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ypothesis: We investigated the effect of thermally-reduced graphene (TRG)
nanosheets on electrical conductivity, dielectric constant, electromagnetic
interference shielding performance, rheological behavior and thermal stability
of polypropylene/polyethylene terephthalate (PP/PET) blend.
Methods: For this purpose, 50/50 PP/PET blends were prepared through melt
compounding in presence of different volume fractions of TRG. The direct current
(DC) conductivity, the AC electrical conductivity and EMI shielding effectiveness of
composites were measured. The morphology of blends was examined by means of
scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM).
Findings: The morphology of the samples was co-continuous, and preferential
localization of the nanoparticles led to a double percolated structure. This structure
enhanced electrical conductivity of the samples considerably. The rheological analysis
indicated that a percolated network was formed at low volume fractions of TRG. At
0.1 vol% loading, the conductivity of the composites satisfies the antistatic criterion
(10-6 S/m) for thin films. At 2 vol% of graphene, a high electrical conductivity of
0.16 S/m was achieved which was considered sufficient for electronic device
applications. The dielectric constant and the electromagnetic interference shielding
efficiency (EMI SE) of the blends significantly increased with TRG addition. By
incorporating 2 vol% of TRG, the dielectric constant increased from 4 (for neat sample)
to 9×107 at 10 Hz and the EMI SE increased from 1 dB (for neat sample) to 42 dB at
10 GHz, satisfying the target value for commercial applications. Thermogravimetric
analysis (TGA) indicated that addition of TRG effectively enhanced the thermal
stability of the samples. Incorporation of TRG not only increased the initial
decomposition temperatures but also decreased the rate of decomposition. The
enhanced thermal stability of the composites was attributed to the high aspect ratio
of TRGs, which served as a barrier and prevented the emission of gaseous molecules
during thermal degradation.
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چکیده
در پژوهش حاضر ،اثر نانوذرات گرافن کاهشیافته گرمايي بر رسانندگي الکتریکی ،ثابت دیالکتریک،
قابلیت سپر حفاظت امواج الکترومغناطیسی ،رفتار رئولوژی و پایداری گرمايي آمیخته PP/PET
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مطالعه شده است .بدین منظور ،نانوکامپوزیتهای آمیخته  PP/PETبا ترکیب درصد  50/50در
مجاورت مقادیر مختلف گرافن به روش اختالط مذاب تهیه شدند .شکلشناسی نمونهها هر دو فاز
پیوسته بود که با جذب ترجیحی نانوذرات ساختار فراگیر دوگانه تشکیل شد .این ساختار بهطور
شايان توجهی رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیتها را افزایش داد .نتایج رئولوژی نشان داد ،شبکه

سهبعدي نانوذرات گرافن در کسر حجمي کم تشکيل شده است .در کسر حجمي حدود  0/1%از
نانوذرات مقدار رسانندگي الکتريکي بهدست آمده ( )10 S/mمعيارهاي الزم براي فيلمهاي نازک را
-6

در کاربردهاي ضدالکتريسيته ساکن برآورده ميسازد .در مقدار  2%از نانوذرات مقدار رسانندگي

الکتريکي به مقدار درخور توجه  0/16 S/mميرسد که براي بسياري از کاربردهاي الکتريکي قابل
قبول است .با افزودن گرافن ثابت ديالکتريک و قابليت حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطيس
آميخته افزايش شايانتوجهی داشت ،بهطوری که با افزودن  2%نانوذرات در بسامد  ،10 Hzثابت
ديالکتريک آميخته خالص از حدود  4به مقدار  9×107و حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطيس
از  1 dBبرای نمونه خالص به مقدار  42 dBافزايش يافت .اين نتايج نشان ميدهد ،نانوکامپوزيت
تهيهشده بهخوبي قابليت استفاده در کاربردهاي حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطيس
را دارد .نتایج آزمون تجزيه گرماوزنسنجي نشان داد ،افزودن نانوصفحههاي گرافن بهطور

چشمگیری باعث پايداري گرمايي آميخته شده است ،بهطوري که دماي  T10و  Tmaxبا افزودن گرافن
و افزايش مقدار آن به دماهاي بيشتر انتقال يافته و سرعت تخريب نيز کاهش يافته است.
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مقدمه

