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چکیده
 الستیک/)PA6( 6 ) به ترکیب پلیآمیدFSP( ) به وسیله فرایند اصطکاکی اغتشاشیSiC(  افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم،در این مقاله
) و پارامتر موادیV( ) و سرعت خطی شولدرω(  بهینهسازی پارامترهای فرایندی سرعت دورانی پین.) انجام گرفتNBR( آکریلونیتریل بوتادین
) نیز در جهت دستیابی به پاسخهای مکانیکی بهینه استحکام کششی و تغییر طول در هنگام شکست از روشS( مقدار نانوذره کاربید سیلیسیم
 اعتبار سنجی نتایج مکانیکی با استفاده از مقایسه ریزساختار نمونههای نانوکامپوزیتی با میکروسکوپ الکترونی.) استفاده شدRSM( سطح پاسخ
 نتایج نشان داد که استحکام کششی و تغییر طول در هنگام شکست با افزایش سرعت، با استفاده از مدلهای ریاضی.) انجام شدSEM( روبشی
 با، نتایج بهینهسازی اثبات کرد، بعالوه. در مقادیر ثابت کاربید سیلیسیم و سرعت خطی افزایش مییابد1200 rpm  به800 rpm چرخش از
 شرایط برای، کاربید سیلیسیم به ترتیب به عنوان پارامترهای فرایندی و موادی2.784 %wt.  و20 mm/min ،1200 rpm انتخاب مقادیر
 با استفاده از تصاویر میکروسکوپ.دستیابی به حداکثر مقدار استحکام کششی و تغییر طول در هنگام شکست به طور همزمان فراهم خواهد شد
. در ریزساختار نمونههای مختلف وابسته استNBR  تغییرات در خواص مکانیکی به تغییر اندازه فاز االستومری،الکترونی روبشی مشاهده شد

اطالعات مقاله
1401/01/08 :دریافت
1401/04/26 :پذیرش

:کلید واژگان
6 پلیآمید
الستیک آکریلونیتریل بوتادین
کاربید سیلیسیم
فرایند اصطکاکی اغتشاشی
روش سطح پاسخ

Experimental and mathematical investigation of mechanical and microstructural
properties of PA6/NBR nanocomposite reinforced with silicon carbide (SiC)
nanoparticles
Hadi Soleymani 1, Mohammad Reza Nakhaei 2*, Ghasem Naderi 3
1- Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2- Faculty of Mechanics and Energy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3- Faculty of Processing, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
* P.O.B. 16846-53571, Tehran, Iran, m_nakhaei@sbu.ac.ir.
Keywords

Abstract

Polyamide 6
Acrylonitrile butadiene rubber
Silicon carbide
Friction stir process
Response surface methodology

In this paper, the addition of silicon carbide (SiC) nanoparticles to polyamide 6 (PA6) / acrylonitrile-butadiene
rubber (NBR) blends was performed by friction stir process. In order to achieve optimal mechanical responses of
tensile strength and elongation at break, response surface methodology (RSM) was used to optimize the process
parameters of rotational speed (ω), traverse speed (V) and material parameter as silicon carbide nanoparticles (S)
content. The validation of the mechanical results was done with compare the microstructure of nanocomposite
samples by scanning electron microscopy (SEM). Using mathematical models, the results showed that tensile
strength and elongation at break are increased by increasing the rotational speed from 800 rpm to 1200 rpm when
the values of silicon carbide content and traverse speed are constant. By selecting the rotational speed of 1200
rpm, traversed speed of 20 mm/min, and 2.784 wt.% of SiC process and material parameters, the maximum
tensile strength, and elongation at break can be achieved. Observation of scanning electron microscopy images
confirmed that the changes in mechanical properties are related to the changes in the elastomeric phase of NBR.
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نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

