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آلیاژهــای پلیمــری بهدلیــل خــواص مطلــوب و قیمــت مناســب بســیار مــورد توجــه قرارگرفتهانــد.
ســازگارکردن آلیاژهــا و دســت یافتــن بــه خــواص بهینــه همــواره بهعنــوان چالــش ،مطــرح بــوده
اســت .اســتفاده از نانــوذرات در کامپوزیتهــا موجــب بهبــود چشــمگیر خــواص آنهــا میشــود.
در ایــنبیــن ،نانــو خــاک رس بهعلــت ابعــاد خــاص و نســبت منظــر ( )Aspect Ratioبــاال گزینــه
مناســبی اســت .آلیــاژ پلییورتــان گرمانــرم /پلیپروپیلــن باوجــود خــواص عالــی ،ناســازگار
اســت و حضــور نانــو خــاک رس موجــب ســازگاری ایــن آلیــاژ و بهبــود خــواص مکانیکــی،
رســانایی الکتریکــی ،تأخیــر در اشــتعال ،کاهــش جــذب آب و ...میشــود .افــزودن ســازگارکننده
مالئیکانیدریــد ســبب ســازگاری بهتــر و اثــر همافزایــی میشــود .در ایــن مقالــه ،مــروری براثــر
نانــو خــاک رس و ســازگارکننده مالئیکانیدریــد بــر خــواص آلیــاژ  TPU/PPصــورت میگیــرد.
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 1مقدمه
آلیاژهــای پلیمــری ترکیــب فیزیکــی پلیمرهایــی بــا
ســاختارهای گوناگــون اســت کــه بــدون برقــراری پیونــد
شــیمیایی بــا یکدیگــر مخلــوط میشــوند .ایــن مخلوطهــا
به دلیــل ویژگیهــای مطلــوب و قیمــت مناســب موردتوجــه
قرارگرفتهانــد .گاهــی بــرای افزایــش ســازگاری ،جــزء ســومی
بــه آلیاژهــا افــزوده میشــود کــه ایــن جــزء بایــد بــا اجــزای
دیگــر امتزاجپذیــر بــوده ،بــر خــواص آمیختــه اثــر منفــی
نداشــته باشــد .بــرای رســیدن بــه خــواص موردنظــر ،انتخــاب
اجــزای آمیــزه بایــد بهگون ـهای باشــد کــه مزایــای هرکــدام از
پلیمرهــا ،معایــب پلیمــر دیگــر را جبــران کنــد [ .]1در ایــن
مقالــه بــه بررســی خــواص آلیاژپلییورتــان گرمانــرم ( )TPUو
پلیپروپیلــن ( )PPو اثــر پرکننــده نانوخــاکرس()Nanoclay
وســازگار کننــده بــر آن میپردازیــم.
پلییورتانهــای گرمانــرم مــوادی بــا ویژگیهــا و کارایــی
منحصربه فــرد هســتند کــه ترکیــب بینظیــری از خــواص
ســودمند متعــدد را در کنــار هــم دارنــد.
 TPUشــامل دو بخــش نــرم و ســخت اســت :بخــش نــرم
کــه از پلــیال (پلیاتــر یــا پلیاســتر و یــا ناشــناختهترین
آنهــا پلیکاپروالکتــون) تشکیلشــده اســت ،انعطافپذیــری
و ویژگیهــای االســتومری  TPUرا باعــث می شــود؛ بخــش
ســخت کــه از زنجیــر افزاینــده و ایزوســیانات تشکیلشــده
اســت ،بــه  TPUچقرمگــی و ویژگیهــای فیزیکــی و
مکانیکــی مطلــوب میدهــد .طــرح واره ســاختمان  TPUدر
شــکل  1آورده شــده اســت [.]2
 TPUخــواص خوبــی ازجملــه مقاومــت ســاییدگی بــاال،
االستیســیته بــاال ،اســتحکام ضربــه عالــی ،انعطافپذیــری
خــوب ،چســبندگی بــاال ،مقاومــت بــاال در برابــر شــرایط
نامســاعد محیطــی و اشــعه پرانــرژی دارد ،همچنیــن
بازیافت پذیــر اســت؛ ولــی اســتفاده از آن مقرونبهصرفــه
نیســت .ازایــنرو بــرای افزایــش اســتحکام ،مــدول ،ســختی
و نیــز کاهــش قیمــت ،میتــوان آن را بــا پلیپروپیلــن
آلیــاژ کــرد [ .]3آلیــاژ  PPو  TPUبه علــت اختــاف زیــاد در
قطبیــت و کشــش بیــن ســطحی ناســازگارند؛ به همیــن دلیــل
اســتفاده از پرکننــده نانوخــاکرس ســبب کاهــش قطبیــت و
انــرژی ســطحی بخشهــای ســخت  TPUو ســازگاری آن
بــا پلیپروپیلــن غیــر قطبــی میشــود .ســازگاری بیشــتر
توســط عامــل ســازگارکننده مالئیک انیدریــد MA(Maleic
 )Anhydrideمحقــق میشــود [.]11-4
امــروزه بــا ورود فنــاوری نانــو در علــم مــواد ،پلیمرهــای
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تقویتشــده بــا پرکنندههــای نانــو موردتوجــه جوامــع علمــی
و صنعتــی قرارگرفتــه ،ازنظــر علمــی موضــوع جدیــدی در
پژوهشهــا در مقیاسهــای میکــرو ،گشــوده شــده و شــناخت
رفتــار و برهم کنــش مــواد در محــدوده نانــو در زمــرهی
اولویتهــای پژوهشــی قرارگرفتــه اســت .از دیــدگاه صنعتــی
آنچــه باعــث جلبتوجــه بســیاری از صنایــع بــه ایــن موضــوع
شــده ،بهبــود چشــمگیر خــواص کامپوزیتهــا اســت؛ بنابرایــن
نانوکامپوزیتهــا درواقــع طبقــه جدیــدی از کامپوزیتهــای
پلیمــری را تشــکیل میدهنــد کــه در ســاختار آنهــا ذرات
بــا ابعــاد نانــو مورداســتفاده قــرار میگیــرد کــه ازجملــه ایــن
نانــو ذرات میتــوان بــه نانــو ذرات خــاک رس اشــاره کــرد
کــه به علــت ابعــاد خــاص و نســبت منظــر بــاال در مقایســه
بــا ســایر پرکنندههــا ،در مقادیــر بســیار انــدک موجــب بهبــود
خــواص کامپوزیتهــای پلیمــری میشــود .امــروزه نانــو
ذرات خــاک رس اصالحشــده بهعنــوان یکــی از نانــو ذرات
شناختهشــده و پرمصــرف ،در ســاختار نانوکامپوزیتهــای
پلیمــری در حجــم قابلتوجهــی مورداســتفاده قــرار میگیــرد؛
بهطوریکــه مصــرف مقادیــر اندکــی از آن ســبب افزایــش
مــدول ،اســتحکام ،مقاومــت گرمایــی ،کاهــش نفوذپذیــری
گاز ،مقاومــت در برابــر اشــتعال و بهبــود خــواص فیزیکــی
میشــود ،همچنیــن ایــن افزایــش خــواص در اکثــر مواقــع
باعــث کاهــش خــواص در مــوارد دیگــر نمیشــود []12؛
ولــی مشــکل اصلــی درزمینــه نانــو خــاک رسهــا ،جداســازی
و توزیــع یکنواخــت صفحههــای کوچــک رســی و تبدیــل
رسهــای آبدوســت بــه آبگریــز بهمنظــور افزایــش تعامــل
بــا پلیمرهــا اســت.
کارایــی ایــن قبیــل نانــو کامپوزیتهــا بــه میــزان بســیار زیاد

