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 مقدمه
های حاصل از های علمی و دستاوردپیشرفت در دنیای امروز

آن دارای سمت و سویی است که ارتقاء ایمنی و کاهش 

خطرات را در جهت بهبود کیفیت محیط زندگی و حفظ جان 

به  های بشر،دهد. شاید یکی از بزرگترین ترسها نوید میانسان

آتش باشد. از این رو حریق به  مرگ در دام افتادن، سوختن و

گیر جامعه بشری سوز، همیشه دامن عنوان یک پدیده خانمان

های مادی و معنوی جبران ناپذیری را بر جای بوده و خسارت

ها از قدیم االیام به تناسب  که انسان طوریه گذاشته است، ب

کار بسته اند تا به صورت امکانات و شرایط، تالش خود را به 

مقاوم به های را مهار نمایند. وظیفه اصلی پوشش همه جانبه آن

تر به تاخیر انداختن توسعه جلوگیری یا به عبارتی دقیقحرارت 

 یاپوکس یهانیرز . حریق و کاهش خسارات جانبی و مالی است

 عملکرد ،یچسبندگ مانندی خوب خواص که هستند مرهایپل از یادسته

 کم یشوندگجمع و ییایمیش و یکیمقاومت الکتر خوب، یکیانمک

ضعف  یاپوکس یهانیرز وبیع از یهانیرز .دارند پخت نیح در

بررسی خواص  و اپوکسی توسط رزین پذیریاشتعالهای پلیمری مقاوم در برابر تهیه کامپوزیت

 هاآن

 
 *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:

مورد مطالعه قرار گرفت.  UL-94 آزمونها در افزایش مقاومت جال به حرارت توسط تهیه شد و تاثیر آن 3Al(OH) هیدروکسید

های مربوطه انجام شد طبق استانداردنرل کیفیت همگی های کنتمامی نمونه ها همانند نمونه شاهد اشتعال پذیری باالیی داشتند. آزمون

 و مورد تایید قرار گرفت.
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 ازین نیهمچن و تیمحدود نیا به توجه با. است شعله برابر در آنها

بات یترک از استفاده مواد، تیامن بیضر شیافزا به روزافزون

رسد.  یم نظر به یضرور یاپوکس یهانیرز در شعله بازدارنده

 بیو تخر احتراق سرعت که شودیم 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

را نام  تری اکسید روکسید و آنتیمواندمنیزیم هی هیدروکسید،

 مختلف کاربردهای با پرمصرف گرماسختی اپوکسی، .]1[برد 

 میانی های رنگ .باشد می کارامد های کامپوزیت تا چسب از

 مورد متنوع های سازه حفاظت رویه، جهت های رنگ و

 ].2[ گیرند می قرار استفاده

  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 2:1 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،

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

های فوالدی بر روی صفحه های جال توسط دستگاه پاششنمونه

روز در  7به مدت  بعد و گردیداعمال  (2cm 5×25با 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 

پس از تایید  (.2-1ند )جدول تایید قرار گرفت مورد ساخته شده

های مختلفی از صددر اپوکسی های نمونه شاهدآزمون

 افزوده و اپوکسی های مقاوم به حرارت به نمونه شاهدافزودنی

انجام شد، تمامی  قشر خشک و قشر ترهای آزمونبار دیگر 

شک قشر خکننده توسط آزمون های حاوی مواد کندهای نمونه

های های رنگی نمونهآزمون. پس از تایید و قشر تر تایید شدند

ساخته شد و  2cm 5×15 هایی  ابعادقالب ،رارتمقاوم به ح

های تخصصی آزمونها پس از قالب گیری توسط کامپوزیت

مورد سنجش قرار گرفتند و  ul-94مقاومت به حرارت از جمله 

  (.1-1)جدول ها با یکدیگر مقایسه شدمقاومت آن
 UL-94آزمون : 1-1جدول 

 نام آزمون کد نمونه کد نمونه
درصد 

 افزودنی

UL-94 

 HB - شاهد -

EP-A 3O2Sb 3 HB 
EP-B 3Al(OH) 3 HB 

EP-C 3O2Sb-3Al(OH) 5/3:1 HB 

EP-E 3O2Sb-3Al(OH) 3:3 HB 

 

های آزمون قشر تر برای جالی اپوکسی همراه با افزودنی: 2-1جدول 

 مقاوم به حرارت. 

 EP-A EP-B EP-C EP-D شاهد تست

 22زیر  22 زیر 22زیر  22زیر  22زیر  دانه بندی

 4/42 8/48 2/78 2/48 7/77 براقیت

زمان 

 شدنخشک

028 028 038 038 038 

درصد 

 جامد

77% 77% 74% 77% 77% 

 

 نتایج و بحث
پذیری و ایمنی به آتش مواد این آزمون برای تعیین اشتعال   

هایی ها شامل آزمایششود. این آزمونپالستیکی به کار برده می

ای شکل در حالت عمودی یا افقی است. این میلههای برای نمونه

ها و روشی که در ضخامت ها را با توجه بهآزمون پالستیک

در این کند. شود، تقسیم میهای مختلف شان سوزانده میجهت

 HB منظور ازسوزانده شدند،  HBها به صورت پژوهش نمونه

های رنگی تهیه شده با سوختن به صورت عمودی است و ورقه

 سوزند. دقیقه می 5متر زیر میلی 2خامت ض
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 نتیجه گیری
و  3Al(OH)از قبیل  کنندهکندهای با اضافه کردن افزودنی

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

وری از نظر شعله فاقد این موادجالی  ها در مقایسه بااین افزودنی

دقیقه شعله 5متر از زمان کو در مدت تفاوتی با یکدیگر ندارند 

شدند که مربوط به ضعف رزین اپوکسی در برابر شعله ور می

های کنترل کیفیت نشان داد که اضافه بررسی آزمونشود. می

ها اثر منفی بر روی خواص ظاهری و کیفی کردن این افزودنی

 (.1-1رنگ نداشته است )جدول 

  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،

 شیمی" علیرضا، نانوایی عظیمی احمد، هروی مومن] 2[

 .1375تهران،  کبیر، امیر انتشارات موسسه ،"رنگ تجربی
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Heat-resistant polymer composites prepared by epoxy resin and its properties 
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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 UI-94 least studied. All the samples as a control 

sample were highly flammable. Controlling all quality tests were conducted in accordance 

with the relevant standards and was approved. 
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