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Abstract
In this study, resol resins were prepared from the reaction of (bisphenol-A or bisphenol-S) with
formalin in the basic medium. Also copolymers of these resin prepared by using different ratios (525%) of polyvinyl alcohol with (bisphenol-A or bisphenol-S) with formalin in the basic medium.
These resins, copolymers were characterized by FTIR and evalvated by differential scanning
calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA) techniques. The result from DSC
thermograms shows that the glass transition temperature (Tg) for resol resin derived from bisphenol-A
is less than that derived from bisphenol-S. However, the Tg values for the cured copolymers were
found to be less than that for the resin derived from bisphenol-A and bisphenol-S.
The TGA thermograms for cured resins and copolymers show more than one thermal
decomposition temperature. Also, higher rates of the char residue especially to resins and copolymers
derived from bisphenol-S.
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 .1املقدمة
اخلالصة

حرض يف هذه الدراسة راتنج الريسول ملركبي البس فينول A-والبس فينول S-من تفاعل البس فينول املقابل

مع حملول الفورمالني يف وسط قاعدي من حملول هيدروكسيد الصوديوم ،ثم حرضت كوبوليمرات ملركبي البس
فينول A-والبس فينول S-وذلك بتفاعلهام كال عىل حده مع حملول الفورمالني بوجود هيدروكسيد الصوديوم كعامل

مساعد وبوجود نسب وزنية خمتلفة ( )% 25-5من بويل كحول الفينيل.

شخصت الراتنجات والكوبوليمرات املحرضة بتقنية االشعة حتت احلمراء وتم تقيمها حراري ًا باستخدام تقنيتي

املسح التفاضيل املسعري والتحليل احلراري الوزين ومن منحنيات املسح التفاضيل املسعري تم استخراج قيم درجات
االنتقال الزجاجي ولوحظ ان قيمتها لراتنج الريسول املحرض من البس فينول A-اقل مما هو عليه لراتنج الريسولS-
املحرض من البس فينول ،S-فضال عن ذلك لوحظ ان قيم درجات االنتقال الزجاجي للكوبوليمرات املحرضة هي

أوطأ من راتنجي الريسول املحرضة من املركبني أعاله ،يف حني أشارت منحنيات التحليل احلراري الوزين للراتنجات
والكوبوليمرات املحرضة عن وجود اكثر من درجة تفكك حراري ،فض ً
ال عن النسب العالية للتفحم مما يؤهلها
لالستعامهلا يف جماالت العزل احلراري وخاصة الراتنجات والكوبوليمرات املشتقة من البس فينول.S-

الكلامت املفتاحية

البس فينول ،A-البس فينول ،S-الريسول ،بويل كحول الفينيل ،الثبات احلراري.

أو عىل املواد األولية الداخلة يف تركيب تلك الراتنجات

تعد الراتنجات الفينولية أوىل البوليمرات املحرضة [ ،]11,14,13,12,15وجيرى التحوير بمزجها أو حتويرها

صناعي ًا والتي حرضت من مركبات بسيطة ذات أوزان مع بوليمرات أخرى لتحسني املتانة للمنتجات النهائية.

جزيئية واطئة ،وعرفت براتنجات الفينول فورمالدهيايد

أدى أستعامل البس فينوالت يف حتضري بوليمرات الفينول

والتي تسمى بالفينوبالست [ .]1وقد حرضت من تكاثف فورمالدهيايد إىل زيادة اخلصائص احلرارية وامليكانيكية ملثل

املركبات الفينولية مع الفورمالدهيايد أو األلدهيدات هذه الراتنجات [ .]16أذ تستعمل راتنجات البس فينول-
األخرى ،بوجود احلامض أو القاعدة كعوامل مساعدة[ )BPA) (A( . ]2والبس فينول )BPS( S-عىل نطاق واسع

