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 یـ، به منظور بررسی ميزان اصالح سـطحی. با گليسيدوکسی پروپيل تري متوکسی سيالن آمایش شدpH در این تحقيق نانو سيليکا تحت شرایط مختلف
، چگـالی، نـانو ذرهpH  جهت بررسی مشخصات ذرات آزمونهـاي.سري آزمونها بر روي ذرات و بر روي پوشش شفاف پلییورتان حاوي نانو ذرات انجام شد
 آزمون کدورتسنجی در حاللهـایی، همچنين جهت بررسی شيمی سطحی ذرات آمایش شده. آناليز عنصري و پتانسيل زتا انجام شد،طيفسنجی زیر قرمز
. در طـی فرآینـد آمـایش مـیباشـدpH  نتایج نشان داد ميزان حضورالیه اپوکسی سيالن درسطح وابسـته بـه تنظـي.با عامل حالليت متفاوت انجام گرفت
. ) مشـاهده گردیـد5-6  بـينpH ( ) و باالي نقطه ایزوالکتری سـيليکا4.7( بيشترین ميزان واکنش در شرایط نزدی به نقطه ایزوالکتری اپوکسی سيالن
 نمونه با درصـد ميـزان سـيالن بيشـتر در.حضور سيالن در سطح منجر به کاهش نسبی چگالی ذرات و افزایش نقطه ایزوالکتری ذرات آمایش شده گردید
 این پدیده به دليل افـزایش آبگریـزي ذرات اصـالح.) کمتر نشان دادδP( ) باالتر و قطبيتδH(  قابليت پراکنش بهتري در حاللهاي با پيوند هيدروژنی،سطح
 آزمون دیناميکی مکـانيکی حرارتـی، جهت کمی کردن بره کنش سطح ذره با بستر رزینی آزمونهاي استحکام کششی.شده و کاهش قطبيت آنها میباشد
 نتـایج حـاکی از افـزایش. در ی رزین یورتانی بررسی گردیـدBuchholz  و سختی دندانهاي به روشDMTA (Dynamic Mechanical Thermal Analysis)
بره کنش فيزیکی و شيميایی بين ذرات آمایش شده و رزین بوده که نتيجه آن تغيير قابل مالحظهاي در خواص مکانيکی این نانو پوششهـا در مقایسـه بـا
.پوششهاي حاوي نانو سيليکاي آمایش نشده است
. سختي دندانهاي، زتا پتانسيل، اپوكسي سيالن،آمايش سطحي، نانو سيليکا:واژههاي كليدي
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In this work, nano silica was modified by Glycidoxy propyl trimethoxy silane at different pH conditions. In order to study the
surface treated particles, some testes on particles and poly urethane clear coat containing nano particles were performed. To
characterize the particles some tests such as pH, density, FT-IR, elemental analysis and zeta potential were performed.Also in
order to study surface chemistry of treated particles, Turbidity of particle in two solvents with different solubility parameters was
implemented. The results show that the pH of treating bath, highly affects on amount of grafting. Maximum grafting content was
obtained at isoelectric point of silane (4.7) and above isoelectric point of silica (5-6). Grafting silane on silica Surface causes the
density of particles decrease and the isoelectric point increases. Sample with higher grafting has better dispersion stability in
solvents with higher hydrogen bonding parameter (δH) and lower polar parameter (δP).This phenoma is because of increasing
hydrophobisity of treated particles and decrease of polarity. Inorder to quantify interaction of particles with poly urethane matrix,
Tensile strength, DMTA and Buchhol Hardness, were performed. The results were representative chemical and physical
interaction between treated particles and poly urethane matrix which is increase considerably mechanical properties of nano
composite. J. Color Sci. Tech. 9(2015), 21-33©. Institute for Color Science and Technology.
Keywords: Nano silica, Surface treatment, Epoxy silane, Zeta potential, Indentation hardness, DMTA.
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1ـ مقدمه
نانو سيليکا به عنوان یکی از مهـ تـرین ذرات معـدنی بـه دليـل داشـتن
سختی نسبتا باال و ضریب شکست پایين بـراي بهبـود خـواص مکـانيکی
نظير مقاومت به سـایش ،خـراش و سـختی پوشـشهـاي شـفاف مـورد
استفاده قرار میگيرد [ .]1، 2نانوذرات سيليکا به دليل داشتن گروههـاي
هيدروکسيل سطحی و قطبيت باال و کشش سـطحی زیـاد ،سـازگاري و
بره کنش مناسبی با محيطهاي آلی ندارد .بـه ایـن جهـت سـطح ایـن
ذرات به منظور بهبود بره کنشهاي شيميایی و فيزیکـی بـا پليمرهـاي
آلی اصالح میگردد [ .]3همچنين اصالح سطحی باعـ کـاهش انـرژي
سطحی نانو ذرات و تمایل کمتر به ایجاد تجمعات در آنها میشود ] .[4از
بين روشهاي موجود جهت اصالح سطحی ،اصالح با مواد پیونـد دهنـده
سيالنی 1مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است [ .]5، 6انتخاب
نوع سيالن بر اساس نوع و ساختار شـبکه پليمـري و گـروههـاي عـاملی
موجود در پليمر انجام میگيرد [ .]7با انتخاب مناسب سـيالن مـیتـوان
سازگاري ذره را با شبکه پليمري به هنگام پراکنش و فرآیند پخت بهبـود
داد .این افزایش بره کنش میتواند باع افزایش چسبندگی بين سـطح
سيليکا و شبکه پليمري گـردد [ .]5بـه عبـارت دیگـر پیونددهنـدههـاي
سيالنی طبيعت آبدوستی سطح اکسيد معدنی را اصـالح کـرده ،قابليـت
پخش ذرات را بهبود میبخشند [ .]8انتخاب سيالن با گروههـاي عـاملی
فعال و واکنش آن با شبکه پليمري ،سبب افزایش چگالی شبکهاي شدن
بستر پليمري و اساس تئوري شبکه بين فـازي در پليمرهـا خواهـد شـد
[ .]9فرآیند اصالح سطحی با سيالن شامل آبکافت و تراک آن با خـود و
هيدروکسيل موجود در سطح است .فعاليت آلکوکسی سيالنها با آبکافت
2
شروع شده و نرخ آن به  pHمحيط واکنش ،ميزان آب محـيط واکـنش
() ،نوع گروههاي عاملی آلی متصـل بـه سـيالن و نقطـه ایـزو الکتریـ
وابسته است .ترتيـب واکـنشپذیـري گـروههـاي الکوکسـی بـه صـورت
پروپوکسی < اتوکسی < متوکسی مـیباشـد .همچنـين واکـنشپذیـري
سيالنها بر اساس استخالف روي زنجيـر کربنـی بـه صـورت آلکيـل <
وینيل < متاکریلوکسی < مرکاپتو < اپوکسی < آمينو میباشـد[ .]10در

