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چکیده

اطالعات مقاله

 در بسیاری از ساختارهای کامپوزیتی و صنایع مختلف استفاده،رزین وینیل استر به علت خواص خوب مکانیکی و مقاومت شیمیایی باال
 یکی از مهمترین اهداف اضافه کردن تقویتکنندههای نانومتری به زمینههای پلیمری افزایش مدول االستیک و استحکام آنها.میشود
 نانولوله کربنی به دلیل ساختار صلب و نسبت منظری میتواند به طور موثری در افزایش مدول االستیک و سفتی زمینه پلیمری.میباشد
 دستیابی به توزیع مناسبی از نانولولههای کربنی چند جداره دارای عامل کربوکسیل در، مهم ترین هدف کاربردی این پژوهش.عمل کند
 بر این. استحکام کششی و میزان چقرمگی نانو کامپوزیت حاصل افزایش یابد،رزین وینیل استر است به طوری که همزمان مدول االستیک
 بررسی. نانوکامپوزیتهایی با شش درصد وزنی مختلف از نانوفیلر ساخته شد و نمونههای مربوطه تحت آزمون کشش قرار گرفت،اساس
 تأثیر مثبت بر خواص مکانیکی پلیمر وینیلاستر دارد به طوری که در،نتایج نشان میدهد که افزودن نانولوله کربنی در درصدهای پایین
 استحکام، درصد72  در این حالت چقرمگی ماده. درصد وزنی نانولوله کربنی چند جداره بهترین خواص مکانیکی حاصل گردید2227
 به منظور تایید نتایج آزمایشگاهی و بررسی جامع نقش نانولوله کربنی در. درصد افزایش یافت11  درصد و مدول االستیک23 کششی
 به وسیله میکروسکوپ الکترونی از سطح شکست نمونههای کامپوزیتی عکس برداری شد و مهمترین مکانیزمهای،رفتار رزین وینیلاستر
، همچنین جهت ارائه یک مدل تئوری مناسب برای پیشبینی مدول االستیک نانو کامپوزیت.شکست مورد بحث و بررسی قرار گرفت
نتایج آزمایشگاهی با مدل های تئوری موجود مقایسه گردید و یک ضریب تصحیح جدید بر اساس تئوری هرسچ و نتایج آزمایشگاهی جهت
.کاربردهای صنعتی آینده ارائه شد
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Vinyl ester resins are widely used in structural composites and industry because of their excellent mechanical
properties and good chemical resistance. One of the main goals of adding nanofillers to polymer matrix is to
enhance the Young’s modulus and strength of the original base polymers. Due to the rigid structure of carbon
nanotube as well as their aspect ratios, they can effectively increase the elastic modulus and stiffness of the
polymer matrix. The main practical target of the present study is to obtain the best distribution of the multi-walled
carbon nanotubes (MWCNTs) with carboxylic group in order to simultaneously improve the elastic modulus,
tensile strength and toughness of the resulted nanocomposite. In this regard, nanocomposites with six different
weight fractions (wt%) of MWCNTs are made and the specimens are subjected to the tensile test. The results
exhibit that addition of MWCNTs with low concentration leads to improvement in the mechanical properties of
the vinyl ester polymer such that the optimum mechanical properties are obtained with 0.25wt% of MWCNTs. In
this case, the fracture toughness, tensile strength and Young’s modulus are respectively enhanced by amount of
52%, 23%, and 14%.In order to validate the experimental results and investigation the role of MWCNTs on tensile
behavior of vinyl ester resin, the scanning electron microscope (SEM) is used and the most important failure
mechanisms are discussed and studied in details. Also, in order to provide a theoretical model for predicting the
elastic modulus of the nanocomposite, the experimental results are compared with existing theoretical models and
a new correction factor based on the Hirsch’s theory and experimental results is introduced for future industrial
applications.
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-1مقدمه

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

رزینها ی وینیل استر به دلیل داشتن خواص نزدیک به اپوکسیها و همچنین
فرآیندپذیری ساده مورد توجه خاص قرار دارند .خواص رزینهای وینیل استر
به گروههای انتهایی وینیل ،گرانروی ،واکنش پذیری ،نوع و وزن مولکولی
پیکره رزین بستگی دارد ] 2[1رزینهای وینیل استر به دلیل داشتن مقاومت
شیمیایی عالی ،پایداری گرمایی ،مقاومت به ضربه زیاد ،چقرمگی خوب،
انعطاف پذیری در طراحی و استفاده آسان در ساخت قطعات کامپوزیتی نظیر
لولهها ،مفتولها ،برجهای شست وشو و مخازن ذخیره در صنایع مختلف نفت،
کشاورزی ،دریایی ،معدن و صنایع غذایی کاربرد دارند [ .]2جهت افزایش
برخی از خواص ضعیف پلیمرها و به خصوص تقویت ویژگیهای مکانیکی
آنها ،اضافه کردن تقویتکنندههای نانو متری و تولید نانومواد مرکب بهترین
انتخاب ممکن به نظر میرسد .بسیاری از مباحث مربوط به چشماندازهای
فناوری نانو به نانو مواد کربنی معطوف گشته است و خواص و کاربردهای ویژه
این دسته از مواد باعث شده که در دهه های اخیر تحقیقات فراوانی در علوم
مختلف بر روی آنها صورت بپذیرد ] .[3نانولوله های کربنی از زمان ابداع در
سالهای اولیه دهه  1662به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی فوقالعادهای
چون اندازه کوچک ،چگالی کم ،سفتی و استحکام باال و همچنین خواص
حرارتی و الکتریکی بسیار عالی همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده
است و در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است [ 2]1یکی از
کاربردهای مهم این مواد ،استفاده به عنوان تقویتکننده در ساخت
کامپوزیتهای جدید و به ویژه کامپوزیتهایی با زمینه پلیمری است که به
آنها نانوکامپوزیتهای پلیمری گفته میشود [ .]7تاکنون ،تحقیقات وسیعی
در مورد تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای تقویت شده با نانولولههای
کربنی به روشهای مختلف آزمایشگاهی ،تحلیلی و عددی صورت گرفته
است .با استفاده از روابط تئوری برای نانوکامپوزیتهای پلیمری اثبات
شدهاست ،که نسبت طول به قطر نانولوله ،پارامتری تأثیرگذار در میزان
تقویتکنندگی نانولوله درون نانوکامپوزیت است [ 2]9در تحقیقی دیکر با
استفاده از نتایج حاصل از آزمایشهای تجربی ،مدلهایی برای پیشبینی
خواص مکانیکی از جمله نرخ رهایی انرژی کرنشی در شروع ترک برای نانو
کامپوزیتهای حاوی نانولوله کربنی ارائه گردید ] .[5یکی از نکات کلیدی که
مانع استفاده کامل از خواص استثنایی نانولولههای کربنی در کامپوزیتها
می شود ،پراکندگی ناهمگن این مواد درون زمینه است و به همین دلیل
بیشتر نتایج به دست آمده از روشهای میکرومکانیکی با نتایج آزمایشگاهی
تطبیق ندارند .در مورد زمینه پلیمری این ناهمگنی افزایش مییابد که با
عکسهای گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی قابل تأیید است .در این زمینه
تحقیقاتی به مطالعه اثر پراکندگی نانولوله کربنی درون زمینه بر سفتی
نانوکامپوزیت با
استفاده از مدل میکرومکانیک پرداختهاند و نتایج پیش بینی تئوری را با نتایج
آزمایشگاهی مقایسه کردهاند [.]8
1
تحقیقاتی برای ارائه ضریب تئوری هرسچ برای نانو کامپوزیتهای مختلف
انجام گرفته است .برو ن 2و ایلی ن [6] 3به بررسی خواص مکانیکی نانو
کامپوزیت آلومینا/اپوکسی پرداختند .در این پژوهش از تئوری هرسچ برای
ارائه مدلی استفاده نمودند که توانایی پیش بینی مدول االستیک نانو
کامپوزیت را داشته باشد .ایشان ضریب تئوری هرسچ را برابر با  2/26محاسبه
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علیرضا ستوده و همکاران

