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بررسی دقت روابط تحلیلی مرسوم درجهت پیشبینی خواص نانوکامپوزیتهای تقویتشده با نانوذرات مختلف
مقاله پژوهشي
()1

سینا مسلمان

سامرند رشاحمدی

()2

چک یده بهمنظور پیشبینی رف تار و خواص م کانیکی نانو کامپوز یت های پلیمری تقو یتشدددد با نانوذرات مختلف مدل های مختلف تحلیلی
میکرومکانیکی و ماکرومکانیکی ارائه شددد اسددت .نوع ،ابعاد و مشددختددات مکانیکی مادۀ پایه و تقویتکنند از جمله مواردی هسددتند که در مدلهای
تحلیلی مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند .در برخی از مدلها فرضها و ساد سازیهایی انجام شد است که نتیجۀ آن ارائۀ روابطی ا ست که پارامترهای
کمتری را درگیر میکند .در برخی موارد این سدداد سددازیها منجر به عدم دقت در پیشبینی نتایج میشددوند .هدف از پژوهش پیشرو مقایسددۀ نتایج
آزمای شگاهی با مدلهای مطرح شد و برر سی دقت آنها و درنتیجه ارائۀ منا سبترین مدل برای پیشبینی خواص نانوکامپوزیتهای مورد مطالعه ا ست.
به این منظور پلیمر پلیمتیلمتاکریالت ( )PMMAبهعنوان مادۀ پایه و نانوذرات  SiO2 ،TiO2و  Al2O3بهعنوان تقویتکنند انتخاب شد .در این مطالعه
مدول اال ستی سیتۀ مواد در بی شترین حالت بهترتیب حدود  4 ،7و  4در صد ن سبتبه نمونۀ پایه افزایش ن شان دادند .نتایج حا صل از آزمایش ا ستخراج
گردید و با مدلهای تحلیلی مطرحشددد مورد مقایسدده قرار گرفت .مقایسددهها نشددان داد که مدل سددهبعدی پن نتایج را با دقت مناسددبی نسددبتبه نتایج
آزمایشگاهی برای اکثریت نمونهها پیشبینی میکند.

واژههای کلیدی نانوکامپوزیت ،خواص مکانیکی ،مدلهای تحلیلی ،نانوذرات ،مدول یانگ.

مقدمه
از زمانهای گذشته افزودن ماد ای بهعنوان فاز دوم به ماد -
پایه ،یکی از اصلیترین را ها برای بهبود خواص مکانیکی
محسوب میشود [ .]1-3در سالهای اخیر ،مواد مرکب یا
کامپوزیتها در صنایع مختلف بهدلیل خواص ترمودینامیکی
مناسب ،دوام و وزن پایین و توانایی باال در تحمل بار بسیار
مورد توجه و استقبال قرار گرفتهاند و روز به روز بر کاربرد
آنها در حوز های مختلف افزود میشود .اخیراً افزودن
تقویتکنند هایی در ابعاد نانو منجر به تولید
نانوکامپوزیتهایی شد است که بهخاطر خواص فوقالعادۀ

حرارتی [ ،]6-7مدول و استحکام خمشی [ ،]7قابلیت
برشکاری [ ،]8چقرمگی شکست [ ]9و رسانایی الکتریکی و
حرارتی [ ]10امکان بهبود توسط نانوذرات تقویتکنند را
دارند .درواقع ،برای تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری با
خواص مطلوب ،انواع مختلفی از نانوذرات میتوانند به مادۀ
پایه افزود شوند [ .]11-12در همین راستا ،محققان درمورد
محتوالت فعلی و آیند مرتبط با علوم نانو مطالعات زیادی
انجام داد اند؛ آنها پیشبینی میکنند که نانومواد ،ابعاد
جدیدی در کاربردهای صنعتی بگشایند.
درراستای بهبود رفتار مکانیکی مواد با افزودن

مکانیکی ازجمله نسبت استحکام به وزن باال ،توجهات
فراوانی را به خود جلب کرد اند [.]4-5
در مقایسه با فناوری میکرو ،نانوتکنولوژی عملکرد و
نمودی کامالً متفاوت نشان میدهد .محتوالت نانوکامپوزیتی
حاوی تقویتکنند هایی در ابعاد نانو (کمتر از  100نانومتر)
هستند .اکثر خواص مکانیکی ازجمله مدول یانگ و پایداری

تقویتکنند های مختلف ،مطالعات متعددی انجام
گرفتهاست .در این ارتباط میتوان به بررسی رفتار مکانیکی
کامپوزیتهای دندانپزشکی برپایۀ رزین تقویتشد با ،TiO2
مورد مطالعۀ هُوا و همکارانش [ ]13اشار کرد .در این بررسی
عملی اثرات نسبت حجمی ،نسبت ابعادی و دیگر
شاخصهای بین مادۀ پایه و تقویتکنند مورد بررسی قرار

 تاریخ دریافت مقاله  1400/3/10و تاریخ پذیرش آن  1400/9/15میباشد.
( )1دانش آموختۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،دانشگا ارومیه.
( ) 2نویسندۀ مسئول ،دانشیار دانشکدۀ مهندسی مکانیک ،دانشگا ارومیه.
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گرفتهاست .نتایج حاصل ،برتری آشکار خواص مکانیکی
کامپوزیت تقویتشد با نانوذرات در مقایسه با
کامپوزیتهای تقویتشد با میکروالیاف را نشان میدهد .در
کنار مطالعات عملی ،بررسیهای تحلیلی نیز مورد توجه قرار
گرفتهاند .در این بررسیها تمرکز برروی مدلهای تئوری
است که بهکمک آنها میتوان رفتار مواد مرکب با درصدهای
مختلف از تقویتکنند را پیشبینی کرد .این مدلها با در نظر
گرفتن پارامترهایی از قبیل شکل ،انداز و نوع ذرات مادۀ پایه
و پرکنند ارائه شد اند .استفاد از این روابط درجهت کاهش

مدلهای تئوری
مدلهایی که برای توضیح وضعیت کلی و یا بیان رفتار یک

الیاف کوتا همجهت را بااستفاد از مدلهای میکرومکانیکی،
پیشبینی کنند .مدلهای مختلف مطرح و مورد مقایسه قرار
گرفتهاند و نهایتاً مدل موری تاناکا بهعنوان مناسبترین مدل
برای پیشبینی سفتی مادهۀ حاصل انتخاب شد است.
سیفاالسالم و همکارانش [ ]15اثرات ترکیب درصدها و

