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چکیده

اطالعات مقاله

هدف این پژوهش توسعه کامپوزیتهای زمینه پلیمری رسانا می باشد بهطوریکه مقدار این رسانایی باالتر از حد استاندارد موسسه انرژی
 بدین منظور ذرات. در این صورت کامپوزیتهای توسعه داده شده می توانند در ساخت الکترودها مورد استفاده قرار بگیرند.آمریکا باشد
 درصد) به رزین اپوکسی اضافه شده35 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5(  نانولوله کربنی و گرافیت منبسطشده با درصدهای وزنی مختلف،هادی دوده
 متوسط آستانه تراوایی الکتریکی برای پلیمرهای.و هدایت الکتریکی نمونهها مطابق استاندارد روش چهار نقطهای اندازهگیری شده است
 همچنین تأثیر پارامترهای. درصد وزنی بدست آمده است15 و10 ،25  نانو لوله کربنی و گرافیت منبسط شده به ترتیب،حاوی ذرات دوده
 آزمایشها.مختلف ساخت ازجمله استفاده از پمپ خأل و گرمادهی روی هدایت الکتریکی نمونه های کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت
 درصد در نمونه های دوده و نانو لوله کربنی و گرافیت9.6  و11.4 ، 10.8 نشان دادند استفاده از پمپ خالء هدایتی الکتریکی را به ترتیب
 به منظور افزایش مقاومت مکانیکی نمونههای پلیمری هادی از ده الیه پارچه کربنی تک جهته استفاده.منبسط شده افزایش داده است
،درصد برای نمونه های حاوی دوده24.7  و27.3 ،23.2 شده و نشان داده شد استفاده از الیاف کربن هدایت الکتریکی را به ترتیب
 با استفاده از تصاویر تهیه شده به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی کیفیت.گرافیت منبسط شده و نانولوله کربنی افزایش داده است
.توزیع نانو ذرات در نمونهها بررسی شده است
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Abstract
The present research work was aimed at developing conductive polymer-based composites in order to have a
higher Conductivity than the standard level of the Energy Institute of America. In this case, the composites can be
applied to make electrodes. For this purpose, carbon clack particles, carbon nanotube and expanded graphite with
different weight percentages (5%, 10%, 15%, 25%, and 35%) were added to the epoxy resin and the electrical
conductivity of the samples was measured according to the four-point standard method. The average electrical
conductivity threshold for carbon clack particles, carbon nanotube and expanded graphite was determined at 25,
10, and 15, respectively. Furthermore, the effect of different construction parameters such as the use of vacuum
pumps and heating on the electrical conductivity of the composite samples was also investigated. The experiments
revealed that the use of the vacuum pump increased the electrical conductivity by 10.8%, 11.4% and 9.6% in
carbon black, carbon nanotube, and expanded graphite samples, respectively. In order to increase the mechanical
strength of the conductive polymer samples, ten layers of unidirectional carbon fabric were used. The results
obtained showed that the use of carbon fibers enhanced the electrical conductivity by 23.2%, 27.3%, and 24.7%
for carbon black, expanded graphite, and carbon nanotube samples, respectively. Ultimately, using the scanned
electron microscopy images, the quality of the nanoparticle distribution in the samples was investigated.

 در میان انواع مختلف. پولک و پودر میباشد،تقویتکننده بهصورت الیاف
 کامپوزیتهای زمینه پلیمری بیشترین میزان،کامپوزیتها ازلحاظ نوع زمینه
 پلیمرها با مقاومت الکتریکی بسیار باال عموماً بهعنوان.استفاده را دارند

