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آزاد شدن عامل بلوكه كننده مهمترين مرحله در واكنش پخت پوشش هاي پلي يورتاني تك جزيي است. اين فرايند 
شامل آزاد شدن عامل مسدود كننده1  ايزوسيانات در حضور گرماست كه منجر به رهايش عامل مسدود كننده و همزمان 
واكنش گروه هاي ايزوسيانات آزاد با گروههای هيدروكسيل مي گردد. بررسي واكنش پخت ايزوسيانات بلوكه با تركيبات داراي هيدروژن 
فعال، بدليل انجام همزمان واكنش پخت و آزاد شدن عامل بلوكه، پيچيده بوده و تفكيك اين واكنش ها جهت بررسي واكنش امري 
اجتناب ناپذير است. در اين بررسي خصوصيات آزاد جدا شدن عامل مسدودكننده2 و پخت ايزوسيانات مسدود شده با عوامل هيدروكسيل 
افزونه3 اپوكسي آمين توسط دستگاه هاي طيف سنجي مادون قرمز، گرماسنجي روبشي تفاضلي و وزن سنجي گرمايي مورد بررسي قرار 
گرفت. نتايج نشان داد كه به دليل پيچيدگي واكنش پخت در سامانه هاي تك جزيي پلي يورتاني و همزمان بودن واكنش آزاد شدن عامل 
بلوكه و پخت به عنوان دو فرآيند گرمازا و گرماگير، با آناليز گرمايي نمي توان اين دو مرحله را از هم تفكيك نمود، اما آناليز طيف سنجي 
مادون قرمز در سه دماي مختلف وابستگي شديد آزاد شدن عامل بلوكه به دما را نشان داد. در دماي 150 درجه سانتي گراد حداكثر 

گروه هاي ايزوسيانات آزاد شده مشاهده شد.
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In this article, the curing of  the  one component polyurethane coatings has been inves-
tigated. In order to separate different reactions during curing of the coatings, deblock-
ing reaction has been studied using FTIR spectroscopy firstly. after that the curing 

reactions studied using thermal analysis. The results show that the curing reactions have two different 
parts, at first step the deblocking occurs, so the concentration of NCO increases rapidly and after that it 
deacreases because of evaporation and some of side reactions. The maximum of  released NCO groups 
were observed at the temperature of 150 oC. It was concluded that  the deblocking and curing steps were 
highly temperature dependent.
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1- مقدمه

امروزه استفاده از ايزوسيانات ها بعنوان عوامل ايجاد اتصاالت 

سطح  پوشش هاي  در  مصرف  مورد  پليمر هاي  در  عرضي 

و  ايزوسيانات  گروه  بين  واكنش  است.  شده  مرسوم  بسيار 

هستند  فعال  هيدروژن  اتم هاي  حاوي  كه  مولكول هايي 

مثل الكل ها و آمين ها بسيار سريع بوده و تشكيل گروه هاي 

كاربامات )-HN-CO-O-( مي دهد ]1[. به دليل فعال بودن 

اين مواد و سمي بودن گروه هاي ايزوسيانات امكان نگهداري 

و  جزيي  تك  پوشش هاي  در  آن  از  استفاده  و  محصول  اين 

آب پايه وجود ندارد. راه حل اين مشكل، مسدود كردن گروه 

اتم هاي هيدروژن  مولكول هاي كوچك حاوي  با  ايزوسيانات 

مواد  با  ايزوسيانات  گروه هاي  فرآيند  اين  در  است]2[.  فعال 

پخت  مرحله  در  و  شده  مسدود  فعال،  هيدروژن  يك  داراي 

و  آزاد  كننده  عامل مسدود  دماي مشخص  در يك  كوره  در 

گروه ايزوسيانات با گروه هاي عاملي رزين وارد واكنش شده و 

شبكه اي مي شود. ايزوسيانات هاي مسدود  شده بعنوان عوامل 

پخت در بسياري از پوشش هاي تك جزيي بكار مي روند ]3 

و 5[.

