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  تحقيق)پروپوزال(فرم پيشنهاد  

 ی كارشناسي ارشدنامهپایان

 

  :به فارسي و انگليسي عنوان تحقيق

جدید زانتوني  با استفاده از عامل پخت DGEBAاپوكسي بر پایه  يتيک پخت و تخریب حرارتي رزینمطالعه سين

 اصالح سطحي شده مغناطيسيو نانوذرات 

Investigation of curing and thermal degradation kinetics of DGEBA-based epoxy 

resin using a novel xanthone based curing agent and surface modified magnetite 

nanoparticles  
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 به نام خدا  

 

 

 لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تكميل شود.  توجه:

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

                            

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2

 تذكرات: 

 توانند یک استاد راهنما و یک استاد مشاور انتخاب نمایند. دانشجویان دوره كارشناسي ارشد مي -

ه الزم را ب دانشجو موظف است قبل از ارائه پروپوزال، به سقف ظرفيت پذیرش استادان راهنما و مشاور توجه نموده و با اساتيد راهنما و مشاورهماهنگي -

وطه، موازین مربعمل آورد و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذیرش، از ارسال پروپوزال به دانشكده جداً پرهيز نمایند. بدیهي است در صورت عدم رعایت 

 مسئوليت تأخير در تصویب پروپوزال و عواقب كار، متوجه دانشجو و گروه تخصصي خواهد بود. 
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 تحقيق عنوان  -الف

جدید  با استفاده از عامل پخت DGEBAاپوكسي بر پایه  ينيتيک پخت و تخریب حرارتي رزینمطالعه س :فارسي

 اصالح سطحي شده مغناطيسيزانتوني و نانوذرات 

 

 انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:

نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقيه دانشجویان، عنوان فرانسه و عربي مجازند عنوان پایانهای زبان آلماني،صرفاً دانشجویان رشتهتذكر: 

 بایستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

Investigation of curing and thermal degradation kinetics of DGEBA-based epoxy 

resins using a novel xanthone based curing agent and surface modified magnetite 

nanoparticles  
 

 

  4عملي  3كاربردی  2نظری  1بنيادی  ب: نوع كار تحقيقاتي :

 

 6نامه: تعداد واحد پایان –پ 

 

های مجهول و مبهم، بيان متغيرهای مربوطه و منظور از تحقيق(  حداكثر )شامل تشریح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه به طور كلي اساسي تحقيق بيان مسأله -ت

 بنویسي كاری كه ميخوای انجام بدی را باید ده سطر:

نظير انقباض كم، پخت و فرآیند راحت مقاومت خوب در  يرزین های اپوكسي رزین های گرماسختي هستندكه به دليل داشتن ویژگي های

برابر رطوبت، حالل ها و مواد شيميایي، چسبندگي خوب، مقاومت در برابر خوردگي، چقرمگي و عایق الكتریكي توجه زیادی را به خود جلب 

 كرده اند.

 در زمينه تهيه كامپوزیت ها دارند.این رزین ها استفاده وسيعي در زمينه های چسب، المينت، پوشش و به عنوان ماتریس 

همچنين با استفاده از رزین اپوكسي با ساختار شيميایي و جرم مولكولي متفاوت،  عوامل پخت گوناگون و همچنين استفاده از نانودرات 

 مختلف ميتوان به خواص گوناگون نظير پایداری حرارتي مطوب، مقاومت مكانيكي و چند خواص مطلوب دیگر دست یافت.

 احتماال منظور استاد، حذف قسمت قرمز شده است كه مي توانيد این بخش را حذف كنيد

در این پروژه در نظر است از مشتق جدیدی از زانتون به عنوان یک عامل پخت جدید با ویژگي های خاص برای پخت رزین اپوكسي بر پایه 

 استفاده شود. Aدی گليسيدیل اتر بيس فنول 

طيسي مگنتيت با مالمين اصالح سطحي خواهند شد كه این اصالح سطحي هم باعث توزیع بهتر نانوذرات در ماتریس همچنين نانوذرات مغنا

پليمری خواهند شد و هم به فرآین پخت توسط نانوذرات كمک مي كند. استفاده از مالمين نيرز سبب كاهش اشتعالگيری نمونه های اپوكسي 

 خواهد شد.