ماد طراحی شد اند ،به نام مدلهای تئوری شناخته میشوند.
هدف از ارائۀ این مدلها ،استخراج رابطهای است که درنهایت
بتوان با کمک آنها رفتار ماد را بهراحتی و بدون نیاز به
آزمایشهای عملی پیشبینی کرد .در ادامه تعدادی از
پرکاربردترین مدلهای ماکرومکانیکی و میکرومکانیکی []17
درجهت پیشبینی رفتار کششی کامپوزیتها مطرح شد و
مورد بررسی قرار گرفتهاند .اساب این روابط برپایۀ قانون
اختالط کامپوزیتها (رابطۀ  )1استوار است .در ادامه همۀ
مدلها تشریح و پارامترهای استفاد شد در این روابط و خود

آزمایشهای عملی و کاهش اتالف زمان و متعاقباً هزینههای
مالی ناشی از آن است .از پژوهشهای صورتگرفته در این
زمینه میتوان به کار تاکر و لیانگ [ ]14اشار کرد .در این
مطالعه سعی شد است سفتی کامپوزیتهای تقویتشد با

انداز های مختلف از نانوذرات اکسیدسیلیسیوم با اپوکسی را
مورد مطالعۀ آزمایشگاهی و تحلیلی قرار داد اند .در این
بررسی نشان داد شد است که مدول یانگ ،تنش نهایی و
تنش تسلیم نانوکامپوزیت حاصل با افزایش ذرات
تقویتکنند بهصورت خطی افزایش مییابد .از دیگر کارهای
پیشین درزمینۀ نانوکامپوزیتها میتوان به تحقیق فریدون و
همکارانش [ ]16اشار کرد .در این مطالعه اثرات افزودن
درصدهای مختلف نانولولههای کربنی به پلیپروپلین مورد
مطالعه قرار گرفته و نتایج آزمایش برای ارائۀ مدلی درجهت
پیشبینی رفتار نانوکامپوزیت حاصل با روابط تحلیلی مقایسه

مکددا ن ی کی پ ل ی مر پ لی م تی دل متدداکر یالت

( Poly methyl

) )methacrylate (PMMAمورد م طال عه قرار میگیرد و در
انتها نتایج آزمایشدددگاهی با نتایج حاصدددل از روابط تحلیلی
مذکور مقایسددده میشدددوند تا دقیقترین مدل یا مدلها در
تخمین خواص مکددانیکی نددانوکددامپوزی دتهددای پلیمری
تقویتشد با نانوذرات اکسیدی ذکرشد  ،انتخاب شود.

روابط در قالب جدول ( )1و جدول ( )2مطرح شد اند.
جدول  1پارامترهای استفاد شد در روابط مدلهای تحلیلی
شرح

نماد

مدول یانگ کامپوزیت

Ec

مدول یانگ تقویتکنند

Ef

مدول یانگ ماتریس

Em

مدول برشی کامپوزیت

Gc

مدول برشی تقویتکنند

Gf

مدول برشی ماتریس

Gm

درصد حجمی تقویتکنند

Vf

مدول بالک کامپوزیت

Kc

روابط تحلیلی موجود صورت نگرفته بود ،تتمیم به بررسی

مدول بالک تقویتکنند

Kf

مدول بالک ماتریس

Km

و انجام این مهم و کاراییسددنجی روابط موجود در قیاب با

نسبت پواسون ماتریس

νm

یکدیگر گرفته شدددد .ابتدا مدل های مختلف تحلیلی معرفی

نسبت پواسون تقویتکنند

νf

می شوند .سپس اثرات درصدهای مختلف حجمی نانوذرات

طول ذرات تقویتکنند

l

اکسددیدی تیتانیوم ،سددیلیسددیوم و آلومینیوم برروی خواص

قطر ذرات تقویتکنند

d

شد است.
از آنجایی که در مطالعات گذ شته مقای سۀ جامعی بین
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 سامرند رشاحمدی-سینا مسلمان
 روابط ارائهشد برای مدلهای تحلیلی2 جدول
رابطه

شمارۀ رابطه

Ec =Vf Ef + (1-Vf )Em
16

Ec ≈ V f (
Gc ≈ Vf (
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(
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(
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1 Vf 1-Vf
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EcT Ef Em

)14(

Ec,L =Vf Ef + (1-Vf )Em

)15(
-1

1
3Vf
Kc,upper =Kf +(1-Vf ) [
+
]
Km -Kf 3Kf +4Gf

)16(

1
3(1-Vf ) -1
+
]
Kf -Km 3Km +4Gm

)17(

Kc,lower =Km +Vf [

Gc,upper =Gf +(1-Vf ) [
Gc,lower =Gm +Vf [
E=
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مدل تقریب

مانرا )(Manera Approximation Model

مانرا [ ]18رابطهای تقریبی برای پیشبینی خواص االستیک
کامپوزیتهای شکلگرفته با تقویتکنند های طولکوتا و با
چینش تتادفی پیشنهاد داد است .خواص تغییرناپذیر
کامپوزیتها که توسط تسای ( )Tsaiو پاگانو (]19[ )Pagano
مطرح شد بودند ،در کنار فرموالسیون میکرومکانیکی پاک
( ]18[ )Puckبرای این رابطه مورد استفاد قرار گرفتهاند .مانرا
تعدادی فرض در نظر گرفته و رابطۀ نامتغیرهای پاک را ساد -
سازی کرد است .این فرضها شامل نسبت ابعادی باالی
فیبرها (بیشتر از  ،)300فیبرهای دوبعدی با توزیع تتادفی و
رفتار فیبرهای ناپیوسته با توزیع تتادفی بهعنوان ورقههایی

سیستم دوبعدی و سهبعدی در نظر گرفتهاند .در این مدل
بااستفاد از بررسی برهمکنش بین ماتریس و ذرات تقویت-
کنند  ،و در نظر گرفتن این فرض که درصد حجمی تقویت-
کنند باید کمتر از  0/2باشد ،مدول یانگ در حالت دوبعدی
و سهبعدی به شکل روابط ( )8و ( )9مطرح میشود .بین
نتایج رابطۀ ( )8و نتایج حاصل از آزمایش ،مقایسۀ دیگری
توسط لی ( ]22[ )Leeانجام شد است .در این بررسی نشان
داد شد است که گاهی در نسبتهای حجمی پایین تقویت-
کنند  ،نتایج با اختالف در حدود  0تا  %15بیشتر از

خروجیهای آزمایش هستند .این اختالف به پیوندهای غیر-
مؤثر و اثر انتهایی الیاف ریز نسبت داد شد است.