تعد الراتنجات الفينولية واحدة من أهم البوليمرات املتصلبة كبديل أقتصادي جلزء من الفينول املستعمل يف حتضري
حراري ًا بسبب خصائصها املميزة كاألستقرار احلراري راتنجات الفينول فورمالدهيايد ،ألنخفاض نسبة الفورمالني

[ ]3والقوة امليكانيكية [ ]4وخواص العزل الكهربائي اىل البس فينول املستعمل ،فتنتج راتنجات الفينولية ذات

[ ، ]5وتستعمل يف خمتلف التطبيقات التجارية والصناعية هشاشة أقل باملقارنة مع الراتنجات الفينول فورمالدهيايد
والصناعات التحويلية [ ،]6فالعامل االساس يف حتديد مدى االعتيادية [ .]17وأستعملت بوليمرات البويل (أسيتال

مالئمة املنتج النهائي يف خمتلف التطبيقات هو مدى هشاشة الفينيل) كعوامل تقوية لراتنجات الفينولية وزيادة متناتنها،
وصالبة ذلك املنتج [ .]7,8,9فالراتنجات الفينولية ،مثل بويل (فورمال الفينيل) ( ]18[ )PVFوبويل (بوتريال

صلدة وهشة بسبب درجة التشابك العايل والذي حيد من الفينيل) (.]19[ )PVB

وبالنظر ملا تتمتع به الراتنجات الفينولية من خصائص مميزة

تطبيقاهتا[.]10

اهلدف الرئيس من عملية التحوير لراتنجات الفينولية تؤهلها ألستعامالت صناعية متعددة إال أن أحدى مساوئها هي

هو تقليل هشاشة هذه البوليمرات وزيادة متناهتا ومرونتها اهلشاشية بسبب وجود الرتاكيب االروماتية ضمن السالسل

وحتسني بعض من خصائصها الفيزيائية وحتسني خصائص البوليمرية ،لذا هتدف الدراسة اىل أجراء بعض التحويرات
االلتصاق وتكنولوجيا قولبة املواد .وأجريت بحوث عىل تلك الراتنجات ،من خالل حتضري راتنجات الريسول
عديدة لتحسني خصائص الراتنجات الفينولية ،ولإلنتاج للبس فينول A-والبس فينول ،S-ثم حتضري جمموعة جديدة

راتنجات فينولية حمورة وجديدة ذات مواصفات مالئمة من كوبوليمراهتا مع بويل كحول الفينيل.
لالستخدامات املتنوعة مثل :ثباهتا احلراري والكيميائي

وزيادة يف قوة التصادم والشد وغري ذلك ،ولغرض حتسني  .2اجلزء العميل
تلك املواصفات لتالئم ظروف االستعامالت املختلفة.
 .1.2املواد الكيميائية:
قام الباحثون بتحوير الراتنجات الفينولية أما عن طريق

مجيع املواد املستخدمة يف حتضري البوليمرات واملذيبات

أضافة بعض املواد اىل تلك الراتنجات أو من خالل إجراء هي مواد نقية من انتاج رشكة Merck، BDH Aldrich,

بعض التحويرات الكيميائية عىل الراتنجات الفينولية نفسها  FlukaوH&W
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 .2.2االجهزة املستخدمة:
 .1.2.2جهاز مطيافية األشعة حتت احلمراء ( )FTIRحرض راتنج الريسول ملركب البس فينول S-باتباع نفس
الفورمالني للحصول عىل مادة لزجة القوام ذات لون عسيل.