شکل  1طرح واره ساختمان پلییورتان گرمانرم [.]2
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بــه ســاختار و چگونگــی آرایــش فــاز تقویتکننــده بســتگی
دارد .صفحــات تشــکیلدهنده خــاک رس در حالــت طبیعــی
مــوازی یکدیگــر هســتند ولــی هنــگام اختــاط بــا پلیمرهــا،
در حیــن عملیــات شــکلدهی و حرارت دهــی ممکــن
اســت ایــن صفحــات شــکل اصلــی خــود را ازدســتداده،
از یکدیگــر فاصلــه بگیرنــد .شــکل  2حالتهــای ممکــن
آرایــش الیههــای خــاک رس را در زمینههــای پلیمــری
نشــان میدهــد .اگــر فراینــد اختــاط خــاک رس و پلیمــر
بهطــور مطلــوب انجــام نشــود ،الیههــای ســیلیکاتی خــاک
رس بــا حفــظ فواصــل بینالی ـهای در زمین ـه پلیمــری توزیــع
میشوند(.شــکل  2الــف) چنیــن فراینــدی منجــر بــه تولیــد
میکروکامپوزیــت دوفــازی میشــود و کامپوزیــت حاصــل
دارای خــواص چنــدان مطلوبــی نیســت .هنگامیکــه اختــاط
فازهــای زمینــه و تقویتکننــده بهطــور مناســب انجــام
شــود ،زنجیرهــای پلیمــری بــه درون فضاهــای خالــی بیــن
الیههــای خــاک رس نفــوذ کــرده ،موجــب تشــکیل نانــو
کامپوزیــت بــا خــواص مطلــوب میشــود .در ایــن حالــت
ممکــن اســت آرایــش اولیــه صفحــات مــوازی خــاک رس
حفــظ شــود یــا اینکــه کام ـ ً
ا بــه هــم بریــزد (شــکل  2ب و
ج)[.]13
بیشــتر پلیمرهــا به دلیــل داشــتن زنجیرهــای هیدروکربنــی،
آبگریزنــد و درنتیجــه بــا ذرات خــاک رس آبدوســت،
ناســازگار هســتند لــذا بهمنظــور افزایــش ســازگاری ،اصــاح
ســطح خــاک رس ضــروری اســت تــا انــرژی ســطحی آن
کاهشیافتــه ،بــا پلیمــر ســازگاری داشــته باشــد .عمــل آلــی
ســاختن و فعــال کــردن ســیلیکاتهای الیـهای خــاک رس ،در

محلولهایــی شــامل زنجیرهــای طویــل آلــی انجــام میشــود.
اصــوالً خــاک رســی کــه بــه ایــن روش اصــاح میشــود را
خــاک رس آلی دوستشــده ( )Organoclayمینامنــد .فواصــل
میان الیــهای ســیلیکاتی در خــاک رسهــای اصالحشــده
بهصــورت تابعــی از بــار آنیونــی الیــه و نــوع یونهــای
واقــع در میــان الیههــا و خصوصــ ًا نــوع اصالحکننــده
تغییــر میکنــد .فاصلــه میــان الیههــای اصالحشــده در
اثــر تعویــض یــون بــا یونهــای آلکیل آلومینیــوم بــا افزایــش
طــول زنجیــر آلکیــل افزایــش مییابــد [.]14
فــو و ناگویــب [ ]15در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی تأثیــر
نانــو خــاک رس بــر خصوصیــات مکانیکــی کامپوزیتهــا،
بیــان کردنــد کــه تنهــا  %5مــاده مونت موریلونیــت
( )Montmorilloniteبــه خاطــر داشــتن نســبت منظــر بــاال و
تشــکیل ســاختار الیهالیــهای ( )Exfoliationو بیــن الیــهای
( )Intercalationباعــث افزایــش قابلمالحظــهای در مــدول
االستیســیته ،مقاومــت کششــی ،مقاومت خمشــی و ازدیــاد طول
در نقطــه شکســت کامپوزیــت میشــود .البتــه آنهــا عنــوان
کردنــد کــه افزایــش بیشازحــد مجــاز نانــوذرات ،موجــب
کاهــش مقاومــت مکانیکــی در کامپوزیتهــا میشــود.
در مقالــه مــروری حاضــر خــواص  TPU/PPدر حضــور
نانــو خــاک رس و ســازگار کننده مالئیک انیدریــد موردتوجــه
قرارگرفتــه کــه در ایــن راســتا خــواص مکانیکــی ،حرارتــی،
بازدارندگــی شــعله ،الکتریکــی ،جــذب آب و ریزســاختار
آن بررسیشــده اســت .عمــدهی نتایــج ارائهشــده در مقالــه
مربــوط بــه مقاالتــی اســت کــه توســط کانــان و همــکاران از
ســال  2008تــا  2015بــه چــاپ رســیده اســت [.]11-4

شکل  2حالتهای ممکن از آرایش الیههای خاک رس در کامپوزیتهای پلیمر/خاک رس :الف) میکروکامپوزیت دوفازی ،ب) نانوکامپوزیت نفوذی بدون
تغییر آرایش الیهها (بین الیهای) و ج) نانوکامپوزیت نفوذی با تغییر آرایش الیهها (الیهالیهای) [.]13
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 2شرایط آزمون
درمجمــوع مقــاالت مــورد بررســی از نانــو خــاک رس
مونت موریلونیــت اصالحشــده آلــی C10AOrganoclay
 )Modified Montmorillonite Clay)iاستفادهشــده اســت.
در ایــن مقــاالت بــرای حفــظ ویژگیهــای اساســی TPU
ازجملــه خــواص االســتومری ،مقاومــت چســبندگی ،میرایــی و
دمــای انعطافپذیــری پاییــن از ( TPUبــر پایـهی اتــر و اســتر)
بهعنــوان فــاز پلیمــری زمینــه ( )Matrixدر آلیــاژ TPU/ PP
بــا نســبت  70/30استفادهشــده اســت؛ از  %5پلیپروپیلــن
مالئیــک شــده ( )MA-g-PPبهعنــوان ســازگارکننده (کــه
غلظــت مالئیک انیدریــد ( )MAدر آن بــه میــزان  %1اســت)
و  %3پرکننــده نانوخــاک رس ( )C10Aاستفادهشــده اســت.
جــدول 1و 2فرمول بنــدی کلــی اجــزای آمیــزه کــه بــه دو
روش تهیهشــده اســت را نشــان میدهــد .براســاس جــدول
 ،1در تهیــه آلیــاژ  TPU(C10A)/PP/MA-g-PPابتــدا نانــو
خــاک رس بــه  TPUافــزوده و ســپس بــا  PPآلیــاژ شــده
و  MA-g-PPبهعنــوان ســازگار کننــده بــه نانوکامپوزیــت
حاصــل افــزوده میشــود .در جــدول  2بــرای تهیــه آلیــاژ
 TPU/PP(C10A)/MA-g-PPابتــدا نانــو خــاک رس بــه PP

افــزوده و بــا  TPUآلیــاژ شــده و ســپس  MA-g-PPبــه ترکیــب
اضافــه میشــود.
کلیــه نانوکامپوزیتهــا در اکســترودر دو پیچــه و
نمونههــای موردنیــاز بــرای آزمایشهــا نیــز بــا قالبگیــری
تزریقــی تهیــه شــده اســت [.]11-4
 3آزمون دینامیکی مکانیکی ()DMA
آزمــون  DMAیکــی از روشهــای حرارتــی اســت کــه بــرای
تعییــن مشــخصههایی مثــل ویســکوز یــا االســتیک بــودن
مــواد پلیمــری کاربــرد دارد.
کانــان و همــکاران [ ]4بــه بررســی مــدول ذخیــره ،مــدول
اتــاف و فاکتــور پراکندگــی نانوکامپوزیــت /TPU/PP
نانوخــاکرس پرداختهانــد .شــکل 3و 4منحنــی مــدول ذخیــره
و اتــاف نانو کامپوزیتهــای بــر پایــه اتــر و اســتر کــه حــاوی
ســازگارکننده مالئیک انیدریــد و بــدون آن اســت را برحســب
دمــا در فرکانــس ثابــت  10 Hzنشــان میدهــد.
در شــکل  3مــدول ذخیــره آلیــاژ  TPU/PP/MAبــر پایــه
اســتر  7/90 GPaگزارششــده اســت کــه در حضــور %3
تقویتکننــده  C10Aتــا  %70بهبــود مییابــد .همــهی

