميشود .به
علت پايين بودن ضريب انبساط حرارتي الياف کربن به نسبت
الياف بازالت ،اين ناهمجوري در کامپوزيتهاي کربن بصورت

منقبض و در جهت طولي انبساط مييابند ،اين درحالي است که
ماتريس در همه جهات منقبض ميشود .اين اثر در
کامپوزيتهاي فنوليك/الياف کربن که داراي مدول االستيك

اعمال دوره حرارتي

0.60
0.40
0.20
0.00

بااليي هستند ،باعث افزايش دانسيته ترک و در نتيجه کاهش
بيشتر خواص کششي شده است.

مدول االستيك نرمال شده

0.80

كاهش )(%

کامپوزيت با الياف بازالت بهترتيب کمتر از  0و  3درصد و در

الياف ميشود .وقتي دما کاهش مي يابد ،الياف در جهت شعاعي

1.00

كامپوزيت

حرارتي ،کاهش استحكام کششي و مدول االستيك در

و جهتگيري کريستالوگرافي صفحات اساسي موازي محور

شکل ( :)11کاهش استحکام کششي نمونههاي کامپوزيتي پس از

فنوليك/الياف كربن

با توجه به شكلهاي ( )11و ( ،)11در پايان دورههاي شوک

بالقوه باالتر است .مدول کششي باال منجر به افزايش بلورينگي

5سيكل

كاهش )(%

دوره حرارتي داللت دارد.

نسبت به ماتريس ،مدول االستيك باالتر و ضريب انبساط

1.00

كاهش )(%

االستيك کششي بر نوعي سفتشدگي تدريجي در ماده متاثر از

ماتريس پليمري در اين تحقيق مادهاي با ضريب انبساط
حرارتي باالتر از الياف بوده و تفاوت بين ضريب انبساط
حرارتي الياف و پليمر منجر به بروز کرنشهايي با مقادير باال
در ناحيه سطح مشترک حين دوره حرارتي ميشود .تنشهاي
ناشي از اين کرنشها ميتواند به شكست سطح مشترک الياف

كامپوزيت
فنوليك/الياف بازالت

و ماتريس منجر شود که در پايان به کاهش خواص کششي

-0.52

0.99

-1.10

0.99

5سيكل

-2.29

0.98

-6.17

0.94

10سيكل

-9.43

0.91

-6.26

0.94

15سيكل

از ديگر عوامل مهم موثر بر رفتار کامپوزيتها حين اعمال

-11.48

0.89

-6.91

0.93

20سيكل

-18.95

0.81

-7.18

0.93

25سيكل

دوره حرارتي ،پديده اکسيداسيون است .اعمال دماي 221 ºC

-18.95

0.81

-7.73

0.92

30سيكل

در هوا تحت دوره حرارتي ،احتماالً منجر به اکسيداسيون

کامپوزيت ميانجامد.

شکل ( :)11کاهش سفتي کششي نمونههاي کامپوزيتي پس از

حرارتي ماتريس ميشود .پديده اکسيداسيون ناشي از افزايش

اعمال دوره حرارتي

تعداد دورهها موجب از بين رفتن ماتريس در سطح کامپوزيت،
ترک خوردگيهاي سطحي و افزايش کسر حجمي الياف ميشود

همانطور که در شكلها مشاهده ميشود ،مقادير استحكام

و چون الياف نسبت به ماتريس ضريب انبساط حرارتي

کششي و مدول االستيك کششي کامپوزيت فنوليك /الياف کربن

پايينتري دارند افزايش در کسر حجمي الياف به کاهش ضريب

با افزايش تعداد دوره شوک حرارتي کاهش مييابد .اين در

انبساط حرارتي کامپوزيت در دورههاي پاياني ميانجامد.

6

اميركبير /مهندسي مکانيک /سال چهل و چهار /شماره  / 2زمستان 1931

تفاوت در مقدار مدول االستيك الياف و ماتريس ،اختالف در

نشان داده شده است .همانطور که ديده ميشود کامپوزيتهاي

ميزان ضريب انبساط حرارتي الياف و ماتريس و اکسيداسيون

فنوليك/الياف کربن در کليه حاالت اعمال دوره حرارتي رفتار

در دماي باال ،از عوامل کاهش خواص کششي در مواد

شكست ترد از خود نشان داده و جدايش در اين کامپوزيتها

کامپوزيتي بوده و احتماالً تنها پديده بازپخت ناشي از دماي باال

بسيار محدود است (شكلهاي 12و .)13در کامپوزيتهاي

ميتواند اثرات مثبت بارزي در افزايش استحكام يا مدول

فنوليك/الياف بازالت در دورههاي پايين ،شكست ترد (شكل )14

االستيك کامپوزيت داشته باشد .در بازپخت کامپوزيت،

و در دورههاي باال ،جدايش شديد ديده ميشود (شكل  .)10حال

پيوندهاي عرضي جديدي ميان گروههاي واکنش نداده پليمر

ميتوان ترک خوردگي سطح کامپوزيتهاي داراي الياف بازالت

ايجاد شده که منجر به افزايش سفتي و ويسكوزيته کامپوزيت

را چنين توجيه کرد که سطح کامپوزيت به علت اعمال دوره

ميشود.

