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ypothesis: Thermally stable nanocomposites were prepared by incorporation
of carbon nanotubes (CNT) into the epoxy resin matrix cured by novolac
resin. CNT modified with epoxy functional groups is capable of reaction with
hydroxyl groups of novolac resin. Therefore, a new and robust method was planned
for development of covalent bonding between the filler and matrix. On the other
hand, due to slow reaction of epoxy and hydroxyl groups in the absence of catalyst,
triphenylphosphine was used as the catalyst to accelerate the curing process.
Method: CNT was modified with nitric acid to obtain oxidized CNT (CNTCOOH).
After grafting of butane diol at the surface of CNTCOOH, hydroxyl-containing
CNT (CNTOH) was prepared. Afterward, epoxy functional groups were applied
at the surface of CNTOH through its modification with (3-glycidyloxypropyl)
triethoxysilane in order to prepare epoxy-containing CNT (CNTG). Finally, CNTG
and epoxy resin were placed in the hybrid network through the curing process with
novolac resin.
Finding: The results of FTIR-spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy
showed that modification of CNT was effectively carried out. X-ray diffraction
analysis confirmed uniform distribution of CNTG in the matrix of cured epoxy
resin. As thermogravimetric analysis exhibited, char yield of the cured epoxy resin
(26.6%) was considerably increased to 32.8% and 38.2% through incorporation of
2 and 4 wt% of CNTG into the network, respectively. According to the scanning
electron microscopy and transmission electron microscopy images, CNT showed
tubular and entangled structure with smooth and uniform surface which even retained
its structure after modification reaction. Finally, this approach can be successfully
used for production of thermally-resistant thermoset hybrids for thermal protection
applications.
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چکیده
نانوکامپوزيتهاي داراي پايداري گرمايي زياد از واردکردن نانولوله کربن اصالحشده به داخل
ماتريس رزين اپوکسي پختشده با رزين نوواالک تهيه شدند .طي فرايند اصالح ،گروههاي
کربوکسيل در اثر اکسايش با نيتريک اسيد و گروههاي هيدروکسيل با استفاده از واکنش

واژههای کلیدی

گروههاي اسيدي ايجاد شده با بوتان ديال روي نانولولههاي کربن حاصل شدند .سپس،

رزين اپوکسي،

عامليت اپوکسي روي سطح نانولوله با استفاده از عامل اتصالدهنده سيالني ( -3گليسيديلوکسي

نانولوله کربن،

واکنشپذيري با گروههاي هيدروکسيل نوواالک را دارد .در اثر پخت نانولوله کربن اصالحشده و

رزين نوواالک،
نانوکامپوزيت،
خواص گرمايي

پروپيل)تريمتوکسيسيالن ايجاد شد .نانولوله کربن اصالحشده با عامليت اپوکسي قابليت

رزين اپوکسي داراي گروههاي اپوکسيدي با رزين نوواالک شبکه هيبريدي مقاوم گرمايي حاصل

شد .با توجه به واکنشپذيري کم گروههاي اپوکسي و هيدروکسيل در حالت کاتاليز نشده ،از
تريفنيل فسفين بهعنوان کاتاليزگر براي تسريع واکنش پخت استفاده شد .در نهايت ،نتايج حاصل از
طيفسنجي زيرقرمز و فوتوالکتروني پرتو  Xنشان داد ،اصالح نانولوله کربن بهطور مؤثري انجام
شده است .آزمون پراش پرتو  ،Xتوزيع يکنواخت نانولوله کربن اصالحشده را در ماتريس اپوکسي

پختشده ،نشان داد .طبق نتايج تجزيه گرماوزنسنجي ،واردکردن نانولوله کربن اصالحشده به
مقدار  2و  4%وزني در داخل شبکه هيبريدي اپوکسي پختشده با نوواالک باعث افزايش شايان
توجه مقدار خاکستر باقيمانده آن از  26/6%به مقادير  32/8و  38/2%شد .بر اساس نتايج بهدست

آمده از ميکروسکوپيهاي الکتروني پويشي و عبوري ،نانولههاي کربن ساختارهاي درهم تنيده و

