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پژوهــش حاضــر در راســتای ســنتز ایــروژل کربنــی ارزانقیمــت بــا خــواص مطلــوب و بــا رویکــرد عایــق
حرارتــی اســت .در ایــن پژوهــش از رزیــن ارزانقیمــت نــووالک بهعنــوان مــاده اولیــه تولیــد ایــروژل
پلیمــری و روش خشـککردن محیطــی اســتفاده شــد؛ ســپس قیــر قطــران زغالســنگ بهوســیله غوطهوری
نمونههــای پلیمــری در محلــول قیــر بــه نمونههــا اضافــه شــد .در مرحل ـ ه بعــد ،ایروژلهــای پلیمــری
نــووالک -قیــر ،در عملیــات حرارتــی گرماکافــت بــه ایروژلهــای نانــو ســاختار کربنــی تبدیــل شــدند.
نتایــج حاصــل نشــان داد کــه بــا ایــن روش میتــوان بــه ایروژلهایــی بــا ســاختار نانــو و بــا چگالــی
قابل-پیشبینــی دســت یافــت؛ همچنیــن بــا بررســی ریزســاختار و ریختشناســی  ،مشــخص شــد کــه
ایــن ایروژل  هــا دارای تخلخــل بــاال ،چگالــی پاییــن (حــدود  )0/1-0/4و مســاحت ســطح ویــژه بــاال
(حــدود  )600هســتند .قیــر ،زغالگــذاری باالیــی از خــود نشــان داد و افــزودن آن باعــث بهبــود خــواص
حرارتــی حداقــل بهمیــزان  100ثانیــه تأخیــر در بــاال رفتــن دمــا در آزمــون تاریخچــه حرارتــی شــد کــه
نتیجــه آن دســتیابی بــه عایقــی بــا عملکــرد حفاظــت حرارتــی مطلوبتــر بــود.
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 1مقدمه
افزایــش مــداوم رشــد جمعیــت و ســرانه مصــرف انــرژی
در کشــورهای مختلــف دنیــا ســبب شــده تــا اســتفاده از
عایق هــای حرارتــی ،جایــگاه و اهمیــت ویــژه ای در زندگــی
امــروز پیــدا کننــد [ .]1در ســال های اخیــر تحقیقــات فراوانــی
در زمینــه اســتفاده از ایروژل هــای کربنــی بهعنــوان عایــق
حرارتــی شــده اســت [ .]1،2ایروژل هــای کربنــی ،نســل
جدیــدی از مــواد کربنــی متخلخــل ســهبعدی هســتند کــه
در کاربردهــای مختلفــی از قبیــل قطعــات مقــاوم بــه حــرارت
در هواپیماهــا و فضاپیماهــای مافــوق صــوت [ ،]3عایقهــای
حرارتــی[ ،]4نــازل موشــکها و راکتهــا [ ]5و ابرخازن هــا
[ ]6رضایت بخــش عمــل کرده انــد .ایــن مــواد بــه دلیــل
ویژگی هایــی از قبیــل نســبت اســتحکام بــه وزن و مســاحت
ســطح ویــژه بــاال ،خواصــی همچــون اســتحکام مکانیکــی
مطلــوب ،پایــداری شــیمیایی و هدایــت حرارتــی پاییــن را
فراهــم می کننــد [.]9-7
روش مرســوم بــرای ســاخت ایروژل هــای کربنــی،
پلیمری شــدن مونومرهــای رزورســینول و فرمالدهیــد
بــه روش ســل -ژل ،خشــک کردن ژل بــا دیاکســیدکربن
فوق حرانــی و درنهایــت گرماکافــت ایروژل آلی به دســت آمده
در محیــط خنثــی اســت [ .]10هزینــه بــاالی مــواد اولیــه ،نیــاز
بــه تجهیــزات گران قیمــت و زمــان طوالنــی فراینــد ســاخت،
باعــث شــده تــا در ســالهای اخیــر تالشهــای زیــادی بــرای
رفــع ایــن مشــکالت انجــام شــود .ناصــری [ ،]11پژوهشــی بــا
رویکــرد مبتنی بــر بهینه ســازی مولفه هــای مــوادی و فرایندهای
مؤثــر بــر ریزســاختار و خــواص ایــن مــواد ،به منظــور اســتفاده
از ایروژل هــا به عنــوان عایــق حرارتــی دمــا بــاال انجــام داده
اســت .راهــکار پیشــنهادی وی مبتنی بــر اســتفاده از واکنــش
رزیــن تجــاری ارزان قیمــت نــووالک بــا هگزامیــن (به عنــوان
جایگزیــن مونومــر گران قیمــت رزورســینول) بــرای ســاخت
ژل ،پلیمری شــدن در محیــط اشــباع از بخــار حــال بــرای
امکانپذیــر شــدن پلیمری شــدن ســل -ژل در دماهــای باالتــر
از دمــای جــوش اســتاندارد حــال (کاهــش زمــان فراینــد
و افزایــش اســتحکام ژل) و اســتفاده از روش خشــک کردن
محیطــی (بهجــای روش خطرنــاک و گران قیمــت ســیال فــوق

