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چکیده
در این مقاله به طراحی ،ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی یک کامپوزیت زیست تخریبپذیر تهیره شرده از رزیرن  ML506و الیراف
کنف پرداخته شده استر تولید نمونههای کامپوزیتی با استفاده از روش انتقال رزین به داخل قالب به کمرک خر ( ( )VARTMاسرتفاده شرده
استر جهت تعیین خواص مکانیکی کامپوزیت ،دو آزمون کشش و خمش سهنقطهای بر روی نمونهها انجام شده اسرتر مردول اسسرتیک ،ترنش
تسلیم ،تنش نهایی ،میزان حداکثر تغیر طول ،و میزان چقرمگی از آزمون کشش و استحکام خمشی ،مدول اسسرتیک وترری خمشری از آزمرون
خمش سهنقطه به دست آمده استر در ادامه جهت تعیین خواص الکتریکی کامپوزیت ،بر روی نمونههای تهیه شده ،آزمرون اابرت دی الکتریرک
در باند  xانجام شدر همچنین تانژانت تلفات کامپوزیت تولید شده به دست آمدر بیشینه استحکام کششی و مدول اسسرتیک بره دسرت آمرده در
این پژوهش به ترتیب برابر با  62/02مگاپاسکال و  0/03گیگاپاسکال استر میانگین استحکام خمشی و مدول اسستیک وتری خمشری نمونره-
های تولیدی به ترتیب برابر با  11/11مگاپاسکال و  5/611گیگاپاسکال استر بیشینه اابت دیالکتریک و تانژانت تلفات نمونههرای تولیردی در
باند  xبه ترتیب برابر با  0/20و  4/453استر درنهایت به منظور اعتبارسنجی نتایج بدست آمده در این تحقیق ،نتایج آزمونهای انجام شده برا
نتایج سایر مراجع در این زمینه مقایسه شده استر

واژههای کلیدی :کامپوزیت زیست تخریب پذیر ،الیاف کنف ،اپوکسی ،آزمون کشش ،آزمون خمش سه نقطه ،اابت دی الکتریک

Design, Manufacturing, And Evaluation of Mechanical and Electrical
Properties of Biodegradable Epoxy/hemp Composite Produced by
VARTM Method
Reza Sarkhosh, Hamid Arabqomi, and Amin Farrokhabadi