واکنش اصالح سطحی ،ابتدا سيالنول حاصل از آبکافـت سـيالن توسـط
پیوند هيدروژنی به هيدروکسيلهاي سطح سيليکا نزدی شده ،با ادامـه
یافتن واکنش و خارج شدن آب ،طبـق شـکل  1پیونـد کوواالنسـی بـين
سيليکا و سيالن برقرار میشود.
با توجه به شکل  1به صورت تئوري امکان تشکيل الیه سـيالنی بـه
صورت مونومري وجود دارد .اما در عمـل تشـکيل چنـدپارهاي سـيالنی
به دليل واکنش سـيالن بـا خـودش در سـطح سـيليکا نيـز امکـان دارد
] .[10، 11آمایش سطحی نانو سيليکا با اسـتفاده از عوامـل پیونددهنـده
سيالنی توسط بسـياري از محققـين گـزارش شـده اسـت [ .]12، 13در
بسياري از این مقاالت در غلظت پایين از سيالنها جهت آمایش سطحی
استفاده گردیده است و منطق ميزان سيالن مورد استفاده مشخص نشده
است [ .]14، 15گزارش ارائه شده توسط ونسـانت نشـان مـیدهـد کـه
غلظت پایين از عوامل اصالح کننده سـيالنی مـانا از تشـکيل الیـههـاي
شبکهاي الکوکسی سيالن روي سطح سيليکا مـیشـود [ .]14همچنـين
ميزان سيالن در غلظت باال نيـز اسـتفاده شـده کـه منجـر بـه افـزایش
ضخامت الیه و اندازه ذرات میگردد [ .]16با توجه به بررسیهـاي انجـام
شده تاثير نقطه ایزو الکتری بر ميزان سـيالندار شـدن ذرات مشـاهده
نشده است .در این تحقيق سيالن بـه مقـدار اسـتوکيومتري گـروههـاي
هيدروکسيل سـطحی سـيليکا و گـروههـاي سـيالنول اپوکسـی سـيالن
استفاده شده است .همچنين به منظور بررسی اثـر پتانسـيل زتـا ذره بـر
آمایش سطحی نانوسيليکا ،واکنش آبکافت سيالن در  3شـرایط مختلـف
از  pHگرفته شده (طبق جـدول  )7کـه در آن اثـر شـرایط مختلـف pH
واکنش آبکافت بر ميزان سيالندار شدن بررسی گردید .در واقا هدف از
این طراحی بررسی اثر تغيير  pHآمایش و نقطه ایزوالکتریـ سـيليکا و
سيالن بر واکنشپذیري اپوکسی سيالن با سطح سيليکا است .بـه دليـل
وجود گروه اکسيران امکان باز شدن حلقه اپوکسی با حضـور  H+و OH-
از طریق واکنش  SN2وجود دارد.
1- Silane Coupling Agents
2- Hydrolysis Ratio

شکل  :1واکنش سيالن با سطوح معدنی ].[10
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در شکل  2واکنش احتمالی اپوکسی با گروههاي H+و یا به عبـارتی
واکنش باز شدن حلقه اپوکسی با سـازوکار کاتاليسـت اسـيد نشـان داده
شده است.
معموال حمله پروتون اسيدي به اکسيژن اپوکسی صورت میگيـرد
و گروه قليایی به صورت هسته دوستی به کربن حلقه اپوکسـی حملـه
کرده ،ی دي ال در حلقه باز شـده بـه وجـود مـی آیـد .در شـکل 3
واکنش باز شدن حلقه اپوکسی با سازوکار کاتاليزور قليایی نيـز نشـان
داده شده است .بـه عبـارت دیگـر کاتـاليزور اسـيدي از طریـق حملـه
پروتون به اکسيژن اپوکسی اتفاق می افتد و در حالی کـه در کاتـاليزور
قليایی حمله هسته دوست 1به کربن انتهایی اکسيران رخ میدهد.
 pHاپوکسی سيالن و محلـول آبـی آن تقریبـا نزدیـ بـه نقطـه
ایزوالکتری سيالن میباشد pH( .اپوکسـی سـيالن  4.7و محلـول آن
 4.9است) ] [2تنها واکنشی که با توجه بـه سـاختار اپوکسـی سـيالن
می تواند انجام شود عالوه بر آبکافت گروه هاي متوکسی ،واکنش گـروه
اپوکسی در محيط آبی است که ی دي ال ممکن اسـت توليـد شـود.
همچنين آزمایش هاي انجام شده روي واکنش کاتاليزه شـدن بـا HCl
نشان داده است که بدون مرکز هستهدوست در سيست هيبرید سيالن
اپوکسی ،باز شدن حلقه به نـدرت مشـاهده شـده اسـت .همچنـين بـا
حضور گروههاي سيالنی در سطح ذرات  ،اسيدیته ذرات کاهش مییابد
].[5
به طور کلی با توجه به شرایط واکنش سيالن با سيليکا ،سيالن به
صورت هاي مختلفی (مونومري و اليگومري) می تواند به سطح سـيليکا
متصل شود .در حالت اليگـومري ایـن حالتهـا عبارتنـد از  -1آبکافـت
سيالن  -2تراک سيالن و توليد اليگومر  -3اتصال به سطح سيليکا در
اثر پيوند هيدروژنی  -4تراک با سطح .در حالـت اتصـال مونـومري -1
آبکافت سيالن  -2نزدی شدن سيالن به سطح در اثر پيوند هيدروژنی
 -3تراک سيالن با گروههاي هيدروکسيل سطحی سيليکا ].[2

در شکل 4شماي اتصال مونومري سيالن به سطح سيليکا را نشان
میدهد .در این نوع اتصال سـيالن بعـد از آبکافـت بـه سـطح سـيليکا
نزدی شده ،با سطح سيليکا متراک می شود.
در شکل  5شماي اتصال چندپاري 2سـيالن بـه سـطح سـيليکا را
نشان میدهد .در این نوع اتصال سيالن بعد از آبکافت با مولکـولهـاي
خودش آبکافت میشود .سپس به سـطح سـيليکا نزدیـ و در سـطح
سيليکا متراک میشود.
با توجه به اینکه واکـنش سـيالن بـا خـود و گـروههـاي سـطحی
سيليکا بسيار سریا است ،امکـان نشـاندن سـيالن در سـطح سـيليکا
به صورت صد درصد مونومري و یا چندپاري وجود نداشته ولی میتوان
شرایط واکنش و ترتيب اضافه کردن سيالن به سيليکا را طوري تغييـر
داد که اتصال سيالن به سطح سيليکا به سـمت مونـومري شـدن و یـا
اليگومريشدن هدایت شود.
در این تحقيق  ،هـدف تهيـه نـانو سـيليکاي اصـالح شـده توسـط
گليسيدوکسی پروپيل تري متوکسی سيالن و بررسی اثر شيمی سطح
ذرات بر رفتار پراکنش آن در ی رزین پلی یورتان مـیباشـد .شـرایط
واکنش بـه جهـت آبکافـت سـيالن و تـراک آن بـا سـطح سـيليکا در
محــدوده کمتــر و بيشــتر از نقطــه ایزوالکتری ـ تغييــر داده شــدند.
سيالندار شدن ذرات آمایش شده با اندازهگيري  ،pHچگالی ،پتانسيل
زتا و آناليز عنصري بررسی گردیدند .همچنين خواص کاربردي ذرات با
اندازهگيري کدورت آنهـا در حـاللهـایی بـا ضـریب حالليـت هانسـن
متفاوت ،خواص مکانيکی نظير استحکام کششی ،درصد ازدیـاد طـول،
خواص مکانيکی دینامي و سـختی دندانـه اي بررسـی گردیدنـد ]19
.[17،
1- Nucleophil
2- Oligomeric

شکل  :2شماي واکنش باز شدن حلقه اپوکسی با سازوکار کاتاليست اسيدي [.]11

شکل  :3شماي واکنش باز شدن حلقه اپوکسی با سازوکار کاتاليست قليایی [.]11
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شکل  :4شماي کلی اتصال سيالن به سطح سيليکا به صورت مونومري.

