مقاله مروري

مروری بـر شـبکههای پلییورتان اپوکسـی و
نانوکامپوزیـتآنها
سوزان ابریشمی ،1زهرا مقصود

*1

maghsoud@um.ac.ir

صــفــحــه 17 - 28

*پست الکترونیکی مسئول مکاتبات:

Vol. 6, No. 1, Issue No. 21
Spring 2021, Quarterly

با نگاهی گذرا به پلیمرهای مورد استفاده در صنایع ،میتوان دریافت که اپوکسی یکی از پرکاربردترین
آنهاست .استحکام مکانیکی باال ،مقاومت خوب نسبت به مواد شیمیایی و سهولت کاربرد ،این
ماده را به گزینهای مناسب برای تولید بسیاری از محصوالت نظیر چسبها ،کفپوشها ،عایقها و
غیره تبدیل کرده است .با این حال در بسیاری از مواقع ،مقاومت کم اپوکسی نسبت به ضربه منجر
به ایجاد محدودیتهایی در به کارگیری این ماده میشود .از طرفی دیگر ،پلییورتان پلیمری نرم
و منعطف است که ذات ًا دارای خواص میرایی و حافظ ه شکلی است .این پلیمر نسبت به اپوکسی
مقاومت باالیی در برابر ضربه ،ساییدگی یا خراش از خود نشان میدهد .بر این اساس انتظار میرود
که با ایجاد شبک ه این دو پلیمر بتوان به خواص مکانیکی ،میرایی و حافظ ه شکلی مطلوبی دست
یافت .در این مطالعه سعی بر آن شده است که ضمن بررسی اهداف ساخت این دسته از شبکهها،
راه های تقویت آنها و اثراتی که بر خواص مکانیکی ،میرایی یا حافظ ه شکلی داشتهاند مورد ارزیابی
قرار گیرد.
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1مقدمه
اپوکسی با دارا بودن مدول و استحکام باال به عنوان یکی از
پرکاربردترین پلیمرهای مورد استفاده در صنایع مختلف شناخته
میشود .با این حال شکننده بودن ( )Brittlenessو مقاومت
کم آن نسبت به ضربه ( )Low Impact Strengthاز جمله
معایبی هستند که در بسیاری از موارد به کارگیری این ماده را
با محدودیتهایی مواجه ساختهاست .بر همین اساس تا کنون
به منظور رفع این محدودیتها مطالعات زیادی در خصوص
اصالح اپوکسی و افزایش چقرمگی آن صورت گرفته است.
نتایج این مطالعات حاکی از آن است که افزودن نانوذارات،
پلیمرهای گرمانرم و االستومرها به رزین اپوکسی میتواند در
بهبود چقرمگی و ضربه پذیری این پلیمر موثر باشد [1و.]2
در این بین ،پلی یورتان به سبب انعطاف پذیری و کشسانی باال
گزینهای مناسب برای اصالح اپوکسی به شمار میرود .بررسیها
نشان میدهدکه افزودن پلییورتان به اپوکسی منجر به افزایش
ازدیاد طول در نقطه شکست و بهبود چقرمگی در این پلیمر
میشود .به منظورایجاد سامانههای پلیمری اپوکسی–پلییورتان
راهکارهای متعددی ارائه شده است که یکی از موثرترین
آنها ،ایجاد شبکههای درهم تنیده پلیمری Interpenetrating
 ))Polymer Networksیا به اختصار  IPNاست .به ترکیب دو
یا چند پلیمر که حداقل یکی از آن ها در کنار سایر پلیمرها
شبکه ای شود IPN ،گفته میشود .امروزه  IPNها در قالب
محصوالت التکس یا به شکل توده قابل سنتز و استفاده هستند.
نخستین  IPNاپوکسی–پلی یورتان توسط فریش و همکاران در
سال  1974با موفقیت سنتز شد [ .]3پس از آن پژوهش های
زیادی در راستای بهبود امتزاج پذیری پلی یورتان و اپوکسی
در ساختار شبکه ای صورت گرفته است .برای این کار از
پیشمادههای مختلف برای سنتز پلییورتان بهره گرفته است.
در سال  1990شی و همکاران [ ]4موفق به ساخت هدفمند
 IPNهای اپوکسی پلی یورتان شدند و تأثیر ایجاد شبکه را بر
خواص مکانیکی سامانه مورد مطالعه قرار دادند .شایان گفتن
است که با شبکه کردن اپوکسی در کنار پلی یورتان عالوه
بر بهبود چقرمگی میتوان به خواص مهندسی ویژه ای نظیر
میرایی( )Dampingو حافظه شکلی ( )Shape-Memoryنیز
دست یافت که منجر به ایجاد کاربرد گستردهی این مواد در
صنایع هوافضا ،خودرو ،تجهیزات پزشکی ،ساختمان سازی و
غیره شده است .در سال 1999چرن و همکاران [ ]5موفق به
ساخت نوع دیگری از  IPNهای اپوکسی – پلی یورتان شدند و
عالوه بر خواص مکانیکی ،خواص میرایی آنها را مورد ارزیابی
قرار دادند .نتایج این گروه حاکی از آن بود که سامانه  های
18