كننده  مسدود  عامل  شدن  آزاد  دماي  بر  بسياري  عوامل 

موثرند كه از جمله مهمترين آنها مي توان به ساختار شيميايي 

 ]7 [ 6[، حالل  و   4[ كننده  مسدود  عامل  نوع  و  ايزوسيانات 

آب  پايه عوامل  در پوشش هاي  اشاره كرد.   ]8[ كاتاليست  و 

پخت بايد در آب پايدار بوده و با رزين سازگار باشند. امكان 

مزيت  يك  انرژي  مصرف  نظر  از  نيز  پايين  دماي  در  پخت 

محسوب مي شود. 

واكنش پخت چنين سيستم هايي در يك سازوكار دو مرحله اي 

انجام مي شود. اين دو مرحله شامل آزاد شدن گرمايي ايزوسيانات 

جهت فراهم كردن عامليت ايزوسيانات و واكنش بعدي بين 

عامل هسته دوست جهت  و يك  آزاد  ايزوسيانات  گروه هاي 

ايجاد اتصاالت عرضي صورت مي گيرد ]8 و 9[. براي واكنش 

پخت ايزوسيانات مسدود شده دو نوع مكانيزم پيشنهاد شده 

است. مكانيزم افزايشي- حذفي و مكانيزم حذفي- افزايشي. 

در مكانيزم اول ابتدا عامل پخت هسته دوست به ايزوسيانات 

مسدود شده اضافه شده و تشكيل يك عامل واسطه با ساختار 

جدا  با  و  بوده  ناپايدار  تركيب  اين  كه  مي دهد  وجهي  چهار 

دوم  مكانيزم  در  مي گردد.  پايدار  كننده،  مسدود  عامل  شدن 

ابتدا عامل مسدود كننده جدا و سپس ايزوسيانات آزاد با عامل 

پخت وارد واكنش مي شود ]2 و 3[. اين دو نوع مكانيزم در 

شكل 1 به صورت شماتيك نشان داده شده اند.

در تحقيق قبلي ]10[ روش هاي تهيه و بررسي واكنش آزاد 

شدن ايزوسيانات ها و دماهاي مختلف آزاد شدن عامل بلوكه 

مسدود  ايزوسيانات هاي  پخت  واكنش  است.  شده   گزارش 

شده و افزونه هاي اپوكسي– آمين بسيار پيچيده است. يكي از 

الف

ب

شكل 1: مكانيسم هاي پيشنهادي واكنش هاي پخت، الف( 
سازوكار حذفي- افزايشي ب( سازوكار افزايشي- حذفي ]2 و3[
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مهمترين داليل اين پيچيدگي، واكنش هاي متعدد انجام شده 

طي فرآيند پخت است. دو نوع واكنش در اين فرآيند تقريبا به 

طور همزمان صورت مي گيرد، جدا شدن عامل مسدودكننده با 

افزايش دما )آزاد شدن عامل بلوكه كه يك واكنش گرماگير 

است( و واكنش عامل پخت با گروه هاي هيدروكسيل افزونه 

اپوكسي– آمين كه يك واكنش گرمازا است. تفكيك اين دو 

واكنش همزمان گرماگير و گرمازا از جمله چالش هاي بررسي 

اين نوع واكنش ها است.

در اين مقاله ابتدا واكنش آزاد شدن گروه های ايزوسيانات با 

دي اتيل هگزانول و سپس واكنش پخت آن با افزونه اپوكسي 

A( بررسي شده  اتر بيس فنل  پايه دي گليسيديل  )بر  آمين 

و سپس تعيين ويژگي هاي واكنشگرها به روش طيف سنجي 

مادون قرمز1 و گرماسنجي روبشي تفاضلي2 انجام شده است. 

با  شده  مسدود  ايزوسيانات  پخت  و  شدن  آزاد  واكنش هاي 

افزونه اپوكسي آمين به روش هاي مختلف گرماسنجي از قبيل 

)DSC( و گرماسنجي وزني )TGA( بررسي و حذف عامل 

ايزوسيانات و ايجاد پيوندهاي كاربامات به روش طيف سنجي 

مادون قرمز )FTIR( مورد مطالعه قرار گرفته  است.

2- بخش تجربي

2-1- مواد و وسايل

مواد مورد استفاده در اين تحقيق شامل تولوئن دي ايزوسيانات 

آمين  اپوكسي  افزونه  و  هگزانول  اتيل  دو  با  شده  مسدود 

بوده  است كه مشخصات كامل و روش تهيه آن ها در مراجع 

قبلي گزارش شده است ]10[.

