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  فصل اول

 ١  مقدمه‐١‐١

 ١  مزايای کامپوزيتها‐٢‐١

 ٢  طبقه بندی کامپوزيتها‐٣‐١

 ٣  ماتريسها‐٤‐١
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 ١٠  پلي استر‐٢‐٢

 ١١  پلي استرهای غير اشباع‐٣‐٢
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 ١٨  بررسي عدم تطابق داده ها در ناحيه تبديل پايين‐١‐٢‐٤‐٢

 ٢٠  بررسي عدم تطابق داده ها در ناحيه تبديل باال‐٢‐٢‐٤‐٢

 ٢٣ مای تشکيل و انرژی اکتيواسيون گر‐٣‐٤‐٢

 ٢٣  وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي‐٥‐٢
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 ٣٨  خواص عمومي رزينهای پلي استرغيراشباع‐٩‐٢

 ٣٩  مشخصات اصلي رزين پلي استر غير اشباع‐١‐٩‐٢
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 ٤٩  مونومر استايرن‐١‐٣‐١٠‐٢

 ٤٩  مونومر آلفامتيل استايرن‐٢‐٣‐١٠‐٢

 ٤٩  مونومر وينيل تولوئن‐٣‐٣‐١٠‐٢

 ٥٠  مونومر کلرواستايرن‐٤‐٣‐١٠‐٢

 ٥٠  مونومر وينيل استات‐٥‐٣‐١٠‐٢

 ٥٠  مونومر دی وينيل بنزن‐٦‐٣‐١٠‐٢
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 ٥٠  مونومر متيل متا اکريالت‐٧‐٣‐١٠‐٢

 ٥١  مونومر متيل اکريالت‐٨‐٣‐١٠‐٢

 ٥١  مونومر اکريلو نيتريل‐٩‐٣‐١٠‐٢

 ٥١  مونومر دی آليل فتاالت‐١٠‐٣‐١٠‐٢

 ٥١  مونومر آليل دی گليکول کربنات‐١١‐٣‐١٠‐٢

 ٥١  مونومر تری آليل سيانورات‐١٢‐٣‐١٠‐٢

 ٥٢  تاثير بازدارنده ها بر رزين پلي استر غير اشباع‐١١‐٢

 ٥٢  وزن مولکولي و توزيع آن ‐١٢‐٢

 ٥٣ آغازگر سيستم ‐١٣‐٢

 ٥٤  پرکن ها‐١٤‐٢

  فصل سوم

 ٥٥  تقويت کننده ها ‐١‐٣

 ٥٥  تقويت کننده های ليفي‐١‐١‐٣

 ٥٧  الياف شيشه‐١‐١‐١‐٣

 ٥٧  ساخت الياف شيشه‐٢‐١‐٣

 ٥٩  انواع الياف شيشه‐٣‐١‐٣

 ٦٠  خواص الياف شيشه‐٤‐١‐٣

 ٦٢  کاربردهای الياف شيشه‐٥‐١‐٣

  فصل چهارم

 ٦٤ انتخابی مواد ‐١‐٤

 ٦٥  روش تهيه نمونه ها‐٢‐٤

 ٦٧  آزمايشات صورت پذيرفته‐٣‐٤

 ٦٧  تست کشش‐١‐٣‐٤

 ٦٧ SEM تصويربرداری توسط ميکروسکوپ الکترونی ‐٢‐٣‐٤
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 ٦٧ SEM اصول کار ميکروسکوپ الکترونی ‐١‐٢‐٣‐٤

 ٦٩ )pull out( بررسی کشيدگی الياف ازدرون ماتريس‐٣‐٣‐٤

 ٧٠  بحث‐٤‐٤

 ٨٠  نتيجه گيری‐٥‐٤

 ٨١  پيشنهادات‐٦‐٤

  مراجع
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 چکيده

 

از آنجائيکه رزينهای تقويت شده با الياف شيشه بطور گسترده در صنعت بکار رفته و همواره شاهد 

توسعه روزافزون اينگونه مواد می باشيم و همچنين گزارشها نيز حاکی از آن است که در مجموع 

 قطعات کامپوزيتی توليد مي شود ساليانه بيش از يک بيليون پوند از رزينهای پلي استری جهت توليد

که داليل عمده مصرف عام اين رزينها توانايي برای پخت و شکل گرفتن در دمای معمولي و در زمان 

اين مزايا امکان . کوتاه بدون اعمال فشار خارجي با ويسکوزيته کم و قيمت ارزان آنها است " نسبتا

ی بزرگ و با هزينه کم فراهم مي کند و همانطورکه قالب گيری بسياری از اشياء را بدون نياز به پرسها

در ساخت کامپوزيتها با الياف شيشه به کار مي " مشخص شده است پلي استرهای اشباع نشده معموال

روند و به همين دليل در اين پروژه سعی بر آن شده است که با گردآوری پلی استرهای غير اشباع 

لياف شيشه از لحاظ کاربرد در صنعت وساخت قطعات موجود در بازار و همچنين تهيه انواع ا

همچنين در اين پروژه با انجام . کامپوزيتی از آنها کمکی در جهت پيشبرد اين صنعت انجام پذيرد  

کشش بر روی نمونه های ساخته شده کامپوزيتی ،  نمونه ای که دارای باالترين استحکام  تست

مپوزيتی که دارای انعطاف پذيری باالتر نسبت به بقيه کششی بوده را شناسايی نموده و همچنين کا

بوده معرفی شده است و سپس با عکس برداری توسط ميکروسکوپ الکترونی چگونگی اتصال الياف 

شيشه با زمينه پليمری و اينکه کدام نمونه دارای چسبندگی ايده ال است مشخص شده ونيز با ارائه 

طالح ماتريس به کار گرفته شده بحث بر روی ساختمان فرمول شيميايی زمينه پليمری يا به اص

 .مولکولی و خصوصيات مکانيکی هر يک انجام پذيرفت 
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