
نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین- 37 )1400(2770 -2758
available online @ amnc.aut.ac.ir

 mr_kalaee@azad.ac.ir :عهده دار مکاتبات

تاریخ دریافت:
1400/04/09

تاریخ پذیرش:
1400/07/07

پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات االستومری

شبکه ای شده
محمدحسین کرمی1، محمدرضا کالیی2و3*، رامین خواجوی4، امید مرادی5، داود زارعی6

1 دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات نانو، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 استاد، گروه مهندسی پلیمر،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس، تهران، ایران

6 استادیار، گروه مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

در این تحقیق به بررسی پایداری گرمایی و تخریب گرمایی  رزین اپوکسی در حضور مقادیر 
سنجی  وزن  گرما  روش  به  االستومری  ذرات  نانو  از   وزنی(  درصد   0،0/5،1،1/5( مختلف 
پرداخته شده است. نتایج مشتق توزین گرمایی نشان داد که در نرخ گرمادهی ثابت،  با افزودن 
مقدار 0/5 و 1 درصد وزنی  نانو ذرات االستومری به رزین اپوکسی،  دمای بیشینه تخریب 
افزایش می یابد و مکانیسم تخریب گرمایی رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی به 
صورت تک مرحله ای می شود.  نمونه نانو  کامپوزیت 1درصد ، بیشترین دمای بیشینه تخریب را دارد 
و با افزایش نرخ گرمادهی، دمای 95 درصد کاهش وزن)T95(  نمونه های رزین اپوکسی خالص و نانو 
کامپوزیت 1/5 درصد،  افزایش داشته است و برای نمونه نانو کامپوزیت اپوکسی 0/5 و 1 درصد، این 
روند درابتدا کاهش وبعد افزایش داشته است. انرژی فعالسازی با مدل های سینتیک تخریب،  اوگیس، 
اوزاوا ، هوروویتز متزگر ، و فرایدمن  بررسی شد و نتایج نشان داد که مدل های اوگیس واوزاوا، رفتار 
مشابه یکدیگر دارند. بررسی منحنی جامع نانو کامپوزیت های اپوکسی نشان داد که با افزودن مقدار 0/5 
و 1 درصد وزنی نانو ذرات االستومری به رزین اپوکسی، مکانیسم واکنش تخریب از نوع A4 می باشد. 

تخریب  سنجی،  گرماوزن  آنالیز  اپوکسی،  رزین  االستومری،  نانوذرات 
گرمایی، پایداری گرمایی
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Thermal Stability and Thermal Degradation of Epoxy Nanocomposites in the 
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In this research, the thermal stability and  thermal degradation of epoxy resin in 
the presence of different amounts (0,0.5,11.5) by weight percent of elastomeric 
nanoparticles have been investigated using Thermal Gravimetric Analysis. The 

results of derivative thermogravimetrically analysis (DTG), showed that at constant heating 
rate, by adding 0.5 and 1 wt% of elastomeric nanoparticles to the epoxy resin matrix, the maxi-
mum degradation temperature increases and the mechanism of thermal degradation of epoxy 
resin and epoxy nanocomposites was single step. 1% nanocomposite sample showed highest 
maximum degradation temperature and also with increasing  the heating rate, the temperature 
of 95%  degradation (T95)of pure epoxy resin and epoxy nanocomposite samples increased . 
On the other hand ,this temperature for 1.5% and 0.5 and 1% nanocomposites was decreased at 
first and then increased. The activation energy was evaluated with the models of Augis, Ozawa, 
Horowitz-Metzger, and Friedman, and the results showed that the models of Augis and Ozawa 
behave similarly to each other. Examination of the master curve of epoxy nanocomposites 
showed that by adding 0.5 and 1 wt% of elastomeric nanoparticles to the epoxy resin matrix, 
the degradation reaction mechanism becomes A4. 

