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تأثیر نانوذرات رس و نانولولۀ کربنی بر خواص کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه
مقاله پژوهشی
فؤاد جاودانه

() 1

() 2

فرانک فرهادی نیا

آرمان صدقی

() 3

چکیده کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه یکی از انواع کامپوزیتها است که در سالهای اخیر بهدلیل خواص خوب و قیمت تمامشدۀ پایین مورد توجه
قرار گرفتهاست .استحکام خمشی نسبتاً پایین و احتمال برش بین الیهای باال ،از مواردی است که کاربرد کامپوزیت اپوکسی /الیاف شیشه را محدود کرده
است .تحقیقات زیادی برای شناسایی روشهای بهبود خواص این کامپوزیت و در نتیجه افزایش دامنۀ کاربردهای آن ،بهویژه از طریق ساخت کامپوزیت
هیبرید با اضافه کردن ذرات تقویتکننده به زمینه انجام شدهاست .در این میان نانوذرات رس و نانولولههای کربنی بهدلیل عملکرد مناسب در زمینۀ
اپوکسی بهعنوان تقویتکننده ،مورد توجه قرار گرفتهاند .افزودن این ذرات هرچند سبب بهبود خواص کامپوزیت شده اما عموماً روشهای تولید پیشنهادی،
سبب افزایش هزینۀ تولید این کامپوزیت شده و این تحقیقات ،عمالً نتیجهای درخور برای صنعت بههمراه نداشتهاند .در این تحقیق نانورس و نانولولۀ
کربنی بهوسیلۀ روش اختالط مکانیکی با همزن مکانیکی ساده با سرعت  300-400 rpmبه زمینۀ اپوکسی اضافه شده و تغییرات استحکام خمشی و
برشی بین الیهای کامپوزیتهای هیبرید و کامپوزیت اپوکسی /الیاف شیشه ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد ،افزایش نانوذرات رس به زمینۀ
کامپوزیت سبب افزایش استحکام خمشی میشود و بیشترین میزان افزایش استحکام خمشی حدود  %25و مربوط به نمونۀ حاوی  %0.5نانورس نسبتبه
نمونۀ بدون نانوذرات رس است .استحکام برشی بین الیهای نیز با افزودن  %2نانورس بهمیزان  %5افزایش یافتهاست .با این وجود افزودن نانولولۀ کربنی
در این روش تولید ،تأثیری معکوس بر خواص داشت.
واژههای کلیدی کامپوزیت هیبرید ،اپوکسی/الیاف شیشه ،استحکام برشی ،برش بین الیهای ،نانوذرات رس ،نانولولۀ کربنی.

مقدمه
امروزه کامپوزیتها جایگزین بسیار مناسبی برای مواد معمول
فلزی و پلیمری بهشمار میروند و حتّی در بسیاری موارد
عملکردی بهتر هم دارند .مهمترین دلیل برتری کامپوزیتها
در بسیاری موارد سبکتر ،مستحکمتر و ارزانتر بودن آنها
نسبتبه مواد معمول است .کامپوزیتها بهصورت عمومی
برای ساخت پلها ،ساختار بدنۀ قایقها ،پنلها یا استخرهای

ذرات تقویتکننده در یک زمینه از جنس پلیمر قرار گرفتهاند
و درنتیجه مادهای با خواصی فیزیکی و مکانیکی ایجاد
میشود که هیچکدام از مواد مورد استفاده بهعنوان زمینه یا
تقویتکنندهها ،بهتنهایی دارا نیستند ] .[3کامپوزیتهای زمینه
پلیمیری خواص بسیار خوب شیمیایی و مقاومت دربرابر
خوردگی را دارا هستند .استفاده از این نوع کامپوزیتها
بهدلیل وزن سبک ،استحکام باال و قابلیت ساخت شکلهای

شنا ،بدنۀ ماشینهای مسابقه ،حمامها و مخازن ذخیرهسازی،
کابردهای نیازمند مقاومت به سایش و وزن کم و ...مورد
استفاده قرار میگیرند ] .[1کامپوزیتها را میتوان به سه دستۀ
کامپوزیتهای با ذرات تقویتکننده ،کامپوزیتهای با الیاف
تقویتکننده و کامپوزیتهای ساختاری (الیهای و ساندویچ
پنل) تقسیمبندی کرد ].[2
کامپوزیتهای زمینه پلیمری موادی هستند که الیاف یا

پیچیدۀ آیرودینامیکی در صنعت حملونقل سبب کاهش
هزینههای مصرف سوخت شدهاست .همچنین مقاومت به
خوردگی خوب این نوع کامپوزیتها و هزینۀ تولید پایین
آنها سبب کاهش قیمت ماشینآالت و کاهش هزینههای
تعمیر و نگهداری بهدلیل افزایش عمر مفید قطعات شدهاست
].[4
در کامپوزیتها پیو ستگی اجزا تو سط فاز زمینه تأمین

تاریخ دریافت مقاله  1399/3/9و تاریخ پذیرش آن 1400/5/15میباشد.
( )1کارشناس ارشد مهندسی مواد ،دانشآموختۀ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه.
( )2نویسندۀ مسئول ،دانشیار ،گروه مهندسی مواد ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،تهران.
( )3کارشناس ارشد مهندسی مواد ،دانشآموختۀ دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،تهران.