در طی دهههای اخیر ،استفاده از پلیمرهای مختلف به دلیل سهولت در فرایند
ساخت ،سبکتر بودن وزنشان نسبت به فلزات ،مقاومت شیمیایی باال و نیز
قابلیت بازیافت مجدد در مؤسسات پژوهشی و صنایع مختلف مورد توجه قرار
گرفته است [ .]1محققان توانستهاند با استفاده از تقویتکنندههای سیلیکاتی،
سرامیکی و همچنین نانوساختارهای کربنی رفتار مکانیکی و ریزساختار این
مواد را بهبود دهند [ .]2, 3بهطوری که ،این مواد با افزودن درصد وزنی اندکی
از نانوذرات مختلف همچون خاک رس (در حدود  ،)%5افزایش قابل توجهی در
خواص مکانیکی و ریزساختار خود داشتهاند [ .]4پلیآمید  )PA6( 16یکی از
پلیمرهای پرکاربرد در صنایع گوناگون همچون خودروسازی و پزشکی است
[ .]5, 6پژوهشهای زیادی در راستای بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار
نانوکامپوزیتهای بر پایه فاز بستر پلیآمید  6با استفاده از نانوذرات مختلف
صورت پذیرفته است .استفاده از نانوذرات باعث بهبود در خواص حرارتی و
مکانیکی مواد پلیمری شده است که از جمله آن میتوان به کاهش میزان
اشتعالپذیری و افزایش مقاومت حرارتی در دماهای باال و نیز افزایش میزان
استحکام کششی و مدول االستیسیته در حین انجام کار اشاره کرد .پژوهشگران
در تحقیقات خود از مواد الستیکی برای برطرف کردن نواقص موجود در مواد
پلیمری مانند انعطافپذیری کم استفاده کردهاند تا انعطافپذیری آنها در برابر
کشش افزایش یابد .همچنین ،با افزودن تقویتکنندههای مناسب به فاز
ماتریسی ماده پلیمری ،خواص آنها را بهبود بخشیدند [ .]7, 8, 9در مطالعاتی
که توسط فرشباف و همکارانش [ ،]10انجام شد ،اثربخشی پارامترهای سرعت
خطی و دورانی بر استحکام سختی نانولولههای کربنی بر پایه پلیآمید  6مورد
بررسی قرار گرفت .آنها دریافتند که در سرعت دورانی  2000 rpmمیزان
پخششدگی نانولولههای کربنی به حداکثر مقدار خود رسیده است .بعالوه ،به
ازای مقادیر سرعت دورانی  2000 rpmو سرعت خطی 125 mm/min
بیشترین سختی به دست آمد .در پژوهشی دیگر نادری و همکارانش [،]11
خواص مکانیکی و مورفولوژی نانوذرههای خاک رس بر پایه نانوکامپوزیتهای
دوفازی  PA6/ECOرا مورد بررسی قرار دادند .آنها مشاهده کردند که مقدار
مدول و استحکام کششی در صورت اضافه شدن  5 %wt.از نانوذرات خاک رس
به فاز بستر  PA6/ECOافزایش پیدا کرده است .از دیگر پژوهشهای انجام
گرفته بر پایه پلیآمید  6میتوان به تحقیقات پرن و همکارانش [ ،]12اشاره
کرد .آنها آزمایشهای خود را با افزودن نانولولههای هالوسیت ( 2)HNTsبه
ماده پایه  PA6/NBRکه توسط سیستم پخت ولکانیزه شده دینامیکی تهیه
شده بود ،انجام دادند .همچنین ،تأثیر افزودن نانوذرات  HNTبر ریزساختار و
خواص مکانیکی نانوکامپوزیت حاصل شده را بررسی کردند .نتایج استخراج شده
بیانگر این موضوع بود که با افزایش مقدار وزنی نانوذرات  HNTدر ماده ساخته
شده ،تنش تسلیم ،مدول ذخیره و مدول یانگ افزایش یافته است .فوگاندس و
همکارانش [ ،]13تحقیقات خود را بر روی میزان غلظت فاز االستومری و تأثیر
آن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت  PA6/NBRانجام دادند که نتیجه آن
وابستگی خواص مکانیکی به دو پارامتر خواص مورفولوژی و سیستم پخت بود.
نخعی و همکارانش [ ،]14اثر افزودن نانوذرات گرافن را بر خواص حرارتی و
مکانیکی نانوکامپوزیتهای  PA6/NBRمورد بررسی قرار دادند .آنها نشان
دادند ،با افزودن نانوذرات گرافن به ترکیب نانوکامپوزیتی ،دمای تبلور ،استحکام
کششی و مدول ذخیره افزایش مییابد .به تازگی ،در مقالهای دیگر از نخعی و
همکارانش [ ،]15تحقیقاتی بر روی امکانسنجی ساخت نانوکامپوزیتهای
 PA6/NBR/Grapheneبه کمک اختالط در دستگاه مخلوطکن داخلی انجام
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گرفت .آنها در بررسیهای خود بیان داشتند که ازدیاد مقدار گرافن در نمونه
ساخته شده از  0تا  2درصد وزنی ،سبب افزایش در مقدار سختی و مدول شده
است .در صورتی که افزایش مقدار الستیک در نمونه ساخته شده با گرافنهای
با درصد وزنی پایین ،مدول را به شکل چشمگیری کاهش میدهد .اما برای
نمونههای ساخته شده با گرافنهای با درصد وزنی باال ،مقدار کاهشی مدول
کمتر میشود .خواص مهمی که محققان برای ساخت و تولید نانوکامپوزیتهای
بر بستر سطح پلیمر در نظر دارند عبارتند از :افزایش میزان استحکام کششی و
مقاومت در برابر ضربه نمونه نانوکامپوزیتی تولید شده نسبت به ماده خالص
موجود قبل از اختالط با سایر مواد .به همین جهت برای دستیابی به چنین
خواص ایدهآلی ،با استفاده از روش سطح پاسخ ،پارامترهای فرایندی و موادی
بهینهسازی میشود  .عالوه بر این ،در هنگام شروع پژوهش از روش طراحی
آزمایش بهره میگیرند تا تعداد آزمایشهای مورد نیاز به دست آید و پس از
دستیابی به نتایج مطلوب از طریق آزمایشهای انجام شده ،میتوان برای
پیشبینی و تخمین مقدار استحکام کششی و مقاومت در برابر ضربه مدلهای
مناسبی را ارائه کرد تا اثر متغیرهای ورودی بر روی متغیرهای خروجی مورد
مطالعه و بررسی قرار گیرد.
 -2کار تجربی
 -1-2ساخت نمونههای اولیه