Elastomeric nanoparticles, Epoxy resin, Thermal gravimetric 

analysis (TGA), Thermal degarradation, Thermal stability 
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پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات االستومری  شبکه ای شده

1- مقدمه
پودرهای التکس شامل ذرات ریز االستومری که به صورت کامل 
پخت شده اند را نانو ذرات االستومری یا )ENP(  می نامند که اندازه 
خوبی  به   )latex(التکس ذرات  اندازه  وسیله  به  االستومری  ذرات 
کنترل می شود و با استفاده از این فرآیند  انداره ذراتی کمتر از 100 
نانو متر با توزیع باریک تولید می شوند. شبکه ای شدن کامل این 
نانو ذرات منجر به بهبود پراکنش و در نتیجه افزایش خواص کششی 

آمیزه های پلیمری می شود ]1[. 
 رزین اپوکسی، یکی از مهم ترین پلیمرهای گرماسخت، که به عنوان 
چسب، پوشش و ماده زمینه برای کامپوزیتها به دلیل مقاومت بسیار 
خوب در برابر خوردگی و مواد شیمیایی استفاده می شود .این رزین 
در صنایع خودروسازی، قطعات الکتریکی و ساختمانی کاربرد فراوانی 
دارند و لیکن به دلیل مقاومت ضعیف در مقابل رشد ترک، خواص 
شکننده ای دارد و لذا کاربرد آن را محدود می کند، بنابراین افزایش 
چقرمگی رزین های اپوکسی در حضور نانو ذرات پلیمری، یکی از 

زمینه های مورد توجه پژوهشگران است ]2،3[.
در تحقیقات انجام شده توسط سایر پژوهشگران ،افزودن نانو ذرات 
االستومری به رزین های فنولیک ، پلی الکتیک اسید ، پلی وینیل 
کلراید، و پلی پروپیلن بررسی شده و نتایج به دست آمده نشان دهنده 

بهبود چقرمگی بوده است ]2-4[.
هرچند افزایش خواص مکانیکی رزین ها مهم می باشد با این حال 
بررسی خواص گرمایی نیز بسیار مهم است زیرا می تواند محدوده 
دمایی و طول عمر قطعه نهایی را مشخص کند. یکی از روش های 
افزایش خواص گرمایی رزین ها، استفاده از نانو ذرات معدنی و آلی 
می باشد، به عنوان مثال مطالعه آنالیز گرما وزن سنجی نمونه نانو 
کامپوزیت اپوکسی درحضور نانو ذرات اکسید آلومینیوم )Al2O3(  در 
دمای محیط تا 750 درجه سانتیگراد بررسی شد، نتایج نشان داد دارای 
دو مرحله تخریب در دمای 350 و 500 درجه سانتیگراد می باشد 
وهمچنین با افزودن نانو ذرات آلومینیوم به ماتریس رزین اپوکسی، 
درصد ذغال باقیمانده نمونه نانو کامپوزیت اپوکسی افزایش می یابد و 
پایداری گرمایی افزایش می یابد ]5[.  جدای از تاثیر نانو ذرات متداول 
بر رزین ها، اثر نانو ذرات االستومری نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. 
به عنوان مثال خواص گرمایی رزین فنولیک در اثر حضور نانو ذرات 
االستومری بررسی شده و نتایج نشان داده است  که با افزودن 5 درصد 
وزنی  از نانو ذرات االستومری NBR دارای گروه کربوکسیل،  انرژی 
فعالسازی به مقدار kJ/mol 30 افزایش یافته است و همچنین باعث 

کاهش درجه پخت شده است ]2[.
 مدلسازی سینتیک  تخریب به طور گسترده ای به ابزاری اساسی 
برای مهندسان تبدیل شده است که دوام گرمایی مواد را قبل از به 
کارگیری در صنعت پیش بینی می کنند که منجر به کاهش هزینه 
ها و توسعه محصول، هزینه ساخت ، زمان و کیفیت محصول طراحی 

شده می شود ]6-9[.

درپژوهش قبلی، کالیی و همکاران به بررسی اثر نانو ذرات االستومری 
بر خواص فیزیکی و مکانیکی رزین اپوکسی پرداختند ]10[.در ادامه 
تحقیقات، پایداری گرمایی و سینتیک تخریب گرمایی رزین اپوکسی 
در مقادیر مختلف )0،0/5،1،1/5 درصد وزنی( از  نانو ذرات االستومری 
های  مدل  تخریب،  سینتیک  بررسی  منظور  به  است.  شده  بررسی 
متداول مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین مدل به انتخاب شد. درصد 
کاهش وزن، دمای بیشینه تخریب و درصد ذغال باقیمانده ، انرژی 
فعالسازی و پایداری گرمایی، و تاثیر نانو ذرات االستومری بر منحنی 

جامع)Master curve( رزین اپوکسی پرداخته شد.

