
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 

 
 

۱ 

 هاي پليمري  در نانوكامپوزيتي مصرفيها  ريزساختار نانورسيتهيه و بررس
 1، كاوه ارزاني4، علي نعمتي3، سعيد بازگير2فر ، مرتضي تميزي1مهدي خوئيني

khoeini_m@yahoo.com 
 ، باشگاه پزوهشگران جواندانشكده مهندسي مواد و متالورژي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي 1

 دانشكده فني و مهندسي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي 3،دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه علم و صنعت ايران 2
 دانشكده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف 4

 :چكيده
اي بـر خـواص      كننـده ها اثر تعيين     ها و نانو كامپوزيت    هاي مصرفي در كامپوزيت    ماهيت ساختاري و ريزساختاري نانو رس     

هـاي پليمـري نـشان داده اسـت كـه خـواص         سـاخت نانوكامپوزيـت     نتايج مطالعات انجام شده در زمينه     . نهايي سيستم دارد  
از آنجـايي   . مكانيكي آنها عالوه بر خلوص نانورس، به ميزان سازگاري آن و رزين مصرفي در نانوكامپوزيت بـستگي دارد                 

نانورس در بستر رزين بعلت تفاوت ماهيت آلي رزين و ماهيت معدني نـانورس              ) اكسفليت(كه دستيابي به ساختار پرپرشده      
به اين . امكانپذير نيست الزم بود تا پس از خالص سازي نانورس، اصالح آن با استفاده از مواد آلي مورد بررسي قرار گيرد

غيرهاي مؤثر بـر آن در مقيـاس آزمايـشگاهي    منظور پس از خالص سازي بنتونيت، توليد رس بر پايه مواد آلي و مطالعه مت             
 . كمك گرفته شدX و  تفرق اشعه SEMها از  براي مطالعات ساختاري و فازي نمونه. مورد توجه قرار گرفت

 درصد 40 به 10 نشان داد كه با افزايش درصد ماده سازگار كننده آلي از Xها با كمك تفرق اشعه  مطالعات ساختاري نمونه
)  نـانومتر 043/2( آنگـستروم  43/20در حالت سازگار نشده به )  نانومتر243/1( آنگستروم 43/12نانورس از   اي    فاصله اليه 

 حـدود   θ2كند يعني از       كمتر تغيير پيدا مي    θ2 به مقدارهاي    001همچنين موقعيت پيك    . يابد  در حالت سازگار شده افزايش مي     
 نشان داد كـه مقـدار   XRDنتايج حاصل از . يابد ح شده كاهش مي در حالت اصال5/4˚ حدود θ2 در حالت اصالح نشده به  7˚

 ساعت نيز بعنوان زمان بهينـه جهـت فراينـد اصـالح           3 درصد وزني ماده اصالح كننده بعنوان درصد بهينه و مدت زمان             40
 .باشد مي) Å43/20(اي  نانورس و رسيدن به حداكثر فاصله بين اليه

 :كليدواژه
 .كامپوزيت، ريزساختار، ميان افزائي، ساختار پرپرشدهنانورس، سازگارسازي، نانو

 
 مقدمه -1

هـائي   ويژگـي  بـه  دسـتيابي  و مقداري ماده افزودني جامد بـا هـدف   پليمريبستر متشكل از يك ي پليمري ها آميزهاستفاده از   
نـوع و   وع پليمـر،     بـراي دسـتيابي بـه خـواص مـورد نيـاز جـداي از نـ                 . پليمر پايه از دير باز مورد توجه بوده اسـت           از فراتر

چگـونگي  در ايـن مـواد مركـب        . باشـد    برخـوردار مـي    ي مورد استفاده از اهميت بسيار زيـاد       پركنندهخصوصيات ساختاري   
يـسكواالستيك  ، رئولوژيكي، حرارتـي و و     مكانيكيخواص   با ماتريس پليمري تعيين كننده       تجمعات پركننده كنش ذرات و     هم بر

از . باشـند  بـسيار مهـم مـي    مـاتريس  گرانروي  وماهيت شيميائيچنين  هم و  پركنندهحي  انرژي سط در اين رابطه    . آميزه است 
: چون آنجا كه انتخاب پركننده مناسب براي نيل به هدف بسيار مهم است، در انتخاب پركننده بايد به عواملي مؤثر و كليدي هم