گرهخورده با سطحي بسيار صاف و يکنواخت نشان دادند که حتي پس از اصالح نيز ساختار خود
را حفظ ميکنند .اين روش ميتواند بهعنوان روش مناسبي براي تهيه گرماسختهاي با مقاومت
گرمايي زياد براي استفاده در کاربردهاي محافظت گرمايي درنظر گرفته شود.
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رزينهاي فنولي در گروه پليمرهاي گرماسخت دستهبندي ميشوند و
به علت داشتن مزاياي فراوان از جمله پايداري گرمايي زياد و قيمت
تمام شده بسيار کم بهعنوان موادي بسيار ارزشمند و مفيد در کاربردهاي
محافظت گرمايي شناخته ميشوند .اين رزينها از واکنش تراکمي بين
فنول و آلدهيدها تهيه ميشوند .بسته به نوع کاتاليزگر استفاده شده و
نيز نسبت مولي فنول به آلدهيد ،ميتوان رزينهاي فنولي را به دو گروه
نوواالک و رزول دستهبندي کرد [ .]1-4هگزامتيلن تتراآمين ()HMTA
معموالً بهعنوان عامل پخت رايج در تهيه رزينهاي شبکهاي با چگالي
اتصاالت عرضي زياد استفاده ميشود [ .]5،6با وجود اين ،استفاده
از آن بهعنوان عامل پخت با مشکالتي همراه است که از جمله آنها
ميتوان به آزادشدن محصوالت جانبي فرار از جمله گاز فرمالدهيد و
آمونياک و در نتيجه بهوجود آمدن حفرههايي در پيکربندي شبکه و
شکنندگي ساختار آن اشاره کرد .بنابراين ،استفاده از رزينهاي نوواالک
شبکهايشده با  HMTAفقط محدود به کاربردهايي هستند که تأمين
استحکام زياد بهعنوان هدف نهايي مطرح نباشد [.]7-10
در كاربردهايي که به استحکام مکانيکي زياد نياز باشد ،از رزينهاي
اپوکسي به علت چقرمگي زياد ميتوان استفاده كرد .اما ،پايداري
گرمايي کم و نيز مقاومت كم در برابر شعله باعث محدودشدن استفاده
از آنها بهعنوان رزينهاي گرماسخت شده است [ .]11،12در سالهاي
اخير ،رزينهاي فنولي بهعنوان عامل پخت براي رزينهاي اپوکسي
بهکار رفتهاند .در نتيجه استحکام زياد با واردکردن رزين چقرمه اپوکسي
در اين سامانهها تأمين شده است .اما ،همچنان مقاومت زياد در برابر
شعله در اين سامانهها مشاهده نشده است [ .]13از سوي ديگر ،به علت
واکنش کند گروههاي اپوکسي و هيدروکسيل در اين سامانهها ،معموالً
از کاتاليزگرها براي افزايش سرعت واکنش استفاده ميشود .از جمله
كاتاليزگرهاي استفاده شده ميتوان به تريفنيل فسفين ( )TPPاشاره
کرد [ .]14،15با وجود  ،TPPبدون اينکه هيچ واکنش جانبي در سامانه
رخ داده و محصوالت جانبي فرار ايجاد شود ،سرعت واکنش گروه
هيدروکسيل و حلقه اپوکسي افزايش مييابد [.]16،17
معموالً خواص گرمايي در رزينهاي پايه آلي ميتواند از راه
اصالح آنها با ترکيبات برمدار ،فسفردار يا ساير ترکيبات معدني
بهبود يابد [ .]18همچنين ،مواد بر پايه کربن نظير گرافن و نانولوله
کربن نيز ميتواند بدين منظور استفاده شوند [ .]19-23روش سل-
ژل يکي از روشهايي است که براي واردکردن پرکننده آلي يا معدني
به ساختار ماتريس پليمري استفاده ميشود .در اين روش ،برهمکنش
کوواالنسي مناسب بين پرکننده و ماتريس ايجاد ميشود و نيز از
ترکيبات آلکوکسي سيالني آبكافتشدني معموالً بهعنوان عوامل