سجلت اطياف األشعة حتت احلمراء ضمن املدى طريقة العمل أعاله للحصول عىل مادة لزجة القوام ذات
 )4000-400( cm-1وباستعامل أقراص بروميد لون أمحر .شخصت الراتنجات املحرضة بتقنية .FTIR

البوتاسيوم ( )KBr discوباستخدام جهاز نوع  .2.3حتضري كوبوليمرات (البس فينوالت-بويل
( ،)FTIR-8400S SHIMADZUياباين املنشأ /كحول الفينيل)
قسم الكيمياء /كلية العلوم /جامعة البرصة.
 .1.2.3حتضري كوبوليمرات البس فينول- A-بويل كحول
 .2.2.2أجهزة التحاليل احلرارية
الفينيل ()AV25, AV20, AV15, AV10, AV5

حيث اتبعت نفس طريقة العمل املوضحة يف الفقرة ( .4 ،)1.2.2.3النتائج واملناقشة:
إذ تم احلصول عىل الناتج النهائي عىل هيئة مادة لزجة القوام  .1.4حتضري راتنجات الريسول ()RA,RS

ذات لون أمحر دموي لكل النسب املستعملة من .PVA

 .3.2.3تقسية راتنجات الريسول والكوبوليمرات املحرضة

حرض راتنجي الريسول البس فينوالت-فورمالدهيايد

( RAو )RSمن تفاعل البس فينول A-والبس فينول S-ك ً
ال

جرت تقسية راتنجات الريسول والكوبوليمرات عىل حده مع حملول الفورمالني ( )37%وبنسبة تزيد عن ()4

املحرضة ،وذلك بأخذ  )1( gمن الراتنجات ووضعت يف موالت من الفورمالني لكل مول من البس فينوالت لضامن

فرن بدرجة حرارة  (120) ̊Cملدة ثالث ساعات ثم بدرجة دخول ثالث أو أربع جماميع مثيلول عىل كل جزيئة من البس

حرارة  (150) ̊Cملدة ساعتني ألكامل عملية التصلب فينوالت [ ،]22,21وقد أجري التفاعل يف وسط قاعدي

وضع  )10( mlمن حملول الفورمالني ( ،)37%وسخن

وأجريت عملية التقسية الالحقة ( )post curingعن طريق بآستعامل حملول هيدروكسيد الصوديوم برتكيز (،)10%

أمريكي املنشأ/جامعة العلوم املاليزية/ماليزيا ،بينام سجلت ثالث الفتحات مزود بمحرك ميكانيكي ومكثف وحمرار

وبذلك تكون جاهزة لتقييمها حراريا باستخدام تقنيتي قاعدية املحلول ودرجة احلرارة خالل زمن التفاعل ملنع

سجلت منحنيات املسح التفاضيل املسعري )(DCS

وذلك باستخدام جهاز من نوع ) ،)Perkin Elmer DSC-6وعاء التفاعل لدرجة ̊ )40( Cيف دورق زجاجي ذي

منحنيات التحليل احلراري الوزين ) (TGAباستخدام جهاز ثم أضيف إليه  )0.16( gمن البس فينول A-وبويل كحول

نوع ( ،)Perkin Elmer TGA-7أمريكي املنشأ/جامعة الفينيل( )PVAبنسبة وزنية( )5%نسبة اىل البس فينولA-

العلوم املاليزية/ماليزيا ،إذ قيست النامذج املتصلبة حتت جو بشكل تدرجيي مع أضافة حملول هيدروكسيد الصوديوم

خامل من النرتوجني وبمعدل تسخني ̊ . min-1
(10) C

لقياسات  TGAو (5) ̊C min-1لقياسات .DSC

برتكيز( )10%بشكل تدرجيي جلعل وسط التفاعل قاعدي ًا

( .pH= )8 - 9سخن املزيج اىل درجة ̊ )65( Cملدة ثالث

 .3طرائق التحضري
 .1.3حتضري راتنجي الريسول ملركبي البس فينول  A-خالل فرتة التفاعل .برد الناتج اىل درجة حرارة املخترب ومتت
ومركب البس فينول )RS, RA( S-

ساعات مع احلفاظ عىل قاعدية املحلول ودرجة احلرارة
ِ
معادلته بإضافة حملول حامض الفسفوريك برتكيز (.)10%

وضع  )10( mlمن حملول الفورمالني( ،)37%وسخن فصل الناتج وتم تبخري ما تبقى من مادة الفورمالني للحصول
وعاء التفاعل لدرجة (̊ 40 )Cيف دورق زجاجي ذي ثالث عىل مادة لزجة القوام ذات لون عسيل.