ا استفاده از نانوذرات مغناطیسی مگنتیت و مشتق جدید زانتونی به عنوان عامل پخت، پایداری حرارتی و خواص مکانیکی بنابراین انتظار میرود که ب

 مطلوبی را از رزین های اپوکسی پخت شده شاهد باشیم.

در این پروژه به بررسي سينيک پخت و تخریب حرارتي رزین های اپوكسي در نرخ های گرما دهي متفاوت با استفاده از آناليزهای گرماسنجي 

خواهيم پرداخت. اثر نانوذرات نيز بر سينيتيک پخت و خواص حرارتي و مكانيكي  (TGA)و آناليز گرماوزني (DSC)روبشي دیفرانسيلي 

 بررسي خواهد شد.

 

                                                 
ن و ساخت یا آزمایش تئوری ها و تحقيق بنيادی پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشيا، پدیده ها و روابط بين متغير ها، اصول، قواني 1

 نظریه ها مي پردازد و به توسعۀ مرزهای دانش رشتۀ علمي كمک مي نماید .

تحقيق نظری : نوعي پژوهش بنيادی است و از روش های استدالل و تحليل عقال ني استفاده مي كند و بر پایۀ مطالعات كتابخانه ای انجام  2

 شود. مي
تحقيق كاربردی : پژوهشي است كه با استفاده از نتایج تحقيقات بنيادی به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزارها،  3

 .شودميوسایل، توليدات، ساختارها و الگوهای مورد استفادۀ جوامع انساني انجام 
 .ودشميتحقيق عملي : پژوهشي است كه با استفاده از نتایج تحقيقات بنيادی و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساني انجام  4
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 )شامل اختالف نظرها و خألهای تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فواید احتمالي نظری و عملي آن( حداكثر در یک صفحه  انجام تحقيق ضرورتاهميت و  -ث

 انجام شد.مطالبي كه هست خوبه فقط خالصه شود

ای جوش خورده با پيوندهای دوگانه مزدوج مي باشند كه زانتون ها دسته خاصي از تركيبات شيميایي هستند كه دارای ساختار چند حلقه 

 دارای پایداری باالیي در برابر گرما و تابش های فرابنفش مي باشند. زانتون ها شامل مشتقات طبيعي و یا سنتزی هستند كه دارای پایداری

 هيدروليتيكي باال، خواص دارویي ویژه و خاصيت ضد باكتریایي و آنتي اكسيدانتي دارند.

نوعي اكسيد آهن با ساختار كریستالي اسپينل وارون مي باشد. این نانو ذرات ازاهميت  4O3(Fe (نانو ذرات ابرپارامغناطيس مگنتيت    

بيشتری به خاطر خواص ویژه نظير ابر پارا مغناطيس بودن ،اندازه كوچک، غير سمي بودن و غيره برخوردارند. این نانوذرات، برای مثال در 

وكامپوزیت مغناطيسي با هدف سبک سازی و مقاوم سازی سازه ها و به عنوان عامل كنتراست در تصویر برداری رزونانس مغناطيسي، توليد نان

محيطي برای دارو رساني هدفمند وجداسازی سلولي، مواد جاذب رادار و و استفاده در غشا برای جداسازی مورد استفاده قرار مي گيرند. به 

مستعد تجمع پذیری مي باشند و 4O3Fe دوقطبي و مغناطيس پذیری، نانو ذرات  -طح، انرژی سطح، جاذبه دوقطبيدليل مساحت باالی س

شود. برای حل این مشكل و بهبود توزیع این نانو ذرات و جلوگيری از تجمع از تكنيک  عامل دار كردن سطح نانو كاربردهای آنها محدود مي

