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ypothesis: The purpose of this study was to investigate the effect of bending
load on the electrical conductivity of carbon-epoxy composites containing
various nanoparticles. The developed samples, while having sufficient flexural
strength, must have the electrical conductivity proposed by the U.S Energy Institute to
be used in the manufacturing of electrodes.
Methods: For this purpose, carbon black nanoparticles, carbon nanotubes and
expanded graphite with unidirectional carbon fabrics and epoxy resin were used to
make the samples. Carbon black particles, carbon nanotube and expanded graphite
with optimum weight percentages (25, 10 and 15%) were added to carbon/epoxy
composite and the electrical conductivity threshold of the samples was measured
according to the four-point strength method. The average electrical conductivity
permeability threshold for composites containing carbon black, expanded graphite
and carbon nanotubes was 23.2, 27.3 and 24.7%, respectively. The samples were then
subjected to bending load and for the 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mm transverse displacement,
the electrical conductivity value was measured during loading and unloading.
Findings: The results showed that the value of electrical conductivity loss in carbon/
epoxy samples containing carbon nanotubes caused by bending was at lowest and in
the carbon/epoxy containing carbon black samples displayed the highest value. Then,
the flexural strength of the specimens was measured using a three-point bending test
method. The pattern of nanoparticle distribution in the samples was studied on images
acquired by scanning electron microscope images. The result of this research could be
used in manufacturing of composite electrodes which are subjected to flexural loading
(electrostatic desalting crude oil tanks) in services.
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فرضیه :هدف از این پژوهش بررسی اثر بار خمشی بر رسانندگي الکتریکی کامپوزیتهای کربن-
اپوکسی داراي انواع نانوذرات مختلف بود .نمونههاي توسعهيافته باید ضمن داشتن استحکام
خمشی کافی ،رسانندگي الکتریکی پیشنهادشده در استاندارد مؤسسه انرژی آمریکا را داشته باشند
تا در ساخت الکترودها استفاده شوند.
روشها :بدین منظور ،از نانوذرات دوده ،نانولولههاي کربن و گرافیت انبساطيافته همراه با الیاف
کربن و رزین اپوکسی برای ساخت نمونهها استفاده شد .ذرات دوده ،نانولوله کربن و گرافیت

انبساطيافته با مقادير وزنی بهینه ( 10 ،25و  )15%به کامپوزیت کربن-اپوکسی اضافه شده و
آستانه رسانندگي الکتریکی نمونهها مطابق روش استحكام چهارنقطهای اندازهگیری شد .متوسط
آستانه تراوايي رسانندگي الکتریکی برای کامپوزیتهای داراي دوده ،گرافیت انبساطيافته و
نانولوله کربن به ترتیب  27/3 ،23/2و  24/7%بهدست آمد .سپس ،نمونههای مزبور زير بار خمش

قرار گرفته و به ازای  2 ،1/5 ،1 ،0/5و  2/5 mmجابهجایی عرضی ،مقدار رسانندگي الکتریکی حین
بارگذاری و پس از باربرداری اندازهگیری شد.
یافتهها :نتایج این پژوهش نشان داد ،مقدار كاهش رسانندگي الکتریکی در نمونههای کربن-اپوکسی
داراي نانولولههای کربنی ناشی از خمش کمترین مقدار و در نمونههای کربن-اپوکسی داراي دوده
بیشترین مقدار بود .در ادامه ،نمونهها مطابق استاندارد خمش سهنقطهای زير بار خمشی قرار
گرفتند و مقدار استحکام خمشي نمونهها بهدست آمد .با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی
پويشي کیفیت توزیع نانوذرات در نمونهها مطالعه شد .یافتههای این پژوهش میتواند در ساخت
الکترودهای کامپوزیتی رسانايي استفاده شود که زير بار خمشی (مخازن الکتروستاتیک نمکزدایی
نفت خام) قرار میگیرند.
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مقدمه

اثر بار خمشی بر رسانندگي الکتریکی کامپوزیتهای کربن-اپوکسی پرشده با نانوذرات

از آنجا که پلیمرها ،الکترونها یا حاملهای جریان الکتریسیته را از
خود عبور نمیدهند ،از آنها بهعنوان مواد نارسانا در بسیاری از
کاربردها استفاده شده است .اما ،نارسانایی رزینها همیشه بهعنوان
مزیت بهشمار نمیرود .در برخی کاربردها اگر رزینها رسانای جریان
الکتریکی باشند ،انتخاب بیرقیبي هستند .به همین دلیل تالشهای
زیادی برای ایجاد رسانندگي الكتريكي در رزینها انجام شده است.
امروزه موادی توسعه يافتهاند که در عین داشتن ویژگیهای مثبت
رزینها ،جریان الکتریسیته را نيز از خود عبور میدهند .در مقایسه با
فلزات رسانا ،کامپوزیتهای رزینی رسانا مزایایی چون چگالي كم،
سهولت شکلدهی و انعطاف در طراحی ،محدوده گسترده رسانندگي
الکتریکی و مقامت به خوردگی دارند .افزودن پرکننده رسانا به
ماتريس رزینی معمولترین راه ایجاد کامپوزیت رزینی رساناست.
پرکاربردترین پرکننده رسانا برای رزینها ،دوده ( ،)CBگرافیت
انبساطيافته ( )EGو نانولوله کربن ( )CNTاست .مهمترین عامل اثرگذار
بر رسانایی کامپوزیتهای داراي پرکننده ،درصد و نوع آن است .در
منحنی رسانایی نمونهها برحسب درصد پرکننده ،افزایش ناگهانی
در رسانایی در محدوده درصد خیلی کم از پرکننده وجود دارد که به
آستانه رسانندگي الكتريكي ()electrical conductivity threshold
موسوم است .آستانه رسانندگي میتواند با تغییر نوع پرکننده افزایش
یا کاهش يابد .رسانایی الکتریکی کامپوزیت بهطور كلي به کسر
حجمی پرکننده وابسته است .بسیاری از کامپوزیتهای رزینی رسانا
آستانه رسانندگي را نشان میدهند که طبق آن در محدوده درصد کم
از افزودنی رسانا تغییرات ناگهانی در مقاومت رزین ایجاد ميشود .در
نتيجه حالت گذاري از نارسانا به رسانایی ایجاد میشود که بر تغییرات
ناگهانی ذرات برای تشکیل شبکه رسانا داللت دارد .بر این اساس
منحنی رسانایی برحسب درصد افزودنیS ،شکل است .مقدار بحرانی
پرکننده برای ایجاد رزین رسانا به آستانه تراوایی مرسوم است .یعنی
کمترین غلظت ذرات پرکننده که در آن زنجیرها یا شاخههای رسانای
پیوسته تشکیل میشود.
نوع ،اندازه و جهتگیری ذرات پرکننده در ماتريس رزین اثر
بسزایی بر خواص الکتریکی و مکانیکی کامپوزیت دارد .انجمن
انرژی آمریکا ( )United States Department of Energy, DOEبر
اساس کاربرد صفحه الکترود ،خواصی را الزم میداند که درباره
رسانندگي الکتریکی الکترود حداقل مقدار  100 S/cmاست [.]1،2
شرایط الزم برای پرکننده ایدهآل عبارت از رسانندگي الکتریکی زياد،
بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ،پخشپذیری خوب ،قابلیت کنترل
اندازه ذرات ،چگالي و جذب رطوبت کم ،اشتعالناپذیری ،قیمت