Email: sedghi@eng.ikiu.ac.ir
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میشود .فاز زمینه باید ویژگیهای ذیل را دارا باشد:
 .1پایداری شکل و اندازۀ قطعه را فراهم کند.
 .2امکان توضیع مناسب تقویتکنندهها را فراهم آورد.
 .3تحت اعمال بارگذاری مکانیکی و یا اعمال حرارت تا
محدودۀ تعیینشده برای کارکرد قطعه ،پایدار بماند و
دربرابر تغییرات شکلی مقاومت کند.
 .4بااار اعمااالی در ح ین عملکرد را بااه تمااامی اجزای
تشکیلدهندۀ کامپوزیت شامل ذرات و الیاف تقویتکننده
انتقال دهد.
 .5متنا سب با محیط کاری قطعۀ ساخته شده ،دارای پایداری
شیمیایی و فیزیکی مناسب باشد.
بر این ا ساس بهمنظور انتخاب مواد مورد ا ستفاده برای
ساخت کامپوزیتها ،باید برا ساس محل ا ستفاده و شرایط
کاری مورد انتظار قطعات تولیدی ،موارد ذیل مشخص شود:
 .1سختی و ویژگیهای تکفازی.
 .2ا ستحکام باتوجه به شرایط بارگذاری حرارتی و مکانیکی
مدنظر.
 .3میزان کرنش در یک تنش مشخص.
 .4میزان پایداری مواد در شرایط کاری مورد نظر.
باتوجه به موارد مشااخصشااده در خصااوص شاارایط
کاااری ،میتوان مواد مورد نی ااز را درجهاات ساااااخاات
کامپوزیتها انتخاب نمود .یک پلیمر برای اسااتفاده بهعنوان
زمینۀ یک کامپوزیت باید ویژگیهای ذیل را دارا باشد:
 . 1در د مایی کمتر از د مای ذوب ،تجز یۀ حرارتی یا د مای
بینظم شاادن ساااختاری الیاف تقویتکننده ،میزان خیس
شدن الیاف در پلیمر زمینه مناسب باشد.
 .2زمینه نباید با ذرات یا الیاف تقویتکننده واکنش شیمیایی
بدهد.
 .3قابلیت ات صال منا سب و قوی بین تقویتکنندهها و زمینه
وجود داشته باشد.
 .4امکان قالبگیری و شکلدهی قطعات در دمایی که تجزیۀ
حرارتی و شک ست مکانیکی تقویتکنندهها رخ ندهد و
همچنین توزیع تقویتکنندهها یکنواخت باقی بماند ].[5
از میان پلیمرهای مورد استفاده بهعنوان زمینۀ
کامپوزیتهای پلیمری ،رزین اپوکسی بهدلیل خواص خود از
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

مهمترین مواد بهشمار میرود .رزین اپوکسی یک پلیمر
ترموست است که نسبت هزینه به عملکرد بسیار پایینی دارد
و لذا از این منظر در سالهای اخیر برای ساخت بسیاری از
کامپوزیتهای زمینه پلیمری از این نوع رزین استفاده
شدهاست .رزین اپوکسی بهدلیل ویژگیهای خاصی مثل
استحکام و مقاومت به خزش مناسب ،چسبندگی مناسب به
بسیاری از مواد ،ویسکوزیتۀ پایین و انقباض کم در هنگام
انجماد ،از جمله موادی است که طی سالهای اخیر برای
ساخت بسیاری از ساختارهای کامپوزینتی مورد استفاده قرار
گرفتهاست .از این جمله میتوان کاربردهایی همچون ساخت
کشتیها ،کاربردهای هوافضا و اتومبیلسازی را نام برد ].[6
تقویتکنندهها در کامپوزیتهای زمینه پلیمری
میتوانند از منابع تجدیدپذیر و طبیعی مثل الیاف گیاهی
(الیاف چوب یا برگ و ،)..الیاف حاصل از چوبهای بازیافتی
یا کاغذهای ضایعاتی ،محصوالت جانبی حاصل از تولید
غالت ،ضایعات کشاورزی و ...یا الیاف مصنوعی و دستساز
همچون آرامید ،کربن و شیشه باشد .در کامپوزیتها ،الیاف
سبب افزایش سختی و استحکام میشوند و همچنین خواص
نهایی فاز زمینه را بهبود میدهند ].[2
خواص مکانیکی کامپوزیتهای تقویتشده با الیاف
اصوالً بستگی دارد به استحکام الیاف تقویتکننده ،پایداری
شیمیایی ،استحکام زمینه و اتصال قوی و خوب بین الیاف
تقویتکننده و زمینۀ کامپوزیت که انتقالدهندۀ تنش اعمالی
بین زمینه و الیاف تقویتکننده است .ترکیب و جهتگیری
مناسب الیاف تقویتکننده میتواند سبب ایجاد خواص
مکانیکی مناسب در کامپوزیت شود و عملکرد آنها را تا
سطح فوالد افزایش دهد و سختی آن را تا سطح آلومینیوم باال
آورد ].[7
رشد استفاده از الیاف شیشهای بهدلیل قیمت و دانسیتۀ
پایین و مقاومت دمایی باالی این فیبرها ،در انواع زمینههای
پلیمیری بهعنوان تقویتکننده در سالهای اخیر باال بودهاست
] .[8الیاف شیشۀ مورد استفاده بهعنوان تقویتکنندۀ پلیمرها
به سه دسته شیشۀ نوع  ،Eالیاف شیشه با استحکام باال ()HS
و الیاف شیشۀ مقاوم در برابر خوردگی ( )CRتقسیم میشوند.
برای اولینبار از شیشۀ نوع  Eبهصورت عمده بهعنوان
تقویتکننده در زمینۀ پلیمیری و در کاربردهای نیازمند به
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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فؤاد جاودانه -آرمان صدقی -فرانک فرهادینیا