 مقدمه-1
.بهطورکلی مواد کامپوزیتی از دو جزء زمینه و تقویتکننده تشکیل میشوند
 پلیمرها و سرامیکها میباشد؛ درحالیکه،ماده زمینه عمدتاً از فلزات
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عایقهای الکتریکی شناخته میشوند و این ویژگی باعث کاربرد وسیع و
گسترده این مواد در زمینههای الکترونیکی شده است .اما نارسانایی پلیمرها
همواره بهعنوان یک مزیت به شمار نمیرود و در برخی از کاربردها مطلوب
این است که پلیمر رسانای جریان الکتریکی باشد .قیمت ارزان ،فرایند ساخت
آسان ،سبکی وزن ،شکل پذیری مناسب ،پایداری محیطی و مقاومت مکانیکی
باال از جمله مزیتهای مواد پلیمری میباشند .اگرچه از زمان کشف پلیمرها با
خاصیت رسانایی الکتریکی زمان زیادی نمیگذرد ولی امروز آنها کاربردهای
وسیعی در صنایع مختلف دارند.
ارتقاء هدایت الکتریکی در کامپوزیت پلیمری بوسیلهی افزودن مادهای به
نام پرکننده رسانا به زمینه پلیمری ایجاد میشود .پرکنندهها معمو ًال به
فرمهای پودر ،پولک ،الیاف و الیهای هستند و عمدت ًا بر پایه کربن میباشند.
هدایت الکتریکی در کامپوزیتهای پلیمری از تشکیل شبکه پیوسته هادی
بهوسیله ذرات پرکننده ایجاد میشود .در واقع اضافه کردن هر مادهای که
سبب بهبود تشکیل شبکه هادی شود ،باعث افزایش هدایت الکتریکی
کامپوزیتها میشود .در طول فرآیند قالبگیری ،امکان تغییر در خواص
مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت نهایی از طریق ترکیب انواع مختلف
پرکنندههای رسانا با مقادیر متفاوت وجود دارد .انجمن انرژی آمریکا)DOE( 1
بر اساس کاربرد صفحه الکترود ،خواصی را الزم میداند که در مورد هدایت
الکتریکی الکترود حداقل میزان  100 S/cmمیباشد ] .[2,1در رابطه با نانو
کامپوزیتهای پلیمری ،جانسون 2با استفاده از پلیمر پلیپروپیلن و افزودن
پرکنندههای دوده ، (CB) 3گرافیت و نانولوله کربن  (CNT) 4به ترتیب با
درصدهای وزنی 6.5 ،2.5و  6درصد کامپوزیتهایی با هدایت الکتریکی
 91 S/cmساخت] .[3غالمی و همکاران به بررسی رسانایی نانوکامپوزیت پلی
آنیلین اکسید روی پرداختند و دریافتند که افزودن نانوذرات اکسید روی به
دلیل ماهیت نیمه رسانایی خود باعث کاهش رسانایی پلی آنیلین میشود
] .[4چن 5و همکاران با استفاده از رزین فنلیک و پرکنندههای گرافیت و
دوده ،کامپوزیتی ساختند که در حالت بهینهشده دارای هدایت الکتریکی
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] .[11–9شی 11و همکاران به بررسی تاثیر افزودن نانو ورقهای گرافن و
نانولولههای کربن بر هدایت الکتریکی کامپوزیتها پرداختند و نتایج تحقیق
نشاندهنده مؤثرتر بودن نانو ورق های گرافیت در افزایش هدایت الکتریکی
کامپوزیتها بود ] .[12پارک 12و همکارانش آزمایشی جهت تعیین تأثیر
نانوالیاف گرافیتی بر پلی نانو کامپوزیتها انجام دادند و بهبود در خواص
مکانیکی ،حرارتی و الکتریکی پلی پلیمر را ثبت کردند ] .[13آلیاوالی 13و
بورل 14در بررسی های خود نشان دادند که در صورت استفاده از ذرات دوده
با سایز نانو در ساخت صفحات کامپوزیتی رسانا در حضور گرافیت طبیعی،
نتیجه منفی حاصل میشود؛ زیرا سطح ذرات گرافیت طبیعی موجود توسط
ذرات دوده پوشانده میشود .همچنین در این حالت مقادیر هدایت الکتریکی و
استحکام خمشی افت میکنند ] .[14لیو  15و همکاران بهسازی صفحات
کامپوزیتی رسانا ساخته شده از مواد گرافیتی متفاوت را با فرآیند سینترینگ
انتخابی با لیزر انجام دادند .این تکنیک نسبت به روشهای مرسوم مثل
قالبگیری تزریقی و قالبگیری فشاری کمهزینهتر و برای ارتقاء صفحات
رسانا مناسبتر است ] .[15طاهریان و همکاران نیز پژوهشهایی در ارتباط با
ساخت صفحات دوقطبیکامپوزیتی انجام دادند که در تحقیقاتشان هدف
تولید یک صفحه دوقطبیکامپوزیتی با هدایت الکتریکی ،خواص مکانیکی و
عبور دهی گاز مناسب برای بهکارگیری در پیل سوختی پلیمری بود
] .[18–16همچنین مدرسی و همکاران در تحقیقی به بررسی کامپوزیتهای
رسانا با افزودن سیلیکا به پلیآنیل پرداختند ] . [19در ادامه رودز 16و
همکاران نیز تحقیقاتی در زمینه فراهم آوردن خواص الکتریکی بهبودیافته
برای پلیمرها از طریق شکلگیری شبکه نانو الیاف کربن در درصد وزنی پایین
17

(آستانه نفوذ پایین) انجام دادند ] .[20در تحقیقی دیگر بارتون و همکاران
سه نوع پرکننده کربنی متفاوت (دوده ،گرافیت مصنوعی و الیاف کربن) به
پلیمر کریستالی مایع  Vectra A950RXافزودند و از سه مدل تحلیلی
مختلف برای پیشبینی هدایت الکتریکی در سیستمهای کامپوزیتی دارای
یک پرکننده استفاده کردند؛ که هر سه مدل نتایج قابل قبولی را ارائه دادند

 107 S/cmو استحکام  173 MPaبود ] .[5همچنین شن چونهوی 6و

] .[21در رابطه با کامپوزیتهای چند الیه ای حاوی نانو ذرات میگری 18و

همکاران به روش قالب گیری فشاری در دمای اتاق کامپوزیتی هادی از جنس
سیلیکات سدیم گرافیت ساختند و در آن به بررسی تأثیر پارامترهایی همچون
محتوای گرافیت ،سایز ذرات گرافیت و مدتزمان انجام فرآیند بر هدایت

همکاران از دوده ،گرافیت و الیاف کربن برای افزایش هدایت الکتریکی در
پلیمر پلیپروپیلن و پلی فنیلین سولفید استفاده کردند .نتایج نشان داد که
بهترین شرایط مربوط به کامپوزیت حاوی  60درصد پرکننده است که در این
حالت هدایت الکتریکی  16 S/cmو استحکام  84 MPaمیباشد ] .[22در

