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anocomposites based on polyoxymethylene (POM), containing 1.5 to 9 wt%
of CaCO3 nanoparticles, were prepared by melt compounding, using a corotating twin screw extruder, followed by injection molding process. The
thermal behavior, mechanical properties as well as morphology were characterized.
The inclusion of CaCO3 nanoparticles into POM slightly affected the melt flow index.
The differential scanning calorimetry (DSC) results indicated that the incorporation
of CaCO3 nanoparticles has nucleating effect and can raise the temperature and the
degree of crystallinity. The results of shrinkage assessments revealed that crystal
nucleation and filling effects of CaCO3 nanoparticles have counter effects on
thermal contractions. Incorporation of the CaCO3 nanoparticles into POM improved
tensile and flexural properties as well as the impact resistance at the same time. The
maximum tensile strength, tensile modulus, flexural strength, flexural modulus and
impact strength were achieved in the order given by applying 1.5, 6, 3, 6, 3 wt% of
CaCO3 nanoparticles, which corresponded to 13, 40, 33, 15 and 20% higher than those
of pure POM. The notable improvements of tensile, flexural and impact properties
as a result of incorporating 3 wt% of CaCO3 nanoparticles were attributed to the
nucleation and crystallinity enhancements as well as relatively uniform dispersion of
CaCO3 nanoparticles in POM matrix. The morphology studies indicated that CaCO3
nanoparticles inclusion can alter the fracture mechanism from brittle-to-ductilebrittle, a sharp transition from ductile-to-brittle fracture observed in POM/CaCO3
nanocomposite.
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چکیده
نانوکامپوزیتهایی بر پایه پلیاکسیمتیلن (پلیاستال) حاوی نانوذرات کلسیم کربنات ( 1/5 %wtتا )9 %wt
با بهکارگیری اکسترودر دوپیچی و قالبگیری تزریقی تولید شد .رفتار گرمایی ،خواص مکانیکی و

نیز شکلشناسی نمونههای مختلف بررسی شد .افزودن نانوذرات کلسیم کربنات به پلیاستال بهطور
واژههای کلیدی

نانوکامپوزیت پلیاستال،
نانوذرات کلسیم کربنات،
خواص مکانیکی،
بلورینگی،
جمعشدگی

جزئی بر شاخص جریان مذاب اثر میگذارد .نتایج آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی نشان داد،
وجود نانوذرات کلسیم کربنات در زمینه پلیاستال اثر هستهزایی داشته و باعث افزایش دما و درجه

بلورینگی میشود .نتایج آزمونهای جمعشدگی نشان میدهد ،اثر هستهزایی بلوری و اثر پرکنندگی

نانوذرات کلسیم کربنات بر جمعشدگی ،یکدیگر را خنثی میکنند .افزودن نانوذرات کلسیم کربنات

به پلیاستال ،استحکام و مدول کشسانی و خمشی و نیز استحکام ضربهای را بهطور همزمان
افزایش میدهد .بیشترین مقادیر استحکام کششی ،مدول کشسانی ،استحکام خمشی ،مدول خمشی و
استحکام ضربهای به ترتیب با افزودن  6 ،3 ،6 ،1/5و  3 %wtنانوذرات کلسیم کربنات حاصل میشود

که به ترتیب  15 ،33 ،40 ،13و  20%بیشتر از پلیاستال خالص است .بهبود قابل مالحظه خواص

کششی ،خمشی و استحکام ضربهای در اثر وجود  3 %wtنانوذرات کلسیم کربنات در زمینه پلیاستال
به افزایش سرعت هستهزایی ،درجه بلورینگی و پراکنش تقریب ًا یکنواخت نانوذرات در زمینه پلیمری

نسبت داده شد .نتایج شکلشناسی نشاندهنده اثر نانوذرات کلسیم کربنات بر تغییر سازوکار شکست
از ترد به تغییرشکلپذیر  -ترد است ،یک مرز گذر از ناحیه تغییرشکلپذیر به ناحیه شکست ترد در

