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بهبود ويژگی های حرارتي، مقاومت به آتش و مکانيکي رزين اپوکسي به کمک 

گرافيت قابل انبساط

آرزو مماني1، مرتضي ابراهيمی*،1، مريم عطايي فرد2

1دانشکده مهندسي پليمر و رنگ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، تهران

2گروه چاپ موسسه پژوهشی علوم و فناوري رنگ و پوشش، تهران

در اين تحقيق کامپوزيت اپوکسي/گرافيت قابل انبساط در مقادير%2 و %4 وزني و با استفاده 
از عامل پخت آمين آليفاتيکي تهيه شد. ريزساختار گرافيت قابل انبساط و منبسط شده توسط 
ميکروسکوپ الکتروني روبشي مورد بررسي قرار گرفت. اثر مقدار گرافيت افزوده شده به رزين 
اپوکسي بر روي ويژگی های حرارتي، مقاومت به آتش و همچنين خصوصيات مکانيکي به 
کمک آزمون هاي وزن سنجی حرارتی، شاخص اکسيژن، آزمون ديناميکي-مکانيکي )DMA(، آزمون 
کشش و آزمون ضربه بررسي شد. نتايج بدست آمده از آزمون TGA حاکي از افزايش پايداري حرارتي 
کامپوزيت ها بود. به طوري که دماي شروع تخريب و مقدار باقيمانده زغال براي کامپوزيت ها با ورود 
و افزايش مقدار گرافيت قابل انبساط افزايش يافت. شاخص اکسيژن، دماي انتقال شيشه اي و مدول 
يانگ کامپوزيت تهيه شده با افزايش مقدار گرافيت قابل انبساط به  %4 وزنی به ترتيب %60، % 3 و 50% 
نسبت به رزين خالص افزايش يافت. در ضمن بيشينه مقادير استحکام کششي، مدول ذخيره در ناحيه 
شيشه اي، چگالی اتصاالت عرضي، ازدياد طول و مقاومت به ضربه کامپوزيت اپوکسي/ گرافيت قابل 
انبساط، در مقدار وزني %2 از گرافيت قابل انبساط بدست آمد و به ترتيب تا مقادير30%، 57%، 74%،14% 

و%25 نسبت به رزين خالص افزايش يافت.

رزين اپوکسي، مقاومت به آتش، گرافيت قابل انبساط، خواص فيزيکي و مکانيکي

واژگان کلیدی
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بهبود ویژگی های حرارتي، مقاومت به آتش و مکانيکي ...

مقدمه( 1
از قبيل چسبندگي مناسب  ويژگي هاي منحصر به فردي 
از سطوح، مقاومت شيميايي و حاللي خوب،  به گستره ی وسيعی 
جمع شدگي کم در فرآيند پخت و همچنين پايداري مکانيکي، موجب 
شده تا رزين اپوکسي به صورت تجاري در بسياري از کاربردهاي 
کامپوزيت ها، صنايع  پوشش هاي سطوح، چسبها،  قبيل  از  صنعتي 

حمل و نقل،  وسايل الکترونيکي و فضايي استفاده شود]1[.
است،  قيمت  گران  تقريبًا  رزين هاي  جزء  اپوکسی  رزين 
هزينه  بين  مناسبي  توازن  آن  مطلوب  فيزيکي  خصوصيات  ليکن 
و عملکرد آن فراهم نموده  و آن را در مقايسه با ساير رزين هاي 
مزيت هاي  وجود  با  است]2[.  ساخته  صرفه  به  مقرون  ترموست، 
در  را  آن  کاربرد  اپوکسي  باالي  اشتعال پذيري  قابليت  شده،  بيان 
اخير،  سال هاي  در  بنابراين  است]3[.  کرده  محدود  صنايع  برخي 
مقاومت  افزايش  براي  محققين  توسط  گسترده اي  تالش هاي 
حرارتي و آتش پذيـري رزين اپوکسـي صورت گرفـته است]6-4[.