جدول  1ترکیب درصد نانوکامپوزیت های نوع اول [.]8
آﻟﯿﺎژ
Ester-TPU(nano)/PP
Ester-TPU(nano)/PP/MA-g-PP
Ether-TPU(nano)/PP
Ether-TPU(nano)/PP/MA-g-PP
 3%aﻧﺎﻧﻮ

TPU-nano(wt%)a

)PP-nano(wt%

70
70
70
70

30
25
30
25

)MA-g-PP(wt%
5
5

جدول  2ترکیب درصد نانوکامپوزیت های نوع دوم [.]8
آﻟﯿﺎژآﻟﯿﺎژ
Ester-TPU/PP/MA-g-PP
Ester-TPU/PP/MA-g-PP
Ester-TPU/PP-nano
Ester-TPU/PP-nano
Ester-TPU/PP-nano/MA-g-PP
Ester-TPU/PP-nano/MA-g-PP
Ether-TPU/PP/MA-g-PP
Ether-TPU/PP/MA-g-PP
Ether-TPU/PP-nano
Ether-TPU/PP-nano
Ether-TPU/PP-nano/MA-g-PP
Ether-TPU/PP-nano/MA-g-PP
ﻧﺎﻧﻮ c.
ﻧﺎﻧﻮﻧﺎﻧﻮ
ﻧﺎﻧﻮ % 8%/48/c4.
7%b7%b
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TPU
درصﺪ
TPU
درصﺪ
7070
7070
7070
7070
7070
7070

درصﺪ
PPPP
درصﺪ
2525

PP-nano
درصﺪ
PP-nano
درصﺪ
b b

3030
2525

c c

2525

b b

3030
2 2

c c

PP-g-MA
درصﺪ
PP-g-MA
درصﺪ
5 5
5 5
5 5
5 5

مروری بر آلیاژ پلییورتان گرمانرم /پلیپروپیلن و اثر نانو ...

شکل  3منحنی مدول ذخیره نانو کامپوزیتهای  TPU/Pبر پایه اتر و استر

شکل  4منحنی مدول اتالف نانوکامپوزیتهای  TPU/PPبر پایه اتر و

آلیاژها،کاهــش شــدیدی در مــدول ذخیــره در دمــای حــدود
 -60°Cنشــان میدهنــد .مقادیــر باالتــر بــرای مــدول ذخیــره
بــه افزایــش برهم کنــش بیــن فــاز  TPUو  PPبهمحــض افزودن
ســازگارکننده وابســته اســت .اگرچــه افــزودن ســازگارکننده
باعــث ســازگاری آلیــاژ میشــود امــا لزوم ـ ًا امتزاجپذیــری را
در پــی نــدارد .در مقادیــر بــاالی ســازگارکننده مــدول ذخیــره
به علــت شکســتن کلوخههــای ســازگارکننده کــم میشــود.
در دمــای محیــط مــدول ذخیــره آلیــاژ TPU(C10A)/PP
بــر پایــه اســتر بیشــتر از اتــر اســت کــه ممکــن اســت به علــت
پخــش مناســب الیههــای خــاک رس در پلیمــر زمینــه باشــد.
مطابــق شــکل  4حضــور نانــو خــاک رس باعــث افزایــش
ســازگاری و ظهــور قلــه اتــاف میشــود کــه نشــانه
امتزاجپذیــری آمیــزه اســت .افــزودن مالئیک انیدریــد باعــث
افزایــش دمــای انتقــال شیشــهای میشــود .نتایــج نشــان
میدهدکــه ( Tgبهدســتآمده از منحنــی  ) ʺEبــرای آلیــاژ
بــر پایــه اســتر (از دمــای  -25تــا  5 °C ،)-20 °Cبیشــتر از
آلیــاژ بــر پایــه اتــر اســت.

هیــچ گــردن دادنــی مشــاهده نمیشــود .بــا آلیــاژ کــردن
و  TPUاســتعداد گــردن دادن  PPحــذف و مــدول کاهــش
مییابد(شــکل  .)5مــدول آلیــاژ  TPU/PPهمــواره بیــن مــدول
گونههــای خالــص آن اســت .در ایــن مــواد زمانــی کــه ازدیــاد
طــول از  800-%900تجــاوز کنــد ،لغــزش نمونــه از فکهــا
مشــاهده می شــود و شکســت بــه علــت فــاز الســتیکی در
 ،TPUرخ نمیدهــد [.]5
کانــان و همــکاران بــه بررســی تأثیــر ســازگارکننده
و پرکننــده خــاک رس بــر خــواص مکانیکــی آلیاژهــای
پلیاولفیــن TPU/پرداختهانــد و کوپلیمــر پلیپروپیلــن
 )PPCP) ،TPU-g-MAو  TPU-g-AAرا ســازگارکنندههای
خوبــی بــرای آلیاژهــای  TPU/LDPE،TPU/HDPEوTPU/PP
بیــان کردهانــد .مطابــق نتایــج ،ویژگیهــای مکانیکــی آلیاژهــا
مثــل اســتحکام کششــی ،اســتحکام ضربــه و ســختی پــس از
افــزودن پرکننــده خــاک رس افزایشیافتــه اســت [.]6
بــر اســاس مطالعــات کانــان [ ]6خــواص مکانیکــی آلیــاژ
 TPU/PPدر حضــور ســازگارکننده و نانــو خــاک رس بهبــود
مییابــد .در ایــن آمیزههــا هنگامیکــه جــزء نانــو بــه TPU
اضافهشــده اســت ،شــاهد افزایــش مــدول بیشــتری نســبت
بــه زمانــی کــه نانــو بــه  PPافزودهشــده اســت ،هســتیم
کــه بهعلــت امتزاجپذیــری بهتــر و تأثیــر کامــل نانــو
خــاک رس بــرای کاهــش کشــش بیــن ســطحی بخشهــای
ســخت  TPUاســت .هم ـهی نمونههــا ناحیــه کشــش ســرد
را نشــان میدهنــد و بــا توجــه بــه وجــود جــزء الســتیکی
 TPUبــه نقطــهی شکســت نمیرســیم PP.نســبت بــه TPU

در فرکانس ثابت .]4[ 10 Hz

 4خواص مکانیکی
نتایــج حاصــل از آزمــون کشــش بهطورمعمــول بــرای بررســی
هــر مــاده بهمنظــور کنتــرل کیفیــت و پیشبینــی چگونگــی
واکنــش آن مــاده تحــت انــواع دیگــری از نیروها بــه کار میرود.
بهطورکلــی منحنــی تنش-کرنــش  PPو آلیاژهــای آن
(زمانیکــه  PPماتریــس باشــد) ناحیــه االســتیک خطــی،
ناحیــه تســلیم و گــردن دادن را نشــان میدهــد امــا در ،TPU

استر در فرکانس ثابت.]4[ 10 Hz

PP

سال چهارم ،شماره  ،4شماره پیاپی  ،16زمستان 1398

51

مــقــاالت عــلــمــی

شکل  5منحنیهای تنش-کرنش برای الف) آلیاژهای ناسازگار TPU/PP
بر پایه استر و ب) آلیاژهای ناسازگار  TPU/PPبر پایه اتر [.]8