عایقهای الکتریکی استفاده شد .این نوع از الیاف شیشه
بیشترین استفاده را بهعنوان تقویتکننده داشتهاست.
مهمترین دلیل این موضوع را میتوان قیمت پایین این ماده و
توسعۀ این الیاف پیش از سایر انواع الیاف شیشه عنوان کرد
].[9
از طرفی امروزه استفاده از ذرات بسیار کوچک با توان
ای جاد تغییرات بزرگ ،ت حت عنوان تکنولوژی اسااات فاده از
نانوذرات ،علم مهند سی را ب سیار تحت تأثیر قرار دادها ست.
یکی از این مواد ،نانوذرات رس است که از لحاظ قیمتی نیز
ن سبتبه ب سیاری از مواد نانومتری دیگر ،منا سبتر ا ست و
خواص مکانیکی و مقاومت به سااایش قابل توجهی نیز دارد
].[10
تاکنون سااااخت کامپوزیتهای هیبرید شاااامل زمینۀ
اپوک سی حاوی نانوذرات رس و فیبرهای شی شه در چندین
پژوهش مورد بررساای قرار گرفتهاساات

]A. .[1,6,8,10,11

بیشترین سطح تماس است ،بهگونهای که تنش بهصورت
مؤثری از زمینۀ ضعیف به نانوذرات مستحکم منتقل شود.
انتقال مؤثر تنش بین نانوذرات /پلیمر ،مهمترین عامل در
دستیابی به خواص بهبودیافته در این نوع کامپوزیتها
است؛ لذا فرایند تولید که تأثیری تعیینکننده در نحوه و میزان
توزیع نانوذرات دارد ،از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در
خواص کامپوزیت خواهد بود.
در این پژوهش تأثیر اضافه کردن نانولولههای کربنی به
زمی نه همراه با نانوذرات رس و بدون نانوذرات رس مورد
بررساای قرار گرفتهاساات .هدف از این عمل مقایسااه بین
خواص و احتمال بهبود آنها در نتیجۀ افزودن این ذرات در
فرایند تولیدی با قیمت مناساااب (اختالط مکانیکی با همزن
ساده) است.
روش تجربی

 Thiagarjan et. Al.ن شان داد که با افزایش  3در صد وزنی

مواد اولیۀ مورد اساااتفاده در این پژوهش شاااامل اپوکسااای

نانوذرات رس ،ا ستحکام ک ش شی کامپوزیت اپوک سی/الیاف

بیساافنل  Aاز نوع گرانروی متوسااط بهعنوان رزین ،عامل

شی شه حدود  30در صد افزایش دارد ] .[12با این وجود در

پخت  HA205بهعنوان عامل ایجاد ات صاالت عر ضی ،پارچۀ

سااااخت این کامپوزیتها عمدتاً از روشهایی با قیمت باال

بافته شده ( )Woven roving or Woven clothاز شیشۀ نوع

برای مخلوط کردن ذرات نانو (همچون التراسااونیک ] [13و

 ،Eنانورس و نانولولۀ کربنی بهعنوان تقویتکنندهها اسااات.

 )[10] )HSM( High Shear Mixerدر زمینااه اساااتفاااده

مشخصات مواد مورد استفاده در

شده ا ست .این م سئله سبب شده یکی از ویژگیهای مهم
اپوکساای ،الیاف شاایشااه و نانوذرات رس که قیمت مناسااب

جدول  (1نشااان داده شاادهاساات .جدول  (2نشاااندهندۀ

آنها است ،تحت تأثیر قرار بگیرد و عمالً این ویژگی از بین

ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی پارچۀ شی شهای بافته شده و

برود.

نانوذرات رس مورد استفاده است.
نااانولولااههااای کربنی نیز بااا دارا بودن خواص ویژۀ

بهمنظور ساخت نمونهها رزین و عامل پخت به نسبت

الکتریکی ،حرارتی و مکانیکی ،امروزه بهعنوان یکی از مواد

وزنی  55به  100مخلوط میشوند ،سپس نانوذرات با

نوین مورد توجه برای سااااخت بسااایاری از کامپوزیت ها

درصدهای وزنی متفاوت به مخلوط اضافه میگردند و

ه ستند ] A. Rahaman .[14,15و  M. Imranن شان دادند که

بهمدت  1دقیقه مخلوط نهایی با همزن مکانیکی ساده با

مقاو مت بر شی کامپوزیت اپوک سی /الیاف شی شه با افزودن

سرعت  400-300 rpmهمزده میشود و به الیاف از پیش

نانولولۀ کربنی بهمیزان  0.5در صد حدود  27در صد افزایش

بریده شده و روی هم قرار گرفته مالیده میشود .سپس تمامی

خواهد یافت ].[16
مهمترین چالش در ساخت کامپوزیت زمینه اپوکسی با
نانوذرات ،پخش یکنواخت ذرات در زمینۀ پلیمری است

Kg⁄
0
نمونهها بهمدت  0/5ساعت در دمای  70 Cو با فشار m2

 26تحت فشار پخت میشوند.