مواد  اپوکسي،  اشتعال پذيري  مقاومت  افزايش  منظور  به 
طريق  از  سيليکوني  و  فسفردار  هالوژن دار،  مواد  قبيل  از  مختلفي 
اختالط يا اصالح شيميايي مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان 
بازدارنده يا به عبارتي  مثال، مواد هالوژن دار به عنوان اولين مواد 
با  قادرند  مواد  اين  گرفته اند.  قرار  استفاده  مورد  آتش1   تاخيرانداز 
راديکال هاي ايجاد شده از تجزيه پليمرها در فرآيند سوختن واکنش 
ادامه  از  مانع  نهايت  در  و  کنند  متوقف  را  زنجير  تجزيه  و  دهند 
سوختن پليمر شوند. ولي به علت مسائل زيست محيطي و ايجاد 
گازهاي سمي، استفاده از آنها محدود گرديده است. از سوي ديگر 
استفاده از مواد فسفردار و سيليکوني ضمن ايجاد مقاومت به آتش، 
که  است  ذکر  شايان  البته  ندارند]7[.  محيطي  زيست  مخرب  اثر 
دستيابي  براي  مثال،  طور  به  هستند؛  معايبي  داراي  نيز  مواد  اين 
اين مواد  از  به مقاومت به آتش مطلوب می بايست مقادير بااليي 
خواص  روي  بر  توجهي  قابل  طور  به  امر  اين  که  شوند  استفاده 
فيزيکی-مکانيکي ماتريس پليمري تأثير نامطلوب خواهد داشت. در 
ضمن، اين مواد در حين سوختن و با ورود به فاز گازي با ايجاد دود2  
می توانند مشکالت تنفسي در پيرامون خود به همراه داشته باشند.

اخيراً مواد نانو براي بهبود عملکرد رزين اپوکسي پيشنهاد 
براي  سيليکا  نانوذرات  مثال،  عنوان  به  شده اند؛  گرفته  کار  به  و 
بهبود چقرمگي، پايداري حرارتي و مکانيکي رزين اپوکسي استفاده 

1 Flame retardant
2 Smoke

شده اند]8،9[. همچنين نانوذرات رس جهت افزايش پايداري حرارتي 
و مقاومت به آتش رزين اپوکسي مورد استفاده قرار گرفته اند]4،10[. 
نانو لوله هاي کربني نيزبراي بهبود مقاومت به آتش، پايداري حرارتي 
و مکانيکي رزين اپوکسي به کار رفته اند]11،12[. ذرات نانو به علت 
سطح ويژه باال و برهمکنش بسيار باال با ماتريس پليمري، قادرند 
حتي در غلظت هاي بسيار اندک، بهبود قابل توجهي در خصوصيات 
مکانيکي، حرارتي و مقاومت به آتش رزين اپوکسي ايجاد نمايند. در 
سال های اخير، گرافيت قابل انبساط نيز به عنوان يک ماده مقاوم 
به آتش موثر در پليمرها بکار گرفته شـده است. وقتي ايـن ماده 
در مجاورت حـرارت قرار مي گيرد، زغال حجيمي توليد مي کند که 
به عنوان يک سد حرارتي در برابر آتش عمل کرده  و مانع تداوم 

سوختن پليمر مي گردد. 
تحقيقات محدودی در ارتباط با افزايش مقاومت به آتش، 
پايداري حرارتي و پايداري مکانيکي رزين اپوکسي توسط گرافيت 
قابل انبساط گزارش شده است. به همين جهت در پژوهش حاضر، 
چگونگي تاثير حضور ذرات بر بهبود ويژگي هاي حرارتي و مکانيکي 

رزين اپوکسي مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش تجربی( 2

مواد(  1( 2
رزين اپوکسي بر پايه دي گليسيدل اتر بيس فنل آ با وزن 
از   12-14  Pa.s  )25˚C(گرانروي و  گرم  تا190   184 اکي واالن 
با  آليفاتيک  آمين  پخت  عامل  گرديد.  تهيه  خوزستان  پتروشيمي 
 40-70 mPa s هيدروژن فعال 76 گرم بر اکي واالن و گرانروي
و ارزش آمين mgKOH/g 340-300 از شرکت هانتسمن3  تهيه 
گرديد. ماده ديسپرس کننده با کد تجاريAnti- Terra-U و ماده 
ضد  رسوب با کد تجاريE-410 از شرکتBYK  و ماده ضدکف با 
کد تجاري 2722 از شرکت Efka تهيه گرديد. گرافيت قابل انبساط 
با کد تجاري9950250 ازشرکتBaodingaction carbon  تهيه 

گرديد. مشخصات گرافيت قابل انبساط در جدول1 آمده است.

تجهيزات(  2( 2
قابل  گرافيت  صفحات  ضخامت  و  شکل  مطالعه  جهت 
دستگاه  شد.  استفاده  روبشي  الکتروني  ميکروسکوپ  از  انبساط 
 Seron از شرکت AIS2100 مورد استفاده در تحقيق حاضر، مدل

3 Huntsman
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412

آرزو مماني و همکاران

کامپوزيت  و  اپوکسي  رزين  پايداري  ميزان  بود.   Technology

اپوکسي/گرافيت قابل انبساط در برابر حرارت با استفاده از آزمون 
وزن سنجی حرارتی  TGA(1(در گستره دمايي C°30 تا C°600 و 
با نرخ حرارت دهي C/min°10 در محيط نيتروژن توسط دستگاه 
قرار گرفت.  بررسي  SHIMADZU مورد  از شرکت    TGA-50

خواص  بررسي  براي   )DMA(2 مکانيکی  ديناميکی-  آزمون  از 
 TTDMA ويسکواالستيک نمونه ها استفاده گرديد. مدل دستگاه
از شرکت Triton بود. مدول در دماهاي مختلف، چگالی اتصاالت 
عرضي، دماي انتقال شيشه اي و نحوه تغييرات آن با دما توسط اين 
آزمون بـدست آمـد. اين آزمـون در فرکـانس1 هرتـز و محـدوده 
دماييC°30 تا C°190 با نـرخ افـزايش دمـاي C/min°5 انجام 
گرفت. براي محاسبه چگالی اتصاالت عرضي از معادله1 استفاده 

شد]13[.

