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Abstract
Recently, flexible and environmental-friendly aerogel blankets have attracted considerable
attention. In this work, the novel silica aerogel/basalt blanket was prepared using basalt
fibers via a two-step sol-gel process followed by an ambient drying method and immersing
the basalt fiber layer into silica sol. The silica aerogel particles were characterized by FTIR,
FE-SEM and nitrogen adsorption analysis. The morphology, hydrophobic properties and
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surface roughness of neat basalt fiber and its aerogel blanket were also investigated. The
density if 0.34 g/cm3, the porosity of 85%, mean pore size of 7±1.5 nm and the surface area
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of 750 m2/g for the nanostructured silica aerogel particles are obtained. The formation of
nanostructured silica aerogel particles on the surface of basalt fibers in the sol-gel process
were efficiently occurred leading to a strong hydrophobicity the blanket samples (contact
angle of 114°) compared to the hydrophilic neat basalt fibers. The surface roughness of
basalt fiber in the blanket samples was increased due to the fiber surface coating with silica
aerogel particles. Increasing the sol volume in the synthesis process increased the basalt
surface roughness from 3.6μ to 11μ.
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چکـيده
در ســالهای اخیــر ،تهیــه ســازههای لیفــی ایروژلــی منعطــف ،مســتحکم و دوســتدار محیطزیســت،
مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت .در تحقیــق حاضــر ،ســازه لیفــی جدیــد ســیلیکاایروژل/الیاف
بازالــت بــرای اولیــن بــار بــا اســتفاده از الیــاف بازالــت و نانوســاختار ســیلیکاایروژل بــر اســاس فرآینــد
ســل-ژل دومرحلــهای و روش خشــککردن در فشــار محیــط و بــا غوطهورســازی الیــهی الیــاف بازالــت
در ســل ســیلیکا تهیــه شــد .ذرات نانوســاختار ســیلیکاایروژل بــا اســتفاده از آزمونهــای ميكروســكوپ
الكترونــي روبشــي ميــدان وســيع ( )FE-SEMو جــذب و واجــذب نیتــروژن ،شناســایی و گروههــای
شــیمیایی ،خــواص آبگریــزی و زبــری ســطح الیــاف بازالــت و ســازه بــا اســتفاده از آزمونهــای مختلــف
شــامل آزمــون طیــف ســنجی مــادون قرمــز ( ،)FTIRزاویــه تمــاس و زبــری ســطح بررســی شــد .نتایــج
نشــان دادکــه ذرات نانوســاختار ســیلیکاایروژل حاصــل ،چگالــی  ،0/34 g/cm3تخلخــل  %85و ســطح
مخصــوص  750m2/gدارنــد .انــدازه حفــرات در محــدوده  22-2نانومتــر بــوده و میانگیــن آنهــا 7±1/5
نانومتــر اســت .بررســی ریختشناســی الیــاف و ســازه حاصــل نشــان داد کــه تشــکیل ذرات نانوســاختار
ســیلیکاایروژل و پوشــش آنهــا بــر ســطح الیــاف بازالــت در اثــر فراینــد ســنتز ســل-ژل بهطــور موثــری
صــورت گرفتــه و منجــر بــه ایجــاد خــواص آبگریــزی شــدید در الیــاف بازالــت آبدوســت شــده اســت.
بهطوریکــه زاویــه تمــاس الیــاف بازالــت بــا آب از  ۰درجــه بــه  ۱۱۴درجــه در ســازه حاصــل افزایــش
پیــدا کــرد .همچنیــن زبــری ســطح الیــاف بازالــت در اثــر پوشــشدهی بــا ســیلیکاایروژل ،بــه میــزان
قابلمالحظــهای افزایــش یافتــه و افزایــش حجــم ســل در تهیــه ســازه حاصــل منجــر بــه پوشــشدهی
بیشــتر ســطح الیــاف بازالــت بــا ذرات ســیلیکاایروژل شــده و بنابرایــن افزایــش زبــری ســطح الیــاف از 3/6
بــه  11میکرومتــر را درپــی داشــت.

تهيه و شناسايي سازه ليفي فوق آبگريز ...

