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چه با شکوه تر این همایش به وجود آمده است .امید
می رود ،با یاری شما اعضای محترم انجمن و مشارکت
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مقاله علمی

بررسي رئولوژي خطي نانوکامپوزيت هاي پليمري
بر پايه ذرات کروي
* جعفر خادم زاده يگانه
دانشگاه قم

نانو کامپوزيت هاي پليمري متشکل از يک ماتريس
پليمري و يک فاز تقويت کننده  -شامل ذراتي که
حداقل يک بعد آنها درمقياس نانو است  -مي باشند.
افزودن ذرات در ابعاد نانو به سامانه پليمري منجر
به تقويت خواص مکانيکي حالت جامد ،افزايش
مقاومت در مقابل اشتعال ،افزايش پايداري ابعادي،
کاهش نفوذ پذيري و بسياري خواص ممتاز ديگردر
مقايسه با پليمر هاي خالص مي گردد .براي رسيدن به
اين خواص براي نانو کامپوزيت ها ،ميزان توزيع ذرات
در بستر پليمري بسيار مهم مي باشد .نانوذرات سيليکا
به دليل وجود عوامل قطبي بر روي سطح به همديگر
جذب گرديده و تشکيل تجمعات و خوشه هايي در
ابعاد ميکرون مي دهند که در اين حالت خواص مطلوب
و مورد نظر حاصل نمي گردد .به همين منظور ،براي
استفاده ذرات در بسترهاي پليمري با اتصال شيميايي
عواملي بر روي سطح،توزيع و پراکنش ذرات را
بهبود مي دهند .در اين تحقيق سعي گرديده است تا
به کمک مطالعه خواص ويسکواالستيک به بررسي
تأثير اصالح سطحي نانوذرات سيليکا بر توزيع آن در
ماتريس پلي استايرن پرداخته شود [.]1

در اين مطالعه از پلي استايرن به عنوان ماتريس در
تهيه نانوکامپوزيت ها بهره گرفته شده است.
به عنوان پرکننده کروي در اين مطالعه از نانوذرات
کروي آب دوست  Aerosil200و سه نوع نانوذره
آب گريز با کدهاي  AerosilR816و AerosilR805
و  AerosilR974ساخت شرکت Evonik Degussa
مورد استفاده قرار گرفته است .اين پرکننده ها داراي
وزن مخصوص  2/2مي باشد و اندازه ذرات اوليه
آن در حدود  12نانومتر است .ذرات آب گريز داراي
اصالح سطحي متفاوت بوده که در جدول  1نوع
عوامل اصالح کننده نشان داده شده است.
آزمون جاروب فرکانس براي نانوکامپوزيت با  4نوع
نانوذره در ترکيب درصدهاي پايين آستانه تراوائي (1
درصد)  ،و باالتر از آن ( 5درصد) انجام گرديده است
که نتايج در شکل  1و  3نشان داده شده اند.
پلي استايرن خالص در فركانس هاي کم رفتار ناحيه
ترم ترمينال ( )Terminal)(G ', ω 2 ,G ", ω 1نشان
مي دهد .با افزودن نانو ذرات در کسر حجمي کم
انحراف از رفتار ناحيه ترمينال مشاهده مي شود:
مدول در فرکانس هاي کم افزايش يافته و وابستگي

جدول  -1مشخصات عامل اصالح کننده ذرات آب گريز

Aero
osil R816

Aerosil R805
A
5

Aerosil R974
R

decylsilane
hexad

octylsilane

Diimethyldichllorosilane
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شکل  -1نمودار جاروب فرکانس براي
نانوکامپوزيت با  %1نانوذرات متفاوت

شکل -2بر هم کنش بين حلقه هاي بنزني زنجير پلي
استايرن و گروه هاي سطحي سيالنول

آن به فرکانس کاهش مي يابد .همان طور که مشاهده
مي شود بيشترين و کمترين انحراف به ترتيب مربوط
به نمونه هاي حاوي نانو ذرات آبدوست  A200و نانو
ذرات آبگريز  974 Rمي باشد.
با کمک آزمون  FTIRمي توان نشان داد که بين
زنجيرهاي پلي استايرن و نانوذرات سيليکاي اصالح
نشده  200 Aکه بين گروه سيالنول از نانوذره و حلقه
بنزني از زنجيره برهمکنشي وجود دارد که باعث
جذب زنجيره بر سطح ذره مي گردد که در شکل 2
چگونگي اين بر همکنش نشان داده شده است.
با اصالح سطحي ذرات ميزان برهمکنش ذره-ذره
کاهش و سازگاري اين ذرات با ماتريس پليمري
افزايش مي يابد .در نانو ذرات آب گريز موجود،
برهمکنش بين گروه هاي اصالح کننده سطح ذرات
و ماتريس از نوع واندروالسي مي باشد .براي ترکيب
درصد زير آستانه تراوائي جذب زنجيره بر سطح
نانوذره از يک سو و از طرف ديگر استحکام باالي
تجمع نانوذرات  200 Aباعث محدود شدن حرکت
زنجيره هاي ماتريس شده و بيشترين ميزان انحراف از
رفتار  Terminalرا خواهيم داشت.
براي نانوذرات  974 R ،805 R ،816 Rبه ترتيب
انرژي سطحي کل و انرژي سطحي جزء قطبي کاهش
مي يابد .با کاهش ميزان جزء قطبي از انرژي سطحي،
از نظر ترموديناميکي جذب زنجيره بر سطح ذره
کاهش يافته و همچنين در فرآيند اختالط ميزان کار

