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Sieciowanie ¿ywicy epoksydowej Epidian®6 zawieraj¹cej reaktywny
nape³niacz krzemoorganiczny — analiza metod¹ ró¿nicowej
kalorymetrii skaningowej
Streszczenie — Metod¹ ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) badano przebieg reakcji sieciowania ¿ywicy epoksydowej Epidian 6 (E6), z dodatkiem lub bez reaktywnego nape³niacza,
oktakis[(3-glicydoksypropylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksanu (POSS-OG). Utwardzaczem
by³ 4,4’-diaminodifenylometan (DDM). Na podstawie analizy termogramów zarejestrowanych
w warunkach ró¿nych szybkoœci ogrzewania, przy u¿yciu „metody bezmodelowej” (Model Free
Kinetics), okreœlono tak¿e kinetykê reakcji utwardzania badanych uk³adów. Dane uzyskane z izotermicznych analiz DSC, wykonanych w zakresie temperatury 60—160 °C, z modulacj¹ temperatury TOPEM®, wykorzystano natomiast do wyznaczenia przebiegu diagramów TTT (time-temperature-transformation) kompozycji ¿ywicy Epidian 6 bez i z dodatkiem POSS-OG.
S³owa kluczowe: ¿ywice epoksydowe, silseskwioksany, reakcja sieciowania, diagram TTT.
CURING OF EPOXY RESIN EPIDIAN® 6 CONTAINING REACTIVE ORGANOSILICON FILLER
— A DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY STUDY
Summary — The curing reaction of epoxy resin Epidian 6 with or without an addition of reactive
filler, octakis-[(3-glycidoxypropyl)dimethylsiloxy]octasilsesquioxane (POSS-OG), was investigated using differential scanning calorimetry (DSC). The curing agent was 4,4’-diaminodiphenylmethane (DDM). Based on the analysis of the thermograms recorded at different heating rates the
kinetics of curing reactions in the examined systems was determined using the Model Free Kinetics
method. The experimental results obtained by DSC isothermal analysis in the temperature range
60—160 °C, with temperature modulation TOPEM®, were used to construct TTT (time-temperature-transformation) diagram for epoxy resin Epidian 6 compositions with or without POSS-OG.
Keywords: epoxy resins, silsesquioxanes, curing reaction, TTT diagram.