مقدمه
نانوســاختار ســیلیکاایروژل جــزء ســبک ترین جامداتــی اســت
کــه تــا بــه حــال شــناخته شــده اند؛ به طوری کــه چگالــی
آن در محــدوده  0/003-0/5 g/cm3تغییــر می کنــد .ســاختار
شــبکه ای ســه بعدی بــا حفــرات نانومتــری (کمتــر از ۴۰
نانومتــر) و میــزان تخلخــل بــاالی ایــروژل (بیــش از،)%۸۰
ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی شــامل ســطح مخصــوص
بســیار بــزرگ ( ) 500-1200 m2/gو هدایــت حرارتــی بســیار
کــم ( )0/005-0/1 W/m.Kبــه ایــن نانوســاختار بخشــیده
اســت؛ به طوری کــه در ســال های اخیــر بــرای کاربردهــای
مختلــف بــه ویــژه عایــق حرارتــی ،عایــق صوتــی ،کاتالیــزور،
حس گــر و تهیــه لباس هــای ضدحریــق در صنایــع نظامــی،
ســاختمان و هواوفضــا مــورد اســتفاده قرارگرفته اســت [1و.]2
ایــن مــواد عمومــ ًا بــه روش ســل-ژل تهیــه می شــوند و در
نهایــت بــه منظــور ممانعــت از تخریــب و فروپاشــی ســاختار
متخلخــل در اثــر تنش هــای مویینگــی ،بــا روش فوق بحرانــی
خشــک می شــوند .خشــک کردن ایــروژل در شــرایط فــوق-
بحرانــی بــه دلیــل هزینــه بــاالی تولیــد و نیــاز بــه اتــوکالو در
فشــار و دمــای بــاال ،روشــی گران قیمــت و خطرنــاک اســت که
توســعه تجــاری ایــروژل را محــدود می کنــد .روش دیگــر تهیه
ایــروژل کــه توجــه بســیاری از محققــان را بــه خــود جلــب
کــرده اســت ،خشــک کردن ایــروژل در شــرایط فشــار محیــط
اســت کــه شــامل یــک مرحلــه اصــاح ســطح حفــرات بــوده
کــه طــی آن گروه هــای آب گریــز متیــل بــر ســطح ســاختار
حفــرات ایــروژل ایجــاد شــده و از انجــام واکنــش تراکــم در
طــول مرحلــه خشــک کردن جلوگیــری می کنــد [.]5-۳
عــاوه بــر مشــکالت خشــک کردن ایروژل هــا ،شــکنندگی
ذاتــی و خــواص مکانیکــی ضعیــف ناشــی از ســاختار
متخلخــل ایــن مــواد ،تجاری ســازی آن هــا را دشــوار و
کاربــرد آن هــا را محــدود ســاخته اســت .در ســال های
اخیــر ســازه لیفــی ایروژلــی کــه شــامل ســازه لیفــی پرشــده
بــا ذرات ایــروژل اســت توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب
کــرده اســت .قرارگیــری ایــروژل در بســتر لیفــی ،منجــر بــه
حفاظــت ایــروژل شــکننده و افزایــش خــواص مکانیکــی آن
می شــود .خــواص بی نظیــر ایــن ســازه ها ماننــد وزن کــم،
فــوق آب گریــزی و هدایــت حرارتــی بســیار کــم باعــث شــده

