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poxy resins are widely used in composites, aerospace, construction, electronic,
adhesive and coatings industries due to their high physical and mechanical,
thermal resistance, electrical and chemical properties. For curing epoxy resins,
a chemical material, called curing agent or hardener, must be used. Curing agents
have strong effect on the processing conditions and final properties of the cured resins.
In general, epoxy curing agents can be classified in two groups of normal (room or
high temperature) and latent curing agents. Normal curing agents increase the resin
viscosity at room temperature due to crosslinking or curing reactions and the resin
is gelled and finally cured. The rate of viscosity increment would be different and
depends on the kind of curing agent. On the other hand, latent curing agents cannot
react with epoxy resin at room temperature and do not increase the resin viscosity.
Therefore, they are being used for preparing one-part epoxy resins. Latent curing
agents are not active at room temperature, but they will react with epoxy resin by the
application of an external force like heat or light. Thermally-latent curing agents are
well-known and they are widely used. They include substances with active hydrogen,
and are catalyzed and protected by chemical groups and microcapsules. Selection
of a latent curing system for an application is an important issue which affects the
processing conditions and final properties of the cured resins. In this paper, the latest
achievements in this area are reviewed.
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چکیده
رزينهاي اپوكسي به دليل خواص فيزيكي و مکانیکی و نيز مقاومت گرمايي ،الکتریکی و شیمیایی

خوب ،بهطور گسترده در صنايع کامپوزیت ،هوافضا ،ساختمان ،الکترونیک ،چسب و پوشش

ت ب ه مواد شيميايي نیاز دارند كه عوامل پخت
بهكار گرفته ميشوند .رزینهای اپوكسي براي پخ 

یا سختکننده ناميده ميشوند .این مواد ،شرايط فراورش و خواص نهايي سامانه رزین را تحت

واژههای کلیدی

تأثیر قرار میدهند .در حالت کلی ،عوامل پخت اپوکسیها را میتوان به دو گروه معمولی (پخت

سختکننده،

يَشود و در نهایت
واکنشهای شبکهایشدن حتی در دمای محیط ،سبب افزایش تدریجی گرانروی م 

رزین اپوکسی،
عامل پخت تأخيری،
کامپوزیت،
گرانروی

محیطی یا پخت گرمايي) و تأخيری دستهبندي كرد .افزودن عوامل پخت معمولی به رزین براي انجام

رزین ژل شده و پخت میشود .اما ،عوامل پخت تأخيری پس از افزودهشدن به رزین در دمای محیط

واکنشی انجام نميدهند و گرانروی آمیزه تغییر نميكند .بنابراين ،برای تهیه سامانههای تکجزئی

رزین اپوکسی استفاده میشود .اين عوامل پخت در شرايط معمول فعال نيستند و با رزین واکنشی

نمیدهند .اما ،با اعمال محرك خارجي مانند نور و گرما فعال میشوند .از آنجا که مهمترين محرك

خارجي گرماست ،بنابراين عوامل پخت تأخيری از پرکاربردترین و رایجترین عوامل پخت تأخيری-

گرمايي هستند .عوامل پخت تأخيری-گرمايي شامل عوامل پخت تأخيري داراي هیدروژن فعال،

کاتالیزي و محافظتشده با گروههای شیمیایی و ميكروکپسولها هستند .عوامل پخت محافظتشده

با گروههای شیمیایی عوامل پخت داراي هیدروژن فعال معمولی هستند که با گروههای شیمیایی
محافظت میشوند .انتخاب نوع سامانه تأخيری موضوع مهمي بوده و بر شرایط فراورش و خواص

نهایی رزین پختشده بسیار اثرگذار است .در این مقاله آخرین یافتهها در این باره مرور شده است.
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رزينهاي اپوكسي پليمرهاي گرماسختي هستند كه به دليل خواص
مکانیکی ،شيميايي و فيزيكي منحصر بهفردي که دارند ،بهطور
گسترده در کاربردهای مختلف نظیر کامپوزیتها ،چسبها ،رنگها و
کفپوشها استفاده ميشوند [ .]1-3عوامل پخت یا سختکنندههای
رزین اپوکسی نقش مهمي در كاربرد و خواص آن دارند ،بهطوري
كه خواص مختلف اين رزین تحت تأثير این مواد است .اين خواص
عبارت از سرعت واكنش پخت و مقدار گرماي ناشي از آن ،گرانروي،
زمان ژلشدن سامانه رزین ،گرماي الزم براي پخت ،روش اعمال
رزين و عمر مفيد سامانه آن ،نوع پیوند شیمیایی ،درجه شبکهایشدن و
خواص نهايي سامانه پختشده كه شامل مقاومت شیمیایی و گرمايي،
خواص فیزیکی ،مکانیکی و الکتریکی است [ .]4-6در حالت کلی،
عوامل پخت رزینهای اپوکسی از نظر ساختار شیمیایی به سه گروه
اصلي دستهبندي ميشوند:
 تركيبات داراي هيدروژن فعال مانند [ ]7آمينهای نوع اول و دوم [،]8آميدها [ ،]9هيدروكسيلها [ ]10و اسيدها يا انيدريدها []11؛
 كاتاليزگرها (آغازگرهاي آنيوني و كاتيوني) مانند اسيدهاي لوئيس [،]12آمينهای نوع سوم [ ]13و هاليدهاي معدني [ ]14و
 شبكهايكنندههاي واكنشپذير مانند مالمين-فرمالدهید [،]15فنول-فرمالدهيد [ ]16،17و اوره-فرمالدهيد [.]18
سامانههای رزین اپوکسی با توجه به نوع عامل پخت ،عمر مفید یا
زمان استفاده متفاوتی دارند .وقتي عامل پخت معمولي با رزين اپوكسي
مخلوط ميشود ،حتي اگر آميزه براي پخت كامل به گرما نياز داشته
باشد ،باز هم واكنش پخت در دماي معمولي شروع ميشود .در نتيجه،
گرانروي مخلوط به مرور زمان در دمای محیط افزايش مييابد و به
ضايعات صنعتي زيادي منجر ميشود .برای رفع این نقص از دو سامانه
استفاده میشود که شامل مواد دوجزئی و تکجزئی است [.]19
اغلب رزينهاي اپوكسي به صورت دوجزئي (رزین و عامل پخت)
به بازار عرضه ميشوند و رزين و عامل پخت پيش از استفاده به
نسبت مشخصي با هم مخلوط ميشوند .اما ،مواد دوجزئی معایبی
دارند كه روي عملکرد رزین اثر ميگذارد .این معایب عبارت از
تشکیل حباب حين اختالط ،لزوم رعايت دقيق نسبت اختالط،
کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی و اختالط ناقص بوده که به دلیل
چسبندگی رزین است [.]20
در مواد تکجزئی یا یککاسه ،رزین به همراه عامل پخت تأخيری
با هم مخلوط شده و به صورت تکجزئي به بازار عرضه میشود.
اين مواد مزيتهای فراواني دارند كه در ادامه با جزئيات بحث شدند.
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مواد تکجزئی اپوکسی

مواد تکجزئی اپوكسي سامانههایی هستند كه در آن رزين اپوكسي و
عامل پخت در كنار هم قرار دارند ،اما در دماي معمولي ،زمان شروع
واكنش پخت طوالني دارند يا واكنش پخت انجام نميشود .بنابراين،
سنتز و تهیه عوامل پختي كه بتوانند این نوع نيازمنديها را تأمين كنند،
موضوع مهمی است که در این مقاله بحث شده است .اين عوامل پخت
در شرايط معمول فعال نيستند ،ولي با اعمال محرك خارجي از قبيل
گرما [ ،]19نور ،فشار [ ،]21ميدان مغناطيسي ،امواج فراصوت [،]22
تابش الكتروني و پرتو  Xفعال ميشوند و پخت رزین آغاز ميشود.
گرما و تابش نور از مهمترين و كاربرديترين محركهاي خارجي
هستند .زيرا این عوامل قيمت كم و ايمني زيادي دارند .در اين راستا،
عوامل پخت تأخيري-گرمايي و تأخيري-نوري بهطور گسترده توسعه
يافتهاند .گرما راحتترين محرك خارجي است .این محرك نسبت به
تابش نور واكنش پخت همگنتری را امكانپذير میکند .واكنش پخت
همگن با تابش نور بسیار مشكل است ،زيرا همگني واکنش به منبع
تابش و ظرف واکنش بستگي دارد .از طرفی ،جذب و پخش نور در محیط
مانع از تابشدهی مؤثر ميشود و تابشدهي همگن را مشكل ميسازد [.]23
بنابراين ،مقاله حاضر بر عوامل پخت تأخيری-گرمايي متمرکز شده است.