کردند .در تحقیق کاربردی دیگری ،زارع 4و گرمابی [12] 5خواص مکانیکی
نانوکامپوزیت پلی پروپیلن/کربنات کلسیم را مورد بررسی قرار دادند .همچنین
از مدل های تئوری-تجربی برای پیش بینی مدول االستیک این نانوکامپوزیت
استفاده و ضریب تئوری هرسچ را  2/27محاسبه نمودند.
از مهمترین پژوهشهای صورت گرفته در نقش نانولولههای کربنی بر خواص
مکانیکی رزین گرماسخت میتوان به تحقیق شکریه 6و همکاران ] [11اشاره
کرد که به بررسی خواص مکانیکی پلیاستر حاوی نانولولههای کربنی پرداخته
اند .در این تحقیق درصدهای وزنی  2/1 ،2/27و  2/7از نانولولههای کربنی
چند جداره با رزین پلی استر ترکیب شده و توزیع نانو ذرات با استفاده از
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردیده است .نتایج حاصل نشان
میدهد که توزیع با درصدهای وزنی  2/27و  2/1باعث افزایش خواص
مکانیکی نانو کامپوزیت میگردد ،اما با  2/7درصد وزنی کلوخه شدن نانو
ذرات رخ می دهد که این امر باعث افت خواص مکانیکی نانو کامپوزیت حاصل
شده است .همچنین کاهش استحکام کششی و استحکام خمشی با افزایش
میزان درصد وزنی نانولوله کربنی از دیگر نتایج این پژوهش میباشد .در
تحقیقی دیگر ،واحدی 7و همکاران ] [12به نقش نانولولههای کربنی بر خواص
مکانی کی و الکتریکی رزین اپوکسی پرداختند .در این پژوهش  1درصد وزنی
متفاوت از نانولوله های کربنی به رزین اپوکسی افزوده شد و خواص مکانیکی
آن ها گزارش گردید .بیشترین استحکام کششی در نانوکامپوزیت حاوی 2/1
درصد وزنی نانولوله کربنی با  18/83درصد افزایش نسبت به رزین اپوکسی
گزارش گردید .در پژوهشی دیگر اسماعیلی 8و همکاران [ ]13چهار درصد
وزنی متفاوت از نانولوله های کربنی به بستر رزین پلی آمید  9که یک رزین
گرما نرم است اضافه نمودند .در بهترین حالت استحکام کششی نانو کامپوزیت
حاوی  1درصد وزنی نانولولههای کربنی  31درصد افزایش پیدا نموده است .از
طرف دیگر پژوهش هایی برای بهبود خواص مکانیکی رزین وینیلاستر با
استفاده از نانوذرات انجام گرفته است ،که میتوان به تحقیق چیریتا 9و
همکاران ] [11اشاره کرد .ایشان با اضافه نمودن سه درصد وزنی متفاوت از
نانو ذرات گرافن و گرافیت به بررسی خواص مکانیکی رزین وینیلاستر
پرداختند .بیشترین افزایش استحکام نهایی در نانو کامپوزیت حاوی 2/1
درصد وزنی گرافیت گزارش شد .همچنین بیشترین افزایش استحکام نهایی
در نانو کامپوزیت گرافن در  2/17درصد وزنی مشاهده گردید .در تحقیقی
دیگر ،الهوتالی 10و الو [17] 11به بررسی خواص مکانیکی رزین وینیلاستر با
اضافه نمودن نانو سیلیکون کرباید پرداختند .ایشان در این تحقیق  3درصد
وزنی متفاوت از نانو کامپوزیت حاوی نانو سیلیکون کرباید ساختند و سپس
مورد آزمون کشش قرار داداند .همچنین مدول االستیک تجربی مربوط به نانو
14
کامپوزیتهای ساخته شده با تئوریهای پاول ،12فرانک-اکرویس 13و کانتو
مقایسه شد .بر اساس نتایج این تحقیق ،تئوری پاول مقدار مدول االستیک را
نسبت به نتایج تجربی بیشتر پیش بینی میکند.
در این میان ،تحقیقات محدودی به روش ساخت نانوکامپوزیت وینیلاستر
حاوی نانولولههای کربنی پرداختهاند و خواص الکتریکی و مکانیکی حاصل را
4
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افزایش خواص مکانیکی و همچنین انواع مکانیزمهای شکست ایجادی مورد
بررسی قرار گرفته است.
 -1مواد و روش تحقیق
رزین وینیلاستر با شماره تجاری  Farapol v 301ساخت شرکت فراپل جم
ایران میباشد .مهمترین اجزاء برای پخت وینیلاستر در دمای محیط ،متیل
اتیل کتون پراکساید 4و نفتنات یا اکتات کبالـت 5است .از کاتالیزور متیل اتیل
کتـون پراکسـاید بـه میـزان  1درصـد وزنی و از شتاب دهنده نفتنات کبالت
با غلظت یک درصد ،به میزان  1/1درصـد وزنی اسـتفاده شدهاست .از
محلـول  %12دیمتیل آنیلین 6نیز به عنوان شتاب دهنده کمکی ،به ویژه در
زمانی کـه دمـای محـیط پـایین است و یا قطعه از ضخامت کمی برخوردار
است ،به میزان  2/9درصد وزنی استفاده گردیدهاست .باید به این نکته توجه
داشت که دمای محیط نباید کمتر از  17درجه سانتیگراد باشد .برای پخت
مجدد رزین وینیلاستر جهت کاهش منومر استایرن باقیمانده و افزایش
خواص مکانیکی میتوان این رزین را به مدت  2ساعت در دمای  82درجه
سانتیگراد و پس از آن به مدت یک ساعت در دمای  122درجه سانتیگراد
قرار داد .زمان ژل شدن رزین وینیلاستر برای درصدهای مشخص شده از
کاتالیزور و شتاب دهنده بین  12تا  32دقیقه میباشد .البته این زمان به
شدت با دمای محیط تغییر میکند .نانولولههای کربنی استفاده شده در این
پژوهش تهیه شده از شرکت نانوسانی ایران میباشد که ساخت شرکت نانو
متریال یو اس ریسرچ 7کشور آمریکا میباشد .نانولولههای کربنی چند دیواره
هستند و دارای قطر  12تا  22نانو متر و طولی در حدود  32میکرومتر
میباشند .خلوص نانولولههای کربنی  66درصد میباشد .همچنین نانولولههای
کربنی دارای عامل کربوکسیل به میزان  2/53درصد وزنی میباشند.
نانولولههای کربنی عامل دار شده رفتار مکانیکی و الکتریکی متفاوتی را در
مقایسه با نانولولههای کربنی از خود نشان میدهد .یکی از نقشهای مهم
عاملدار نمودن نانولولههای کربنی جلوگیری از تجمع و یا سازگار نمودن
آنها با زمینه پلیمری است .از مهمترین عاملهای نانولولههای کربنی میتوان
به گروه های کربونیل ،هیدروکسیل و کربوکسیل اشاره کرد .که در این
پژوهش از عامل کربوکسیل استفاده شدهاست .عامل کربوکسیل در
نانولولههای کربنی باعث ایجاد پیوندهای کوواالنسی بین زنجیرهی پلیمری و
نانولوله کربنی میشود .از سوی دیگر کربوکسیل باعث ایجاد ناهمواری در
سطح صاف نانولوله کربنی خواهد شد .این تأثیرات باعث بهبود پیوند بین نانو
ذرات و زمینه پلیمری میشود .تصویر شماتیک از اتصال قوی پیوند هیدروژنی
بین گروههای کربوکسیل نانولوله کربنی با زنجیرهی وینیلاستر در شکل 1
قابل مشاهده است.