هدایت الکتریکی  100 S/cmبرای کامپوزیتهای حاوی  85درصد وزنی پودر

تحقیقی دیگر ،ونگ 19با استفاده از پلیمر پلیپروپیلن و پرکنندههای گرافیت،

گرافیت دست پیدا کردند ] .[7ساهار ی 8و دوویرینی ز 9از طریق فرآیند

الیاف کربن و دوده کامپوزیتی ساخت که حاوی  65درصد وزنی پرکننده بود.
او مقادیر هدایت الکتریکی بالکی و استحکام خمشی را برای حالت بهینه به

الکتریکی کامپوزیتها پرداختند ] .[6یین 7و همکاران در تحقیقی به مقدار
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قالبگیری فشاری ،کامپوزیت هایی با ترکیب پلی پروپیلین/گرافیت/دوده
ساختند که درآن تحقیق با استفاده از پودر گرافیت به هدایت الکتریکی
 7 S/cmرسیدند ] .[8همچنین لیائو 10و همکاران در چند تحقیق به ساخت

20

ترتیب 105 S/cmو  47MPaبدست آورد ] .[23در ادامه کاکاتی و همکاران

کامپوزیت پلی پروپیلین/گرافیت مخلوط شده با نانولوله کربنی چند دیواره با
فرآیندهای قالب گیری فشاری و مخلوط مذاب پرداختند و مقدار هدایت
الکتریکی را در مقدار  80درصد وزنی گرافیت  100 S/cmبدست آوردند

با استفاده از رزین فنل و ترکیبی از پرکنندههای دوده ،گرافیت و الیاف کربن
(دوده  ،الیاف کربن و گرافیت به ترتیب با درصدهای وزنی  5.5و 6درصد)
کامپوزیتی با هدایت الکتریکی  92 S/cmو استحکام خمشی 55 MPa
ساختند؛ که این مقادیر نزدیک مقادیر ذکرشده توسط  DOEمیباشد ].[24
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دو 1و همکاران در تحقیقشان بیان داشتند به دلیل آنکه رسانش الکتریکی
کامپوزیتهای پلیمری پایه کربن فاقد پرکننده حدود  300 S/cmاست نیاز
به تحقیقات بیشتر برای باال بردن رسانش الکتریکی در آینده وجود دارد.
به همین دلیل پیشنهاد دادند که گرافیت منبسطشده (EG)2یکی از
بهترین گزینهها بهعنوان یک پرکنندهی رسانا میباشد ] .[25شکریه و
همکاران کامپوزیتهای رسانایی متشکل از وینیل استر (بهعنوان زمینه ضد
خورندگی) ،الیاف کربن (بهعنوان تقویتکننده و ماده هادی) و پودر دوده
(به عنوان پرکننده رسانا) با درصدهای مختلف وزنی ساختند .این کامپوزیتها
میتوانند بهعنوان کامپوزیتهای پلیمری رسانای الکتریکی به کار گرفته شوند
و قابلیت کاربرد در محیطهای خورنده شیمیایی را نیز دارند ] .[26در تحقیق
پیش رو ،هدف بررسی تأثیر افزودن سه نوع نانو ذره بر هدایت الکتریکی
کامپوزیت کربن/اپوکسی میباشد .تا بتوان ذره مناسب برای ساخت
الکترودهای کامپوزیتی را پیشنهاد داد .بدین منظور نمونههای نانو کامپوزیت
با افزودن ذرات گرافیت منبسطشده ،نانولوله کربنی و دوده در درصدهای
مختلف ساخته شده و آستانه هدایتپذیری در حالتهای مختلف محاسبه
خواهد شد.
 -2مواد و روش آزمون
 -1-2زمینه

در این تحقیق از رزین با عنوان تجاری  ML-506به همراه سختکننده
 HA-11از محصوالت شرکت مواد مهندسی مکرر به عنوان ماده زمینه
استفاده شده است .این نوع رزین بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول  Aبوده و
سخت کننده آن نیز از نوع پلی آمینی میباشد .در ساختار این رزین از نوعی
آلیافاتیک اپوکسی استفاده شده که موجب افزایش چقرمگی و انعطافپذیری
محصول می شود .با توجه به پایین بودن ویسکوزیته این رزین امکان
بهکارگیری آن در کنار الیافهای تقویتکنندهای همچون شیشه ،کربن و
همچنین پودرهای معدنی وجود دارد .مشخصات رزین اپوکسی مورد استفاده
بر مبنای کاتالوگ شرکت سازنده در جدول  1آورده شده است.
به منظور دستیابی به خواص مطلوب الکتریکی و مکانیکی تقویتکنندههای
زیر به ماده زمینه افزوده شدند.
 -2-2دوده

این ماده با ایجاد سوخت ناکامل محصوالت نفتی در حضور اکسیژن بدست
میآید.
جدول  1مشخصات رزین اپوکسی [27] ML-506
]Table 1 Properties of ML-506 epoxy resin [27

مایع /زرد روشن
1450 cp
 3دقیقه
1.11 g/m3
 100/15واحد
 50دقیقه
 60دقیقه
 90دقیقه
 7روز

دوده کرمی شکل است و هدایت الکتریکی زمینه عایق را باال میبرد؛ در
Du
Expanded Graphite

جدول  2خواص فیزیکی ذرات دوده ][28
]Table 2 Physical properties of carbon black Particles[28

