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Abstract
In this research, nanocomposite coatings based on epoxy containing pristine graphene oxide and starch-modified graphene oxide are prepared and characterized by Fourier transfer infrared spectroscopy, and their crosslinking behavior is studied using nonisothermal
differential scanning calorimetry. These nanocomposites, because of having platelet-like
nanomaterials inside and their organic origin, can be applied as coating on metal surface
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in diverse industries.The reason behind using starch was its natural basis and abundance of
hydroxyl groups in its structure which can take part in crosslinking reaction with epoxide.

Epoxy nanocomposite

Neat epoxy systems having amine curing agent, and nanocomposites containing epoxy,

Starch

amine curing agent, andpristine or starch-modified graphene oxide nanosheets were cured

Crosslinking reactions

at different heating rates to assess their curing behavior. Change in hearing rate of test

Differential scanning calorimetry

caused change in onset and peak temperature of the exotherm curves and consequently heat
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of reaction changed. It was observed that the presence of the graphene oxide nanosheets
hindered the crosslinking reactions, while surface modification of them with starch natural
polymer compensated for such a hindrance via catalytic role of starch, and increased crosslink density of system.
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چکـيده
در ایــن پژوهــش ،پوشــشهای نانوکامپوزیتــی بــر پایــه اپوکســی حــاوی نانــو صفحــات اصــاح نشــده
اکســیدگرافن و اکســیدگرافن اصــاح شــده بــا نشاســته تهیــه و بــه کمــک طیفســنجی مــادون قرمــز
شناســایی شــده و رفتــار شــبکهای شــدن آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای آزمــون گرماســنجی روبشــی
تفاضلــی غیــر همدمــا مطالعــه شــده اســت .ایــن نانوکامپوزیتهــا ،بــه دلیــل دارا بــودن نانــوذرات
صفحــهای و منشــأ آلــی ،میتواننــد بــه عنــوان پوشــش ســطح فلــزات در صنایــع مختلــف اســتفاده شــوند.
دلیــل اســتفاده از نشاســته ،طبیعــی بــودن آن و نیــز فراوانــی گروههای هیدروکســیل در ســاختار آن اســت که
میتواننــد بــا حلقــه اپوکســی وارد واکنــش پخــت یــا شــبکهای شــدن شــوند .ســامانههای اپوکســی خالــص
دارای عامــل پخــت آمینــی و نیــز ســامانههای کامپوزیتــی حــاوی رزیــن اپوکســی ،عامــل پخــت آمینــی و
نانوصفحــات اکســیدگرافن اصــاح نشــده یــا اصــاح شــده بــا نشاســته در نرخهــای حرارتــی مختلــف
پخــت شــدهاند تــا رفتــار حرارتــی آنهــا بهدســت آیــد .تغییــر نــرخ گرمایــش در آزمــون مذکــور ســبب
تغییــر دمــای آغــاز و دمــای اوج منحنیهــای گرمــازا شــده و گرمــای واکنــش نیــز بــه تبــع آن تغییــر
میکنــد .مشــاهده شــد کــه حضــور نانوصفحــات اکســیدگرافن ،واکنشهــای شــبکهای شــدن را بــه تأخیــر
میانــدازد .حــال آنکــه اصــاح ســطحی آنهــا بــا پلیمــر طبیعــی نشاســته از طریــق نقــش کاتالیــزوری ،ایــن
میــزان تاخیــر را جبــران نمــوده و چگالــی شــبکهای شــدن ســامانه بــاال مــیرود.
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مقدمه
رزين هــای اپوكســي امــروزه از جملــه پرمصرف تريــن
رزين هــاي پليمــري بــوده و در صنايــع متنوعــی از قبیــل
صنعــت رنــگ ،پوشــش ،کفپــوش و کامپوزیت هــای پلیمــری
بــه عنــوان پلیمرهــای مهندســی اســتفاده می شــوند [.]3-1
ایــن رزین هــا قادرنــد در ســامانه دوجزئــی بــه همــراه عوامــل
شــبکه ای کننده مناســب و در مجــاورت حــرارت و در شــرایط
مختلفــی از دمــا و زمــان و از طریــق واکنش هــای شــبکه ای
ســه بعــدی ،تبدیــل بــه مــاده ای گرماســخت شــده و اســتحکام
مکانیکــی بســیار بــاال ،چقرمگــی مناســب ،مقاومــت شــیمیایی
بــاال ،مقاومــت مناســب در برابــر رطوبــت و نیــز مقاومــت
قابــل قبولــی در برابــر خوردگــی از خــود نشــان دهنــد [4و.]5
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بایــد بــه ایــن ویژگی هــای مطلــوب اپوکســی ،قابلیت هــای
دیگــری همچــون مقاومــت حرارتــی مناســب ،چســبندگی
قابــل قبــول بــه ســطوح مختلــف از جملــه شیشــه و فلــزات
و نیــز مقاومــت الکتریکــی قابــل قبــول و جمع شــدگی ناچیــز
آن پــس از شــبکه ای شــدن را نیــز اضافــه کــرد [ .]6بــر ایــن
اســاس ،بایــد اذعــان کــرد کــه دامنــه کاربــرد رزین هــای
اپوکســی در ســطح قابلیت هــای مــواد مهندســی بســیار
گســترده اســت و کم تــر پلیمــری را می تــوان یافــت کــه ایــن
طیــف گســترده از رضایت منــدی را پوشــش دهــد [ .]7ایــن
شــاخصههای عملکــردی بســیار مطلــوب بــه همــراه تنــوع
ســامانه های اپوکســی (بــا توجــه بــه امــکان پخــت شــیمیایی
آن بــا عوامــل پخــت گوناگــون ونیــز هزینه هــای منطقــی و
قابــل قبــول) ســاخت پوشــش های اپوکســی را موجــه ســاخته
اســت [.]10-8
باوجــود ویژگی هــای مطلــوب ذکــر شــده ،رزین هــای
اپوکســی کاســتی هایی نیــز دارنــد كــه از آن جملــه مي تــوان
بــه شــكنندگي آســان ،چقرمگــي انــدک و نیــز پايــداري
حرارتــی نامناســب آن هــا اشــاره کــرد [ .]14-12اســتفاده
از نانوپرکننده هــا و نانوافزودنی هــای دارای ابعــاد و اشــکال
هندســی مختلــف یکــی از ســاده ترین روش هــای مرســوم
بــرای رفــع نقــاط ضعــف ذکــر شــده و تقویــت اپوکســی
از نظــر خــواص مکانیکــی ،حرارتــی و رســانایی الکتریکــی
اســت [ .]15بــا ایــن حــال ،بایــد توجــه داشــت کــه میــزان

