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 مقدمه
 آسان یریندپذیفرا و کم وزن جمله از مرهایپل مناسب خواص

 نیرز .ابدی گسترش روز به روز آنها از استفاده که است شده سبب

 مانندی خوب خواص که هستند مرهایپل از یادسته یاپوکس یها

 ییایمیش و یکیمقاومت الکتر خوب، یکیمکان عملکرد ،یچسبندگ

 یها نیرز از استفاده .دارند پخت نیح در کم یشوندگ1 جمع و

به ویژه  ،ع مختلفیصنا در هاتیکامپوز و ها پوشش در یاپوکس

                                                           
 ramezanian@um.ac.ir نوید رمضانیان نویسنده مسئول: *

 یاپوکس یهانیرز وبیع از. است متداول یع خودروسازیصنا

ن یهمچن و تیمحدود نیا به توجه با. است شعله برابر در ضعف آنها

بات یترک از استفاده مواد، تیامن بیضر شیافزا به روزافزون ازین

رسد.  یم نظر به یضرور یاپوکس یهانیرز در شعله بازدارنده

 بیو تخر احتراق سرعت که شود یم گفته یبیترک به شعله بازدارنده

بات یترک. از جمله دهد کاهش را شده آزاد دود مقدار زین و مریپل

 توان آلومینیوممی یاپوکس یهانرزی در رفته کار به شعله بازدارنده

 هابررسی خواص آن های پلیمری مقاوم در برابر حرارت توسط رزین وتهیه کامپوزیت

 

 *نوید رمضانیان ، الهه موسوی پور

 ایران دانشگاه فردوسی مشهد، ،علوم  دانشکده شیمی، گروه

، آلومینیوم 3O2Sb تری اکسید کننده شعله از جمله آنتیموانهای کندجالی اپوکسی مقاوم به حرارت با استفاده از افزودنیچکیده:

 TGA وزن سنجی حرارتی هایی همچونآزمونها در افزایش مقاومت جال به حرارت توسط تهیه شد و تاثیر آن 3Al(OH) هیدروکسید

 5/1% به همراه 3Al(OH) آلومینیوم هیدروکسید %3مورد مطالعه قرار گرفت.  نمونه حاوی  LOI شاخص حداقل اکسیژن مورد نیاز و

ن مورد نیاز برای اکسیژ درصد میزان LOIآزمون طوری که در، به نشان داددر برابر شعله خوبی  مقاومت  3O2Sbتری اکسید آنتیموان 

طوری که در تخریب قرار گرفت، به  بررسی و تاییدنیز مورد  TGA آزمونکه این نتیجه توسط  افزایش می یابد، 11به 11وری از شعله

 تغییر یافته است. 31/533 ℃به 15/515 ℃دمای تخریب از 55%

آنتیموان،آلومینیوم هیدروکسیدکننده، تری اکسید افزودنی کند کسی،جالی اپوواژه های کلیدی:
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را نام  تری اکسید روکسید و آنتیمواندهیدروکسید،منیزیم هی

  .]1[برد 

  بخش تجربی
 بر پوشش اعمال منظور به جالی اپوکسی،فرموالسیون بعد از     

 را شدن سخت قابلیت بایستی رنگ نظر، مورد سطح روی

 کننده سخت  و داده قرار بشر یک در را جال باشد. داشته

 دقیقه 15 مدت به مخلوط گردید. اضافه 1:1 نسب با آمیدی

 نمونه شدن، یاشبکه و واکنش انجام برای شد، سپس زده هم

 عنوان به آزمایشات در نمونه گرفت. این قرار اتاق در دمای

آزمون های مربوط به قشر .شد برده بکار مقایسه مبنای و شاهد

راقیت و زمان خشک ب ،درصد جامد تر رنگ از جمله دانه بندی،

این آزمون ها بر روی آن انجام شد و پس از تایید  شدن سطحی

های فوالدی بر روی صفحه های جال توسط دستگاه پاششنمونه

روز در  1به مدت  بعد و اعمال گردید (2cm 5×15با ابعاد )

های آزموندمای محیط  قرار گرفته تا خشک شود، سپس 

از قبیل مقاومت به ضربه، خراش،   مربوط به قشر خشک رنگ

جالی های آزمون همهکه  گرفت انجامچسبندگی و خمش 

های آزمونند، پس از تایید تایید قرار گرفت مورد ساخته شده

های مقاوم های مختلفی از افزودنیصددر اپوکسی نمونه شاهد

های آزمونبار دیگر  افزوده و اپوکسی به حرارت به نمونه شاهد

حاوی مواد های انجام شد، تمامی نمونه قشر خشک و قشر تر

. شک و قشر تر تایید شدندقشر خن های کننده توسط آزموکند

 ،های مقاوم به حرارتهای رنگی نمونهآزمونپس از تایید 

های تخصصی مربوط به سنجش مقاومت به حرارت از آزمون

که افزودنی  گردیدو مشاهده  گرفتانجام  TGA ،LOIجمله 

روی مقاومت نمونه شاهد  برهای مقاوم به حرارت تاثیر بسزایی 

  (.1-1دارند )جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آزمون های مربوط به شعله وری1-1جدول 

