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n recent years considerable efforts have been made to develop gas impermeable
polymer systems. Compared with metal system counterparts they have advantages
such as low density and production costs. The most important challenge in
development of impermeable polymer systems is to reduce their gas permeability
by proper selection of system composition and process conditions. In this work,
nanoparticles were initially synthesized using Al (NO3)3•9H2O and sodium dodecyl
sulfate as a structure-directing agent via hydrothermal method and a plate-like structure
was characterized by FESEM and EDAX analyses. In the second step, epoxy/platelike nanoalumina nanocomposites and epoxy-carbon fiber composites containing 1,
2.5, and 5 wt% nanoalumina were prepared. The effect of nanoparticle loading level on
permeability of nitrogen, argon, and carbon dioxide in epoxy/plate-like nanoalumina
nanocomposites was investigated. It was observed that the permeability of epoxy/
plate-like nanoalumina nanocomposites toward nitrogen, argon, and carbon dioxide
gases reduced 83%, 74%, and 50%, respectively. It was deduced that the permeability
reduction was clearly associated with the diameter of gas molecules. Generally
speaking, the results showed that the incorporation of plate-like nanoalumina particles
significantly reduced the gas permeability. Also, carbon dioxide gas permeability of
carbon fiber epoxy composites containing plate-like nanoalumina was investigated
to show the effect of ingredients on the gas permeability of the system. The results
indicated that carbon dioxide gas permeability of epoxy carbon fiber composite
containing 5 wt% of plate-like nanoalumina was totally reduced 84%.
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چکیده
امروزه ،تالشهای قابل توجهی در زمینه ساخت سامانههای پلیمری ناتراوا در برابر گاز انجام

میشود .این سامانهها در مقایسه با سامانههای فلزی مزایایی همچون چگالی کم و هزینه ساخت

واژههای کلیدی
نانوآلومینای صفحهای،
اپوکسی،
الياف کربن،
آبگرمایی،
نانوکامپوزيت

کمتری دارند .از مهمترين چالشها در زمينه ساخت سامانههای پلیمری ،انتخاب مناسب اجزا و
شرایط فرایندی با هدف کاهش تراوايی گازهای مختلف است .در این پژوهش ،ابتدا نانوذرات با
استفاده از آلومینیم نیترات  9آبه و سدیم دودسیل سولفات ،بهعنوان عامل ایجاد ساختار به روش

آبگرمایی سنتز شد .سپس ،با استفاده از آزمونهای  FE-SEMو  EDAXبهعنوان نانوآلومينای
صفحهای شناسایی شد .در مرحله دوم ،نانوکامپوزیت اپوکسی حاوی نانوآلومینای صفحهای و
کامپوزيت اپوکسی -الیاف کربن حاوی مقادير مختلف نانوآلومینای صفحهای ساخته شد .مقادير

نانوآلومينای صفحهای اضافه شده به رزين اپوکسی در هر دو سامانه  2/5 ،1و  5%وزنی بود.
اثر مقدار بارگذاری نانوذرات بر تراوايی گازهای نیتروژن ،آرگون و کربن دیاکسید در نمونههای
نانوکامپوزیتی اپوکسی -نانوآلومینای صفحهای اندازهگیری شد .مشاهده شد تراوايی نیتروژن،
آرگون و کربن دیاکسيد به ترتيب  74 ،83و  50%کاهش یافته و مقدار کاهش تراوايی ،با قطر
مولکول گاز متناسب است .بهطور کلی ،استفاده از نانوآلومینای صفحهای باعث کاهش چشمگیر

تراوايی گاز شده است .همچنین ،تراوايی گاز کربن دیاکسید در نمونههای کامپوزیت اپوکسی-