 پركننـده، چـسبندگي بـين پليمـر و     -بـين پليمـر  اندازه ذرات، شكل ذرات و توزيع اندازه ذرات، قابليـت پـراكنش و چـسبندگي       
دستگاه، خواص فيزيكي و مكانيكي مورد انتظار از كامپوزيت، مشكالت استفاده از پركننده مانند آلودگي ناشي از استفاده آن             

 ].1[و قيمت پركننده توجه كافي نمود
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 مروري بر منابع مطالعاتي -2

سـاختار مـواد در مقيـاس     تغيير در تركيب و مواد نو نشان داده كه با        ينهزمنتايج تحقيقات انجام شده در ده سال گذشته در          
 .نماينـد   ي ارائـه مـي    نظير خواص ويژه و بي   شوند كه در مقايسه با مواد كامپوزيتي متداول            مواد جديدي حاصل مي    نانومتري

و بهبـود   هـا     واد، نانوكامپوزيـت   م روي ساخت نانو  بر  ، عمدتاً   موادل حاضر نيز جديدترين تحقيقات در جهان در زمينه          ادر ح 
هـا در دنيـا حـاكي از شـتاب       درصد مصرف انواع نانوكامپوزيت  20بيني رشد ساالنه بيش از        پيش.  است  متمركز خواص آنها 

 بسيار زياد و قيمت مناسب      1در دسترس بودن، نسبت منظر    . جاي ديگر مواد است     جايگزيني اين مواد نو در صنايع مختلف به       
]. 2[هاي پليمري مورد توجه قرار گيرنـد        عنوان اولين گزينه براي توليد نانوكامپوزيت       اعث شده تا اين مواد به     هاي رسي ب    كاني

اي   علت خـواص ويـژه      موريلونيت، به   خصوص مونت   اي، به   هاي اليه    توليد شده بر پايه سيليكات     هاي  نانوكامپوزيتاز اين ميان    
موريلونيت با اندازه ذرات ميكروني، كـه ذرات آن از روي هـم قـرار                 مونت. ستنداي برخوردار ه    العاده  كه دارند، از اهميت فوق    

بـا  ). 1شـكل ( اسـت  انـد، حـائز اهميـت     نانومتر تشكيل شده100 -200 نانومتر و قطر   96/0گرفتن چندين اليه بلور با ضخامت       
س و پليمرها با سـاختار رس پرپـر         هاي پليمري از ر     دوستي و جذب رطوبت باالي رس توليد نانوكامپوزيت         حال بعلت آب    اين

كه ايجاد پيوند مناسب بين ذرات رس و ماتريس جهت حصول به خواص مطلوب الزامـي                يي  از آنجا . شده بسيار مشكل است   
 . اي اصالح گردد تا با پليمرها سازگار گردد است، براي حل اين مشكل الزم است تا رس با مواد آلي به گونه

 
 ]3[يلونيت مور اي مونت ساختار اليه-1 شكل

هاي پليمري با رس پرپر شده بهترين راهبرد ايـن اسـت كـه                شود، در توليد نانوكامپوزيت      مشاهده مي  2همانگونه كه در شكل   
هـاي   موريلونيت در آب ممكن است فاصـله بـين اليـه    تورم اوليه مونت. ها در چند مرحله صورت گيرد    افزايش فاصله بين اليه   

هـاي    هـا توسـط مولكـول        نانومتر افزايش دهـد امـا در اثـر تـورم اليـه             3/1نومتر است، به     نا 96/0رس را كه در حالت خشك       
در مرحله سوم نفوذ زنجيرهاي پليمـر در        . رسد   نانومتر مي  2ها به بيش از       سازگار با مواد آلي يا ميان افزائي فاصله بين اليه         

ژي كـامالً پرپـر شـده صـفحات رس در بـستر پليمـر       هـا و در بهتـرين حالـت مورفولـو       ها باعث باز شدن بيشتر اليه       بين اليه 
دهد كه براي سازگارسازي رس و اپوكسي از مواد آلي مختلفي استفاده شده است كـه                  گزارشات منتشره نشان مي   . گردد  مي

ه آنهـا   استفاده از تركيبات آلكيل آمونيوم بويژ     ]. 7-4[اند  بيشتر بر مبناي تركيبات آلكيل آمونيوم بويژه گريدهاي تجاري بوده         
                                                                 

1 Aspect Ratio 
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كاهد از اين روي در اين تحقيق سعي شده تا بجـاي ايـن                هاي رسي مي    افزائي اليه   كه ماهيت آلي بيشتري دارند از امكان ميان       
هاي سيالني بواسطه داشتن ماهيت آلي و قطبي از يك سر بـا   سازگار كننده. هاي سيالني استفاده گردد مواد از سازگار كننده  

