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ypothesis: Thermal insulating materials are essential in optimization of
energy consumption and to reduce heat and energy loss. Lightweight thermal
insulator materials can reduce weight/density and improve the performance of
final product. One of the ways to approach lightweight thermal insulator is to develop
porous polymeric nanocomposites with low density and good thermal insulation
properties. Cork is a cellulosic material with microcells that are widely used in
lightweight thermal insulating applications. Porous structure in cellulosic cork allows
it to be chosen as an adequate thermal insulator, especially in aerospace applications.
Since cork has low density and very low thermal conductivity, many research works
are conducted to reduce its thermal conductivity and improving its thermal stability.
Methods: In order to improve the thermal insulation performance and ablation of
silicone/cork composite, a novolac aerogel nanostructure was used. Novolac aerogel
had a nanoporous structure with very low density, thermal conductivity and thermal
diffusivity. The presence of novolac aerogel in the microcell structure of cock and
filling its porous spaces led to higher density of the cork, eliminated the air thermal
convection process in its microcells, and it therefore decreased the thermal conductivity
and thermal diffusivity of the composites, significantly.
Finding: The mechanism of heat transfer elimination of novolac aerogel by convection
could decrease the thermal conductivity and thermal diffusivity of silicone/cork
composites by 39% and 45%, respectively, due to pore size reduction. Also, the
aerogel could increase thermal stability and thermal resistance and the residual char
with adequate thermal stability. Moreover, a resole/graphene oxide coating layer on
the composites surface could significantly improve the composites thermal ablation.
Under these conditions, the back surface temperature of composite in the presence of
aerogel nanostructure decreased by 55%.
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چکیده
عایقهای گرمايي براي بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش اتالف گرمايي در خور توجه هستند.

استفاده از عایقهای سبک سبب کاهش وزن و بهبود کارایی محصول نهایی میشود .یکی از
رویکردها برای دستیابی به عایق سبک ،ساخت نانوکامپوزیتهایی با چگالی كم و خواص عایقی

واژههای کلیدی
عایق فراسبک،
چوبپنبه،
عایق فداشونده،
رسانندگی گرمايي،
ایروژل نوواالك

مناسب است .چوبپنبه ،مادهای سلولوزی با سلولهای میکرونی است که کاربرد گستردهای در
عایقهای گرمايي سبک دارد .به دلیل وجود ساختار متخلخل در چوبپنبه ،این ماده بهعنوان یکی

از بهترین عایقهای گرمايي استفاده میشود که چگالی و رسانندگی گرمايي كمي دارد .تالشهای
بسیاری برای کاهش هرچند ناچیز رسانندگی گرمایی آن انجام شده است .در این پژوهش ،براي

بهبود عملکرد گرمايي و فداشوندگی کامپوزیت سیلیکون-چوبپنبه ،از ایروژل نوواالك با ساختار
متخلخل سلولباز نانومتری و چگالی ،رسانندگی گرمایی و نفوذ گرمايي بسیار کم استفاده شده
است .وجود ایروژل نوواالك در حفرههاي میکرونی چوبپنبه و پرکردن آنها ،سبب افزایش نسبی

چگالی کامپوزیت ،حذف انتقال گرمای جابهجایی هوا در سلولهای چوبپنبه ،کاهش چشمگیر

رسانندگی گرمایی و نفوذ گرمايي چوبپنبه میشود .رسانندگی گرمایی بسیار كم ایروژل،
دستیابی به کامپوزیتی با رسانندگی گرمایی و چگالی کم را ممکن ساخته است ،بهطوری که
وجود ایروژل در کامپوزیت سیلیکون-چوبپنبه سبب کاهش  39%رسانندگی گرمایی و  45%نفوذ
گرمايي کامپوزیت نسبت به کامپوزیت بدون ایروژل شده است .با وجود ایروژل ،پایداری گرمايي و

مقاومت گرمايي کامپوزیت افزایش و پایداری زغال تشکیل شده بهبود یافته است .همچنین ،وجود
ایروژل در حفرههاي چوبپنبه و اعمال پوشش نهایی رزول-گرافن اکسید روی سطح نمونه،

سبب بهبود رفتار فداشوندگی کامپوزیت سیلیکون-چوبپنبه-ایروژل و کاهش  55%دمای پشت
کامپوزیت فداشونده نسبت به نمونه بدون ایروژل شد.
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مقدمه

