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سـرمـقــــــاله

یـادداشت سـر دبیـر . . .
نبایـد غافـل از ایـن واقعیـت باشـیم کـه علم و دانـش ثروت امروز بشـر اسـت و در یک
نـگاه واقـع بینانـه اگـر بگوییـم امروزه علم سلاح هر کشـوری اسـت پـر بیـراه نگفتهایم
چـرا کـه ایـن علـم اسـت که هـم نشـان از پویایی یـک جامعه میدهـد و هم ثمـرهای از
جنـس بـی نیازی را بدنبـال دارد.
درایـن میـان علـم پلیمـر علمـی اسـت کـه در تمامـی زمینههـا شـاخه دوانیـده اسـت.
بـا نظـر بـه وجـود نشـریات مختلـف و متنـوع و ایـن کـه در عصـر ارتباطـات آشـنایی
و دسترسـی بـه اطالعـات در دنیـای مجـازی بـه سـرعت غیرقابــل باوری رسـیده اسـت،
منتشـر کـردن ،نشـریهای کـه فصلنامـه اسـت بـا امـا و اگرهـای فـراوان روبـرو بـود .از
اهـداف ایـن فصلنامـه مشـارکت هدفمنـد در توسـعه مرزهـای دانش و تولیـد جهانی
آن اسـت کـه یکـی از راهبردهـای ایـن هدف گسـترش و توسـعه کمی و کیفـی مقاالت
علمـی  -ترویجـی اسـت .حمایـت بیکران شـما بـا ارسـال مقاالت با ارزشـتان مـا را در
ایـن راه بیـش از پیـش ثابـت قـدم کـرد .بـر خـود الزم میدانیـم تـا با بـکار بسـتن تمام
تلاش خودمـان ایـن حمایـت را ارج نهیم.
از کلیـه صاحـب نظـران محتـرم دعـوت بـه عمـل میآوریـم که ضمـن همکاری بـا این
مجلـه بـا پیشـنهادات سـازنده خـود ،مـا را در هرچه بهتر شـدن کیفیت نشـریه "پژوهش
و توسـعه فنـاوری پلیمـر ایران" یـاری دهند.

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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امـروزه پیشـرفتهای فراوانـی در ارتبـاط بـا فناوریهـای انتقـال و رهایـش کنترلشـده
دارو صـورت گرفتـه اسـت .حاملهـای نوین رهایش دارو بـر پایه پلیمر ،بـا هدف تأمین
نیازهـای روزافـزون در زمینههـای دارویـی و پزشـکی ،طراحی و سـاخته شـدهاند .هدف
از ایـن مطالعـه ارائـه دیـد کلـی از اصـول بنیـادی و روشهای مدلسـازی رهایـش دارو
از سـامانههای هیدروژلـی اسـت .مدلسـازی ریاضـی بـا شناسـایی عاملهـای کلیـدی و
سـازوکارهای مولکولی رهایش ،نقش مهمی در تسـهیل طراحی سـامانههای دارورسـانی،
ایفـا میکنـد .در ایـن مقالـه ،ابتدا بـه نقش برجسـته هیدروژلهـا در رهایش کنترلشـده،
سـازوکار رهایـش مولکولـی و معیارهـای طراحـی هیـدروژل بـرای کاربردهـای رهایش
کنترلشـده ،پرداخته میشـود .سـپس چندین سـازوکار بـرای توصیف رهایـش مولکولی
از سـامانههای پلیمـری هیـدروژل از جملـه رهایـش کنترلشـده با نفوذ ،تـورم و رهایش
کنترلشـده شـیمیایی توضیـح داده میشـود .همچنیـن هندسـه دسـتگاه ،مفروضـات و
محدودیتهـا و معـادالت بـه دسـت آمـده برای هرکدام از سـامانهها آورده شـده اسـت.
بخـش پایانـی مقالـه بـر سـامانههای هیدروژلـی در حـال ظهـور و چالشهـای مرتبط با
مدلسـازی ایـن سـامانهها متمرکز شـده اسـت.

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی

چکـيده . . .