اتصالدهنده استفاده ميشود .عوامل مهم کنترلکننده بخشهاي اصلي
روش سل -ژل (آبكافت و تراکم) عبارت از  ،pHنوع آلکوکسيد،
مقدار آب ،دما و روش خشککردن است [.]24-26
با توجه به دانش پيشين و مطالعات پيوسته روي مواد
هيبريدي [ ،]22-25،27-29قب ً
ال از روش سل-ژل استفاده شد که
روشي ساده و در عين حال كارآمد براي واردکردن نانوپرکننده
اصالحشده (نانولوله کربني و گرافن) به ساختارهاي گرماسخت شامل
رزينهاي اپوکسي و نوواالک است .در اين روشها ،نانومواد نامبرده
پيش از اينکه به ساختار ماتريس وارد شوند ،بايد با عوامل اتصالدهنده
سيالني اصالح ميشدند تا برهمکنشهاي کوواالنسي بين نانوپرکننده و
ماتريس پليمري ايجاد شود .در کار حاضر ،روش ديگري براي واردکردن
نانولوله کربن اصالحشده به ساختار رزين اپوکسي و ايجاد هيبريدهايي
با پايداري گرمايي زياد بهکار گرفته شد .در بخش اول ،پيوندزني
(-3گليسيديلوکسي پروپيل) تريمتوکسيسيالن ( )GPTMSروي
نانولوله کربن از پيش اصالحشده با بوتان ديال به منظور تهيه نانولوله
کربن اپوکسيدارشده ( )CNTGانجام شد .هدف از اين مرحله ،ايجاد
عامليت اپوکسي روي سطح نانولوله کربن است .از آنجا که  CNTGداراي
گروههاي اپوکسي واکنشپذير است ،بنابراين بهطور مستقيم ميتواند در
فرايند پخت رزين اپوکسي بهوسيله رزين نوواالک شرکت کند.
بنابراين ،روش جايگزين ديگر براي روش سل-ژل به منظور ايجاد
برهمکنش کوواالنسي بين نانوپرکننده و ماتريس ،طراحي شد .از آنجا
که واکنش بين گروه هيدروکسيل و اپوکسي کند است ،از کاتاليزگر
 TPPبراي تسريع واکنش پخت استفاده شد .طي فرايند کاتاليزگري
در نخستين مراحل واکنش پخت ،حلقه اپوکسي با  TPPباز و يک
جفت يون ايجاد ميشود .در مرحله بعد ،انتقال پروتون سريع بين
گروه فنول و هيدوکسيل نوع دوم اتفاق ميافتد .تا زماني که کل
گروههاي هيدروکسيل و اپوکسي طي واکنش مصرف نشدهاند،
واکنش بين آنها در اين مرحله ،واکنش غالب است [ .]30هدف
اصلي اين پژوهش ،بهبود خاکستر باقيمانده نانوهيبريدهاي تهيه شده
در دماهاي زياد بود .در نهايت ،مواد هيبريدي بهدست آمده از نقطه
پايداري گرمايي و دماي بيشينه تخريب با هم مقايسه شدند .طراحي و
کدگذاري نمونهها در جدول  1آمده است.

تجربي
مواد

از رزين نوواالک ( ،NRنوع  ،IP502محصول شرکت رزيتان) با دماي
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جدول  -1نامگذاري نمونهها.
نام نمونه
CNT
CNTCOOH
CNTOH
CNTG
ER
NR
NEH
CNEH2
CNEH4

توضيحات

نانولوله کربن
نانولوله کربن اکسيدشده
نانولوله کربن اصالحشده با بوتان ديال
نانولوله کربن اصالحشده با عامل سيالني داراي گروه اپوکسي
رزين اپوکسي
رزين نوواالک
رزين اپوکسي پختشده با رزين نوواالک
رزين اپوکسي پختشده با رزين نوواالک در مجاورت  2%وزني CNTG
رزين اپوکسي پختشده با رزين نوواالک در مجاورت  4%وزني CNTG

ذوب حدود  85-110°Cبهعنوان عامل پخت نانوکامپوزيتها و از
رزين اپوکسي ( ،ERنوع  ،EP-418محصول شرکت رزيتان) با دماي
ذوب حدود  90-120°Cو اکيواالن بر گرم حدود  7۰۰-800بهعنوان
ماتريس در نانوکامپوزيتها استفاده شد .نانولوله کربن چندديواره ساخت
شرکت  Shenzhen Nanoportچين و بوتانديال ( )BD ،Merckو
( -3گاليسيديلاکسيپروپيل) تريمتوکسيسيالن ( ،GPTMSمحصول
شرکت  )Aldrichبا وزن مولکولي برابر  2۳۶/3۴ g/molبهعنوان
عوامل اصالح نانولوله کربن بهکار گرفته شدند .تريفنيلفسفين (،TPP
 )Aldrich-Sigmalبهعنوان کاتاليزگر واکنش پخت بهکار گزفته شد.
 -N’,Nديسيکلوهگزيلکربوديايميد ( )99% ،DCC Aldrichو -4
ديمتيلآمينوپيريدين ( )99% ،DMAP ،Aldrichبهعنوان کاتاليزگرهاي
واکنش استريشدن استفاده شدند .نيتريک اسيد ،ديمتيلفرماميد
( ،)DMFتتراهيدروفوران ( ،)THFکلروفرم ،اتانول و متانول نيز بدون
عمليات جانبي خاصي استفاده شدند.
دستگاهها و روشها
اکسيدکردن CNT