کم و دسترسی آسان است .هر پرکننده بنا بر ویژگیهای نامبرده
میتواند با توجه به کاریرد مدنظر انتخاب شود .از کاربردهای مهم
رزینهای پرشده با الیاف کربن استفاده از آنها بهعنوان الکترود
است .داشتن بسیاری از خواص چون رسانایی ،یکپارچگی مکانیکی،
نفوذناپذیری ،فعالیت الکتروشیمیایی و پایداری در الکترولیتها برای
استفاده از آنها بهعنوان الکترود الزم است .اضافهکردن افزودنیها
باعث بهبود خواص مکانیکی رزين میشود [ .]3در همین رابطه،
 ]4[ Johnsonبا استفاده از رزین پلیپروپیلن و افزودن پرکنندههای
دوده ،گرافیت و نانولوله کربن به ترتیب با مقادير وزنی  6/5 ،2/5و
 6%کامپوزیتهایی با رسانندگي الکتریکی  91 S/cmساخت.
 Mighriو همکاران [ ]5از دوده ،گرافیت و الیاف کربن برای افزایش
رسانندگي الکتریکی در رزین پلیپروپیلن و پلیفنیلین سولفید
استفاده کردند .نتایج نشان داد ،بهترین شرایط مربوط به کامپوزیت
داراي  60%پرکننده بوده که در این حالت رسانندگي الکتریکی
 16 S/cmو استحکام  84 MPaبود .غالمی و همکاران [ ]6رسانندگي
نانوکامپوزیت پلیآنیلین-روی اکسید را بررسی كردند و دریافتند،
افزودن نانوذرات روی اکسید به دلیل داشتن ماهیت نیمهرسانا باعث
کاهش رسانندگي پلیآنیلین میشود Chen .و همکاران [ ]7با استفاده
از رزین فنولی و پرکنندههای گرافیت و دوده ،کامپوزیتی ساختند که
در حالت بهینه دارای رسانندگي الکتریکی  107 S/cmو استحکام
 173 MPaبود .در مطالعه دیگري ]8[ Wang ،با استفاده از رزین
پلیپروپیلن و پرکنندههای گرافیت ،الیاف کربن و دوده کامپوزیتی
ساخت که داراي  65%وزنی پرکننده بود .وي ،مقادیر رسانندگي
الکتریکی حجمی و استحکام خمشی را برای حالت بهینه به ترتیب
 105 S/cmو  47 MPaبهدست آورد .در ادامه Kakati ،و همکاران []9
با استفاده از رزین فنولي و ترکیبی از پرکنندههای دوده ،گرافیت و
الیاف کربن (دوده ،الیاف کربن و گرافیت به ترتیب با مقادير وزنی
 5/5و  )6%کامپوزیتی با رسانندگي الکتریکی  92 S/cmو استحکام
خمشی  55 MPaساختند که این مقادیر نزدیک به مقادیر گزارششده
توسط  DOEبود .همچنین Shen ،و همکاران [ ]10با روش
قالبگیری فشاری در دمای معمولي کامپوزیتی رسانا از جنس سدیم
سیلیکات گرافیت ساختند و در آن اثر پارامترهایی همچون مقدار و
اندازه ذرات گرافیت و زمان انجام فرایند را بر رسانندگي الکتریکی
کامپوزیتها بررسی كردند Lin .و همکاران [ ]11به مقدار رسانندگي
الکتریکی  100 S/cmبرای کامپوزیتهای داراي  85%وزنی پودر
گرافیت دست يافتند Sahari .و  ]12[ Dweiriاز راه فرایند قالبگیری
فشاری ،کامپوزیتهایی با ترکیب پلیپروپیلن-گرافیت-دوده
ساختند و با استفاده از پودر گرافیت به رسانندگي الکتریکی 7 S/cm
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دست يافتند در ادامه Rhodes ،و همکاران [ ]13نیز پژوهشي در
زمینه فراهمآوردن خواص الکتریکی بهبودیافته برای رزینها از راه
شکلگیری شبکه نانوالیاف کربن در درصد وزنی كم (آستانه نفوذ
كم) انجام دادند .در پژوهش دیگري Barton ،و همکاران [ ]14سه
نوع پرکننده کربنی متفاوت (دوده ،گرافیت مصنوعی و الیاف کربن)
را به رزین بلور مایع  Vectra A950RXافزودند و از سه مدل تحلیلی
مختلف برای پیشبینی رسانندگي الکتریکی در سامانههای کامپوزیتی
دارای پرکننده استفاده کردند که هر سه مدل نتایج قابل قبولی را
ارائه داد .همچنین Liao ،و همکاران [ ]15-17در چند پژوهش به
ساخت کامپوزیت پلیپروپیلن-گرافیت مخلوطشده با نانولوله کربن
چنددیواره با فرایندهای قالبگیری فشاری و مخلوط مذاب پرداختند و
مقدار رسانندگي الکتریکی را در مقدار  80%وزنی گرافیت
ي بیان
 100 S/cmبهدست آوردند Du .و همکاران [ ]18در مطالعها 
كردند ،به دلیل آنکه رسانندگي الکتریکی کامپوزیتهای رزینی پایه
کربن فاقد پرکننده حدود  300 S/cmاست ،به پژوهشهاي بیشتري
برای افزايش رسانندگي الکتریکی نیاز است .به همین دلیل پیشنهاد
دادند ،گرافیت انبساطيافته ( )EGبهترین گزینه بهعنوان پرکننده
رساناست Xie .و همكاران [ ]19اثر افزودن نانوورقهای گرافن و
نانولولههای کربن بر رسانندگي الکتریکی کامپوزیتها را بررسي
كردند .نتایج پژوهش آنها نشانگر مؤثرتربودن نانوورقهای گرافیت در
افزایش رسانندگي الکتریکی کامپوزیتها بود Park .و همکاران []20
آزموني براي تعیین اثر نانوالیاف گرافیتی بر نانوکامپوزیتها انجام
دادند و بهبود خواص مکانیکی ،گرمايي و الکتریکی پلیرزین را ثبت
کردند .شکریه و همکاران [ ]21کامپوزیتهای رسانای متشکل از
وینیل استر (بهعنوان ماتريس ضدخورندگی) ،الیاف کربن (بهعنوان
تقویتکننده و ماده رسانا) و پودر دوده (بهعنوان پرکننده رسانا) را با
درصدهای وزنی مختلف ساختند .کامپوزیتهاي ساختهشده میتوانند
بهعنوان کامپوزیتهای رزینی رسانای الکتریکی بهکار گرفته شوند و
قابلیت کاربرد در محیطهای خورنده شیمیایی را نیز دارند Bourell .و
همکاران [ ]22در بررسیها نشان دادند ،در صورت استفاده از ذرات
دوده با اندازه نانو در ساخت صفحههاي کامپوزیتی رسانا در مجاورت
گرافیت طبیعی ،نتیجه منفی حاصل میشود .زیرا ،سطح ذرات گرافیت
طبیعی موجود بهوسيله ذرات دوده پوشانده میشود .همچنین ،در این
حالت مقادیر رسانندگي الکتریکی و استحکام خمشی كاهش مييابد.
 Leuو  ]23[ Guoبهينهسازی صفحههاي کامپوزیتی رسانا ساختهشده
از مواد گرافیتی متفاوت را با فرایند تفتجوشي انتخابی با لیزر انجام
دادند .این روش نسبت به روشهای مرسوم مثل قالبگیری تزریقی و
فشاری کمهزینهتر و برای ارتقاي صفحههاي رسانا مناسبتر است.
82