خواص فیزیکی
مقاومت الکتریکی
اندازه توده
چگالی توده

0.01-1 ohm-cm
30-100 nm
100-120 kg/m3

 -3-2گرافیت منبسطشده

گرافیت منبسطشده یک نوع گرافیت اصالحشده است که دارای ساختار الیه-
ای با فضای بین الیهای میباشد .هدایت الکتریکی این ماده برابر گرافیت
است اما تا بیش از  150برابر میتواند منبسط شود ] .[29,30گرافیت
منبسطشده دارای هدایت الکتریکی و حرارتی بسیار خوبی است ].[31–34
گرافیت منبسطشده استفاده شده در تحقیق حاضر از شرکت مرک آلمان
تهیهشده و خواص آن بر مبنای کاتالوگ شرکت سازنده در جدول آمده است.
جدول  3مشخصات ذرات گرافیت منبسطشده ][35
]Table 3 Properties of Expanded Graphite Particles [35

خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری
اندازه متوسط پودر
قابلیت انبساط (℃ )100
درصد رطوبت
درصد فرار
درصد خلوص کربن
دانسیته
قطر
ضخامت

پودری
For 1000 mesh,
41.6% above the
screen
 120برابر
0.58
10.07
99.5
1.7 g/cm3
5 μm
35 nm

 -4-2نانولوله کربنی

1

2
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ویسکوزیته (℃ )25
زمان ترکیبی
دانسیته
نسبت ترکیبی وزنی
عمر مصرف
زمان ژل شدن
زمان خشک شدن
زمان خشک شدن نهایی

حالیکه از طرفی دیگر باعث افت خواص مکانیکی ماده میشود .دوده
استفاده شده در این تحقیق از شرکت بازرگانی آدرینا رابر تهیه شده است.
خواص دوده استفاده شده در این تحقیق که توسط شرکت سازنده ارائه شده
در جدول  2آورده شده است.

نانولوله کربنی میتواند بهعنوان یک پرکننده کربنی باعث افزایش هدایت
الکتریکی و خواص مکانیکی کامپوزیت شود؛ اما نانولولههای کربنی به دلیل
داشتن نسبت طول به قطر زیاد و انرژی سطحی باال ،حین ساخت کلوخه شده
و باعث افت خواص کامپوزیت میشوند ] .[36نحوه افزودن نانولولهها به پلیمر
بسیار بر روی کلوخه شدن و همینطور خواص کامپوزیت مربوطه اثر
دارد] .[37همچنین روش هم زدن پلیمر با نانولولههای کربنی هم بر روی
خواص کامپوزیت مؤثر است ] .[38مشخصات و خواص نانولوله کربن استفاده
شده در این تحقیق که توسط شرکت  Advance Nanopowerتولید شده
در جدول  4آمده است.

خواص فیزیکی و ظاهری
شکل ظاهری /رنگ

محمد طباطبایی قمی و همکاران
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جدول  4مشخصات فیزیکی و ظاهری ذرات نانولوله کربن ][28

 -2-6-2سنجشگر چهار

]Table 4 Properties of Carbon Nano Tube Particles [28

نام پرکننده

نانولوله کربنی چندالیه

درصد خلوص کربن
هدایت الکتریکی الیاف
چگالی
چگالی بالک
قطر متوسط
طول الیاف
ساختار

محمد طباطبایی قمی و همکاران

95 %
> 100 s/cm
1.8 g/cm3
356 g/L

نقطهای2

شکل شماتیک مربوط به سنجشگر چهار نقطهای را نشان میدهدد .بده علدت
محددددودیتهای روش سنجشدددگر دونقطدددهای از روش چهارنقطدددهای بدددرای
اندازهگیری مقاومتهای کوچک استفاده میشود تا اثر مقاومت پایههای هادی
کاهش یابد .معموال برای اندازهگیری مقاومتهای  1kΩیدا کوچدکتر از روش
سنجشگر چهار نقطهای استفاده میکنند.

10-20 nm
𝑚𝜇 20
زیگزاگ

 -5-2پارچه کربن

از پارچههای کربنی بهعنوان تقویتکننده رزین اپوکسی جهت افزایش خواص
مکانیکی و الکتریکی رزین استفاده شده است .پارچهها دارای بافت ساده بوده
و چگالی سطحی آنها  1.8 g/cm3میباشد .پارچهها تولیدشده در شرکت
 Toraycaمیباشند .هدایت الکتریکی پارچه در جهت الیاف  80 s/cmمی
باشد ].[39
 -6-2اندازهگیری هدایت الکتریکی

]Fig. 2 Schematic of four-point resistance measurement [41

دو شیوه مرسوم در اندازهگیری هدایت الکتریکی ،روشهای مقاومت دونقطه-
ای و چهار نقطهای میباشند ] .[40اکثر مولتی مترهای دیجیتالی دقیق
( )DMMsو بسیاری از واحدهای اندازهگیری منبع ( )SMUsهر دو روش
اندازهگیری مقاومت دونقطهای و چهار نقطهای را در اختیار قرار میدهند.
 -1-6-2سنجشگر دونقطهای

1

شکل  1پیکربندی یک سنجشگر دو نقطهای که از روش جریان ثابت استفاده
میکند را نشان میدهد.
مشکل اصلی این روش این است که در هنگام اندازهگیری مقاومتهای
کوچک ،مقاومت پایههای هادی ( )RLEADرا نیز به اندازهگیری اضافه
میکند .ازآنجاییکه جریان تست ( )Iباعث افت ولتاژ قابلتوجه در مقاومت
پایههای هادی میشود ،لذا ولتاژ اندازهگیری شده ( )VMبا ولتسنج ،دقیق ًا
همان مقدار ( )VRناشی از مقاومت ( )Rنیست ،و خطای قابلتوجهی دارد.
معموالً مقاومت پایههای هادی در حدود  10میلیاهم تا  1اهم میباشد ،به
همین دلیل اندازهگیری دقیق مقاومتهای زیر  100میلی اهم با این روش
بسیار مشکل است ،چراکه مقاومت موردنظر به دلیل وجود مقاومت پایههای
هادی کامالً تحت تأثیر قرار میگیرد.