;Iran Polymer Technology
Research and Development

هیدروژل
رهایش دارو
مدلسازی
رهایش کنترل شده

مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
روشهـاي گوناگونـي از گذشـته تـا کنـون  بـراي دارورسـاني
بـه نقـاط مختلـف بـدن ارائـه شـده اسـت .دارورسـاني از
طريـق سـامانه گوارشـي ،مخـاط ،انتقـال دارو از طريـق بينـي
و سـامانههاي تزريقـي و تنفسـي و  ...از جملـه ايـن روشهـا
اسـت .هر کـدام از ايـن روشها مزايـا و معايبي دارنـد .امروزه
سـامانههاي دارورسـاني هوشـمند كاربردهـاي زيـادي در زمينه
علـوم و مهندسـي داروسـازي دارنـد .در تهيـه ايـن سـامانهها
اغلـب از مـواد پليمـري و هيدروژلهـاي هوشـمند اسـتفاده
ميشـود .بـه منظور دسـتيابي بـه رهايـش دقيق و کنترلشـده
دارو ،طراحـي هوشـمند شـبکه پليمـري و مدلسـازي دقیـق
الگـوی رهايـش دارو بسـيار الزم و ضـروري اسـت .در ايـن
مقالـه پيشـرفتهاي اخيـر در توسـعه مدلهـاي رياضـي بـراي
پيشبينـي کمـي رهایـش دارو ازسـامانههاي پليمـري از جملـه
هيـدروژل و نقش اساسـي ايـن مدلها ،در طراحي سـامانههاي
دارورسـاني جديـد مـورد بررسـي قـرار ميگيـرد.
بـر اسـاس مشـخصات فيزيکـي يـا شـيميايي پليمـر ،انـواع
مختلـف فرآيندهـاي انتقـال جـرم ميتوانـد در کنتـرل رهايش
دارو نقـش داشـته باشـد کـه ممکـن اسـت شـامل نفـوذ آب به
سـامانه ،نفـوذ دارو بـه خـارج از سـامانه ،انحلال دارو ،تـورم
پليمـر ،فرسـايش ماتريـس اوليـه ،اثـرات اسـمزي و پديدههاي
مختلـف ديگـر باشـد [ .]1اگـر چنـد مـورد از ايـن فرآيندها به
ترتیـب رخ دهـد ،فراینـدی کـه بسـيار آهسـتهتر از بقيه باشـد،
مرحلـه محدودکننـده سـرعت بـراي کل توالـي محسـوب می-
شـود .بنابراين ،شـرح رياضي سـرعت يـا نرخ رهايـش دارو را
ميتـوان بسـيار سـادهتر بيـان کـرد و تنهـا آهسـتهترين مرحلـه
انتقـال جـرم در نظـر گرفتـه شـود .انتقال جـرم به وسـيله نفوذ
تقريبـ ًا هميشـه درکنتـرل رهايـش دارو نقـش دارد .در مـوارد
مختلـف ،نفـوذ دارو ،مرحلـه غالـب اسـت و در ديگـر مـوارد
داراي نقـش اندکـي اسـت [.]2
 2تعريف هيدروژل
هيدروژلهـا شـبکههاي پليمري سـه بعدي هسـتند کـه توانايي
جـذب مقـدار زيادي از آب را داشـته و به دليـل اتصال عرضي
شـيميايي يـا فيزيکـي ،در محلـول هاي آبـي ،نامحلول هسـتند.
هيدروژلهـا کاربردهـاي زيـادي در صنايـع غذايـي ،دارويـي،
پزشـکي ،مهندسـي بافـت و  ...دارنـد .از ميـان کاربردهـاي ذکر
شـده ،سـامانههاي هيدروژلـي رهایش دارو بيشـتر مـورد توجه
قـرار گرفتـه و تاکنـون چنديـن محصـول تجـاري نيـز در ايـن
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زمينـه توليد شـده اسـت [ .]3هيدروژل را ميتـوان از پليمرهاي
طبيعـي نظيـر کيتوسـان ،آلژينـات ،فيبريـن و  ...يـا پليمرهـاي
مصنوعـي ماننـد وينيـل اسـتات ،آکريليـک اسـيد ،هيدروکسـي
اتيـل متاکريلات و  ...تهيـه کـرد .هيدروژلهايـي کـه از
پليمرهـاي طبيعي سـاخته ميشـوند زيستسـازگار هسـتند اما
ممکـن اسـت خـواص مکانيکـي خوبي نداشـته باشـند [.]4
 3انواع هيدروژل
هيدروژلهـا بـر اسـاس ويژگيهـا و خـواص فيزيکـي و
کاربـردي کـه دارنـد طبقهبنـدي ميشـوند .از نظر نـوع کاربرد،
هيدروژلهـا را ميتـوان بـه سـه دسـته کلـي :هيدروژلهـاي
هوشـمند ،هيدروژلهـاي زيستسـازگار و هيدروژلهـاي
بالينـي تقسـيمبندي کـرد.
هيدروژلهـاي هوشـمند ،هيدروژلهـای پاسـخگو بـه
تحریکهـاي خارجـي ماننـد  ،pHدمـا و ...هسـتند .پاسـخ
هیدروژلهـای هوشـمند عمومـ ًا از طريـق افزايـش يـا کاهـش
ميـزان تـورم و درنتيجـه تغييـر حجـم هيـدروژل صـورت
ميگيـرد .ايـن خصوصيـت در صنايع پزشـکي و دارويي بسـيار
کاربـردي و تأثيرگـذار اسـت.
هيدروژلهـاي زيسـتتخريبپذير ،زمانـي کـه تحـت شـرايط
محيطـي قـرار ميگيرنـد ،بـه تدريـج تخريـب ميشـوند .ايـن
نـوع هيدروژلها در مهندسـي بافـت و طراحـي جايگزين هاي
بافتهـا کاربـرد فراوانـي داشـته ،نيـاز بـه جراحيهـاي اضافي
بـراي بازيابـي ژل کاشـته شـده را از بيـن ميبرنـد .سـازوکار
تخريـب ايـن هيدروژلهـا متفـاوت اسـت .برخـي از آنهـا
از طریـق آبکافـت و برخـي ديگـر بـه وسـیله آنزيـم تخریـب
میشـوند [.]5
يکـي از ضعفهـاي اسـتفاده از هيدروژلهـاي مصنوعـي و
برخـي از هيدروژلهـاي طبيعـي بـراي کاربردهـاي بالينـي ،اين
اسـت که ايـن هيدروژلها داراي بخشهای زیسـتی تشـخيصي
نيسـتند و نميتواننـد در فعاليتهـاي سـلولي تاثيرگذار باشـند.
بـراي رفـع ايـن مشـکل ،ميتـوان از بخشهـاي زیسـتی مانند
آرژينين-گليسين-آسـپارتيک اسـيد (–Arginine–Glycine
 )Aspartic Acidو تـري پپتيـد برگرفتـه شـده از فيبرونکتيـن
( )Fibronectinدر زنجيرههـاي پليمـري منفعـل اسـتفاده کـرد
تـا هيدروژلهـاي زيسـت فعـال بـراي کاربردهـاي مهندسـي
بافـت سـاخته شـود [ .]6حضـور ايـن ليگاندهاي زيسـت فعال
در زنجيـره اصلـي هيـدروژل ميتوانـد باعـث افزايـش کارايي
آن ،بـه خصـوص در زمينه زيسـت پزشـکي شـود.