فصلنامه علمي ــ پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

اپوکسی–  پلی یورتان از پتانسیل باالیی درمیرایی صوت،
ضربه یا امواج برخوردارند .در سال  2003شی و همکاران
[ ]6موفق به ساخت  IPNهای اپوکسی -پلییورتان به صورت
امولسیون شدند و خواص میرایی آ ن را بررسی کردند .مطابق
نتایج پژوهش آنها میتوان اظهار کرد که سامانههای امولسیون
 IPNهای اپوکسی – پلییورتان نیز از خواص میرایی کام ً
ال باالیی
برخوردارند .با بررسی سیر پژوهش های صورت گرفته در این
زمینه می توان چنین برداشت کرد که در اوایل سده  21میالدی
و ظهور فناوری نانو ،به کارگیری نانوذرات در ساخت IPNها
به موضوعی جذاب در میان محققان تبدیل شده است .پژوهش
چن و همکاران [ ]7در سال  2011از جمله نخستین اقداماتی
بود که در این زمینه صورت گرفته است .در این پژوهش تأثیر
افزودن نانولوله های کربنی به  IPNهای اپوکسی – پلی یورتان بر
روی خواص مکانیکی ،حرارتی و میرایی بررسی شده است.
عالوه بر این پژوهش ،مطالعات و تحقیقات گسترد ه دیگری
در زمینه افزودن مواد مختلف به  IPNهای اپوکسی – پلییورتان
صورت گرفته است که بررسی آنها هدف اصلی بحث این مقاله
خواهد بود .در سال  2013لو و همکاران دست به اقدام جدیدی
در زمینهی  IPNهای اپوکسی–پلییورتان زده ،خواص حافظه
شکلی این سامانه را مورد ارزیابی قرار دادهاند .شکل  1بیانگر
سیر موضوعی تحقیقات انجام شده در زمینهی IPNهای اپوکسی
– پلییورتان در طول سالهای گذشته است .با توجه به شکل 1
و توضیحات فوق میتوان اظهار کرد که به کارگیری نانوذرات
مختلف در ساخت  IPNهای اپوکسی – پلییورتان و همچنین
ساخت این دسته از  IPNها به منظور دستیابی به خاصیت حافظه
شکلی از جدیدترین موضوعات تحقیقاتی این حوزه است.
 2بررسی شبکههای متشکل از اپوکسی و پلییورتان
همان طور که پیش از این به آن اشاره شد ،در پژوهشهای فعلی
اهداف ساخت  IPNهای اپوکسی – پلییورتان به سه دست ه کلی
بهبود خواص مکانیکی ،ایجاد خواص میرایی و ایجاد خواص
حافظه شکلی تقسیم میشود .در ادامه هر یک از مواد ذکر شده
مورد بررسی قرار میگیرد.
 1-2بهبود خواص مکانیکی

اپوکسی پلیمری با استحکام و مقاومت کششی باال است .با
این حال مقاومت کم این پلیمر نسبت به ضربه و شکننده بودن
آن منجر به ایجاد محدودیتهایی در کاربردهای مختلف شده
است .از طرفی دیگر ،زنجیرههای پلی یورتان از انعطاف باالیی
برخوردار بوده ،منجر به مقاومت این پلیمر نسبت به ضربه

مروری  بر شبکه های پلییورتان اپوکسی و نانوکامپوزیت آنها

شکل  1سیر زمانی تحقیقات صورت گرفته بر روی  IPNهای اپوکسی-پلییورتان

میشود .در حالی که استحکام نسبت ًا پایین و مقاومت کم آن
نسبت به رطوبت منجر به کاهش محبوبیت این پلیمر در برخی
از صنایع شده است .بر این اساس انتظار میرود که بتوان با
ایجاد  IPNهای اپوکسی – پلییورتان ضمن رفع نقاط ضعف هر
یک از این دو پلیمر ،ساختاری چقرمه و مقاوم به دست آورد.
در این راستا شی و همکاران [ ]8با استفاده از پیش مادههای
پلیبوتیلن آدیپات ( )Polybutylene Adipateو پلیاُل پلیاکسی
پروپیلن ( )Polyoxypropyleneپیش پلیمر پلییورتان را سنتز
کرده ،پس از ترکیب آن با رزین اپوکسی موفق به تولید IPN
های اپوکسی-پلییورتان شدهاند .برای ساخت نمونه PBA 70
ازپلی یورتانی با بخشهای نرم کوتاهتر و برای ساختن نمونه
 PBA1000ازپلی یورتانی با بخشهای نرم طویلتر استفاده شده
است .شکل  2نشان دهندهاستحکام کششی ()Tensile Strength
نمونههای شبکهای شده و شبکه نشده در این پژوهش است.
همانطور که مشخص است ایجاد شبکه و اتصاالت عرضی در
سامانهی اپوکسی-پلییورتان تأثیر بسزایی در بهبود استحکام
کششی داشته است .عالوه بر آن نتایج نشان میدهد که افزایش
درصد پلییوتان در سامانه ابتدا منجر به بهبود استحکام کششی
شده است و پس از آن استحکام را کاهش داده است .علت
این امر آن است که در ابتدا با افزایش پلییورتان چگالی شبکه
افزایش یافته است .با این حال با توجه به استحکام کششی
پایینتر این پلیمر نسبت به اپوکسی ،با افزایش بیش از حد
این پلیمر در سامانه ،استحکام کششی نمونه افت پیدا میکند.
همچنین از مقایس ه دو نمون ه شبکه شده  PBA700و PBA1000
میتوان اظهار کرد که وجود بخش های نرم کوتاه تر در زنجیره ی
پلییورتان منجر به بهبود استحکام کششی میشود .به طور کلی
اگرچه تشکیل IPNهای اپوکسی–پلییورتان منجر به بهبود
چقرمگی رزین اپوکسی میشود ،در بسیاری از پژوهشها
مشاهده شده است که به دلیل پایداری حرارتی کم پلی یورتان،
سامانه به دست آمده مقاومت حرارتی کم تری نسبت به رزین

