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ypothesis: The dispersion state of nanoparticles cannot be evaluated
accurately by rheological and mechanical testes because their agglomerates
break down under applied stress leading to changes in their microstructure.
Additionally, the contribution of interparticle interactions to macroscopic properties
such as rheological and mechanical properties is still unclear. This is mainly due to the
combined effects of interparticle interactions and the particle-polymer interactions.
Microscopic measurements which can only provide information on a very small
section of a sample are not reliable for this purpose. However, electrical tests as
nondestructive methods can be used to assess the microstructure and cluster formation
in nanocomposite structures. In addition, it is possible to detect separately the effect
of filler-filler interactions using dielectric properties and with a proper choice of
materials.
Methods: In this study, ZnO/polystyrene (PS) nanocomposites were prepared through
conventional mixing, dispersive mixing and surface particle treatment to control the
particle dispersion states. The dispersion state of nanoparticles has been analyzed
using their optical, electrical and rheological properties.
Findings: The results showed that storage modulus increased with increasing filler
dispersion, which could be attributed to the increase in interfacial layer and the higher
modulus of nanocomposite relative to that of the bulk polymer matrix. The SEM
images showed that the dispersive mixing and surface treatment of ZnO nanoparticles
with oleic acid improved the dispersion of ZnO particles inside the PS matrix. On
the other hand, increase in dispersion decreases the electrical conductivity and
dielectric constant due to greater interparticle distance and reduction of dipole-dipole
interactions, respectively. Hence, it is possible to detect the particle dispersion state by
rheological and electrical properties.
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چکیده
ارزیابی پراکنش نانوذرات در نانوکامپوزیتها مسئله چالشبرانگیزی است .ارزیابی پراکنش

نانوذرات ،تنها بهكمك خواص رئولوژی و مکانیکی امکانپذیر نیست .زیرا ،تنش اعمال شده موجب

گسستهشدن کلوخهها و تغییر در ریزساختار میشود .روشهای میکروسکوپی نیز فقط قابليت
واژههای کلیدی
نانوکامپوزیت،
پراکنش،

ارزیابی بخش بسیار کوچکی از نمونه را دارند .بنابراین ،تعمیم نتایج آن به کل نمونه معقول نيست.
اما ،از آنجا که خواص الکتریکی از نوع غیرتخریبی است ،امکان بررسی دقیقتر ریزساختار و

نحوه تجمع ذرات از این راه وجود دارد .از اینرو در پژوهش حاضر ،ریزساختارهای مختلفی از

خواص الکتریکی،

نانوکامپوزیتهای پلیاستیرن-روی اکسید با تغییر در شرایط اختالط و برهمکنش بین اجزا ایجاد

ZnO/PS

بررسی شده است .نتایج نشان داد ،بهطور کلی افزودن ذرات روی اکسید به ماتریس پلیمری

خواص رئولوژی،

شده و سپس مقدار پراکنش یا درجه تجمع نانوذرات با اندازهگیری خواص رئولوژی و الکتریکی
باعث افزایش مدول ذخیره ،رسانايي الکتریکی و ضریب دیالکتریک میشود .بهبود حالت پراکنش

نانوذرات در کسر حجمی ثابت از ذرات روي اكسيد موجب افزایش مدول ذخیره شد که میتوان

آن را به افزایش کسر حجمی الیه میانی در اثر افزایش برهمکنش ذره-پلیمر مرتبط دانست .از

طرفی ،بهبود حالت پراکنش در کسر حجمی ثابت از نانوذرات روي اكسيد موجب کاهش رسانندگی
الکتریکی و ضریب دیالکتریک شد که دلیل آن به ترتیب کاهش تماس و برهمکنش بین ذرات است.
طبق نتایج حاصل از بررسی خواص الکتریکی و رئولوژی و نيز تصاویر میکروسکوپي الکترونی

پويشي ،مشخص شد ،اعمال اختالط پراکنشی و اصالح سطحی ذرات موجب بهبود بیشتر پراکنش
ذرات میشود .بنابراین ،امکان ارزیابی دقیقتر پراکنش نانوذرات با بررسی خواص رئولوژی و

الکتریکی نانوکامپوزیتها وجود دارد.
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مقدمه