الیاف کربن حاوی نانوآلومینای صفحهای با هدف مشخصکردن اثر اجزا بر تراوايی سامانه
بررسی شد .نتايج نشان داد ،تراوايی گاز کربن دیاکسید در نانوکامپوزیت اپوکسی -الیاف کربن
حاوی  5%وزنی نانوآلومینای صفحهای  84%کاهش یافته است.
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مقدمه
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رزین اپوکسی ،پليمری گرماسخت با قابليتهای متنوع کاربردی نظير
پوشش سطوح ،روکشدهی و تهيه قطعههای کامپوزیتی است .از
ویژگیهای بارز این رزین میتوان به چقرمگی زیاد (حدود  7برابر
رزینهای فنولی) و جمعشدگی اندک پس از پخت (حدود ،)2%
قابليت پخت در دماهاي مختلف و چسبندگی خوب به بسترهای
گوناگون اشاره کرد .از جمله قطعههای کامپوزيتی ساخته شده از
جنس الیاف کربن و رزین اپوکسی ،مخازن کامپوزیتی زیر فشار
حاوی گاز هستند که افزون بر کاهش وزن و قيمت تمام شده ،از
لحاظ کارايی با مخازن فلزی رقابت میکنند [.]1
نفوذ گاز در این مخازن بسیار حائز اهمیت است ،زیرا باعث
تخریب و کاهش طول عمر آنها میشود .از روشهای مرسوم
برای کاهش تراوايی میتوان به پوشش سطح مخزن با الیه نازکی
از مواد ناتراوا اشاره کرد .این روشها معموالً گرانقيمتاند و در
دراز مدت قابل استفاده نیستند .با ظهور نانوکامپوزیتهای پلیمری،
پنجره جدیدی به روی پژوهشگران برای بهبود خواص تراوايی
پلیمرها گشوده شده است [ .]2تاکنون مطالعات زیادی در زمینه
خواص تراوايی نانوکامپوزیتهای پلیمری برپایه ماتریسهای مختلف
از جمله پلیاتیلن ترفتاالت [ ،]3پلیاتیلن [ ،]4پلیمتیل متاکریالت
[ ،]5پلیآمید [ ،]6اپوکسی [ ]7،8و اتیلن وینیل استات [ ]9انجام
شده است .تراوايی این کامپوزیتها نسبت به اکسیژن ،نیتروژن،
کربن دیاکسید ،بخار آب ،هیدروژن و هلیم بررسی شده است.
شایان ذکر است ،وجود حجم آزاد برای نفوذ گاز به داخل پلیمرها
ضروری است .اگر به نحوی بتوان حجم آزاد را کاهش داد ،نفوذ
نیز کاهش مییابد [ .]10با توجه به اين مطلب ،خواص تراوایی
نانوکامپوزیتهای پليمری بهطور چشمگیری با افزودن نانوذرات
صفحهای بهبود مییابد .نانوذرات صفحهای با ایجاد مسیر تنگاتنگ،
پرپیچ و خم و طوالنیتر ،نفوذ مولکولهای گاز را به تأخیر میاندازند .از
مهمترين نانوذرات اليهای برای کاهش تراوایی میتوان به گرافن [ ]11و
سیلیکاتهای الیهای از جمله مونتموریلونيت [ ]12،13اشاره کرد.
ت موریلونيت از مرسومترین نانوذرات اليهای برای بهبود خواص
مون 
تراوايی نانوکامپوزیتهاست .گزارش شده است ،اضافهکردن حدود
 3%وزنی از آن میتواند تراوايی گاز را تا  50%کاهش دهد [ .]13برای
ف مونتموریلونيت در برابر خوردگی
گازهای ویژه ،به علت ضع 
ناشی از تماس با گاز ،استفاده از سراميکهای مهندسی الزم است.
هدف پژوهش حاضر ،کاهش چشمگير تراوایی همراه با رفع ضعف
به خوردگی نانوکامپوزیت نسبت به گازهای ویژه است .آلومینا
بهعنوان یکی از سرامیکهای مهم مهندسی با خواصی همچون