مــدول باالتــری دارد .بهمحــض افــزودن  TPUبــه  PPکرنــش
افزایــش و تنــش کاهــش مییابــد .تنــش در ازدیــاد طــول
 %100،%20و  %200بــا افــزودن ســازگار کننــده بــه علــت
بهبــود برهم کنــش بینمولکولــی افزایــش مییابــد .افزایــش
در اســتحکام کششــی بــه افزایــش چســبندگی بینمولکولــی
 TPUو  PPوابســته اســت .آلیاژهــای ســازگار TPU/PPبــر
پایــه اتــر و اســتر تنــش بیشــتری در ازدیــاد طــول مربــوط از
گونههــای ناســازگار آن نشــان میدهنــد (شــکل .)6
نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد کــه TPU(C10A)/PP/ MA
بهتریــن خــواص کشســان و مقاومــت سایشــی را نشــان میدهد.
 5مقایس ه نتایج نظری با دادههای آزمایشگاهی
مدلهــای نظــری نگرشــی از خــواص اجــزای ســازنده،
ســاختار ،ســازوکارو خــواص ســطح مشــترک آلیــاژ میدهنــد.
ایــن نظریههــا در دودســته تقســیمبندی میشــوند :بــر
اســاس نســبت اجــزای ســازنده و بــر اســاس ریزســاختار.
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شکل  6منحنیهای تنش-کرنش برای الف) آلیاژ  TPU/PPبر پایه استر و
ب) آلیاژ TPU/PPبر پایه اتر [.]4

کانــان و همــکاران [ ]8خــواص مکانیکــی و دینامیکــی
آلیــاژ  TPU/PPرا بــا مدلهــای نظــری بررســی کردندوآن هــا
از مدلهــای نظــری مختلفــی بــرای مقایســه بــا ویژگیهــای
مکانیکــی آزمایشــگاهی کــه وابســته بــه نیروهــای بینمولکولی
و ســازگاری اســت ،اســتفاده کردهانــد.
مدلهــای نظــری کــه رفتــار مکانیکــی آلیاژهــا را
پیشبینــی میکنــد شــامل مدلهــای Parallel ،Series
،Halpin-Tsa i ،Takayanagi،Kemer ،Budiansky، Coran
هســتند .اکثــر ایــن مدلهــا بــرای نمونههــای همســانگرد و
همگــن بــه کار مـیرود .مدلهــای مــوازی و متوالــی بیشــترین
و کم تریــن حــد اســتحکام کششــی را پیشبینــی میکننــد.
مــدل مــوازی کــه همــان قانــون مخلوطهاســت و توســط
ویجــت پیشــگویی شــده اســت ،زمانــی اســتفاده میشــود کــه
نیــرو در جهــت مــوازی اعمــال میشــود.
زمانــی کــه نیــروی اعمالــی در جهــت عمــود بــر راســتای
کامپوزیــت باشــد از مــدل متوالــی کــه همــان عکــس قانــون
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مخلوطهاســت ،اســتفاده میشــود .ایــن مــدل توســط روس
پیشنهادشــده اســت.
مــدل  Halpin-Tsaiرفتــار مکانیکــی آلیاژهــا را بهخوبی نشــان
میدهــد .ایــن مــدل بــرای تعییــن خــواص آلیاژهــای پلیمــری
کــه شــامل فــاز پیوســته و ناپیوســته اســت ،اســتفاده میشــود.
مــدل  Takayanagiترکیبــی از مــدل مــوازی و متوالــی
اســت .ایــن مــدل هــم در جهــت مــوازی و هــم در جهــت
عمــود بــر راســتای کامپوزیــت اســتفاده میشــود.
مــدل دیگــر بــرای زمانــی کــه چســبندگی عالــی بیــن دو
فــاز وجــود دارد ،مــدل  Kemerاســت .زمانــی کــه ســامانه،
همســانگرد و چســبندگی بیــن دو فــاز خــوب اســت ،ایــن
مــدل کاربــرد دارد.
مــدل  Budianskyفــرض میکنــد کــه فــاز پراکنــده در
یــک نقطــه در میانــهی کامپوزیــت پیوســته میشــود .بــر
اســاس ایــن مــدل داریــم:
=
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(− 1
E
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شکل  7مقایسه مدلهای نظری و تجربی استحکام کششی برای الف) آلیاژ
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مقادیــر نظــری بــرای اســتحکام کششــی آلیــاژ  TPUو  PPبــا
جایگــذاری  E1=3/9بــرای  TPUبــر پایــه اســتر و  E2= 4بــرای
 TPUبــر پایــه اتــر و  E2= 32/6 MPaبــرای  PPبه دســت آمدنــد.
همچنیــن بــرای مقادیــر نظــری ،مــدول کششــی آلیــاژ
ذکرشــده ( E1= 90بــرای  TPUبــر پایــه اتــر و اســتر) و1450
 E2 = 1450 MPaبــرای  PPاســتفادهشــده اســت.
 5-1مقایسهمقادیر نظری با دادههای آزمایشگاهی

در منحنیهــای آزمایشــگاهی تنهــا افزایــش کمــی بــا افــزودن
 %30وزنــی  PPبــه  TPUدر اســتحکام کششــی به علــت
نیــروی ســطح مشــترک ضعیــف بیــن فــاز پراکنــده  PPو فــاز
پیوســتهی  TPUمشــاهده میشــود .چســبندگی بینمولکولــی
ضعیــف باعــث شکســت زودرس نمونــه بهعنــوان نتیجــه
ســازوکارترک میشــود .درصورتیکــه بــا افــزودن %80
وزنــی  PPبــه  TPUشــاهد افزایــش زیــاد اســتحکام کششــی
هســتیم .در آلیاژهــای امتزاجپذیــر اســتحکام کششــی معمــوالً

ناسازگار  TPU/PPبر پایه استر و ب) آلیاژ ناسازگار TPU/PPبر پایه اتر[.]8

بهانــدازه ذرات فــاز پراکنــده بســتگی دارد.
دادههــای آزمایشــگاهی اســتحکام کششــی به علــت فقــدان
برهم کنــش مطلــوب بیــن فــاز  PPو  ،TPUتوســط هیچیــک
از مدلهــای نظــری توجیــه نشــد.
از مقایســه مدلهــای نظــری بــا دادههــای تجربــی مــدول
کششــی ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مــدل Budiansky
بیشــترین مطابقــت را بــا دادههــای تجربــی دارد (شــکل .)7
 6تجزیه گرما وزنی ()TGA
یکــی از روشهــا بــرای بررســی ویژگیهــای گرمایــی
پلیمرهــا تجزیــه گرمــا وزنــی اســت .در منحنی  TGAو مشــتق
آن  ،DTGتغییــرات جــرم مــاده بهعنــوان تابعــی از دمــا یــا
زمــان ثبــت میشــود .ایــن اندازهگیــری اطالعاتــی در مــورد
ماهیــت مــواد و پدیدههــای فیزیکــی ماننــد جــذب ،دفــع
و همچنیــن پدیدههــای شــیمیایی ماننــد جــذب شــیمیایی،

سال چهارم ،شماره  ،4شماره پیاپی  ،16زمستان 1398
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تخریــب حرارتــی ،واکنشهــای جامــد-گاز ،تعــداد مراحــل
شکســت حرارتــی میدهــد.
ایــن آزمــون میتوانــد میــزان کاهــش رطوبــت ،حــال
و نرمکننــده ،اکســایش ،درصــد وزنــی پرکننــده و درصــد
وزنــی خاکســتر را گــزارش کنــد .ایــن اندازهگیریهــای
کمــی معمــوالً براثــر اعمــال حــرارت انجــام میگیرنــد .امــا
در برخــی از آزمایشهــا ممکــن اســت پــس از خنــک شــدن،
اطالعــات موردنیــاز حاصــل شــود.
کانــان و همــکاران [ ]6درمطالعـهای دیگربــه بررســی رفتــار
حرارتــی آلیــاژ  TPU/PPمیپردازنــد .نتایــج بهدســتآمده
از منحنــی  TGAنشــان میدهــد کــه پایــداری حرارتــی PP
از  TPUبیشــتر اســت و بــا افــزودن  PPبــه  TPUپایــداری
حرارتــی آلیــاژ بهبــود مییابــد.
شــکل  8منحنــی  DTGبرحســب دمــا بــرای آلیــاژ TPU/PP
بــر پایــه اتــر و اســتر در حضــور نانــو خــاک رس و مالئیــک و
بــدون حضــور آنهــا را نشــان میدهــد.
بــا توجــه بــه شــکل  MA-g-PPتأثیــر قابلتوجهــی بــر
خــواص حرارتــی آلیاژهــا دارد و باعــث افزایــش پایــداری
حرارتــی ســامانه و کاهــش درصــد از دســت دادن وزن