حسینی و زندی [ ]24نیز به بررسی و تحلیل الکترومکانیک ورق
کامپوزیتی تقویتشده پرداختند .طاهریان و همکاران [ ]25-27نیز
پژوهشهایی درباره ساخت صفحههاي دوقطبی کامپوزیتی انجام
ی کامپوزیتی با رسانندگي
دادند .هدف آنها تولید صفحه دوقطب 
الکتریکی ،خواص مکانیکی و عبوردهی گاز مناسب برای بهکارگیری
در پیل سوختی رزینی بود .همچنین ،مدرسی و همکاران []28
کامپوزیتهای رسانا را با افزودن سیلیکا به پلیآنیلين بررسي كردند.
طباطبایی و همکاران [ ]29نیز رسانندگي الکتریکی کامپوزیتهای
کرین اپوکسی داراي نانوذرات دوده ،نانولوله کربن و گرافیت
انبساطيافته را بررسي كردند Li .و همکاران [ ]30رسانندگي الکتریکی و
گرمايي کامپوزیتهای ماتريس پلیمری را بررسي كردند Chen .و
همکاران [ ]31نیز رسانندگي الکتریکی کامپوزیتهای ناهمسانگرد را
با پرکننده دوده مطالعه كردند .با توجه به اینکه در نهایت محصوالت
رسانای تولیدشده از ترکیب الیاف ،رزین و نانوذرات زير بارهای
مکانیکی کار میکنند .بنابراين الزم است ،پژوهشي انجام شده و نشان
داده شود ،این نوع مواد رسانا چه مقدار از رسانایی را زير بارگذاری
حفظ میکنند .هدف از این پژوهش ،بررسی رسانندگي الکتریکی
کامپوزیتهای کربن-اپوکسی داراي نانوذرات زير بارگذاری خمشی
بود .بدین منظور ،ابتدا نمونههای کامپوزیت کربن-اپوکسی داراي
نانوذرات دوده ،گرافیت انبساطيافته و نانولوله کربن تهیه و آستانه
رسانندگي الکتریکی بهینه برای هر نمونه بهدست آمد .سپس ،نمونهها
زير بار خمشی سهنقطهای قرار گرفتند و منحنی تغییرات آستانه
رسانندگي الکتریکی زير بارگذاری و هنگام باربرداری خمشی مطالعه
شد .همچنین ،استحکام مکانیکی نمونه زير خمش بررسی و مقایسه شد.

تجربي
مواد

مقادیر مقاومت الکتریکی نمونهها وابسته به نوع و مقدار پرکننده
در آنهاست .ماتريس رزین نیز به واسطه عواملی چون گرانروي،
درصد بلورینگی و برهمکنش رزین و پرکننده بر رسانایی کامپوزیت
اثرگذار است .در این پژوهش از رزین با نام تجاری  ML-506به
همراه سختکننده  HA-11از محصوالت شرکت مواد مهندسی
مکرر بهعنوان ماده ماتريس استفاد ه شد .این نوع رزین بر پایه رزین
اپوکسی بیسفنول  Aبوده و سختکننده آن نیز از نوع پلیآمینی
است .مشخصات رزین اپوکسی استفادهشده بر مبنای كاالنماي
شرکت سازنده در جدول  1آمده است .همچنین از پرکنندههای دوده،
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گرافیت انبساطيافته و نانولوله کربن استفاده شد .دوده اگرچه بهطور
تجاری بهعنوان تقویتکننده بهکار میرود ،اما مقادیر شايان توجهی
از آن در تهیه کامپوزیتهای رسانا استفاده ميشود .دوده کرمیشکل
است و رسانندگي الکتریکی ماتريس عایق را افزايش ميدهد .در
حالی که از طرفی دیگر باعث كاهش خواص مکانیکی ماده میشود.
دوده استفادهشده در این پژوهش از شرکت بازرگانی آدرینا رابر تهیه
شد .خواص دوده استفادهشده که توسط شرکت سازنده ارائهشده
در جدول  1آمده است .گرافیت نیز بهدلیل داشتن مزایایی مانند
رسانندگي الکتریکی زياد ،قیمت مناسب و عدم افزایش زیاد
گرانروی ،در سالهای اخیر براي ایجاد رسانایی بسیار پرمصرف بوده