ضریب گرمایی کم ،مقاومت به خوردگی و پایداری گرمایی زیاد ،در
ساخت عایقهای گرمایی و مواد نسوز ،کاتالیزورها و کامپوزیتهای
ویژه کاربرد دارد .صرفنظر از بهبود خواص تراوايی و مکانیکی
نانوکامپوزیتهای دارای نانوآلومینا ،استفاده از آن به حفظ خواص
نوری و شفافیت نانوکامپوزیت نسبت به سایر نانوکامپوزیتها منجر
میشود [ .]14تاکنون گزارشی در باره استفاده از نانوذرات آلومینای
صفحهای در ماتریس اپوکسی برای بررسی تراوایی ارائه نشده است.
در اين پژوهش ،ابتدا نانوآلومینای صفحهای با کنترل شرایط فرایند
به روش آبگرمایی سنتز شد که در تقویت ماتریس اپوکسی برای
آغشتهسازی الیاف کربن و ایجاد مسیر پرپیچ و خم برای ممانعت
از تراوايی گاز استفاده میشود .در ادامه ،نانوكامپوزيتهای اپوکسی
حاوی نانوآلومينای صفحهای ،به روش اختالط مستقيم و سپس
نانوكامپوزيت اپوکسی-الیاف کربن حاوی نانوآلومينای صفحهای تهيه
شدند و اثر نانوآلومينای صفحهای بر کاهش تراوايی نانوکامپوزیتهای
حاصل تعيين و گزارش شد.

تجربی
مواد

در اين پژوهش ،از سدیم دودسیل سولفات با چگالي ،1/01 g/cm3
آلومینیم نیترات  9آبه با چگالي  0/388 g/cm3ساخت شركت ،Merck
رزین اپوکسی  LY-5052با اپوکسی اکیواالن  ،6/6 g/eqسختکننده
 HY-5052ساخت شرکت  ،Huntsmanالیاف کربن  T-300ساخت
آمريکا با مشخصات مندرج در جدول  1و نانوآلومینای صفحهای
سنتز شده استفاده شد.

جدول  -1مشخصات الیاف کربن.
مشخصه

استحکام کششی ()MPa
مدول کششی ()GPa
کرنش ()%
چگالی ()g/cm3
قطر رشته ()µm
وزن واحد سطح ()g/m2
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3530
230
1/5
1/76
7
300
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دستگاهها و روشها
سنتز نانوآلومینای صفحهای

ابتدا محلولهای  Aو  Bبه ترتیب از حلکردن  29/9 gآلومینیم نیترات
 9آبه در  40 gآب مقطر در دمای محیط و حلکردن  2/8 gسدیم
دودسیل سولفات در  70 gآب مقطر در دمای  50°Cتهیه شد .سپس،
محلول  Aقطرهقطره ضمن همزدن به محلول  Bدر دمای  50°Cاضاف ه و
محلول حاصل بهمدت  15 minهمزده شد .آنگاه محلول آمونیاک
قطرهقطره به محلول اخير اضافه شد تا  pHآن به  2/5برسد .تعلیق
حاصل بهمدت  15 minديگر همزده شد و سپس داخل اتوکالوی با
طول  25 cmو قطر  2 cmاز جنس فوالد ضدزنگ با پوشش تفلون،
ریخته شد و (شکل  )1بهمدت  90 hدر دمای  120°Cنگهداری شد.
پس از آن اتوکالو تا دمای محیط خنک شد .برای جداسازی پودر،
از روش مرکزگریزی استفاده شد .پودر حاصل با اتانول و آب مقطر
شستوشو و برای خشکشدن ،بهمدت 16 hدرون گرمخانه با دمای
 50°Cقرار داده شد .پودر در کوره با سرعت  1°C/minتا دمای
 800°Cگرمادهی و  5 hدر اين دما نگهداری شد.
در پایان ،محصول با سرعت بسیار کم در کوره درببسته ،خنک
شد .موفقيت در سنتز تکرارپذير نانوآلومینای صفحهای با شکلشناسی
مطلوب ،هر بار با میکروسکوپ الکترونی پویشی تأييد شد .از عوامل
مؤثر بر شکلشناسی نانوآلومینای صفحهای میتوان به  ،pHزمان و
دمای واکنش اشاره کرد .در این پژوهش ،اثر  pHبهعنوان مهمترین
عامل اثرگذار بر شکلشناسی در زمان و دمای واکنش ثابت بررسی
شده است .برای بررسی اثر  ،pHنانوآلومینا در pHهای  2/5تا 9/5
سنتز شد.

