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                                                       :كامپوزيتدر آزمايشگاه  كنترل كيفيت  
 )11 تا 9شماره صنعت كامپوزيت ماهنامه (

صنعت كامپوزيت 
نيز مانند ساير 

هاي فني به  رشته
سرعت در حال 

.  استپيشرفت
قطعات كامپوزيت 

اكنون . دبايست در تيراژ باالتر و كيفيت بهتر توليد شون مي
ديگر جايي براي خطاهاي ناشي از توليد و از دست دادن 

هاي معتبر در زمينة  اكثر شركت. نمانده استباقي زمان 
هاي كنترل كيفيت تاسيس  كامپوزيت براي خود آزمايشگاه

كرده، مواد مصرفي، فرايند و كيفيت قطعة ساخته شدة را 
 .كنند كنترل مي

 QC كنترل كيفيت يا تخمين هزينة تاسيس يك آزمايشگاه
هاي ما از  كار آساني نيست و اين هزينه بستگي به خواسته

اي زياد  توان با هزينه از يكسو مي. اين آزمايشگاه دارد
تجهيزات و اطالعات فراواني بدست آورد كه ممكن است 

توان  گرفت و از سوي ديگر مي بهرة چنداني نتوان  آنها از
و مورد نياز را فراهم اي كم اطالعات ضروري  با هزينه

  .آورد
هاي كنترل  هاي متنوعي وجود دارند كه آزمايشگاه آزمون

هاي  ها از بازرسي اين آزمايش. كنند كيفيت از آنها استفاده مي
چشمي گرفته تا انواع 

هاي خواص فيزيكي  آزمون
و مكانيكي را شامل 

شوند بخش عمدة  مي
از كتاب اين بخش مباحث 

نتشر استر غيراشباع م پلي
 Crayشده توسط شركت 

valleyترجمه شده است  .
 مدير عامل محترم شركت(در همين جا از جناب آقاي دياني 

اند تشكر  گذاشتهما  را در اختيار كتابكه اين ) فايبر پلي
 .كنيم مي

 ):QC(وظايف آزمايشگاه كنترل كيفيت  -1
آوري و   يك وظيفة پايه دارد و آن جمعQCآزمايشگاه 
العات واقعي به منظور گرفتن تصميمات مستدل گزارش اط

 :تواند به سؤاالت ذيل پاسخ دهد  ميQCباشد آزمايشگاه  مي
؟ گويد ي است كه تامين كننده مي آيا مواد اوليه همان چيز -

 ايد؟ و آيا همان چيزي است كه براي آن هزينه كرده
 تامين ثبات آن شما را براي فرايند و شرايط ضروري آيا  -

 ؟ندك مي

 يك فرآيند بهينه و  مورد نياز براي داشتنشرايط آيا  -
 ؟يكنواخت را دارا هست

لي هاي مادة فع  آيا مادة يك فروشندة جديد، با ويژگي -
 ؟كند مورد استفاده تطبيق مي

 از نظر؟ آيا محصول ساخته شده آيا توليد يكنواخت است  -
  يكسان است؟ات توليديقطعدر تمام وزن و كيفيت، 

تي مواد را بكار گرفت؟ براي هر قطعه چقدر  چگونه بايس -
 شود؟ ماده مصرف مي

 ؟ اقتصادي است آيا فرآيند مورد استفاده در ساخت قطعه، -

 آيا انجام يك تغيير خاص در توليد، منجر به كاهش  -
 شود يا خير؟ قيمت و يا افزايش كيفيت مي

فيت آيا تجهيزات توليد براي ساخت محصولي با كي  -
 ؟ مناسب هستند

 ممكن است وظايف ديگري را QCچنين يك آزمايشگاه هم
 :نيز بر عهده داشته باشد

 ارزيابي محصول، تجهيزات و يا فرآيندهاي جديد  -
 انجام آزمونهاي ايمني  -
 درآماده سازي نمونه براي انجام آزمونهاي خاص   -

 آزمايشگاههاي خارج از شركت 
 

 :تواند كارهاي ذيل را انجام دهد آزمايشگاه مي
 هاي طراحي تست -1
  اطالعات اقتصادي محصول-2
  تخمين هزينة محصول جديد-3

 شما بايد انتظارات خود را از QCقبل از برپايي آزمايشگاه 
ها متفاوت است و  نياز شركت. اين آزمايشگاه برآورد نماييد

توليدات آنها محصوالت حساس با كاربرد هوافضا تا 
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بنابراين . شود محصوالت غيرحساس ديگر را شامل مي
توان يك چينش يا ليست يكسان از تجهيزات را براي  نمي

 . پيشنهاد نمودQCبرپايي آزمايشگاه 
 
  خوبQCيك تست  -2

 تمام  آنهاست كه در اي از فعاليت  مجموعه،يك روش تست
شوند تا نتيجه  عوامل موثر بر نتيجة تست ثابت نگاه داشته مي

 .تكرارپذير باشد
 :ست خوب عبارت است ازهاي يك ت برخي ويژگي

 كه براي تعيين ي حاصل شودنتايج تست اطالعاتاز   -
 .كارايي يك محصول در كاربرد مورد نظر ضروري است

تكرار شود نتيجة اين تست ، هر چند بار معيندر شرايط   -
 .شود يكساني از آن حاصل مي

افراد مختلف و يا گروهي از افراد با انجام تست در   -
 بدست ي نتايج يكسان، با همان موادشرايط تعيين شده و

 .آورند مي

نتايج تست مستقيم يا غيرمستقيم به خاصيت مورد   -
 .شوند ارزيابي مربوط مي

 
 الزامات و وظايف اصلي آزمايشگاه -3

ق با دماي كنترل شده و با نور  از يك اطاQCيك آزمايشگاه 
وجود يك سينك داراي آب گرم و . شود خوب شروع مي

يك ميز در نيز رق براي تجهيزات تست، قفسه و سرد، پريز ب
 .اين آزمايشگاه ضروري است

شما .  نگهداري اطالعات استQCاولين وظيفة آزمايشگاه 
آوري كرده، آنها را ثبت نموده و به  بايد اطالعات را جمع

. دنگيري قابل استفاده باش نحوي تنظيم نماييد كه براي تصميم
اگر . تفاده از مواد و كاغذ استروش اقتصادي براي اينكار، اس

يك كامپيوتر حجم اطالعات ثبتي زياد باشد، بايستي از 
 Excelهاي صفحه گسترده مانند  برنامه. شخصي استفاده نمود

 .بسيار مفيدندبراي اين منظور 
د ذيل در اختيار داشته ر بايد ليستي از مواQCيك آزمايشگاه 

 :باشد
رخانه به همراه تامين مواد اوليه مورد استفاده در كا  -

 .كنندگان آن شامل تلفنهاي بخش فروش و نيز فني

آزمايشگاهي به منظور اخذ پاسخ  و موسسات صنعتي  -
 يلتماحسؤاالت ا

اي از مراجع مورد نياز مانند كتاب زرد شهري كه  گزيده  -
 .آزمايشگاه در آن مستقر است

 و راهنماي فرآيند همة (Data Sheet)برگ مشخصات   -
 .كنندگان مواد اوليهتامين 

 
آزمايشگاه بايستي در حد امكان مجالت صنعتي منتشره در 

اشتراك برخي از اين . زمينة فعاليت شركت را مشترك باشد
 .مجالت براي فعاالن در صنعت رايگان است

هاي تستي كه در آزمايشگاه  اي از تمام روش بايستي مجموعه
 بايستي براي QC آزمايشگاه. گردآوري شود، شوند استفاده مي

اين سيستم .  يك سيستم طراحي نمايد،گزارش اطالعات
هاي هر  اي است كه مشخصات و ويژگي شامل فرمهاي ساده