در زمینه هــای مختلــف نظیــر صنایــع گاز ،هوافضــا ،ســاختمان
و صنایــع نظامــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد [ .]6نتایــج
حاصــل از بررســی محققــان بــر روی ســازه لیفــی ایــروژل/
الیــاف شیشــه کــه بــه روش خشــک کردن در فشــار محیــط
تهیــه شــده بیان گــر خــواص آب گریــزی قــوی ایــن ســازه
اســت [ .]7در تحقیــق دیگــری در ســال  ۲۰۰۹ســازه منعطــف
ایروژلــی بــه دو روش مختلــف تهیــه شــد .روش اول شــامل
غوطه ورســازی الیــه بی بافــت پلی اســتر در محیــط واکنــش و
تشــکیل مســتقیم ژل بــر روی الیــاف بــوده و در روش دوم،
الیــه الیــاف در محیــط واکنــش حضــور نداشــته و بعــد از
تشــکیل ژل ،در تعلیــق ســیلیکاهیدروژل قــرار گرفتنــد .نتایــج
نشــان داد کــه پوشــش الیــاف به وســیله ذرات ســیلیکاایروژل
در روش اول ،به-طــور موثرتــری صــورت گرفتــه و خــواص
عایــق حرارتــی و جــذب صــوت الیــه بی بافــت را افزایــش
داده اســت [ .]8در تحقیــق انجــام شــده در ســال  ،۲۰۱۲ســازه
ایروژلــی تقویت شــده بــا چنــد الیــه از الیــاف شیشــه را بــا
اســتفاده از غوطه ورســازی الیــاف در ســل ســیلیکا و روش
خشــک کردن در شــرایط محیــط تهیــه کردنــد .نتایــج ارزیابــی
آن هــا بیان گــر اهمیــت نحــوه چیدمــان الیه هــای لیفــی در
تهیــه ایــن کامپوزیــت و تأثیــر آن بــر ســاختار و خــواص
کامپوزیــت اســت [ .]6طالبــی و همــکاران درســال ۲۰۱۴
بــا قــراردادن ذرات ســیلیکاایروژل بــر روی الیــاف بی بافــت
پلی اســتر بــه روش ســل-ژل دومرحلــه ای وخشــک کردن در
شــرایط محیــط ،موفــق بــه تولیــد ســازه ایروژلــی بــا خــواص
آب گریــزی زیــاد و عایــق حرارتــی خــوب شــدند [.]9
الیــاف بازالــت ماننــد الیــاف شیشــه و کربــن جــزء الیــاف بــا
کارایــی بــاال و از نظــر ترکیــب شــیمیایی و روش تولیــد بســیار
شــبیه الیــاف شیشــه نــوع  Eبــوده و عمدتـ ًا از ســیلیکا تشــکیل
شــده اند [ .]10از ویژگی هــای مهــم بازالــت ،ســازگاری آن
بــا محیط زیســت اســت .همچنیــن الیــاف بازالــت از اســتحکام
کششــی و مــدول باالتــر نســبت بــه الیــاف شیشــه نــوع ،E
مقاومــت شــیمیایی باالتــر نســبت بــه الیــاف شیشــه و مقاومــت
در مقابــل خوردگــی بــاال برخوردارنــد [.]10
خــواص مقاومــت در مقابــل ضربــه از دیگــر خــواص مهــم
الیــاف بازالــت بــوده به طوری کــه کامپوزیــت تقویــت شــده
بــا الیــاف کربــن بســیار ضعیف تــر از کامپوزیــت مشــابه
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تقویت شــده بــا الیــاف بازالــت اســت .همچنیــن خاصیــت
عایــق حرارتــی الیــاف بازالــت  ۳برابــر بیشــتر از پنبــه نســوز
(آزبســت) بــوده و می توانــد بــه عنــوان محافــظ حرارتــی
در مقابــل حریــق مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه
ویژگی هــای بی نظیــر بازالــت ،ایــن الیــاف می تواننــد بــه
طــور وســیعی در صنایــع مختلــف نظیــر هوافضــا ،اتومبیــل و
کشتی ســازی و بــرای کاربردهــای متنــوع مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد [10و.]11
در تهیــه ســازه های لیفــی ایروژلــی تاکنــون از الیــاف مختلــف
نظیــر الیــاف شیشــه و الیــاف پلیمــری اســتفاده شــده اســت .از