مخلوط حاصل برای حبابگیری بهمدت  10 minدر گرمخانه خأل
قرار داده شد .پس از آن مخلوط روی صفحهای از جنس متیل
متاکریالت ریخته شده و با استفاده از دستگاه فیلمکش به شکل
فیلمی با ضخامت  150 mmدر آمد .فیلم حاصل طی دو مرحله پخت
شد .ابتدا بهمدت  24 hدر دمای محیط پخت ابتدايی و سپس برای
 15 hدر دمای  50°Cپخت تکمیلی شد .مراحل انجام کار در شکل 2
خالصه شده است.
ساخت فیلم نانوکامپوزیتی اپوکسی حاوی نانوآلومینای صفحهای

مراحل ساخت فیلم نانوکامپوزیتی اپوکسی حاوی نانوآلومینای
صفحهای مشابه مراحل ساخت فیلم اپوکسی خالص است ،با این
تفاوت که پیش از افزودن سختکننده ابتدا نانوآلومینای صفحهای
به رزین اپوکسی اضافه شده و بهمدت  16 hبا استفاده از همزن
مکانیکی مخلوط شد .سپس ،مخلوط حاصل بهمدت  20 minدر
معرض همگنساز فراصوتی قرار داده شد.
ساخت کامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن

ابتدا رزین اپوکسی و سختکننده به نسبت استوکیومتری  1به 0/38
بهمدت  15 minبا استفاده از همزن مکانیکی مخلوط شدند .سپس،
مخلوط حاصل برای حبابگیری بهمدت  10 minدرون گرمخانه
خأل قرار داده شد .پس از آن ،تکالیه الیاف کربن بافته شده به روش
دستی با مخلوط حاصل آغشته و قالبگیری شد و به مدت  24 hزیر
پرس سرد قرار گرفت .سپس از قالب جدا شده ،برای پخت تکمیلی

ساخت فیلم اپوکسی خالص

ابتدا رزین اپوکسی و سختکننده به نسبت استوکیومتری  1به 0/38
بهمدت  15 minبا استفاده از همزن مکانیکی مخلوط شدند .سپس،

شکل -1اتوکالو استفاده شده برای سنتر نانوآلومينای صفحهای.
46

شکل  -2مراحل ساخت فیلم اپوکسی خالص.
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 15 hدر دمای  50°Cقرار داده شد.

ساخت نانوکامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن دارای نانوآلومینای صفحهای

پس از اختالط نانوآلومینای صفحهای و رزین اپوکسی با همزن
مکانیکی و سپس قراردادن در معرض امواج فراصوت ،سختکننده به
مخلوط حاصل اضافه شد .پس از همزدن و به دنبال آن حبابگیری،
تکالیه الیاف کربن بافته شده با مخلوط اخير آغشته شده ،قالبگیری و
پخت میشود .برای شکلشناسی نانوآلومینای صفحهای سنتز شده ،از
میکروسکوپ الکترونی پویشی گسیل میدانی مدل  S-4160ساخت
 Hitachiژاپن استفاده شد .همچنین ،برای بررسی نحوه پراکنش
نانوآلومینای صفحهای در ماتریس اپوکسی از آزمون  EDAXهمراه
با تصویربرداری نگاشت استفاده شد .در این آزمون نمونهها با ابعاد
 5×5 mmروی نگهدارنده چسبانده و با طال پوششدهی شدند.
گفتنی است ،هنگامی که تحلیل  EDAXانجام میشود ،نقاط روشن
در زمینه تاریک مشاهده میشود که این نقاط روشن نمایانگر وجود
نانوآلومینای صفحهای است.
آزمون تراوايی

