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  چکیده

 (GNP)ای ، نانوگرافن الیهبرای چقرمه سازی پلی وینیل کلراید (PMMA)متاکریالت متیلبه عنوان جزء اصلی و پلی( UPVC)کلراید سخت وینیلهای چندجزئی بر پایه پلیآمیزه

-کانیکی نانوکامپوزیتریزساختار و خواص م. کن داخلی تهیه شدندبا ترکیب درصدهای مختلف توسط مخلوط در نقش نرم کننده (DOP)فتاالت اکتیلو دی به عنوان تقویت کننده

های کشش و ضربه نشان داد که با افزایش درصد نتایج بدست آمده از آزمون. بررسی گردید UPVCبر خواص بستر  GNPو  PMMAهای تهیه شده با هدف بررسی اثرات متقابل 

صدهای ثابت نانوگرافن، مقاومت ضربه و مدول کششی و نیز درجه پراکنش در در. نانوگرافن، مدول کششی افزایش و ازدیاد طول تا نقطه پارگی و مقاومت ضربه کاهش می یابد

همچنین، مشاهده سطح شکست . باالتر است که به امتزاج پذیری باالتر دو فاز پلیمری در این ترکیب درصد نسبت داده می شود PMMA% 22نانوگرافن در نمونه های حاوی 

داد با افزایش درصد نانوگرافن سطح شکست نمونه ها زبرتر بوده و مسیر رشد ترک در حضور نانوگرافن طوالنی تر و ناهموارتر ها توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان نمونه

 . می باشد
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Abstract 

Nanocomposites samples based on unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) and polymethyl methacrylate (PMMA) as toughener containing 40 phr 
di-octyl phthalate as plasticizer were prepared using Haake internal mixer. Different UPVC/PMMA composition ratios i.e. 80/20 and 90/10 

containing 0, 0.5, 1 and 2 phr graphene nano-platelets (GNP) as reinforcing agent were investigated using x-ray diffraction and scanning electron 
microscopy. Mechanical properties (Tensile modulus, elongation at break and impact resistance) of the prepared nanocomposites including tensile 

modulus, elongation at break and impact strength were also measured. Results showed that increasing nanographene platelets content increases tensile 

modulus where impact strength and elongation at break are decreased. At constant graphene contents, nanocomposites containing 20% PMMA show 
higher impact strength and tensile modulus. This was attributed to the higher miscibility of UPVC/PMMA pair besides the PMMA characteristics. 

Fracture surface of nanocomposites are significantly rough at the presence of nano-graphene which shows the torturous crack growth path.         

 
Keywords 

UPVC, PMMA, Nanographene platelets, Nanocomposite. 
 

  



 

2 

 

 