چوبپنبه مادهای طبیعی ،تجدیدپذیر و پایدار بوده و از بافت یکنواختی از
سلولهاي با دیواره نازک تشکیل شده است [ .]1ساختار دیواره چوبپنبه
به شكل سلولبسته و شبیه النه زنبور [ ]2و مواد شیمیایی تشکیلدهنده
دیواره آن سابرین ( ،)30-60%لیگنین ( ،)19-22%پلیساکارید
( )12-20%و مواد فرار ( )9-20%است [ .]3از مهمترین ویژگیهای گرمايي
چوبپنبه ،میتوان به رسانندگی گرمایی كم (،)0/040-0/045 W/mK
جذب انرژی زياد ،ضریب انبساط گرمايي كم ( ،)4×10-5 1/ Kچگالی
كم ( )0/14-0/17 g/cm3و مقاومت به آتش اشاره کرد [ .]4-6برای
افزایش خواص مکانیکی ،گرمايي و فداشوندگی چوبپنبه ،میتوان
از بسترهای پلیمری استفاده کرد [ .]5،7،8بهبود چوبپنبه بهكمك
بسترهای پلیمری سبب تغییرات چشمگیري در خواص مکانیکی و
گرمايي و استفاده در کاربردهای ويژه (مانند هوافضا) شده است [.]9
 Senو همکاران [ ]6نشان دادند ،چوبپنبه تا دمای  200°Cپایدار است و
ساختار دیوارهها سالم میماند .اما ،پس از این دما ،بسته به شار
گرمايي ،دما و مدت گرمادهی ،کاهش ضخامت دیوارهها ،تخریب و
تغییر خواص چوبپنبه مشاهده میشود .در پژوهش دیگري Fernandes ،و
همکاران [ ]9اثر وجود چوبپنبه در بستر پلیمری را بررسی کردند.
در این پژوهش ،افزودن  50%پودر چوبپنبه به بستر  PPو PE
موجب بهبود مقاومت به آتش و خواص مکانیکی هر دو کامپوزیت
شده است .همچنین ،وجود چوبپنبه در این کامپوزیت سبب کاهش
سرعت تخریب کامپوزیت شده و با افزایش دمای تخریب ،همانند
تأخیرانداز شعله عمل کرده است .در پژوهش دیگری ،وجود چوبپنبه
سبب بهبود خواص مکانیکی ،ضربهپذیری و گرمايي اپوکسی شده
است [ Bachar .]10،11و همکاران [ ]12با استفاده از چوبپنبه
توانستند خواص گرمايي مصالح ساختمانی را بهطور شايان توجهی
بهبود داده و با کاهش  29%چگالی ،وزن محصول نهایی را کاهش
دهند .همچنین در پژوهش دیگري ،کاهش اندازه پودر چوبپنبه و
توزیع مناسب آن سبب کاهش شايان توجه رسانندگی گرمایی
شده است [ .]13بنابراین انتظار میرود ،با کاهش اندازه حفرههاي
چوبپنبه ،رسانندگی گرمایی نیز کاهش يابد.
 Gulو همکاران در دو پژوهش مشابه [ ]14،15اثر چوبپنبه را بر
خواص مکانیکی و گرمايي الستیک  EPDMبا هدف یافتن جایگزین
مناسبي برای پرکننده آزبست بررسی کردند .وجود  20%چوبپنبه
در الستیک  EPDMموجب افزایش استحکام کششی و سختی شده و
چگالی کامپوزیت  39%کاهش یافته است .وجود چوبپنبه در بستر
سبب زغالگذاری و کاهش مقدار تخریب شده و بهعنوان عایق
فداشونده ،نقش ایفا کرده است.
و

ایروژلها دستهای از مواد متخلخل سلولباز هستند که خواص
منحصر بهفردی ازجمله چگالی بسیار كم ،تخلخل بيش از ،80%
حفرههاي نانومتری ،مساحت سطح زیاد ،رسانندگی گرمایی بسیار
كم و پایداری شیمیایی و گرمايي زيادي دارند [ .]16،17ایروژلها
به دلیل خواص و ساختار منحصر بهفرد گفته شده ،کاربردهاي
زیادی در عایقهای گرمايي و صوتی ،سپرهای گرمايي ،ژاکتهای
ابرعایق و کاربردهای الکترونیکی دارند [ .]18،19در سالهای اخیر،
پژوهشهای محدودی برای بهبود خواص عایقی چوبپنبه بهوسيله
ساختارهای متخلخل نانومتر انجام شده است .هدف این پژوهشها،
دستیابی به کمترین چگالی و کاهش رسانندگی گرمایی بوده و خواص
فداشوندگی کامپوزیت بررسی نشده است .وجود ایروژل سیلیکایی
در چوبپنبه سبب کاهش رسانندگی گرمایی از  0/099 W/mKبه
 0/085 W/mKو بهبود خواص مکانیکی آن شده است [ .]20با توجه
به کمبودن رسانندگی گرمایی چوبپنبه در ميان مواد عایق گرمايي،
کاهش رسانندگی گرمایی گزارش شده برای وجود ایروژل در
چوبپنبه ،شايان توجه است Ximenes .و همکاران [ ]21با بررسی
همزمان ساختارهای متخلخل مختلف نشان دادند ،وجود چوبپنبه
سبب کاهش رسانندگی گرمایی نمونههای کامپوزیتی به دليل کاهش
سهم انتقال گرماي رسانايی شده است.
بنابراین چالش اصلی ،دستیابی به سامانهای با کمترین چگالی و
بهترین خواص عایقی است .با توجه به سازوکارهای رسانندگی گرمایی و
جابهجایی در سلولهای میکرومتر چوبپنبه و کمبودن رسانندگی
گرمایی به علت ساختار متخلخل چوبپنبه ،انتظار میرود ،با کاهش
اندازه سلولها یا پرکردن سلولهای میکرومتری با مواد متخلخل
نانومتری ،کاهش چشمگیری در رسانندگی گرمایی و سهم سازوکار
جابهجایی انتقال گرما در سلول چوبپنبه مشاهده شود .همچنین،
با توجه به ساختار شیمیایی حلقوی [ ]22و حفرههاي نانومتری
نوواالك [ ]23،24انتظار میرود ،وجود ایروژل نوواالك در سلولهای
چوبپنبه سبب پایداری گرمايي و بهبود خواص گرمايي عایق
گرمايي چوبپنبه شود .بر این اساس ،در پژوهش پیشرو ،برای
کاهش رسانندگی گرمایی چوبپنبه از ایروژل نوواالك استفاده شد.
ابتدا ،ایروژلی با حفرههاي نانومتری و کمترین مقدار رسانايي و نفوذ
گرمايي انتخاب شد .سپس ،با وجود ایروژل در سلولهای چوبپنبه،
رسانندگی گرمایی جابهجایی حذف و دستیابی به کامپوزیتی با
رسانندگی گرمایی و نفوذ گرمايي کمتر از چوبپنبه خالص فراهم
شد .در واقع ،ایروژل با رسانندگی گرمایی كم جایگزین هوای موجود
در سلول چوبپنبه شده و ضمن کاهش چگالی سامانه ،سبب بهبود
خواص عایقی و فداشوندگی چوبپنبه شد .همچنین ،خواص گرمايي
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کامپوزیت چوبپنبه-ایروژل بهعنوان عایق فداشونده در مجاورت
پوشش نازک رزول-گرافن اکسید بررسی شد .وجود ایروژل در
چوبپنبه سبب استحکام مکانیکی دیوارههای چوبپنبه و کاهش دمای
پشت نمونههای فداشونده شد.