نانولوله کربن اکسيدشده ( )CNTCOOHاز اصالح اسيدي
بهدست آمد .بدين منظور 2/0 g ،از  CNTدر  100 mLمحلول 60%
نيتريک اسيد تحت بازرواني بهمدت  24 hقرار گرفت .در نهايت،
 CNTCOOHبا صافکردن و خشککردن پودر حاصل در دماي
 65°Cدرون گرمخانه خأل بهدست آمد [.]31
CNT

اصالح  CNTCOOHبا بوتانديال براي حصول CNTOH

نانولوله کربن اصالحشده با BDو( )CNTOHاز واکنش استريشدن
بهدست آمد .بدين منظور 2/0 g ،از  CNTCOOHدر 120 mL
376

اتانول پخش شد .سپس ،مخلوط حاصل بهمدت  30 minدر معرض
فراصوتدهي قرار گرفت .پس از اضافهکردن  25 mLبوتانديال،
 6/0 gاز  DCCو  0/45 gاز  DMAPبه مخلوط ،همزدن بهمدت  24ادامه
يافت .در نهايت ،با شستوشوي مخلوط با اتانول و خشککردن آن در
دماي  65°Cدرون گرمخانه خأل ،محصول  CNTOHبهدست آمد [.]22
اصالح  CNTOHبا  GPTMSبراي حصول CNTG

نانولوله کربن اصالحشده با گروه اپوکسي ( )CNTGبا استفاده از
اصالحکننده  GPTMSبهدست آمد .بدين منظور 0/2 g ،از CNTOH
در  80 mLاز  THFپخش شد و سپس مخلوط حاصل بهمدت 30 min
در معرض فراصوتدهي قرار گرفت .سپس 20 mL ،محلول آمونياک
به مخلوط اضافه شده و در دماي  40°Cبهمدت  2 hهمزده شد .پس
از اضافهکردن قطرهقطره  3 mLاز  GPTMSحل شده در 50 mL
اتانول ،مخلوط بهمدت  12 hهمزده شد .پس از آن ،محصول سه مرتبه
به روش مركزگريزي جداسازي و با حالل  THFشسته شد .در نهايت،
 CNTGبا خشککردن در دماي  60°Cدر خأل بهدست آمد [.]32
تهيه نانوکامپوزيتهاي هيبريدي

براي تهيه نانوکامپوزيتهاي هيبريدي 1/0 g ،از رزين  NRدر 5 mL
حالل  DMFو در ظرف ديگري  1/0 gاز رزين  ERبه همراه 5 mL
حالل  DMFدر دماي  ۶۵°Cتحت همزدن قرار گرفت تا کامل حل
شود .پس از آن ،محلول  NRبا  ERمخلوط و در همان دما براي اختالط
کامل همزده شد .سپس ،مقدار  0/015 gاز  TPPبهعنوان کاتاليزگر
پخت به مخلوط اضافه شد و تحت همزدن قرار گرفت .همچنين ،مقدار
 0/04و  CNTG 0/08 gدر ظروف جداگانهاي در  5 mLحالل DMF
همزده شد .سپس ،براي رسيدن به پراکنشي مناسب ،نانولولهها بهمدت
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 30 minدر معرض فراصوتدهي قرار گرفتند .پس از آن ،نانولوله (در
مقادير متفاوت) به مخلوط رزينها اضافه و همزده شدند .سپس ،براي
تبخير حالل دما تا  100°Cافزايش يافت .پس از حذف کامل حالل
از مخلوط ،مخلوط به قالب منتقل شد و نمونه تحت پخت در مراحل
دمايي 120°C ،بهمدت  180°C ،30 minبهمدت  1 hو  200°Cبهمدت
 1 hقرار گرفت.
تعيين مشخصات

