مقاالت

مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس
و مدلهای رخنهپذیری در آنها
بهنام رضازاده ،1محمد سیروس آذر

*2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2دانشیار مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،ارومیه ،ایران
پیامنگارm.sirousazar@uut.ac.ir :

چكیده
ویژگی های خاص مواد نانوکامپوزیت ،به عنوان یکی از پرکاربردترین گروه از مواد در حووزه

تاریخ دریافت79/10/11 :

فناوری نانو ،ناشی از وجود ذراتی در مقیاس نانومتری در ساختار آنهاست .نوو نوانو ذرات

تاریخ پذیرش79/10/11 :

پرکننده نانوکامپوزیت و نیز بسپار زمینه آن ،از عوامل تأثیرگذار بور خوواص نانوکامپوزیوت،

شماره صفحات 6 :تا 21

به ویژه خاصیت رخنهپذیری( 1نفوذپذیری) آن است .دراین مقاله ،ضومن معرفوی اجموالی
نانوکامپوزیتهای بسوپار -خوا رس ،بوه مورور مود هوای ریاضوی ارا وه شوده در زمینوه
رخنهپذیری مواد از آن ها پرداختوه شوده اسوت .عوبوه بور ایون ،توأثیر ویژگویهوای ذرات
خا رس بر رخنهپذیری مواد از نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس با استفاده از مد هوای

کلیدددوه ههددا :نانوکامپوزیووت،
خووا رس ،رخنووهپووذیری ،موود
ریاضی.

ریاضی بررسی شده است .مد های ریاضی حاکی از آنند که دستیابی بوه رخنوهناپوذیری
بیشتر در نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس ،با به حداکثر رساندن نسبت منظر نوانوذرات،
جهتگیری نانوصفحات به صورت عمود بر مسیر انتشار مولکو هوای نفوذکننوده ،افوزای
برهمکن

کسور حجموی نوانوذرات

بین نوانوذرات و زمینوه بسوپاری و همچنوین افوزای

امکانپذیر است.

 .1مقدمه

1

نانوکامپوزیت بر پایه ذرات دارای سه بعد نانومتری (مانند نانوکرهها)،
دو بعد نانومتری (ماننود نانولولوههوا) و یو

کامپوزیتها از ترکیب چند ماده مختلف تشکیل شدهاند ،که هریو
مواده

نانوصفحهها) قابل تهیه است[ .]1-2اخیراً و با توجه به ویژگویهوای

مستقل برخوردارند .نانوکامپوزیتها 2گونهای از مواد کامپوزیتاند که

منحصووربهفوورد نووانوذرات صووفحهای شووکل خووا رس ،تحقیقووات

تا

پردامنه ای روی نانوکامپوزیتهای بر پایه خا رس انجام شده است.

از مواد تشکیلدهنده آنها از قابلیت کواربرد بوه صوورت یو

جزء پرکن آنها دستکم در یکی از ابعاد ،اندازهای در محدوده ی

صد نانومتر دارد .بر حسوب ابعواد پورکن در مقیواس نوانو ،سوه نوو
* ارومیه ،جادهبند ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،دانشکده مهندسی شیمی

از میان نانوذرات خا رس ،خا

3

رس مونوت موریلونیوت ()MMT

بیشوووترین کووواربرد را در حووووزه فنووواوری نانوکامپوزیوووتهوووا و

1. Permeability
2. Nanocomposite

6

بعود نوانومتری (ماننود
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3. Montmorillonite

ترکیبات خا رس را شامل می شود که دارای ساختار الیهای اسوت.

تغییرات ،نتیجه چسبندگی بین سطحی میان زنجیرههای بسوپاری و

 MMTبر اساس ساختار بلووری ،تعوداد و موضو اتومهوا در سولو ،

حجوم آزاد

به شکل الیهای دستهبندی میشود و در هر حا در ی

نانوصفحات خا رس است .این امر در نهایت به کواه

بعد ،دارای

بوورای انتشووار مولکووو هووا شووده و پووارامتر حبلیووت را نیووز تغییوور

مقیاس نانومتری و دارای نسبت منظر 1باالیی اسوت[ .]3-0سواختار

میدهد[ .]10مد های ریاضی و مطالعات تجربوی نشوان مویدهنود

این ترکیب بلوری و متشکل از دو صفحه چهاروجهی خارجی اتمهای

کووه دسووتیووابی بووه نفوذناپووذیری بیشووتر در نانوکامپوزیووتهووای

صفحه میانی هشت وجهی بوا اتومهوای

بسپار -خا رس ،با بوه حوداکثر رسواندن نسوبت منظور نوانوذرات،

مرکزی آلومینا یا منیزیم هم دارد .بین این الیهها نیروهوای ضوعیف

جهت گیری نانوصفحات به صورت عمود بر مسیر انتشار مولکو های

واندروالسی پیوند برقرار میکنند .متصل شدن الیهها به همدیگر بوه

بین نانوذرات و زمینه بسپاری و نیوز

مرکزی سیلیکون است؛ ی

نفوذ کننده ،افزای

برهمکن

کسر حجمی نانوذرات امکان پوذیر اسوت[ .]16-17در اداموه

تشکیل فاصله بوین الیوهای میوان صوفحات خوا رس مویانجامود.

افزای

دو سوم مکانهای هشت وجهی با کاتیونهای کم ظرفیتتر جانشین

مطالب ،پس از مرور اجمالی نانوکامپوزیتهای بسوپار -خوا رس و

شده اند که این امر موجب کمبود بار سطحی  MMTمیشوود .بورای

روشهای تهیه آنها ،به معرفی و تحلیول مود هوای ارا وه شوده در

جبران این کمبود ،کاتیونهایی از قبیل  Na+و  Ca++در فواصل بوین

زمینه پی بینی میزان رخنهپذیری و سازوکارهای حواکم بور آن در

الیه جذب میشوند و به سادگی با کواتیونهوای آلوی از راه واکون

این دسته از مواد نانوکامپوزیتی پرداخته میشود.