Abstract
In this study, a biodegradable composite by ML506 as matrix and kenaf fibers as reinforcement was
designed, manufactured, and finally, its mechanical properties were investigated. The test samples were
manufactured by the Vacuum-assisted resin transfer molding (VARTM) method. To determine the
mechanical properties, a tensile test and three-point bending test were performed. Young modulus, yield
stress, ultimate stress, maximum elongation, and toughness were obtained from the tensile test. Flexural
strength and flexural chord modulus of elasticity were obtained from the three-point bending test. To
determine the electrical properties, a dielectric constant test in X-band was performed. The loss tangent,
as well as composite products, were obtained. The maximum tensile strength and tensile modulus were
achieved in this research respectively equal to 62.42 Mpa and 4.43 Gpa. The flexural strength and flexural
modulus were achieved in this research respectively equal to 99.19 Mpa and 5.619 Gpa. The dielectric
constant and loss tangent of the samples produced in the X-band were 4.74 and 0.053 respectively.
Finally, to validate the results in this research, the tests result was compared with the result of the other
similar studies.
Key words: Biodegradable composite, Hemp fiber, epoxy, Tensile test, Three-point bending test,
Dielectric constant
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مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از کامپوزیتهای سبز و زیسرت
تخریبپذیر بطور چشمگیری در کراربردهرای مهندسری ماننرد
تولید قطعات داخلی و خارجی اتومبیرلهرا و هواپیمراهرا رو بره
افزایش است[]1ر دلیل این امر نیز افزایش نسبت اسرتحکام بره
وزن سازه بدون افزایش هزینههای تولید در اار اسرتفاده از ایرن
نوع کامپوزیتها و همچنین ااررات مطلروب ایرن نروع مرواد در
کاهش آسیندههای محیطی استر همچنین برای صنایع سازگار
با محیط زیست مانند تروربینهرای برادی تولیدکننرده نیرروی
الکتریکی ،استفاده از ایرن نروع کامپوزیرتهرا مریتوانرد بسریار
مطلوب باشدر در کامپوزیتهای زیست تخریبپذیر اگر ع وه بر
الیاف تقویتکننده ،مراده زمینره نیرز از نروع طبیعری و زیسرت
تخریبپذیر مانند پلری سکتیرک اسرید (Poly Lactic Acid-
 ،)PLAپلررری بررروتیلن سوکسرررینات ( Poly Butylene
 )Succinate-PBSو پلررری هیدرواکسررری بررروتیرات ( Poly
 )Hydroxy Butyrate-PHBباشد به کامپوزیرت تولیرد شرده
کامپوزیت سبز میگویند[]2ر
الیاف طبیعی را میتوان به سره دسرته تقسریم کررد کره
عبارت هستند از الیاف حیوانی ،گیاهی و معدنیر الیراف گیراهی
یکی از مهمترین نوع الیاف طبیعی میباشرندر سرلولز کره یرک
پلیمر طبیعی و ماده اصلی تشرکیل دهنرده گیاهران اسرت ،بره
عنوان ماده اولیه الیاف گیاهی به حساب میآیدر الیاف گیاهی از
اجزای مختلف گیاهان میتوانند بدست آیند و بر همین اسراس
به دستههای دانهای ،ساقهای ،برگی و میوهای تقسیم میشروندر
الیاف کنف ،کتان ،سیسال ،نارگیل و پنبه مثرالهرایی از الیراف
طبیعی گیاهی میباشندر منشا الیاف حیوانی همرانطرور کره از
نامشان پیداست حیوانات هستندر مراده اصرلی تشرکیل دهنرده
الیاف حیوانی پروتئین است که یک ماده طبیعی حاصل از انواع
اسیدهای آمینه یا آمینو اسیدها استر همه اجزا بردن حیوانرات
مانند گوشت ،اسرتخوان ،نراخن ،پشرم ،مرو وررر نیرز از پرروتئین
تشکیل شده استر الیاف حیوانی به دو دسته تقسیم مریشروند:
نوع اول الیاف مویی هستند کره از پوشرش مرویی سرط بردن
حیواناتی مثل گاو ،گوسفند و بز بدست میآیند و شرامل پشرم،
مو و کشمیر میباشندر نوع دوم الیاف ابریشمی هسرتند کره بره
وسیله کرم ابریشم و یا عنکبوت تولید مریشروندر منشرا الیراف
معدنی ،زمین و منابع معدنی اسرتر الیراف معردنی مثرل الیراف
گیاهی و حیوانی تنوع زیادی ندارندر مهرمتررین الیراف معردنی
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الیاف آزبست است که به پنبه نسروز معرروف بروده و در تولیرد
مصنوعات دیرگداز و پارچههای ضد حریق بهکار میروند []3ر
الیاف کنف جز الیاف گیاهی بوده که دارای قیمت مناسب
و در اکثر کشورهای اروپایی و آسیایی کشت میشرود و ارتفراع
بوته این گیاه تا سه متر میرسد که باعر مریشرود ایرن گیراه
الیاف پیوسته و بلندی را تولید کند و بنابراین استفاده از الیراف
این گیاه در کامپوزیتهایی که نیاز به فاز تقویت کننرده بلنرد و
پیوستهای دارند میتواند مناسب باشدر از موارد عمرده اسرتفاده
کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف کنرف مریتروان بره صرنایع
ساختمانسازی ،صنایع اتومبیرل ،پوشرشهرای مقراوم در برابرر
خوردگی ،صنایع الکتریکی ،زیردریراییهرا و تجهیرزات حمرل و
نقل اشاره کرد []0ر عزیز و همکارانش [ ]5دریافتند که استفاده
از کنف در بین منابع گیاهی سریعترین رشد و توسعه را داشرته
استر تاکاشی و همکارانش [ ]6خواص مکانیکی کامپوزیت پلری
ال سکتیک اسید ()Poly L Lactic Acid-PLLAکه با الیراف
کنف تقویت شده بود را مورد بررسی قرار دادندر بر اسراس ایرن
بررسیها ،آنها دریافتند که الیاف کنف اتصال خروبی برا پلیمرر
ترموپ ستیک پلی ال سکتیک اسید بر قرار میکند که منجر به
ایجاد خواص مطلوبی در این کامپوزیت میشرود و کنرف را بره
عنوان یک فاز تقویرتکننرده خروب معرفری کردنردر یوسریف و
همکارانش [ ]2خواص خمشی کامپوزیت کنف/اپوکسی را مورد
مطالعه قرار دادندر در بررسیهای آنها الیاف تک جهته با طول
بلند و پیوسته که در حالت اول الیاف به صورت بهینره نشرده و
در حالت دوم الیاف با استفاده از سدیم هیدرواکسرید ()NaOH
بهینه شدهاند مورد استفاده قرار گرفته استر آنها دریافتند کره
بهینه سازی شریمیایی الیراف مریتوانرد تراایر مثبتری برر روی
خواص خمشی و فصل مشترک بین الیراف و مراتریس داشرته و
آنها را نسبت به حالت بهینه نشده بهبود بخشردر نترایج آنهرا
حاکی از آن است که خواص خمشری کامپوزیرت برا اسرتفاده از
الیاف بهینه شده 36 ،درصد افزایش مرییابردر رضرا محجروب و
همکارانش [ ]0خواص مکانیکی کامپوزیت کنف /اپوکسی را که
با استفاده از الیاف تک جهت تقویت شده بود ،بررسری نمودنردر
نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش حجم الیاف مریتوانرد
منجررر برره افررزایش مرردول اسسررتیک و کرراهش تررنش نهررایی
کامپوزیت شودر سرخوش و همکراران [ ]1بره بررسری خرواص
مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت زمینره پلیمرری تفلرون تقویرت
شده با الیاف شیشه پرداختندر آن ها به منظرور دسرتیرابی بره
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خواص مکانیکی بهینه کامپوزیت تولید شده ،چرخههای مختلف
حرارتی و زمانی را بررسی نمودند و خواص مکانیکی کامپوزیرت
را در سیکلهای مختلف بررسی کردنردر همچنرین آنهرا بررای
تعیین خواص الکتریکی ،آزمون اابت دیالکتریک انجام دادند و
بیشینه مقدار اابت دیالکتریرک و تانژانرت تلفرات نمونرههرای
تولیدی در باند  xبه ترتیب برابر برا  2/32و  4/416بره دسرت
آوردنرردر مرران و همکررارانش [ ]14پژوهشرری در مررورد بررس ری
تکنولوژیهای ساخت و کاربردهای کامپوزیرتهرای سربز ارائره
کردندر آنها در این پژوهش ابتدا خواص مکانیکی تعداد زیرادی
از الیاف طبیعی را ارائه دادند و سپس به کاربرد الیراف طبیعری
در صنایع حمل و نقل مانند اتومبیل و کشتیسرازی ،تجهیرزات
تولید انرژی ،صرنایع معمراری و عمرران و تجهیرزات وزرشری و
سرگرمی پرداختندر همچنین فرایندهای ساخت کامپوزیت سبز
با استفاده از روش قالبگیری تحت فشار ،شکلدهری حرارتری،
سیه چینی دستی ،پریچش الیراف ،پرولتروژن ،انتقرال رزیرن در
قالب ،اکستروژن و قالبگیری تزریقی را بررسی نمودندر مرانرال
و باجپایی [ ]11کامپوزیت پلی سکتیک اسید که با حالت هرای
مختلف الیاف کنف (تک جهته ،بافته شده و رندوم) تقویت شده
بررود را تحررت تسررتهررای مختلررف اسررتاتیکی و دینررامیکی و
ساختاری بررسی نمودندر آنها از روش قالبگیری تحرت فشرار
برای نمونههای خود استفاده کردند و نتیجه گرفتند که در دمرا
و فشار اعمال شده برای ساخت این نوع کامپوزیرت ،خر (هرای
اندکی وجود دارد که وجود خ (های اندک روش ساخت آنها را
تایید میکندر نتایج بدست آمرده نشران داد کره در حالرتهرای
بافته شده و تک جهته استحکام کششی و مدول یانگ بیشتر از
حالت رندوم استر همچنین نتایج آن ها نشان داد که با افزایش
الیاف کنف به پلیمر پلی سکتیک اسید ،تردی آن کراهش مری-
یابد و در لحظه شکست تغییرر طرول بیشرتری داردر نرادزری و
همکرررارانش [ ]12خرررواص مکرررانیکی کامپوزیرررت ترکیبررری
کنف/شیشه را بررسی نمودندر آنها در ایرن پرژوهش بره مررور
مطالعات انجام شده بر روی خواص مکرانیکی و خرواص ضرربه-
پذیری با سرعت پایین در کامپوزیتهای تقویت شده برا الیراف
کنف و شیشه پرداختنردر بیگپرور و همکرارانش [ ]13خرواص
مکانیکی کامپوزیت زیست تخریب پذیر ترکیبی تقویت شده برا
الیاف کنف و کتان رو با استفاده از آزمون های کشش و خمرش
سه نقطه به صورت تجربی و عرددی مقایسره کردنردر آن هرا از
پلیمر پلی سکتیک اسید به همراه ح ل کلرفورم به عنوان مراده
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زمینه اسرتفاده نمودنردر ملیرک و همکرارانش[ ]10مرروری برر
مطالعات انجام شده برر روی کامپوزیرتهرای ترموسرت تقویرت
شده با الیاف کنف و الیاف ترکیبی برا مشرتقات کنرف را مرورد
بررسی قرار دادندر آنها در این بررسی ابتدا روشهای ساخت و
بخشهای مختلف ایرن نروع کامپوزیرتهرا را بررسری کردنرد و
سپس جزییات بررسی شده در مورد خواص مکرانیکی ،خرواص
حرارتی و جذب رطوبت را بررسی کردندر یایونیترا و همکرارانش
[ ]15صفحات کامپوزیتی ساخته شده از اپوکسی که با استفاده
از الیاف کنف تقویت شده است را بررسی کردندر آنهرا در ایرن
بررسی تغیر دو پارامتر شامل درصد رزین در صرفحات و میرزان
سدیم کلرید در بهینه سازی الیاف را مورد بررسی قرار دادنرد و
دریافتند کره خرواص مکرانیکی کامپوزیرت در مقردار  5درصرد
سدیم کلرید و  24درصد رزین ،بیشینه استر
با بررسیهای انجام شرده مریتروان دریافرت کره تراکنون
تحقیقات محدودی بر روی کامپوزیتهای زیست تخریربپرذیر
اپوکسی /کنف با روش سراخت  VARTMانجرام شرده اسرتر
همچنین به دانش نویسندگان تاکنون بررسی خواص الکتریکری
این کامپوزیت از جمله اابرت دی الکتریرک ،تانژانرت تلفرات در
باند  xانجام نشده استر لذا در این مقاله به طراحری ،سراخت و
بررسی خرواص مکرانیکی و الکتریکری یرک کامپوزیرت زیسرت
تخریبپذیر تهیه شده از رزین  ML506به عنوان ماده زمینه و
الیاف کنف بافته شده به عنوان الیراف تقویرت کننرده پرداختره
شده استر تولید نمونههای کامپوزیتی با استفاده از روش انتقال
رزین به داخل قالب به کمک خ ( ( )VARTMصورت گرفتر
جهت تعیین خواص مکانیکی آزمون کشش و خمش سه نقطره
انجام گرفته استر سپس خواص مکانیکی کامپوزیتهای تولیرد
شده ،از جمله مدول اسستیک ،تنش تسلیم ،تنش نهایی ،میزان
حداکثر تغیر طول ،و میزان چقرمگی ،استحکام خمشی و مدول
اسستیک خمشی اندازه گیری شدند و مرورد تحلیرل و بررسری
قرار گرفتند در ادامه نمونههایی از کامپوزیت تولید شرده تحرت
آزمررون اابررت دی الکتریررک قرررار گرفتنررد و خررواص اابررت دی
الکتریک و تانژانت تلفات کامپوزیت مورد تحلیل و بررسی قررار
گرفت و درنهایت به منظور اعتبار سنجی نتایج بدست آمرده در
این تحقیق ،نتایج آزمونهای انجام شده با نتایج سایر مطالعرات
مشابه در این زمینه مقایسه شده استر
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مواد و تجهیزات مورد استفاده
برای ساخت نمونه ها ،از رزین اپوکسی  ML-506در ایرن
پژوهش استفاده شده استر رزین از شرکت مواد مهندسی مکرر
تهیه شده است و طبق دستورالعمل فنی از سوی شررکت مرواد
مهندسی مکرر ،هاردنر  HA-11به نسربت  1بره  13بره رزیرن
اپوکسی افزوده میشودر با توجه به لزجت پایین این رزین مری-
توان به خوبی از آن برای تهیه کامپوزیتهرای تقویرت شرده برا
الیاف استفاده کردر خرواص مکرانیکی ،فیزیکری و حرارتری ایرن
رزین در جدول 1آمده است ][12،16ر
جدول  - 1خواص رزین .[11،11] ML506