عوامل پخت تأخيری-گرمايي
همانطور که عنوان شد ،در عمده سامانههای تکجزئی از عوامل
پخت تأخيری-گرمايي استفاده میشود .پخت رزین اپوکسی با وجود
این عوامل در دما با سرعت زیاد امكانپذير است .اين عوامل پخت
شامل موارد زیر هستند:
 عوامل پخت داراي هیدروژن فعال تأخيري؛ عوامل پخت کاتالیزي تأخيری؛ عوامل پخت محافظتشده با گروههای شیمیایی و -عوامل پخت ميكروکپسوليشده.

از عامل پخت داراي هیدروژن فعا ل تأخيري است [ .]24سازوكار
واکنش پخت رزین اپوکسی با این عامل پخت در طرح  1نشان
داده شده است [ ،]25یعنی از همان سازوكار عمومی و پذیرفتهشده
آمینها پيروي میکند.
عمر مفید یا زمان بهرهبرداری سامانه رزین در مجاورت
دیسیاندیآمید با توجه به شرایط بهکارگیری این عامل پخت تغییر
میکند .این شرایط به شرح زير است:
 در دماهاي زياد ( )160-180°Cسامانه رزين اپوكسي داراي اينتركيب زمانكاربري  20-60 minدارد.
 هنگامي كه این عامل پخت در رزين اپوكسي بهكمك حالل حلشود ،زمانکاربری  24 hمیشود.
 اگر این تركيب به شكل پودر ريز در رزين مخلوط شود ،زمانکاربری حدود  6-12ماه ميشود [.]26
کاربرد سامانه رزین اپوکسی داراي دایسی

از آنجا که گرمای زیادی از واکنش پخت رزین اپوکسی با عامل پخت
تأخيری دایسی تولید میشود ،از اين عامل پخت در تهیه فيلمهاي
نازك مثل رنگها ،چسبها ،و چنداليهايها استفاده میشود [.]27
بيشترین مصرف این سامانه در چسبهاي تكجزئي ،رنگهاي
پودري و پيشآغشتهها ( ]28،29[ )prepregsاست .عامل پخت
تأخيری دایسی اگرچه خاصيت تأخيري خوبي دارد ،اما معایبی نیز در
سامانههای داراي این عامل پخت مشاهده میشود [.]5
معایب سامانه رزین اپوکسی داراي دایسی

با توجه به مزیتهای ارائهشده برای سامانه رزین اپوکسی داراي
دایسی ،دما و زمان پخت زياد است ( )180°Cو برای پخت در زمان و
دمای كمتر وجود شتابدهنده الزم است [ .]30شتابدهندههای
استفادهشده در سامانه رزین اپوکسی داراي دایسی عبارت از:
 ترکیبات بازی مانند آمین نوع سوم [ ،]31،32ایمیدازول [ ]33وآمینهای آروماتیک (مثل بنزیل ديمتيل آمين) و

عوامل پخت تأخيري داراي هیدروژن فعال

این عوامل پخت تأخيری ترکیباتی هستند که هیدروژن فعا ل دارند،
اما چون دمای ذوب زيادي دارند ،در دمای محیط فعال نيستند .در
ادامه ،تعدادی از این عوامل پخت معرفي شدند.
عامل پخت ديسيانديآميد

طرح  -1واکنش پخت رزین اپوکسی با دیسیاندیآمید [.]25

Scheme 1. Curing reaction of epoxy resin with dicyandiamide

ديسيانديآميد یا دایسی ( )Dicyپودر جامد سفیدرنگ و نمونهاي
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 مشتقات اوره [ ]24مانند مونورون [ ،]34،35دیورون و فنورون.همچنین ،رزین اپوکسی پختشده با دایسی معموالً شکننده است .از
اینرو ،معموالً از ساير عوامل پخت مانند پلیاکسی پروپیلن دیآمین
(جفآمین) یا پلیمر چقرمه براي افزایش چقرمگی رزین اپوکسی
پختشده استفاده میشود [.]36-38
یکی دیگر از محدودیتهای اصلی سامانه رزین اپوکسی با عامل
پخت دایسی انحاللپذيري ضعیف این ماده در رزین اپوکسی است
که باعث تمايل به جدايي فاز این عامل و تشكيل رسوب سفيدرنگ
در سامانه رزین پیش از پخت میشود .رسوبكردن بلورهاي دایسی
بر درجه شبكهايشدن و در نهايت سختي سطح اثر میگذارد .از
طرفی ،بزرگبودن اندازه ذرات دایسی و اختالط ضعيف آن در آميزه
اثر نامطلوبي بر خواص مكانيكي رزينهاي پختشده دارد .برای رفع
این مشکل از ذرات ریز سیلیکا استفاده میشود تا گرانروی سامانه را
افزایش دهد و مانع از جدایي فاز شود [.]26
هیدرازید اسیدهای آلی

دیهیدرازیدها سمی نيستند .به همین دلیل ،از این عوامل پخت برای
رزینهای اپوکسی استفاده میشود که در تماس غیرمستقیم با مواد
غذایی هستند [.]39،40
علت پخت تأخيری رزین اپوکسی در مجاورت هیدرازیدها
جامدبودن و نامحلولبودن این عوامل پخت در رزین اپوکسی است .به
عبارتی ،هیدرازیدها ماهیت بلوري دارند و زمانی برای واکنش پخت
فعال میشوند که ذوب شوند [ .]40طرح  2سازوكار واکنش پخت
رزین اپوکسی با این عوامل پخت تأخيری را نشان میدهد .با توجه به
این طرح ،چهار گروه اپوکسی با یک مولکول دوعاملی هیدرازید ،یک
مولکول چهارعاملی بهوجود میآورد .بنابراین ،حداکثر درجه پخت با
نسبت  2به  1اپوکسی به هیدرازید حاصل میشود [.]40
منحنیهای درصد تبدیل پخت رزین اپوکسی برحسب دما
نشان میدهد ،فرایند پخت با عوامل پخت هیدرازیدی در دما و
سرعت زیاد انجام میشود .پخت رزین اپوکسی در دما و سرعت
زیاد برای چسبهای تکجزئی بسیار بااهمیت است .از طرفی با
کاهش دمای ذوب این عوامل پخت تأخيری ،دمای پخت سامانه
رزین اپوکسی داراي این عوامل پخت کاهش مییابد .از طرفی،
برای کاهش دمای پخت رزین اپوکسی با عوامل پخت هیدرازیدی
معموالً از مقدار کمی شتابدهنده استفاده میشود .شتابدهندهها
میتوانند اسید یا باز لوئیس باشند .با بررسی اثر شتابدهندههای
بنزیل دیمتیلآمین ( )BDMAو ایتربیوم تریفلوئورومتان سولفونات
( )ytterbium (III) trifluoromethanesulfonate, Yb(OTf)3بر پخت
سامانه دیگلیسیدیل اتر بیسفنول -Aهیدرازید مشخص شده که این
شتابدهندهها منحنی  DSCرا پهن میکنند و دمای پخت را کاهش میدهند.
اما ،آنتالپی واکنش با وجود این شتابدهندهها تغییری نمیکند [.]40