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

]Fig. 1 Illustration of two-point resistance measurement [41

شکل  1شماتیک مریوط به روش سنجشگر دونقطهای ][41

two-point resistance measurement
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شکل  2شماتیک مربوط به روش سنجشگر چهار نقطهای ][41

در این روش افت ولتاژ درون پایههای هادی تقریب ًا برطرف میشود ( البته این
افت ولتاژ در اندازهگیری مقاومتهای کوچک قابلتوجه میباشد) .در این
پیکربندی جریان اعمالی به مقاومت از طریق پایههای تست اعمال میشود
درحالیکه ولتاژ از طریق پایههای سنجش اندازهگیری میشود .با این وجود
جریان کوچکی (معموالً کمتر از  100میلیآمپر) ممکن است از پایههای
سنجش عبور کند که معموالً قابلچشمپوشی بوده و در حالت کلی میتوان از
آن برای تمام هدفهای عملی صرفنظر کرد .بنابراین ولتاژ اندازهگیری شده با
ولتسنج اساساً همان مقدار ولتاژ مقاومت است .درنتیجه مقدار مقاومت
می تواند با دقت بیشتری نسبت به روش دونقطهای تعیین شود .الزم به ذکر
است که در روش دونقطهای پایههای سنجشگر ولتاژ باید تا حد ممکن نزدیک
به مقاومت تحت تست متصل شود تا از خطای ایجاد شده توسط مقاومت پایه
های تست در اندازهگیری جلوگیری شود.
دستگاه سنجشگر چهار نقطهای مورد استفاده در آزمایشگاه متشکل از چهار
رأس فلزی با فاصله برابر از جنس تنگستن با شعاع دماغهی محدود است.
هرکدام از این رئوس بهوسیلهی فنرهایی مهارشدهاند که سبب کاهش میزان
آسیب هنگام آزمایش میشوند .این چهار رأس فلزی اجزایی از یک پایهی
مکانیکی خودکار هستند که در طول فرایند اندازهگیری به سمت باال و پایین
حرکت میکنند .از منبع جریان با مقاومت ظاهری باال برای تأمین جریان دو
پایهی سنجش بیرونی استفاده میشود؛ یک ولتسنج نیز ولتاژ بین دو پایه
سنجش داخلی را برای تعیین مقاومت نمونه اندازه میگیرد .فاصله پایههای
سنجش بهطورمعمول در حدود یک میلیمتر است .برای آنکه از روش
اندازهگیری سنجشگر چهار نقطهای استفاده کنیم ،الزم است فرضیات زیر را
در نظر بگیریم :مقاومت ماده در تمام سطح نمونه یکنواخت و برابر است.
سطحی که پایههای سنجشگر روی آن قرار میگیرند ،سطحی صاف است که
هیچ گونه ناهمواری روی آن وجود ندارد .هر چهار پایه سنجشگر بایستی روی
Four-point resistance measurement
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یک خط صاف قرار گیرند .قطر تماس بین پایه سنجش فلزی و نیمهرسانا،
بایستی در مقایسه با فاصله میان پایه سنجشها کوچک باشد (مطابق شکل
.)3

محمد طباطبایی قمی و همکاران

زده میشود .درنهایت فرآیند حبابگیری از نمونهها به مدت  20دقیقه توسط
قرار دادن نمونهها در پمپ خأل با فشار صورت میگیرد .به دلیل اینکه هوا
خود نارسانای جریان الکتریکی است این کار تأثیر بسزایی در افزایش رسانایی
دارد که نتایج مربوط به اثر حباب زدایی بهتفصیل در بخش  1-3آمده است.
در پایان نمونههای مذکور به مدت  2ساعت در دمای  90درجه سانتیگراد در
داخل آون قرار داده میشوند .الزم به ذکر است که برای هر حالت سه نمونه
جهت تکرار تست ساخته شد .ابعاد نهایی نمونهها که در شکل نیز نمایش
داده شده است  200×20×2میلیمتر میباشد.