با تعداد الیههای نامحدود که در همه جهات چید شد اند،
است .در نتیجه رابطۀ تقریب مانرا برای مدول یانگ و برشی
بهترتیب بهشکل رابطۀ ( )2و رابطۀ ( )3مطرح شد است .از
روابط ( )2و ( )3استنتاج میشود که نتایج بهدستآمد ،
E
) G= 2(1+νرا تتدیق میکنند که در آن𝜈 ضریب
رابطۀ

پواسون E ،مدول یانگ و  Gمدول برشی است .برای حتول
نتدایج با دقت مناسدب ،مانرا پیشنهاد داد که  Emدر محدودۀ

مدل هیرش ()Hirsch’s Model
هیرش [ ]23با ان جام م طال عاتی ،مدول یا نگ کامپوز یت را
بددهصدددورت ترک ی بی از مدددول طولی و عمودی در نظر
گرفتهاست .رابطهای هم که ارائه شد (رابطۀ  ،)10متشکل از
دو ق سمت ا ست که بخش اول آن ضریبی از مدول طولی و
بخش دوم آن ضریبی از مدول عمودی کامپوزیت است.

 2 GPa ≥ Em ≥4 GPaانتخاب شود.

مدل پن یا رابطۀ چگالي الیاف
()Modified Density Function-Pan’s Model
اسددداب ا یدۀ تئوری پن [ ]20ای جاد راب طهای بین نسدددبت
حجمی و نسددبت سددطحی تقویتکنند در حالتی اسددت که
تقویتکنند ها در یک جهت چید نشدد باشدند .پن در این
مدل بااسددتفاد از بسددط قانون سددادۀ اختالط کامپوزیتها و
بهر گیری از یک معادلۀ چگالی فرضددی ،رابطهای را برمبنای
جهتگیری نامنظم الیاف در فضای دوبعدی و سهبعدی ارائه
داد اسدددت (روابط  4تا  .)7این مدل برای کامپوزیتهای با
جهتگیری منظم و با طول بلند نیز معتبر است.
مدل کریستینسن و وال
()Christensen and Waal’s Model
کریستسن و وال [ ]21برای بررسی رفتار یک کامپوزیت با
جهتگیری تتادفی الیاف تقویتکنند همانند مدل پن ،دو
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

رابطۀ اصالحشدۀ هالپین -تسای
()Modified Halpin-Tsai relation
این راب طه با اعمال م قادیر مربوط به تنش طولی و عمودی
کامپوز یت از راب طۀ هالپین -تسدددای [ ]24در مدل هیرش
(رابطۀ  )10ت شکیل می شود و به رابطۀ ا صالح شدۀ هالپین-
ت سای [ ]25معروف ا ست .مدل مذکور برای مواد کامپوزیتی
تقویت شد با الیاف کوتا و جهتگیری تتادفی ،پاسخهای
بسددیار مناسددبی را پیشبینی میکند (روابط  -11الف تا -11
ج).
رابطۀ لیونگود و گوتلر
()Lavengood and Goettler relation
لیونگود و گوتلر [ ]22با انجام مطالعات و اصالح ضرایب
عددی رابطۀ تغییریافتۀ هالپین -تسای ،مدلی دیگر برای
پیشبینی رفتار کامپوزیتها پیشنهاد دادند .در این رابطه،
3

5

1

بهجای ضرایب  8و  8از رابطۀ ( -11الف) ،بهترتیب  2و

4
5
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قرار داد میشود تا مدل جدید حاصل شود (رابطۀ .)12

مدل کران باال و پایین هاشین ( )Hashinو اشتریکمن
()Shtirkman

مدل اینشتین ()Einstein’s Model

هاشدددین و اشدددتریکمن [ ]30-31کامپوزیت را بهصدددورت

اینشدتین [ ]26-27برای توصدیف ارتباط بین نسدبت حجمی

میکرو سکوپی هم سان و شبههمگن در نظر گرفتند .در این

ذرات صلب کروی تقویتکنند و مدول یانگ کامپوزیتها،

مدل شددد کل تقویتکن ند عامل م حدودکن ند محسدددوب

یک مدل خطی پی شنهاد داد ا ست .با فرض چ سبندگی کامل

نمیشدددود؛ با این فرض کران باال و پایین کامپوز یت را

بین ذرات تقو یتکنند و مادۀ پایه و نبود عکسالعمل بین

براساب اصول متغیر االستیسیته تخمین زدند .بسته به اینکه

ذرات ،رابطۀ حا صل از این مدل به شکل رابطۀ ( )13ا ست.

سددفتی فاز زمینه بیشتر یا کمتر از تقویتکنند باشددد ،کران

این راب طه فقط برای بار گذاری های کم معتبر اسددددت و

باال و پایین مدول بالک ( Kc,upperو  )Kc,lowerو مدول برشددی

برهمکنشهای زیرذر ای را در نظر نمیگیرد.

( Gc,upperو  )Gc,lowerکدامپوزیدت از روابط ( )16الی ()19
حاصددل میشددود .کران باال و پایین مدول یانگ نیز از رابطۀ

مدل کران باالی وویگت ( )Voigtو کران پایین رئوس

( )20قابل محاسبه خواهد

بود.

()Reuss
در این مدل فرض شدد اسدت که تقویتکنند ها و فاز زمینه

مراحل تجربي

تحت کرنش یکنواخت مشابهی درجهت الیاف قرار بگیرند.

آماد سازی نمونهها طبق شرح در ادامه در چندین مرحله
صورت گرفت .در گام اول نانوذرات تقویتکنند در
درصدهای جرمی موردنظر با پلیمر (که از قبل بهمنظور
رطوبتزدایی در دستگاهی مجزا خشک شد بود) ترکیب و

باتوجه به همین فرض ،وویگت [ ]28مدول مؤثر در امتداد
تقویتکنند ها را بهشددکل رابطۀ ( )1اسددتخراج کرد اسددت.
رئوب [ ]29نیز رابطددۀ ذکرشددددد را برای حددالددت تنش
یکنوا خت درج هت عمود بر ام تداد ال یاف تقویتی اع مال
کرد و راب طۀ مدول یا نگ مؤثر بهشددد کل راب طۀ ()14
درآمد اسددت .در این رابطه زیرنویسهای  Lو  Tبهترتیب به
جهت های طولی و عمود بر طولی در تقویتکنند اشدددار
دارند .معادلۀ ( )1یک رابطه با کوپلینگ موازی اسدددت که به
نام قانون اختالط نیز شناخته می شود؛ درحالیکه معادلههای
( )14و ( )15راب طه هایی با کوپلی نگ معکوبا ند و با نام
قانون اختالط معکوب شناخته

میشوند.