که در آن E مدول ذخيره در ناحيه الستيکي3  و T حداقل 
دما در ناحيه الستيکي بر حسب کلوين  است به  طوری که مدول 

ذخيره ثابت باشد. R نيز ثابت گازهاي ايده آل است.
قابليت  ارزيابی  براي   )LOI(4 اکسيژن  آزمون شاخص  از 
 ASTM D2863-09 استاندارد  براساس  نمونه ها  اشتعال پذيري 
Stanton Redcroft FTA Flamma-  استفاده شد. مدل دستگاه
Intertek Plastics Technology Lab- از شرکت   bilityUnit

oratories بود. از آزمون کشش براي بررسي تغييرات مدول يانگ، 

استاندارد  اساس  بر  نمونه ها  چقرمگي  ميزان  و  کششي  استحکام 
ASTM D638 استفاده گرديد. مدل دستگاه Sun 2500 از شرکت

به  مقاومت  بررسي  برای  نيز  ضربه5   آزمون  از  بود.   Galdabini

ضربه نمونه ها براساس استاندارد D256 ASTM استفاده گرديد. 

1 Thermogravimetric analysis
2 Dynamic mechanical analysis
3 Rubberyregion
4 Limited oxygen index
5 Notched Izod impact test

بود.   Ueshima seisakusho شرکت  از  استفاده  مورد  دستگاه 
ابتدا توسط دستگاه، يک شکاف6 روي نمونه ها ايجاد شد و سپس 
نمونه داراي شکاف در گيره مخصوص قرار گرفت و چکشي که در 
دستگاه تعبيه شده بود، به آن ضربه زده و نيروي مورد نياز براي 

شکستن نمونه اندازه گيري شد.
عدد اپوکسي  EEW(7( رزين مورد استفاده قبل و بعد از 
 ASTM انبساط به اپوکسي طبق استاندارد افزودن گرافيت قابل 
عامل  مقدار  محاسبه  بر  عالوه  تا  شد  گيري  اندازه   D1652-04

اپوکسي مورد  رزين  بر  انبساط  قابل  احتمالي گرافيت  تاثير  پخت، 
بررسي قرارگيرد.

روش کار(  2( 2
اپوکسي/( 1( 2( 2 کامپوزيت هاي  آماده سازي 

گرافيت قابل انبساط
و  ضدکف  ماده  ضدرسوب،  ماده  انبساط،  قابل  گرافيت 
ماده ديسپرس کننده در دمايC°50 تحت شرايط اختالط )همزن 
مغناطيسي( به رزين اپوکسي افزوده و به مدت 1 ساعت همزده شد. 
ترکيب درصدهاي مـورد استـفاده در تهيه کامپوزيت هاي اپوکسی/

گرافيت قابل انبساط در جدول2 آمده است.
الزم به ذکر است که مقدار %0/1 وزنی ماده ضدکف در 
مرحله اول اختالط و مقدار %0/2 وزنی نيز در مرحله دوم اختالط 
اضافه شد. همچنين  به سيستم  افزودن عامل پخت  مرحله  يعني 
ساعت   24 حدود  در  مخلوط  ماده ضدرسوب،  بهتر  عملکرد  براي 
شرکت  توسط  شده  ارائه  اطالعات  )براساس  شد  نگهداري  ثابت 
سازنده ماده ضد رسوب(. سپس مخلوط توسط همزن با دور 2000 
دور بر دقيقه به مدت4 دقيقه همزده شد. بعد از آن عامل پخت به 
همراه %0/3 وزنی ماده ضدکف به سيستم افزوده و در قالب هاي 
دماي  در  مدت 24 ساعت  به  نمونه ها  قالب گيري شد.  سيليکوني 
پخت  آون  در   80°Cدماي در  3 ساعت  مدت  به  و سپس  محيط 

شدند.

6 Notch
7 Epoxy equivalent weight

اندازه ذرات مساحت ويژه چگالی ميزان کربن ميزان خاکستر ميزان انبساط pH

80 mesh)177µm( 32 m2/g 2/2 g/cm3 99% 1   max 250 ml/g 8-6

جدول1 : مشخصات گرافيت قابل انبساط مصرفی

3e
EV
RT

= معادله 1 
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بهبود ویژگی های حرارتي، مقاومت به آتش و مکانيکي ...