 قدمه م -1

های ترموپالستیک تجاری است که به کلراید یکی از مهمترین رزینوینیلپلی

، کفپوش، تسمه نقاله، بطری، پنجره و غیره در صنایع مختلف شکل لوله

پلی وینیل کلراید تجاری حاصل از پلیمریزاسیون . کاربرد گسترده دارد

گردد که نوع سخت نرم و سخت تقسیم بندی میسوسپانسیونی به دو دسته 

آن با توجه به قیمت پایین، پایداری ابعادی، مقاومت حرارتی، ضریب انتقال 

. حرارتی  پایین و مقاومت در برابر اشعه فرابنفش کاربردهای وسیع تری دارد

ای پایین این ترموپالستیک، پایداری ابعادی آن را در دمای انتقال شیشه

از همین رو بهبود . [1]کند درجه سانتیگراد محدود می 42تر از دماهای باال

در دماهای باالتر، همواره مورد  PVCحرارتی و خواص مکانیکی پایداری 

 .توجه بوده است

هایی از جمله کنندهکلراید، نرموینیلبا توجه به ویسکوزیته باالی مذاب پلی

چنین . شوندفتاالت، به منظور ارتقای فرآیندپذیری به آن افزوده میاکتیلدی

. شونداین ترموپالستیک نیز میهایی، همچنین، باعث بهبود چقرمگی افزودنی

توان با اختالط آن با کلراید را میوینیلخواص مکانیکی و حرارتی پلی

از آنجا که . ترموپالستیک دیگر و یا افزودن عوامل تقویت کننده بهبود داد

هستند،   PVCپلیمرهای آکریالت دارای پارامتر حاللیت بسیار نزدیک به

به منظور بهبود خواص ضربه و ( PMMA)افزودن پلی متیل متاکریالت 

فرآیندپذیری، سالهاست که به عنوان یک گزینه مناسب مورد مطالعه قرار 

کلراید به عنوان وینیلدر بستر پلی PMMAدر واقع، فاز سخت . گرفته است

تحت سازوکار تسلیم  PVCشود مراکز تمرکز تنش عمل کرده و باعث می

میزان . از خود نشان دهد( Ductile)برشی تغییرشکل یافته و پاسخ منعطف 

بسیار  PMMAاین انعطاف به مقاومت در برابر ترک بستگی دارد که در فاز 

مشاهدات نشان داده است که اگر ترکیب درصد . است PVCضعیف تر از 

PMMA اهیت سخت این پلیمر، از یک مقدار بحرانی بیشتر باشد، در کنار م

ها و ، تعداد ترکPVCبه دلیل افزایش تعداد و حجم ذرات پراکنده در بستر 

نیز طول مسیر رشد ترک ها کاهش یافته، تنش موجود در نوک ترک ها 

توانند پلیمرهای آکریالت، همچنین، می. کندافزایش یافته و چقرمگی افت می

ید را که مکانیزم اصلی تخریب این کلراوینیلهیدروکلریناسیون پلیشروع دی

-از طرفی افزودن تقویت کننده. [2]آید، به تعویق بیاندازند پلیمر بشمار می

تواند خواص مکانیکی و می... هایی همچون استئارات منیزیم، کائولین و 

از طریق اختالط با  PVCبهبود چقرمگی . [3]رابهبود بخشد  PVCحرارتی 

هسته الستیکی . پوسته نیز گزارش شده است-های ضربه هستهاصالح کننده

کند و پوسته مقاومت به ضربه را، بخصوص در دماهای پایین تر، تامین می

مسئولیت حفظ سختی، شکل مطلوب  و پراکنش مناسب ذرات از طریق 

 .[1-6]سازگاری با بستر پلیمری را بر عهده دارد 

دهد که مطالعات متعددی در زمینه بررسی عملکرد بع نشان میبررسی منا

 PVC/PMMAمیکروکامپوزیت ها و نانوکامپوزیت های تهیه شده بر پایه 

وکربنات را بر سطح ذرات نان PMMAزنجیرهای  [4]چن. انجام شده است

کلسیم پیوند زده و افزایش مدول و استحکام کششی نانوکامپوزیت های 

افزایش مدول یانگ، مقاومت پارگی و پایداری . مربوطه را مشاهده نمود

 PVC/PMMA/Nano-Sio2با تهیه نانوکامپوزیت های  PVCحرارتی 

مونت % 1حاوی  PVCهمچنین نانوکامپوزیت های . [1]مشاهده گردید 

در مقایسه با پلی وینیل کلراید خالص، کرنش  PMMA% 12موریلونیت و 

. ش دادخمشی شکست، استحکام خمشی و دمای اعوجاج گرمایی را افزای