آنجــا کــه صنایــع مختلــف در پــی اســتفاده از الیــاف بازالــت
بــه عنــوان جایگزیــن مناســب بــرای شیشــه در ســاخت
محصوالتــی بــا هزینــه کمتــر و دوســت دار محیط زیســت
هســتند ،در ایــن تحقیــق تهیــه ســازه لیفــی ســیلیکاایروژل/
بازالــت بــا اســتفاده از الیــاف بازالــت و نانوســاختار
ســیلیکاایروژل مــورد بررســی قــرار می گیــرد .همچنیــن از
آنجــا کــه زبــری ســطح الیــاف و خــواص ســطحی آن هــا،
دو عامــل مهــم موثــر بــر میــزان چســبندگی بیــن الیــاف و
رزیــن زمینــه در کامپوزیت هــای تقویــت شــده بــا الیــاف و
خــواص مکانیکــی ایــن نــوع کامپوزیــت بــه شــمار می رونــد؛
در تحقیــق ،حاضــر تغییــرات زبــری و خــواص ســطحی الیــاف
بازالــت در اثــر پوشــش دهی بــا ذرات ســیلیکاایروژل در ســازه
نیــز ارزیابــی خواهــد شــد.
تجربی
الیــاف بازالــت مــورد اســتفاده از نــوع تک جهتــه ۲۰۰ g/m2 ،و
ضخامــت  0/35 mmخریــداری شــد و مــواد شــیمیایی شــامل
ﺗﺘﺮااﺗﻮﻛﺴﻴﻼن ( )TEOSو تری متیل کلروســیالن ( )TMCSاز
شــرکت مــرک و حالل هــای مــورد اســتفاده شــامل اتانــول از
شــرکت مــرک و  n-hexaneاز شــرکت دکتــر مجللــی تهیه شــد.
بــرای تهیــه ســازه مــورد نظــر ،از روش ارائــه شــده در
تحقیــق قبلــی بــرای تهیــه ی ســیلیکاایرژول و ســازه لیفــی آن
بــا الیــاف پلی اســتر در شــرایط فشــار محیــط اســتفاده شــده
اســت [9و  .]12الیــاف بازالــت در فراینــد ســل-ژل بعــد از
مرحله آب کافــت و تهیــه ســل ســیلیکا بــه مــدت ۳۰دقیقــه
در دمــای  ۶۰ °Cدر داخــل محلــول ســل قــرار گرفتنــد .ســایر
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مراحــل تهیــه ســازه شــامل تشــکیل ژل ،تبــادل حــال ،اصالح
شــیمیایی ســطح ژل بــا محلــول  %5 TMCSدر ان هگــزان و
شست و شــو نیــز مطابــق روش ارائــه شــده در تحقیقــات قبلــی
صــورت گرفــت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه خشــک کردن نمونه هــا
در  ۴مرحلــه شــامل  ۱۲ســاعت در دمــای محیــط ۷ ،ســاعت
در  ۷ ،۶۰°Cســاعت در  8۰ °Cو در پایان  ۲ســاعت در 12۰°C
انجــام شــد [ 9و  .]12در تحقیــق حاضــر ،نمونه هــای ســازه
لیفــی ســیلیکا ایروژل/بازالــت بــا حجــم ســل و مقــدار ایــروژل
متفــاوت تهیــه شــد کــه کــد نمونه هــا و مشــخصات آن در
جــدول  1آمــده اســت.
آزمــون  FTIRبــرای ارزیابــی گروه هــای شــیمیایی موجــود
در نمونه هــای مختلــف بــا اســتفاده از دســتگاه طیف ســنج
مادون قرمــز مــدل  MB-100ســاخت کشــور کانــادا در
محــدوده ی عــدد موجــی  4۰۰-۴۰۰۰ nmانجــام شــد.
ريخت شناســي ذرات ســیلیکاایروژل تهيه شــده به وســيله
ميكروســكوپ الكترونــي روبشــي ميــدان وســيع FE-
 ) SEM) Hitachiمــدل  S 4160ســاخت کشــور ژاپــن بررســي
شــد .ســطح مخصــوص ،متوســط انــدازه حفــرات و توزيــع اندازه
حفــرات ذرات نانوســاختار ســیلیکاایروژل به وســيله آزمون جذب
و واجــذب نيتــروژن و بــا روش  BETو  BJHبا دســتگاه Belsorp
 mini2ســاخت کشــور ژاپــن انجــام شــد .چگالــی ذرات ایــروژل
بــر اســاس اســتاندارد  ASTM D1895Bو بــا محاســبه نســبت
وزن بــه حجــم نمونــه تعییــن شــد .همچنیــن میــزان تخلخــل
نمونه هــا بــا اســتفاده از روابــط ( )1محاســبه گردیــد.
()1

