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ypothesis: One method to improve the electrical conductivity of
nanocomposites is the use of immiscible blends containing conductive fillers
based on the concept of double percolation. In this research, the electrical and
rheological properties of high density polyethylene/polyamide 6 (HDPE/PA6) blend
in presence of multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs) were investigated.
Methods: Samples based on HDPE/PA6 blend with maleic anhydride-grafted high
density polyethylene (HDPE-g-MA) as a compatibilizer and also containing 1, 3 and
5% (by wt) MWCNTs were prepared by melt mixing process in an internal mixer.
Then different analyses were performed to investigate the morphology, rheology and
electrical properties of samples with different weight percentages of MWCNT and the
results were studied.
Findings: Scanning electron microscopy (SEM) images of an unfilled blend
showed co-continuous morphology and the presence of MWCNTs in the blend
also resulted in co-continuous morphology and compatibility of the blend with
reduced interfacial tension. The rheological properties were characterized using melt
rheometric mechanical spectroscopy (RMS). The results showed that with increasing
MWCNT content, the storage modulus and complex viscosity of the nanocomposites
increased compared to the neat blend and the storage modulus eventually reached
a low-frequency plateau region, indicating a rheological percolation threshold of
nanocomposite. Storage modulus and loss factor of the blend samples were evaluated
using dynamic mechanical analysis (DMA). With increasing MWCNT content, the
maximum loss factor of PA6 phase in the nanocomposites decreased with respect
to similar phase in the unfilled blend, whereas the maximum loss factor of HDPE
phase remained almost constant, indicating a higher presence of MWCNTs in PA6
phase. Also the temperature of the maximum loss factor of the PA6 phase shifted to
higher temperatures. The electrical conductivity results according to the four-point
probe method showed that the electrical conductivity of the nanocomposite increased
significantly by adding 5% (by wt) MWCNTs.
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فرضیه :یکی از روشهای بهبود رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیتها استفاده از آميختههای
امتزاجناپذیر داراي پرکننده رسانا بر اساس مفهوم تراوایی دوتایی است .در پژوهش حاضر،
خواص الکتریکی و رئولوژیکی آميخته پلیاتیلن پرچگالي-پلیآمید )HDPE/PA6( 6در مجاورت
نانولولههای کربن چندديواره ( )MWCNTsبررسی شد.
روشها :نمونههای بر پایه آميخته  HDPE/PA6به همراه پلیاتیلن پرچگالي پیوندخورده با
مالئیک انیدرید ( )HDPE-g-MAبهعنوان سازگارکننده و نيز داراي  3،1و  5%وزنی MWCNTs
با روش اختالط مذاب در مخلوطکن داخلی تهیه شدند .سپس ،آزمونهای مختلف براي بررسی
شكلشناسي ،رئولوژی و خواص الکتریکی نمونههاي داراي مقدارهاي وزنی مختلف  MWCNTانجام و
نتایج حاصل مطالعه شد.
یافتهها :تصاویر میکروسکوپي الکترونی پويشي ( )SEMنمونه پرنشده شكلشناسي بههمپیوسته
را نشان داد و وجود  MWCNTsدر آميخته نیز موجب کاهش تنش بینسطحی به شكلشناسي
بههم پیوسته و سازگاری آميخته شد .خواص رئولوژیکی با طیفنمايي رئومتر مکانیکی مذاب
( )RMSمطالعه شد .نتایج نشان داد ،با افزایش مقدار  ،MWCNTsمدول ذخیره و گرانروی مختلط
نانوکامپوزیتها نسبت به آميخته خالص افزایش يافت و مدول ذخیره در نهایت به ناحیه مسطح در
بسامد كم رسيد که بیانگر آستانه تراوایی رئولوژیکی نانوکامپوریت است .مدول ذخیره و ضریب
اتالف نمونههاي آميخته با آزمون دینامیکی-مکانیکی ( )DMAارزیابی شد .با افزایش مقدار ،MWCNT
بیشینه ضریب اتالف مربوط به فاز  PA6در نانوکامپوزیتها نسبت به فاز مشابه در آميخته
پرنشده کاهش يافت .همچنین ،دمای بیشینه ضریب اتالف فاز  PA6به دماهای بيشتر جابهجا
شد ،در حالیکه بیشینه ضریب اتالف فاز  HDPEتقریب ًا ثابت بود که بیانگر وجود مقدار بیشتري
 MWCNTsدر فاز  PA6است .نتایج رسانندگي الکتریکی با روش كاونده چهارنقطهای نشان داد،
رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیت با افزودن  5%وزنی  MWCNTsافزایش چشمگیری یافته است.
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مقدمه