تجربي
مواد

در این پژوهش ،از رزین فنولی نوع نوواالک با نام تجاری
ساخت شرکت رزیتان ایران داراي  8%وزنی هگزامتیلن دیآمین،
برای ساخت ژل استفاده شد .رزین سیلیکون از شرکت پیشرو مبتکر
پیوند با عامل پخت محیطی بنزوئیل پراکسید با نسبت  5%وزنی تهیه
شد .چوبپنبه الزم برای ساخت نانوکامپوزیت از شرکت ثابت کرک
تهران خریداری شد .گرافیت استفاده شده ساخت شرکت  Rothآلمان
بود .برای سنتز گرافن اکسید ،از سدیم نیترات و پتاسیم پرمنگنات
ساخت شرکت قطران ایران استفاده شد-2 .پروپانول ،سولفوریک
اسید ،هیدروکلریک اسید و هيدروژن پراكسيد از شرکت دکتر مجللی
ایران تهیه شد .رزول استفاده شده در ساخت پوشش فداشونده از
شرکت رزیتان ایران با کد  Resole IL 800-2تهیه شد.
IP 502

دستگاهها

در این پژوهش ،میکروسکوپ الکترونی پويشي مدل  MIRAساخت
شرکت  TESCANجمهوري چک ،تخلخلسنج جیوهای مدل
 Prosimeter Pascal 440ساخت شرکت  Thermo Finniganایتالیا،
طیفسنج زيرقرمز  Perkin Elmerمدل  10.03.06ساخت آمریکا و
دستگاه پراش پرتو  Xمدل  Philips X’pertساخت هلند بهكار
گرفته شد.
روشها

برای ساخت ژل نوواالك ،ابتدا محلولهایی با غلظتهای ،15 ،10
 25 ،20و  30%وزنی (که به ترتیب  N25 ،N20 ،N15 ،N10و N30
نامگذاری شدند) از حلکردن مقدار مشخص وزنی پودر نوواالك در
مقدار مشخصي حالل -2پروپانول با استفاده از همزن مغناطیسی تهیه
شدند .محلولهای ساخته شده درون قالب ریخته و در اتوکالو قرار
داده شدند .اتوکالو پس از بستهشدن ،بهمدت  5 minدر دمای  120°Cو
فشار  15 barقرار گرفت .برای خشککردن ساختار تشکیل شده ،ابتدا
بهمدت  24 hدر دمای محیط ،سپس  24 hدر دمای  24 h ،90°Cدر
دمای  120°Cو  4 hدر دمای  140°Cقرار گرفت تا تمام حاللهای
موجود در ساختار خارج شود و ایروژل بهدست آید .برای ساخت
نانوکامپوزیت چوبپنبه-ایروژل با رزین سیلیکون بهعنوان بستر ،ابتدا
مقدار مناسبي رزین سیلیکون ،بنزوئیل پراکسید ،پودر چوبپنبه و
ایروژل با توجه به جدول  1وزن شدند .نقش رزین سیلیکون در
نمونهها ،بهعنوان حامل و نگهدارنده اجزا در کنار یکدیگر است.
سپس ،ایروژل به حالت پودر همراه با چوبپنبه به ظرف محتوی
رزین سیلیکون و بنزوئیل پراکسید اضافه شد و ترکیب تا ترشدگی
کامل پرکنندهها روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا ذرات ایروژل
در بستر رزین وارد حفرههاي چوبپنبه شود .سپس ،مخلوط درون
قالب ریخته شد و بهمدت  5 hدر دمای محیط در فشار 0/07 MPa
قرار گرفت تا کامپوزیت ساخته شود.
برای بهبود رفتار فداشوندگی کامپوزیت چوبپنبه-ایروژل و
کاهش اثر مخرب فشار هوای ناشی از جریان گرمايي بر ساختار
متخلخل ،روی نمونههای استفاده شده در آزمون شعله پوشش نازکي
از رزول-گرافن اکسید اعمال شد .این پوشش پیوسته و نازک از
و

جدول  -1ترکیب درصد وزنی مواد در کامپوزیت چوبپنبه-ایروژل
نوواالک.
مقدار ()%wt
نوع
کد نمونه
سیلیکون چوبپنبه ایروژل
ایروژل
C0

-

ساخت نمونهها

CA10-5

N10

برای دستیابی به نمونه نهایی (عایق فراسبک) ،ساخت و ارزیابی
نمونهها در سه مرحله انجام شد .ابتدا ،برای انتخاب ایروژل با کمترین
مقدار رسانندگی گرمایی ،نمونههای ایروژل مختلف بررسی شدند.
ایروژل با کمترین مقدار رسانندگی گرمایی برای کاهش رسانندگی
گرمایی عایق و حذف جابهجایی هواي درون سلولهای چوبپنبه
استفاده شد .در نهایت ،برای بهبود رفتار فداشوندگی و عدم تخریب
ساختار متخلخل نمونهها ،پوشش رزول-گرافن اکسید استفاده شد.