مـروری بـر مـدلسـازی و شبیـهسـازی رهایـش دارو از هیـدروژل

 4سازوکارهاي رهايش دارو از هيدروژل
بر اسـاس مشـخصات فيزيکي يا شـيميايي هيدروژل ،سـازوکار
رهايـش دارو ميتوانـد مطابـق با سـه فرآيند اصلي دسـته بندي
شـود ،که عبارتند از:
 -1نفوذ دارو از پليمر تخريب ناپذير (سامانه نفوذ-کنترلي)
 -2نفوذ افزايشيافته به دليل تورم پليمر (سامانه تورم-کنترلي)
 -3رهايـش دارو بـه دليـل تخريـب و فرسـايش پليمر (سـامانه
فرسايش-کنترلي)
در همـه ايـن سـامانهها ،پديـده نفـوذ همـواره وجـود دارد .بـه
هميـن دليـل ،مـدل کنتـرل شـده بـا نفـوذ ،کاربرديتريـن مدل
بـراي توصيـف سـازوکار رهايـش دارو از هيدروژل اسـت .در
مـدل رهايـش کنتـرل شـده بـا نفـوذ ،معمـوالً از قانـون نفـوذ
فيـک بـا ضرايـب نفـوذ ثابـت يـا متغيـر اسـتفاده ميشـود .بـه
طـور کلـي ،نفوذپذيـري دارو یـا بـه صـورت تجربـي تعييـن
میشـود يـا بـا اسـتفاده از نظـری حجـم آزاد (Free Volume
 ،)Theoryهيدروديناميـک ،يـا نظريههـاي مبتنـي بـر انسـداد
تخميـن زده ميشـود [ .]7سـازوکارهاي کنتـرل شـده بـا تورم،
زمانـي رخ ميدهـد کـه نفـوذ پذيـري دارو سـريعتر از تـورم
هيدروژل اسـت .رهايش کنترل شـده شـيميايي ،بـراي توصيف
سـامانههايي بـه کار مـيرود کـه بـه همـراه انجـام واکنـش در
هیـدروژل حامـل دارو باشـند .معمولتريـن ايـن واکنشهـا در
سـامانههاي انتقـال هيدروژلـي ،واکنـش شکسـت زنجيرههـاي
پليمـر از طريـق تخريـب به وسـیله آنزیم يـا از طریـق آبکافت
يـا دیگـر واکنشهـاي برگشـتپذير و برگشـتناپذير شـبکه
پليمـر بـا داروي قابـل رهايـش اسـت [.]8
بـراي شـبکه پليمـري زيسـتتخريب ناپذيـر ،رهايـش دارو به
دليـل اختلاف غلظت ايجاد شـده از طريق نفوذ يا تورم شـبکه
انجـام میشـود (نفـوذ افزايـش يافتـه) .بـراي شـبکه پليمـري
زيسـتتخريبپذير ،رهايـش معمـوالً بـا آبکافـت زنجيرههـاي
پليمـري کـه منجـر به فرسـايش شـبکه ميشـود کنتـرل خواهد
شـد .البتـه ممکن اسـت هنگامي که فرسـايش کند باشـد پديده
نفـوذ همچنـان کنتـرل کننـده باشـد .در هرصـورت ايـن دسـته
بنديهـا بـه مدلهـاي رياضـي ايـن امـکان را ميدهـد تـا بـه
طـرق مختلف بـراي سـامانههاي گوناگون توسـعه داده شـوند.
 5سامانههاي رهایش کنترلشده توسط نفوذ
نفــوذ دارو بــه داخــل هيدروژلهــاي بســيار متــورم بــه بهتريــن
شــکل بــه وســيلهي قانــون نفــوذ فيــک يــا معادلههــاي
اســتفان  -ماکســول توصيــف شــده اســت [ .]9ســامانههاي

رهایــش کنترلشــده توســط نفــوذ ،بــه دو دســته مخزنــي و
ماتريســي طبقهبنــدي ميشــوند .در ســامانه مخزنــي کــه بــه
آن ســامانه هسته-پوســته ( )Core-Shell Systemنيــز گفتــه
ميشــود ،دارو درهســته مخــزن قــرار گرفتــه و پليمــر ،پوســته
را تشــکيل ميدهــد و ايــن دو از لحــاظ فيزيکــي کامــ ً
ا
مجــزا هســتند .در ســامانه ماتريســي کــه ســامانه يکپارچــه
( )Monolithic Systemنيــز ناميــده ميشــود ،دارو و پليمــر بــه
طــور يکنواخــت در سراســر ســامانه توزيــع شــدهاند .عــاوه
برايــن ،ســامانههاي مخزنــي خــود بــه دو دســته تقســيمبندي
ميشــود :ســامانههاي مخزنــي بــا منبــع متغيــر و ســامانههاي
مخزنــي بــا منبــع ثابــت [.]10
در سـامانههاي مخزنـي بـا منبع متغيـر ،غلظت اوليـه دارو کمتر
از مقدارانحلال پذيـري دارو اسـت .ايـن بدين معني اسـت که
دارو بـه صـورت مولکولي در ماده تشـکيل دهنده هسـته پخش
شـده اسـت و بـه محـض نفـوذ آب در سـامانه ،بخشهايـي از
دارو بـه سـرعت حـل ميشـوند .هنگامـي که ايـن سـامانهها با
جريـان آبـي بـدن تمـاس پيـدا ميکننـد ،آب بـه درون سـامانه
نفـوذ پيـدا کـرده ،دارو حـل ميشـود و مولکولهاي حل شـده
دارو از طريق غشـايي که دارو را احاطه کرده ،از سـامانه خارج
ميشـوند .از آنجـا کـه هيـچ داروي مـازادي در هسـته وجـود
نـدارد ،مولکولهـاي منتشـر شـده دارو جايگزيـن نميشـوند،
بنابرايـن غلظـت دارو در داخل سـامانه با گذشـت زمان کاهش
مييابـد .بـه هميـن دليـل ايـن نـوع سـامانه «سـامانه مخزني با
منبـع متغيـر» ناميـده ميشـود .در سـامانههاي مخزنـي بـا منبـع
ثابـت ،برعکـس حالـت قبـل ،غلظـت ابتدايـي دارو بيشـتر از
میـزان حالليـت دارو اسـت .ايـن بـدان معني اسـت که بـا نفوذ
آب بـه درون سـامانه تمام دارو حل نميشـود .بنابراين ،محلول
داروي اشـباع در هسـته تشـکيل شـده ،مولکولهـاي رها شـده
دارو توسـط داروي اضافـي باقيمانـده جايگزيـن ميشـوند .در
نتيجـه ،غلظـت دارو در داخـل سـامانه ثابـت باقـي ميماند.
بـا توجـه بـه توضيحات ارائه شـده ،بـراي سـامانههاي مخزني،
قانـون اول نفـوذ فيـک ميتواند بـراي توصيف رهايـش دارو از
طريق غشـا ،مورد اسـتفاده قـرار گيرد:
اولين قانون نفوذ فيک:
∂c
(                                           	)1
∂x

F = −D

که در آن  Fنرخ انتقال در واحد سـطح (شـار) C ،غلظت دارو
و  Dنشـان دهنده ضريب نفوذ اسـت.