بهبــود خــواص نهایــی بــه میــزان قابــل توجهــی بــه چگونگــی
پراکنــش نانوپرکننده هــا در بســتر پلیمــر و نیــز بــه چگالــی
شــبکه ای شــدن یــا اتصــاالت عرضــی شــبکه در حضــور
پرکننده هــا بســتگی دارد [ .]16از آنجــا کــه خــواص نهایــی
بــه نوعــی تابــع نحــوه شــکل گیری شــبکه های ســه بعــدی
در ســامانه های اپوکســی حــاوی نانــوذرات اســت ،بررســی
مشــخصه های شــبکه ای شــدن یــا ویژگی هــای پخــت شــبکه
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و می توانــد بــه درک
ارتبــاط میــان ریزســاختار و خــواص نانوکامپوزیت هــای
اپوکســی کمــک کنــد .ایــن رفتــار در ســامانه های دیگــر
کــه قابلیــت پخــت دارنــد نیــز مشــاهده شــده اســت [-17
 .]20ایــن مطالعــات مــی توانــد بــا اســتفاده از گرماســنجی
روبشــی تفاضلــی صــورت گیــرد کــه در دو حالــت هم دمــا و
غیرهم دمــا ،بــه ترتیــب در نرخ هــای حرارتــی ثابــت و متغیــر
قابــل انجــام اســت و اطالعــات مهمــی از قبیــل دمــای آغــاز
پخــت ،دمــای اوج منحنــی گرمــازا و نیــز میــزان گرمــای
واکنــش ،همگــی از ایــن آزمــون بــه دســت می آینــد [21و.]22
اکســیدگرافن ( )graphene oxidem, GOیکــی از
نانوپرکننده هــای صفحــه ای از خانــواده کربــن اســت کــه
بــه شــکل صفحــات جــدا از هــم از اســیدی شــدن گرافیــت
به دســت می آیــد و دارای مــدول مکانیکــی بســیار بــاال و
قابلیــت رســانش گرمایــی و الکتریکی مناســب اســت .بنابراین،
افــزودن ایــن مــاده بــه اپوکســی می توانــد برخــی نقیصه هــای
ایــن مــاده را از میــان بــردارد .اکســیدگرافن در ســطح خــود
بــه طــور هم زمــان دارای گــروه هــای هیدروکســیل و اپوکســی
اســت و می توانــد نقــش دوگانــه ای در ایجــاد واکنــش میــان
رزیــن و نانوصفحــات و عامــل شــبکه ای کننده و نانوصفحــات
ایفــا کنــد .البتــه مشــابه تمــام نانوصفحــات دیگــر ،انتظــار
مــی رود کــه حضــور چنیــن ذرات صفحــه ای بزرگــی ســبب
جلوگیــری از برخــورد مناســب میــان عوامــل اپوکســیدی
رزیــن و عامــل شــبکه ای کننده شــده و واکنش هــای شــبکه
ای شــدن را مختــل کنــد .بنابرایــن براینــد مزایــا و معایــب،
می توانــد میــزان پیشــرفت واکنش هــای شــبکه ای شــدن را
تعییــن کنــد .شــایان ذکــر اســت کــه درشــرایطی کــه ایــن
صفحــات بــه هــم چســبیده باشــند ،نمی تواننــد زنجیرهــای
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تجربی