نتايج و بحث( 2

و (  1( 2 انبساط  قابل  گرافيت  ويژگي هاي  بررسي 
منبسط شده

قابل  گرافيت  صفحات  ضخامت  و  شکل  بررسي  جهت 
روبشي  الکتروني  ميکروسکوپ  دستگاه  از  شده  منبسط  و  انبساط 
استفاده شد. الزم به ذکر است با قرار دادن گرافيت قابل انبساط 
منبسط  گرافيِت   800°C دماي  با  کوره اي  در  دقيقه   1 مدت  به 
شده حاصل گرديد. پس از شوک حرارتي، گازهاي متورم کننده طي 
لبه هاي گرافيت خارج  از  اسيد سولفوريک  و  بين گرافيت  واکنش 
ايجاد ريزساختار کرم  مانند و  و  انبساط صفحات  به  شده و منجر 
آکاردئوني گرافيت گرديد]14-16[. صفحات گرافيت قابل انبساط 
که متشکل از تعداد زيادی صفحات گرافيت مي باشد در شکل1 و 
مشاهده  قابل  در شکل2  شده  منبسط  گرافيت  کرم  مانند  ساختار 

است.
قـابـل  گــرافـيـت  ضخامت   SEM آزمون  کمک  به 
 100nm انبساط مورد اســتـفاده در اين پژوهش )شکل3( در حدود
و ضخامت گرافيت منبسط شده توسط حرارت )شکل4( در حدود 
nm 55 تخمين زده شد. الزم به ذکر است که ضخامت پوشش 

طال در حدود nm 35-30 است. راه ساده ديگری که براي بدست 
آوردن ضخامت صفحات گرافيت می تواند استفاده شود، معادله بين 

مساحت و ضخامت مواد صفحه اي است)معادله2(]17،18[. 

چگالی   ρ, cm2/gحسب بر  ويژه  مساحت   A آن  در  که 
بـرحسب g/cm3 و t ضخامت بر حسبcm است. همانطور که در 
جدول1 آمده است، مساحت ويژه و چگالی گرافيت قابل انبساط به 
آمده  g/cm3 2/2 مي باشد. ضخامت بدست  و   32 cm2/g ترتيب 
بين ضخامت  اختالف موجود  cm 30 است.  معادله2 در حدود  از 

بدست آمده از آزمونSEM و معادله2 را مي توان به عدم انبساط 
کامل صفحات گرافيت تحت دمايC˚800 نسبت داد.

بررسي واکنش پذيري رزين اپوکسي با گرافيت (  2( 2

قابل انبساط
و   COOH( فعال  سطحي  گروه  هاي  وجود  به  توجه  با 
OH( بر روي گرافيت قابل انبساط، احتمال واکنش گرافيت قابل 

شکل1 : تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشی گرافيت قابل انبساط

ضد کف
phr

ديسپرس کننده
phr

ضدرسوب
phr

گرافيت قابل انبساط
 phr

هاردنر
)%(

اپوکسي
)%(

نمونه

0 0 0 0 29 71 اپوکسی

0/3 0/02 0/7 2 29 71 E/EG 2

0/3 0/02 0/7 4 29 71 E/EG 4

جدول2 : ترکيب اجزا در نمونه هاي مختلف

شکل2 : تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشی 
800˚Cگرافيت منبسط شده تحت دماي

2A
tρ

= معادله2
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انبساط با رزين اپوکسي وجود دارد ]17-20[. به منظور بررسي اين 
اپوکسي  رزين  و  خالص  اپوکسي  رزين  از   EEW آزمون  احتمال، 
نتايج بدست  انبساط صورت گرفت.  قابل  حاوي%2 وزنی گرافيت 
آمده نشان داد که عدد اپوکسي رزين اپوکسي خالص 186 و رزين 
اپوکسي حاوي %2 وزنی از گرافيت قابل انبساط، معادل 215 بود. 
قابل  گرافيت  افزودن  از  بعد  رزين  اپوکسي  عدد  افزايش  بنابراين 
انبساط، حاکي از انجام واکنش شيميايي بين گروه اپوکسي رزين و 

گروه هاي سطحي گرافيت قابل انبساط است.