Fig. 4 Carbon/epoxy specimen
شکل  4نمونه کامپوزیتی کربن/اپوکسی
Fig. 3 Four- point resistance meausurment configuration
شکل  3نحوه پیکربندی سنجشگر چهار نقطهای
 -4-7-2ساخت نمونههای رزین همراه با پرکننده و پارچه کربنی
 -7-2ساخت نمونهها جهت بررسی هدایت الکتریکی
 -1-7-2ساخت نمونه رزین اپوکسی خالص

برای ساخت نمونه ها از قالب سیلیکونی که برای این منظور ساختهشده،
استفاده میشود .ابتدا رزین همراه با سختکننده به مدت  10دقیقه با هم
مخلوط شده و سپس درون قالب ریخته میشود .پس از نگهداری نمونهها به
مدت  24ساعت در دمای محیط ،نمونه ها از قالب جدا شده و فرایند پخت
نهایی به مدت  6ساعت در دمای  90درجه سانتیگراد در داخل آون صورت
میگیرد.
 -2-7-2ساخت نمونههای کامپوزیت کربن/اپوکسی

نمونههای کربن/اپوکسی با الیه چینیهای مختلف از پارچه بافتهشده کربن و
رزین اپوکسی به کمک روش الیهچینی دستی ساخته میشوند .نمونهها ابتدا
به مدت  24ساعت در دمای اتاق پخت اولیه شده و سپس به مدت  6ساعت
در دمای  90درجه سانتیگراد پخت کامل میشوند .ابعاد نمونههای نهایی
 200 × 20 × 20میلیمتر میباشد .همچنین کسر حجمی الیاف در
نمونه های کامپوزیتی با استفاده از استاندارد  [42] ASTM D3171-06اندازه
گیری شد و  53.5درصد میباشد .

نمونههای رزین پرشده با سه نوع پرکننده دوده ) ،(CBگرافیت منبسطشده
)(EGو نانولوله کربنی) (CNTدر درصدهای وزنی  15 ،10 ،5و  25ساخته
میشوند .بدین منظور ابتدا رزین همراه با درصد موردنظر پرکننده بهوسیله
همزن برقی به مدت  10دقیقه هم زده میشود و سپس به مدت  45دقیقه با
توان  80وات در دمای  40درجه سانتیگراد سونیکیت میشود .ازآنجاکه
پرکنندههایی نظیر گرافیت منبسطشده بسیار غلیظ میباشند؛ لذا جهت رقیق
کردن نمونه بعد از گذشت هر  5دقیقه به مدت  5دقیقه نیز در گرمکننده با
دمای  90درجه سانتیگراد قرار میگیرند .سپس با اضافه کردن تدریجی
سخت کننده به ترکیب سونیکیت شده ،محلول حاصل به مدت  5دقیقه هم

 -3نتایج و بررسی
 -1-3نتایج نمونه رزین همراه با انواع پرکننده

برای اندازهگیری مقاومت الکتریکی در نمونههای حاوی پرکننده از روش
سنجشگر چهارنقطهای استفاده شد .در این روش با توجه به اینکه مقدار
شدت جریان الکتریکی بسیار باال میرود و عمالً امکان کنترل کردن ولتاژ
برحسب آمپر مشکل است و از سویی دیگر بهدلیلاینکه مطابق استاندارد،
میزان شدت جریان نباید از  30میلیآمپر فراتر رود؛ لذا در مسیر مدار
اندازهگیری از یک خازن با ظرفیت متناسب استفاده شد و درنهایت با اعمال
ولتاژ و آمپرها ی مختلف مقدار مقاومت ویژه الکتریکی و هدایت الکتریکی به
ترتیب مطابق روابط  1و  2ارائه شده در استاندارد
 [ 3 3 ] A S T Mمحاسبه شدند.
F 3 9 0 - 9 8
()1

𝑅 × 𝑑 × 𝐿 × 𝑇 × ρ(Ω. 𝑐𝑚) = α

()2

β (s/cm) = 1/ρ

که در روابط فوق  𝑇 ،𝐿 ،𝑑 ،𝑅 ،β ،ρو  αبه ترتیب بیانگر مقاومت ویژه
الکتریکی ،هدایت الکتریکی ،مقاوت الکتریکی ،ضخامت ،ثابت ضخامت ،ثابت
دما و ثابت هندسی میباشند .مقادیر ثوابت استفاده شده در این تحقیق در
جدول  5گزارش شدهاند.

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

 -3-7-2ساخت نمونههای رزین با انواع پرکننده

در این قسمت بعد از آمادهسازی رزین به همراه پرکنندهها ،نمونههای
کربن/اپوکسی حاوی نانوذرات به کمک روش الیه چینی دستی ساخته شدند.
درصد وزنی هر کدام از نانو ذرات به اندازه درصد وزنی آستانه هدایت
الکتریکی بدست آمده ( %10نانو لوله کربن%15 ،گرافیت منبسط شده و % 25
دوده) همراه با ده الیه الیاف کربن تکجهته می باشد.
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جدول  5مشخصههای محاسبه هدایت الکتریکی ][41
]Table 5 Electrical conductivity parameters [41
R = V/I
مقاومت الکتریکی
d = 0.2 cm

ضخامت

α = 40.5

ثابت هندسی

)L = 1 (for d/s ˂ 0.4

ثابت ضخامت

)℃ T = 1 (at 23
S ≥ 5 cm

محمد طباطبایی قمی و همکاران

حباب زدایی تأثیر به سزایی در افزایش هدایت الکتریکی دارد بهگونهای که
مقدار آستانه تراوایی الکتریکی با حذف حبابهای هوای موجود در نمونههای
حاوی گرافیت منبسطشده ،نانولوله کربن و دوده به ترتیب  11.4 ،9.6و 10.8
درصد افزایش یافت.