مواد

در ایــن پژوهــش ،از رزیــن اپوکســی بــا شــکل فیزیکــی
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ســنتز ،شناســایی و اصالح ســطحی نانوصفحات اکســیدگرافن:
نانــو صفحــات اکســید گرافــن بــه روش  Hummerبهبــود
یافتــه ،ســنتز شــده اند .میــان الیــه ای شــدن ()intercalation
پــودر گرافیــت طبیعــی بــا اســید انجــام شــد کــه طــی آن
 2گــرم از گرافیــت بــه محلــول  50میلی لیتــری از H2SO4
تحــت هــم زدن و در دمــای محیــط اضافــه شــد و یک ســاعت
ادامــه پیــدا کــرد .در مرحلــه بعــد 2 ،گــرم نیترات ســدیم بــه
محلــول تهیــه شــده اضافــه شــد و در دمــای صفــر درجــه
ســانتی گراد بــا اســتفاده از حمــام آب یــخ بــه مــدت یــک
ســاعت دیگــر بــه کمــک هــم زن مغناطیســی تحــت اختــاط
قــرار گرفــت .ســپس  7/3گــرم از اکســیدکننده  KMnO4بــه
تدریــج بــه محتویــات ظــرف اضافــه شــده و بــه مــدت 2
ســاعت در دمــای  35درجــه ســانتی گرادتحت اختــاط قــرار
گرفــت .ســپس  46میلی لیتــر آب یــون زدوده بــه مخلــوط
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پلیمــری را در میــان خــود جــای دهنــد و لــذا از کارایی ســطح
فعــال آن هــا کاســته می شــود .بــرای رفــع دســته ای شــدن ایــن
نانوصفحــات ،می تــوان آن هــا را بــا عوامــل شــیمیایی مختلــف
بــا طول هــای مناســب اصــاح کــرد تــا واکنــش پخــت بــدون
اثــر ممانعــت فضایــی نانوصفحــات پیــش رود [.]23
نشاســته پلیمــری ،طبیعــی و دارای گروه هــای فعــال
هیدروکســیل اســت کــه می تواننــد پخــت یــا شــبکه ای
شــدن اپوکســی را تســریع کننــد .پیش تــر ،تأثیــر کاتالیــزوری
گروه هــای هیدروکســیلی بــر پیشــرفت واکنش هــای شــبکه ای
شــدن در ســامانه های حــاوی اپوکســی و عامــل پخــت آمینــی
در اصالح کننده هــای شــیمیایی یــا ســاختاری زیست ســازگار و
متفــاوت از نشاســته در نتایــج تحقیقــات ایــن گــروه پژوهشــی
اثبــات شــده اســت .اصالح کننده هــا در ســطح نانوپرکننده هایی
بــا شــکل هندســی متفاوتــی از صفحــات اکســید گرافــن قــرار
گرفتنــد [ .]24در ایــن تحقیــق ،پوشــش های آلــی از جنــس
نانوکامپوزیت هــای برپایــه اپوکســی حــاوی نانــو صفحــات
اصــاح نشــده اکســیدگرافن و اکســیدگرافن اصــاح شــده
بــا نشاســته تهیــه و بــه کمــک آزمــون طیف ســنجی مــادون
قرمــز تبدیــل فوریــه ،مشــخصه یابی شــده ،رفتــار شــبکه ای
شــدن آن هــا بــا اســتفاده از داده هــای آزمــون گرماســنجی
روبشــی تفاضلــی ()differential scanning calorimetry, DSC
غیرهم دمــا مطالعــه شــده اســت .ســامانه های اپوکســی خالــص
دارای عوامــل پخــت آمینــی و نیــز ســامانه های کامپوزیتــی
تهیــه شــده حــاوی رزیــن اپوکســی ،عامــل پخــت آمینــی و
نانوصفحــات اکســیدگرافن اصــاح نشــده یــا اصــاح شــده بــا
نشاســته در نرخ هــای حرارتــی مختلــف پخــت شــده و رفتــار
حرارتــی آن هــا مطالعه شــده اســت .بــا تغییــر نــرخ گرمایش در
آزمــون گرماســنجی روبشــی تفاضلــی ،مقادیــر دمــای آغازین و
دمــای اوج منحنی هــای گرمــازای به دســت آمــده و نیــز گرمــای
واکنــش (مســاحت محصــور میــان خــط مبنــای افقــی در ایــن
آزمــون و منحنی هــای گرمــازای به دســت آمــده) تغییــر کــرده و
در مــورد نحــوه تغییــرات آن هــا بحــث شــده اســت.