شکل  :5شماي کلی اتصال سيالن به سطح سيليکا به صورت چندپاري.

2ـ بخش تجربي

2ـ2ـ روش كار

2ـ1ـ مواد
نانو سيليکاي آبدوسـت (اروزیـل  )200بـا مسـاحت سـطح مخصـوص
 200m2/grو قطــر  12نــانومتر از شــرکت دگوســا خریــداري شــد.
مشخصات ذرات نانو سيليکا در جدول  1آمـده اسـت .گليسيدوکسـی
پروپیل تري متوکسی سـيالن ( )GPTMSبـه صـورت محلـول  %97در
اتانل از شرکت فلوکا ( )Flukaخریداري شد .دیگر مواد شيميایی نظير
اتانل ،اسيد هيدروکلری و سود سوزآور از شرکت مرک تهيـه شـدند.
رزین اکریلي پلی ال با درصد هيدروکسـيل ( 1.8درصـد) از شـرکت

2ـ2ـ1ـ آمايش سطحي نانو سيليکا
واکنشها در ی بالن چهار دهانه مجهز به سيست تقطيـر برگشـتی و
حمام روغن انجام گردیدند .اجـزاي واکـنش مطـابق بـا مقـادیر مـولی
سيالن و سيليکا طبق رابطه  ]11[ 1و نسبت آبکافت ( 3نسـبت مـول
آب به مول سيالن) محاسبه شده است.

تاک رزین ( ) Tacryl 392Hایران تهيه شد .سخت کننده ایزوسيانات با
نام تجاري  Desmodur N75استفاده گردید.
جدول  :1مشخصات ذرات نانو سيليکا
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()1

 :Mميزان سيالن به گـرم :Sssi ،مسـاحت سـطح سـيليکا :msi ،ميـزان
سيليکا به گرم :Msilane ،جرم مولکولی سيالن :OHNo ،تعداد گروههـاي
هيدروکسيل به ازاي هر نانومترمربا :NA ،عدد آووگادرو .مقادیر مـواد
جهت واکنش در جدول  2آمده است.
جدول :2اجزاي واکنش.

مشخصات
قطر ذره (نانومتر)
مساحت سطح مخصوص(مترمربا بر گرم)
چگالی ظاهري (گرم بر سانتیمتر مکعب)
تعداد هيدروکسيل بر نانومتر مربا
( pHدر پراکنش )%4

M= 3*Sssi*msi*Msilane*OHNo*1019/NA

12
200
2.1405
4.6
3.7-4.7

اجزاي واكنش به گرم
اپوکسی سيالن
سيليکا
اتانل خالص
آب

4.7
5
80.54
3.22
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به منظور بررسی اثر  ، pHنقطه ایزوالکتری نانو سيليکا و شـرایط
آبکافت سيالن کـه از عوامـل تاثيرگـذار مـیباشـند 3 ،روش واکـنش
انتخاب گردید .این روشها در جدول  3آمده است.
الزم به ذکر است در واکنشهاي  Bو  Cبه ترتيب  2و  3ميلیليتر
سود  %50اضافه شده است (هدف تاثير  pHبر واکنش آبکافت سـيالن
میباشد).
جهت ایجاد پراکنش مناسب در حين واکـنش ،از یـ هموژنـایزر
مکانيکی ( )IKAبا دور  19000 rpmبـه مـدت  3سـاعت بـراي همـه
نمونهها استفاده شد .مدت زمان آبکافت  1ساعت و مدت زمان آبکافت
 2ساعت براي تمام واکـنشهـا در نظـر گرفتـه شـد .بعـد از واکـنش،
مخلوط سه مرتبه توسط اتانل شستشو شده و با سانتریفيوژ تحـت دور
 5000 rpmرسوب داده شدند  .در انتها از ی خش کن پاششـی 1در
دماي  110درجه سانتیگراد براي خش کردن ذرات استفاده شد.
جهت پخش ذرات در بستر رزینـی ابتـدا ذرات سـيليکاي آمـایش
شده و آمایش نشده توسط فراصـوت و هـ زن مکـانيکی در متوکسـی
پروپيل استات ( )MPAپخش و سپس به پلی ال اضافه گردید .ميـزان
سيليکا براي همه نمونهها  %4وزنی بود .پخش ذرات در رزیـن توسـط
آسياب دانهاي 2انجام گرفت .دانهها از جنس زیرکونيا-ایتریـا 3بـه قطـر
 0.5ميلیمتر بوده است.
جهت تهيه فيل پلی یورتان ،با توجه به ميـزان پلـی ال در رزیـن
اکریلي و ميزان ایزوسيانات در جزء سخت کننده ،جـزء  Aبـا  Bبـه

نسبت وزنی  6.69به  1مخلوط شـده و در دمـاي محـيط پخـت شـده
است .ضخامت فيل خش نهایی  30ميکرون بوده است.
2ـ2ـ2ـ شناسايي ذرات
جهت بررسی شيمی سـطح ذرات تعـدادي آزمـون بـر روي نمونـه بـه
صورت پودر و جهت بررسی اثر اصالح سطحی تعدادي آزمون بـر روي
فيل پلی یورتـان انجـام گرفـت .ایـن آزمـونهـا شـامل pH :ذرات در
مخلوطی از اتانل و آب مطابق با استاندارد ، ISO-787-9چگالی ظاهري
بـــا هيليـــوم پيکنـــومتر (،(Accutyc 1330 USA Micrometeric
طيفسنجی زیر قرمز جهت بررسی گروههاي سطحی توسـط دسـتگاه
 FT-IR Perkinelmer Spectrum oneو آنـاليز عنصـري بـراي تعيـين
درصد کربن ،هيدروژن و نيتروژن مطابق با اسـتاندارد ASTM D5291
توسط دستگاه  FOSS-Herueus CHN-D-Rapidمیباشند.
کدورت یا پایداري پراکنش ذرات در حاللهاي با ضریب حالليت
هانسن مختلف توسط دستگاه کدورت سنج  HACH 2100 ANمطابق
با استاندارد  ASTM D4046انجام شد .در جدول  4مشخصات حاللها
آمده است.
1- Spray Dryer
2- Pearl Mill
3- Zirconia-Yttria

جدول  :3اجزا و ترتيب اضافه کردن مواد واکنش.
اجزا قبل

 pHقبل از

جزء افزوده

 pHبه هنگام

 pHنهايي

از واكنش

واكنش

جهت واكنش

واكنش

(آبکافت )

A-EP

آب+اتانل+سيليکا+اسيد

1-2

سيالن

2-3

2-3

B-EP

آب+اتانل+سيليکا+اسيد

1-2

سيالن

2-3

4-6

C-EP

آب+اتانل+سيليکا+اسيد

1-2

سيالن

2-3

7- 8

شماره نمونه

.5

جدول  :4پارامترهاي حالليتهانسن حاللهاي به کار رفته ) .(MPa0
حالل
 -2پروپانول
متيل اتيل کتون

عامل قطبيت() γp

عامل غير قطبيت() γd

عامل هيدروژني( ( γH

6.1

15.8

16.4

9

16

5.1
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مهران رستمی و همکاران

پتانسيل زتاي ذرات با غلظت  %0.03در  20ميلیليتـر از مخلـوط
آب و اتانـل ( )pH=7توسـط دسـتگاه Zeta Sizer Malvern 3000 HS
اندازهگيري شد .سختی دندانهاي ميکرو توسط سختیسنج Buchholz
 Indentationمطــابق بــا اســتاندارد  DIN53153انــدازهگيــري گردیــد.
استحکام کششی و درصد افـزایش طـول و مـدول پوشـشهـا توسـط
دستگاه کشش  Test machine Zwickمطـابق بـا اسـتاندارد EN ISO
 527-1اندازهگيري شد .بررسی دماي انتقال شيشهاي و مدول ذخيـره
نانوپوششها با دستگاه  DMTAمدل  Tritec2000در حالت کششی در
فرکانس ی هرتز و شيب حرارتی  5 °C/minو محدوده دمایی  25الی
 120درجه سانتیگراد طبق استاندارد  ASTM-E1640انجام گرفت.