اپوکسی خالص دارد .این موضوع محدودیت های جدیدی در به
کارگیری محصول بهدست آمده ایجاد میکند .سان و همکاران []9
به منظور رفع این مشکل از پلییورتان هایی با درصد باالی جزء
سخت استفاده کردهاند .این گروه با استفاده از ترکیب آروماتیک
پیروملیتیک دیانیدرید ) ، (Pyromellitic Dianhydrideتعداد
گروههای انتهایی  NCOرا افزایش داده ،موفق به افزایش مقدار
قطعات سخت ایزوسیانات در ساختار شبک ه اپوکسی-پلییورتان
نهایی شدهاند .نتایج اندازهگیری تنش-کرنش نمونههای ساخته
شده در این پژوهش بیانگر بهبود چقرمگی و ازدیاد طول
 IPNتولید شده است .همچنین ،نتایج تحلیل تجزی ه گرماوزنی
( )Thermal Gravimetry Analysisدر این پژوهش نیز نشان
میدهد دمای تخریب حرارتی  IPNساخته شده حدود 130
درجه باالتر از دمای تخریب حرارتی اپوکسی خالص است.
i

i

شکل  2منحنی استحکام کششی بر حسب درصد پلییورتان در نمونههای
شبکهای و غیر شبکهای اپوکسی-پلییورتان ساخته شده به کمک

پلییورتان با بخشهای نرم کوتاه ( )PBA-700و پلی یورتان با بخشهای
نرم طویلتر (.]8[ )PBA-1000
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شکل  3منحنی  Tanδبر حسب دما برای  IPNهای اپوکسی-پلییورتان با نسبت  0تا  30%پلییورتان (الف) و منحنی  Tanδبر حسب دما برای نمونه ی
پلییورتان خالص ( )PUو  IPNاپوکسی-پلییورتان (( )S-IPN40ب) [ 10و.]11

 2-2ایجاد خواص میرایی

میرایی خاصیتی است که منجر به کاهش دامنهی نوسانات در
سامانههای نوسانی میشود .به عبارتی موادی که چنین خاصیتی
دارند قادر خواهند بود تا با جذب صوت ،ضربه یا امواج ،مانع
از انتشار آنها در محیط اطراف شوند .ساختار پلیمرها به آنها
این امکان را میدهد تا با جذب نوسانات و صرف انرژی جذب
شده برای حرکت زنجیرهای خود ،چنین خواصی را از خود
نشان دهند .چنین فرایندی زمانی عملی میشود که زنجیرها
توانایی جذب انرژی نوسانات و حرکت داشته باشند .با توجه
به این موضوع انتظار میرود که پلیمرها در محدود ه دمای
انتقال شیشهای خود چنین خواصی را بروز دهند .با این حال
مشاهدات نشان میدهد که بسیاری از پلیمرها در این دما نیز
قادر به میرا کردن نوسانات نیستند .علت این امر کم بودن بازه
دمای انتقال شیشهای آنها است .بنابراین با وجود ویژگیهای
ساختاری منحصربه فرد پلیمرها و پتانسیل باالی آنها درمیرایی
نوسانات ،نیاز است تا اصالحاتی در بازه دمای انتقال شیشهای
آنها صورت گیرد .یکی از مرسومترین روشهای افزایش این
محدوده ،ترکیب دو یا چند پلیمر با دماهای انتقال شیشهای
متفاوت است .در این بین ،ایجاد  IPNبیش ترین اثر را بر خواص
میرایی داشته است .به طور معمول ارزیابی خواص میرایی توسط
آزمون دینامیکی-مکانیکی ()Dynamic Mechanical Analysis
یا به اختصار  DMAصورت میگیرد .به طوری که هر چه عامل
اتالف بزرگتر و بازهای که در آن مقدار این عامل ()tanδ
بیش تر از  0/3باشد گستردهتر شود ،خواص میرایی بهتر خواهد
بود .شکل-3الف بیانگر نتایج آزمون  DMAاپوکسی خالص
و IPNهای ساخته شده با نسبتهای  25،20،15،10،5و 30
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درصد پلییورتان است .همانطور که مشخص است ،ایجاد
 IPNنه تنها مقدار عامل اتالف در اپوکسی را افزایش میدهد،
بلکه منجر به گستردهتر شدن بازهی دمایی عوامل اتالف
باالی  0/3نیز میشود .عالوه بر آن نتایج نشان میدهد که با
افزایش درصد پلییورتان در سامانه تا میزان  30درصد وزنی
(نمونهی  ،)30:100خواص میرایی بهبود پیدا میکند که علت
این امر انعطاف پذیری باالی پلییورتان و افزایش تحرک سامانه
است [ .]10کریستیا و همکاران [ ]11برای بررسی خواص
میرایی IPNهای اپوکسی-پلییورتان ،با استفاده از پلیاتیلن
آدیپات ( )Polyethyleneadipatediolو دیفنیل متان 4و 4دی
ایزوسیانت ( )4,4-Diphenyl-methane Diisocyanateپیش
پلیمر پلییورتان را سنتز کردند .سپس پیش پلیمر سنتز شده را
با رزین اپوکسی ترکیب کردهIPN ،های اپوکسی-پلییورتان
را سنتز کردند .شکل -3بیانگرنتایج آزمون  DMAدر این
پژوهش است که در آن نمودار  PUنشاندهنده نتیجه آزمون
نمونه پلی یورتان خالص و نمودار  S-IPN40نشاندهنده نتیجه
آزمون برای نمونه  IPNاپوکسی-پلییورتان است .مطابق این
شکل تشکیل  IPNاپوکسی–پلی یورتان منجر به افزایش ارتفاع
قله اتالف میشود در حالی که اثر چندانی بر پهنای قله ندارد.
در نتیجه میتوان اظهار کرد که با تشکیل  IPNهای اپوکسی–
پلییورتان میتوان در هر یک از این دو پلیمر خواص میرایی
مطلوبی را به ظهور رساند .الوی و همکاران [ ]12طی ایدهای
خالقانه در راستای بهبود خواص میرایی  IPNهای اپوکسی-
پلییورتان ،ساختاری گرادیانی از آنها را ایجاد کردهاند.
به طورکلی در این دسته از ساختارها به تدریج ترکیب درصد
یک جزء کاهش یافته و ساختار ،غنی از جزء دیگر میشود.
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شکل  4ساختار گرادیانی  IPNهای اپوکسی-پلییورتان به صورت
الیه به الیه (الف) ،دو الیه(ب) و تدریجی(ج) [.]12