مایــع در دمــای محیــط و ساخته شــده بــر پایــه بیس فنــول
 A /اپیکلروهیدریــن از تولیــدات شــرکت Sigma Aldrich
ایتالیــا بــا شناســه تجــاری  406821اســتفاده شــده اســت .وزن
معــادل اپوکســی ( )EEWایــن رزیــن برابــر بــا  174گــرم بــر
اکــی واالن و گرانــروی آن  40-100پــواز (اندازه گیــری شــده
در دمــای محیــط) و چگالــی آن  169.1گــرم بــر ســانتیمتر
مکعــب بــوده اســت .تری اتیلن تترامیــد نیــز بــه عنــوان عامــل
شــبکه ای کننده از همــان شــرکت تحــت نــام تجــاری EPH
 925تهیــه شــده اســت .نانوصفحــات اکســید گرافــن بــه روش
 Hummerاز پــودر گرافیــت طبیعــی دارای دانه بنــدی  325و
خلـ�و ص  %99تهیــه شــده از شــرکت  Alfa Aesarشــهر �Karl
 sruheکشــور آلمــان ســنتز شــده اند .روش اصــاح ســطحی
نانوصفحــات اکســیدگرافن بــا نشاســته در بخــش بعــدی ذکــر
شــده اســت .نشاســته بــه شــکل پــودر بــا چگالــی تــوده ای
0/3گــرم بــر ســانتی متر مکعــب و حاللیــت  30گــرم بــر لیتــر
و  pHمعــادل بــا  6-7/5از شــرکت  Merckآلمــان خریــداری
شــد .ســایر مــواد شــامل اســیدها ،اکســیدکننده و حالل هــای
مــورد اســتفاده در ســنتز و اصــاح ســطحی اکســیدگرافن نیــز
از همیــن شــرکت خریــداری شــدند و بــدون اصــاح ثانویــه
اســتفاده شــده اند.
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شکل -1اصالح سطحی اکسید گرافن با پلیمر طبیعی نشاسته برای
تهیه GO-St

مــواد واکنش دهنــده اضافــه شــد و بــه ســرعت در دمــای 90
درجــه ســانتی گراد بــه مــدت  30دقیقــه قــرار گرفــت .در