الفتحات مزود بمحرك ميكانيكي ومكثف وحمرار ثم أضيف

أعيدت نفس طريقة العمل أعاله ولكن باستخدام نسب

إليه  )3( gمن البس فينول  ،]20[ )BPA( A-ومع إضافة وزنية مئوية خمتلفة من .)% 25 ،20 ،15 ،10( PVA
تدرجيية ملحلول هيدروكسيد الصوديوم برتكيز ( ،)10%شخصت الكوبوليمرات املحرضة بتقنية .FTIR
جلعل الوسط قاعدي ًا ( ،pH = )8 - 9ثم سخن املزيج اىل

درجة ̊ )65( Cملدة ثالث ساعات مع احلفاظ عىل قاعدية  .2.2.3حتضري كوبوليمرات البس فينول- S-بويل كحول
املحلول ودرجة احلرارة .بعدها برد الناتج اىل درجة حرارة الفينيل ()SV25, SV20, SV15, SV10, SV5
ِ
معادلته بإضافة حملول حامض الفسفوريك
املخترب ومتت

حرضت هذه الكوبوليمرات بتفاعل البس فينول S-مع

برتكيز( )10%تم فصل الناتج وتبخري ماتبقى من مادة نسب خمتلفة من بويل كحول الفينيل (،)% 25 ،20 ،15 ،10 ،5
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وضع النامذج يف فرن بدرجة حرارة  (180) ̊Cوملدة ساعتني .مؤدي ًا اىل تكوين راتنجات الريسول .وجيب املحافظة عىل

(.)DSC, TGA

CH2OH
OH
CH2OH

تبلمر وتصلب املادة كلي ًا ،وكام موضح باملعادلتني ( 1و:)2
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HO
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+ CH2O
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HO
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CH3
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)… (1
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OH
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60-65 oC
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+

OH

S

HO

O

HOH2C
BPS

RS

)… (2
وآستعمل حامض الفسفوريك ملعادلة الريسول الناتج عىل درجة احلرارة يف هذا التفاعل رضورية لتجنب عمليات

لغرض ترسيب هيدروكسيد الصوديوم عىل شكل ملح غري البلمرة التي حتصل بني جماميع املثيلول املتكون يف أثناء

ذائب والذي يمكن أزالته بسهولة .املعروف أن هذا التفاعل التفاعل .وإن الراتنج النهائي يكون هبيئة مادة لزجة القوام

يؤدي اىل تكوين جماميع املثيلول ( )-CH2OHوالتي تتجه اىل جيب حفظها يف جو بارد لتجنب بلمرهتا.
املوقع اورثو بالنسبة ملجموعة  OHالفينولية ،وإن السيطرة

ان راتنجات الريسول املحرضة متتلك العديد من جماميع
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امليثلول الفعالة والتي أستغلت لتحوير تلك الراتنجات فينول ,S-ك ً
ال عىل حده مع حملول الفورمالني ( )37%مع

بواسطة التفاعالت الكيميائية مع بويل كحول الفينيل إدخال نسب وزنية خمتلفة من %)25،20،15،10،5( PVA

حرضت كوبوليمرات للبس فينوالت -فورمالدهيايد مع برتكيز ( .)10%وجيب السيطرة عىل قاعدية املحلول ودرجة

وج��ود حزمة عريضة عن��د  )3420-3320) cm−1تعزى اىل أطياف الراتنجات املستندة عىل  BPSواملبينة يف الشكل ()3

يف وسط قاعدي بآستعامل حملول هيدروكسيد الصوديوم

نسب وزنية خمتلفة ( %)25،20،15،10،5من بويل كحول احلرارة خالل زمن التفاعل لتجنب تبلمر مزيج التفاعل،