در پژوهش انجام شده سه نوع ساختار گرادیانی مورد ارزیابی
قرار گرفتهاند .مطابق شکل-4الف در نخستین ساختار ،ترکیب
درصد به صورت الیه به الیه تغییر میکند .به طوری که غلظت
اجزا در هر الیه ثابت و مستقل از الیههای دیگر است .دومین
ساختار گرادیانی از دو بخش اصلی غنی از اپوکسی و غنی از
پلییورتان تشکیل شده است و این دو بخش توسط مرز باریکی
از یکدیگر متمایز میشوند .شکل -4ب نشان دهنده طرح واره
این نوع ساختار است .در سومین ساختار گرادیانی ،مطابق
شکل-4ج ،تغییرات تدریجی در غلظت اجزا مشاهده میشود.
به گفت ه این گروه در سامانههای اپوکسی-پلییورتان ،محدوده
دمایی 23/2تا  116/7درجه سانتیگراد به عنوان معیاری مرسوم
برای بررسی عملکرد میراگرهای صوتی محسوب میشود که در
ساختار گرادیانی دیده میشود.
 3-2ایجاد خواص حافظه شکلی

پلیمرهای حافظه دار از جمله مواد هوشمندی هستند که پس از
اعمال هرگونه تغییر شکل بر روی آنها ،قادر خواهند بود با
پاسخ به محرکهای خارجی شکل اولیه خود را بازیابی کنند .در
بین محرکهای مختلف نظیر تغییرات دما ،تابش طول موج مرئی
و غیرمرئی ،تماس با حالل ،اعمال میدان مغناطیسی و غیره،
پاسخ دهی به تغییرات دما در میان پلیمرها از همه رایجتر است.
برای بررسی ارتباط ساختار IPNهای اپوکسی – پلی یورتان با
این خاصیت ،ابتدا الزم است تا با فرایند تغییر و بازیابی شکل

در چرخه حافظه شکلی آشنا شد .در ساده ترین حالت ،چرخه
حافظه شکلی را میتوان مجموعهای از چهار فرایند متوالی
دانست .مطابق شکل  5نخستین فرایند این چرخه شکلدهی
( )Shapingنام داشته ،و طی آن ضمن افزایش دمای نمونه تا
باالی دمای انتقال ،شکل نمونه در اثر اعمال تنش تغییر میکند.
دمای انتقال ذکر شده در توضیحات فوق ،حداقل دمایی است
که در آن زنجیرها قابلیت تحرک داشته باشند .در IPNهای
اپوکسی – پلی یورتان این دما همان دمای انتقال شیشهای سامانه
بوده ،به کمک روش هایی نظیر آزمون  ،DMAگرماسنجی روبشی
تفاضلی ( )Differential Scanning Calorimetryیا به اختصار
 DSCوگرما-مکانیکی ( )Thermomechanical Analysisیا به
اختصار  TMAقابل اندازهگیری است .دومین مرحله از چرخه،
تثبیت شکل ( )Shape Fixingنام دارد .در این مرحله ابتدا در
تنش ثابت دما کاهش پیدا میکند تا امکان تحرک از زنجیرهها
گرفته شود .با تثبیت زنجیرها و در نتیجه شکل نمونه ،طی
سومین مرحلهچرخه ،تنش اعمالی حذف می شود .این مرحله
حذف نیرو ( )Deloadingنامیده میشود .آخرین مرحله ،بازیابی
( )Recoveryنام دارد و در آن بدون اعمال هیچ گونه تنش
خارجی دمای نمونه تا دمای انتقال افزایش پیدا میکند .بنابراین
زنجیرها مجددا ً حرکت کرده ،شکل اولیه خود را بازیابی میکنند.
نکته مهم آن است که برای طی کردن چرخ ه فوق دو نیاز اساسی
وجود دارد .نخستین شرط وجود نقاطی ثابت برای بازگرداندن
پلیمر به شکل اولیه است .بخش های سخت زنجیرهای پلیمری
یا نقاط اتصال در شبکههای پلیمری میتوانند چنین نقشی را ایفا
کنند .شرط دوم وجود بخشهای متحرک است .این بخشها
با حرکت خود امکان شکل دهی به پلیمر را در اولین مرحله
هر چرخه فراهم کرده ،سپس در آخرین مرحله چرخه منجر
به بازیابی شکل اولیه میشوند .با بررسی ساختار  IPNهای
اپوکسی-پلی یورتان می توان دریافت که این سامانهها هر دو
شرط الزم را برای طی کردن چرخه حافظه شکلی را دارند .به
طوری که وجود اتصاالت عرضی میان این دو پلیمر شرط اول
و وجود بخشهای منعطف پلی یورتان در بین نقاط اتصال،
شرط دوم را تأیید میکند .در این بین IPN ،هایی که با استفاده
از پلییورتان پر شاخه ()Hyper Branched Polyurethane
ساخته میشوند ،در فراهم کردن این دو شرط بهتر عمل کرده،
از خواص حافظه شکلی باالتری برخوردارند .خاصیت حافظه
شکلی توسط دو پارامتر بازده تثبیت شکل در زیر دمای انتقال
( )Shape Fixity Ratioیا  Rfو بازده بازیابی شکل در باالی
دمای انتقال ( )Shape Recovery Ratioیا  Rrارزیابی میشود.
دو پارامتر مذکور به کمک روابط  1و  2به دست میآیند.
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در این روابط  ε mبیانگر حداکثر کرنش در چرخهNام پس از
خنک شدن و پیش از حذف تنش است ε u .کرنش تثبیت شده در
نمونه پس از حذف تنش در همان چرخه و  ε rکرنش باقی مانده
در نمونه پس از بازیابی شکل دائمی است [ .]13شکل -6الف
بیانگر میزان بازده تثبیت و بازیابی شکل در نمونهای از IPNهای
اپوکسی–پلییورتان در  7چرخه حافظه شکلی است .همانطور که
مشخص است میزان این دو پارامتر در  IPNاپوکسی–پلییورتان
باالی  %96است که بیانگر پتانسیل باالی آنها در ارائه خواص
حافظه شکلی است .از شکل -6ب میتوان اینگونه برداشت کرد
که افزایش درصد پلی یورتان در  IPNمنجر به کاهش خواص
حافظ ه شکلی میشود [ .]14علت این امر را میتوان به افزایش
فاز نرم و کاهش فاز سخت یا چگالی شبکه نسبت داد که معادل
کاهش نقاط اتصال و عوامل بازگرداننده سامانه به شکل اولیه
است .جدول  1بیانگر تعدادی از پژوهشهای انجام شده در این
زمینه و شرح مختصر آنها است.
 3نانوکامپوزیتهای شبکههای اپوکسی-پلییورتان
همانطور که پیش از این بیان شد ،ساخت  IPNهای اپوکسی–
پلی یورتان منجر به ایجاد خواصی نظیر میرایی ،حافظ ه شکلی،
چقرمگی و غیره می شود .با این حال نتایج نشان میدهد که
حین ساخت  IPNها باوجود بهبود بسیاری از خواص ،برخی
از خواص دیگر افت خواهند کرد .به عنوان مثال زمانی که