بحرانــی) به عنــوان روشــی ســاده و ارزان قیمــت بــرای خــارج
کــردن حــال و خشــککردن ژل اســت [ .]11کاظمــی
و همکارانــش [ ،]12پــس از تهیــه ایروژلهــای کربنــی از
رزیــن نــووالک ،توانســتند بهوســیله پرکــردن ایــروژل کربنــی
تهیهشــده بــا مــواد تغییــر فازدهنــده ،خــواص عایقــی ایــن
ایروژلهــا را بهبــود بخشــند .امــا همچنــان نیــاز بــه تــاش
و مطالعــه بیشــتر بــرای رســیدن بــه خــواص حرارتــی و
مکانیکــی بهتــر ایــن مــواد وجــود دارد .در ایــن راســتا،
افــزودن مــاده ای تقویت کننــده بــه نــووالک به منظــور بهبــود
عملکــرد آن به عنــوان عایــق حرارتــی می توانــد مفیــد باشــد.
از طرفــی بررســی نتایــج حاصــل از مطالعــات حاکــی از آن
اســت کــه ســنتز ایروژل هــای کربنــی بــا اســتفاده از قیــر قطران
زغال ســنگ از لحــاظ اقتصــادی مطلوب بــوده و ایــروژل کربنی
حاصــل ،عایــق حرارتــی خــوب و دارای ســاختار منســجمی
اســت .قیــر قطــران زغالســنگ بــه دلیــل داشــتن کربــن بــاال،
ســیالیت خــوب ،قیمــت پاییــن و قابلیــت گرافیتــه شــدن بــاال،
مــاده اولیــه مناســبی بــرای ســنتز ایــروژل کربنــی اســت[.]13
قیــر ،عمدت ـ ًا حــاوی ترکیبــات طبیعــی بــا کســر قابل توجهــی
از ترکیبــات آلــی اســت کــه بعــد از کربــن دار کــردن ،جامــد
کربنــی نســبت ًا زیــادی برجــای می گــذارد [.]14
قیــر قطــران یکــی از بهتریــن منابــع اقتصــادی کربــن بــوده
و مــاده نســبت ًا ارزان و در دسترســی اســت [ .]15‚7متأســفانه
تنهــا مقــدار کمــی از قیــر قطــران زغال ســنگ ،مــورد اســتفاده
صنعتــی و تجــاری قــرار میگیــرد و بیشــتر آن به صــورت جامــد
دور ریختــی هــدر مــی رود .بنابرایــن توســعه مــواد بــر پایــه
قیــر قطــران زغالســنگ بســیار بــاارزش اســت .مهم تــر اینکــه،
در آینــده ظرفیــت بــازار بــرای ایــن مــاده قابلتوجــه بــوده و
می تــوان از قیرهــای رهاشــده اســتفاده کــرد [ .]15افــزودن قیــر
عالوه بــر بهبــود خــواص ،می توانــد باعــث کاهــش قیمــت
تولیــد ایروژل هــای کربنــی شــود .هــدف از پژوهــش حاضــر،
ســاخت ایــروژل کربنــی بــا خــواص مطلــوب عایــق حرارتــی با
هزینـهای کــم و اســتفاده از مــواد ارزان قیمــت و مناســب ،بــدون
نیــاز بــه تجهیــزات خــاص اســت .بــرای دســتیابی بــه اهــداف
ایــن پژوهــش ،ســنتز ایروژلهــای کربنــی بــر پایــه رزیــن
نــووالک بــه همــراه قیــر قطــران ،مــورد توجــه قــرار گرفــت.

اثر قیر قطران بر بهبود کارایی عایق ...

 2مراحل انجام آزمایش

 1-2مواد اولیه و آماده سازی نمونه ها

 2-2مشخصه یابی نمونه ها

بهمنظــور مشــخصه یابی نمونه هــا ،چگالــی آن هــا توســط
اندازه گیــری وزن و حجــم نمونه هــا بــا دقــت  0/01و درصــد
تخلخــل آن هــا بــا اســتفاده از معادلــه ( ]11[ )1اندازه گیــری

جدول  1درصد ترکیب نووالک و قیر نمونهها مربوط به هر
کد نمونه
كد نمونه
N20P0
N20P5
N20P10

درصد نووﻻك
٢٠
٢٠
٢٠

درصد قير
٠
٥

١٠
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در ایــن پژوهــش از رزیــن فنولــی نــووالک (کــد ،IP502
ســاخت شــرکت رزیتــان ،ایــران) قیــر قطــران زغالســنگ
(محصــول شــرکت زرنــد کرمــان) و حالل هــای -2پروپانــول
و تولوئــن (ســاخت شــرکت دکتــر مجللــی بــا درجــه خلــوص
بــاالی  )%99اســتفاده شــد.
بــرای ســاخت نمونه هــا ،ابتــدا ایــروژل پلیمــری نــووالک
بــه روش ســل-ژل ســنتز شــده ،و ســپس در محلــول قیــر
قطــران زغالســنگ غوطــه ور شــدند .در انتهــا ایروژل هــای
پلیمر/قیــر به منظــور کربــن دار شــدن ،تحــت عملیــات
گرماکافــت قــرار گرفتنــد.
به¬منظــور ســاخت ایــروژل پلیمــری ،ابتــدا محلولــی شــامل
 %20وزنــی نــووالک و  %80وزنــی -2پروپانــول تهیــه و بعــد
از حــل کامــل نــووالک در حــال توســط همــزن مغناطیســی
در دمــای  ،90 °Cمحلــول در فالکــون از جنــس پلی پروپیلــن
ریختــه شــده و به صــورت دربــاز در اتــوکالو قــرار گرفــت.
به منظــور ایجــاد فشــار داخــل اتــوکالو و جلوگیــری از خــروج
حــال داخــل فالکــون ،مقــداری از حــال -2پروپانــول
خالــص در کنــار نمونه هــا درون اتــوکالو قــرار داده شــده و
تحــت دمــای  120°Cو فشــار  ،15 barبــه مــدت  5ســاعت
درون گرمخانــه قــرار گرفــت تــا پلیمری شــدن انجــام شــود.
بــا توجــه بــه تحقیقــات ناصــری و همکارانــش [ ]11میــزان
 %20رزیــن ،مقــدار بهینــه بــرای رزیــن نــووالک از منظــر
میــزان حفــرات تشکیلشــده ،چگالــی و تخلخــل اســت.
بعــد از تشــکیل ژل ،به منظــور جلوگیــری از تــرک خــوردن
نمونه هــا در اثــر خــروج ســریع حــال ،ابتــدا نمونههــا بــه
مــدت  24ســاعت در شــرایط محیــط قــرار گرفتنــد .ســپس
بهمنظــور تکمیــل واکنــش پخــت و همچنیــن خــروج حــال،
بــه مــدت  24ســاعت در دمــای  ،70°Cبــه مــدت  24ســاعت
در دمــای  90°Cو بــه مــدت  24ســاعت در دمــای 140°C
درون گرمخانــه قــرار داده شــدند تــا کام ـ ً
ا خشــک شــوند و
حــال آن هــا خــارج شــود.
در مرحلــه بعــد ،محلول هایــی از قیــر و تولوئــن بــا نســبت
 %5و  %10وزنــی قیــر بهوســیله همــزن مغناطیســی در