نمونه نهایی نانوکامپوزیتی  PA6/NBR/SiCبه دست آمده در این پژوهش از
اختالط ماده پلیمری از نوع پلیآمید  6با گرید کوپا کن  ،136تولید شرکت
کولون پالستیک واقع در کشور کره جنوبی ،الستیک آکریلونیتریل بوتادین با
گرید  ،35 Lساخته شده توسط شرکت کومهو کشور کره جنوبی و نانوذره
کاربید سیلیسیم تولید شده در شرکت آمریکایی ،ساخته شده است .از این رو،
ابتدا به جهت آمیخته سازی پلیمر پایه ( )PA6با االستومر ( )NBRاز دستگاه
پخت و اختالط ،مخلوطکن داخلی استفاده شد .بهگونهای که این اختالط در
محفظهای با شرایط دمایی ℃  230تحت سرعت دوران روتور  80 rpmبه
مدت  8 minانجام پذیرفت .سپس ،برای ساخت نمونههای ورقهای شکل با ابعاد
 ،200×200×10 mmمواد مذاب در دستگاه پرس حرارتی گذاشته شد تا به
مدت  30 sبا فشار حداکثری  130 barو دمای ℃  230فشرده و قالبگیری
شوند .در ادامه فرایند اختالط ،پس از سرد شدن نمونههای نهایی به دست آمده
در مرحله قبل ،ورقههای مستطیلی برای شرکت در فرایند اصطکاکی اغتشاشی
به اندازه  200×65×10 mmبریده شدند تا به کمک ابزار اغتشاشی ،فرایند
ادغام نانوذرات کاربید سیلیسیم با ورقهای  PA6/NBRبا نسبتهای وزنی
مختلف صورت پذیرد .در جدول  1مشخصات و خصوصیات فیزیکی مورد نیاز
هر یک از مواد اولیه بهطور مختصر آورده شده است.
 -2-2فرایند اصطکاکی اغتشاشی

برای ساخت نانوکامپوزیت موردنظر از روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی بهره
گرفته شده است که یکی از روشهای اختالط نانوذرات با فاز ماتریس پایه و از
روشهای تازهای است که اخیرا محققان به آن توجه ویژهای داشتهاند .روش
اصطکاکی اغتشاشی با ایجاد اغتشاش در محل جوش ،باعث توزیع نانوذرات در
سطح بستر پلیمر پایه میشود .در این روش برای ساخت ترکیب نانوکامپوزیتی،
شیارهایی با ابعاد مشخص با استفاده از سوراخهای متناوب به وسیله مته یا به
واسطه تیغ فرز ارهای به ضخامت  2 mmبر روی سطح میانی ماده پایه ایجاد
شد .مقدار ابعاد و عمق شیار زده شده طبق استاندارد خاصی بر حسب درصد
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حجمی یا وزنی نانوذرات تقویتکننده تعیین میشوند .در روابط  1و  2نحوه
محاسبه این مقادیر ذکر شده است:
𝐴𝑃 × 𝑤𝑡. %
100

)(1

= 𝑆𝐴

𝑠ℎ
= 𝑛ℎ
𝑠𝑡

)(2

در رابطه  1مؤلفه  Asعرض سطح مقطع شیار زده شده است که با محاسبه
مقدار حاصل ضرب عرض سطح مقطع ناحیه اعمال اغتشاش ( )APدر درصد
وزنی نانوذره افزوده شده ( )%wt.تقسیم بر  100به دست آمد .مقدار  APنیز از
طریق حاصل ضرب قطر پین دورانی در مقدار ارتفاع نفوذ پین در بستر ماتریس
حین انجام کار حاصل شد .بعالوه ،در رابطه  2مؤلفه  hsعمق شیار زده شده و
 tsضخامت ایجاد شده به واسطه تیغ فرز است.
عمل اختالط در این فرایند ،به وسیله ابزار مخصوصی که از قطعههای
مختلفی نظیر شولدر و بلبرینگ آلومینیومی  ،A7075پین دورانی فوالدی
 H13به قطر ( 10 mmبهطوری که  %90آن درسطح بستر پلیمر پایه قرار داشته
باشد) ،هیتر الکتریکی مجهز به ترموکوپل برای تنظیم درجه حرارت شولدر و
دسته راهنما تشکیل شده است ،انجام گرفت .بدین گونه که ،با قرار دادن درصد
وزنی مشخصی از نانوذرات در شیار ایجاد شده و انجام تعداد حرکت رفت و
برگشتی مشخص به وسیله ابزار اغتشاشی ،نانوذرات از طریق اصطکاک به وجود
آمده بر اثر سرعت چرخش پین و سرعت خطی شولدر در فاز ماتریسی پخش
میشوند .در همین راستا ،از رابطه  3برای محاسبه مقدار ارتفاع نانوذره ریخته
شده در شیار به جهت ساخت نمونههای نانوکامپوزیتی PA6/NBR/SiC
استفاده شد:
𝑠ℎ
𝑟𝐷

)(3

= 𝑛ℎ

 hnبیانگر میزان ارتفاع نانوذره ریخته شده در شیار و مؤلفه  Drنشاندهنده
نسبت چگالی نانوذرات  SiCبه ماده پایه ( )PA6/NBRاست .برای باال بردن
کیفیت و بهبود خواص مواد تهیه شده با این روش که وابسته به انتخاب محقق
است ،می توان در مقدار و اندازه پارامترهایی از قبیل سرعت حرکت چرخشی
محور گردنده ،تعداد حرکات رفت و برگشتی شولدر ،دما فرایند در هنگام
اختالط و جنس پین بکار رفته تغییراتی به وجود آورد.
جدول  1مشخصات فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه
Table 1 Physical and chemical characterization of raw materials

مواد

خصوصیات

مقدار

شاخص جریان مذاب

)31.4 g/10min (230 °C, 2.16 Kg

دمای ذوب

℃ 220

الستیک
آکریلونیتریل
بوتادین

چگالی

0.98 g/cm3

مقدار وزنی

34 %wt.