معادالت ( )14( ،)1و ( )15میتوانند برای همۀ
کامپوزیتهای دوفازی فارغ از شکل تقویتکنند تعمیم داد
شوند .در روابط ( )14و ( EcL ،)15و  EcTبهترتیب کرانهای
باال و پایین مدول یانگ کامپوزیتها را بیان میکنند .همچنین
در این روابط ،فقط سه پارامتر درگیر هستند که عبارتند از
مدول یانگ تقویتکنند  ،ماتریس و نسبت حجمی
تقویتکنند .

سال سی و سوم ،شمارۀ یک1400 ،

تبدیل به گرانول شدند .پلیمتیلمتاکریالت بهعنوان فاز زمینه
و نانوذرات اکسیدی تیتانیوم ،سیلیسیوم و آلومینیوم با اندازۀ
ذرات تقریباً  20نانومتر بهعنوان تقویتکنند انتخاب شدند.
در این مرحله از دستگا اکسترودر دومادورنه ZSK-25
(ساخت شرکت آلمانی کپریون ورنر و فالیدرر ( Coperion
 ))Werner & Pfleidererبرای اختالط ذوبی مواد استفاد گردید و
گرانولهای نانوکامپوزیتی در درصدهای جرمی مدنظر
حاصل گردیدند .پیش از تزریق در قالب ،برای دومین بار
خشک کردن گرانولها صورت گرفت .در گام بعدی
گرانولها بهروش قالبگیری تزریقی در قالبهای نمونۀ
استاندارد کشش تزریق و نمونههای مورد نیاز آزمایش مطابق
شکل ( )1آماد شدند .برای انجام تست کشش از دستگا
تست کشش ( )SANTAM STM-150طبق استاندارد
 ASTM-D638استفاد شد .همچنین بهمنظور بررسی ساختار
نمونههای ساختهشد  ،از نمونهها تست  SEMگرفته شد.
همانگونه که در شکل ( )2مشخص است ،ناحیۀ کلوخهای
در خروجی تستها مشاهد نمیشود و توزیع ذرات
تقویتکنند بهشکل مناسب و یکنواخت صورت
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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گرفتهاست.

نتایج و بحث
برای انجام محا سبات ،اولین گام تبدیل ن سبتهای جرمی به
حجمی ا ست .در جدول ( )3برای تمام نمونهها ،ن سبتهای
حجمی ،باتوجه به درصدددد وزنی نانوکامپوزیتها و چگالی
آنها ،به تفکیک محاسبه شد است.
جدول  3چگالی و کسر حجمی نمونههای مورد بررسی

شکل  1نمونههای ساختهشد برای تست کشش

ماد

چگالی ()gr/cm3

Vf

Pure PMMA

1/180

---

PMMA + TiO2 0.5 wt %

1/189

0/0015

PMMA + TiO2 1.0 wt %

1/193

0/0030

PMMA + TiO2 2.0 wt %

1/202

0/0060

PMMA + SiO2 0.5 wt %

1/183

0/0025

PMMA + SiO2 1.0 wt %

1/186

0/0050

PMMA + SiO2 2.0 wt %

1/192

0/0100

PMMA + Al2O3 0.5 wt %

1/184

0/0015

PMMA + Al2O3 1.0 wt %

1/188

0/0030

نتایج بهدستآمد در جدول ( )4نشان میدهد که تأثیر
نانوذرات تیتانیومدیاکسید برروی پلیمر مورد مطالعه بیشتر
از دیگر تقویتکنند ها بود است .این تقویتکنند در هر سه
درصد وزنی در ترکیب با مادۀ پایه منجر به افزایش مدول
یانگ کامپوزیت حاصل شد است .این نتایج در هماهنگی با
نتایج ترکیب اکسید تیتانیوم و رزین اپوکسی هستند [ .]32در
پژوهش معرفیشد نیز افزودن درصدهای بیشتر تقویتکنند
موجب بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت حاصلشد بود.
همچنین از نتایج چنان برمیآید که این روند افزایشی
مدول یانگ درمورد تقویتکنندۀ اکسید سیلیسیم نیز حفظ
شد است؛ اما نکته قابل توجه به نمونۀ حاوی  0/5درصد
وزنی برمیگردد که مدول یانگ در ابتدا کاهش را نشان
میدهد ،اما در درصدهای باالتر منجر به بهبود آن میشود .در
شکل  2تتویر  SEMاز سطح مقطع نمونههای حاوی  2% )aوزنی
 2% )b ،TiO2وزنی  SiO2و  1% )cوزنی

AL2O3

مورد اکسید آلومینیوم روند رشد برعکس اکسید تیتانیوم و
سیلیسیم نزولی بود است و نشان از این دارد که  1/0درصد
وزنی از تقویتکنند اکسید آلومینیوم منجر به کاهش مدول

نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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یانگ نانوکامپوزیت تولیدشد میگردد .این کاهش را میتوان

نظر به خواص مکانیکی نانوکامپوزیت و مادۀ پایه و همچنین

به این موضوع نسبت داد که در مقادیر بیشتر از  0/5درصد

درصددد حجمی نانوکامپوزیت بسددتگی دارد .مشددختدداً با

وزنی از تقویتکنند  ،پیوند بین ذرات بهخوبی شکل نگرفته

افزایش در صد حجمی ،باز نیز بزرگتر می شود و خطا هم

و استحکام بین پیوندهای تشکیلیافته کاهش داشتهاست.

افزایش مییابد .درنتیجه درصدددد اختالف باالی مدول یانگ

جدول  4نتایج حاصل از تست نمونههای مورد بررسی

کامپوزیت حاصدددل با کران باالی وویگت و یا کران باالی
ا شتریکمن کامالً قابل توجیه ا ست و با صحت مدلها و یا
نتایج حاصل از آزمایش متناقض نیست.

