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خالصه: پلی اکسی متیلن به عنوان ترموپالستیک یا پالستیک گرما  نرم عالوه بر استحکام مکانیکی قابل قبول، چگالی بسیار 
کمتری از فلزات دارد. از اینرو می تواند جایگزین خوبی برای فلزات غیرآهنی در صنعت باشد. در این تحقیق به منظور 
افزایش استحکام و بهبود خواص مکانیکی این پلیمر، از نانولوله های عامل دار شده کربنی استفاده شده است. روش های 
تجربی بررسی این دسته از مواد به دلیل هزینه بر بودن، با محدودیت هایی روبرو است. لذا استفاده از روش های شبیه سازی 
در مقیاس میکروسکوپی می تواند راهکار مناسبی در مطالعه خواص و رفتار نانو کامپوزیت ها باشد. در این تحقیق از روش 
دینامیک مولکولی برای شبیه سازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت پلیمر پلی اکسی متیل که با نانولوله های کربنی تقویت 
شده است، استفاده می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از شبیه سازی مشخص گردید که چگالی و خواص مکانیکی 
پلیمر خالص نظیر مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین تنش با مقادیر تجربی توافق خوبی دارد. نتایج نشان داد که با 
افزایش دما استحکام مکانیکی نانوکامپوزیت کاهش یافته. همچنین این خواص با تقویت پلیمر با نانو لوله های کربنی 
عامل دار شده با فلوئور یا هیدروکسیل در یک ساختار نانوکامپوزیتی می تواند مدول یانگ را بین 44/3 تا 44/6 درصد و 

تنش تسلیم را بین20 تا80 درصد به ترتیب برای این دو گروه عاملی افزایش دهد. 
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1- مقدمه
شبیه سازی،  طریق  از  نانوساختارها  خصوصیات  و  رفتار  بررسی 
شود  باعث  و  کند  کمک  نانو  فن آوری  توسعه  در  ما  به  می تواند 
در  را  نیستیم  آن ها  درک  به  قادر  تجربی  صورت  به  که  پدیده  هایی 
یک آزمایشگاه مجازی و بدون صرف هزینه های زیاد، مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهیم [4-1]. این روش های شبیه سازی می تواند با توجه 
روش  جمله  از  کالسیکی  روش های  شامل  بررسی  مورد  مقیاس  به 
دینامیک مولکولی تا روش های مکانیک کوانتومی نظیر روش نظریه 
تابعی چگالی باشد. با توجه به ساخت کامپیوترهای فوق سریع، روش 
ابزاری کارآمد برای بررسی  شبیه سازی دینامیک مولکولی تبدیل به 
خواص مکانیکی نانوساختارها تبدیل شده است. شبیه سازی دینامیک 

مولکولی یک روش مبتنی بر فیزیک کالسیک است که با حل معادله 
دینامیک نیوتن برای هر ذره و بررسی تحول زمانی سیستم آن استوار 
است. در این روش نیروی وارد بر هر ذره از طریق پتانسیل های بین 

مولکولی و یا میدان نیروی متناسب با نوع اتم به دست می آید.
پلی اکسی متیلن1 به عنوان ترموپالستیک یا پالستیک گرما نرم از 
جمله پالستیک های مهم در صنعت به شمار می رود. این ماده به دلیل 
ماده  این  شود.  غیرآهنی  فلزات  جایگزین  می تواند  دارد  که  خواصی 
دارای مقاومت سایش بسیار زیادی است و استحکامی هم مانند فلزات 
دارد [5-6]. تحمل حرارتی باال دارد و خواص الکتریکی و االستیسیته 
خوبی دارد. از این رو در صنعت از این ماده در ساخت فنر، یاتاقان، 
حلقه زنجیرهای تسمه نقاله و هر قطعه ای که بخواهند جایگزین نمونه 

1 1 Polyoxymethylene (POM)
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فوالدی یا برنجی استفاده می کنند.
پلی اکسی متیل،  مکانیکی  خواص  بررسی  بر  عالوه  مقاله  این  در 
با  ماده  این  کامپوزیت  مکانیکی،  استحکام خواص  افزایش  منظور  به 
نانولوله های کربنی1 مورد بررسی قرار گرفت و توسط روش شبیه سازی 
دینامیک مولکولی خواص مکانیکی آن محاسبه شد. نانولوله های کربنی 
یکی از نانوساختارهای بسیار مهم از خانواده کربن است که امروزه در 
مکانیکی  [7-9]. خواص  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار  صنعت 
نانوساختارهای کربنی باعث شده است تا استفاده از کامپوزیت آن ها 
شود.  آن ها  مکانیکی  خواص  بهبود  سبب  پلیمری،  مختلف  مواد  با 
دسته  پلیمرها،  با  کامپوزیت  در  کربنی  نانوساختارهای  از  استفاده 
 جدیدی از مواد با نام نانوکامپوزیت های پلیمری را به وجود آورده است