در گذشته پلیمرها بهطور كلي بهعنوان عایق الکتریکی شناخته
میشدند و این ویژگی موجب کاربرد گسترده این مواد در زمینههای
الکتریکی و الکترونیکی شده بود .اما ،نارسانایی پلیمرها همیشه
بهعنوان برتري بهشمار نمیرود و در برخی کاربردها اگر پلیمرها
رسانای جریان الکتریکی باشند ،انتخابی بیرقیب خواهند بود [.]1
در چند دهه اخير ،کامپوزیتهای پلیمری رسانا بهدلیل هزینه کم،
فراورشپذیری مناسب و ویژگیهای الکتریکی تنظیمپذير در مقایسه
با پلیمرهای رسانای ذاتی ،در صنعت مورد توجه قرار گرفتهاند [.]2-4
برای ایجاد رسانندگي الکتریکی در نانوکامپوزیتهای پلیمری،
پرکنندههای رسانا باید شبکه رسانای سهبعدی در ماتریس تشکیل
دهند .از آنجا که اغلب ماتریسهای پلیمری عایق هستند ،رسانندگي
الکتریکی کامپوزیتهای پلیمری رسانا به ساختار مسیر و شبکه
پرکننده رسانا بستگی دارد [ .]5،6هنگامیکه پرکننده رسانا به پلیمر
افزوده میشود ،ذرات پرکننده در ماتریس پلیمری پراکنده میشوند و
تا زمانی که مقدار پرکننده در ماتریس پلیمری به مقدار معين آستانه
تراوایی ( )percolation thresholdنرسد ،تغییر محسوسی در مقدار
رسانندگي الکتریکی آميخته ایجاد نمیشود .در منطقه تراوایی،
رسانندگي الکتریکی بهطور ناگهانی افزایش مییابد [ .]7،8در این
جزء حجمی که کامپوزیت به آستانه تراوایی میرسد ،نانوذرات
رسانا در تماس با یکدیگر قرار میگیرند و شبکههای پیوستهاي از
نانوذرات رسانا داخل ماتریس پلیمری شکل میگیرند و رسانندگي
الکتریکی ماده به یکباره افزایش مییابد [ .]9آسـتانه تراوایی از
منحنـی تجربـی رسانندگي یـا مقاومـت الکتریکی برحسب غلظت
پرکننده بهدست میآید .در شکل  1طرحي از رسانندگي الکتریکـی
پلیمـر رسانا برحسب غلظت پرکننده و آستانه تراوایی دیده میشود [.]10
هنگامی که آميخته امتزاجناپذیر ،شكلشناسي بههم پیوسته نشان
میدهد ،پرکنندههای رسانا میتوانند در یکی از فازهای پیوسته یا فصل
مشترک آميخته توزیع شوند .در مقایسه با کامپوزیتهای تکپلیمري،
اختالط پرکننده رسانا در آميختههای پلیمری امتزاجناپذیر قابليت زيادي
برای توسعه کامپوزیتهای رسانا با غلظت کم پرکننده و کاهش آستانه
تراوایی الکتریکی ارائه میدهد [ Sumita .]11-13و همکاران []14،15
مفهوم تراوایی دوتایی ( )double percolationرا ابتدا برای آميختههای
پلیمری امتزاجناپذیر با دوده ( )CBپيشنهاد دادند و بعدها برای سایر
سامانههای دارای پرکنندههای رسانا مانند نانولولههای کربن [،]16،17
گرافن [ ]18و نانولولههای گرافیتی [ ]19نیز استفاده شد Du .و
همکاران [ ]20-22دریافتند MWCNTs ،نسبت به سایر پرکنندههای
رسانا رسانندگي الکتریکی بيشتري دارد .همچنین خواص مکانیکی و
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رسانندگي گرمايي بسيار زياد ،نسبت ابعادی زياد و ساختار تکبعدی،
آن را به پرکننده ایدهآل تبدیل کرده است [ .]23پليآميد ،)PA6( 6
بهعنوان یک فاز با پليپروپيلن ( ،]24[ )PPپلياتيلن پرچگالي
( ]25[ )HDPEو پلي(وينيليدن فلوئوريد) ( ]26[ )PVDFمیتواند
آستانه تراوایی را با تشکیل ساختار بههمپیوسته کاهش دهد که
برتريهاي اقتصادی نیز بههمراه دارد .پلیمرهای انتخابی  PA6و
 HDPEبرای رفتار تراوایی دوتایی مناسب هستند .با اینکه نانولولهها
میتوانند خواص مکانیکی  PA6را بهبود دهند .اما ،پراکندگی بهتر
آنها از تشکیل مسیر رسانا در نانوکامپوزیت جلوگیری میکند،
بنابراین افزودن ( HDPEکه نانولولهها تمایل ترمودینامیکی کمتری
به آن دارند) میتواند فاصله مؤثر ميان نانولولهها را در فاز PA6
کاهش دهد و در نهایت به رسانندگي الکتریکی بيشتر منجر شود.
آميخته  HDPEبا  PA6دارای ترکیبی از خواص  HDPEمانند هزینه
كم ،فراورشپذیری زياد ،انعطافپذیری و حساسنبودن به رطوبت
با خواصی از  PA6مانند سفتی ،پایداری گرمايي و سدگري در
برابر اکسیژن و حاللهاست ،به شرط آنکه این اختالط همراه با
سازگارکنند ه مناسب انجام شود [ Argoud .]27و همکاران []28
گزارش کردند ،برای دستیابی به خواص مطلوب و حفظ آن ،تثبیت
شكلشناسي متناسب با خواص مدنظر مهم است .همچنين ،سازگاری
متداولترین راه برای دستيابي به ثبات شكلشناسي بوده که شامل
کاهش تنش بینسطحی از راه عامل بینسطحی (یا سازگارکننده)
است و با قرارگیری در فصل مشترک و جلوگیری از پدیده ائتالف،
اندازه ذرات را کاهش میدهد .با توجه به ناسازگاری آميخته HDPE/PA6