مدول االستیک

تغییر نسبتبه

()MPa

نمونه خالص ()%

Pure PMMA

2913/77

---

بیشددتر مدلهای سددهبعدی پن و کریسددتین و وال نسددبتبه

PMMA + TiO2 0.5 wt %

2949/00

1/21

مدل های دو بعدی آن ها اسدددت .خطای بیشدددتر مدل های

PMMA + TiO2 1.0 wt %

3022/90

3/75

دوبعدی ن سبتبه امثال سهبعدی آنها ،به فرضهای موجود

PMMA + TiO2 2.0 wt %

3111/50

79/6

PMMA + SiO2 0.5 wt %

2860/90

-1/81

در آنها برمیگردد .در مدلهای دوبعدی ،فرض بر این است

PMMA + SiO2 1.0 wt %

2964/60

1/74

PMMA + SiO2 2.0 wt %

3024/20

3/79

PMMA + Al2O3 0.5 wt %

3032/60

4/08

PMMA + Al2O3 1.0 wt %

2698/90

-7/37

ماد

نهایتاً نتایج حاصدددل از آزمایش های تحلیلی با نتایج
حا صل از رابطههای ( )2-20مقای سه شد و در جداول ()6
تا ( )8آورد شدددد اسدددت .برای حتدددول نتایج هر کدام از
مدل ها ،از پارامتر های موجود در جدول ( )5اسدددت فاد
شد است .در ضمن توجه شود که در انجام محاسبات روابط
هالپین-تسدددای و لیونگود -گوتلر نسدددبت منظر یا نسدددبت
ابعادی ( )l/dبا فرض کروی بودن نانوذرات 1 ،در نظر گرفته
شد ا ست .در صد اختالف نتایج هر کدام از مدلها با نمونۀ
آزمایششد نیز محاسبه شد و در جداول ارائه شد است.
همانگونه که در نتایج موجود در جداول هم م شخص
اسدددت ،نتایج حاصدددل از آزمایش و مدلهای تحلیلی باهم
سازگارند .هرچند باید توجه کرد که هدف مدل کران باالی

مورد حائز اهمیت دیگر در نتایج بهدسدددتآمد  ،دقت

که الیاف نانوکامپوزیتی در امتداد صفحه پراکند شد ا ست.
این فرض درمورد کامپوز یت ها با ال یاف طولبل ند که با
روش هایی از قبیدل تزریق در امتدداد محور طولی تول ید
شدددد اند صدددحت بیشدددتری دارد .درضدددمن ،خطای باالی
بهد ستآمد از مدل لیونگود و گوتلر را میتوان به این نکته
ارتباط داد که این مدل بیشدددتر برای کامپوزیتها با نسدددبت
حجمی باالی فیلر طراحی شد ا ست .در نتیجه خطای باالی
این مدل در نمونه هایی با نسدددبت حجمی پایین ( 0/01و
کمتر) کامالً قابل توجیه اسدددت .همانگونه که در جداول
مشددخص اسددت ،با باالتر رفتن نسددبت حجمی ،خطای این
مدل کمتر و کمتر شد است.
رفتار کامپوزیت در دو مورد اضافه کردن اکسید
سیلیسیم با  0/5درصد وزنی و اکسید آلومینیوم با  1/0درصد
وزنی با مدلهای تحلیلی در تناقض است .در مورد اکسید
سیلیسیم که تنها در درصد وزنی پایین ،این رفتار را از خود
نشان میدهد ،میتوان دلیل این ناسازگازی را به عدم
پراکندگی یکنواخت نانوکامپوزیتها ربط داد .درحالیکه در
مورد اکسید آلومینیوم با درصد وزنی باالتر میتوان این

ووی گت و کران پایین رئوب و همچنین مدل کران باال و

موضوع را به پیوند نامناسب بین ذرات تقویتکنند و مادۀ

پایین هاشین و اشتریکمن بیشتر مشخص کردن باز ای برای

پایه و یا عدم سازگاری بین اکسید آلومینیوم و پلیمتیل-

خواص مکانیکی کامپوزیت حاصددل اسددت .اندازۀ بازۀ مورد

متاکریالت در درصدهای وزنی باال ارتباط داد.
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جدول  5خواص مکانیکی مواد استفاد شد
ماد

مدول یانگ ()MPa

مدول برشی ()MPa

مدول بالک ()MPa

ضریب پواسون

پلیمتیلمتاکریالت ()PMMA

2913/77

1049/6

3398

0/375

اکسید تیتانیم ()TiO2

237250

92750

210200

0/28

اکسید سیلسیم ()SiO2

67360

28450

33910

0/17

اکسید آلومینیوم ()Al2O3

239750

97630

160380

0/27

جدول  6مدول یانگ حاصل از نتایج تحلیلی و مقایسه با مقادیر آزمایششد برای نمونههای حاوی نانوذرات

TiO2

مدل

)PMMA + TiO2 0.5 wt % (MPa

)PMMA + TiO2 1.0 wt % (MPa

)PMMA + TiO2 2.0 wt % (MPa

نتیجۀ آزمایش

2949/00

3022/90

3111/50

مدل تقریب مانرا

2725/29

2860/57

3131/12

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-7/58

-5/37

0/63

مدل پن دوبعدی

3025/66

3137/54

3361/32

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/60

3/79

8/03

مدل پن سهبعدی

2969/71

3025/66

3137/54

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/70

0/09

0/84

مدل کریستین و وال دوبعدی

3036/77

3159/76

3405/75

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/98

4/53

9/46

مدل کریستین و وال سهبعدی

2979/09

3044/41

3175/06

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

1/02

0/71

2/04

مدل هیرش

3048/29

3182/81

3451/88

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

3/37

5/29

10/94

مدل اصالح شد هالپین -تسای

2925

2936/27

2958/91

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-0/81

-2/87

-4/90

مدل لیونگود و گوتلر

3802/46

3817/06

3846/40

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

28/94

26/27

23/62

مدل اینشتین

2924/70

2935/62

2957/48

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-0/82

-2/89

-4/95

مدل وویگت

3265/27

3616/78

4319/79

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

10/72

19/64

38/83

مدل رئوب

2918/09

2922/43

2931/14

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-1/05

-3/32

-5/80

3044/1819

3233/25

3610/82

3/23

6/96

16/04

2863/68

2872/54

2890/32

-2/89

-4/97

-7/11

مدل کران باالی هاشین و
اشتریکمن

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
مدل کران پایین هاشین و
اشتریکمن
تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
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جدول  7مدول یانگ حاصل از نتایج تحلیلی و مقایسه با مقادیر آزمایششد برای نمونههای حاوی نانوذرات