ت پلیاستال  -کلسیم کربنات مشاهده میشود.
نانوکامپوزی 
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مقدمه
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پلیاکسیمتیلن ( )POMکه به آن پلیاستال نیز گفته میشود ،پلیمر
گرمانرم مهندسی بهشمار میآید و در تولید محصوالت دقیقی
بهکار میرود که الزم است از سفتی زیاد ،ضریب اصطکاک کم و
پایداری ابعادی عالی برخوردار باشند .]1[ .خواص متمایز فیزیکی و
مکانیکی پلیاستال به دلیل درجه بلورینگی زیاد آن است [ .]2از
سوی دیگر ،پلیاستال استحکام ضربهای کمی دارد که این موضوع
دامنه کاربری آن را محدود میسازد [ .]3تردی پلیاستال به دلیل
برخورداری از درجه بلورینگی زیاد و بزرگی گویچههای بلوری
است .با کاهش ابعاد گویچههای بلوری ،استحکام ضربهای پلیاستال
بیشتر میشود [ .]4معموالً بهبود استحکام ضربهای این نوع پلیمرهای
مهندسی بهوسیله اختالط آنها با االستومرها انجام میشود [ .]5گرچه
بهکارگیری االستومرها میتواند منجر به بهبود خواص ضربهای شود،
اما از سوی دیگر ،این مسئله باعث تضعیف سایر خواص مکانیکی
نیز میشود [ .]6،7افزودن الیاف شیشه به پلیاستال منجر به افزایش
سفتی ولی کاهش استحکام ضربهای میشود [ .]8بهکارگیری 25 %wt
الیاف شیشه در پلیاستال ،استحکام کششی ،مدول کشسانی و خمشی را تا
حدود  100%افزایش ولی استحکام ضربهای را تا  30%کاهش میدهد [.]9
پرکنندههای معدنی میکرونی نیز بهطور گسترده برای توسعه
خواص و کاربرد پلیمرها استفاده میشوند .نوع ،شکل ،تمرکز و ابعاد
پرکنندههای معدنی بهطور مستقیم بر خواص مکانیکی ،گرمایی و
ابعاد محصول اثر میگذارند .پرکنندههای معدنی با ساختار الیهای،
به عنوان مکانهای تمرکز تنش و عوامل ایجاد ترکهای میکرونی
در ماتریس پلیمری عمل میکنند و باعث کاهش استحکام ضربهای
میشوند ،پرکنندههای میکرونی کرویشکل از قبیل کلسیم کربنات
اثری جزئی بر استحکام ضربهای دارند [.]10
در سالهای اخیر ،نانوکامپوزیتهای پلیمری به دلیل برخورداري
از خواصی متمایز ،مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و صنعتگران
قرار گرفتهاند .انواع مختلفی از پرکنندهها با ابعاد نانو بهکار گرفته
شدهاند که از میان آنها میتوان به نانوالیاف مانند نانولولههای کربنی،
سیلیکاتهای الیهای مانند خاکرس و نانوذرات همسانگرد از قبیل
سیلیکا یا کلسیم کربنات اشاره کرد [.]11
بهکارگیری نانوذرات معدنی در زمینه پلیاستال میتواند بر بلورینگی و
خواص مکانیکی آن اثر بگذارد Xu .و همکاران نشان دادند ،وجود
نانوذرات الیهای خاکرس در  ،POMسرعت فرایند بلورینگی را
افزایش میدهد [ Kongkhlang .]12و همکاران ،اثر نانوذرات الیهای
خاکرس اصالح شده را روی بلورینگی و خواص مکانیکی POM
مطالعه کردند .آنها نشان دادند ،وجود نانوذرات خاکرس در ماتریس