هیدرازید اسیدهای آلی ،H2NHN-CO-R-CO-NHNH2 ،دمای ذوب
زياد دارند و از واکنش کربوکسیالت استر با هیدرازین سنتز میشوند.
در روش جدید از واکنش کربوکسیلیک اسید و هیدرازین هیدرات
با تابش امواج میکروویو نیز هیدرازید اسید تولید میشود [ .]39اين
تركيب مانند دایسی به حالت پودر با رزين اپوكسي مخلوط ميشود.
عمر مفید سامانه داراي این عامل پخت معموالً  4تا  6ماه است .پخت
رزین در مجاورت هیدرازید اسیدها معموالً در دمای  150°Cبهمدت
 1 hتا  2 hانجام میشود .این ترکیبات رزین را در دماهای كمتری
نسبت به دایسی پخت میکنند و سامانههای داراي این ترکیبات
چسبندگي و مقاومت رطوبتي بهتري نسبت به رزین پختشده با
دایسی دارند .رزینهای اپوکسی داراي هیدرازید اسیدهای آلی در
رنگهای پودری و چسبهای تکجزئی استفاده میشوند .از طرفی،

از ترکیبات اوره گستردهشده با پلیاتیلن گلیکول بهعنوان عوامل پخت

طرح  -2سازوكار شبکهایشدن رزین اپوکسی با عامل پخت هیدرازید [.]40

شكل  -1ساختارهاي شیمیایی )a( :اوره و ( )bاوره گستردهشده با
پلیاتیلن گلیکول [.]41

Scheme 2. Crosslinking mechanism of epoxy resin in the
presence of a hydrazide curing agent [40].

ترکیبات اوره گستردهشده با پلیاتیلن گلیکول

Fig. 1. Chemical structures of the: (a) urea and (b) chainextended urea with poly(ethylene glycol) [41].
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طرح  -4مرحله اول واكنش پخت رزين اپوكسي در مجاورت دياتيل
فسفيت [.]42
Scheme 4. The first step of the epoxy resin curing reaction in
the presence of diethylphosphite [42].

طرح  -3سازوكار واکنش پخت رزين اپوکسی با اوره [.]41

Scheme 3. Curing reaction mechanism of the epoxy resin
with urea [41].

تأخيری رزین اپوکسی استفاده ميشود .ساختار شیمیایی اوره و اوره
گستردهشده با پلیاتیلن گلیکول در شكل  1نشان داده شده است .این
عوامل پخت باعث چقرمگی رزین اپوکسی نیز میشوند [.]41
 Iwakuraو  Izawaبرای واکنش حلقه اپوکسی با عامل اوره
سازوكاري را پيشنهاد دادند که در طرح  3نشان داده شده است .این
واکنش در پنج مرحله انجام میشود .در ساختار این ترکیبات گروه
 Rمیتواند  C4H9 ،C2H5 ،CH3یا  Hو  R¢میتواند  C4H9 ،C2H5یا
 C6H5باشد [.]41
و

و

و

عوامل پخت تأخيری کاتالیزي

عوامل پخت تأخيری كاتاليزي مانند اسيدهاي لوئيس ،آمين نوع
سوم و هاليدهاي معدني ،آغازگرهاي آنيوني و كاتيوني هستند .اما،
پخت رزین اپوکسی با وجود این عوامل پخت کاتالیزي همانند
عوامل پخت تأخيری هیدروژندار در دماهای زياد انجام میشود.
کاتالیزگرهای تأخيری بهكار رفته در سامانه رزين اپوكسي را ميتوان
به دو گروه عمده کاتالیزگرهای تأخيری يوني (نمكي) [ ]43،44و
غيريوني (غیرنمکی) [ ]42دستهبندي كرد.
کاتالیزگرهاي تأخيری یونی

كاتاليزگرهاي تأخيري یونی زيادي براي پخت رزين اپوكسي استفاده

دياتيل فسفيتها

فسفيت ( )DEPبهعنوان عامل پخت تأخيری-گرمايي

از دياتيل
داراي هیدروژن فعال در سامانههای رزین اپوکسی اسفاده ميشود.
اين تركيب در مقايسه با فسفونيك اسيد استرها كه بهعنوان عامل
پخت تأخيري رزين اپوكسي استفاده میشوند ،مزاياي زيادي از جمله
قیمت كم ،سازگاری خوب با رزین اپوکسی و درصد فسفر زياد
دارد [ .]42به علت درصد زياد فسفر در تركيب  ،DEPرزینهای
پختشده با این عاملپخت پایداری نگهداری ( )storage stabilityو
مقاومت شعله خوبی دارند .سازوكار واکنش پخت رزین اپوکسی با
 DEPدر طرح  4نشان داد ه شده است .با توجه به این طرح از واكنش
بين  DEPو بیسفنول  ،)BPA( Aاستر فسفونات ( )BPA-DEPسنتز
میشود و در ادامه استر فسفونات ايجادشده رزين اپوكسي را پخت
میکند .دو پيك گرمازا در منحنیهای پخت  DSCمشاهده ميشود.
پيك اول مربوط به تشكيل  BPA-DEPو پيك دوم از واكنش پخت
رزين اپوكسي حاصل ميشود [.]42
و
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شكل  -2ساختارهاي شيميايي ليگاندهاي کمپلکس  ABAبر پايه
نمکهای کلر و استات فلزات واسطه مس و نیکل [.]45

Fig. 2. Chemical structures of ABA complexe ligands based on
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شدهاند .در ادامه ،تعدادي از آنها معرفي شدند.
كمپلكسهاي داراي ليگاندهاي ديآميني

دیآمینهای آروماتیکی دمای انتقال شیشهای رزین اپوکسی پختشده
را افزایش میدهند .به همین دلیل ،رزینهای اپوکسی پختشده با
این مواد بیشتر در صنعت هوافضا بهکار گرفته میشوند .پخت سریع
رزین در مجاور این عوامل پخت برای تهیه پیشآغشته مشکالتی
ایجاد میکند .بدينسبب از كمپلكسهاي داراي ليگاندهاي ديآميني
استفاده میشود .شكل  2ساختار کمپلکسهای نمكهاي فلزات
واسطه نيكل یا مس به همراه لیگاندهای دیآمینی آروماتیکی را نشان
میدهد که بهعنوان عامل پخت تأخيری استفاده میشوند .لیگاندهای
دیآمینی این عوامل پخت میتوانند شامل ارتوفنيلن ديآمين ( )OPDو
-2آمينوبنزيل آمين ( )2-ABAباشند .ساختار این لیگاندهای دیآمینی
در شكل  3آمده است [.]45-47
منحنیهای گرانروی برحسب زمان رزین اپوکسی در مجاورت
کمپلکسهای داراي لیگاندهای دیآمینی ،نشانگر اثر ساختار
کمپلکس عوامل پخت تأخيری بر افزایش زما ن انبارداری است .این
منحنیها نشان میدهد ،ساختارهای کمپلکس گروههای دیآمینی
سرعت شروع واکنش پخت را بهطور شايان توجهی کاهش میدهد.
دمانگاشتهای  DSCدر زمانهای مختلف برای رزین اپوکسی داراي
 Cu(2-ABA)2(ac)2نشان میدهد ،اين دمانگاشتها در زمانهاي
مختلف تغییری نکرده و در نتیجه در مقدار پیک گرمازا تغییری مشاهده
نشده است .به عبارتی ،سامانه رزین اپوکسی داراي این عامل پخت
تأخيری طی زمانهای مختلف پایداری خوبی دارد .این موضوع
میتواند به دليل انحاللپذيري و سازگاري خوب كمپلكسهای داراي
لیگاندهای دیآمینی بر پایه  2-ABAدر رزين اپوكسي باشد [.]45

شكل  -3ساختارهاي شيميايي ( )aارتو-فنيلنديآمين ( )OPDو ()b
-2آمينوبنزيلآمين (.]45[ )2-ABA
)Fig. 3. Chemical structure of (a) o-phenylenediamine (OPD
and (b) 2-aminobenzylamine (2-ABA) [45].