2- مواد وتجهیزات
رزین اپوکسی ML-505 بر پایه رزین اپوکسی بیس فنول A و سخت 
کننده HA-13 پلی آمینی از شرکت مهندسی مکرر مورد استفاده قرار 
گرفت. در فرآیند تولید این نوع رزین اپوکسی از حالل ها و رقیق 
کننده های غیرواکنشگرا، استفاده نشده است.  نانوذرات االستومری 
بهبود یافته فوق شبکه ای مورد مصرف ازنوع NBR از پژوهشگاه 
تحقیقاتی  SINOPEC Beijing تهیه شد، طبق برگه داده اطالعات 
نانو ذرات االستومری، سایز نانو ذرات کمتر از 100 نانومتر با توزیع 

باریک بوده است.

1-2- آزمون ها
برای مطالعه فرآیند تخریب با استفاده از دستگاه گرما وزن سنجی 
شرکت  ساخت   TG 209F3 NETZSCH مدل   )TGA(
NETZSCH آلمان،  تحت گاز نیتروژن  انجام شد. همچنین آزمون 
های گرمایی در سرعت های گرمادهی 15،10و20 درجه سانتی گراد 
بر دقیقه انجام شد. وزن هر  نمونه 5 میلی گرم بود و تا دمای 700 
درجه سانتیگراد گرما داده شد. آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی 
)SEM(، مدل Vegall ساخت شرکت Tescan جمهوری چک  و با 

ولتاژ  kV 20و بزرگنمایی های 40000 و 75000 گرفته شد. 

 2-2- روش آماده سازی نمونه ها
در ابتدا برای بدست آوردن روش بهبود اختالط، مقدار مشخصی از 
نانو ذرات االستومری نوع NBR، توسط همزن با سرعت 2000 دور/

دقیقه با رزین اپوکسی پیش مخلوط شد و بعد از حدود 20 دقیقه، 
مخلوط  حاصل درحمام اولتراسونیک قرار داده شد و مجدد20دقیقه 
با هموژنایزر با سرعت چرخشی 10000 دور/ دقیقه مخلوط وبعد از 
اضافه کردن سخت کننده به مدت  2 دقیقه با سرعت 2000 دور/

دقیقه مخلوط شد. از آنجایی که نمونه ها می بایست عاری از حباب 
باشند در مرحله اول )قبل از اضافه شدن سخت کننده( از آون خال به 
مدت 1 ساعت  و در مرحله دوم 2 ساعت در دمای 80  درجه سانتی 

گراد استفاده شد. 
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3-  ارزیابی سینتیک تخریب
معادالت سینتیک تخریب برای  ارزیابی و بررسی پایداری گرمایی 
نانو کامپوزیت های اپوکسی استفاده می شود ]6[. مدل هاي تجربي 
رزین هاي گرما  براي توصیف مدلسازي سینتیک تخریب  بسیاري 
داده  نشان   ،1 جدول  در  آنها  مهمترین  که  اند  شده  بررسي  سخت 
شده است. در این معادالت α درجه تخریب، K1 و K2 ثابت هاي 
سرعت واکنش  تخریب و پارامترهای m و n  درجه واکنش تخریب 
هستند، TM، دمای بیشینه تخریب، R ثابت جهانی گازها ، β  سرعت 
گرمادهی، t  زمان تخریب و همچنین  θ در فرمول شماره 7، برابر با 

اختالف دمای بیشینه تخریب است ]16-11[.
برای محاسبه درجه تخریب )α( از فرمول شماره )9(، استفاده می شود. 
در این فرمول mt، جرم در هر زمان، m0 و ∞m به ترتیب برابر با جرم 

اولیه و جرم نهایی در اثر تخریب گرمایی می باشد ]17و18[.

                                                      )9(

برای آنالیز سینتیک تخریب از فرمول شماره )10(، استفاده می شود :
                                         )10(

در معادلهdα/dt ،10  سرعت واکنش تخریب k و f(α)  به ترتیب 
برابر با ثابت سرعت واکنش و مدل واکنش که در جدول 2، آورده 

شده است ]10و18[.

4- نتایج  و بحث 
1-4- ریخت شناسی رزین اپوکسی و نانوکامپوزیت های 

اپوکسی
همان گونه  که درتصاویر شکل 1مشخص می باشد ظاهر  نانو ذرات 
پخش  و  بوده  کروی  به صورت شکل  شده  ای  شبکه  االستومری 
مناسبی را در ماتریس  اپوکسی در هر دو درصد 5/ 0% و 1% نشان 
رزین  به  االستومری  ذرات  نانو  درصد  افزایش  همچنین،  دهد،  می 

اپوکسی باعث کلوخه ای شدن می شود)شکل ج(.