اثر نانوذرات گرافن کاهشیافته گرمايي بر عملكرد حفاظت از تداخل الکترومغناطیسی... ،

امروزه در صنایع مختلف همانند نظامی ،تجاری و مخابراتی استفاده
از تجهیزاتی که امواج الکترومغناطیس ساطع میکنند ،بسیار متداول
است .امواج الکترو مغناطیس در نوار بسامدی  Xکه محدوده بسامدی
 8/2-12/4 GHzرا شامل میشود ،از اهمیت ویژهای برخوردار است و
كاربردهاي متنوعي از جمله راداري ،اينترنتي ،فضايي ،راديويي ،كنترل
ترافيك هوايي ،ارتباطات ناوبري دريايي و ايستگاههاي هواشناسي
دارد [ .]1-3استفاد ه روزافزون از امواج الكترومغناطيس در
صنايع مختلف و مشكالت حاصل از آنها از جمله تداخل امواج
الكترومغناطيس ( )electromagnetic interference, EMIبا تجهيزات
مختلف که به مختلشدن کارایی آنها منجر میشود و نيز اثر اين امواج
بر سالمت انسان موجب شده است تا موضوع استفاده از سپرهاي
تداخلي امواج الكترومغناطيس موضوعي ضروری شود [.]4،1-6
بهطور كلي از موادی که رسانای الکتریسیته هستند ،بهعنوان
سپرهای  EMIاستفاده میشود ،بدین منظور ،پيشتر از فلزات به علت
رسانایی زياد استفاده میشد .اما از آنجا كه سپرهاي فلزي نقصهايي،
مانند وزن سنگين و كاهش مقاومت در برابر خوردگي را دارند و
بيشتر براي بسامدهاي كم مناسب هستند [ .]7-9بنابراين ،استفاده از
كامپوزيتهاي پليمري به دليل داشتن امتيازهايي مانند وزن سبك،
قيمت كم ،چندمنظورهبودن ،مقاومت در برابر خوردگي و اثربخشي
مناسب براي كنترل امواج مايكروويو ،براي حفاظت در برابر اين
امواج گسترش يافته است [ .]7-9از روشهای مؤثر برای ایجاد
خاصیت رسانایی الکتریکی پلیمرها استفاده از نانوذرات رساناست.
نانوذرات گرافن به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر
بهفردی که دارند ،از جمله رسانندگي الکتریکی عالی ،مساحت سطح
زياد ،نسبت سطح به حجم زياد ،انعطافپذیری ساختاری ،خواص
مکانیکی عالی و پایداری گرمايي و شیمیایی زياد ،باعث شده تا
گرافن به نانوذره ایدهآل برای تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمری رسانای
الکتریسیته تبدیل شود [.]10-13
امروزه روش اکسیدکردن گرافیت از روشهای متداول تهیه
نانوذرات گرافن است .در این روش ،ابتدا پودر گرافیت را با عوامل
اکسنده بسیار قوی اکسید کرده و به اکسید گرافيت تبدیل میکنند.
سپس ،با اختالط فراصوتي الیههای اکسید گرافیت را از یکدیگر جدا
کرده و اکسید گرافن ( )GOتکالیه ایجاد میشود [ .]14اکسید گرافن
نارسانای الکتریسیته است .رساناکردن  GOبه دو روش متداول،
كاهش به روش شیمیایی (استفاده از کاهندههای نظیر هیدارزین) و
كاهش به روش گرمايي انجام ميشود [ .]15روش دوم یعنی تهیه
نانوذرات گرافن کاهشیافته به روش گرمايي ( )TRGبا تولید در