ویژگی

دمای
کاری

6cm3

25

 54دقیقه

25

 64دقیقه

25

 14دقیقه

25

 2روز

℃

عمر مصرف ()Pot life
زمان ژل شدن ()Gel Time
زمان خشک شدن ( Curing

)Time
زمان خشک شدن تا رسیدن به
باسترین استحکام

حجم
زیاد
50 cm3

24
دقیقه
20
دقیقه
25
دقیقه
 2روز

خواص حرارتی
استاندارد

ویژگی

مقدار

واحد

مقاومت حرارتی تا نقطه نرمی
مقاومت حرارتی عملی
ضریب انتبساط طولی

63
04
6.2×6-14

℃

D648

℃

-

−1

℃

جدول  -2خواص الیاف کنف []11
خاصیت

مقدار

واحد

چگالی
مقاومت کششی
مدول اسستیک
ازدیاد طول در لحظه
شکست

1/5 – 1/6
134-354
53-04

g/cm3

1/6

Mpa
Gpa
%

مراحل تولید کامپوزیت

خواص ظاهری و فیزیکی
حجم کم

اسررتر در جرردول  2خررواص مکررانیکی و فیزیکرری الیرراف مررورد
استفاده آمده استر البته خواص مکانیکی الیاف کنف با توجه به
نوع و محل رشد این گیاه می تواند متفاوت باشد []10ر