2-4- آنالیز گرما وزن سنجی نانو کامپوزیت های اپوکسی 
در شکل 2، نمودار های مشتق توزین گرمایی  )DTG( بر حسب 
تغییرات دما برای نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور مقادیر مختلف 
نانو ذرات االستومری )0،0/5،1،1/5(، در سرعت های گرما دهی 10 

،15 و oC/min 20، ارایه شده است.
ثابت و متغییر  اثر سرعت گرمادهی  به دوصورت  نتایج در شکل2، 

جدول 1: مدل های سینتیک تخریب ]16-11[
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پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات االستومری  شبکه ای شده

بررسی می شود. در بررسی سرعت گرمادهی ثابت، با افزودن مقدار 
0/5 و 1 درصد وزنی نانو ذرات االستومری به رزین اپوکسی دمای 
بیشینه تخریب در مقایسه با رزین اپوکسی خالص،  افزایش می یابد 
که به دلیل کاهش در سرعت حرکت محصوالت فرار ناشی از تخریب 

شکل 1: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( از  نمونه های الف(اپوکسی خالص ب(. 0/5 درصد نانو کامپوزیت اپوکسی ج(. 1درصد نانو کامپوزیت اپوکسی د(. 1/5 درصد نانو 

کامپوزیت اپوکسی.

گرمایی می باشد که باعث انجام شدن واکنشهای احتمالی مواد فرار 
با نمونه های درحال تخریب گرمایی می شوند، همچنین با افزودن 
مقدار 1/5 درصد وزنی نانو ذرات االستومری به رزین اپوکسی خالص 
نمونه 0/5 و1درصد  با  بیشینه تخریب گرمایی، در مقایسه  ، دمای 

جدول 2: مدل های  سینتیک حالت جامد ]17[.
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شکل 2: نمودار های DTG سامانه های رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور مقادیر مختلف)0،0/5،1،1/5( نانو ذرات االستومری بهینه یافته ، در سرعت های گرمادهی 

20 oC/min )ج( 15و oC/min )ب( ، 10 oC/min)الف(

20 oC/min شکل 3: نمودار دمای بیشینه تخریب و اثر نانو ذرات االستومری در سرعت های گرمادهی 15،10 و

جدول 3: دمای 30 درصد کاهش وزن )T30( و دمای 95 درصد کاهش وزن )T95(، کامپوزیت های اپوکسی/نانو االستومر
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پایداری گرمایی و تخریب گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات االستومری  شبکه ای شده

شکل 4: نمودار درصد ذغال باقیمانده نمونه های رزین اپوکسی  و نانو کامپوزیت های 

درجه   700 دمای  در  یافته  بهبود  االستومری  ذرات  نانو  وزنی  های  درصد  با  اپوکسی 

سانتیگراد

نانو کامپوزیت به ترتیب افزایش ، وکاهش می یابد  و اما در بررسی 
دیگر، با افزایش سرعت گرمادهی از 10 به OC/min 20، با افزودن 
نانو ذرات االستومری به رزین اپوکسی خالص، دمای بیشینه تخریب  
گرمایی افزایش می یابد . با توجه به نمودار های شکل 2، تخریب 
اپوکسی دارای یک پیک می  نانو کامپوزیت های  اپوکسی و  رزین 
باشند و این بدان معناست که مکانیسم سینتیک تخریب گرمایی به 
صورت تک مرحله ای می باشد ]19[. درشکل 3، نمودار دمای بیشینه 
تخریب و اثر نانو ذرات االستومری با تغییرات سرعت گرمادهی نمونه 
نتایج شکل   . بررسی شده است  اپوکسی  نانو کامپوزیت های  های 
3 نشان می دهد در همه نمونه با افزایش سرعت گرمادهی، دمای 
بیشینه تخریب افزایش می یابد اما در نمونه های حاوی نانو ذرات 
االستومری ، افزایش دمای بیشینه تخریب گرمایی بیشتر می شود که 
به دلیل افزایش اتصاالت عرضی نانو ذرات کامل شبکه ای شده می 
باشد که باعث کاهش حرکت زنجیره های رزین اپوکسی  وافزایش 
دمای بیشینه تخریب گرمایی می شود. در قسمت های بعدی این 
مقاله،  با فرمول حذف اثر سرعت گرمادهی )فرمول11(، به ارزیابی 
نانو ذرات االستومری در رزین اپوکسی در کاهش یا افزایش  نقش 
پایداری گرمایی پرداخته  می شود و همچنین نمونه نانو کامپوزیت 
اپوکسی حاوی 1 درصد وزنی نانو ذرات االستومری،  بیشترین دمای 