پلیاستال اثر هستهزایی زیادی دارد و باعث کاهش ابعاد گویچههای
بلوری ،افزایش مدول خمشی و درصد ازدیاد طول تا پارگی میشود [.]3
در پژوهش مزبور گزارشی درباره استحکام ضربهای ارائه نشده
است .بهکارگیری نانوذرات الیهای خاکرس در پلیمرهای گرمانرم با
ساختار بلوری معموالً منجر به کاهش چقرمگی میشود [ .]13وجود
الیههای سیلیکاتی خاکرس باعث کاهش تحرک زنجیرهای پلیمری و
ایجاد محدودیت در قابلیت تطبیق زنجیرهای پلیمری با تغییرشکل
شده که این موضوع سبب تردشدن ماده میشود .محل وجود الیههای
سیلیکاتی در پلیمر زمینه ،نقاط تمرکز تنش هستند و میتوانند به
عنوان عوامل ترکزا عمل کنند [.]14
در برخی دیگر از پژوهشها ،اثر بهکارگیری نانوذراتی با ساختارهای
مکعبی و کروی از قبیل  Al2O3و  ZnOبرای بهبود خواص مکانیکی
پلیاستال مطالعه شده است [ ،]15،16ولی هنوز موفقیتی درباره بهبود
همزمان خواص ضربهای ،کششی و سفتی حاصل نشده است .وجود
نانوذرات  Al2O3در زمینه پلیاستال باعث افزایش استحکام کششی
شد ،اما استحکام ضربهای را نیز کاهش داد .کاهش استحکام ضربهای،
به وجود گروههای آبدوست و انرژی سطحی بسیار زیاد در نانوذرات
 Al2O3و در نتیجه تمایل زیاد به کلوخهشدن نسبت داده شد [.]15
 Wacharawichanatو همکاران ،اثر نانوذرات ( ZnOاز  ۰/۵ %wtتا
 )۸ %wtرا بر خواص مکانیکی و گرمایی نانوکامپوزیتهای POM/ZnO
بررسی کردند .نتایج نشان داد ،با بهکارگیری نانوذرات روی اکسید
استحکام کششی کاهش اما مدول یانگ افزایش مییابد .افزون بر
این ،استحکام ضربهای با بهکارگیری  ۰/۵و  1% wtنانوذرات ZnO
افزایش یافت .علت کاهش استحکام کششی ،به کاهش بلورینگی در
اثر وجود نانوذرات  ZnOدر ماتریس  POMنسبت داده شده است.
مطالعه شکلشناسی نشان داد ،پراکنش نانوذرات روی اکسید ،در
مقادیر  2%wtو بیشتر از آن ،یکنواخت نیست و مناطق کلوخهای شده
دیده میشود [.]16
نانوذرات کلسیم کربنات یکی دیگر از پرکنندههای رایج در
نانوکامپوزیتهای پایه پلیمریاند که بهکارگیری آن باعث بهبود
همزمان خواص ضرب ه و سفتی شده است [ .]17-20با این حال،
پژوهشهای اندکی درباره خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای
 POM/CaCO3گزارش شده است .وجود نانوذرات کلسیم کربنات
در زمینه پلیپروپیلن ،منجر به افزایش مدول کششی ،خمشی و استحکام
ضربهای میشود [ .]17،18افزون بر این ،وجود نانوذرات کلسیم
کربنات در ماتریسهای پلیمری با ساختاری بیشکل ،از قبیل  UPVCو
/UPVCآکریلیک ،نیز منجر به بهبود مدول کششی ،خمشی و استحکام
ضربهای شده است [ .]20بهکارگیری نانوذرات کلسیم کربنات باعث
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پخش انرژی ضربه و گسترش تسلیم برشی در ماتریس پلیمری و در
نتیجه جذب مقدار زیادی از انرژی ضربه میشود [.]21
گرچه تالشهایی برای دستیابی به تعادلی از خواص شامل سفتی و
استحکام ضربهای برای افزایش ارزش افزوده پلیاستال انجام شده ،اما
هنوز موفقیت محسوسی حاصل نشده است .استحکام ضربهای کم ،نقطه
ضعف مهم  POMاست .از سوی دیگر ،افزودن نانوذرات معدنی کلسیم
کربنات به پلیاستال احتماالً میتواند باعث بهبود خواص مکانیکی
بهویژه استحکام ضربهای شود .اثر هستهزایی نانوذرات کلسیم کربنات
در ماتریس پلیمری [ ،]11پخش یکنواخت بار و حفرهسازی میکرونی
در ماتریس پلیمری به دلیل بهکارگیری نانوذرات کلسیم کربنات []21
میتوانند از عوامل مؤثر بر بهبود خواص مکانیکی و بهویژه استحکام
ضربهای باشند .مزیت دیگر بهکارگیری نانوذرات کلسیم کربنات در
مقایسه با سایر پرکنندهها ،احتماالً میتواند مربوط به شرایط اختالط و
پراکنش آسانتر آن در زمینه پلیاستال باشد.
در این پژوهش ،با هدف دستیابی به تعادلی از خواص ضربهای و
سفتی ،اثر وجود نانوذرات کلسیم کربنات بر خواص مکانیکی،
بلورینگی و شکلشناسی نانوکامپوزیتهای  POM/CaCO3مطالعه و
نتایج بهدست آمده با نتایج حاصل از آزمونهای انجام شده روی
نمونههای خالص اکسترود نشده از  POMمقایسه شده است.
نانوکامپوزیتهای مختلف  POM/CaCO3به روش مذاب آماده شده و
پس از آن ،نمونههای استاندارد به روش قالبگیری تزریقی تهیه
شدند .خواص کششی ،خمشی و ضربهای برای تعیین اثر وجود
نانوذرات کلسیم کربنات بر خواص مکانیکی آزموده شد.
دادههای ذوب و بلورینگی نانوکامپوزیتهای POM/CaCO3
به روش گرماسنجی پویشی تفاضلی معین و ریزساختار در مقاطع
شکست نانوکامپوزیتهای  POM/CaCO3با استفاده از میکروسکوپ
الکترونی مطالعه شد تا همبستگی آنها با نتایج آزمونهای استاندارد
مکانیکی مطالعه شود .اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر شاخص
جریان مذاب نانوکامپوزیتهای  POM/CaCO3و جمعشدگی
نمونههای قالبگیری شده نیز بررسی شد.

تجربی
مواد

کوپلیمر پلیاستال با نام تجاری  ،N2320-003محصول شرکت
 BASFآلمان با شاخص جریان مذاب  190°C( 8/8 g/10minو
 )2/16 kgبهکار برده شد .نانوذرات کلسیم کربنات پوشش داده شده
54

با اسید چرب با اندازه ذرات  50-90 nmبا نام  ،Socal 312محصول
شرکت  Solvayبلژیک استفاده شد .به دلیل ماهیت غیرقطبی هر دو
فاز ،شامل زمینه کوپلیمر پلیاستال و پرکننده پوشش داده شده ،از
عامل جفت کننده استفاده نشد.
دستگاهها

برای تهیه آمیختهها از اکسترودر دوپیچی همسوگرد ،ZSK-25
ساخت شرکت  Coperionآلمان با قطر پیچ  25 mmو نسبت طول
به قطر  40استفاده شد .آزمونهای شاخص جریان مذاب ( )MFIبا
دستگاه  RAY-RANساخت انگلستان انجام شد .نمونههای استاندارد
آزمونهای مکانیکی شامل کشش ( ،)ASTM D638خمش (ASTM
 )D790و ضربه ( )ASTM D256با استفاده از دستگاه تزریق پالستیک
 110/380ساخت شرکت پوالد قالبگیری شدند.
درازا ،پهنا و عمق محفظه قالب برای نمونه آزمون کشش در ناحیه
اندازهگیری ( )Gaugeبه ترتیب برابر با  13/07 ،57/28و  3/02 mmو
برای نمونه آزمون خمش به ترتیب برابر با  25/38 ،50/47و 1/62 mm
بود .محفظه قالب برای نمونه آزمون ضربه دارای طول ،پهنا و عمق به
ترتیب برابر با  12/81 ،64/10و  6/40 mmو دارای شکافی با زاویه،
عمق و شعاع به ترتیب  2/50 ،۴۵°و  0/25 mmبود .آزمونهای کشش و
خمش با استفاده از دستگاه  Universalمدل  INSTRON 4486ساخت
آمریکا و آزمونهای ضربه با استفاده از دستگاه SANTAM SIT-20D
ساخت ایران انجام شد .برای مطالعه شکلشناسی از میکروسکوپ
الکترونی پویشی  MIRA3/TESCANساخت جمهوری چک استفاده
شد .آزمونهای گرماسنجی با بهکارگیری گرماسنج پویشی تفاضلی
 Mettlerساخت  Toledoسوئیس انجام شد.
روشها
تهیه نمونهها