ویسکوزیته

)41 °C) ML (1+4), 100

کاربید
سیلیسیم

چگالی
شاخص سختی

3.21 g/cm3

پلیآمید 6

 -3-2تهیه نمونه آزمون کشش

برای صحت سنجی آزمایشهای انجام شده و همچنین بررسی اثر افزودن
نانوذرات کاربید سیلیسیم به فاز بستر نانوکامپوزیت  PA6/NBRبر روی خواص
مکانیکی از آزمون کشش با استاندارد  ASTM D638استفاده شد .به طوری
که برای این آزمون ،ابتدا نمونه ورقهای ساخته شده از دستگاه مخلوطکن
داخلی به صورت دمبلی شکل ،با استفاده از دستگاه لیزر بریده شد .سپس،
توسط دستگاه آزمون کشش زوکر ،تولید شده در شرکت زویک کشور آلمان
مورد بررسی قرار گرفت .این آزمون در دمای ℃  25و سرعت از هم باز شدگی
فک  1 mm/minانجام گرفت (نتیجه گزارش شده در این آزمون ،میانگینی از
سه مرتبه تکرار هر آزمایش است تا نتیجه دقیقتری با کمترین میزان خطا
بدست بیاید).
 -4-2آزمون SEM

آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMدر شرایط دمایی ℃  25و با
استفاده از دستگاهی با مدل  Vageساخت شرکت  Tescanمحصول کشور
جمهوری چک انجام شد .سپس ،برای مطالعه سطح شکست نانوکامپوزیت
 ،PA6/NBR/SiCنمونهها در نیتروژن مایع غوطهور شدند تا به واسطه نفوذ
نیتروژن ،ساختار بلوری ترکیب شکسته شود .همچنین برای حل فاز االستومری
 ،NBRنمونه شکسته شده در تولوئن مایع به مدت یک شبانه روز گذاشته شد.
از این رو ،برای عکسبرداری بهتر و حاصل شدن تصاویر الکترونی روبشی با
کیفیت باالتر ،سطح شکسته شده نمونههای تهیه شده با روکشی از ورقههای
طال پوشانده شد( .استفاده از ورقههای نازک طال افزایش رسانایی الکتریکی و
زمینه جذب بیشتر الکترونهای آزاد بر روی سطح نمونهها را به همراه دارد).
 -5-2طراحی آزمایش

این مقاله به روش سطح پاسخ توسط سه پارامتر و هر پارامتر با سه سطح
متفاوت ،با استفاده از نرمافزار دیزاین اکسپرت  12براساس ماتریس طراحی
باکس بنکن انجام شد .برای اعتبار بخشی به دادههای آزمایشگاهی ،هر آزمایش
سه مرتبه تکرار شد .پیش از شروع آزمایش ،حدود پارامترهای فرایندی تعیین
گردید و با انجام آزمایشهای اولیه مشاهده شد که نمونههای نانوکامپوزیتی
تولید شده نقص و ایرادی بر روی سطح بستر خود ندارند .آزمایشهای ذکر
شده بر اساس دو پارامتر فرایندی سرعت دورانی پین ( )ωو سرعت خطی
شولدر ( )Vو یک متغیر موادی که مقدار درصد وزنی نانوذره کاربید سیلیسیم
در ترکیب است ،انجام گرفت .جدول  2مشخصات و حدود عملکرد متغیرهای
بکار رفته در پژوهش را نشان میدهد .در نهایت پس از انجام آزمایشها ،با
استفاده از نرمافزار ،تحلیل ریاضی ذکر شده آنالیز دادهها انجام شد .همچنین،
با کمک نتایج آزمایشها و جداول آنالیز واریانس ،میزان دقت مدلسازی انجام
شده تعیین گردید .عالوه بر این ،به جهت برآورد و تخمین خواص مکانیکی
(استـحکـام کـشـشـی و تغــیـیر طول در هنـگام شکــست) نمونــههای
 ،PA6/NBR/SiCاز معادله رگرسیون استفاده شد.
جدول  2محدوده پارامترهای ورودی بر اساس مدل سه سطحی باکس بنکن
Table 2 The range of process parameters based on Box-Behnken design

9 - 10 Mohs

پارامتر

عالمت
اختصاری

سرعت دورانی

ω

سرعت خطی

V

مقدار SiC

S

واحد
rpm

سطح
1+

0

1-

1200

1000

800

mm/min

50

%wt.

