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Badanie procesu sieciowania kompozycji epoksydowych z nanonape³niaczami

wêglowymi

Streszczenie. Przedstawiono wyniki badañ procesu sieciowania kompozycji epoksydowych z ró¿n¹ zawartoœci¹
nanorurek i grafenu. Proces ten obserwowano œledz¹c zmiany ciep³a w³aœciwego za pomoc¹ ró¿nicowej kalorymetrii
skaningowej (DSC) oraz lepkoœci (reometr naprê¿eniowy ARES). Proces sieciowania kompozycji epoksydowych ob-
serwowany metod¹ DSC przebiega podobnie jak kompozycji bez nanododatków, natomiast dla krzywych reologicz-
nych zauwa¿a siê odmienny przebieg zale¿noœci lepkoœci od temperatury w zakresie od 325 do 425K. Opisane sposo-
by œledzenia procesu sieciowania mo¿na wykorzystaæ do okreœlenia stopnia przereagowania, a nastêpnie obliczenia
energii aktywacji. Dane obliczone z krzywych reologicznych opisuj¹ w³aœciwy proces sieciowania.

REASEARCH ON CURING PROCESS OF EPOXY RESIN COMPOSITION WITH CARBON NANOFIL-
LERS
Summary. The results of curing process of epoxy composition with different carbon nanofillers: nanotubes and gra-
phene have been presented. Using differential scanning calorimetry and stress rheometry ARES (viscosity changes)
allowed to determine activation energy. The crosslinking process of epoxy resin composition containing mixture of
carbon nanofillers: nanotubes and graphene observed by DSC is similar to curing process of composition without
nanoparticles. For rheological curves is noted different phenomena: in the range 325 to 425K is observed for filled
composition increase of composition viscosity. Described methods for tracking of crosslinking process can be used to
calculate reaction rate and determination of activation energy, data calculated from the rheological curves describe
of proper crosslinking process.

1. WSTÊP

¯ywice epoksydowe s¹ zaliczane do materia³ów kon-
strukcyjnych. Wprowadzenie nanonape³niaczy wêglo-
wych znacznie poprawia przewodnictwo elektryczne, jak
równie¿ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ [1, 2].

W artykule okreœlono wp³yw wprowadzenia hybry-
dowych nanonape³niaczy wêglowych (mieszanin nano-
rurek i grafenu) na proces sieciowania, energiê aktywacji
procesu sieciowania kompozycji epoksydowych. Proces
ten okreœlono wstêpnie poprzez wyznaczenie parame-
trów charakterystycznych procesu (entalpia utwardza-
nia, pocz¹tek procesu sieciowania – DSC oraz punkt ¿elo-
wania – reometr naprê¿eniowy typu ARES). Ponadto wy-
znaczono energiê aktywacji metodami Ozawy, z przybli-
¿eniem Doyla [3] i Friedmanna [4].

W metodzie Ozawy za³o¿ono, ¿e sta³a reakcji A jak
i energia aktywacji Ea s¹ niezale¿ne od stopnia przereago-
wania a [5, 6].
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gdzie f(a) to funkcja stopnia konwersji, b – szybkoœæ
ogrzewania, n – rz¹d reakcji.

Zale¿na od stopnia przereagowania lub temperatury
funkcja wyra¿ona równaniem (1) nie jest mo¿liwa do roz-
wi¹zania analitycznie, dostêpne s¹ natomiast metody
aproksymacji, które wykorzystuj¹ dane pomiarowe lub
ich pochodne uzyskane np. metod¹ DSC. Po sca³kowaniu
równania (1) otrzymujemy m.in. równanie Ozawy:
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gdzie p – jest wspó³czynnikiem proporcjonalnoœci.
Wykorzystuj¹c przybli¿enie Doyle’a dla log(Ea/RT)

w przedziale 20<Ea/RT<60, równanie (2) przyjmuje pos-
taæ:
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Z nachylenia prostej logb vs 1/T mo¿na obliczyæ ener-
giê aktywacji (-0.4567Ea/R).

Po obliczeniu energii aktywacji wyznacza siê sta³¹ re-
akcji z punktu przeciêcia osi Y zgodnie z równaniem (4):
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Innym przybli¿eniem równania (1) jest proponowane
przez Friedmana równanie (5) [4]:
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Energiê aktywacji wyznacza siê z nachylenia prostej
Ea ln(da/dt) vs 1/T. Ponadto sta³¹ reakcji wyznacza siê
przy u¿yciu prostej Ea/RT0 vs ln(1 – a), gdzie T0 oblicza siê
dla ln(bda/dT) = 0.