پراکنش نانوذرات روی اکسید در ماتریس پلیاستیرن :مقایسه خواص رئولوژی و الکتریکی

خواص نانوکامپوزیتها نه تنها به خواص و درصد اجزاي تشکیلدهنده
وابسته است ،بلکه به چگونگی توزیع و پراکنش ذرات نیز بستگی
دارد .در اکثر موارد ،وضعیت پراکنش ذرات ایدهآل نيست و احتمال
تجمع ذرات بهويژه در کسر حجمی زياد از ذرات زیاد است [.]1،2
کلوخههای تشکیل شده در نانوکامپوزیتهای مختلف ساختار و ابعاد
متفاوتی دارند که روی خواص ظاهری آنها اثرگذار است .بنابراین،
ارزیابی پراکنش و چگونگی تجمع ذرات برای درک بهتر رابطه بین
ریزساختار و خواص ماکروسکوپی حائز اهمیت است[.]3-5
عواملی همچون برهمکنش ذره-ذره و ذره-پلیمر و شرایط اختالط
تعیینکننده ساختار نهایی کلوخهها هستند .بهطور کلی ،هنگامی
که برهمکنش ذره-ذره بسیار بيشتر از برهمکنش ذره-پلیمر باشد،
احتمال تشکیل کلوخههای بزرگتر با فشردگی زياد از ذرات بیشتر
است [ .]6،7اما ،هنگامی که برهمکنش ذره-ذره بسیار کمتر از
برهمکنش ذره-پلیمر باشد ،پراکنش ذرات افزایش مییابد و احتمال
تشکیل کلوخههای کوچکتر با فشردگی کمتر ذرات بیشتر است.
در پژوهشهاي اخیر نشان داده شد ،پیوندزدن قطعههاي پلیمری به
سطح نانوذرات میتواند باعث افزایش پراکنش نانوذرات شود .بهطور
کلی ،تراکم و طول زنجیرهای پلیمری بر سطح نانوذرات عوامل
مهمی برای کنترل نسبت برهمکنش ذره-ذره و ذره-پلیمر هستند
که موجب تشکیل کلوخهها با ابعاد و فشردگی متفاوت میشوند.
طبق مشاهدات ،کاهش تراکم و افزایش طول زنجیرهای پلیمری
پیوندخورده به سطح نانوذرات موجب شکلگیری کلوخههایی با
فشردگی كم میشود [ .]8،9خواص ماکروسکوپی کامپوزیتها مانند
خواص رئولوژی ،الکتریکی و دیالکتریک بازتابی از ساختار درونی یا
ریزساختار هستند .خواص رئولوژی و مکانیکی از تحرک مولکولی در
پاسخ به میدان تنش اعمال شده اما خواص الکتریکی و دیالکتریک
از تحرک و آرایشیافتگی بارهای موجود در پاسخ به میدان الکتریکی
پدیدار میشوند .خواص رئولوژی و مکانیکی تصویر دقیقی از وجود و
ساختار کلوخهها نمیدهند .زیرا ،تنش اعمال شده حین آزمون موجب
تخریب ریزساختار و از همگسستگی کلوخهها میشوند .از طرفی،
اثر برهمکنش بین ذرات بر خواص ماکروسکوپي واضح نیست .زیرا
تغییر خواص ماکروسکوپی بهویژه خواص رئولوژی و مکانیکی متأثر از
ترکیب برهمکنش ذره-ذره و ذره-پلیمر است[.]10-12
بهطور کلی ،خواص دیالکتریک با افزایش کسر حجمی
پرکننده مؤثر در تمام محدوده بسامدی افزایش مییابد که ریشه
در قطبشپذیری الکتریکی کامپوزیت دارد .کسر حجمی پرکننده
از مهمترین (یا حتی اصلیترین) عامل در طراحی و ساخت