نحــوه آماده ســازی نانوکامپوزیت هــا و آزمــون
ـی
ـی تفاضل ـ
ـنجی روبش ـ
گرماس ـ
در ایــن پژوهــش ،نانوکامپوزیت هــای اپوکســی حــاوی
اکســیدگرافن اصــاح نشــده ( )GOو اصــاح شــده بــا
نشاســته ( )GO-Stکــه در آنهــا  0/1درصــد وزن نمونــه را
نانوصفحــات تشــکیل می دهنــد ،تهیــه شــده اند .مخلــوط
اپوکســی و نانوصفحــات ابتــدا بــه مــدت ســی دقیقــه بــه
کمــک همــزن مکانیکــی و ســپس در ســه نوبــت ده دقیقــه ای
در دســتگاه فراصــوت دارای کاوش گــر بــا چرخــه  0/5و
دامنــه  ،100بــرای اســتحصال توزیــع یکنواخــت پرکننــده در
زمینــه پلیمــری تحــت فراینــد پراکنــش قــرار گرفتنــد .پیــش از
اســتفاده از دســتگاه فراصــوت و در جهــت جلوگیــری از خطــا
در آزمون هــا ،کاوشــگر دســتگاه بــه خوبــی بــا اســتون شســته
شــد .بــرای جلوگیــری از هرگونــه خطــای آزمایشــگاهی،
مخلــوط حاصــل در دمــای پاییــن نگــه داری شــد .پــس از
آماده ســازی نمونه هــا و کالیبره کــردن دســتگاه  ،DSCعامــل
شــبکه ای کننــده بــه نســبت اســتوکیومتری بــه مخلــوط رزیــن
و پرکننــده اضافــه شــده و بــه مــدت  5دقیقــه بــا همــزن
مکانیکــی مخلــوط شــد و ســپس ســریع ًا در دمــای صفــر
درجــه ســانتی گراد نگهــداری شــد تــا از هرگونــه پیش پخــت
جلوگیــری شــود .ســپس مقــدار  5میلی گــرم از نمونــه در
محفظــه دســتگاه گرماســنج بــرای انجــام آزمــون قــرار گرفــت.
آزمــون گرماســنجی بــه کمــک دســتگاه Mettler-Toledo
ســاخت کشــور ایتالیــا و مــدل  882e Toledoصــورت گرفــت.
پــس از قرارگیــری نمونه هــا و برقــراری جریــان نیتــروژن
درون محفظــه دســتگاه ،نمونــه تحــت  4نــرخ حرارتــی
فصلنامه علمي ــ پژوهشی پژوهشهای کاربردی مهندسی شیمی  -پلیمر
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نهایــت ،بــرای خاتمــه دادن بــه واکنــش اکســایش 16 ،میلی لیتر
آب اکســیژنه بــا درصــد وزنــی  30و متعاقبـ ًا  140میلی لیتــر آب
مقطــر بــه مخلــوط اضافــه شــد و یــک ســاعت دیگــر آمایــش
شــد .محلــول تعلیقــی حاصــل بــه کمــک دســتگاه گریــز از
مرکــز بــا دور  4500دور بــر دقیقــه و بــه مــدت  20دقیقــه
تحــت تأثیــر نیــروی گریــز از مرکــز قــرار گرفــت و ته مانــد آن
دوبــار بــا اســید-کلریدریک  1مــوالر شست وشــو و ســه بــار
دیگــر بــا آب یــون زدوده شســته شــد .فراینــد تبــادل حــال،
تکمیــل و پراکنــش اکســیدگرافن در اتانــول به دســت آمــد و
بــرای اصــاح ســطحی بــا نشاســته درمرحلــه بعــدی آمــاده
شــد.
بــرای اصــاح ســطحی نانوصفحــات اکســیدگرافن بــا
نشاســته ،ابتــدا  2گــرم از پراکنــش تهیه شــده در مرحلــه قبــل
در  70میلی لیتــر از محلــول  5نرمــال ســود قــرار گرفــت و
 pHمخلــوط بــه  12رســانیده شــد .ســپس  4میلی گــرم از
اپیکلروهیدریــن ( )ECHقطــره قطــره بــه مخلــوط افــزوده شــد
و بــرای مــدت  12ســاعت در دمــای محیــط تحــت اختــاط
در حضــور همــزن مغناطیســی قــرار گرفــت .ســپس  3/5گــرم
از پــودر نشاســته بــه ظــرف واکنــش اضافــه شــد و  6ســاعت
دیگــر در دمــای  85درجــه ســانتی گراد تحــت آمایــش قــرار
گرفــت .رســوب حاصــل از ایــن فعــل و انفعــاالت بــا دســتگاه
نیــروی گریــز از مرکــز جداســازی و پــس از شست وشــو
بــا آب داغ و اســتون پــودر حاصــل کــه همــان اکســیدگرافن