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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قانـون دوم نفـوذ فيـک (کـه ميتوانـد از قانـون اول فيـک و
مالحظـات موازنـه جرم اسـتخراج شـود) به شـکل زیر اسـت:
2
∂c
(∂ 2c ∂ 2c ∂                                  )2
c
	  = D ( 2 +
+
)
2
∂x
∂x
∂y
∂z 2

که در آن  Cغلظت دارو t ،نشـان دهنده زمان و  Dضريب نفوذ
اسـت .چنانچـه ضريب نفـوذ ثابت باشـد ،حل رياضي سـادهتر
اسـت .اگـر بـه داليلي ازجملـه فرسـايش ماتريس ،تـورم پليمر
و يـا تخريـب ،ضريـب نفوذ وابسـته به مـکان و زمان باشـد در
ايـن صـورت ،بـه طـور کلـي هيـچ راه حـل تحليلـي از قانـون
فيـک نميتـوان بـه دسـت آورد و بایـد راه حلهـاي عـددي و
تقريبـي  مورد اسـتفاده قـرار گيرند [.]11
شـرايط اوليـه و مـرزي ،بـراي سـامانهها و شـرایط مختلـف
رهايـش دارو متفـاوت خواهـد بود .شـرايط اوليـه ،بيانکنندهي
توزيـع اوليـه گونههـاي نفـوذ کـرده در سـامانه اسـت .اگر اين
توزيـع همگـن باشـد ،طبيعتـ ًا حـل رياضي سـاده خواهـد بود.
شـرايط مـرزي ،بيانکننـده شـرايط نفـوذ در مرزهـاي سـامانه
رهايـش دارو اسـت .اگـر انـدازه ابعـاد سـامانه بـا زمـان ثابـت
باشـد ،مرزها ،ايسـتا ناميده ميشـوند .در مقابل ،در مورد اندازه
وابسـته بـه زمـان ابعاد سـامانه ،شـرايط مـرزي ،متحـرک ناميده
ميشـود .اگـر سـامانه بـه طـور قابـل توجهـي متـورم شـود،
مرزهـا در حـال حرکـت به سـمت خـارج هسـتند .اگر سـامانه
بـه طـور قابـل توجهـي حـل يـا نابـود شـود ،مرزهـا بـه داخل
حرکـت ميکننـد .در مـورد شـرايط کامل سـينک غلظـت دارو
در اطـراف بالـک مايـع ،ميتوانـد ناديـده گرفته شـود .عالوه بر
ايـن ،اگـر رهايـش بـه خوبي هم زده شـده ،اليه مـرزي هم زده
نشـده باشـد ،مايـع اطـراف سـامانه عمومـ ًا نـازک خواهـد بود.
اگـر مقاومـت انتقـال جـرم درون سـامانه رهايـش دارو بـراي
نفـوذ دارو بسـيار باالتـر از مقاومـت انتقال جـرم در اليه مرزي
مايـع باشـد ،ميتـوان مـورد دوم را ناديـده گرفـت [.]12
قانـون اول فيـک در شـرايطي که نفوذ ،کنترلکننده باشـد ،مقدار
مولکولهاي داروي عبور کننده از غشـا به شـرح زير اسـت:
∂c
(J = − D  	                                             )3
∂x
                                         	 

کـه  Jجريـان مولکولهـاي دارو c ،غلظت دارو در غشـا  فاصل ه
انتقـال بيـن غشـا و   Dضريـب نفـوذ دارو در غشـا اسـت.
عالمـت منفـي در معادلـه نشـان ميدهـد کـه حرکـت دارو از
ناحيـه بـا غلظـت بـاال به سـمت ناحيـه با غلظـت پاييـن اتفاق
ميافتـد .انتگرالگيـري از معادلـه ( )3بـر روي ضخامـت غشـا،
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تحـت شـرايط پايـدار ،رابطـه ( )4را نتیجـه ميدهـد:

	 (c1m −
(c 2m                                                     )4
)D
=J
L
کـه  Lضخامـت غشـا اسـت ،اگـر چـه غلظـت بخشهـاي
باالدسـت و پاييندسـت در داخـل غشـا معلـوم نيسـتند ،معادله
( )4را ميتـوان بـرای مقاديـر معلوم غلظـت دارو در بخشهاي
باالدسـت و پاييـن دسـت بـه صـورت زير نوشـت:
(K (c1 − c 2 ) D                                  	)5
L

= J

کـه  Kضريـب تفکيـک بيـن مايـع و پليمر اسـت .ايـن ضريب
مسـتقل از غلظـت مکانـی در نظر گرفته شـده ،به صـورت زير
تعريف ميشـود:

( 	                                           )6
بـا توجـه بـه    )  ،    J = (dM / dtمعادلـهي ( )5را مـي تـوان به
s
شـکل زيـر بازنويسـي کرد:
t

dM t
()SD                                     )7
	 K (c1 − c 2
=
dt
L

کـه  M tمقـدار داروي نفـوذ يافتـه از طريـق غشـا در زمـان
dM
 t ،tنـرخ رهايـش دارو و Sسـطح مقطـع غشـا اسـت .بـا
dt
انتگرالگيـري از معادلـه (   )7داریـم:
K (c1 − c 2 )SDt
( 	                                         )8
L

= Mt

اگـر چـه ضخامـت غشـا معلـوم نيسـت امـا بـا جایگـذاری
عوامـل دیگرداریـم:
()9
M
	                                      =t P (c1 − c 2 )S
t
اگر شرايط را سينک کامل فرض کنيم (يعني) c2=0
(                             	)10

M t = P c1 S t

                       يا                              
K c1 SDt
L

= Mt

بـراي سـاير هندسـهها (اسـتوانهاي يـا کـروي) روش مشـابهی
بـراي بـه دسـت آوردن نـرخ رهايـش و ميـزان تجمعـي نـرخ
رهايـش در زمـان ،ميتـوان اعمـال کـرد.