 .بار تست در آن ثبت شده و قابل مرور است
شود بايد چند  اي توسط شركت خريداري مي وقتي يك ماده

جزئيات اين . مرحله كنترل كيفيت در مورد آن انجام گيرد
شود و نيز انتظاراتي  اي كه از آن مواد ساخته مي رل به قطعهكنت

ترين  اين مراحل از ساده. رود بستگي دارد كه از قطعه مي
 .شود ترين آنها را شامل مي ها تا پيچيده تست

 
 ثبت اطالعات -3-1

شما بايد وقتي كه يك محصول و يا ماده اوليه را دريافت 
اين اطالعات شامل . دكنيد، اطالعات آن را ثبت نمايي مي

 :موارد ذيل است
، تاريخ توليد، (batch number)كد ماده، شمارة توليد   -

 .تاريخ دريافت  و يك شمارة قطعه، اگر موجود باشد
اگر مشخصاتي براي يك مادة اوليه تنظيم شده است،   -

 . شودذكربايستي به همراه محدودة دقت آن 
ته باشد، اگر برگ مشخصاتي همراه مواد وجود داش  -

هاي قبلي  بايستي با مشخصات استاندارد و نتايج محموله
 .مقايسه شود

 
 بازرسي  چشمي -3-2

اين بازرسي شامل . ترين بازرسي، بازرسي چشمي است ساده
 :موارد ذيل است
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بازرسي ظرف مواد از نظر هرگونه صدمه و يا تورم يا   -
 .نشت

ت باز كردن ظرف و نگاه كردن به مواد از نظر شباه  -
ظاهري به مواد قبلي مانند رنگ و شفافيت، عدم وجود 

 .آلودگي و مواد زائد، آب
 

ها ممكن است در هر دفعه توليد متفاوت  رنگ رزين: تذكر
. اگر تفاوتي مشاهده كرديد، با تامين كننده مطرح كنيد. باشد

 .نتايج بازرسي چشمي بايستي ثبت شود
 

ش شده مقايسه ظرف را هم بزنيد و با حالت اوليه گزار  -
 .نشيني در آن اتفاق افتاده باشد كنيد تا مبادا ته

 
در اينصورت مواد بايستي . نشيني طبيعي است گاهي ته: تذكر

 .دنقبل از مصرف مخلوط شو
 

برداري كرده، در يك ظرف مناسب قرار  از ماده نمونه  -
گذاري كرده، كد، تاريخ توليد و  آنرا عالمت. دهيد

اين ماده را براي تست و . ييددريافت آنرا ثبت نما
 . روز نگاه داريد90هاي بعدي تا مدت  بررسي

 
استر بايستي در ظرفهاي مات و در دماي  رزين پلي: تذكر

oC23و يا كمتر ذخيره شود . 
 
 هاي پايه و تجهيزات مورد نياز تستمعرفي  -4

اي كه ممكن است روي  هاي پايه در اين بخش تست
م شود و نيز تجهيزات مورد نياز كامپوزيتهاي پليمري انجا

كننده  ها در اختيار توليد انتخاب نهايي تست. دنشو  ميمعرفي
 .باشد مي

شود به عنوان نمونه ذكر  تجهيزاتي كه در اينجا شرح داده مي
 . وجود داردها  و امكان استفاده از ساير دستگاهشوند مي
 
 كاتاليستهاي مربوط به   تست-4-1

شود ولي نقش  بسيار كم مصرف ميكاتاليست در مقادير 
در اينجا تنها دو تست پايه وجود دارد كه . بسيار مهمي دارد

 . امكان انجام آن در آزمايشگاههاي كوچك وجود دارد

 چشميواررسي  -
گونه ذره، كريستال و  از نظر وجود هررا شفافيت كاتاليست 

در صورت وجود موارد فوق ابتدا با . تيرگي بررسي نماييد
 .ين كنندة مواد تماس بگيريدتأم
  واكنش پذيري-

همواره بايستي واكنش پذيري هر كاتاليست جديد با 
كاتاليست قبلي در رزين مشابه و با فرموالسيون يكسان 

بايستي  مقايسه شود اين كنترل به دليل حساسيت موضوع مي
 .بسيار دقيق صورت گيرد

  گرما ژل، پخت و پيك-
ن كاغذي، ليوان عايق كاري شده،  به ليوان تست شمابراي اي

. ريددانياز  oC 0,5  دماسنج با دقت و گرم0,1ترازو با دقت 
 . خواهد آمد3-1-6توضيح اين تست در بخش 

 
 ها  ژل كوتبه  هاي مربوط  تست-4-2
 )زمان ژل شدن(ژل تايم  -4-2-1

 .خواهيد نمود مالحظه 1-6روش اين تست را در بخش 
با هاي ارزان ولي   روشتوان با  مي را گيري زمان ژل دازهان

 . هاي كوتاه انجام داد تايم  در مورد ژل،دقيقه ±2دقت
 در ،) دقيقه20بيشتر از (هاي طوالني تايم  اين دقت در مورد ژل

 .دقيقه خواهد بود±5محدودة
 افزايش  بيشتري براي تجهيزات انجام شود، دقت وقتي هزينه

ي تست  زياديك دستگاه تعدادبا يابد و در بسياري اوقات  مي
 .دوش انجام مي

 gel)سنج  زمان سنج و يا زمان ژل: تجهيزات مورد نياز

timer)اي مدرج،  ، دماسنج دقيق، ليوان كاغذي، ظرف شيشه
 ميلة ،و، اسپاتولز، سرنگ، تراml يا ccليوان مدرج برحسب 

 .همزن و حمام آب
 
 ) Thix Index(  تيكسوتروپيشاخصويسكوزيته و  -4-2-2

 :تجهيزات مورد نياز براي اين تست عبارتند از
تر، ماي با دهنةگشاد و يا قوطي حلبي، كرنو ظرف شيشه

 بهترين دقتِ( يلد و مايع استانداردمتر بروكفدماسنج، ويسكو
و ) باشد  مي±1 ،ممكن در يك سرعت و اسپيندل مشخص

 .حمام آب
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 چگالي ويژه -4-2-3
يك ظرف تجهيزات مورد نياز براي اين تست عبارتند از 

 . در پوش مخصوص و ترازواي، گيره، شيشه
 

 
 

 قدرت پشت پوشي -4-2-4
 )گيره، ميله، لوحه و كاغذ (تجهيزات اعمال فيلم

 رنگ  -4-2-5
يك پنل (دهيد، بايد يك استاندارد  اگر تست رنگ انجام مي

 و نموده پنل تهيه 3شما بايد .  تهيه نماييد)خورده ژل كوت

 ثبت  رااندارد، شماره قطعه، رنگ و تاريخ تهيهپشت آنها است
 بوده، بايد در يك cm 13 × 8ها حداقل  ابعاد پنل. كنيد

ها به تأمين كنندة مواد  يكي از اين پنل. پوشش نگهداري شوند
 يكي به عنوان پنل استاندارد در كارگاه ،شود شما تحويل مي

صلي در گيرد و ديگري به عنوان مدل ا مورد استفاده قرار مي
شود و هر زمان كه نياز  يك محيط سرد و تاريك نگهداري مي
پنل آخري مرجع . شود به چك مجدد است، از آن استفاده مي

 . شود نهايي رنگ محسوب مي
 

 
 

نظر باشد، استاندارد اصلي و  اگر پايداري رنگ دقيقي مد
شود  استاندارد كاري بايست در اوقاتي كه از آنها استفاده نمي

 . در فريزر نگهداري شوند
 تغيير ageingپيري يا استاندارد در اثر پديدة هاي  رنگ
CCد مگر آنكه در دماي نكن مي 00 218  . نگهداري شوند−±