دمــای  90°Cتهیــه شــد .ســپس یــک نمونــه از ایروژل هــای
پلیمــری در محلــول  %5و یــک نمونــه دیگــر از همــان نــوع
ایــروژل ،در محلــول  %10غوطــه ور و بــه مــدت  1/5ســاعت
در آن هــا نگــه داری شــدند تــا محلــول حــاوی قیــر به خوبــی
در نمونه هــا نفــوذ کنــد .به منظــور خشــککــردن مجــدد
نمونه هــا ،ابتــدا نمونه هــا بــه مــدت  24ســاعت در شــرایط
محیــط و ســپس بــه مــدت  4ســاعت در دمــای  100°Cدرون
گرمخانــه قــرار داده شــدند .ترکیــب اولیــه نمونه هــای ســنتز
شــده در جــدول  1آورده شــده اســت .در ایــن جــدول ترکیــب
پیــش مــاده اولیــه آورده شــده اســت.
در انتهــا بــرای کربــن دار کــردن ایروژل هــای پلیمر/قیــر،
نمونه هــا ابتــدا درون بوته هــای ســرامیکی قــرار داده شــدند.
ســپس بــرای جلوگیــری از اکســید شــدن احتمالــی نمونه هــا،
فضــای درون بوتــه بــا اســتفاده از دوده پــر شــد .بوته ســرامیکی
در کــوره خــأ بــا مقــدار کمــی جریــان گاز آرگــون ،در دمــای
 1000-1100°Cبــه مــدت یــک ســاعت قــرار داده شــد؛ ســپس
نمونه هــا تــا رســیدن بــه دمــای محیــط در شــرایط خــأ درون
کــوره نگــه داری شــدند .همچنیــن به منظــور اندازه گیــری درصد
زغال گــذاری قیــر ســخت ،مقــداری از قیــر مورداســتفاده با وزن
مشــخص ،همــراه نمونه هــا درون کــوره قــرار گرفــت و بعــد از
بیــرون آمــدن از کــوره دوبــاره وزن شــد.
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شــد .در ایــن معادلــه Ф ،درصــد تخلخــل ρa ،چگالــی ظاهــری
و  ρrچگالــی واقعــی ایروژلهــا هســتند .کــه  ρrبــرای نــووالک
 1/25و بــرای قیــر قطــران زغالســنگ  1/41اندازه گیــری
شــده اســت .بــرای اندازه گیــری چگالــی واقعــی قیــر قطــران
زغال ســنگ ،از روش ارشــمیدس اســتفاده شــد .چگالــی
واقعــی بــرای نمونه هــای پلیمــری بــه همــراه قیــر بــا اســتفاده
از معادلــه ( ]11[ )2به دســت آمــد .در ایــن معادلــه درصــد
وزنــی قیــر در نمونــه ،درصــد وزنــی نــووالک در نمونــه،
چگالــی واقعــی قیــر و چگالــی واقعــی نــووالک اســت.
همچنیــن بــرای تعییــن درصــد تخلخــل نمونه هــای کربنــی،
 ρrبرابــر بــا  1/8کــه چگالــی واقعــی کربــن اســت در نظــر
گرفتــه شــد.
ρa
()1
Φ= )1 − ( × 100
ρr

()2

1 w pitch w nov
=
+
ρr
ρpitch
ρnov

بــرای به دســت آوردن درصــد جمع شــدگی نمونه هــا ،از
معیــار درصــد جمع شــدگی خطــی و حجمــی بنــا بــر معادلــه
( ]11[ )3اســتفاده شــد .کــه در ایــن معادلــه  diقطــر (حجــم)
پیــش از خشــک کردن یــا گرماکافــت و  dfقطــر (حجــم) پــس
از خشــک کردن یــا گرماکافــت اســت.
()3
df −di
di