مقیاس بزرگ و صنعتی سازگارتر است [.]16
اکثر پژوهشگران برای تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمر-گرافن از
روش اختالط محلولی استفاده كردهاند [ .]13،14مخلوط مواد و
نانوکامپوزیت در حالل حل ميشود و در نهایت با تبخیر حالل،
نانوکامپوزیت بهدست میآید .اما ،مصرف زیاد حالل و قیمت زياد
آن و آلودگیهاي زیستمحیطی استفاده از این روش را در مقیاس
صنعتی محدود کرده است .اما ،تهیه نانوکامپوزیتها به روش اختالط
مذاب به علت استفاده نكردن از حالل ،آلودگی زیستمحیطی کمتری
دارد .اين روش از نظر اقتصادی مقرون بهصرفهتر بوده و به دلیل
قابلیت کاربردي در اغلب سامانههاي پلیمري میتواند در مقیاس
صنعتی استفاده شود [.]17،18
پلياتيلن ترفتاالت ( )PETداراي ويژگيهاي برجستهاي همچون
ارزانبودن ،شفافيت ،نفوذپذيري بسيار کم در برابر گازها ،وزن کم،
سختي ،سفتي و استحکام زياد ،گرانروي کم و قابليت ريسندگي
زياد است .اين پليمر در صنايع متفاوتي همچون خودرو ،صنايع
الکتريکي ،توليد بطري ،الياف ،بستهبندي مواد غذايي و توليد فيلم
کاربرد گستردهاي پيدا کرده است [ .]19اما ،ضعفهاي اين پليمر
استحکام ضربه كم ،جذب رطوبت و سرعت کم بلورينگي است که
استفاده از آن را در کاربردهاي مهندسي محدود ميكند .براي غلبه بر
اين کاستيها  PETرا با ساير پلياسترها همچون پليبوتيلن ترفتاالت
( )PBTيا پلياولفينها مانند پليپروپيلن ( )PPآلياژ ميكنند [.]19-21
پليپروپيلن پلياولفيني ارزانقيمت ،با فراورشپذيري خوب،
درجه بلوريشدن زياد ،مقاومت بسيار زياد در برابر جذب رطوبت و
نفوذناپذيري عالي در برابر اکسيژن است .اما ،اين پليمر داراي
کاستيهايي همچون مدول و مشخصات گرمايي كم است .با
آلياژکردن دو پليمر  PETو  PPميتوان کاستیهای اين دو پليمر را
کاهش داد و از خواص عالي آنها بهره برد [.]20،19
هدف از این مقاله ،تهیه نانوکامپوزیتهای  PP/PET/TRGاست
که در مقادیر بسیار کم از نانوذرات گرافن ،رسانندگي الکتریکی و
کارایی زياد را بهعنوان سپر محافظ امواج الکترومغناطیسی داشته
باشد .بدین منظور ،نانوذرات گرافن کاهشیافته بهوسیله گرما سنتز
شدند و از روش اختالط مذاب برای تهیه نمونهها استفاده شد.
نانوکامپوزیتهای آمیخته  PP/PETبا ترکیب درصد  50/50با مقادیر
مختلف گرافن تهیه شدند که ساختار فراگیر دوگانه ایجاد شده در
نمونهها کارایی نانوکامپوزیتها را در ازدياد رسانندگي الکتریکی
نمونهها بهطور شايان توجهی افزایش داد .اثر گرافن بر خواص
دیالکتریک ،رئولوژی و رفتار گرمايي آمیخته نیز بررسی شد.

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیویکم ،شماره  ،4مهر  -آبان 1397
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تجربی
مواد

در این پژوهش ،از پلیپروپیلن ( )H1500با شاخص جریان مذاب
 230°C( 12 g/10minو  )2/1 kgمحصول شرکت پتروشیمی Honam
کره ،پلیاتیلن ترفتاالت تجاری ( )BG-821با گرانروي ذاتی 0/82 dL/g
محصول پتروشیمی شهید تندگویان ایران و پودر گرافیت (سنتزی با
ابعاد  )>20 μmمحصول شرکت  Sigma-Aldrichاستفاده شد.
دستگاهها و روشها
تهیه نانوذرات گرافن

در این پژوهش ،از روش ارتقایافته  Hummersبرای ساخت گرافن
اکسید استفاده شد [ .]22،23بهطور خالصه ،ابتدا پودر گرافیت ()5 g
به محلولی از مخلوط سولفوریک اسید ( )87 mLو نیتریک اسید
( )45 mLاضافه و مخلوط حاصل بهمدت  15 minدرون حمام یخ
همزده شد تا مخلوطی تقریب ًا همگن بهدست آید .در ادامه ،پتاسیم
پرمنگنات ( )55 gبهآرامی به مخلوط در حال همزدن اضافه شد .در
این لحظه رنگ محلول بهآرامی به سبز تیره تبدیل شد .سپس ،مخلوط
در دمای  20°Cبهمدت  96 hهمزده شد تا مواد بهخوبی مخلوط
شوند .در ادامه ،هيدروژن پراكسيد  ،30%براي توقف واكنش اكسايش
بهآرامی به ترکیب اضافه شد .در این لحظه ،دمای محلول بهشدت
افزایش یافت و برای کنترل دمای آن از مقداری یخ استفاده شد .پس
از حدود  10 minمحلول یکنواخت و طالیی رنگ شد (پولکهای
طالیی رنگی بهوجود آمد) .در نهایت ،محلول بهدست آمده  2مرتبه
با محلول  2موالر  HClو سپس  7مرتبه با آب مقطر شستوشو
داده شد .بدین ترتیب ،اسیدهای اضافه آن با شستوشو و روش
مركزگريزي از محلول مدنظر جدا شد .گرافیت اکسید بهدست آمده
درون گرمخانه خأل در دمای  80°Cبهمدت  24 hخشک شد .برای
بهدستآمدن نانوصفحههاي گرافن تکالیه پودر آن بهمدت  30 sدر
دمای  1050°Cداخل کوره قرار داده شد (گرافن کاهشیافته گرمايي).
تهیه نمونهها