مـروری بـر مـدلسـازی و شبیـهسـازی رهایـش دارو از هیـدروژل

 1-5سامانه مخزني با منبع فعاليت ثابت

رديف

هندسه

مقدار داروي رهاشده نرخ رهايش دارو
    

1

تيغه

SDKC S
= Mt
t
L

dM t SDK CS
=
dt
L

2

استوانه

2π hDKC S
t
) Ln (ro / ri

= Mt

dM t 2π hDKC S
=
dt
) Ln (ro / ri

3

کره

4π DKC S ro ri
t
ro − ri

= Mt

dM t 4π DKC S ro ri
=
dt
ro − ri

در ايـن روابـط Mt،مقـدار داروي نفـوذ يافتـه از طريق غشـا در
زمـان    dM t ، tنـرخ رهايـش دارو S ،سـطح مقطـع غشـاK ،
dt
ضريـب تفکيـک دارو بيـن غشـا و مخـزن D ،ضريـب نفوذC ،
غلظـت دارو در غشـا و  riو  roشـعاع داخلـي و بيرونـي و H
طـول اسـتوانه را نشـان ميدهـد [.]12
در ايـن سـامانهها ،بـه محـض نفـوذ آب بخشهايـي از دارو
بـه سـرعت حـل ميشـوند .از آنجـا کـه انحلال دارو نسـبت
بـه نفـوذ دارو سـريعتر اسـت ،در مدلسـازي رياضـي از ايـن
مرحلـه ميتوان چشـم پوشـي کـرد و تنها نياز اسـت که مرحله
نفـوذ دارو از غشـا در تجزيـه تحليلهاي رياضـي در نظر گرفته
شـود .بـا درنظـر گرفتـن ايـن فرضيـات ،قانـون نفـوذ فيـک را
بـا توجـه بـه هندسـه مـورد نظـر ميتـوان اعمـال کـرد .تحـت
ايـن شـرايط معـادالت منـدرج در جـدول  ۲براي هندسـههاي
مختلـف بـه دسـت آمده اسـت.

هندسه

1

تيغه

2

استوانه

3

کره

مقدار داروي رهاشده نرخ رهايش دارو
− SDKt
Mt
v 1L
= 1−e
∞M

) a 2 ln(b
a

−2 DKt

dM t SDK C1 −SDKt v 1L
=
e
dt
L

Mt
= 1−e
∞M

) a 2 ln(b
a

−3bDKt
Mt
) a 2 (b − a
= 1−e
∞M

−2 DKt

dM t 2π hDKc1°
=
e
dt
) Ln (b / a

dM t
) 4π abDKc1° ro ri −3bDKt a 2 (b −a
[=
]e
dt
b −a

کـه   Mtو ∞  Mبـه ترتيـب مجمـوع مقـدار داروي رهايش يافته
در زمـان  tو زمـان بـي نهايـت S ،سـطح مقطـع و  Dضريـب
نفـوذ دارو در داخـل غشـا V ،حجم مخـزن K ،ضريب تفکيک
دارو بيـن غشـا و مخزن را نشـان ميدهـد [.]12
 3-5سامانههاي ماتريسي (يکپارچه)

برخلاف سـامانههاي مخزنـي ،در سـامانههاي يکپارچـه ،دارو
بـه طـور کامـل از غشـاي پليمـري جدا نشـده و کـم و بيش در
داخـل آن بـه صـورت همگن توزيع شـده اسـت .براي سـامانه
ماتريسـي که در آن دارو به طور يکنواخت در سراسـر ماتريس
پراکنـده شـده ،نفـوذ دارو در حالـت ناپايـدار در ماتريـس
يکبعـدي را ميتـوان بـا اسـتفاده از قانـون دوم فيـک توصيف
کـرد [ ،]13جـدول . 3
جدول  3رهايش دارو از سامانههاي يکپارچه
رديف

 2-5سامانه مخزني با منبع فعاليت متغير

رديف

همانطـور کـه اشـاره شـد ،بـه محـض اينکـه ايـن سـامانهها در
تمـاس بـا مايعـات آبـي بـدن قـرار گيرند ،آب بـه درون سـامانه
نفـوذ کـرده ،بـه سـرعت قسـمتهايي از دارو را حـل ميکنـد
و داروي حـل شـده از مسـیر غشـا بـه بيـرون نفـوذ ميکنـد .بـا
فـرض اينکـه در مرحلـه بعـد ،نرخ آزاد سـازي ،مرحلـه محدود
کننـده باشـد ،معادالت زيـر را ميتوان به دسـت آورد ،جدول .1
ایـن معـادالت تا زمانـي که داروي حل نشـده اضافـي در مرکز
قـرص وجود داشـته باشـد ،معتبر هسـتند:
جدول  1مقدار رهايش دارو و نرخ رهايش در سامانههاي
مخزني با منبع ثابت

جدول  2رهايش کسري و نرخ رهايش از سامانههاي مخزني
با منبع متغير

هندسه

1

تيغه

2

استوانه

3

کره

مقدار داروي رهاشده
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جدول  4رهايش دارو از سامانههاي يکپارچه با استفاده از تقريب زمانهاي کوتاه و بلند
رديف