3ـ نتايج و بحث
در شرایط واکنش  B-EP ، A-EPو  C-EPاسيد بـه مخلـوط واکـنش
آب ،الکل و سيليکا که تحت بـرش  19000 RPMقـرار داشـته اضـافه
شــده و  pHواکــنش بــه  1-2تغييــر یافــت .ایــن شــرایط زیــر نقطــه
ایزوالکتری سيليکا قرار دارد .سـپس سـيالن سيسـت اضـافه شـده و
واکنش آبکافت در مجاورت  H +انجام شده است .در این شرایط امکان
باز شدن حلقه اکسيران مطـابق شـکل  2در اثـر حملـه یـون  H +بـه
اکسيژن حلقه اپوکسی (تحت واکنش استخالفی هسته دوستی  )SN2و
تشـــکيل دي ال وجـــود خواهـــد داشـــت .در ایـــن شـــرایط از pH
واکـنشپـذیري ســيالن و سـيالنول بـاال مــیباشـد .همچنـين امکــان
جهتگيري گروههاي هيدروکسيل ناشی از باز شدن حلقه اپوکسی بـه
سمت سيليکا وجود دارد .در شرایط واکنش  B-EPبا اضـافه کـردن 2
ميلیليتر سود  ، %50شـرایط آبکافـت بـه  4-6 pHافـزایش یافـت .در
شرایط واکنش  C-EPبا افزودن  3ميلیليتر سود  ، %50شرایط آبکافت
به  7-8 pHافزایش یافت .جهت بررسی ميزان تغيير شـيمی سـطحی
ذرات pH ،آنها اندازهگيري شده است .سيليکاي اصالح نشده داراي pH
سطحی  4.1میباشد pH .نمونههاي اصـالح شـده بـاالتر از  pHنمونـه
آمایش نشده است .قليایی شدن سـطح ذرات اصـالح شـده بـه دليـل
واکنش گروههاي سيالنول سطحی سيليکا با سيالن و حضور گروههاي
اپوکسی و کاهش گروههاي هيدروکسيل سطحی در سطح ذرات است.
همچنين ذرات آمایش شده با اپوکسـی سـيالن بـه دليـل واکـنش بـا
گروههاي اسيدي سطح سيليکا ،انتظار میرود  pHذرات آمایش شـده
از حالت اسيدي براي ذرات اصالح نشده ( )Un-Tبسمت اسيدي بودن
کمتر هدایت شود .در واقا هرچه سـيالن اپوکسـی در سـطح سـيليکا
بيشتر متصل شود ،اسيدیته سطح کاهش مییابد.
با بررسی  pHذرات اصالح شده میتوان مشـاهده کـرد کـه تمـام
ذرات اصالح شده داراي اسيدیته کمتري نسبت به ذره آمـایش نشـده
هستند با توجه به نتایج بدست آمده pH ،نمونههاي  C,B,Aبه ترتيـب
 6.1 ،5.4و  5.7میباشند و نمونه  Bاز همه نمونهها قليایی تر است .به
عبارت دیگر ذره آمایش نشده به دليل وجود گـروههـاي هيدروکسـيل

نشريه علمیـ پژوهشی علوم و فناوري رنگ ()1394

ســطحی و پروتونــهشــدن آنهــا ،داراي خاصــيت اســيدي مــیباشــد
( pHاروزیل  200در محدوده  3.7-4.7میباشد) .سـطح ذرات بعـد از
آمایش به دليـل واکـنش گـروههـاي سـيالنول سـيالن بـا گـروههـاي
هيدروکسيل سطحی سيليکا ،از تعدد گروههاي هيدروکسيل کاسـته و
اسيدیته آن را کاهش داده است .به عبارت دیگر میتوان گفـت هرچـه
 pHذرات آمایش شده به  pHاوليه سيالن نزدیـ تـر باشـد حضـور
سيالن در سطح بيشتر به نظر میرسد.
چگالی ذرات با دستگاه هليوم پيکنـومتر انـدازهگيـري و مشـاهده
گردید که چگالی ذرات آمایش شـده نسـبت بـه ذرات آمـایش نشـده
کاهش یافتـه اسـت (چگـالی نمونـه آمـایش نشـده  2.1405گـرم بـر
سانتیمتر مکعب است) .با توجه به تغييـرات  pHذرات در اثـر آمـایش
میتوان گفت به دليل حضور گروههاي سيالنی در سطح و کمتر بـودن
چگالی الیههاي سيالنی از ذرات سيليکا انتظار میرود که چگالی ذرات
کاهش پيدا کند .ميزان افت بيشتر چگالی ذرات را میتوان بـه حضـور
بيشتر الیههاي سيالنی در سطح سيليکا دانست.
به دليل قرار گرفتن الیه سيالنی در سطح سيليکا ،ذرات ججي تر
شده ،در نتيجه جرم واحد حج ذرات آمایش شـده کـاهش مـییابـد.
اعداد مربوط به چگالی نمونههاي  C,B,Aبه ترتيب 2.0089 ،2.0903
و  2.0813گرم بر سانتیمتر مکعب میباشد(این اندازهگيريها بـا سـه
بار تکرار و ميانگين آنها گزارش شده است) .ایـن مشـاهدات در تایيـد
 pHذره  Bکه از همه نمونهها باالتر بوده ،مـیباشـد .بـاالتر بـودن pH
وکمتر بودن چگالی نمونه  Bمیتواند نشاندهنده افزایش ميزان سيالن
روي سـطح ذره باشــد (کـاهش چگــالی ذرات بـه دليـل قــرار گــرفتن
گروههاي سيالنی در سطح ذرات میباشد) .بررسی بيشتر در این زمينه
با بررسی طيف  IRنمونهها صورت گرفت .در اشکال  6و  7طيـفهـاي
 FT-IRنمونه اصالح شده ( )Bو اصالح نشده آمده است .محدوده پي
جذبی گروههاي عاملی در جدول  5آمده است.
جدول  :5پي

جذبی مربوط به گروههاي عاملی مختلف.
طول موج ( cm-1

گروههاي عاملي

)

شدت

Si-OH

3200-2700
1020-1040
800-955

متوسط
ضعيف-متوسط
قوي

) O-H ( molecular water

1600-1630

متوسط

Si-O-Si

1010-1190

خيلی قوي

-CH2-

2850-2945

متوسط

گروه اپوکسی(اکسيران)

907

متوسط (ارتعاشی)

متيلن متصل به اپوکسی

2944

متوسط

670-760

متوسط

1175-1250

ضعيف

Si-CH2-
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شکل  :6طيف  FT-IRسيليکاي اصالح نشده.