شکل  - 1طرحي از رسانندگي الکتریکی برحسب غلظت پرکننده [.]10

Fig. 1. Schematic of electrical conductivity versus filler
concentration [10].
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برای تقویت برهمکنش فصل مشترک در ماتریس پلیمری و سازگاری،
از سازگارکننده  HDPE-g-MAاستفاده شد .مطالعات نشان داد ،واکنش
گروه آمین انتهایی در  PA6و گروه انیدرید در  HDPE-g-MAبه کاهش
تنش بینسطحی و سازگاری بینفازی منجر میشود [ .]29امروزه
نانوکامپوزیتهای پلیمری بر پایه آميختههای پلیآمید و پلیاولفینها بهدلیل
خواص مکانیکی عالی پلیآمید و فراورشپذیری مناسب پلیاولفینها
بهطور گسترده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران هستند [.]30،31
هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی تراوایی الکتریکی و رئولوژیکی
نانوکامپوزیت بر پایه آميخته  HDPE/PA6داراي  MWCNTsو
ارتباط آن با ریزساختار است .ریزساختار نانوکامپوزیت با تعیین
شكلشناسي آميخته و پراکندگی  MWCNTsبررسی شد .در این
راستا رفتار رئولوژیکی ،دینامیکی-مکانیکی ،الکتریکی و نير
شكلشناسي نانوکامپوزیت  HDPE/PA6/HDPE-g-MAبا ترکیب
درصد  35/60/5با مقدارهاي مختلف  MWCNTارزیابی و محدوده
آستانه تراوایی الکتریکی و رئولوژیکی تعیین شد.

تجربی
مواد

از پلیاتیلن پرچگالی با نام تجاری  ،EX3چگالی  0/95 g/cm3و
شاخص جریان مذاب  0/45 g/10minمحصول شرکت پتروشیمی
شازند اراک استفاده شد .همچنين ،پلیآمید  6با نام تجاری Akulon
 ،F136 - C1چگالی  1/13 g/cm3و شاخص جریان مذاب 4 g/10min
تولید هلند و پلیاتیلن پرچگالی پیوندخورده با مالئیک انیدرید با نام
تجاری  ،Fusabond E100چگالی  0/954 g/cm3و شاخص جریان
مذاب  2 g/10minتولید آمریکا بهكار گرفته شدند.
دستگاهها

از مخلوطکن داخلی مدل  350Eساخت شرکت  Brabenderآلمان،
دستگاه پرس گرم فشاری هیدرولیکی مدل P200Pساخت شرکتDr. Collin
آلمان ،دستگاه اندازهگیری زاویه تماس مدل  Jikan CAG-20و
میکروسکوپ الکترونی پویشی مدل  VEGA3SBساخت شرکت
 TESCANجمهوری چک استفاده شد .دستگاه مولتیمتر مدل 5491A
ساخت شرکت  BK PRECISIONآمریکا ،رئـومتر Universal Dynamic
 Spectrometerمـدل  UDS 200ساخت شرکت  Physica Paarاتریش و
دستگاه  DMAمدل  Tritec 2000ساخت انگلستان نيز بهکار گرفته شد.
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پیش از فرایند اختالط براي رطوبتزدایی HDPE-g-MA ،PA6 ،و
 MWCNTبهمدت  24 hدرون گرمخانه خأل با دمای 80°C
خشک شدند .نانوکامپوزیتهای HDPE/PA6/HDPE-g-MA
با ترکیب درصد  35/60/5با مقدارهای مختلف  3 ،1و  5%وزني
 MWCNTبا استفاده از فرایند اختالط مذاب درون مخلوطکن داخلی
با روش اختالط ترتیبی تهیه شدند .در تمام نمونهها ،برای سازگاری و
پخش بهتر  MWCNTاز سازگارکننده  HDPE-g-MAبه مقدار 5%
وزنی استفاده شد .نانوکامپوزیتها با نماد HDPE/PA6/MA/Nx
نشانهگذاری شدند .از حروف  Nو  xبهترتیب بهعنوان نشانگر
وجود و درصد وزنی  MWCNTاستفاده شد .ابتدا PA6 ،به داخل
مخلوطکن با سرعت  60 rpmدر دمای  240°Cتغذیه شد و پس از
ذوب کامل و پایدارشدن نمودار گشتاور برحسب زمان MWCNT ،و
سپس  HDPEو  HDPE-g-MAبه سامانه اضافه و بهمدت 20 min
با هم مخلوط شدند .همچنین ،در هم ه آمیزهها براي جلوگیری
از تخریب گرمايي 1% ،وزنی پایدارکننده گرمايي Irganox 1010
اضافه شد .سطح شکست نمونههای شکستهشده درون نیتروژن مایع
با میکروسکوپ الکترونی پویشی در ولتاژ  15 kVمطالعه شد .الیه
نازک طال روی سطوح شکست نمونهها پوشش يافت تا مانع از
باردارشدن الکتروستاتیکی حین آزمایش شود .مدول ذخیره (' )Gو نيز
گرانروی برشی مختلط (* )ηبرحسب بسامد در کـرنش كم حـدود
( 0/5%در ناحیـه گرانروكشسان خطـی) در دمای  ،240°Cمحیط
نیتروژن و تغییر بسامد از  0/01 1/ sتا  628 1/ sاندازهگیری شد.
مدول ذخیره (' )Eو ضریب اتالف ( )tanδبرحسب دما برای نمونههای
داراي  MWCNTو نمونه مرجع با دستگاه  DMAدر محدوده دمایی
 -150°Cتا  +125°Cبا سرعت  5°C/minو بسامد  1 Hzاندازهگیری
شد .همچنین ،برای اندازهگیری رسانندگي الکتریکی نمونهها از روش
چهارنقطهای با دستگاه مولتیمتر استفاده شد .آزمون زاویه تماس
ايستا شامل تصویربرداری از قطره و سپس پردازش تصویر و تجزیه و
تحلیل برای اندازهگیری زاویه تماس است .با استفاده از دو حالل
آب مقطر و اتیلن گلیکول با اندازه قطره  5 µLدر دمای ،22°C
زاويههاي تماس پلیمرها اندازهگیری شد .با استفاده از زاويههاي
تماس اندازهگیریشده و انرژی آزاد سطحی مایعات ،تنش سطحی
پلیمرها از معادلههاي ( )1و ( )2محاسبه شد كه نتايج در جدول 1
آمده است [:]32
و