Fig. 1 Hydrogen bond between a carboxylic groups of carbon
nanotubes and the vinyl ester

شکل  1پیوند هیدروژنی بین عامل کربوکسیل نانولوله کربنی و وینیلاستر
9
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گزارش نمودهاند [ .]19در ادامه به مهمترین مقاالتی اشاره شدهاست که به
بررسی نقش نانولولههای کربنی بر رزین وینیلاستر پرداختهاند .ثابت 1و
همکاران ] [15در تحقیقی به بررسی نقش انرژی فراصوت بر توزیع مناسب
نانولولههای کربنی در زمینه وینیلاستر پرداختند .از نتایج این تحقیق
می توان به افزایش مقدار مدول االستیک با اضافه نمودن نانولوله کربنی اشاره
کرد .همچنین با افزودن  2/27درصد وزنی نانولوله کربنی تنها  5درصد
افزایش استحکام نهایی گزارش شد .در تحقیقی دیگر سیها ن 2و
همکاران ] [18به تأثیر نانو لولههای کربنی چند جداره و دو جداره بر رزین
وینیل استر پرداختند .ایشان گزارش کردند که با افزایش درصد وزنی نانولوله
کربنی ،مدول االستیک افزایش پیدا میکند و همچنین بیشترین افزایش
مدول االستیک مربوط به نانولوله کربنی چند جداره است .در این مقاله با
اضافه نمودن  2/1درصد نانولوله کربنی به رزین وینیل استر  18درصد افزایش
استحکام نهایی نسبت به رزین وینیل استر گزارش شد .المجی د 3و
همکاران ] [16به مطالعه در مورد تأثیر نانولوله کربنی و گرافن بر خواص
مکانیکی ،حرارتی و الکتریکی رزین وینیلاستر پرداختند .ایشان بیشترین
افزایش مدول االستیک را در نانو کامپوزیت وینیلاستر حاوی  2/27درصد
وزنی نانو لوله کربنی گزارش کردند .همچنین استحکام کششی نانو کامپوزیت
نانولوله کربنی در تمامی نتایج ایشان کاهش یافت.
با توجه به تحقیقات گسترده انجام گرفته و تاریخچه موجود ،پژوهشی در
مورد نقش نانولوله های کربنی چند جداره شامل عامل کربوکسیل بر مکانیزم
شکست و استحکام کششی رزین وینیلاستر یافت نمیشود .همچنین طبق
اطالع نویسندگان ،پژوهشی در خصوص پیش بینی مدول االستیک نانو-
کامپوزیتهای حاوی نانولوله کربنی چند جداره شامل عامل کربوکسیل
توسط تئوری ها و مقایسه با نتایج تجربی برای شناسایی بهترین تئوری
مشاهده نگردید .در این مقاله با مقایسه نتایج تجربی با  5تئوری متفاوت،
بهترین تئوری جهت پیش بینی مدول االستیک مشخص گردیده است.
همچنین ضریب تئوری هرسچ با کمک نتایج آزمایشگاهی مشخص شدهاست.
استفاده از این تئوریها برای کاهش هزینه و همچنین کاهش زمان محاسبه
مدول االستیک نانو کامپوزیت ها بسیار اهمیت دارد .با توجه به روشهای
توزیع متفاوت و همچنین دشوار بودن توزیع نانولوله کربنی در رزین
وینیلاستر ،در پژوهشهای موجود طبق تاریخچه مربوطه ،معموالً افزایش
توام همه خواص مکانیکی حاصل نگردیده است .یکی دیگر از نقاط قوت این
تحقیق ،دستیابی به توزیع بسیار مناسبی از نانولولههای کربنی با استفاده
همزمان از همزن مکانیکی و دستگاه فراصوت میباشد به طوری که در نانو
کامپوزیت حاصل عالوه بر افزایش استحکام کششی ،کرنش شکست و نرمی
ماده و در نتیجه میزان جدب انرژی شکست نیز ارتقا یافتهاست .در ضمن
تایید شده است که استفاده از نانولولههای کربنی با عاملهای کربوکسیل به
بهبود توزیع پذیری نانو ذرات در زمینه پلیمری کمک شایانی مینماید .این
نکته از این جهت قابل توجه است که در رفتار مواد معمولی ،تالش برای
افزایش استحکام موجب تردتر شدن ماده میشود .در نمونههای تولیدی در
این تحقیق به صورت خاص ،افزایش چشمگیر چقرمگی به میزان  72درصد
مشاهده شده است .همچنین جهت ارایه یک بررسی جامع ،با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی تصاویری از سطوح شکست پلیمر و نانو
کامپوزیت ارائه گردیده است .با بررسی و تحلیل دقیق این تصاویر ،دلیل