بیشینه تخریب به مقدار 363 درجه  سانتیگراد را دارد. درجدول 3، 
دمای 30 درصد کاهش وزن )T30( و دمای 95 درصد کاهش وزن 

)T95(، نشان داده شده است.
  oC/min نشان می دهد که در سرعت گرمادهی  نتایج جدول 3 
15،  دمای 30 درصد کاهش وزن )T30( و دمای 95 درصد کاهش 
تغییر  االستومری،  ذرات  نانو  وزنی  درصد  افزایش  با   ،)T95( وزن 
خالص  اپوکسی  رزین  مشابه  رفتاری  سیستم  و  ندارد  چشمگیری 
دارد.  با افزایش سرعت گرمادهی،  دمای 95 درصد کاهش وزن 
اپوکسی  کامپوزیت  نانو  و  اپوکسی  رزین  های  نمونه  برای   ،)T95(
کامپوزیت  نانو  نمونه  برای  و  است  داشته  افزایش  درصد   1/5
اپوکسی 0/5 و 1 درصد، درابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد 
رزین  نمونه های  باقیمانده  ذغال  نمودار درصد  در شکل4،   .]20[
نانو ذرات  با درصد وزنی  اپوکسی  نانو کامپوزیت های  و  اپوکسی 
االستومری در دمای 700 درجه سانتیگراد نشان داده شده است. 
به  االستومری  ذرات  نانو  افزودن  با  است  مشخص  که  همانطور 
رزین اپوکسی ، درصد ذغال باقیمانده نمونه ها کاهش می یابد و 
این بدان معناست که نانو ذرات االستومری باعث افزایش سرعت 

شکل 5: نمودار مدل اوزاوا بر حسب سرعت گرمادهی و  تغییرات دما نمونه های رزین 

اپوکسی  و نانو کامپوزیت های اپوکسی

شکل 6: نمودار مدل اوگیس ، نمونه های رزین اپوکسی  و نانو کامپوزیت های اپوکسی
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تخریب رزین اپوکسی میشود و همچنین در سرعت های گرمادهی 
15 و oC/min 20 ، با افزودن مقدار 1/5 و 0/5 درصد نانو ذرات 
می  افزایش  باقیمانده  ذغال  درصد  اپوکسی،  رزین  به  االستومری 
افزایش می  اپوکسی  کامپوزیت های  نانو  گرمایی  پایداری  و  یابد 

یابد ]21[.

های  کامپوزیت  نانو  گرمایی  پایداری  بررسی   -4-3
اپوکسی 

با استفاده از فرمول شماره )11(،  پایداری گرمایی  رزین اپوکسی و 
نانو کامپوزیت های اپوکسی با دمای 5 درصد کاهش وزن )T5( و 

دمای 30 درصد کاهش وزن )T30(، محاسبه می شود ]22[.
                             )11(

جدول 4: انرژی فعالسازی رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی از روش هوروویتز متزگر

مشخص  دهد.  می  نشان  را  گرمایی  پایداری   ،Ts فرمول  این  در 
سرعت  اثر  بدون   فرمول  این  از  استفاده  با  توان  می  که  است 
نانو ذرات االستومری را بر تخریب گرمایی رزین  تاثیر  گرمادهی، 
اپوکسی  تعیین کرد ]23[. دمای  پایداری گرمایی نمونه های رزین 
و1/5    1  ،0/5 حضور  در  اپوکسی  های  کامپوزیت  نانو  و  اپوکسی 
 ،  171/27 با  برابر  ترتیب  به  االستومری  ذرات  نانو  وزنی  درصد 
170/52، 169/05 و 165/68 درجه سانتیگراد می باشد. این نتایج 
با بررسی درصد  وزن ذغال باقیمانده نمونه های رزین اپوکسی و 
نانو کامپوزیت های اپوکسی مطابقت دارد و بدان معناست که حضور 
سرعت  افزایش  باعث   ، اپوکسی  رزین  در  االستومری  ذرات  نانو 
نانو  تخریب گرمایی  و کاهش پایداری گرمایی می شود و نمونه 
بیشتری  کاهش  ها  نمونه  بقیه   به  نسبت  درصد    1/5 کامپوزیت 