برای تهیه آمیختهها ،ابتدا مواد اولیه شامل  POMو نانوذرات کلسیم
کربنات در دمای  80°Cبهمدت  6 hرطوبتگیری شدند .آمیختههای
مختلف  POM/nano-CaCO3محتوی  6 ،3 ،1/5و  9 %wtاز کلسیم
کربنات ابتدا به روش مکانیکی و پس از آن به روش مذاب با استفاده
از اکسترودر دوپیچی تهیه شدند .سرعت پیچهای اکسترودر برابر
با  200 rpmو دمای گرمکنها از محل تغذیه تا قالب اکسترودر از
 150°Cتا  185°Cتنظیم شد .نمونههای استاندارد آزمونهای کشش،
خمش و ضربه با دمای مذاب  190°Cو دمای قالب  60°Cقالبگیری
تزریقی شد .پیش از قالبگیری نمونههای استاندارد ،آمیختهها بهمدت
 6 hدر دمای  80°Cرطوبتزدایی شدند.
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آزمونها

برای انجام آزمون گرماسنجی ،نمونهها در محدوده وزن  5 mgتا 7 mg
داخل دستگاه  DSCبا جو کنترل شده نیتروژن قرار داده شدند .هر
آزمون شامل سه مرحله گرمکردن ،سردکردن و گرمکردن بود .آزمونها
در محدوده دمایی  50°Cتا  200°Cبا سرعت گرمادهی و خنککاری
 10 °C/minانجام شد .مرحله اول گرمکردن برای حذف پیشینه
گرمایی نمونهها انجام شد .آزمون شاخص جریان مذاب آمیختههای
مختلف طبق استاندارد  ASTM D1238با وزنه  2/16 kgدر دمای
 190°Cانجام و هر آزمون سه مرتبه تکرار شد .پیش از آزمون ،MFI
آمیختهها بهمدت  6 hدر دمای  80°Cرطوبتزدایی شدند .آزمون
کشش طبق استاندارد  ASTM D638با سرعت  5 mm/minو آزمون
خمش طبق استاندارد  ASTM D790با فاصله تکیهگاهی ،سرعت و
مقدار جابهجایی نقطه میانی به ترتیب  3 mm/min ،30 mmو 12 mm
انجام شد .آزمون ضربه روی نمونههای شکافدار مطابق با استاندارد
 ،ASTM D256به روش ایزود با انرژی تنظیمی  11 Jانجام شد .همه
آزمونهای خواص مکانیکی در دمای محیط سه مرتبه تکرار شدند.
برای اندازهگیری جمعشدگی ،از نمونههای استاندارد آزمون
خمش استفاده شد .طول و عرض محفظه قالب به عنوان اندازههای
مرجع درنظر گرفته شد .با اندازهگیری طول و عرض نمونههای
قالبگیری شده پس از دو هفته و مقایسه آنها با اندازههای مرجع،
مقادیر جمعشدگی محاسبه شد .آزمون جمعشدگی برای هر آمیخته
سه مرتبه تکرار شد .برای مشاهده وجود و پراکندگی نانوذرات در
ماتریس پلیمری و نیز مطالعه سطح شکست نمونههای کامپوزیتی،
تصاویر  SEMبا بزرگنماییهای  40 kxو  50 xبه ترتیب از مقاطع
شکست نمونههای ضربه و کشش تهیه شد .پیش از آزمون ،SEM
سطح مقطع شکست نمونهها با استفاده از روش الیهنشانی فیزیکی با
طال پوشش داده شد.

نتایج و بحث
شکلشناسی

شکلهای  1و  ،2تصاویر میکروسکوپی از مقاطع شکست نمونههای
آزمون ضربه را به ترتیب برای پلیاستال خالص و نانوکامپوزیتهای
پلیاستال  -کلسیم کربنات نشان میدهد .پخش نانوذرات تا 3 %wt
در زمینه پلیمری تقریب ًا یکنواخت است ،اگرچه آثاری از تمایل به
کلوخهای شدن دیده میشود (شکل  - 2الف و ب) .با افزایش درصد
نانوذرات ،فاصله بین آنها کمتر شده و با افزایش مقدار نانوذرات به