علیرضا ستوده و همکاران
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 -2روش ساخت و آزمون کشش

علیرضا ستوده و همکاران

با توان  1222دور بر دقیقه عملیات توزیع نانو ذرات ادامه مییابد .سپس
مخلوط حاصل به مدت  32دقیقه درون دستگاه فراصوت قرار گرفته تا توزیع
یکنواختی از نانو ذرات انچام بپذیرد .پس از اتمام فرآیند توزیع ،رزین حاوی
نانو ذرات درون آون قرار گرفته تا استایرن اضافی از رزین خارج شود .با اضافه
نمودن کاتالیزور و شتاب دهندهها به میزان  2/9گرم و مخلوط کردن آنها با
رزین ،فرآیند پخت شروع میشود .در زمان فرآیند پخت باید رزین حباب
زدایی شود ،که این امر توسط پمپ خالء ایجاد میشود .پس از مرحله حباب
زدایی ،رزین حاوی نانو ذرات آماده برای قالب گیری میشود .پس از  3ساعت
فرآیند پخت تکمیل شده و بعد از گذشت  21ساعت نانو کامپوزیتها آمده
پخت مجدد هستند .قابل ذکر است که رنگ نانو کامپوزیتهای حاصل از رنگ
زرد وینیلاستر به رنگ سیاه تغییر پیدا میکند.

در این پژوهش  9درصد وزنی از نانو کامپوزیت حاوی نانولولههای کربنی با
درصدهای  2/57 ،2/72 ،2/27 ،2/1 ،2و  1ساخته شدهاست .در ادامه روش
ساخت نانو کامپوزیت  2/1درصد وزنی شرح داده شدهاست.
ابتدا  2/12گرم نانو لوله کربنی با استفاده از ترازو وزن میگردد .سپس 27
گرم استایرن به آن اضافه نموده و ترکیب حاصل درون دستگاه فراصوت
موجود در آزمایشگاه نانوکامپوزیت دانشگاه صنعتی شیراز قرار گرفته است .به
مدت  32دقیقه فرآیند توزیع توسط دستگاه فراصوت انجام پذیرفته است.
برای جلوگیری از ایجاد گرمای بیش از حد و همچنین تبادل گرما با حمام
آب یخ ،فرآیند هر  1دقیقه به مدت  32ثانیه متوقف شدهاست .در ادامه
ترکیب حاصل با رزین مخلوط شده و با استفاده از همزن مکانیکی  32دقیقه
جدول  1مدلهای تئوری-تجربی پیشبینی مدول االستیک

Table 1 Theoretical and Experimental models for predicting elastic modulus

ردیف

نام مدل تحلیلی

1

کانتو

2

کاکس

3

پاول

1

فرانک-اکرویس

مدل تئوری -تجربی
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7

ویگت یا محدوده باالی قانون مخلوطها

𝑚𝐸)𝐸𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 = φ𝐸𝑓 + (1 − φ

][21

9

رووس یا محدوده پایین قانون مخلوطها

1
𝜑𝜑 1−
=
+
𝑓𝐸 𝐶𝐸
𝑚𝐸

= 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙𝐸

][27

5

هرسچ یا اصالح شده قانون مخلوطها

انجام آزمون کشش بر روی پلیمر و نانو کامپوزیتها برای مشخص شدن
استحکام نهایی ،مدول کششی و میزان چقرمگی مورد استفاده قرار گرفته
است .از این جهت برای تشخیص خواص رزین و نانو کامپوزیتها باید از
استاندارد کشش مربوط به پلیمرها استفاده کرد.
استاندارد مورد استفاده در این پژوهش برای آزمون کشش پلیمرها قسمت
چهارم  [22] ASTM D638است .نمونه آزمون کشش پلیمر به ترتیب دارای
طول  117میلیمتر و عرض  9میلیمتر میباشد.
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𝑓𝐸
𝑚𝐸

(( 𝐸𝑚 (1 +

𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙𝐸)𝑋 𝐸𝑐 = 𝑋𝐸𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 + (1 −