SiO2

مدل

)PMMA + SiO2 0.5 wt % (MPa

)PMMA + SiO2 1.0 wt % (MPa

)PMMA + SiO2 2.0 wt % (MPa

نتیجۀ آزمایش

2860/90

2964/60

3024/20

مدل تقریب مانرا

2664/47

2738/92

2887/83

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-6/68

-7/61

-4/51

مدل پن دوبعدی

2965/06

3016/35

3118/94

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

3/64

1/75

3/13

مدل پن سهبعدی

2939/42

2965/06

3016/35

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/74

0/02

-0/26

مدل کریستین و وال دوبعدی

2977/20

3040/62

3167/47

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

4/06

2/56

4/74

مدل کریستین و وال سهبعدی

2951/86

2989/94

3066/12

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

3/18

0/85

1/39

مدل هیرش

2978/56

3043/38

3173/07

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

4/11

2/66

4/92

مدل اصالح شد هالپین -تسای

2931/56

2949/43

2985/44

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/47

-0/51

-1/28

مدل لیونگود و گوتلر

3810/98

3834/17

3880/87

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

33/21

29/33

28/33

مدل اینشتین

2931/98

2950/19

2986/61

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/48

-0/49

-1/24

مدل وویگت

3074/91

3236/051

3558/33

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

7/48

9/16

17/66

مدل رئوب

2920/76

2927/77

2941/92

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

2/09

-1/24

-2/72

2944/97

3035/12

3215/49

2/94

2/38

6/32

2868/69

2882/66

2910/72

0/27

-2/76

-3/75

مدل کران باالی هاشین و
اشتریکمن
تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
مدل کران پایین هاشین و
اشتریکمن
تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%
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جدول  8مدول یانگ حاصل از نتایج تحلیلی و مقایسه با مقادیر آزمایششد برای نمونههای حاوی نانوذرات

Al2O3

مدل

)PMMA + Al2O3 0.5 wt % (MPa

)PMMA + Al2O3 1.0 wt % (MPa

نتیجۀ آزمایش

3032/60

2698/90

مدل تقریب مانرا

2726/63

2863/23

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-10/09

6/09

مدل پن دوبعدی

3026/85

3139/93

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-0/19

16/34

مدل پن سهبعدی

2970/31

3026/85

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-2/05

12/15

مدل کریستین و وال دوبعدی

3038/02

3162/26

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/18

17/17

مدل کریستین و وال سهبعدی

2979/72

3045/66

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-1/74

12/85

مدل هیرش

3049/69

3185/62

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/56

18/03

مدل اصالحشدۀ هالپین -تسای

2925/01

2936/28

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-3/55

8/79

مدل لیونگود و گوتلر

3802/46

3817/07

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

25/38

41/43

مدل اینشتین

2924/70

2935/62

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-3/55

8/77

مدل وویگت

3269/02

3624/28

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

7/80

34/29

مدل رئوب

2918/09

2922/43

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-3/77

8/28

مدل کران باالی هاشین و اشتریکمن

3047/34

3239/43

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

0/49

20/03

مدل کران پایین هاشین و اشتریکمن

2863/69

2872/55

تغییر نسبتبه نتیجۀ آزمایش ()%

-5/57

6/43

در ادامه ،برای درک و مقایسدددۀ بهتر ،نتایج در قالب

وزنی ،نتایج حاصددل از آزمایش در بازۀ مدلهای کران باالی

شدددکل های ( )3تا ( )10نیز مطرح و مقایسددده شدددد اند.

وویگت و کران پایین رئوب و مدل کران باال و پایین هاشین

همانطوری که مشددخص اسددت در همۀ موارد بهجز اکسددید

و اشتریکمن قرار گرفتهاست.

سیلیسیم با 0.5درصد وزنی و اکسید آلومینیوم با  1/0درصد
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 مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ6 شکل

 مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ3 شکل

SiO2  وزنی0.5%

مورد آزمایش حاوی

TiO2  وزنی0.5%

L&G

مورد آزمایش حاوی

L&G

Voigt-up

Voigt

Hirsch

H.S Upper

CW-2D

Hiesch

H.S Upper

CW-2D

Pan-2D

Pan-2D

CW-3D

CW-3D

Pan-3D

Pan-3D

Experiment

Experiment

Einstein

Mdfd H-T

Mdfd H-T

Einstein

Reuss

Reuss

H.S Lower

H.S Lower

Manera

Manera
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

E (MPa)

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

E (MPa)

 مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ7 شکل
SiO2  وزنی1.0%
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 مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ4 شکل
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 مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ8 شکل

 مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ5 شکل

SiO2  وزنی2.0%
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بهترتیب  2 ،-2و  4درصد و برای  0.5و  1درصد وزنی
 Al2O3بهترتیب  4و  -7/5درصد تغییر را گزارش داد .بهجز
دو مورد ( 0/5درصد وزنی اکسیدسیلیسیم و  1/0درصد وزنی
اکسیدآلومینیوم) ،در بقیۀ موارد افزایش درصد وزنی تقویت-
کنند منجر به افزایش مدول یانگ مادۀ حاصل شد .کاهش
مدول یانگ برای کامپوزیت با  0/5درصد وزنی
اکسیدسیلیسیم هم میتواند بهدلیل عدم پراکندگی یکنواخت
نانوکامپوزیتها باشد .در پژوهش آریماتیا و همکارانش ][33

شکل  9مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ
مورد آزمایش حاوی  0.5%وزنی

هم در  1درصد وزنی از نانوذرات آلومینا تغییری در مدول
االستیک ایجاد نگردید و حتی برخی از خواص مکانیکی

Al2O3

دیگر نیز با کاهش همرا بود .در این پژوهش نیز کاهش مدول
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میتوان به اثر پیوند نامناسب بین ذرات تقویتکنند و مادۀ
پایه و یا ناسازگاری این دو ماد بهختوص در نسبتهای
حجمی باالتر نسبت داد .این اثر از انتقال یکنواخت نیرو بین
مادۀ پایه و تقویتکنند جلوگیری میکند و عاملی برای
کاهش در مدول یانگ بهشمار میرود.
نتایج بهدستآمد از روابط تحلیلی نشان میدهد که