پیش از تهیه نمونهها ،ابتدا پلیمر  PETدرون گرمخانه خأل در
دمای  100°Cبهمدت  24 hخشک شد .اختالط مذاب آمیختههای
 PP/PETبا نسبت وزنی  50/50درون مخلوطکن داخلی Brabender
ساخت آلمان با دور پیچ  60 rpmدر دمای  270°Cبهمدت 12 min
انجام شد .حين تهيه نمونهها ،مقدار  0/1%وزني پايدارکننده گرمايي
با نام تجاري  Irganox 1010تهيه شده از شرکت  ،Ciba-Geigyبه
322

نمونهها اضافه شد تا از تخریب آنها جلوگیری شود .برای تهیه
نانوکامپوزیتها مقادیر معینی از  TRGجداگانه و  3 minپس از
شروع اختالط به پلیمرها اضافه شد .نمونههای مختلف داراي TRG
با کسرهای حجمی  1/32 ،1 ،0/66 ،0/44 ،0/33 ،0/22و  2%تهیه
شد .مقدار الزم از نمونههای بهدست آمده ،با قالبگیری فشاری در
دماي  270°Cدر فشار قالب  ،15 MPaبه ورقههای مناسبی براي
انجام آزمونهاي مختلف تبدیل شدند.
خواص الكتريكي

رسانندگي جریان مستقیم نمونهها به روش چهاراتصالی با دستگاه
چهاركاوندهاي ساخت شرکت چینی  Guangzhouمدل RST-8
اندازهگیری شد .چهار كاونده با فاصله  2 mmاز یکدیگر روی نمونه
قرار گرفتند و پس از اعمال ولتاژ با دستگاه ،جریان عبوری از نمونهها
خوانده شد .ثابت دیالکتریک نمونهها در محدوده بسامد  10 Hzتا
 1 MHzبا دستگاه سلف ،خازن و مقاومتسنج (LCRسنج) مدل
 4284Aساخت شرکت  Hewlett-Packardآمريكا اندازهگیری شد.
اندازهگیري حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس

براي اندازهگیري مقدار حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس ،دستگاه
تحلیلگر برداری ( )vector network analyzer, VNAمدل E8361C
ساخت شرکت  Agilentدر محدود بسامد  )8/2-12/4 GHz( Xبرای
نمونه با ابعاد استاندارد  10/16×28/16 mm2و ضخامت  5 mmبهكار
گرفته شد.
و

شکلشناسی

برای ارزیابی شکلشناسی آمیختهها ،میکروسکوپ الکترونی پویشی
( )SEMمدل  JSM-6400ساخت شرکت  JEOLبهکار گرفته شد.
بدین منظور ،ابتدا نمونهها درون نیتروژن مایع شکسته شده بهمدت
 1 hدرون زایلن جوشان قرار داده شدند تا فاز  PPاستخراج شود.
برای ارزیابی پراكنش نانوذرات گرافن از میکروسکوپ الکترونی
عبوری ( )TEMمدل  JEM-2100ساخت شرکت  JEOLبا ولتاژ 100 kV
استفاده شد .برای استفاده از  TEMفیلمهای نازکی با ضخامت
 60 nmاز نمونهها بهوسيله تيغه الماسی برش داده شدند.
مطالعات رئولوژي

اندازهگيريهاي رئولوژي بهكمك رئومتر ديناميکي مدل
ساخت شركت  Paar Physicaبا صفحههای موازي با قطر  25 mmو
فاصله بين دو صفحه  1 mmانجام شد .برای مطالعه اثر نانوذرات بر
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خواص گرانروکشسانی آمیخته ،آزمون پویش بسامد مدول ذخيره در
جو نیتروژن ،دمای ثابت  270°Cو دامنه كرنش ثابت  1%در ناحيه
گرانروکشسان خطي انجام شد .مطابق آزمون پویش کرنش مدول
ذخیره ،ناحیه گرانروخطی تا کرنش  10%ادامه مییابد.
تجزیه گرماوزنسنجی

تجزیه گرماوزنسنجی ( )TGAبرای بررسی پایداری گرمایی و
اندازهگیری تغییرات وزن نمونه بهعنوان تابعی از دما با دستگاه
 Labsys TGساخت شرکت  ،SETARAM Instrumentationاز
دمای  25°Cتا  ،600°Cبا سرعت گرمادهی  20°C/minدر جو
نیتروژن انجام شد .وزن اولیه نمونه حدود  5-7 mgبود.