هاي سـيالني   در خصوص استفاده از سازگار كننده. سازند  ليمر واكنش داده و ارتباط برقرار مي      نانورس و از طرف ديگر با پ      
اي از نتايج حاصل شده در خصوص چگونگي سازگارسازي نانورس با             در اين مقاله پاره   ]. 9و8[گزارشات اندكي وجود دارد   

 تري متوكسي سيالن بعنوان يك سازگار كننده بـا  اي رس در واكنش با گاما تري آمينو پروپيل اپوكسي و افزايش فاصله اليه    
 .يك سر آلي و يك سر قطبي مورد بررسي قرار گرفته است

 
 فرايند ميان افزائي رس-2 شكل

 بخش تجربي -3

 مواد -3-1
در انجام اين پژوهش از سـديم بنتونيـت داخلـي، توليـد شـده توسـط                  

 1شركت پودرسازان، با تركيب شـيميائي نـشان داده شـده در جـدول             
 مستقر در مجتمـع آزمايـشگاهي   Oxford – ED2000 مدل XRFدستگاه (

 اسـتفاده   200و در مـش     ) واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي      
اي زير    در بنتونيت خريداري شده تمامي ذرات داراي اندازه       . شده است 

در خـــالص ســـازي رس از يـــك دســـتگاه . انـــد  ميكـــرون بـــوده75
 شــرايط بهينــه كــه قــبالً در  ايــنچ مــدل مــوزلي و در2هيدروســيكلون 

بـراي اصـالح رس از      . آزمايشگاه بدسـت آمـده بـود، اسـتفاده گرديـد          
سازگار كننده مناسب از نوع گاما تري آمينـو پروپيـل تـري متوكـسي               

  .سيالن ساخت كمپاني سيگما الدريچ استفاده شد
 روش فرايند -3-2

يه پس از تهيه و آناليز مواد اوليه مورد استفاده، خالص سازي رس ته            
 درصد جامد در آب مقطـر تهيـه و در          3براي اينكار دوغاب با     .  اينچ انجام شد   2شده با بكارگيري يك دستگاه هيدروسيكلون       

Formula Con% 
Sample ۵B 
L.O.I ٢/١٣ 

Na٢O ٠۴/٢ 
MgO ٢٢/٢ 

Al٢O٣ ۵٩/١۴ 
SiO٠٣ ٢/۶١ 
SO٣٧/٠ ٣ 
Cl ۴۶/٠ 

K٢O ٧۶/٠ 
CaO ٧٧/٠ 
TiO٢٢/٠ ٢ 

Fe٢O٠٩/٢ ٣ 
BaO ١١/٠ 

 تركيب شيميائي بنتونيت مصرفي-1 جدول

 )XRFنتايج آزمون (
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ذرات ناخالص و درشت از ته ريز خارج و دوغاب سـرريز            . متر مربع از سيكلون عبور داده شد         كيلوگرم بر سانتي   5/1فشار  
باشد جهـت اسـتفاده در فراينـد سازگارسـازي درمحـيط        ميكرون مي 6ات كمتر از    موريلونيت با ذر    كه متشكل از ذرات مونت    

 درصد جامد تهيه شدند     3هائي با    براي سازگاري پس از پراكنش رس در محيط آب مقطر دوغاب          . آزمايشگاهي خشك گرديد  
ار كننـده و بـا زمـان         از مـاده سـازگ     50 و 40،  30،  20،  10 درجه سانتيگراد واكنش رس با درصدهاي مختلف         80و در دماي    

پس از پايان زمان واكنش محصوالت با آب مقطـر شـسته شـده و در دمـاي محـيط آزمايـشگاه                      .  ساعت انجام شد   6واكنش  
  انـدازه ذرات   توزيـع گيـري     توزيع اندازه ذرات رس قبل و پس از خالص سازي با استفاده از دسـتگاه انـدازه                . خشك گرديدند 

) آرايي گروه معدن دانشكده فني دانـشگاه تهـران    محصول كشور آلمان مستقر در آزمايشگاه كانهFritschمدل (LPSA  ليزري
 محـصول كـشور انگلـيس    LEO 440مـدل   (SEMدر حالت كلوئيدي و همچنين با استفاده از دستگاه ميكروسـكوپ الكترونـي   

چگونگي . مورد آناليز قرار گرفت ) د اسالمي مستقر در دانشكده مهندسي مواد و متالورژي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزا            
 محصول كشور آلمان مستقر در گروه معدن        Brocker مدل   XRDدستگاه  (ها با استفاده از تفرق اشعه ايكس          افزائي نمونه   ميان

