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چکیده
در اين مقاله ،خواص مکانیکی و جذب انرژی فوم نانو کامپوزيت پلیيورتان با چگالی
مشخص و تقويتشده با درصد وزنی از نانو ذرات کاربید سیلیسیم ( )SiCتحت بارگذاری
شبه استاتیکی و دينامیکی بررسی میشوند .به منظور ساخت نمونههای آزمايش ،ابتدا نانو
ذرات کاربید سیلیسیم در مايع پلیآل ترکیب شده و سپس با اضافه کردن مايع متیلن دی
ايزوسیانات ،فوم نانو کامپوزيت پلیيورتان بدست میآيد .برای بررسی خواص مکانیکی
نمونههای آزمايش ،آزمونهای کشش،فشارو تست دينامیکی انجام شده است .عالوه براين،
با استفاده ازدستگاه میکروسکوپ الکترونی تأثیر نانو ذرات در رفتار مورفولوژی سلولی فوم
نانو کامپوزيت مشخص گرديد .نتايج حاصل از آزمونهای تجربی نشان دادند،که استحکام
کششی ،فشاری و جذب انرژی برای فوم نانو کامپوزيت تقويت شده با نانو ذرات کاربید
سیلیسیم بیشتر ازفوم پلیيورتان خالص میباشد .عالوه براين ،با افزودن  %1نانو ذره SiC
به فوم پلیيورتان ،مدول االستیسیته و جذب انرژی به ترتیب به میزان  %7و  %63افزايش
میيابد .همچنین توزيع اندازه سلول درفوم نانو کامپوزيت تقويت شده با ذرات  SiCدر
مقايسه بافوم پلیيورتان خالص کوچکتر شده و منجر به افزايش چگالی سلول میشود.
نتايج حاصل از اين تحقیق نشان میدهد که فوم نانو کامپوزيت پلیيورتان تقويت شده با
نانو ذرات  SiCمیتواند به عنوان جاذب انرژی در صنايع مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
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فومهای پلیيورتان از نوع پلیمرهای گرماسخت ،با خواص
متنوع از واکنش پلی آل و متیلن دی ايزوسیانات تهیه
میشوند .با توجه به نوع و شکل آن در مصارفی چون صنايع
خودروسازی ،پوشش پلها ،کف مخازن و ضربهگیرهای
آسانسوراستفاده میشوند .مهمترين امتیاز اين نوع فومها،
تولید آسان ،تمايل به چسبندگی باال ،افزايش جذب انرژی،
مقاومت در برابر سايش و خوردگی میباشد .خواص
مکانیکی فومها وابسته به ديواره و هندسه سلول دارد .عالوه

بر اين ،مقاومت خمشی و فشاری مناسب اين فومها تابع
دانسیته و وزن مخصوص آن میباشد .امروزه تحقیقات
گستردهای درزمینه مواد مرکب پايه پلیيورتان صورت
گرفته است .نتايج تحقیقات حاکی از آن است که به دلیل
مقاومت حرارتی پايین و به واسطه رشد سلول درون قالب،
سطوح محیطی قالب مستحکمتر از هسته مرکزی آن
میباشد .لذا اضافه کردن افزودنیها به پلیيورتان خالص
باعث بهبود خواص متعددی از قبیل افزايش قابلیت میزان
جذب انرژی ،استحکام کششی و فشاری میگردد.

