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                                                                                         ::                                                                 دانش كامپوزيت
  ساخت الياف شيشه

ساخت الياف شيشه اختصاص موضوع  به  اين شمارهبخش فني
 ولي ،اي نيست  الياف شيشه موضوع تازهاگرچه ساخت. يافته است

ها را غير اقتصادي نموده  تغييرات فناوري در اين زمينه برخي روش
سال (شايد از همين جهت باشد كه اين مقاله در شماره اخير . است
  .مجله فناوري كامپوزيت آمريكا مورد توجه قرار گرفته است) 2009

   مقدمه -1
ويت كنندة ليفي مورد الياف شيشه، ماده اوليه ساخت تق

با وجود آنكه مردم . هاي امروزي است استفاده در كامپوزيت
 تبديل ذوب شيشه و چگونگيباستاني فنقيه، مصر و يونان 

سال در اينكار اما اند،  دانسته آن به شكل الياف باريك را مي
انجام  در مقياس تجاري براي توليد پيوستة الياف 1930
كننده ساختار استفاده  ن تقويت و پس از آن به عنواگرفت
 1937 تا 1933هاي  هاي ثبت شده در سال  اختراع. گرديد

 از كاركنان Kleist و Slayter ،Thomasتوسط آقايان 
نقش كليدي در تغيير  ،Owens-Illinois Glassشركت 

رويكرد صنعت از توليد الياف ناپيوسته پشم شيشه به الياف 
 كه سبب شد توليد شتدا ميكرون 4با قطر شيشه پيوسته 

دو اختراع آخر از اين  .اقتصادي و كارا شوداين نوع الياف، 
 نام "پارچه شيشه" و "منسوج"هاي مواد  سري كه با نام

دورنمايي از كاربرد الياف شيشه به عنوان تقويت گرفته بود، 
 1938اين دو اختراع در سال . اي را نشان داد كنندة پارچه

 و Owens-Illinoisل دو شركت ثبت شد و در همان سا
Corning Glass Work با هم ادغام شدند و شركت 

Owens Corning Fiberglasرا ايجاد نمودند ) OCV 
شركت جديد محصول توليدي خود را با نام . )فعلي

Fiberglas به بازار عرضه نمود كه برگرفته از عنوان 
زمان زيادي طول نكشيد كه .  بودFiberglassعمومي 

فرآيندها و ابداعات هاي ديگر وارد بازار شدند و با  تكشر
هاي  هاي كامپوزيت متعدد، بازار جهاني تقويت كننده

  . ميليون تن رساندند5 تا 4حدود ساختاري را به 

   فرآيند توليد الياف شيشه-2
، از ماسه )Textile grade(الياف شيشه نوع پارچه 

)SiO2 (شوند كه در دماي  ساخته ميoC 1720 ذوب 
اين ماده تشكيل دهندة كوارتز نيز هست كه يك . شود مي

سخت و (كوارتز ساختار كريستالي . سنگ طبيعي است
تا بيش از  SiO2اگر .  استSiO2آن % 99دارد و ) منظم

 گرم و بعد تا دماي محيط سرد شود، oC 1200دماي 
 oC خالص تا دماي SiO2اگر . گيرد كل ميساختار كوارتز ش

ت داده شود و بعد بالفاصله خنك گردد،  حرار1720
) شكل بي(كريستال تشكيل نشده، اصطالحاً حالت آمورف 

اگرچه . گيرد كه شيشه نام دارد به خود مينظمي  و بي
سازي تاكنون تغييرات زيادي  خنك/دهي هاي حرارت روش

هاي سال  نموده و بهبود يافته است، اما پاية آن همان روش
فرآيند . گيرد هاي بزرگتر انجام مي  است كه در مقياس1932

توان به پنج بخش مختلف تقسيم  را ميتوليد الياف شيشه 
  :نمود

، )melting(، ذوب )batching (گردآوري و اختالط
) coating(، پوشش )fiberization(كردن  ليفريسندگي يا 

  ).packaging(بندي كردن  بسته)/ drying(و خشك كردن 
  اختالط -2-1

 ساخته SiO2تواند تنها از  اف شيشه مناسب مياگرچه الي
تا دماي شود  هايي به فرمول آن اضافه مي شود، ولي افزودني