WPROWADZENIE

¯ywice epoksydowe, ze wzglêdu na swoje dobre
w³aœciwoœci elektroizolacyjne, odpornoœæ chemiczn¹,
du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ oraz bardzo ma³y
skurcz podczas utwardzania, stanowi¹ grupê bardzo
cennych polimerów termoutwardzalnych [1]. Materia³y
te charakteryzuje równie¿ wyj¹tkowo korzystna adhezja
do wielu powierzchni, co sprawia, ¿e s¹ powszechnie
wykorzystywane jako kleje i pow³oki. Tworzywa epoksydowe, dziêki wymienionym zaletom, znalaz³y szerokie
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zastosowanie w wielu dziedzinach przemys³u, m.in. w:
budownictwie, elektronice, elektrotechnice, lotnictwie,
budowie okrêtów a tak¿e w przemyœle samochodowym
[2]. W niektórych aplikacjach jednak problemem jest
ma³a odpornoœæ na pêkanie, ograniczaj¹ca u¿ycie tworzywa w charakterze materia³u konstrukcyjnego. Dlatego te¿ ¿ywice epoksydowe poddaje siê modyfikacji za
pomoc¹ kauczuku i modyfikatorów termoplastycznych
lub na drodze wprowadzania odpowiednich nape³niaczy [2, 3]. W ostatnim czasie wiele uwagi poœwiêcono
poliedrycznym oligosilseskwioksanom (POSS), stanowi¹cym obiecuj¹c¹ grupê materia³ów hybrydowych, wykorzystywanych do modyfikacji polimerów [4—11].
Wspomniane zwi¹zki znajduj¹ siê w krêgu zainteresowañ wielu oœrodków naukowych, ze wzglêdu na unikatowe w³aœciwoœci, m.in. nanometryczny rozmiar i organiczno-nieorganiczn¹ strukturê oraz prostotê obróbki.
Wprowadzaj¹c POSS do matrycy polimerowej uzyskuje
siê korzystn¹ zmianê parametrów mechanicznych (m.in.
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie, odpornoœci na kruche
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pêkanie), a tak¿e zwiêkszenie stabilnoœci termicznej oraz
ograniczenie palnoœci. Znaczna liczba publikacji na ten
temat dotyczy modyfikacji ¿ywic epoksydowych takimi
w³aœnie nanonape³niaczami [12—39].
Na przyk³ad, w pracy [27] opisano w³aœciwoœci kompozytów otrzymanych z uk³adu podobnego do badanego w niniejszej pracy, czyli z kompozycji eteru diglicydylowego bisfenolu A i sferokrzemianu POSS-OG, utwardzanych 4,4’-diaminodifenylometanem. W analizie mikroskopowej SEM, TEM i AFM wykazano homogeniczne
rozproszenie cz¹steczek sferokrzemianu w kompozycie,
metodami analizy termicznej wyznaczano natomiast
temperaturê zeszklenia, oceniano stabilnoœæ termiczn¹
oraz modu³y w stanie szklistym i elastycznym. Stwierdzono, ¿e dodany POSS-OG wp³yn¹³ na wzmocnienie
kompozytu.
Badania dotycz¹ce procesu formowania siê sieci
polimerowej w kompozycjach zawieraj¹cych eter diglicydylowy bisfenolu A, ró¿nego typu silseskwioksany epoksydowe i, w charakterze utwardzacza, Jeffaminê D2000 lub dibutyloaminê opisano, np. w pracy [25].
Do okreœlenia kinetyki i przebiegu procesu sieciowania wykorzystano przede wszystkim metody chemoreologiczne i spektroskopiê 1H i 13C NMR. Wykazano
m.in., ¿e reaktywnoœæ pochodnych POSS jest mniejsza
ni¿ ¿ywicy epoksydowej.
W niniejszej publikacji przedstawiono metodykê badania reaktywnoœci i przebiegu reakcji sieciowania ¿ywicy epoksydowej Epidian 6 z dodatkiem lub bez, reaktywnego nape³niacza z grupy silseskwioksanów, oktakis[(3-glicydoksypropylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksanu (POSS-OG). Okreœlono wp³yw tego modyfikatora na przebieg procesu utwardzania kompozycji, na
podstawie analizy wyników uzyskanych metod¹ skaningowej kalorymetrii ró¿nicowej (DSC).
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no w nastêpuj¹cy sposób: utwardzacz — aminê DDM —
dodawano w iloœciach stechiometrycznych w stosunku
do iloœci grup epoksydowych pochodz¹cych z ¿ywicy
Epidian 6 i silseskwioksanu POSS-OG. Aby zagwarantowaæ mo¿liwie najwiêksz¹ jednorodnoœæ wytwarzanej
kompozycji, wszystkie sk³adniki po odwa¿eniu rozpuszczano w niewielkiej iloœci acetonu i wytrz¹sano przez 1 h,
a nastêpnie rozpuszczalnik usuwano pod zmniejszonym
ciœnieniem. Tak przygotowane próbki przechowywano
w temperaturze ok. -10 °C.
Metody badañ

CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
W badaniach wykorzystano ¿ywicê epoksydow¹ Epidian 6 [E6, wzór (I), produkt handlowy firmy „Organika-Sarzyna” S.A.] o liczbie epoksydowej LEP =
0,371 val/100 g (oznaczonej wg PN-87/C-89085/13). W
charakterze utwardzacza stosowano 4,4’-diaminodifenylometan [DDM, wzór (II)]. Rozpuszczalnikami by³y produkty dostêpne w handlu, u¿ywane bez dodatkowego
oczyszczania.
Oktakis[(3-glicydoksypropylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksan [POSS-OG, wzór (III)] syntezowano wed³ug zmodyfikowanej metody podanej w [40]. Oznaczona liczba epoksydowa wynosi³a 0,402 val/100 g.
Przygotowanie próbek do badañ
Próbki kompozycji ¿ywicy epoksydowej Epidian 6,
bez lub z dodatkiem 6 % mas. POSS-OG, przygotowywa-