2-2- آزمون هاي تعيين ويژگي ها

1 FTIR
2 DSC

 FTIR دستگاه  توسط  قرمز  مادون  سنجي  طيف  آزمون 

 Spectrum مدل  آمريكا،  كشور   Perkin Elmer ساخت 

one انجام شده  است. براي طيف سنجي نمونه هاي مايع از 

روش HATR استفاده گرديد كه در آن نمونه به صورت اليه 

نازكي از مايع تحت تابش سطحي قرار مي گيرد. جهت مطالعه 

مستقل،  طور  به  شدن  آزاد  واكنش  پخت،  واكنش  دقيق تر 

اپوكسي  افزونه  با  ايزوسيانات  گروه  پخت  مستقيم  واكنش 

افزونه  و  ايزوسيانات مسدود شده  بين  واكنش پخت  و  آمين 

اپوكسي آمين بررسي شده است.

2-3-آزمون هاي بررسي خواص و تعيين چگونگي جدا 

شدن عامل مسدود كننده

روش هاي  به  بلوكه  عامل  شدن  آزاد  واكنش  بررسي 

روبشي  آن ها گرماسنجي  بين  در  انجام مي شود كه  مختلفي 

دارند  را  كاربرد  بيشترين  گرمايي  وزن سنجي  و  تفاضلي 

 DSC دستگاه  با  تفاضلي  روبشي  گرماسنجي  آزمون   .]2[

افزار نرم  با   DSC Pyris 6 مدل   Perkin Elmer  ساخت 

Pyris 6 و در شرايط زير انجام شده است:

ابتدا دستگاه از نظر دمايي و جريان گرما توسط روي و اينديم 

در  مسدود  شده  ايزوسيانات  نمونه  كاليبره شد.  نقطه  دو  در 

دماي 40 درجه سانتي گراد و تحت خالء از حالل عاري شده 

و سپس داخل پن آلومينيومي با درپوش سوراخ دار در دستگاه 

DSC قرار گرفته  است. محدوده دمايي جهت بررسي رفتار آزاد 

شدن از صفر تا 350 درجه سانتي گراد بوده و سرعت گرمادهي 

10 درجه سانتيگراد بر دقيقه بوده  است. آزمايشات در فضاي 

گاز نيتروژن انجام شده  است. آزمون وزن سنجي گرمايي با 

مدل  Perkin Elmer شركت  ساخت   TG/DTA  دستگاه 
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آزمايش،  انجام  از  قبل  شده است.  انجام   Diamond SII

وزن  سپس  شده  است.  كاليبره  دما  و  وزن  نظر  از  دستگاه 

مشخصي از نمونه بدون حالل را داخل پن آلومنيومي قرارداده 

به  محيط  دماي  از  دقيقه  بر  درجه   10 گرمادهي  سرعت  با 

در محيط  دما  بر حسب  وزن  تغييرات  و  رسانيده  درجه   600

با  پخت  آزمون  است.  گرفته   قرار  بررسي  مورد  نيتروژن  گاز 

اضافه كردن دو جز ايزوسيانات مسدود شده و افزونه اپوكسي 

آمين به نسبت استوكيومتري و اختالط كامل آن ها و سپس 

گرمادهي آن در دستگاه DSC و TGA با سرعت هاي 8 و 

10 و12 درجه بر دقيقه انجام شده  است. 

بررسي سينتيكي واكنش آزاد شدن به وسيله دستگاه FTIR نيز 

انجام شده  است. روش آزمون اين گونه است كه ايزوسيانات 

مسدود  شده در چهار دماي مختلف )120 ،150 ، 180 و 220 

درجه سانتي گراد( در آون قرار داده شد و در زمان هاي معين و 

متوالي )3 الي 15 دقيقه( از آن نمونه برداري و اليه نازكي بر 

روي قرص KBr قرار داده شد، سپس با طيف سنجي مادون 

قرمز و محاسبه سطح زير منحني پيك شاخص، ميزان آزاد 

سازي گروه هاي ايزوسيانات در اثر گرما و در طي زمان بررسي 

گروه  شاخص  جذبی  نوار  شدن  ظاهر  سرعت  سپس  گرديد. 

ايزوسيانات در دماهاي مختلف با هم مقايسه گرديده است.