اصــاح شــده بــا نشاســته ( )GO-Stاســت در دمــای  75درجــه
ســانتی گراد خشــک و بــرای تهیــه نمونه هــای نانوکامپوزیتــی
ذخیــره شــد .شــکل  1رونــد تهیــه ایــن مــاده را نشــان می دهد.
در ایــن مرحلــه نیــاز اســت کــه اتصــال گروه هــای شــیمیایی به
ســطح نانوصفحــات تأییــد شــود .دســتگاه طیف ســنجی مادون
قرمــز تبدیــل فوریــه ( )FTIRبــرای شناســایی نمونه هــای تهیــه
شــده بــه کار رفــت .نمونه هــا بــا اســتفاده از قــرص  KBrدر
محــدوده طــول مــوج بیــن  400تــا  14000-cmبــا دقــت
 14-cmمــورد روبــش قــرار گرفــت.
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مختلــف اعــم از  7/5 ،5 ،2/5و  10درجــه ســانتی گراد بــر
دقیقــه در محــدوده دمایــی  30تــا  250درجــه ســانتی گراد
حــرارت دیــد .در ایــن آزمــون نمونــه و مــاده مرجــع (ظــرف
آلومینیمــی عــاری از نمونــه) ،در محیط یکســان قــرار می گیرند
و هــر دو بــا ســرعتی ثابــت گــرم یــا ســرد می شــوند تــا میــزان
انــرژی الزم بــرای حفــظ اختــاف دمایــی صفــر میــان نمونــه
و مــاده مرجــع اندازه گیــری شــود .ضمــن گرمادهــی ،فراینــد
شــبکه ای شــدن یــا پخــت رزیــن بــا عامــل پخــت پیــش
مــی رود و پیوندهــای عرضــی تشــکیل می شــوند .حضــور GO
و نیــز  GO-Stمی توانــد منجــر بــه تغییــر مشــخصه های پخــت
اپوکســی شــود کــه در بخــش بعــد مــورد بحــث قــرار گرفتــه
اســت .شــایان گفتــن اســت کــه نــرخ تحــوالت ســینتیک
بســتگی شــدیدی بــه نــرخ گرمایــش دارد .معمــوالً دقــت
محاســبات در نــرخ حرارتــی پاییــن بــه طــور قابــل توجــه
باالتــر و نتایــج به دســت آمــده قابــل اطمینان تــر اســت .پس از
انجــام فراینــد پخــت بــا اعمــال حــرارت ،فرایندهــای پخــت،
بلورینگــی و نیــز تحــوالت کاتالیســتی ناشــی از حضــور
گروه هــای عاملــی نشاســته همگــی بــه طــور هم زمــان اتفــاق
می افتنــد .ایــن تحــوالت حرارتــی کــه درون مــاده رخ می دهــد
بــه صــورت اوج گرمــازا یــا گرماگیــر (بــه ترتیــب مربــوط بــه
پخــت و بلورینگــی) ظاهــر می شــود .دمــای آغازیــن و دمــای
بیشــینه بــه همــراه گرمــای آزاد شــده ناشــی از شــبکه ای شــدن
اپوکســی (مســاحت محصــور میــان خــط افقــی و منحنــی
گرمــازای پخــت) محاســبه می شــود.
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بــا بیشــینه  3412 cm-1مربــوط بــه پیونــد کششــی  O-Hو
 2918cm-1مربــوط بــه پیونــد  C-Hرا نشــان داد .طیــف مربــوط
بــه اکســیدگرافن اصــاح شــده در کار پیشــین نیــز همین گونــه
بــوده اســت [.]10
عملکــرد نانوصفحــات اصــاح شــده بــا نشاســته ،یعنــی
 GO-Stدر ســامانه اپوکســی حــاوی عامــل پخــت آمینــی بــا
مطالعــه رفتــار پخــت یــا شــبکه ای شــدن نمونه هــا تحــت
شــرایط گرمایشــی مختلــف اعمال شــده در آزمون گرماســنجی
تفاضلــی روبشــی درک می شــود .از آنجایــی کــه کلیــه خواص
فیزیکــی و مکانیکــی کامپوزیت های گرماســخت ،مانند ســامانه
اپوکســی تهیــه شــده در ایــن تحقیــق ،بــه نوعــی وابســته بــه
تحــوالت ســینتکی و تغییــرات شــبکه های ســه بعــدی تشــکیل
شــده اســت ،بنابرایــن مطالعــه رفتــار پخــت نمونه هــای حاوی
 GOو  GO-Stو مقایســه نتایــج آن هــا برحســب تغییــرات
مشــاهده شــده در مشــخصه های پخــت می توانــد بســیار حائــز
اهمیــت باشــد .شــکل  3منحنی هــای گرمــازای به دســت آمــده
از آزمــون گرماســنجی تفاضلــی روبشــی را نشــان می دهــد.
مطابــق آنچــه در شــکل  3مشــاهده می شــود ،واکنــش پخــت
بــرای تمــام نمونه هــا از خودتسریع شــوندگی عبــور کــرده
اســت؛ زیــرا در همــه نمونه هــا و فــارغ از نــرخ گرمایــش ،تنها
یــک منحنــی گرمــازا دارای یــک نقطــه اوج مشــاهده می شــود
[23و .]24همچنیــن صرف نظــر از نــوع نمونــه ،مشــاهده
می شــود کــه بــا افزایــش ســرعت حــرارت ،تمامــی نقــاط
اوج منحنی هــا بــه ســمت راســت ،یعنــی بــه ســمت دماهــای
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نتایج و بحث
طیف هــای تبدیــل فوریــه نشاســته ،اکســیدگرافن و
اکســیدگرافن اصــاح شــده بــا نشاســته در شــکل  2نشــان داده
شــده اســت .اکســیدگرافن طیف هــای  3200 cm-1مربــوط بــه
پیونــد کششــی  1715 cm-1, O-Hمربــوط بــه پیونــد کششــی
 C=Oو  1642 cm-1مربــوط بــه پیونــد خمشــی  O-Hاســت.
ایــن در حالــی اســت کــه نشاســته ،طیف هــای 3412 cm-1
مربــوط بــه ارتعــاش کششــی پیونــد  2918 cm-1, O-H ,مربــوط
بــه پیونــد  C-Hو  1007 cm-1مربــوط بــه پیونــد کششــی C-H
را نشــان داد .طیــف تبدیــل فوریــه اکســیدگرافن اصــاح شــده
بــا نشاســته ،طیــف پهنــی در محــدوده  3087تــا 3629 cm-1