— W badaniach termicznych metod¹ ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wykorzystano kalorymetr
ró¿nicowy DSC1 firmy Mettler Toledo, z modulacj¹ temperatury TOPEM® i oprogramowaniem Stare System.
Badania prowadzono w atmosferze azotu.
— Oceny reaktywnoœci badanych kompozycji dokonywano w warunkach standardowych, stosuj¹c sta³¹
szybkoœæ grzania lub ch³odzenia, równ¹ 2, 5 lub 10 stopni
na minutê, w zakresie 0—250 lub 300 °C. Diagramy TTT
wyznaczano stosuj¹c modulacjê temperatury. Analizy
prowadzono w warunkach izotermicznych, w zakresie
60—160 °C, w odstêpach dziesiêciostopniowych. Warunki modulacji by³y nastêpuj¹ce: amplituda temperatury:
0,5 °C, czas trwania impulsu: 15—30 s, œrednia szybkoœæ
ogrzewania 1 °C/min. Nawa¿one próbki (ok. 5 mg)
umieszczano w celi pomiarowej w chwili bezpoœredniego rozpoczêcia pomiaru.
— Wyniki analiz DSC, uzyskane podczas ogrzewania
z ró¿n¹ szybkoœci¹ zmiany temperatury wykorzystano
do okreœlenia kinetyki reakcji utwardzania. W tym celu
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zastosowano metodê bezmodelow¹ (Model Free Kinetics),
stanowi¹c¹ opcjê oprogramowania Stare System, steruj¹cego prac¹ aparatu DSC.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Reakcja sieciowania — reaktywnoœæ badanych
kompozycji
Reaktywnoœæ kompozycji epoksydowej w typowym
pomiarze DSC (np. podczas ogrzewania z szybkoœci¹
10 °C/min) jest tym wiêksza, im ni¿sza jest temperatura,
w której kompozycja osi¹ga szczyt egzotermiczny. Tak
rozumian¹ reaktywnoœæ kompozycji ¿ywicy epoksydowej Epidian 6 z dodatkiem lub bez silseskwioksanu
POSS-OG, oraz czystego POSS-OG z dodatkiem stechiometrycznej iloœci aminy DDM, okreœlano na podstawie
przebiegu termogramów DSC (rys. 1a).
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Diagramy TTT (time-temperature-transformation) konstruowano po wykonaniu serii analiz DSC kompozycji
E6/DDM i E6/POSS-OG/DDM, w warunkach izotermicznych, z modulacj¹ temperatury TOPEM®. Wartoœci temperatury, w których wykonano pomiary, ustalono na podstawie przebiegu termogramów tych kompozycji, zarejestrowanych podczas ich pierwszego ogrzewania (rys. 1a).
Ustalone wartoœci odpowiadaj¹ zakresom temperatury, w
których na termogramie DSC zarejestrowano egzotermiczny pik reakcji sieciowania. Pomiary rozpoczêto w temperaturze poni¿ej wartoœci odpowiadaj¹cej pocz¹tkowi piku
egzotermicznego, tj. w 60 °C, a zakoñczono w temp. 160 °C,
czyli w warunkach, w których sieciowanie przebiega bardzo szybko. Analizy wykonano w odstêpach dziesiêciostopniowych. Uzyskano wartoœci ca³kowitego, odwracalnego i nieodwracalnego strumienia przep³ywu ciep³a oraz
ciep³a w³aœciwego, w funkcji czasu. Ca³kowity i nieodwracalny strumieñ przep³ywu ciep³a dla danej kompozycji
i temperatury mia³y identyczny przebieg — proces sieciowania jest reakcj¹ nieodwracaln¹, o czym œwiadczy³a tak¿e
zerowa wartoœæ strumienia przep³ywu ciep³a w procesie
odwracalnym. Na rys. 2 pokazano przyk³adowe, zarejestrowane w temp. 70 i 130 °C, zale¿noœci ca³kowitego strumienia przep³ywu ciep³a i ciep³a w³aœciwego od czasu,
kompozycji E6/POSS-OG/DDM i E6/DDM.
Podczas sieciowania zmienia siê stan fizyczny próbek
badanych kompozycji — ze stanu ciek³ego przechodz¹ w
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Porównanie przebiegu uzyskanych krzywych wskazuje na nieco wiêksz¹ reaktywnoœæ ¿ywicy epoksydowej
Epidian 6 ni¿ POSS-OG — maksimum piku egzotermicznej reakcji sieciowania z dodatkiem aminy DDM tych
kompozycji wynosi, odpowiednio, 166 °C i 193 °C.
Utwardzanie natomiast kompozycji E6/POSS-OG/DDM
w czasie ogrzewania w analogicznych warunkach, przebiega podobnie jak utwardzanie kompozycji E6/DDM.
Dodatek POSS-OG w iloœci ok. 6 % mas. masy kompozycji, spowodowa³ wzrost temperatury maksimum piku
o ok. 4 °C. Zaobserwowano tak¿e niewielkie zwiêkszenie
wartoœci entalpii tego procesu, która w przypadku
E6/DDM wynosi³a 403 J/g (95 kJ/mol grup epoksydowych), a w przypadku E6/POSS-OG/DDM — 412 J/g
(98 kJ/mol). Entalpia reakcji POSS-OG z DDM wynosi³a
natomiast 295 J/g (86 kJ/mol). Mo¿na zatem wnioskowaæ,
¿e w czasie utwardzania kompozycji E6/POSS-OG/DDM,
¿ywica E6 i POSS-OG reaguj¹ równoczeœnie, co mo¿e
œwiadczyæ o wbudowywaniu siê POSS-OG w strukturê
ca³ej sieci i wskazywaæ na rolê katalitycznego wp³ywu
grup hydroksylowych powsta³ych w wyniku reakcji, na
szybkoœæ reakcji POSS-OG z DDM. Drugi przebieg krzywych termicznych wskazywa³ na ca³kowite przereagowanie sk³adników kompozycji ogrzewanych w podanych warunkach. Nie zarejestrowano ¿adnego efektu
egzotermicznego, który wskazywa³by na przebieg reakcji dotwardzania (rys. 1b).
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Ry s . 1 . Te r m o g r a m y D S C k o m p o z y c j i E6 / D D M ,
POSS-OG/DDM i E6/POSS-OG/DDM; a) I cykl; szybkoœæ
ogrzewania 10 °C/min, b) II cykl; szybkoœæ ogrzewania i ch³odzenia 10 °C/min
Fig. 1. DSC thermograms of E6/DDM, POSS-OG/DDM and
E6/POSS-OG/DDM systems; a) cycle I; heating rate
10 °C/min, b) cycle II; heating and cooling rate 10 °C/min
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Rys. 3. Diagram zeszklenia
Fig. 3. The vitrification diagram
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Rys. 2. Zale¿noœci strumienia ca³kowitego przep³ywu ciep³a
oraz ciep³a w³aœciwego od czasu reakcji, kompozycji
E6/POSS-OG/DDM i E6/DDM w temp. 70 °C (a) i 130 °C (b)
Fig. 2. The total heat flow and specific heat capacity vs. reaction
time for E6/POSS-OG/DDM and E6/DDM systems at 70 °C
(a) and 130 °C (b)