3- نتايج و بحث 

مورد  خواص  و  شناسايي  قسمت  دو  در  مربوطه  آزمون هاي 

نتايج  شامل  شناسايي  است.  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه 

ذكر شده  آزمون هاي  اساس  بر  و  قرمز  مادون  طيف سنجي 

مي باشد. تعيين ويژگي ها و خواص آزاد شدن و پخت به كمك 

آزمون هاي آناليز گرمايي و بر اساس روش هاي ذكر شده انجام 

شده  است. سينتيك و سرعت آزاد شدن با قراردادن نمونه ها 

در چهار دماي مختلف و در زمان هاي متوالي با طيف سنجي 

مادون قرمز انجام شده  است. شكل 2 طيف FTIR ايزوسيانات  

با  يورتاني  پيوندهاي  تشكيل  مي دهد.  نشان  را  شده  مسدود 

در  قوي  جذب هاي  الف(  است.  بررسي  قابل  مشخصه  چهار 

)NH( بيانگر حضور گروه هاي   3332-3532  cm-1  محدوده 

 1685  -1715  cm-1 محدوده  در  قوي  جذب هاي  ب( 

محدوده در  جذب  ج(   )C=O( گروه هاي   نشانگر 

و كاربامات  گروه هاي  حضور   1539–1533  cm-1 

حضور  بر  داللت   1267  -1223  cm-1 در  قوي  جذب  د( 

)C=O( به همراه  )NH( است.

شكل 2: طيف جذبي مادون قرمز ايزوسيانات مسدود شده 
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ايجاد پيوندهاي يورتاني در محل هاي cm-1 3532 و1690 و 

1538 و1221 به همراه ناپديد شدن نوارهای جذبي قوي در ناحيه  

cm-1 2250-2270 بيانگر از بين رفتن گروه هاي ايزوسيانات و 

 مسدود شدن آنها است]2[. با توجه به اين كه در محدوده جذبي

cm-1 2250-2270 )كه نوار جذبی شاخص مربوط به گروه هاي 

NCO است( نواري وجود ندارد و نيز با توجه به حضور نوار هاي 

شاخص پيوندهاي كارباماتي بر اساس آن چه قبال ذكر گرديد 

به  ايزوسيانات  گروه هاي  شدن  مسدود  كه  گفت  مي توان 

افزونه  جذبي  طيف   3 شكل  شده  است.  انجام  كامل  طور 

نوار  كامل  حذف  آن  در  كه  مي دهد  نشان  را  آمين  اپوكسي 

شاخص اپوكسي در cm-1 916 مشاهده و نيز تشكيل عوامل 

 هيدروكسيل در cm-1 3550 و گروه هاي آميني نوع سوم در

cm-1 3200 نشان دهنده تشكيل افزونه اپوكسي آمين است.

گروه هاي  شدن  آزاد  دماي  بررسي   -1-3

ايزوسيانات به روش گرماسنجي

با  ايزوسيانات  گروه هاي  شدن  آزاد  دماي  و  گرمانگاشت 

دستگاه هاي آناليز گرمايي بررسي شده و نتايج حاصل در اين 

بخش مورد بحث قرارگرفته  است.

3-1-1- گرماسنجي روبشي تفاضلي 

يكي از متداول ترين روش هاي اندازه گيري دماي آزاد  شدن 

عامل بلوكه بررسي گرمانگاشت حاصل از آزمون گرماسنجي 

روبشي تفاضلي مي باشد. نمودار مربوط به آزاد شدن ايزوسيانات 

مسدود شده در شكل 4 مشاهده مي گردد. با توجه به اين كه 

ايزوسيانات و عامل مسدود  بين  يورتاني  پيوندهاي  باز شدن 

حالت  تغيير  يك   DSC گرمانگاشت  در  گرما  اثر  در  كننده، 

گرماگير است مشاهده مي شود كه واكنش آزاد شدن از 150 

درجه سانتي گراد شروع شده و بيشينه دماي آن 250 الي 260 

در  كاتاليزور  به عدم حضور  توجه  با  است.  سانتي گراد  درجه 

فرآيند آزاد شدن عامل بلوكه دماي مشاهده شده با داده هاي 

مورد بررسي در ساير مقاالت نيز قابل مقايسه است ]2[.