شکل  -2طیف تبدیل فوریه مادون قرمز نشاسته ،اکسیدگرافن،
اکسیدگرافن اصالح شده با نشاسته
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شکل -3منحنیهای گرمازای بهدست آمده در نرخهای گرمایش مختلف

باالتــر جابه جــا می شــوند .ضمــن آنکــه پخــت در نرخ هــای
گرمایــش باالتــر در بــازه دمایــی گســترده تری تکمیل می شــود
کــه بیان گــر محتــوای بــاالی انــرژی ســامانه و امــکان باالتــر
تحــرک مولکولــی اســت.
بــه طــور کلــی ،از آنجــا کــه ضمــن پخــت ،رزیــن اپوکســی
از حالــت مایعــی گرانــرو بــه تدریــج بــه شــبکه ای شــبه جامد
و در نهایــت بــه شــبکه ای جامــد تبدیــل می شــود ،می تــوان
میــزان فعالیــت گروه هــای واکنش گــر در ســامانه و نیــز توانایــی
تحــرک مولکولــی آن هــا را بــا پایــش نــرخ حرارتــی تنظیــم

کــرد .در ایــن راســتا ،دو مشــخصه اصلــی پخــت یعنــی دمــای
اوج و میــزان گرمــای آزاد شــده در حیــن پخــت از منحنی هــای
شــکل  3اســتخراج و در جــدول  1گــردآوری شــده اند.
جــدول  1می توانــد اطالعــات بیشــتری را بــه صــورت کمــی
ارائــه دهــد .مشــاهده می شــود کــه در تمامــی نرخ هــای
حرارتــی ،مقــدار گرمــای آزاد شــده بــه عنــوان معیــاری از
تعــداد اتصــاالت عرضــی در واحــد حجــم نمونــه ،افزایــش
یافتــه اســت .در نرخ هــای حرارتــی پایین تــر ،جایــی کــه
احتمــال بــروز خطــا یــا تأثیرپذیــری واکنــش از پدیــده نفــوذ

جدول  -1اصالح سطحی اکسیدگرافن با پلیمر طبیعی نشاسته برای تهیه

GO-St

ﻧﺮخ ﺣﺮارﺗﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در آزﻣﻮن DSC
10 °C/min