ها باعث پایداری نانو ذرات و عدم تجمع آنها در طول فرایند مي شود بلكه باعث توزیع بهتر آنها نيز این كار نه تن .ذرات استفاده مي شود

 گرددمي

و  ي شودم آنهاباعث افزایش كاربردهای معدنی  –های هیبریدی آلی نانو کامپوزیتوارد كردن نانو ذرات معدني به ماتریس پليمری برای تهيه  

یس و هایی نظیر  الکترونیک، مکانیک، مغناطخواص آلی و معدنی را در یک ترکیب واحد برای کاربرد در زمینه توجه زیادی را به دلیل ترکیب

 . بیولوژی به خود جلب کرده اند

 

وب ادبيات و چارچ )بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع تحقيق و نتایج آنها و مرور مرور ادبيات و سوابق مربوطه -ج

 برای هر قسمت كه نوشتي چندتا رفرنس بيان كن نظری تحقيق(:

 

مطالعات زیادی روی تهيه رزین  های اپوكسي و پخت آنها برای بدست آوردن پليمرهایي با خواص نهایي در زمينه های گوناگون صورت گرفته 

 است.

ویژگي های نظير انقباض كم، پخت و فرآیند راحت مقاومت خوب در  رزین های اپوكسي رزین های گرماسختي هستندكه به دليل داشتن

برابر رطوبت، حالل ها و مواد شيميایي، چسبندگي خوب، مقاومت در برابر خوردگي، چقرمگي و عایق الكتریكي توجه زیادی را به خود جلب 

 عنوان ماتریس در زمينه تهيه كامپوزیت ها دارند.این رزین ها استفاده وسيعي در زمينه های چسب، المينت، پوشش و به  كرده اند.

و انواع آمينها و تركيبات دارای گروه هيدروكسيل در دمای بين دمای  زرین های اپوكسي با استفاده از عوامل پخت گوناگوني نظير انيدریدها 

 مرهایي با خواص متفاوت توليد كرد.با انتخاب انواع رزین ها و عوامل پخت گوناگون مي توان پلي پخت شده اند. ºC252 و محيط 

سبب بهبود چشمگير خواص مكانيكي و   4O3Fe ،2TiO ،2SiO ،3O2Alوارد كردن نانوذرات عامل دار شده نظير در مطالعات متعددی، 

 .[2,1]حرارتي شده است

 

 

 

 )این قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود(( …)از لحاظ موضوع، مواد و روش یا فرآیند تحقيق و  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقيق: –چ 

 

 نين استفاده از مشتقات زانتوني به عنوان عامل پخت استفاده نشده است.چتا كنون در هيچ مطالعه ای از نانوذرات اصالح سطحي شده با مالمين و هم

                                       

 

 امضاء                                                                                                     

 

 

  :)شامل اهداف كلي، ویژه و كاربردی(اهداف مشخص تحقيق  -خ

ون به عنوان عامل پخت استفاده در این پروژه برای تهيه رزین های اپوكسي با خواص حرارتي و مكانيكي مطلوب از مشتق جدیدی از زانت

مي شود. بدین منظور ابتدا این مشتق زانتوني سنتز و به عنوان عامل پخت در فرآیند پخت حرارتي رزین اپوكسي دی گليسيدیل اتر بيس 

 نانوذرات به طور خالص و كامپوزیت آن با نانوذرات مگنتيت اصالح سطحي شده با مالمين استفاده مي شود. اصالح سطحي این Aفنول 
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مغناطيسي هم به پخت رزین كمک مي كند و هم باعث افزایش ميزان سازگاری این نانوذرات با ماتریس پليمری مي شود كه این سازگاری 

سبب توزیع بهتر آنها و در نهایت منجر به بهبود خواص مكانيكي و حرارتي رزین پخت شده مي شود. در این پروژه در نظر است سينيتيک 

در نرخ های گرمادهي متفاوت  (DSC)ریب حرارتي رزین های اپوكسي و نانوكامپوزیت آن با روش های گرماسنجي روبشي تفاضلي پخت و تخ