ثابت دما
فاصله سنجشگر

نتایج بدست آمده نشان میدهد مقدار هدایت الکتریکی رزین ML-506

بدون پرکننده بسیار ناچیز میباشد (در حدود  .) 0.000182 S/cmازاینرو
میتوان نتیجه گرفت که رزین خالص بهتنهایی هیچگونه رسانایی نداشته و
ترکیب آن با پرکنندهها و یا الیاف رسانا نظیر کربن سبب رسانا شدن
کامپوزیت حاصل میشود.
شکلمیزان هدایت الکتریکی را برای نمونههای رزین حاوی پرکنندههای
دوده ،گرافیت منبسطشده و نانولوله کربنی در درصدهای مختلف وزنی نشان
میدهد .همانطور که نتایج نشان میدهد با افزایش درصد وزنی پرکنندهها
مقدار رسانایی افزایش می یابد که این افزایش ابتدا به صورت خطی است و
سپس روند افزایش ثابت میشود .این مقدار در واقع آستانه تراوایی هدایت
الکتریکی میباشد؛ که به ترتیب برای پرکنندههای دوده ،گرافیت منبسطشده
و نانولوله کربنی  15 ،25و  10درصد میباشد .الزم به ذکر است که مقادیر
هدایت الکتریکی در محدودهی قابل قبول استاندارد  DOEمیباشند.
شکل  6میزان آستانه تراوایی الکتریکی رزین  ML-506حاوی پرکنندههای
گرافیت منبسطشده ،نانولوله کربن و دوده را نشان میدهد .همانطور که
مشخص است بیشترین مقدار آستانه تراوایی الکتریکی مربوط به نانولوله کربن
و کمترین آن مربوط به دوده میباشد.

Fig. 6 Electrical conductivity threshold for epoxy/filler specimens.

شکل  6آستانه تراوایی الکتریکی برای نمونههای رزین حاوی پرکنندهها

 -2-3نتایج نمونه رزین همراه با الیاف کربن
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الیاف کربن بهعنوان یک عامل رسانا میتوانند رزین خالص را از حالت نارسانا
به حالت رسانا تبدیل نمایند .جهت بررسی مقدار هدایت الکتریکی
کامپوزیتهای کربن/اپوکسی نمونههایی به ترتیب با سه ،پنج ،هشت و ده الیه
پارچه کربن تک جهته و رزین اپوکسی ساخته شده و نتایج میزان هدایت
الکتریکی آنها در شکل  8آمده است.
همانطور که در شکل  8مشاهده میشود افزایش تعداد الیهها موجب
افزایش جزئی در هدایت الکتریکی میشود .آنچه مشخص است این است که
مقدار هدایت الکتریکی در این حالت کمتر از اندازه استاندارد  DOEمیباشد؛
لذا از پرکننده بهعنوان عامل افزایش هدایت الکتریکی استفاده میشود .اگرچه
افزایش تعداد الیهها سبب افزایش هدایت الکتریکی میشود؛ اما این افزایش
نسبت به حالتی که از پرکننده استفاده میشود بسیار کمتر بوده و افزایش
تعداد الیهها تنها به استحکام مکانیکی نمونهها کمک میکند.
 -3-3نتایج نمونه رزین همراه با الیاف کربن و انواع پرکننده

Fig. 5 Electrical conductivity versus weight percentage of fillers

شکل  5هدایت الکتریکی نمونهها در ازای درصد پرکننده

شکل مقادیر مربوط به هدایت الکتریکی نمونههای حاوی دوده ،گرافیت
منبسطشده و نانولوله کربن را قبل و بعد از خأل گیری نشان میدهد که فشار
پمپ خال  0.9 barمی باشد .همانطور که در بخش  3-7-2نیز اشاره شد
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در این بخش هدایت الکتریکی نمونههای کامپوزیت کربن/اپوکسی حاوی
پرکنندههای دوده ،گرافیت منبسطشده و نانولوله کربن بررسی شده است.
میزان پرکننده در نمونهها همان مقدار درصد وزنی آستانه تراوایی هدایت
الکتریکی آنها بوده و از  10الیه پارچه تک جهته کربن استفاده شده است.
شکل  9نمودار آستانه تراوایی الکتریکی را برای کامپوزیت کربن/اپوکسی
حاوی سه نوع پرکننده دوده ،گرافیت منبسطشده و نانولوله کربن نشان
میدهد.

افزایش هدایت الکتریکی کامپوزیتهای کربن/اپوکسی با استفاده از نانو ذرات
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پرکننده که در بخش  5-4ارائه شد دارد و همچنان بیشترین هدایت
الکتریکی مربوط به کامپوزیت حاوی نانولوله کربن و کمترین آن مربوط به
کامپوزیت حاوی دوده است .همچنین در مقایسه با شکل  6مشاهده میشود
که آستانه تراوایی الکتریکی برای نمونههای حاوی گرافیت منبسطشده،
نانولوله کربن و دوده به ترتیب به میزان  24.7 ،27.3و  23.2درصد افزایش
یافته است که این افزایش ناشی از وجود الیههای کربن در نمونه ها بهعنوان
یک رسانا است.