ASTM

D864

برای تولید کامپوزیت زیست تخریبپذیر اپوکسری/کنف از
روش ساخت  MTRAVاستفاده شده استر ابتدا پارچه کنفری
همانند شکل  1با ابعاد  34×25سرانتیمتر بررش خرورده اسرت
سپس چهار سیه از پارچره برر روی هرم و سرپس برر روی یرک
شیشه آغشته به واکس قرار داده شده اسرتر بعرد از قررار دادن
الیاف بر روی شیشه یک سیه پارچه داکرون به منظور جلوگیری
از چسبیدن وکیوم بگ و مش به الیراف قررار داده شرده اسرتر
سپس یک سیه مش برای توزیع یکنواخت رزین بر روی پارچره
داکرون قرار داده شده و مجموعره برا اسرتفاده از وکیروم برگ و
سی نت وکیوم شده استر پس از ایجاد خر  ،رزیرن بره همرراه
هاردنر از یک طرف تزریق شده و از سمت دیگر مجموعه ،رزین
اضافی با استفاده فشار پمپ خارج شده استر قطعه آماده شرده
پس از دو روز از وکیوم خارج شده استر در شکل  2الیاف پرس
از تزریق رزین نشان داده شده استر

خواص مکانیکی
استاندارد

ویژگی

مقدار

واحد

مقاومت فشاری
مدول فشاری
مقاومت کششی
مدول کششی
سختی

120

Kgf/cm2

D695M

1321

Kgf/cm2

D695M

261

Kgf/cm2

D638M

22014

Kgf/cm2

D638M

02

Shore D

D2240

ASTM

الیاف تقویت کننده از جنس کنف میباشند که به صرورت
بافته شده بوده و زاویه میان الیراف  14درجره اسرتر ضرخامت
الیاف  4/6میلیمترر و درصرد حجمری الیراف بره کرار رفتره در
کامپوزیت به دلیل فاصله زیاد میان الیاف بافته شده  33درصرد

شکل  -1پارچه کنفی برش خورده

طراحی ،ساخت و بررسی خواص کامپوزیت اپوکسی/کنف

شکل  -2کامپوزیت نهایی پس از تزریق رزین

آزمون کشش
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بارگزاری شبه استاتیکی مطلوب است []24ر میزان طول نمونره
میان فکهرای دسرتگاه آزمرون کشرش  154میلیمترر در نظرر
گرفته شده است که بنابراین  54میلیمتر از بخش باسی نمونره
در داخل فک باس و  54میلیمتر از بخش پایین نمونه در داخرل
فک پایین قرار گرفته استر نمونه نصب شده در شکل  5نشران
داده شده استر بره دلیرل اسرتحکام کرم نمونرههرا نسربت بره
کامپوزیتهای تقویت شده برا الیراف مصرنوعی و زبرری سرط
نمونهها نیازی به قرار دادن تب بر روی نمونهها نیسرت و نمونره
ها قبل از لغزش در داخل دستگاه آزمون کشش دچاره شکست
شدندر نتایج به صورت نمودار نیرو جابجایی بعد از انجرام تسرت
استخراج شده استر

بعد از آماده سازی صفحه کامپوزیتی نمونههای مورد نیراز
برای انجام تست کشش مطابق برا اسرتاندارد ASTM-D3039
[ ]24از صفحه برش داده شده استر در شکل  3ابعاد اسرتخراج
شده از استاندارد نشان داده شده استر در شرکل  0نمونرههرای
برش داده شده از صفحه اولیه نشان داده شده استر

شکل  -3ابعاد نمونه های آزمون کشش

شکل  -5دستگاه آزمون کشش به همراه نمونه

آزمون خمش سه نقطه

شکل  -4نمونه های آماده شده برای آزمون کشش

آزمون کشش یک روش اسرتاندارد بررای تعیرین خرواص
مکانیکی کامپوزیتها استر برای انجام آزمرون کشرش در ایرن
پژوهش از دسرتگاه تسرت کشرش و خسرتگی محروری سرنتام
( )SANTAM SAF-50استفاده شده است ر بر طبق کاتالوگ
ظرفیت این دستگاه  54کیلو نیوتون و حداکثر فاصرله میران دو
فک آن  254میلیمتر است و از مکانیزم جرک هیردرولیکی بره
منظور اعمال نیرو بهره میبردر این آزمون در دمای محیطی 25
درجه سانتیگراد ،رطوبرت  55درصرد و سررعت  5میلیمترر برر
دقیقه انجام شده است که با توجه به استاندارد این سرعت برای