بهترين روش براي اندازهگيري تراوايی غشاهاي با تراوايی کم ،روش
حجم ثابت است (شکل  .)3سامانه حجم ثابت بدون نشتي بوده و
نتايج حاصل از آن دقيقتر است .غشا روي پايهاي از فلز و كاغذ
صافي قرار ميگيرد .براي ثابت نگاهداشتن دماي سلول و نیز امكان
انجام آزمون در دماهاي زیاد ،سلول داخل گرمخانه قرار ميگيرد.
ابتدا مقدار نشتي ذاتي بخش خوراك و گاز عبوري با استفاده از فويل
آلومينيمی بهعنوان غشا بهمدت دو روز اندازهگيري میشود .سپس،
شير اتصال به سامانه خأل بسته شده ،افزايش فشار در سامانه براي يك
روز مشاهده میشود .مقدار افزايش فشار در سامانه در اين مرحله،

مقدار نشتي ذاتي سامانه را نشان ميدهد .آزمون براي فويل آلومينيم
ديگری تكرار میشود تا از مقدار نشتي اطمينان حاصل شود .پس
از تعيين مقدار نشتي سامانه ،پیش از انجام آزمون تراوايی ،مجموعه
دستگاهی حداقل براي  24 hدر خأل قرار ميگيرد .براي اطمينان از
تخليه کامل مجموعه دستگاهي ،شيرها بسته شده ،افزايش فشار داخل
سامانه مشاهده میشود .اگر افزايش فشار به اندازه مقدار نشتي ذاتي
سامانه باشد ،به معنای تخليه خوب آن است .سپس ،شير ورودي
گاز به سلول باز و فشار خوراک اندازهگيري میشود .فشار خوراک
به نوع غشا و حجم تراوا بستگي دارد .برحسب مقدار تحمل غشا،
فشار معموالً بين  2 barتا  5 barتنظیم ميشود .مقدار گاز عبوری با
حسگر فشار ثبت شده ،دادهها با فاصله زمانی  ،1 sبهکمک نرمافزار
ذخیره میشوند .پس از آنکه عدد نشاندهنده با حسگر فشار پس از
گذشت حداقل  5 minثابت ماند ،آزمون به پایان میرسد .با رسم
نمودار فشار-زمان و محاسبه شیب نمودار ،طبق معادله ( )1تراوايی
برحسب  Barrerگزارش میشود:
			
()1

273.15 × 10 1 0 × V × 1  dp 
 
760AT((P0 × 6)/14.7 )  dt 

 Vحجم محفظه ( l ،)110 cm3ضخامت نمونه ( A ،)cmسطح
مقطع نمونه ( T ،)11/34 cm2دمای انجام آزمون ( )Kو  P0فشار
آزمون ( )psiاست .در این آزمون ،ضخامت نمونه اپوکسی دارای
نانوآلومینای صفحهای  100 mmو ضخامت الیه کامپوزیت اپوکسی-
الیاف کربن حاوی نانوآلومینای صفحهای  500 mmبود.
و

نتایج و بحث
شکلشناسی پودر سنتز شده

شکل  -3مجموعه دستگاهي اندازهگيري عبورپذیری.

=P

در شکل  4تصاویر  SEMنانوآلومينای سنتز شده در pHهای  2/5تا
 9/5نشان داده شده است .از آنجا که سرعت آبکافت پیشمادههای
آلومینیم ،همچون آلومینیم نیترات و آلومینیم کلرید در محیطهای آبی
بسیار زیاد است ،اغلب اوقات محصوالتی با ساختارهای بینظم ایجاد
میشود .اگر بتوان به نحوی از اتصال ورقههای یاد شده جلوگیری
کرد ،میتوان ساختار دلخواه را ایجاد و کنترل کرد .برای کنترل
بهتر ساختار از عوامل سطحفعال استفاده میشود .بوهمیت ساختار
ورقهای دارد و این ورقهها با پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل
میشوند [.]15
سدیم دودسیل سولفات یک سر آبدوست با بار منفی و یک
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(الف)