شكل -4ساختار شیمیایی عوامل پخت ایمیدازولی رزينهاي اپوكسي [.]49

Fig. 4. The chemical structures of imidazole curing agents of
epoxy resins [49].
ایمیدازولها

ایمیدازولها عوامل پختی هستند که مانند آمین نوع سوم با انجام
پلیمرشدن آنیونی ،رزین اپوکسی را پخت میکنند .این نوع عوامل
پخت عمر مفید نسبت ًا طوالنی دارند و در دمای  80°Cتا 120°C
بهسرعت رزین اپوکسی را پخت میکنند .ساختارهای انواع مختلف
ایمیدازولهایی که بهعنوان عوامل پخت رزین اپوکسی استفاده
ميشوند ،در شكل  4آمدهاست [.]48
برای کاهش فعالیت ایمیدازولها و ایجاد سامانه رزین اپوکسی
تکجزئی معموالً این عوامل پخت را به صورت ترکیب با ساير
مواد بهکار میبرند [ .]50،51این ترکیبات عبارت از کربوکسیالتهای
ایمیدازولی [ ،]52اپوکسیهای عاملدارشده با ایمیدازول [ ]53و
کمپلکسهای نمکهای فلزی ایمیدازولی [ ]54هستند.
کمپلکس -2متیل ایمیدازول مس دیبرمید

ساختار -2متیل ایمیدازول مس دیبرمید  CuBr2(2-MeIm)4در شکل 5

شكل  -5ساختار شيميايي عامل پخت تأخيری -2متیل ایمیدازول
مس دیبرمید [.]55

Fig. 5. Chemical structure of CuBr2(2-MeIm)4 latent curing
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طرح  -5سازوكار واکنش پخت بين رزین اپوکسی و كمپلكس .]55[ CuCl2(Im)4

Scheme. 5. Mechanism of curing reaction between epoxy resin and CuCl2(Im)4 complex [55].

نشان داده شده است .این ساختار محتملترین ساختار برای این
کمپلکس آلی-فلزی است [.]55
طیف  FTIRکاتالیزگر  CuBr2(2-MeIm)4و  2-MeImنشان
میدهد ،ایمیدازول در ترکیب  CuBr2(2-MeIm)4ساختار اولی ه خود
را حفظ میکند .از طرفی مشخصترین اختالف طیف این دو ماده در
ارتعاشهاي کششی  C-Hحلقه ایمیدازول و متیل در 2500-3200 cm-1
است .این نشان میدهد ،ساختارهای كوئوردينه ممکن است ،مانع از
ایجاد ارتعاشهاي ويژه شوند .طرح  5سازوكار واکنش بین اپوکسی و
ترکیب نمک فلزی ایمیدازول را نشان میدهد .با توجه به اين طرح
با افزایش دما ،ترکیب  CuCl2(Im)4به دو جزء  CuCl2و ایمیدازول
تفکیک میشود .در ادامه ،هیدروژن فعال آمین نوع دوم در ایمیدازول
با گروه اپوکسی وارد واکنش میشود .سپس ،از راه ترکیبات پیچیده
یونی واکنش با بقيه گروههای اپوکسی انجام میشود .همانطور که
مشاهده میشود ،زمانی که موقعیت آنیونی با گروههای اپوکسی
واکنش میدهد ،رزین اپوکسی بهكمك واکنش پلیمرشدن حلقهگشا
پخت میشود [.]55-57
منحنیهای پیشرفت واکنش پخت در سرعت گرمادهی متفاوت
برحسب دما برای سامانه اپوکسی داراي  CuBr2(2-MeIm)4نشان
میدهد ،این سامانه در دمای  176-141°Cپخت میشود .این نشان
میدهد CuBr2(MeIm)4 ،عامل پخت مالیمي است .با استفاده از
معادالت  Kissingerو  ،Craneپارامترهای سینتیکی مرتبه واکنش ()n
پخت سامانه اپوکسی داراي  1%وزنی  CuBr2(2-MeIm)4و انرژی
فعالسازی ( )Eaبه ترتیب برابر با  83/7و  0/92 kJ/molاست.
کسریبودن مقدار  nنشانگر پیچیدهبودن فرایند پخت سامانه رزین
416

اپوکسی در مجاورت این عامل پخت است .از آنجا که با توجه به
معادله آرنیوس کاهش دما باعث کاهش ثابت سرعت واکنش پخت
میشود .در نتیجه واکنش پخت در دماهای كمتر با سرعت کمتری
رخ میدهد [.]55
کمپلکسهای آمین -بور تریفلوئورید

اسیدهای لوئیس از قبیل  FeCl3 ،SnCl4 ،ZnCl2 ،BF3و
بهعنوان آغازگرهای پلیمرشدن کاتیونی شناخته شدهاند .اما ،این مواد
در مجاورت باز لوئیس (آمین نوع سوم) رزین اپوکسی را به شكل
آنیونی پخت میکنند .سامانههای رزین اپوکسی داراي این اسیدها
معموالً در دمای معمولي پخت میشوند و عمر مفید رزین با وجود
این عوامل پخت  30 sیا کمتر است .برای افزایش عمر مفید از
ساختار کمپلکس اسید لوئیس-آمین استفاده میشود .ساختار این
کمپلکس در شكل  6نشان داده شده است .نوع آمین بر خواص
کمپلکسها اثرگذار است .دمای ذوب و واکنشپذیری کمپلکسها به
نوع آمین وابسته است [.]58-60
افزودن عوامل پخت تأخيری کمپلکسهای آمین BF3-به مقدار کم
( 1%تا  )5%به رزین اپوکسی ،زمان انحراف گرمايي ( )HDTرزینهای
پختشده را تا دمای حدود  160°Cافزایش میدهد .این مقدار برای
و

و

و

AlCl3

شكل  -6ساختار شيميايي کمپلکس آمین -بور تریفلورئوید [.]59

Fig. 6. Chemical structural of Boron trifluoride-amine
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سامانه نوواالک-اپوکسی حدود  230°Cاست .همچنین ،با وجود این
عوامل پخت خواص عایق الکتریکی سامانه رزین افزایش و مقاومت
شیمیایی آن کاهش مییابد .با توجه به عایقشدن الکتریکی ،از این
سامانه برای عایقکردن سازههای کامپوزیتی داراي الیاف کربن استفاده
میشود [.]61،62

گروههای شیمیایی محافظت میشوند .این گروههای شیمیایی
محافظ در محیط واکنش در شرایط مختلف از قبیل دما و رطوبت
از عامل پخت جدا شده و در ادامه واکنش پخت رزین اپوکسی با
سرعت خوبی انجام میشود .در نتیجه ،از این عوامل پخت برای تهیه
سامانههای اپوکسی تکجزئی استفاده میشود [.]64