شکل  :7طيف  FT-IRنمونه .B

پي کششی قوي در ناحيه  1010-1190 cm-1مربـوط بـه گـروه
 Si-O-Siبراي نمونه آمایش شده و نشده است .که نشان میدهد در اثر
فرآ یند آمایش سـاختار اصـلی سـيليکا تغييـري ننمـوده اسـت .پيـ
مشــاهده شــده در محــدوده  800-850 cm-1مربــوط بــه گــروههــاي
سيالنول بوده که در هر دو نمونه اصـالح شـده و اصـالح نشـده قابـل
مشاهده است .دليل این امر این است که بعد از واکنش اصالح سطحی
 ،برخی از گروههاي سـيالنول (سـيالنول ایزولـه و دوتـایی) در سـطح
سيليکا به صورت واکنش نکرده باقیماندهاند .طيف موجود در محدوده
 670-700 cm-1و  1170-1259 cm-1مربوط به گروههاي  Si-Cبوده
که در شکل  3مشاهده میگـردد .پهـن تـر بـودن پيـ در محـدوده
 1170-1250 cm-1در شکل  3نسبت به شکل  ،2به دليل ه پوشـانی
پي  Si-Cو  Si-O-Siدر این محدوده اسـت .پيـ مشـاهده شـده در
محدوده  1600-1630 cm-1مربوط بـه مولکـولهـاي آبـی اسـت کـه
به صورت فيزیکی در سطح سيليکا قـرار گرفتـهانـد .در طيـف FT-IR
نمونه  Bی پي جذبی در  2920 cm-1مشاهده میشود کـه مربـوط
به حضور گروههاي متيلن در سـطح سـيليکا مـیباشـد .همچنـين بـا
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بررسی پي مربوط به سيليکاي اصالح شده با اپوکسی سيالن میتوان
گفت طيف مربوط به ناحيه 2840-2945 cm-1مربوط بـه گـروههـاي
متيلن موجود در اپوکسی سيالن بوده که با گروههاي متيلن اپوکسـی
سيالن مشترک است .پي مشـاهده شـده در ناحيـه900-950 cm-1
مربوط به گروههاي اکسيران اپوکسی میباشد .پيـ هـاي مربـوط بـه
ناحيه  1250-1340cm-1مربوط به گروههاي اتري متصل به اپوکسـی
بوده که با پي مربوط به  Si-Oه پوشانی دارد .همـه ایـن مشـاهدات
واکنش شيميایی مولکول سيالن روي سطح سيليکا را نشان میدهد.
جدول  6آناليز  CHNنمونههاي آمـایش شـده و آمـایش نشـده را
نشان میدهد .نتایج نشاندهنده باالترین درصد عناصر آلی در نمونه B
میباشند .درصد عناصر نمونه اصالح نشده کمتر از  0.1گـزارش شـده
است که در محدوده دقت دستگاه قرار میگيـرد .بـا توجـه بـه ميـزان
سيالن مورد اسـتفاده در واکـنش (بصـورت اسـتوکيومتري) و مقـادیر
مربوط به آنـاليز عنصـري ،ميـزان واکـنش روي سـطح هـر ذره قابـل
پيشگویی است .نتایج نشان میدهد که درصد واکنش بـين  56.24تـا
 62.3درصد متغير اسـت کـه بـاالترین درصـد مربـوط بـه نمونـه  Bو
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کمترین آن به نمونه  Aاختصاص دارد که در تایيد با نتایج مربـوط بـه
 pHو چگالی میباشد .همچنين میتوان نتيجهگيري کرد که به دليـل
ممانعت فضایی در واکنش سيالن با سطح ،تمام گروههاي هيدروکسيل
سطح در واکنش شرکت نمیکنند .حضور گروههاي  Si-OHباقیمانـده
روي سطح در آزمون  FT-IRنيز حاکی از عدم واکنش کامل سيالن بـا
سطح است .به هر صورت شرایط واکنش در روش  Bکه در آن حضـور
بيشتر اپوکسی سيالن در سطح به دست آمد ،با شرایط آبکافت و تراک
سيالن در  pHبه کارگرفته شده قابل توجيه است.
جدول  :6آناليز عنصري و درصد واکنش نمونهها.
نمونه

درصد واكنش

درصد جرمي عناصر

سيالن با سطح

هيدروژن

كربن

58.62
66.24
62.63

2.7
2.8
2.8

14.6
16.5
15.6

≈0

≤0/5

≤0/5

A
B
C
Un-T

(اصالح نشده)

جهت بررسی شيمی سطح ذرات آمایش شـده و مقایسـه آنهـا بـا
نمونه آمایش نشده ،رفتار پراکنش ایـن ذرات در دو حـالل بـا ضـریب
حالليت هانسن مختلف بررسی شد .این حاللها ،طبق جدول  7داراي
ضــریب هيــدروژنی ) (γHو ضــریب قطبيــت ) (γPمتفــاوت و ضــریب
غيرقطبی ) (γdمشابه هستند .نرخ رسوب هر نمونه یا کدورت نمونههـا
در هر ی از حاللها با دستگاه کدورتسنج بررسی شد .کـدورت ذره
وابسته به اندازه ذره ،شکل ذره و غلظت آن در واحد حجـ اسـت .بـه
هنگام بررسی کدورت نمونهها ،غلظت ذرات ثابت در نظر گرفتـه شـده
است .نرخ رسوب ذرات در حالل وابسته به چگالی ذرات ،شيمی سطح
ذرات و بره کنش سطحی ذرات با مولکولهاي حالل مـیباشـد .اگـر
ذرهاي با شيمی سطح مشخص داراي بره کنش مناسب با حالل باشد،
در آن صــورت نــرخ رســوب ذره در آن حــالل ک ـ اســت و بنــابراین
عدد  1NTUآن باالتر خواهد بود .به عبارت دیگر سازگاري سطح ذرات
با حالل مانا نزدی شدن ذرات به ه شـده و زمـان رسـوب افـزایش
مییابد.
جدول  :7ضریبهاي حالليت دو حالل مورد استفاده.
پارامتر هانسن