شکل  -1تصویر  SEMاز مقطع شکست نمونه آزمون ضربه پلیاستال
خالص.
 6و  ،9 %wtبه دلیل انرژی سطحی زیاد آنها ،تمایل به کلوخهشدن
بیشتر شده است (شکل  -2ج و د) .اصالح سطح نانوذرات و نیز شرایط
اختالط مذاب اعمال شده با استفاده از دستگاههای اکسترودر دوپیچی و
قالبگیری تزریقی ،نقش معینکننده در وضعیت پراکنش نانوذرات در
ماتریس پلیمری داشتهاند .با پراکنش یکنواخت نانوذرات در ماتریس
پلیمری ،بار اعمال شده به نمونه در تمام ماتریس پخش میشود و
انرژی الزم برای تغییرشکل افزایش مییابد ،کلوخهشدن ذرات منجر
به حساسیت به ترک و کاهش استحکام ضربهای میشود [.]11
نتایج آزمون شاخص جریان مذاب

شکل  ،3اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات را بر شاخص جریان
مذاب نانوکامپوزیتهای پلیاستال  -کلسیم کربنات نشان میدهد .با
به کارگیری نانوذرات کلسیم کربنات تا  ،6 %wtمقدار  MFIبهطور
جزئی کاهش یافت .وجود  9 %wtنانوذرات ،باعث کاهش مقدار
شاخص جریان مذاب تا  13%شد.
دو عامل مهم با آثار متقابل میتوانند معینکننده مقدار  MFIدر
نانوکامپوزیتهای  POM/CaCO3باشند .وجود نانوذرات شبهکروی
کلسیم کربنات در محل تماس پلیمر مذاب با دیواره دستگاه MFI
اثر روانکاری دارد و میتواند آن را افزایش دهد [ .]22از
سوی دیگر ،بهکارگیری نانوذرات کلسیم کربنات پوشش
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(الف)

(ب)

(د)
							
(ج)
شکل  -2تصاویر  SEMاز مقاطع شکست نمونههای آزمون ضربه نانوکامپوزیتهای پلیاستال-کلسیم کربنات( :الف) ( ،POM/1.5Cب)
( ،POM/3Cج)  POM/6Cو (د) .POM/9C
داده شده  ،Socal 312استحکام مذاب را افزایش میدهد
[ ،]23این عامل میتواند منجر به کاهش  MFIشود .در
آمیختههای حاوی تا  6 %wtنانوذرات ،آثار نانوذرات بر روانکاری و
افزایش استحکام مذاب ،تقریب ًا یکدیگر را خنثی کردهاند .کاهش
محسوس  MFIدر آمیخته دارای  9 %wtنانوذرات را احتماالً میتوان
به افزایش وجود ذرات کلوخه شده در پلیاستال مذاب نسبت داد.
56

رفتار گرمایی و بلورینگی

نتایج آزمون گرماسنجی آمیختههای مختلف در جدول  1آمده
است .وجود نانوذرات کلسیم کربنات بر رفتار ذوب و بلورینگی
نانوکامپوزیتهای پایه پلیاستال اثر میگذارد .بهکارگیری نانوذرات
کلسیم کربنات باعث افزایش بلورینگی در ماتریس پلیمری شد و
بیشترین مقدار بلورینگی با وجود  ۳ %wtنانوکلسیم کربنات بهدست
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 POM/1.5Cو  POM/3Cبا مقادیر  ۲/۴۸و  ۲/۲۹مشاهده میشود.
این نتیجه نشاندهنده سرعت هستهزایی زیاد این دو آمیخته در مقایسه
با سایر آمیختههاست.
آزمونهای مکانیکی
نتایج آزمون کشش

شكل  -3اثر نانوذرات كلسيم كربنات بر شاخص جریان مذاب آمیختهها.
آمد .با افزودن مقادیر بیشتر نانوذرات ( ۶و  ،)۹ %wtدرجه بلورینگی
در مقایسه با  POM/3Cکاهش یافت .کاهش بلورینگی در مجاورت
مقادیر بیشتر نانوذرات را احتماالً میتوان به تداخل نانوذرات معدنی
در فرایند بلورینگی [ ]25و نیز کلوخهشدن نانوذرات نسبت داد .طبق
دادههای جدول  ،1با افزودن نانوذرات ،افزایشی در دمای تبلور ()Tc
در مقایسه با دمای تبلور پلیاستال خالص ،دیده میشود .افزایش
دمای تبلور نانوکامپوزیتها نسبت به پلیمر خالص ،نشان میدهد
که نانوذرات به عنوان عوامل هستهزایی در ماتریس پلیمری عمل
کردهاند [ .]11،26افزون بر این ،سرعت هستهزایی با استفاده از شیب
منحنی خنککاری در ناحیه بلورینگی ( )Scبهدست میآید .افزایش
این شیب ،بیانگر افزایش سرعت هستهزایی است [ .]27نانوذرات
به علت داشتن خاصیت هستهزایی ،میتوانند موجب افزایش تعداد
گویچهها و درجه بلورینگی شوند .طبق جدول  ،۱بیشترین مقادیر
شیب منحنی خنککاری در ناحیه بلورینگی به ترتیب در نمونههای
جدول  -1نتایج آزمون  DSCبرای  POMخالص و نانوکامپوزیتهای
( POM/CaCO3مقدار آنتالپی ذوب برای پلیاستال  ۱۰۰%بلوری برابر
 ۱۹۰ J/gاست [.)]24
آمیخته
POM
POM/1.5C
POM/3C
POM/6C
POM/9C

Tc

Sc

Tm

Xc

()°C

))mW/mg°C

()°C

()%

۱۴۷/۸
۱۴۸/۵
۱۴۸/۱
۱۴۹/۰
۱۴۸/۱

۱/۵
۲/۵
۲/۳
۱/۷
۱/۹

۱۶۸/۱
۱۶۷/۳
۱۶۵/۷
۱۶۸/۵
۱۶۶/۴

۷۵/۹
۷۸/۰
۸۲/۹
۷۹/۶
۸۰/۲

 Tcدمای بلورینگی Sc ،شیب منحنی خنککاری در ناحیه بلورینگی Tm ،دمای ذوب و
 Xcدرصد بلورینگی است.