CA10-10

N10

CA10-15

N10

CA10-20

N10

CA15-5

N15

CA15-10

N15

CA15-15

N15

CA15-20

N15
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نفوذ جریان گاز داغ داخل حفرههاي کامپوزیت متخلخل و تخریب
ساختار آن جلوگیری میکند .گرافن اکسید از گرافیت خالص با
روش  Hummersبهبودیافته سنتز [ ]25،26و در ساخت پوشش
رزول-گرافن اکسید استفاده شد .براساس پژوهشهای پيشين ،گرافن
اكسيد برای بهبود خواص گرمايي و مکانیکی بسیاری از کامپوزیتها
استفاده میشود [ ]27،28و وجود گرافن اكسيد در بستر رزول سبب
بهبود خواص فداشوندگی کامپوزیت شده است [ .]29برای ساخت
گرافن اكسيد ،ابتدا  5 gپودر گرافیت در  120 mLسولفوریک اسید
غلیظ پخش و دمای مخلوط به دماي  0°Cرسانده شد 2/5 g .سدیم
نیترات و  15 gپتاسیم پرمنگنات بهآرامی به آن اضافه شد .سپس،
مخلوط بهمدت  8 hدر دمای  35°Cبا همزن مغناطیسی همزده شد.
در مرحله بعد 600 mL ،آب مقطر برای رقیقکردن و سپس 20 mL
هیدروژن پراكسيد برای اختتام واکنش به مخلوط اضافه شد .برای
خروج نمکها و مواد اضافی ،از هفت مرحله شستوشو با محلول
آبی  0/1 mol/Lهیدروکلریک اسید و پنج مرحله آب مقطر به همراه
مركزگريزي در هر مرحله استفاده شد .برای تعلیق گرافن اكسيد در
آب از همگنساز فراصوت با توان  300 Wبهمدت  30 minاستفاده
شد.
برای آمادهسازی پوشش رزول-گرافن اكسيد 0/5% ،وزنی گرافن
اكسيد در رزین رزول پخش شد .ابتدا ،مقدار مناسبی از تعلیق گرافن
اكسيد-آب با استفاده از همزن مغناطیسی در رزین رزول پخش و
سپس روی کامپوزیتهای چوبپنبه-ایروژل اعمال شد .نمونهها
در شرایط محیطی قرار گرفتند تا آب درون ساختار خارج شود.
سپس ،نمونهها برای پخت رزین رزول بهمدت یک روز در دمای
 70°Cدرون گرمخانه قرار گرفتند .در نهایت ،سطح در معرض
شعله نمونهها در آزمون شعله کامپوزیت چوبپنبه-ایروژل در بستر
سیلیکون كه بهعنوان حامل است با الیه نازکي از رزول-گرافن اكسيد
پوشش داده شد.
آزمونها

چگالی ظاهری نمونهها با اندازهگیری وزن و حجم نمونه
استوانهای تعيين شد .همچنین ،برای بررسی ریزساختار چوبپنبه،
ایروژل نوواالك و نانوکامپوزیت چوبپنبه-ایروژل-سیلیکون ،از
میکروسکوپ الکترونی پويشي استفاده شد .اندازه و توزیع اندازه
تخلخل در نمونهها با دستگاه تخلخلسنج در فشار  0/1 MPaتا
 440 MPaانجام شد .طیفسنج زيرقرمز برای اطمینان از تشکیل
گرافن اكسيد و شناسایی ساختار چوبپنبه مصرفی و دستگاه پراش
پرتو  Xبرای شناسایی ساختار بلوري و وضعیت صفحهها در گرافیت،

گرافن اكسيد و گرافن اكسيد-رزول بهكار گرفته شد.
برای تعیین رسانايي و نفوذ گرمايي ،از دستگاه صفحه داغ ساخته
شده توسط پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد که
جزئیات مربوط به کالیبرهکردن دستگاه و ابعاد نمونهها در مرجع 30
آمده است .بهطور کلی ،نمونه ميان دو صفحه سرد و گرم قرار گرفته و
جریان آب مشخص در صفحه سرد وارد میشود .آب ،گرمای حاصل
از انتقال گرمای رسانايی را جذب میکند و از دستگاه خارج میشود و
این فرایند تا ثابتماندن دمای صفحههاي سرد و گرم و آب وارد شده
به دستگاه ،ادامه مییابد .مبنای محاسبه رسانندگی گرمایی ،استفاده از
دادههای حالت پایدار صفحه داغ و روش فوریه است.
برای بررسی رفتار فداشوندگی ،نمونه روی صفحه گرافیتی قرار
میگیرد که وسط آن خالی است .سپس ،شار گرمايي 15000 W/m2
با شعلهای به طول  5 cmدر فاصله  ،8 mmبه نمونهها اعمال شده و دمای
پشت نمونهها ثبت میشود .نکات و شرایط مربوط به این آزمون در
مرجع  31آمده است.

نتایج و بحث
شناسایی ساختار شیمیایی

برای درک بهتر اجزای مولکولی و گروههای عاملی تشکیلدهنده
چوبپنبه و گرافن اكسيد ،از آزمون طیفسنجی زيرقرمز استفاده
شد .شکل -1الف نتایج مربوط به شناسایی ساختار شیمیایی پودر
چوبپنبه را نشان میدهد .پیکهای مشاهده شده به ترتیب در ،3348
 2850و  1635 ،1749 ،2926و  1607 ،723و  1513 cm-1مربوط
به ارتعاش کششي  nCH ،O-Hزنجیرهای آلیفاتیک سوبرینnCO ،
گروههای استر سوبرین ،گروههای  R1CH=CHR2سوبرین و nC=C
آروماتیکهای لیگنین است .گروههای گفته شده ،مواد شاخص
تشکیلدهنده ساختار چوبپنبه هستند [.]3
برای بهبود رفتار فداشوندگی عایق چوبپنبه-ایروژل ،الیه نازکی
از پوشش نانوکامپوزیت  0/5%وزنی گرافن اكسيد در رزین رزول
روی نمونههای کامپوزیتی اعمال شد .به منظور اطمینان از سنتز
گرافن اكسيد ،طیفسنجی  FTIRبراي تشخیص گروههای عاملی
نانوصفحه انجام شد که در شکل -1ب نشان داده شده است.
پیکهای  1680 ،1380 ،1050و  3470 cm-1به ترتیب مربوط به ارتعاش
كششی گروههای اپوکسی ( ،C-O ،)C-O-Cگروههای کتوني ( )C=Oو
گروههای  C-OHاست .براساس چهار پیک گروههای عاملی اکسیژندار،
اکسایش گرافیت و تشکیل شیمیایی گرافن اكسيد مشخص میشود.
و