شکل  5چرخه چهارمرحلهای حافظه شکلی برای سامانه پلیمری حافظه دار.

 IPNبا رویکرد بهبود چقرمگی ساخته میشود ،ممکن است
پایداری حرارتی آن افت پیدا کند .همچنین ممکن است
به منظور دستیابی به خواصی مطلوب ،برخی از پارامترها نظیر
دمای انتقال ،مقاومت به ضربه و غیره از حدود مورد نظر برای
کاربردهای خاص خارج شوند .به عنوان مثال برای بهبود خواص
حافظ ه شکلی نیاز است تا چگالی شبکه در  IPNافزایش یابد.
از طرفی دیگر ،با افزایش چگالی شبکه دمای انتقال نیز افزایش
پیدا میکند .این امر به عنوان محدودیت باعث میشود که IPN
مورد نظر در بسیاری از کاربردها ،به دلیل دمای انتقال باال
کارایی الزم را نداشته باشد .به این ترتیب با پیشرفت تدریجی
ساخت سامانههای  IPNدر سال  2010میالدی ،نیاز به عواملی
که محدودیتهای ذکر شده را رفع کنند افزایش یافت .این
موضوع که با ظهور فناوری نانو همراه شد ،توجه بسیاری از
پژوهشگران را به سمت استفاده از نانوذرات مختلف و تهیه
 IPNهای کامپوزیتی جلب کرد .در ادامه این مطلب تعدادی از
IPNهای کامپوزیتی ساخته شده بررسی خواهند شد.

شکل 6میزان بازده تثبیت ( )Rfو بازیابی شکل (IPN (Rrهای اپوکسی-پلییورتان بر حسب تعداد چرخههای حافظ ه شکلی (الف) و میزان بازده تثبیت و
بازیابی شکل بر حسب درصد پلی یورتان موجود در  IPNها (ب) [.]14
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جدول  1پژوهشهای صورت گرفته در زمینهIPNهای اپوکسی-پلییورتان با هدف بررسی خواص حافظه شکلی.
سال

شرح مختصر فرآیند ساخت
تولید پیشپلیمر پلییورتان پر شاخه با استفاده از روغن

2009

دانههای گیاهی2 ،و 4تولوئن دیایزوسیانات ،پلی
کاپروالکتون دیاُل ( )Polycaprolactone diolو سپس
ایجاد  IPNاپوکسی-پلی یورتان

2012

2016

2018

2020

مرجع

شرح مختصر نتایج
بهبود پایداری حرارتی با افزایش اپوکسی ،کاهش میزان تورم با

افزایش اپوکسی ،افزایش استحکام کششی با افزایش اپوکسی ،تا
 %98بازیابی شکل در دمای  70درجه

استفاده از پیش پلیمر پلییورتان آماده ،رزین اپوکسی

افزایش استحکام کششی و کاهش سرعت بازیابی شکل با افزایش

اپوکسی–پلی یورتان

با افزایش پلییورتان ،تا  %100قابلیت بازیابی شکل

و عامل پخت آمین اصالح شده برای ایجاد IPN

تولید  IPNاپوکسی-پلییورتان بهصورت فوم با استفاده از
پیش پلیمر پلی یورتان آماده و رزین اپوکسی

میزان عامل پخت ،کاهش استحکام کششی و دمای انتقال شیشهای
افزایش قابلیت تثبیت شکل با افزایش درصد اپوکسی و امتزاج
پذیری دو پلیمر باهم ،تا  %100قابلیت بازیابی شکل ،تا
قابلیت تثبیت شکل

%95

تولید پیش پلیمر پلییورتان با استفاده از پلی کاپروالکتون
یاُل با وزن مولکولیهای متفاوت1 ،و 6هگزا متیلن دی
د

افزایش درصد بلورینگی و دمای انتقال شیشهای با افزایش وزن
مولکولی پلیکاپروالکتون دیاُل ،تا  %85قابلیت بازیابی شکل ،تا