6

35
4

20
2
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چگالی

1.14 g/cm3

هادی سلیمانی و همکاران

بررسی تجربی و ریاضی خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت های  PA6/NBRتقویت شده با نانوذرات کاربید سیلیسیم

 -2-3آنالیز واریانس)ANOVA( 3

 -3بحث و نتیجهگیری
 -1-3نتایج آزمون کشش

بعد از تکمیل فرایند طراحی آزمایشهای انجام شده و رسم جدول طراحی به
کمک نرمافزار دیزاین اکسپرت  ،12خصوصیات مکانیکی نمونه نانوکامپوزیتی
نظیر استحکام کششی )TS( 1و تغییر طول در هنگام شکست )EB( 2به وسیله
آزمون کشش سنجیده شد تا میزان تأثیر هر یک از پارامترهای فرایندی بر
خواص مکانیکی نمونه مورد آزمایش بررسی شود .بدین گونه که برای صحت
سنجی و اعتبار بخشیدن به نتایج آزمونهای صورت گرفته در شرایط یکسان
محیطی و دمایی ،هر یک از آزمونها به طور میانگین سه مرتبه تکرار شدند.
در جدول  3نتایج به دست آمده از آزمون کشش برای نمونههای نانوکامپوزیتی
ساخته شده از  PA6/NBR/SiCآمده است.
جدول  3ماتریس طراحی و مقادیر پاسخها
Table 3 Design matrix and values of responses

کد نمونهها

S
()%wt.

هادی سلیمانی و همکاران

V

(

𝑚𝑚

)

𝑛𝑖𝑚

ω
)(rpm

)EB )%

)TS (MPa

34.2±0.8

28.8±0.6
28.2±0.3
28.9±1.0

P1

2

50

1000

P2

4

50

800

21.1±0.4

P3

4

35

1000

34.2±0.2

P4

2

35

1200

36.2±0.3

32.3±0.9

P5

6

35

800

17.2±0.6

27.1±0.6

P6

4

35

1000

34.7±0.3

29±0.9

P7

2

35

800

29.9±0.7

28.1±0.4

P8

4

20

800

26.1±0.4

31±0.8

P9

6

50

1000

25.1±0.2

27±0.4

P10

4

20

1200

33.2±0.3

35.8±0.2

P11

2

20

1000

38.1±0.9

31.1±1.1

P12

6

20

1000

25.4±0.8

31.5±0.7

P13

4

50

1200

34.1±0.5

32.1±0.2

P14

6

35

1200

28.9±1.2

32±0.6

P15

4

35

1000

33.3±0.4

28.8±1.1

آنالیز واریانس و آزمون  Fیک روش پرکاربرد در به دست آوردن مدل ریاضی،
ایجاد روابط عددی بهینه و سازگاری این روابط با نزدیکترین مطابقت بین دو
مؤلفه پاسخهای به دست آمده و دادههای ورودی هستند .در این بررسی،
باالترین اثرگذاری بر روی پاسخها و ایجاد روابط ریاضی را دادههایی دارند که
ضریب  Pپایینتر از  0.05و آزمون  Fبیشتری را به خود اختصاص دادهاند .به
عبارت دیگر ،میتوان در نگارش روابط از دادههایی که این شرط را ارضا
نمیکنند صرف نظر کرد .همانطور که در جدولهای  4و  5ذکر شده ،تمامی
مقادیر به دست آمده از آزمون کشش براساس آنالیز واریانس ،شرط ضریب P
کوچکتر از  0.05را دارا هستند .به همین جهت در برآورد دادههای خواص
مکانیکی و تشکیل روابط عددی نقش بسزایی دارند .روابط  1تا  4برای نمونه
نانوکامپوزیتی  PA6/NBR/SiCکه در جهت پیشبینی و به دست آوردن
مقادیر استحکام کششی و تغییر طول در هنگام شکست نمونه از طریق نرمافزار
طراحی آزمایش دیزاین اکسپرت استخراج شده است ،به دو صورت (الف) روابط
واقعی (رابطه  4و  )5و (ب) روابط کدبندی شده (رابطه  6و  )7تقسیمبندی
شدهاند:
الف) روابط عددی نهایی براساس نتایج واقعی:

( )4

)(5

– TS (MPa) = 62.940 – 0.066× ω – 0.36×V + 1.23×S
7.5×10-5 × ω ×V + 4.38×10-4× ω ×S – 0.01× V ×S +
3.9×10-5 × ω 2 +0.005×V2 – 0.15 ×S2
EB (%) = – 58.59 + 0.19× ω – 0.24×V – 3.09×S +
4.92×10-4 × ω ×V + 3.37×10-3× ω ×S + 0.03× V ×S
– 1.01×10-4 × ω 2 – 0.006×V2 – 0.49 ×S2

ب) روابط عددی نهایی براساس نتایج کدبندی شده در محدوده مقادیر پارامترها:

( )6

)(7

– TS (MPa) = 28.90 + 2.22× ω – 1.66×V – 0.33×S
0.22× ω ×V + 0.17× ω ×S – 0.55× V ×S + 1.58× ω2
+ 1.30×V2 – 0.60×S2
EB (%) = 34.07 + 4.76× ω – 1.04×V – 5.23×S +
1.48× ω ×V + 1.35× ω ×S + 0.90× V ×S – 4.05× ω 2
– 1.40×V2 – 1.97 ×S2

جدول  4آنالیز واریانس استحکام کششی
Table 4 Analysis of variance of tensile strength
پارامترها