جهت انجام تست خمش سه نقطه پرنج نمونره مطرابق برا
استاندارد  ]21[ ASTM D7246M-03آماده شده استر ابعاد
و اندازه نمونههای استاندارد در شکل  6نشان داده شرده اسرتر
بر اساس این استاندارد ضخامت قطعات بایستی  0میلیمتر باشد
و فاصله دو تکیهگاه دستگاه آزمون خمش سه نقطره 32 ،برابرر
این ضخامت بوده که برابر با  120میلیمتر است و طول نمونره
باید  24درصد بیشتر از فاصله میران دو تکیرهگراه باشردر طرول
نمونهها در حالت استاندارد برابرر برا  153/6میلیمترر ،و عرر
نمونه نیز اابت و برابرر برا  13میلیمترر اسرتر در صرورت عردم
امکان دسترسی به این ضخامت میتوان با تغیرر طرول قطعره و
حفظ نسبت فاصله دو تکیه گاه و ضخامت که برابر با  32اسرت
نمونهای با ضخامتهای متفاوت و در نتیجه طول متفاوت آماده
نمود اما مقدار عر اابت استر تمامی نمونهها از صفحهای کره
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فرایند ساخت آن تشری شد ،برش داده شدند ضخامت نمونهها
 2/5میلیمتر استر با در نظر گرفتن شرایط استاندارد ،طول هرر
نمونه برابر با  16میلیمتر است و فاصله میان دو تکیهگراه برابرر
با  04میلیمتر استر نمونه تهیره شرده در شرکل  2نشران داده
شده است سرعت انجام آزمون با توجه به استاندارد مورد نظر 1
میلیمتر بر دقیقه است و برای انجرام آزمرون از دسرتگاه تسرت
کشش اینسترون ( )INSTRON R5500استفاده شرده اسرتر
دستگاه آزمون خمش سه نقطه به همراه نمونه تحت آزمرون در
شکل  0نشان داده شده استر

رضا سرخوش ،حمید عرب قمی  ،امین فرخ آبادی

وسط تیر بوجود میآیردر ترنش در هرر نقطره از نمرودار نیررو-
جابجایی میتواند با استفاده از رابطه  1بیان شود[]21ر
𝐿𝑃3

()1

2𝑏ℎ2

در رابطه فوق 𝜎 میزان تنش در پوسته خرارجی تیرر و در
میانه تیر است و به ترتیب  Pمقدار نیرو در هر نقطره از نمرودار
نیرو-ججابجایی L ،فاصله میان دو تکیه گاه b ،عرر تیرر و h
ضخامت تیر هستندر همچنین بیشرینه کررنش نیرز در پوسرته
خارجی تیر و در وسط تیر که محل اعمرال نیررو اسرت بوجرود
میآید که مقدار آن با رابطه  2بیان شده است[]21ر
6𝛿ℎ

()2

𝐿2

=𝜖

در رابطه  𝜖 ،2بیشینه کرنش در پوسته خارجی تیرر و در

شکل  -1ابعاد نمونههای آزمون خمش سه نقطه

شکل  -1نمونههای تهیه شده برای آزمون خمش سه نقطه

=𝜎

وسط تیر است و 𝛿 میزان خیز نقطه وسط تیر استر
با توجه به مطالب فروق مری تروان برا اسرتفاده از نمرودار
نیرو_جابجایی که از آزمون خمش سره نقطره بدسرت مریآیرد،
نمودار تنش-کرنش بیشینه را در پوسته بیرونی و در وسط تیرر
بدست آوردر
مدول اسستیک عبارت است از نسبت یک بازه از تنش بره
بازه کرنش منتاظر آنر بررای محاسربه مردول اسسرتیک وترری
خمشی (  ،) Flexural Chord Modulus of Elasticityبازه
پیشنهاد شده در استاندارد  4/442میباشد که از کرنش 4/441
بر روی نمودار شروع شده و ترا کررنش  4/443ادامره مرییابرد
[]21ر بنابراین مدول اسستیک وترری خمشری در ایرن برازه برا
استفاده از رابطه 3محاسبه شده است []21ر
()3

𝜎∆
𝜖∆

= 𝑑𝑟𝑜𝐸𝑓𝑐ℎ

در رابطه فروق 𝑑𝑟𝑜 𝐸𝑓𝑐ℎمردول اسسرتیک وترری خمشری
میباشد و 𝜎∆ و 𝜖∆ نیز به ترتیب تفاضل تنش و کررنش در دو

شکل  -8دستگاه آزمون خمش سه نقطه به همراه نمونه تحت آزمون

در یک تیر همگن با تکیرهگراههرای لروسیی و بارگرذاری
متمرکز در مرکز آن ،بیشینه تنش در پوسرته بیرونری تیرر و در

نقطه انتخابی است که به طور معمول  ∆𝜖 = 0.002استر
مردول اسسرتیک سرکانت خمشری ( Flexural Secant
 ) Modulus of Elasticityعبارت اسرت از نسربت ترنش بره
کرنش در هر نقطه دلخواه از نمرودار ترنش-کررنش و برا واحرد
 MPaبیان میشودر نقطه شروع برای محاسبه مدول اسسرتیک
سکانت خمشی ،نقطه مبدا در نمرودار ترنش-کررنش اسرتر برا
استفاده از رابطه  0میتوان این مقدار را محاسبه نمود []21ر

طراحی ،ساخت و بررسی خواص کامپوزیت اپوکسی/کنف
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= 𝑡𝑛𝑎𝑐𝑒𝑠𝑓𝐸

در رابطه 𝐸𝑓𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡 ،0بیانگر مدول اسستیک سکانت خمشری و
 mشیب سکانت نمودار نیرو -جابجایی استر
آزمون ثابت دیالکتریک
آزمون اابت دیالکتریک برای تعیین خرواص الکتریکری و
الکترومغناطیسی کامپوزیت تولید شده انجام شدر آزمرون اابرت
دیالکتریک با استفاده از دسرتگاه  Network Analyzerواقرع
در پژوهشگاه نصر همانطور کره در شرکل  1نشران داده شرده
اسررت انجررام شرردر اسررتاندارد انرردازهگیررری مشخصررههررای دی
الکتریک مواد بر اساس استاندارد  [22] ASTM D5568روش
انرردازه گیررری مرروجبری دو پورترره اسررتر تکنیررک مرروجبری
مستطیلی نمونهای از دسته بندی تکنیکهای اندازهگیری است
که تکنیک خط انتقال جهت دسرتیابی بره ضرریب گرذردهی و
نفوذپذیری مختلط نمونه نامیده میشودر در این تکنیک نمونره
با سط مقطع موجبری تطبیق و به همان اندازه پر مریشرود و
میزان بازگشتی در طول نمونه اندازهگیری میشودر تکنیکهای
اندازهگیری خط انتقال به طور معمول دقیقترر از تکنیرک ترک
پورتی استر این تکنیک برای اندازهگیرری گرذردهی الکتریکری
نسبی مختلط (اابت دی الکتریک نسبی و تلرف) و نفوذپرذیری
مغناطیسی نسبی مختلط یک ماده جامد ،ایزوتروپیک ،مناسرب
استر این اندازه گیری برای محدوه فرکانسی  144مگراهرتز ترا
 24گیگاهرتز معتبر استر این محدوده دقیق نیسرت و بسرتگی
به اندازه نمونه و اندازه خط انتقال موجبر مستطیلی نگهدارنرده
نمونه داردر محدوده عملیاتی فرکانسی بستگی به انردازه نمونره
داردر ( نمونههای بزرگ در فرکرانسهرای پرایین و نمونرههرای
کوچک برای فرکانسهرای برزرگ ) بره عنروان یرک روش غیرر
رزونانسی انتخاب هر تعرداد فرکرانس انردازهگیرری گسسرته در
محدوه فرکانسی مناسب خواهد بودر برای پوشرش کرل محردوه
فرکانسی استفاده از چند موجبر با ابعاد مختلف موردنیاز اسرتر
هم چنین به طور کلی این آزمایش را میتوان برای موجبرهرای
دایروی نیز به کار برد .نمونههای مورد آزمایش بایستی به اندازه
کافی بلند باشندر