است .این نوع گرافیت رسانندگي الکتریکی و گرمايي بسیار خوبی
دارد [ .]32گرافیت انبساطيافته استفادهشده از شرکت  Merckآلمان
تهیهشد و خواص آن بر مبنای كاالنماي شرکت سازنده در جدول 1
آمده است .کامپوزیتهای بر پایه نانولولههای کربن بهدلیل خواص
منحصر بهفرد مکانیکی و الکتریکی ،نظر پژوهشگران را به خود جلب
کردهاند .نحوه افزودن نانولولهها به پلیمر بر کلوخگي و نيز خواص
کامپوزیت مربوط بسيار مؤثر است [ .]33در جدول  1مشخصات و
خواص نانولوله کربن استفادهشده در این پژوهش محصول شرکت
 Advance Nanopowerآمده است .پارچههای کربنی تکجهتي
بهعنوان تقویتکننده رزین اپوکسی براي افزایش خواص مکانیکی و

جدول  -1مشخصات رزین اپوکسی  ،ML-506ذرات دوده ( ،)CBگرافیت انبساطيافته ( )EGو نانولوله کربن (.]42-44[ )CNT

Table 1. Properties of ML-506 epoxy resin, carbon black (CB), expanded graphite (EG), and carbon nanotube (CNT) particles [42-44].
CNT particles
-

EG particles
-

CB particles
-

Epoxy resin
Liquid/ Yellow

Property
Figure/Color

-

-

-

1450

)Viscosity, 25°C (cP

-

-

-

1.11

)Density (g/m3

-

-

-

50

)Pot life (min

-

-

-

60

)Gel time (min

-

-

-

90

)Primary curing time (min

-

-

-

7

)Final curing time (day

-

-

0.01-1

-

)Electrical resistant (W.cm

-

-

30-100

-

)Bulk dimension (mm

-

-

100-120

-

) Bulk density (kg/m

-

Powder

-

-

Figure

-

For 1000 mesh, 41.6 %

-

-

Average dimension powder

3

above the screen
-

0.58

-

-

Humidity

-

99.5

-

-

)Purity (%

-

1.7

-

-

)Density (g/m3

-

5

-

-

)Diameter (mm

-

35

-

-

)Thickness (nm

95

-

-

-

)Purity (%

> 100

-

-

-

)Electrical conductivity (S/cm

1.8

-

-

-

) Density (g/cm

356

-

-

-

)Bulk density (g/L

10-20

-

-

-

)Average diameter (nm

20

-

-

-

)CNT length (mm

3
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الکتریکی رزین استفاده شدند .پارچه تکجهتي با چگالی سطحی
 200 g/m2محصول شرکت  Toraycaبود [.]34
دستگاهها و روشها
اثر نیروی خمشی بر کامپوزیتهای رسانا

براي بررسی اثر نیرو بر رسانندگي الکتریکی کامپوزیت رسانا ،بستي
براي آزمون خمش ساخته شد که مطابق شکل  1شامل میله بارگذاری،
پیچ راهنما ،نمونه و تکیهگاه بود .همانطور که در اين شکل ديده
میشود ،نمونههای مدنظر در این بست قرار داده شده و پس از
سفتکردن پیچهای دو طرف گیره و قراردادن اندازهگیر بین دو دهانه،
مقدار تغییرشکل عرضی نمونه صفر شد .در ادامه ،با سفتترکردن
پیچ گیرهها مقدار جابهجایی عرضی دهانه نمونه به ترتیب ،1 ،0/5
 2 ،1/5و  2/5 mmشد که در هر حالت مقدار رسانندگي الکتریکی
محاسبه شد .همچنین ،در هر حالت پس از بارگذاری و اندازهگیری
رسانندگي الکترکی بار خمشی برداشته شده و تغییرات رسانندگي
الکتریکی در این حالت نیز اندازهگیری شد .حداقل ابعاد نمونههای
آزمون خمش  200×20×2 mmو فاصله تکیهگاهها  100 mmمطابق
با استاندارد خمش سهنقطهاي  ]35[ ASTM-D7264انتخاب شدند.
اندازهگیری رسانندگي الکتریکی با روش چهارنقطهای

شیوه مرسوم در اندازهگیری رسانندگي الکتریکی ،روشهای
اندازهگيري استحكام چهارنقطهای هستند [ .]36اکثر چندسنجههاي

شكل  -1بست بارگذاری و نمونه.

Fig. 1. Loading fixture and the specimen.
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( )multimeterرقمي دقیق ( )DMMsو بسیاری از واحدهای
اندازهگیری منبع ( )SMUsروش اندازهگیری استحكام چهارنقطهای
را در اختیار قرار میدهند .اندازهگیری رسانندگي الکتریکی در این
پژوهش مطابق دستوركار ارائهشده در استاندارد ]37[ ASTM F390-98
بود .معموالً برای اندازهگیری مقاومتهای  1 kΩیا کوچکتر از
روش اندازهگيري چهارنقطهای استفاده میشود .دستگاه اندازهگيري
چهارنقطهای بهكار گرفتهشده در آزمایشگاه متشکل از چهار رأس
فلزی با فاصله برابر از جنس تنگستن با شعاع دماغه محدود بود .هر
يك از این رئوس بهوسیل ه فنرهایی مهار شدند که سبب کاهش مقدار
آسیب هنگام آزمون میشوند .این چهار رأس فلزی اجزایی از پایه
مکانیکی خودکار هستند که در طول فرایند اندازهگیری به سمت باال و
پایین حرکت میکنند .از منبع جریان با مقاومت ظاهری زياد برای تأمین
جریان دوپای ه سنجش بیرونی استفاده شد .ولتسنج نیز ولتاژ بین دو
پایه سنجش داخلی را برای تعیین مقاومت نمونه اندازهگيري ميكند.
تهیه نمونهها