منجر به بهبود پراکنش نانوگرافن در بستر  PMMAهمچنین حضور فاز 

PVC  نیز برای بهبود خواص  [9]یائو و همکارانش . [8]نیز شده استPVC ،

با تهیه نانوکامپوزیت های آن با گرافن، اثر گرافن عاملدار شده با زنجیرهای 

PVC نتایج نشان داد که افزایش سازگاری گرافن . را بررسی نمودند

عاملدارشده با بستر پلیمری منجر به امکان آرایش صفحات گرافن در جهت 

. یابدافزایش می PVCده و مدول یانگ و استحکام کششی تنش را فراهم کر

از آنجا که تا کنون گزارشی مبنی بر بررسی نانوکامپوزیت های گرافن بر پایه 

PVC/PMMA  منتشر نشده است، تحقیق حاضر با هدف مطالعه اثر

PMMA  و نانوگرافن و برهمکنش های متقابل احتمالی این دو بر چقرمگی و

اثر ترکیب درصد . وینیل کلراید سخت انجام شده است خواص مکانیکی پلی

اجزاء شامل پلی متیل متاکریالت و نیز نانو گرافن الیه ای، نحوه پراکنش و 

 . ریزساختار نانوکامپوزیت نیز بررسی و گزارش شده است

 

 تجربی -2

پلی وینیل کلراید سخت استفاده شده در این تحقیق گرید  -مواد

پلی متیل . شرکت پتروشیمی غدیر بوده است K-value=67سوسپانسیونی با 

ساخت شرکت ال   IH830متاکریالت به صورت جامد بلوری سفید رنگ گرید

 XGمحصول شرکت xGnP-C750گرید ( GNP)جی کره، نانوگرافن الیه ای 

science و پالستی ( 4617گرید )، پایدار کننده تولید شرکت ایرانی همپار

مشخصات کلی مواد . افزوده شدند PVCبه ( DOP)الت اکتیل فتاسایزر دی

 .آورده شده است 1نامبرده در جدول 
 

.مشخصات مواد مورد استفاده  1جدول   
Unit Value Property Material 

gr/cm3 0.57 Apparent bulk density 
PVC 

- 67 K-Value 

gr/cm3 1.18 Specific gravity 
PMMA 

gr/10min 2.5 Melt flow index 

gr/cm3 2.2 Density 

Graphene 
Nanoplatelets 

m2/gr 750 Specific surface area 

nm 2 Thickness 

μm 1 Width 

 
 

 50wبرای اختالط از دستگاه مخلوط کن داخلی برابندر مدل  -هادستگاه

آماده سازی نمونه ها برای آزمون های کشش و . ساخت آلمان استفاده شد

ساخت  mini test pressضربه توسط دستگاه قالب گیری فشاری نوع 

Toyo-seiki  ژاپن مدلWCH انجام شد . 

بر اساس ترکیب درصدهای نشان داده شده  PVC/PMMA/GNPهای آمیزه

گراد تهیه و پس از اندازه درجه سانتی 232در دمای اختالط  2در جدول 

، سطح ISIRI 9277گیری خواص ضربه به روش چارپی منطبق با استاندارد 

 122-122شکست نمونه های تست ضربه با الیه نازکی از طال به ضخامت 

( SEM)آنگستروم پوشش داده شده و توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی 

برای بررسی  .ساخت کشور چک مشاهده گردید Texcan VEGA-IIمدل 

 XRDدرجه پراکنش الیه های گرافن در بستر پلیمری از دستگاه 

 kV 62و ولتاژ شتاب دهنده  Cu K αبا اشعه    Philips XPert PROمدل

 26-31بین  ө2در  min/° 1طیف بازتابش با سرعت روبش . استفاده گردید

گرافن بدست آمده، فاصله بین الیه ای صفحات و نیز ضخامت کلوخه های نانو

بر اساس بازتابش پرتو ایکس از الیه های مختلف پراکنده در فاز پیوسته 

-و معادله دبای( d=λ/2sinθmax)پلیمری به ترتیب بر اساس معادله براگ 
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خواص کششی با دستگاه کشش . محاسبه گردید( t=kλ/βcosθmax)شرر 

کره   Bongshiساخت شرکت ایرانی کاردوتک و لودسل ساخت شرکت 

با سرعت کشش  ISO 527این آزمون مطابق  با استاندارد . انجام شد جنوبی

mm/min  1 و در دمای محیط انجام گرفت . 
 