stan szklisty, amorficzny. Zeszklenie podczas utwardzania skutkuje wyraŸn¹, skokow¹ zmian¹ pojemnoœci cieplnej (ciep³a w³aœciwego). Po tej przemianie dalszy przebieg reakcji utwardzania jest znacznie utrudniony. Na
pocz¹tku procesu ciep³o w³aœciwe roœnie w czasie trwania reakcji, a¿ do chwili zeszklenia. Ciep³o w³aœciwe
powstaj¹cego produktu jest bowiem wiêksze od ciep³a
mieszaniny reakcyjnej. Przejœcie szkliste powoduje
skokowe zmniejszenie ciep³a w³aœciwego o, œrednio,
0,36 J/g·°C w przypadku próbek utwardzanych w temp.
60—130 °C. Ten skok wartoœci ciep³a w³aœciwego jest wyraŸnie mniejszy, gdy sieciowanie prowadzi siê w wy¿szej
temperaturze, tj. 140—160 °C.
Z zale¿noœci przedstawionej na rys. 2 odczytano wartoœæ odpowiadaj¹c¹ skokowej zmianie ciep³a w³aœciwego
(punkt przegiêcia na krzywej) czyli czas, po którym
próbka utwardzana w okreœlonej temperaturze przechodzi³a w stan szklisty. Dane te wykorzystano do konstrukcji czêœci diagramu TTT dotycz¹cej zeszklenia (rys. 3).