* نويسنده مسئولm.rezvani@semnaniau.ac.ir :
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ،دانشکده مهندسی ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ايران
 .2استاديار ،مرکز تحقیقات استراتژيک انرژی و توسعه پايدار ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ايران
 .3دانشیار  ،دانشکده فناوری نانو ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران
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نانو کامپوزيتها دسته جديدی از مواد هستند که در
مقايسه با ذرات میکرونی ،به علت داشتن سطح ويژه بسیار
زياد سبب تماس بیشتر با زمینه پلیمری میشوند و در
نتیجه فومی با ساختار يکنواختتر و خواص مطلوبتر تولید
میکنند ] .[1نانو ذرات عموماً دارای ويژگیهای مکانیکی و
گرمايی خیلی بااليی هستند .درحالیکه مواد پلیمری در هر
دو ويژگی گرمايی و مکانیکی ضعیف میباشند .عالوه بر اين
انرژی سطحی نانو ذرات بسیار باالست .بنابراين در سطح
مولکولی توانايی خوبی در مخلوط شدن با زنجیرهای
پلیمری دارند ] .[2با اتکا به سطح واکنش بین نانو ذرات و
يک زنجیر پلیمری ،میتوان مادهای ممتازتر و با ثبات
گرمايی بیشتر تولید کرد .انرژی سطحی باال در نانو ذرات،
به تراکم آنها بستگی دارد و در بیشتر مواد پخش کردن نانو
ذرات در يک بستر پلیمری بسیار دشوار است .نانو ذرات
متراکم شده همانند يک نقص عمل میکنند و میتوانند بر
روی عملکردهای پلیمر اثر منفی بگذارند .به اين ترتیب،
برای پخش کردن نانو ذرات در داخل بستر شبکهای پلیمر
هنگامی که آنها در حالت مايع هستند ضروری میباشد
] .[2مطالعات اخیر نشان داده است که تزريق مقدار کمی
نانو ذرات میتواند هردو ويژگی مکانیکی و گرمايی
کامپوزيتهای پلیمری را بهبود بخشد .فامیلی و همکاران
] ،[3اثر اندازه و مقدار نانو سیلیکا راروی فوم پلیاستايرن
بررسی کردند .نتايج نشان دادند که در فوم پلی استايرن
خالص ،توزيع اندازه سلول پهن تر و در نتیجه چگالی
کمتری در مقايسه با فوم نانو کامپوزيت پلیاستايرن نانو
سیلیکا دارد.
محفوظ و همکاران ] [4نشان دادند که افزودن  3درصد
وزنی نانو ذرات اکسید تیتانیم به ترتیب منجر به افزايش
مقاومت خمشی و مدول يانگ به اندازه  %30و  %62میشود.
زو و همکاران ] [5نشان دادند که فوم پلیيورتان تقويت
شده با  1/96درصد وزنی نانو ذرات رس باعث افزايش حدود
 152%مقاومت فشاری و افزايش  %110مقاومت کششی در
مقايسه با فوم پلیيورتان خالص میشود .عالوه بر اين،
چندين مطالعه نشان دادند که با افزودن مقادير کمی از نانو
ذرات سیلیکا ،بهبود در خواص مکانیکی فوم پلیيورتان
بوجود میآيد ] ،[9-6در حالی که مطالعه انجام شده توسط
جاونی و همکاران ،برخالف نانو ذرات سیلیکا ،خواص
مکانیکی فوم پلیيورتان با اضافه کردن نانوذرات SiO2
کاهش میيابد ].[10
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هدف اصلی اين تحقیق بررسی نقش نانوکاربید سیلیسیم
بهعنوان تقويتکننده به فوم پلیيورتان برای بهبود خواص
مکانیکی و میزان جذب انرژی میباشد .در اين مطالعه ،يک
درصد وزنی ] [11از نانو ذره  SiCبه عنوان تقويت کننده
به مخلوط پلیآل و متیلن دی ايزوسیانات اضافه نموده که
اين مقدار در بازه  0/5تا  2درصد وزنی از تزريق نانو ذرات
باعث بهبود خواص فوم پلیمری میشود ]13و .[12نتايج
حاصل از اين تحقیق در صنايع مختلف از جمله صنايع
خودروسازی و هوافضا که تحت بارهای دينامیکی می
باشند ،به عنوان جاذب انرژی کمک شايانی خواهد نمود.