= Lsh
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 3بحث و نتایج
جــدول  ،2خــواص فیزیکــی ایروژل هــای کربنــی تهیهشــده
از نــووالک و قیــر را نشــان میدهــد .طبــق مطالعــات
انجامشــده ،چگالــی مطلــوب بــرای ایروژل هــای کربنــی
ساخته شــده در محــدوده  0/01-0/5اســت [ ]16کــه
چگالی هــای بهدســتآمده در ایــن محــدوده قــرار دارنــد.
چگالــی ،عامــل مهمــی در کنتــرل هدایــت حرارتــی اســت.
بــا توجــه بــه بیشــتر بــودن چگالــی واقعــی ،جــزء قیــر نســبت
بــه نــووالک و بــر اســاس قانــون مخلوطهــا ،انتظــار مــی رود
بــا افزایــش درصــد قیــر ،چگالــی افزایــش یابــد .بــرای
بهدس ـت آوردن درصــد جرمــی قیــر بعــد از کربنــه دار کــردن،
مقــداری از قیــر بــا وزن معلــوم همــراه نمونه هــا داخــل کــوره
گرماکافــت قــرار گرفــت و بــا وزن کــردن مجــدد قیــر بعــد از
گرماکافــت ،درصــد زغال گــذاری آن به دســت آمــد.
شــکل -1الــف-1 ،ب و -1پ تصاویــر میکروســکوپ
الکترونــی روبشــی ایروژل هــای کربنــی بــا ترکیــب شــیمیایی
 %20نــووالک و بــه ترتیــب  %5 ،%0و  %10قیــر را نشــان
می دهنــد .مشــاهده می شــود بــا افزایــش درصــد قیــر ،انــدازه
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به منظــور بررســی ریزســاختار و ریخت شناســی ،از
میکروســکوپ الکترونــی روبشــی گســیل میــدان مــدل Mira3
ســاخت شــرکت  Tescanاز کشــور چک بــا بزرگ نمایی 1000
و  15000برابــر اســتفاده شــد .ســپس هــر یــک از تصاویــر
بــه کمــک نرمافــزار  ImageJازنظــر انــدازه کلوئیدهــا تحلیــل
شــدند .همچنیــن به منظــور بررســی ســاختار و بلورینگــی ،از
آزمــون پــراش پرتــو ایکــس بــا اســتفاده از دســتگاه Philips
 X’pertو در محــدوده زاویــه 10 ،تــا 80درجــه بــا ولتــاژ
 40 kVو جریــان  40 mAاســتفاده شــد.
بررســی انــدازه حفــرات و توزیــع انــدازه حفــرات در
ســاختار ،توســط آزمــون تخلخلســنج جیــوهای بــا دســتگاه
مــدل  Prosimeter Pascal 440شــرکت Thermo Finnigan

ایتالیــا و آزمــون جــذب و واجــذب نیتــروژن بــا دســتگاه
 TriStar II 3020 Version 3.02و از شــرکت Micromeritics
ژاپــن انجــام شــد .ســطح ویــژه و حجــم حفــرات بــا اســتفاده
از روش بروناور-تلــر ( )BETو توزیــع انــدازه حفــرات و
متوســط انــدازه قطــر حفــرات بــا اســتفاده از روش بــرت-
جوینر-هالنــدا ( )BJHمحاســبه شــدند .حجــم حفــرات بــا
ابعــاد کوچکتــر از  100 nmبــا ایــن روش بــه دســت می آیــد.
همچنیــن به منظــور بررســی میــزان هدایــت حرارتــی
نمونه هــا و چگونگــی خــواص آن هــا به عنــوان عایق هــای
حرارتــی از دســتگاه صفحــه داغ ،ســاخت دانشــگاه تربیــت
مــدرس اســتفاده شــد .در ایــن روش کــه بــر اســاس قانــون
تیلــور طراحیشــده اســت ،دمــای ســطح داغ نمونــه معــادل
 100درجــه ســانتیگراد ثابــت نگــه داشــته شــده و تغییــرات
دمــای ســطح مقابــل نمونــه بــا زمــان ثبــت می شــود .در ایــن
روش محاســبه هدایــت حرارتــی بــر اســاس حــل حالــت
انتقالــی معادلــه انــرژی ،بــا دو توزیــع دمــای ســطوح نمونــه
انجام می شــود.

اثر قیر قطران بر بهبود کارایی عایق ...

جدول  2خواص فیزیکی ایروژلهای کربنی تهیهشده
كد نمونه

چگالي

درصد جرمي

درصد جرمي

ظاهري

كربن حاصل از

كربن حاصل از

) ( g / cm 3

نووﻻك

قير

درصد تخلخل

درصد
جمع شدگي

N20P0

٠/٣٣

١٠٠

٠

٨١/٨٨

٢٣/٢٠

N20P5

٠/٣٧

٩٢/٢٥

٧/٧٥

٧٩/٣٦

١٨/٨٣

N20P10

٠/٢٩

٩١/٨٨

٨/١٢

٨٣/٦٣

٢٢/٩٤

کلوئیدهــا افزایــش پیــدا کــرده اســت .نمــودار فراوانــی حاصل
نرمافــزار ImageJ