δD

δP

δH

 -2پروپانول

15.8

6.1

16.4

متيل اتيل کتون

16

9

5.1

کدورت یا پایداري پراکنش ذرات در حاللهاي با ضریب حالليـت
مختلف مطابق با استاندارد  ASTM D4046انجـام شـد .الزم بـه ذکـر
1- Nephelometric Turbidity Unit
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است که در این استاندارد مشاهده و بررسی قدرت پراکنش با مشاهده
انتشار نورسفيد ورودي درفاز باالیی (رسوب نکرده) صورت میگيرد که
بر اساس تئوري هانسن استوار اسـت .هرچـه عـدد  NTUطـی زمـان
بيشتر باشد نشان دهنـده انتشـار نـور بيشـتر و بيـانگر پایـداري بهتـر
پراکنش خواهد بود که خود به معنـی عـدم رسـوب ذرات در تـه لولـه
آزمایش است .لذا تمام فاکتورهایی نظير اختالف دانسيته ،شعاع ذره و
گرانروي محيط به طور طبيعی در این آزمایش دخالـت دارنـد ولـيکن
آنچه که مسل است شيمی سطح بر روي بره کنش ذرات در حـالل
بسيار تاثيرگذار خواهد بود چرا که براي ذرات آمایش شده و سيليکاي
اوليه محدوده چگالیها و گرانروي سوسپانسيون بسيار به هـ نزدیـ
است.
نتایج مربوط به کدورتسنجی نمونهها در حاللهاي -2پروپانـل و
متيل اتيل کتون در شکل  4آمده است .با توجه به نمودارها مـیتـوان
گفت تغييرات  NTUکمتر و یا افت شيب پایينتـر نشـاندهنـده ایـن
است که پراکنش ذره در حالل مورد نظـر پایـداري بيشـتري دارد .بـا
توجه به شکل  ، 8نمونه اصالح نشـده ،بـاالترین پـراکنش را در حـالل
متيل اتيل کتون نسبت به دیگر نمونهها دارا است .با توجه بـه جـدول
 ،7متيل اتيل کتون داراي ضریب حالليت هيدروژنی( ) γHپـایينتـر و
ضریب حالليت قطبی ) (γPباالتري نسبت به -2پروپانل است .پراکنش
بهتر ذرات اصالح نشده در متل اتيل کتون به این علت است که سطح
سيليکاي اصالح نشده قطبیتر بوده و بره کنش آن با حالل با قطبيت
باالتر بيشتر است.
پایداري پراکنش تمام ذرات اصالح شده در -2پروپانل در مقایسـه
با نمونه اصالح نشده بيشتر میباشد .این نتایج به این معنی اسـت کـه
شيمی سطح ذرات اصالح شده به وضوح تغيير کرده است .با توجه بـه
نتایج به دست آمده از پایداري نمونهها در  -2پروپانل ،نمونـه  Bداراي
بهترین پایداري پراکنش در مقایسه با دیگر نمونهها میباشد .با بررسی
 γHو  γPحالل -2پروپانل مشـاهده مـیگـردد کـه ایـن حـالل داراي
γHباالتر و  γPکمتري از متيل اتيل کتون است .از این نتـایج مـیتـوان
اینگونه استنباط کرد که گروههاي اپوکسی موجود در سطح نمونههاي
اصالح شده میتوانند با حاللهایی با  γHباالتر بره کنش بهتري داشته
باشند .توجيه افزایش برهمکنش نمونه  Bبا حالل -2پروپانل با افزایش
گروه سيالن روي سطح و به تبا آن حضور بيشتر گروههـاي اپوکسـی
میتواند صورت گيرد .نمونه اصالح نشده بـه دليـل وجـود گـروههـاي
هيدروکسيل سطحی بره کنش آن در آب (با پارامتر پـراکنش صـفر)
[ ]18بيشتر از حاللهاي الکلی میباشد .زیرا ذرات اصالح نشده کـامال
قطبی بوده و در حاللهاي الکلی عالوه بـر ضـریب پيونـد هيـدروژنی،
پارامتر پراکنش نيز وجـود داشـته و ذرات بـا ماهيـت قطبـی متوسـط
پراکنش و پایدار ي پراکنش بهتري در این محـيط دارنـد .نتيجـه ایـن
آزمون با مشاهدات آزمون ، FT-IRچگالی pH ،و نتایج آنـاليز عنصـري
این نمونه نيز تطابق خوبی دارد.
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الف :تغيير کدورت نمونههاي آمایش شده و آمایش نشده در حالل -2پروپانول
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ب :تغيير کدورت نمونههاي آمایش شده و آمایش نشده در حالل متيل اتيل کتون
شکل  :8کدورت نمونههاي آمایش شده ( B،Aو )Cو آمایش نشده ( )Un-Tدر حاللهاي -2پروپانل (الف) و متيل اتيل کتون (ب).

اندازهگيري پتانسيل الکتروسينتي در سيست هاي کلوئيدي قابل
استفاده میباشد .این اندازهگيري در شناسایی بار سطحی ذره مناسـب
است .پدیده الکتروسينتي میتواند در تمـاس سـطح جامـد بـا یـ
محيط قطبی مشـاهده شـود .زیـرا در ایـن حالـت یـ الیـه دوگانـه
الکتریکی در فصل مشترک جامد-مایا به وجود میآید .به پتانسيل در
سطح ،پتانسيل الکتروسينتي یـا پتانسـيل زتـا گفتـه مـیشـود .بـار
سطحی ذرات آمایش شده و آمایش نشده با اندازهگيري پتانسـيل زتـا
سوسپانسيون  0.15درصـد وزنـی از نمونـههـا در pHهـاي  7 ، 2و 9
اندازهگيري شد .در جدول  8اعداد پتانسيل زتاي ذرات آمایش شـده و
آمایش نشده آمده است.
جدول  :8پتانسيل زتاي ذرات در pHهاي مختلف.
پتانسيل زتا

9

7

2

Un-T

-6.5
-4.8
-5.7
-5.1

-4.6
-2.1
-3.8
-2.9

6.6
3.3
5.1
4.2

A
B
C
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 pHنقطه ایزوالکتری سيليکاي اصـالح نشـده  2-3مـیباشـد و
منفی بودن پتانسيل زتاي سيليکاي اصالح نشده در  pH =7که بـاالي
نقطه ایزوالکتری سيليکا میباشد منطقی است.
ذرات آمایش شـده درشـرایط انـدازهگيـري پتانسـيل زتـا در ایـن
تحقيق داراي عدد پتانسيل زتاي کمتري نسبت به نمونه آمایش نشده
میباشند .این به دليل غيرقطبیتر شدن نمونههاي آمایش شده نسبت
به نمونه آمایش نشده و ميل به یونيزاسيون کمتر آنها مـیباشـد .ایـن
نتيجه بيان میکند نقطه ایزو الکتری تمام نمونـههـاي اصـالح شـده
باالتر از  7میباشد .این نتایج نشان میدهد که ذرات نسبت بـه نمونـه
آمایش نشده اسيدیته کمتري دارند .باالتر رفتن نقطـه ایـزو الکتریـ
ذرات آمایش شده نسبت به نمونه آمـایش نشـده در تایيـد بـا ميـزان
درصد سيالن و ميزان  pHنمونهها است .چنين پدیده اي به دليل نگـه
داشتن محيط واکنش سيالن با سـيليکا در شـرایط نزدیـ بـه نقطـه
ایزوالکتری سيالن و باالي نقطه ایزوالکتری سيليکا بوده که نتيجـه
آن واکنش بيشتر سيالن با سيليکا است (نقطه ایزو الکتری اپوکسـی
سيالن حدود  4.7میباشد ).به عبارت دیگـر مـیتـوان گفـت واکـنش
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بـه نقطـه

اتصال اپوکسی سيالن به سطح سيليکا در pHهـاي نزدیـ
ایزوالتری سيالن بهترین نتيجه را خواهد داد.
با توجه به کاربرد الک پلییورتان در سيست هاي پوششی رویـه و
بررسی مقاومت سطحی آن ،سختی دندانهاي در مقياس ميکـرو نمونـه
الکهاي پلییورتان طبق استاندارد  DIN 53153بررسـی شـد .انتظـار
میرود نمونه با ميزان شبکهايشدن باالتر و پراکنش بهتر ذرات داراي
سختی باالتري باشد .در جدول  9نتایج مربـوط بـه سـختی دندانـهاي
نمونهها آمده است .با توجه به نتایج مشاهده میشـود نمونـه  Bداراي
باالترین سختی است .با توجه به باالتر بـودن ميـزان سـيالن و ميـزان
گروههاي اپوکسی این نمونه در مقایسه بـا دیگـر نمونـههـا ،مـیتـوان
اینگونه استنباط کرد که گروههاي اپوکسی و سيالنول در سطح سيليکا
با عامل شبکه پليمري بره کنش نشان داده و سبب افزایش اسـتحکام
فصل مشترک ذره و ماتریس پليمري شده است .ایـن بـره کـنشهـا
سختی دندانهاي نمونههـاي  Cو  Aنيـز بعـد از نمونـه  Bبـوده کـه بـا
مقایسه نتایج مربوط به سایر آزمونها همخوانی خوبی دارد.
جدول  :9سختی دندانهاي نمونههاي پلی یورتان.
نمونه
PU-A
PU-B
PU-C
Un-T