و
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چوبپنبه میتواند سبب کاهش سهم رسانندگی گرمایی جابهجایی
در عایق و بهبود چشمگیر خواص عایق گرمايي چوبپنبه شود .بدین
منظور ،ساختارهای مختلفی از ایروژل نوواالك با درصد تخلخل و
اندازه حفرههاي متفاوت ساخته و ارزیابی شد تا با انتخاب ساختاری
با کمترین رسانندگی گرمایی و استفاده از آن ،خواص عایقی
چوبپنبه بهبود یابد .برای بررسی اثر غلظت رزین نوواالك بر اندازه و

		

(الف)

		

		

(الف)

(ب)

شکل -1طیفهای ( :FTIRالف) پودر چوبپنبه و (ب) گرافن اكسيد.
بررسی شكلشناسي

برای بررسی تغییرات نظم ساختاری گرافیت ،گرافن اكسيد و گرافن
اكسيد-رزول از آزمون پراش پرتو  Xاستفاده شد که نتایج آن در
شکل  2نشان داده شده است .پیک اصلی گرافیت در  2 qبرابر 31°
است و پس از اکسايش گرافیت به  2 qبرابر  10/17°انتقال یافت که
نشاندهنده افزایش فاصله صفحهها و تشکیل گرافن اكسيد است.
همانطور که مشاهده میشود ،پیک مربوط به  2 qبرابر 10/17 º
گرافن اكسيد در ترکیب گرافن اكسيد-رزول حذف شده است که
نشاندهنده بازشدن کامل الیههای گرافن اكسيد و توزیع یکنواخت
آن در بستر است.
بررسي خواص ایروژلهای نوواالك

بهنظر میرسد ،استفاده از ساختارهای متخلخل نانومتری در حفرههاي
522

		

(ب)

		

(ج)

شکل -2الگوهای پراش پرتو ( :Xالف) گرافیت( ،ب) گرافن اكسيد و
(ج) گرافن اكسيد-رزول.
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توزیع حفرههاي ایروژل ،آزمون تخلخلسنج جیوهای نمونههای سنتز
شده ،انجام شد .شکل  3نتایج آزمون تخلخلسنج جیوهای را برای
نمونههای ایروژل نوواالك نشان میدهد .با افزایش غلظت رزین
نوواالك در محلول اولیه ،ساختار ایروژل فشرده شده و تخلخل
محصول نهایی کاهش یافته است .افزایش سهم ماده جامد در ایروژل،
دلیل اصلی این تغییرات است .یعنی با افزایش سهم ماده جامد،
اندازه سلولها کوچکتر و توزیع کمتر شده است .با توجه به اندازه
حفرههاي میکرونی چوبپنبه و اندازه حفرههاي نانومتری ایروژل،
وجود ایروژل درون سلولهای چوبپنبه امکانپذیر است .بنابراین،
انتخاب ساختار ایروژل در محدوده بررسی شده منطقی است.
رسانندگی گرمایی و نفوذ گرمايي از مهمترین خواص عایق گرمايي
است .رسانندگی گرمایی مؤثر با استفاده از صفحه داغ براساس قانون
فوریه محاسبه شد که در معادله ( )1آمده است [:]31

(الف)

			
()1

		

(ب)

		

(ج)

		

(د)

l
Q
A∆T

		

= k eff

در این معادله keff ،رسانندگی گرمایی مؤثر در شرایط محیط Q ،شار
گرمايي عبوری از نمونه l ،ضخامت نمونه A ،سطح مقطع نمونه و
 ∆Tاختالف دمای دو طرف نمونه است .شار عبوری از نمونهها با
اندازهگیری شار گرمایی آب بهوسیله اختالف دمای آب ورودی و
خروجی از سامانه ،از معادله ( )2محاسبه شد:
				
()2

 =m
)  C p (Tc - Tin
Q

در این معادله Q ،شار گرمايي m ،سرعت جرمی و  CPظرفیت
گرمایی آب است .جمعشدگی ایروژل از معیار درصد جمعشدگی
خطی از معادله ( )2محاسبه شد و نتایج مربوط به نمونههای ایروژل
در جدول  2آمده است:.
di - df
di

					
()3

= L sh

در این معادله di ،و  dfبه ترتيب قطر پیش و پس از خشککردن است.
چگالی ایروژل از روش اندازهگیری وزن و حجم نمونه استوانهایشکل
محاسبه شد .همچنین ،برای محاسبه درصد تخلخل نمونههای ایروژل
از معادله ( )2استفاده شد و نتایج آن در جدول  2آمده است:
				
()4

شکل -3اندازه و توزیع اندازه نمونههای( :الف) ( ،N10ب) ،N15
(ج)  N20و (د) .N25

ra
) × 100
rr

j = (1 -

در این معادله j ،درصد تخلخل ra ،و  rrبه ترتيب چگالی ظاهری و
واقعی است .نتایج حاصل از اندازهگیری خواص گرمايي و مقدار
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جدول -2خواص فیزیکی و گرمايی ایروژلهای نوواالک.
کد نمونه
N10
N15
N20
N25
N30