] .[15پخش یکنواخت نانوذرات درجهت رسیدن به
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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جدول  1مشخصات مواد مورد استفاده برای تولید کامپوزیتها
کد تجاری

تولیدکننده

ماده

EPIKOTE 828

 Genaعربستان سعودی

EPIKURE
F205

 Genaعربستان سعودی

نانورس

Cloisite 30b

Southern Clay

الیاف شیشه

EW100

 - Hitexچین

نانولولۀ کربنی

MWCNT

پژوهشگاه صنعت نفت

اپوکسی بیسفنل
سختکننده

A

HA205

جدول  2مشخصات فیزیکی و مکانیکی پارچۀ شیشۀ بافتهشده و
نانوذرات رس مورد استفاده
خواص پارچۀ شیشۀ بافتهشده
EW100

Style

ابعاد نمونه های مورد اساااتفاده در آزمون اساااتحکام
خم شی برا ساس ا ستاندارد  ASTM D790که مورد ا ستفاده
قرار گرفت 12.7×127 ،میلیمتر و با ارتفاع  3میلیمتر بود.
همچنین براساس استاندارد  ASTM D2344که برای بررسی
اسااتحکام برشاای بین الیهای مورد اسااتفاده قرارگرفت ،ابعاد
نمونههای ساخته شده برای انجام این تست  12×40میلیمتر
و با ارتفاع  6میلیمتر بودند.
مشخصات نمونههای مورد برر سی و عالئم اختصاری
انت خابشااااده برای هر نمو نه بهمنظور ن مایش بهتر در
نمودارها ،در جدول  (3نشان داده شدهاست.
جدول  3میزان و نوع نانوذرات مورد استفاده در زمینۀ نمونههای
مختلف

Plain

Weave

20

)Warp (Ends/cm

17

)Fill (Ends/cm

درصد نانولولۀ کربنی

درصد نانورس

نام نمونه

EC9 24 1/2

Warp Yarn

0

0

0

EC9 24 1/1

Fill yarn

0

0.5

5 NC

100

)Weight (gram/m2

0

1

10 NC

0.1

Thick

0

1.5

15 NC

500

Strength N⁄5 Cm

 3/4تا 3/5

 UTSدر دمای اتاق

 4/5تا 5

کرنش شکست

 65تا 75

مدول یانگ

 28تا 32

مدول برشی

0/2000

نسبت پواسون

 3/4تا 3/5

 UTSدر دمای اتاق

600

خواص نانو ذرات رس

Packed

%10

≤ 2.00μm

%50

≤ 6.00μm

%90

≤ 13.00μm

وزن مخصوص
چگالی

Loose

اندازۀ ذرات
سختی)(Shore D

83

استحکام کششی

101 MPa

ازدیاد طول در نقطۀ شکست

8.00%

مدول االستیک

4.657 GPa

مدول خمشی

3.78 GPa

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

0

2.5

25 NC

0.5

0

5 NT

0.5

0.5

5 NC-5 NT

پس از فراآیند ساخت ،براساس استانداردهای
 D2344و  ASTMD790اساااتح کام برشااای بین ال یهای
( )Interlaminar Shear Strengthو خااواص خاامشاااای
ASTM

g
1.98 ⁄cc
g
0.2283 ⁄cc
g
0.3638 ⁄cc

-

0

2

20 NC

کامپوزیتها ،بااستفاده از دستگاه تست کشش
و مدل  Z100مورد بررسااای قرار گر فت .طبق الزا مات
ا ستاندارد  ASTM D2344باید حداقل تعداد  5ت ست روی
نمونهها انجام شااود .البته در این تحقیق بهدلیل دقت بیشااتر
روی بع ضی از نمونهها تا  7ت ست نیز انجام شد؛ لذا تعداد
 43عدد نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
در انتها سطوح شکست نمونهها نیز بهمنظور بررسی
مکانیزم و مورفولوژی شکست بااستفاده از دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل CAM SCAN
 MV2300از شرکت )EOS( Electron Optic Services
Zwick/Roel

ساخت کشور کانادا ،مورد بررسی قرار گرفت.
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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فؤاد جاودانه -آرمان صدقی -فرانک فرهادینیا

نتایج و بحث

نمیدانند و کاهش خواص را به افزایش ویسکوزیته نسبت

شکل ( )1نشاندهندۀ استحکام خمشی نمونههای کامپوزیتی

میدهند ] .[18افزایش ویسکوزیته سبب خوب پخش نشدن

مورد بررسی در این پژوهش است .همانگونه که مشاهده

نانوذره در زمینۀ رزین و به دام افتادن حبابهای ایجادشده

میشود افزایش نانوذرات رس تا حد  0/5درصد وزنی سبب

از فرآیند اختالط خواهد شد .بر همین اساس نیز برخی از

بهبود مقاومت خمشی نمونه بهاندازۀ  25درصد میشود؛ اما

پژوهشها روش قالبگیری انتقالی رزین با کمک خأل را

افزایش بیشتر نانوذرات رس نتیجۀ معکوس دارد و استحکام

پیشنهاد دادهاند .در این روش بهدلیل استفاده از خأل

خمشی کاهش مییابد و پس از تقریباً  1/5درصد نانوذرات

حبابهای ایجادشده حین اختالط نانوذره و رزین حذف

رس ،تقریباً ثابت باقی میماند .دلیل این مسئله به نحوۀ پخش

میشوند و نتیجۀ بهتری بهدست میآید ] .[19تمایل به

ذرات در زمینه باز میگردد .نانوذرات بهدلیل باال بودن سطح

آگلومره شدن و افزایش ویسکوزیتۀ رزین از جمله عوامل

ویژه ( )Surface Area Specificانرژی سطحی باالیی دارند

ایجاد انحراف معیار در نتایج بهدستآمده و نشان دادهشده در

و لذا تمایل زیادی به آگلومره شدن دارند ] .[17به عبارت

شکل ( )1است .آگلومره شدن و افزایش ویسکوزیتۀ رزین

دیگر ،بهدلیل باال بودن سطح ویژۀ نانوذرات ،آنها تمایل به

سبب عدم پراکندگی یکنواخت ذرات در زمینه میشود و

آگلومره شدن و ایجاد مجموعههای متصل به همدیگر را

درنتیجه خواص مکانیکی نمونهها نیز پراکندگی نشان خواهند

دارند .نیروهای واندروالسی ذرات را به هم متصل میکند و

داد.