چسبندگي بين ذرات کاهش مي يابد .به همين ترتيب
با کاهش جذب زنجيره بر سطح ذره ميزان انحراف
مدول االستيک از ناحيه ترمينال کاهش مييابد .براي
نانوذرات  974 Rکه کمترين ميزان جذب را دارد ،کم
ترين اختالف بين رفتار نانوکامپوزيت و ماتريس مشاهده
ميگردد .با افزايش ترکيب درصد نانوذرات ،در ناحيه
تراوائي و باالتر از آن نيز همين روند مشاهده ميگردد.
در شکل  3مشاهده مي شود که با افزودن نانو ذرات در
تمام محدوده ي فرکانسي مدول افزايش پيدا مي کند
ووابستگي مدول ذخيره به در فرکانس هاي کم به
طور قابل توجهي کاهش يافته و براي نمونه حاوي
 200 Aتقريبا مستقل از فرکانس شده و يک ناحيه
ترازه ديده مي شود (رفتار جامد گونه) .اين نشان
مي دهد که نانو ذرات تحرکات دور بعد و کوتاه برد
زنجيرهاي پليمري را تحت تاثير قرار مي دهد و باعث
کند شدن ديناميک مولکول ها مي شوند.
براي نانوکامپوزيت هايي که در آن زنجيره هاي پليمري
جذب سطح ذره مي گردد ،ايجاد رفتار جامدگونه را
ناشي از دو مکانيزم مي دانند .ابتدا اينکه براي ترکيب
درصدهاي باالي آستانه تراوائي ،چون تجمعي از
ذرات جامد در سيستم موجود مي باشد شدت رفتار
جامدگونه به استحکام تجمعات بستگي دارد .ذرات
 200 Aبه دليل وجود پيوندهاي هيدروژني بين
نانوذرات داراي بيشترين استحکام است Zhang .و
همکارانش براي ماتريس پلي اتيلن اکسايد و يک نوع
3
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شکل  : 3نمودار جاروب فرکانس براي
نانوکامپوزيت با  % 5نانوذرات متفاوت
نانوذره اصالح نشده و نانوذرات اصالح شده مشاهده
نمودند که براي ذرات اصالح نشده بيشترين ميزان
مدول  Plateauبه دليل برهمکنش زياد ذره-ذره را
خواهيم داشت و براي نانوذرات اصالح شده به دليل
سازگاري بين ذرات و ماتريس پخش ذرات بهتر و
تجمع آن ها کمتر است [.]2
مکانيزم ديگري که باعث ايجاد رفتار جامدگونه
در فرکانس پايين مي گردد پل زدن زنجيره ها بين
نانوذرات و ايجاد شبکه اي متشکل از ذره-زنجيره

شکل -4مودار  cole-coleبراي نانوکامپوزيت با
 %1نانوذرات متفاوت
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است .همانطور که اشاره شد براي نانوذرات 200 A
بيشترين ميزان جذب زنجيره بر سطح ذره را داريم.
با افزايش ترکيب درصد ذرات فاصله بين آنها کمتر
شده و باعث ميگردد تا زنجيره پليمري بتواند بين دو
ذره تشکيل پل داده و باعث ايجاد شبکهاي از ذرات
گردد .به دليل برهمکنش قوي-تر بين ذرات  200Aو
ماتريس استحکام شبکه ايجاد شده بيشتر بوده و باعث
ميگردد تا مدول در ناحيه جامدگونه داراي بيشترين
مقدار باشد .براي نمونههاي با ذرات آبگريز ،کاهش
برهمکنش ذره-زنجيره کاهش مدول در ناحيه plateau
را به همراه خواهد داشت .براي نانوذرات     974 Rکه
برهمکنش بين ذرات و ماتريس ضعيف و جذب
زنجيره کمتر است،شدت رفتار جامدگونه و مدول
 plateauکمتر است.
به منظور بررسي دقيق تر رفتار شبه جامد نمودار
 cole-coleبراي نمونه ها با ترکيب درصدهاي متفاوت
در شکل های  4و  5رسم شده است .همانطور که
مشاهده مي گردد براي  %1نانوذرات(زير آستانه
تراوائي)تقريب ًا براي تمام نمونه ها با ذرات آب گريز
نيم دايره مشاهده مي گردد که رفتاري شبيه ماتريس
داشته با اين تفاوت که با افزايش جذب زنجيره ،اندازه
نيم دايره که بيان کننده زمان آسودگي زنجيره هاي هر
فاز است ،افزايش مي يابد .براي نانوذرات  200 Aو
 816 Rنيم دايره کامل مشاهده نشده و نيم دايره دوم

شکل:5نمودار  cole-coleبراي نانوکامپوزيت با %5

نانوذرات متفاوت
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که نشان از فاز با زمان آسودگي باالست در شرف
تشکيل مي باشد .براي  %5نانوذرات به دليل گذر از
آستانه تراوائي و تشکيل ساختار در نانوذرات براي
تمام نمونه ها نيم دايره از بين رفته و شدت انحراف
در اين ترکيب بيشتر مي باشد.
تغييرات مدول ذخيره در فرکانس پايين براي
نمونه هاي آب دوست و آب گريز نشان مي دهد که
با افزايش خاصيت آب گريزي ذرهميزان برهمکنش
ذره-ذره کاهش و سازگاري بين ذرات و بستر پليمري

افزايش يافته که باعث پخش بهتر ذرات در بستر
پليمر شده و اندازه تجمع آن ها کاهش مي يابد .در اين
صورتوابستگي مدول ذخيره با ترکيب درصد کاهش
مي يابد و براي ذرات آب دوست بيشترين تغييرات
مدول نسبت به ذرات آب گريز مشاهده مي شود .با
افزايش درصد نانوذرات به دليل کمتر شدن فاصله
بين ذرات و اتصال آنها به يکديگر در کل شبکه شاهد
تقويت سازي ماتريس توسط اين ذرات هستيم.

مراجع
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