و

		
()1

و

g L V (1 − cosθ) = 2 g SdV g dL V + g SpV g pL V
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جدول  -1تنش سطحی اجزاي سامانه در  22و .240°C
)Surface tensions, γ (mN/m

Table 1. Surface tension of components at 22°C and 240°C.

)Polar components, γp (mN/m

)Dispersive components, γd (mN/m

Component

240°C

22°C

240°C

22°C

240°C

22°C

30.13

42.56

22.59

32.95

7.55

9.61

HDPE

20.74

33.82

9.09

15.76

11.65

18.06

PA6

27.8

27.8

10.2

10.2

17.6

17.6

MWCNT

g SV = g SdV + g SpV

				
()2

) g12 = g1 + g 2 − 2( g1d g d2 + g1p g p2

		
()5

در این معادلهها θ ،زاویه تماس ،زیرنويس  LVو  SVبهترتیب نشانگر
تنش بینسطحی مایع-بخار و جامد-بخار است .باالنویس  pو d
بهترتیب بخش قطبی و پراکنده ،تنش سطحی کل را نشان میدهند.

نتایج و بحث

در این معادلهها gi ،تنش سطحی جزء  gid ،iو  gipبهترتیب بخش
پراکنده و قطبی تنش سطحی جزء  iهستند .تنشهای سطحی پلیمرها
در حالت مذاب ( )240°Cاز مقادیر اندازهگیریشده در دمای 22°C
محاسبه شد و برای  MWCNTمقادیر با فرض اینکه مستقل از دما
باشند ،از مراجع گرفته شد [ ]35که در جدول  1آمده است .مقادیر
انرژی بینسطحی  CNT-PA6 ،CNT-PEو  PE-PA6در دمای اختالط
با استفاده از دو روش هارمونیك و هندسی محاسبه و در جدول 2
آمده است .با ترکیب معادلههاي ( )3تا ( wa ،)5بر اساس هر دو روش
متوسط هارمونیك و هندسی در دمای اختالط بهترتیب  1/13و 1/15
بهدست آمد .بنابراین نتایج ترمودینامیکی نشان داد MWCNT ،تمایل
به قرارگیری در فاز  PA6دارد .افزون بر این ،گرانروی مذاب عامل
سینتیکی مؤثر بر توزیع  MWCNTاست .گزارش شده است ،هنگامی
که دو پلیمر با گرانروی مذاب مختلف با هم مخلوط میشوند،
 MWCNTترجیح ًا در فاز با گرانروی کمتر قرار میگیرد [.]36
بنابراين ،گرانرویهای مختلط ماتریسهای خالص  HDPEو PA6
در دمای  240°Cبررسی شد .همانطور که در شکل  2ديده میشود،
گرانروی  PA6در محدوده گستردهای از سرعت برش ،که سرعت برش
و

و

پیشبینی محل قرارگیری نانولوله کربن در آميخته امتزاجناپذیر

در نانوکامپوزیتهای پلیمری رسانا بر اساس آميخته پلیمری
امتزاجناپذیر ،توزیع پرکننده رسانا بهدلیل برهمکنش بینسطحی
متفاوت ميان اجزای پلیمر و پرکننده رسانا بهطور ناهمگن است [.]33
بهطور کلی ،شكلشناسي و توزیع متفاوت پرکننده رسانا در آميخته
پلیمری تحت تأثیر عوامل ترمودینامیکی (ضریب ترشدگی) و
سینتیکی (گرانروي و نیروی برشی) است [ .]34محل قرارگیری
پرکننده رسانا بر اساس پارامترهای ترمودینامیکی با محاسبه ضریب
ترشدگی ( )waو به حداقل رساندن انرژی آزاد بینسطحی از معادله
 Youngپیشبینی میشود [:]10
g CNT-PE − g CNT-PA6
g PE-PA6

			
()3

= wa

در این معادله gCNT-PA6 ،gCNT-PE ،و  gPE-PA6بهترتیب انرژی بینسطحی
 HDPEو  PA6 ،MWCNTو  MWCNTو  HDPEو  PA6است .اگر
 wa <1و  wa>-1باشد MWCNT ،بهترتيب در فاز  PA6و HDPE
قرار میگیرد و اگر  -1>wa>1باشد MWCNT ،تمایل به قرارگیری
در فصل مشترک دو پلیمر دارد .تنشهای بینسطحی ،CNT-PE
 CNT-PA6و  PE-PA6را میتوان با استفاده از معادلههاي متوسط
هارمونیك (معادله )2و هندسی (معادله )3محاسبه کرد:
و