طول دندانه
()mm
1.6
1.2
1.5
1.7

عمق

سختي مقاومت به

دندانه

دندانه دار شدن

()μm

()Buchholz

21
12
18
24

63
83
67
59

گرچه نتایج این آزمون با روشهاي دیگري مثل سـختی ویکـرز و
سختی نانو نيز میتوانند مورد مقایسه بيشتر قرار گيرند (این نتـایج در
این مقاله آورده نشده است) تا رفتار ویسکواالسـتي نمونـههـا بطـور
کاملتري بررسی گردند ،ولی میتوان از نتایج جدول  9چنين استنباط
کرد که رفتار نمونهها در مقيـاس آزمـون سـختی بـا روش Buchholz
رفتاري پالستي است .از ک تر بودن عمـق دندانـه نسـبت بـه سـایر
نمونهها میتوان تحليِل کرد که نمونه  Bعليرغ اینکه سيالن بيشتري
بر روي خود دارد و بره کنش باالتري با بستر پلی یورتان از آن انتظار
می رود .برهمکنش بين ذرات اصالح شده حـاوي اپوکسـی سـيالن بـا
بستر پلـی یورتـان بصـورت فيزیکـی و شـيميایی مـیتوانـد باشـد .در
بره کنش شيميایی امکان باز شدن حلقـه بـه روش هسـتهدوسـتی و
حمله گروه ایزو سيانات به حلقه اپوکسی وجـود دارد .رفتـار االسـتي
این نمونه به دليل عمق نفوذ دندانه کمتر در آن قابل پيشبينی اسـت.
کمترین سختی و بيشترین عمق دندانه به نمونه آمایش نشده مربـوط
است و میتوان انتظار داشت رفتارنمونه اصالح نشـده بـا پالستيسـيته
بيشتري همراه باشد .به منظور بررسی بيشتر رفتار مکانيکی نمونـههـا

نشريه علمیـ پژوهشی علوم و فناوري رنگ ()1394

استحکام کششی فيل هاي پلییورتان حاوي نانو ذرات بررسـی شـدند.
انتظار میرود نمونه بـا ميـزان شـبکهايشـدن بـاالتر داراي اسـتحکام
کشش باالتر و افزایش طول در نقطه پارگی کمتري باشد .با توجـه بـه
نتایج به دست آمده در جدول  ،10میتوان مشاهده کرد که نمونههاي
با درصد آمایش باالتر داراي استحکام بيشتر و ميزان افزایش طـول در
نقطه تسلي کمتر و همچنين مدول باالتري میباشند .با مقایسـه ایـن
نتایج نمونـه  Bداراي بـاالترین اسـتحکام کششـی ،بـاالترین مـدول و
کمترین کشيدگی در نقطه تسلي و پارگی است .این نتایج در تایيد بـا
نتایج مربوط به سختی دندانهاي نمونـههـا اسـت .نکتـه جالـب اینکـه
اختالف بين مدول االستي نمونه پلییورتان فاقد هرگونـه ذره اي بـا
نمونه پلییورتان حاوي سيليکاي اصالح نشده ( )UN-Tدر جـدول 10
تفاوت زیادي نشان نمیدهد که میتواند ناشی از بره کنش پایين این
سيليکا با پلییورتان باشد .درحاليکه با افزایش گروه اپوکسی ناشـی از
اصالح ذرات ،مدول االستي به طور محسوسی افزایش یافته است که
باالترین آن که حدود دو برابر مدول نمونه سـيليکاي اصـالح نشـده و
پلییورتان است که به نمونه  Bمربوط میشود .این نتيجه را مـیتـوان
به بره کنش گروههاي سطحی سيليکا در نمونه  Bبا ماتریس پليمري
ارتباط داد.
با توجه به نتایج جدول  ، 10نمونه با ميـزان آمـایش بـاالتر داراي
خواص مکانيکی باالتري بوده است .علت آن بره کنش بين گروههـاي
اپوکسی در سطح سيليکاي اصالح شده و ماتریس پلـی یورتـان اسـت.
بنابراین بر اساس مشاهدهها این جدول ،افت افـزایش طـول در نقطـه
تسلي منطقی میباشد .الزم به ذکر است کـه افـت افـزایش طـول در
نقطه تسلي براي نمونه پلییورتان حاوي سيليکاي آمایش نشده کمتر
از نمونه پلییورتان تنها است .درحالی که این مقدار براي نمونه  Bو C
و  Aبه ترتيب  0.95و  0.96و  1.13درصد میباشد .این افت طول بـا
روند تغييرات درصد آمایش ذرات قابل توجيه است.
بــراي بررســی بيشــتر رفتــار مکــانيکی نمونــههــا و ارتبــاط آن بــا
شيمیسطح ذرات Tg ،و مدول ذخيره به همـراه تانژانـت دلتـا توسـط
آزمون  DMTAبدست آمدنـد و نتـایج در اشـکال  6و  5و جـدول 11
گزارش شده است .بر ه کنش مناسب تـر بـين ذره و بسـتر پليمـري
منجر به افزایش االستيسيته و افـزایش مـدول ذخيـره مـیگـردد .در
شکل  5مشاهده میشود که نمونههایی که مقادیر مدول باالتري دارند
(نمونه هاي سيليکاي اصالح شده) بـره کـنش مناسـبی بـين ذرات و
پليمر وجود دارد و چسبندگی فصل مشترک در آنها مستحک تر اسـت
[ .]20الزم بـه ذکــر اســت حضــور نــانو ذرات اصــالح نشــده در بســتر
پلییورتان به دليل چگالی اتمی باال در سطح و ممانعت فضـایی سـبب
کاهش گرماي واکنش میشود .این کاهش میتواند سبب افت خـواص
مکانيکی بستر به دليل ناقص بودن واکنش شود.
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جدول  :10دادههاي آزمون کشش در نمونههاي مختلف.
افزايش طول در

درصد افزايش طول

مدول(كرنش/تنش)