کامپوزیتهاست [ .]13هنگامی که ذرات دیالکتریک در ماتریس
پلیمری خنثی (با ضریب دیالکتریک كم) پراکنده میشوند ،در اثر
وجود زنجیرهای پلیمری ،فاصلهای بین ذرات ایجاد میشود که باعث
شکستهشدن شار الکتریکی و ایجاد میدانهای موضعی قطبشزدا
( )depolarizing fieldدر مجاورت میدان میشود .ایجاد میدانهای
قطبشزدا در ماده کامپوزیتی به شكلشناسي ذرات دیالکتریکی و
ریزساختار مواد کامپوزیتی مربوط است .بنابراین ،مقدار ضریب
دیالکتریک کامپوزتهای پلیمری متشکل از ذرات دیالکتریک
کمتر از مقدار ضریب دیالکتریک ذاتی این ذرات است .در واقع،
ممانعت از برهمکنش بینذرهای ،مهمترین دلیل برای کاهش تراوایی
دیالکتریکی کامپوزیتها در مقایسه با توده مواد دیالکتریک
است [ .]14،15با افزایش غلظت اجزاي دیالکتریک به بيش از
مقدار بحرانی برای تشکیل شبکه پرکننده ،برهمکنش بین ذرات به
تشکیل کلوخه منجر میشود و شبکه دیالکتریک بههم پیوستهای را
میسازد .بهطور کلی دستیابی به فواصل بینذرهای کوچکتر موجب
برهمکنش بیشتر ميان ذرات شده و در نهایت موجب افزایش قطبش و
بنابراین افزایش تراوایی دیالکتریکی میشود .در پژوهشي که روی
اثر پراکنش نانوذرات آلومینا بر خواص دیالکتریک نانوکامپوزیت
آلومینا-اپوکسی انجام شد ،نشان داده شد ،تشکیل کلوخه موجب
افزایش قطبش و تراوایی دیالکتریکی به دلیل افزایش برهمکنش بین
ذرات میشود[.]16-19
افزودن ذرات با رسانندگی الکتریکی زياد به ماتریس پلیمری با
رسانندگی الکتریکی كم موجب افزایش رسانندگی الکتریکی سامانه
میشود .با افزایش کسر حجمی ذرات رسانا ،فاصله بین آنها کاسته
شده و امکان انتقال الکترونها از ذرهای به ذره دیگر میسر میشود.
سازوكارهای متعددی برای انتقال الکترونها معرفی شده است[.]20
هنگامی که ذرات با یکدیگر در تماس مستقیم نباشند ،مؤثرترین
سازوكار برای انتقال الکترونها از ذرهای به ذره دیگر جهش
( )hoppingو تونلزنی ( )tunnelingاست .اما ،با افزایش تعداد ذرات و
امکان تماس مستقیم بین آنها ،انتقال الکترون بهطور مستقیم بین
ذرات در تماس با یکدیگر صورت میگیرد .بهعنوان مثال اصالح
سطحی نانوذرات روي اكسيد با اولئیک اسید و نوعی سیالن موجب
افزایش پراکنش ذرات در ماتریس و در نتیجه کاهش احتمال تماس
ميان ذرات موجب کاهش رسانندگی الکتریکی میشود[.]21،22
علم رئولوژي از پرکاربردترين ابزار در زمينه شناسايي ريزساختار
است .اما ،نسبت به تعيين سازوکار تجمع و ساختار شبکه ذرات دقت
مناسبي ندارد .از طرفي ،تنش اعمال شده و دماي زياد اندازهگيري
خواص رئولوژي ميتواند موجب تغيير ريزساختار از راه گسستهشدن
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کلوخهها و تخريب شبکه ذرات شود .بنابراين ،به ابزار تکميلکننده
ديگري براي بررسي دقيقتر اين پديده و سازوکار آن نياز است.
روشهاي ميکروسکوپي مانند ميکروسکوپ الکتروني پويشي نيز
تنها بخش بسيار کوچکي از نمونه را ارزيابي ميكند و بنابراين تعميم
نتايج آن به کل نمونه منطقي نيست [ .]12آزمونهايي مانند تعيين
خواص الکتريکي و ديالکتريک غيرتخريبي هستند و تغييري در
ريزساختار ايجاد نميکنند .بنابراين ،استفاده از اين آزمونها ميتواند
به ارزيابي دقيقتر ريزساختار کمک کند[.]13
با توجه به مطالب بیان شده چنین انتظار میرود ،در غلظت یکسان
از نانوذرات تغییر در پراکنش ذرات موجب تغییر مقدار برهمکنش بین
ذرات شود که بازتاب آن در خواص رئولوژی ،الکتریکی و دیالکتریک
نمایان میشود .بنابراین ،امکان بررسی ریزساختار نانوکامپوزیتها با
استفاده از این خواص فراهم میشود .از آنجا که آزمون الکتریکی
غیرتخریبی است ،خواص الکتریکی مانند رسانندگی الکتریکی و
ضریب دیالکتریک اطالعات دقیقتری از ریزساختار میدهد.
با توجه به اینکه اندازهگیری خواص الکتریکی بهعنوان روش مؤثری
برای تشخیص پیچیدگیهای ریزساختار درباره وضعیت پراكنش یا
تجمع ذرات معرفی شده است ،در این پژوهش ،از خواص الکتریکی و
رئولوژی و مقایسه دادههای مربوط بهعنوان روش نوینی برای پیشبینی
رفتار تجمعی ذرات در ماتریس پلیمری استفاده میشود .بدین شکل
امکان ارزیابی نحوه تجمع ذرات و دستیابی به معیار مناسبی از اثر
برهمکنش ذره-ذره و ذره-پلیمر در سامانه پلیمری فراهم میشود .هدف
اصلی این مطالعه ،استفاده از خواص الکتریکی (رسانندگی الکتریکی و
ضریب دیالکتریک) در کنار خواص رئولوژی برای بررسی پراکنش
نانوذرات در ماتریس پلیمری است .طبق پژوهشهاي انجام شده ،افزودن
ذرات روي اكسيد به ماتریس پلیمر غیرقطبی و نارسانا مانند پلیاستیرن
موجب بروز خواص الکتریکی و دیالکتریکی قابل اندازهگیری میشود.
بنابراین ،ترکیب نانوذرات روي اكسيد و پلیاستیرن گزینه مناسبی برای
ردیابی وضعیت پراکنش با اندازهگیری خواص الکتریکی ،دیالکتریک و
رئولوژی است که در این مطالعه نیز بهکار رفته است .برخی از موارد
کاربرد کامپوزیتها و نانوکامپوزیتهای روي اكسيد شامل ساخت
خازنها و تجهیزات دیالکتریکی است[.]19،20

تجربي

تولید شرکت پتروشیمی تبریز استفاده شد .نانوذرات روی اکسید
با شكلشناسي کروی و ابعاد متوسط  50 nmاز شرکت Nutrino
تهیه شد .به منظور تهیه نمونههای نانوکامپوزیتی از حالل تولوئن با
خلوص  99/6%و ضدحالل اتانول با خلوص  96%از شرکت قطران
شیمی استفاده شد .برای اصالح سطحی بخشی از نانوذرات از اولئیک
اسید استفاده شد که این ماده ساخت شرکت  Merckاست.
دستگاهها