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربعات اصلی

نمونه

80.90

9

8.99

856.14

<0.0001

سرعت دورانی ()ω

39.60

1

39.60

3771.90

<0.0001

سرعت خطی ()V

22.11

1

22.11

2105.83

<0.0001

مقدار )S( SiC

0.91
0.20
0.12
1.21
9.16
6.24
1.33
0.05

1
1
1
1
1
1
1
5

0.91
0.20
0.12
1.21
9.16
6.24
1.33
0.01

86.79
19.29
11.67
115.24
872.31
594.29
126.59
-----

0.0002
0.0071
0.0189
0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
-----

3

0.01

1.08
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V×ω
S× ω
V×S
ω2
V2
S2
باقیمانده
عدم تناسب
0.03
ضریب همبستگی تعدیل یافته0.9982 :
ضریب همبستگی برآورد شده0.9930 :

Tensile strength
Elongation at break

1792

آزمون F

ضریب P

0.5129

ضریب همبستگی0.9994 :
نسبت سیگنال به نویز105.6283 :

1
2

Analysis of Variance

3

هادی سلیمانی و همکاران

بررسی تجربی و ریاضی خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت های  PA6/NBRتقویت شده با نانوذرات کاربید سیلیسیم
جدول  5آنالیز واریانس تغییر طول در هنگام شکست

Table 5 Analysis of variance of elongation at break

پارامترها

مجموع مربعات

درجه آزادی

مربعات اصلی

آزمون F

ضریب P

نمونه
سرعت دورانی ()ω
سرعت خطی ()V
مقدار )S( SiC

501.85

9

55.76

141.95

<0.0001

181.45

1

181.45

461.90

<0.0001

8.61

1

8.61

21.92

0.0054

218.41
8.70
7.29
3.24
60.44
7.19
14.34
1.96

1
1
1
1
1
1
1
5

218.41
8.70
7.29
3.24
60.44
7.19
14.34
0.39

555.97
22.15
18.56
8.25
153.85
18.31
36.51
-----

<0.0001
0.0053
0.0077
0.0349
<0.0001
0.0079
0.0018
-----

0.95

3

0.31

0.63

0.6596

V×ω
S× ω
V×S
ω2
V2
S2

باقیمانده
عدم تناسب

ضریب همبستگی تعدیل یافته0.9891 :

ضریب همبستگی0.9961 :

ضریب همبستگی برآورد شده0.9651 :

نسبت سیگنال به نویز41.3287 :

در این روابط ،دو پارامتر فرایندی سرعت دورانی پین و سرعت خطی شولدر
به ترتیب با عالئم اختصاری  ωو  Vنامگذاری شدهاند و تک متغیر موادی یعنی
درصد وزنی نانوذره کاربید سیلیسیم با عالمت  Sمشخص شده است.
 -3-3اعتبارسنجی

اعتبار سنجی روابط ریاضی منتج شده از آنالیز واریانس به کمک تابع خطی
 y = xو تقابل آنها با نتایج تجربی در نزدیکی خط  °45حاصل از این تابع در
شکل ( 1الف و ب) نشان داده شده است .با مشاهده نزدیکی محل تقابل نتایج
تجربی و برآورد شده با تابع خطی  y = xدر این دو نمودار ،میتوان اثبات کرد
که نتایج منتج شده از روابط ریاضی به دست آمده از مقایسه پراکندگی دادهها
در آنالیز واریانس تطابق خوبی با نتایج تجربی دارند.

شکل  3ب ،حداکثر مقدار تغییر طول در هنگام شکست نمونه زمانی حاصل
میشود که سرعت چرخش و مقدار درصد وزنی نانوذره به ترتیب 1085 rpm
و  2 %wt.تعیین شوند .بعالوه ،مشاهدات نشان دادند با افزایش درصد وزنی
نانوذرات کاربید سیلیسیم در مقادیر ثابتی از سرعت دورانی ،تغییر طول در
هنگام شکست کاهش مییابد .این نتیجه بیانگر کلوخه شدن نانوذرات در
درصدهای وزنی باال نانوذره است [.]15, 17

 -4-3تأثیر پارامترهای فرایندی و موادی بر خواص مکانیکی

Fig. 1 Plot of actual values versus predicted values for a) tensile
strength b) elongation at break
شکل  1نمودار مقادیر واقعی به مقادیر برآورد شده برای الف) استحکام کششی ب)

تغییر طول در هنگام شکست
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در این بخش به بررسی تأثیر هر یک از اندرکنشهای بین پارامترهای فرایندی
و موادی که در جدول آنالیز واریانس نیز ذکر شدهاند ،بر خواص مکانیکی
استحکام کششی و تغییر طول در هنگام شکست پرداخته شد .نتیجه این
اثرگذاری به صورت نمودارهای سهبعدی برای هر اندرکنش بهطور مجزا آورده
شده است .شکلهای  2تا  4سطح پاسخ سهبعدی برآورد شده را برای استحکام
کششی و تغییر طول در هنگام شکست نشان میدهد .از این رو ،همانطور که
در شکل ( 2الف و ب) مشاهده میشود ،اگر سرعت خطی شولدر ثابت در نظر
گرفته شود ،مقدار استحکام کششی و تغییر طول در هنگام شکست
نانوکامپوزیتهای  PA6/NBR/SiCدر سرعتهای چرخشی باال افزایش قابل
توجهی پیدا میکنند تا در نهایت به مقدار بیشینه خود میرسند .برای مثال در
سرعت خطی  20 mm/minبا افزایش سرعت دورانی پین از 800 rpmتا
 1200 rpmمشاهده شد ،که مقدار استحکام کششی به  35.88 MPaو تغییر
طول در هنگام شکست به  % 32.95رسیدهاند.
شکل  3الف بیانگر این است که حداکثر استحکام کششی در 1200 rpm
و  3.7 %wt.به دست میآید .به عبارت دیگر ،با توجه به افزایش سرعت دورانی
و ثابت بودن مقدار درصد وزنی نانوذره کاربید سیلیسیم ،استحکام کششی
افزایش مییابد .این نتایج تأیید میکنند که افزایش سرعت دورانی منجر به
توزیع بهتر نانوذرات در حین فرایند اغتشاشی با فاز ماتریسی میشوند ،بررسیها
نشان دادند با باال بردن سرعت دورانی در هنگام اغتشاش میتوان از کلوخه
شدن نانوذرات در ترکیب نانوکامپوزیتی جلوگیری کرد و در نتیجه خواص
مکانیکی استحکام کششی این ترکیبات را بهبود بخشید [ .]16, 17همچنین در