 
تواند همزمان براي نگهداري پراكسيد و  اين فريزر نمي: رتذك

 .يا غذا بكار رود
 

تجهيزات مورد نياز براي اعمال رنگ عبارتند از قالب 
، اسپري، پيمانة يك ليتري، ظرف )اي كامپوزيتي يا شيشه(

، اطاقك نور، نور فلورسنت به )براي پاشش(تحت فشار 
 .همراه المپ معمولي

  (Sag)شكم دادن  -4-2-6
 :باشد براي انجام اين تست نياز به تجهيزات زير مي
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، اسپري، ضخامت cm 2اي، نوار چسب به عرض  قالب شيشه
 .سنج

 
 ها ساير تست -4-2-7

كوت انجام داد عبارتند   ژلبرايتوان  هاي ديگري كه مي تست
 :از
 تجهيزات 1-2-4در بخش ( كاليبره كردن تجهيزات اسپري -

 )را مالحظه نماييد
توان توسط ضخامت  كوت پخت نشده را مي  ضخامت ژل-

اگر پخت شده باشد نياز به دستگاه و . سنج اندازه گرفت
 .وجود دارد) گر جيبي همانند مقايس( اي جداگانه

 10 تا 6 توسط يك ذره بين با بزرگنمايي  ظاهري نقايص-
 .برابر قابل ارزيابي است

 
 گذاري رزين اليه به هاي مربوط تست -4-3
 مراجعه 1-2-4بخش  به براي تجهيزات(تايم   ژل-4-3-1

 )شود
تجهيزات  (تيكسوتروپي صويسكوزيته و شاخ -4-3-2

مدل دليل تفاوت ويسكوزيته   بهممكن است ،2-2-4بخش 
 )شدبا بروكفيلد نياز ديگري از ويسكومتر

 )3-2-4تجهيزات بخش (چگالي  -4-3-3
 )نياز استسختي سنج باركل مورد (  سختي باركل-4-3-4

 
 )1-4تجهيزات ذكر شده در بخش (  پخت-4-3-5

 
  آزمونهاي كنترل كيفيت-5
  آزمونهاي هنگام فرآيند-5-1

. تواند تاثير تغييرات توليد را كنترل كند  ميQCآزمايشگاه 
ييرات شامل متغيرهاي فرآيندي، تجهيزات و يا مواد اين تغ

اين كار با مقايسة نتايج قبل و بعد از تغيير . باشد اوليه مي
 .گيرد انجام مي

 
  كاليبراسيون تجهيزات-5-1-1

 . مراجعه نماييد1-2-4براي تجهيزات مورد نياز به بخش 
 
  نسبت الياف به رزين-5-1-2

هستند، براي ) رزين پخت نشده(وقتي اجزا خيس  
  (Chopper gun)تعيين الياف به رزين در تفنگ پاشش
 .به كيسة پالستيكي و ترازو نياز است

وقتي قطعه پخت شده باشد، براي تعيين نسبت  
 .الياف به رزين به كوره الكتريكي و ترازو نياز است

تر  اگر رزين داراي فيلر معدني باشد، آزمون مشكل: تذكّر
هيدرات  ند كربنات كلسيم و تريفيلرهايي مان. شود مي

 .شوند آلومينيم در اثر حرارت تخريب و تجزيه مي
 
  ضخامت قطعه-5-1-3

 .باشد  ميQCضخامت قطعه در حالت پخت شده، يك معيار 
  بازرسي قطعه نهايي-5-2
 قبل از خروج محصول از كارخانة شما، آزمونها -5-2-1

 : يردهاي ذيل بايستي در مورد آن انجام گ و بازرسي
وزن كلي قطعه؛ ترازوي مورد استفاده بستگي به  -

 .وزن و ابعاد قطعه دارد
 .كيفيت سطح؛ يك كنترل چشمي است -
 ابعاد -
هاي   گزارش (correlation)مطالعات اصالحي -

ها،  بازرسي به منظور يافتن محل ثابت نقائص و ترميم
 .خطاهاي طراحي و يا مشكالت فرآيندي

 خواص و دوام قطعات  همچنينQC آزمايشگاه -5-2-2
 .توليدي شما را كنترل كند

 :برخي آزمونهاي مربوطه عبارتند از
 ساعت آزمون آب جوش 100؛ در برابر آب مقاومت -

(boil test)يك .  براي اين منظور مناسب است
 از قطعه برش بزنيد و يا قبل از توليد cm 20×20تكه

يك دستگاه . اي قالبگيري نماييد محصول چنين قطعه
 .مون خوردگي نيز گاهي ضروري استآز



 

 8

؛ آزمون عمومي شرايط آب و شرايط آب و هوايي -
 و cm 5/30×23توان با برش يك قطعة  هوايي را مي

هر دو قطعه .  از قطعه انجام داد8×5/30يك نوار واحد 
قطعة . توان عالمت گذاري و كد گذاري نمود را مي

كوچكتر در يك پاكت قرار گرفته، براي كنترل و 
قطعة بزرگتر در محيط باز . شود قايسه نگاه داشته ميم

  045 در زاويه (Facing South)و رو به جنوب 
شود تا  قرار گرفته، هر ماه از جهات مختلف بررسي مي

تري مورد  اگر آزمون دقيق. تغييرات احتمالي ثبت شود
ها بايستي به يك آزمايشگاه  ، پنل(Precise)نياز است 

ود تا توسط دستگاه مخصوص و استاندارد تحويل ش
يا با قرار دادن در جايگاه اعمال شرايط محيطي، تحت 

ها در  در آمريكا اغلب اين جايگاه. آزمون قرار گيرد
 .فلوريدا قرار دارند

؛ معموالً توسط مكانيكي-آزمونهاي فيزيكي -
از ليست . گيرند آزمايشگاههاي مجهز انجام مي
گاهي، آزمايشگاه آزمايشگاه مراكز تحقيقاتي يا دانش

 .مورد نظر خود را پيدا كنيد
آزمونهاي اين قسمت شامل استحكام و مدول كششي، 

 .باشد استحكام و مدول خمشي و ضربه مي
 .سختي باركول -

 
  آزمونهاي عملي-6

در . در بخش قبلي ما آزمونها و تجهيزات مربوطه را نام برديم
شويم  ا مياين بخش از نزديك با بسياري از اين آزمونها آشن

 . شوند تا دقيقاً بدانيم كه چگونه انجام مي
گيرند، بيشتر مربوط به  آزمونهايي كه مورد بررسي قرار مي

 .گيرند استر هستند و اغلب در صنعت انجام مي رزين پلي
 
 )قالبگيري(هاي بدون شتاب دهنده   رزين-6-1
  مواد غير فرار يا درصد جامد رزين-6-1-1

بدون (ين به همراه مونومر و يا حالل آزمون درصد جامد رز
در اين آزمون نسبت . گيرد انجام مي) فيلر يا تقويت كننده

اين . شود تعيين مي) معموالً استايرن(استر به مونومر  رزين پلي
كار اغلب با جوشاندن و تبخير مونومر يا حالل در دماي 

 .گيرد  انجام مي0C105باالي 

مكانيكي - بر خواص فيزيكيتواند نسبت رزين به استايرن مي
رزين پخت شده تاثير بگذارد و ميزان آن بر اساس نوع ماده و 

رزين تا % 36تواند در حد پايين  كاربرد آن متفاوت است و مي
بيان % 50حد پايين در كتاب . (* آن باشد% 80حد باالي 
 .)شده است