در ساخت نمونهها از مخلوطکن با پرسرعت  ULPS-2000ساخت
ایران و نیز دستگاه فراصوت با توان خارجی  2 kWساخت دانشگاه
تربیت مدرس استفاده شد .ریزساختار و نحوه پراكنش نانوذرات روي
اكسيد در ماتریس پلیمری بهوسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی
پويشي مدل  XL30ساخت شرکت  Phillipsهلند ارزیابی شد.
برای تصویربرداری از سطح شکست ،نمونهها درون نیتروژن مایع
قرار گرفتند و سپس شکسته شدند .همچنین براي برقراری اتصال
الکترونی ،سطح شکست نمونهها با الیه نازکي از طال پوشانده شد .از
طیفسنج زيرقرمز تبدیل فوریه مدل  PerkinElmer-Frontierساخت
آمریکا برای ارزیابی اصالح سطحی مقدار بسیار اندکی (کمتر از )1 g
از ذرات روي اكسيد اصالحشده با اولئیک اسید (به حالت پودر)
استفاده شد.
اندازهگیری خواص گرانروكشساني قرصهایی با قطر  25 mmو
ضخامت  2 mmبا رئومتر مدل  Physica Paar USD200ساخت
آلمان انجام شد .براي اندازهگیری مدول برشی ،نمونهها در دمای
 200°Cو بسامد  0/001 1/sتا  500 1/sقرار گرفتند .این آزمون برای
هر نمونه سه مرتبه تکرار شده و در نهایت مقدار میانگین گزارش شده
است .خواصالکتریکی نمونههای مکعبیشکل با ابعاد 20×5×2 mm
با دستگاه  LCR meter from GW Instekساخت تایوان ارزیابی
شد .دستگاه قابليت اندازهگیری پارامترهای  Gرسانندگی الکتریکی
برحسب زیمنس ( C ،)Sظرفیت خازن برحسب فاراد ( )Fو D
ضریب اتالف (بیبعد) را در محدوده بسامد  100 Hzتا 106 Hz
دارد .بدين منظور ،نمونهها به صورت خازن و در مدار موازی قرار
گرفتهاند .این آزمون برای هر نمونه سه مرتبه تکرار و در نهایت مقدار
میانگین گزارش شد.
و

روشها
تهیه نمونههای نانوکامپوزیتی

مواد

سه نوع نمونه با نامهای  D-ZnO/PS ،ND-ZnO/PSو D-T-ZnO/PS
و

در این پژوهش ،از پلیاستیرن با مصرف عمومی نوع
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GPPS 1540

با پراکنش متفاوت ذرات با استفاده از روش ضدحالل ساخته شد.
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از کسرهاي حجمی مختلف نانوذرات روي اكسيد ( 30 ،20 ،10و
 )40%در هر یک از انواع نمونهها استفاده شد .برای تهیه نمونههای
 ND-ZnO/PSو  D-ZnO/PSنانوذرات خالص  ZnOو در نمونه
 D-T-ZnO/PSذرات اصالحشده  ZnOبا اولئیک اسید بهکار
گرفته شد .ابتدا ،برای ساخت هر نمونه درصد وزنی مشخصی از
نانوذرات و پلیاستیرن بهطور جداگانه به حالل تولوئن اضافه و با
همزن مغناطیسی مخلوط شد .تفاوت اصلی تهیه نمونهها در پراکنش
متفاوت ذرات در مرحله دوم یعنی اختالط نانوذرات و پلیاستیرن بود.
برای اختالط نانوذرات و پلیاستیرن در نمونه  ND-ZnO/PSفقط
از اختالط توزیعی بهوسيله همزن مغناطیسی استفاده شد .اما در دو
نمونه  D-ZnO/PSو  D-T-ZnO/PSافزون بر اختالط توزیعی ،اختالط
پراکنشی نیز به کار رفت .یعنی محلول حین همخوردن با همزن
مغناطیسی ،بهمدت  10 minدر معرض فراصوتدهي قرار گرفت.
سپس ،محلول نهایی در مخلوطکن پرسرعت به همراه فراصوتدهي
بهمدت  20 minقرار گرفت .پس از اتمام اختالط (برای هر نمونه)
بدون اتالف وقت ،محلول یکنواخت بهدست آمده قطرهقطره به بشری
اضافه شد که داراي  2برابر حجم محلول نهایی اتانول بود .با ایجاد
این شرایط ،بخش زیادی از حالل وارد اتانول میشود .براي اطمینان
از خارجشدن حالل ،نانوکامپوزیت بهمدت  24 hدرون خشكکن با
دمای  100°Cقرار داده شد .سپس ،نانوکامپوزیتها با آسیاب خرد و
دوباره بهمدت  24 hدر دمای  100°Cدرون خشكکن قرار گرفتند.
نمونههای پلیمری و نانوکامپوزیتی با روش قالبگیری گرم با پرس
گرم تهیه شدند .مشخصات هر یک از نمونهها در جدول  1آمده است.
برای اصالح نانوذرات با اولئیک اسید ابتدا به ازاي هر گرم روي
اكسيد 1/5 mL ،اولئیک اسید به حالل زایلن اضافه شد .سپس ،روي
اكسيد به این محلول اضافه شد .محلول در دمای  50°Cبا همزن
مغناطیسی بهمدت  1 hهمزده شد تا واکنش شیمیایی انجام شود و
مولکولهای اولئیک اسید با گروههای  OHروی سطح ذرات روي
اكسيد جایگزین شود .سپس ،برای جداسازی ذرات اصالحشده از
جدول  -1مشخصات هر یک از نمونههای نانوکامپوزیتی.
کد نمونه
ND-ZnO/PS
D-ZnO/PS
D-T-ZnO/PS