طيفسنجي زيرقرمز تبديل فوريه ( )FTIRبا طيفنورسنج
ساخت کانادا انجام شد .بهطور متوسط براي هر نمونه  24بار پويش
انجام شد .نمونهها براي اين آزمون با استفاده از پخششدن در قرص
 KBrو سپس قرارگرفتن زير فشار  0/01 torحاصل شدند .شناسايي
ترکيبات سطح نانولولهها با استفاده از طيفسنج فوتوالکترون پرتو
 )XPS( Xمدل  Gammadata-Scienta Esca 200مجهز به منبع پرتو
 )۶۶/۱۴۸۶ eV( X Al Kαانجام شد .الگوهاي پراش پرتو)XRD( X
با دستگاه  Siemens D5000ساخت آلمان با استفاده از پرتو با طول
موج  1/54056 nmدر دماي معمولي بهدست آمدند .از سرعت پويش
معادل  0/02درجه بر ثانيه و ولتاژ و جريان به ترتيب برابر با  35 kVو
 20 mAاستفاده شد .مقاومت دمايي و دماي تخريب نمونهها با روش
تجزيه گرماوزنسنجي ( )TGAبهكمك دستگاه آزمون مقاومت گرمايي
 TGA 1000 ،Polymer Laboratoriesساخت انگلستان بررسي شد.
محدوده دماي كاربردي از دماي محيط تا  600°Cو سرعت گرمادهي
برابر با  10°C/minبود و اندازهگيريها زير جو نيتروژن انجام شد .در
اين آزمون از  12 mgنمونه استفاده شد .براي مشاهده سطح نمونههاي
نانولوله ميکروسکوپ الکتروني پويشي (Philips XL30 )SEM
ساخت هلند با ولتاژ  17 kVبهكار گرفته شد .براي پوششدهي سطح
نمونهها با طال از روش رسوبدهي فيزيکي بخار (physical vapor
 )depositionبا دستگاه اليهنشاني طال ساخت شركت BAL-TEC
سوئيس استفاده شد .از روش ميكروسكوپي الكتروني عبوري ()TEM
نيز براي بررسي شكلشناسي نانولولهها استفاده شد .بدين منظور،
Bomem

و

و

و

و

و

ميكروسكوپ الكتروني عبوري  Philips EM 208ساخت هلند با ولتاژ
 80 kVبهكار گرفته شد .آمادهسازي نمونه براي اين آزمون با رسوب
اليه نازکي از نمونه روي گريد انجام شد.

نتایج و بحث
مراحل انجام شده در اين مطالعه ،بهطور طرحوار در طرح  1نشان داده
شده است .در مرحله اول ،اکسايش  CNTبه منظور ايجاد گروههاي
کربوکسيليک اسيد روي آن و تهيه  CNTCOOHانجام شد و در بخش
بعدي گروه هيدروکسيل روي نانولوله کربن اکسيد شده با استفاده از
واکنش استريشدن بين گروههاي اسيدي روي  CNTCOOHو BD
ايجاد شد .محصول ،CNTOH ،در مرحله بعدي با  GPTMSبه منظور
ايجاد عامليت اپوکسي روي  CNTOHو ايجاد  ،CNTGاصالح شد
(شکل  .)1بنابراين ،به علت ايجاد عامليت اپوکسي روي  ،CNTGاين
ترکيب ميتواند بهطور مستقيم در فرايند پخت رزين اپوکسي بهوسيله
رزين نوواالک در مجاورت کاتاليزگر  TPPشرکت کند و با ايجاد
پيوند کوواالنسي با ماتريس ،در شبکه هيبريدي حاصل جاي گيرد.
نتايج آزمون FTIR

شكل  2طيف  FTIRمربوط به نمونههاي  CNTCOOH ،CNTو
 CNTGرا نشان ميدهد .از طيفسنجي  FTIRبهعنوان روشي کارآمد و
توسعهيافته براي شناسايي پيوندهاي شيميايي و گروههاي عاملي
ميتوان استفاده کرد .در طيف مربوط به  CNTارتعاش کششي
واحدهاي  C=Cدر  1616 cm-1ظاهر شده است .در طيف مربوط به
 ،CNTCOOHارتعاش کششي واحدهاي  C=Cدر  1624 cm-1ظاهر
شده است .همانطور که مشاهده ميشود ،طيف  CNTCOOHپيک
بسيار پهن و شديدي را در گستره  3400-3500 cm-1نشان ميدهد
که مربوط به ارتعاش کششي  O–Hکربوکسيليک اسيد در ساختار آن
است [ .]28وجود پيک قوي و پهن در  1719 cm-1مربوط به ارتعاش
و

طرح  -1مراحل اصالح سطح نانولوله کربن با اصالحکننده اپوکسيدار.
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 CNTCOOHکاهش يافته است .ظهور پيکهاي جديد در  1083و
 1047 cm-1که مربوط به گروههاي  Si–O–Cو  Si–O–Siهستند ،به
همراه پيک متمايز  875 cm-1گروههاي اپوکسي در  ،CNTGموفقيت
پيوندخوردگي  GPTMSروي  CNTOHرا نشان ميدهند [.]37-39
نتايج بهدست آمده مؤيد واکنش گروههاي هيدروکسيل روي
 CNTOHبا گروههاي متوکسي  GPTMSهستند.
نتايج آزمون XPS
در اين بخش ،ترکيب درصد عنصري سطحي  CNTCOOHو CNTG