شکل  ،4اثر وجود نانوذرات کلسیم کربنات را بر استحکام کششی
نانوکامپوزیتهای پلیاستال  -کلسیم کربنات نشان میدهد .افزودن
نانوذرات از  1/5 %wtتا  9 %wtموجب افزایش استحکام کششی در
مقایسه با پلیاستال خالص شده است .افزایش استحکام کششی را
میتوان به افزایش بلورینگی نسبت داد [ .]26طبق جدول  ،1نتایج
حاصل از آزمون  DSCنشاندهنده افزایش سرعت هستهزایی و درجه
بلورینگی در نمونههای نانوکامپوزیتی در مقایسه با پلیاستال خالص
است .افزون بر این ،غیرقطبیبودن هر دو فاز شامل نانوذرات کلسیم
کربنات پوشش داده شده و کوپلیمر پلیاستال و نیز سطح ویژه زیاد
نانوذرات کلسیم کربنات ،از عوامل مؤثر بر بهبود برهمکنش تماسی
ذرات و ماتریساند .بهبود برهمکنش تماسی ،موجب انتقال تنش بهتر
از ماتریس به ذرات و افزایش استحکام کششی میشود [.]26،28
نانوکامپوزیت  POM/1.5Cکه حاوی  1/5 %wtنانوذرات کلسیم
کربنات است ،بیشترین استحکام کششی را در میان نانوکامپوزیتهای
تهیه شده به خود اختصاص داده است ،بهطوری که مقدار استحکام
کششی این آمیخته حدود  ۱۳%بیشتر از  POMخالص است .کاهش
جزئی استحکام کششی در اثر وجود  3 %wtنانوذرات را احتماالً میتوان
به فرایند شکلگیری حفرههای بیضیشکل در ماتریس پلیمری نسبت
داد .شکلگیری حفرههای بیضیشکل در محل قرارگرفتن نانوذرات
در ماتریس پلیمری به دلیل اثر تمرکز تنش نانوذرات است ،تعداد و

شکل  -4اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر استحکام کششی آمیختهها.
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گستردگی وجود این حفرهها با افزایش درصد بهکارگیری نانوذرات
افزایش مییابد [ .]21با افزایش درصد نانوذرات ،حجم حفرهسازی
در ماتریس پلیمری نیز بیشتر شده که این موضوع میتواند به افت
استحکام کششی منجر شود [ .]29افزودن مقادیر بیشتر نانوذرات ( 6و
 )9 %wtمنجر به کلوخهشدن آنها (شکل  )2و در نتیجه افت استحکام
کششی شد .وجود کلوخههای نانوذرات کلسیم کربنات در ماتریس
پلیمر باعث تضعیف برهمکنش تماسی بین ذرات و پلیمر ماتریس و
در نتیجه کاهش استحکام کششی میشود.
شکل  ،5اثر نانوکلسیم کربنات را بر مدول کشسانی آمیختهها
نشان میدهد .مدول کشسانی در همه نانوکامپوزیتها بیشتر از
 POMخالص است .نانوکامپوزیت  POM/6Cکه حاوی 6 %wt
نانوذرات کلسیم کربنات است ،بیشترین مدول کشسانی را در میان
نانوکامپوزیتهای تهیه شده به خود اختصاص داد ،بهطوری که مدول این
آمیخته حدود  40%بیشتر از مدول  POMخالص است .مدول کشسانی
نانوکامپوزیتها با توجه به مدول ،ابعاد و نسبت منظر ذرات ،مقدار و
نحوه پراکنش ذرات و نیز اثر ذرات بر بلورینگی معین میشود [.]30
افزایش مدول نانوکامپوزیتها با افزودن نانوذرات معدنی را بهطور
عمده میتوان به دلیل بیشتربودن مدول نانوذرات در مقایسه با پلیمر
ماتریس نسبت داد [ .]22افزون بر این ،افزایش در درجه بلورینگی،
مدول را افزایش میدهد [.]31
نتایج مندرج در جدول  1نشاندهنده افزایش درصد بلورینگی
در نانوکامپوزیتها در مقایسه با  POMخالص است .گرچه مقدار
بلورینگی در نانوکامپوزیت دارای  6%نانوذراتکلسیم کربنات ،در
مقایسه با آمیخته  POM/3Cکم شده است ،عامل غالب در افزایش
مدول ،بهکارگیری مقدار بیشتری از نانوذرات معدنی است .کاهش
مدول کشسانی در نانوکامپوزیت محتوی  9 %wtنانوذرات میتواند
به دلیل افزایش در کلوخهایشدن نانوذرات باشد .وجود کلوخههای