TGA 3-2- بررسي واكنش آزاد شدن به روش

در هنگام واكنش عامل مسدودكننده آزاد مي گردد و تبخير آن 

باعث كاهش وزن و تغيير شيب در منحني تغييرات وزن بر 

حسب دما در دستگاه وزن سنجي گرمايي مي گردد ]8[. شكل 

5 گرمانگاشت آزاد شدن ايزوسيانات مسدود  شده را با دستگاه 

وزن سنجي گرمايي نشان مي دهد.

شكل 3: طيف جذبي مادون قرمز افزونه اپوكسي آمين 
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با بررسي دماي شروع كاهش وزن قبل از تخريب و با فرض 

هم زمان بودن كاهش وزن و آزاد شدن عامل بلوكه، مي توان 

گفت كه آناليز  DSC و TGA نتايج مشابهي را در مورد دماي 

شروع آزاد شدن عامل بلوكه ارائه داده و نتايج يكديگر را تاييد 

مي كنند. شروع دماي آزاد شدن عامل بلوكه در اين مورد نيز 

از 150 درجه سانتي گراد شروع شده و بيشترين كاهش وزن 

بر اساس منحني DTG بين 250 الي 260 درجه سانتي گراد 

است.

3-3- بررسي سرعت واكنش آزاد شدن عامل بلوكه

معموال سرعت و سينتيك واكنش آزاد شدن عامل بلوكه را با 

دستگاه هاي FTIR قابل برنامه ريزي با دما بررسي مي كنند. 

در  بررسي  دستگاه،  اين  نبودن  دسترس  در  به  توجه  با  ولي 

سرعت هاي مختلف با دستگاه  TGA و از طريق وزن سنجي 

گرمايي و همچنين طيف سنجي مادون قرمز در دماهاي 120، 

 )DSC شكل 4: گرمانگاشت ايزوسيانات مسدود  شده )به روش

)TGA شكل 5: گرمانگاشت ايزوسيانات مسدود شده )به روش
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150 و 220 درجه سانتي گراد انجام شده  است.  

عامل  شدن  آزاد  واكنش  سرعت  بررسي    -1-3-3

TGA بلوكه با

نتايج حاصل از وزن سنجي گرمايي ايزوسيانات مسدود شده 

بر  سانتي گراد  درجه   12 و   10  ،8 گرمادهي  سرعت هاي  در 

دقيقه در شكل 6  مشاهده مي گردد. با فرض اين كه شروع 

كاهش وزن را هم زمان با شروع آزاد شدن عامل بلوكه بدانيم 

]2 و 3[

جدول 1 تاثير سرعت گرمادهي بر دماي شروع آزاد شدن و 

نيز دماي بيشينه ي آزاد شدن عامل بلوكه را نشان مي دهد.

با بررسي نتايج حاصل مالحظه مي شود كه دماي شروع آزاد 

با  بلوكه  عامل  آزاد شدن  دماي  بيشينه  و  بلوكه  عامل  شدن 

باال رفتن سرعت گرمادهي افزايش مي يابد. در بررسي دماي 

شدن  آزاد  شروع   ،TGA دستگاه  با  بلوكه  عامل  شدن  آزاد 

عامل بلوكه را همزمان با شروع كاهش وزن فرض مي كنيم 

بنابراين در سرعت هاي مختلف گرمادهي، شروع كاهش وزن 

به سرعت نفوذ عامل مسدود كننده از داخل توده به خارج آن 

و سرعت گرمايش بستگي خواهد داشت و رقابت بين اين دو 

تعيين كننده خواهد بود. به همين دليل با باالتر رفتن سرعت 

گرمادهي، نفوذ عامل مسدود كننده به خارج از نمونه به زمان 

و دماي بيشتري نياز دارد. در واقع دماي نمونه در زماني كه 

موفق به نفوذ و خروج از نمونه مي شود باالتر خواهد بود ]2 

و 3[.

به  بلوكه  عامل  شدن  آزاد  واكنش  بررسي   -2-3-3

FTIR روش طيف سنجي

عامل  غياب  در  بلوكه  عامل  آزاد شدن  بررسي سرعت  براي 

پخت، در اين بخش نتايج آزمون طيف سنجي مادون قرمز در 

زمان هاي متوالي و در چهار دماي ثابت مقايسه گرديده  است. 