فرآيند آن را كاهش دهند و نيز خواصي را براي كاربردهاي 
به عنوان مثال . )2 و 1ول اجد (معين در آن ايجاد نمايند

 ، كه در ابتدا براي كاربردهاي الكتريكيEالياف شيشه نوع 
آلومينا يا  (SiO2 ،Al2O3ساخته شده بودند، از تركيب 

 و MgOو ) آهك يا اكسيد كلسيم (CaO، )اكسيد آلومينيم
به منظور افزايش مقاومت شيشه معمولي در برابر 

بعداً به منظور افزايش . شدند هاي قليايي، ساخته مي محيط
فاصلة دمايي ذوب الياف در كوره و دمايي كه ساختار 

به آن اضافه شود، اكسيد بور  در آن تشكيل ميكريستالي 
هاي توليد ليف  اين ماده مانع از مسدود شدن نازل. شد
براي داشتن استحكام بيشتر ، Sالياف . )3-2مرحلة  (شود مي

اند و در   فرموله شدهMgO و SiO2، Al2O3از تلفيق 
  .باشند  ميSiO2، حاوي مقادير باالتري از Eمقايسه با انواع 
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  .سه بخش اصلي كوره توليد الياف شيشه -1 شكل

  . تركيب درصد اجزاي انواع الياف شيشه-1جدول 

   
  . خواص انواع الياف شيشه-2جدول 

در ابتداي مراحل ساخت الياف شيشه، اين مواد بايستي به 
اين فرآيند ). batched(شده، كامالً مخلوط شوند دقت وزن 

بصورت خودكار انجام گرفته، از تجهيزات توزين و حمل 
به عنوان مثال در كارخانة . شود كامپيوتري استفاده مي

Owens Corning در تالوجاي هند، هركدام از اجزا توسط 
هاي حمل پنوماتيك به محل ذخيرة مخصوص خود  تسمه

سيستم توزين و . شوند منتقل مي) m3 7 تا 2با ظرفيت (
دهي خودكاري زير هر سيلوي ذخيره وجود دارد  خوراك

  .دهد كن انتقال مي ء را به مخلوطكه مقدار الزم از آن جز
  ذوب -2-2

 يك تسمه نقالة پنوماتيك ديگر، مخلوط ،پس از اختالط
 oC 1370اي با سوخت گاز طبيعي و با دماي  را به به كوره

نوعاً به سه بخش اين كوره . ند تا ذوب شودك منتقل مي
 جريان تسهيلهايي براي  تقسيم شده است كه در آن كانال

 مخلوط را ،اولين قسمت. )1شكل  (شيشه وجود دارند
هاي هوا،  نمايد و با خروج حباب دريافت و ذوب مي

 oCسپس با كاهش دما به . دهد آنرا افزايش مييكنواختي 
 سرانجام  وشود ش فيلتر مي شيشه مذاب وارد بخ1340

 7 تا 4زير آن شود كه  مي) forhearth(وارد بخش آخر 
ها اكسترود شده، بصورت  بوش وجود دارد و شيشه از آن

هاي بزرگ هركدام چندين كانال دارند  كوره .آيد ليف در مي
بخش ريسندگي مخصوص به خود داراي كه هركدام 

  .هستند
 وها ارتقا پيدا كرده  هاي اخير فناوري اين كوره در سال

 تا 30,000هاي بزرگتر با ظرفيت ساالنة  استفاده از كوره
اين يك از مهمترين .  تن رايج شده است40,000
هاي وزن مواد، دماي  گيري اندازهها كنترل ديجيتالي  پيشرفت

همچنين . باشد مذاب و حجم جريان گاز و اكسيژن مي
شود  ندگي وارد ميتر و پايدارتر به قسمت ريس جرياني آرام

كه احتمال ايجاد حباب هوا و هر عامل ايجاد كنندة اختالل 
كنترل جريان . دهد را به هنگام ريسندگي الياف كاهش مي

كه  ، چراباشد اكسيژن نيز امري بسيار تعيين كننده مي
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جاي هوا، اكسيژن تقريباً خالص  هاي مدرن به كوره
اينكار . ال ببرندتا كارايي حرارتي كوره را باسوزانند  مي