و

و

		
()4

g1d g d2
g1p g 2p
)
+
g1d + g d2 g1p + g p2

(g12 = g1 + g 2 − 4

جدول  -2انرژیهاي بینسطحی محاسبهشده با استفاده از معادلههاي
هارمونیك و هندسی در .240°C

Table 2. Calculated interfacial energies using harmonic and
geometric mean equations at 240°C.
)glJ (mN/m

Component

Geometric mean

Harmonic mean

equation

equation

3.46

6.62

HDPE-PA6

4.52

8.69

HDPE-CNT

0.64

1.27
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داد [ .]37شکل  )e( 3با بزرگنمایی بيشتر از نانوکامپوزیت داراي
 5%وزنی  MWCNTبهطور واضح قرارگیری گزينشي  MWCNTرا
در فاز  PA6نشان میدهد که بیانگر برهمکنش بیشتر  MWCNTو
 PA6است و پیشبینیهای ترمودینامیکی و سینتیکی را تأیید میکند.
همچنین ،ساختار پیوستهای از  MWCNTدر این فاز تشکیل شده که
برای شکلگیری مسیر رسانا و بهبود رسانندگي الکتریکی میتواند
مطلوب باشد .افزودن  5%وزنی  MWCNTبه آميخته ،به تغییرشکل و
بزرگترشدن فاز  PA6منجر شده است Zhang .و همکاران [ ]38در
پژوهشی دلیل چنین رفتاری را در آميخته  PA6/PPبه افزایش غلظت
مؤثر  MWCNTدر این فاز نسبت دادند.
شکل  -2گرانروی مختلط برحسب بسامد زاويهاي  HDPEو  PA6خالص.

Fig. 2. Complex viscosity versus angular frequency of neat
HDPE and PA6.

استفادهشده در مخلوطکن داخلی نیز در بازه بسامد اندازهگیریشده
است ،نسبت به  HDPEکمتر است و با افزایش بسامد ،اختالف
گرانروی مذاب  HDPEو  PA6کاهش مییابد .تفاوت در گرانروی
مذاب دو پلیمر موجب میشود که از لحاظ سینتیکی MWCNT
تمایل به قرارگیری در فاز  PA6نسبت به فاز  HDPEبا گرانروی
بيشتر داشته باشد .از آنجا که پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی
دو عامل مهم کنترلکننده در توزیع پرکنندههای رسانا در آميختههای
پلیمری امتزاجناپذیر هستند ،بنابراين تحلیل بيانشده نشان میدهد،
تمایل به قرارگیری  MWCNTدر فاز  PA6بیشتر است.
بررسي ميكروسكوپي سطح شکست

برای دستیابی به آستانه تراوایی در مقدار کم  MWCNTبه
شكلشناسي بههم پیوسته نیاز است .بنابراین ،تصویرهاي SEM
از سطح شکست آميخته خالص داراي سازگارکننده HDPE/PA6/MA
با ترکیب درصد  35/60/5بررسی شد .در شکل  )a( 3ديده میشود،
آميخته  HDPE/PA6/MAدر این ترکیب درصد شكلشناسي
بههمپیوسته دارد .شکل  )b( 3تا ( )eعكسهاي  SEMاز سطحهاي
شکست نانوکامپوزیتهای داراي مقدارهای مختلف  MWCNTرا
نشان میدهد .عكسهاي  SEMاز نانوکامپوزیتهای داراي  3 ،1و 5%
وزنی  MWCNTبهترتیب در شکل  )b( 3تا ( )dحاكي از وجود
 MWCNTو زبرترشدن سطح شکست نانوکامپوزیتها نسبت به
آميخته خالص است .این رفتار را میتوان به افزایش چسبندگی
بینسطحی بهدلیل برهمکنش  MWCNTو زنجیرهای پلیمری نسبت
130
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رفتار رئولوژیکی

رفتار رئولوژیکی نمونهها در حالت مذاب ،در ناحیه گرانروكشسان
خطی بررسی شد .شکلهاي  4و  5نتایج گرانروی مختلط و مدول
ذخیره برحسب بسامد نمونههای نانوکامپوزیتی داراي مقدارهای
مختلف  MWCNTرا در مقایسه با آميخته خالص نشان میدهند.
در شکل  4ديده میشود ،افزودن  MWCNTبه افزایش گرانروی
مختلط نانوکامپوزیتها در ناحیه بسامد كم منجر شده که بیانگر
ممانعت  MWCNTاز آسودگی زنجیرهای پلیمری است .نمونهها
با افزایش بسامد ،رفتار رقیقشدگی نشان میدهند که حاكي از
ماهيت شبهپالستیک آنهاست .همچنین ،افزایش گرانروی مختلط
در بسامد كم با افزایش مقدار  MWCNTبرجستهتر میشود که نشانگر
افرایش شايان توجه برهمکنشهای فیزیکی  MWCNTsاست [.]39
با افزایش مقدار  MWCNTدر نانوکامپوزیت ،مدول ذخیره در
بسامدهای كم افزایش یافته است که میتواند به تشکیل ساختار
بهوسيله پرکننده ،مانند تجمع ،کلوخگي یا تشکیل شبکه نسبت داده
شود [ .]40همچنین ،نمودار مدول ذخیره در بسامد كم برای نمونه
داراي  5%وزنی  MWCNTمستقل از بسامد شده است (شکل  .)5این
رفتار نشانگر تبدیل رفتار از حالت شبهمایع به شبهجامد و غالبشدن
رفتار كشسان در نمونهها با افزایش مقدار  MWCNTبهدلیل تشکیل
شبکه فیزیکی از  MWCNTsدر ماتريس پلیمری است .ناحیه مسطح
در نمودار مدول ذخیره و رفتار قانون تواني در نمودار گرانروی
مختلط در بسامد كم در نمونه داراي  5%وزنی  ،MWCNTناشی از
ایجاد ساختار سهبعدی در نانوکامپوزیت بهوسيله  MWCNTاست
ل 4و5
که مقاومت در برابر جاریشدن را افزایش میدهد .از هر دو شك 
مشخص است ،در اثر افزودن  5%وزنی  MWCNTشبکه سهبعدی
در ماتریس پلیمری تشکیل میشود که تأییدی بر نتایج شكلشناسي
است.
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)(a)					(b)					(c