 .برگ مشخصات محصول را براي محدودة مناسب نگاه كنيد
 

 روش آزمون
 مناسب كه قطر تقريبي (tinlid)اي  يك ظرف شيشه -1

 gr001/0 باشد انتخاب كنيد و آنرا با دقت cm5آن 
 . (W1)وزن كنيد

 گرم رزين داخل ظرف بريزيد و آنرا 1 در حدود  -2
 (W2). وزن نماييد 001/0مجدداً با دقت 

 قرار 0C 150 ساعت درون آون1ظرف را به مدت  -3
 .دهيد

ا مجدداً با ظرف حاوي رزين خشك شده ر -4
 .(W3) وزن نماييد001/0دقت

 :درصد جامد را از طريق فرمول زير محاسبه نماييد -5
 درصد جامد

 
 . بار انجام داد2آزمون فوق را همواره بايد 

 
 استر تيكسوتروپيك هاي پلي  ويسكوزيتة رزين-6-2-1

ويسكوزيته يا گرانروي، مقاومت ماده در برابر جريان پيدا 
 .شود گيري پيشنهاد مي براي اندازهدو روش . كردن است

سرعت باال رفتن يك حباب هوا در مركز يك لولة  -
دار منطبق بر استانداردهاي شناخته  پنبه اي چوب شيشه

 ±%5اين روش دقتي برابر  با . شده در همان دماست
 .دارد

 :ويسكومتر بروكفيلد وش كارر
 5/2را تا )  گرمي225(يك بشر دهانة گشاد هشت اونسي ) 1

 0C25دماي محيط را روي ) 2. متر دهانة آن پر كنيد سانتي
 . تنظيم نماييد

درب ظرف را برداشته، . اسپيندل مناسب را انتخاب كنيد) 3
اسپيندل را طوري داخل آن قرار دهيد كه حباب هوا در زير 

 .آن حبس نشود

)w(w
)w(w)w(w

12

1312

−
×−−−−

=
100100
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اسپيندل را به ويسكومتر متصل نماييد و آنرا تا حد ) 4

 .، وارد رزين نماييدگذاري شده عالمت
ويسكومتر را روشن نموده، سرعت معين شده را بر آن ) 5

بعد . اجازه دهيد ويسكومتر دو دقيقه كار كند. تنظيم نماييد
 .دستگاه را نگه داريد و عدد را بخوانيد

 .بدون درنگ، دماي نمونه رزين را خوانده و ثبت نماييد) 6
ته را در دماي از روي جدول تبديل بروكفيلد، ويسكوزي) 7

 .آزمايش، تعيين نماييد
 
   SPI زمان ژل-6-1-3

رود كه رزين به همراه  اين آزمون بيشتر زماني بكار مي
شود و روشي براي  كاتاليست و تحت حرارت فرآيند مي

تعيين واكنش پذيري نسبي بين دفعات مختلف آينده سازي 
 .شود محسوب مي

  واكنش پختهاي گرمازايي  براي ترسيم منحنيSPIروش 
 اجازه دهيد دماي رزين بدون كاتاليست به دماي  -1

 .برسد) 0C26 تا 24(محيط 
 . اونسي بريزيد8 گرم رزين داخل يك بشر 100 -2
به رزين اضافه ) BPO% 50خمير ( گرم كاتاليست 2 -3

 .كنيد
دقت كنيد تا .  دقيقه رزين را به خوبي هم بزنيد1 -4

 .باعث حبس هوا در آميزه نشويد
 كاتاليست را درون ظرف آزمايش به ابعاد  رزين داراي -5

mm150×19 و عمق cm 8  گرم 20تقريباً ( بريزيد 
 )رزين

 اجازه دهيد مخلوط رزين بدون آنكه در معرض نور  -6
 . دقيقه در دماي اطاق بماند15±5قوي قرار گيرد، 

 . قرار دهيد0C82 ظرف آزمايش را در حمام آب  -7

نوع (هيد  يك ترموكوپل درون مخلوط رزين قرار د -8
 ).كنسانتين براي اينكار مناسب است-آهن

 0F 150 زمان الزم براي اينكه مخلوط رزين از دماي -9
 برسد، زمان ژل و زمان رسيدن از 0F 190به دماي

 Cure) به پيك گرمازا زمان پخت 0F150دماي 
time)شود  محسوب مي. 

 
  چگالي ويژه-6-1-4

ساعت در محيط ها حداقل نيم  اين آزمون پس از آنكه نمونه
 .شود  ماندند، انجام مي0C25با دماي ثابت 

 :مراحل
گيري چگالي و درپوش آنرا وزن   ظرف اندازه -1

 .نماييد
 . ظرف را پر از رزين نماييد -2
 در ظرف را ببنديد تا رزين اضافي از سوراخ  -3

 .كوچك درپوش خارج شود
ظرف محتوي رزين به همراه درپوش را وزن  -4

 .كنيد
 .را از آن كم كنيدوزن ظرف و درپوش  -5

چگالي ويژه عبارت است از وزن رزين برحسب گرم تقسيم 
 .100 بر

 
  ASTM D 465-59)شبيه روش ( عدد اسيدي -6-1-5

 الزم براي خنثي سازي گروههاي KOHعدد اسيدي، ميزان 
گرم  اسيدي انتهاي زنجير يك گرم نمونه، برحسب ميلي

گيري  ور اندازهها، به منظ اين آزمون براي رزين. باشد مي
پيشرفت واكنش به هنگام پخت و نيز يكنواختي توليد استفاده 

هاي مختلف متفاوت است و  عدد اسيدي براي رزين. شود مي
 . باشد5 و يا حد پايين 60ممكن است تا حد باالي 

روي : تواند به دو روش محاسبه شود عدد اسيدي مي: نكته
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 On Resin Solids Only)رزين جامد بدون مونومر 
Monomer Factored Out) و يا روي كل محلول رزين 

 و مونومر
ها بر اساس درصد جامد رزين محاسبه  عموماً عدد اسيدي

 .شوند مي
 :روش كار

يك بالن تيتراسيون را وزن كرده، مقدار مشخصي رزين در آن 
درصورتيكه ويسكوزيتة رزين اجازه داد، ميزان رزين . بريزيد

 در KOHاصل از ضرب وزن مولكولي را مساوي با مقدار ح
 )1/56×نرماليته. (نرماليتة محلول بگيريد

يك قسمت : شود محلول عدد اسيدي به شرح زير تهيه مي
مقدار كمي فنل / الكل خنثي/ در دو قسمت تولوئن/ زايلن
 فتالئين

 ميلي ليتر از 30 تا 20 معموالً -
خنثي شده (اين مخلوط 

صورتي كمرنگ قبل از حل 
 گرم از رزين را 5) زينكردن ر
تيتراسيون تا رنگ . كند حل مي

 ثانيه 30صورتي كمرنگ كه 
كشد، ارائه خواهد  طول مي

 )اين رنگ با پلي استر اغلب بطور كامل گذرا است. (يافت
 : محاسبات به شرح زير است
  بر حسب ميليگرمKOH ميزان ×                       ضريب 

                            وزن رزين                        
 مواد غير فرار % 50 براي رزين داراي 4/4ضريب : مثال
 . براي خنثي سازي استفاده شده استKOH ميلي گرم 20

40
5.0

20
==

% 50 مواد غير فرار
÷

×
=

gr4.4
4.420

 عدد اسيدي
 
  رنگ -6-1-6

 DARK هاي پلي استر از رنگ شفاف آب تا رزين
AMBERاين رنگ با نوع رزين و فرموالسيون .  وجود دارد
شود  كند و معموالً وقتي ورقهاي شفاف ساخته مي آن تغيير مي

هايي چون  اهميت زيادي دارد توجه داشته باشيد كه افزودني
 . گذارند كبالت بر رنگ تأثير مي