				
(ب)

(ج)

(هـ)
					
(د)
				
شکل  -4تصاویر  SEMپودر سنتز شده در ( :pHالف) ( ،2/5ب) ( ،3/5ج) ( ،5/5د)  7/5و (ه) .9/5
دم آبگریز یا همان دم هیدروکربنی دارد .سر آبدوست با بوهمیت
واکنش داده و از تشکیل پیوند هیدروژنی بین ورقههای بوهمیت
جلوگیری میکند .استفاده از آمونیاک آبی به آبکافت آمونیاک منجر
شده و یون مطابق واکنش ( )2ایجاد میشود:
			
()2

NH 3 + H 2 O ⇔ NH 4+ + OH -

هر چه محیط بازیتر باشد ،یون بیشتری در محیط وجود دارد که
با بخش منفی سدیم دودسیل سولفات واکنش داده و آن را مسموم
میکند .بنابراین ،ورقههای بوهمیت فرصت بیشتری برای رشد عرضی
پیدا میکنند .پس در محیطهای اسیدی سدیم دودسیل سولفات باعث
جلوگیری از رشد عرضی میشود .از سوی دیگر در pHهای بیشتر،
مسمومیت عامل سطحفعال ،باعث افزایش غلظت مونومرهای سدیم
دودسیل سولفات شده که در این غلظت میسلها تشکیل میشوند.
میسلها از لحاظ انرژی نسبت به مولکولهای آزاد در محلول
آبی ،سطح انرژی کمتری دارند که از دالیل تشکیل میسلها در
محلولهاست .در این ساختارها مولکولها بهگونهای شکل میگیرند
که دم هیدروکربنی در مرکز و سرهای قطبی در اطراف سطح قرار
48

دارند .اندازه و شکل این میسلها بهوسیله ویژگیهای مولکولهایی
تعیین میشود که میسلها از آنها بهوجود میآیند .مساحت سر قطبی و
طول دم هیدروکربنی که با پارامتر بیبعد فشردگی ،معادله ( )3بیان
میشوند ،تعیینکننده شکل میسل است [:]15
 = Vcپارامتر فشردگی
				
()3
a 0lc

در این معادله Vc ،حجم زنجیرها a0 ،مساحت بهینه سرهای قطبی و
 lcطول بحرانی زنجیرهاست .در واقع ،پارامتر فشردگی نسبت حجم
دمهای هیدروکربنی به حجم تصویر شده مساحت بهینه سرهای
قطبی است .مقادیر کوچک پارامتر فشردگی به تشکیل ساختارهايی
با خمیدگی زیاد مانند کره و مقادیر بزرگ پارامتر فشردگی به تشکیل
ساختارهايی با خمیدگی کم نظير ساختارهای الیهای منجر میشوند.
سدیم دودسیل سولفات ،عامل سطحفعال تکزنجیری با سر قطبی
بزرگ بوده که پارامتر فشردگی آن کمتر از  0/33است و به تشکیل
میسل کروی تمایل دارد [ .]15یونهای  Al3+داخل این میسلها بهدام
افتاده ،رشد ذرات از شکل میسلها پیروی میکند ،در نتیجه ذرات
کروی تشکیل میشوند .پس در pHهای برابر  3/5 ،2/5و  5/5به
ترتیب آلومینا با ساختارهای صفحهای ،مکعبی و کروی ایجاد میشود
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(الف)

(ب)