Oprócz znanego sposobu wyznaczania stopnia prze-
reagowania z ca³ki powierzchni piku procesu sieciowania
(DSC), autorzy proponuj¹ now¹ metodê obliczania a

z krzywych reologicznych wg wzoru (6) [7, 8], która jest
niezgodna z ustaleniami ICTAC [9]:
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gdzie h(t,T) jest wyznaczon¹ lepkoœci¹, hmin minimaln¹ lep-
koœci¹ (pocz¹tek procesu sieciowania), hmax jest maksy-
maln¹ lepkoœci¹ (dla a = 1).
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2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

2.1. Materia³y i metody badañ

Badano proces sieciowania kompozycji epoksydo-
wych, których sk³adnikami by³y: ¿ywica epoksydowa
Epidian 6 – E6 (Z.Ch. Organika-Sarzyna), nanonape³nia-
cze wêglowe: nanorurki wêglowe Nanocyl NC7000
(CNT, Nanocyl S.A. Belgia) i grafen xGnP (GnX, XG
Sciences, Inc., USA) dodawane odpowiednio w iloœci
0,5 CNT; 0,4 CNT+0,1 GnX; 0,3 CNT i 0,2 GnX (% wag.)
oraz 1-butyloimidazol (1BI, 98%, Sigma-Aldrich) doda-
wany w iloœci 2,0 cz. wag. przypadaj¹cych na 100 cz. wag.
¿ywicy epoksydowej. Nanonape³niacze dyspergowano
przez 2 godziny w matrycy epoksydowej przy u¿yciu
sondy ultradŸwiêkowej UP 200S firmy Hielscher GmbH.
Badanie procesu sieciowania przeprowadzono metod¹
skaningowej kalorymetrii ró¿nicowej DSC przy u¿yciu
aparatu Q-100 firmy TA Instruments (USA), przy szyb-
koœciach ogrzewania 1, 2, 5 i 10K/min w zakresie temp.
273-653K oraz badaj¹c zmiany lepkoœci pos³uguj¹c siê
reometrem naprê¿eniowym ARES (Rheometrics Scienti-
fic) z szybkoœci¹ ogrzewania 1, 2, 5 i 10 K/min w zakresie
temp. 303-593K (uk³ad p³ytka – p³ytka, p³ytki pomiarowe
o œrednicy 40 mm, odleg³oœæ pomiêdzy p³ytkami 1 mm).
Dodatkowo wyznaczono lepkoœæ kompozycji w tempera-
turze 298K przy u¿yciu reometru ARES.

3. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Proces sieciowania kompozycji epoksydowych za-
wieraj¹cych nanonape³niacze wêglowe rozpoczyna siê
w oko³o 10K wy¿szych temperaturach ni¿ porównywanej
mieszaniny bez nanonape³niaczy (Rys. 1).

Krzyw¹ reologiczn¹ kompozycji bez nanododatków
mo¿na podzieliæ na 3 obszary: (i) spadku lepkoœci
zwi¹zanego z ogrzewaniem próbki w zakresie odpo-
wiednio: od 303 do 420K; (ii) w³aœciwy proces utwardza-

nia 420-450K; (iii) sta³ej lepkoœci usieciowanego materia³u
(powy¿ej 450K).

Krzywe reologiczne procesu sieciowania materia³ów
z nanonape³niaczami ró¿ni¹ siê znacznie od zale¿noœci
lepkoœci od temperatury obserwowanej dla czystej ¿ywi-
cy Epidian 6. W zakresie temperatur od 325 do 425K zau-
wa¿a siê wzrost lepkoœci obserwowany dla mieszanin
epoksydowych z dobrze zdyspergowanym nanona-
pe³niaczem [10].

Krzywe DSC odznaczaj¹ siê zbli¿onym przebiegiem
niezale¿nie od zawartoœci nanorurek wêglowych i grafe-
nu w mieszaninie. Proces sieciowania kompozycji rozpo-
czyna siê w temperaturze oko³o 355K, najwiêksz¹ szyb-
koœæ tego procesu odczytuje siê dla temperatury oko³o
430K.

W tabeli 1 zestawiono lepkoœæ kompozycji w tempe-
raturze 298K oraz parametry charakterystyczne procesu
sieciowania: (temperatura pocz¹tku procesu – Ti, tempe-
ratura maksymalnego efektu procesu sieciowania Tp,
entalpia DH i punkt ¿elowania).

Najmniejsz¹ lepkoœci¹ charakteryzuje siê materia³ bez
nanododatku. Zwiêkszenie zawartoœci nanorurek/nano-
nape³niaczy znacznie podwy¿sza wartoœæ tego parame-
tru np. dla mieszaniny zawieraj¹cej 0,5% wag. Nanocylu
7000 blisko 10-ciokrotnie.

Wartoœci parametrów charakterystycznych s¹ do sie-
bie zbli¿one, nie obserwuje siê wp³ywu nanonape³niaczy
na temperaturê pocz¹tku, temperaturê maksymalnego
efektu egzotermicznego, entalpiê procesu i punkt ¿elowa-
nia (Tab. 1).

Porównuj¹c wartoœci parametrów charakterystycz-
nych mo¿na wysnuæ wstêpne wnioski, ¿e przebieg krzy-
wych zale¿noœci energii aktywacji od stopnia przereago-
wania powinny mieæ zbli¿ony przebieg (Rys. 3 i 4).