 : دو آزمون رنگ وجود دارد

 شامل  اين آزمونASTM DI544-74رنگ گاردنر  -
يك لولة آزمايش از رزين است كه با نمونة استاندارد 

براي  (18تا ) براي روشنترين (1مقايسه شده و از شمارة 
 .شود درجه بندي مي) ترين تيره

شود كه   اين روش وقتي استفاده ميAPHAرنگ هازن  -
در اين .  و يا كمتر باشد1نر درجه بندي آزمون گارد

روش هم لولة حاوي رزين با نمونة استاندارد مقايسه 
 . شود مي

 
هاي  سنگ(گري داراي شتابدهنده   رزين ريخته-6-2

 ) تزئيني

  (gel time) و يا زمان ژل (Pot life) عمر مفيد -6-2-1

اين آزمون به منظور تعيين زمان باقيمانده براي كار كردن پس 
فه كردن كاتاليست به رزين در يك دماي معين انجام از اضا

 . پس از اين زمان، رزين مايع نخواهد بود. شود مي
شود و دما به سرعت   انجام مي  oC 250اين آزمون در دماي 

 . گذارد بر آن تأثير مي
 روش آزمون 

 .  تنظيم نماييد  C 250دماي نمونه را در حدود -1
 .ژل سنج را آماده نماييد -2
 .نج آن را روي صفر تنظيم نماييدزمان س -3

را ) MEKپراكسيد %) (5/1معموالً ( مقدار الزم كاتاليست -4
 گرم رزين حل نماييد، در غير 10به دقت وزن كرده در 

 .اينصورت مقادير را مشخص نماييد
 دستگاه را روشن كنيد و به طور همزمان به مدت يك -5

ظرف را به هنگام كنار . دقيقه كاتاليست را در رزين هم بزنيد
 . هم زدن پاك كنيد

ميله را در .  ظرف را در حمام آب زير ژل سنج قرار دهيد-6
 . مركز نمونه قرار دهيد و از عمود بودن آن مطمئن شويد

 .  كليد آزمون را در موقعيت روشن قرار دهيد-7
 وقتي رنگ به صدا در آمد، زمان سنج از كار خواهد -8

 . زمون را خاموش نماييددستگاه و كليد آ. ايستاد
 .  نتيجه را ثبت كنيد-9

 .  ظروف را پاك كنيد و زمان سنج را به صفر برگردانيد-10
 گزارش

 . دقيقه ثبت نماييد% 1 زمان ژل را تا دقت -11

÷درصد مواد غير فرار
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 هرگونه انحراف از دما و شرايط استاندارد را گزارش -12
 . كنيد

 
 ) ASTM D-2583شبيه ( سختي باركول -6-2-2

توان  همچنين مي. شود ون زماني كه قطعه اي پخت مياين آزم
هاي مختلف و رسيدن به  از آن براي مقايسه سفتي رزين

اين آزمون براي توليد ژل كوت . حالت پخت استفاده كرد
ها و ژل كوت قالب سازي  شود ولي براي رزين توصيه نمي
 . مناسب است

فوذ اساس كار سختي سنج باركول، مقاومت قطعه در برابر ن
يك ميلة سوزن مانند برحسب يك مقياس صفر تا صدي 

براي حصول نتيجة دقيق؛ بايد تعداد زيادي آزمون . است
 . انجام شود

گيري سختي يك فيلم نازك از اين آزمون  اگر براي اندازه
كنيد بايد در مورد عبور سوزن از فيلم و گرفتن  استفاده مي

به اين . نيدسختي سطح زير آن به جاي سختي فيلم دقت ك
گيري سختي  دليل، استفاده از سختي سنج باركول براي اندازه

 . شود فيلم ژل كوت توصيه نمي
 : شود  استفاده ميFRPدو نوع دستگاه باركول در صنعت 

كه معموالً براي تعيين اوليه سختي قطعه ) مواد نرم (935مدل 
 . شود استفاده مي

پخت آنها كامل كه براي قطعاتي كه ) مواد سخت (934مدل 
 و يا 75 سختي معادل 935شده است و يا زماني كه دستگاه 

 . شود دهد، استفاده مي باالتر مي
 : روش كار

در بسياري از اوقات اين آزمون همزمان با آزمون عمر مفيد 
(Pot life)تا  150وزن نمونه بايد به . شود  انجام ميgr 200 
شده باشد و در دماي يابد، كاتاليست به آن اضافه  افزايش مي

C 0 25انجام شود  . 
 . سختي سنج را با ديسك استاندارد، كاليبره نماييد -1
 .به زمان اضافه كردن كاتاليست توجه نماييد -2
يك وزن معين از رزين را بر ورق آلومينيم بريزيد  -3

و روي يك سطح بدون حرارت صاف و تميز قرار 
مفيد نمونة كنار گذاشته شده براي آزمون عمر . دهيد

 . را فراموش نكنيد
 دقيقه با نوك مداد 5پس از آنكه رزين ژل شد، هر  -4

تا زمانيكه نوك مداد در رزين فرو . آنرا فشار دهيد
توجه كنيد كه . رود، از سختي سنج استفاده نكنيد مي

شود  زمان از لحظة اضافه كردن كاتاليست شروع مي
 يا 70سختي / و آزمون تا حدود يك ساعت يا اسيد 

 . يابد  ادامه مي935 در مقياس دستگاه 80
 سختي 935اگر مداد در رزين فرو نرفت، با دستگاه  -5

حداقل سه قطعه را . گيري نماييد قطعه را اندازه
. تحت آزمون قرار داده، متوسط آنرا در نظر بگيريد

توجه كنيد كه به هنگام آزمون، سوزن سختي سنج 
 . عمود بر سطح قطعه باشد

 با دستگاه 70 يا 60ا رسيدن به سختي اين شيوه را ت -6
 استفاده 934پس از آن از دستگاه .  ادامه دهيد935

 . نماييد
 . سختي و زمان رسيدن به آنرا گزارش كنيد -7
در صورتيكه رزين به سوزن دستگاه چسبيده باشد،  -8

 . آنرا تميز نماييد
 :مثال

 
 
  ويسكوزيته -6-2-3

ب دهنده استفاده ويسكومتر بروكفيلد براي رزين بدون شتا
 )  مراجعه كنيد2-1-6شود، به بخش  مي
  چگالي ويژه -6-2-4

 . شود  انجام مي-4-1-6همانند بخش 
  ساير آزمونها -6-2-5

، درصد جامد و رنگ معموًال به رزينهاي بدون SPIآزمونهاي 
 .شوند شتابدهنده انجام مي

  يا جريان پيدا كردن  (Sag) شكم دادن -6-3-6
(drain) 

چند روش آزمون . اي اين آزمون، استانداردي وجود نداردبر
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براي آزمون فوق ارزيابي شده است ولي در آنها، كنترل تمام 
...) دما، نوع سطح، ميزان رزين و(متغيرهاي موثر در نتيجه 

 .مشكل است
 (Wet out)  تركنندگي -6-3-7

در اينجا استاندارد صنعتي وجود ندارد و كنترل متغيرهاي 
مشكل )  و ميزان آن، مقدار رزينبايندرنوع الياف، (موثر 
 .است

 اگزوترم يا گرمازايي -6-3-8
توان  ولي مي. در اين بخش هم استاندارد صنعتي وجود ندارد

 در  ويك چند اليه با نسبت اجزاء و در ابعاد و وزن مشخص
روش . دماي معين ساخت و افزايش دما را در آن ثبت نمود

ا در ظرف حاوي ميزان معين آميزة رزين ديگر ثبت افزايش دم
 .است

 ها ساير آزمون -6-3-9
گذاري اجرا  هاي اليه اين آزمونها معموالً براي رزين

 ، درصد جامد و رنگSPI : شوند نمي
 ها ژل كوت -6-4
 رنگ -6-4-1

اين آزمون معموالً با مقايسة چشمي يا دستگاهي رنگ يك 
وري معين انجام نمونة پخت شدة استاندارد تحت شرايط ن