شکل  - 1دستگاه  Network Analyzerستاپ تست اندازهگیری
جذب الکتریکی و الکترومغناطیسی

برش نمونهها بایستی دقیق و بدون بریردگیهرای نامرترب
باشدر چرا که وجود هرگونه کوتاه و یا بلندی نرامنظم در انردازه
نمونههرا باعر ورود هروای اضرافی (مراده ای برا دی الکتریرک
متفاوت) در لبههای مشترک نمونه برا مروجبر شرده و نترایج را
تحت تاایر قرار میدهدر نمونهها بایسرتی بسریار تمیرز و بردون
آلودگی باشرندر بررای انجرام ایرن آزمرون از کامپوزیرت زیسرت
تخریب پذیر کنف /اپوکسی دو نمونه با ابعراد  14/16میلریمترر
عر و  22/06میلیمتر طول و با ضخامت تقریبی  2میلیمترر
همانگونه که در شکل  11نشان داده شده است به صورت دستی
برش زده شدر این ابعاد برابر ابعاد تیغهی دستگاه آزمون کره در
شکل  1نشان داده شده است ،در نظر گرفتره شردندر نمونرههرا
بایستی تا حد امکان صاف و بدون خمیدگی باشندر

شکل  – 11نمونههای آماده شده جهت تست ثابت دیالکتریک.
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نتایج
در این پژوهش تعداد  0نمونه از کامپوزیت زیست تخریب
پذیر کنف /اپوکسی مطابق با استاندارد ]24[ ASTM-D3039
تحت آزمون کشش قرار گرفت که نمودارهرای نیررو -جابجرایی
آنها در شکل  11آمده استر بر اساس نمرودار ترنش -کررنش
نشان داده شده در شکل  12میزان حداکثر تنش کششی قابرل
تحمل بررای ایرن کامپوزیرت  62/02مگاپاسرکال اسرت کره در
حداکثر کرنش  2/23درصد باع شکست قطعه شده اسرتر برا
توجه به مشخص نبودن محل دقیق تنش تسلیم از معیار ترنش
آفست استفاده شده است و در محلی که میزان کررنش بره 4/2
درصد رسیده است میزان تنش تسلیم  0/5مگاپاسرکال بدسرت
آمده استر همچنین شیب این ناحیه نمایانگر مردول اسسرتیک
است که مقردار آن برا توجره بره نترایج حاصرل از تسرت 0/03
گیگاپاسکال استر با توجه به مساحت زیر نمودار ترنش کررنش
میانگین میزان چقرمگی این کامپوزیت  016/12کیلرو ژول برر
متر مکعب استر شکست نمونهها بعد از انجام آزمون کشش در
شکل  13نشان داده شده استر شکست همه نمونههای آزمرون
کشرش مطرابق شکسرتهرای پریش بینری شرده در اسرتاندارد
 ASTM D3039اتفاق افتاده است شکست نمونرههرای دوم و
سوم و چهارم که نتایج آنها خیلی به هم نزدیک هسرتند از نروع
شکست  LATاست و نوع شکست نمونره اول از نروع شکسرت
 LGMاستر

شکل  -11نمودار نیرو جابجایی برای آزمون کشش

شکل  -12نمودار تنش-کرنش برای آزمون کشش

شکل  -2نمونه ها بعد از آزمون کشش
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون کشش
استحکام

حداکثر

مدول االستیک

کششی

کرنش ()%

()Gpa

()Mpa
نمونه اول
نمونه دوم
نمونه سوم
نمونه چهارم
میانگین

60/16
60/32
62/10
50/22
62/02

1/12
2/26
2/26
2/12
2/23

0/21
0/01
0/01
0/12
0/03

در جدول 3نتایج آزمون کشش بره صرورت خ صره آورده
شده استر علت اخت ف کم بین نترایج ،هماننرد تمرام کارهرای
تجربی ،خطاهای ناشی از خطاهای انسانی ،خطاهای تجهیزات و
وسایل اندازهگیری و همچنین عیوب و تخلخرل برین نمونرههرا
استر با مقایسه نتایج حاصل از ایرن آزمرون برا نترایج سرافان و
همکارانش [ ]23میتوان میزان صرحت نترایج بدسرت آمرده را
بررسی نمودر آنهرا خرواص کششری و ضرربهپرذیری صرفحات
کامپوزیتی کنف /اپوکسی و بامبو /اپوکسی را مورد مطالعه قررار
دادند و میزان تقریبری  04مگاپاسرکال را بره عنروان اسرتحکام
کششی کامپوزیت کنف /اپوکسی ارائه نمودهاندر همچنین میزان
مدول اسستیک به دست آمرده توسرط آنهرا بررای کامپوزیرت
کنف /اپوکسی در حدود  0/21گیگاپاسکال گزارش شرده اسرت

