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بررسی خواص مکانيکی پوشش های پلی اکریليک حاوی نانوکامپوزیت های دی
اکسيد تيتانيوم/پليمر هادی
رحیمه نصرتی* ،علی اوالد
ایران ،تبریز ،دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی ،آزمایشگاه کامپوزیت های پلیمری

چکيده:

نانو کامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم /پلی آنیلین و دی اکسید تیتانیوم /پلی پیرول تهیه شده و به عنوان افزودنی به ماتریس پلی
اکریلیک اضافه شدند .اثر این دو نانو کامپوزیت بر خواص مکانیکی التکس پلی اکریلیک تجاری مورد بررسی قرار گرفت .سختی،
مقاومت کششی ،ازدیاد طول در نقطه شکست و مدول کششی از جمله خواص مورد بررسی بودند .مقاومت کششی و مدول کششی

پوشش های پلی اکریلیکی اصالح شده با افزودنی مذکور ،افزایش قابل توجهی نسبت به پوشش پلی اکریلیکی اصالح نشده نشان
دادند .به طوری که مقاومت کششی و مدول کششی پوشش های پلی اکریلیکی اصالح شده به ترتیب حدود  23و  7برابر پوشش پلی
اکریلیک تجاری بودند.
واژه های کليدی :پوشش تجاری پلی اکریلیک ،نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ،پلی آنیلین ،پلی پیرول ،خواص مکانیکی  ،سختی

مقدمه

امروزه پلی اکریلیک ها در سه شکل فیزیکی دانه های جامد،

پلیمرهای اکریلیک پلیمرهایی از استرهای اکریلیک و

پلیمرهای حل شده و امولسیون ها موجود می باشند .به دلیل

متاکریلیک و مشتقات آن می باشند .از آنجا که مونومرها و

سمیت پایین و قیمت مناسب ،فرم امولسیونی کاربرد بیشتری دارد

مشتقات آن دارای یک بند دوگانه اتیلینی درساختمان خود

[ .]2امروزه تولید و استفاده از پوشش های پایه آبی بدلیل

هستند لذا قادر به تشکیل پلیمر با وزن ملکولی زیاد از طریق

مقررات سختگیرانه زیست محیطی توجه زیادی را جلب کرده

رادیکالهای آزاد می باشند [ .]1پلیمرهای اکریلیک به دلیل

است .اصلی ترین مزایای پوشش های پایه آبی در مقایسه با

انعطاف پذیری ،چسبندگی خوب به سطح زیرین ،قابلیت خشک

پوششهای پایه حالل ،انتشار کمتر ترکیبات آلی فرار ،تاثیر منفی

شدن در دمای محیط ،تهیه پوشش براق و دوام و مقاومت

کمتر بر سالمتی افراد و آسانی تمیز کردن وسایل مورد استفاده با

شیمیایی خوب در کنار داشتن قیمت مناسب ،توجه صنعت

آب می باشد .پوشش های پلی اکریالتی آب پایه که به عنوان

پوشش را به خود جلب کرده اند .عالوه بر آن به دلیل مقاومت

امولسیون آبی تهیه می شوند جایگزینی "سبز" برای پوشش های

زیاد در برابر تخریب نور ماورای بنفش و مقاومت در برابر

پایه حالل می باشند .ویژگی های این پوشش ها می تواند با

شرایط آب و هوایی به عنوان پوشش مورد استفاده در خارج از

انتخاب منومر ها و شرایط واکنش کنترل شود [ .]3ماتریس های

ساختمان بسیار مورد توجه بوده اند [.]2،1

پلیمری می توانند با استفاده از افزودنی های متعددی چون
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اکسیدهای فلزی و یا پلیمرهای دیگر تقویت گردند.