نشــان از اســتحکام مکانیکــی بــاال دارد و می تــوان نتیجــه
گرفــت ،فراینــد خشــککردن در فشــار محیــط باعــث
جمع شــدگی قابلتوجهــی نشــده اســت.
نتایــج مربــوط بــه ســاختار ایروژلهــای کربنــی کــه بــا
اســتفاده از آزمــون تخلخلســنج جیــوهای بهدســت آمدهانــد،
در شــکلهای  3و  4آورده شــده اســت .همانطــور کــه
مشــاهده میشــود ،بــا افزایــش فشــار در نمونــه ایــروژل
نــووالک خالــص ،پــس از پرشــدن ماکــرو حفــرات فشــار
تقریبـ ًا ثابــت میشــود .ثابــت شــدن فشــار بــدان معنــی اســت
کــه میــزان ماکــرو حفــرات در ســاختار بســیار بیش تــر از مــزو
حفــرات اســت .درواقــع نمونــه ایــروژل نــووالک خالــص،
ســاختار ماکــرو متخلخــل دارد .امــا بــا توجــه بــه منحنیهــای
مربــوط بــه ایروژلهــای حــاوی قیــر در شــکل  ،4مشــاهده
میشــود کــه بــا افــزودن قیــر ،فشــارهای اولیــه بــرای پرشــدن
حفــرات بزرگ تــر بــه فشــارهای تقریبـ ًا باالتــر انتقــال مییابــد.
ی اســت کــه ترکیــب شــدن قیــر در ســاختار
ایــن بــدان معن ـ 
ایــروژل نــووالک ،بــه ایجــاد حفراتــی کم تــر بــا اندازههــای
کوچک تــر میانجامــد .همانگونــه کــه از منحنیهــای توزیــع
انــدازه حفــرات نیــز مشــخص اســت ،بــا افــزودن قیــر ،از
میــزان حفــرات بــزرگ کاســته شــده و بهطورکلــی حجــم کلــی
حفــرات نیــز کاهــش می یابــد .ایــن موضــوع را میتــوان بــه
کوچک تــر شــدن حفــرات در اثــر نشســتن الیه هایــی از قیــر
بــر روی کلوئیدهــا و همچنیــن جمعشــدگی در ســاختار
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از هرکــدام از ایــن تصاویــر بــا اســتفاده از
در شــکل  2آمــده اســت .در شــکل  2الــف ،ب و پ بــه
ترتیــب میــزان  %5 ،%0و  %10قیــر در ترکیــب ایروژل هــای
کربنــی حضــور دارد .توجــه بــه نمودارهــا نیــز افزایــش در
انــدازه کلوئیدهــا بــا افزایــش درصــد قیــر را نشــان می دهــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه تصاویــر میکروســکوپ الکترونــی
و نمودارهــا ،ایــروژل کربنــی متشــکل از شــبکهای از ذرات
کلوئیــدی یکنواخــت و بههمپیوســته بــا میانگیــن ابعــاد کمتــر
از  150نانومتــر اســت .منشــأ تشــکیل چنیــن ریزســاختاری را
بایــد در پدیــده جدایــی فــازی جســت وجو کــرد .با پیشــرفت
واکنــش پلیمــری شــدن ،جــرم مولکولــی افزایــش و بی نظمــی
ســامانه کاهــش می یابــد؛ ایــن امــر منجــر بــه افزایــش انــرژی
آزاد گیبــس ســامانه واکنشــی می شــود .درنهایــت ،بــا افزایــش
انــرژی آزاد گیبــس و مثبــت شــدن آن ،پدیــده جدایــی فــازی
از طریــق ســازوکار هســته گذاری و رشــد روی می دهــد کــه
ایــن امــر منجــر بــه تشــکیل ذرات شــبه کلوئیدی در محلــول
می شــود [ .]17بــا پیشــرفت واکنــش در نقطــه ژل ،ذرات
تشکیل شــده ،تشــکیل شــبکه ســهبعدی می دهنــد .بنابرایــن
میتــوان نتیجــه گرفــت ،ســاختار ایــروژل کربنــی به صــورت
ذرات کلوئیــدی اســت و در حیــن فراینــد غوطــه وری ،ذرات
قیــر بــر روی کلوئیدهــای ژل نــووالک نشســته اند و باعــث
درشــت تر شــدن آن هــا شــده اند.
همچنیــن طبــق مشــاهدات انجامگرفتــه در مطالعــات

گذشــته [ ،]18بیــن کلوئیدهــا اتصاالتــی دیــده می شــود کــه
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ایروژلهــای کربنــی حــاوی قیــر مرتبــط دانســت .بــا توجــه
بــه شــکل  4و ازآنجاکــه حجــم تجمعــی میتوانــد معیــاری از
تخلخــل ســاختار باشــد ،بــا افزایــش قیــر در ایــروژل کربنــی،
حجــم تخلخــل کاهــش مییابــد؛ کــه ایــن موضــوع بــا رونــد
دادههــای بهدســتآمده همخوانــی دارد.
بــرای درک بهتــر ســاختار حفــرات و توزیــع آن هــا به ویــژه
حفــرات مــزو و میکــرو ،آزمــون جذب-واجــذب نیتــروژن در
دمــای  77 Kانجــام شــد .شــکل  5منحنــی جــذب ایزوتــرم
نیتــروژن و شــکل  6منحنــی توزیــع حفــرات بــرای نمونه هــای
کربنــی بــا کدهای الــف)  ،N20P0ب)  N20P5و پ) N20P10
را نشــان میدهــد.
در شــکل  5میــزان جــذب بــه مقــدار زیــادی وابســته بــه
مقــدار میکروحفــرات و مســاحت ســطح ویــژه اســت [ .]19در
فشــارهای نســبت ًا پاییــن ،افزایــش شــدیدی در منحنــی جــذب
مشــاهده می شــود کــه ناشــی از حضــور میکروحفــرات در
ســاختار ایــروژل کربنــی اســت و مقــدار آن در تمــام ترکیبهــا
تقریب ـ ًا برابــر اســت .در فشــارهای نســبت ًا بــاال نیــز ،افزایشــی
شــدید در منحنــی جــذب مشــاهده می شــود کــه ناشــی از
حضــور مزوحفــرات در ســاختار ایــروژل کربنــی اســت .بــا
مشــاهده شــکل  ،6توزیــع حفــرات عمدتــ ًا در حفراتــی بــا
انــدازه حفــره زیــر  2 nmانجــام شــده اســت کــه بــا توجــه بــه
طبقه بنــدی ارائهشــده توســط آیوپــاک ،از وجــود ســاختاری بــا
حضــور بســیار زیــاد میکروحفــرات خبــر می دهــد.