هندسه

مقدار داروي رهاشده

تقريب

Mt
Dt
= 4( 2 )1/2
∞M
πL

زمانهاي کوتاه
1

تيغه

2

زمانهاي بلند

Mt
8
π 2 Dt 1/2
=
) 1 − 2 exp(− 2
π
∞M
L

Mt
Dt 1/2 Dt
=
(4
) − 2
∞M
R
πR 2

زمانهاي کوتاه
استوانه

زمانهاي بلند

Mt
4
(2.405) 2 Dt
1−
(exp
)
=
−
(2.405) 2
∞M
R2

زمانهاي کوتاه
3

کره

زمانهاي بلند

در ايـن روابـط Mt ،و ∞  Mمقاديـر داروي رها شـده بـه ترتيب
در زمـان  tو زمـان بـي نهايـت D ،ضريب نفـوذ دارو در داخل
سـامانه L ،ضخامـت کل فيلـم R ،شـعاع کـره يـا اسـتوانه و H
ارتفـاع اسـتوانه را نشـان ميدهـد [.]12
سـريهاي نامحـدود توابـع نمايـي در ايـن معـادالت اسـتفاده
شـدهاند .بـراي اجتناب از ظهـور آنها ،جايگـذاري تقريبهاي
کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت منـدرج در جـدول  4ممکن اسـت
بـه کار روند.
 6سامانههاي رهایش کنترلشده توسط تورم
سـازوکار ديگر بـراي رهایش دارو ،رهایش کنترلشـده توسـط
تـورم اسـت .هيدروژلهـا ممکـن اسـت در حالـت تـورم،
دسـتخوش انتقـال فـاز از حالـت شيشـهاي ،بـه حالت کشسـان
شـوند .در حالـت شيشـهاي مولکولهـاي گير افتـاده بيحرکت
باقـي ميماننـد و در حالـت کشسـان ،مولکولهـا بـه سـرعت
نفـوذ ميکننـد .در ايـن سـامانهها نـرخ رهايـش مولکـول بـه
نـرخ تـورم ژل وابسـته اسـت .مثالـی از سـامانههاي رهایـش
کنترلشـده دارو توسـط تـورم ،هيدروکسـي پروپيـل متيـل
10
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Mt
Dt 1/2 3Dt
(6
) − 2
=
∞M
R
πR 2
Mt
6
π 2 Dt
=
1 − 2 exp(−
)
∞M
π
R2
سـلولز ( )HPMCاسـت .قرصهـاي  HPMCکـه در آنها دارو
بارگـذاري شـده اسـت ،ماتريسهـاي سـه بعـدي آبدوسـتي
هسـتند کـه در حالـت خشـک ،بـه صـورت شيشـهاي هسـتند.
پـس از مصـرف از طريـق دهـان ،پليمر  HPMCمايـع را جذب
ميکنـد ،بـا رسـيدن به دمـاي انتقـال شيشـهاي ( ،)Tgانتقال فاز
سـريعي از حالـت شيشـهاي بـه حالـت کشسـان اتفـاق ميافتد
کـه موجـب رهايـش منظـم داروهاي بارگذاري شـده ميشـود.
نـرخ رهايـش دارو بـه وسـيلهي  نـرخ انتقـال آب و ضخامـت
اليـه ژل ،مـدل شـدهاند.
قانـون توانـي تجربـي کـه بـراي توصيـف رهايش کنترل شـده
دارو توسـط نفـوذ از ماتريسهـاي هيـدروژل اسـتفاده شـده
اسـت ،ميتوانـد بـه طور جامـع در سـامانههاي رهایـش کنترل
شـده توسـط تـورم نيز اسـتفاده شـود [:]14
(                                       	)11
در اينجــا k1 ،و  k2و mثابــت هســتند .عبــارات موجــود در
طــرف راســت معادلــه  ،11بــه ترتيــب ســهم نفــوذ و آســودگي
پليمــر را در الگــوی رهايــش بيــان ميکننــد .ايــن رابطــهي

مـروری بـر مـدلسـازی و شبیـهسـازی رهایـش دارو از هیـدروژل

تجربــي بــراي شــرايط مــرزي متحــرک کــه در آن ژل بــه
صــورت ناهمگــن بــا نفــوذ متــورم شــده ،بــهکار نمــيرود
و بــراي توصيــف ايــن شــرايط معــادالت ديگــري توســعه
يافتهانــد [.]15
 7سامانههاي رهایش کنترلشده شيميايي
عــاوه بــر ســامانههاي رهایــش کنترلشــده توســط
نفــوذ و تــورم کــه قبــ ً
ا بحــث شــد ،نــوع ســوم ســازوکار
رهايــش مولکولــي ،رهایــش کنترلشــده شــيميايي اســت.
ايــن ســازوکار بــه دو دســته تقســیم ميشــود )1( :رهايــش
کنترلشــده توســط ســينتيک ،کــه در آن تخريــب پليمــر،
مرحلــه تعيينکننــده ســرعت بــوده ،عامــل نفــوذ ناچيــز
فــرض شــده اســت و ( )2رهايــش کنترلشــده توســط نفــوذ
و واکنــش کــه در آن ،عــاوه بــر واکنــش (بــه عنــوان مثــال
تخريــب پليمــر و برهمکنــش پروتئيــن و دارو) نفــوذ نیــز
بايــد در نظــر گرفتــه شــود [.]16
 1-7رهايش کنترلشده توسط سينتيک