تولید پیش پلیمر پلییورتان پر شاخه با استفاده از پلیتترا

بهبود پایداری حرارتی ،افزایش چگالی اتصاالت عرضی و دمای

ایجاد  IPNاپوکسی-پلی یورتان

شکل با افزایش پلییورتان ،تا  %100قابلیت بازیابی و تثبیت شکل

ایزوسیانات و سپس ایجاد  IPNاپوکسی-پلی یورتان

متیلن اتر گلیکول2 ،و 4تولوئن دی ایزوسیانات و سپس

 1-3نانوکامپوزیتهای حاوی نانو رس

افزودن نانو رس به ماتریسهای پلیمری مختلف منجر به بهبود
خواص مکانیکی و حرارتی آنها میشود .عالوه بر آن ساختار
ورقهای نانو رس نیز منجر به ایجاد خاصیت بازدارندگی شعله
در کامپوزیتهای تولید شده به کمک نانو رس میشود.
این موضوع باعث محبوبیت بیش تر این دسته از نانوذرات
در صنعت کامپوزیت شده است .به طورکلی حضور نانو رس
در میان زنجیرهای پلیمری ،منجر به کاهش تحرک زنجیرها
میشود .به همین علت انتظار می رود که با افزودن نانو رس به
ماتریس پلیمری امکان تبدیل انرژی نوسانات به انرژی حرکتی
کاهش یافته ،خواص میرایی افت کند .ولی از طرفی دیگر
مشاهدات نشان میدهد که در برخی از مواقع افزودن نانو رس
به سامانههای پلیمری منجر به بهبود خواص میرایی میشود.
دلیل این امر را میتوان تبدیل انرژی نوسانات به حرارت در
اثر اصطکاک ایجاد شده میان نانو رس و زنجیرهای پلیمری
دانست .لذا با توجه به غالب بودن هر یک از دو اثر مذکور،

[]15

[]16

[]17

[]18

 %98قابلیت تثبیت شکل

انتقال شیشهای با افزایش اپوکسی ،کاهش بازده تثبیت و بازیابی

[]14

نانو رس میتواند بر روی خواص میرایی اثر مثبت یا منفی
داشته باشند .نانو مقیاس بودن نانو رس باعث باال رفتن سطح
ویژهآنها میشود و در نتیجه اصطکاک درونی بین زنجیرها
و صفحات نانو رس افزایش مییابد .به همین دلیل میتوان
اظهار کرد که با افزودن این ذرات به  IPNهایی نظیر IPN
اپوکسی-پلییورتان ،خواص میرایی بهبود پیدا میکند .چن
و همکاران [ ]19به منظورساخت کامپوزیت  IPNاپوکسی-
پلییورتان و خاک رس ،ابتدا با استفاده از پیش مادههای 2و-4
تولوئن دیایزوسیانات ( )TDIو روغن کرچک ()Castor Oil
پلی یورتان را سنتز کردهاند .سپس آن را با مخلوط رزین
اپوکسی و نانو رس ترکیب کرده ،با استفاده از عامل پخت
3و 3دیکلرو4 -و 4دیآمینو دیفنیل متان (IPN ،(MOCA
اپوکسی-پلییورتان را به همراه نانوذرات خاک رس تولید
کردهاند .مطابق جدول ،2نتایج این گروه نشان میدهد که با
افزودن نانو رس به  ،IPNعامل اتالف افزایش مییابد .همچنین
گستره دماهایی که درآن مقدار عامل اتالف بیش تر از  0/3باشد
نیز پهنتر میشود که هر دو نتیجه بیانگر بهبود خواص میرایی
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جدول  2نتایج آزمون  DMAو  TGAبرای  IPNهای اپوکسی-پلی یورتان با مقادیر مختلف اپوکسی و نانو رس [.]19
درصد وزنی
پلییورتان/اپوکسی/نانورس

گسترهی دمای
Tanδ <0/3

بیشینه مقدار
Tanδ

دمای انتقال
شیشهای ()°C

دمای تخریب %20
وزن نمونه ()°C

وزن باقی مانده در
دمای )%( 700 °C

0/0/100

-

-

-

312/0

3/389

0/50/50

47/2-94/5

1/063

68/2

371/3

10/64

1/50/50

54/3-103/5

1/104

75/7

-

-

3/50/50

51/1-103/8

1/132

73/9

371/0

13/35

5/50/50

54/0-103/9

1/119

75/9

375/9

15/28

است .عالوه بر آن از دادههای جدول  2میتوان دریافت که
پایداری حرارتی  IPNاپوکسی-پلییورتان به مراتب بیش تر از
پایداری حرارتی پلییورتان خالص است و با افزودن نانو رس
به  ،IPNپایداری حرارتی بهبود بیش تری یافته است .دلیل این
امر به خواص عایق حرارتی الیههای نانو رس نسبت داده شده
است .ژو و همکاران [ ]20به روشی مشابه موفق به ساخت
کامپوزیت  IPNاپوکسی–پلی یورتان و نانو رس شده اند .نتایج
آزمون  DSCاین گروه نشان میدهد که در غیاب نانو رسIPN ،
اپوکسی-پلییورتان دو قله دمای انتقال شیشهای نشان میدهد
که بیانگر امتزاج پذیری ضعیف اپوکسی و پلییورتان در IPN
های ساخته شده است .در حالی که با افزودن نانو رس به ،IPN
دو قله به یکدیگر نزدیک شده و امتزاج پذیری بهبود مییابد.
 2-3کامپوزیتهای نانولول ه کربنی