نوع نانوذرات
روياكسيد

نوع اختالط

اصالحنشده
اصالحنشده
اصالحشده

توزیعی
توزیعی و پراکنشی
توزیعی و پراکنشی

کسر حجمی نانوذرات در تمام نمونهها  3/0 ،2/0 ،1/0و  4/0بود.

شکل  -1طیف  FTIRنانوذرات روي اكسيد با و بدون عامل اولئیک
اسید.
حالل از روش مركزگريزي استفاده شد و در ادامه ذرات جدا شده
بهمدت  24 hدر دمای  80°Cدرون گرمخانه خشک شدند[.]21

نتایج و بحث
طیفسنجی  FTIRبرای بررسی اصالح سطحی نانوذرات

طیف  FTIRذرات روي اكسيد اصالحشده با اولئیک اسید در
مقایسه با طیف روي اكسيد اصالحنشده (شکل  )1نشان میدهد،
ارتعاش کششی پيوند  C-Hدر  2850-2926 cm-1و نيز ارتعاشهاي
متقارن و نامتقارن کربوکسیالتی در  1402و  1524 cm-1ظاهر شده
است .همچنین ،پیک پهن  3500 cm-1برای روی اکسید خالص که
نشاندهنده وجود گروههای  OHبوده ،در اتصال با عامل اولئیک
اسید از بین رفته که نشان میدهد ،اتصال بین روي اكسيد و اولئیک
اسید رخ داده است .این مشاهدات حاکی از آن است که مولکولهای
اولئیک اسید در اطراف نانوذرات اصالحشده وجود دارند [.]21
ریزساختار نانوکامپوزیتها

خواص کامپوزیتها و نانوکامپوزیتها بهشدت تحت تأثیر مقدار
پراکنش نانوذرات در ماتریس پلیمری است .شکل  2تصاویر
میکروسکوپ الکترونی پويشي برای نمونههای ،ND-ZnO/PS
 D-ZnO/PSو  D-T-ZnO/PSرا با بزرگنمایی  5000نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،نانوکامپوزیت  ND-ZnO/PSبه دلیل
عدم اختالط پراکنشی در مقایسه با دو نمونه دیگر ،داراي کلوخههای
بیشتر با ابعاد بزرگتر است و نمونه  D-T-ZnO/PSبهترین پراکنش را
و
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در بین این سه نمونه دارد .دلیل آن میتواند اصالح سطحی نانوذرات
با اولئیک اسید و در نتیجه افزایش سازگاری و برهمکنش ذره-پلیمر
باشد.
بررسی خواص رئولوژی

		

(الف)

		

(ب)

		

(ج)

آزمون رئومتری برای بررسی اثر غلظت ذرات پرکننده بر معیارهای
گرانروكشساني شبکه پرکننده انجام شد .رفتارهای گرانروكشساني
بهعنوان مهمترین ویژگیهای مواد پلیمری بهشدت به ساختار درونی
ماده ،برهمکنشهای موجود و پراکنش نانوذرات وابسته است .در
شکل  3اثر غلظت پرکننده بر مدول ذخیره با بسامد متغیر برای
نمونههای نانوکامپوزیتی  D-ZnO/PS ،ND-ZnO/PSو D-T-ZnO/PS
نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده میشود ،بهطور کلی
با افزایش مقدار پرکننده ،مدول ذخیره برای هر سه نمونه افزایش
مییابد تا جایی که با گذر از کسر حجمی  ،)30%( 0/3افزایش شايان
توجه مدول ذخیره مشاهده میشود .اما ،در هر کسر حجمی نمونه
 D-T-ZnO/PSو  ND-ZnO/PSبه ترتیب دارای بیشترین و کمترین
مدول ذخیره هستند.
با توجه به شرایط نمونهسازی و مقایسه تصاویر میکروسکوپي
الکترونی پويشي نمونهها (شکل  )1با نتایج حاصل از تغییرات مدول
ذخیره (شکل  ،)3چنین نتيجه میشود که بهبود پراکنش نانوذرات
موجب افزایش سفتی نانوکامپوزیت شده است .این افزایش میتواند
ی آن ازدیاد کسر
به دلیل افزایش برهمکنش بین ذره-پلیمر و در پ 
حجمی الیه میانی و زنجیرهای محبوس بین نانوذرات با سفتی بيش
از سفتی ماتریس پلیمر باشد[.]2،7،8
و