 -2ساخت نمونههاي آزمایش
نمونههای نانوکامپوزيت ،از دو ماده اصلی شامل فوم
پلیيورتان و تقويت کننده تشکیل شده است .فوم
پلیيورتان شامل مايع پلیآل و متیلن دیايزوسیانات
) (MDIاز شرکت هومان شیمی و نانو ذرات ) (SiCبا
میانگین اندازه قطر  50نانو متر به عنوان تقويت کننده
استفاده شده است .در اين مطالعه ،نمونههای آزمايش
مطابق جدول  ،1برای آزمونهای کشش و فشار با چگالی
 200 kg/m3آماده شدهاند.
برای ساخت نمونهها ،ابتدا نانو ذرات کاربید سیلیسیم به
مايع پلیآل اضافه شده و با همزن مکانیکی اختالط صورت
میگیرد .سپس با اضافه کردن مايع متیلن دیايزوسیانات،
فوم نانو کامپوزيت پلیيورتان بدست میآيد.
جدول  -1مقدار وزنی مواد برای ساخت نمونههای استاند
مشخصات

نمونه فشاري

نمونه كششی

چگالی)(kg/m3

200

200

پلی اُل ()gr

19

5/7

15

4/ 5

0/34

0/102

دي
ایزوسیانات()gr
نانوذرات()gr

 -3آزمونهاي تجربی
 – 1-3آزمون كشش

رفتار کششی نمونه های تولید شده فوم پلی يورتان خالص
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ورفوم نانو کامپوزيت پلیيورتان به وسیله دستگاه کشش
 SANTAMمدل  M40بررسی و مطالعه شد .مطابق شکل
( ،)1نمونههای دمبلی شکل با سطح مقطع  13×14میلیمتر
بر اساس استاندارد  ASTMD638آماده و با سرعت
 20mm/minتحت کشش قرار گرفتند .عالوه بر اين برای
ثبت مدول کشسانی در ناحیه االستیک ،از يک دستگاه
کرنشسنج استفاده شد .به منظور کاهش خطای فردی و
آزمايشگاهی ،آزمون کشش بر روی هر يک از نمونهها سه
بار انجام شده و میانگین نتايج محاسبه شدند.

 -3-3میکروسکوپ الکترونی روبشی)SEM( 1

برای بررسی مورفولوژی سطح و تعیین چگالی سلول،
نمونههای فوم پلیيورتان خالص و فوم نانوکامپوزيت
پلیيورتان را به مدت  5دقیقه در نیتروژن مايع غوطهور و
سپس میشکنند .سطوح شکسته شده با طال توسط دستگاه
اليه نشان مدل  DSRپوشش داده شده و در نهايت به کمک
میکروسکوپ الکترونی روبشیمدل  XL30مورد بررسی قرار
گرفت .چگالی سلولها با شمارش تعداد سلولهای موجود
در يک عکس از معادله زير تعیین میشوند ].[14
32

() 1

 NM 2 
N0 
 A 

در معادله ( No )1چگالی سلول در واحد حجم A ،مساحت
تصوير میکروسکوپ الکترونی روبشی N ،تعداد سلولهای
شمارش شده در مساحت  M ،Aبزرگنمايی تصوير
میکروسکوپ الکترونی روبشی میباشد.

 -4تحلیل نتایج
 – 1-4بررسی مورفولوژي سلولی
(الف)
شکل -1نمونه استاندارد تست کشش

 -2-3آزمون فشار

برای بدست آوردن منحنی نیرو -جابجايی تحت بارگذاری
شبه استاتیک و دينامیک ،نمونههايی بر اساس استاندارد
 ASTM-C365و با ابعاد  50×50×50میلیمتر مطابق
شکل ( )2ساخته شده و و با سرعت  10mm/minو با
حداکتر  %70فشردگی مورد آزمايش قرار گرفتند.

شکل  -2مراحل مختلف آزمون فشار

Scaning Electron Microscopy

مجله مدلسازی در مهندسی

برای بررسی دقیقتر مورفولوژی سطحی و اندازه سلولها به
ترتیب از نرم افزارهای  Material Plusو
 Microstructure Measurementاستفاده شده است.
تصوير برداری نمونهها با بزرگنمايی  20برابر با ولتاژ 15
کیلو ولت طوری انتخاب گرديد ،که حداقل  50سلول در
تصوير نمايان شود .در شکل ( ،)3مورفولوژی سلولی برای
نمونههای فوم خالص پلیيورتان ( شکل  -3الف) و فوم نانو
کامپوزيت پلیيورتان تقويت شده با ذرات ( SiCشکل -3
ب) نشان داده شده است .همانطور که از شکل مشخص
میباشد ،چگونگی توزيع اندازه سلول با تجزيه تحلیل آماری
از روی دادههای سلول بدست میآيد .بنابراين ،با مرتب
کردن اندازه سلول از بزرگترين به کوچکترين قطر سلول
میتوان به توزيع يکنواخت سلولها پی برد.
در شکل ( ،)4نسبت بزرگترين قطر سلول به کوچکترين
قطر سلول نشان داده شده است .همانطور که مالحظه
میشود ،اين نسبت در نمونه فوم پلیيورتان خالص برابر
 1/37بوده و نشان دهنده يکنواختی بیشتر سلولها است.