الفينيل ( (PVAمن خالل تفاعل البس فينول A-والبس وكام موضح باملعادلتني أدناه:
n
CH2OH

H2C CH

OH

HO

C
CH3

CH2

HOH2C

OH +

10% NaOH

PVA

اجلدول ( :)1احلزم الرئيسية ألطياف  FTIRالعائدة لراتنجات البس فينوالت وكوبوليمراهتا

BPA

H2C

)S=O)a
)S=O)b

)…(3

n

H2C CH

-

O
CH2OH

H2C

O

HO

S

OH

O

CH2

HOH2C

O

عند  )1099( cm−1تعزى ألرصة ( ]27,26[ )C-O-Cالناجتة

يف الشكل ( )1حزمة ثنائية ملجموعة  C(CH3)2عند املوقع احلزم الرئيسة لتلك الراتنجات والكوبوليمرات املحرض منها.

CH3

OH

60-65 oC

C

HO

AV

CH

 )900-585) cm−1ملجاميع املثيلول وغري املوجودة يف طيفي ( (SO2عند  )1274-1261) cm−1و)1132-1105) cm−1

كام أظهرت أطياف الراتنجات املستندة اىل  BPAواملوضحة من عملية التشابك بني  RSو .PVAواجلدول ( )1يوضح أهم

CH3

CH2O

O
CH

تردد املط ملجموع��ة  OHالفينولي��ة[ ]24وظهور حزمة عند حزمتني متوسطة الشدة اىل قوية تعزى اىل تردد املط ملجموعة

املجاميع عىل احللقات االروماتية[.]25

H2C

CH3

فينوالت وكبوليمراهتا واملوضحة مجيعها باالش��كال ( )4-1الناجتة من عملية التشابك بني  RAو PVAبينام أظهرت

 BPAو BPSدالل��ة عىل التعويض الثالثي او الرباعي لتلك وأظهرت أطياف كوبوليمراهتا املوضحة يف الشكل ( )4حزمة

O

O

CH2O

+

10% NaOH

OH

OH

60-65 oC

PVA

S

HO

O

1261
1132
1274
1128

مواقع حزم االمتصاص للمجاميع الفعالة ()cm−1
CH3
1369
1288
1384,1365
1265
-

BPS

)…(4
إن اضافة  PVAإىل هذه الراتنجات هو العطاء صفة عملية التحوير بسهولة[ .]23إذ من املتوقع أن تتفاعل جماميع

املرونة؛ الن  PVAحيتوي عىل سلسلة اليفاتية ،إذ تعد احدى املثيلول العائدة للريسول املتكون أثناء التفاعل مع جماميع

الطرائق املتبعة يف تقليل هشاشة تلك البوليمرات ،إذ يمتلك اهليدروكسيل العائدة اىل  PVAوتكوين رابطة ايثرية ،وكام
 PVAجماميع اهليدروكسيل الفعالة يمكن من خالهلا إجراء موضح يف املعادلتني )3و (4أعاله.
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CH2

ν(C=C)d

1473

1600

1485
1461
1465

1604
1589
1587

ν(C-H)a,c
ν(C-H)b,c
2931
2862
2966
2891
2927
2923
2854

الراتنجات

)ν(O-H

والكوبوليمرات

3409

RA

3379
3321
3419

AV25
RS
SV25

a: str.(asym.) b: str.(sym.) c:(alkane) d: Ar.str

H2C
SV

76

ش��خصت مجيع الراتنج��ات والكوبوليم��رات املحرضة أظهرت أطياف كوبوليمراهتا واملشار اليها يف الشكل ()2