 .مورد بررسي قرار گرفت) دانشكده فني دانشگاه تهران

 نتايج و بحث -4

دهنـد كـه تمـامي      بخوبي نـشان مـي  4 نشان داده شده در شكلSEM  و همچنين تصوير ميكروسكوپ الكتروني3نمودار شكل 
همانگونه كه از نمودار توزيـع ذرات مـشاهده         . باشند   ميكرون مي  75ذرات موجود در رس مورد استفاده داراي ابعاد كمتر از           

جا كه ذرات بزرگتر    از آن . باشند   ميكرومتر مي  20 درصد داراي ابعادي كمتر از       80 ميكرون و    7 درصد ذرات زير     50شود    مي
بايـست جـدا گردنـد، بكـارگيري          هاي موجود براي بدست آوردن يك محصول مناسب مـي           ميكرون نيز بهمراه ناخالصي    5از  

  .روشي مناسب براي انجام اينكار الزامي است

 
 نمودار توزيع تجمعي ذرات رس در خوراك قبل از خالص سازي-3 شكل

هاي فيزيكـي ماننـد هيدروسـيكلون        زي رس نشان داد كه استفاده از روش       در خصوص خالص سا    ]10[نتايج تحقيقات بازگير  
همانگونـه كـه از     . هـاي موجـود در رس را حـذف نمـود           توان اكثر ناخالـصي     بسيار مفيد بوده و با استفاده از اين دستكاه مي         

كـوارتز، كريـستوباليت،    هـاي از نـوع       گردد با بكارگيري اين روش اكثر ناخالصي        مشاهده مي ) 5نمودار شكل    (XRDمطالعات  
گردنـد و محـصول رسـي اسـت كـه اكثـر آن را سـديم                   تـا حـدود زيـادي از رس جـدا مـي           .... كلسيت، ژيبسيت و فلدسـپار و     
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 5دهـد كـه تمـامي ذرات ابعـادي كمتـر از                نـشان مـي    6همچنين نمودار توزيع ذرات شكل    . موريلونيت تشكيل داده است     مونت
همانگونـه كـه قـبالً اشـاره شـد و در      . باشند  ميكرون مي2ذرات داراي ابعادي كمتر از     درصد از    80ميكرون دارند و بيش از      

 1هـاي رسـي بـا ضـخامت كمتـر از       اي بوده كـه در آن اليـه   موريلونيت داراي ساختار اليه     شود مونت    نيز مشاهده مي   7شكل
ها و با توجه بـه         و ضخامت اليه   7ر شكل با مقايسه مقياس نشان داده شده بر روي تصوي        . گيرند  نانومتر بر روي هم قرار مي     

هـاي مـشاهده شـده در تـصوير خـود             آيد كه اليه    موريلونيت چنين برمي    گزارشات ارائه شده در مورد ساختار بلورين مونت       
 .اند هاي بلور بوده كه بر روي هم قرار گرفته هائي از اليه دسته

 
 ) برابر100( از خالص سازي در بزرگنمائي كم  از ذرات رس در خوراك قبلSEMتصوير ميكروسكوپ الكتروني -4 شكل

هـاي   نمايد كه در طبيعت با يون       موريلونيت باري منفي را در بلور القاء مي         جانشيني منيزيم بجاي آلومينيوم در ساختار مونت      
ني را در   هاي مثبت موجود در ساختار اين كاني خصوصيات آن را بويژه ميزان تبادل يـو               تعداد يون ]. 7[گردد  سديم خنثي مي  

 نيز نشان داده شده است، در فرايند 2همچنانكه در شكل. دهد فرايند اصالح و سازگارسازي آن با پليمرها تحت تأثير قرار مي       
يكـي از   . يابـد   ها به مقدار زيادي افزايش مي       هاي رسي قرار گرفته و در اثر اين فرايند فاصله اليه            اصالح تركيبات آلي بين اليه    

هـا اسـتفاده از تكنيـك تفـرق           افزائي ناشي از ورود اصالح كننده       اي در نتيجه ميان     بررسي فاصله بين اليه   هاي   مهمترين روش 
 كمتـر بعنـوان     θ2موريلونيـت بـه سـمت زوايـاي            مربوط به كاني مونت    001ميزان جابجائي پيك    . باشد  مي) XRD(اشعه ايكس 