جــدول  3مســاحت ســطح ویــژه نمونه هــا و جــدول 4
حجــم حفــرات نمونه هــا را در دو آزمــون تخلخلســنج
جیــوه ای و جذب-واجــذب نیتــروژن نشــان می دهــد .بــا
توجــه بــه مطالعــات انجامشــده ،مقــدار مطلــوب بــرای
مســاحت ســطح ویــژه ایروژل هــای کربنــی در محــدوده
 500-800 m 2 / gاســت [ .]16مراجعــه بــه جــدول  3نشــان
می دهــد کــه ایروژل هــای کربنــی تهیه شــده بــر پایــه رزیــن
نــووالک و قیــر دارای مســاحت ســطح ویــژه بــاال و مطلــوب
هســتند .همچنیــن ،ازآنجاکــه ســاختار ایــروژل هــا عمدتــ ًا
حــاوی میکــرو حفــرات هســتند ،جــذب نیتــروژن تنهــا در
چنــد الیــه می توانــد صــورت گیــرد و مســاحت ســطح ویــژه
واقعــی نســبت بــه گــزارش آزمــون باالتــر اســت [.]18
بــا افزایــش غلظــت قیــر ،مســاحت ســطح ویــژه ایروژل های
کربنــی ابتــدا افزایــش و ســپس کاهــش یافتــه اســت .بــرای
توجیــه رفتــار مشاهده شــده بایــد بــه مقــدار تخلخــل و
انــدازه حفــره توجــه نمــود .هرچــه تخلخــل بیش تــر و انــدازه
حفــرات ریزتــر شــود ،مســاحت ســطح ویــژه نیــز افزایــش
مــی یابــد .البتــه الزم بــه توضیــح اســت کــه عمدتـ ًا حفــرات از
نــوع میکــرو و مــزو ،بــر انــدازه مســاحت ســطح تأثیرگذارنــد
و حفراتــی از نــوع ماکــرو معمــوالً اثــر قابــل توجهــی بــر ایــن
مولفــه ندارنــد.
مطابــق داده هــای جــدول  ،4بــا افزایــش غلظــت قیــر ،ابتــدا
حجــم کل حفــرات و درنتیجــه درصــد تخلخــل ایــروژل کربنی
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شکل  3توزیع اندازه حفرات ایروژلهای کربنی

شکل  4حجم تجمعی حفرات ایروژلهای کربنی
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جدول  3مساحت سطح ویژه نمونهها در آزمون تخلخل سنج
جیوه ای و آزمون جذب-واجذب نیتروژن
مساحت سطح ويژه حاصل
كد نمونهها

از تخلخلسنج جيوهاي
)(m2 g-1

شکل  5منحنی جذب هم دمای نیتروژن برای ایروژلهای کربنی

مساحت سطح ويژه
حاصل از جذب-واجذب
نيتروژن
)(m2 g-1

N20P0

١٢٣/٩٣

٦٠٧/٢٥

N20P5

١٧١/٤٠

٦٣٨/١٤

N20P10

٧٦/٥٦

٦٠٠/٧٧

و پ) N20P10
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جدول  4حجم حفرات در آزمون تخلخل سنج جیوه ای و آزمون جذب-واجذب نیتروژن
كد نمونهها

حجم كل حفرات حاصل از

حجم كل حفرات حاصل از جذب-

تخلخلسنج جيوهاي

واجذب نيتروژن

)(cm3 g-1

)(cm3 g-1

حجم مزو حفرات

حجم ميكرو حفرات

3

3

-1

-1

) (cm g

) (cm g

N20P0

٣/٠٨

٠/٣٠

٠/٠٧٠

٠/٢٢

N20P5

١/٩٧

٠/٣١

٠/٠٧٢

٠/٢٤

N20P10

٢/٤٥

٠/٢٨

٠/٠٥٦

٠/٢٢

افزایــش می یابــد؛ کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش مســاحت

ایــن قله هــا بســیار پهــن هســتند ،مــاده آمــورف اســت [-22
 .]20ســاختار آمــورف در ایــن ایروژل هــا بــه کارکــرد آن هــا
به عنــوان عایــق حرارتــی کمــک می کنــد.
طبــق روش توضیــح داده شــده در منبــع [ ]23و بــا کمــک
نتایــج آزمــون تخلخل ســنج جیــوه ،محاســبات انجام شــده
بــرای ســنجش تغییــر خــواص مکانیکــی در جــدول  5آمــده
اســت .در ایــن جــدول فشــار  Ptیکــی از مشــخصه های مــواد
در آزمــون تخلخل ســنج جیــوه K ،مــدول تــوده  ρb ،چگالــی
ظاهــری (چگالــی تــوده) β ،میانگیــن شــیب در ناحیــه فشــار
پاییــن نمــودار تغییــرات حجــم بــر اســاس فشــار ( ) P< Ptو
 Eمــدول یانــگ اســت .همان طــور کــه در جــدول مشــخص