از خوب پخش شدن آنها (که یکی از مهمترین عوامل در

در پژوهش مشااابهی که از روش همزن التراسااونیک و

اثرگذاری حداکثری نانوذرات در کامپوزیتها است)

قالبگیری تزریقی بااستفاده از خأل انجام شده بهترین نتیجۀ

جلوگیری میکند.

بهدسااتآمده برای اسااتحکام خمشاای در  3درصااد وزنی

تمایل به آگلومره شدن سبب افزایش ویسکوزیتۀ

نانورس حدود  207مگاپا سکال بودها ست ] .[20در پژوهش

مخلوط رزین /نانوذره میشود ،که این مسئله درمورد نانولولۀ

حاضاار بهترین نتیجۀ بهدسااتآمده در  0/5درصااد وزنی و

کربنی شدت بیشتری دارد؛ بهگونهای که در برخی مقاالت،

برابر با  429مگاپاسکال بودهاست.

استفادۀ بیش از  0/5درصد وزنی نانولولۀ کربنی را مناسب
استحکام برشی بین الیهای

۲۴

۳۷۵.۵

۲۴

۲۴.۵

۳۸۱.۸

۳۶۲.۸

۲۴.۱

۴۲۹.۰

۴۲۵.۰

۳۴۱.۹

۲۴

۲۳.۸

۲۴
۲۳

۲۳.۴

۲۳

۲۳.۲

۲۳
۲.۵

۳.۰

۲.۰

۱.۵

۱.۰

۰.۵

استحکام خمشی ()MPa

استحکام برشی بین الیهای ()MPa

۲۵
۲۴

۲۴.۵

استحکام خمشی
۵۰۰
۴۵۰
۴۰۰
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰
۰.۰

درصد نانوذرات رس
*میزان میانگین انحراف معیار دادههای استحکام خمشی  ۲۰و میزان میانگین انحراف معیار دادههای استحکام برشی بینالیهای  ۱.۸است.

شکل  1استحکام خمشی و استحکام برشی بینالیهای در نمونهها با افزایش نانوذرات رس

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

6

تأثیر نانوذرات رس و نانولوله کربنی بر خواص کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه

افزایش استحکام برشی بین الیهای در درجۀ اول به

 0/5درصدی نانولولۀ کربنی سبب افت حدود  36درصدی

افزایش استحکام زمینه با افزودن نانوذرات مربوط است.

در استحکام خمشی نسبتبه نمونۀ بدون ذرات تقویتکننده

نانوذرات در زمینه دربرابر رشد ترک بهعنوان مانع عمل

خواهد شد .این تأثیر منفی در نمونۀ حاوی  0/5درصد

میکنند و سبب افزایش استحکام برشی خواهند شد؛ بدین

نانوذرات رس نیز مشاهده میشود و افزایش  0/5درصد

معنی که ترک در حین مسیر رشد خود با نانوذره برخورد

نانولولۀ کربنی سبب کاهش حدود  19درصدی استحکام

میکند و مجبور به تغییر جهت و یا توقف تا زمان رسیدن به

خمشی نمونۀ  5NT5NCنسبتبه نمونۀ  5NCخواهد شد.

سد انرژی الزم میشود .در درجۀ دوم ایجاد فصل مشترک

با این وجود ،استحکام برشی بینالیهای شکل ) )3در

بهتر بین نانوذرات و الیاف شیشه نیز میتواند سبب بهبود

کامپوزیت اپوکسی/شیشه با افزودن  0/5درصد نانولولۀ کربنی

خواص شود .چسبندگی نانوذره به الیاف ،انرژی الزم برای

اندکی افزایش مییابد ،اما در نمونۀ  5NT5NCافت خواص

شکست را افزایش خواهدداد.

(نسبتبه نمونههای  5NC ،5NTو نمونۀ بدون تقویتکننده)

نکتۀ قابل توجه در این تحقیق اثر معکوس افزایش

همچنان بهصورت قابل توجهی قابل مشاهده است بهگونهای

نانولولۀ کربنی به کامپوزیت اپوکسی/شیشه برروی استحکام

که استحکام برشی بینالیهای بیش از  11درصد ،نسبتبه

خمشی این کامپوزیت و کاهش آن است (شکل  .)2افزایش

نمونۀ  5NCکمتر است.