شکل  8تاثیر سازگارکننده  MA-g-PPو نانو خاک رس بر منحنی
 DTGآلیاژهای TPU/PPالف) بر پایه اتر و ب) بر پایه استر[.]6
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میشــود .افزایــش دمــای تخریــب آلیاژهــای ســازگار بــه
علــت بهبــود چســبندگی فصــل مشــترک دو جــزء اســت.
نانــو خــاک رس خــواص حرارتــی ســامانه را بهبود میبخشــد
و بــا حضــور تــوأم نانو خــاک رس و ســازگار کننــده ،MA-g-PP
بــه بیشــترین مقــدار پایــداری حرارتی میرســیم.
آلیــاژ  TPU/PPبــر پایــه اســتر در مقایســه بــا اتر ،ســازگاری
و پایــداری حرارتی بیشــتری دارد.
 7تجزیه گرماسنجی روبشی تفاضلی ()DSC
ایــن روش میتوانــد بــرای مطالعــه رفتــار امتزاجپذیــری،
اندازهگیــری گرمــا یــا دمــای انجمــاد و تبلــور ،دمــای انتقــال
شیش ـهای ،درجــه حــرارت و گرمــای ذوب و تبخیــر ،درجــه
حــرارت و گرمــای تجزیــه ،گرمــای واکنــش و انحــال
اســتفاده میشــود.
 DSCمقــدار انــرژی گرمایــی جذبشــده یــا نشــریافته از
ســطح جســم زمانــی کــه گرمــا میبینــد ،ســرد میشــود یــا در
دمــای ثابــت نگــه داری میشــود را اندازهگیــری میکنــد[.]5
شــیباتا [ ،]16ران [ ]17و لیــا [ ]18در خصــوص خــواص
حرارتــی مکانیکــی آلیــاژ  TPU/PPمطالعــه کردهانــد .کانــان
و همــکاران [ 5و  ]6بــه بررســی رفتــار ذوب و بلوریشــدن
و  Tgآلیــاژ  TPU/PPپرداخته انــد .خالصــه مطالعــات آنهــا
حاکــی از آن اســت کــه دمــای انتقــال شیشـهای نانوکامپوزیــت
 TPUبــر پایــه اتــر به دلیــل پیوندهــای هیدروژنــی ضعیفتــر،
پایینتــر از اســتر اســت .در حضــور ســازگارکننده MA-g-
 ،PPدمــای انتقــال شیشـهای بــرای آلیــاژ  TPUبــر پایــه اســتر،
کاهــش بیشــتری نســبت بــه اتــر به دلیــل امتزاجپذیــری بهتــر
دارد Tg( .اســتر از -48/6بــه  -42/5 °Cو  Tgاتــر از -50/3بــه
 -48/5 °Cتغییــر میکنــد ).منحنــی  DMAنیــز ایــن مطلــب
را اثبــات میکنــد.
شــکل  9بیــان میکنــد کــه نانــو خــاک رس بهعنــوان
عامــل هســته گذاری باعــث افزایــش تبلــور میشــود .امــا
ســازگارکننده تأثیــر محسوســی بــر رفتــار ذوب و بلوریــن
آلیاژهــای  TPU/PPنــدارد .تأثیــر ســازگارکننده بیشــتر بــرای
ســازگاری بین ســطحی اســت ازایـنرو مداخلـ ه آن بــر تبلــور
پلیمــر خیلــی کــم اســت .نقطــهی ذوب  )188 i°C ) PPو
محــدوده ذوب  )190 °C-170( TPUکــم اســت؛ ازایــنرو
انتقــال  TMبــرای هــر آلیــاژ کــم اســت.

مروری بر آلیاژ پلییورتان گرمانرم /پلیپروپیلن و اثر نانو ...

 8مطالعــه رفتــار ریختشناســی نانوکامپوزیتهــای
برپایه TPU/PP
آلیاژهــای  TPU/PPبه علــت اختــاف در قطبیــت و کشــش
بین ســطحی ناســازگارند و میتــوان بــا اســتفاده از نانــو خــاک
رس انــرژی ســطحی بخشهــای ســخت  TPUو قطبیــت آن
را کاهــش داد کــه منجــر بــه ســازگاری آلیــاژ  TPU/PPشــود.
در آلیاژهــای ســازگار انــرژی بین ســطحی کــم و ریزســاختار
پایــدار و تثبیتشــده اســت [.]5
پخــش بهتــر نانــو خــاک رس در ماتریــس پلیمــری بــه دو
دلیــل اســت :ابتــدا مالئیک انیدریــد بــا گروههــای هیدروکســیل
الیههــای ســیلیکات پیونــد هیدروژنــی میدهــد ،ســپس
واکنــش شــیمیایی بیــن مالئیک انیدریــد و اتصــال یورتــان در
بخشهــای ســخت  TPUانجــام میشــود [.]11-4
پوســچکه و همــکاران [19و ]20بــه بررســی آلیــاژ TPU/PP
بــدون ســازگارکننده پرداختنــد .نتایــج تحقیقــات آنهــا بیانگــر
ایــن اســت کــه آلیــاژ  TPU/PPبــر پایــه پلیاتــر ریزســاختار
ظریف تــری ( )Finerنســبت بــه آلیــاژ  TPU/PPبــر پایــه
پلیاســتر دارد کــه دلیــل ایــن امــر را کشــش بین ســطحی

شکل  9تأثیر سازگارکننده MA-g-PPو نانو خاک رس بر رفتار

بلورینگی آلیاژهای TPU/PP 70/30الف) بر پایه استر و ب) بر پایه اتر [.]6

کمتــر بخشهــای نــرم آلیــاژ  TPU/PPبــر پایــه پلیاتــر بــا
 PPبیــان کــرده اســت .لــو [21و ]22بــه بررســی ریزســاختار
نانوکامپوزیــت /PUنانــو خــاک رس بــا آزمونهــای  SAXSو
 AFMپرداختــه و نشــان داده کــه بــا افزایــش ســطح تمــاس
خــاک رس انــرژی ســطحی بخشهــای ســخت پلییورتــان
کاهــش مییابــد (از  46بــه  )32 m N/Nو بــر ایــن اســاس
نانــو خــاک رس عامــل فعالیــت ســطح شناختهشــده اســت.
ســانگ [ ]23نیــز بــا آزمــون  SAXSو  AFMنتایــج مطالعــات
وی را تأییــد کــردهاســت.
ونــگ[ ]24دو عامــل مهــم بــرای دســتیابی بــه توزیــع
خــوب و پوستهپوســته شــدن الیههــای ســیلیکات خــاک
رس را بهصــورت زیــر بیــان کــرده اســت:
 )1سازگارکننده با ماتریس  PPامتزاجپذیر باشد.
 )2ســازگارکننده بایــد شــامل میــزان معینــی از گروههــای
قطبــی در مولکــول باشــد تــا بــا  TPUواکنــش دهــد.
معمــوالً  MA-g-PPایــن دو فاکتــور را دارد .زمانــی کــه MA
در ســامانه وجــود نداشــته باشــد ،فقــط ســاختار درونــی بــه-
دســت میآیــد و کلوخههــای بــزرگ زیــادی در فــاز پلیمــری
زمینــه وجــود دارد .زمانــی کــه ســازگارکننده در ســامانه وجود
داشــته باشــد ،پراکندگــی نانــو خــاک رس بهبــود مییابــد.
کانــان و همــکاران [ ]6ریزســاختار آلیــاژ TPU/PPرا توســط
آزمونهــای  AFM ، SEMو  XRDمطالعــه کردهانــد.
بــا توجــه بــه تصاویــر حاصــل از  AFMزمانــی کــه خــاک
رس بــه ســامانه  TPU/PPاضافــه میشــود ،اختــاف رنــگ
زمینــه ناحیــ ه تیــره و روشــن کاهــش مییابــد کــه نتیجــه
بهبــود پراکندگــی اســت.
در تصاویــر  TEMمشاهدهشــده اســت کــه میــزان پراکندگــی
خــاک رس در نانــو کامپوزیــت  TPUبــر پایــه اتــر ضعیفتــر
از اســتر اســت.
شــکل 10تصاویــر  SEMآلیــاژ  TPU(C10 A)/PPبــا
ســازگارکننده و بــدون آن را بیــان میکنــد .انــدازه ذرات
پراکنــده  )Disperse)PPدر آلیــاژ  TPU(C10A)/PP/MAبــر
پایــه اســتر بهدلیــل حضــور ســازگارکننده مالئیک انیدریــد
کاهــش قابلتوجهــی یافتــه اســت.
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه  MA-g-PPســازگارکننده
مؤثــری بــرای آلیــاژ  TPU/PPاســت.آلیاژ  TPU/PP/MAبــر
پایــه اســتر کارایــی خوبــی داشــته ،باعــث اســتحکام بــاالی
پلییورتــان به علــت واکنــش شــیمیایی مالئیک انیدریــد بــا
گروههــای یورتانــی در بخشهــای ســخت  TPUو همچنیــن
تشــکیل پیونــد هیدروژنــی بــا الیههــای ســیلیکات ،A 10 C
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شکل  10تصاویر SEMبرای الف) آلیاژ  TPU(C10A)/PPبر پایه اتر و ب)