تباد یونی در آب قابل جایگزینیاند[.]0-9
بوور اسوواس تحقیقووات انجووام شووده در خصوووص نانوکامپوزیووتهووای

 .2نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس

بسپار -خا رس مشخص شده است که میتوان با افزودن خا رس

نانوکامپوزیت های بسپار -خا رس دستهای از مواد نانوکامپوزیت اند
2

که دارای صوفحات ییوره قابول نفووذ اسوت ،قابلیوت نفوذپوذیری و

که در آنها از خا های رس از قبیل مونتموریلونیوت ،هکتوریوت ،

رخنه پذیری (تراوایی) بسپارها را به نحو چشمگیری کنتر و محدود

کا ولینیت 3و میکا 0به عنوان پرکن برای بهبود خواص زمینه بسپاری

کرد .خا رس طبیعی با نسبت منظر باال ،مسیر نفووذ بورای انتشوار

استفاده می شوود .خوا هوای رس نوو اسومکتیت 0دارای سواختار

مولکووو هووای نفوذکننووده را طوووالنی و پدیووده انتقووا جوورم در

سه الیهاند که نسبت منظر ت الیههوا بواال و ضوخامت هور الیوه در

نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس را بوا محودودیت جودی مواجوه

نانومتر است .این در حالی است که اندازة سایر ابعاد الیوه

میکند[ .]9-7عمدهترین چال

حدود ی

در زمینه تهیوه نانوکامپوزیوتهوای

از  31نانومتر تا چند میکرون است .در شوکل ( ،)1سواختار الیوهای

مؤثر ذرات پرکننده در زمینه بسپاری است

شکل خا رس  MMTرا مشاهده میکنید .همانگونوه کوه مشواهده

که با انتخاب روش تهیه مناسب ،میتوان پرکن را به خوبی در زمینه

میشود ،هرالیه  MMTاز ی

صفحه هشت وجهی ،بوین دو صوفحه

بسپاری توزی کرد .با الیه برداری از ذرات خا رس و ایجاد نسوبت

چهار وجهی تشکیل شده است .صدها یا هزاران عدد از این الیهها با

شونده ،میتوان استحکام مکانیکی و خواص

تأثیر نیروهای ضوعیف واندروالسوی روی هوم انباشوته مویشووند توا

مان رخنهپذیری از نانوکامپوزیتها را بهبود بخشید] .[11همان گونه

ی

جزء خوا رس تشوکیل شوود .خوا رس  MMTبوا توجوه بوه

که اشاره شد ،این نانوپرکن ها با ایجاد مسیر پر پیچ و خم میتواننود

ساختار خاص خود دارای خواصوی مطلووبی از قبیول توورم پوذیری،

مسیر نفوذ مولکو هوای نفوذکننوده از نانوکامپوزیوتهوا را طووالنی

سووطو ویووژه بوواال ،ظرفیووت تبوواد کوواتیونی و بووار سووطحی پووایین

کننوود] .[11-10عووبوه بوور ایوون ،نتووای الیووهبوورداری از نووانوذرات

است].[9 ،21 ،21

بسپار -خا رس ،پخ

منظر باال از ذرات پخ

1. Aspect Ratio

مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس و مدلهای ...

به ویژه نانوکامپوزیتهای بسوپاری دارانود MMT .دسوته وسویعی از

خا رس ،موجب اصبح تحر

زنجیرههای بسپاری میشود که این

2. Hectorite
3. Kaolinite
4. Mica
5. Smectites
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آلومینیم

شکل  .1ساختار الیهای شکل خاکرس .[7] MMT

در تهیه نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس ،عبوه بور ایونکوه ذرات
خا رس در زمینه بسپاری پخو

اثر میگذارد .بسته به نحوه توزی و آرایو

مویشووند ،بلکوه الیوههوای هور

زمینوه بسووپاری ،امکووان شووکل گیووری سووه نووو کامپوزیووت شووامل

ذره از قابلیت جدا شدن از یکدیگر نیز برخوردارند و بوا ایون شویوه،

ریزکامپوزیوت ،1نانوکامپوزیوت در میوان الیوهای 2و نانوکامپوزیوت از

خواص منحصر بهفرد هر الیه به طور مؤثری بر خواص نانوکامپوزیت

پوستهپوستهای 3وجود دارد (شکل (.[23-20]))2

بسپار

خاک رس

نانوکامپوزیت با

نانوکامپوزیت بدون

تغییر آرهیش الیهها

تغییر آرهیش الیهها

ریزکامپوزیت

شکل  .2حالتهای مختلف توزیع الیههای خاکرس در زمینههای بسپاری[.]22
3. Exfoliated

8

الیوههوای خوا رس در

2. Intercalated

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره صد و يک ()9317

1

1. Tactoid

بسپاری ،برقراری سازگاری مناسب بوین آنهاسوت .موثبً ،بوه علوت

خا رس به دما ،طو زنجیرههای گروه آلکیول و نحووه قرارگورفتن

از

آنها بین الیههای خا رس وابسته اسوت[ .]27مطواب شوکل (،)3

خاصیت آبدوستی برخوردار و از این رو با بسپارهای آبدوستی ماننود

با توجه به چگالی بار الکتریکی آلکیل آمونیم و الیههوای خوا رس،

پلی وینیول الکول )PVA( 1کوه در سواختار خوود دارای گوروههوای

زنجیرههای آلکیل آمونیم در چهار حالوت مختلوف مویتواننود بوین

هیدروکسیل است ،به خوبی مخلوط میشود و زنجیرههوای بسوپاری

الیههای خا رس توزی شوند ،که عبارتند از :ت

الیوه مووازی ،دو

قادر به نفوذ در بین الیههای  MMTهستند .در این شرایط ،با توجه

الیه جانبی ،سه الیهای و ساختار پارافین شیبدار[ .]31چگالی زیواد

شونده ،الیههوا از هوم جودا و در

بار الکتریکی سطو خا رس و نیز دراز بودن زنجیرههای آلکیل مواد

و شرایط تولید نانوکامپوزیت فراهم میشود .در

فاصله بین الیههای خا رس مویشوود.