ها را كاهش داده،   هزينه،همچنين با كاهش مصرف سوخت
اكسيد كربن كمتر  دي% 40تركيبات اكسيد نيتروژن و % 70

از آنجايي كه حركت مذاب شيشه روي . نمايد توليد مي
نمايد،  آجرهاي نسوز ديواره داخلي كوره سايش ايجاد مي

اين در . شود كوره جزء تجهيزات مصرفي محسوب مي
ا عمر اين آجرها را هايي صورت گرفته است ت راستا تالش

توليد الياف شيشه يك فرآيند پيوسته  .افزايش دهند
توان آنرا متوقف  وقتي آغاز شود نميشود و  محسوب مي

 نياز به بازسازي پيدا  سال15 تا 12 نوعاً يك كوره هر .نمود
 سال كاهش 7كند كه در بدترين حالت اين زمان به  مي
هزينه ساخت يك واحد توليدي الياف شيشه تا . يابد مي

بازسازي يك كوره شود و   ميليون دالر تخمين زده مي150
بنابراين هر اقدامي كه .  ميليون دالر هزينه دارد15 تا 10

گيري در كاهش عمر كوره را افزايش دهد، نقش چشم
  . ها خواهد داشت هزينه

  : سه روش براي ذوب شيشه وجود دارد
 marble(ذوب غير مستقيم كه ذوب مجدد سنگ مرمر  )1

remelt (شود نيز ناميده مي .  
 100,000 تا 8,000(هاي بزرگ  ذوب مستقيم با كوره )2

 )تن در سال
 كه ) تن200 تا 150(تر  ذوب مستقيم در مقياس كوچك )3

 در. شود نيز ناميده مي) paramelter(را كنندة پا ذوب
هايي  ابتدا مذاب شيشه بصورت ورق، روش غير مستقيم

 سرد  داده شده،  شكلmm 16 تا 15با ضخامت 
، را به واحد توليد الياف بردهها  سپس اين ورق. شود مي

در اين روش امكان بازرسي . نمايند مجدداً ذوب مي
گون وجود شيشه و توليد محصول همهاي  ناخالصي

در روش ذوب مستقيم، شيشه مذاب مستقيماً وارد . دارد
شود و به دليل آنكه مراحل مياني را  بخش ريسندگي مي

 .تر است ها را كاهش داده، مرسوم نمايد، هزينه ميحذف 
اي از يك كورة ذوب مستقيم شركت   نمونه2در شكل 

OCVنشان داده شده است  .  

  ريسندگي -2-3
كشش به منظور لفيقي از اكستروژن و توليد ليف شيشه ت

اكستروژن شامل خروج . است) attenuation(كاهش قطر 
هاي مقاوم به سايش از جنس آلياژ  شيشه مذاب از بوش

 حفرة بسيار ريز 8,000 تا 200راديم كه داراي / پالتين
ها به روش الكتريكي  اين بوش). 3شكل (باشد  است، مي
شود تا  قت كنترل مي به دهاد و دماي آننشو گرم مي

 دماي درپس از خروج الياف . ويسكوزيتة الياف ثابت بماند
كاهش . كنند ، با پاشش آب آنها را سرد ميoC 1204حدود 

قطر فرآيندي است كه با كشيدن الياف مذاب بصورت 
 ميكرومتر انجام 34 تا 4مكانيكي و رساندن قطر آنها به 

  ).4شكل (گيرد  مي

  
  .نمايي از داخل يك كوره ذوب مستقيم -2 شكل

  
  ).اكستروژن(ها   مذاب از منافذ بوشالياف خروج -3 شكل

گيرد و با   مذاب خروجي را مي،پيچ سريع-يك نخ
بدليل آنكه سرعت پيچش . كشد  ميkm/min 3سرعت 

الياف بسيار بيشتر از سرعت خروج مذاب است، الياف 
  . يابد كشيده شده، قطر آنها كاهش مي
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نها داراي ند و طراحي منافذ نازل آا ها گرانقيمت بوش
نمايد و  ها را تعيين مي قطر نازل، قطر فيالمنت. اهميت است