Fig. 9 Comparison of electrical conductivity threshold in
carbon/epoxy/filler specimens

شکل  9مقایسه آستانه تراوایی الکتریکی برای کامپوزیت های کربن/اپوکسی/پرکننده

 -4-3نتایج مربوط به تصاویر میکروسکوپی
Fig. 7 Effect of air bubble elimination on electrical conductivity of
epoxy/fillers: a) EG b) CNT and c) CB

شکل  7اثر حباب زدایی روی هدایت الکتریکی نمونههای رزین حاوی
پرکنندههای :الف) گرافیت منبسط شده ب) کربن نانولوله و ج) دوده

شکل  10به ترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمربوط به
کامپوزیت کربن/اپوکسی همراه با ذرات پرکنندهی گرافیت منبسطشده ،دوده
و نانولوله کربن را نشان می دهد .مقدار پرکننده همان میزان درصد وزنی
مربوط به آستانه تراوایی هدایت الکتریکی هر یک از پرکنندهها میباشد؛ که
به ترتیب برای نمونههای حاوی گرافیت منبسطشده ،دوده و نانولوله کربن
 25 ،15و  10درصد وزنی میباشد .همچنین در شکل  10الف تصویر
میکروسکوپ الکترونی کامپوزیت  Carbon/Epoxy/EGنشان داده شده
است .گرافیت منبسطشده یک ماده کرمی شکل پر منفذ است که ریزساختار
آن بهصورت صفحات موازی است .ویسکوزیته پایین رزین اپوکسی این امکان
را فراهم میسازد که درون پرزهای ذرات گرافیت منبسط شده نفوذ کرده و
ساختار منسجمتر و یکنواختتری را ایجاد کند که خود سبب افزایش هدایت
الکتریکی میشود .شکل 10ب بهطور واضح نشان میدهد که ذرات دوده
بهطور یکنواخت درون کامپوزیت  Carbon/Epoxy/CBتوزیعشدهاند .این
توزیع یکنواخت ذرات سبب هدایت الکتریکی مناسب درون الیهای و میان
الیهای در ساختار کامپوزیت میشود .شکل ج تصاویر میکروسکوپی مربوط
به کامپوزیت  Carbon/Epoxy/CNTرا نشان میدهد .ذرات کربن نانو لوله
بهصورت ذرات ریز کرمی شکل روی الیاف کربن و درون رزین بهطور
یکنواخت توزیع شدهاند که به دلیل رسانایی باال قابلیت هدایت الکتریکی
مناسب را در تمام کامپوزیت ایجاد کردهاند ] .[43همچنین از تصاویر

شکل  8هدایت الکتریکی نمونههای کامپوزیت با تعداد الیههای مختلف

همانطور که مالحظه میشود نتایج مطابقت خوبی با نتایج رزین حاوی

)Scanning Electron Microscope (SEM
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Fig. 8 Electrical conductivity of carbon/epoxy versus number of
layers
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اپوکسی با استفاده از نانو ذرات/افزایش هدایت الکتریکی کامپوزیتهای کربن

 نتایج بیانگر این بود که با اضافه.چهارنقطهای اندازهگیری و باهم مقایسه شد
کردن نانو ذرات هدایت الکتریکی افزایش مییابد تا جایی که دیگر اضافه
کردن نانوذره تأثیر به سزایی در افزایش مقدار هدایت الکتریکی ندارد که این
مقدار همان آستانه تراوایی الکتریکی نمونهها میباشد که در تحقیق حاضر به
 درصد10  و15 ،25  گرافیت منبسطشده و نانولوله کربن،ترتیب برای دوده
 همچنین تأثیر پارامترهای مختلف ساخت ازجمله استفاده.وزنی بدست آمد
از پمپ خأل روی هدایت الکتریکی نمونه های کامپوزیتی مورد بررسی قرار
گرفت آزمایشها نشان دادند استفاده از پمپ خالء هدایتی الکتریکی را به
 درصد در نمونه های دوده و نانو لوله کربنی و9.6  و11.4 ، 10.8 ترتیب
 به منظور افزایش مقاومت مکانیکی.گرافیت منبسط شده افزایش داده است
نمونه های پلیمری هادی از ده الیه پارچه کربنی تک جهته استفاده شده و
،23.2 نشان داده شد استفاده از الیاف کربن هدایت الکتریکی را به ترتیب
 گرافیت منبسطشده و،  درصد برای نمونه های حاوی دوده24.7  و27.3
نانولوله کربنی افزایش داده است در انتها از نمونهها تصاویر میکروسکوپی
تهیه شد و مشاهدات ریزساختاری مؤکد توزیع مناسب نانوذرات درون
 از نتایج این تحقیق می توان در ساخت.کامپوزیتهای ساخته شده بود
الکترودهای رسانا استفاده نمود

میکروسکوپی مشاهده میگردد که فرآیند حذف حباب از نمونهها به کمک
پمپ خأل منجر به کاهش خلل و فرج در نمونهها گردیده است که خود سبب
.افزایش هدایت الکتریکی کامپوزیت میشود

Fig. 10 SEM micrografs of carbon/epoxy composites containing a)
EG b) CB c) CNT particels

اپوکسی شامل/ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی کامپوزیتهای کربن10 شکل
پرکنندههای الف) گرافیت منبسطشده ب) دوده ج) نانولوله کربن

 نتیجهگیری-4
در تحقیق حاضر هدف ساخت کامپوزیت با میزان رسانایی باال میباشد
.بهگونها ی که میزان رسانایی در محدوده استاندارد انجمن انرژی آمریکا باشد
 گرافیت منبسطشده و نانولوله،بدین منظور پرکنندههایی نظیر ذرات دوده
کربن به رزین اپوکسی اضافه شد و هدایت الکتریکی نمونههای رزین حاوی
اپوکسی حاوی نانو ذرات با روش سنجشگر/نانو ذرات و کامپوزیتهای کربن
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