پلی آنیلین نمک امرالدین به باز امرالدین از محلول آمونیاک

نانو ساختارهای دی اکسید تیتانیوم ،از اکسیدهای فلزی هستند

استفاده شد .برای تهیه پلی پیرول 1/34 ،گرم کلرید آهن ()III

که می تواند مقاومت کششی و پایداری حرارتی پوشش های

در آب مقطر حل شده و  1میلیلیتر پیرول تازه تقطیر شده به آن

پلیمری را بهبود بخشد [.]4،5

اضافه گردیده مخلوط حاصل به مدت  3ساعت در دمای صفر

پلیمرهای هادی پلیمرهایی هستند که دارای پیوندهای دوگانه

درجه سانتیگراد همزده شد .محصول صاف شده و خشک

مزدوج در طول اسکلت پلیمری می باشند .پلی آنیلین به عنوان

گردید.

نیمه هادی آلی نوع  pیکی از مهمترین پلیمرهای هادی است

محلولی از پلی وینیل پیرولیدون در آب مقطر تهیه شده و

که به دلیل خواصی همچون پایداری زیست محیطی و آسانی

افزودنی نانو کامپوزیتی در آن اضافه گردید .مخلوط حاصل به

تهیه توجه زیادی را در صنایع به خود جلب کرده است [ .]6پلی

التکس پلی اکریلیک تجاری حاوی عامل فعال سطحی اضافه

پیرول نیز پلیمر هادی دیگری است که به دلیل قیمت پایین،

شد 0/1 .میلی لیتر از امولسیون تهیه شده بر روی پایه های شیشه

آسانی تهیه ،فعالیت کاتالیزوری باال ،پایداری زیست محیطی و

ای با اندازه  2سانتی متر × 2سانتی متر قالب گیری شده و

دمایی قابل توجه و ویژگی های نوری و الکترونیکی برجسته

روکش مورد نظر به روش تبخیر حالل تهیه شد.

آن ،بسیار مورد بررسی قرار گرفته است [.]7،7

سختی پوشش ها با استفاده از ) Zwick, 3114 (Germanyو

در این کار پژوهشی نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/پلیمر

خواص کششی آن ها با استفاده از

هادی با استفاده از پلیمرهای هادی پلی آنیلین و پلی پیرول تهیه

اندازه گیری شدند.

GOTECH AI-7000M

شده و با پخش یکنواخت این افزودنی ها در ماتریس پلی
اکریلیک تجاری ،اثر این افزودنی ها بر خواص مکانیکی

نتایج و بحث

ماتریس پلیمری بررسی شده است.

شکل  1میزان سختی پوشش های پلی اکریلیکی تجاری اصالح
نشده و اصالح شده با نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم /پلیمر

بخش تجربی

هادی را نشان می دهد .بر طبق نتایج حاصله ،استفاده از افزودنی

آنیلین ،آمونیوم پراکسی دی سولفات و هیدروکلریک اسید

نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/پلی آنیلین به مقدار اندکی

(مرک آلمان) برای تهیه پلی آنیلین استفاده شدند .پیرول و

سختی پوشش را کاهش داده و نانو کامپوزیت دی اکسید

کلرید آهن (مرک آلمان) برای تهیه پلی پیرول استفاده شدند.

تیتانیوم/پلی پیرول باعث افزایش آن شده است.

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دگوسا  ،)P25دودسیل بنزن

مواد استفاده شده به دلیل ماهیت نرمشان نتوانسته اند تاثیر

سلفونیک اسید (مرک آلمان) ،امولسیون اکریلیک (سیماب

چشمگیری در افزایش سختی پوشش ها داشته باشند؛ از طرف

رزین) و پلی وینیل پیرولیدون (سیگما-آلدریچ) برای تهیه

دیگر به دلیل پخش افزودنی معدنی بین زنجیرهای پلیمری و

پوشش ها استفاده شدند.

ایجاد فاصله بین زنجیرها احتمال کاهش سختی پوشش وجود

به منظور تهیه پلی آنیلین ،محلول اسید کلریدریک حاوی

دارد.