به طور عمده به صورت تجربی  مطالعه نانوکامپوزیت ها   .[13-10]  
در  مولکولی می تواند  روش شبیه سازی  انجام شده است و بنابراین 

بررسی خواص این مواد و تعیین مشخصات آن ها بسیار مهم باشد.
پلیمری  نانوکامپوزیت های  خواص  بررسی  به  متعددی  مقاالت 
با  نانولوله های کربنی  از جمله  نانوساختارهای کربنی  با  تقویت شده 
از آن جمله  استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی پرداخته اندکه 
با استفاده از  نمود. هان و الیوت [14]  اشاره  به موارد ذیل  می توان 
مدول االستیسیته محوری  روش دینامیک مولکولی، به بررسی 
کربنی  تقویت شده با نانولوله های  و جانبی کامپوزیت های پلیمری 
باعث  کربنی  نانولوله های  بارگذاری  که  دادند  نشان  آن ها  پرداختند. 
نانولوله های کربنی می شود.  تقویت خواص مکانیکی در جهت محور 
فرانکلند و همکاران [15] با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی 
باعث  نانولوله های کربنی  از  نانوکامپوزیت  ایجاد یک  نشان دادند که 
بهبود خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمری می شود. ژو و همکاران 
نانوکامپوزیت  نشان دادند که  از دینامیک مولکولی  استفاده  با   [16]
مواد پلیمری با نانولوله های کربنی باعث افزایش مدول یانگ می شود. 
تیوفن/ پلی  خواص مکانیکی نانوکامپوزیت   [8] نایبی و زمین پیما 

گرافن را با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد مطالعه قرار 
دادند. آن ها تأثیر عواملی مانند دما، میزان گرافن در زمینه پلیمری و 
وجود نقص در ساختارگرافن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت حاصل 
به مطالعه خواص   [17] پاولف و خاالتر  بررسی قرار دادند.  را مورد 
اتصال  مکانیکی نانوکامپوزیت الستیک سیس1و-4 پل یبوتادی-ان 

1 Carbon NanoTube (CNT)

دینامیک  عرضی شده با گوگرد/نانوسیلیکا با استفاده از شبیه سازی 
مولکولی پرداختند. اسالم و همکاران [18] با روش دینامیک مولکولی، 
اثر افزودن نانولوله کربنی را در پلیمر پلی اکسی متیلن بررسی کرده . 
آن ها فقط یک نانولوله کربنی ساده بدون گروه عاملی، در کل جعبه 
شبیه سازی در نظر گرفته. نتایج آن ها نشان داده که با افزایش درصد 
وزنی نانولوله مقدار مدول یانگ کامپوزیت در جهت نانولوله افزایش 
یافته و با افزایش دما مقدار آن کم می شود. تمام مقاالت گفته شده، 
نشان می دهند که نانولوله کربنی باعث استحکام شبکه پلیمر می شود.

افزایش  و  پلیمر پلی اکسی متیلن  کاربردی  اهمیت  به  توجه  با 
تجربی، چه  مقاله ای چه  و  تحقیق  عامل دار،  نانولوله  با  آن  استحکام 
بررسی  به  ما  که  باعث شد  امر  این  نشد.  یافت  این حوزه  در  نظری 
خواص مکانیکی این کامپوزیت با روش دینامیک مولکولی بپردازیم. 
ابتدا  در  می باشد.  بخش  چند  شامل  تحقیق  این  شبیه سازی  نتایج 
منحنی  و  یانگ  مدول  نظیر  پلی اکسی متیل  پلیمر  مکانیکی  خواص 
تنش-کرنش و مقایسه این خواص با مقادیر تجربی انجام می شود تا 
صحت شبیه سازی تأیید شود. همچنین اثر دما بر مقادیر کمیت های 
انتها  در  می شود.  بررسی  شیشه ای  وگذار  ذوب  نقطه  مکانیکی 
کامپوزیت این پلیمر با نانولوله ها شبیه سازی می گردد و اثر عامل دار 
کردن نانولوله ها، بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها بررسی می گردد. 
برای دستیابی به خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلیمر پلی اکسی متیل، 
نانولوله های کربنی با توزیع یکنواخت و جهت گیری تصادفی در زمینه 

تعبیه شدند. 