جدول 5: انرژی فعالسازی رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی از مدل فرایدمن
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داشته است که احتماال به دلیل افزایش درصد وزنی نانو ذرات و 
کلوخه ای شدن ذرات می باشد که درجه شبکه ای شدن را حین 
فرآیند پخت کاهش می دهد و باعث کاهش پایداری گرمایی  و 

افزایش سرعت تخریب گرمایی می شود ]18،24[.

های  کامپوزیت  نانو  تخریب  سینتیک  بررسی   -4-4
اپوکسی 

ها   نمونه  گرمایی  تخریب  فعالسازی  انرژی  محاسبه  منظور  به   
 ، شکل5   . است  شده  استفاده  جدول1،   و   )3( شماره  معادله  از 
نمودار مدل اوزاوا را نشان می دهد. انرژی فعالسازی نمونه رزین 
اپوکسی برابر با kJ/mol 62/4 و نمونه های 1،0/5 و 1/5  درصد 
kJ/  41/6 و   67/37  ،49/52 با  برابر  ترتیب  به  کامپوزیت  نانو 

 0/5 مقدار  افزودن  با  که  دهد  می  نشان  نتایج  باشند.  می   mol
اپوکسی،   رزین  ماتریس  به  االستومری  ذرات  نانو  درصد   1/5 و 
انرژی فعالسازی کاهش می یابد وبا افزودن مقدار 1درصد وزنی 
این  و  یابد  افزایش می  فعالسازی  انرژی   ، االستومری  نانو ذرات 
بدان معناست که برای شروع تخریب گرمایی نمونه نانو کامپوزیت 
اپوکسی 1درصد، انرژی گرمایی بیشتری نسبت به بقیه نمونه ها 

الزم است ]25[.

 )Augis( همچنین برای محاسبه انرژی فعالسازی از مدل اوگیس
از فرمول شماره 2، استفاده شد. نتایج در شکل 6 نشان می دهد که 
 kJ/mol 52/64 مقدار انرژی فعالسازی نمونه رزین اپوکسی برابر با
و نمونه های 1،0/5 و 1/5  درصد نانو کامپوزیت به ترتیب برابر با 
39/75، 57/60 وkJ/mol 33/83 می باشند و نتایج  به دست آمده 
از مدل اوگیس رفتار مشابه مدل اوزاوا دارد و مدل اوگیس نتایج 

مدل اوزاوا را تایید می کند ]22[.
برای بررسی انرژی فعالسازی رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های 
اپوکسی در سرعت های گرمادهی 15، 10 و oC/min 20، از روش 
هوروویتز متزگر)Horowitz–Metzger( معادله شماره )7( استفاده 
شد ]23[. در این روش θ، برابر با اختالف دمای بیشینه تخریب با 
دمای تخریب ، و t زمان تخریب می باشد. نتایج به دست آمده از 

این روش در جدول 4، گزارش شده است.
با توجه به  این موضوع که انرژی های فعالسازی به دست آمده در 
این روش در هر سرعت گرمادهی گزارش شده است، این روش با 
دو مدل ارایه شده قبلی متفاوت است و اثر سرعت گرمادهی برای 
نمونه های رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت 1 درصد، کامال آشکار 
است و  همچنین انرژی فعالسازی نمونه نانو کامپوزیت 1/5 درصد 