 .گيرد مي
شود فام رنگ متفاوت ديده  نوع نور متفاوت باعث مي: نكته
 .شود

 هاي مختلف ممكن است موجب تفاوت رنگ پيگمنت
(Colour flip)  در اين پديده كه متامريزم. شوند 
(Metamerism) شود، رنگ ايجاد شده توسط  ناميده مي

 .هد بودي مختلف، متفاوت خوانورپيگمنت در دو منبع 
 (batch)  تطبيق رنگ بين دو پيمانهبه ندر واقع رسيد

اين امر ناشي از واقعيت است . مختلف رزين غيرممكن است
 ،كه بين دو پيمانة پيگمنت و تمام مواد شيميايي مورد استفاده

معموالً رنگ در . اختالف رنگ بسيار بسيار كمي وجود دارد
ور حداقل كردن به منظ. شود محدودة مرئي تطبيق داده مي

بايست از يك استاندارد دائمي براي  عدم تطابق رنگي، مي
تطبيق رنگ استفاده شود كه به هنگامي كه بالاستفاده است، 

 .شود در فريزر نگهداري مي
  (Sag) شكم دادن -6-4-2

 :شود شكم دادن معموالً به يكي از دو روش بررسي مي
ر روي سطح يك مت  ميلي20 تا 18كوت به ضخامت  ابتدا ژل -

اي پاشيده شده، سپس با كشيدن يك ضخامت  صفحة شيشه
آنگاه صفحه  .شود ايجاد ميدر آن  شياري ،سنج و يا يك سيم

شود تا شكم دادن آن و پر كردن  در حالت قائم قرار داده مي
 . بررسي گرددشيار

متر روي صفحة   سانتي2,5يك قطعه از نواري به عرض  -
 20 تا 18كوت با ضخامت  شود و ژل اي قرار داده مي شيشه
نوار را بالفاصله پس . شود متر روي كل صفحه اسپري مي ميلي

. دهند از اسپري كشيده و صفحه را بصورت قائم قرار مي
متري مورد   سانتي5/2  دادگي در محدودة سپس ميزان شكم

 .گيرد توجه قرار مي
 (Hide) پوشي پشت -6-4-3

كوت الزم است  خامتي از ژلكند چه ض اين آزمون تعيين مي
سپس . تا طرح رنگي استاندارد زير پوشش، ديده نشود

گيري  ضخامت مورد نظر توسط يك ضخامت سنج اندازه
 .شود مي

بايد توجه داشت كه 
كوت اعمال  ضخامت ژل

كش  شده توسط فيلم
مساوي ارتفاع شكاف آن 

 10به عنوان مثال . نيست
 6متر شكاف، فقط  ميلي

  .نمايد كوت ايجاد مي تر ضخامت ژلم  ميلي8تا 
شود كه چه ضخامتي طرح رنگي را   بررسي ميدر نهايت

 .پوشش داده است
  (Grind)دانه بندي -6-4-4

 .يا نشودو  انجام شود ممكن استكوت  اين آزمون بر ژل
معموالً بر آميزة غليظ پيگمنت خورده كه بندي را  آزمون دانه

در اين . هندد ود، انجام ميش كوت استفاده مي براي ساخت ژل
بندي سنج قرار داده شده   مقدار كمي از آميزه روي دانهروش

 .شود و توسط يك تيغه مخصوص كشيده مي
سپس بالفاصله 
بازرسي چشمي انجام 

گيرد تا معلوم شود  مي
در كدام ضخامت 
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بندي سنج  دانه. شوند هاي پيگمنت روي مقياس ظاهر مي دانه
يك صفحة فوالدي است كه مقياس  )Hegman معموالً نوع(

) متر  ميلي0براي عمق  (8تا ) متر  ميلي4براي عمق  (0آن از 
 .متري است  ميلي5/0هاي  با پله

 (Porosity) تخلخل -6-4-5
توان آنرا پس از   هواي محبوس شده است و مي،تخلخل

 :هاي زير ارزيابي نمود كوت به روش پخت ژل
شود و  كشيده مي ماژيكروي سطح ژل كوت : يسطح -

جوهر ) نه خيس(كهنة مرطوب با حالل  يك سپس توسط
نور و منبع آنگاه سطح را نيز . كنند اضافه را از سطح پاك مي

 .كنند يا بدون آن بررسي چشمي مي
) 320 تا 600با ذرات (ابتدا سطح را : يزير سطح -

گذاري شده با جوهر   عالمتجوهرسندبالست كرده و بعد با 
 .نمايند كنند و بررسي چشمي مي ك مياضافه پا

 (Pot Life)  عمر مفيد -6-4-6
كوت مشابه روش بكارگرفته شده در مورد  عمر مفيد ژل

دهنده است به استثناي اينكه در اينجا  هاي داراي شتاب رزين
 .شود  استفاده ميMEKP  %1,8معموالً 

 ويسكوزيته -6-4-7
گذاري دستي  در اليهمعموالً مانند مشابه روش بكارگرفته شده 
و اسپيندل  RVF است با اين تفاوت كه از ويسكومتر مدل

) Reading (و دو دقيقه قرائت RPM 4  سرعتو 4  شمارة
 .شود استفاده مي

 اين مواد تيكسوتروپيك هستند: توجه
 Thixotropic)  شاخص تيكسيوتروپي -6-4-8

Index) 
TI  2-3-6قسمت (گذاري  هاي اليه به روش مشابه رزين (

 RPM 20 تا2و سرعت  RVF گيرد ولي از مدل انجام مي
 . است8 تا 5آن از  شود و محدودة استفاده مي

 چگالي ويژه -6-4-9
 گيرد انجام مي) 4-1-6بخش (ها  مشابه رزين

 ها ساير آزمون -6-4-10
شود بطورمعمول روي  آزمونهايي كه ذيالً توضيح داده مي

ه به دليل خاصي نياز به گيرند مگرآنك ها انجام نمي رزين
 . مجدد باشدبررسي

 درصد پيگمنت جامد -

فيوژ كرده، پيگمنت جدا  كوت را سانتري مقداري معين از ژل
فيوژ  سپس مجدداً آنرا سانتري. شود شده با حالل شسته مي

كنند تا پيگمنت  اين فرايند را چندين مرتبه تكرار مي. كنند مي
ا خشك كرده، وزن ها ر پگمينت. بدون رزين بدست آيد

 .آيد درصد پيگمنت جامد از رابطه زير بدست مي. كنند مي
      وزن پيگينت خشك شده                

 × 100 =                                         
 كوت وزن ژل                       

   درصد جامد رزين-
ه  را استفاد1-1-6همان روش بكار گرفته شده در بخش 

كنند با اين تفاوت كه رزين از پيگمنت و اكستندرها جدا  مي
 .شود مي
 پاشش -6-4-11

شود و پس از  كوت با تنظيمات خاصي پاشيده مي هر ژل
هاي متداول عبارتند از رنگ،  ارزيابي. شود پخت ارزيابي مي

نقايص سطحي مانند تخلخل و آلودگي، جريان و امكان 
 .پاشش

 
 آزمونهاي خواص نهايي -7
 هاي عمومي بحث -7-1

استر قبل از استفاده  تاكنون آزمونهايي را كه روي رزين پلي
در اينجا . شود، بيان كرديم  انجام مي،براي ساخت قطعه