به سازگاری فازهای زمینه و پخ
زمینه بسپار ی پخ

فعا سطحی ،باعث افزای

مییابد[ .]29افزای

شرایطی که بسپار تشکیلدهنده فاز زمینه فاقد گوروههوای قطبوی و

اصووبح سووطحی خووا رس ،ب وه افووزای

سووازگاری خووا رس بووا

دارای خاصیت آبگریزی باشد (مانند پلی پروپیلن ،)(PP) 2به دلیول

بسووپارهای آبگریووز موویشووود و بووا افووزای

فاصووله بووین الیووههووای

ناسازگاری دو فاز ،زنجیرههای بسپاری قادر به نفووذ بوین الیوههوای

خا رس ،امکان تهیه نانوکامپوزیتهای مبتنی بور پایوه بسوپارهای

خا رس نیست و دو فاز مجزا تشکیل میشود که ایون امور موجوب

آبگریز و خوا رس را فوراهم مویسوازد .ایون امور باعوث مویشوود،

میشود تا کامپوزی ت حاصل از استحکام مکوانیکی و نفووذ ناپوذیری

زنجیرههای بسپاری بین الیههای خا رس نفوذ کننود و الیوههوای

سوازگاری

خا رس از همدیگر جدا شده و به صورت یکنواخوت و منفورد بوین

بین خا های رس آبدوسوت بوا بسوپارهای آبگریوز ،ایلوب از روش

زنجیرههای بسوپاری توزیو شووند .تحوت ایون شورایط و بوه دلیول

اصبح سطحی خا رس و قرار دادن گروههوای آبگریوز در سواختار

ایجاد مسیر پر پیچ و خم و افزای

طو مسیر نفووذ ،رخنوهپوذیری

آنها استفاده میشود .با توجه به این که خوا رس دارای خاصویت

نانوکامپوزیتهای بر پایه خا های رس اصبح شوده در مقایسوه بوا

تباد کاتیونی است ،قادر به تعویض کاتیونهای بوین الیوهای خوود

سایر نانوکامپوزیتهای مشابه مبتنی بر پایه خا رس اصوبح نشوده

نامطلوبی برخوردار شود .برای رف این مشوکل و افوزای

(مانند  )Na+با آلکیل آمونیمها و آلکیل فسونیمهاسوت[ .]20-29بوا

کاه

مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس و مدلهای ...

شرط الزم برای توزی مناسب الیوههوای خوا رس در زمینوههوای

الیههای خا رس افزای

وجود گروه های قطبوی در سواختار خوا رس  MMTایون خوا

فاصله بین الیههوای

چشمگیرتری مییابد[.]31

قرار گرفتن مواد فعا سطحی ،3بین الیههای خا رس ،فاصله بوین

دوالیه جانبی

تکالیه موهزی

سه الیههی

ساختار پارهفین شیبدهر

شکل  .2جهتگیری یونهای آلکیل آمونیم (مواد فعال سطحی) بین الیههای خاکرس اصالح شده[.]23

3. Surfactants

2. Polypropylene

1

1. Polyvinyl Alcohol
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و

یلظوت جوزء بسپار و نوانوذرات خوا رس اسوت .با این حا  ،ذرات

فرایند تهیه نانوکامپوزیوتهوای بسوپار -خوا رس شوامل پخو

توزی مناسب الیههای خا رس در میان زنجیورههوای بسوپاری بوا

خا رس تمایل زیادی برای تجمو دارنود .نکتهای که باید در تهیوه

انجام عملیوات اخوتبط مناسوب اسوت .همانگونوه کوه اشواره شود،

نانوکاموپوزیتهووا با این روش مورد توجه قرار گیرد این اسووت کو وه

سازگاری خا رس و بسپار ،تعیینکننده نیاز به عملیات مقودماتی و

روشهای همگن کردن محلو  ،مانند قرار دادن محلو تحت محیط

رس یا بسپار قبل از مخلوط کردن است.

فراصوت ،به منظور جداشدن ذرات کلوخه شوده از همودیگر ،باید به

اصبح شیمیایی روی خا

در صورتیکه الیههای خا رس با بسپار سوازگار باشود ،انجوام یو

خوبی انجام گیرد تا از تجم و نووانوذرات جلوگیری شود .محوودودیت

اختبط مستقیم و ساده بین این دو میتواند به تولید نانوکامپوزیوت

اصلی روش اختبط محلولی استفاده از حب های شیمیایی است ،که

منجر شود[ .]32-33در حالت کلوی سوه روش اساسوی بورای تهیوه

در بسیاری از موارد به محیط زیست آسیب میرسانند[.]30-36

نانوکامپوزیتها بسپار -خا رس استفاده مویشوود کوه عبارتنود از:
بسپارش درجا ،اختبط محلولی و آمیختهسازی مذاب کوه در اداموه

 3-2روش آمیختهسازی مذهب

به معرفی اجمالی آنها پرداخته میشود.

در این روش ،زنجیرههای بسپاری و نوانوذرات خوا رس در دموایی
باالتر از دموای ذوب بسوپار و در حالوت نرموی و روانوی آن مخلووط

 1-2روش بسپارش درجا

میشوند .نفوذ زنجیرههای بسپاری درمیوان الیوههوای خوا رس در

در این روش نانو ذرات خووا رس با تکپارهووای آلووی سووازنده فوواز

حین ذوب شدن بسپار صورت میگیرد .نانوکامپوزیتهای تولید شده

بسپاری در حالت مای مخلوط میشوند .در این شرایط ،تکپارهوا بوه

با این روش ،ورقهورقه شدگی کمتری نسبت بوه روش درجوا دارنود.

فواصل بوین الیوهای خوا رس نفووذ مویکننود ،سپس تحت عمول

این روش در صنای تولید مواد بسپاری بهکار میرود کوه در آنهوا از

بسپارش قرار میگیرند .با انجام فرایند بسپارش ،زنجیرههای بسپاری

اسووتفاده موویشووود .روش

روشهووایی ماننوود قالووبگیووری و تزریو

بین الیههای خا رس تشکیل و در نتیجوه الیوههوای خوا رس از

آمیختهسازی مذاب نق

همدیگر جدا میشوند (شکل ( -)0الف)[.]30

تجاریسازی نانوکامپوزیتهای بسپار -خوا رس ایفوا کورده
عیب اصلی این روش ،پخ

مهمی در افزای

سرعت پیشرفت تولید و
اسوت.