بررسی تجربی و ریاضی خواص مکانیکی و ریزساختار نانوکامپوزیت های  PA6/NBRتقویت شده با نانوذرات کاربید سیلیسیم

هادی سلیمانی و همکاران

از شکل  4استنباط شد ،مقدار بیشینه استحکام کششی نانوکامپوزیتهای
 ،PA6/NBR/SiCدر شرایطی حاصل شده است که سرعت خطی 20
 mm/minو درصد وزنی نانوذره استفاده شده در ترکیب  4.35 %wt.باشد .از
طرف دیگر ،میتوان با بهرهگیری از فاکتورهای مختلفی نظیر کاهش سرعت
خطی و عدم بکارگیری از نانوذره با درصد وزنی باال ،خصوصیات مکانیکی نمونه
را افزایش داد .در این شکل ،نتایج به دست آمده از پاسخها بهگونهای است که
میتوان نشان داد در ترکیباتی که با سرعتهای پایین خطی تهیه شدهاند،
استحکام کششی (شکل  4الف) و تغییر طول در هنگام شکست (شکل  4ب)
در مقدار بیشینه خود قرارگرفتهاند .در صورتی که ،به تدریج و با افزایش مقدار
درصد وزنی نانوذره مورد استفاده ،این مقدار بیشینه روند کاهشی و نزولی به
خود گرفته است [.]15, 16, 17
 -5-3بهینهسازی چند متغیره

استفاده از حداکثر خواص مکانیکی به صورت همزمان در یک سازه کامپوزیتی
یا نانوکامپوزیتی از اهمیت قابل توجهی در طول عمر و افزایش کارایی آن در
طی بارگذاریهای مختلف برخوردار است .این امر مستلزم تعیین مقادیر
مشخصی برای پارامترهای موادی و فرایندی است .در همین راستا ،مقایسه
نتایج جداول آنالیز واریانس در مطالعه پراکندگی دادههای خروجی و ارتباط
آنها با متغیرهای ورودی میتواند مؤثر واقع شود .برای این منظور ،نقطه بهینه
به دست آمده از روابط ریاضی در جدول  6ارائه شده است.
Fig. 2 3D Plot of the interaction effect of rotational speed and travers
speed on a) tensile strength and b) elongation at break
شکل  2نمودارهای سهبعدی اثر متقابل سرعت دورانی پین و سرعت خطی بر الف)

استحکام کششی ب) تغییر طول در هنگام شکست
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Fig. 3 3D Plot of the interaction effect of rotational speed and SiC content
on a) tensile strength and b) elongation at break
شکل  3نمودارهای سهبعدی اثر متقابل سرعت دورانی و مقدار کاربید سیلیسیم بر الف)

شکل  4نمودارهای سهبعدی اثر متقابل سرعت خطی و مقدار نانوذره کاربید سیلیسیم

استحکام کششی ب) تغییر طول در هنگام شکست

بر الف) استحکام کششی ب) تغییر طول در هنگام شکست
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Fig. 4 3D Plot of the interaction effect of travers speed and SiC content
on a) tensile strength and b) elongation at break
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براساس نتایج این جدول مشخص شد ،هنگامی که پارامترهای فرایندی
سرعت دورانی پین و سرعت خطی شولدر به ترتیب  1200 rpmو 20
 mm/minباشند ،با انتخاب  2.784درصد وزنی از نانوذره کاربید سیلیسیم به
عنوان متغیر موادی ،به طور همزمان بیشینه مقادیر استحکام کششی و تغییر
طول در هنگام شکست به ترتیب  35.43 MPaو  % 35.13به دست خواهد
آمد .همچنین ،در شکل  5تأثیر پارامترهای ورودی برای تعیین بهینهترین نقطه
به جهت بیشینه کردن همزمان مقدار استحکام کششی و تغییر طول در هنگام
شکست نمایش داده شده است.
جدول  6مقادیر بهینه پارامترها برای بیشینه کردن همزمان خواص مکانیکی
Table 6 Material variables for simultaneous maximization of mechanical
properties

سرعت دورانی
پین ()rpm

سرعت خطی شولدر
()mm/min

درصد وزنی نانوذره

)TS (MPa

()%wt.