۴۲۹.۰

۴۵۰

۳۴۸.۴

۳۴۱.۹

۲۱۹.۳

۱۵۰

استحکام خمشی ()MPa

۳۰۰

۰
5NT5NC

5NC

5NT

بدون ذرات تقویت کننده

شکل  2استحکام خمشی نمونههای  5NT5NC ،5NC ،5NTدر مقایسه با نمونۀ بدون تقویتکننده

۲۳.۴

۲۳.۷

۲۴
۲۳
۲۲

۲۰.۷

۲۱
۲۰

استحکام برشی بین الیهای ()MPa

۲۳.۲

۱۹
5NT5NC

5NC

5NT

بدون ذرات تقویت کننده

شکل  3استحکام برشی بین الیهای نمونههای  5NT5NC ،5NC ،5NTدر مقایسه با نمونۀ بدون تقویتکننده

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،
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فواد جاودانه -آرمان صدقی -فرانک فرهادی نیا

شکل ( )4تا شکل ( )6نشاندهندۀ ریزساختار سطح

پایین رزین و الیاف سبب میشود استحکام الیاف به زمینه

شکست نمونههای کامپوزیتی  5NC ،0و  5NTاست.

منتقل نشود و به عبارتی کارکرد اصلی کامپوزیت که استفادۀ

همانگونه که مشخص است فاصلۀ بین زمینه و الیاف بعد از

همزمان از خواص خوب تقویتکننده و زمینه در آن واحد

شکست در این نمونهها متفاوت است ،بهگونهای که در نمونۀ

است ،رخ نخواهد داد (یا به اندازۀ کافی رخ نخواهد داد) .به

بدون نانوذرات شکل( ) 4بیشترین مقدار و در نمونۀ حاوی

همین دلیل چسبندگی مناسب و بهینۀ زمینه و الیاف میتواند

 0/5درصد نانولولۀ کربنی شکل( ،)5کمترین مقدار است.

بهترین نتایج را ارائه دهد .این مسئله بهخوبی درمورد نمونۀ

فاصلۀ باالی بین زمینه و الیاف در نمونۀ بدون ذرات

 5NCقابل مشاهده است (فلشهای نشان دادهشده در شکل

تقویتکننده ،که از چسبندگی پایین رزین و الیاف شیشه ناشی

 -6الف).

میشود ،سبب افت استحکام کامپوزیت خواهد شد .از طرف

در الیاف شکستهشدۀ نمونههای بدون نانورس ،سطح

دیگر همانگونه که درشکل ( )5مالحظه میشود در نمونۀ

الیاف کامالً تمیز و عاری از ذرات پلیمر و الیاف خردشده

 5NTمیزان چسبندگی رزین حاوی نانولولههای کربنی

هستند و الیاف جداشده از کامپوزیت آغشته به رزین نیستند؛

چندالیه به الیاف بسیار باال است ،بهگونهای که فاصله بین

اما در نمونههای حاوی نانوذرات رس ،سطح الیاف با الیهای

الیاف و رزین (فلشهای نشان دادهشده درشکل ( )5در سطح

از رزین مخلوطشده با نانورس پوشیده شدهاست و رزین

شکست ،بسیار اندک است.

بهطور محکم به الیاف چسبیدهاست شکل ( -6ب) و سطح

چسبندگی باالی رزین به الیاف سبب میشود در حین

شکست نیز زبرتر است .این موضوع یکی از دالیل بهبود در

خم شدن ،زمینۀ اطراف الیاف اجازۀ هیچ تغییر فرمی نداشته

خواص کامپوزیت است .این نکته توسط  Yuan Xuو

باشد و دچار شکست ترد شود .از طرف دیگر چسبندگی

همکارانش نیز تأیید شدهاست ].[21

شکل  4سطح مقطع شکست نمونۀ بدون ذرات تقویتکننده

سال سی و سوم ،شماره یک1400 ،

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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شکل  5سطح مقطع شکست نمونۀ حاوی  0/5درصد نانولولۀ کربنی

شکل ( 6الف) سطح مقطع شکست( ،ب) الیاف شکستهشده در نمونۀ حاوی  0/5درصد نانوذرات رس

همچنین عیبی مانند پوک بودن نانولولههای کربنی نیز
در نتایج بسیار مؤثر است .بهدلیل ضعیف بودن جاذبه بین
الیهای (پیوندهای واندروالس) بین صفحات تشکیلدهندۀ
نانولولۀ کربنی ،فقط الیۀ خارجی نانوله نقش تقویتکنندۀ
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

مکانیکی را بازی میکند که با شرایط شبیهسازی تئوری بسیار
متفاوت است.
براساس استاندارد  ،ASTM D790مدول االستیک
خمشی طبق فرمول زیر بهدست میآید:
سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،
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فؤاد جاودانه -آرمان صدقی -فرانک فرهادینیا
EB = L3 m/4bd3

این مسئله امکان ساخت ارزان قیمت این نوع کامپوزیت در

که در آن  EBمدول االستیک خمشی ) L ،(MPaفاصلۀ

کنار بهبود خواص آن را بهصورت همزمان ،تأیید میکند.

دو تکیهگاه زیرین نمونه حین تساات ) b ،(mmعرض نمونه

اتصال خوب بین ذرات نانورس با زمینۀ اپوکسی دلیل این

) d ،(mmضااخامت نمونه ) m ،(mmشاایب قساامت صاااف

افزایش در مدول االستیک خمشی است .در حالت کلی نیز

نمودار نیرو -جابهجایی) (N/mmکه از دساااتگاه اساااتخرا

افزودن ذرات سبب میشود ،بخشی از بار اعمالی توسط آنها

میشااود .نتایج این محاساابات برای تمامی نمونههای مورد

تحمل شود و لذا مدول االستیک در تمام کامپوزیتهای

بررسی در شکل ( )7ارائه شدهاست.