( ρ b = ρ s (1 − P

جدول  - ۱کدبندی و شرایط تهیه نمونه های سازه لیفی
سیلیکاایروژل/بازالت.
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کــه  Pمیــزان تخلخــل ρb ،چگالــی تــوده (پــودر ایــروژل)،
چگالــی تئــوری بخــش جامــد کــه بــرای ســیلیکای آمــورف
برابــر  2/2 g/cm3اســت .رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ الیــاف بازالــت و
نمونه هــای ســازه تهیه شــده از آن بــا ســیلیکاایروژل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ روﺑﺸﻲ مــدل  EM-3200ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.
ﺧﻮاص آب گریــزی نمونه هــا به وســیله ی آزمــون دافعیــت آب
( )3M water repllency testو اندازه گیــری زاویه تمــاس بــا
آب ارزیابــی شــد و از نرم افــزار  Digimizerهــم به منظــور
تعییــن زاویه تمــاس بیــن قطــره و ســطح الیــاف اســتفاده شــد.
زبــری ســطح بازالــت و ســازه های آن به کمــک دســتگاه
زبری ســنج  Mitutoyoمــدل  Sj-210ســاخت کشــور ژاپــن و
طبــق اســتاندارد  ISO1997تعییــن شــد کــه ســرعت حرکــت
ســوزن روی نمونــه  0/5 s/mmو طــول حرکــت ســوزن روی
نمونــه  ۱۰ mmبــوده و آزمایــش بــرای هــر نمونــه  ۳مرتبــه
تکــرار شــد.
ρs

نتایج و بحث
در ایــن بخــش ابتــدا نتایــج مربــوط بــه آزمون هــای مختلــف
مــورد اســتفاده بــرای شناســایی ذرات ســیلیکاایروژل موجــود
در ســازه ارائــه شــده و ســپس بــه شناســایی و بررســی
خــواص ســازه لیفــی ســیلیکاایروژل/بازالت پرداختــه خواهــد
شــد .شــکل  ،1تصویــر  FE-SEMذرات ســیلیکاایروژل را
نشــان می دهــد کــه بیان گــر ســاختار شــبکه ای متخلخــل آن
بــا انــدازه حفــرات و انــدازه ذرات نانومتــری اســت.
میــزان تخلخــل ،چگالــی ذرات ســیلیکاایروژل و نیــز انــدازه
حفــرات و ســطح مخصــوص آن کــه بــر اســاس نتایــج حاصل
از آزمــون جذب-واجــذب نیتــروژن محاســبه شــده در جــدول
 2گــزارش شــده اســت .نتایــج نشــان می دهــد کــه ذرات

شکل  -1تصویر  FE-SEMذرات سیلیکاایروژل با بزرگنمایی .150000

نانوســاختار ســیلیکاایروژل حاصــل ،چگالــی ،0/34 g/cm3
تخلخــل  85%و ســطح مخصــوص  750 m2/gدارنــد .انــدازه
حفــرات در محــدوده  22-2نانومتــر بــوده و میانگیــن آن هــا
 7±1/5نانومتــر اســت.
طیــف  FTIRالیــاف بازالــت ،ســیلیکاایروژل و ســازه تهیه شــده
از آن هــا در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .ارتعاشــات
کششــی  OHدر محــدوده ی  ۳۴۲۰–۳۴۳۵ cm-1قابــل مشــاهده
اســت .ارتعاشــات نامتقــارن پیونــد  Si-O-Siســیلیکاایروژل
به شــکل پیکــی قــوی در  ،۱۰۸۵ cm-1ارتعاشــات کششــی
متقــارن پیونــد  Si-O-Siدر  803 cm-1و ارتعاشــات کششــی
مربــوط بــه  Si-O-Siالیــاف بازالــت در  ۱۰۳۴ cm-1مشــاهده
می شــود .ارتعاشــات کششــی  Si-OHذرات ســیلیکاایروژل
در محــدوده  951 cm-1قابــل مشــاهده اســت .پیک هــای
جذبــی در محــدوده ی  ۱۲62 cm-1و  ۸۵4 cm-1مربــوط بــه