خواص دیالکتریک
ضریب دیالکتریک مؤثر نانوکامپوزیتهای D-ZnO/ ،ND-ZnO/PS
و

شکل  -2تصاویر  SEMنمونههای( :الف) ( ،ND-ZnO/PSب)
 D-ZnO/PSو (ج)  D-T-ZnO/PSبا بزرگنمایی .5000
104

 PSو  D-T-ZnO/PSدر بسامد  104 Hzدر دمای محيط در شکل 4
نشان داده شده است .با توجه به این شکل مشاهده میشود ،ضریب
دیالکتریک مؤثر با افزایش کسر حجمی  ZnOدر همه نمونهها
افزایش مییابد .شدت افزایش ضریب دیالکتریک مؤثر با افزایش
کسر حجمی نانوذرات به بیش از  0/3رسیده است که این اثر را
میتوان به افزایش برهمکنش بین ذرات در اثر شبکه بههم پیوسته
از ذرات نسبت داد .همچنین ،احتمال تشکیل کلوخه با افزایش کسر
حجمی نانوذرات بیشتر میشود .این عامل نیز خود باعث افزایش
برهمکنش بین ذرات (از جنس دوقطبی-دوقطبی) و در نتیجه افزایش
بیشتر ضریب دیالکتریک مؤثر نانوکامپوزیتها میشود .دلیل تفاوت
ضریب دیالکتریک این سه نوع نمونه در کسر حجمی یکسان از
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(الف)

		

(ب)

		

(ج)

شکل  -4تغییرات ثابت دیالکتریک مؤثر نانوکامپوزیتهای تهیه
شده در کسر حجمی مختلف از ذرات.

شکل  -3تغییرات مدول ذخیره با بسامد نانوکامپوزیتهاي( :الف)
( ،D-T-ZnO/PSب)  D-ZnO/PSو (ج) .ND-ZnO/PS
نانوذرات به تفاوت در مقدار برهمکنش بین ذرات در اثر تفاوت

در مقدار کلوخهایشدن آنهاست .بنابراین ،بر اساس دادههای
دیالکتریک چنین استنباط میشود که مقدار تجمع و کلوخهایشدن
در نمونه  ND-ZnO/PSبیشترین و در نمونه  D-T-ZnO/PSکمترین
است .نتایج میکروسکوپي الکترونی پويشي نیز این نتایج را تأیید
میکند[.]18،19
نکته شايان توجه اینکه ضریب دیالکتریک ماتریس پلیمر غیرقطبی
پلیاستیرن به دلیل شیشهایبودن (در دمای محيط) كم بوده و بنابراین
ضریب دیالکتریک الیه میانی و ماتریس پلیمری تقریب ًا یکسان
است [ ،]21از اینرو ،تغییر در مقدار کسر حجمی الیه میانی در اثر
کلوخهایشدن ذرات یا افزایش کسر حجمی ذرات ،اثري بر مقدار
ضریب دیالکتریک مؤثر سامانه ندارد[ .]21،22همچنین باید توجه
داشت ،در نمونه اصالحشده ( )D-T-ZnO/PSگروههای اولئیک اسید
پیوندشده روی سطح ذرات دارای ضریب دیالکتریک كم هستند
(نزدیک به ضریب دیالکتریک ماتریس پلیمری) .افزون بر این،
کسر حجمی بسیار كمتری نسبت به کسر حجمی سایر اجزا دارند.
بنابراین ،عامل مزبور اثری بر ضریب دیالکتریک سامانه ندارد .اما،
وجود اولئیک اسید روی سطح ذرات روي اكسيد موجب افزایش
برهمکنش بین ذره-پلیمر و در نتیجه سازگاری بیشتر ذره و پلیمر
میشود .بدین دلیل پراكنش ذرات در نمونه  D-T-ZnO/PSبیشتر
از سایر نمونههاست .از طرفی ،به دلیل استفاده از اختالط پراکنشی
در تهیه نمونه  D-ZnO/PSنسبت به نمونه  ND-ZnO/PSامکان
تجمع و کلوخهایشدن ذرات کمتر شده و در نتیجه مقدار برهمکنش
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بین ذرات و ضریب دیالکتریک مؤثر آن نیز به نسبت کمتر است.
براساس بحثهای انجام شده ،میتوان چنین استنتاج کرد ،نمونه
 ND-ZnO/PSدارای بیشترین درجه تجمع ذرات بوده و احتماالً
دارای کلوخههایی با تعداد ،اندازه و فشردگی بیشتر نسبت به سایر
نمونههاست.
خواص الکتریکی