2- روش شبیه سازی
نرم افزار  به کمک  مولکولی  دینامیک  تحقیق شبیه سازی  این  در 
لمپس[19]2 و به کمک میدان نیروی سازگار با پلیمر3 برای بررسی 
این میدان نیرو  شد.  استفاده  پلی اکسی متیل  نانوکامپوزیت  خواص 
اغلب برای  که از جمله میدانهای نیروی سازگار محسوب می شود، 
مولکول هایی با پیوندهای کواالنسی مانند مواد آلی و پلیمرها به کار 
می روند [20]. در حالت کلی، انرژی کل میدان نیرو شامل معادله های 

)1( تا )4( می باشد:

total valence cross term non bondE E E E− −= + +
  

)1(

2  LAMMPS
3 Polymer Consistent Force field (PCFF)
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valence bond angle torsion oopE E E E E= + + +
  

)2(

cross term bond bond angle angle bond angle

end bond torsion middle bond torsion angle torsion

angle angle torsion

E E E E
E E E
E

− − − −

− − − − −

− −

= + + +

+ + +
  

)3(

non bond VDW columbE E E− = +   )4(
                                                                                            
کوواالنسی  پیوندهای  دهنده  نشان   Evalence معادالت  این  در 
بوده که خود از چهار قسمت Ebond )انرژی کششی(، Eangle )انرژی 
زاویه  )انرژی   Eoop و  پیچش(  زاویه  )انرژی   Etorsion زاویه خمشی(، 
خارج از صفحه( تشکیل شده است. قسمت Ecross-term نشان دهنده 
پیوندها(،  )برهمکنش   Ebond-bond شامل  که  است  ممزوج  پتانسیل 
)برهمکنش   Ebond-angle خمشی(،  زاویه های  )برهمکنش   Eangle-angle

پیوند با زاویه خمشی(،  Eend-bond-torsion)برهمکنش پیوند آخر با زاویه 
پیچش(،  Emiddle-bond-torsion )برهمکنش پیوند وسط با زاویه پیچش(، 
Eangle-angle- برهمکنش زاویه خمشی با زاویه پیچش( و( Eangle-torsion

   Enon-bond برهمکنش دو زاویه خمشی با زاویه پیچش(. قسمت(torsion

)پتانسیل   EVDW شامل  که  است  غیرپیوندی  نیروهای  دهنده  نشان 
قسمت های  برای  کولنی( بوده.  Ecolumb)پتانسیل  و  واندروالسی( 
مختلف نیروی می توان از توابع مختلفی استفاده کرد. میدان نیروی 

سازگار با پلیمر از توابع معادله )5( برای پتانسیل استفاده می کند:
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q نشان دهنده طول  و   χ  ،φ ،θ  ،b این معادله کمیت های   در 
پیوند، زاویه خمشی، زاویه پیچشی، زاویه خارج از صفحه و بار است. 
به  که  بوده  ثابتی  مقادیر    Kχ، ϕ0 ،Vi  ، θ0 ، b0 مانند  کمیات  مابقی 

جنس ماده بستگی دارند.
اولیه  مناسب  سیستم  آماده سازی  شبیه سازی،  قسمت  مهم ترین 
باید  چون  می باشد  دشوار  بسیار  مرحله  این  پلیمرها  برای  است. 
پلیمرها در هم تنیده شوند تا نزدیک به چگالی تجربی برسیم. مراحل 
آماده سازی سیستم به این .شکل بوده که در ابتدا 10 زنجیره 100 
تراکم،  مرحله  در  بسیار کم ساخته شد. سپس  در چگالی  مونومری 
 1 مدت  به  کلوین   300 دمای  و  پاسکال  گیگا   1 فشار  در  سیستم 
نانوثانیه تحت فشار قرار گرفت. سپس در مرحله گرمایش، سیستم در 
فشار 1 اتمسفر و دمای 700 کلوین به مدت 1 نانوثانیه قرار می گیرد. 
چرخه تراکم-گرمایش، پنج مرتبه تکرار شده و در آخر دمای سیستم 
از700 به 300 کلوین در مدت 1نانوثانیه رسانده شده است و سپس 
به مدت 1نانوثانیه در دمای 300 کلوین و فشار یک اتمسفر به تعادل 
رسیده تا چگالی حاصل از شبیه سازی به چگالی تجربی نزدیک شود. 
گام زمانی 1 فمتوثانیه بوده و برای کنترل دما و فشار از ترموستات و 