با استفاده از طيفسنجي فوتوالکتروني پرتو  )XPS( Xبررسي شده
است .با توجه به نتايج شکل (2الف) ،پيک جديد در طيف مربوط
به  CNTGدر انرژي اتصال  105/4 eVمشاهده ميشود که مربوط به
وجود اتمهاي سيليکون  GPTMSپيوند خورده روي  CNTOHاست.
نوار ياد شده در طيف مربوط به  CNTCOOHغايب است .ظهور
اين پيک مشخصه مضاعف براي عاملدارشدن  CNTOHبا GPTMS
بوده و تأييدي بر عاملدارشدن  CNTOHبا استفاده از عوامل
اتصالدهنده سيالني است [ .]38-40همچنين ،ترکيب درصد عناصر
کربن ،اکسيژن و سيليکون در نمونههاي  CNTCOOHو CNTG
نشان داده شده است .مالحظه ميشود ،مقدار عنصر سيليکون در
نمونه  CNTGمعادل  3/6%است .در شکل (3ب) ،نوار  C 1sمربوط
به  GOGبه چهار جزء مجزاي ( C=C )2( ،C–Si )1و )3( ،C–C
 C–Oو ( C=O/O–C=O )4در انرژيهاي اتصال  288،290/8 ،287/7و
 290/9 eVتقسيم شده است .ظهور پيک  C–Siدر انرژي اتصال
 287/7 eVموفقيتآميزبودن اتصال  GPTMSبر  CNTOHرا نشان
ميدهد [.]41،42
و

شكل  -1طيف  FTIRمربوط به  CNTCOOH ،CNTو .CNTG
و

کششي گروههاي کربونيل ( )C=Oاست .پس از پيوندزني
روي گروههاي اسيدي در  ،CNTCOOHپيوند بين کربن و اکسيژن
( )C–Oدر  CNTOHايجاد ميشود که پيک آن در طيف CNTG
در  1057 cm-1ظاهر شده است .همچنين ،ظهور پيکهاي مربوط به
ارتعاشهاي خمشي  C–Hدر  1356و  1467 cm-1در طيف CNTG
مؤيد پيوندخوردگي موفق  CNTCOOHبا  BDاست [ .]33،34در
طيف  ،CNTGشدت پيکهاي ناحيه  2950-2850 cm-1که مربوط
به ارتعاشهاي کششي  C–Hدرگروههاي متيل و متيلن هستند ،در
مقايسه با  CNTCOOHافزايش يافته است [ .]35،36همچنين ،نوار
جذبي گروههاي هيدروکسيل ( )3435 cm-1در  CNTGنسبت به
BD

(الف)

(ب)

شكل  -2الگوهاي  XPSمربوط به( :الف) طيف پويش کلي نمونههاي  CNTو  CNTGو (ب) ديکانولوت پيک  C 1sنمونه .CNTG
378
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نتايج آزمون XRD

شکل  ،3نتايج آزمون  XRDدر نمونههاي ،CNTG ،CNTCOOH
 NEHو  CNEH2را نشان ميدهد CNTCOOH .و  ،CNTGدو پيک
پراشي در زاويه پراش  26/5و  44/2°نشان ميدهند که به ترتيب
مربوط به بازتابهاي گرافيتي صفحههاي ( )002و ( )101هستند.
در  NEHو کامپوزيت  ،CNEH2وجود پيک پهن در ناحيه 19/6°
مشخصه نواحي بيشكل در رزينهاي نوع فنولي از جمله نوواالک
است .همچنين ،هيچ يک از پيکهاي مشخصه  CNTGدر طيف
مربوط به کامپوزيت  CNEH2ظاهر نشدهاند که اين موضوع نشانگر
توزيع يکنواخت  CNTGدر ماتريس اپوکسي پخت شده بهوسيله
رزين نوواالک است [.]23،24،27

و

و

حدود  94/9%ميرسد .طبق شکل (4الف) CNT ،و  CNTCOHپس از
 350°Cهيچ تخريب گرمايي نشان نميدهند .در  CNTGسازوكار تخريب
متفاوتي نسبت به  CNTCOOHو  CNTديده ميشود .شکل (4الف)،
سه مرحله تخريب را براي  CNTGنشان ميدهد .اولين مرحله
تخريب در دماهاي كمتر از  180°Cکه مربوط به از دستدادن
رطوبت جذب شده است .دومين مرحله از تخريب در دماهاي بين
 180-340°Cرخ ميدهد .اين مرحله از تخريب مربوط به تخريب
گروههاي عاملي اکسيژندار موجود روي سطح  CNTGاست .سومين
مرحله از كاهش وزن در محدوده دمايي  340-600°Cرخ ميدهد
که مربوط به پيروليز گروههاي  Si–Oو نيز تخريب پيكره کربني
در دماهاي بيشتر است و در دماي حدود  ،600°Cمقدار محتواي