1
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اما وجود نانو ذرات کاربید سیلیسیم باعث شده تا اين نسبت
برابر 3/37شود .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که وجود نانو
ذرات در فوم پلیيورتان منجر به کاهش يکنواختی اندازه
سلولها و افزايش تعداد سلولها میشود.

(الف)

شکل  -5چگالی سلول نمونههای فوم پلیيورتان خالص و فوم
نانو کامپوزيت
 – 2-4خواص كششی

(ب)

شکل -3تصاوير مورفولوژی سلولی با میکروسکوپ الکترونی
الف) فوم خالص پلیيورتان با چگالی8/94×10-10cell/cm2
و  115سلول ،ب) فوم نانو کامپوزيتی تقويت شده باذرات
 SiCبا چگالی  2/17×9-10cell/cm2و  208سلول

منحنیهای تنش-کرنش مربوط به نمونههای فوم
پلیيورتان خالص و فوم نانوکامپوزيت پلیيورتان تقويت
شده با ذرات  SiCدر شکل ( )6نشان داده شده است.
همچنین ،به منظور مقايسه بهتر ،مقادير تنش تسلیم-
استحکام کششی ومدول االستیسیته فوم پلیيورتان و فوم
نانوکامپوزيت پلیيورتان به ترتیب در شکلهای ( )7و ()8
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با
افزايش  %1نانو ذرات  SiCبه فوم پلیيورتان ،مدول
االستیسیته به میزان  %8و تنش تسلیم و استحکام کششی
به ترتیب به میزان  %7و  %22و نسبت فوم پلیيورتان خالص
افزايش يافته است.

شکل  -4اندازه قطر سلول در نمونههای فوم پلیيورتان خالص
و فوم نانو کامپوزيت

همچنین ،توزيع يکنواخت نانو ذرات در فرآيند تولید فوم و
گسستن پیوند پلیمری در ساختار فیزيکی پلیيورتان ،باعث
ريز شدن وتراکم سلولها شده است .همانطور که در شکل
( )5مشاهده میشود ،با افزودن  %1نانو کاربید سیلیسیم به
فوم پلیيورتان %27 ،رشد تراکم سلولی بوجود میآيد.
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شکل  -6نمودار تنش-کرنش فوم پلیيورتان و فوم نانو
کامپوزيت
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 – 3-4جذب انرژي تحت بارگذاري شبه استاتیک

در شکل ( ،)9منحنی نیرو-جابجايی نمونههای آزمايش
تحت فشار محوری شبه استاتیک نشان داده شده است .به
طور کلی منحنی نیرو -جابجايی فوم دارای سه منطقه
میباشد .منطقه اول :ناحیه االستیک ،منطقه دوم :تنش
مسطح و منطقه سوم :ناحیه چگالش فوم.

شکل -9مقايسه نمودار نیرو جابجايی بین فوم خالص و فوم نانو
کامپوزيت تحت نیروی فشاری شبه استاتیک

شکل  -7مقايسه تنش تسلیم و استحکام نهايی بین فوم خالص
و فوم نانو کامپوزيت

شکل  -10مقايسه میزان جذب انرژی بین فوم خالص و فوم
نانو کامپوزيت تحت نیروی فشاری شبه استاتیک