کاتالیزگرهاي تأخيری غیریونی

مشتقات همياستال استرها

پژوهشهاي زیادی در زمينه سامانه رزین اپوکسی داراي کاتالیزگرهای
یونی انجام شدهاست .با وجود اين ،کاتاليزگرهای تأخيري غيریونی به
دليل مزاياي كاربردي نظير انحاللپذيري در مونومرها و حاللها ،قيمت
كم و نبود نمكهاي معدنی در آمیزه [ ]42مورد توجه هستند .با توجه به
این مزايا ،در ادامه چند نمونه از اين کاتاليزگرها بررسي شدند.
تركيبات فسفونامیدات و فسفوناميدوديتيوآت

تركيبات فسفوناميدات و فسفوناميدوديتيوآت ميتوانند بهعنوان
آغازگرهای تأخيري-گرمايي در پليمرشدن گليسيديل فنيل اترها
( )GPEاستفاده شوند .شكل  7نمايي از پلیمرشدن  GPEبا وجود این
ترکیبات را نشان میدهد [.]63
ترکیب فسفوناميدوديتيوآت ،به دليل اینکه در کمتر از دمای 110°C
هیچ فعالیتی نشان نمیدهد ،در مقایسه با تركيب فسفوناميدات بهتر
عمل میکند .اما ،در دماي بيشتر از این دما این ترکیب بهسرعت فعال
ميشود و پلیمر با وزن مولکولی متوسط عددی 6000-10000 g/mol
را بهوجود میآورد و در ادامه واکنش پخت در دمای  170°Cکامل
میشود [.]63
عوامل پخت محافظتشده با گروههای شیمیایی

بعضی از عوامل پخت که دارای هیدروژن فعال هستند ،بهوسيله

شكل  -7پلیمرشدن گليسيديل فنيل اترها در مجاورت فسفوناميدو
ديتيوآت و فسفوناميدات [.]63

مشتقات همیاستال استرها از واکنش بین كربوكسيليك اسيدها و
وينيلاترها سنتز میشوند .این واکنش در دمای محیط و با سرعت
زیاد انجام میشود .اما واکنش تجزیه همیاستال استر و تولید
كربوكسيليك اسيد و وينيلاتر به دماهای زياد نیاز دارد .به همین دلیل
از ترکیبات همیاستال استر بهعنوان عوامل پخت تأخيری استفاده
میشود .دمانگاشت گرمايي تفاضلی و گرماوزنسنجی حاصل از
تجزیه همیاستال استر سنتزشده از واکنش ترفتالیک اسید و ایزوبوتیل
وینیل اتر نشان میدهد ،تجزیه همیاستال استر در دمای زياد انجام
میشود [ .]65-67طرح  6سازوكار واکنش تشکیل و تجزیه همیاستال
استر را نشان میدهد.
در سازوكار پخت سامانه رزین اپوکسی داراي ترکیبات همیاستال
استر ،واکنش پخت رزین در سه مرحله انجام میشود .در مرحله اول،
همیاستال استر تجزیه شده و کربوکسیلیک اسید تشکیل میشود .در
ادامه ،کربوکسیلیک اسیدها با گروههای اپوکسی واکنش ميدهند و
-2هیدروکسیل آلکیل استر تولید میشود .سرانجام در مرحله آخر،
-2استال آلکیل استر از واکنش وينیلاتر با -2هیدروکسیل آلکیل استر
سنتز میشود .سازوكار دیگر تولید -2استال آلکیل استر بدین ترتيب
است که عامل اپوکسی با کمپلکس متشکل از آنیون کربوکسیل و
کاتیون آلکوکسی آلکیل واکنش میدهد [.]66،68
با پخت رزین اپوکسی در مجاورت ترکیبات همیاستال استر

طرح  -6واکنش تشکیل و تجزیه ترکیبات همیاستال استر [.]66

Fig. 7. Polymerization of glycidyl phenyl ether in the presence

Scheme 6. Blocking and deblocking reaction of hemiacetal

of phosphoramidothioate and phosphonamidate [63].

ester [66].
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گروههای کربوکسیل و هیدروکسیل کمتری نسبت به پخت این رزین
در مجاورت ترکیبات اسیدی تولید میشود .در نتیجه ،وجود ترکیبات
همیاستال استر در سامانه رزین اپوکسی ،مقاومت رزین پختشده را
در برابر آب افزایش میدهد .از طرفی ،عوامل پخت همیاستال استر
برای انحالل در رزین اپوکسی نسبت به عوامل پخت کربوکسیلیک
اسیدي ،به مواد فرار کمتری نیاز دارند و در نتیجه سمیت سامانه
رزین با وجود این ترکیبات کاهش مییابد .افزون بر این ،رزینهای
پختشده در مجاورت مشتقات همیاستال استر مقاومت زيادي در
برابر گرما ،باران اسیدی و کثیفشدن دارند [.]66،67
هر چند عوامل پخت کربوکسیلیک اسیدی نیز مقاومت خوبی در
برابر باران اسیدی دارند ،اما استفاده از آنها محدودیتهایی دارد که
عبارتاند از:
 دمای ذوب زياد؛ انحاللپذيري ضعیف در حاللهای آلی؛ پایداری کم سامانه رزین اپوکسی داراي این مواد و مقاومت کم رزین اپوکسی پختشده در برابر آب.با واکنش عامل کربوکسیلیک اسید با وینیل اتر و تشکیل همیاستال
استر دمای ذوب کاهش مییابد و انحاللپذيري این اسید در رزین
بیشتر میشود .در نتیجه ،نیاز به مواد فرار کاهش مییابد .همچنین،
ترکیبات همیاستال استر زما ن نگهداری سامانه رزین را در انبار
افزایش میدهند [.]66،67
شتابدهنده سامانه رزین اپوکسی داراي ترکیبات همیاستال استر

مشتقات همياستال استر در اثر گرما به كربوكسيليك اسيدها و
وينيلاترها تفكيك ميشوند .از آنجا كه تفكيك همياستال استرها
معموالً در دماهاي خيلي زياد رخ ميدهد (بیشتر از  ،)160°Cبنابراين
به كاتاليزگرهايي نیاز است تا با انجام واکنشهای هستهدوستي ،سنتز
كربوكسیلیک اسيدهایي كه با گرمادهي تشكيل ميشوند ،در دماهای
کمتری انجام شود و در ادامه پخت رزین اپوکسی در دمای مناسبی
(حدود  )120°Cانجام گیرد .کمپلکسهای شیف باز-روی کلرید

شكل  -8واکنش آبكافت کتیمین (عامل پخت تأخيری-رطوبتی) [.]71

Fig. 8. Hyrdolysis reaction of ketimine (moisture-latent
curing agent) [71].
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شكل  -9سازوكار ژلشدن رزین اپوکسی با وجود عوامل پخت
کتیمینی [.]71

Fig. 9. Gelation mechanism of epoxy resin in the presence of
ketimine curing agents [71].