بارومتر نویز-هوور استفاده شده است.
در مرحله اول شبیه سازی ساختار پلیمر و نانولوله ها بهینه سازی 
شد و سپس خواص مکانیکی آن در دماهای مختلف به دست آمده 
است. نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه شد و پس از وصول 
مکانیکی  خواص  محاسبه  شامل  که  بعد  مرحله  شبیه سازی،  صحت 
کامپوزیت پلیمر-نانولوله است، انجام گرفت. در این مرحله طول جعبه 

شبیه سازی با سرعت کشش ثابت )erate( بر حسب معادله )6(:

0( ) [1 * ]L t L erate t= +   )6(

اتمسفر  یک  فشار ثابت  در  جعبه  ارتفاع  و  عرض  یافته.  افزایش 
تنظیم شده اند پس با افزایش طول کاهش می یابند. سپس نمودارهای 
اعوجاج  بسیار  تنش-کرنش  نمودارهای  شده.  حساب  تنش-کرنش 
زیادی دارند که در دینامیک مولکولی کاماًل طبیعی بوده و در مقاالت 
کمیت  یک  تنش  که  بوده  این  علت  است.  شده  دیده  زیادی  بسیار 
ماکروسکوپیک است و شما تالش می کنید که با دینامیک مولکولی 
میکروسکوپیکی، تنش را حساب کنید. برای کاستن این اعوجاج ها در 
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حالت تعادل سیستم می توان دمای سیستم را بسیار کم و یا تعداد 
ذارت را زیاد کرد. سیستم بی    نظم پلیمری در حال کشش در حالت 
اعوجاج ها  این  می شود.  زیاد  بسیار  اعوجاج ها  پس  ندارد  قرار  تعادل 
اصالح  زیادی  تا حدود  متلب  نرم افزار  در  محلی1  رگرسیون  روش  با 

شده اند.

3- نتایج و بحث
در مرحله اول، شبیه سازی پلیمر خالص انجام شد. برای شبیه سازی 
پلیمر پلی اکسی متیل از 100مونومر آن، مطابق .شکل 1-الف استفاده 
است. همچنین  شده  داده  نشان  1-ب  .شکل  در  که  است  شده 
.شکل های 1-ج و 1-د نانولوله کربنی استفاده شده در نانوکامپوزیت را 
نشان می دهند. 20 درصد اتمهای کربن با گروه هیدروکسیل2 ).شکل 
لوله   نانو  طول  عامل دار شده اند.  1-د(  ).شکل  فلوئور3  گروه  و  1-ج( 

1  Local Regression
2 2 Hydroxyl (-OH) 
3 3 Fluoro (-F)

12/5Ǻ و از نوع )4و4( با قطر Ǻ 5/42 می باشند. 

برای نشان دادن صحت روش شبیه سازی، ابتدا خواص مکانیکی 
و  است  شده  محاسبه  نانولوله  بدون  پلی اکسی متیلن  پلیمری  شبکه 
نتایج با مقادیر تجربی مقایسه می شود. شبکه پلیمری مورد استفاده 

مت.شکل از 10 زنجیره 100 مونومری است ).شکل 2(.
نشان  را  دما  حسب  بر  پلیمری  شبکه  چگالی  نمودار   3 .شکل 
از  دما  حسب  بر  چگالی  منحنی  دهنده  نشان  آبی  رنگ  می دهد. 
شبیه سازی بوده؛ به این منحنی آبی خطوط قرمزی بردازش کرده ایم. 
این خطوط قرمز دو شکستگی در دماهای 243 و 468 کلوین را نشان 
داده که اولی مربوط به دمای شیشه ای و دومی دمای ذوب می باشند. 
نتایج تجربی مطابقت خوبی دارند. مقدار تجربی دمای  با  این دماها 
شیشه ای برای این پلیمر برابر با 244 کلوین و دمای ذوب 456 کلوین 
است [21]. همچنین چگالی پلیمر r در دمای اتاق )298کلوین( در 
 )1/25 g/cm3 g/cm3 /1 به دست آمده که با نتایج تجربی ) حدود 26
که  می دهد  نشان  تجربه  با  مطابقت  این   .[21] دارد  مطابقت خوبی 