اپوکسي/(  2( 2 کامپوزيت  حرارتي  مقاومت  بررسي 
گرافيت قابل انبساط

رزين  پايداري حرارتي  ميزان   TGA آزمون  از  استفاده  با 
و  گرفت  قرار  بررسي  مورد  انبساط  قابل  گرافيت  حاوي  اپوکسي 
اين  از  آمده  نتايج بدست  اپوکسي خالص مقايسه گرديد.  رزين  با 

آزمون در شکل5 و جدول3 ارائه شده است.
اپوکسي خالص در شکل  رزين  براي  سه مرحله تخريب 
دمايي محدوده  بين  تخريب  مرحله  اولين  است.  مشاهده  قابل   5

اولين مرحله  تاC°330 صورت گرفته است. به طورکلی،   147°C

تخريب رزين اپوکسي پخت شده با آمين ها در محيط خنثي از آب 
زدايي  الکل نوع دوم)--CH2-CH(OH)-CH2(  و نيز خروج آب 
شروع مي شود ]21[ و منجر به تشکيل وينيل اتر )الکن غير اشباع( 
 330°Cمي گردد ]22[. دومين مرحله تخريب بين محدوده دمايي
 65% حدود  در  وزن  کاهش  يک  با  که  می دهد  رخ   440  °C تا 
در منحني TGA قابل مشاهده است. به نظر مي رسد که در اين 
مرحله شکست زنجير رزين اپوکسي صورت گرفته است که منجر 
گازي  آروماتيک  ترکيبات  و  آمين ها  اشتعال زا،  گازهاي  خروج  به 
شده است]23[. سومين مرحله تخريب نيز که بين محدوده دمايي

C°440 تا C°600 صورت مي گيرد، ممکن است به دليل تخريب 

مواد مقاوم تر باشد ]24،14[.

اپوکسي  تخريب  شروع  دماي  که  مي دهد  نشان  شکل5 
به   EG4و  EG2کامپوزيت هاي براي  و  C°147/1بوده  خالص 
ترتيب C°204/8 و C°219/9 است. دماي شروع تخريب با افزايش 
نظر مي رسدکه  به  است.  يافته  افزايش  انبساط  قابل  مقدارگرافيت 
پيوند ايجاد شده بين گرافيت قابل انبساط و رزين اپوکسي منجر 
افزايش دماي شروع تخريب شده است. دمايي که در آن %5  به 
خالص  رزين  از  بيشتر  مراتب  به  شده،  تخريب  کامپوزيت ها  از 
)C°259/1( بوده است. به طوري که اين دما براي کامپوزيت هاي

EG2 وEG4 به ترتيب C°276/3 و C° 289/3 است. مقدار زغال 

به   600°Cدر دماي  EG4و EG2 و  رزين خالص  براي  باقيمانده 
ترتيب %10/7،%14/6 و %15/5 است. با افزايش مقدار گرافيت قابل 
انبساط اين مقادير افزايش يافته است. الزم به ذکر است که ساختار 
کربن  اتم هاي  از  وجهی  شش  ساختار  يک  انبساط  قابل  گرافيت 

شکل2 : ضخامت بدست آمده براي گرافيت قابل انبساط با 
SEM استفاده از تصاوير

شکل4 :ضخامت بدست آمده براي گرافيت منبسط شده با استفاده از 
SEM تصاوير

شکل5 : نمودار TGA اپوکسي و کامپوزيت هاي 
اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط
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است که ترکيبات شيميايي از قبيل اسيد سولفوريک )H2SO4( بين 
صفـحات آن جـاي گرفته اند. يک واکنش احيا در دماي باالتر از 
C° 220 بين کربن و اسيد سولفوريک صورت مي گيرد )واکنش1( 

که منجر به خروج گازهاي متورم کننده از قبيل SO2 و CO2  و 
H2O مي شود. اين گازها از لبه گرافيت خارج شده و منجر به ايجاد 

يک زغال پف شده به شکل کرم و غيرقابل برگشت مي گردد ]25[. 
به نظر مي رسد که گرافيت قابل انبساط توانسته است يک 
نفوذ  مانع  و  ايجاد کند  در حال سوخت  پليمر  بر روي  زغال  اليه 
به  حرارت  انتقال  مانع  و  اشتعال زا  گازهاي  خروج  مانع  اکسيژن، 
دماي  افزايش  به  منجر  نهايت  در  و  گردد  حال سوخت  در  پليمر 
تخريب رزين و يا به عبارت ديگر منجر به افزايش پايداري حرارتي 

رزين شود.