دو نــوع ســامانه رهايــش کنترلشــده توســط ســينتيک وجــود
دارد :ســامانههايي بــا   زنجيــره آويــزان (پرودراگهــا)
و ســامانههاي فرســايش ســطحي (.)Surface Eroding
در ســامانههاي بــا زنجيــره آويــزان ،داروهــا بــه صــورت
کوواالنســي بــه وســيله جداکنندههــاي قابــل شکســت بــه
شــبکه هيدروژلــي ،متصــل شــدهاند و رهايــش دارو بــه وســيله
نــرخ شکســت پيونــد ايــن جداکنندههــا کنتــرل ميشــود.
در ســامانههاي فرســايش ســطحي ،رهايــش دارو بــه وســيله
نــرخ فرســايش ســطح کنتــرل ميشــود .پرودراگهــا يــا
اتصــال پليمــر  -دارو بــراي افزايــش اثربخشــي درمانــي دارو،
طراحــي شــدهاند [.]17
بــه طورکلــي ،رهايــش پرودراگهايــي کــه اتصالهــاي
کوواالنســي دارنــد ،بــا نــرخ تخريــب اتصــال پليمــر  -دارو
تعييــن ميشــود .اکثــر ايــن اتصالهــا بــه گونــهاي طراحــي
شــدهاند کــه از طریــق آبکافــت تخريــب شــوند .در نتيجــه
ميتــوان نرخهــاي تخريــب و رهايــش را بــه وســيله
رابطههــاي ســينتيکي نســبت ًا ســاده مرتب ـ ه اول مشــخص کــرد
[ .]18بــا ايــن وجــود ،در کاربردهــاي ويــژه ،بهتــر اســت
پيوندهــاي جداکننــد ه بــه گون ـهاي طراحــي شــوند کــه بطــور
آنزيمــي نيــز قابــل شکســت باشــند .عمومـ ًا ســينتيک رهايــش
ايــن گونــه مــواد بســيار پيچيــده اســت .بــه عــاوه ،در بعضــي
مــوارد کــه پرودراگهــا بــه ماتريسهــاي هيدروژلــي

تخريبپذيــر متصــل شــدهاند ،ســينتيک تخريــب ژل ممکــن
اســت  نقــش قابــل توجهــي در تعييــن الگــوی رهايــش دارو
ايفــا کنــد [.]19
ديگــر ســامانههاي کنترلشــونده توســط ســينتيک هنگامــي
رخ ميدهنــد کــه رهايــش دارو بــه وســيلهي فرســايش
ســطحي ماتريــس پليمــري صــورت گيــرد .بــراي شــبکههاي
پليمــري آبگريــز ،فرســايش ســطحي هنگامــي اتفــاق ميافتــد
کــه نــرخ انتقــال آب بــه داخــل پليمــر بســيار آرامتــر از نــرخ
آبکافــت پيونــد باشــد .آب زیــاد موجــود در هيدروژلهــا
موجــب میشــود فرســايش ســطحي فقــط در ســامانههايي
بــا تخريــب آنزيمــي اتفــاقافتــد کــه در آن  انتقــال آنزيــم بــه
داخــل ژل آرامتــر از نــرخ تخريــب آنزيمــي اســت.
اکثــر مدلهايــي کــه ســامانههاي فرســايش ســطحي را مــورد
بررســي قــرار دادهانــد ،براســاس پليمرهــاي بــا قابليــت
تخريــب آبکافتــی هســتند .بــا ايــن وجــود ،ايــن رابطههــا را
ميتــوان بــراي ســامانههاي هيــدروژل فرســايش ســطحي
بــا قابليــت تخري ـب آنزيمــي نيــز بــه کار بــرد .ماتريسهــاي
فرســايش ســطحي ،بــراي کاربردهــاي رهایــش دارو ،بســيار
مفيــد هســتند ،زيــرا يکپارچگــي ســاختاري حامــل در زمــان
رهایــش دارو حفــظ شــده ،بــا انتخــاب هندسـه مناســب بــراي
حامــل ،ميتــوان بــه رهايــش مرتبــه صفــر مولکولهــاي
کپســوله شــده دســت يافــت [.]20
هافنبــرگ مــدل رهایــش دارو یــی را توســعه داد کــه در آن
رهايــش تنهــا بــه نرخهــاي فرســايش ماتريــس بســتگي دارد.
ايــن مــدل رهايــش از حاملهايــي بــا فرســايش ســطحي،
بــا انــدازه اوليــه (  aشــعاع هندســه کــروي يــا اســتوانهاي
و نصــف ضخامــت هندســه ورقــهاي) و غلظــت دارو را c0
توصيــف ميکنــد:
(         	)12
در ايــن معادلــه   k0ثابــت آســودگي پليمــر c0 ،غلظــت تعادلــي
نفــوذ کننــده در ماتريــس پليمــر a ،شــعاع کــره (يــا اســتوانه يــا
نصــف ضخامــت ورقــه) و  nفاکتــور هندســي (بــراي ورقــه،
 ، n=1بــراي اســتوانه ،n=2 ،بــراي کــره ) n=3،اســت.
 2-7رهايش کنترلشده توسط واکنش و نفوذ