( )ZnCl2/lRاز کاتالیزگرهایی هستند که در سامانه رزین اپوکسی
داراي همیاستال استر استفاده میشوند [.]1،69،70
کتيمینها

كتيمينها ( )ketiminesيا آمینهای محافظتشده با كتونها عوامل
پخت تأخيری-رطوبتی هستند که بیشتر در صنعت چسب ،پوشش و
ساختمان بهکار میروند .بهعبارتی ،این عوامل پخت برای سامانههای
تکجزئی رزین اپوکسی استفاده میشوند که در محیط آزاد قرار
میگیرند .زيرا ،کتیمینها با توجه به شكل  8در مجاورت آب به کتون و
دیآمین تبدیل میشوند و در ادامه گروههای آمین با رزین اپوکسی
واکنش میدهند [.]71-73
وجود بعضی از کتیمینها در سامانه رزین اپوکسی در زمان
انبارداری ممکن است ،باعث ژلشدن رزین شود .واکنش ژلشدن
رزین اپوکسی با وجود این عوامل پخت در شكل  9نشان داده
شدهاست [.]71
با توجه به نوع کتونهاي محافظتکننده ،کتیمینها مختلفی
سنتز میشوند .این کتیمینها از واکنش بین -3،1بیس (آمینو متیل)
سیکلوهگزان با استون ،متیل اتیل کتون ،متیل ایزوبوتیل کتون ،متیل
ایزوپروپیل کتون ،متیل ترشیوبوتیل کتون و دیایزوپروپیل کتون تهیه
میشوند [.]71
عوامل پخت ميكروکپسوليشده

ميكروكپسولها کاربردهاي گستردهای در دارورسانی [ ،]74جوهرهای
الکترونیکی [ ،]75پوششها [ ،]76خودترمیمشوندهها [ ]71،77و
عوامل پخت تأخيری [ ]78دارند .بهطور كلي ،میکروکپسولها از دو
جزء اصلی هسته و پوسته تشکیل میشوند .میکروکپسولها میتوانند
به سه دسته تکهستهای ،چندهستهای و ماتریسی دستهبندي شوند.
میکروکپسولهای تکهستهای ،تنها یک حفره در مرکز خود دارند.
میکروکپسولهای چندهستهای چند حفره با اندازههای مختلف در
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میان پوسته دارند .در میکروکپسولهای ماتریسی ،اجزای فعال درون
ماتریسی از ماده پوسته قرار میگیرند [ .]79شكلشناسي ساختار
درونی میکروکپسولها به پوسته انتخابشده ،نسبت مواد پوسته به
هسته ،سازگاری مواد پوسته با هسته و روش تهیه میکروکپسولها
وابستگی شدیدی دارد .میکروکپسولها شکلهای ظاهری متفاوت
دارند و به روشهای مختلف تهیه میشوند [.]80-82
راهي براي افزايش طول عمر سامانههای رزين اپوكسي ،محافظت
عوامل پخت رزين با استفاده از فرايند كپسوليكردن است .در اين
فرايند با پوشاندن سطح يكي از اجزاي فعال سامانه رزين ميتوان
واكنش پخت را تا زمان دلخواه به تعويق انداخت .با اين كار يك جزء
در واكنش شركت نميكند و غلظت آن در واكنش پخت صفر ميشود،
در نتيجه واكنش پخت متوقف ميشود [ .]83-85البته كارايي فرايند
كپسوليكردن بر مقدار تأخير تحت تأثير عوامل زير است:
 نوع و كيفيت كپسول؛ بازده عمليات كپسوليكردن؛ انتخاب ماده فعال (عامل پخت یا شتابدهنده) براي كپسوليشدن و اندازه ذرات میکروکپسول [.]86،87برای ایجاد شرایط مطلوب در سامانههای تكجزئي رزين اپوكسي
از جمله ،عمر مفید حداقل شش ماه ،خواص فیزیکی خوب و بدون
تغییر ،شرایط پخت یک ساعتي در دمای دیواره کپسول ،سامانه بايد
ویژگیهای زير را داشته باشد [:]86
 دیواره کپسول بايد محدوده دمای ذوب  100-115°Cداشته باشد،زيرا با افزايش دماي ذوب ديواره ،دمای پخت افزایش و زمان
پخت رزین زياد میشود .از طرفی ،با كمترشدن دمای ذوب دیواره
دمای پخت رزین کم میشود و عمر مفید سامانه رزین کاهش
مییابد.
 دیواره کپسول در حاللهای قطبی استفادهشده در سامانه رزین(استون و متیل اتیل کتون) حل نشود.
 دیواره کپسول با اجزاي سامانه رزين برهمکنش شیمیایی نامطلوبنداشته باشد .به دليل اينكه با انجام این واكنشها گرانروی سامانه
رزین افزايش مييابد.
برای کپسوليکردن عامل پخت رزین اپوکسی از پلیمرهای مختلفی
استفاده شده است .این پلیمرها شامل پلیمتیلمتاکریالت [،]88-90
پليكاپروالكتون [ ،]91-93اتیلسلولوز [ ،]89،94پلیوینیلاستات،
پلیاستیرن [ ،]89پلیاتر ایمید [ ،]95کوپلیمر متاکریلیک اسید و
دودسیلمتاکریالت [ ،]96اپوکسی جامد [ ،]97-99آکریلیک
گلیسسیدیل استر [ ]100،101و پلیتیواتر [ ]102با مقاومتهاي
گرمايي متفاوت هستند .با توجه به مزاياي ارائهشده براي عوامل

پخت كپسوليشده سامانههاي مختلفي از رزين اپوكسي داراي این
عوامل پخت بررسي شدهاند.
ايميدازول کپسوليشده با کوپلیمر (فنیل اکتیل سیلسسكويي اکسان)

ذرات ریز ايميدازول زمانی که با پلیمر نردباني مانند سیلسسكويي
اکسان ( )ladder like polysilsesquioxanesکپسولي ميشوند،
زمان و دمای پخت رزین اپوکسی در مجاورت این عوامل پخت
کپسوليشده بهطور شايان توجهی افزایش مییابد .پليمرهای معدني
پليسیلسسكويياکسان زمانیکه با گروههاي جانبي اصالح ميشود،
خواص فیزیکی آنها از جمله مقاومت گرمايي ،قدرت چسبندگي،
قابليت تشكيل فيلم و دماي نرمشدن تغيير ميكند [ .]103براي
تهيه ميكروكپسول ابتدا با امواج فراصوت ذرات ايميدازول پراكنده
ميشوند .سپس ،با روش خشککردن افشانهای ،كوپليمر نردباني اين
ذرات را پوشش ميدهد .كربن تتراكلريد هم نقش حالل را برای
كوپليمر نردباني دارد و هم نقش عامل رسوبدهنده ذرات ايميدازول
را ايفا ميكند [.]103
ايميدازول کپسوليشده با پلیمتیلمتاکریالت

 Tongو همكاران [ ]90با استفاده از روش تبخیر حالل امولسیون جامد
روغن-آب-2 ،فنیلایمیدازول را بهكمك غشاي پلیمتیلمتاکریالت
میکروکپسولي كردند .این عامل پخت میکروکپسوليشده به علت
مقاومت گرمايي زياد پلیمتیلمتاکریالت ( )Tg=105°Cعمر مفید
سامانه رزین اپوکسی را افزایش میدهد .از طرفی Tg ،سامان ه رزین
اپوکسی دیگلیسیدیل اتر بیسفنول  Aدر مجاورت ایمیدازول که
 165°Cاست ،با وجود این عامل پخت کپسوليشده  20°Cکاهش
مییابد .کاهش دمای  Tgو افزایش چقرمگی رزین اپوکسی در
مجاورت اين عامل پخت متأثر از مولکولیهای زنجیری گرمانرم
پلیمتیلمتاکریالت است.
ايميدازول کپسوليشده با پلیکاپروالکتون