در دماي 150 درجه سانتي گراد )شكل 7( مشاهده مي شود كه 

پيدا مي كند و  افزايش  به مرور زمان  آزاد  ايزوسيانات  غلظت 

پس از 40 دقيقه به حداكثر مقدار خود رسيده و سپس كاهش 

مي يابد.

فعاليت  علت  به  مي تواند  بعد  به  زمان  اين  از  آن  كاهش 

شكل 6: گرمانگاشت  TGA حاصل از ايزوسيانات مسدود شده 
در سرعت هاي 8 و 10 و 12درجه سانتي گراد بر دقيقه

جدول 1: تاثير سرعت گرمادهي ايزوسيانات مسدود شده بر 
دماي آغاز آزاد شدن عامل بلوكه و بيشينه دماي آن

سرعت گرمادهي  

)درجه بر دقيقه(

دماي شروع كاهش 

وزن )درجه سانتي گراد(

بيشينه دماي كاهش وزن 

)درجه سانتي گراد(

8155282
10160284
12170285

شكل 7: واكنش آزاد شدن ايزوسيانات مسدود شده در دماي 
)FTIR ثابت 150 درجه )به روش طيف سنجي



FTIR بررسي واكنش پخت پلي يورتان تك جزيي به روش هاي گرماسنجي و

نشريه علمی پژوهشی مواد پيشرفته و پوشش های نوين، 1، 701391

ساير  يا  شدن  ديمر  به  منجر  كه  باشد  آزاد  ايزوسيانات  زياد 

واكنش هاي جانبي مي گردد ]2 و 3[. تبخير و فراريت باالي 

دي ايزوسيانات ها نيز در مرحله دوم اين واكنش ها موثر است. 

اشاره  آن ها  به  مراجع  در  كه  جانبي  واكنش هاي  شماتيك 

واكنش ها  اين  در  شده  است.  بيان   8 شكل  در  شده  است 

ايزوسيانورات،  يورتديون،  نظير  تركيباتي  تشكيل  احتمال 

آلوفانات و بي اوره وجود دارد ]2 و 3[.

در دماي 180 درجه سانتي گراد )شكل 9( غلظت ايزوسيانات 

آزاد در زمان كوتاه تري افزايش يافته و به حداكثر مقدار خود 

مشاهده  بعد  به  زمان  اين  از  را  كاهش مشخصي  و  مي رسد 

مي كنيم.

شيب منحني ها در مرحله رفت و برگشت متفاوت است زيرا 

سرعت واكنش تشكيل ايزوسيانات آزاد از ايزوسيانات مسدود 

شده، با سرعت واكنش هاي جانبي كه مصرف كننده ايزوسيانات 

هستند و نيز سرعت تبخير ايزوسيانات آزاد متفاوت است.

در دماي 220 درجه سانتي گراد )شكل 10( غلظت ايزوسيانات 

به  دقيقه   20 از  پس  و  مي كند  پيدا  افزايش  سرعت  به  آزاد 

حداكثر مقدار خود رسيده و سپس به سرعت كاهش مي يابد. 

عوامل  توليد  سرعت  دما  رفتن  باال  با  كه  مي شود  مشاهده 

ايزوسيانات آزاد افزايش يافته و به همين نسبت سرعت حذف 

اين عوامل نيز باال مي رود كه اين رفتار توسط ساير محققين 

نيز گزارش شده است ]10[.

و   150 دماي  سه  در  شدن  آزاد  فرآيند  همزمان  مقايسه  از 

مي شود  مشاهده   )11 )شكل  سانتيگراد  درجه   220 و   180

آزاد  فرآيند  سانتي گراد(  درجه   150( پايين تر  دماي  در  كه 

شدن عامل بلوكه بسيار كندتر انجام مي شود و غلظت نسبي 

نسبت  به همين  است.  كمتر  نسبت  به  آزاد شده  ايزوسيانات 

سرعت واكنش هاي جانبي نيز كندتر بوده و حذف ايزوسيانات 

و   180 مثل  باالتر  دماهاي  در  اما  مي شود.  انجام  آهسته تر 

220 درجه سانتي گراد همان طور كه در ساير مراجع نيز ذكر 

همچنين  و  آلوفانات  جانبي  محصول  تشكيل  احتمال  شده 

موضوع  اين  و  يافته  افزايش  شده  آزاد  ايزوسيانات  تبخير 

شكل 8: واكنش هاي جانبي ايزوسيانات پس از آزاد شدن 

شكل 9: واكنش آزاد شدن ايزوسيانات مسدود شده در دماي 
)FTIR ثابت 150 درجه )به روش طيف سنجي