بررسي خصوصيات اشتعال پذيري رزين اپوکسي (  4( 2
و کامپوزيت اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط

همچنين  و  اپوکسي  رزين  اشتعال پذيري  خصوصيات 
کامپوزيت هاي اپوکسي/گرافيت قابل انبساط با آزمون 1LOI  مورد 
ارزيابي قرار گرفت. نتايج بدست آمده از آزمون LOI براي رزين 
اپوکسي خالص و کامپوزيت هاي اپوکسي/گرافيت قابل انبساط در 

شکل6 ارائه شده است.
براي  و   18/7 خالص  اپوکسي  رزين  براي   LOI مقدار   
آمد.  بدست   30 و   25 ترتيب  به   EG4و  EG2 کامپوزيت هاي 
کامپوزيت اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط وقتي در مجاورت حرارت 
اثر  در   H2O و   CO2، SO2گازهاي علت خروج  به  مي گيرد،  قرار 
صفحات  بين  موجود  سولفوريک  اسيد  و  کربن  بين  احيا  واکنش 

1 Loss-on-ignition

سطح  روي  و  شده  تشکيل  حجيمي  زغال  انبساط،  قابل  گرافيت 
به عنوان يک سد  اين اليه زغال  قرار مي گيرد.  در حال سوختن 
حرارتي عمل کرده و مانع انتقال حرارت به پليمر در حال سوختن 
و مانع انتقال گازهاي اشتعال زاي حاصل از فرآيند سوختن به شعله 
مي گردد. همچنين با خروج اين گازها از واکنش بين کربن و اسيد 
سولفوريک، اکسيژن از منطقه در حال سوختن دور مي گردد ]14[. 
با افزايش مقدار گرافيت قابل انبساط، مقدار LOI افزايش می يابد 
که اين به دليل افزايش زغال با افزايش مقدار گرافيت قابل انبساط 

در ماتريس پليمري است.

و (  5( 2 اپوکسي  االستيک رزين  رفتار ويسکو  بررسي 
کامپوزيت اپوکسي/گرافيت قابل انبساط

خواص   DMAمکانيکي ديناميکي-  آزمون  از  استفاده  با 
ويسکواالستيک کامپوزيت هاي اپوکسي حاوي درصدهاي مختلف 
گرافيت قابل انبساط مورد مطالعه قرار گرفت. تغييرات مدول ذخيره و 
تانژانت اتالف در برابر دما براي تمامی نمونه ها در شکل7 نشان داده 
شده است. به منظور تحليل مناسب و دقيق تر نتايج بدست آمده از 

مقدار باقيمانده
C°600 جامد در

)%(
دماي %50تخريب

)C°(

دماي 
%5تخريب

)C°(

دماي شروع 
تخريب
)C°(

محدوده دمايي
سومين تخريب

)C°(

محدوده دمايي
دومين تخريب

)C°(

محدوده دمايي
اولين تخريب

)C°( نمونه

7/10 2/374 1/259 1/147 440-600 440-330 147-330 اپوکسي
6/14 4/386 3/276 8/204 600-525 525-360 204-310 E/EG2

5/15 2/396 3/289 9/219 530-600 365-530 219-365 E/EG4

جدول2 : نتايج آزمون TGAبراي رزين اپوکسي و کامپوزيت هاي اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط

C + 2H2SO4 → CO2  + 2H2O + 2SO2 واکنش1

شکل6 : مقادير LOI براي رزين اپوکسي و کامپوزيت هاي 
اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط
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اين آزمون، متغيرهای مختلف از قبيل دماي انتقال شيشه اي از روي 
مقدار بيشينه اتالف و چگالی اتصاالت عرضي از روي مدول ذخيره 
 در ناحيه الستيکي محاسبه شده و در جدول4 خالصه شده است.

دماي انتقال شيشه اي براي رزين اپوکسي خالص C˚75/8 بدست 
افزودن  از  بعد  اپوکسي  رزين  شيشه اي  انتقال  دماي  ميزان  آمد. 
براي  دما  اين  که  طوري  به  يافت،  افزايش  انبساط  قابل  گرافيت 
به  انبساط،  قابل  گرافيت  وزني   4% و   2% حاوي  کامپوزيت هاي 
ترتيب C˚77/3 و C˚78/1 تعيين گرديد. اين افزايش را مي توان به 
چسبندگي و برهمکنش مناسب بين پليمر و صفحات گرافيت قابل 
پليمري نسبت داد  نيز کاهش تحرک پذيري زنجبرهاي  انبساط و 
]17[. به نظر مي رسد که گرافيت قابل انبساط برهمکنش مناسبي 
با ماتريس پليمري داشته و توانسته حرکات زنجيرها را در ماتريس 
 EEWاندازه گيري از  آمده  بدست  نتايج  دهد.  کاهش  پليمري 
قابل  گرافيت  بين  مناسب  برهمکنش  و  تعامل  اين  از  حاکي  نيز 

انبساط و رزين اپوکسي بود.
اسيد  با  شده  عمل آوري  گرافيت  که  است  ذکر  به  الزم 
 )COOH و OH( منجر به ايجاد گروه هاي عاملي حاوي اکسيژن
فيزيـکي  همـکنش  بر  که  مي گردد  گرافـيت  صفـحات  روي  بر 
افزايش مي دهد  را  گرافيـت  و صفـحات  پليـمر  بيـن  و شيميايي 
]17-19[. همانطور که در شکل7 نيز قابل مشاهده است با افزايش 