نتایج و بحث
شكلشناسي

تصاوير  SEMمربوط به آميخته خالص و نانوکامپوزيت داراي 0/66%
حجمی نانوصفحههاي گرافن در شکل  1نشان داده شده است .در
اين تصاوير ،حفرههاي تيرهرنگ نشانگر موقعيت پليمر  PPبوده كه
با حالل زایلن جوشان استخراج شده است .مشاهده ميشود ،ساختار
نمونهها به صورت هر دو فاز پيوسته است .بررسي شكل  1نشان
ميدهد ،نانوصفحههاي گرافن بهطور ترجيحي در فاز  PETجاگيري
کردهاند (دایرهها در شكل (1ج)) .اين موضوع به دليل برهمکنش
مطلوب گروههاي قطبي اکسيژندار روي سطح گرافن با پليمر PET
است .پس از استخراج فاز  PPبا حالل زايلن مشاهده شد ،حالل
کام ً
ال شفاف باقيمانده است که تأييدکننده خودگردايش نانوذرات در

		

					
(الف)

فاز  PETحين اختالط مذاب است.
در شکل  2تصوير  TEMآميخته داراي  0/44%نانوذرات نشان
داده شده است .در این تصویر پيكانها بهطور نمونه نشانگر ذرات
گرافن هستند .همانطور که مشاهده میشود ،نانوذرات بهطور عمده
فاز  PETو مقدار کمی در سطح مشترک دو پلیمر قرار گرفتهاند که
نشانگر برهمکنش مطلوب ذرات  TRGو پليمر  PETاست .همچنين،
نانوذرات  TRGآبدوست بوده در حالي که پليمر  PPآبگريز است،
بنابراين برهمکنش آنتاپيايي نامطلوب قوي بين پليمر  PPمنجر ميشود
که نانوذرات براي کاهش انرژي آزاد در فاز  PETخودگردايش كنند.
تصوير  TEMنشان ميدهد ،درون فاز غني از  PETشبکهاي فراگير
از نانوذرات تشکيل شده است .در نتيجه ساختار فراگير دوگانهاي
( ]24،25[ )double percolated structureحاصل ميشود که در آن
فاز  PETو نانوذرات درون آن هر دو ساختار شبک ه فراگير دارند .در
آميزههاي دوجزئي جذب ترجيحي ،باعث ميشود ،نانوذرات درون فاز
مطلوب در کسر حجمي خيلي کم ،تشکيل شبکه فراگير دهند .به دليل
اينکه آستانه فراگيري نانوذرات در ماتريس پليمري با ايجاد ساختار
دوگانه بهطور شايان توجهي کاهش مييابد ،امروزه اين ساختار براي
طراحي پليمرهاي رسانا کاربرد زيادي دارد .کاهش آستانه فراگيري در
نانوذرات گرانقيمت از نظر اقتصادي اهميت زيادي دارد و نيز باعث
ميشود که فراورشپذيري پليمر زياد تحت تأثير قرار نگيرد.
خواص رئولوژي

در شکل  3نمودارهاي مدول ذخيره ،مدول اتالف و گرانروی مختلط
برحسب بسامد براي پلیمرها ،آميخته خالص و نانوکامپوزيتهاي
متناظر داراي مقادير مختلف نانوصفحههاي گرافن نشان داده شده
است .برای نمونه خالص وابستگی مدولهاي ذخیره و اتالف به بسامد

					
(ب)

(ج)

شکل  -1تصاویر  SEMآمیخته ( :PP/PET 50/50الف) بدون نانوذرات گرافن و (ب) داراي  0/66%حجمی نانوذرات گرافن .دایرهها در قسمت (ج)
بهطور نمونه نشانگر ذرات گرافن هستند.
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(الف)

(الف)

(ب)
شکل  -2تصاویر  TEMآمیخته  PP/PET 50/50داراي  0/44%حجمی :TRG
(الف) تصویر از ناحیه دوفازی و (ب) تصویر فقط از پلیمر .PET
پيكانها بهطور نمونه نشانگر ذرات گرافن است.
کم است و انحراف زیادی از رفتار ناحیه پایانی
مشاهده میشود .دلیل این انحراف به ساختار هر دو فاز پیوسته نسبت
داده میشود .ساختار هر دو فاز پيوسته را ميتوان با ساختار شبكه
داراي اتصاالت عرضي (همانند ژلها) مقايسه كرد كه در آن رفتار
كشساني تابع افزايش تعداد اتصاالت عرضي است که موجب انحراف
از رفتار ناحيه پايانی میشود [ .]26محل درهمتنيدگي هر دو فاز
مشابه اتصاالت عرضي عمل ميكند ،در نتيجه افزايش مدول برای
اين ساختار در بسامدهای کم مشاهده میشود.
مشاهده ميشود ،افزودن نانوذرات حتي در کسر حجمي کم 0/22%
بهطور شايان توجهي مدول ذخیره نمونه را تحت تأثير قرار ميدهد و
باعث افزایش درخور توجه مدول در بسامدهای کم میشود .همین
رفتار نیز در نمودار گرانروی ديده ميشود .اين موضوع نشانگر

(ب)