][16

همچنین ضخامت نمونههای پلیمری برابر با  3/2میلیمتر است که در شکل 2

قابل مشاهده هستند .الزم به ذکر است با توجه به امکان ساخت نمونههای
کوچکتر و همچنین قیمت و ارزشمند بودن نانو لولههای کربنی از این
استاندارد استفاده گردیدهاست.
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Fig. 2 Tensile test specimen

شکل  2نمونه قطعه آزمون کشش

 -3مدلهای تئوری پیشبینی مدول االستیک نانو کامپوزیتها

Cox
Voigt
Reuss

دست آمده از این معادله با محدوده زیادی از نتایج تجربی همخوانی خوبی
دارد .این تئوری برای تمامی نانو ذرات قابل استفاده است.
مدل کاکس با درنظر گرفتن شکل هندسی نانو ذرات و همچنین تاثیر
مکانیزم برشی توانسته است ،محدوده بزرگتری از دادههای تجربی را در بر
بگیرد .این تئوری برای تمامی نانو ذرات قابل استفاده است.
از دیگر مدلهای ارائه شده برای پیشبینی مدول االستیک نانوکامپوزیتها
میتوان به مدل پاول اشاره کرد .پاول با در نظر گرفتن تاثیر مدول یانگ نانو
ذرات بر مدول االستیک نانوکامپوزیت نهایی محدوده بسیار زیادی از نتایج
تجربی را پیش بینی نموده است .این تئوری نیز برای تمامی نانو ذرات قابل
استفاده است.
تئوری فرانک-اکرویس با در نظر گرفتن ضریب انباشتگی توانسته است،
محدودهای از نتایج تجربی را در برگیرد .بر این اساس  ضریب بیشترین
تراکم انباشتگی 4است که مقداری برابر با  2/935دارد برای نانو ذراتی که با
استفاده از ارتعاش توزیع شدهاند .این ضریب پارامتری برای توزیع اجسام
جامد به صورت تصادفی است .اما به علت اینکه ابعاد هندسی نانو ذرات را در
نظر نمیگیرد ،در بعضی از نانوکامپوزیتها نتایج خوبی پیشبینی نکرده است.
این تئوری هم برای تمامی نانو ذرات استفاده شدهاست.
برای محاسبه مدول االستیک توسط این مدلها نیاز به مشخصات
نانولوله کربنی و رزین وینیلاستر میباشد .ضریب پواسان وینیلاستر برابر با
 [29] 2/37و مدول برشی آن  2/781گیگا پاسکال است .در جدول  2دیگر
مشخصات رزین و نانولوله کربنی بیان شدهاست .مشخصات رزین وینیل استر
از اطالعات فنی ارائه شده توسط کارخانه تولید کننده استخراج گردیدهاست.
جدول  2خواص مکانیکی نانولوله کربنی و وینیلاستر
Table 2 Mechanical properties of carbon nanotubes and vinyl ester

ردیف
1
2

نام ماده

مدول االستیک )(GPa

چگالی )(Kgm-3

وینیلاستر

1/75

1122

نانولوله کربنی

[25] 1222

[28] 2922

 -4بحث و نتایج
در این بخش نانوکامپوزیتهای وینیلاستر حاوی نانولولههای کربنی با شش
درصد وزنی متفاوت ساخته شده و پس از توزیع مناسب نانو ذرات ،نمونههای
استاندارد کشش قالبگیری گردید .در ادامه نتایج حاصل از آزمون کشش
ارائه خواهد شد.
 -1-5نتایج آزمون کشش
در شکل  3نمودار تنش-کرنش نانو کامپوزیت حاوی نانولولههای کربنی با 9

درصد وزنی متفاوت قابل مشاهده است .در نمودار شکل  σ ،3و  ϵبه ترتیب
نمایانگر تنش و کرنش هستند.
با توجه به شکل  3نمودار تنش-کرنش نانو کامپوزیت نانولولههای کربنی
بیشترین استحکام نهایی متعلق به نانو کامپوزیت حاوی  2/27درصد وزنی
نانولوله کربنی میباشد .مقدار استحکام نهایی برابر با  92/7مگاپاسکال که
نسبت به رزین وینیلاستر  23درصد افزایش داشته است .استحکام نهایی در

1
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مدلهای تئوری ،مدلهایی ریاضی میباشند که یک حل نسبتآً دقیق برای
معادالتی ارائه می دهند که برای توصیف تغییرات در یک سیستم استفاده
میگردند .تعدادی از مدلهای تئوری برای کاربردهای خیلی خاص و بعضی
دیگر برای کاربردهای عمومی ارائه گردیدهاند .در علم مواد ،عموم ًا مدلهای
میکرومکانیک ارائه شدند تا کامپوزیت ها یا مواد غیر همگن را در سطوح
اجزای تشکیل دهنده مورد تحلیل قرار دهند .در صورتی که خواص اجزای
تشکیل دهنده مشخص باشد این مدلها میتوانند خواص مواد کامپوزیتی را
تخمین بزنند .نکتهی اصلی در مدلهای میکرومکانیک چگونگی تعریف یک
المان حجم معیار می باشد که به صورت استاتیکی خواص پیوسته محلی را
نمایش میدهد .سپس این المان میتواند به صورت تکرارشونده یا پریودیک
در مقیاس کلی مدل مورد استفاده قرار گیرد .در عمل نتایج مدلهای تئوری
با نتایج حاصل از آزمایش ترکیب میگردد و مدلهای واقعیتر تئوری-تجربی
ارائه میگردد .در این پژوهش از هفت تئوری مختلف استفاده شدهاست .در
جدول  1مدلهای تئوری-تجربی کانتو ،کاک س ، 1پاول ،فرانک-اکرویس،
ویگت ،2رووس 3و هرسچ معرفی شدهاست .یکی از ابتداییترین تئوریهای
کامپوزیتها که بسیار پر کاربرد نیز میباشد ،تئوری قانون مخلوطها میباشد.
این تئوری دارای دو محدوده باالیی و پایینی است .که محدوده باال با استفاده
از فرض برابر بودن کرنش مواد تقویت کننده و زمینه در راستای طولی به
دست آمده است .همچنین محدوده پایینی با فرض برابر بودن تنش مواد
تقویتکننده و زمینه کامپوزیت ارائه شده است.
تئوری دیگری که از قانون مخلوطها حاصل شده است ،تئوری هرسچ میباشد
که با ترکیب نمودن معادله محدوده باالیی و پایینی قانون مخلوطها و با
استفاده از ضریب  Xیک معادله جدید ارائه گردیده است .ضریب  Xبا استفاده
از دادههای تجربی به دست میآید و همچنین مقداری بین  2و  1دارد.
درصورت برابر  1بودن ضریب  Xتئوری هرسچ با تئوری ویگت برابر شده و
همچنین درصورت که ضریب  Xبرابر صفر باشد ،تئوری هرسچ با تئوری
رووس برابر خواهد شد.
مدل کانتو با در نظر گرفتن پیوند ایده ال بین نانو ذرات با زمینه پلیمری،
مدول االستیک نانوکامپوزیت را پیشبینی میکند .ضعف مدل کانتو در نظر
نگرفتن تاثیر شکل نانو ذرات بر مدول االستیک نانوکامپوزیت است .نتایج به