درصد گرافيت قابل انبساط تا %2 وزني، افزايش در مدول ذخيره 
مشاهده مي گردد که اين افزايش نه تنها به دليل برهمکنش مناسب 
انبساط و رزين اپوکسي بوده، بلکه به پراکنش  بين گرافيت قابل 
و آرايش يافتگي مناسب صفحات گرافيت قابل انبساط در ماتريس 
پليمري نيز مربوط می شود. پس از عبور از اين مقدار، کاهش در 
مدول ذخيره مشاهده مي گرددکه اين امر مي تواند به دليـل احتمال 
تشکيل تجمعات ذرات در ماتريس رزيني با افزايش گرافيت قابل 

انبساط باشد.
چگالی اتصاالت عرضي کامپوزيت اپوکسي/ گرافيت قابل 
انبساط با افزايش مقدار گرافيت قابل انبساط تا %2 وزنی افزايش 
يافت. گروه هاي سطحي فعال موجود در سطح گرافيت قابل انبساط 
که قابليت واکنش دهي با گروه هاي فعال رزين اپوکسي را دارند به 
پخت بهتر رزين کمک کرده که اين امر منجر به افزايش خواص 
قابل  از گرافيت  باالتر  در درصدهاي  ولي  آن مي گردد ]27-20[. 
کاهش  زنجيرها  تحرک پذيري  گرانروی  افزايش  بواسطه  انبساط، 
يافته و بواسطه آن ميزان در دسترس بودن گروه هاي فعال پوشش 
براي انجام واکنش کاهش مي يابد. به عبارت ديگر صفحات گرافيت 
خود نيز مي توانند با ايجاد ممانعت فضايي در پوشش، فرآيند پخت 

را مختل کنند.

اپوکسي (  6( 2 رزين  کششي  خواص  بررسي 
وکامپوزيت هاي اپوکسي/گرافيت قابل انبساط

رفتار تنش-کرنش و همچنين رفتار شکست کامپوزيت هاي 
آزمون  توسط  انبساط  قابل  گرافيت  از  مختلف  درصدهاي  حاوي 
کشش مورد مطالعه قرار گرفت و با رزين اپوکسي خالص مقايسه 
گرديد. تغييرات تنش در برابر کرنش نمونه ها در شکل8 براي رزين 
خالص و کامپوزيت ها نشان داده شده است. براي مقايسه مناسب تر 
رفتار نمونه هاي مختلف در آزمون کشش، مقادير متغيرهای مختلف 
نظير مدول يانگ ، مقدار بيشينه ازدياد طول و استحکام کششي از 

جدول4 : نتايج آزمون DMA براي رزين اپوکسي و کامپوزيت هاي اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط

شکل7 : مدول ذخيره و تانژانت اتالف براي رزين اپوکسي و تمام 
نمونه هاي کامپوزيتي اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط

نمونه ها
Tg
C°

مدول ذخيره در ناحيه شيشه اي
M Pa

مدول ذخيره در ناحيه الستيکي
M Pa

چگالی اتصاالت عرضي
mol/cm3

5-10×1035/1015/4× 75/81/402اپوکسی

E/EG277/32/205× 1038/9699/4×10-5

E/EG478/11/455× 1038/2148/6×10-5
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نمودارهاي شکل8 محاسبه و در جدول  5 گزارش شده اند.

رزين  براي  کشش  آزمون  از  آمده  بدست  يانگ1  مدول 
اپوکسي خالصMPa 2051/3 بدست آمد. همانگونه که مشاهده 
اپوکسي  رزين  به  انبساط  قابل  گرافيت  ذرات  افزودن  با  مي شود 
مدول يانگ افزايش يافته است. به طوري که مقدار اين افزايش 
براي کامپوزيت هاي حاوي%2 و %4 وزني از گرافيت قابل انبساط 
به ترتيب %28 و %50 بوده است. اما افزايش در استحکام کششي 
و مقدار بيشينه ازدياد طول با افزايش مقدار گرافيت قابل انبساط 
يافت.  کاهش  مقدار  اين  از  عبور  از  پس  و  افزايش  وزنی   2% تا 
به  منجر  انبساط  قابل  گرافيت  وزني   2% حاوي  کامپوزيت هاي 
وزنی   4% حاوي  کامپوزيت  و  کششي  استحکام  در   30% افزايش 
از صفحات گرافيت قابل انبساط، منجر به کاهش %15 استحکام 
کششي نسبت به رزين خالص شده است. به نظر مي-رسد افزايش 
مقدار گرافيت قابل انبساط سبب ايجاد مراکزی براي تمرکز تنش 