()g/cm3

رسانندگی گرمايي
()W/m.K

نفوذ گرمايي
()×10-7 m2/s

جمعشدگی خطی
()%

تخلخل
()%

چگالی

0/09 ±11%
0/14 ±7%
0/2 ±5%
/28 ±4%
0/34 ±3%

0/017
0/023
0/038
0/052
0/065

1/785
1/615
1/880
1/885
1/925

10/3
10/5
9/7
17/3
16/9

92/2
88/1
83/0
76/9
72/0

جمعشدگی نمونههای ایروژل با غلظتهاي مختلف رزین در جدول 2
آمده است .با افزایش غلظت رزین در محلول اولیه ،چگالی ،رسانندگی
گرمایی و درصد جمعشدگی ایروژل نوواالك افزایش و تخلخل آن
کاهش مییابد .همچنین ،نفوذ گرمايي افزایش یافته است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،محدوده چگالی
محصوالت بهدست آمده بسیار كم است که تطابق خوبی با مقادیر
چگالی گزارش شده در مقاالت برای ایروژلهای آلی دارد .با افزایش
غلظت رزین ،چگالی افزایش یافته است .افزایش غلظت رزین موجب
افزایش سهم ماده جامد در ایروژل و کاهش اندازه حفرههاي ژل طی
فرایند پلیمرشدن سل-ژل میشود .در حقیقت ،جمعشدگی خطی
نمونهها در کنار افزایش جرم ژل ،موجب افزایش چگالی ایروژل با
افزایش غلظت رزین شده است.
با بررسی نتایج مربوط به رسانندگی و نفوذ گرمايي در جدول 2
میتوان گفت ،چگالی ایروژل و اندازه حفرهها اثر بسزایی بر خواص
گرمايي دارد .افزایش غلظت رزین ،از یک سو موجب افزایش چگالی و
از سوی دیگر موجب کاهش اندازه حفرههاي ایروژل میشود.
افزایش چگالی سبب افزایش انتقال گرما بهكمك این سازوکار از
فاز جامد و کاهش انتقال گرما بهكمك سازوکار رسانش از فاز گازی و
تابش ميشود .از سوی دیگر ،کاهش اندازه حفرههاي ایروژل با
افزایش غلظت رزین ،به کاهش انتقال گرما بهكمك سازوکار رسانش
از فاز گاز منجر میشود .با توجه به مطالب بیان شده و روند کلی
افزایش انتقال گرما با افزایش غلظت رزین ،میتوان نتیجه گرفت ،در
ایروژلها ،انتقال گرما بهطور عمده بهكمك سازوکار رسانش از فاز
جامد انجام میشود ،بنابراين ،میتوان انتقال گرما بهكمك رسانش از
فاز جامد را بهعنوان سازوکار غالب انتقال گرما معرفی كرد .کاهش و
سپس افزایش نفوذ گرمايي را میتوان غلبه اثر چگالی بر رسانندگی
گرمایی پس از  N15بیان کرد.
با توجه به اندازه حفرهها ،چگالی ،رسانندگی و نفوذ گرمايي،
ایروژلهای با کد  N10و  N15بهعنوان پرکننده حفرههاي میکرونی
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و

و

چوبپنبه انتخاب شدند .زیرا ،کمترین چگالی ،رسانندگی و نفوذ
گرمايي را در ميان ارژولهای بررسی شده دارند .با توجه به اندازه
کوچک ساختار ایروژلها ،امکان نفوذ و قرارگیری در سلولهای
میکرونی چوبپنبه امکانپذیر میشود و با رسانايي كم ایروژلهای
انتخابی ،خواص عایقی بهبود مییابد.
ارزیابی خواص و ساختار نانوکامپوزیت چوبپنبه-ایروژل

پس از ساخت کامپوزیتهای چوبپنبه-ایروژل ،چگالی ،رسانندگی و
نفوذ گرمايي نمونهها اندازهگیری شد که در جدول  3آمده است.
چگالی کامپوزیت با افزایش درصد ایروژل ،روند صعودی داشته
است .سلولهای بسته و توخالی چوبپنبه ،نقش بسزایی در كمبودن
چگالی چوبپنبه دارند .ورود نانوساختارهای ایروژل به سلولهای
چوبپنبه ،موجب افزایش چگالی کامپوزیت میشود .چگالی
کامپوزیتهای دارای ایروژل  10%نسبت به  ،15%به دلیل کوچکبودن
ساختار و پرکردن حفرههاي چوبپنبه ،بیشتر است.
جدول  -3خواص فیزیکی و گرمايي کامپوزیت چوبپنبه-ایروژل-
سیلیکون.
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کد نمونه
CA0
CA10-5
CA10-10
CA10-15
CA10-20
CA15-5
CA15-10
CA15-15
CA15-20

چگالی
()g/cm3
0/44
0/46
0/522
0/534
0/535
0/441
0/479
0/514
0/492

رسانندگی گرمايي
()W/m.K

0/0798
0/0493
0/0533
0/0488
0/0689
0/0615
0/053
0/0598
0/055

نفوذ گرمايي
-7

()×10 m /s
2

و

1/45
0/89
0/867
0/8
1/16
1/15
0/94
1/01
1/017
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همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،افزودن مقدار کمی
ایروژل به کامپوزیت چوبپنبه-سیلیکون ،رسانندگی و نفوذ گرمايي
را کاهش و خواص عایقی را بهبود میدهد .همانطور که گفته شد،
در ایروژل ،انتقال گرما بهطور عمده بهكمك سازوکار رسانش از فاز
جامد انجام میشود و با توجه به تحلیل چگالی کامپوزیت ،وجود
ایروژل در داخل سلولها ،سبب میشود ،جامد ایروژل جایگزین
هوای موجود در حفرههاي چوبپنبه شود .بدين ترتیب ،سازوکار
انتقال گرماي جابهجایی کاهش مییابد و انتقال گرما بهكمك رسانش
فاز جامد انجام میشود .بنابراین ،کامپوزیتهای با ایروژلهاي  N10و N15
با این سازوکار توانستهاند بهطور مؤثری رسانندگی و نفوذ گرمايي
را کاهش دهند .از ميان کامپوزیتهاي مزبور ،نمونه ،CA 10-15
رسانندگی و نفوذ گرمايي را به ترتیب  39و  45%نسبت به عایق
چوبپنبه بدون ایروژل کاهش داده است .همچنین ،نمونه ،CA 15-10
با کاهش  34%رسانندگی گرمایی و  35%نفوذ گرمايي ،موجب بهبود
خواص عایقی کامپوزیت شده است.
با مقایسه رسانندگی گرمایی نمونه بدون ایروژل ( )CA0با سایر
نمونهها ،افزایش چگالی ،کاهش شايان توجه رسانندگی و نفوذ گرمايي
در تمام نمونههای دارای ایروژل مشاهده میشود .همانطور که گفته شد،
رسانندگی گرمایی چوبپنبه به رسانايي در بخش جامد ماده و انتقال گرما
با سازوکار جابهجایی در حفرهها وابسته است .با پرکردن حفرههاي بزرگ
چوبپنبه با ایروژل ،رسانندگی گرمایی کاهش یافته است.