نسبة إىل مركبي  BPAو BPSوعىل التوايل وجرى التفاعل

 .2.4حتضري الكوبوليمرات ()SV5-25 , AV5-25

n

 .3.4أطياف االشعة حتت احلمراء FTIR

 )1385-1361) cm−1و ،)1298-1265) cm−1يف حني

بتقني��ة  .FTIRوق��د أظه��رت أطي��اف راتنج��ات الب��س حزمة مط قوية عند  (1027( cm−1عزيت الرصة ()C-O-C

لتحضري البوليمرات املشرتكة.

n
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 .4.4التحاليل احلرارية

جرى استخدام تقنية  DSCحلساب درجة االنتقال لزجاجي

التفاضيل ) (DSCوتقنية التحليل احلراري الوزين )(TGA

لوحظ من منحني  DSCالشكل ( )5أن  Tgلراتنج RA

استعملت نوعني من التقنيات هي تقنية املسح املسعري للراتنجات والكوبوليمرات املحرضة واملتصلبة حراريا .

للتعرف عىل السلوك احلراري للبوليمرات والكوبوليمرات هي  (56) ̊Cوتبدأ بالنقصان عند أضافة نسب خمتلفة من
املحرضة وحتديد جماالت استعامهلا.

 PVAوخاصة عند ( )5%و( )%10و( )%25وكام موضح

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

77

Vol. 4, No. 7 and 8, P. (71-87)A, 2016

هدى سالم خضير ،وداد صالح حنوش ،زكي ناصر

يف االشكال ( )8,7,6بسبب امتالك  PVAلسالسل االليفاتية رفع قيم درجات األنتقال الزجاجي .أما بالنسبة اىل راتنجات

درس الثبات احلراري للبوليمرات والكوبوليمرات املتصلبة وكوبوليمراهتا املحرضة ،واملبينة يف االشكال ()17-28

حيث من املعروف ومن خالل االدبيات الكيميائية ان  DSC Tgلراتنج الريسول  RSوالذي تبني فيه ان قيمة  Tgهلذا

التغري يف وزن النموذج كدالة لدرجة احلرارة ،حيث تم حساب املحرضة من البس فينول  A-وحزمة تفكك واحدة

قيم  Tgبالزيادة عند النسب ( )15%و( )20%االشكال  PVAاىل راتنج  RSيؤدي إىل نقصان يف قيم  Tgوسبب ذلك

•طاقة التنشيط (∆ )Eلعملية التفكك والتي تم حساهبا فض ً
ال عن ذلك لوحظ أن كل من طاقة التنشيط لعملية

والتي تزيد من مرونة سالسل البوليمرية لراتنج الريسول البس فينول S-وكوبوليمراهتا ،يوضح الشكل ( )11منحنى

تقل بزيادة مرونة السالسل البوليمرية[ ]28يف حني تبدء الراتنج هي  ،(80) ̊Cيف حني عند أضافة نسب خمتلفة من

باستخدام تقنية التحليل احلراري الوزين والتي تشري منحنياته اىل وجود حزمتي تفكك ألغلب الراتنجات والكوبوليمرات
بعض الدوال احلرارية باالعتامد عىل تلك املنحنيات [ ]30مثل :للراتنجات والكوبوليمرات املحرضة من البس فينول،S-

( )9,10ويمكن تفسري ذلك عىل أساس الزيادة يف التشابك هو الزيادة يف مرونة بعض السالسل البوليمرية ،كام تشري تلك

عند درجة تفكك البوليمر باالعتامد عىل نظرية ارينيوس .التفكك T50% ،والنسبة املئوية للتفحم تكون أعىل بالنسبة

حزمة أخرى باعثة للحرارة والتي يمكن أن تعزى اىل تفكك

وجود املجموعة القطبية  -SO-يف السالسل البوليمرية مما

احلاصل يف السالسل البوليمرية [ .]29واجلدول ( )2يوضح املنحنيات واملوضحة يف االشكال ( ،)12-16وكذلك وجود