به عنوان مثال . تعداد  آنها، تعداد فيالمنت يك رشته نخ را
تواند يك  باشد كه مي  منفذ نازل مي4,000يك بوش داراي 

 فيالمنتي 1,000نخ با اين تعداد فيالمنت و يا چهار نخ 
. ة تكس الياف نيز هستندها كنترل كنند بوش. توليد نمايد

 9600، قطر كمتري از الياف با تكس 300الياف با تكس 
 الياف با تكس كمتري نسبت ، منفذي800دارند و يك نازل 

شايد به همين . نمايد  منفذ توليد مي4,000به نوع داراي 
 منفذي استفاده 4,000 از بوش OCVدليل باشد كه شركت 

ر است و الياف ت  كه كوچكAGYنمايد ولي شركت  مي
قطر .  منفذي800كند، از انواع  تري توليد مي خاص

 است و µm 32 تا 4 بين OCVهاي شركت  فيالمنت
تر است در   در محصوالت آن متداولµm 24 تا 17قطرهاي 

 قرار µm 9 تا 4 بين AGYحاليكه قطر محصوالت شركت 
توليد كنندگان به مظور افزايش بازدهي كارخانه، . گيرد مي

هاي كشش الياف را نيز مورد توجه قرار  ها و سيستم بوش
  .اند داده

   
  . سرد كردن و كشش الياف به منظور كاهش قطر-3 شكل

  دهي پوشش -2-4
، پوششي روي الياف اعمال  ساختدر مرحلة پاياني

اگرچه در صنعت، . نامند نيز مي) size (آهارشود كه آنرا  مي
سايزينگ براي اين پوشش بكار هر دو اصطالح سايز و 

رود، اما اصطالح درست همان سايز است و سايزينگ  مي
 تا 0,5، آهاردرهرحال اين . دهي است در واقع عمل پوشش

كننده  دهد و شامل روان وزن الياف را افزايش مي% 2
)lubricant( چسب ،)binder (كننده  و يا عامل جفت
)coupling agent (ساييده شدن و كننده از  روان. است

و نيز به هنگام و پيچش شكستن الياف به هنگام جمع كردن 
عوامل جفت كننده، . نمايد جلوگيري ميبافت پارچه 

ترشوندگي الياف را با يك رزين خاص و نيز چسبندگي 
در برخي موارد يك سايز . بخشند رزين و الياف را بهبود مي

سي مناسب استر يا اپوك  پليمانند  خاصرزينيك تنها براي 
هركدام از . ها اي از رزين است و در مواردي براي محدوده

. نمايند اي خاص بدين منظور استفاده مي ها از ماده شركت
 اعتقاد دارد براي هر كاربردي بايستي PPGشركت 

به عنوان مثال براي سايز . فرموالسيون سايز خاصي بكار برد
جاري  اين شركت كه با محصوالت با نام ت2026با كد 

HYBONشود،  هاي بادي مصرف مي  براي ساخت توربين
با بهبود ترشوندگي الياف و چسبندگي بهتر الياف به رزين، 

 one( ده برابر ،محصول) fatigue(عمر خستگي براي 

order of magnitude ( گزارش شده استافزايش. 
  بندي بسته/ خشك كردن -2-5

ها،  پس از كشيدن، سايزينگ و جمع كردن فيالمنت
 فيالمنت 1,624 تا 51متشكل از ) strand(هاي نخ  رشته
ي كه  مخصوصيها ها روي دوك اين رشته. شوند خته ميسا

 الياف حاصل .شوند پيچيده ميدار است،  مانند ماسورة دنده
 در آون خشك و ، آب و سايز هستنده بآغشتهكه هنوز 

 روينگ، نمد و، )yarn(نخ  توليد ، يعنيبراي مراحل بعدي
 تا 10 به عنوان مثال يك روينگ از .دنشو پارچه استفاده مي

  .شود  ساخته مي، شده در اين مرحله رشته الياف تهيه15
 الياف توليد چهدو جريان در تاريخكالً  ،آخر آنكهسخن 

 افزايش -2 كاهش قيمت الياف -1شود؛  شيشه مشاهده مي
رسد توليد كنندگان  در اين ميان به نظر مي. كيفيت محصول

  .بازيگران اصلي اين صنعت در آينده خواهند بودچيني، 