0

)E (MPa

مدلهای تئوری ،برای تمامی نمونهها بهجز نمونۀ با 1.0

شکل  10مقایسۀ مقادیر مدول یانگ حاصل از روابط تحلیلی با نمونۀ
مورد آزمایش حاوی  1.0%وزنی

یانگ برای کامپوزیت با  1/0درصد وزنی اکسیدآلومینیوم را

Al2O3

درصد وزنی اکسیدآلومینیوم ،روند را به درستی پیشبینی
کرد است و در برخی مدلها نتیجه را با دقت باالیی نسبتبه
نتایج تجربی ارائه میدهند .در واقع ،میتوان گفت رابطۀ

نتیجهگیری

لیونگود و گوتلر تمامی نتایج را با اختالف تقریبی  23تا 33

در مطالعۀ حاضدددر ،اثرات افزودن مقادیر مختلف نانوذرات

درصد نسبتبه نتایج آزمایشگاهی تخمین میزند که دلیل آن

اکسیدی تیتانیوم ،سیلیسیم و آلومینیوم به پلیمتیلمتاکریالت

درصد پایین وزنی نانوکامپوزیتها در این مطالعه است.

برروی خواص مکانیکی و مقایسۀ نتایج آن با روابط تحلیلی

مدلهای کران باال و پایین وویگت و رئوب و یا هاشین و

بررسی گردید.

اشتریکمن بازۀ مناسبی را برای تخمین مدول یانگ

بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای تجربی و مقایسۀ

کامپوزیتها ارائه میدهند .مدلهای سهبعدی پن و کریستین

آنها با نتایج استخراجشد از روابط تحلیلی نتایج جالب

و وال هم مدول یانگ را با دقت بیشتری از مدلهای دوبعدی

توجهی را آشکار کرد .نانوذرات  TiO2در هر سه درصد وزنی

آنها پیشبینی میکنند .با بررسی خروجی مدلها و مقایسۀ

منجر به بهبود مدول االستیسیتۀ پلیمر پایه شدند .با افزودن

آنها با مقادیر آزمایشگاهی میتوان گفت که مدل سهبعدی

 1 ،0/5و  2درصد وزنی از نانوذرات  TiO2به

پن با اختالفی کم برای اکثریت نتایج ،مقادیر دقیقی را

پلیمتیلمتاکریالت مدول االستیسیته بهترتیب حدود 4 ،1.5

پیشبینی میکند .مورد قابل ذکر در انتها که با افزایش درصد

و  7درصد افزایش یافت .مقدار مدول االستیسیته برای سه

وزنی تقویتکنند پیش میآید ،صحت نتایج برای مقادیر

SiO2

بیشتر از  2/0درصد وزنی از تقویتکنند است .در این حالت

درصد وزنی  1 ،0.5و  2درصد از نانوتقویتکنند های
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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با افزایش مقادیر تقویتکنند  ،اثر کلوخه شدن پیش میآید

تیتانیم اکسید مدل سهبعدی پن (دارای کمترین میانگین

که بهدلیل عدم دخالت این اثر در روابط تحلیلی مذکور،

اختالف و کمترین انحراف معیار) مناسبترین مدل

نمیتوان با قطعیت به نتایج فوق استناد کرد.

معرفی میشود.

بهطور کلی میتوان مناسبترین مدلها را به تفکیک

 .4مدل تحلیلی که دقیقترین پیشبینی را برای تقویتکنندۀ

ذرات تقویتکنند در چند جمله خالصه کرد:

سیلیسیم اکسید ارائه کند مدل پن سهبعدی (دارای کمترین

 .1استفاد از درصدهای مختلف وزنی نانو ذرات تقویتکنند

میانگین اختالف) و مدل دوبعدی پن (دارای کمترین

بهمنظور بهبود خواص مکانیکی پلیمتیلمتاکریالت عموماً
منجر به افزایش مدول االستیسیته شد .این افزایش وابسته
به جنس ذرات تقویتکنند میباشد.

انحراف معیار) است.
 .5مدل تحلیلی که مناسب برای تقویتکنندۀ آلومینیوم اکسید
باشد مدل هاشین کران پایین (دارای کمترین میانگین

 .2اگر مقدار ذرات تقویتکنند از درصدی بیشتر شود منجر

اختالف و کمترین انحراف معیار) معرفی میگردد.

به ایجاد عیوب ساختاری میشود و به طبع آن موجب

البته ذکر این نکته الزامی است که در صورت لزوم به

ثابت ماندن و حتی کاهش خواص مکانیکی مادۀ مرکب

انتخاب یک مدل برای کامپوزیتهای تقویتشد با هر سه

حاصل میشود .در مطالعۀ حاضر این مورد برای نانوذرات

نوع نانوکامپوزیتهای اکسی تیتانیم ،اکسیدسیلیسیم و

 Al2O3در  1درصد وزنی آشکار شد.

اکسیدآلومینیوم ،بهترین گزینه مدل پن سهبعدی است که در

 .3از بین مدلهای تحلیلی مطرحشد برای تقویتکنندۀ

هر سه نوع کامپوزیت نتایج نسبتاً دقیقی را ارائه میدهد.
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1- Introduction
In order to improve the mechanical behavior of
materials by adding different reinforcements, several
studies have been performed. Beside experimental
studies, analytical studies also have gotten attentions.
In these studies, the focus is on analytical models
which can predict behavior of composite with
different percentage of reinforcements. These models
are presented by considering parameters such as
shape, size and type of particles of base and filler
material. The use of these relationships is to reduce
practical experiments and to reduce waste of time and
consequently financial costs.
Since in previous studies there was no
comprehensive comparison between the existing
analytical relationships, it was decided to study and
evaluate the effectiveness of the existing relationships
in comparison with each other. At first, different
analytical models are introduced. Then the effects of
different volumetric percentages of titanium dioxide,
silicon dioxide and aluminum oxide nanoparticles on
the mechanical properties of polymethyl methacrylate
polymer are studied. Finally, the experimental results
are compared with the results of the analytical
relationships to determine the most accurate model or
models in estimating the mechanical properties of
reinforced polymer nanocomposites with the
mentioned oxide nanoparticles (Table 1).
Table. 1. Density, volume fraction & results obtained
from experimental tests samples