 
Fig. 1. The structures are used in simulation 

سازی: ساختارهای بکار رفته در شبیه1شکل   

  

شکل 1. ساختارهای بکار رفته در شبیه سازی
Fig. 1. The structures are used in simulation

 
 

Fig. 2. Polymer network consist of 10 chains with 100 monomers 

 مونومری 100زنجیره  10متشکل از  : شبکه پلیمری مورد استفاده 2شکل 

 

  

شکل 2. شبکه پلیمری مورد استفاده متشکل از 10 زنجیره 100 مونومری
Fig. 2. Polymer network consist of 10 chains with 100 monomers
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روش شبیه سازی و انتخاب نیروها درست بوده است. در ادامه خواص 
مکانیکی پلیمر حساب شده و با تجربه مقایسه می شود.

در  می شود.  کشش  آزمون  وارد  سیستم  اول،  مرحله  از  پس 
تغییر  راستای  در  تنش  و  می کند  تغییر  سیستم  طول  مرحله  این 
سیستم  فشار  کشش،  بر  عمود  راستای  در  می گردد.  محاسبه  طول 

ابعاد  کشش،  با  نتیجه  در  مانده،  ثابت  اتمسفر  یک  ثابت  حالت  در 
را  تنش-کرنش  نمودار   4 .شکل  است.  یافته  کاهش  عرضی سیستم 
برای پلیمر در 3 دمای متفاوت 100، 200 و 300 کلوین با سرعت 
دست  به  اطالعات   1 جدول  در  می دهد.  نشان   / s1 کشش  109
آمده از این نمودارها که شامل مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین 

 
Fig. 3. Density curve of polymer network as a function of temperature 

 دار چگالی شبکه پلیمری بر حسب دمانمو :3شکل 
  

شکل 3. نمودار چگالی شبکه پلیمری بر حسب دما
Fig. 3. Density curve of polymer network as a function of temperature

 
 

Fig. 4. Stress-strain curves of polymer at three different temperatures 100, 200 and 300 K at rate of 109 s-1 

/ کشش سرعت کلوین با300و  200، 100دمای متفاوت  3 در پلیمر خالص برای کرنش- تنش نمودار :4شکل  s1 910 
  

109 / s1 شکل 4. نمودار تنش-کرنش برای پلیمر خالص در 3 دمای متفاوت 100، 200 و 300کلوین با سرعت کشش  
Fig. 4. Stress-strain curves of polymer at three different temperatures 100, 200 and 300 K at rate of 109 s-1 مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین تنش برای پلیمر خالص بر حسب دما 1جدول : 

 مدول یانگ دما )کلوین( 
)گیگا پاسکال( 

 تنش تسلیم 
 پاسکال( بیشترین تنش )گیگا  )گیگا پاسکال( 

10068/616/048/0
20037/310/035/0
30092/305/019/0

 
 

جدول 1. مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین تنش برای پلیمر خالص بر حسب دما
Table 1. Young’s modulus, yield stress, and maximum stress of POM polymer as a function of temperature
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افزایش  ابتدا  تنش  نمودار،  در  است.  شده  داده  نمایش  است،  تنش 
بردازش کرده و شیب آن  ناحیه، خطی  این  به قسمت خطی  یافته، 
را حساب می کنیم که همان مدول یانگ است. سپس تنش به یک 
تنش  نقطه  این  به  که  یافته  کاهش  آن  از  پس  و  رسیده  بیشینه ای 
نقطه ای  در  و  داده  نشان  نوسانی  رفتار  منحنی  گفته. سپس  تسلیم 
کرده. تعریف  تنش  بیشترین  را  آن  که  شده  مقدار  بیشترین   تنش 

افزایش دما خواص مکانیکی ذکر شده  با  همانطور که دیده می شود 
دما  افزایش  با  ماده  شدن  نرم  می تواند  آن  علت  که  می یابد  کاهش 
باشد. این رفتار به طور کیفی با مراجع قبلی همخوانی دارد [22]. به 
لحاظ کمی، در دمای300 کلوین، مقادیر تجربی مدول یانگ و تنش 
تسلیم به ترتیب برابر با 3 گیگا پاسکال و055 /0 گیگا پاسکال هستند 
است نزدیک  تجربه  به  از شبیه سازی  آمده  به دست  مقادیر  این   که 