نانولولههای کربنی به دلیل خواص مکانیکی باال و در عین
حال چگالی پایینی که دارند ،امروزه در بسیاری از کاربردهای
مهندسی مورد توجه قرار گرفته اند .وجود مشخصاتی نظیر
استحکام کششی  63 GPaو مدول یانگ  1 TPaآنها را در
رتبههای نخست تقویت کنندهها قرار داده است [ .]21چن و
همکاران [ ]22با استفاده از نانولولههای کربنی ،کامپوزیتی از
 IPNهای اپوکسی-پلییورتان تولید کرده ،اثر نانولولهها را بر
روی خواص مکانیکی ،حرارتی و میرایی آن مورد بررسی
قرار دادهاند .شکل  7بیانگر مقاومت ضرب ه کامپوزیتهای IPN
اپوکسی-پلییورتان بر حسب میزان نانولوله موجود در آنها
است .همانطور که مشخص است ،با افزودن  0/1درصد وزنی
نانولوله به ساختمان  ،IPNمیزان مقاومت ضربه حدود 3/5 kJ/ m2
افزایش یافته است .با این حال در مقادیر باالی  0/3درصد وزنی
نانولوله ،تأثیر حضور افزودنی بر مقاومت ضربه منفی میشود.
علت این امر به کلوخه شدن نانولولهها نسبت داده شده است.
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همچنین نتایج آزمون  DMAبیانگر اثر مثبت افزودن  0/1درصد
وزنی نانولوله بر خواص میرایی است .شایان گفتن است که افت
دامنه دماهایی که در آنها عامل اتالف باالی
عامل اتالف و کاهش 
 0/3است ،کلوخه شدن نانولولهها را در مقادیر  0/3درصد وزنی
تأیید میکند .عالوه برآن ،نتایج آزمون  TGAچن و همکاران
بیانگر این است که افزودن نانولولهها به  IPNاپوکسی-پلییورتان
تأثیر منفی اندکی بر روی پایداری حرارتی داشته است .علت این
امر رسانایی حرارتی باالی نانولوله های کربنی نسبت به بستر IPN
و چسبندگی بین سطحی کم میان فاز زمینه و تقویت کننده است.
 3-3کامپوزیتهای اکسیدگرافن

گرافن ورقهای دوبعدی از اتمهای کربن است که در سالهای
اخیر به سبب خواص برجستهای که دارد مورد توجه بسیاری
از پژوهشگران قرار گرفته است .سطح تماس ،استحکام
کششی ،انعطاف پذیری ،رسانایی حرارتی و الکتریکی باال از

شکل  7نمودار مقاومت ضربهIPNهای اپوکسی-پلی یورتان/نانولوله کربنی
بر حسب کسر وزنی نانولولهکربنی [.]22
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جمله ویژگیهای منحصربه فرد این ساختار است که آن را
به یکی از پرطرفدارترین افزودنیها در صنعت کامپوزیت
بدل کردهاست .تاکنون کامپوزیتهای زیادی از ترکیب این
افزودنی با ماتریسهایی نظیر اپوکسی ،پلیپروپیلن ،پلی اتیلن،
پلی استایرن ،نایلون و غیره ساخته شدهاست .با این حال در
اغلب موارد امتزاج پذیری گرافن با ماتریس پلیمری به عنوان
چالشی اساسی مطرح بوده است .اکسیدگرافن یکی از مشتقات
گرافن است که تعدادی گروه عاملی قطبی به وسیله پیوندهای
کواالنسی به آن متصل شدهاند .گروههایی نظیر اپوکسی،
هیدروکسی ،کربونیل و کربوکسیل از این دسته هستند که
منجر به امتزاج پذیری بهتر اکسیدگرافن با ماتریسهای پلیمری
میشوند .عالوه بر آن وجود این گروههای عاملی منجر به
مقاومت باالی اکسیدگرافن در برابر سایش میشود که در
بسیاری از پژوهشها استفاده از اکسیدگرافن را نسبت به گرافن
در اولویت قرار میدهد .زیا و همکاران [ ]23با عامل دار کردن
ورقههای گرافیت توسط روش هومر ()Hummer’s Method
موفق به سنتز اکسیدگرافن شدند .سپس از طریق ترکیب
اکسیدگرافن تولید شده با اپوکسی ،پلییورتان و عامل پخت
 MOCA ،IPNاپوکسی-پلییورتان را در میان ورقههای
اکسیدگرافن تولید کردند .مطابق شکل-8الف ،آزمون DMA
نمونه  IPNخالص و  IPNهمراه با اکسیدگرافن دو قله در
دماهای  50و  23درجه نشان میدهد که مربوط به بخشهای
سخت و نرم ساختار  IPNهستند .همچنین نتایج نشان میدهد
که افزودن  0/1درصد وزنی اکسیدگرافن به  IPNاپوکسی-
پلییورتان ،تغییری در دمای انتقال شیشهای نمونه ایجاد نکرده
است؛ در حالی که عامل اتالف را افزایش داده است .به بیانی
دیگر ،گره خوردن زنجیرههای پلیمری در میان صفحات

اعوجاج یافتهاکسیدگرافن یا برقراری پیوندهای کواالنسی میان
آن دو ،منجر به کاهش تحرک زنجیرها شده و عامل اتالف را
افزایش میدهد .شکل-8ب نشاندهنده نتایج آزمون سایش
از نوع پین روی دیسک ( )Pin-On-Diskبوده ،بیانگر این
است که با افزودن ورقههای اکسیدگرافن به سامانه ،ضریب
اصطکاک IPNها به میزان تقریبی  %30کاهش پیدا میکند .در
نتیجه مقاومت IPNها در برابر سایش افزایش مییابد .خاصیت
روان کنندگی ورقه های گرافن و همچنین کاهش اندازه پستی
و بلندی سطح  IPNدر حضور ورقههای اکسیدگرافن از جمله
دالیل این امر است.
 4-3نانوکامپوزیتهای پتاسیم تیتانات