آمونیوم پر اکسی دی سولفات تهیه شده و قطره قطره به محلول
اسید کلریدریک حاوی منومر آنیلین تقطیر شده اضافه گردید.
به منظور کامل شدن فرایند پلیمریزاسیون ،مخلوط به مدت 2
ساعت در دمای صفر درجه سانتی گراد هم زده شد .رسوبات
حاصل صاف شده ،بعد از شستشو خشک گردید .برای تبدیل
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هادی خواص مقاومت کششی و مدول کششی بسیار باالتری
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شکل  -1سختی پوشش های پلی اکریلیکی تجاری اصالح نشده و اصالح
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شکل  -9مقاومت کششی پوشش های پلی اکریلیکی تجاری اصالح نشده

30

و اصالح شده با نانو کامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم /پلیمر هادی
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شکل  -2نمودار تنش-کرنش پوشش های پلی اکریلیکی تجاری اصالح
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شکل  2نمودار تنش-کرنش مربوط به پوشش های پلی
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اکریلیکی تجاری اصالح نشده و اصالح شده با نانو کامپوزیت

شکل  -4ازدیاد طول در نقطه شکست پوشش های پلی اکریلیکی

دی اکسید تیتانیوم /پلیمر هادی را نشان می دهد .شکل  5 ،3و 4

تجاری اصالح نشده و اصالح شده با نانو کامپوزیت های دی اکسید
تیتانیوم /پلیمر هادی

به ترتیب میزان مقاومت کششی ،ازدیاد طول در نقطه شکست و
مدول کششی پوشش ها را نشان می دهند .در مقایسه با پوشش

نانو کامپوزیت های تهیه شده پخش یکنواختی در پلی اکریلیک

پلی اکریلیکی تجاری اصالح نشده ،پوشش های پلی اکریلیکی

تجاری داشته و بر هم کنش قوی بین زنجیرهای پلیمری و فاز

اصالح شده با نانو کامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم /پلیمر

معدنی ایجاد شده است .این پدیده اغلب خواص کششی پوشش
را افزایش داده است .ولی از آنجایی که پخش فاز معدنی در
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 به میزان، ازدیاد طول در نقطه شکست پوشش اصالح شده،داده
 از میان پلیمرهای هادی استفاده شده در.اندکی کاهش یافته است
. پلی آنیلین بهترین نتایج را نشان داد،افزودنی نانو کامپوزیتی
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 مدول کششی پوشش های پلی اکریلیکی تجاری اصالح نشده و-1 شکل
 پلیمر هادی/اصالح شده با نانو کامپوزیت های دی اکسید تیتانیوم

نتيجه گيری
 پلیمر هادی با استفاده از/نانو کامپوزیتهای دی اکسید تیتانیوم
پلیمرهای هادی پلی آنیلین و پلی پیرول تهیه شده و به عنوان
 پوشش های پلی.افزودنی به ماتریس پلی اکریلیک اضافه شدند
 مقاومت،اکریلیکی اصالح شده با نانوکامپوزیت های مذکور
کششی و مدول کششی بسیار بیشتری از پوشش های پلی
 مقاومت کششی و مدول.اکریلیکی اصالح نشده نشان دادند
کششی پوشش های پلی اکریلیکی اصالح شده به ترتیب حدود
. برابر پوشش پلی اکریلیک تجاری بود7  و23
تقدیر و تشکر
نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی خود را از دانشگاه تبریز
بخاطر حمایتهای مادی و معنوی این کار پژوهشی اعالم می
.دارند
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The investigation of mechanical properties of polyacrylic coatings containing
TiO2/ conducting polymer nanocomposites

Rahimeh Nosrati*, Ali Olad
Polymer Composite Research Laboratory, Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry,
University of Tabriz, Tabriz, Iran

Abstract:
TiO2/polyaniline and TiO2/polypyrrole nanocomposites were prepared and used as additive
in polyacrylic matrix. The effect of additives on the mechanical properties of commercial
grade polyacrylic latex was investigated. Hardness, tensile strength, elongation at break, and
tensile modulus were measured and studied. Tensile strength and tensile modulus of modified
polyacrylic coatings were 23 and 7 times higher than that of unmodified commercial grade
polyacrylic respectively.

Keywords: Commercial grade polyacrylic coating; Titanium dioxide nanoparticles;
Polyaniline; Polypyrrole; Mechanical property; Hardness.
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