Uzyskane zale¿noœci maj¹ podobny przebieg i wskazuj¹, ¿e dodatek silseskwioksanu POSS-OG do kompozycji ¿ywicy epoksydowej E6 nieznacznie jedynie modyfikuje jej reaktywnoœæ. Kompozycja z POSS-OG w danej
temperaturze ulega zeszkleniu po czasie o kilka minut
d³u¿szym ni¿ kompozycja bez dodatku tego modyfikatora. Przebieg obu krzywych (rys. 3) dowodzi natomiast, ¿e
dodanie POSS-OG do ¿ywicy Epidian 6 nie zmienia przebiegu procesu utwardzania badanych kompozycji.
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Rys. 5. Wyznaczony stopieñ przereagowania aeksp. w kompozycjach E6/DDM i E6/POSS-OG/DDM
Fig. 5. The determined degree of conversion aexp in E6/DDM
and E6/POSS-OG/DDM systems

Z analizy przebiegu zale¿noœci aeksp. od temperatury
(rys. 5) mo¿na wnioskowaæ, ¿e podczas utwardzania
kompozycji w warunkach izotermicznych, do temp.
105 °C, wiêkszy stopieñ przereagowania grup funkcyjnych, mimo nieco mniejszej reaktywnoœci tej kompozycji,
jest osi¹gany w mieszaninie E6/POSS-OG/DDM, powy¿ej zaœ tej temperatury — w uk³adzie E6/DDM.
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Analizy DSC wykonane w warunkach nieizotermicznych, podczas ogrzewania z ró¿n¹ szybkoœci¹ zmian
temperatury, wykorzystano do okreœlenia kinetyki reakcji utwardzania obu kompozycji. W analizie tej wykorzystano metodê bezmodelow¹, stanowi¹c¹ opcjê oprogramowania systemu Stare, steruj¹cego prac¹ aparatu
DSC. Metoda ta, umo¿liwiaj¹ca ocenê zarówno prostych,

energia aktywacji
kJ/mol

aeksp.,

%

95

Okreœlenie kinetyki reakcji

przep³yw ciep³a
W/g

Na nastêpnym etapie wszystkie próbki po izotermicznej analizie z modulacj¹ temperatury poddano kolejnej
analizie DSC w warunkach standardowych, z szybkoœci¹
grzania 10 °C/min, w zakresie temp. 0—250 °C. W czasie
ogrzewania próbek badanych kompozycji w drugim cyklu rejestrowano, w zale¿noœci od stopnia przereagowania
osi¹gniêtego w pierwszym cyklu, ró¿nej wielkoœci piki
egzotermiczne (bezpoœrednio po przejœciu ze stanu
szklistego w elastyczny), zwi¹zane z reakcj¹ dotwardzania.
Na rys. 4 pokazano przyk³adowe termogramy otrzymane podczas drugiego cyklu ogrzewania próbek kompozycji E6/POSS-OG/DDM i E6/DDM, poddanych
w pierwszym cyklu analizie izotermicznej w temp. 70 °C
(rys. 2a) i 130 °C (rys. 2b). Za³o¿ono, ¿e rejestrowana
w drugim cyklu wielkoœæ efektu egzotermicznego, jest
odwrotnie proporcjonalna do konwersji grup funkcyjnych, osi¹gniêtej w utwardzaniu izotermicznym (I cykl).
Przyk³adowe wielkoœci efektów odpowiadaj¹cych badanym próbkom podano na rys. 4. Ciep³o reakcji sieciowania zarejestrowane podczas ogrzewania obu kompozycji
wyjœciowych próbek (por. rys. 1), przypisano natomiast
ca³kowitej, 100-proc. konwersji. Na tej podstawie, uwzglêdniaj¹c wartoœci dwóch efektów termicznych — sieciowania i dotwardzania — obliczono stopieñ przereagowania aeksp. Przebieg zale¿noœci tak wyznaczonej konwersji aeksp. od temperatury pokazano na rys. 5.
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Rys. 6. Termogramy DSC kompozycji E6/POSS-OG/DDM (a)
i E6/DDM (b) (szybkoœæ ogrzewania: 2, 5 i 10 °C/min) oraz
wyznaczone zale¿noœci: konwersji a od temperatury oraz energii aktywacji Ea od konwersji dla obu uk³adów
Fig. 6. DSC thermograms of E6/POSS-OG/DDM (a) and
E6/DDM (b) systems (heating rates: 2, 5 and 10 °C/min) and
the determined relations of degree of conversion a vs. temperature and activation energy Ea vs. conversion for both systems
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jak i skomplikowanych reakcji chemicznych, opiera siê
na teorii Vyazovkina [41], której podstaw¹ s¹ dwa za³o¿enia:
— energia aktywacji jest sta³a tylko dla konkretnego
stopnia przereagowania,
— zgodnie z teori¹ Arrheniusa zachowana zostaje zale¿noœæ stopnia przereagowania od temperatury, zgodnie z równaniem:
da
= k0 e- Ea / RT f ( a )
dt