 FTIRمورد بررسي قرار مي گيرد. نانوذرات مغناطيسي سنتز شده و  همچنين رزین های پخت شده نيز با آناليز  (TGA)آناليزگرماوزني و

 رفت. مورد شناسایي قرار خواهند گ

 ها، صنایع و یا گروه ذینفعان( ذكر شود وران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره –د 

 صنایع چسب، الكترونيک، پوشش های محافظتي، كشتي سازی

 

 سؤاالت تحقيق:  -ذ

 تاثير عامل پخت زانتوني بر خواص مكانيكي، حرارتي و سينيتک پخت رزین های اپوكسي چگونه است؟

 افزودن نانوذرات مغناطيسي اصالح سطحي شده بر خواص مكانيكي، حرارتي و سينيتک پخت رزین های اپوكسي چگونه است؟ اثر

 

 :های تحقيقفرضيه  -ر

 انتظار مي رود كه استفاده از عامل پخت زانتوني جدید و نانوذرات اصالح شده بتوانند در بهبود خواص مكانيكي و حرارتي موثر واقع شوند.

 

 

 :)به صورت مفهومي و عملياتي( ها و اصطالحات فني و تخصصيتعریف واژه -ز

عامل پخت: گونه ای مي باشد كه با واكنش با رزین سبب افزایش جزم مولكولي آن و ایجاد اتصاالت عزضي مي شود و اصطالحا باعث پخت 

 رزین مي گردد.

گردد و همپنين از تجمع نانوذرات جلوگيری و به توزیع بهتر آنها در اصالح سطحي: فرآیندی است كه سبب عامل دار شدن نانوذرات مي 

 ماتریس پليمری كمک مي كند.

 سينيتيک پخت: بررسي سرعت پخت رزین و بدست آوردن پارامترهای سينيتيكي پخت مي باشد

DSC:  گرماسنجي روبشي تفاضلي)differential scanning calorimetry( 

TGA: آناليزگرماوزني)thermogravimetric analysis(  

FTIR:  Fourier transform infrared spectroscopy 

 

 روش شناسي تحقيق:-5

 

در قالب مورد استفاده و استانداردهای ، تجهيزات )شامل معرفي منطقه مورد مطالعه، مواد شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء -الف

 مراحل اجرایي تحقيق به تفكيک(: 

انجام »، «های آزمونتهيه نمونه»، «گردآوری اطالعات اوليه»تذكر: درخصوص تفكيک مراحل اجرایي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوین كلي نظير، 

ها، استانداردها، ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشابع و مراكز تهيه دادهو غيره خودداری شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با من« هاآزمایش

 تجهيزات و مشخصات هر یک ارائه گردد. 

 الف : نوع روش تحقيق  

 آزمایشگاهي

 ب. روش گرد آوری اطالعات ) ميداني، كتابخانه ای و غيره(: 

 استفاده از منابع كتابخانه ای و اینترنتي

 ت منتشر شده در مجالت علمياستفاده از مقاال

 

پ . ابزار گرد آوری اطال عات ) پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون ، فيش ، جدول ، نمونه برداری ، تجهيزات آزمایشگاهي و بانک های 

 اطال عاتي و شبكه های كامپيوتری و ماهواره ای و غيره ( : 

 اطالعات از طریق آناليزهای زیر گرد آوری مي شود

DSC  ،TGA ،FTIR، 

 ث . روش تجزیه و تحليل اطال عات : 

. در این پروژه در نظر است سينيتيک پخت و تخریب حرارتي رزین های اپوكسي و نانوكامپوزیت آن با روش های گرماسنجي روبشي تفاضلي 

(DSC) آناليزگرماوزني در نرخ های گرمادهي متفاوت و(TGA)  مغناطيسي سنتز شده و همچنين رزین مورد بررسي قرار مي گيرد. نانوذرات

 مورد شناسایي قرار خواهند گرفت.  FTIRهای پخت شده نيز با آناليز 
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