قيم  Tgللراتنج وكوبوليمراته املحرضة من البس فينول.A-

من ناحية أخرى لوحظ أن قيمة  Tgللراتنج  RSأعىل مما يف الكوبوليمرين  AV20و AV25عند  (263) ̊Cو(256) ̊C

راتنج  RAوإن سبب ذلك يعود اىل وجود جمموعة السلفون عىل التوايل .واجلدول رقم ( )3يوضح قيم ال  Tgللراتنج
القطبية إذ يعد عامل القطبية من العوامل التي تساعد عىل والكوبوليمرات املحرضة من البس فينول.S-
جدول ( :)2قيم درجة األنتقال الزجاجي لراتنج الريسول ( )RAوكوبوليمراته

درجة األنتقال الزجاجي

)Tg( 0C

الراتنجات والكوبوليمرات

56.49

RA

47.48

AV5

48.33

AV10

116.33

AV15

82.90

AV20

47.40

AV25

جدول ( :)3قيم درجة األنتقال الزجاجي لراتنج الريسول ( )RSوكوبوليمراته

درجة األنتقال الزجاجي

80.46
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)Tg( 0C

الراتنجات والكوبوليمرات
RS

75.56

SV5

73.13

SV10

75.38

SV15

74.07

SV20

73.92

SV25
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• T50%والتي متثل الدرجة احلرارية التي يفقد فيها البوليمر للراتنجات املحرضة من البس فينول ،S-وأن السبب هو
نصف وزنه.

•الدرجة احلرارية القصوى ( )DTالتي يتفكك عندها جيعلها أكثر حتم ً
ال للحرارة .أما وجود  PVAبنسب خمتلفة
البوليمر وتم حساهبا من منحنيات التفاضل املرافقة مع راتنجات الرسول للبس فينول A-والبس فينولS-

فليس له تأثري يذكر عىل الثبات احلراري للكوبوليمرات

ملنحنيات التحليل احلراري الوزين.

•النسبة املئوية للتفحم والتي متثل كمية املادة املتبقية بعد احلرق املحرضة وهذا ما بينته قيم الدوال احلرارية املحسوبة من تلك
عند درجة حرارة معينة وهنا تم حساهبا عند درجة ) .(700 ̊Cاملنحنيات واملوضحة يف اجلدول رقم ( ،)4وكام لوحظ إن

•ويوضح اجلدول ( )4الدوال احلرارية التي تم أستخراجها أغلب الراتنجات والكوبوليمرات املحرضة هلا نسبة تفحم
وحس��اهبا م��ن منحني��ات التحلي��ل احل��راري ال��وزين ،عالية (أعىل من  )40%مما يؤهلها ألستعامهلا كمواد رابطة

حيث لوحظ من خالل منحنيات  TGAلراتنجات الريسول ( (Binder materalعند حتضري املرتاكبات البوليمرية.
جدول ( :)4الدوال احلرارية لراتنجات الريسول والكوبوليمرات

نسبة التفحم  %طاقة التنشيط ∆E
))KJ/ mol
عند ()700 oC
45.76
45.97
47.36
45.47
43.88
43.35
55.69
53.04
57.72
55.10
60.28
54.89

43.21
44.81
49.11
01.42
41.76
41.31
60.22
54.31
60.32
60.02
58.72
69.21

)Ts (oC
371
389
371
386
418
379

درجة حرارة التفكك القصوى
(DT (oC
)T50%(oC
561
586
639
564
557
550
< 700
< 700
< 700
< 700
< 700
< 700

Top2
400
407
400
411
-

Top1
329
307
396
407
300
304
379
389
371
386
282
379

الراتنجات
والكوبوليمرات
RA
AV5
AV10
AV15
AV20
AV25
RS
SV5
SV10
SV15
SV20
SV25
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RS للراتنجFTIR  طيف:)3(الشكل

SV25 للكوبوليمرFTIR  طيف:)4(الشكل
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AV25 للكوبوليمرFTIR  طيف:)2(الشكل
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