)(e

						)(d

		

				

شکل  -3ريزنگارهاي  SEMاز سطحهاي شکست آميخته  )a( :HDPE/PA6/MAبدون  MWCNTو با ( 3% )c( ،1% )bو ( )dو ( 5% )eوزني
 MWCNTو ( )eبا بزرگنمایی بيشتر.
و

و

و

و

و

Fig. 3. SEM micrographs of fractured surfaces of HDPE/PA6/MA blend: (a) without MWCNT and with (b) 1%, (c) 3% , (d) and
(e) 5 wt% MWCNT, and (e) at higher magniﬁcation.

شکل  -4گرانروی مختلط آميخته خالص  HDPE/PA6و
نانوکامپوزیتهاي آن داراي مقدارهاي متفاوت .MWCNT

شکل  -5مدول ذخیره آميخته خالص  HDPE/PA6و نانوکامپوزیتهاي
آن داراي مقدارهاي متفاوت .MWCNT

nanocomposites with different contents of MWCNT.

nanocomposites with different contents of MWCNT.

Fig. 4. Complex viscosity of neat HDPE/PA6 blend and its

Fig. 5. Storage modulus of neat HDPE/PA6 blend and its
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رفتار دینامیکی -مکانیکی

 MWCNTپیک  )tanδ( maxمربوط به فاز  PA6به دماهای بيشتر (،51/4
 60/2و  77/73°Cبهترتیب برای نمونههاي داراي  3 ،1و  5%وزنی
 )MWCNTانتقال یافته و نيز سطح زیر منحنی که بیانگر مقدار اتالف
زنجیرها بوده کاهش یافته است .افزایش دمای  Tgو کاهش اتالف
بهدلیل وجود  MWCNTsدر این فاز و برهمکنش آن با زنجیرهای
 PA6بوده که موجب محدودیت تحرک زنجیرها و در پي آن کاهش
مقدار اتالف در ناحیه انتقال شیشهای شده است .در این نمودارها
هرچقدر سطح زیر پیک کمتر باشد ،یعنی زنجیرها در شبکه درگیر
شدهاند .از اینرو ،آزادی حرکت کمتری برای اتالف تنش واردشده
بهوسيله دستگاه را دارند .این پدیده را میتوان به خاصیت كشسان
 MWCNTsو برهمکنش آن با زنجیرهای  PA6و تشکیل سطح مشترک
مطلوب نسبت داد که با نتایج رئولوژی همخوانی دارد .شکل  7نشان
میدهد ،در ناحیه شیشهای ،تمام نمونهها بیشترین مدول را دارند و
با افزایش دما مقادیر مدول کاهش مییابد که بهدليل افزایش تحرک
زنجیرهای پلیمری با افزایش دما بهدلیل انتقال از حالت شیشهای به
الستیکی است و کاهش مدول در نزدیک دمای انتقال شیشهای به
بیشینه مقدار میرسد .همچنین این نمودار بیانگر افزایش مدول ذخیره
با افزایش مقدار  MWCNTدر نمونههاست که بیشترین مدول ذخیره
را نمونه داراي  5%وزنی  MWCNTنشان داد .افزایش مدول ذخیره را
میتوان به ممانعت حرکت زنجیرها در بخش بيشكل  PA6در آميخته
پلیمری نسبت داد.
و