آلیاژ  A)/PP/MA TPU(C10بر پایه اتر و ج) آلیاژ  A)/PP TPU(C10بر
پایه استر و د) آلیاژ  TPU(C10A)/PP/MAبر پایه استر [.]7

میشــود TPU.بــر پایــه اســتر پیوندهــای هیدروژنــی بیشــتری
از  TPUبــر پایــه اتــر دارد کــه باعــث بهبــود ســازگاری
میشــود [.]7
 9تفرق اشعه )XRD) Xi
تفــرق اشــعه ایکــس در مشــخصهیابی ســاختار بلــوری مــواد،
ازجملــه اندازهگیــری میانگیــن فواصــل بین الیههــای اتمــی،
بررســی ســاختار بلــوری مــواد ناشــناخته ،تعییــن مشــخصات
ســاختاری شــامل پارامتــر شــبکه ،انــدازه و شــکل فــاز پراکنــده
کاربردهــای فــراوان دارد .همچنیــن در تشــخیص فازهــای
بلــوری و موقعیــت آنهــا و اندازهگیــری ضخامــت فیلمهــای
نــازک و چندالیــه اســتفاده میشــود .در اثــر برخــورد
اشــعهی ایکــس بــه بلورهــا پدیــده تفــرق ()Diffraction
حاصــل میشــود درحالیکــه اشــعه ایکــس در برخــورد بــا
مــواد آمــورف ،پراکنــده ( )Scatterمیشــود .نتایــج XRD
بهتنهایــی بــرای شناســایی ســاختار درونــی و الیه الیــه شــدن
نانوکامپوزیتهــا کفایــت نمیکنــد و همراهــی تصاویــر
میکروســکوپی الزم اســت [ 5و .]9
شــکل  11تأثیــر افــزودن نانــو خــاک رس بــر آلیاژهــای
ناســازگار و ســازگار  TPUبــر پایــه اتــر و اســتر در الگــوی
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شکل 11الگوی  XRDمربوط به تاثیر افزودن نانو خاک رس بر آلیاژهای
ناسازگار و سازگار TPU/PPالف) بر پایه استر و ب) بر پایه اتر [.]9

 XRDرا نشــان میدهــد .نتایــج مطالعــات کانــان و همــکاران
بیــان میکنــد کــه فاصلــهی الیههــای ســیلیکاتی به علــت
تداخــل زنجیرهــای پلیمــری بین الیههــا افزایشیافتــهاســت.
بــرای آلیــاژ ناســازگار  TPU(C10 A)/PPبــر پایــه اســتر ،قلــه
در 2=Ɵ~4/4°به علــت افزایــش ناچیــز فضــا در حضــور
زنجیرهــای غیرقطبــی  PPدر مقایســه بــا نانــو خــاک رس
خالــص ظاهرشــده اســت .در آلیــاژ ســازگار TPU(C10A)/
 PP/MAبه دلیــل پخــش خــوب نانــو خــاک رس در حضــور
ســازگارکننده قلــه ای مشــاهده نشــده اســت .بــرای آلیــاژ
 TPU(C10A)/PP/MAبــر پایــه اتــر دو قلــه در2=Ɵ~2/80°
و  2=Ɵ~4/2°بــا شــدت کمتــر در مقایســه بــا آلیــاژ ناســازگار
آن دیدهشــده اســت؛ بنابرایــن ســازگارکننده صرفنظــر از
نــوع  TPUبــه پخــش بهتــر ذرات نانــو خــاک رس کمــک
میکنــد؛ اگرچــه توزیــع نانــو خــاک رس بــرای گون ـه اســتر
بهتــر اســت [.]5
 10خواص الکتریکی نانوکامپوزیت
یکــی از کاربردهــای االســتومرهای گرمانــرم اســتفاده در
کابلهــا بهعنــوان مــواد عایــق اســت .در ســالهای اخیــر
توجــه ویــژهای بــه  TPUبــرای اســتفاده در پوشــش کابلهــا

مروری بر آلیاژ پلییورتان گرمانرم /پلیپروپیلن و اثر نانو ...

به علــت اســتحکام ،ازدیــاد طــول ،مقاومــت در برابــر روغــن،
مقاومــت الکتریکــی و سایشــی بــاال شــده اســت .ضعــف TPU
گرانــی آن اســت کــه  PPبه دلیــل ارزانــی و خــواص خوبــی
مثــل مقاومــت حجمــی بــاال ( )ρvو ثابــت دیالکتریــک کــم
(´ )εبــرای آلیــاژ بــا  TPUمناســب اســت .آلیــاژ  TPU/PPدر
مــواردی کــه نیــاز بــه مــواد نارســانا اســت اســتفاده میشــود.
مقاومــت حجمــی از رابطــه  3محاســبه میشــود کــه در آن R
مقاومــت برحســب اهم A ،مســاحت ســطح برحســب ســانتیمتر
مربــع و  tضخامــت نمونــه برحســب ســانتیمتر اســت.
()3

RA
t

= ρV

ثابــت دیالکتریــک نیــز از رابطــه  4حاصــل میشــود کــه
در آن  Cبیانگــر ظرفیــت t ،ضخامــت نمونــه A ،ســطح مقطــع
الکتــرود و  ɛ0 =8/85 ×10-12 F/mاســت.
()4

Ct
ε0 A

= ε′

نانــو خــاک رس ،هیدروکســیدمنیزیم و هیدروکســیدآلومینیم)
هســتند .ضدشــعلههای بــدون هالــوژن ،دوســت دار
طبیعتانــد و اثــر بهتــری نســبت بــه هالوژن دارهــا دارنــد.
در میــان ضدشــعلههای هالــوژن دار ،ضدشــعلههای بــر
پایــه بــرم تأثیــر بیشــتری دارنــد .برخــی از ضدشــعلههای
هالــوژن دار مورداســتفاده بــرای  PPو  ،TPUتترابرم بیس فنــل
( A(Tetrabromo Bisphenol Aو دکا برم دی فنل اکســید
( DECA(Decabromo Biphenyl Oxideهســتند [.]11
پلیمرهایــی کــه بــا نانــو خــاک رس ترکیبشــدهاند،
در مقایســه بــا مــواد پلیمــری رایــج ،مقاومــت گرمایــی و
ضدشــعله بیشــتری نشــان میدهنــد و کارایــی بیشــتری در
خامــوش کــردن شــعله دارنــد .خــواص ضدشــعله خــوب
نانــو خــاک رس به علــت تشــکیل الی ـهای زغالــی در هنــگام
ســوختن نانوکامپوزیــت اســت .زغــال خــود بهعنــوان عایــق و
مــاده ای نســوز عمــل کــرده ،میــزان آزاد شــدن گازهــای فــرار
در ســطح شــعله را کاهــش میدهــد [.]25
خــواص بازدارندگــی شــعله نانوکامپوزیتهــا توســط