 .شود ليل قرار داده ميها مورد تجزيه و تح معيار مناسب براي افزايش فاصله بين اليه

 
  نمونه خالص داخليXRDطيف -5 شكل
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 نمودار توزيع تجمعي  ذرات رس بعد از خالص سازي-6 شكل

 
 تصوير ميكروسكوپ الكتروني نمونه رس خالص-7 شكل

همانگونه كـه در نمـودار      .  نشان داده شده است    8  در شكل     10 تا   2 بين   θ2 نمونه خالص شده داخلي در محدوده        XRDطيف  
XRD   موريلونيت در موقعيـت        كاني مونت  001شود پيك قوي مربوط به        ده مي  اين شكل ديθ2    گـردد و      مـشاهده مـي    7 حـدود

. باشـد    آنگستروم مـي   5/12 اصالح نشده حدود     3µm ها در رس خالص ولي      دهد فاصله اليه    ظهور پيك در اين ناحيه نشان مي      
همانطور كه در باال اشاره شد در اين فراينـد  . يابد افزايش مي ها    ها بين اليه    اين فاصله متغير بوده و با قرارگيري اصالح كننده        

هـاي سـديم فاصـله       شود، با قرار گيري مواد سازگاركننده آلي در يك فرايند تبادل يوني بجاي يـون                افزائي ناميده مي    كه ميان 
ارشات ارائـه شـده نـشان    گز. كند  ميل ميθ2 به سمت زواياي كوچكتر 001ها افزايش چشمگيري داشته و پيك مربوط به       اليه
اليـه خوابيـده، دواليـه خوابيـده،      تواند به چهار شكل تـك  ها بسته به ميزان آن مي دهد كه قرارگيري سازگار كننده بين اليه     مي

هـا وابـستگي شـديدي بـه      دهد كه ميزان افزايش فاصله اليه   اين موضوع نشان مي   ]. 7[اليه و پارافيني دواليه باشد      پارافيني تك 
شود با افزايش مقدار اصالح كننـده          مشاهده مي  9 و 8هاي    در شكل  XRDهاي   همانگونه كه در طيف   . صالح كننده دارد  مقدار ا 

. گردد ها مشاهده نمي  درصد تغيير چنداني در فاصله اليه50 تا  40اي افزايش يافته و از         درصد فاصله اليه   40 درصد تا    10از  
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 كاهش يافتـه    5/4 حدود   θ2 به   25/7 حدود   θ2موريلونيت از      كاني مونت  001يك  همانطور كه از اين نمودارها مشخص است، پ       
بـا مقايـسه   .  آنگـستروم افـزايش يافتـه اسـت    20 آنگستروم بـه بـيش از     5/12اي از     دهد فاصله اليه    كه اين موضوع نشان مي    

درصد بهينه جهت انجام     درصد سيالن را به عنوان       40 مشخص است مقدار     14 مذكور و همانطور كه در شكل      XRDهاي   پيك
 .فرايند اصالح انتخاب شد

 
  نمونه خالص و اصالح نشده داخليXRDطيف -8 شكل

 
 اي با افزايش درصد مواد اصالح كننده نمودار تغييرات فاصله بين اليه-9 شكل

 گيري نتيجه -5

بكـار گيـري    تـوان بـا       هـاي موجـود در معـادن كـشور مـي             رس  از نتايج بدست آمده در اين پروژه نشان داد كه بـا اسـتفاده            
 خـالص    نتايج بررسي توزيـع انـدازه ذرات نمونـه        . فرايندهاي مناسب خالص سازي و اصالح به نتايج قابل قبولي دست يافت           

 ميكـرون   1انـد و كـسر ذرات زيـر            ميكرون جدا شده   5شده با فرايند بكار گرفته در اين فرايند نشان داد كه تمام ذرات باالي               
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ج بدست آمده در فرايند اصالح رس در اين تحقيـق بـسيار جالـب توجـه اسـت زيـرا فاصـله                       نتاي. باشد   درصد مي  70بيش از   
با توجه به نتـايج بدسـت آمـده در ايـن     . رسيده است ) نانومتر043/2 (مو آنگستر43/20 به  ) نانومتر 243/1( 43/12اي از     اليه

نتايج حاصله نشان داد    . ند اصالح انتخاب شد    درصد سيالن بعنوان درصد بهينه ماده اصالح كننده جهت فراي          40پروژه مقدار   
هـاي خـارجي را داشـته باشـد،           اي كه توان رقابت با نمونـه        توان بر پايه مواد معدني داخلي به توليد نانو رس اصالح شده             مي

 .دست يافت
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