شکل  7نتایج آزمون پراش پرتو ایکس
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ســطح ویــژه می شــود .در ادامــه بــا افزایــش دوبــاره غلظــت
قیــر بــه میــزان  10درصــد ،حجــم کل حفــرات و درنتیجــه
درصــد تخلخــل ایــروژل کربنــی کاهــش می یابــد؛ ایــن امــر
منجــر بــه کاهــش مســاحت ســطح ویــژه می شــود .البتــه بــه
دلیــل کاهــش غیرعــادی چگالــی نمونــه  ،N20P10نمی تــوان
ایــن موضــوع را بــا قطعیــت بیــان کــرد ،امــا در حالــت کلــی
پیش بینــی می شــود کــه بــا افزایــش درصــد قیــر ،چگالــی و
مســاحت ســطح نیــز افزایــش یابــد.
*بنــا بــر طبقه بنــدی ارائه شــده توســط آیوپــاک ،حفــرات
مــاده متخلخــل برحســب انــدازه در ســه گــروه میکــرو
حفــرات (بــا انــدازه کمتــر از 2نانومتــر) ،مــزو حفــرات (بــا
انــدازه حفــرات بیــن 2و  50نانومتــر) و ماکــرو حفــرات (بــا
انــدازه بزرگتــر از  50نانومتــر) طبقه بنــدی می شــوند.
بــا توجــه بــه اینکــه ســاختار و ریختشناســی در
خــواص حرارتــی نمونههــای تهیهشــده اثرگــذار اســت،
شناســایی ســاختار و بلورینگــی ایــروژل کربنــی تهیهشــده،
انجــام شــد .نتایــج مربــوط بــه آزمــون پــراش پرتــو ایکــس
در شــکل  7آورده شــده اســت .بررســی نتایــج نشــان می دهــد
کــه در پایــان مرحل ـه گرماکافــت ،کربــن حاصــل از نــووالک
و قیــر هــردو بیشــکل هســتند و هیچ گونــه ســاختار بلوریــن
در نمونههــا پدیــد نیامــده اســت .ازایــنرو ایــروژل کربنــی
بیشــکل تشــکیل شــده اســت .قله هــای مشاهدهشــده در
زوایــای حــدود  25°و  50°را می تــوان متناظــر بــا صفحــات

( )002و ( )004در گرافیــت در نظــر گرفــت؛ امــا ازآنجاکــه
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جدول  5خواص مکانیکی محاسبه شده بهکمک آزمون تخلخل سنج جیوه ای
نمونه
N20P0
N20P5
N20P10

Pt
)(MPa
٤/٠

)Kf (nm MPa0.25

)K (MPa

)β (MPa g.cm-3

)E (MPa

٦٣٧/٨٨

٢/٣٣

٠/٧٧

٤/١٩

٣/٠

٧٩١/٤٩

٢/٩٣

٠/٨٥

٥/٢٧

٢/٦

٨٨١/١٦

 4نتیج هگیری
• تهیــه ایروژلهــای نووالک-قیــر توســط فراینــد ســل-ژل
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شکل  8نتایج حاصل از آزمون هدایت حرارتی

در محیــط اشــباع از بخــار حــال بــا موفقیــت انجــام شــد
و ژلهــای تهیهشــده ،کامــ ً
ا دارای ســاختار کلوئیــدی و
حفــرات در مقیــاس نانومتــری بودنــد.
• افزایــش قیــر در نمونههــا منجــر بــه افزایــش انــدازه
کلوئیدهــا و مــزو حفــره شــدن ســاختار ایروژلهــای کربنــی
شــد .در ایــن صــورت میتــوان خــواص مطلــوب ایــروژل
کربنــی را بهطــور همزمــان بــا خــواص مکانیکــی داشــت.
• بــه دلیــل کمتــر بــودن هدایــت حرارتــی قیــر از نــووالک
و کاهــش انــدازه حفــرات بــا افزایــش قیــر ،خــواص حرارتــی
ایــروژل کربنــی ازجملــه خــواص مربــوط بــه عایــق حرارتــی،
بــا افزایــش درصــد قیــر افزایــش یافــت.
• پژوهــش حاضــر بــه تهیــه ایروژلــی نانــو ســاختار کربنــی با
خــواص مطلــوب بهعنــوان عایــق حرارتــی مطلــوب انجامیــد.
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شــده اســت بــا اضافــه کــردن قیــر Kf ،کــه معیــاری از ســفتی
مــواد اســت افزایــش یافتــه اســت .ایــن موضــوع بیان گــر
ایــن اســت کــه حضــور قیــر تــا حــدودی خــواص مکانیکــی
ایــروژل کربنــی را بهبــود داده اســت.
شــکل  8نتایــج حاصــل از آزمــون تاریخچــه دما-زمــان
حاصــل از آزمــون هدایــت حرارتــی بــرای نمونه هــای کربنــی
بــا درصدهــای مختلــف از قیــر را نشــان می دهــد .ضریــب
هدایــت حرارتی هــای ( )Kبهدســتآمده از ایــن آزمــون در
حــدود  0/05 W/mKبــوده کــه نشــان می دهــد نمونه هــای
ساختهشــده عایــق حرارتــی بســیار خوبــی هســتند.
همانطــور کــه مشــاهده می شــود ،بــا افزایــش قیــر دمــای
ســطح و هدایــت حرارتــی کاهــش پیــدا کــرده اســت .می تــوان
گفــت حداقــل بــه میــزان  100ثانیــه تأخیــر در بــاال رفتــن دمــا
در منحنــی تاریخچــه دما-زمــان مشــاهده می شــود .ضریــب
هدایــت حرارتــی قیــر از نــووالک کم تــر اســت ،پــس بــا
افزایــش قیــر هدایــت حرارتــی کاهــش می یابــد .همچنیــن
عوامــل مؤثــر در هدایــت حرارتــی فــاز جامــد چگالــی و
انــدازه حفــرات اســت[ .]2بــا توجــه بــه آزمــون تخلخل ســنج
جیــوه ای بــا افزایــش قیــر حفــرات ریزتــر شــده و تعــداد آنها
بیشــتر شــده اســت ،پــس به طورکلــی بــا افزایــش قیــر انتظــار
کاهــش هدایــت حرارتــی و بهبــود خــواص عایــق حرارتــی
مــی رود کــه توســط ایــن آزمــون نیــز بــه اثبات رســیده اســت.