تغییرات رسانانندگی الکتریکی نانوکامپوزیتهای ،ND-ZnO/PS
 D-ZnO/PSو  D-T-ZnO/PSبا کسر حجمی ذرات در شکل  5نشان
داده شده است .بهطور کلي همانطور كه ديده ميشود ،تغييرات
رسانانندگی الکتريکي با افزايش کسر حجمي ذرات در هر سه نمونه
افزایش مییابد .در کسر حجمي كم ذرات برخي از الکترونها فاصله
بين ذرات را با تونلزنی از درون ماتریس عايق پليمر طي ميکنند و
به ذره بعدي ميرسند .اين سازوکار اصلي رسانندگی الکتريکي در
بسامد كم و در کسر حجمي کمتر از تشکيل شبکه بههم پيوسته از
ذرات است.
نانوکامپوزيت  ND-ZnO/PSو نمونه  D-T-ZnO/PSبه ترتيب
داراي بيشترين و کمترين مقدار رسانندگی الکتريکي در تمام کسر
حجمي ذرات هستند که ميتواند به دليل تفاوت در پراکنش ذرات
باشد .طبق اين نتايج ميتوان چنين استدالل کرد ،بهبود پراکنش و
کاهش اندازه کلوخهها در نمونه موجب افزايش فاصله بين ذرات و
بنابراين کاهش رسانندگی الکتريکي شده است .با بهبود پراکنش ذرات و
کاهش اندازه کلوخهها ،اليهاي از زنجيرهاي پليمري در سطح ذرات
(و کلوخهها) ايجاد شده و مانع از دسترسي مستقيم ذرات به يکديگر
و

شکل  -5تغييرات رسانندگی الکتريکي با کسر حجمي در نمونههاي
نانوکامپوزيتي.
106

ميشود .بنابراين ،امکان جابهجايي مستقيم الکترونها از ذرهاي به
ذره ديگر (يا ميان کلوخهها) وجود ندارد و انتقال الکترونها از راه
تونلزني و جهش از فاصله بين ذرات انجام ميگيرد .البته با افزايش
کسر حجمي ذرات و کاهش فاصله بين آنها امکان تونلزني و جهش
الکترونها از فاصله کوتاهتر بيشتر شده و رسانندگی الکتريکي افزايش
مييابد .با توجه به روند تغييرات رسانندگی الکتريکي سه نمونه
ميتوان حدس زد ،بهبود پراکنش ذرات موجب افزايش کسرحجمي
الزم براي تشکيل شبکه بههم پيوسته آنها شده است .اما ،نمونه
 ND-ZnO/PSحتي در کسر حجمي  0/4داراي رسانندگی الکتريکي
بيشتري نسبت به دو نمونه ديگر است .بنابراين ،سازوکار مؤثرتري
در رسانندگی الکتريکي اين سامانه نقش داشته است که ميتواند
نشانگر اتصال مستقيم بين ذرات و کلوخهها باشد .نکته ديگر اين
است که رسانندگی الکتريکي با افزايش غلظت ذرات به بيش از
کسر حجمي  0/3تقريب ًا ثابت است .اما ،در دو نمونه ديگر همچنان
روند افزايشي دارد .پس ميتوان گفت ،پس از تشکيل شبکه با اتصال
مستقيم بين ذرات ،سامانه تبديل به نمونه رساناي جريان الکتريسيته
میشود و افزايش بيشتر ذرات تفاوت خاصي در ساختار آن ايجاد
نميکند .اما در دو نمونه ديگر ،رسانندگی الکتريکي با افزايش غلظت
ذرات از کسر حجمي  0/3به  0/4همچنان رو به افزايش است .پس،
احتمال وجود اليه پليمري بين کلوخهها و در نتيجه اتصال غيرمستقيم
بين آنها در دو نمونه ديگر (بهويژه در نمونه  )D-T-ZnO/PSبيشتر است.
در واقع ،افزايش تجمع در نمونههاي نانوکامپوزيتي نسبت به نمونه
کامپوزيت در کسر حجمي کمتر از  0/4موجب افزايش رسانندگی
الکتريکي در نمونههاي نانوکامپوزيتي شده است .اما ،با افزايش کسر
حجمي به  0/4و بيشتر در نمونههاي کامپوزيتي رسانندگی الکتريکي
بهشدت افزايش ميیابد .اين روند ميتواند به دليل تشکيل زنجيرهايي
از ذرات بههم پيوسته (از راه اتصال مستقيم) و در نهايت تشکيل
شبکهاي از ذرات در نمونه کامپوزيتي باشد.
اثر بسامد بر رسانندگی الکتريکي متناوب در کسر حجمي مختلف
براي هر يک از نمونههاي نانوکامپوزيتي در شکل  6نشان داده شده
است .ميتوان ديد ،در هر کسر حجمي ،رسانندگی الکتريکي با ازدياد
بسامد افزايش مييابد .نمونههاي  ND-ZnO/PSو D-T-ZnO/PS
در هر بسامد به ترتيب داراي بيشترين و کمترين مقدار رسانندگی
الکتريکي هستند .از آنجا که افزايش تجمع و کلوخهشدن ذرات
موجب افزايش رسانندگی الکتريکي ميشود [ ]23ميتوان حدس
زد ،در نمونه  ND-ZnO/PSکلوخههاي بزرگتر با فشردگي بيشتري
نسبت به ساير نمونهها وجود دارد .از طرفي ،پراکنش ذرات در نمونه
 D-T-ZnO/PSبيشتر از ساير نمونههاست.
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(الف)

		

(ب)

		

(ج)