)EB (%

1200

20

2.784

35.43
35.13

هادی سلیمانی و همکاران

 -6-3نتایج آزمون ریزساختار ()SEM

اعتبارسنجی نتایج تجربی به دست آمده به وسیله مطالعات بیشتر در مورد
ریزساختار نانوکامپوزیتهای  PA6/NBR/SiCدر تصاویر  SEMگرفته شده از
سطح شکست نمونههای ساخته شده (تصاویر  6الف تا پ) بررسی شده است.
در این تصاویر ،اندازه و نحوه توزیع ذرات فاز االستومری  NBRدر نمونه (الف)
 PA6/NBRبدون نانوذره و نمونههای (ب)  P7و (پ)  P10در زمانی که
نانوکامپوزیتهای  PA6/NBR/SiCبا پارامترهای ورودی مختلف تهیه شده
بودند ،مقایسه شده است .نتایج تأیید کرد که با افزودن نانوذرات کاربید
سیلیسیم ،اندازه فاز االستومری که با نواحی مشکی در تصاویر نمایان است،
کاهش مییابد و اندازه این فاز در نمونه  P7نسبت به نمونه PA6/NBR
کوچکتر است .بعالوه ،همانطور که در میکروگراف شکل  6ب مشاهده میشود،
سرعت دورانی باالتر و سرعت خطی کمتر منجر به تعداد زیادی ذرات  NBRبا
اندازه کوچکتر میشود .که این امر را میتوان به اغتشاش بیشتر و از هم باز
شدگی زنجیرههای پلیمری در ناحیه فرایند در اثر سرعت دورانی بیشتر و همین
طور توزیع بهتر نانوذرات در نمونه  P10نسبت داد [ .]18, 19توزیع بهتر نانوذرات
کاربید سیلیسیم در فاز بستر  PA6نقش بسزایی در کاهش نسبت دانسیته فاز
ترموپالستیکی و فاز االستومری و به دنبال آن کاهش اندازه حفرههای تشکیل
شده در اطراف فاز االستومری دارد که این موضوع براساس قانون وو 1اثبات
شده است [.]20, 21

Fig. 6 SEM images of fracture surface of a) PA6/NBR b) P7 c) P10
شکل  6تصاویر  SEMگرفته شده از سطوح شکست الف)  PA6/NBRب)  P7پ)
P10

Fig. 5 Effect of material variables on a) tensile strength b) elongation at
break

شکل  5تأثیر پارامترهای فرایندی و موادی بر الف) استحکام کششی ب) تغییر طول
در هنگام شکست
Wu law

در این پژوهش ،نمونههای نانوکامپوزیت بر پایه پلیآمید  /)PA6( 6الستیک
آکریلونیتریل بوتادین ( /)NBRنانوذرات کاربید سیلیسیم ( )SiCاز طریق
فرایند اصطکاکی اغتشاشی تهیه شدند .روش بهینهسازی سطح پاسخ ()RSM
و طراحی سه سطحی باکس بنکن به منظور مطالعه اثرات سه پارامتر ورودی
سرعت دورانی پین ( ،)ωسرعت خطی شولدر ( )Vو مقدار درصد وزنی نانوذره
کاربید سیلیسیم ( )Sبر پاسخهای مکانیکی استحکام کششی و تغییر طول در
هنگام شکست مورد استفاده قرار گرفت .در انتها ،با استفاده از تصاویر SEM

1
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 به همراه نحوه توزیع نانوذرات کاربیدNBR تغییرات اندازه فاز االستومری
 نتایج منتج شده از خواص. بررسی شدPA6 سیلیسیم در فاز بستر پلیمر
 را میتوانPA6/NBR/SiC مکانیکی و ریزساختاری نمونههای نانوکامپوزیت
:به شرح زیر خالصه نمود
 با توجه به مقایسه نتایج تجربی با پاسخهای به دست آمده از روابط-1
ریاضی میتوان گفت به وسیله طراحی آزمایش با روش سطح پاسخ میتوان
یک الگوی ریاضی با قابلیت اطمینان باال برای پیشبینی خواص مکانیکی به
.دست آورد
 نشان دادند که افزایش سرعتP10  برای نمونهSEM  میکروگرافهای-2
 میشود که این امر نیزNBR چرخشی پین منجر به کوچکتر شدن اندازه فاز
منجر به کاهش اندازه حفرههای تشکیل شده در اطراف فاز االستومری پس از
.تسلیم نمونه و به دنبال آن افزایش استحکام این نمونه شده است
 بیشینه کردن همزمان پاسخهای مکانیکی مدل ریاضی به دست آمده-3
 مقادیر سرعت دورانی،از نرمافزار نشان داد که جهت دستیابی به بیشینه خواص
 درصد وزنی2.784  و مقدار20 mm/min سرعت خطی شولدر،1200 rpm
نانوذره کاربید سیلیسیم تنظیم شود که در این صورت حداکثر استحکام کششی
. است%35.13  و35.43 MPa و تغییر طول در هنگام شکست به ترتیب
 و ثابت1200 rpm  تا800 rpm  با افزایش مقدار سرعت دورانی پین از-4
 استحکام کششی از،20 mm/min نگه داشتن سرعت خطی شولدر در مقدار
 تغییر طول در هنگام، افزایش یافت و همچنین35.88 MPa  تا30.98 MPa
. افزایش پیدا کرد%32.95  تا%26.37 شکست از
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