کانــان [ ]10خــواص الکتریکــی آلیــاژ  TPU/PPبــر پایــه
اســتر و اتــر و افــزودن نانــو خــاک رس را بررســی کــرده اســت.
شــکل  12منحنــی ثابــت دیالکتریــک برحســب فرکانــس را
بــرای آلیاژهــای  TPU/PPبــر پایــه اتــر و اســتر نشــان میدهــد.
نتایــج ،گویــای ایــن اســت کــه  TPUثابــت دیالکتریــک باالیی
دارد و بــا افــزودن  PPثابــت دیالکتریــک آن به علــت کاهــش
قطبیــت ســامانه ،کــم میشــود .مقــدار مقاومــت آلیــاژ بیــن
مقاومــت  PPو  TPUاســت .ســازگارکننده اثــر قابلتوجهــی
بــر کاهــش ثابــت دیالکتریــک دارد .کمتریــن مقــدار ثابــت
دیالکتریــک در  %5ســازگارکننده به دســت میآیــد.
اثــر ســازگارکننده در افزایــش میــزان مقاومــت به علــت
کاهــش گروههــای قطبــی در ســامانه ،کامــ ً
ا آشــکار و
بدیهــی اســت .باالتریــن میــزان مقاومــت ویــژه در غلظــت
 %5ســازگارکننده مشاهدهشــده اســت .امــا بــا حضــور  %3از
ســازگارکننده  MA-g-PPمقاومــت ویــژه آن تفاوتــی بــا آلیــاژ
ناســازگار نــدارد.
بــا افــزودن نانــو خــاک رس بــه آلیــاژ  TPU/PPمقــدار مقاومت
( )ρvافزایــش و ثابــت دی الکتریــک (´ )εکاهــش مییابــد.
 11خواص بازدارندگی شعله
ضدشــعلهها بــر پایــهی هالــوژن و بــدون هالــوژن (ماننــد

شکل 12تأثیر افزودن نانو خاک رس بر ثابت دیالکتریک آلیاژهای

 TPU/PPالف) بر پایه استر و ب) بر پایه اتر در دمای ثابت.]10[ 30 °C
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(LOI(Limiting Oxygen

آزمــون شــاخص اکســیژن حــدی
 ،Indexســوختن عمــودی (،UL-94(Vertical Burning Test
پاســخ ســوختن و نــرخ ســوختن بررســی میشــود کــه
بهصــورت زیــر بیــان میشــوند.
آزمــون پاســخ ســوختن ( )Ignition Response Testمطابــق
اســتاندارد  ASTM D3713انجــام میشــود .ایــن آزمــون
محــدود بــه شناســایی پاســخ مــواد پالســتیکی در حالــت
عمــودی بــه شــعله کوچــک کنترلشــده اســت و بــرای
شــعلههای بــزرگ کاربــرد نــدارد .اگــر نمونــه زمــان زیــادی
بــرای ســوختن صــرف کنــد ،خاصیــت بازدارندگــی شــعله
بهتــری دارد .بــا افــزودن نانــو خــاک رس بــه نمونههــا ،زمــان
ســوختن افزایــش مییابــد.
آزمــون نــرخ ســوختن ( )Rate of Burning Testمطابــق
اســتاندارد  ASTM D635انجــام میشــود .روش آزمــون
بدینصــورت اســت کــه پالســتیکها بــه شــکل مفتــول یــا
بریدهشــده از ورق ،در حالــت افقــی قــرار میگیرنــد .هرچــه
نــرخ ســوختن کمتــر باشــد خاصیــت بازدارندگــی شــعله
بهتــری دارد.
کانــان [ ]11بــرای بررســی خــواص بازدارندگــی شــعله
آلیــاژ  TPU/PPاز ضدشــعله هالــوژن دار بــر پایــه بــرم DECA
اســتفاده کــرده اســت .نتایــج آزمــون ســوختن عمــودی بــرای
آلیــاژ خالــص  TPU/PPو آلیــاژ پرشــده بــا  %3نانــو خاک رس
نشــان میدهــد کــه به علــت چکــه کــردن در حیــن ســوختن،
آزمــون  UL-94را نتوانســتند توجیــه کننــد .امــا بــا افــزودن %5
نانــو خــاک رس ،نمونــه چکــه نکــرد و ســوختن بهبــود یافــت.
مقــدار  LOIآلیــاژ خالــص  18% ،TPU/PPاســت و افــزودن
ســازگارکننده مالئیک انیدریــد و  %5نانــو خــاک رس خاصیــت
بازدارندگــی شــعله خوبــی بــه آلیــاژ  TPU/PPمیدهــد کــه
بیشــترین مقــدار  )%28/5(LOIو نــرخ  UL-94را در پــی
دارد .ضدشــعلههای بــر پایــه هالــوژن بهطــور مؤثــر LOI
ســامانه را افزایــش و خــواص مکانیکــی مثــل ازدیــاد طــول،
اســتحکام کششــی و مقاومــت سایشــی را کاهــش میدهنــد
امــا نانــو خــاک رس عــاوه بــر خاصیــت بازدارندگــی شــعله
بــه بهبــود خــواص مکانیکــی آلیــاژ نیــز کمــک میکنــد.
ســازوکار بازدارندگــی شــعله نانــو کامپوزیتهــای نانــو
خــاک رس بــر اســاس شــکلگیری زغــال اســت .تشــکیل
زغــال توجیهــی بــرای بهبــود ثبــات نانوکامپوزیــت در برابــر
حــرارت ،جداســازی فیزیکــی پلیمــر و قســمت ســوخته آن
اســت.
جــدول  3نتایــج آزمــون نــرخ ســوختن و پاســخ ســوختن را
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بــرای  PPو  TPUو آلیــاژ آنهــا بــا ضدشــعله بــر پایــه هالــوژن
 DECAو ظرفیتهــای مختلــف نانــو خــاک رس نشــان
میدهــد .از نتایــج آزمــون نــرخ ســوختن اینگونــه برداشــت
میشــود کــه بــا افــزودن نانــو خــاک رس بــه آلیــاژ TPU/PP
نــرخ ســوختن در مقایســه بــا گونههــای خالــص آن کاهــش
پیــدا کــرده اســت .مطالعــات نشــان میدهــد کــه قابلیــت
اشــتعال کمتــر نانوکامپوزیــت پلیمر/خــاک رس به علــت آرایــش
چندالیــه ســاختار کربــن دار ســیلیکات در فــاز فشــرده اســت.
نتایــج مطالعــات کانــان نشــان میدهــد کــه در آلیــاژ TPU/
 PPبهجــای اســتفاده از ضدشــعلههای بــر پایــه بــرم ،بــرای
افزایــش خــواص مکانیکــی ،بهتــر اســت از نانــو خــاک رس
اســتفاده شــود [.]11
 12خاصیت جذب آب
جــذب ســطحی آب ممکــن اســت خــواص فیزیکــی و
مکانیکــی ســامانه را تغییــر دهــد .در بیشــتر مواقــع جــذب
ســطحی آب برهم کنشــی بــا گروههــای عاملــی در ناحیــه
آمــورف پلیمــر ایجــاد میکنــد؛ از ایــنرو خاصیــت جــذب
ســطحی ،مولفــه ای مهــم بهحســاب میآیــد .میــزان نفــوذ آب
وابســته بــه ســاختار پلیمــر ،حجــم آزاد ،تحــرک زنجیرهــای
پلیمــری ،درجــه و نــوع اتصــاالت عرضــی ،درصــد بلورینگــی،
ماهیــت گــروه اســتخالفی ،حضــور پرکننــده و دمــا اســت.
 TPUجــذب ســطحی آب باالیــی به دلیــل حضــور گــروه
کربونیــل (اتــر و اســتر) دارد کــه میتوانــد بــا آب پیونــد
هیدروژنــی تشــکیل دهــد؛ امــا جــذب ســطحی رطوبــت
باعــث زوال ویژگیهــای آن میشــود کــه بــا آلیــاژ کــردن
آن بــا پلیمرهــای غیرقطبــی مثــل  PPبرطــرف میشــود؛
ازایـنرو بــا افــزودن  PPبــه  TPUجــذب ســطحی ســامانه کــه
وابســته بــه قطبیــت کلــی ســامانه اســت ،کاهــش مییابــد.
میــزان جــذب ســطحی آلیــاژ همــواره بیــن جــذب ســطحی
پلیمرهــای خالــص آن اســت [.]9
آمینابهــاوی [ ]26ویژگیهــای نفــوذ آب بــه آلیــاژ
ایزوتاکتیــک پلیپروپیلــن و الســتیک اتیلنپروپیلــن در
دماهــای مختلــف را بررســی کــرده اســت .مطابــق مطالعــات
وی ،افزایــش دمــا باعــث افزایــش تحــرک و حجــم آزاد بیــن
زنجیرهــا میشــود کــه میــزان نفــوذ آب را زیــاد میکنــد.
جــدول  4میــزان جــذب ســطحی آلیاژهــای موردنظــر را
نشــان میدهــد .مطالعــات کانــان [ ]9در خصــوص جــذب
ســطحی آلیــاژ مربــوط حاکــی از آن اســت کــه در بیــن
پلیمرهــای خالــص TPU ،بــر پایــه اســتر باالتریــن میــزان
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جدول  3نتایج آزمون نرخ سوختن و زمان پاسخ سوختن برای نانوکامپوزیت های مختلف .]11[ TPU/PP
آﻟﯿﺎژ
PP
Ester-TPU
Ether-TPU
Ester-TPU/PP
Ether-TPU/PP
(nano)/PP/MA-g-PP % 3Ester-TPU
(nano)/PP/MA-g-PP% 5Ester-TPU
(nano)/PP/MA-g-PP% 3Ether-TPU
(nano)/PP/MA-g-PP% 5Ether-TPU
( DECA)20%TPU/PP
(esterو)ether