شکل  -5اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر مدول کشسانی آمیختهها.
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شکل -6اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر رفتار تنش  -کرنش آمیختهها.
نانوذرات کلسیم کربنات در ماتریس پلیمری باعث تضعیف برهمکنش
تماسی بین ذرات و پلیمر ماتریس و در نتیجه کاهش مدول کشسانی
میشود [.]26
شکل  ،6اثر نانوذرات کلسیم کربنات را بر رفتار تنش  -کرنش
آمیختههای مختلف نشان میدهد .افزودن نانوذرات در درصد کم
( )1/5 %wtاثر محسوسی بر درصد کرنش تا پارگی ندارد .وجود  3تا
 9 %wtنانوذرات در زمینه پلیاستال باعث افزایش مقدار ازدیاد طول
تا پارگی میشود .وجود  9 %wtنانوذرات ،منجر به افزایش  67%مقدار
کرنش تا پارگی در مقایسه با پلیمر خالص شد ،دلیل این افزایش میتواند
مربوط به فرایند حفرهسازی در اثر وجود نانوذرات در ماتریس پلیمری
طی آزمون کشش باشد .با شکلگیری حفرههای بیضیشکل در ماتریس
پلیمری ،امکان بیشتری برای تغییرشکل از نوع شکلپذیر فراهمشده و
در نتیجه افزایش در مقدار ازدیاد طول تا پارگی مشاهده میشود [.]22
توپوگرافی مقاطع شکست نمونههای آزمون کشش ،برای پلیاستال
خالص و نانوکامپوزیت محتوی  9 %wtنانوکلسیم کربنات ،به دلیل
اختالف قابل مالحظه آنها در مقدار ازدیاد طول تا پارگی ،مطالعه و
با یکدیگر مقایسه شد (شکل  .)7شکست در نمونه خالص از نوع
ترد بوده و مقطع شکست دارای توپوگرافی دانهای (شکل  - 7الف)
است .طبق شکل  - 7ب ،شکست در نمونه  POM/9Cاز راست
به چپ از نوع نرم به ترد است و در آن یک مرز گذر از ناحیه
تغییرشکلپذیر به ناحیه شکست ترد دیده میشود.
تغییر سازوکار شکست  POM/9Cدر مقایسه با  POMخالص را
احتماالً میتوان به اثر حفرهسازی نانوذرات نسبت داد .با حفرهسازی،
امکان تغییرشکل از نوع شکلپذیر فراهم شده [ ]22است ،بنابراین
ناحیهای الیهای و کشیده شده در سمت راست نمونه  POM/9Cدیده
میشود.
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(الف)

(ب)

شکل  -7تصاویر  SEMاز مقاطع شکست نمونههای آزمون کشش( :الف)  POMخالص و (ب) .POM/9C
آزمون خمش

اثر نانوذرات کلسیم کربنات بر استحکام و مدول خمشی آمیختههای
مختلف به ترتیب در شکلهای  8و  9نشان داده شده است .مقدار
استحکام خمشی در همه آمیختهها بیشتر از  POMخالص است.
بیشترین افزایش استحکام خمشی برابر با  33%بوده که با افزودن
 3 %wtنانوذرات کلسیم کربنات بهدست آمده است .مدول خمشی در
آمیخته محتوی  6 %wtنانوذرات کلسیم کربنات بیشترین مقدار بوده و
حدود  15%بیشتر از  POMخالص است .مطابق شکلهای  5و ،9

شکل  -8اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر استحکام خمشی آمیختهها.

تغییرات مدول خمشی و مدول کشسانی بر حسب تمرکز نانوذرات
دارای تطابق نسبی است
آزمون ضربه

شکل  ،10نتایج آزمون ضربه را برای آمیختههای مختلف نشان
میدهد .افزودن نانوذرات تا  6 %wtباعث افزایش استحکام ضربهای
در مقایسه با  POMخالص میشود ،ولی بهکارگیری  9 %wtنانوذرات،
بهطور جزئی استحکام ضربهای را در مقایسه با  POMخالص کاهش
میدهد .بیشترین استحکام ضربهای در نانوکامپوزیت  POM/3Cدیده
میشود که حدود  20%از استحکام ضربهای  POMخالص بیشتر است.