) (G ¢ ∝ ω 2 ,G ¢¢ ∝ ω

324

(ج)
شکل  -3آزمون پویش بسامد( :الف) مدول ذخیره( ،ب) مدول اتالف و
(ج) گرانروی مختلط برای پلیمرهای  PPو  PETو آمیخته 50/50
 PP/PETداراي مقادیر مختلف .TRG
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تشکيل شبکه سهبعدي از نانوذرات گرافن در کسر حجمي کم است.
با افزایش بیشتر مقدار نانوذرات در تمام محدود ه بسامدي ،مدول
افزايش پيدا ميکند و وابستگي مدول به بسامد در بسامدهاي کم
کاهش مييابد و در کسر حجمي  0/66%مدول تقريب ًا مستقل از بسامد
شده و يک ناحيه ترازه ديده ميشود .اين نشان ميدهد ،نانوذرات
تحركهاي دوربعد و کوتاهبرد زنجيرهاي پليمري را تحت تأثير قرار
ميدهند و باعث کندشدن ديناميک مولکولها ميشوند [ .]27نتایج
رئولوژی نشان ميدهد ،نانوذرات در کسرهای حجمی کم تشکیل
شبکه دادهاند که دلیل آن را میتوان به جذب ترجیحی نانوذرات در
فاز  PETو تشکيل ساختار فراگیر دوگانه نسبت داد که وجود این
ساختار بهكمك تصاویر  SEMو  TEMمشاهده شد.
در شکل (3ج) مشاهده ميشود ،گرانروی پليمر  PETکمتر از
گرانروی پليمر  PPاست که اين موضوع جاگيري نانوذرات در فاز PET
را تقويت ميكند .براي آميزه خالص نسبت به پليمرها در بسامدهاي کم
گرانروی خيز شديدي نشان ميدهد كه بهخوبي تأييدکننده شكلشناسي
هر دو فاز پيوسته است .با افزودن نانوذرات در بسامدهاي کم ،گرانروی
بهطور شايان توجهي افزايش مييابد که بيانگر تشکيل شبکه نانوذرات
است که اين مطلب تأييدکننده نتايج  TEMاست.
خواص الکتريکي

در شکل  4اثر نانوذرات گرافن بر رسانندگي الکتريکي جریان مستقیم
آميخته بررسي شده است .در محدود ه کسر حجمي  0/1%تا 0/5%
رسانندگي الکتريکي بهطور شايان توجهي افزايش مييابد که بيانگر
تشکيل شبکه فراگير از نانوذرات گرافن در نمونه است .شبکه فراگير
مسيري مستقيم براي رسانندگي الکتريکي از نمونه فراهم ميسازد.
در کسر حجمي حدود  0/1%از نانوذرات مقدار رسانندگي الکتريکي
بهدست آمده ( )10-6 S/mمعيارهاي الزم براي فيلمهاي نازک را در
کاربردهاي ضدالکتريسيته ساکن برآورده ميسازد .در کسر حجمي
حدود  2%از نانوذرات مقدار رسانندگي الکتريکي به مقدار شايان
توجه  0/16 S/mميرسد که براي بسياري از کاربردهاي الکتريکي
همانند حسگرهای گرمايي ( ،)thermistorکلیدهای (سوئيچ)
الکتریکی و کرنشسنج ( )strain gaugeقابل قبول است [.]28،29
افزایش شايان توجه خواص الکتریکی در کسر حجمی کم نانوذرات
به دلیل ایجاد ساختار فراگیر دوگانه در نمونههاست [.]30،31
پاسخ ديالکتريک ماده در ميدان الکتريکي متناوب با نفوذپذيري
(گذردهی) الکتريکي مختلط ( )complex permittivityبه شكل
 e*=e¢-i e²بيان ميشود که  e¢و " eبه ترتيب بخش حقيقي و موهومي
نفوذپذيري الکتريکي است e¢ .گذردهی نسبي يا ثابت ديالکتريک