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮﺧﺘﻦ )(s

ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺘﻦ )(mm/min

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
15-20
20-25
15-20
20-25
25-30

17/54
20/93
20/9
18/3
18/2
16/3
15/0
16/4
15/5
15

جــذب آب را دارد .درصــد جــذب آب مصرفــی ســامانه بــا
افزایــش غلظــت  TPUدر آلیــاژ ،افزایــش مییابــد کــه ایــن
ویژگــی وابســته بــه ریزســاختار آلیاژهاســت .در آلیــاژ TPU/
 )70/30( PPزمانــی کــه  TPUفــاز پلیمــری زمینــه باشــد،
ســرعت انتقــال مولکولهــای آب بیشــتر از زمانــی اســت کــه
در آلیــاژ  PP ،)30/70( TPU/PPماتریــس باشــد .آلیــاژ TPU/
 PPبــر پایــه اســتر جــذب آب کمتــری نســبت بــه اتــر دارد.
بــا افــزودن نانو خــاک رس بــه آلیــاژ  TPU/PPمیــزان جذب
آب به دلیــل امتزاجپذیــری کاهــش و بــا افــزودن ســازگارکننده
میــزان آب مصرفــی تــا غلظــت بحرانــی  %5کاهــش و ســپس
افزایــش مییابــد [.]5

به علــت تأثیــر کامــل نانــو خــاک رس بــرای کاهــش کشــش
بین ســطحی بخشهــای ســخت  TPUنشــان میدهــد.
گروههــای هیدروکســیل الیههــای ســیلیکات بــا گــروه
کربونیــل  TPUو مالئیک انیدریــد ،پیونــد هیدروژنــی برقــرار
میکننــد کــه کاهــش کشــش بین ســطحی بخشهــای ســخت
 TPUرا در پــی دارد .ایــن تغییــر در کشــش بیــن ســطحی
بــه توزیــع بهتــر  PPدر  TPUکمــک میکنــد .در جــدول ،2
به دلیــل این کــه نانــو خــاک رس ابتــدا بــه  PPافزودهشــده،
توزیــع و واکنــش نانــو خــاک رس بــا  TPUکمتر شــده اســت.

 13نتیجهگیری
در ایــن مقالــه مطالعــات اخیــر پژوهشــگران طــی ســالیان
متعــدد درزمینــه اثــر پرکننــده نانــو خــاک رس و ســازگارکننده
مالئیک انیدریــد بــر خــواص آلیاژهــای  TPU/PPپرداختــه شــد،
بــر ایــن اســاس نتایــج زیــر حاصلشــده اســت:
آلیاژهــای  TPU/PPبــر پایــه اســتر عملکــرد کلــی خوبــی
نســبت بــه آلیاژهــای بــر پایــه اتــر دارد زیــرا  TPUبــر پایــه
اســتر باوجــود گروههــای کربونیــل هــم در بخشهــای ســخت
یورتــان و هــم در بخشهــای پلــیال ،پیوندهــای هیدروژنــی
بیشــتری نســبت بــه  TPUبــر پایــه اتــر ایجــاد میکنــد.
جــدول  1در مقایســه بــا جــدول  2امتزاجپذیــری بهتــری

جدول  4درصدجذب آب نانوکامپوزیتهاید]5[ TPU/PP
جذب آب ()%

آلیاژ
Ether-TPU/PP

0/690

Ether-TPU(C10A)/PP

0/666

EtherTPU(C10A)/PP/MA
Ester-TPU/PP
Ester-TPU(C10A)/PP
EsterTPU(C10A)/PP/MA

0/596
0/720
0/572
0/442

سال چهارم ،شماره  ،4شماره پیاپی  ،16زمستان 1398
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پلیمرهایــی کــه بــا نانــو خــاک رسهــا ترکیبشــدهاند در
مقایســه بــا مــواد پلیمــری رایــج خــواص مکانیکــی ،فیزیکــی و
رســانایی الکتریکــی بهتــری نشــان میدهنــد؛ بازدارندگی شــعله
باالتــر و کارایــی بیشــتری در خامــوش کــردن شــعله دارنــد و
تغییــر شــکل آنهــا در معــرض دماهــای بســیار بــاال یــا مــواد
شــیمیایی کمتــر اســت .یکــی از نتایــج مهــم بــاردار بــودن نانــو
خــاک رسهــا (توانایــی تعویــض یونهــا) ،امــکان ســازگار
کــردن خصلــت متضــاد آنهــا یعنــی ذات کامـ ً
ا آبدوســت بــا
پلیمرهــا اســت چراکــه خیلــی از پلیمرهــا آبگریزنــد .عملکــرد
ضــروری بــرای تشــکیل نانوکامپوزیتهــای پلیمر/نانــو خــاک
رس تغییــر قطبیــت نانــو خــاک رس و تبدیــل آن بــه مــواد آلــی
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دوســت (آبگریــز) اســت.
 MA-g-PPســازگارکننده خوبــی بــرای آلیــاژ TPU/PP
شــناخته شــد و بهتریــن غلظــت آن بــرای دســتیابی بــه باالترین
خــواص  %5به دســت آمــد .بــا حضــور ســازگارکننده در آلیــاژ
پخــش بهتــر نانــو خــاک رس در ماتریــس پلیمری میســر شــد.
اســتفاده همزمــان از نانــو خــاک رس و ســازگارکننده
مالئیــک اثــر همافزایــی در ســازگاری آلیــاژ و بهتریــن پخــش
نانــو خــاک رس در ماتریــس پلیمــری را در پــی دارد؛ ازایـنرو
آلیــاژ  TPU(C10A)/PP/MAبــر پایــه اســتر بهتریــن خــواص
را در بیــن تمامــی آلیاژهــا دارد.

...  پلیپروپیلن و اثر نانو/مروری بر آلیاژ پلییورتان گرمانرم
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