5°C/min

ﮔﺮﻣﺎي ﭘﺨﺖ

دﻣﺎي اوج

ﮔﺮﻣﺎي ﭘﺨﺖ

دﻣﺎي اوج

ﮔﺮﻣﺎي ﭘﺨﺖ

دﻣﺎي اوج

ﮔﺮﻣﺎي ﭘﺨﺖ

دﻣﺎي اوج

)(mJ/mg

)(°C

)(mJ/mg

)(°C

)(mJ/mg

)(°C

)(mJ/mg

)(°C

507/6

108/8

497/5

103/7

452/3

91/2

448/3

81/ 25

Blank Epoxy

528/0

108/1

527/5

101/0

522/6

94/8

515/6

82/ 46

Epoxy/GO

528/5

104/6

502/1

100/4

488/0

91/6

468/1

80/ 15

Epoxy/GO-St

ﻧﻤﻮﻧﻪ
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کم تــر اســت و ســامانه بــه تدریــج شــبکه ای می شــود ،مقادیــر
گرمــای واکنــش مربــوط بــه ســامانه حــاوی  GO-Stبیشــتر از
ســامانه های حــاوی  GOاســت .ایــن موضــوع بــه دلیــل وجود
گروه هــای فعــال اپوکســی و نیــز هیدروکســیل در ســطح ایــن
نانوصفحــات اســت کــه می تواننــد بــا هــر دو جــزء واکنش گــر
در ســامانه (رزیــن و عامــل پخــت آمینــی) برهم کنــش موثــر
داشــته باشــند .افــزوده شــدن نشاســته بــه ســطح نانوصفحــات
به دلیــل پوشــش دادن ســطح می توانــد فعالیــت گروه هــای
مذکــور را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش دهــد ،امــا واکنــش
میــان اپوکســی و گروه هــای هیدروکســیل به اشــتراک گذاشــته
شــده از ســوی نشاســته را تقویــت نمایــد .جزئیــات بیشــتر
در ایــن خصــوص ضمــن مطالعــه ســینتیک پخــت و بررســی
رونــد تغییــرات محتــوای انــرژی فعال ســازی واکنــش بــه
عنــوان تابعــی از درجــه پیشــرفت واکنــش موضــوع تحقیقــات
آتــی ایــن گــروه پژوهشــی اســت.
نتیجه گیری
نانوکامپوزیتــی برپایــه اپوکســی حــاوی نانــو صفحــات
اصــاح نشــده اکســیدگرافن ( )GOو اکســید گرافــن اصــاح

شــده بــا نشاســته ( )GO-Stدر ایــن پژوهــش ســنتز و
شناســایی شــده اند و ســپس رفتــار شــبکه ای شــدن آن هــا بــه
کمــک آزمــون گرماســنجی روبشــی تفاضلــی غیرهم دمــا در
نرخ هــای حرارتــی مختلــف ارزیابــی شــده اســت .حضــور
مولکول هــای نشاســته و اتصــال شــیمیایی آن هــا بــه ســطح
نانوصفحــات  GOمی توانــد واکنش هــای پخــت را از طریــق
نقــش خودتسریع شــوندگی گروه هــای هیدروکســیل موجــود
در ســاختار شــیمیایی پلیمــر طبیعــی نشاســته ،بهبــود دهــد و
مانــع از توقــف یــا کنــد شــدن ســریع پخــت در درصدهــای
بــاالی تبدیــل واکنــش شــود .بنابرایــن ســامانه های اپوکســی
در مجــاورت عامــل پخــت آمینــی در حضــور و غیــاب GO
و  GO-Stپخــت شــده ،مشــخص های پخــت آن هــا به دســت
آمــده اســت .نتایــج نشــان می دهــد کــه تغییــر نــرخ گرمایــش
اعمــال شــده در آزمــون گرماســنجی روبشــی تفاضلــی تأثیــر
چشــمگیری درپیش بــرد واکنــش و نیــز افزایــش گرمــای
واکنــش پخــت دارد .همچنیــن ایــن تأثیــر در نرخ هــای
گرمایــش کم تــر ،جایــی کــه پخــت بــه تدریــج صــورت
می گیــرد ،بیشــتر اســت .افزایــش گرمــای واکنــش بــرای
نمونه هــای حــاوی  GOکمــی بیشــتر از  GO-Stبــوده اســت.
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