شکل  -9اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر مدول خمشی آمیختهها.
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شکل  -10اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر استحکام ضربهای
آمیختهها.
مطابق جدول  ،1وجود نانوذرات کلسیم کربنات تا  3 %wtباعث
افزایش قابل مالحظه در شیب بلورینگی ( )Scو در نتیجه افزایش
سرعت هستهزایی ،در ماتریس  POMمیشود .افزایش سرعت
هستهزایی میتواند منجر به دستیابی به ساختاری با گویچههای
ریزتری شود ،کاهش ابعاد گویچهها و حذف مرزهای تیز بین آنها
میتواند منجر به افزایش چقرمگی نانوکامپوزیت پلیمری شود
[ .]17،26پراکندگی مناسب نانوذرات در پلیمر ماتریس باعث پخش
انرژی ضربه در تمام مقطع میشود [ .]17با اعمال انرژی ضربه،
تمرکز تنش در محل تماس پلیمر ماتریس با نانوذرات رخ میدهد،
این عامل باعث جدایی پلیمر از ذرات و شکلگیری حفره میکرونی
حول هر ذره میشود .حفرهسازی ابتدا منجر به تغییرشکل پلیمر محاطی
نانوذرات و پس از آن باعث گسترش تغییرشکل پالستیک میشود [.]21
حفرهسازی باعث جذب و استهالک انرژی ضربه میشود و اجازه
تغییرشکل بیشتری را به ماتریس پلیمری میدهد [.]17
افزون بر این نانوذرات صلب ،به عنوان مانعی در برابر انتشار ترک
عمل میکنند [ .]30با افزایش درصد وجود نانوذرات ،تمایل ذرات
به کلوخهشدن افزایش مییابد [ .]11،32کاهش استحکام ضربهای در
آمیختههای محتوی  6و  9 %wtنانوذرات میتواند به دلیل تمایل به
کلوخهایشدن ذرات و انتشار ترک در نواحی کلوخه باشد.
در آمیخته محتوی  9 %wtنانوذرات کلسیم کربنات ،نتایج آزمون ضربه
نشاندهنده کاهش نسبی استحکام ضربهای است ،نتایج آزمون کشش
نشاندهنده افزایش مقدار ازدیاد طول تا پارگی است .در آزمون ضربه،
در مقایسه با آزمون کشش ،اعمال بار با سرعت زیاد انجام شده و مناطق
کلوخهای از ذرات ،حساسیت بیشتری به تمرکز تنش نشان میدهند .از
سوی دیگر ،در آزمون کشش انتقال بار با سرعت کمتری انجام شده و
حفرهسازی میتواند بهطور مؤثرتری در جذب انرژی مشارکت کند.
60

شکل  -11اثر افزودن نانوذرات کلسیم کربنات بر جمعشدگی آمیختهها.

جمعشدگی

شکل  ،11مقادیر جمعشدگی آمیختههای مختلف قالبگیری شده
را در جهتهای طول و عرض جریان مذاب نشان میدهد .وجود 1/5
تا  9 %wtنانوذرات کلسیم کربنات در پلیاستال ،بهطور جزئی مقدار
جمعشدگی را در مقایسه با پلیاستال خالص افزایش میدهد (شکل .)11
افزودن نانوذرات کلسیم کربنات باعث افزایش مقدار بلورینگی در
ماتریس پلیاستال میشود (جدول  ،)1افزایش درجه بلورینگی باعث
کاهش حجم مخصوص و در نتیجه افزایش جمعشدگی میشود
[ .]33،34از سوی دیگر ،وجود نانوذرات کلسیم کربنات در ماتریس
پلیاستال اثر پرکنندگی دارد و با افزایش درصد نانوذرات از درصد
پلیمر ماتریس کم میشود که این موضوع منجر به کاهش جمعشدگی
در نانوکامپوزیت میشود .نتایج آزمونهای جمعشدگی نشان میدهد،
اثر هستهزایی و اثر پرکنندگی نانوذرات بر جمعشدگی ،تقریب ًا یکدیگر
را خنثی کردهاند .افزون بر این ،نتایج اندازهگیری جمعشدگی نشان
میدهد ،نانوذرات شبهکروی کلسیم کربنات اثری تقریب ًا همسانگرد
بر جمعشدگی طولی و عرضی نمونههای قالبگیری شده از
نانوکامپوزیتهای  POM/CaCO3دارند .نتایج بهدست آمده درباره
شرایط جمعشدگی ،برای تولیدکنندگان محصوالت پلیاستالی که
تمایل دارند با حفظ شرایط ابعادی قالبهای موجود ،اقدام به بهبود
خواص مکانیکی محصول کنند ،حائز اهمیت است.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،رفتار مكانيكي ،بلورینگی ،جمعشدگی و شکلشناسی
نانوکامپوزیتهای  POM/CaCO3بهطور تجربي مطالعه شد .وجود
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 برتری خواص مکانیکی.ترد و نیز بیشترین ازدیاد طول تا پارگی است
 خالص راPOM  در مقایسه باPOM/CaCO3 نانوکامپوزیتهای
3 %wt میتوان به پراکنش تقریب ًا یکنواخت نانوذرات کلسیم کربنات تا
 برهمکنش تماسی مناسب نانوذرات کلسیم،در ماتریس پلیمری
کربنات و پلیاستال و اثر هستهزایی زیاد کلسیم کربنات در ماتریس
 وجود نانوذرات، افزون بر این نشان داده شد.پلیاستال نسبت داد
 بهطور جزئی بر شاخص جریان،کلسیم کربنات در ماتریس پلیاستال
. اثر میگذاردPOM/CaCO3 مذاب و جمعشدگی نانوکامپوزیتهای

نانوذرات کلسیم کربنات در پلیاستال باعث بهبود همزمان خواص
 شامل استحکام و مدول کششی و خمشی و استحکام،مکانیکی
 استحکام خمشی و، بیشترین مقادیر بلورینگی.ضربهای میشود
 نانوذرات کلسیم کربنات مشاهده3 %wt ضربهای در نمونه دارای
 بیشترین مقادیر مدول کشسانی و خمشی در نانوکامپوزیت دارای.شد
 نتایج آزمون کشش و. نانوذرات کلسیم کربنات بهدست آمد6 %wt
 سازوکار،شکلشناسی مقاطع نمونههای آزمون کشش نشان میدهد
 نانوکامپوزیت حاوی، خالص از نوع ترد بودهPOM شکست در
 نانوذرات کلسیم کربنات دارای یک مرز گذر از شکست نرم به9 %wt
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