10 oC/min شکل 7: منحنی جامع نمونه های )الف(.رزین اپوکسی، )ب(.نانو کامپوزیت 0/5 درصد )ج(. نانو کامپوزیت 1 درصد و )د(. نانو کامپوزیت 1/5 درصد  در سرعت گرمادهی
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بیشترین مقدار را نسبت به دیگر نمونه ها دارد که احتماال به علت 
پراکنش نامناسب نانو ذرات در ماتریس رزین اپوکسی و کلوخه ای 
شدن باشد که برای شروع واکنش تخریب نیاز به انرژی فعالسازی 
بیشتری در سرعت گرمادهی OC/min 15دارد و همچنین کاهش 
انرژی فعالسازی در بقیه نمونه ها به علت کامل شبکه ای نشدن 
باشد.  می  پخت  واکنش  زمان  در  اپوکسی  های  کامپوزیت  نانو 
کامپوزیت  نانو  نمونه  به  مربوط  فعالسازی  انرژی  مقدار  کمترین 
اپوکسی 1 درصد در سرعت گرمادهی OC/min 20، می باشد که 
وزن  درصد  کاهش  به  توجه  با    ،3 شکل  ای  میله  نمودار  نتایج 
ذغال باقیمانده و افزایش سرعت تخریب ، این مطلب را تایید می 
اپوکسی و  نمونه های رزین  کند]24[. مدلسازی سینتیک تخریب 
نانو کامپوزیت های اپوکسی  از روش فرایدمن، نشان داد )جدول5( 
،که کمترین مقدار انرژی فعالسازی مربوط به نمونه نانو کامپوزیت 
اپوکسی 1 درصد در سرعت گرمادهی OC/min 20، می باشد و نانو 
کامپوزیت اپوکسی 1 درصد رفتار مشابه  با مدل هورویتز متزگر را 
دارد و همچنین  بیشترین سرعت تخریب گرمایی در بین نمونه ها 
ذرات  نانو  افزودن  با   .]25[ باشد  می  وزنی  درصد   1 مقدار  برای 
االستومری به ماتریس رزین اپوکسی ،انرژی فعالسازی کاهش می 
برای  و همچنین  یابد  افزایش می  گرمایی  تخریب  و سرعت  یابد 
 15 OC/min نمونه نانو کامپوزیت 0/5 درصد در سرعت گرمادهی
،انرژی فعالسازی افزایش می یابد. این تناقض در دو مدل  با توجه 
به مقدار R2  مناسب در روش هوروریتز متزگر و  مدل فرایدمن بر 
اساس روش ریاضی مدل های ارایه شده می باشد و مشخص است 
dα/( که روش فرایدمن بر اساس سرعت واکنش تخریب گرمایی

dt( می باشد و روش هوروویتز متزگر براساس اختالف دمای بیشینه 
محاسبه می شود ]26[.

های  کامپوزیت  نانو  جامع   منحنی  بررسی   -4-5
اپوکسی

آزمایشگاهی   های  داده  با  مقایسه  و  مناسب  مدل  انتخاب  برای   
نمونه های رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی  با استفاده 

شکل 8: اثر افزایش  سرعت های گرمادهی 15 وOC/min 20 بر نمونه نانو کامپوزیت 1/5 درصد

 master( جامع  های   نمودار  و جدول2،    )12( فرمول شماره  از 
curve( به دست می آید ]27،28[.

             )12(

مدل   f(0.5) و   )kJ/mol( فعالسازی  انرژی   ،Ea فرمول  این  در 
سینتیکی در درجه تخریب 0/5 می باشد و dα/dt، سرعت واکنش 
تخریب )s-1(  می باشد ]27[. درشکل7، منحنی جامع نمونه های 
رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی در سرعت گرمادهی 

oC/min 10 نشان داده شده است.

نتایج بررسی منحنی های جامع نشان داد که نمونه رزین اپوکسی 
در ابتدای واکنش در درجه تخریب 0/1 از مکانیسم A4 و در درجه 
تخریب0/6 تا 0/8 از مکانیسم A2 تبعیت می کند ]29[. با افزودن 
مقدار 0/5 و 1 درصد وزنی نانو ذرات االستومری به رزین اپوکسی 
مکانیسم واکنش تخریب از نوع A4 می باشد و همچنین با افزودن 
مقدار 1/5 درصد نانو ذرات االستومری ، مکانیسم واکنش تخریب 
و  باشد  می   A3 نوع  از   0/85 تا   0/3 تخریب  درجه  از  گرمایی 
از  بیشتری  همپوشانی   ، ذره  نانو  مقدار  این  که   است  مشخص 
منحنی جامع نانو کامپوزیت اپوکسی را از مدل آورامی سه بعدی 
نشان می دهد که به دلیل حضور نانو ذرات االستومری شبکه ای 
می  پخت  فرآیند  حین  در  ای شدن  شبکه  درجه  افزایش  و  شده 
باشد ]30،31[. با توجه به توافق داده های آزمایشگاهی نمونه نانو 
کامپوزیت 1/5 درصد با مکانیسم A4، اثر افزایش  سرعت های 
گرمادهی 15 و OC/min 20، بر این مکانیسم  در شکل 8 نشان 