علیرضا ستوده و همکاران

2
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Maximum Packing Factor

4
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نانو کامپوزیتهای حاوی  ،2/1و  2/7درصد وزنی از نانولوله کربنی به ترتیب
 75/5و  79مگاپاسکال بدست آمده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
کلوخه شدن و یا تودهای شدن نانولوله کربنی در درصدهای باالتر رخ داده
است .این امر باعث کاهش استحکام نهایی در نانو کاموزیت حاوی  2/57و 1
درصد وزنی نانولوله کربنی شدهاست .مقدار استحکام نهایی نانو کامپوزیت
حاصل حاوی  2/57درصد وزنی از نانولولههای کربنی  72/5مگاپاسکال بدست
آمده که نسبت به بهینهترین حالت  18/7درصد کاهش داشته است .بیشترین
مقدار کرنش و تنش شکست در نانو کامپوزتی حاوی  2/27درصد وزنی
نانولوله کربنی به دست آمده است.

علیرضا ستوده و همکاران

 -2-5چقرمگی

افزایش میزان چقرمگی به معنای افزایش انرژی جذب شده برای شکست یک
ماده است .برای  9درصد وزنی متفاوت از نانو کامپوزیت نانولوله کربنی نمودار
تغییرات چقرمگی با توجه به نمودار تنش-کرنش رسم شدهاست .در نمودار
شکل  T ،7میزان چقرمگی بر حسب مگا ژول بر متر مکعب محاسبه
شدهاست .از مهمترین عوامل افزایش چقرمگی را میتوان به عواملی چون پل
زدن ،1بیرون آمدن ،2تغییر شکل و شکست و همچنین انحراف مسیر ترک
اشاره کرد .این مکانیزمها به علت افزودن نانولوله کربنی به رزین وینیلاستر
رخ میدهد .این مکانیزمها در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان
داده شدهاست .مکانیزم پل زدن یعنی نانولوله کربنی در مسیر پیشرفت ترک
قرار گرفته و به بسته ماندن ترک کمک میکند .قابل ذکر است که در مورد
نانولولههای کربنی چند دیواره در برخی مواقع الیه خارجی نانولوله شکسته
شده و الیه داخلی از زمینه خارج میشود .هنگامی که چسبندگی بین زمینه
پلیمری و نانولوله های کربنی به اندازه کافی باال باشد ،لغزش بین آنها روی
نداده و پیشرفت ترک با تغییر شکل و شکست نانولوله اتفاق میافتد.
2.00
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Fig. 3 Stress-Strain diagram whit 6 percent weight fraction of carbon
nanotubes nanocomposites
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شکل  3نمودار تنش کرنش  9درصد وزنی نانو کامپوزیت حاوی نانولولههای کربنی

0.00

برای آنکه نتایج حاصل از آزمون کشش به خوبی نشان داده شود نمودار
تنش و کرنش نهایی در هر یک از درصدهای وزنی در شکل  1رسم گردیده
است .همچنین باید به این نکته توجه نمود که برای اطمینان از صحت نتایج،
هر آزمون  3بار تکرار شده و در صورت انحراف معیار کمتر از  7درصد دادهها
با مقدار متوسط ،نتایج حاصل ارائه گردیدهاست .در غیر این صورت
نانوکامپوزیت از ابتدا ساخته و آزمونها تکرار شده است.

1
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Fig. 5 Toughness-percent weight fraction diagram for Carbon
nanotubes nanocomposites

شکل  5نمودار چقرمگی-درصد وزنی نانوکامپوزیتهای نانولوله کربنی

با توجه به شکل  7بیشترین مقدار چقرمگی مربوط به نانوکامپوزیت
حاوی  2/27درصد وزنی نانولوله کربنی به مقدار  1/56مگا ژول بر متر مکعب
میباشد ،که افزایش  72درصدی نسبت به پلیمر وینیلاستر دارا است.
همچنین با افزایش درصد وزنی نانولوله کربنی به علت پدیده کلوخه شدن
میزان تنش و کرنش نهایی کاهش پیدا کرده است .به عنوان مثال در نمونه
نانو کامپوزیت حاوی  1درصد وزنی نانولوله کربنی باعث کاهش چقرمگی به
میزان  11درصد نسبت به پلیمر خام شدهاست.

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

 -3-5مقایسه نتایج تجربی و مدلهای تئوری مدول االستیک

برای پیش بینی مدول یانگ نانو کامپوزیت حاوی نانولوله کربنی از تئوریهای
پاول ،کاکس ،فرانک -اکرویس و کانتو استفاده شدهاست .همچنین نتایج
بدست آمده از آزمون کشش برای مقایسه با تئوریها در بازه  2تا  1درصد
وزنی نانولوله کربنی رسم گردیده است .در شکل  9نمودار مدول االستیک-
درصد وزنی نانو کامپوزیت حاوی نانولوله کربنی قابل مشاهده است Ec .مدول
Fig. 4 Ultimate stress and strain for 6 percent weight of nanocomposite

شکل  4نمودار تنش و کرنش نهایی برای  9درصد وزنی از نانو کامپوزیت
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علیرضا ستوده و همکاران

یانگ نانو کامپوزیت بر حسب گیگا پاسکال است .با توجه به نمودار شکل 9

 -4-5بررسی مکانیزمهای شکست توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی

بهترین پیشبینی مدول یانگ توسط تئوری فرانک-اکروس رخ داده است.