طراحی ،ساخت و بررسی خواص کامپوزیت اپوکسی/کنف

که به مقدار میانگین مردول اسسرتیک بدسرت آمرده از آزمرون
کشش در این مقاله نزدیک استر
یاسرریر و همکررارانش[ ]20خررواص مکررانیکی کامپوزیررت
کنف/اپوکسی را با استفاده از سره آزمرون کشرش ،خمرش سره
نقطه و ضربه بررسی کردندر آن ها در آزمون کشرش اسرتحکام
میانگین  55مگاپاسرکال را بررای کامپوزیرت کنف/اپوکسری برا
الیاف تقویت کننده بافته شده به دست آوردندر مدول اسسرتیک
بدست آمده توسط آنها  5/1گیگاپاسکال گزارش شده استر
دامنه گسترده نترایج ارائره شرده بررای خرواص مکرانیکی
کامپوزیت کنف/اپوکسی را میتوان حاصرل پارامترهرای زیرادی
دانستر یکی از این پارامترها اخت ف میان درصد وزنی الیراف و
رزین در بررسیهای مختلف استر همچنین یکی دیگر از مهم-
ترررین عوامررل تاایرگررذار بررر روی خررواص مکررانیکی ایررن نرروع
کامپوزیت ها میرزان رطوبرت الیراف و در نتیجره اتصرال میران
ماتریس و الیاف استر از دیگر عوامل مهم می توان بره متفراوت
بودن نوع رزین مورد استفاده و روش پخت نمونهها در پژوهش-
های مختلف دانستر اسیر و همکارانش میرزان درصرد حجمری
الیاف را  36درصد گزارش نمودند که به مقردار درصرد حجمری
الیاف استفاده شده در این پرژوهش نزدیرک اسرت و در نتیجره
منجر به کاهش میزان اخت ف در نتایج شده استر میزان درصد
حجمی الیاف در مطالعات انجام شده توسط سافان و همکارانش
ارائه نشده استر همچنین روش سراخت در مطالعرات متفراوت
میباشدر کامپوزیت تولید شده در پژوهشهرای پیشرین توسرط
قالب و تحت فشار تولید شدند اما روش تولید کامپوزیت در این
پژوهش از روش  VARTMاستفاده شده اسرت کره برا مکرش
هوای میان الیاف ،تخلخل در محصول نهایی را نسبت بره سرایر
روشها به شدت کاهش میدهرد و منجرر بره افرزایش خرواص
مکانیکی سرازه و اسرتحکام بیشرتر مریشرودر از جملره عوامرل
تاایرگذار دیگر بر روی نتایج میتوان به تفاوت در کیفیت الیاف
تقویت کننده اشاره کردر الیاف استفاده شده در این مقاله از نوع
الیاف کنف با کیفیت عالی و مرغوب هستند که ایرن عامرل نیرز
میتواند منجر به افزایش استحکام کامپوزیت نسبت به تعردادی
از بررسیهای پیشین شودر
برای انجام آزمون خمش سه نقطه به دلیل مطابقت کامل
نتایج و همانندی آنها برای سه نمونره اول ،تنهرا سره نمونره از
پنج نمونه تحت آزمرون قررار گرفرت و نترایج خرواص خمشری
کامپوزیت با توجه به این سره نمونره اسرتخراج شرده اسرتر در

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1041

1 /

شکل  10نمودار نیرو -جابجایی مربوط به خمش سه نقطه هرر
سه نمونه آورده شده استر

شکل  -3نمودار نیرو جابجایی آزمون خمش سه نقطه

همچنین با استفاده از روابط 1و  2نمودار تنش و کرنش مربوط
به آزمون خمش سه نقطه بررای کامپوزیرت ،اسرتخراج شرده و
نتایج حاصل از آن در شکل 15نشران داده شرده اسرتر تصرویر
نمونهها بعد از آزمون خمش در شکل  16نشان داده شده استر
با توجه به جدول  0میتوان دیرد کره میرانگین اسرتحکام
خمشی برابر  11/11مگاپاسکال میباشد که در میانگین کررنش
 1/50درصد رخ میدهدر

شکل  -4نمودار تنش-کرنش آزمون خمش سه نقطه
جدول  -4خواص خمشی کامپوزیت اپوکسی/کنف
استحکام

حداکثر

مدول االستیک

خمشی

کرنش ()%

وتری ()Gpa

()Mpa
نمونه اول
نمونه دوم
نمونه سوم
میانگین

143/15
11/30
10/21
11/11

1/56
1/52
1/62
1/50

5/224
5/510
5/611
5/611
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نمودارهای اابت دی الکتریک – فرکانس ،تانژانت تلفرات-
فرکانس ،اابت مغناطیسی -فرکانس نمونههای آماده شده بررای
آزمون دی الکتریک از کامپوزیرت زیسرت تخریربپرذیر کنرف/
اپوکسی ،با استفاده از دستگاه  Network Analyzerبرهدسرت
آمدر بر اساس منحنیهای اابت دی الکتریرک -فرکرانس نشران
داده شده در شکل  ،11ماکزیمم اابت دی الکتریرک در بانرد x