(1)

Po odpowiednich przekszta³ceniach funkcja ta przybiera postaæ:
ln

é Rko ù - Ea
b
= ln ê
ú
2
Ta
ë Ea g( a ) û RTa

(2)

gdzie: g( a ) = ò da / f ( a ), da/dt — szybkoœæ reakcji (s-1), ko —
wspó³czynnik szybkoœci reakcji (s-1), a — konwersja, b —

a)
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szybkoœæ grzania (K · s-1), Ea — energia aktywacji jako funkcja
konwersji a, R — uniwersalna sta³a gazowa.
Korzystaj¹c z równania (2), po wykonaniu analiz DSC
badanej kompozycji, w przypadku co najmniej trzech
szybkoœci ogrzewania, mo¿na wyznaczyæ konwersjê a w
zale¿noœci od szybkoœci zmian temperatury i dalej energiê aktywacji Ea jako funkcjê a. Zale¿noœci takie w odniesieniu do kompozycji ¿ywicy Epidian 6 z dodatkiem lub
bez POSS-OG, pokazano na rys. 6. Na tej podstawie mo¿na z kolei przewidzieæ jak zmienia siê konwersja w wybranej temperaturze, w funkcji czasu (rys. 7). Uzyskane
wyniki wskazuj¹, ¿e dany stopieñ przereagowania
osi¹ga siê tym szybciej im w wy¿szej temperaturze
przeprowadzi siê proces sieciowania. Stosowany model
nie uwzglêdnia jednak faktu, ¿e osi¹gniêcie przez uk³ad
stanu szklistego podczas utwardzania w danej temperaturze, praktycznie bior¹c zatrzymuje reakcjê sieciowania.
Uzupe³nieniem tych wyników jest zale¿noœæ konwersji
aeksp. w kompozycjach E6/DDM i E6/POSS-OG/DDM od
temperatury (por. rys. 5), na podstawie której mo¿na
okreœliæ maksymalny stopieñ przereagowania uzyskany
w czasie utwardzania w sta³ej temperaturze, do chwili
przejœcia próbki w stan szklisty.
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Rys. 7. Wyznaczone stopnie przereagowania kompozycji
E6/POSS-OG/DDM (a) i E6/DDM (b) w funkcji czasu dla
ró¿nych wartoœci temperatury reakcji
F i g . 7 . T h e d e t e r m i n e d c o n v e r s i o n d e g re e s i n
E6/POSS-OG/DDM (a) and E6/DDM (b) systems as a function of reaction time for various temperature levels

Zastosowanie skaningowej kalorymetrii ró¿nicowej
DSC z modulacj¹ temperatury TOPEM®, stanowi cenne
uzupe³nienie klasycznych metod analizy termicznej i pozwala na uzyskanie nowych informacji o charakterze zjawisk zachodz¹cych w trakcie badanych procesów. Na
podstawie przeprowadzonych badañ, w stosunkowo
prosty sposób wykreœlono wykres TTT kompozycji ¿ywicy epoksydowej, utwardzanej 4,4’-diaminodifenylometanem (DDM), z lub bez dodatku modyfikatora silseskwioksanowego (POSS-OG). Stwierdzono, ¿e dodatek
POSS-OG nieznacznie zmniejsza reaktywnoœæ ca³ej kompozycji. Analizy wykonane metod¹ DSC mog¹ byæ pomocne tak¿e w okreœlaniu kinetyki reakcji sieciowania.
Badania realizowane w ramach Projektu Nr POIG.0103.01-30-173/09-00 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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