 ساخته شده انجام  نگاهي اجمالي به آزمونهايي كه روي قطعة
 .گيرد، خواهيم داشت مي

 اين آزمونها راهنمايي براي مقايسة خواص مواد با يكديگر
توانند به شما بگويند كدام ماده در يك شرايط  هستند و مي

 .معين كارايي بهتري خواهد داشت
به منظور اطمينان يافتن از كارايي صحيح يك قطعه، مهندس 
طراح بر اساس تجربه و نظر خود، خواص مواد و الزامات 

 حجم و نوع مادة مورد نياز را تواماً در نظر گرفته،كاربرد را 
در اين . نمايد ن خواص در محدودة ايمن تعيين ميبراي تامي

 در بسياري .شوند قسمت از طراحي است كه آزمونها انجام مي
از حاالت الزامات طراحي آنقدر پيچيده است كه تاييد كارايي 
يك ماده در شرايط كاربرد تنها در شرايط واقعي سرويس 

 .ممكن است
عات مورد نياز  مواد اوليه تمام اطالهممكن است تامين كنند
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داند سازنده دقيقاً چه شرايطي  او نمي. طراحي را نداشته باشد
وي . دهد قرار مي مورد نظر دلخواه خود، برد كاربرايرا 

هايي را  كنترلي بر نحوة كاربرد ماده ندارد و تنها نتايج آزمون
 در اكثر  وكند كه خود انجام داده است در اسناد فني ذكر مي

كند براي قطعه ساز مهم   را كه احساس ميحاالت آزمونهايي
در نهايت سازنده است كه تصميم . دهد  انجام مي،است
گيرد كه اين ماده براي كاربرد مورد نظر او و خواص نهايي  مي

 . مناسب است يا خير،طراحي شده
معرفي بسيار يك  ،شود هايي كه در اينجا بحث مي آزمون

آزمونها  كلي دربارةاي  همندان ايد  عالقه بهاجمالي است تا
اي كه بايستي به آن توجه داشت اين است كه  نكته. بدهد
استر  اگر پلي. ها بايد قبل آزمون پخت كامل شوند نمونه

غيراشباع كامالً پخت نشود، به خواص نهايي خود نخواهد 
رسيد و اين نقص مربوط به ماده نيست بلكه ناشي از نقص 

بايد دقيقاً مطابق يك روش ها  همچنين نمونه. فرآيندي است
استاندارد تهيه شوند واال متغيرهايي مانند ضخامت، نوع و 

اگرچه در مواردي . ميزان آنها بر نتايج تاثير خواهد گذاشت
شوند ولي سعي بر اين است   معرفي ميISOاستانداردهاي 

نيز در هر مورد معرفي   ASTM كه الاقل استاندارد معادل
 .گردد

 
 (ISO R527 type I)  كشش -7-2
 ابعاد نمونه -

گري نمود و يا توسط  توان قالبگيري يا ريخته ها را مي نمونه
هاي  ابعاد نمونه. كاري از ورق كامپوزيتي آنرا تهيه كرد  ماشين

 mm 3,8 ،اي از ابعاد  نمونه.تواند متفاوت باشد دمبلي مي
و ناحية  cm 2 عرض ناحية گيره، طول cm 21,6، ضخامت

 .باشد مي cm 1,3 وسط
 روش كار -

دستگاه . شود ها بسته مي دو سر نمونة دمبلي در فك گيره
بر حسب ) و يا نيرو(كند و تنش  شروع به كشش نمونه مي

 .گردد توسط دستگاه ترسيم مي) و يا جابجايي(كرنش 
 اهميت -

خاصيت كششي معموالً مهمترين شاخصة استحكام مواد 
اي ايجاد شكست كششي در اين آزمون نيروي الزم بر. است

درصد (گردد و عالوه بر آن ميزان كرنش  در قطعه تعيين مي

 .آيد قطعه به هنگام شكست بدست مي) جابجايي
توان استاندارد معادل اين  را مي ASTM D638 استاندارد

آزمون دانست ضمن آنكه براي كامپوزيتهاي با آرايش الياف 
 .شود استفاده مي D3039  و مدول باال از استانداردهتك جهت

 
 (ISO 178)  خمش -7-3
 ابعاد نمونه -

همچنين از . است cm10cm ×2,5mm×3,2معموالً
. نيز ممكن است استفاده شود mm 1,6 ورقهايي به ضخامت

 .بطوركلي طول و عرض نمونه بستگي به ضخامت نمونه دارد
 روش كار -

سط گيرد و از و قرار مي cm 5 گاه با فاصله نمونه بين دو تكيه
نيروي ثبت شده به . شود با سرعتي معين به آن نيرو اعمال مي

 هنگام شكست نمونه، براي محاسبة استحكام خمشي برحسب
MPa شود استفاده مي. 

 اهميت -
)  انحنااز بيرونِ(در حالت خمشي نمونه تحت دو بار كششي 

كه نسبت  -مدول . گيرد قرار مي)  انحنااز داخلِ(و فشاري 
 بيانگر مقاومت ماده و يا ، در خمش-استتنش به كرنش 

 .تي آن در برابر نيروي خمشي استفس
 .باشد مي D790 اين آزمون ASTM استاندارد معادل

 
 (ASTM D256)  ضربه آيزود -7-4
 ابعاد نمونه -

 تانمونه . است cm 6,4 ×cm 1,3  ×mm 3,2 معموالً
 يتواند مورد استفاده قرار بگيرد ول نيز مي cm 1,3 ضخامت

mm 3,2  ًبه دليل آنكه متوسط ضخامت قطعه نيز معموال
 .تر است چنين است، متداول

 روش كار -
سر نمونه در گيرة مخصوص دستگاه پاندولي شكل بسته 

نيروي مصرف شده براي . شود شود و وزنه آزاد مي مي
 .گردد شكست قطعه با توجه به وزنه و ارتفاع آن محاسبه مي

 اهميت -
با . انواع مختلف پليمرها مفيد است اي مقايسةآيزود بر ضربة

اين حال نبايد به نتايج آن تكيه نمود چرا كه برخي از پليمرها 
نسبت به شكاف حساس هستد و استحكام آنها در حضور 

6 
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  واقع آزمون ضربة در. يابد بسيار كاهش مي (notch) شكاف
 هاي با زاويه تند در قطعاتِ تواند بحث وجود گوشه آيزود مي

 . مورد آزمون را مورد بررسي قرار دهدساخته شده از پليمرِ
 (ASTM D695)  استحكام فشاري -7-5
 ابعاد نمونه -

 cm 1,27 و عرض cm7,94 دمبلي شكل به طول نمونة
 mm 3,2 و ضخامت كمتر از )cm1,90  گيره عرض ناحية(

 .شود استفاده مي
 روش كار -

  نمونه بين يك گيرة
مخصوص گذاشته 

 و خوب محكم شده
شود تا به هنگام  مي

اعمال نيرو در آن 
  .كمانش اتفاق نيفتد

 دستگاه قرار  سپس نمونة محكم شده داخل گيره بين دو كفة
شوند تا نمونه تحت  ها با سرعت معين بسته مي گرفته، فك

و دچار شكست شود، شكست نبايد در . فشار قرار گيرد
 .هاي نمونه اتفاق بيفتد لبه
 
 Heat Distortion, ASTM)  ر شكل حرارتيتغيي -7-6

D648) 
 ابعاد نمونه -

و ضخامت  cm1,3×13 ها پس پخت شده و به ابعاد نمونه
 .شوند آماده مي cm 1,3 تا mm 3,2 بين

 روش كار -
شودو  قرار داده مي cm10 گاه به فاصله نمونه روي دو تكيه

زمون  آ دماي محفظة. گردد نيروي معيني به مركز آن اعمال مي
نه ويابد و دمايي كه نم بر دقيقه افزايش مي oC 2  با سرعت 