شکل  -5تصویر  SEMپودر سنتز شده در  pHبرابر ( :2/46الف) پیش و (ب) پس از عملآوری گرمایی.
که این پیشبینی با تصاویر  SEMمطابقت دارد .با افزایش  pHاز 5/5
به  7/5ساختار کروی حفظ میشود ،ولی ذرات بههم چسبیدهاند .در
 pHبرابر  9/5ساختار کلوخهای تشکیل میشود که دلیل این موضوع
به پتانسیل زتا نسبت داده شده است .نقطه همبار برای آلومینا با فاز
گاما حدود  7/5است [ .]16هنگامی که  pHبه حدود نقطه همبار
میرسد ،نیروهای جاذبه واندروالس بر نیروهای دافعه غلبه میکنند و
ذرات به تشکیل کلوخه تمایل مییابند که این پیشبینی نیز با تصاویر
 SEMدر شکل ( 4د و ه) مطابقت دارد .با توجه به مطالب گفت ه شده و
اینکه هدف سنتز نانوآلومینا با ساختار صفحهای است ،محدوده بهینه
 pHمحلول 2/5 ،تشخیص داده شد .با کاهش  pHمحلول از  2/5به
 2/46نانوآلومینای صفحهای با ضخامت کمتر از  100 nmبا موفقيت
توليد میشود .تصاویر  SEMنانوآلومینای صفحهای مربوط به pH
برابر  2/46پیش و پس از عمليات گرمایی در شکل  5نشان داده
شده است.

تراوايی گاز در اپوکسی خالص و نانوکامپوزیت اپوکسی دارای
نانوآلومینای صفحهای

در شکل  7تراوايی گازهای نیتروژن ،آرگون و کربن دیاکسید در
نانوکامپوزیت اپوکسی حاوی نانوآلومینای صفحهای در مقایسه با
اپوکسی خالص نشان داده شده است .مقدار کاهش عبورپذیری به قطر

		

(الف)

شکل شناسی نانوکامپوزیت اپوکسی حاوی نانوآلومینای صفحهای

شکل -6الف تصویرنگاشت نانوکامپوزیت اپوکسی حاوی  5%وزنی
نانوآلومینای صفحهای را نشان میدهد .از تصویرنگاشت برای تحلیل
پراکنش نانوآلومينا در ماتریس پلیمری استفاده میشود .در شکل
-6ب از راست به چپ ،نقاط روشن به ترتيب نشاندهنده اکسيژن و
آلومينيم است .با توجه به تصاویر مشاهده میشود ،نانوآلومینا بهخوبی
داخل ماتریس اپوکسی پخش شده است که نشاندهنده سازگاری
خوب نانوآلومینا با ماتریس اپوکسی است.

		

(ب)

شکل ( -6الف) الگوی  EDAXو (ب) تصویرنگاشت نانوکامپوزیت
اپوکسی با  5%وزنی نانوآلومینای صفحهای.
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شکل  -7تراوايی گازهای نیتروژن ،آرگون و کربن دیاکسید در
نانوکامپوزيت اپوکسی دارای درصدهای مختلف وزنی نانوآلومينای
صفحهای.
مولکولهای گاز بستگی دارد .مقادیر کمی قطر مولکولهای گازهای
مختلف در جدول  2آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،برای
نیتروژن مقدار کاهش عبورپذیری  ،83%برای آرگون  74%و برای
کربن دیاکسید این مقدار معادل  50%بوده است .بنابراين ،مقدار
کاهش بهطور معکوس با قطر مولکول گاز متناسب است .وجود حجم
آزاد عامل اصلی نفوذ گاز به داخل پلیمرهاست .اگر بتوان به نحوی
حجم آزاد را کاهش داد ،نفوذ نیز کاهش مییابد .استفاده از نانوذرات
از تحرک بخشهای زنجیرهای پلیمری جلوگیری کرده ،باعث کاهش
حجم آزاد میشود .از سوی دیگر ،نانوذرات در پلیمرهای گرماسخت
همچون رزین اپوکسی بهعنوان عامل ایجاد اتصاالت عرضی عمل
کرده ،با افزایش چگالی اتصاالت عرضی ،حجم آزاد کاهش مییابد.
طبق مدل پیشنهادی  ]17[ Nielsenنانوآلومينای صفحهای بهعنوان فاز
ناتراوا در برابر عبور گاز عمل کرده ،به ایجاد مسیر پرپیچ و خم منجر
میشود ،در نتیجه گاز برای نفوذ به داخل پلیمر باید مسیر طوالنیتری
را طی کند ،بهعبارت ديگر نفوذ کاهش مییابد.
ضریب تراوايی ،حاصلضرب ضریب نفوذ در ضریب انحاللپذیری
است .ضریب نفوذ به قطر مولکول نفوذکننده بستگی دارد و با افزایش
قطر ،ضریب نفوذ کاهش مییابد .افزون بر قطر مولکول نفوذکننده،
ضریب انحاللپذیری نیز در عبورپذیری مؤثر است .ضریب
انحاللپذیری کربن دیاکسید در پلیمرها بسیار زیاد است [ ]18که
جدول  -2قطر مولکول گازهای نیتروژن ،آرگون و کربن دیاکسید [.]18
گاز