نامناسب الیههای خوا رس در بسوپار،

 2-2روش هختﻼط مﺤلولی

به ویژه در بارگذاری باالی نانوذرات ،است که بوه انباشوت نوانوذرات

در روش اختبط محلولی ،ابتودا پلیمر و خا رس به صورت جداگانه

خا رس انجامید؛ عیب دیگر این روش وارد آمدن آسیب حرارتی در

در حب های مناسب خود حل میشوند .برای خوا رس طبیعوی و

خا های رس اصبح شده با ترکیبات آلی اسوت .بودیهی اسوت کوه

اصبح نشده و نیز برای بسپارهای آبدوست از آب بوه عنووان حوب

دمای باالی فرایند موجب تخریب عوامول اصوبح کننوده خوا رس

بهووره موویگیرنوود .بوورای بسووپارهای آبگریووز از حووب هووایی چووون

میشود و این امر به افت در خواص نانوکامپوزیت تولید شده با ایون

 CCl4و  CHCl3استفاده میشود .در روش اخوتبط محلوولی ،حوب

روش میانجامد[.]39-39

بین الیههای خا رس نفوذ میکند و باعث میشود الیهها مقوداری
از همدیگر فاصله بگیرند ،تا زنجیرههای بسپاری قابلیت نفوذ آسان و

 .3مدلهای رخنهپذیری در نانوکامپوزیتهدای بسدپار-

بهتری در بین الیههای خا رس داشوته باشوند .در مرحلوه بعودی،

خاکرس

سوسپانسوویون نانو ذرات خووا رس به محلو بسووپاری اضوووافه و

حضووور الیووههووای نفوووذ ناپووذیر خووا رس در نانوکامپوزیووتهووای

میشود تا زنجیرههای بسپاری

بسپار -خا رس به میزان چشمگیری به تغییر در رفتوار و عملکورد

بین الیههای خا رس نفوذ و آنها را از همدیگر جدا کند .در ادامه،

نفوذپذیری آنها در برابر مواد مختلوف منجور مویشوود .الیوههوای

حب تحت شوورایط مشخصووی تبخیر و از نانوکامپوزیووت حاصوول

خا رس به عنوان سدهایی نفوذ ناپذیر در برابر عبور موواد از میوان

جدا می شود .طریقو اختبط محلولی روش مناسوبی بورای کنتور

نانوکامپوزیووتهووای بسووپار -خووا رس عموول موویکنوود و بووا ایجوواد

توسط همزن در زمینه بسپاری پخ
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(الف)

تكپار

خاک رس

حﻼل

خاک رس

(ب)
حﻼل

الیههای خاک رس جده شده هز هم

بسپار

(پ)
بسپار

خاک رس

زنجیرهای بسپاری

شکل  .4روشهای تهیه نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس؛ (الف) بسپارش درجا،

مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس و مدلهای ...

بسپارش

(ب) اختالط محلولی و (پ) آمیختهسازی مذاب[.]23

مسیرهای پویچ در پویچ در برابور عبوور موواد ،نفوذپوذیری آنهوا را

()1

تحت تأثیر قرار میدهند .این تغییر رفتار در نفوذپوذیری ،بوه میوزان
زیادی ،به نحوه توزیو الیوههوای خوا رس در نانوکامپوزیوتهوای

در معادلووه ( ،)1کمیتهووای  S ،Cو  ،Pبووه ترتیووب ،بیووانگر یلظووت

بسپار -خا رس ارتباط دارد .بر اساس نحوه توزیو و جهوتگیوری

مولکو های نفوذکننده در سوطو بسوپار ،ضوریب حبلیوت بسوپار و

الیههای خا رس در نانوکامپوزیتهای بسپار -خوا رس ،مود هوا

رخنه پذیری از بسپار است .عبوه بر این ،رخنوه پوذیری از بسوپار بوا

مختلفی برای پی بینی میزان رخنهپذیری آنها ارا ه شده است.

برخورداری از ضریب حبلیت بسپار و ضوریب نفووذ آن ) (Dو بنوابر

در حالووت کلووی ،بسووپارها بووه دو دسووته بوویریخووت (آمووور ) و

رابطه ( )2قابل محاسبه است[.]01-02

نیمهبلورین 2تقسیم میشوند .نفوذپذیری در بسپارهای بیریخوت بوا
سازوکار انحب  -نفوذ انجام میپذیرد ،به نحوی کوه موواد در بخو
باالدست ،به سطو بسوپار جوذب ،در حجوم آزاد بسوپار پخو

()2

و در

پاییندسوت از سوطو بسوپار دفو مویشووند .ایون

نفوذپووذیری از نانوکامپوزیووتهووای بسووپاری مشووابه بسووپارهای

سازوکار (انحب  -نفوذ) بر اساس قانون هنوری بیوان مویشوود کوه

نیمه بلورین است .در بسپارهای نیمه بلورین و نیز نانوکامپوزیتهای

در قالب معادله ( )1بیان میشود[.]37-01

بسووپاری ،زنجیوورههووای بسووپاری ب وه طووور موونظم کنووار هموودیگر

نهایت در بخ

قرار میگیرند و نسبت به بسپارهای بویریخوت حجوم آزاد کمتوری
1. Amorphous
2. Semi-Crystalline

دارند .در این شرایط و در مقایسه بوا بسوپارهای بویریخوت ،بلورهوا
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به عنوان فواز نفوذناپوذیر عمول مویکننود و نحووه رخنوهپوذیری را
تحت تأثیر قرار میدهند ،به طوری که مسیر نفوذ را تغییر میدهنود
و مولکو های نفوذکننده را بوه یو

حضور الیههای نفوذ ناپذیر خا رس موجب کاه
بسپاری شوده ،بنوابراین کواه

حجم آزاد زمینه

نفوذپوذیری در نانوکامپوزیوتهوای

مسویر پویچ و خومدار هودایت

بسپار -خا رس در مقایسه با بسپار خالص ایجاد میشود .عبوه بور

میکنند (شکل ( .))0ضریب حبلیوت در نانوکامپوزیوتهوا براسواس

مسیر پر پیچ و خوم در برابور

شونده ،از

ضریب حبلیت بسپار بیریخت و کسر حجمی ذرات پخ
رابطه ( )3قابل محاسبه است.