 .شود به يك تغيير شكل معين رسيد، ثبت مي
 اهميت -

دهد كه تحت نيروي معين در چه دمايي  اين آزمون نشان مي
البته اين آزمون . دشو  يك تغيير شكل معين مينمونه دچار

توان آنرا  و ميبيانگر محدوديت دمايي استفاده از قطعه نيست 
 . رفتار مواد مختلف در شرايط آزمون بكار گرفت براي مقايسة

 

 درصد الياف -7-7
 كامپوزيت بدون فيلر -

كامپوزيتي را وزن كرده در يك  يك تكّه كوچكي از قطعة
شود تا  كروزه در كوره گذاشته مي. شود كروزة قرار داده مي

يزان درصد الياف با وزن كردن م. رزين آن تخريب شود
 .شود باقيمانده محاسبه مي

 هاي داراي فيلر كامپوزيت -
) مانند كربنات كلسيم و هيدرات آلومينيم(بسياري از فيلرها 

در . دهند شوند و كاهش وزن نشان مي تحت دما تخريب مي
هاي نسبتاً پيچيدة تخريب شيميايي با اسيد  اينصورت از روش

 .شود تفاده ميو مانند آن براي جداسازي الياف و فيلر اس
 
 (ISO R62 method A)  جذب آب -7-8
 ابعاد نمونه -

 ديسكي به ،شوند، نمونة آزمون براي موادي كه قالبگيري مي
براي موادي كه . باشد مي mm3,2 و ارتفاع cm 5  قطر

 cm 2,5 ×  cm شوند، نمونه به ابعاد بصورت ورق تهيه مي
 .شود با ضخامت خود ورق تهيه مي 8

 oC  ساعت در آون با دماي24قبل از آزمون به مدت ها  نمونه
قرار داده شده، سپس در يك دسيكاتور سرد شده  50

 .شوند بالفاصله وزن مي
 روش كار -

توان نمونه را به  هاي جذب آب مي براي بدست آوردن داده
پس از آن با . ور كرد غوطه oC  23 ساعت در آب  24مدت 

 .كنند يك پارچه آنرا خشك نموده وزن مي
 .شود افزايش وزن نمونه بصورت درصد گزارش مي

 اهميت -
كنند و  پليمرهاي مختلف مقادير متفاوت آب جذب مي

تواند به طرق مختلف خواص  حضور آب جذب شده مي
خواص الكتريكي به طرز . پليمر را تحت تاثير خود قرار دهد

. گيرد اي با جذب آب تحت تاثير قرار مي قابل مالحظه
 ممكن است در اثر جذب آب تغيير ابعادي در قطعه همچنين
  D570 اين آزمون ASTM استاندارد معادل .رخ دهد

 .باشد مي
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 (outdoor Weathering)  هوازدگي در محيط باز -7-9
 ابعاد نمونه -

توان نمونه  مي.  است براي اين آزمون ابعاد خاصي تعيين نشده
بريد و يا را بصورت قالبگيري تهيه كرد و يا از ورق 

 .كاري نمود ماشين
 روش كار -

و رو به جنوب روي يك ) o 45(ها را بصورت اريب  نمونه
شود بطور همزمان چندين  پيشنهاد مي. دهند  ميرقفسه قرا

نمونه در مناطق با آب و هواي مختلف قرار داده شود تا 
هاي  نمونه. اطالعات جامعي در مورد رفتار ماده بدست آيد

شوند تا تغييرات با آنها  بسته نگهداري ميشاهد در محيط 
 .مقايسه شود

شامل هرگونه تغيير قابل ذكر، سطحي كه در آزمون گزارش 
 .باشد معرض محيط قرار داده شده و مدت زمان مي

 اهميت -
آوردن  آزمونهاي هوازدگي دقيقترين روش براي بدست 

ن ايراد آ. وايي است هو تصويري از رفتار ماده در شرايط آب
معموالً . باشد زمان طوالني براي مورد نياز براي آزمون مي

هاي زماني  تعداد زيادي نمونه بايستي تهيه شود تا در فاصله
مناسب امكان بررسي و انجام آزمونهاي خواص روي بخشي 

 .از آنها فراهم باشد
 G23 توانيد طبق استاندارد هوازدگي را مي آزمون تسريع شدة

، UV ي تابشعن آزمون چرخة مصنودر اي. دنبال نماييد
 .شود  روي قطعه اعمال مي،رطوبت، پاشش آب و يا بدون آن

 
  (ASTM D149) الكتريك استحكام دي -7-10
   ابعاد نمونه -

اين آزمون صفحه يا ورقي باريك است كه دو سطح  نمونة
باشد كه امكان طوري ابعاد نمونه بايد . موازي داشته باشد

استحكام . يان از اطراف را ندهدجرقه زدن و عبور جر
 بنابراين بايستي ،نمايد الكتريك با ضخامت تغيير مي دي

 .ضخامت نمونه گزارش شود
از آنجا كه دما و رطوبت بر نتايج آزمون موثرند، الزم است 

و نگهداري شود و  سازي نمونه تحت شرايط خاص آماده
ه پس سازي و يا بالفاصل الكتريك در محفظة آماده آزمون دي

 .از بيرون آوردن از آن انجام گيرد

  روش كار -
نمونه را بين دو الكترود مسي كه در طول آزمون به جريان 

دهند دو روش براي انجام آزمون  الكتريكي متصلند، قرار مي
 :وجود دارد

از صفر تا شكست نمونه با سرعت را ولتاژ : آزمون سريع
رخ دقيق افزايش  ن.دهند افزايش مي kv/sec  1  تا5/0ثابت 

 .شود ولتاژ با توجه به مشخصات نمونه تعيين مي
 :گام  به  آزمون گام

ولتاژ شكست بدست آمده در روش % 50ولتاژ اوليه به ميزان 
آنگاه آنرا با سرعتي كه براي هر ماده . شود سريع، اعمال مي

دهند و ولتاژ شكست را ثبت  مشخص شده است افزايش مي
 آزمون به معناي عبور ناگهاني جريان شكست در اين. كنند مي

تواند با تجهيزات آزمايشگاهي و  باشد و مي شديد از نمونه مي
 .تخريب ظاهري نمونه وارسي شود

 اهميت -
الكتريك مواد به   روشي براي تعيين استحكام دي،اين آزمون

 افت ولتاژ ،الكتريك يك عايق استحكام دي. عنوان عايق است
شكست الكتريكي بصورت قوس اي است كه  در نقطه

د استحكام ناين خاصيت در برق مان(افتد  الكتريكي اتفاق مي
الكتريك با  خاصيت دي). كششي در خواص مكانيكي است

نتايج كند و  توجه به شرايطي مانند رطوبت و ابعاد تغيير مي
تنها وقتي قابل استفاده در كاربرد ميداني است كه آزمون 

الكتريك  بنابراين نتايج آزمون دي. دتمامي شرايط يكسان باش
بيشتر نسبي است تا اينكه به عنوان مقادير مطلق قابل استفاده 

 .باشد
 .س داردوالكتريك با ضخامت ماده نسبت معك استحكام دي

 آزمونهاي آتش -7-11
در . آزمونهاي آتش با دقت زيادي بايد انتخاب و انجام شوند

. باشدوجود داشته  هر كاربردي ممكن است قوانين خاصي
استانداردهاي مختلفي وجود دارند كه متغيرهاي متفاوتي را 

 ASTM D635 به عنوان مثال. دهند مورد توجه قرار مي
دماي اشتعال خود به خود   D1929سرعت گسترش آتش، 

هاي ديوار و سقف  رفتار پنل  D5319و در حضور شعله، 
 .نمايند كامپوزيتي در برابر آتش را بررسي مي