شکل  -5نمونه های آزمون خمش سه نقطه بعد از انجام آزمون

یوسرریف و همکررارانش [ ]2خررواص خمشرری صررفحات
کامپوزیتی کنف/اپوکسی را با میزان درصد حجمری الیراف -30
 01درصد به دو صورت بهینه سازی شده برا اسرتفاده از سردیم
هیدرواکسید و بهینه نشده بررسی کردندر بر اساس نتایج آنهرا
میررزان مرردول خمشرری کامپوزیررت زیسررت تخریرربپررذیر
کنف/اپوکسی در حالت بهینه نشده  5تا  6گیگراپاسرکال اسرتر
باکار و همکارانش [ ]25نیز تاایر بهینهسرازی الیراف کنرف ،برر
روی خواص کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف کنرف را در
درصد حجمیهای مختلف الیاف بررسی نمودندر مطالعات آنهرا
شامل هر دو حالت بهینه شرده و بردون بهینرهسرازی الیراف در
نسبت جرمیهای متفاوت الیاف کنف میباشدر
همچنین آنها مدول اسستیک خمشی را نیرز نسربت بره
تغیرات درصد وزنی الیراف بره دسرت آوردنردر میرانگین مردول
اسستیک خمشی در این بررسی بین  2تا  3گیگاپاسکال اسرتر
یاسیر و همکارانش[ ]20نیز مدول اسستیک خمشی و استحکام
خمشی کامپوزیت کنف/اپوکسری برا درصرد حجمری الیراف 36
درصد که به روش سیه چینی تحت فشار تهیه شده است را بره
ترتیررب  0/3گیگاپاسررکال و  14مگاپاسررکال گررزارش کررردهانرردر
مهمترین عامل تاایر گزار بر روی این نتایج میتروان نروع مرواد
مصرفی باشدر با توجه به عدم وجود استاندار قابل اتکا در الیراف
کنف کیفیت این الیاف میتواند در بررسی ها متفاوت بروده کره
منجر به تغیر در استحکام الیاف و تغیرر در مررز میران الیراف و
ماتریس می شودر
با توجه به مقایسه نتایج میتوان دریافت که مقرادیر ارائره
داده شده برای خواص مکانیکی کامپوزیت تولید شده از صرحت
و اعتبار مطلوبی برخوردار است و نتایج در محدوده بررسیهرای
انجام شده در سایر مطالعات مشابه قرار میگیردر

برای نمونره اول و دوم کامپوزیرت زیسرت تخریربپرذیر کنرف/
اپوکسی ،به ترتیب برابر با 0/20 ،و  0/66است ،که ایرن مقردار
اابت دی الکتریک یک مقدار بسیار مطلروب نسربت بره فلرزات
محسوب میشودر

شکل  -11نمودار ثابت دی الکتریک کامپوزیت تولید شده در
فرکانس باند .x

بر اساس منحنیهای تانژانت تلفات -فرکرانس نشران داده
شده در شکل  ،18ماکزیمم تانژانت تلفات ،برای نمونه های اول
و دوم کامپوزیت زیست تخریبپذیر کنف /اپوکسی ،بره ترتیرب
برابررر بررا 4/453 ،و  4/401اسررتر همچنررین نمررودار اابررت
مغناطیسرری نمونرره اول و دوم کامپوزیررت زیسررت تخریرربپررذیر
کنف /اپوکسی ،در شکل  11نشان داده شده استر

شکل  -18نمودار تانژانت تلفات کامپوزیت تولید شده در فرکانس
باند .x

نتایج خرواص الکتریکری و الکترومغناطیسری نمونرههرای
کامپوزیت زیست تخریب پذیر کنف /اپوکسی نشان میدهد کره

طراحی ،ساخت و بررسی خواص کامپوزیت اپوکسی/کنف
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ایررن کامپوزیررت از پتانسرریل بررالقوهای در طراحرری کاربردهررای
الکترومغناطیسی و الکتریکی نسبت به فلرزات برخروردار اسرتر
ماکزیمم اابت دی الکتریک که با این روش پخت برای قطعرات
کامپوزیت زیست تخریب پذیر کنف /اپوکسی ،بدست آمد برابرر
با  0/20استر

دارای وزن پایینتری میباشدر همچنین هزینه تولیرد
پایین نیز از مزایای اقتصرادی در تولیرد و اسرتفاده از
این کامپوزیت استر به دلیل زیست تخریبپذیر بودن
کامپوزیت و استفاده از منابع تجدیدپذیر به عنوان فاز
تقویت کننده ،در حرین تولیرد و پرس از اتمرام دوره
مصرف محصول اارات نامطلوب زیست محیطی کمری
تولید خواهد شدر
نمونههای تولید شده با وجود خ ( خوب و قابل قبول
دارای حباب و تخلخلهای کوچک ولی با تعداد بسیار
زیادی همراه بود که موجب کاهش خرواص مکرانیکی
کامپوزیت شده استر این امر میتواند یکی از ضرعف-
های الیاف کنرف در تولیرد کامپوزیرت برا اسرتفاده از
خ ( باشدر
ماکزیمم اابت دی الکتریک و تانژانت تلفات که بررای
قطعه کامپوزیتی تفلون تقویت شده برا الیراف شیشره
بدست آمد به ترتیب برابر با  0/20و  4/453استر



شکل  -11نمودار ثابت مغناطیسی کامپوزیت تولید شده در فرکانس



باند .x

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش با استفاده از الیاف کنف و رزیرن اپوکسری
نوعی کامپوزیت زیست تخریبپذیر تولید شد که برا اسرتفاده از
آزمون کشش و خمش سه نقطه خواص مکانیکی آن بره دسرت
آمدر نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر میباشد:
 میانگین استحکام کششی و مدول اسستیک به دسرت
آمررده در ایررن پررژوهش برره ترتیررب برابررر بررا 62/02
مگاپاسررکال و  0/30گیگاپاسررکال اسررتر میررانگین
استحکام خمشی و مردول اسسرتیک وترری خمشری
نمونررههررای تولیرردی برره ترتیررب برابررر بررا 11/11
مگاپاسکال و  5/611گیگاپاسکال استر
 خررواص مکررانیکی کامپوزیررت تولیررد شررده در مقابررل
کامپوزیتهایی که برا الیراف شیشره و کرربن و سرایر
الیاف مصنوعی مورد استفاده در زمینه کامپوزیتهای
سازهای تقویت شدهاند دارای استحکام کمترری مری-
باشد که به دلیرل اسرتحکام پرایینترر الیراف تقویرت
کننده و عدم برخرورداری الیراف از کیفیرت و ترراکم
سزم استر
 این کامپوزیت در مقایسه برا سرایر کامپوزیرتهرا بره
دلیل چگالی پایین الیاف کنف ( 1.5گرم بر سانتیمتر
مکعب) نسبت به الیاف شیشه ( 2.55گرم برر سرانتی
متر مکعب) و کربن ( 1.20گرم بر سرانتیمتر مکعرب)
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