این ،الیههای خا رس به تشکیل ی

عبور مولکو های نفوذ کننده از نانوکامپوزیت میانجامند[.]20
در جدو ( ،)1میزان تأثیر خا رس مونوت موریلونیوت بور کواه
رخنهپذیری مواد مختلف از برخی نانوکامپوزیوتهوای بسوپاری درج
شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،در تمام موارد ،بوا افوزودن

()3

نانوذرات خا رس مونت موریلونیت به زمینه بسوپاری ،نفوذپوذیری
در رابطه اخیر،

ضریب حبلیت نانوکامپوزیت،

بسووپار بوویریخووت و

ضریب حبلیوت

کسوور حجمووی ذرات پخوو

شووونده در

نانوکامپوزیت است.

کاه

تا  %91قابل حصو است.

مییابد و این میزان کاه

موود هووای مختلووف ریاضووی بوورای پووی بینووی رخنووهپووذیری در
نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس ارا ه شده است که در آنها مد

فواز

ریاضی عموما بر حسب نحوه توزی و جهتگیری الیههای خا رس

نانوکامپوزیتهوای بسوپار -خوا رس ،در حالوت کلوی ،از یو

نفوذپذیر شامل فاز بسپار و فاز نفوذناپذیر شامل الیه های خوا رس

در نانوکامپوزیت و سایر عوامل تأثیرگذار (شامل خواص زنجیرههوای

شده در فاز بسپاری تشکیل شدهاند .سه عامول تأثیرگوذار بور

بسپاری و خا رس) تدوین شده است .در ادامه مطالب ،به معرفی و

پخ

نفوذپذیری از نانوکامپوزیتهای بسپار خا رس عبارتند از:
 -کسر حجمی نانوذرات پخ

شده خا رس

مورور اجموالی برخوی مود هوای ریاضوی ارا وه شوده بورای تبیووین
رخنهپذیری نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس پرداخته میشود.

 جهتگیری الیههای خا رس نسبت به جهت اصلی نفوذ نسبت منظر نانوذرات خا رسهنباشت الیههای خاک رس

فاز بلوری

الیه خاک رس جدهشده

مسیر رخنه

ترهوش

شکل  .5مسیر نفوذ مواد در بسپارهای نیمه بلورین و نانوکامپوزیتها].[42
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بسپار زمینه

درصد خاکرس

ماده نفوذکننده

فرهیند تهیه

حد هکثر کاهش رخنهپذیری

منابع

پلی پروپیلن

%0

اکسیژن

اختبط محلولی

%06

03

%2

کربندیاکسید

اختبط محلولی

%01

00

پلی استایرن

%0

آب

اختبط محلولی

%01

00

پلی آمید 6

%3

آب

%10

06

%0

اکسیژن

%00

09

پلی وینیل الکل

%0

هلیوم

%91

09

پلی اتیلن چگا

%1/92

اکسیژن

%06

07

کیتوسان

%0

اکسیژن

%01

01

پلی الکتی
اسید

پلی اتیلن
ترفتاالت

آمیختهسازی
مذاب
آمیختهسازی
مذاب
اختبط محلولی
آمیختهسازی
مذاب
اختبط محلولی

 1-3مدلهای رخنهپذیری در حالت آرهیش موهزی الیدههدای

 Wدر ساختار نانوکامپوزیت موجود است و جهت آنها بر جهت نفووذ

خاکرس

عمود است .مد نیلسن که در قالوب رابطوه ( )0ارا وه شوده اسوت،

مد های رخنه پذیری در نانوکامپوزیوتهوای بسوپار -خوا رس در

رخنه پذیری نانوکامپوزیت ) (Pرا نسبت به رخنهپذیری بسپار خالص

حالت آرای

موازی الیههای خا رس برای پی بینی رخنهپوذیری

نانوکامپوزیتهای دارای ساختار در میان الیهای را اولین بار نیلسن

1

فاقد خا رس ) ( بدست میدهد و در آن زاویه پخ

مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس و مدلهای ...

جدول  .1رخنهپذیری مواد مختلف از نانوکامپوزیتهای بسپاری بر پایه مونت موریلونیت.

نانوالیههای

خا رس و اثر انباشت ذرات در نظر گرفته نشده است.

ارا ه داده است[ .]01همانگونه کوه قوببً اشواره شود ،نفوذپوذیری از
نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس بوه میوزان فوراوان بوه آرایو

و

()0

جهتگیری الیههای خا رس مربوط است .بر اساس مود نیلسون،
قابلیت رخنهپذیری مواد در حالت آرای

موازی الیههای خوا رس

با کسر سطو مقط شکا های بین الیههای خا رس پخو

شوده

در مد نیلسن،

کسر حجمی نانوالیههای پخ

در زمینه بسپاری است و که معاد نسبت

شوده خوا رس
است ،نسوبت منظور

در زمینه بسپاری متناسب و نحوه نفوذ و حرکت مولکو هوا وابسوته

نانوذرات خا رس را بیان میکند که از روی تصواویر میکروسوکوپی

به پیچ خوردگی مسیر است .مطاب شوکل ( ،)6مشواهده مویشوود،

الکترونووی عبوووری و روشهووای محاسووباتی قابوول تعیووین اسووت.