.مگذاری و ترکیب درصد نمونه های تهیه شدهنا 2جدول   

Sample PVC PMMA GNP DOP 

V100M0G0 100 0 0 40 

V0M100G0 0 100 0 40 

V90M10G0 90 10 0 40 

V80M20G0 80 20 0 40 

V90M10G0.5 90 10 0.5 40 

V80M20G0.5 80 20 0.5 40 

V90M10G1 90 10 1 40 

V80M20G1 80 20 1 40 

V90M10G2 90 10 2 40 

V80M20G2 80 20 2 40 

 

 نتایج و بحث -3

های طیف بازتابش اشعه ایکس مربوط به آمیزه 1 شکل -پراش پرتو ایکس

PVC/PMMA  درصد وزنی نانوگرافن الیه ای را به عنوان نمونه 1/2حاوی

طیف مربوط به پودر نانوگرافن الیه ای، یک پیک مشخصه در . دهدنشان می

-دارد که طبق قانون براگ معادل فاصله بین الیه =12/242θ°زاویه بازتابش 

طبق همین قانون، انتقال پیک به زوایای . باشدآنگستروم می 61/3ای 

، [12]های سیلیکاتی از هم خواهد بود گر افزایش فاصله الیهبیان ،ترکوچک

شود فاصله بین الیه های گرافن مشاهده می 1بنابراین همانطور که در شکل 

نانوکامپوزیت در مقایسه با پودر خالص نانوگرافن افزایش یافته در هر دو نمونه 

این پدیده به دلیل نفوذ زنجیرهای ماکرومولکولی به داخل الیه ها رخ . است

از طرفی در ترکیب درصد یکسان نانوگرافن، پیک مربوط به . [11]دهد می

در زوایای بازتابش  22/82معادل  PVC/PMMAنمونه دارای ترکیب درصد 

به عبارت دیگر . ظاهر شده است 12/92کوچک تری نسبت به نمونه 

بیشتر  22/82زنجیرهای پلیمری در نمونه نانوکامپوزیتی با ترکیب درصد 

-این رفتار را می. اند در فواصل بین الیه های نانوگرافن نفوذ نمایندتوانسته 

نسبت  22/82توان به امتزاج پذیری باالتر دو جزء پلیمری در ترکیب درصد 

پرواضح است که هر چه . [12]داد که در مطالعات مشابه گزارش شده است 

وه بر امتزاج پذیری دو فاز باالتر باشد، کشش سطحی پایین تر و در نتیجه عال

آزادی تحرک بیشتر زنجیرها، انتقال تنش در حین اختالط و پراکنش بهتر 

از طرفی پیک مشخصه مربوط به نمونه نانوکامپوزیتی با ترکیب . خواهد بود

این رفتار نیز . باشدمی 12/92پهن تر از پیک مربوط به نمونه  22/82درصد 

در  PVC/PMMAری حاکی از درجه باالتر پراکنش نانوگرافن در بستر پلیم

است که توسط نتایج مقادیر محاسبه شده بر اساس  22/82ترکیب درصد 

موقعیت پیک ظاهر شده در طیف های . گرددشرر نیز تایید می-رابطه دبای

ای و ضخامت کلوخه محاسبه پراش پرتو ایکس و نیز مقادیر فاصله بین الیه

 3ین تحقیق در جدول شده بر اساس آن برای تمام نمونه های تهیه شده در ا

حاوی  PVC/PMMA هایرفت آمیزههمانطور که انتظار می. ارائه شده است

ای بزرگتری در مقایسه با پودر نانوگرافن خالص نانوگرافن، فاصله بین الیه

دهد زنجیرهای پلیمری در الیه های نانوگرافن نفوذ کرده دارند که نشان می

در بستر پلیمری نانوکامپوزیت نیز با  ضخامت متوسط ذرات پراکنده شده. اند

توان به افزایش این رفتار را می. افزایش درصد نانوگرافن افزایش یافته است

رس در درصدهای باالتر و سهولت اختالط های نانوخاکاحتمال تراکم کلوخه

های نانوگرافن در بستر پلیمری حاوی درصدهای کمتر و پراکنش الیه

 . [13, 12]نانوذرات نسبت داد 

 