نمونههای کربن-اپوکسی همراه با انواع نانوذرات دوده ،گرافیت
انبسطيافته و نانولوله کربن در مقادير وزنی  15 ،10 ،5و  25%ساخته
شدند .بدین منظور ،ابتدا رزین همراه با مقدار مدنظر پرکننده بهوسیله
همزن برقی بهمدت  10 minهمزده شد .سپس ،بهمدت  45 minبا
توان  80 Wدر دمای  40°Cصوتدهي شد .از آنجا که پرکنندههایی
نظیر گرافیت انبسطيافته بسیار غلیظ هستند ،بنابراين براي رقیقکردن
نمونه پس از گذشت هر  5 minبهمدت  5 minنیز درون گرمکن با
دمای  90°Cقرار گرفتند .سپس با اضافهکردن تدریجی سختکننده به
ي انجامشده ،محلول حاصل بهمدت  5 minهمزده
ترکیب ،صوتده 
شد .در نهایت ،فرایند حبابگیری از نمونهها بهمدت  20 minبا
قراردادن نمونهها در پمپ خأل انجام شد .به دلیل اینکه هوا رسانای
جریان الکتریکی نيست ،این کار اثر بسزایی بر افزایش رسانایی نمونه
دارد .در نهايت ،نمونهها بهمدت  2 hدر دمای  90°Cداخل گرمکن
قرار داده شدند .از همزن برقی مدل  PT1200Cساخت شرکت
 ،POLYTRONدستگاه صوتدهي با كاونده  US70/Tساخت شرکت
 BANDELINو گرمکن ساخت شرکت STUART SCIENTIFIC
استفاده شد .انتخاب درصد بهینه نانوذرات براي رسانایی الکتریکی
هر يك از ذرات در مقاله دیگری مطالعه و تعیین شده است [.]29
کسر حجمی الیاف در نمونههای ساختهشده طبق استاندارد
 ]38[ ASTM D3171-06اندازه گیری شد كه برابر  53/5%بود .در
این پژوهش ،نمونهها با ابعاد نهایی  200×20×2 mmشامل  10الیه
کربن تکجهتي و درصد بهینه نانوذرات با روش الیهگذاری دستی
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ساخته شدند .پخت نمونهها مطابق با دستوركار سازنده رزین 24 h
در دمای معمولي و  2 hدر دمای  80°Cانجام شد.

جدول  -2ابعاد و نتایج نمونهها در آزمونهای خمشی.

Table 2. Dimensions and results of samples in the bending tests.
Deflection

)(mm

code

4.2

285.5

200.20.2

CE

Carbon/ Epoxy

2.1

361.66

200.20.2.7

CE- EG15

Carbon/ Epoxy/ EG

3.5

196.42

200.20.2.5

CE-CB25

Carbon/ Epoxy/CB

3.8

393.06

200.20.3

CE-CNT10

Carbon/ Epoxy/

)(mm

نتایج و بحث
بررسي استحکام خمشی نمونهها

به منظور اندازهگیری استحکام خمشی نمونههای کربن-اپوکسی با
نانوذرات مختلف که دارای درصد نانوذرات بهینه برای رسانندگي
الکتریکی هستند ،نمونهها مطابق استاندارد خمش سهنقطهاي
 ]35[ ASTM D7264ساخته و بررسي شدند .از دستگاه آزمون
خمش  5تنی مدل  STM50ساخت شرکت سنتام براي انجام آزمون
خمش مطابق شکل  2استفاده شد .جدول  2ابعاد نمونهها و نتایج
حداکثر استحکام خمشی و شکل  3منحنی بار-جابهجایی نمونهها
را نشان میدهد .استحکامهای خمشی در نقطه حداکثر بار منحنی از
معادله ( )1محاسبه شده و در جدول  3آمده است.

					
()1

شکل  -2بست آزمون خمش سهنقطهاي.

3PL
2bd 2

=s

Bending

Dimensions

Sample

straight
)(MPa

Sample

CNT

در اين معادله s ،تنش حداکثر P ،نیروی حداکثر L ،فاصله دو
تکیهگاه b ،عرض و  dضخامت نمونه است .همانطور که در جدول 3
آمده است ،مقدار استحکام خمشی نمونه کربن-اپوکسی داراي
نانولوله کربن از استحکام نمونه کربن-اپوکسی داراي گرافیت
انبساطيافته بیشتر است و مقدار استحکام نمونه کربن-اپوکسی
داراي گرافیت انبساطيافته از نمونه کربن-اپوکسی داراي دوده بیشتر
است .بهطوری که حداکثر استحکام خمشی نمونه کربن-اپوکسی
داراي نانولوله کربن از نمونه کربن-اپوکسی خالص به مقدار 38%
افزایش یافته است .همچنین ،حداکثر استحکام خمشی نمونه کربن-
اپوکسی داراي گرافیت انبساطيافته از نمونه کربن-اپوکسی خالص به
مقدار  27%افزایش یافته است .این در حالی است که مقدار حداکثر
استحکام خمشی نمونه کربن-اپوکسی داراي دوده از نمونه کربن-
اپوکسی به مقدار  45%کاهش یافته است .با توجه به نتايج میتوان
گفت ،نانولولهها افزون بر داشتن خواص رسانندگي عالی ،خواص
مکانیکی منحصر بهفردی دارند که باعث میشود ،کامپوزیت تهیهشده

شکل  -3نیرو-جابهجایی عرضی نمونههاي کربن-اپوکسی پرشده با
نانوذرات زير خمش.
Fig. 3. Force-vertical displacement of carbon/epoxy speci-

Fig. 2. Three point bending test fixture.

mens filled with nanoparticles under bending.
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جدول  -3رسانندگي الکتریکی کامپوزیت کربن-اپوکسی داراي دوده ،گرافیت انبساطيافته و نانولوله کربن زير بارگذاری خمشی.