جدول  -2خواص فیزیکی ذرات نانوساختار سیلیکاایروژل.
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شکل - 2طیف  FTIRذرات سیلیکاایروژل ( ،)Aالیاف بازالت ()B
و نمونه های حاوی ایروژل  B/A1و .B/A2

پیوندهــای  Si-Cو پیــک محــدوده  ۲۹5۹ cm-1ناشــی از
ارتعاشــات پیونــد  C-Hمتیــل انتهایــی ســیلیکاایروژل اســت.
همچنیــن پیــک جذبــی  ۸۷۲ cm-1بیانگــر ارتعاشــات CaO2
موجــود در الیــاف بازالــت اســت [ 9و .]13
شــکل ،3تصاویــر  SEMالیــاف بازالــت و ســازه های لیفــی
حــاوی ایــروژل حاصــل را بــا  ۲بزرگ نمایــی مختلــف نشــان
می دهــد و حاکــی از پوشــش بســیارخوب ســطح الیــاف
بازالــت توســط ذرات نانوســاختار ســیلیکاایروژل اســت.

بــا افزایــش حجــم ســل ،مقــدار ایــروژل موجــود در ســازه
افزایــش می یابــد و پوشــش ســطح الیــاف بازالــت بــه وســیله
ذرات ســیلیکاایروژل بهبــود یافتــه و نیــز توزیــع ذرات ایــروژل
روی ســطح الیــاف بازالــت یکنواخــت می شــود.
نتایــج حاصــل از دو آزمــون زاویــه تمــاس و  3Mبــرای
ارزیابــی آب گریــزی الیــاف بازالــت و نمونه هــای ســازه لیفــی
ایروژلــی تهیــه شــده در جــدول  3ارائــه شــده اســت .پوشــش
ســطح الیــاف بازالــت آب دوســت بــا ذرات ســیلیکاایروژل
منجــر بــه آب گریــزی شــدید آن می شــود ،به طوری کــه زاویــه
تمــاس الیــاف بازالــت آب دوســت از صفــر بــه  ۱۱۴درجــه
در نمونه ســازه  B/A1افزایــش می یابــد .هم چنیــن بــا افزایــش
حجــم ســل و مقــدار ایــروژل بــر ســطح الیــاف ،در میــزان
آب گریــزی ســازه حاصــل ،تغییــر زیــادی مشــاهده نمی شــود.
ایــن تغییــرات شــدید در خــواص ســطحی الیــاف بازالــت
در نمونه هــای حــاوی ایــروژل را می تــوان بــه گروه هــای
آب گریــز متیــل موجــود در ســطح نانوســاختار ســیلیکاایروژل
کــه در مرحلــه اصــاح ســطح جایگزیــن گروه هــای OH
موجــود در ســطح ســیلیکا شــده اند ،نســبت داد .همچنیــن ایــن
نتایــج بــر اصــاح موفقیت آمیــز ســطح ایــروژل بــا  TMCSدر