با توجه به روند تغييرات رسانندگی الکتريکي با افزايش کسر
حجمي ذرات و بسامد ميتوان ديد ،کاهش وابستگي رسانندگی
الکتريکي به بسامد در نمونه  ND-ZnO/PSدر کسر حجمي كمتر
رخ ميدهد .در کسر حجمي  0/4تغييرات رسانندگی الکتريکي با
بسامد در اين نمونه ناچيز است .علت اين پديده ميتواند تشکيل
شبکه فشرده و پيوسته از ذرات  ZnOباشد .در حالي که رسانندگی
الکتريکي نمونه  D-T-ZnO/PSوابستگي بيشتري به تغييرات بسامد
دارد .اين وابستگي تا درصدهاي زياد از نانوذرات همچنان وجود دارد.
به عبارتي ميتوان گفت ،نقطه تشکيل شبکه بههم پيوسته از ذرات در
نمونه  ND-ZnO/PSدر غلظت كمتري از ذرات پرکننده رخ ميدهد.
اين تفاوت به دليل پراکنش بيشتر ذرات در نمونه D-T-ZnO/PS
نسبت به دو نمونه ديگر است .بدین مفهوم که در کسر حجمي يکسان
از ذرات ،فاصله نسبي ذرات از يکديگر بيشتر است و وجود زنجيرهاي
پليمر نارسانا بين ذرات مانع از حرکت و انتقال الکترونها از ذرهاي
به ذره ديگر ميشود .بنابراين ،رسانندگی الکتريکي در مجموع کاهش
مييابد .با افزايش بسامد امکان جهش الکترونها از اين فاصله بيشتر
شده و رسانندگی الکتريکي بهشدت افزايش مييابد .اما ،در نمونه
 ND-ZnO/PSبه دليل تجمع و کلوخهايشدن ذرات امکان تشکيل
مسير براي انتقال بار الکتريکي بيشتر است و در نتيجه رسانندگی
الکتريکي در اين نمونه بيشتر از دو نمونه ديگر است .با توجه به اين
نتايج ميتوان حدس زد ،درجه تجمع ذرات در نمونه  D-ZnO/PSکمتر
از نمونه  ND-ZnO/PSو بيشتر از نمونه  D-T-ZnO/PSاست.

نتيجهگيري

شکل  -6تغييرات رسانندگی الکتريکي متناوب براي نمونههاي
نانوکامپوزيتي( :الف) ( ،D-T-ZnO/PSب)  D-ZnO/PSو (ج)
.ND-ZnO/PS

با توجه به نتایج بهدست آمده از اندازهگیری خواص الکتریکی و
رئولوژی نمونههای نانوکامپوزیتی با شرایط اختالط مختلف امکان
ارزیابی درجه پراکنش نانوذرات روي اكسيد در ماتریس پلیاستیرن
حاصل شد .بهطور کلی مقادیر مدول ذخیره ،ضریب دیالکتریک و
رسانندگی الکتریکی با افزایش کسر حجمی ذرات روي اكسيد
در پلیاستیرن افزایش مییابد .این روند صعودی با افزایش کسر
حجمی ذرات به مقدار مشخصی شدت میگیرد که حاكي از افزایش
ن ذرات و تشکیل کلوخههاست .تفاوت میان حالت
برهمکنش بی 
پراکنش ذرات در نمونهها با کسر حجمی یکسان از ذرات ،اثر
متفاوتی بر خواص الکتریکی و رئولوژی آنها داشت .همانطور كه
مشاهده شد ،مقدار مدول ذخیره با بهبود پراکنش ذرات افزایش یافته
که علت آن افزایش کسر حجمی الیه میانی در اثر افزایش مقدار
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 ضریب دیالکتریک مؤثر نانوکامپوزیت با افزایش غلظت،کلی
ذرات روي اكسيد افزایش مییابد و این روند در درصدهای بيشتر
 این روند صعودی حاكي.از پرکننده با شدت بیشتری ادامه دارد
از افزایش برهمکنش ميان ذرات در اثر کاهش فاصله بین ذرات و
.تشکیل کلوخه است
قدرداني

از دانشگاه تربیت مدرس براي فراهمكردن امکانات آزمایشگاهی به
منظور انجام آزمونهای الزم و نيز ستاد نانو ایران برای حمایتهای
.مالی تقدیر و تشکر میشود

 مقدار رسانندگی الکتریکی با، از طرفی.پلیمر است-برهمکنش ذره
افزایش پراکنش ذرات کاهش مییابد که علت آن کاهش تماس بین
 ضریب دیالکتریک.ذرات و افزایش فاصله متوسط بین ذرات است
نانوکامپوزیتها نیز با بهبود پراکنش ذرات به دلیل کاهش برهمکنش
 تصاویر.دوقطبی) کاهش مییابد-بین ذرات (از جنس دوقطبی
میکروسکوپي الکترونی پويشي نیز مؤید تفاوت میان حالت پراکنش
، بنابراین.ذرات در نانوکامپوزیتهای مختلف ساخته شده است
تصویر واضحتری از ریزساختار و پراکنش نانوذرات روي اكسيد
در ماتریس پلیاستیرن با اندازهگیری خواص دیالکتریک و خواص
ذره با کنترل- معیاری از برهمکنش ذره، همچنین.رئولوژی فراهم شد
 بهطور.پراکنش ذرات و ارزیابی خواص دیالکتریک بهدست آمد
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