شکلهای  6و  7بهترتیب ضریب اتالف دینامیکی و مدول ذخیره
دینامیکی بهعنوان تابعی از دماي نانوکامپوزیتهای داراي  MWCNTرا
در مقایسه با آميخته خالص نشان میدهند .ضریب اتالف به دما وابسته
است و در نزدیکی دمای انتقال شیشهای ( )Tgبه حداکثر مقدار میرسد.
بنابراین ،میتوان  Tgتقریبی نمونهها را در موقعيت بیشینه نمودار ضریب
اتالف برحسب دما بهدست آورد .نمودار ضریب اتالف برحسب دما،
دارای سه پیک اتالف در محدوده دمای آزمون است .پیک اتالف اول
در  -106°Cمربوط به  Tgفاز  HDPEاست .پیک دوم در -67°C
مربوط به انتقال  βپلیمر است که در اثر حرکت میللنگی قطعهاي
گروههای هیدروکربنی زنجیر اصلی در  PA6ظاهر میشود .پیک سوم
در حدود  38°Cبه  Tgفاز  PA6نسبت داده میشود [ .]41با توجه به
شکل  6مشخص است ،پیک ضریب اتالف ضعیف مربوط به فاز
 ،HDPEنسبت به وجود  MWCNTحساس نيست ،بهطوری که
پیک ضریب اتالف این فاز در نمونههای داراي مقدارهاي مختلف
 MWCNTمشابه نمونه خالص است .در حالیکه پیک ضریب اتالف
مربوط به فاز  PA6نمونهها با يكديگر متفاوت است و با افزایش مقدار
 MWCNTکاهش مییابد .این مشاهدات ،نتایج مربوط به تحلیلهای
ترمودینامیکی و سینتیکی و نيز شكلشناسي را تأييد میكند .همانطور
که در شکل  6ديده میشود ،پیک ضریب اتالف بیشینه،)tanδ( max ،
مربوط به فاز  PA6در آميخته خالص نسبت به نمونههای کامپوزیتی
داراي  MWCNTدر دمای کمتر واقع شده است .با افزایش مقدار
و

شکل  -6ضریب اتالف برحسب دماي آميخته خالص  HDPE/PA6و
نانوکامپوزیتهاي آن داراي مقدارهاي متفاوت .MWCNT

شکل  -7مدول ذخیره برحسب دماي آميخته خالص  HDPE/PA6و
نانوکامپوزیتهاي آن داراي مقدارهاي متفاوت .MWCNT
Fig. 7. Storage mouduls versus temperature of neat HDPE/

Fig. 6. Loss factor versus temperature of the neat HDPE/PA6

PA6 blend and its nanocomposites with different contents of

blend and its nanocomposites with different contents of MWCNT.

MWCNT.
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تراوایی الکتریکی و رئولوژیکی

رسانندگي الکتریکی با دو سازوکار رسانندگي مستقیم و جهش
الکترون شرح داده میشود .در حالت اول ،الکترونها در تماس
مستقیم با یکدیگر هستند و در حالت دوم الکترونها از پرکننده رسانا
به دیگری در فاصله کوچکي در محدوده چند نانومتر با جهشهای
گرمايي انتقال مییابند .نتایج اندازهگیری رسانندگي الکتریکی
کامپوزیتهای  HDPE/PA6/MA/NXبا مقدارهای مختلف MWCNT
در جدول  3آمده است .ديده میشود ،با افزودن  1و  3%وزنی MWCNT
تغییری در رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیت ایجاد نشده است.
اين موضوع بیانگر آن بوده که شبکه سهبعدی رسانندگي الکتریکی
تشکیل نشده است ،در حالیکه با ازدياد مقدار  MWCNTاز  3%به
 5%وزنی در نانوکامپوزیت مقدار رسانندگي الکتریکی چهار مرتبه
افزایش مييابد که حاكي از قرارگیری گزينشي  MWCNTدر فاز
 PA6و اثر تراوایی دوتایی است .با افزایش بیشتر 6%( MWCNT
وزنی) فقط يك مرتبه افزایش در رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیت
ديده میشود .تغییرات رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیت با
مقدار وزنی  MWCNTدر شکل  8نشان میدهد ،در غلظت كم،
 MWCNTsدرون فاز  PA6پراکنده میشوند و قابليت تشکیل مسیر
پیوسته رسانا را ندارد .بنابراین ،رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیت با
افزودن  1و  3%وزنی  MWCNTتغییر نکرده است .با افزایش بیشتر
 ،MWCNTsاحتمال تماس مستقیم  MWCNTsبهآرامی افزایش
مییابد ،بنابراین با ازدياد  MWCNTاز  3%به  5%وزنی ،رسانندگي
الکتریکی نانوکامپوزیت بهطور شايان توجهی افزایش مييابد و انتقال
از حالت عایق به رسانا ایجاد میشود .اين نتيجه بر تشکیل ساختار
شبکهای  MWCNTدر نمونه داللت دارد و انتقال الکترون را آسان
ميكند .بر این اساس شکل نمودار رسانندگي الکتریکی برحسب
مقدار -S ،MWCNTشکل است .غلظت بحرانی برای ایجاد رسانندگي
الکتریکی در نانوکامپوزیت به آستانه تراوایی الکتریکی مرسوم است.
بهعبارت دیگر ،کمترین غلظت  MWCNTکه در آن ساختار رسانای

شکل  -8رفتار تراوایی الکتریکی نانوکامپوزیتها برحسب مقدار
.MWCNT
Fig. 8. Electrical percolation behaviors of nanocomposites
versus the MWCNT content.