نتايج آزمون TGA

مقاومت گرمايي نمونههاي نانولوله کربن ،دماهاي تخريب و نيز رفتار
تخريب گرمايي نمونههاي نانوکامپوزيتي با استفاده از آزمون TGA
بررسي شد (شکل  .)4نمودار  TGAمربوط به  CNTCOOH ،CNTو
 CNTOHدر شکل (4الف) آورده شده است .مقدار كاهش وزن بسيار
جزئي  CNTدر كمتراز  100°Cمربوط به جذب آب است [.]33
همانطور که در اين شکل نشان داده شده است CNT ،بيشترين
پايداري گرمايي را در بين نمونهها نشان ميدهد و مقدار خاکستر
باقيمانده در دماي حدود  600°Cبه حدود  98/5%ميرسد .بيشترين
تخريب گرمايي در  CNTCOOHدر محدوده دمايي 100-300°C
رخ ميدهد که مربوط به تخريب گروههاي کربوکسيل و  BDموجود
روي سطح است و مقدار خاکستر باقيمانده در آن در دماي  600°Cبه
و

(الف)

(ب)
شكل  -4دمانگاشتهاي( :الف)  TGAنمونههاي ،CNTCOOH ،CNT
 CNEH2 ،NEH ،CNTGو  CNEH4و (ب)  DTGمربوط به
نمونههاي  CNEH2 ،NEH ،CNTGو .CNEH4
و

شكل  -3الگوي  XRDبراي نمونههاي  NEH ،CNTG ،CNTCOOHو
.CNEH2
و

و

و

و

و

و

و
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خاکستر آن به  55/4%ميرسد [ .]27،28،33،43مقاومت گرمايي و
مقدار باقيمانده پس از سوختن نمونههاي نانوکامپوزيتي با استفاده
از روش  TGAبررسي شد .شکل (4ب) ،شروع دماي تخريب در
رزين اپوکسي پختشده بهوسيله رزين نوواالک با وجود ،TPP
حدود  150°Cاست .همانطور که در اين شکل نشان داده شده است،
بيشترين كاهش وزن شبکه  NEHدر محدود ه دمايي حدود 417°C
رخ داده است که در آن پلهاي متيلني در نوواالک به گروههاي
کروزول ،متيلن و فنول تجزيه شده و در مرحله بعدي تخريب اين
ترکيبات ياد شده مشاهده ميشود .همچنين ،در اين مرحله تخريب
گروههاي داراي اکسيژن و پيكره کربني نيز رخ ميدهد [ .]44،45طبق
نتايج شکل  ،4پس از تشکيل کامپوزيت بين رزين اپوکسي پخت
شده با نوواالک با وجود  2%وزني از  ،CNTGدماي بيشينه تخريب و
نيز مقدار خاکستر باقيمانده به مقدار شايان توجهي افزايش يافته
است .مقدار باقيمانده پس از سوختن  NEHبرابر با  26/6%است
که با افزودن  2و  4%وزني از  CNTGاين مقدار به  32/8و 38/2%
افزايش يافته است .افزون براين ،دماي بيشينه تخريب  NEHبرابر
با  417°Cاست که با افزودن  2و  4%وزني از  CNTGاين مقدار
به  421/5و  422/5°Cافزايش يافته است .همانطور که در کارهاي
پيشين نيز مشاهده شد ،وجود  CNTداراي گروههاي سيالني باعث
افزايش مقادير خاکستر باقيمانده در کامپوزيت ميشود .افزون بر اين،
تشکيل ساختار هيبريدي و نيز وجود  CNTدر اين شبکه که با پيوند
کوواالنسي به ماتريس وصل شده است ،باعث افزايش دماي بيشينه
تخريب و نيز پايداري گرمايي محصول هيبريدي ميشود .همچنين،
با بيشترشدن مقدار  CNTبارگذاري شده در سامانه ،مقدار بهبود
خواص گرمايي نيز افزايش مييابد [ .]23،24،27،28خالصه نتايج
حاصل از نمودارهاي  TGAو  DTGدر جدول  2آمده است.