شبیه سازی  که  ابعادی  و  زمانی  محدودیت  به  توجه  با   .[24 و   23]
دینامیک مولکولی دارد، تنها می توان تعداد محدودی از ذرات را در 
تشکیل  را  نانومتر  حدود  در  ابعادی  که  گرفت  نظر  در  شبیه سازی 
نمونه سبب می شود  ذرات  زیاد  بسیار  تعداد  عمل،  در  اما  می دهند. 
که در قسمتی از نمونه، ذرات رفتاری کریستالی و در قسمتی دیگر 
رفتاری شبیه آمورف داشته باشند. به دلیل این محدودیت ابعادی در 
این دو فاز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار  شبیه  سازی، معموالً 
می گیرند. در حالت آمورف کامل، مقدار مدول یانگ و مابقی خواص 
مکانیکی کمتر از مقادیر تجربی به دست می آیند و این امر می تواند 
به این دلیل باشد که در نمونه های واقعی، قسمت هایی از ذرات رفتار 

شبیه سازی  در  زمانی  محدودیت  دیگر  طرف  از  دارند.  کریستالی 
تا  ثانیه است سبب می شود  نانو  دینامیک مولکولی که در حد چند 
ما  شبیه سازی  این  در  مثاًل  شود.  انتخاب  زیاد  بسیار  سرعت کشش 
/ 109  استفاده می کنیم در حالی که در عمل سرعت  s1 از سرعت
سرعت  این  001 / 0می باشد.   / s1 حد  در  بوده،  کمتر  بسیار  کشش 
بسیار باالی کشش در دینامیک مولکولی باعث شده که مدول یانگ و 
مابقی خواص مکانیکی بیشتر از مقادیر تجربی به دست آیند. به دلیل 
کوچکی دو عامل زمانی و ابعادی در شبیه سازی دینامیک مولکولی، 
این دو می تواند در بعضی از شبیه سازی ها اثر یکدیگر را خنثی کرده 
در  باشد.  داشته  همخوانی  تجربی  نتایج  با  آمده  دست  به  نتایج  و 
شبیه سازی دینامیک مولکولی، نتایج به دست آمده برای کمیت ها تا 
حدود زیادی با مقادیر تجربی سازگار بوده است حتی با وجود داشتن 
تفاوت در مقادیر، نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی به خوبی روندها 
پارامترهایی نظیر فشار، دما و تنش  اثر تغییر  را در یک سیستم در 

نشان می دهد. 
با دو سرعت  .شکل 5 نمودار تنش-کرنش را برای پلیمر خالص 
نشان می دهد.  کلوین   300 دمای  در    / s1 108 / و  s1 109 کشش 
مدول  شامل  که  نمودارها  این  از  آمده  دست  به  اطالعات   2 جدول 
نتایج  نمایش می دهد.  را  بیشترین تنش است  و  تسلیم  یانگ، تنش 
نشان می دهند که با کاهش سرعت کشش، مقادیر خواص مکانیکی 
به شدت کاهش یافته و از مقادیر تجربه دورتر شده اند که دلیل این 
امر همان محدودیت های زمانی و ابعادی دینامیک مولکولی می باشد. 

 
Fig. 5. Stress-strain curves of polymer at two strain rates of 108 and 109 s-1 at 300 K 

/ کشش سرعت دو با خالص برای پلیمر کرنش- نمودار تنش :5شکل  s1 910و / s1 810 کلوین 300 دمای در 
  

108 در دمای 300 کلوین / s1 109و   / s1 شکل 5. نمودار تنش-کرنش برای پلیمر خالص با دو سرعت کشش  
Fig. 5. Stress-strain curves of polymer at two strain rates of 108 and 109 s-1 at 300 K
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لذا بر اساس نزدیکی به نتایج تجربی خواص مکانیکی پلیمر، سرعت 
/ است. پس برای بررسی خواص  s1 مناسب برای کشش حدود109 