در شکلهای  6 ،8و  12به ترتیب سطح شکست پلیمر وینیلاستر خام،
نانو کامپوزیت حاوی  2/27درصد وزنی نانولوله کربنی و نانو کامپوزیت حاوی
 1درصد وزنی نانولوله کربنی قابل مشاهده است.

– Fig. 6 Comparison the experimental results with theoretical
experimental models for elastic modulus

شکل  6مقایسه نتایج تجربی با مدلهای تئوری-تجربی برای مدول االستیک

همچنین تئوری های کاکس و پاول نیز نتایج نسبتاً خوبی در قیاس با
نتایج دادههای تجربی داشتهاند .در ادامه تئوریهای رووس ،ویگت و هرسچ
در شکل  5رسم شده است و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید .این مدلها
همگی از قانون مخلوطها به دست آمدهاند .برای تئوری هرسچ با توجه به
نتایج تجربی ضریب  Xبرابر با  2/13محاسبه شدهاست .این ضریب با استفاده
از بهترین برازشی حاصل شدهاست که توسط مدل هرسج میتوان از نتایج
تجربی گذراند .در حقیقت با کمک این ضریب قانون مخلوطهای محدوده
پایین و باال ترکیب شده است .همچنین این ضریب نشان دهنده این است که
نتایج تجربی بیشتر به مدل قانون مخلوطهای محدوده پایین نزدیک میباشد.
نکته دیگر اینکه این ضریب ارتباطی بین دو فرضیه تنشهای برابر و کرنش
برابر زمینه و تقویت کننده ایجاد کرده است .نتایج تجربی بین محدوده باال و
پایین قانون مخلوطها قرار گرفته است .مدلهای تئوری به علت آنکه پیوند
ال ایدهآل در نظر میگیرند و همچنین
بین نانو ذرات را به صورت کام ً
نقصهای مانند وجود حبابها ،پدیده کلوخه شدن و نقصهای خود نانو ذرات
مانند شکسته شدن نانولوله کربنی و وجود مشکالتی در شبکه اتمی نانولوله
کربنی از دقت خوبی برای پیشبینی مدول االستیک برخوردار نیستند .اما
بعضی از این مدلها با افزایش تعداد متغیرها و در نظر گرفتن خواصی مانند
مدول برشی که در مدل کاکس در نظر گرفته شده از دقت مناسبتری
برخوردار هستند.

Fig. 8 Scanning electron microscope image of the fracture surface of
vinyl ester

شکل 8تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح شکست وینیلاستر خام

Fig. 9 Scanning electron image of the fracture surface of
nanocomposites containing carbon nanotubes reinforced with 0.25
Wt%

شکل  9تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح شکست نانوکامپوزیت حاوی
 2/27درصد وزنی نانولوله کربنی

– Fig. 7 Comparison the experimental results with theoretical
experimental models for elastic modulus

شکل  11تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح شکست نانوکامپوزیت حاوی 1

شکل  7مقایسه نتایج تجربی با مدلهای تئوری-تجربی مدول االستیک

درصد وزنی نانولوله کربنی

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

Fig. 10 Scanning electron image of the fracture surface of
nanocomposites containing carbon nanotubes reinforced with 1 Wt%
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چون ترک مسیری را برای رشد انتخاب میکند که حداقل انرژی مورد
نیاز صرف شود ،یک ترک در حال رشد با رسیدن به یک نانولوله کربنی به
علت افزایش سختی ناگهانی مجبور به تغییر جهت میشود .از دیگر نکات مهم
تغییر دادن صفحه شکست توسط نانو لوله کربنی است ،که با ریزتر شدن
تکه های جدا شده از سطح و افزایش زبری سطح شکست انرژی برای رشد
ترک بار دیگر افزایش یافته است .بنابراین انتظار افزایش خواص مکانیکی
وجود دارد که نتایج آزمون کشش این امر را اثبات میکند .این تصاویر نیز
برای کمک به درک علت افزایش خواص مکانیکی نانوکامپوزیت بسیار اهمیت
دارند.

علیرضا ستوده و همکاران

در شکلهای  11و  12سطح شکست کامل پلیمر وینیلاستر و نانو کامپوزیت
حاوی  1درصد وزنی نانولوله کربنی قابل مشاهده است .به طور کلی ،سطح
شکست پلیمرهای گرما سخت را میتوان به سه ناحیه متفاوت تقسیم بندی
کرد )1 .منقطه آینهگی :این منطقه در اطراف شروع ترک است )2 .ناحیه دوم
ناحیه انتقال است ،در این ناحیه زبری سطح پیوسته در حال افزایش است)3 .
ناحیه انتشار ،در این ناحیه برجستگی هایی به شکل مخروط وجود دارد .هر
چه میزان ناحیه سوم در مقایسه با ناحیه اول بزرگتر باشد به معنای جذب
انرژی بیشتر به منظور شکست ماده است .با مقایسه شکلهای  11و 12
مشخص میگردد که با اضافه کردن  2/27درصد وزنی نانولوله کربنی به رزین
وینیلاستر ناحیه آینهگی کوچکتر شدهاست .به علت افزایش سطح ترک و
مقاومت در مقابل رشد ترک ،سطح شکست دارای برجستگیهایی به شکل
مخروط است .هر چه میزان مساحت ناحیه سوم در مقایسه با مساحت ناحیه
اول و دوم بیشتر باشد مقدار انرژی مصرفی جهت شکست ماده بیشتر خواهد
بود .به طور کلی با افزایش مساحت در ناحیه سوم میزان چقرمگی ماده
افزایش مییابد .در پلیمر وینیلاستر ناحیه اول در مقایسه با نانو کامپوزیت
وینیلاستر /نانولوله کربنی بسیار بزرگتر میباشد .که این امر میتواند بیانگر
ترد بودن پلیمر وینیلاستر باشد.
در شکل  13مکانیزم پل زدن نانولوله کربنی قابل مشاهده است .این
مکانیزم باعث بسته ماندن ترک شده و همچنین جلوگیری از رشد ترک
میک ند .مکانیزم پل زدن نانولوله کربنی یکی از عوامل افزایش انرژی شکست
نانوکامپوزیت نانولوله کربنی میباشد .به همین دلیل میزان چقرمگی و تنش
نهایی افزایش یافته است.