Krzywe zale¿noœci energii aktywacji od stopnia prze-
reagowania (dla równania Ozawy z przybli¿eniem Doy-
le’a) mo¿na podzieliæ na 2 przedzia³y (Rys. 3a): (i) nie-
wielkiego spadku energii aktywacji dla stopnia przerea-
gowania od 0,1 do 0,7-0,8 (przy czym koniec tego zakresu
przesuwa siê w kierunku wiêkszych a wraz ze wzrostem
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Rys. 1. Krzywe reologiczne procesu sieciowania kompozycji epoksydo-

wych z nanonape³niaczami
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zawartoœci nanorurek wêglowych); (ii) znacznego wzros-
tu Ea, przy czym najwiêksze zmiany obserwuje siê dla
kompozycji zawieraj¹cej 0,5% wag. nanorurek Nanocyl
7000.

Podobne zale¿noœci i zmiany energii aktywacji obser-
wuje siê dla wartoœci obliczonych wg metody Friedmana
(Rys. 3b). W tym przypadku obserwuje siê niewielki spa-
dek Ea dla stopnia przereagowania od 0,1 do 0,5-0,6;
a nastêpnie znaczny wzrost tego parametru (znacznie
wiêkszy ni¿ dla wyników uzyskanych wg równania Oza-
wy), szczególnie dla najwiêkszej zawartoœci nanorurek.
Na uwagê zas³uguj¹ nieoczekiwanie wysokie wartoœci Ea

dla a=0,05, zjawisko to jest zwi¹zane z wysokimi wartoœ-
ciami lepkoœci w przedziale temperatur do 80°C (dla
a<0,1). Znaczne wartoœci energii aktywacji dla stopnia

przereagowania powy¿ej 0,9 zwi¹zane s¹ z wiêkszymi
barierami przestrzennymi w usieciowanym materiale.

Zupe³nie inny przebieg zale¿noœci Ea od a dla stopni
przereagowania powy¿ej 0,6-0,8 obserwuje siê dla da-
nych otrzymanych na podstawie krzywych reologicz-
nych. Wartoœci energii aktywacji dla a poni¿ej 0,4 s¹ po-
równywalne do uzyskanych na podstawie diagramów
DSC. W odró¿nieniu od Ea obliczonych na podstawie da-
nych z krzywych DSC nie obserwuje siê wzrostu energii
aktywacji dla stopni przemiany wiêkszych ni¿ 0,6-0,8 nie-
zale¿nie od u¿ytej metody obliczeniowej. Natomiast dla a
powy¿ej 0,75 zauwa¿yæ mo¿na znaczny spadek tego
parametru. Zjawisko to mo¿na wyt³umaczyæ zupe³nie
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Tabela 1. Parametry charakterystyczne procesu sieciowania kompozycji epoksydowych z nanonape³niaczami

Akronim Lepkoœæ (298K) [Pa·s] Ti [K] Tp [K] DH [J/g] Punkt ¿elowania [K]

E6_BI2 15,6 ± 0,3 377,5 407,0 333,9 428,3

E6_05CNT 153,7 ± 0,5 376,5 405,7 334,4 428,0

E6_04CNT_01GnX 114,2 ± 0,4 377,7 406,8 329,9 428,4

E6_03CNT_02GnX 76,5 ± 0,2 377,7 408,4 339,6 428,3

Rys. 3. Energia aktywacji wyznaczona na podstawie krzywych DSC

odpowiednio: a) równanie Ozawy; b) Friedmana

Rys. 4. Energia aktywacji wyznaczona na podstawie krzywych reome-

trycznych odpowiednio: a) równanie Ozawy; b) Friedmana



odmiennymi sposobami wyznaczania stopnia przereago-
wania: w przypadku DSC w czasie sieciowania brane s¹
pod uwagê wszystkie zachodz¹ce reakcje od tworzenia
adduktu imidazolu i grupy epoksydowej poprzez w³aœci-
we sieciowane, a¿ do zakoñczenia tego procesu, nato-
miast krzywe reologiczne opisuj¹ wzrost lepkoœci
zwi¹zany z w³aœciwym procesem sieciowania i ewentual-
nie zakoñczenia procesu sieciowania [11].

4. WNIOSKI

Proces sieciowania kompozycji ¿ywic epoksydowych
zawieraj¹cych mieszaniny nanonape³niaczy wêglowych:
nanorurek i grafenu obserwowanych metod¹ DSC prze-
biega podobnie jak kompozycji bez nanododatków, nato-
miast dla krzywych reologicznych zauwa¿a siê odmien-
ny przebieg zale¿noœci lepkoœci od temperatury w zakre-
sie od 325 do 425K.

Opisane sposoby œledzenia procesu sieciowania mo¿-
na wykorzystaæ do obliczenia stopnia przereagowania,
a nastêpnie wyznaczenia energii aktywacji, przy czym
dane obliczone z krzywych reologicznych opisuj¹ w³aœci-
wy proces sieciowania.
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