٢/٢٤

٠/٨٣

٤/٠٣

... اثر قیر قطران بر بهبود کارایی عایق

[ Downloaded from arcpe.modares.ac.ir on 2023-01-10 ]

مراجع
1- lker U.Z. Sanli D. Erkey C., Applications of Aerogels
and Their Composites in Energy-Related Technologies,
Department of Chemical and Biological Engineering
Koc University, 157-176, 2014.
2- Wiener M. Reichenauer G. Braxmeier S. Hemberger
F. Ebert H.P., Carbon Aerogel-Based High-Temperature
Thermal Insulation, International Journal of Thermophysics, 30(4), 1372-1385, 2009.
3- Grujicic M. Pandurangan B. Zhao C. Biggers S. Morgan D., Hypervelocity Impact Resis tance of Reinforced
Carbon–Carbon/Carbon–Foam Thermal Protection Systems, Applied Surface Science, 252(14), 5035-5050,
2006.
4- Hadizadeh Raeisi H.R. Razzaghi M. Bahramian A.R.
Razzaghi Kashani M., Cellulose Cork/phenolic Aerogel
Nanocomposites as a Lightweight Thermal Insulator,
Procedia Materials Science, 11, 527 – 530, 2015.
5- Arkadi M. Gorat S.Y. Frank S. Jutta Z. Manfred D.
Johann M., Carbon Aerogels, Process for Their Preparation and Their Use, United States Patent 9878911, 2018.
6- Zu G. Shen J. Zou L. Wang F. Zhang Y., Nanocellulose-Derived Highly Porous Carbon Aerogels for Supercapacitors, Carbon, 2015.
7- Biener J. Stadermann M. Suss M. Worsley M.A. Biener M.M. Rose K.A. Baumann T.F., Advanced Carbon
Aerogels for Energy Applications, Energy and Environmental Science, 4(3), 656-667, 2011.
8- Worsley M.A. Baumann T.F., Handbook of Sol-Gel
Science and Technology: Carbon Aerogels, Springer International Publishing Switzerland, 2016.
9- Aegerter M.A. Leventis N. Koebel M., Aerogels
Handbook (Advances in Sol-Gel Derived Materials and
Technologies), Springer Publisher, 2011.
10- Li J. Wang X. Wang Y. Huang Q. Dai C. Gamboa S.
Sebastian P.J., Structure and Electrochemical Properties
of Carbon Aerogels Synthesized at Ambient Temperatures as Supercapacitors, Journal of Non-Crystalline
Solids, 354(1), 19-24, 2008.
11- Naseri I. Kazemi A. Bahramian A.R. Razzaghi
Kashani M., Preparation of Organic and Carbon Aerogels Using High-Temperature–Pressure Sol–Gel Polymerization, Materials and Design, 61, 35-40, 2014.

63

 پلیمر- فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی

12- Kazemi A. Naseri I. Bahramian A.R., Thermal Protection Performanceof Carbon Aerogels Filled with
Magnesium Chloride Hexahydrate as a Phase Change
Material, Science and Technology, 26(6), 525-535, 2014.
13- Liu H. Li T. Wang X. Zhang W. Zhao T., Preparation and Characterization of Carbon Foams with Highmechanical Strength Using Modified Coal Tar Pitches,
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 110, 442–
447, 2014.
14- Petrova B. Tsyntsarski B. Budinova T. Petrov N.
Ania C.O. Parra J.B. Mladenov M. Tzvetkov P., Synthesis of Nanoporous Carbons from Mixtures of Coal Tar
Pitch and Furfural and Their Application as Electrode
Materials, Fuel Processing Technology, 91, 1710–1716,
2010.
15- Wang Y. He Z. Zhan L. Liu X., Coal Tar Pitch Based
Carbon Foam for Thermal Insulating Material, Materials
Letters, 2016.
16- Yu C.H. Fu Q.J. Tsang S.C.E., Aerogel Materials for
Insulation in Buildings, University of Oxford, 319-344,
2010.
17- Motahari S., Synthesis of Resorcinol- Formaldehyde
Aerogel and Effect of PH Value and Density on Compressive Strength, 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran, 2012.
18- Singh S. Bhatnagar A. Dixit V. Shukla V. Shaz
M.A.A. Sinha S.K. Srivas tava O.N. Sekkar V., Synthesis, Characterization and Hydrogen Storage Characteristics of Ambient Pressure Dried Carbon Aerogel, International Journal of Hydrogen Energy, 1-10, 2016.
19- Yang K. Peng J. Srinivasakannan C. Zhang L. Xia
H. Duan X., Preparation of High Surface Area Activated
Carbon from Coconut Shells Using Microwave Heating,
Bioresource Technology, 101, 6163–6169, 2010.
20- Theodoropoulou S. Papadimitriou D. Zoumpoulakis
L. Simitzis J., Structural and Optical Characterization
of Pyrolytic Carbon Derived from Novolac Resin, Anal
Bioanal Chem, 3(79), 788–791, 2004.
21- Yun J. Chen L. Zhang X. Feng J. Liu L., The Effect
of Introducing B and N on Pyrolysis Process of High
Ortho Novolac Resin, Polymers, 2016.
22- Guo1 Zh. Wang Ch. Chen M. Li M., Hard Carbon

... اثر قیر قطران بر بهبود کارایی عایق

[ Downloaded from arcpe.modares.ac.ir on 2023-01-10 ]

Derived from Coal Tar Pitch for Use as the Anode Material in Lithium Ion Batteries, Int. J. Electrochem. Sci., 8,
2702 – 2709, 2013.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23- Job N. et al., Non-Intrusive Mercury Porosimetry: Pyrolysis of Resorcinol-Formaldehyde Xerogels, Particle&
Particle Systems Characterization, 23(1), 72-81, 2006.

 پلیمر- فصلنامه علمي ــ پژوهشی بین رشته ای پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی

64