Table 3. Electrical conductivity of carbon/epoxy composite containing carbon black, expanded graphite and carbon nanotube
under bending loading.
)Conductivity (W/cm
12.16

121.92

134.89

110.78

120.10

0

12.89

118.27

131.11

105.33

118.36

0.5

10.6

112.57

122.21

101.22

114.29

1

8.65

108.1

115.47

98.57

110.25

1.5

5.57

101.19

107.22

96.92

100.11

2

1.78
16.75

95.19
137.59

96
142.96

93.15
118.82

96.41
151

2.5
0

Carbon/Epoxy/CB

16.59

132.19

132.61

115.39

148.56

0.5

14.03

126.37

129.6

111.01

138.5

1

12.39

123.64

127.65

109.74

133.52

1.5

13.35

122.44

126.33

107.58

133.42

2

12.98
5.12

120.1
147.21

122.71
151.74

106.01
148.24

131.58
141.66

2.5
0

5.41

141.73

147.43

141.11

136.66

0.5

6.46

138.89

145.11

139.33

132.22

1
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با آن دارای خواص رسانندگي و مکانیکی عالی باشد .از طرف
دیگر ،نانولولههای کربن خاصیت کلوخهشدن دارند که اگر نتوان
نانولولههای کربن را بهطور کامل در ماتريس توزیع کرد ،اثر منفی
روی خواص مکانیکی میگذارند .این اثر منفی بدین دليل است که
نانولولهها به حالت کلوخه پراكنده میشوند و این کلوخهها همانند
نقص عمل میکنند و خواص مکانیکی را کاهش میدهند.
نتایج رسانندگي الکتریکی نمونهها زير بار خمشی

شکل  4مقدار آستانه تراوایی رسانندگي الکتریکی برای نمونههای
کربن-اپوکسی داراي پرکنندههای دوده ،گرافیت انبساطيافته و
نانولوله کربن را در مقادير مختلف وزنی نشان میدهد .بر اساس
نتایج با افزایش درصد وزنی پرکنندهها مقدار رسانایی افزایش
مییابد که این افزایش ابتدا خطی است و سپس روند افزایش ثابت
میشود .این مقدار در واقع آستانه تراوایی رسانندگي الکتریکی
86

*

است [ .]29بیشترین مقدار آستانه تراوایی رسانندگي الکتریکی مربوط
به نانولوله کربن و کمترین آن مربوط به دوده است که به ترتیب برای
پرکنندههای دوده ،گرافیت انبساطيافته و نانولوله کربن  15 ،25و 10%
است .نمونههای کربن-اپوکسی داراي نانولوله کربن کمترین آستانه
رسانندگي را دارند .همچنین ،با بررسی رسانایی نمونههای کربن-
اپوکسی داراي نانولوله کربن و دوده وگرافیت انبساطيافته این نتيجه
حاصل ميشود که نانولولههای کربن خواص رسانایی را بیشتر از ساير
پرکنندههای رسانا افزایش میدهند که این مقدار را در شیب نمودار
شکل  4نیز میتوان دید .مقادیر آستانه تراوايي رسانندگي الکتریکی
در محدوده قابل قبول استاندارد  DOEقرار دارد .مقادیر رسانندگي
الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی حدود  21 s/cmاست [ .]29درصد
زياد پرکننده به دو دليل روی خواص مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت
اثر میگذارد .نخست به اين دليل که رزین کمتری وجود دارد که
پرکنندهها را تر كند .دوم اینکه احتمال کلوخهشدن پرکنندهها زیادتر
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شکل -4رسانندگي الکتریکی نمونهها برحسب درصد وزني پرکنندهها [.]29

Fig. 4. Electrical conductivity of specimens versus weight
percentage of fillers [29].

میشود [ .]39،40استحکام پرکننده و ماتريس وقتی در استحکام
کامپوزیت مؤثر هستند که بار بتواند از ماتريس به پرکنندهها منتقل
شود .در این صورت نیاز است که استحکام پیوند فصل مشترک آنها
زياد باشد که انتقال تنش صورت گیرد .جدول  3مقادیر رسانندگي
الکتریکی نمونههای کربن-اپوکسی داراي پرکنندههای دوده ،گرافیت
انبساطيافته و نانولولهکربن را نشان میدهد که زير بار خمشی واقع
شدهاند .مقدار جابهجایی عرضی اعمالشده به ترتیب ،1/5 ،1 ،0/5
 2و  2/5 mmبوده و مقدار افزودنی نانوذرات به اندازه مقدار درصد
وزنی آستانه رسانندگي الکتریکی است .همانطور که نشان داده شده
است ،با افزایش مقادیر جابهجایی عرضی مقادیر رسانندگي الکتریکی
کاهش مییابد.
شکل  5تغییرات رسانندگي الکتریکی نمونههای کربن-اپوکسی
پرشده با انواع نانوذرات را زير بارگذاری خمشی نشان میدهد .در
محور عمودی شکل  3مقدار رسانندگي الکتریکی نمونهها به مقدار
مشابه در حالت بدون بارگذاری نرما ل شدهاند .همانطور که در شکل 5
ديده میشود ،كاهش رسانندگي الکتریکی بر اثر اعمال بار خمشی در
نمونههای کربن-اپوکسی داراي پرکننده دوده دارای بیشترین مقدار
است .همچنین ،كاهش رسانندگي الکتریکی در نمونههای کربن-
اپوکسی داراي پرکننده نانولوله کربنی دارای کمترین مقدار است .در
اثر اعمال بار خمشی بهدلیل وجود کرنش در ماتريس و اینکه ذرات
دچار کرنش چندانی نمیشوند ،فاصله بین ذرات افزایش يافته و این
مسئله سبب كاهش رسانایی میشود .در ضمن ،در ذرات صفحهای و
لولهای این كاهش نسبت به دوده که شکل ذرهای دارد ،کمتر بوده
است .زيرا ،این ذرات سطح تماس بيشتري با یکدیگر داشتهاند.
شکل  6رسانندگي الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی داراي پرکننده
دوده را نشان ميدهد كه پس از بارگذاری و اندازهگیری ،بار
اعمالشده برداشته میشود و پس از گذشت  60 minمقدار رسانندگي

شکل  -5تغييرات رسانندگي الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی-پركننده
زير بارگذاری خمشی.
Fig. 5. Electrical conductivity variation of the carbon/epoxy/
filler specimen under bending loading.