Fig. 11 Scanning electron microscope image of the fracture surface of
vinyl ester

شکل  11تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح شکست پلیمر وینیلاستر

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

Fig. 13 Scanning electron microscope image of carbon nanotubes
bridging mechanism in nanocomposite reinforced with 0.25 Wt%

شکل  13تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مکانیزم پل زدن نانولولـه کربنـی در
نانوکامپوزیت  2/27درصد وزنی
Fig. 12 Scanning electron image of the fracture surface of
nanocomposites containing carbon nanotubes reinforced with 1 Wt%

شکل  12تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح شکست کامل نانوکامپوزیت
حاوی  1درصد وزنی نانولوله کربنی
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در شکل  11مکانیزم بیرون آمدن نانولوله کربنی از زمینه وینیلاستر
ال مشخص است .این مکانیزم نیز باعث ایجاد تأثیر بر خواص مکانیکی
کام ً
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نانوکامپوزیتهای نانولوله کربنی میشوند .در بخش چقرمگی به طور کامل در
مورد این مکانیزمها بحث شدهاست.

علیرضا ستوده و همکاران

تنش شده و به رشد ترک و کاهش انرژی شکست نانوکامپوزیت منجر میشود
و باعث کاهش شدید خواص مکانیکی نانو کامپوزیتها میگردد.
 -5نتیجهگیری
در این پژوهش در ابتدا  9درصد وزنی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی
ساخته شده است .سپس آزمون کشش بر روی نانو کامپوزیتها انجام گرفته
است .استحکام نهایی ،مدول االستیک و چقرمگی نانو کامپوزیتها محاسبه
گردیده است .در ادامه تئوریهای برای محاسبه مدول االستیک و مقایسه با
نتایج تجربی ارائه شدهاست .در آخر نیز از تصاویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی برای نشان دادن مکانیزمهای شکست استفاده شدهاست .نتایج به طور
خالصه در ادامه آورده شدهاست.

Fig. 14 Scanning electron microscope image of pull out mechanism for
carbon nanotubes in nanocomposite reinforced with 0.25 Wt%

شکل  14تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مکانیزم بیرون آمـدن نانولولـه



با محاسبه سطح زیر نمودار تنش-کرنش چقرمگی به دست آمده است.
چقرمگی میزان انرژی شکست ماده بر واحد حجم است .میزان چقرمگی
نانو کامپوزیت حاوی  2/27درصد وزنی نانولوله کربنی نسبت به پلیمر
وینیلاستر به میزان چشمگیر  72درصد افزایش یافته است .این نتیجه
نشان دهنده نقش موثر نانولوله کربنی در افزایش میزان انرژی جذب
شده برای شکست نانو کامپوزیت است.



با استفاده از نتایج آزمون کشش مدول االستیک نانو کامپوزیتها
محاسبه گردید .با افزایش درصد وزنی نانولولههای کربنی مدول
االستیک افزایش یافته است .مدول االستیک پلیمر وینیلاستر برابر با
 1/75گیگا پاسکال و مدول االستیک نانو کامپوزیت حاوی  1درصد
وزنی نانولوله کربنی برابر با  1/61گیگا پاسکال به دست آمده است .این
نتایج نشان دهنده افزایش  22درصدی مدول االستیک نانو کامپوزیت
نسبت به پلیمر وینیلاستر است.



با استفاده از مدلهای تئوری-تجربی مدول االستیک نانوکامپوزیت
حاوی نانو لوله کربنی در بازه صفر تا  1درصد وزنی رسم گردید .سپس
با نتایج حاصل از آزمون کشش مقایسه انجام شدهاست .بهترین نتیجه
توسط مدل فرانک اکرویس به دست آمده است .همچنین ضریبی برای
مدل هرسچ به میزان  2/13به دست آمده است .تئوری هرسچ نیز با
کمک این ضریب نتایجی نزدیک به نتایج تجربی را پیش بینی کرده
است .استفاده از این مدلها برای محاسبه مدول االستیک به دلیل
کاهش زمان و همچنین هزینه ساخت و انجام آزمایش پیشنهاد
میشود.



در آخرین قسمت از مقاله از سطوح شکسته شده نانو کامپوزیتها
تصاویری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گرفته شدهاست .در این
تصاویر تغییرات مکانیزمهای شکست نانو کامپوزیتها نسبت به پلیمر

کربنی نانوکامپوزیت  2/27درصد وزنی

در شکل  17پدیده کلوخه شدن یا تودهای شدن نانولولههای کربنی قابل
مشاهده است .این پدیده به شدت خواص مکانیکی را کاهش میدهد.

Fig. 15 Scanning electron microscope image of the carbon nanotubes
agglomeration mechanism in nanocomposite reinforced with 1 Wt%

شکل  15تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشـی از کلوخـه شـدن نانولولـه کربنـی در
نانوکامپوزیت  1درصد وزنی

عموماً این نانو ذرات به علت وجود نیروی واندروالسی تمایل به چسبیدن
به هم دارند .لذا با افزایش درصد وزنی و افزایش تعداد نانولولهها این امر
بیشتر از قبل رخ داده و این مکانیزم به عنوان یک نقص باعث ایجاد تمرکز

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت



در ابتدا آزمون کشش بر روی نانو کامپوزیتها انجام گرفته است.
استحکام نهایی نانو کامپوزیت حاوی  2/27درصد وزنی نانولوله کربنی
 23درصد نسبت به پلیمر وینیلاستر افزایش داشته است .همچنین با
افزایش درصد وزنی نانولوله کربنی از  2/27درصد وزنی استحکام نهایی
روند کاهشی پیدا کرده است .نکته بسیار مهم در این قسمت بر خالف
مواد معمولی نانو کامپوزیت حاوی نانولوله کربنی با افزایش استحکام
نهایی تردتر نشدهاست و کرنش آن نیز افزایش یافته است.
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