 Shinو همكاران [ ]91براي كپسوليكردن عوامل پخت ايميدازولي از
پليكاپروالكتون با دماي ذوب  59°Cاستفاده كردند تا عوامل پخت در
دمای كمتري از ميكروكپسول خارج شوند .تبخير حالل از روشهای
کپسوليکردن ایمیدازول با استفاده از پلیکاپروالکتون بهعنوان
پوسته است .از اين روش بیشتر برای كپسوليكردن عوامل پخت
آبگریز استفاده شده تا وقتي امولسیون روغن در آب ایجاد ميشود،
عامل پخت داخل فاز پیوسته آبی نفوذ نکند .در این روش ،اندازه
میکروکپسول با افزایش مقدار -2فنیلایمیدازول افزایش مییابد.
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وزن مولکولی پلیکاپروالکتون نیز روی اندازه ذرات میکروکپسول اثر
میگذارد ،بهطوری که با کاهش آن ،اندازه میکروکپسول کاهش مییابد.
روش دیگر کپسوليکردن ایمیدازول بهكمك پلیکاپروالکتون
روش خشککردن افشانهای است .در این روش ،محلول سهجزئی
ایمیدازول و پلیکاپروالکتون در دیکلرومتان با خشککردن
افشانهای به میکروکپسول تبدیل میشود .ناهمواریهای زیادی روی
سطح میکروکپسولهاي تهيهشده در این روش مشاهده شده است.
این ناهمواریها به علت برخورد ذرات با دیواره در زمان تشکیل
میکروکپسول است .در اين روش با افزایش مقدار فنیلایمیدازول در
محلول اندازه ذرات کاهش و با افزایش وزنمولکولی پلیکاپروالکتون
اندازه میکروکپسول افزایش مییابد [.]91
با بهکارگیری این عوامل پخت کپسوليشده در سامانه رزین
اپوکسی ،گرماسنج پويشي تفاضلی تأخير در واکنش پخت را نشان
دادهاست .بهطوری که دما و زمانهای شروع پخت و پیک گرمازا با
وجود این عوامل پخت افزایش مییابد .افزایش دما و زمان با افزایش
مقدار پلیکاپروالکتون در میکروکپسول نیز بیشتر میشود .از آنجا که
عوامل پخت ایمیدازولی سرعت واکنشدهی متفاوتی دارند ،نتایج
نشان داده است که این روند پس از کپسوليشدن این عوامل پخت
نیز مشاهده میشود [ .]91با بررسی سرعت رهایش مواد هسته از
میکروکپسو ل مشاهده شد ،با افزایش وزن مولکولی دیوار ه پلیمری
(پلیکاپروالکتون) سرعت رهایش به علت کاهش نفوذ عامل پخت
کاهش مییابد [ .]92با مقایسه روشهای تبخیر حالل و خشککردن
افشانهای برای تهیه میکروکپسول موارد زیر ديده شده است.
 با مشاهده شكلشناسي ذرات میکروکپسول ،ناهمواریهای سطحیدر روش خشککردن افشانهای بیشتر از روش تبخیر حالل است.
 اندازه میکروکپسول تهیهشده از روش خشککردن افشانهایبزرگتر از روش تبخیر حالل است.
 بازد ه میکروکپسوليشدن عامل پخت در روش خشککردن افشانهایبیشتر از روش تبخیر حالل است .بهعبارتی ،مقدار زیادی از عوامل
پخت ایمیدازول در روش تبخیر حالل نمیتوانند کپسولي شوند.
 عمر مفید سامانه رزین در مجاورت میکروکپسولهای ایجادشدهاز روش خشککردن افشانهای کوتاهتر از عمر مفید سامانه رزین
داراي میکروکپسولهای ایجادشده از روش تبخیر حالل است .این
پدیده میتواند به علت ناهمواریهای سطح ایجادشده در روش
خشککردن افشانهای باشد که در اثر برخورد ذرات میکروکپسول
با دیواره حین ساخت میکروکپسول ایجاد میشود .همچنین ،افزایش
سرعت رهایش عوامل پخت ایمیدازولی در میکروکپسولهایی که به
روش خشککردن افشانهای تهیه شده ،تأييدی بر عمر مفید کوتاهتر
420

سامان ه رزین اپوکسی در مجاورت این عوامل پخت است [.]92
برای افزایش عمر مفید سامانه رزین اپوکسی میکروکپسول داراي
ایمیدازول ،میکروکپسولهایی به روش خشککردن افشانهای
امولسیون آب در روغن ( )SDWOEتهیه شدند .در این فرایند،
محلول آب-ایمیدازول به محلول پلیکاپروالکتون-دیکلرومتان
افزوده شده و با روش خشککردن افشانهای میکروکپسول تشکیل
میشود [ .]104در مقدار یکسان ایمیدازول در میکروکپسول ،رفتار
پخت سامان ه رزین در هر دو روش یکسان است .به عبارتی ،دمای
شروع و دمای پیک دمانگاشت  DSCسامانه رزین اپوکسی در
مجاورت عوامل پخت میکروکپسوليشده از دو روش تقریب ًا یکسان
است .اما ،عمر مفید سامانه رزین اپوکسی در میکروکپسول تهیهشده
از روش  SDWOEبیشتر از عمر مفید این سامانه در میکروکپسول
حاصل از روش  SDSSاست .کاهش رهایش عامل پخت ایمیدازولی
از میکروکپسولهای تهیهشده با روش  SDWOEنیز تأييدي بر این
موضوع است که میکروکپسولهای تهیه شده با روش SDWOE
دیواره یکنواختتری دارند [.]104
عوامل پخت تأخيری نوری

عوامل پخت نوری زمانی فعال میشوند که در معرض نور یا امواج
فرابنفش ( )UVقرار گیرند .از اینرو ،این عوامل پخت ،عوامل پخت
تأخيری بهشمار میآیند .عوامل پخت نوری بیشتر در تهیه جوهر
چاپ و رنگهای بدون آلودگی استفاده میشوند [ .]105از آنجا
که انحاللپذيري این عوامل پخت در رزین اپوکسی زیاد است ،در
نتیجه برای حلکردن آنها به حالل نیازی نیست كه بدينترتيب
آلودگی محیطی حاصل از مواد فرار کمتر ميشود [ .]106،107در
ادامه ،نمونهای از این عوامل پخت معرفي شده است.
نمکهای اونیوم

نمکهای اونیوم ( )onium saltاز عوامل پخت تأخيری-نوری هستند
که تحت تأثیر  UVرزین اپوکسی را پخت میکنند .پخت رزین
اپوکسی با این عوامل بدین ترتيب است که دیآریل یدنيوم تحت
تأثیر  UVو در مجاورت موادی با هیدروژن ناپایدار ( )YHمطابق
واکنش زیر تجزیه میشود [:]22،106،107
V
→Ar2 IPF6 U
ArI + Ar • + Y • + HPF6

YH

در ادامه HPF6 ،بهعنوان آغازگر پلیمرشدن کاتیونی حلقهگشا ،رزین
اپوکسی را پخت میکند .تجزیه نمک تریآریل سولفونیم تحت تأثیر
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 UVنیز به ترتيب زیر است:

نمکهای کربوکسیلیک اسید

V
→Ar3SPF6 U
Ar 2S + Ar • + Y • + HPF6

YH

در اینجا نیز  HPF6بهسرعت رزین اپوکسی را پخت میکند .با توجه به
تولید رادیکال در تجزیه عوامل پخت تأخيری-نوری ،بازدارندههای
آنزیمی نمیتوانند مانع از پخت اپوکسی در مجاورت این عوامل
پخت شوند .در نتیجه ،رزینهای اپوکسی داراي این عوامل پخت
چسبندگی زيادي دارند [.]108،109
پخت تأخيری سامانه رزین اپوکسی -فنولی

سامانههای رزین اپوکسی-فنولی برای تهیه کامپوزیتهای چقرمه و
مقاوم در برابر شعله استفاده میشوند .رزین اپوکسی پختشده با
رزین فنولی (نوواالک) بیشتر در صنایع میکروالکترونیک بهکارگرفته
میشود [ .]110-112به دليل گرانروی زياد سامانههای رزین
اپوکسی-فنولی ،آغشتهسازی الیاف با این سامانهها بهسختی انجام
میشود .برای آغشتهسازی الیاف از روش مذاب داغ استفاده میشود.
در این روش ،دمای سامانه رزین اپوکسی-فنولی باید حدود 140°C
باشد تا گرانروی سامانه به  5 Pa.sبرسد و آغشتهسازی بهخوبی انجام
شود .دمای پخت مناسب سامانه در این روش  180°Cتا 200°C
است .از اینرو ،از عوامل پخت تأخيری برای این سامانهها استفاده
میشود .در ادامه ،عوامل پخت تأخيری مختلفی معرفي ميشوند که
برای این سامانهها بهكار گرفته ميشوند [.]113،114
تریفنیل فسفین