شکل  -4تغییرات رسانندگي الکتریکی جریان مستقیم با کسر حجمی
نانوذرات گرافن در آمیخته.
ماده نیز نامیده میشود e" .بيانگر مقدار اتالف است .ضريب اتالف
 dtanبيانگر نسبت " eبه  e¢است .به عبارت ديگر ،ضريب اتالف بيانگر
نسبت مقدار اتالف انرژي الکتريکي به انرژي ذخيره شده در ميدان
الکتريکي متناوب است [.]32
در شکل (5الف) تغييرات ثابت ديالکتريک با بسامد براي آميخته
خالص و نانوکامپوزيتهاي داراي مقادير مختلف نانوصفحههاي
گرافن نشان داده شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،با افزودن
گرافن ثابت ديالکتريک آميخته بهطور چشمگیری افزايش مييابد.
براي مثال در بسامد  10 Hzثابت ديالکتريک آميخته خالص حدود 4
است که با افزودن  0/44و  2%نانوذرات مقدار ثابت ديالکتريک به
ترتيب به مقدار  3341و  9×107افزايش مييابد .اين وابستگي شديد
به مقدار نانوذرات را ميتوان به پديده قطبش بينسطحي نسبت داد
که قطبش  )MWS( Maxwell-Wagner-Sillarsنیز ناميده ميشود [.]32
پديده  MWSدر موادی با ساختار ناهمگن روی میدهد .دلیل
این پدیده تجمع بارهاي الکتريکي در سطح مشترک دو فاز با
رسانندگيهای الکتريکي متفاوت است .این پدیده بهطور طرحوار
در شکل  6نشان داده شده است .با افزايش غلظت نانوذرات غلظت
الکترونهاي آزاد تجمع کرده در سطح مشترک افزايش مييابد.
همانطور که مشاهده ميشود ،ثابت دیالکتریک وابسته به بسامد
است و با افزايش بسامد مقدار آن کاهش مييابد [ .]33اين پديده با
افزایش کسر حجمی نانوذرات شديدتر ميشود .کاهش مقدار ثابت
ديالکتريک با افرايش بسامد به علت تأخير بارهاي القا شده در پاسخ
به ميدان ميدان الکتريکي اعمالشده و نیز پدیده جهش ()hopping
و
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است [.]32
نکتهاي که در شکل (5ب) بايد به آن توجه داشت ،اين است که
با افزودن نانوذرات ضريب اتالف نيز افزايش مييابد .افزايش شايان
توجه اتالف ديالکتريک در نانوکامپوزيتها به تشکيل شبکه فراگير
از نانوذرات نسبت داده میشود که موجب افزايش نشت جريان با
افزايش مقدار نانوذرات میشود [ .]34از نظر کاربردي افزايش بيشتر
ثابت ديالکتريک و کاهش همزمان مقدار اتالف مطلوب است .با
اصالح سطح نانوصفحههاي گرافن ميتوان از تماس مستقيم نانوذرات و
در نتيجه از اتالف انرژي به دليل تشکيل شبکه رساناي جريان
شکل  -6طرحي از پديده قطبش بينسطحي.
الکتريکي جلوگيري کرد [ .]35مواد با ثابت ديالکتريک زياد در
ساخت خازنها ،عملگرها ،حسگرهاي پيزوالکتريک و پيروالکتريک و
ترانزيستورها کاربرد فراواني دارند [.]35،36
حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطيس

(الف)

حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطيس برحسب دسيبل ()dB
بيان ميشود .دسيبل كه بهطور گسترده در محاسبات راداري استفاده
ميشود ۰/۱ ،مقدار يک بل است و يک بل نيز برابر با مقياس
لگاريتمي براي بيان نسبت دو مقدار نيرو است .همانطور که در شکل 7
نشان داده شده است ،بازده حفاظت از تداخل الکترومغناطيسي
()electromagnetic interference shielding efficiency, EMI SE

(ب)
شکل  -5اثر کسر حجمی نانوذرات گرافن در آمیخته بر( :الف)
تغییرات ثابت دیالکتریک آمیخته با بسامد و (ب) تغییرات ضريب
اتالف آمیخته با بسامد.
326

شکل  -7طرح سازوكارهاي شرکتکننده در حفاظت از تداخل
الکترومغناطیسي.
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از جمع سه پارامتر حفاظت ناشي از جذب ( ،)SEAحفاظت ناشي از
بازتاب ( )SERو حفاظت ناشي از بازتاب چندگانه داخلی ()SEM
بهدست ميآيد و به شكل کلي زير تعريف ميشود [:]37
()1

P 
EMI SE = SE A + SE R + SE M = -10 log10  T 
 PI 

در اين معادله PI ،توان امواج الکترومغناطيسي فرودي و  PTتوان
امواج الکترومغناطيسي عبوري است .هر چه مقدار  EMI SEبيشتر
باشد ،به معناي اين است که قابليت نمونه براي ممانعت از عبور
امواج بيشتر است .براي مثال مقدار  30 ،20و  40 dBبه ترتيب
برابر  99/9 ،99و  99/999%تضيعف امواج الکترومغناطيسي فرودي
به نمونه است .گفتني است ،برای نمونههای مشابه ،ضخامت بیشتر
ممانعت بیشتری براي عبور امواج ایجاد میکند .مقدار  EMI SEالزم
براي بيشتر کاربردهاي تجاري حدود  20 dBاست (به معناي عبور
کمتر از  1%امواج از نمونه است) [.]38،39
بازده حفاظت از تداخل الکترومغناطيسي نمونههاي نانوکامپوزيت
در شکل  8نشان داده شده است .مشاهده میشود ،افزودن نانوگرافن
حتی در کسرهاي حجمی کم ايجاد قابليت حفاظت از تداخل امواج
الکترومغناطيسي در نمونههاي نانوکامپوزيتي را بهطور چشمگیری
بهبود میبخشد .برای مثال ،در بسامد  10 GHzبازده حفاظت از
تداخل الکترومغناطيسي برای نمونه خالص  1 dBاست ،با افزودن
 0/44و  1/5%مقدار آن به ترتيب به مقادیر  14و  42ميرسد .اين
نتايج نشان ميدهد ،نانوکامپوزيت تهيه شده بهخوبي قابليت استفاده