قطر مولکول ()nm

نیتروژن

0/364

کربن دیاکسید

0/33

آرگون
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0/34

شکل  -8تراوايی کربن دیاکسید در نانوکامپوزیت اپوکسی-الیاف
کربن دارای نانوآلومينای صفحهای.
به افزایش تراوايی این گاز در مقایسه با گازهای نیتروژن و آرگون
منجر میشود.
تراوايی کربن دیاکسید در نانوکامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن دارای
نانوآلومینای صفحهای

تراوايی کربن دیاکسید در نانوکامپوزیت اپوکسی-الیاف کربن حاوی
نانوآلومینای صفحهای در شکل  8نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،تراوايی کربن دیاکسید در نانوکامپوزیت مزبور با
وجود  5%وزنی نانوآلومینای صفحهای در مقایسه با اپوکسی خالص
حدود  84%کاهش یافته است که سهم الیاف کربن در کاهش تراوايی
با  60%وزنی معادل  34%و سهم نانوذرات صفحهای با  5%وزنی
معادل  50%است .مشاهده میشود ،با استفاده از  60%وزنی الیاف
کربن ،تراوايی اپوکسی از ( 6/1شکل  )7به ( 4/1شکل  )8کاهش
یافته است ،ولی استفاده از فقط  5%وزنی نانوآلومینای صفحهای
موجب کاهش تراوايی از  6/1به ( 2/9شکل  )7شده است .در نتیجه،
با مقایسه این دادهها ،اهمیت استفاده از نانوذرات صفحهای در کاهش
تراوايی گاز بهخوبی آشکار میشود.

نتیجهگیری
نانوآلومینای صفحهای با استفاده از آلومینیم نیترات  9آبه و عامل
سطحفعال آنیونی بهعنوان عامل ایجاد ساختار ،با کنترل شرایط فرایند،
با موفقيت سنتز شد .سپس ،نانوکامپوزیتهای اپوکسی نانوآلومینای
صفحهای و اپوکسی-الیاف کربن دارای نانوآلومینای صفحهای ساخته
شد .مشاهده شد ،نانوآلومینای صفحهای بهخوبی درون ماتریس
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 و سهم نانوآلومينای34%  وزنی در کاهش تراوايی معادل60% با
. است50%  وزنی معادل5% صفحهای با
قدردانی

از دانشگاه تربيت مدرس و ستاد ويژه توسعه فناوری نانو به دلیل
. تشکر و قدردانی میشود،حمایت از این پژوهش

اپوکسی پخش شده که نشاندهنده سازگاری خوب نانوآلومینای
 نانوکامپوزیت اپوکسی حاوی.صفحهای با ماتریس اپوکسی است
 آرگون و، وزنی نانوآلومینای صفحهای در برابر گازهای نیتروژن5%
 و74 ،83 کربن دیاکسید در مقايسه با اپوکسی خالص به ترتیب
 کاهش تراوايی نانوکامپوزیت اپوکسی. کاهش تراوايی نشان داد50%
 وزنی نانوآلومینای صفحهای در برابر گاز کربن5% الیاف کربن حاوی
 است که سهم الیاف کربن84% ،دیاکسید نسبت به اپوکسی خالص
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