هیبرید تولیدی از کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه بیشتر

افزایش مقدار نانوذرات همراه با پخششوندگی مناسب

باشد .این مسئله در نتایج بهدستآمده توسط  Olusanyaو

باعث افزایش پیوند و چسبندگی بین سطحی ذرات نانو و

همکاران ] [11نیز مشاهده شدهاست .براساس نظر Olusanya

زمینۀ پلیمیریشده که موجب محدود شدن جنبش و تحرک

و همکاران در هر گروه از نانوکامپوزیتها که فقط از یک

زنجیرهای پلیمیری هنگام بارگذاری میشود .نتیجۀ این امر

نوع نانوذره استفاده شدهاست ،خواص مکانیکی پس از درصد

افزایش مدول االستیک نانو کامپوزیت هیبرید است.

وزنی مشخصی کاهش مییابد .این موضوع در پژوهش

باتوجه نتایج بهدستآمده در این حالت نیز نمونۀ 5NC

حاضر نیز با افزودن نانورس بیش از  0/5درصد وزنی رخ داد

بهترین ویژگی را از خود نشان میدهد(شکل  .)7باید توجه

که بهدلیل آگلومره شدن و ایجاد ناخواستۀ کلوخههای

داشت بهبود مدول االستیک از جمله مهمترین مواردی است

میکرومتری است .ذرات آگلومره برهم کنش کمتری با زمینۀ

که سبب توسعۀ کاربردهای یک ماده خواهد شد .با افزایش

پلیمیری دارند و قابلیت کمتری برای انتقال تنش دارند.

 0/5درصد وزنی نانوذرات رس به اپوکسی و تنها بهوسیلۀ

همچنین افزایش همزمان دو نوع نانوذره امکان ایجاد

اختالط مکانیکی ساده ،حدود  42درصد افزایش در مدول

آگلومره را افزایش مید هد و ب نابراین کاهش در مدول

االستیک خمشی کامپوزیت (اپوکسی +نانورس) /الیاف شیشه

االستیک خمشی نیز رخ خواهد داد.

نسبتبه کامپوزیت اپوکسی /الیاف شیشه ،مشاهده میشود.
۲۷۸۵۹
۲۴۲۰۹

۲۳۳۸۵

۲۲۹۷۷

۲۵۰۰۰

۲۱۸۱۸

۱۹۶۲۹

۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰

5NT5NC

5NT

25NC

20NC

15NC

10NC

5NC

بدون ذرات تقویت کننده

۰

مدول االستیک خمشی ()MPa

۲۴۹۷۴

۲۳۶۳۴

۳۰۰۰۰

شکل  7مدول االستیک خمشی محاسبهشده برای نمونههای مختلف
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تأثیر نانوذرات رس و نانولوله کربنی بر خواص کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه

نتیجهگیری

بیشتر به آگلومره شدن پخششوندگی مناسبی را باتوجه

 .1افزودن  %0/5وزنی نانورس به زمینۀ اپوکسی در کامپوزیت

به روش اختالط استفادهشده در این پژوهش ندارند و

اپوکسی/الیاف شیشه ،استحکام خمشی را بهمیزان %25

همچنین سبب افزایش ویسکوزیتۀ زمینه خواهند شد.

افزایش داد و از  342به  429مگاپاسکال رساند؛ اما افزایش

 .3افزودن همزمان نانورس و نانولولۀ کربنی نیز تا حدی سبب

بیشتر نانورس نتیجۀ معکوس دارد بهطوریکه استحکام

افزایش خواص مکانیکی کامپوزیت میشود؛ اما بهدلیل

خمشی کاهش مییابد و پس از حدود  1/5درصد تقریباً

تمایل دو نانوذره به جذب سطحی و آگلومره شدن ،این

ثابت باقی میماند .افزودن نانولولۀ کربنی به کامپوزیت

افزایش بسیار کمتر از نمونۀ حاوی نانوذرات رس است.

اپوکسی/الیاف شیشه یا اضافهکردن نانولولۀ کربنی و

 .4استفاده از روش تولید مورد بررسی در این پژوهش

نانورس بهصورت همزمان اثر منفی برروی استحکام

بهعنوان روشی ارزان و در دسترس برای تولید در مقیاس

خمشی دارد .این مسئله ناشی از تغییر میزان چسبندگی

باال ،نتایج خوبی را بههمراه داشت؛ لذا میتوان با بهینه

زمینه به الیاف شیشه و ویسکوزیتۀ رزین است که نهایتاً

کردن برخی شرایط (همچون قدرت و سرعت همزن

سبب تغییر فاصلۀ بهینه بین زمینه و الیاف میشود.

مکانیکی ،فشار پرس ،زمان و )...بااستفاده از این روش،

 .2استحکام برشی بین الیهای با افزودن نانوذره افزایش

خواص کامپوزیتهای اپوکسی /شیشۀ مورد نیاز برای

مییابد .استحکام برشی بین الیهای نمونۀ حاوی  %2نانو

بسیاری از صنایع را با قیمت مناسب و تنها با افزودن

رس بیشترین مقدار است و حدود  %5افزایش نشان

اندکی ذرات نانوذرات رس بهبود داد و این کامپوزیتها

میدهد و به  24.5مگاپاسکال رسید؛ اما با افزودن نانولوله

را در مقیاس باال تولید نمود .با این وجود استفاده از این

افزایش جزئی ( )2%مشاهده میشود .این مسئله بهدلیل

روش برای پخش کردن نانولولههای کربنی در زمینۀ

پخششوندگی بهتر ذرات نانورس در زمینه نسبتبه

اپوکسی بهدلیل تمایل باالی این مواد به آگلومره شدن و

نانولولههای کربنی است .نانولولههای کربنی بهدلیل تمایل

در نتیجه باالرفتن ویسکوزیتۀ زمینه ،توصیه نمیشود.
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Effect of nano clay and carbon nano-tube
on the mechanical properties of glass
fiber- epoxy hybrid composites
Foad Javdane1 Arman Sedghi2
Faranak Farhadinia3