(الف)

(ب)

جدول  -2دادههاي بهدست آمده از نمودارهاي  TGAو .DTG
نام نمونه
CNT
CNTCOOH
CNTG
NEH
CNEH2
CNEH4

380

بيشينه دماي
تخريب ()°C

مقدار خاکستر
باقيمانده ()%

417
421/5
422/5

98/5
94/9
55/4
26/6
32/8
38/2

(ج)
شكل ( -5الف) تصوير  SEMمربوط به  CNTو تصاوير
مربوط به (ب)  CNTو (ج) .CNTG
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نتايج آزمون هاي  SEMو TEM

شکل ( 5الف) تصوير  SEMمربوط به  CNTرا نشان ميدهد .تصوير
با استفاده از نشاندن اليه نازکي از نمونه روي سطح ميکا با استفاده
از پوششدهنده چرخشي ثبت شده است .بر اساس تصويرCNT ،
سطحي صاف و يکنواخت با قطري در محدوده چند نانومتر و
محدوده طولي چند ميکرومتر را نشان ميدهد که بهشدت نانولولهها
بههم پيچيده و تاخوردهاند .شکلهاي ( 5ب) و ( 5ج) به ترتيب
تصاوير  TEMمربوط به  CNTو  CNTGرا نشان ميدهد .آمادهسازي
نمونه براي اين آزمون با رسوب اليه نازکي از پراکنش نمونه در
اتانول روي گريد انجام شد .همانطور که در شکل بهوضوح نشان
داده شده ،نانولولههاي کربن سطح صاف و بسيار يکنواختي دارند،
درهم تنيدهاند و گرهخوردگي آنها نيز مشهود است .نتيجه ديگري
که از تصاوير ميتوان استنباط کرد ،اينکه ساختار کلي  CNTپس از
اصالح آن با  BDو  ،GPTMSدچار تخريب نشده و شکل کلي خود
را حفظ کرده است که کارآمدبودن واکنش اصالح و نيز مخربنبودن
آن را نشان ميدهد .افزون براين ،نانولولهها پس از اصالح از هم
فاصله گرفته و به شكل تکلولهاي مشاهده ميشوند.

نتيجهگيري
در پژوهش حاضر ،اصالح نانولوله کربن با نيتريک اسيد براي ايجاد
گروههاي اسيدي روي آن و ايجاد  CNTCOOHانجام شد .در مرحله
بعدي گروههاي هيدروکسيل به  CNTCCOHمتصل شدند .سپس،

با استفاده از عامل اتصالدهنده سيالني  ،GPTMSعامليت اپوکسي
روي نانولوله کربن ايجاد شد .از طرفي ديگر ،از رزين نوواالک
بهعنوان عامل پخت براي رزين اپوکسي در مجاورت  TPPاستفاده
شد CNTG .داراي گروههاي اپوکسي واکنشپذير با گروههاي
هيدروکسيل نوواالک است و در نتيجه ميتواند با برقراري پيوند
کوواالنسي با زمينه اپوکسي در شبکه هيبريدي جاي گيرد.
نتايج  XPSو نيز  ،FTIRاصالح موفقيتآميز  CNTبا  GPTMSرا
نشان داد .نتايج  XRDحاكي از توزيع يکنواخت  CNTGدر ماتريس
پليمري در نمونه  CNEH2است .نتايج حاصل از  TGAنشان داد،
اصالح نانولوله کربن با  GPTMSبه كاهش پايداري گرمايي و
محتواي خاکستر باقيمانده در آن منجر ميشود که به علت ايجاد
گروههاي عاملي اکسيژندار با پايداري گرمايي کم روي آن است .پس
از واردشدن  CNTGبه ماتريس  ،NEHدماي شروع تخريب کاهش
مييابد .اما ،دماي بيشينه تخريب و نيز محتواي خاکستر باقيمانده
در آن افزايش مييابد که اين افزايش با بيشترشدن محتواي CNTG
بارگذاري شده ملموستر است .مقدار خاکستر باقيمانده پس از
سوختن  NEHبرابر با  26/6%است که با افزودن  2و  4%وزني از
 CNTGاين مقدار به  32/8و  38/2%افزايش يافته است .افزون براين،
دماي بيشينه تخريب  NEHبرابر با  417°Cاست که با افزودن  2و
 4%وزني  CNTGاين مقدار به  421/5و  422/5°Cافزايش يافته
است .شكلشناسي نانولولهها پس از اصالح نيز با آزمونهاي  SEMو
 TEMمشاهده شد .نتايج اين آزمونها نشان داد ،نانولوله کربن داراي
سطحي صاف و يکنواخت با ساختار درهم تنيده و گرهخورده است
که حتي پس از واکنش اصالح نيز ساختار خود را حفظ ميکنند.
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