مکانیکی کامپوزیت نیز از این سرعت استفاده شد.
پلیمر  کامپوزیت  شبیه سازی  در  رفته  کار  به  ساختار   6 .شکل 
در  می دهد.  نشان  را  عامل دار  کربنی  نانولوله  با  پلی اکسی متیل 
یک  هر  که  پلیمری  زنجیره   20 شامل  کامپوزیت  شبیه سازی،  این 
مت.شکل از 100 مونومر هستند و سه نانولوله کربنی تک جداره که 
وزنی  درصد  شده اند.  پخش  زنجیره ها  داخل  در  تصادفی  صورت  به 
نانولوله ها در حدود 5% می باشد. در .شکل 6 برای دیده شدن نانو لوله 
کربنی در کامپوزیت، پلیمرها با خطوط نازکی مشخص شده اند. اگر 
بتوان بین پلیمر و نانو لوله کربنی یک جاذبه قوی ایجاد کرد می توان 
از استحکام نانولوله کربنی استفاده کرد و پلیمر را از طریق کامپوزیت 
تقویت کرد. برای ایجاد جاذبه می توان نانولوله را عامل دار کرد. اتم های 
SP2 بوده و هر اتم کربن با سه اتم دیگر  نانولوله کربنی دارای هیبرید 
پیوند  این  است. می توان  پیوندها دوگانه  این  از  یکی  دارد که  پیوند 
دوگانه را شکست و به یک گانه تبدیل کرد و جای پیوند شکسته شده 
یا  فلوئور  مانند گروه عاملی  استفاده کرد،  زیادی  از گروه های عاملی 

SP3 تبدیل کرد. در این مقاله  هیدروکسیل. به عبارتی هیبرید را به 
از گروه های فلوئور و هیدروکسیل استفاده شده چون الکترونگاتیوی 
باالی دارند و سطح نانولوله را بیشتر باردار می کنند. با کمک عامل ها 
قوی  جاذبه  با  که  می شود  بارداری  دارای شاخک های  نانولوله  سطح 
کولنی به پلیمر وصل می شوند. اگر از گروه عاملی استفاده نشود، فقط 
لوله وجود خواهد  نانو  و  پلیمر  بین  واندروالسی  بسیار ضعیف  جاذبه 
داشت. عامل های فلوئور و هیدروکسیل مطابق .شکل های 1-ج و ا-د 

بر روی سطح نانولوله استفاده شده است.
.شکل 7 نتایج آزمون کشش برای کامپوزیت پلیمر با نانولوله های 
)پلیمر خالص( در دمای300   نانولوله  بدون  و  کربنی عامل دار شده 
/ را نشان می دهد. همچنین .شکل 8 تصاویر  s1 کلوین و سرعت 109 
ساختارهای عامل دار شده در سه کرنش شروع، نقطه تسلیم و حداکثر 
کرنش را نشان می دهد. نتایج به دست آمده از .شکل 7 که در جدول 
3 گردآوری شده است، نشان می دهد خواص پلیمر خالص در کنار 
نانولوله های عامل دار شده، به خوبی تقویت شده است. به عنوان مثال 
مدول یانگ از مقدار 3/92 گیگا پاسکال به بیش از 5 گیگا پاسکال 
افزایش یافته است. همچنین این اثر تقویتی برای حالتی که نانو لوله ها 

 مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین تنش برای پلیمر خالص در دو سرعت کشش متفاوت  :2جدول 

 
 نرخ کشش 

/ s1
 مدول یانگ 

)گیگا پاسکال( 
 تنش تسلیم 

)گیگا پاسکال( 
 بیشترین تنش
 )گیگا پاسکال( 

91092/305/019/0
81054/102/015/0

 

جدول 2. مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین تنش برای پلیمر خالص در دو سرعت کشش متفاوت
Table 2. Young’s modulus, yield stress and maximum stress of polymer at two strain rates

 
Fig. 6. The structures are used in simulation of composite of POM and CNT 

 متیل با نانولوله کربنی اکسیکامپوزیت پلیمر پلیسازی : ساختار به کار رفته در شبیه6شکل 
  

شکل 6. ساختار به کار رفته در شبیه سازی کامپوزیت پلیمر پلی اکسی متیل با نانولوله کربنی
Fig. 6. The structures are used in simulation of composite of POM and CNT
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Fig. 7. Stress-strain curves of composites with functionalized CNT and without CNT at temperatures 300 K  

 کلوین  300در دمای دار شده و بدون نانولوله های کربنی عاملکرنش برای کامپوزیت پلیمر با نانو لوله - : نمودار تنش7شکل 
  

 
Fig. 8. The structures of functionalized CNT at initial, yield and maximum strain  