1- Introduction
In recent years epoxy/fiberglass composite has
attracted much attention, due to its good properties and
low production cost. Relatively low flexural and
interlaminar shear strength are the two most important
weaknesses of this composite, which limit its uses.
One way to improve these properties is producing
hybrid composites by adding reinforcing particles to
the matrix. Carbon nanotube and nanoparticles of clay,
based on their good function as reinforcements have
attracted much attention for such purpose. Although,
adding these kinds of particles will improve the
properties of epoxy/fiberglass composite, generally
will increase its production cost, as well. The most
important challenge in the fabrication of epoxy-based
composites with nanoparticles is reaching the uniform
distribution of particles in the polymer matrix. The
uniform distribution of nanoparticles leads to achieve
the highest contact surface so that the stress is
effectively transferred from the weak matrix to the
strong nanoparticles. Effective stress transfer between
nanoparticles/polymers is the most important factor in
achieving improved properties in these types of
composites. Therefore, the production process, which
has a decisive effect on the structure and amount of
distribution of nanoparticles, will be one of the most
important factors affecting the properties of the
composite.
2- Exprimental Study
In this research, the effect of adding carbon nanotubes
to the matrix with and without clay nanoparticles has
been investigated. The raw materials used in this study
include epoxy bisphenol-A of medium viscosity type
as resin, baking agent HA205 as a crosslinking agent,
woven roving of type E glass, as well as, nano clay
and carbon nanotube as the reinforcements.
To make the samples, the resin and baking agent
were mixed in a weight ratio of 55 to 100, then
nanoparticles with different weight percentages were
added to the mixture. The final mixture was mixed
with a simple mechanical mixer at the speed of 400300 rpm for 1 minute. Then it is scrubbed on woven
roving of glass fibers which were placed on top of each
other. All samples were then baked for 0.5 hours at 70
° C at a pressure of 26 Kg⁄m2.

1

Table 1- Sample coding
Sample name
0
5 NC
10 NC
15 NC
20 NC
25 NC
5 NT
5 NC-5 NT

Nano clay
(w.t. %)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.5

Carbon nanotube
(w.t. %)
0
0
0
0
0
0
0.5
0.5

According to the ASTM D790 standard, The
dimensions of the specimens which were used in the
flexural strength tests were 12.7 * 12.7 * 3 mm. Also,
according to the ASTM D2344 standard, which was
used to evaluate the shear strength between layers, the
dimensions of the samples made for this test were 12
x 40 x 6 mm.
3-Result and discussion
The results show that adding 0.5% by weight of nano
clay to the epoxy matrix in the epoxy/glass fiber
composite increased the flexural strength by 25% from
342 to 429 MPa. However, further increase of nano
clay has a negative effect, and flexural strength
decreases then remain almost constant. Also, adding
carbon nanotubes to the epoxy/glass fiber composite
or adding carbon nanotubes and nano clay both had a
negative effect on the flexural strength (Fig 1). It
shows that changing the adhesion of the substrate to
the glass fibers and the viscosity of the resin, will
change the optimal distance between the matrix and
the fibers.

Figure 1. Flexural strength of samples

The interlaminar shear strength also increases with
adding nanoparticles. The interlaminar shear strength
of the sample containing 2% wt.% nano clay is the
highest and shows an increase of about 5% and
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reached 24.5 MPa. But with the addition of nanotubes,
a slight increase (2%) is observed due to the better
dispersion of nano clay particles in the matrix than
carbon nanotubes (Fig 2). Due to a greater tendency
to agglomerate, carbon nanotubes have bad dispersion
in the mixing method that used in this study, and they
will also increase the viscosity of the matrix.

Figure 2- Interlaminar shear strength

In addition, the simultaneous adding of nano clay
and carbon nanotubes increases the mechanical
properties of the composite to some extent. However,
due to the tendency of the nanoparticles to
agglomerate, this increase is much smaller than the
sample only containing clay nanoparticles.
The sample with 5 w.t.% of nano clay shows better
elastic module (Fig 3).

Figure 3- Elastic module of samples

The high adhesion of the matrix to the fibers causes
the deformation of the matrix around the fibers will
not happen during bending and prevent brittle
breaking. On the other hand, the low adhesion of the
resin and fibers means that the strength of the fibers is
not transferred to the matrix, in other words, the main
function of the composite, which is the simultaneous
use of good reinforcement properties and the matrix at
the same time, will not occur (or will not occur
enough). For this reason, proper and optimal adhesion
of the matrix and fibers can provide the best results.
This can be seen in the case of the 5NC sample (Fig
4).

Figure 4- Fracture cross section shows distance between
field and sample fibers 5NC

4- Conclusion
The present study shows that the production method
studied in this research as an available and low-cost
method for large-scale production led to good
mechanical results. Therefore, by optimizing some
conditions (such as power and speed of mechanical
mixing, press pressure, time, etc.), the properties of
epoxy/glass composites are provided for many
industries with a reasonable price and only with a
slight addition of clay nanoparticles.