بههم پیوسته تشکیل میشود و افزایش شدید در رسانندگي الکتریکی
کامپوزیت رخ میدهد .بنابراین افزایش شدید مشاهدهشده بین 3%
تا  5%وزنی  MWCNTنشانگر آستانه تراوایی الکتریکی است .با
وجود این در غلظتي بيش از این مقدار ،افزایش رسانندگي الکتریکی
آهسته و تدریجی است .تغییرات رسانندگي الکتریکی کمتر ،از 5%
تا  6%وزنی  MWCNTبه کاهش طول لولهها نسبت داده شده است
که میتواند بهدلیل افزایش گرانروي و در نتیجه اعمال نیروی برشی
بیشتر به نانولولهها و شکست آنها طی فرایند اختالط مذاب باشد [.]24
شکل  9نمودار مدول ذخیره نانوكامپوزيتها در بسامد كم،0/143 1/ s ،
(کمترین بسامد قابل استناد) را در مقدارهای مختلف MWCNT
نشان میدهد .ديده میشود ،افزایش مدول ذخیره با افزایش مقدار
وزنی  MWCNTتدریجی نیست و بین  3و  5%وزنی افزایش شدید و
ناگهانی در مدول ذخیره رخ میدهد که نشانگر تغییر ناگهانی در
و

و

جدول  -3رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیتها با مقدارهاي وزنی مختلف

.MWCNT

Table 3. Electrical conductivity of nanocomposites with various weight contents of MWCNT.

)Volume resistivity (W.cm

)Electrical conductivity (S/cm

)MWCNT (wt %

Sample

E+10 6.08

E-11 1.70

0

HDPE/PA6/MA/N0

E+10 4.95

2.02 E-11

1

HDPE/PA6/MA/N1

4.77 E+10

2.15 E-11

3

HDPE/PA6/MA/N3

6.98 E+7

1.77 E-7

5

HDPE/PA6/MA/N5

7.55E+6

1.47 E-6

6

HDPE/PA6/MA/N6
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برای جهش الکترونها ميان آنها کمتر است و به تراوایی الکتریکی
نیز میرسد.

نتیجهگیری

شکل  -9رفتار تراوایی رئولوژیکی نانوکامپوزیتها برحسب مقدار
.MWCNT

Fig. 9. Rheogical percolation behaviors of nanocomposites as
a function of the MWCNT content.

ساختار ماده است .این تغییر شدید در مدول ذخیره بیانگر آستانه
تراوایی رئولوژیکی نانوکامپوزیت است .آستانه تراوایی رئولوژیکی
وقتی اتفاق میافتد که فاصله ميان نانوذرات مجاور از مقدار بحرانی
کمتر شود تا از حرکت مولکولی جلوگیری کند و شبکه سخت جامد
در ماتریس پلیمری تشکیل شود .این فاصله بحرانی ،فاصله ميان دو
گرهخوردگی و دو برابر شعاع ژیراسیون است [ .]42بنابراین ،آستانه
تراوایی رئولوژیکی در نانوکامپوزیت بررسیشده بین  3%تا  5%وزنی
 MWCNTاست .بهدلیل پیوستگی فاز داراي  ،MWCNTدر این
درصد از  MWCNTشبکه سهبعدی متشکل از نانولوله و زنجیرهای
پلیمری تشکیل میشود و اثر آن در نتایج رئولوژی به شكل افزایش
ناگهانی مدول ذخیره و گرانروی مختلط مشخص میشود که آستانه
تراوایی رئولوژیکی است .همچنین در این مقدار MWCNTs ،با
یکدیگر در تماس مستقیم بوده یا فاصله آنها از حداقل فاصله الزم

در این پژوهش ،خواص الکتریکی و رئولوژیکی نانوکامپوزیتهای بر
پایه آميخته  HDPE/PA6/HDPE-g-MAداراي  MWCNTو ارتباط
آن با ریزساختار بررسی شد .ابتدا براي پیشبینی محل قرارگیری
 MWCNTدر فازها ،آزمون عامل ترشدگی و اندازهگیری رئولوژیکی
بهترتیب براي تعیین تمایل ترمودینامیکی و سینتیکی  MWCNTانجام
شد .نتایج نشان داد ،بهدلیل برهمکنش خوب  MWCNTو  PA6و نيز
گرانروی كم  MWCNTs ،PA6ترجیح ًا در فاز  PA6قرار میگیرند.
عكسهاي  SEMاز سطح شکست آميخته و نانوکامپوزیتهای آن
در مجاورت  MWCNTشكلشناسي بههم پیوسته و پراکندگی و
توزیع خوب  MWCNTsرا در فاز  PA6نشان داد و افزودن  5%وزنی
 MWCNTبه تشکیل ساختار شبکهای در فاز  PA6منجر شد .نتایج
 DMAنشان داد ،بیشینه ضریب اتالف فاز  PA6در نانوکامپوزیتهای
داراي  MWCNTنسبت به آميخته خالص كاهش يافت و با افزایش
 MWCNTدمای بیشینه ضریب اتالف فاز  PA6به دماهای بيشتر
منتقل شد که قرارگیری  MWCNTرا در فاز  PA6تأیید میکند .رسانندگي
الکتریکی و مدول ذخیره نانوکامپوزیت با افرایش  MWCNTاز 3%
به  5%وزنی افزایش چشمگیری یافت و افزایش بیشتر  MWCNTاثر
بسزایی بر مقدار مدول ذخیره و رسانندگي الکتریکی نانوکامپوزیت
نداشت .همچنین ،در این مطالعه بهدلیل شکلگیری شبکه سهبعدی
در محدوده مقدار وزنی یکسان از  ،MWCNTرفتار شبهجامد
رئولوژیکی و الکتریکی در محدوده مقدار وزنی مشابهی از MWCNT
( 5%وزنی) ديده شد .بنابراین ،آستانه تراوایی الکتریکی و رئولوژیکی
نانوکامپوزیت برابر و در محدوده  3%تا  5%وزنی  MWCNTبود.
و
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