شده که اين امر می تواند موجب کاهش استحکام کششي گردد.
به  مي توان  را  يانگ  مدول  و  کششي  استحکام  افزايش 
باالي  منظر  به  سطح  نسبت  گرافيت  صفحات  باالي  استحکام 
که  داد  نسبت  اپوکسي  رزين  و  گرافيت  مناسب  چسبندگي  و  آن 
تمامی اين عوامل منجر به انتقال بار مناسب از ماتريس به صفحات 

1 Young’s moduluse

گرافيت مي گردد. چسبندگي مناسب گرافيت قابل انبساط و اپوکسي 
به دليل حضور گروه هاي سطحي موجود در گرافيت قابل انبساط، 
حرکات زنجيرهاي پليمري را تحت بارگذاري محدودکرده و منجر 
به افزايش مدول مي گردد ]17[. مقدار استحکام کششي کمتر در 
E/EG4 را مي توان به تجمع اجتناب ناپذير صفحات گرافيت نسبت 

داد. وقتي کامپوزيت ها تحت تنش قرار مي گيرند، نقاط تجمع يافته 
به شکست زود هنگام  به عنوان مراکز تنش عمل کرده و منجر 

مي شوند ]17[.

بررسي خواص  مقاومت به ضربه رزين اپوکسي (  7( 2
و کامپوزيت هاي اپوکسي/گرافيت قابل انبساط

آزمون مقاومت به ضربه براي رزين اپوکسي و نمونه هاي 
اين  از  آمده  بدست  نتايج  شد.  انجام  انبساط  قابل  گرافيت  حاوي 

آزمون در شکل9 آورده شده است.
 21512  j/m حدود  در  اپوکسي  رزين  ضربه  به  مقاومت 
بدست آمد. به طور کلی، رزين اپوکسي پخت شده با آمين ها بسيار 
سخت و شکننده است، بنابراين مقاومت به ضربه آنها نسبتًا پايين 
است ]27[. همانطور که از شکل9 قابل مشاهده است، مقاومت به 
ضربه  نمونه حاوي %2 وزنی از گرافيت قابل انبساط افزايش يافته 
است )j/m 1888/27( که مي تواند به برهمکنش مناسب صفحات 
فعال  گروه هاي  حضور  باشد.  مربوط  پليمري  ماتريس  با  گرافيت 
روي صفحات گرافيت منجر به افزايش برهمکنش مناسب صفحات 
با ماتريس پليمري شده و همچنين صفحات گرافيت قابل انبساط 
رزين  به ضربه  مقاومت  محکم،  و  پرکننده سخت  يک  عنوان  به 

اپوکسي را افزايش داده است.
با افزايش مقدار گرافيت قابل انبساط به %4 وزنی، به علت 
پراکنش نامناسب و تجمع ذرات گرافيت قابل انبساط، برهمکنش 
ايجاد  تجمعات  ضمن  در  و  يافته  کاهش  ماتريس  و  ذرات  بين 

شکل8 : نمودار تنش-کرنش رزين اپوکسي و کامپوزيت هاي 

جدول5 : نتايج حاصل از نمودارهاي تنش-کرنش براي رزين اپوکسي و کامپوزيت هاي اپوکسي/ گرافيت قابل انبساط
مدول يانگنمونه

(M Pa)

بيشينه ازدياد طول
)%(

استحکام کششي
(M Pa)

چقرمگي
)سطح زير منحني(

3/20514/16/374/38اپوکسي
E/EG29/26376/14/487/48
E/EG47/30777/08/317/15
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شده به عنوان نقاط تمرکز تنش موجب کاهش مقاومت به ضربه 
کامپوزيت تا j/m 1384/21 مي گردد.

 نتيجه گيری( 4
100nmصفحات گرافيت قابل انبساط با ضخامت تقريبي

براي تهيه کامپوزيت هاي %2 و %4 وزني اپوکسي/ گرافيت قابل 
به  منجر  انبساط  قابل  گرافيت  افزودن  گرديد.  استفاده  انبساط 
افزايش پايداري حرارتي و مقاومت به آتش رزين اپوکسي گرديد. 
دماي انتقال شيشه اي رزين نيز بعد از افزودن گرافيت قابل انبساط 
نيز  کشش  آزمون  از  آمده  بدست  يانگ  مدول  کرد.  پيدا  افزايش 
اما  يافت.  افزايش  آن  مقدار  افزايش  و  گرافيت  صفجات  ورود  با 
استحکام کششي، مدول ذخيره، چگالی اتصاالت عرضي و مقاومت 
انبساط  قابل  گرافيت  از  وزني   2% افزودن  از  بعد  رزين  ضربه  به 
افزايش و پس از عبور از اين مقدار کاهش يافت. به نظر مي رسد 
به  مقاومت  و  مکانيکي، حرارتي  لحاظ خصوصيات  از  بهينه  نقطه 

آتش کامپوزيت حاوي%2 وزنی از گرافيت قابل انبساط است.
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