تریفنیل فسفین از آغازگرهای تأخيری است که برای پخت سامانه
اپوکسی-فنولی استفاده میشود .این آغازگر در دمای  145°Cپس از
 35 minسامانه اپوکسی-فنولی را پخت میکند .این زمان پخت برای فرایند
پولتروژن و آهارزني ( )sizingالیاف مناسب است [ .]44در آغاز تأخيری
با تریفنیل فسفین ،یون فنوالت میتواند با کربن الکتروندوستی که
بهوسيله تریفنیل فسفین ایجادشده واکنش دهد و سامانه رزین اپوکسی-
فنولی را پخت کند .از طرفی ،یون فنوالت میتواند با گروه اپوکسی
بهطور مستقیم وارد واکنششده و رزین اپوکسی را پخت کند [.]114
برای افزایش پایداری سامانه رزین اپوکسی میتوان عامل پخت
تأخيری تریفنیل فسفین را با پلیمتیلمتاکریالت کپسولي کرد.
میکروکپسوليکردن تریفنیل فسفین عمر مفید این سامانه را بهطور
شايان توجهی افزایش میدهد .اما با افزایش دما اثر کپسوليکردن بر
عمر مفید سامانه کمتر میشود [.]43

نمکهای کربوکسیلیک اسید از آغازگرهای تأخيری هستند که در
سامانه رزین اپوکسی-فنولی استفاده ميشوند .این مواد میتوانند
نقش مواد آهاردهنده الیاف آغشتهشده را نیز داشته باشند .انواع
مختلفی از این آغازگرهای تأخيری در سامانه رزین اپوکسی-فنولی
بهكار گرفته شدند که شامل نمک پلیآمیک اسید با تريپروپيل آمين،
نمک پلیآمیک اسید با تریمتوکسی فنیل فسفین ( ،)TMOPPنمک
پتاسیم نوواالک و نمک پلیهیدروکسی اتر اصالحشده با فتالئیک
انیدرید در مجاورت  TMOPPاست [.]114
نتایج بررسی اثر آغازگرهای تأخيری آنیون کربوکسیالت بر
سینتیک پخت سامانه رزین اپوکسی-فنولی نشان میدهد ،نوع و
اندازه یون روی پارامترهای سینتیکی واکنش پخت اثر میگذارد .با
توجه به این نتایج با افزایش اندازه آنیون سرعت واکنش فنوالت
کاهش مییابد .زيرا هر چه اندازه آنیون بزرگتر شود ،توزیع بار
منفی آنیون باعث ضعیفترشدن جفت یون ميشود و واکنشپذیری
آنیون کاهش مییابد .با توجه به نتایج ،اين موضوع ميتواند علت
آهستهبودن سرعت پخت سامانه اپوکسی-فنولی در مجاورت نمک
پلیهیدروکسی اتر اصالحشده با فتالیک انیدرید TMOPP-یا نمک
نوواالک-سدیم باشد [.]114
با بررسی اثر نمک سدیم-فنول و نمک سدیم-نوواالک بر سرعت
واکنش پخت سامانه رزین اپوکسی-نوواالک در دمای 180°C
بهكمك دمانگاشتهاي  DSCمشخص شد ،نمک سدیم-نوواالک
به علت بزرگتربودن اندازه آنیون در غلظت یکسان سرعت پخت
کمتری نسبت به نمک سدیم-فنول ایجاد میکند .همچنین با توجه
به اثر اندازه آنیون بر سرعت واکنش پخت سامانه اپوکسی-فنولی،
نمک -TMOPPپلیهیدروکسی اتر اصالحشده با فتالئیک انیدرید به
علت بزرگتربودن اندازه آنیون سرعت پخت کمتری نسبت به نمک
-TMOPPاستیک اسید دارد [.]114
نمكهای كربنيك اسيد-ديآزا بيسيكلودكان

نمکهای کربنیک اسيد-دیآزابیسیکلودکان ( )DBUاز عوامل پخت
تأخيری سامانه رزین اپوکسی-نوواالک هستند .پایداری سامانه رزین
اپوکسی-فنولی با وجود این عوامل پخت متأثر از نوع كربنيك اسيد
است .با توجه به سازوكار واکنش کربنیک اسید با  DBUو تشکیل
نمک كربنيك اسید ،DBU-از آنجا که جفت الکترون ناپیوندی
نیتروژن در  DBUنقش مهمی در واکنش پخت سامانه رزین
اپوکسی-فنولی دارد ،بلوكهشدن این الکترونها بهوسيله كربنيك اسید
ايده اصلي براي تأخير واکنش پخت رزین در مجاورت نمک كربنيك
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گرمايي رزین اپوکسی-مروری بر عوامل پخت تأخيری

 دمای ذوب، باید عوامل پخت نامحلول در رزین اپوکسی،وجود دارد
- کمپلکسهای آلی،زيادي داشته باشند یا بهوسيله گروههای شیمیایی
 در بیشتر.فلزی یا مواد دیگري (با کپسوليشدن) محافظت شوند
مواقع این عوامل پخت تأخيری دمای پخت رزین اپوکسی را به
 در این حالت برای کاهش دمای پخت.مقدار زیادی افزایش میدهند
 این شتابدهندهها که.از شتابدهندههای مختلف استفاده میشود
 به مقدار کمی به،عوامل پخت معمولی یا نمکهای فلزی هستند
.سامانههای رزین اپوکسی داراي عامل پخت تأخيری اضافه میشوند
.اما به دليل حفظ حالت تأخيری باید آنها را میکروکپسولي کرد
میکروکپسوليکردن عوامل پخت یا شتابدهندهها افزون بر نوع و
مقدار آنها به نوع الیه غشایی محافظ و دمای ذوب (از بین رفتن
، در نهایت.غشا در اثر گرما) غشا و ضخامت آن نیز مرتبط است
، محدودیتها،طراحی یا انتخاب عامل پخت تأخيری با توجه به مزایا
 نوع فرایند شکلدهی و هزینه تمامشده تعیین میشود و،خواص الزم
 از مواردی است که،توسعه مواد جدید از این دسته از عوامل پخت
.به پژوهشهاي بیشتری نياز دارد

 از طرفی مهارشدن الکترون آزاد آمین بهوسيله. استDBU-اسید
DBU-نمک كربنيك اسید در ادامه باعث ایجاد ساختار نمک فنول
 بررسی اثر نوع.میشود و سرعت واکنش پخت را کاهش میدهد
فنولی داراي-كربنيك اسید بر مقدار عمر مفید سامانه رزین اپوکسی
 با افزایش دما، نشان میدهدDBU-عامل پخت نمک كربنيك اسید
كربنيك اسیدهای مختلف بهکار رفته در این عوامل پخت اثر تقریب ًا
.]44[ یکسانی دارند

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت عوامل پخت تأخيری و استفاده از این مواد برای
 کاربرد این مواد در سامانههای،تهیه سامانههای اپوکسی تکجزئی
 این عوامل پخت زمانی فعال.رزین اپوکسی رو به گسترش است
.میشوند که تحت تأثیر محرك خارجی نظیر گرما یا نور قرار گیرند
برای تأخير گرمايي در واکنش پخت در حالت کلی دو سازوكار
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