 

 
با دو ترکیب درصد  PVC/PMMAطیف پراش پرتو ایکس نمونه های  1شکل

 .درصد وزنی نانوگرافن 1/2حاوی  12/92و  22/82

 
 

در نمونه ها ای و ضخامت کلوخه های نانوگرافنفاصله بین الیه  3جدول  

Sample 2θ (˚) d002 (Å) t (nm) 

GNP 26.12 3.41 - 
V90M10G0.5 25.11 3.54 98.20 
V80M20G0.5 24.88 3.57 92.51 
V90M10G1 25.67 3.46 107.48 
V80M20G1 25.49 3.49 102.00 
V90M10G2 26.38 3.37 113.70 
V80M20G2 25.93 3.43 108.99 

 

 

شامل )نتایج حاصل از اندازه گیری خواص مکانیکی  -خواص مکانیکی

نمونه های نانوکامپوزیت ( خواص کششی و مقاومت ضربه

PVC/PMMA/GNP  آورده شده  6با ترکیب درصدهای مختلف در جدول

از صفر  PMMAدر درصد ثابت نانوگرافن، با افزایش ترکیب درصد جزء . است

های دو جزئی و نهدرصد، مدول کششی و مقاومت ضربه نمو 22به 

این . یابدنانوکامپوزیتی افزایش و ازدیاد طول در نقطه شکست کاهش می

و نیز  PVCبه  PMMAمساله با توجه به برتری خواص کششی و چقرمگی 

 12/92نسبت به  22/82امتزاج پذیری باالتر این دو پلیمر در ترکیب درصد 

 .مورد انتظار بوده است [12]

نانوگرافن مدول کششی نمونه های نانوکامپوزیت افزایش با افزایش درصد 

های سیلیکاتی در اثر دهی نانوکامپوزیت، الیهدر طی فرآیند شکل. یافته است

یابند، از همین رو افزایش مدول و استحکام کششی میدان جریان آرایش می

از طرفی افزایش . [16]نانوکامپوزیت در مطالعات متعددی گزارش شده است 

درصد نانوگرافن با کاهش قابلیت تحرک زنجیرهای پلیمری در بستر 

-نانوکامپوزیت باعث کاهش مقاومت ضربه و ازدیاد طول در نقطه شکست می

ری کمتری دارد فاز پیوسته پلیمری در حضور ذرات سخت انعطاف پذی. شود

زیرا زنجیرهای پلیمری به دلیل ممانعت فضایی ایجاد شده توسط این ذرات 

گرچه تغییرات متعدد . قابلیت حرکت، چرخش و تغییر طول کمتری دارند

مسیرهای رشد ترک با برخورد به الیه های نانوذرات گرافن که دارای نسبت 
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اده در برابر رشد ترک تواند اثر مثبتی بر مقاومت ممنظر باال هستند، می