پتاسیم تیتانات از جمله افزودنیهایی است که به سبب خواص
مکانیکی باال ،سختی پایین و پایداری شیمیایی مطلوب در
بسیاری از کاربردها مورد توجه قرار گرفته است .این دسته
از افزودنیها به دلیل ساختار ویژه خود ،دارای سطح تماس
باالیی هستند و پتانسیل مناسبی در بهبود خواص میرایی و
مکانیکی ماتریسهای پلیمری دارند .چن و همکاران []24
اثر افزودنی پتاسیم تیتانات را بر خواص میرایی ،مکانیکی
و حرارتی  IPNهای اپوکسی-پلییورتان مورد ارزیابی قرار
دادهاند .به طورکلی حضور افزودنی در سامانههای پلیمری
شبکهای شده به دو طریق بر خواص مکانیکی سامانه اثرگذار
است .از طرفی ذرات تقویت کنندهای که در میان زنجیرههای
پلیمری قرار میگیرند منجر به کاهش چگالی اتصاالت عرضی
شده ،استحکام کششی سامانه را پایین میآورند .از طرفی
دیگر به سبب استحکام مکانیکی باالی ذرات تقویت کننده،
بار مکانیکی از ماتریس پلیمری به ذرات منتقل شده ،استحکام

شکل  8منحنی  Tanδبر حسب دما برای پلی یورتان  ،اپوکسی  IPN ،اپوکسی-پلی یورتان و  IPNتقویت شده با اکسیدگرافن (الف) .نمودار ضریب
اصطکاک بر حسب زمان برای  IPNهای تقویت شده با مقادیر  0تا  0/2درصد اکسیدگرافن (ب).

سال ششم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،21بهار 1400
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جدول  3نتایج آزمونهای  DMAو  TGAبرای IPNهای اپوکسی-پلی یورتان با مقادیر مختلف اپوکسی و ذرات پتاسیم تیتانات [.]24
درصد وزنی
پلی یورتان/اپوکسی/پتاسیم تیتانات

گسترهی دمای
Tanδ <0/3

بیشینه مقدار
Tanδ

دمای انتقال
شیشهای ()°C

دمای تخریب
وزن نمونه ()°C

0/0/100

-

-

-

312/0

4/03

0/50/50

47/2-94/5

1/063

68/2

371/3

11/13

1/50/50

46-92/8

1/245

65/9

-

-

3/50/50

44/2-90/8

1/260

64/2

375/6

15/73

5/50/50

45/5-91/2

1/243

65/5

381/8

19/27

کل سامانه تقویت می شود .نتایج آزمونهای مکانیکی نشان
میدهد که افزودن نانوذرات پتانسیم تیتانات منجر به افزایش
استحکام کششی  IPNها میشود .علت این امر سطح تماس
باال میان ماتریس پلیمری و نانوذرات پتاسیم تیتانات است
که منجر به غلبه استحکام باالی نانوذرات برکاهش چگالی
شبکه شده است .جدول  3بیانگر نتایج دو آزمون  DMAو
 TGAاست .همان طور که مشخص است ،با افزودن ذرات
پتاسیم تیتانات به  IPNاپوکسی-پلییورتان خواص میرایی
بهبود یافته است .به طوری که در ترکیب وزنی سه درصد
ازپتاسیم تیتانات بیش ترین عامل اتالف ( )1/26و پهن ترین
محدوده دمایی با عامل اتالف باالی  44/2°C( 0/3تا )90/8
مشاهده میشود .همچنین افزودن نانوذرات پتاسیم تیتانات
منجر به بهبود پایداری حرارتی IPNهای اپوکسی-پلییورتان
شده است.
 5-3کامپوزیتهای نانوالماس

امروزه در بین نانوساختارهای سنتز شده ،نانو ساختارهای
کربنی سهم گستردهای را به خود اختصاص دادهاند .در این بین
نانوالماسها یکی از نانوساختارهای کربنی صفربعدی به شمار
میروند که برهم کنش مناسبی با ماتریسهای پلیمری بر قرار
میکنند .این ساختار نخستین بار در اوایل سال  1963در خاکستر
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%20

وزن باقی مانده در
دمای )%( 700 °C

نوعی ماد ه منفجره کشف شد و پس از آن تحقیقات گستردهای
در رابطه با خواص آن صورت گرفته است .نانوالماسها عالوه
بر دارا بودن خواص منحصربه فردی نظیر سفتی ،استحکام
مکانیکی ،پایداری شیمیایی و غیره ،به دلیل ابعاد کوچک و
نانومقیاس خود ظرفیت جذب و سطح ویژ ه باالیی دارند .با این
حال ،فقدان گروههای عاملی کافی بر سطح این نانوساختار از
جمله معایبی است که محدودیتهایی ایجاد میکند [.]25
 4نتیجه گیری
اپوکسی یکی از پرکاربردترین پلیمرهای صنعتی است که به دلیل
مقاومت کم نسبت به ضربه در بسیاری از کاربردها کارایی مناسبی
از خود نشان نمیدهد .یکی از راههای رفع این مشکل ترکیب
آن با پلیمرهای منعطفتر همچون پلییورتان است .در این بین
ایجاد  IPNهای اپوکسی-پلییورتان کارآمدترین راه ترکیب دو
پلیمر به شمار میرود که عالوه بر بهبود خواص مکانیکی ،منجر
به بروز خواص جالب دیگری همچون میرایی و حافظه شکلی
میشود .در سالهای اخیر به منظور بهبود بیش تر خواص  IPNها
و جبران ضعفهای احتمالی ایجاد شده حین ساخت آنها ،از
نانوذرات مختلف بهره گرفته شده است .نانولوله های کربنی،
ورقههای اکسیدگرافن ،نانوالماسها و نانوذرات پتاسیم تیتانات
از این قبیل هستند.
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