میشود

در معادله ( )0مشاهده میشود کوه نفوذپوذیری از نانوکامپوزیوتهوا

و الیه های خا رس به صورت مستطیلی شکل با طو  Lو ضخامت

میوزان خوا رس و نیوز میوزان

الیه های خا رس به صورت منظم در زمینه بسپاری پخ

بر اساس مود نیلسون بوا افوزای

1. Nielsen

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 17 - No. 101 (2019

01

مقاالت
مسیر رخنه

شکل  .3مسیر عبور مواد از نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس بر اساس مدل نیلسن[.]52

نسبت منظر ذرات روندی کاهشوی دارد .محاسوبه رخنوه پوذیری در

با شعا  Rو ضخامت  Wدر نظر گرفته میشود و نسبت منظور

نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس دارای ساختار در میان الیهای ،بر

معاد نسبت

اساس مد نیلسن ،برای شرایطی بیشتر است که درصود خوا رس

نانوذرات در نانوکامپوزیتها تدوین شوده اسوت .مطواب شوکل (،)9

کمتر از  11درصد حجمی باشد[.]01

در حالت تراکم اند  ،فاصله ذرات قرصی شکل از هم زیواد اسوت و

مد کاسولر 1از سوایر مود هوای پوی بینویکننوده رخنوه پوذیری

این حالت زمانی اتفوا مویافتود کوه حاصولضورب کسور حجموی

موازی الیههای خا رس است کوه

)α

نانوکامپوزیتها در حالت آرای

در مقایسه با مد نیلسن ،پی بینی کواه
مقیاس کوچ

سوری نفوذپوذیری در

را نشان میدهد .بور خوب مود نیلسون ،در مود

است .مد یادشده در دو حالت تراکم اند

نووانوذرات در نسووبت منظوور آنهووا کمتوور از ی و

و زیواد

باشوود (

(شکل ( -)9الف) .مد فردریکسون برای حالت تراکم اند

در قالب

رابطه ( )6بیان میشود.

کاسلر ذرات خا رس به صورت پیوسته در کنار هم تصور میشووند
که از طری شکا های باریکی از همدیگر جدا شده اند .تفاوت دیگر

()6

دو مد یادشده در نحوه محاسبه نسبت منظر است .در مد کاسلر،
نسبت منظر معاد نصف عرض به ضخامت یو

الیوه خوا رس در

نظر گرفته میشود و در واق نسبت منظر مد کاسولر نصوف مود
نیلسن است .مد کاسلر در قالب رابطه ( )0بیان شده است[.]00

در رابطه اخیر k ،بیانگر مقادیر پایینی از کسر حجموی ذرات پخو
شده در زمینه بسپاری و بنابر رابطوه
در حالت تراکم زیاد (

=  kقابول محاسوبه اسوت.

 )αقرصها با هم توداخل مویکننود و

رخنه پوذیری نانوکامپوزیوت را بیشوتر تحوت توأثیر قورار مویدهنود
(شکل ( -)9ب) .در تراکم زیاد قرصها ،رخنهپذیری بر اساس مود

()0

فردریکسون از معادله ( )9پیروی میکند ،که این معادلوه شوبیه بوه
یکی دیگر از مد های پی بینی رفتار رخنهپذیری نانوکامپوزیتهای
بسووپار -خووا رس در حالووت آرایوو

موووازی نووانوذرات ،موود

فردریکسون 2است که در قالب معادله ( )6بیان میشود] .[00در این
مد نوانوذرات پرکننوده بوه صوورت قرصوی شوکل در نظور گرفتوه
میشوند (شکل ( .))9در مد فردریکسون ،هر الیه به صورت قرصی
1. Cussler
2. Fredrickson

01

مد کاسلر است.
()9
در رابطه اخیر μ ،بیانگر مقادیر باالیی از کسور حجموی ذرات پخو
شده در زمینه بسپاری و مطاب رابطوه
است.
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α

 μقابول محاسوبه

 αترهکم هندک

(ب)

α

ترهکم زیاد

شکل  .7وضعیت قرارگیری نانوذرات قرصی شکل بر اساس مدل فردریکسون در حالتهای؛
(الف) تراکم اندک ،و (ب) تراکم زیاد نانوذرات در نانوکامپوزیت].[55

 2-3مدل رخنهپذیری در حالت آرهیدش ندامن م الیدههدای

است که مد نیلسن قابل استفاده نیست و مقدار پوارامتر  Sمعواد

خاکرس

 -1/0در نظر گرفته میشود .در حالت سوم ،صوفحات خوا رس بوه
الیههای خا رس در نانوکامپوزیوت نوامنظم

صورت کامبً تصادفی و ییر موازی در برابر نفوذ مواده جهوتگیوری

باشد (نانوکامپوزیت دارای ساختار در میان الیهای) یا جهت حرکوت

کردهاند و در ایون حالوت پوارامتر  Sمعواد صوفر گرفتوه مویشوود

ماده نفوذکننده عمود بر الیههوای خوا رس نباشود ،بهورهگیوری از

(شکل ( -)9پ) .در سایر حالتها که آرای

الیههوا مووازی و زاویوه

مد های پیشین با خطا همراه است و از این رو ارا ه مدلی جدید که

میانگین جهتگیری الیههای خا رس با جهت نفوذ ماده  θباشود،

این آثار در آن لحاظ شده باشد .ضروری است .ارا ه مدلی جدید کوه

برای محاسب پارامتر  Sمیتوان از این رابطه بهره گرفت:

در شرایطی که آرای

مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس و مدلهای ...

(الف)

در آن جهتگیری الیههای خا رس لحاظ شوده باشود .بوا معرفوی
پارامتری جدید تحت عنوان پوارامتر  Sامکوانپوذیر شوده اسوت .در

()9

شکل ( ،)9سه حالت متعار جهتگیری الیههای خا رس در برابر
عبور مواد را مشاهده میکنید .در هر سه حالت ،جهت نفوذ مواده از

با معلوم بودن پارامتر  Sدر حالتهای مختلف ،میتوان از مود زیور

باال به پایین در نظر گرفته شده است .همانگونه که مشاهده میشود،

که تعمیم یافته مد نیلسن است برای محاسبه میزان رخنه پوذیری

در حالت نخسوت (شوکل ( -)9الوف) ،جهوت نفووذ مواده عموود بور

نانوکامپوزیووتهووای بسووپار -خووا رس در حالووتهووای مختلووف

صفحات خا رس است .این حالت دقیقاً بور مود نیلسون منطبو

سود جست:

است .در این حالت مقدار پارامتر  Sمعاد  1در نظر گرفته میشوود.
حالت بعدی وقتی پی

میآید کوه الیوههوای مووازی خوا رس در

()7

راستای جهت نفوذ ماده باشد (شکل ( -)9ب) .در این حالت بودیهی
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در نفوذپوذیری

ویژگیهای موواد بسوپاری مختلوف ،توسوعه و بهبوود دادهانود .وو 1و

نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس در حالتی کوه جهوت الیوههوای

همکاران ،طی پژوهشی تأثیر عدم تحر

زنجیرههای بسپاری ( )ζبر

خا رس عمود بر جهت نفوذ باشند ( )S=1اتفا میافتد .دلیل این

قابلیت رخنهپذیری در نانوکامپوزیتهای بسوپاری را بررسوی کورد و

امر ،تشکیل مسیر پر پیچ و خم در داخول نانوکامپوزیوت اسوت ،کوه

مد نیلسن را برای این قبیل نانوکامپوزیتها اصبح کردند ζ .عاملی

مولکووو هووای نفوذکننووده را نوواگزیر بووه طووی مسوویری طوووالنیتوور

برای زنجیرههای بسپاری سخت شده است که مان رخنهپذیری مواد

بنابر رابط باال ،میتوان پی برد که بیشترین کواه

نفوذکننووده از نانوکامپوزیووت موویشووود و بووا افووزای

میکند].[06

نفوذپذیری نانوکامپوزیت کاه

میووزان آن،

مییابد .عامل دیگری کوه آنهوا در

اصبح مد نیلسن بهکار گرفتند ،پارامتر  Hاست که حاکی از فاصله
بووین دو الیووه خووا رس اسووت .بوور اسوواس موود یادشووده ،نسووبت
رخنه پذیری نانوکامپوزیوت بوه بسوپار خوالص در قالوب رابطوه زیور
قابل محاسبه است].[09

(الف)

ζ

()11

در تحقیقی دیگر ،بوون 2و همکاران با در نظر گرفتن تأثیر فاز بلورین
بسپاری بر رخنه پذیری نانوکامپوزیتهای بسوپار -خوا رس ،مود
اصبح شده جدیدی را به صورت زیر پیشنهاد دادند ].[61
(ب)

()11

در رابطه اخیر،

نمایانگر رخنهپذیری بسپار نیمه بلورین

به همراه میزان خا رس موجود در آن اسوت.

درجوه بلوورینگی

بسوووپار اسوووت .در مطالعوووات تجربوووی انجوووام شوووده بووور روی
قابلیووت رخنووهپووذیری بخووار آب ) (WVTRنانوکامپوزیووتهووای
(پ)

پلی آنیلین -خا رس نشاندهنده دقت نسبتاً باالی مد ارا ه شوده

شکل  .8جهتگیریهای مختلف الیههای خاکرس در برابر

است .مطاب شکل ( )7نتای حاصل از مد پیشونهاد شوده توسوط

نفوذ مواد از نانوکامپوزیتها].[53

بوون و همکاران با لحاظ کردن مقادیر  1/10و  ،1/3به ترتیب ،بورای
پارامترهای  Sو

 3-3مدلهای رخنهپذیری در حالتهای خاص

با دادههوای تجربوی در تطواب اسوت .دادههوای

تجربی و نیز نتای حاصل از مد ارا ه شده نشان داد کوه در بسوپار

مد رخنه پذیری نیلسن به عنوان مد پایه در تحلیل رخنه پوذیری

پلی الکتی

نانوکامپوزیووتهووای بسووپار -خووا رس بووهکووار گرفتووه موویشووود.

 0درصد وزنی ،رخنهپذیری بخار آب تا بوی

با این حا  ،پژوهشگران شکلهای اصبح شوده ایون مود را بورای

مییابد.

اسید نیمه بلورین ،با افزای

درصد خا رس از صفر به
از  21درصود کواه

حالتهای خاص نانوکامپوزیوتهوای بسوپار -خوا رس ،بور اسواس
1. Xu
2. Bowen
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مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس و مدلهای ...

(الف)
161
نانوکامپوزیتهای  PLAآبكاریشده

101

مدل جدید

111
91
61

)]WVTR(gm-mil/[m2-day

121

01
21
5

4

1

2
3
مﺤتوهی خاک رس (درصد رطوبت)

1

1

(ب)
شکل( .9الف) تصاویر  TEMنانوکامپوزیت پلی الکتیک اسید حاوی  %2وزنی خاکرس ،و (ب) دادههای تجربی و نتایج حاصل از
تأثیر مدل اصالح شده بوون بر رخنهپذیری بخار آب از نانوکامپوزیتهای پلی الکتیک اسید -خاکرس].[59

از عواموول مهووم تأثیرگووذار بوور رخنووهپووذیری نانوکامپوزیووتهووای

رخنه پذیری نانوکامپوزیت موی شوود (شوکل ( .))11چووداالکیس 1و

بسپار -خا رس ،انباشت الیههای خا رس است .انباشت الیههوای

همکاران ،با معرفی عاملی جدید تحت عنوان پوارامتر  ،Nمود هوای

خا رس در شرایطی رخ میدهد که درصد بواالیی از خوا رس در

ارا ووه شووده بوورای تبیووین رخنووهپووذیری نانوکامپوزیووتهووای دارای

تهیه نانوکامپوزیت بهکار رود و به دلیل ایجاد محودودیت در فراینود

آرای

پارامتر N

اختبط فازهوای بسوپاری و پرکننوده ،الیوههوای خوا رس فضوای

نشاندهنوده تعوداد الیوههوای خوا رس در یو

مناسبی ب رای پخ

منظم و نامنظم الیههای خا رس را اصبح کردند.