 کرنش شروع، نقطه تسلیم و حداکثر  کرنشدار شده در سه تصاویر ساختارهای عامل: 8شکل 
 

شکل 7. نمودار تنش-کرنش برای کامپوزیت پلیمر با نانو لوله های کربنی عامل دار شده و بدون نانولوله در دمای 300 کلوین
Fig. 7. Stress-strain curves of composites with functionalized CNT and without CNT at temperatures 300 K

شکل 8. تصاویر ساختارهای عامل دار شده در سه کرنش شروع، نقطه تسلیم و حداکثر کرنش
Fig. 8. The structures of functionalized CNT at initial, yield and maximum strain

 نانولولهدار شده و بدون های کربنی عامل : مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین تنش برای کامپوزیت با نانولوله 3جدول 

 مدول یانگ عاملی   گروه 
)گیگا پاسکال( 

 تنش تسلیم 
)گیگا پاسکال( 

 بیشترین تنش
 )گیگا پاسکال( 

05/019/0 92/3 بدون نانولوله  
54/506/020/0هیدروکسیل   

67/509/019/0فلوئور 

جدول 3. مدول یانگ، تنش تسلیم و بیشترین تنش برای کامپوزیت با نانولوله های کربنی عامل دار شده و بدون نانولوله
Table 3. Young’s modulus, yield stress and maximum stress composites with functionalized CNT and without CNT
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با گروه  است که  زمانی  از  بیشتر  است  عامل دار شده  فلوئور  با گروه 
بودن  زیاد  می تواند  امر  این  دلیل  است.  شده  عامل دار  هیدروکسیل 
این  باشد.  هیدروکسیل  به  نسبت  فلوئور  اتم  الکترونگاتیوی  خاصیت 
الکترونگاتیوی زیاد باعث می شود ابر الکترونی در حالت فلوئور بیشتر 
جابجا شود و مقدار بار الکتریکی روی نانولوله افزایش یابد در نتیجه 
استحکام  باعث  و  می یابد  افزایش  پلیمر  و  فلوئور  بین  کولنی  جاذبه 
گروه  از  که  حالتی  در  می گردد.  پلیمر  و  فلوئور  اتم های  بین  بیشتر 
مقادیر  شده،  استفاده  لوله ها  نانو  کردن  عامل دار  برای  هیدروکسیل 
مدول یانگ و تنش تسلیم به ترتیب حدود % 41/3و % 20 افزایش 
داشته است این در حالی  است که که گروه فلوئور این مقادیر را به 
ترتیب 6 %/44و % 80 نسبت به حالت بدون عامل افزایش داده است. 
هر چند این عامل دار کردن اثر چندانی روی بیشینه تنش نشان نداده 

است و فقط محل آن را جابه جا کرده است.

4- نتیجه گیری
در این تحقیق خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پلی اکسی متیلن با 
نانولوله های کربنی از طریق شبیه سازی دینامیک مولکولی با میدان 
نیروی سازگار با پلیمر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج محاسبات برای 
پلیمر خالص نشان داد دمای شیشه ای و ذوب پلیمر به ترتیب 243 و 
468 کلوین می باشند. نتایج محاسباتی دمای شیشه ای، دمای ذوب، 
چگالی و مدول یانگ پلیمر خالص با تجربه توافق خوبی نشان داده. 
همچنین اثر دما روی خواص مکانیکی پلیمر بررسی شد. نتایج نشان 
قسمت  در  یافته.  کاهش  مکانیکی  استحکام  دما  افزایش  با  که  داد 
دادیم  نشان  و  پرداختیم  کشش  سرعت  بررسی  به  مقاله  از  دیگری 
است. همچنین به منظور افزایش  / s1 سرعت مناسب برای کشش  109
چسبندگی نانولوله ها با پلیمر، از گروه های عاملی فلوئور و هیدروکسیل 
روی نانولوله استفاده شد. نتایج نشان داد وقتی نانولوله های کربنی با 
گروه های فلوئور و هیدروکسیل عامل دار شوند بهبود خوبی در خواص 
مکانیکی ساختار بوجود می آورند. به عنوان نمونه مدول یانگ تا حدود 
44/6 درصد برای گروه فلوئور افزایش می یابد و تنش تسلیم بین 80 
تا 20 درصد به ترتیب برای عامل های فلوئور و هیدروکسیل افزایش 

دهد. 

فهرست عالئم
عالئم انگلیسی

A0آنگستروم

g/cm3گرم بر سانتیمتر

عالئم یونانی

ρg/cm3 چگالي، 
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