شکل  - 3تصاویر  SEMالیاف بازالت و نمونه های سازه سیلیکا ایروژل/بازالت با بزرگنمایی ( 2/5 KXسمت چپ) ( 20/0 KXسمت راست).
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جدول -3خواص آب گریزی الیه الیاف بازالت و نمونه های سازه سیلیکاایروژل/بازالت.
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مرحلــه اصــاح ســطح داللــت دارد.
نمــودار  4نشــان می دهــد کــه زبــری ســطح الیــاف بازالــت
بــا حضــور ذرات نانوســاختار ســیلیکاایروژل بــه طــور
قابل مالحظــه افزایــش یافتــه اســت .بــا افزایــش حجــم ســل
و مقــدار ذرات ایــروژل بــر ســطح الیــاف ،زبــری نیــز افزایــش
یافتــه بــه طــوری کــه مقــدار زبــری ســطح الیــاف بازالــت در
نمونــه ســازه  B/A3بــا بیشــترین مقــدار حجــم ســل 3 ،برابــر
نســبت بــه الیــاف بازالــت اولیــه افزایــش نشــان می دهــد .بــا
قــرار گرفتــن ایــروژل روی ســطح ،میــزان پســتی و بلنــدی
ســطح افزایــش یافتــه و بــه دنبــال آن زبــری ســطح نیــز
افزایــش می یابــد .ایــن افزایــش زبــری در تهیه کامپوزیت هــا
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .زیــرا افزایــش زبــری
ســطح الیــاف منجــر بــه افزایــش چســبندگی بیــن الیــاف
و رزیــن زمینــه در کامپوزیت هــای تقویــت شــده بــا الیــاف
بازالــت می شــود .همچنیــن ،عامــل مهــم دیگــر تأثیرگــذار
بــر فصــل مشــترک الیــاف و رزیــن ،خــواص ســطحی الیــاف
و رزیــن اســت .بــا تغییــر خــواص ســطحی الیــاف بازالــت
بــا ویژگــی آب دوســتی و جــذب رطوبــت بــاال بــه الیــاف
پوشــش دهی شــده بــا ســیلیکاایروژل بــا خــواص آب گریــزی
بســیار شــدید ،میــزان چســبندگی و اتصــال بیــن الیــاف و رزین
زمینــه در کامپوزیت هــای تقویــت شــده بــا الیــاف بازالــت نیــز
تغییــر خواهــد کــرد کــه در مــورد رزین هــای آبگریــز می تواند
باعــث بهبــود خــواص مکانیکــی کامپوزیــت حاصــل شــود.
نتیجه گیری
ســازه لیفــی جدیــد ســیلیکاایروژل/بازالت بــا اســتفاده از الیــاف
بازالــت و نانوســاختار ســیلیکاایروژل بــه روش ســل-ژل

دومرحلــه ای و خشــک کردن در شــرایط فشــار محیــط تهیــه
شــد .ذرات ســیلیکاایروژل حاصــل ،چگالــی ،0/34 g/cm3
تخلخــل  ،%85متوســط انــدزه حفــرات  7نانومتــر و ســطح
مخصــوص  750 m2/gبرخوردارنــد .نتایــج نشــان داد کــه
در ســازه حاصــل ،ذرات نانوســاختار ســیلیکاایروژل به طــور
موثــری ســطح الیــاف بازالــت را پوشــانده و منجــر بــه ایجــاد
خــواص آب گریــزی شــدید در الیــاف بازالــت آب دوســت و
افزایــش زبــری ســطح الیــاف شــده اســت .اثــر حجــم ســل در
تهیــه ســازه حاصــل مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتایج نشــان
داد کــه افزایــش حجــم ســل ،منجــر بــه پوشــش دهی بیشــتر
ســطح الیــاف بازالــت بــا ذرات نانوســاختار ســیلیکاایروژل و
توزیــع بهتــر ذرات بــر ســطح الیــاف شــده و بنابرایــن افزایــش
زبــری ســطح الیــاف را تــا  3برابــر درپــی داشــت .امــا بــا تغییر
حجــم ســل ،تأثیــر قابــل مالحظــه ای بــر خــواص آب گریــزی

شکل  - 4زبری سطحی الیاف بازالت و نمونه های سازه
سیلیکاایروژل/بازالت.
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 هم چنیــن حضــور نانوســاختار.را تــا حــد زیــادی بهبــود دهــد
 مقاومــت حرارتــی آن را،ســلیکاایروژل در کامپوزیــت حاصــل
 بنابرایــن اســتفاده از ایــن ســازه لیفــی.افزایــش خواهــد داد
ایروژلــی در تهیــه کامپوزیت هــای مــورد نیــاز بــرای صنایــع
.نظامــی بســیار مفیــد خواهــد بــود

.ســطح الیــاف بازالــت و ســازه حاصــل مشــاهده نشــد
افزایــش قابل مالحظــه در زبــری ســطح الیــاف بازالــت در اثــر
پوشــش دهی بــا ذرات ســیلیکاایروژل منجــر بــه چســبندگی
بیشــتر بیــن الیــاف و رزیــن زمینــه در کامپوزیت هــای تقویــت
شــده بــا الیــاف بازالــت بــه عنــوان جایگزیــن مناســب بــرای
الیــاف شیشــه شــده و می توانــد خــواص مکانیکــی کامپوزیــت
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