ذره از خوا رس

شدن منظم نداشته باشند .ایون امور عوبوه بور

مستقل در نانوکامپوزیت است .بدیهی است که  N=1مربوط به حالت

نسبت منظر نانوذرات ،باعث به وجود آمودن حفورههوایی بوا

الیهالیه شدن کامول خوا رس در نانوکامپوزیوت اسوت .مود هوای

مقیاس بزرگ در زمینه بسپاری میشود و با ایجاد مسویری کوتواه و

اصبحشده چوداالکیس برای نانوکامپوزیوتهوای بسوپار -خوا رس

میانبر برای عبور مواد ،در مقایسه با آرای هوای مووازی و تصوادفی

موازی و نامنظم همراه با انباشت الیوههوا ،بوه ترتیوب،

کاه

الیههای خا رس  ،موجب کاه

مقاوموت انتقوا جورم و افوزای

دارای آرای

در معبدالت ( )12و ( )13بیان شده است].[00
1. Choudalakis
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مقاالت
مسیر پیچ در پیچ

مسیر میانبر

شکل  .13تأثیر انباشت الیههای خاکرس بر مسیر نفوذ مواد در نانوکامپوزیتهای بسپار -خاک].[59

بین سطحی ،عامل فعا سطحی و زنجیرههای بسپاری اسوت کوه از

()12

این قرار محاسبه میشود:
()10

()13
در بسیاری موارد ،وجود نوواحی بوین سوطحی خوالی بوین فازهوای
زمینوووه بسوووپاری و پووورکن کوووه از نحووووه بووورهمکن

میوووان

عامل

بیانگر تأثیر نفوذپذیری در تموامی یلظوتهوای فواز پورکن

است که بر اساس رابطه ذیل قابل محاسبه است:

عوامل فعا سطحی اصبحکننوده سوطو خوا رس و زنجیورههوای
بسووپاری تشووکیل موویشووود ،تأثیوور مسووتقیمی بوور رخنووهپووذیری از
نانوکامپوزیتهای بسوپار -خوا رس اصوبح شوده دارد .سوورنتینو

()16

1

و همکاران بر اساس معادلوه ( )10بوا در نظور گورفتن نوواحی بوین

در رابطووه اخیوور،

سطحی ،مد جدیدی به صورت زیر ارا ه کردند:

بین سطحی و
مقووودار

()10

در رابطه اخیر،

=

ضریب نفوذ نسوبی نانوکامپوزیوت،

نفوذ نسوبی زمینوه بسوپاری و

تأثیور بورهمکن

ضوریب

انووود

ضووریب نفوووذ زمینووه بسووپاری،

حجووم

حجم نانو الیهها را نشان میدهد .در موواقعی کوه
باشووود و همچنوووین در حالوووت

 ،اندازهگیری مقادیر

و

و

دشوار است].[61

در جدو ( ،)2پارامترهای بهکار رفته در معرفی مد های ریاضی در
این مقاله به همراه عبیم اختصاری آنها درج شده است.

میوان منواط
1. Sorrentino
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رفتار رخنهپذیری نانوکامپوزیتها.

بسپار -خا رس لحاظ شده است .از مهمترین خواص خا رس کوه
عﻼمت

در تدوین مد های ریاضی مورد توجه قرار گرفته ،میتوان به میزان،

هختصاری

اندازه ذرات ،جهوت گیوری و انباشوت ذرات و الیوههوای خوا رس

رخنهپذیری نانوکامپوزیت

P

موجود در نانوکامپوزیت اشواره کورد .در خصووص ویژگویهوای فواز

رخنهپذیری بسپار خالص

P0

بسپاری کوه در ارا وه مود هوای رخنوه پوذیری نانوکامپوزیوتهوای

کسر حجمی نانوالیهها

Ø

بسپار -خا رس در نظر گرفته شده ،نیز میتوان از میزان بلورینگی

نسبت منظر نانوذرات

a

و سخت شدن زنجیورههوای بسوپاری یواد کورد .مود هوای ریاضوی

شعا

R

نسبت منظر و کسور حجموی نوانوذرات

طو

L

پارهمتر

نشان میدهند که با افزای

شوووده خوووا رس در زمینوووه بسوووپاری ،رخنوووهپوووذیری

پخو و

نانوکامپوزیووتهوووای بسوووپار -خووا رس بوووه نحوووو چشووومگیری

ضخامت

W

جهتگیری الیههای خا رس

S

زنجیرههای بسپاری سختشده

ζ

فاصله بین دو الیه خا رس

H

تعداد الیههای خا رس

N

رخنهپذیری بسپار نیمه بلورین و خا رس

Pc+n%MMT

ضریب نفوذ نسبی در نانوکامپوزیت

Dc
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برهمکن

میان مناط بین سطحی

’a

ضریب نفوذ بسپار خالص

D0

حجم بین سطحی

Vs

حجم نانو الیهها

Vf

 .4نتیجهگیری کلی
افزودن الیههای نفوذناپذیر خا رس به زمینههای بسپاری به منظور
تهیه نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس موجب تغییر در نفوذپذیری
آنها میشود .دلیل این امر به عملکرد سدگونه الیههای خا رس به
عنوان سدهایی نفوذناپذیر و همچنین ایجاد مسیرهای پیچدرپویچ در
برابر عبور مواد در نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس مربوط اسوت.
طی سا های اخیر ،پژوه های مختلفی در خصوص تحیل ریاضی و
مد سازی نفوذپوذیری ایون دسوته از موواد نانوکوامپوزیتی انجوام و
مد های ریاضی مختلفوی در ایون خصووص پیشونهاد شوده اسوت.
در مد های ارا ه شده ،تأثیر خواص و ویژگیهای فاز بسپاری و فواز

کاه

مییابد .با این حا  ،چال

اساسی در خصوص بهرهگیوری از

موود هووای ارا ووه شووده بوورای پووی بینووی میووزان رخنووهپووذیری
نانوکامپوزیتهای بسپار -خا رس ،تعیین دقی برخی پارامترهوای
موجود در مد ها از قبیل مقدار واقعی نسبت منظر ذرات خوا رس
و جهت گیری الیههای آن در نانوکامپوزیت است.

مروری بر نانوکامپوزیتهای بسپار -خاکرس و مدلهای ...

جدول  .2پارامترهای بهکار رفته در مدلهای پیشبینیکننده
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