داده شده است.
از                گرمادهی  سرعت  افزایش  با  که  دهد  می  نشان  شکل8 
oC/min  15 به oC/min 20، بیشینه درجه تخریب گرمایی نمونه 
نانو کامپوزیت اپوکسی 1/5 درصد، افزایش پیدا می کند و افزایش 
سرعت گرمادهی باعث توافق بهتر بین داده های آزمایشگاهی و  
مکانیسم A4 در ابتدای واکنش  می شود، و این بدان معناست که 
برای توصیف بهتر مکانیسم A4 و توافق داده های آزمایشگاهی 
گرمادهی   سرعت   ، درصد   1/5 اپوکسی  کامپوزیت  نانو  نمونه  با 
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سرعت  افزایش  با  همچنین  و  باشد  می  تر  مناسب   10  OC/min

گرمادهی، سرعت تخریب افزایش می یابد و در سرعت گرمادهی 
کمتر، میتوان مدل مناسب نمونه نانو کامپوزیت اپوکسی 1/5 درصد  
را مشخص کرد و باید به این نکته توجه داشت که افزایش سرعت 
گرمادهی بر نمونه های نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو 
ذرات االستومری بهبود یافته تاثیر چشمگیری دارد  و باعث پیچیده 
تر شدن پیش بینی مکانیسم واکنش از روش منحنی جامع می شود 

]32و38و39[.

5- نتیجه گیری
نتایج نشان داد که در سرعت گرمادهی ثابت با افزودن مقدار 0/5 و 
1 درصد وزنی  نانو ذرات االستومری به رزین اپوکسی خالص، دمای 
بیشینه تخریب افزایش می یابد و مکانیسم سینتیک تخریب گرمایی 
به صورت تک مرحله ای می باشد. با افزایش سرعت گرمادهی  ، 
دمای بیشینه تخریب رزین اپوکسی و نانو کامپوزیت های اپوکسی 
افزایش می یابد و نانو کامپوزیت اپوکسی 1درصد،  بیشترین دمای 
بیشینه تخریب به مقدار 363 درجه  سانتیگراد را دارد. بررسی درصد 
دغال باقیمانده تخریب گرمایی نشان داد که با افزودن نانو ذرات 
االستومری به رزین اپوکسی ، درصد ذغال باقیمانده  کاهش می 
افزایش  نانو ذرات االستومری باعث  یابد و این بدان معناست که 
سرعت تخریب رزین اپوکسی می شود . در سرعت های گرمادهی 
نانو ذرات  با افزودن مقدار 1/5 و 0/5 درصد   ،20 oC/min 15 و
می  افزایش  باقیمانده  ذغال  درصد  اپوکسی،  رزین  به  االستومری 
می  افزایش  اپوکسی  های  کامپوزیت  نانو  گرمایی  پایداری  و  یابد 
های  مدل  که  داد  نشان  تخریب  سینتیک  مدلسازی  نتایج  یابد.  
اوگیس واوزاوا، رفتار مشابه یکدیگر دارند و  همچنین مدل های 
انرژی  مقدار  کمترین  که،   داد  نشان  متزگر  هوروویتز  و  فرایدمن 
سرعت  در  درصد   1 اپوکسی  کامپوزیت  نانو  به  مربوط  فعالسازی 
ذغال  وزن  درصد  کاهش  که  باشد  می   ،20  OC/min گرمادهی  
باقیمانده و افزایش سرعت تخریب گرمایی این مطلب را تایید می 
کند. با افزودن مقدار 1/5 درصد نانو ذرات االستومری ، مکانیسم 
  A3 واکنش تخریب گرمایی از درجه تخریب 0/3 تا 0/85 از نوع
یعنی مدل آورامی سه بعدی می باشد که به دلیل حضور نانو ذرات 
االستومری شبکه ای شده و افزایش درجه شبکه ای شدن در حین 
فرآیند پخت می باشد. افزایش سرعت گرمادهی باعث توافق بهتر 
بین داده های آزمایشگاهی و  مکانیسم A4 )مدل هسته گذاری و 
رشد( در ابتدای واکنش  می شود، و افزایش سرعت گرمادهی بر 
نمونه های نانو کامپوزیت های اپوکسی تاثیر چشمگیری دارد  و 
باعث پیچیده تر شدن پیش بینی مکانیسم واکنش از روش منحنی 

جامع می شود.
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