حرارتي ترک خورده اما طول ترکها آنقدر بزرگ نيست که

به احتمال بسيار زياد ،ثابت ماندن مقدار مدول ناشي از
نوعي اشباعشدگي از ريزترکها در کامپوزيت فنوليك/الياف

بتوانند رشد نمايند و در نتيجه بر خواص کششي کامپوزيت
اثر منفي زيادي ايجاد نمايد.

بازالت يا اثرات مثبت پديده بازپخت بوده که حين فرايند دوره
حرارتي صورت گرفته است .دماي باالي دوره حرارتي
( )+221 ºCاحتماالً به اندازه کافي براي شكستن اتصاالت
شيميايي پليمر کافي نبوده ولي منجر به ايجاد راديكالهايي به
سمت مولكولهاي رزين شده که هنوز واکنش ندادهاند و اين
واکنشها به ايجاد پيوندهاي عرضي بيشتري در پليمر منتج
شده است .پيوندهاي عرضي جديد ميان گروههاي واکنش نداده
ميتواند منجر به افزايش استحكام اتصال بين الياف و ماتريس
در ناحيه وجه مشترک ،مدول االستيك و استحكام کششي
کامپوزيت شود .همچنين توجه به اين نكته ضروري است که

شکل ( :)12فرايند شکست کششي در کامپوزيت فنوليک/الياف کربن
پس از اعمال  3دوره شوک حرارتي

سرد شدن کامپوزيت در دماي  -31 ºCبراي دفعات متعدد
ممكن است درجات مختلفي از استحكام فشاري در سطح
مشترک الياف و ماتريس ايجاد نمايد که ميتواند منجر به
استحكام اتصال شود .در جايي که خواص مكانيكي بعد از
اعمال دوره حرارتي ثابت مانده است ،امكان تقويت سطح
مشترک الياف و ماتريس وجود دارد.
پديده بازپخت در اثر دوره شوک حرارتي ميتواند در
کامپوزيتهاي فنوليك/الياف بازالت بر اثرات ضعيف شدن

شکل ( :)15فرايند شکست کششي در کامپوزيت فنوليک/الياف کربن

کامپوزيت بر اثر اعمال دوره حرارتي غالب بوده و منجر به

پس از اعمال  51دوره شوک حرارتي

ثابت ماندن مدول کششي شود ،در صورتي که در
کامپوزيتهاي فنوليك/الياف کربن اثرات تضعيفکننده ناشي از
جدايش سطح مشترک الياف و ماتريس بر بازپخت غالب گرديده
است.
بررسي نتايج ،کاهش چشمگير خواص کششي را در
کامپوزيتهاي فنوليك/الياف کربن پس از اعمال دوره شوک
حرارتي نشان ميدهد .اين در حالي است که در کامپوزيتهاي
داراي الياف بازالت در شرايط مشابه اثرات کمي بر مقدار
خواص کششي داشته است.
فرايند و تنوع شكست کششي نيز در شكلهاي ( )12تا ()10
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شکل ( :)14فرايند شکست کششي در کامپوزيت فنوليک/الياف
بازالت پس از اعمال  3دوره شوک حرارتي

7

.مقدار خواص کششي داشته است
) اختالف باالي مقدار مدول االستيك و ضريب انبساط3
حرارتي بين الياف کربن و رزين فنوليك کامپوزيتهاي
/ الياف کربن را بيش از کامپوزيتهاي فنوليك/فنوليك
الياف بازالت به افت خواص کششي پس از اعمال دوره
.شوک حرارتي مستعد ساخته است
کامپوزيتهاي

در

کششي

استحكام

کاهش

)4

 الياف بازالت پس از/الياف کربن و فنوليك/فنوليك

الياف/ فرايند شکست کششي در کامپوزيت فنوليک:)13( شکل

%0  و کمتر از%11 اتمام کليه دورهها بهترتيب بيش از

 دوره شوک حرارتي51 بازالت پس از اعمال

.بوده است

 نتيجهگيري-4

) کاهش مدول االستيك کششي در کامپوزيتهاي0
 الياف بازالت پس از/ الياف کربن و فنوليك/فنوليك

در اين مقاله اثر دوره شوک حرارتي بر خواص کششي دو

 و کمتر از%13/0 اتمام کليه دورهها به ترتيب بيش از

نوع کامپوزيت پايه پليمري (فنوليك) تقويت شده با الياف کربن

. بوده است%3

:و بازالت بررسي شد و نتايج زير حاصل شد

 تقدير و تشكر-5
نويسندگان اين مقاله وظيفه ميدانند که از خانم مهندس
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. تشكر نمايند،و راهنماييهايي که داشته اند

) دوره شوک حرارتي خواص کششي دو نوع کامپوزيت1
.را با درجات و رفتارهاي متفاوت کاهش ميدهد
 کاهش چشمگير خواص کششي،دوره شوک حرارتي

)2

 الياف کربن در پي دارد؛/را در کامپوزيتهاي فنوليك
اين در حالي است که در کامپوزيتهاي با الياف بازالت
در شرايط مشابه دوره شوک حرارتي اثرات کمي بر
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