نقطه تسليم ()%

در نقطه پارگي ()%

()MPa

A+PU

32.5

31.8

1.13

1.48

28.14

B+PU

40.3

39.1

0.95

1.23

41.15

C+PU

37.1

36.8

0.96

1.35

38.33

Un-T+PU

29.19

25.93

1.22

1.83

23.92

PU

28

20.2

1.27

2.84

22.13

نمونه

نيرو در نقطه
تسليم ()MPa

نيرو در پارگي ()MPa

با توجه به شکل  ،9مشاهده میشود که نمونههـاي آمـایش شـده
بطور سيستماتي داراي مدول ذخيـره بـاالتري در ناحيـه شيشـهاي
(قبل از افت مدول ورسيدن به ناحيه بیشکل) میباشند حتـی مـدول
این نمونهها در ناحيه بیشکل نيـز از مـدول پلـییورتـان و سـيليکاي
اصالح نشده بيشتر است .این بـدین معناسـت کـه بـا افـزایش درصـد
سيالن روي سطح به واسطه تغييـر شـيمی ذره و امکـان بـره کـنش
بيشتر با بستر پليمري خواص مکانيکی سيست افزایش یافته است .بـا
مقایسه مقادیر مربوط به مدول نمونههاي اصالح شده میتوان مشاهده
کرد که نمونه  Bداراي مقدار مدول باالتري از نمونههاي  Aو  Cاسـت.
همچنين  Tgو ميزان شبکهاي شدن نمونه فيل ها در جدول  11آمـده
است .ميزان چگالی شبکهاي شدن فيل با توجه به رابطـه  2محاسـبه
میشود ] .[21ميزان مدول ذخيره  E/در ناحيه السـتيکی (بعـد از )Tg
مشخصهاي براي ميزان چگالی شبکهاي شدن فيل میباشد .افزایش در
مقدار  E/در ناحيه الستيکی نشاندهنده افزایش چگالی شبکهاي شدن
میباشد.
/
Ve= E /3R
()2
در این رابطه  Tدرجه حرارت بر حسـب کلـوین و  Rثابـت گازهـا
است.
فيل پلییورتان به همراه سيليکاي آمایش نشده و بدون سيليکا به
ترتيب داراي دماي انتقال شيشهاي  56.4و  55.1درجـه سـانتیگـراد
بوده که اختالف آن ناچيز میباشد .این نتيجـه را ایـنگونـه مـیتـوان
تحليل کرد که ذرات اصالح نشده به دليل ميـل بـه تجمـا و تشـکيل
کلوخه به دليل سازگاري ک آن با بستر رزینی ،بره کنش آن با رزین
ک و ميل به لغزیدن ذرات بروي یکـدیگر در دمـاي انتقـال شيشـهاي
زیاد میباشد .همچنين با افزودن سيليکا جذب پلیال در سـطح ذرات
زیادتر شده و پلیالها به راحتـی نمـیتواننـد بـا جـزء سـخت کننـده
(ایزوسيانات) واکنش کنند .زیرا اثر ممانعت فضایی ذرات سيليکا مـانا
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واکنش پلیال با ایزوسي انات می شود .بنابراین با افزایش سـيليکا و بـه
دنبال آن ممانعت فضایی آن باع کاهش چگالی شـبکهايشـدن و در
نتيجه کاهش مدول ذخيره میشود.
با حضور ذرات با آمایشهـاي مختلـف مقـادیر  Tgبـه ترتيـب بـه
 46.8و  60و  65درجه سانتی گراد براي نمونههاي  C ،Aو  Bافـزایش
یافته اند .دليل ایـن امـر همانگونـه کـه قـبال اشـاره شـد بـه افـزایش
بره کنش بين ذرات و بستر پلییورتان مربوط میشود .در این آزمـون
نيز نمونه  Bکـه داراي بـاالترین ميـزان سـيالن بـر روي سـطح خـود
میباشد از بيشترین  Tgو باالترین ميزان شبکه عرضی برخوردار است.
عليرغ وجود  4درصد سيليکا در بستر پليمري با اعمال نيـرو بـه
علت بر روي ه لغزیدن ذرات در هنگامی که بره کنش کمی با بستر
پليمري وجود دارد مدول فيل پلییورتـان حـاوي ذره آمـایش نشـده
چندان متاثر نخواهد شد .بنابراین بهترین توجيه براي اخـتالف اعـداد
مدول در جدول  12بـراي نمونـههـاي  A,B,Cو پلـییورتـان ،اتصـال
مستحک در فصل مشترک ذرات و بستر است .قابل ذکر اسـت تفـاوت
بين دماي انتقـال شيشـهاي  PU-Un Filledو  Un-T + PUدر جـدول
 11در تایيد این مطلب است.
جدول  :11نتایج مربوط به  Tgو ميزان شبکهايشدن نمونه پلییورتانها.
نمونه

)Tg(0C

A+PU

46.8
65
60
56.4
55.1

B+PU
C+PU
Un-T + PU
PU-Un Filled

ميزان شبکهايشدن
()mol/cm3
157
210.9
170.3
145
113
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مهران رستمی و همکاران

1.000E+09

)Storage modulus (Pa

1.000E+08

1.000E+07

1.000E+06
100.0

120.0

60.0

80.0

20.0

40.0

0.0

)Temperature (°C
PU

C-PU

UnT-PU

A-PU

B-PU

شکل  :9تغييرات مدول ذخيره نمونهها در برابر دما.
1.2000

1.0000

0.8000
Tan delta

0.6000

0.4000

0.2000

100.0

90.0

70.0

80.0

60.0

50.0

30.0

40.0

0.0000
20.0

)Temperature(°C
PU

UnT-PU

C-PU

B-PU

A-PU

شکل  :10تغييرات  Tan δنمونه پلییورتانها در برابر دما.

همانگونه که نشان داده شد ،تغيير خواص مکانيکی در اثر اتصـال
بهتر ذره آمایش شده با بستر پليمري کامال قابل مشاهده است .ارتباط
بهتر ذرات بدليل وجود گروههاي عاملی اپوکسی با رزیـن پلـییورتـان
باع ایجاد فصل مشترک مستحک تر خواهـد شـد کـه بـه دنبـال آن
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تحرک کمتر در فصل مشترک و افزایش خواص فيزیکـی -مکـانيکی را
سبب میگردد .لذا باالرفتن  Tgنيز از این تئوري پيـروي مـیکنـد .در
غير این صورت طبق تئوري  Slippageهنگامیکه سطح ذرات با بسـتر
پليمري سازگاري مناسب نداشته باشد ،ذرات از بستر رزینی دور شـده
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 بـاالترین. چگالی و آناليز عنصري مورد بررسی قـرار گرفـت، سطحpH
 پتانسيل. درصد گزارش شد66.24 ميزان گروه سيالن بر روي سطح تا
زتاي ذرات نيز با حضور سيالن به اعداد مثبت تري ميل مینمایـد کـه
دليل آن واکنش گروههاي هيدروکسيل سـطحی بـا اپوکسـی سـيالن
 نتایج آزمون کدورت نيـز نشـان داد کـه ذرات طبيعـت غيـر.میباشد
 اصالح سـطحی ذرات بـا اپوکسـی سـيالن باعـ.قطبیتري گرفتهاند
 ایـن.افزایش استحکام فيل پلییورتان و بهبود سختی آن شـده اسـت
امر به واسطه بره کنش فيزیکی و شيميایی ذرات اصالح شده با بستر
 و مدول ذخيره نمونههاي فيل پلییورتان بـاTg  افزایش.پليمري است
سيليکاهاي اصالح شده نسبت به نمونه فيل پلـییورتـان حـاوي ذرات
آمایش نشده نشاندهنده بره کنش مناسب بين ذرات و بستر پليمري
.میباشد

 در حـالتی کـه شـيمی سـطح ذرات.و به راحتی بر روي ه میلغزنـد
 سازگاري بين ذرات و بستر رزینی مـانا از،سازگار با بستر رزینی باشد
جدا شدن ذرات از رزین شـده و از روي هـ لغزیـدن آنهـا جلـوگيري
 هدف عمـده آمـایش ذرات آبدوسـت نيـز بـه همـين سـبب.مینماید
.[21]است
ـ نتيجهگيري4
 واکنش اپوکسی سـيالن بـا سـيليکا مـوردpH در این تحقيق شرایط
 بـرروي ميـزانpH  مشـاهده گردیـد کـه تنظـي.بررسی قرار گرفـت
 واکـنشpH  در شرایطی که.واکنش اپوکسی سيالن بسيار موثر است
در محدوده نقطه ایزوالکتریـ سـيالن و بـاالي نقطـه ایـزو الکتریـ
 ميزان حضور سيالن به صـورت جـذب شـيميایی بـاالتر،سيليکا باشد
، خواص ذرات اصالح شده توسط آزمونهاي کدورتسنجی.خواهد بود
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