الکتریکی دوباره اندازهگیری میشود .در اين شکل مقدار رسانندگي
الکتریکی نمونهها به مقدار بدون بارگذاری نرمال شدند .همانطور که
مشخص است ،با اعمال نیرو رسانندگي الکتریکی کاهش مییابد و با
اندازهگیری دوباره پس از گذشت زمان و باربرداری ،اثر اعمال نیرو
از بین رفته است و مقدار رسانندگي الکتریکی به حالت قبل میرسد.
این روند تا اعمال جابهجایی عرضی  1 mmادامه دارد .پس از این
مقدار جابهجایی ،با باربرداری مقدار رسانندگي الکتریکی به مقدار
پيش از اعمال نیرو نمیرسد و رسانندگي الکتریکی مقادیر کمتري از
حالت پيش را نشان میدهد .همانطور که از نتایج بخش استحكام
خمشي و شکل  3مشخص است ،نمونه کربن-اپوکسی داراي پرکننده
دوده کمترین مقدار استحکام مکانیکی را دارد .بنابراين ،با اعمال
کمترین مقدار کرنش در مقایسه با مقادیر کرنش سایر پرکنندهها

شکل  -6رسانندگي الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی-دوده زير
بارگذاری و باربرداری.

Fig. 6. Electrical conductivity of carbon/epoxy/carbon black
specimen under loading and unloading.
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دچار نقص (كاهش رسانندگي الکتریکی) میشود .از اينرو ،نمونه
کربن-اپوکسی داراي دوده ضمن اینکه در مقایسه با سایر پرکنندهها
بیشترین مقدار كاهش رسانندگي الکتریکی را دارد ،در کمترین مقدار
جابهجایی پس از باربرداری ( )1 mmنسبت به سایر پرکنندهها به
بازگشت مقادیر رسانندگي الکتریکی به مقدار قبل تمایل دارد که این
موضوع از محدودیتهای استفاده از این نانوذرات است.
شکل  7رسانندگي الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی داراي پرکننده
گرافیت انبساطيافته را در حالتي نشان میدهد كه پس از بارگذاری و
اندازهگیری ،بار اعمالشده برداشته شد و پس از گذشت 60 min
مقدار رسانندگي الکتریکی دوباره اندازهگیری شد .در اين شکل
مقدار رسانندگي الکتریکی نمونهها به مقدار بدون بارگذاری نرمال
شدند .همانطور که مشخص است ،پس از اعمال نیرو ،جابهجایی
1/5 mmو با برداشتن نیرو ،مقدار رسانندگي الکتریکی پس از خمش
به مقادیر پيشين نمیرسد و مقادير کمتر از مقادیر پيش از بارگذاری
خمشی را نشان میدهد .همانطور که در شکل  3ديده میشود ،نمونه
کربن-اپوکسی داراي پرکننده گرافیت انبساطيافته دارای استحکام
مکانیکی بیشتر از نمونه کربن-اپوکسی داراي پرکننده دوده است،
بنابراين با اعمال مقدار کرنش بیشتر نسبت به نمونه داراي پرکننده
دوده دچار نقص (كاهش رسانندگي الکتریکی) میشود.
شکل  8مقدار رسانندگي الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی داراي
پرکننده نانولوله کربن را در حالتی نشان ميدهد که پس از بارگذاری و
اندازهگیری ،بار اعمالشده برداشته شده و پس از گذشت  60 minمقدار
رسانندگي الکتریکی دوباره اندازهگیری شد .در شکل  8مقدار
رسانندگي الکتریکی نمونهها به مقدار بدون بارگذاری نرمال شدند.
همانطور که مشخص است ،پس از اعمال نیرو ،جابهجایی عرضی
 2/5 mmو با برداشتن نیرو ،مقدار رسانندگي الکتریکی دیگر به مقدار

شکل  -7رسانندگي الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی-گرافیت
انبساطيافته زير بارگذاری و باربرداری.

Fig. 7. Electrical conductivity of carbon/epoxy/expanded
graphite specimen under loading and unloading.
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شکل  -8رسانندگي الکتریکی نمونه کربن-اپوکسی-نانولوله کربن
زير بارگذاری و باربرداری.

Fig. 8. Electrical conductivity of carbon /epoxy/carbon nanotube specimen under loading and unloading.

پيش از بارگذاری نمیرسد و مقادير کمتر را نشان میدهد .نانولولهها
افزون بر داشتن خواص رسانندگي عالی ،خواص مکانیکی منحصر
بهفردی دارند که باعث میشود ،کامپوزیت تهیهشده از آن دارای
خواص رسانندگي و مکانیکی عالی باشد .بنابراين ،همانطور که در
شکل  3ديده میشود ،با وجود كاهش رسانندگي الکتریکی ناشی از
اعمال بار خمشی با باربرداری نیرو مقدار رسانندگي الکتریکی به
مقدار پيش از آن میرسد ،اما با اعمال جابهجایی بیشتر از 2/5 mm
مقدار رسانندگي الکتریکی به مقدار پيش از اعمال بارگذاری نمیرسد.
با اعمال کرنش بیشتر ،کامپوزیت قویتر دچار نقص کمتر میشود.
بررسي میکروسکوپی الکترونی پويشي

شکل  9به ترتیب تصاویر میکروسکوپ الکترونی پويشي ()SEM
مربوط به کامپوزیت کربن-اپوکسی همراه با ذرات پرکننده گرافیت
انبساطيافته ،دوده و نانولوله کربن را زير بار خمشی نشان میدهد.
مقدار پرکننده همان مقدار درصد وزنی مربوط به آستانه تراوایی
رسانندگي الکتریکی هر یک از پرکنندههاست که به ترتیب برای
نمونههای داراي گرافیت انبساطيافته ،دوده و نانولوله کربن  25 ،15و
 10%وزنی است .در شکل  )a( 9تصویر  SEMکامپوزیت كربن-
اپوكسي-گرافيتانبساطيافته نشان داده شده است .گرافیت انبساطيافته
ماده کرمیشکل پر منفذ است که ریزساختار آن به شكل صفحههاي
موازی است .گرانروي كم رزین اپوکسی این امکان را فراهم میسازد
که درون پرزهای ذرات گرافیت انبساطيافته نفوذ کرده و ساختار
منسجمتر و یکنواختتری را ایجاد کند که سبب افزایش رسانندگي
الکتریکی میشود .شکل  )b( 9بهطور واضح نشان میدهد ،ذرات
دوده بهطور یکنواخت درون کامپوزیت كربن-اپوكسي-نانولوله كربن
ع شدند .این توزیع یکنواخت ذرات سبب رسانندگي الکتریکی
توزی 
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شکل  -9ريزنگارهاي  SEMکامپوزیتهای کربن-اپوکسی شامل پرکنندهها )a( :گرافیت انبساطيافته )b( ،دوده و ( )cنانولوله کربن.