شكل 10: آزاد شدن ايزوسيانات مسدود شده در دماي ثابت 220 
)FTIR درجه به )روش طيف سنجي
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مصرف سريع تر گروه هاي ايزوسيانات يا خروج آنرا در دماي 

واكنش  از  كه  است  ساختاري  آلوفانات  مي كند.  تاييد  باالتر 

ايزوسيانات آزاد  شده با ايزوسيانات هايي كه هنوز آزاد نشده اند 

يا به صورت جزيي آزاد شده اند به وجود مي آيد]11[.

گروه هاي  شدن  آزاد  واكنش هاي  است  ممكن  واقع  در 

ايزوسيانات، نفوذ گروه هاي ايزوسيانات به سطح و تبخير آن و 

انجام واكنش هاي جانبي و افزايش نقطه جوش اين واكنش ها 

زمان هاي  در  و  مختلف  سرعت هاي  با  مختلف  دماهاي  در 

مختلفي انجام  شوند. اختالف غلظت نهايي ايزوسيانات آزاد در 

دماي 180 درجه سانتي گراد با دماي 220 درجه سانتي گراد را 

مي توان با جابجايي مكانيزم آزاد شدن عامل بلوكه از حذفي-

افزايشي به افزايشي-حذفي در دماهاي باال توجيه نمود ]11[.

3-4- بررسي پخت ايزوسيانات مسدود شده و افزونه 

اپوكسي آمين

پخت ايزوسيانات مسدود شده در حضور افزونه اپوكسي آمين 

با دستگاه DSC بررسي گرديد كه نتيجه حاصل در شكل 12 

مشاهده مي شود. نوار گرماگير مشاهده شده در 70-68 درجه 

سانتي گراد مربوط به ذوب مخلوط ايزوسيانات مسدود شده و 

افزونه اپوكسي آمين است.

كمي پس از ذوب مخلوط، پخت آغاز مي شود و بيشينه دماي 

شكل 11: مقايسه آزاد شدن ايزوسيانات مسدود شده در 3 دماي 
150 و 180 و 220 درجه )روش طيف سنجي FTIR( بصورت 

شماتيك

پخت آن در 202 درجه سانتي گراد است. سطح زير منحني 

اين گرمانگاشت، گرماي واكنش پخت را نشان مي دهد. اين 

گرما برآيند آزاد شدن ايزوسيانات، تبخير عامل مسدود شده و 

واكنش پخت ايزوسيانات با افزونه اپوكسي آمين است. با توجه 

به اين كه آزاد شدن عامل بلوكه و تبخير دو فرآيند گرماگير و 

واكنش پخت گرمازا مي باشد كم بودن نسبي گرماي واكنش 

قابل تفسير است ]2 و 3[.

گرمانگاشت شكل 13 نشان دهنده واكنش ايزوسيانات مسدود 

نشده با گروه هاي هيدروكسيل افزونه اپوكسي آمين مي باشد. 

نوك تيز بودن اين نوار بيان گر اين است كه اين پخت بسيار 

شديد بوده و در دماي پايين تري صورت مي گيرد.

شكل12: گرمانگاشت  حاصل از پخت ايزوسيانات مسدود شده 
و افزونه اپوكسي آمين

شكل13: گرمانگاشت حاصل از پخت ايزوسيانات با افزونه 
اپوكسي آمين
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شكل14: گرمانگاشت  TGA حاصل از پخت ايزوسيانات مسدود شده و افزونه اپوكسي آمين درسرعت10 درجه سانتي گراد بر دقيقه

زياد اين واكنش ها به دما مشخص مي گردد. در دماهاي باالتر 

افزايشي-حذفي  سمت  به  حذفي-افزايشي  از  پخت  مكانيزم 

مرحله ي  در  است  مرحله  دو  شامل  واكنش  مي كند.  تغيير 

اول آزاد شدن گروه هاي ايزوسيانات و در مرحله دوم مصرف 

و  توليد  سرعت  كه  مي گيرد  صورت  ايزوسيانات  گروه هاي 

مصرف اين گروه ها كامال تابع دماست.
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