ر که دیده می شود، شیب روند افزایشی مدول البته همانطو. [11]داشته باشد 

کششی با افزایش درصد نانوگرافن از یک تا دو درصد به صورت قابل توجهی 

این رفتار به پراکنش ضعیف تر ذرات و حضور کلوخه های . کاهش یافته است

شود که با نتایج حاصل از بزرگتر نانوگرافن در درصدهای باالتر نسبت داده می

 .   اش پرتو ایکس و مقادیر محاسبه شده ضخامت همخوانی داردآزمون های پر

های پرواضح است که بهبود خواص در نانوکامپوزیت به درجه پراکندگی الیه

از همین رو در . [14]رس در ماتریس پلیمری نیز وابسته است نانوخاک

 22/82درصد درصدهای نانوگرافن برابر، مدول کششی نمونه های با ترکیب 

از دو فاز پلیمری به دلیل امتزاج پذیری و در نتیجه پراکنش بهتر نانوگرافن 

در بستر نانوکامپوزیت در مقایسه به نمونه های تهیه شده بر پایه ترکیب 

این مساله با شواهد مکمل در نتایج آزمون های . باالتر است 12/92درصد 

 . پراش پرتو ایکس نیز تایید شده است

 
 .PVC/PMMA/Grapheneخواص کششی نمونه های  4جدول 

 خواص
 مقاومت ضربه مدول یانگ ازدیاد طول

% MPa J/m 

V100M0G0 360.47±8.28 28.19±1.50 25.77±1.13 
V0M100G0 405.47±4.50 32.19±1.02 37.77±1.65 
V90M10G0 385.47±7.03 35.19±2.22 30.77±2.05 
V80M20G0 380.34±9.45 42.34±4.60 33.18±1.33 

V90M10G0.5 309.54±3.17 64.38±7.76 24.81±0.97 
V80M20G0.5 306.19±2.51 69.72±4.94 28.16±1.40 
V90M10G1 258.50±10.00 76.82±4.94 19.26±1.08 
V80M20G1 252.19±11.25 80.12±2.11 21.12±1.36 
V90M10G2 190.99±1.51 83.81±4.61 15.35±1.01 
V80M20G2 183.79±13.7 86.41±4.57 15.89±1.55 
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و نیز نانوکامپوزیت های تهیه   PVC/PMMA( 22/82)نمونه های دوجزئی 

 2و  1، 1/2حاوی  PVC/PMMAاز   22/82شده بر پایه ترکیب درصد 

همانطور که از تصاویر قابل .  شودمشاهده می 2درصد نانوگرافن در شکل 

بدون حضور نانو گرافن دارای سطح  PVC/PMMAمشاهده است نمونه 

شکست صاف تری نسبت به نمونه های حاوی نانوگرافن هستند و هر چقدر 

درصد گرافن بیشتر شود مساحت سطح شکست نمونه ها بیشتر شده و زبرتر 

پیچ و خم مسیر رشد ترک بستر  این اثر را می توان به افزایش. به نظر میرسد

پلیمری در برخورد با ذرات نانو گرافن با توجه به نسبت منظر باالی آنها 

 . نسبت داد

 

 نتیجه گیری -4

حاوی  PVC/PMMA/GNPبررسی نمونه های نانوکامپوزیتی سه جزئی 

درصد وزنی نانوگرافن الیه ای با ترکیب درصد های متفاوت دو  2و  1، 1/2

توسط آزمون های  12/92و  22/82شامل  PVC/PMMAجزء پلیمری 

پراش پرتو ایکس، خواص کششی و خواص ضربه نشان داد که در درصدهای 

پراکنش بهتر و مقاومت باالتری در  22/82ثابت نانوگرافن، ترکیب درصد 

با افزایش درصد نانوگرافن به دلیل احتمال . برابر ضربه مشاهده می شود

افن و پراکنش ضعیف تر این ذرات در بستر پلیمری حضور کلوخه های نانوگر

نمونه نانوکامپوزیتی . کندروند افزایشی مدول کششی افت پیدا می

(1/2/22/82 )PVC/PMMA/GNP  درصد افزایش  12و  161به ترتیب با

خالص بهترین خواص  PVCدر مدول کششی و مقاومت ضربه در مقایسه با 

 .   زئی بررسی شده نشان دادمکانیکی را در بین نمونه های سه ج

 

 

  
 ب الف

  
 د ج

( 22/82)تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوکامپوزیت های   2شکل

PVC/PMMA   22درصد نانو گرافن  با بزرگنمایی  2و  1و  2,1. و 2در حضور 
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