Fig. 9. SEM micrographs of carbon/epoxy composites containing fillers (a) expanded graphite, (b) carbon black, and (c) carbon nanotube.

مناسب درونالیهای و میانالیهای در ساختار کامپوزیت میشود.
شکل  )c( 9تصاویر  SEMمربوط به کامپوزیت كربن-اپوكسي-
نانولوله كربن را نشان میدهد .ذرات نانولوله کربن ب ه شكل ذرات ریز
کرمیشکل روی الیاف کربن و درون رزین بهطور یکنواخت توزیع
شدند که بهدلیل رسانایی زياد قابلیت رسانندگي الکتریکی مناسب را
در تمام کامپوزیت ایجاد کردهاند [ .]41جهتگیری پرکنندهها داخل
ماتريس به روش همزدن و نسبت طول به قطر پرکننده وابسته است.
همانطور که تصاویر  SEMنشان میدهد ،الياف نانولوله کربن در
کامپوزیتهای ساختهشده دارای جهتگیری تصادفی هستند و این
جهتگیری تصادفی نشان میدهد ،روش همزدن مناسب بوده است.
جهتگیری تصادفی همواره برای جلوگیری از رشد ترک مناسبتر
است .اما ،در گرافیت انبساطيافته دیده میشود که الیههای گرافیتی
در جهت خاصی روی هم چیده شدهاند که این موضوع احتماالً سبب
جهتدارشدن خواص مکانیکی در این کامپوزیت میشود.

نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ،بررسی مقدار رسانندگي الکتریکی کامپوزیت
رسانا زير بار خمشی بود ،بهطوري که مقدار رسانایی در محدوده
استاندارد انجمن انرژی آمریکا باشد .بدین منظور پرکنندههایی نظیر
ذرات دوده ،گرافیت انبساطيافته و نانولوله کربن به کامپوزیت کربن-
اپوکسی اضافه شدند و رسانندگي الکتریکی نمونههای رزین داراي
نانوذرات و کامپوزیتهای کربن-اپوکسی داراي نانوذرات با روش

اندازهگيري چهارنقطهای اندازهگیری و با هم مقایسه شد .نتایج بیانگر
این است که با اضافهکردن نانوذرات ،رسانندگي الکتریکی افزایش
مییابد تا جایی که اضافهکردن بيشتر نانوذره اثر بسزایی بر افزایش
مقدار رسانندگي الکتریکی ندارد که این مقدار همان آستانه تراوایی
الکتریکی نمونههاست و به ترتیب برای دوده ،گرافیت انبساطيافته و
نانولوله کربن  15 ،25و  10%وزنی بهدست آمد .سپس ،نمونهها
زير نیروهای خمشی به ازای جابهجایی عرضی  2 ،1/5 ،1 ،0/5و
 2/5 mmقرار گرفتند و مقدار رسانندگي الکتریکی آنها به ازای
نیروهای خمشی متفاوت اندازهگیری شد .از نتایج این پژوهش
میتوان به کاهش رسانندگي الکتریکی زير بار گذاری خمشی اشاره
كرد ،بهطوري که این روند کاهشی برای نانولوله کربن بیشترین و
برای دوده کمترین مقدار است .در ادامه ،با باربرداری نیروی خمشی
مقدار رسانندگي الکتریکی نیز اندازهگیری و مشخص شد ،برای
نمونه کربن-اپوکسی همراه با نانوذرات دوده ،گرافیت انبساطيافته و
نانولوله کربن به ترتیب پس از  1/5 ،1و  2/5 mmجابهجایی عرضی
حاصل از نیروی خمشی ،مقدار رسانندگي الکتریکی به مقدار پيش
از بارگذاری نرسید .ولی پيش از اين مقادير جابهجايي و پس از
باربرداری ،همان مقدار رسانندگي الکتریکی پيشين حاصل شد .بر
این اساس میتوان نتیجه گرفت ،با باربرداری نیروی خمشی مقدار
رسانندگي الکتریکی به مقدار پيش از اعمال نیرو میرسد .اما پس
از مقداری مشخص این روند به یکباره تغییر میكند و رسانندگي
الکتریکی آنها با برداشتن نیروی خمشی دیگر به حالت پيشين
نمیرسد .همچنین نتایج آزمون خمش سهنقطهای نشان داد ،مقدار
استحکام مکانیکی با افزودن نانوذرات افزایش مییابد و اثر نانولوله
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اپوکسی داراي دوده-که مقدار حداکثر استحکام خمشی نمونه کربن
 از، در نهايت. کاهش يافت45% اپوکسی به مقدار-از نمونه کربن
نمونهها تصاویر میکروسکوپی تهیه شد و مشاهدات ریزساختاری
حاكي از توزیع مناسب نانوذرات درون کامپوزیتهای ساختهشده
 از نتایج این پژوهش میتوان در ساخت الکترودهای رسانا.بود
.استفاده كرد

 این استحکام، همچنين.کربن در بین سایر افزودنیها بیشتر است
 بهطوری که.مکانیکی بيشتر از استاندارد انجمن انرژی آمریکاست
اپوکسی داراي نانولوله کربن از-حداکثر استحکام خمشی نمونه کربن
 حداکثر، همچنین. افزایش یافت38% اپوکسی به مقدار-نمونه کربن
اپوکسی داراي گرافیت انبساطيافته از-استحکام خمشی نمونه کربن
 این در حالی است. افزایش يافت27% اپوکسی به مقدار-نمونه کربن
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