شکل  -8اثر کسر حجمی نانوذرات گرافن در آمیخته بر تغییرات
مقدار حفاظت از تداخل الکترومغناطيسي با بسامد.

در کاربردهاي حفاظت در برابر تداخل امواج الکترومغناطيسي را
دارد ،بهويژه به دليل سبکبودن براي کاربردهاي هوافضا بسيار
مناسب است.
تجزيه گرماوزنسنجي

پايداري گرمايي آميخته خالص و نانوکامپوزيتهاي متناظر در محيط
نيتروژن ،با تجزيه گرماوزنسنجي ( )TGAو مشتق آن ( )DTGبررسي
شده که نتايج در شکل  9نشان داده شده است .دمای شروع تخریب
پلیمرهای  PPو  PETنزدیک بههم و حدود  430°Cاست [.]40،41

		

		
(الف)

		

		
(الف)

شکل  -9دمانگاشت آمیخته در مجاورت مقادیر مختلف
(الف)  TGAو (ب) .DTG
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جدول  -1نتایج آزمون  TGAبرای آمیخته خالص و نانوکامپوزیتها.
کسر حجمی گرافن در
آمیخته ()%

T10

Tmax

Rmax

()°C

()°C

()%/min

نمونه خالص
0/44
0/88
1/3

432
437
444
448

460
470
478
482

0/31
0/29
0/27
0/23

به همین دلیل در نمودار تجزيه گرماوزنسنجي آمیخته این پلیمرها
تخریب یکمرحلهای مشاهده میشود [.]19
نتايج ( T10دمايي که  10%از وزن نمونه کاهش يافته است)Tmax ،
(دمايي که در آن بيشينه سرعت تخريب رخ ميدهد که معادل دماي
پيک بيشينه در منحني مشتق است) و ( Rmaxبيشترين سرعت تخريب
که معادل مقدار پيک بيشينه در منحني مشتق است) در جدول  1آمده
است .همانطور که مشاهده ميشود ،افزودن نانوذرات گرافن بهطور
شايان توجهي باعث پايداري گرمايي آميخته شده است به طوري
که دماي  T10و  Tmaxبا افزودن گرافن و افزايش مقدار آن به دماهاي
بيشتر انتقال يافته و سرعت تخريب نيز کاهش يافته است .سازوكار
اصلي کنترل و تأخيراندازي شعله بهوسيله گرافن به ايجاد اليه زغال
فشرده در سطح قطعه در حال سوختن مربوط مي شود .باقيماندههاي
نانوصفحههاي گرافن ،مانند سد و مانع در برابر انتقال گرما عمل
ميکنند و اين چنين موجب کاهش سرعت گرمايش نانوکامپوزيت
در اليههاي زيري ميشوند .افزون بر اين ،ذرات از رسيدن مستقيم و
سريع اکسيژن به زنجيرهاي پليمري جلوگيري ميکنند .اليههاي
گرافن ،نقش مانع انتقال جرم را نيز ايفا ميکنند .پليمر در برابر
گرماي شعله شروع به تجزيه و تخريب ميکند .محصوالت تخريب و

تجزيه پليمرها کوچکمولکولهايي هستند که به حالت مايع يا گاز
از اليههاي زيري به سطح نفوذ كرده و سوخت الزم براي بقاي شعله و
استمرار آن را تأمين ميکنند .اليهها و صفحههاي گرافن مانند مانع
فيزيکي و حصار در برابر خروج محصوالت کوچکمولکول واکنش
تجزيه گرمايي ،به بيرون سطح عمل ميکنند .بنابراين اليههاي گرافن
نيز از نفوذ شار گرمايي شعله به درون توده پليمر جلوگيري ميکنند و
مانع از خروج کوچکمولکولها و فرآوردههاي واکنش تجزيه به
بيرون از سطح نيز ميشوند (صفحههاي گرافن مانع انتقال گرما و نيز
مانع انتقال جرم هستند) [.]42-44
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