Specimens

Density
(gr/cm3)

Vf

Pure PMMA
PMMA + TiO2 0.5 wt %
PMMA + TiO2 1.0 wt %
PMMA + TiO2 2.0 wt %
PMMA + SiO2 0.5 wt %
PMMA + SiO2 1.0 wt %
PMMA + SiO2 2.0 wt %
PMMA + Al2O3 0.5 wt %
PMMA + Al2O3 1.0 wt %

1.180
1.189
1.193
1.202
1.183
1.186
1.192
1.184
1.188

--0.0015
0.0030
0.0060
0.0025
0.0050
0.0100
0.0015
0.0030

1
2

Modulus
Change
of
compared
Elasticity
to pure
(MPa) sample (%)
2913.77
2949.00
3022.90
3111.50
2860.90
2964.60
3024.20
3032.60
2698.90

--1.21
3.75
6.79
-1.81
1.74
3.79
4.08
-7.37
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2-Analytical Models
Models designed to explain the behavior of a
substance are known as theoretical models. The
purpose of presenting these models is to derive a
relationship that can be used to predict the behavior of
materials without requirement of practical
experiments.
The models studied in this study are: Manera
Approximation Model, Modified Density FunctionPan’s Model, Christensen and Waal’s Model, Hirsch’s
Model, Modified Halpin-Tsai relation, Lavengood
and Goettler relation, Einstein’s Model, Voigt and
Reuss bounds, Hashin and Shtrikman bounds.
3-Experimental Steps
The samples were prepared in several steps as
described below. In the first step, the reinforcing
nanoparticles were combined with the polymer (which
had already been dried in a separate device for
dehumidification) at the desired mass percentages and
turned into granules. Polymethyl methacrylate was
selected as the base matrix and titanium dioxide,
silicon dioxide and aluminum oxide nanoparticles
with a particle size of approximately 20 nm were
selected as reinforcement. Next, the ZSK-25 twinscrew extruder (manufactured by the German
company Caprion Werner and Floider) was used to
melt and combine the material. The nanocomposite
granules were obtained in the desired mass
percentages. The specimens were prepared by
injection molding of granules into molds.
4-Results & Discussions
The results obtained from experimental tests indicates
that the effect of titanium dioxide nanoparticles on the
base matrix was more than other nanoparticles.
Examining the results of experimental experiments
and comparing them with the results extracted from
the analytical relations revealed interesting results. All
specimens containing TiO2 nanoparticles improved
the modulus of elasticity of the base polymer. By
adding 0.5, 1 and 2 weight percentage of TiO2
nanoparticles to polymethyl methacrylate, the
modulus of elasticity increased by about 1.5, 4 and
7%, respectively. The modulus of elasticity for 0.5, 1
and 2 weight percentage of SiO2 nanoparticles
reported -2, 2% and 4%, respectively, and for 0.5 and
1 weight percentage of Al2O3, reported 4% and -7.5%.
Except for two cases (0.5 wt.% of silicon oxide and
0.1 wt.% of aluminum oxide), in all other cases,
increasing the weight percentage of the nanofillers
resulted an increase in the modulus of elasticity of the
material. The reduction of the Young's modulus for
composites with 0.5 wt.% silicon oxide can also be
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due to the lack of uniform dispersion of the
nanocomposites.
The results obtained from the analytical relations
(FIG.1 to 3 for TiO2 2.0 wt.%, SiO2 2.0 wt.% & Al2O3
1.0 wt.%) show that the theoretical models correctly
predict the trend for all samples except the sample
with 1 wt.% of aluminum oxide, and in some models,
they present the result with high accuracy. In fact, it
can be said that the relationship between Lavengood
and Goettler estimates all the results with an
approximate difference of 23 to 33% compared to the
experimental results, due to the low weight percentage
of nanocomposites in this study. The upper and lower
bound models of Voigt and Reuss or Hashin and
Shtrikman provide a suitable interval for estimating
the Young's modulus of composites. Pan's 3D model
and Christensen and Waal's 3D models predict the
Young's modulus more accurately rather than their 2D
models. With examining the output of the models and
comparing them with the experimental results, it can
be said that the Pan's three-dimensional model
predicts accurate values with a small difference for the
majority of results. Noteworthy, which occurs with
increasing the weight percentage of the amplifier, the
accuracy of the results for values greater than 0.2 wt.%
of the amplifier. In this case, with increasing the
amount of amplifier, the clumping effect occurs,
which due to the lack of this effect in the analytical
relations, the above results cannot be invoked with
certainty. With increasing amounts of nanoparticles,
the clumping effect occurs. Due to the lack of this
effect in the analytical relationships, for a higher
percentage of weight of the reinforcing nanoparticles
the results cannot be cited with certainty.
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Fig. 5 Comparison of analytical results of young’s modulus with
experimental results (for samples containing 2.0 wt % TiO2)
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Fig. 8 Comparison of analytical results of young’s modulus with
experimental results (for samples containing 2.0 wt % SiO2)
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Fig. 10 Comparison of analytical results of young’s modulus with
experimental results (for samples containing 1.0 wt. % Al2O3)

Finally, the most suitable models can be
summarized in terms of reinforcing particles as
follow:
1) The use of different weight percentages of
reinforcing nanoparticles to improve the
mechanical properties of polymethyl
methacrylate generally led to an increase in
the modulus of elasticity. This increase
depends on the type of reinforcing particles.
2) If the number of reinforcing particles is more
than a certain percentage, it leads to structural
defects. This causes to mechanical properties
of material remain constant and even reduce
rather to base matrix. In the present study, this
was revealed for Al2O3 nanoparticles at 1
wt.%.
3) Among the proposed analytical models, the
Pan's 3D model (with the lowest mean
difference and the least standard deviation) is
the most suitable model for titanium dioxide
reinforcement nanoparticles.
4) The analytical model that provides the most
accurate prediction for the silicon dioxide
nanoparticles is the Pan's 3D model (with the
lowest mean difference) and the Pan's 2D
model (with the lowest standard deviation).
5) The analytical model that is suitable for
aluminum oxide nanoparticles is introduced
as the Hashin and Shtrikman's low bound
(with the lowest mean difference and the
lowest standard deviation).
As the final result, to choose a model for composites
reinforced with all three types of nanocomposites of
titanium dioxide, silicon dioxide and aluminum oxide,
the best option is Pan's 3D model which provides best
results for all nanocomposites.