برای بررسی ساختار ایروژل ،پودر چوبپنبه و نانوکامپوزیتها ،از
آزمون  SEMاستفاده شد که در شکل  4نتایج آزمون نشان داده شده
است .با توجه به شکلهای -4الف تا -4ج ،افزایش غلظت موجب
کاهش اندازه حفرهها شده است و نتایج مربوط به چگالی و تخلخل ،این
تغییرات را تأیید میکنند .در شکل -4د ،حفرههاي بسته و دیوارههای
چوبپنبه دیده میشود .اندازه حفرههاي چوبپنبه ،بزرگتر از ساختار
ایروژل است.
با افزودن ساختار ایروژل به کامپوزیت ،حفرههاي میکرونی چوبپنبه
بهخوبی بهوسيله ایروژل پر میشوند .پرشدگی سلولها میتواند به
دلیل ترکنندگی رزین سیلیکون و ورود نانوساختار ایروژل به داخل
حفرههاي میکرونی چوبپنبه باشد .در شکلهای -4ه تا -4ج ساختار
کامپوزیتهای مختلف و پرشدن حفرههاي چوبپنبه و تغییرات
دیواره سلول نشان داده شده است .با افزایش مقدار ایروژل ،پرشدگی
حفرهها بیشتر شده که در تصاویر  SEMبهخوبی مشاهده میشود.
اندازه سلولها نسبت به چوبپنبه خالص کوچکتر شدهاند که ناشی
از فرایند تولید و ورود ایروژل به ساختار است .حد فاصل بین ساختار
ایروژل و حفرههاي چوبپنبه ،بهوسيله سیلیکون پوشانده شده است
که بهخوبی در شکلهای -4ه تا -4ح مشاهده میشود .همانطور که
گفته شد ،هر دو ساختار متخلخل بهوسيله سیلیکون خیس شده و
سیلیکون بهعنوان حامل و نگهدارنده دو ساختار متخلخل عمل کرده
است .با بررسی همزمان تصاویر  SEMبا نتایج مربوط به رسانندگی

(الف)			

			
(ب)

			
(ج)

(د)

				
(هـ)

			
(و)

(ز)			

(ح)

شکل  -4تصاویر  SEMایروژلهای نوواالك( :الف) ( ،N10ب) ( ،N15ج) ( ،N20د) چوبپنبه و نمونههای کامپوزیتی (ه) ( ،CA10-5و) ،CA10-20
(ز)  CA15-5و (ح) .CA15-20
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شکل  -5دمانگاشتهای گرماوزنسنجی نمونههای  CA15-5 ،CA0و
.CA15-15
و

گرمایی و نفوذ گرمايي نمونههای چوبپنبه-ایروژل ،فرضیه مربوط
به اثر وجود ساختار نانومتری ایروژل درون حفرههاي میکرومتری
چوبپنبه و ارتباط آن با کاهش شايان توجه رسانندگی و نفوذ گرمايي
تأیید میشود.
پایداری گرمايي و فداشوندگی عایق چوبپنبه-ایروژل

برای ارزیابی پایداری گرمايي و اتالف وزن نانوکامپوزیتها و اثر
افزودن ایروژل بر آن ،از آزمون گرماوزنسنجی استفاده شد .با این
آزمون اثر دما بر ساختار و تغییرات جرم مشخص میشود و امکان
شناسایی دماهایی وجود دارد که فرایندهای شیمیایی اصلی در آنها
ت از نمونه
اتفاق میافتد .این آزمون روی سه نمونه انجام شد که عبار 
بدون ایروژل و نانوکامپوزیتهای دارای  5و  15%وزنی ایروژل با
ساختار  15%بودند (نمونههای  CA15-5 ،C0و  .)CA15-15نتایج
این آزمون در شکل  5نشان داده شده است.
و