 

 نام آزمون کد نمونه ردیف
درصد 

 افزودنی

LOI(ASTM 

D2863) 
UL94 

 71 - شاهد 1

 

Un.c 

2  3O2Sb 3 11 HB 

9 3Al(OH) 3 17 HB 

4 -3Al(OH)

3O2Sb 
5/3:1 17 HB 

1 -3Al(OH)

3O2Sb 
3:3 32 HB 

  

های به عنوان مثال تاثیر افزودنی TGAهمچنین در نمودار 

آنتیموان و  %3 آلومینیوم هیدروکسید کننده در نمونه شاملکند

شکل  گرددنمونه شاهد مشاهده مینسبت به  5/1%تری اکسید 

 (.1و1)

 
 اپوکسی نمونه شاهد  TGA : نمودار1شکل
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 %3 کامپوزیتی اپوکسی با افزودنی نمونه TGA: نمودار 1شکل 

3Al(OH)-5/1% 3O2Sb 

 
 نتایج و بحث

است به این معنی که نمونه برای  %11اکسیژن موجود در هوا     

اکسیژن نیاز دارد، طبق تست های  %11شعله ور شدن به حداقل 

اشتعال  در محیط انجام شده نمونه شاهد برای جالی اپوکسی

تمامی نمونه ها نسبت به نمونه  1-1پذیر است که  طبق جدول 

شاهد مقاومت بیشتری نسبت به اشتعال پذیری نشان می دهند. 

ها نیز اثر افزودنی و مقایسه نمودار TGA آزموننتایج حاصل از 

را های مقاوم به حرارت بر روی افزایش زمان تخریب نمونه جال 

 31/533به  15/515از  %55تایید می کند به طوری که در تخریب 

میزان درصد اکسیژن در نمونه شاهد  همچنین  تغییر یافته است.

 %3 می باشد که در نمونه کامپوزیتی شامل51/11اپوکسی 

3Al(OH)-% 5/13O2Sb  افزایش یافته است به 55/11این عدد به

ن نمونه کامپوزیتی این معنی که اکسیژن بیشتری برای سوخت

 مورد نیاز است.

 نتیجه گیری
و  3Al(OH)از قبیل  کنندهکندهای افزودنیبا اضافه کردن 

3O2Sb های جالی حاوی مناسب آن در رنگ، نمونه پراکندگیو

مقاومت بیشتری  فاقد این موادجالی  ها در مقایسه بااین افزودنی

مورد نیاز برای د و به تبع زمان نرا نسبت به حرارت نشان می ده

 اهشکشعله وری رنگ افزایش یافته و سرعت تخریب رنگ 

میزان های مورد استفاده تقریبا افزودنیمی یابد، همچنین 

کنند و نیز افزودن این مواد مشابهی را در جال ایجاد میمقاومت 

 منفی نمی گذارد.  ردر کیفیت رنگ اولیه اث

  تقدیر و تشکر
 دانشگاه از را خود قدردانی مراتب مقاله این نویسندگان    

 کار این معنوی و مادی حمایتهای بخاطرفردوسی مشهد 

 اعالم می دارند. پژوهشی

  
 منابع

،  یمعصوم محمود ،یباقر اهلل روح ،*یحسام ثیمحد [1]

 یصنعت دانشگاه اصفهان، ،یاپوکس نیرز در شعله یبازدارندگ

 .مریپل گروه ،یمیش یمهندس دانشکده اصفهان،
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Heat-resistant polymer composites prepared by epoxy resin and its properties 
 

Elahe. Mosavipoora, Navid. Ramezaniana* 
 

a Department of Polymer Chemistry, Department of Chemistry , University of Mashhad , Iran 

 

 

Abstract:  

Heat resistant epoxy polished with the use of additives including antimony trioxide flame 

Sb2O3, aluminum hydroxide Al(OH)3 were prepared, And their effect on increasing 

resistance to heat polished by tests such as thermal analysis TGA Limited oxygen index LOI 

least studied. Samples containing 3% aluminum hydroxide Al(OH)3plus 1/5% ofantimony 

trioxide Sb2O3 has good resistance to flame, So that the test LOI amount of oxygen required 

for burning will increase from 17 to 21, The result also reviewed and approved by TGA test, 

so that the destruction of 50% degradation temperature of 425/75℃ to 433/32℃ has 

changed. 

 

 

Keywords: Epoxy luster; Retarder additives; antimony trioxide; aluminum hydroxide. 
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