 -5آزمون دینامیکی

شکل  -8مقايسه مدول االستیک بین فوم خالص و فوم نانو
کامپوزيت
با توجه به شکل ( ،)9سطح زير منحنی نیرو -جابجايی میزان
انرژی جذب شده را نشان میدهد .همانطور که در شکل ()10
نشان داده شده است ،جذب انرژی در نمونههای فوم پلیيورتان
خالص و فوم نانو کامپوزيت پلیيورتان تقويت شده با ذرات SiC
به ترتیب برابر  69/97 kJو  190/92 kJمیباشد .بنابراين ،با
افزودن  %1نانو ذره  SiCبه فوم پلیيورتان جذب انرژی به اندازه

 63%افزايش میيابد.
weight
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به منظور بررسی رفتار دينامیکی فوم پلی يورتان و فوم نانو
کامپوزيت ،از دستگاه سقوط وزنه 1مطابق شکل ()11
استفاده شده است .در اين آزمون يک وزنه با جرم 25 kg
از يک ارتفاع مشخص و با سرعت  2/6 m/sبر روی
نمونههايی با ابعاد 50×50×50میلیمتر سقوط کرده و باعث
لهیدگی فومها میشوند .با استفاده ازسنسورهايی که بر
روی دستگاه قرار گرفته ،مقادير نیرو و طول لهیدگی فوم
تعیین میشود .همچنین ،بر روی وزنه ضربه زننده يک
شتاب سنج قرار دارد که اين شتاب سنج به صورتی که در
شکل( )11نشان داده شده است به کامپیوتر وصل شده و
نمودار تغییرات شتاب -زمان را نمايش میدهد.

1Drop
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 -6نتیجه گیري

شکل  -11شماتیک دستگاه سقوط وزنه و سنسور شتاب سنج

شکل ( ،)12مقدار انرژی جذب شده توسط فوم پلیيورتان
و فوم نانو کامپوزيتی تحت اثر بار دينانیکی را نشان میدهد.
همانطور که از شکل مشخص است ،میزان انرژی جذب شده
فوم نانو کامپوزيت در مقايسه با فوم خالص  %51افزايش
يافته است .همچنین با مقايسه انرژی جذب شده در حالت
بار شبه استاتیک و بار دينامیکی ديده میشود که انرژی
جذب شده تحت بار دينامیکی برای فوم خالص 127/79 J
بوده که حدود  %45نسبت به بارگذاری شبه استاتیک
افزايش يافته است .در حالی که برای فوم نانو کامپوزيت
تقويت شده با نانو ذرات  SiCانرژی جذب شده تحت بار
دينامیکی 209/64 Jبوده که نسبت به بارگذاری شبه
استاتیکی حدود  %9انرژی افزايش میيابد.

در اين مقاله ،مطالعه آزمايشگاهی درخصوص خواص
مکانیکی و جذب انرژی فوم پلیيورتان خالص و فوم
نانوکامپوزيت تقويت شده با نانو ذرات  SiCتحت بارگذاری
شبه استاتیک و دينامیک انجام گرديد .برای اين منظور،
نمونههای آزمايش تحت کشش محوری و فشار محوری قرار
داده شدند .نتايج آزمايشگاهی نشان دادند که خواص
کششی و فشاری فوم نانو کامپوزيت تقويت شده با نانو ذرات
 SiCنسبت به فوم پلیيورتان خالص بهبود يافته و جذب
انرژی حاصل از بارگذاری دينامیکی در مقايسه با فوم خالص
 %51افزايش يافت .در واقع نانو ذرات مورد استفاده در اين
پژوهش اندازه سلولها را کاهش داده و به واسطه نسبت
ابعادی خوب سلولها ،مراکز هسته گذاری زيادی در پلیمر
ايجاد کرده و منجر به افزايش چگالی سلولی گرديد.
همچنین چسبندگی سلولی پلیمر با وجود نانو ذرات SiC
افزايش يافته و مقاومت به رشد سلول در حین فرآيند فوم
شدن افزايش يافت .بنابراين نتايج حاصل از اين تحقیق در
سازههايی که تحت بارهای دينامیکی میباشند ،از فوم
پلیيورتان تقويت شده با نانو ذرات  SiCمیتوان به عنوان
جاذب انرژی استفاده نمود.

شکل  -12مقايسه تغییرات انرژی جذب شده برحسب زمان
بین فوم خالص و فوم نانو کامپوزيت تحت بار دينامیکی
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