شکل -6نمودار دما-زمان تغییرات دمای پشت نمونه در آزمون فداشوندگی.
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با افزودن ایروژل به کامپوزیت چوبپنبه ،پایداری گرمايي (دمای
شروع تخریب) و مقاومت گرمايي (شیب منحنی در بیشترین كاهش
جرم) افزایش یافته است .همچنین ،زغال نهایی با افزودهشدن ایروژل،
پایدارتر است .برای بررسی فداشوندگی کامپوزیتهای تهیه شده ،از
شعلهای با شار گرمايي  15000 W/mاستفاده شد .نمونهها در فاصله
 8 mmاز نوک شعله قرار داده و دمای پشت نمونهها اندازهگیری
شد .تغییرات دمای پشت نمونهها در شکل  6نشان داده شده است.
وجود پوشش گرافن اكسيد-رزول سبب کاهش شیب تغییرات دما و
شکستهنشدن دیوارههای چوبپنبه بر اثر فشار هوای شعله شده
است .در حقیقت ،وجود پوشش ،سبب طوالنیشدن زمان تخریب و
کاهش سرعت تخریب کامپوزیت ایروژل شده است .همچنین ،وجود
پوشش گرافن اكسيد-رزول سبب حفاظت ساختار متخلخل از فشار
هوای حاصل از آزمون شده است.
در نمونههای دارای پوشش گرافن اكسيد-رزول ،با افزایش مقدار
ایروژل در کامپوزیت ،رفتار فداشوندگی بهبودیافته است .بهطوری که با
افزایش درصد ایروژل ،شیب افزایش دمای پشت نمونه کاهش مییابد و
در زمانهای برابر ،دمای پشت نمونه مقدار کمتری دارد .در حقیقت،
وجود ایروژل نوواالك در کامپوزیت ،سبب کاهش رسانندگی و نفوذ
گرمايي و در نتیجه کم شدن  66%دمای پشت نمونهها شده است.
ریزساختار زغالهای باقیمانده از آزمون فداشوندگی با آزمون
 SEMبررسی و در شکل  7نشان داده شده است .نمونه CA15-15
پس از آزمون فداشوندگی در شکل -7الف نشان داده شده است.
چوبپنبه حین فداشدن ،الیه محافظی بر سطح خود بهوجود میآورد.
الیه زغال تشکیل شده ،موجب محدودشدن شار گرمايي به سازه
اصلی میشود .حفظشدن ساختار سلول چوبپنبه به دلیل وجود
ایروژل در حفرههاست و موجب بهبود پایداری گرمايي آن شده
است .همانطور که گفته شد ،وجود پوشش گرافن اكسيد-رزول
باعث بهبود عملکرد نمونهها شده است .تصاویر  SEMنمونه CA0
در شکل  7ب و -7ج نشان داده شده است .الیه پیوسته گرافن
اكسيد بر سطح چوبپنبه بهعنوان محافظ در شکل -7ب مشاهده
میشود .در شکل -7ج به علت نبود ایروژل ،دیواره چوبپنبه تمایل
به پارهشدن پیدا کرده است .همچنین ،ضخامت دیوارهها کاهش پیدا
کرده یا دچار آسیب شده است .البته به علت وجود پوشش گرافن
اكسيد-رزول ،بخشی از سلولها آسیب ندیدهاند و موجب بهبود
خواص فداشوندگی کامپوزیت شده است.
شکلهای -7د و -7ه اثر پوشش گرافن اكسيد را بر ریزساختار
کامپوزیت  CA15-5نشان میدهند .با توجه به شکل -7د ،پوشش
اعمال شده ،بهعنوان الیه محافظ عمل کرده و نانوکامپوزیت را در
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(الف)			

			

			
(ب)

			
(ه)

			
(ج)

			
(و)

(د)

(ز)

شکل -7تصاویر  SEMپس از آزمون شعله برای نمونه( :الف)  CA15-15بدون پوشش و کامپوزیتهای همراه با پوشش رزول-گرافن اكسيد
(ب) و (ج) ( ،CA0د) و (ه)  CA15-5و (و) (ز) .CA15-10
برابر شعله محافظت كرده است .از طرفی در شکل -7ه ،وجود ایروژل
درون تخلخلهای چوبپنبه مشاهده میشود که سبب حفظ شکل و
ساختار سلولهای چوبپنبه شده و تخریب دیوارههای آن به تعویق افتاده
است .افزایش درصد ایروژل در کامپوزیت ،در شکلهای -7و و -7ز
نشان داده شده است .به علت افزایش درصد ایروژل ،حفرههاي بیشتری
از چوبپنبه با ایروژل پر شدهاند .در شکل -7ز ،پرشدگی و حفظ
ساختار چوبپنبه بهوسيله ایروژل مشهود است .با توجه به شكلشناسي
مشاهدهشده ،خواص فداشوندگی بهخوبی توجیه میشود.
با درنظرگرفتن نتایج مربوط به آزمون  SEMو فداشوندگی عایق
چوبپنبه-ایروژل داراي پوشش رزول-گرافن اكسيد میتوان گفت،
وجود پوشش رزول-گرافن اكسيد در کنار کامپوزیت چوبپنبه-ایروژل
توانسته است ،رفتار فداشوندگی کامپوزیت را برای مدت طوالنیتری با
سازوکار ممانعت از شکستهشدن حفرهها ،حفظ و تقویت کند.

نتیجهگیری

بهبود عایق گرمايي فراسبک سیلیکون-چوبپنبه ارائه شده است.
وجود ساختار نانومتری ایروژل در سلولهای میکرومتری چوبپنبه
سبب حذف انتقال گرماي جابهجایی هوا ،جایگزینی ایروژل با
رسانندگی گرمایی كم به جای هوا و کاهش چشمگیر رسانندگی
گرمایی کامپوزیت سیلیکون-چوبپنبه شده است .ایروژلهای داراي
 10و  15%وزنی جامد در سل ،کمترین چگالی ،رسانندگی و نفوذ
گرمايي را دارند و برای بهبود خواص عایقی کامپوزیت استفاده
شدند .افزودن ایروژل به کامپوزیت سبب افزایش چگالی شد .ولی،
رسانندگی و نفوذ گرمايي بهطور چشمگيری کاهش یافت .افزودن
 15%وزنی از ایروژل موجب کاهش  39و  45%رسانندگی و نفوذ
گرمايي کامپوزیت نسبت به کامپوزیت سیلیکون-چوبپنبه بدون
ایروژل شد .برای بهبود خواص فداشوندگی کامپوزیت ،پوشش
رزول-گرافن اكسيد بر سطح نمونهها اعمال شد .نتایج نشان داد،
وجود ایروژل و پوشش گرافن اكسيد-رزول سبب بهبود خواص
فداشوندگی و کاهش دما و شیب نمودار دما-زمان عایقهای برپایه
سیلیکون-چوبپنبه شده است.

در این پژوهش ،با استفاده از ایروژل نوواالك ،روش جدیدی برای
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