اکثــر مدلهــاي ارائــه شــده بــراي رهايــش دارو از شــبکههاي
هيدروژلــي ،تنهــا يکــي از ســازوکارهاي نفــوذ ،تــورم يــا
تخريــب را در نظــر ميگيرنــد .ايــن موضــوع اگرچــه در اکثــر
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مــوارد واقــعبينانــه نيســت ،امــا روشــي بــراي سادهســازي
مــدل اســت و در اکثــر مواقــع ،راهــی بــراي بــه دســت آوردن
تناســب منطقــي بــا نتايــج تجربــي بــه شــمار مــيرود .بــا
طراحــي ســامانههاي بســيار پيچيــده رهایــش دارو ،بــرای
تأميــن نيازهــاي روزافــزون بــراي رهایــش پیشــرفته دارو و
مهندســي بافــت ،فــرض ســازوکار غالــب رهايــش ،چنــدان
مناســب نخواهــد بــود .چشمپوشــي از اثــرات تؤامــان نفــوذ و
تخريــب در داخــل ماتريسهــاي هيــدروژل ،بــه انحرافهــاي
قابــل توجــه در هنــگام مقايســه نتايــج مدلســازي و تجربــي
منجــر خواهــد شــد .بــراي پيشبينــي رهايــش پروتئيــن از
شــبکههاي پليمــري تخريبپذيــر در ســطح ميکروســکوپي،
روشهــاي مدلســازي آمــاري کــه تغييــرات همگنــي را در
ويژگيهــاي ژل فــرض ميکنــد و شبيهســازيهاي مونــت
کارلــو مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــه عنــوان نمونــه
النگــر و همکارانــش شبيهســازيهاي مونــت کارلــو را
بــراي پيشبينــي فرســايش پليمــر و رهايــش مونومــر توســعه
دادهانــد .اگرچــه ايــن کار بــراي ســامانههاي هيدروژلــي نبــوده
امــا محاســب ه توزيعهــاي تخلخــل در داخــل پليمــر را ممکــن
ســاخته و در پيشبينــي دارو و رهايــش مونومــر تخريــب
شــده ،مفيــد بــوده اســت .شبيهســازي مونــت کارلــو بــراي
توصيــف تغييــرات ریختشناســی شــبکه خــوب اســت ،بــا
ايــن وجــود ايــن شبيهســازي هيــچ اطالعاتــي در زمينــهي
رهايــش مولکولــي ارائــه نميکنــد [.]21
اگــر چــه شبيهســازي رياضــي بــه طــور گســترده بــراي
پيشبينــي و طراحــي بهتــر ســامانههاي هيــدروژل انجــام
شــده اســت ،هنــوز چالشهــاي بســياري در ارتبــاط بــا
مدلســازي پديدههــاي رهایــش دارو و پيشبينــي دقيــق
الگوهــاي رهايــش از ســامانه-هاي هيــدروژل پيچيــده وجــود
دارد .درک بنیــادی از فرآيندهــاي رهایــش دارو ،اوليــن قــدم
بــه ســوي توســعه مــدل رياضــي مناســب اســت .انتقــال جــرم  ،
رهایــش دارو را از داخــل هيــدروژل بــه محيــط اطــراف کنترل
ميکنــد .عوامــل متعــددي از جملــه چگالــي اتصــاالت عرضــي
شــبکه ،ميــزان تــورم ،انــدازه و بــار مولکولهــاي کپســوله
شــده و برهمکنشهــاي فيزيکــي بيــن ايــن مولکولهــا بــا
يکديگــر و بــا ماتريــس پليمــري ،انتقــال جــرم مولکولهــاي
کپســوله شــده را تحــت تأثيــر قــرار ميدهــد .ســينيتيک يــا
ترموديناميــک ليگانــد متصــل بــه دارو را نيــز بايــد دانســته
و بــرای پيشبينــي رهايــش کنتــرل شــده مولکولهــاي
کپســوله شــده تعييــن شــود .در ايــن بخــش ،طراحــي شــبکه
و مدلســازي رياضــي تعــدادی از هيدروژلهــای در حــال
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ظهــور و همچنيــن چالشهــاي مرتبــط بــا ايــن ســامانهها
بحــث شــده اســت.
 8هيدروژلهاي تخريبپذير
بــراي اغلــب کاربردهــاي زيســت پزشــکي ،هيدروژلهــاي
زيســتتخريبپذير ،بيــش از ژلهــاي غيــر قابــل تخريــب،
مطلــوب هســتند .چــرا کــه آنهــا در مــدت زمــان اقامــت
بالينــي ،تحــت شــرايط نســبت ًا معتدلــي تخريــب ميشــوند.
مدلســازي رياضــي رهايــش مولکــول ،اطالعــات زيــادي
را بــرای تســهيل طراحــي هيدروژلهــاي تخريبپذيــر و
شناســايي عاملهــاي کليــدي الگوهــاي رهايــش مولکــول،
فراهــم کــرده اســت .بــا ايــن حــال ،بــه منظــور پيشبينــي
دقيــق الگوهــاي خــاص رهايــش مولکــول کــه بــا بســياري
از هيدروژلهــاي  تخريبپذيــر رخ ميدهــد ،عاملهايــي
اضافــي کــه بــه صــورت معمــول در مــدل هــاي رهايــش
قبلــي موجــود نیســتند ،بايــد گنجانــده شــوند .بــه عنــوان مثــال
هيدروژلهــاي تخريبپذيــر آنزيمــي در کاربردهــاي رهايــش
کنتــرل شــده اهميــت زيــادي دارنــد .يکــي از چالشهــاي
مربــوط بــه ايــن دســته جديــد از هيدروژلهــا ايــن اســت کــه
چگونــه ميــزان توليــد آنزيــم (مثــا  MMPهــا) را بــه وســيله
ســلولهاي تهاجمــي مدلســازي کنيــم .غلظــت آنزيــم
تعييــن ميکنــد کــه آيــا تخريــب ژل از طريــق فرســايش
ســطح (نــرخ واکنــش آنزيــم /بســتر بيشــتر از نــرخ انتقــال
آنزيــم) رخ ميدهــد يــا تخريــب تــوده (نــرخ انتقــال آنزيــم
بيشــتر از نــرخ واکنــش آنزيم/سوبســترا) .بنابرايــن ،پيشبينــي
دقيــق تخريــب ژل و رهايــش مولکــول از هيدروژلهــاي
قابــل تخريــب آنزيمــي تــا حــد زيــادي بــه درســتي درک
فيزيولــوژي ســلولي و برهمکنــش مــواد  -ســلول و درســتي
ترکيــب ايــن پديدههــا در مــدل کمــي همــراه بــا انتقــال
مولکــول و ســينتيک آنزيم-سوبســترا بســتگي دارد [.]22
 9هيدروژلهاي هوشمند
هيدروژلهــاي حســاس بــه عامــل تحریــک ،ســامانههاي
هيدروژلــي پيشــرفت ه ديگــري هســتند کــه تحــت طراحــي
هوشــمند ،مــي تواننــد تغييــرات را در محيــط بــدن موجــود
زنــده احســاس کــرده ،از ايــن تحریکهــا بــراي اصــاح
نــرخ رهايــش دارو اســتفاده کننــد .ايــن هيدروژلهــا بســيار
متفــاوت از هيدروژلهــاي منفعــل بــوده ،قــادر هســتند
تغييــر در خــواص محيطــي ماننــد  pHو درجــه حــرارت را
تشــخيص داده ،بــه ايــن تغييــرات پاســخ دهنــد .ايــن قابليــت
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تشــخيص ،در بســياري از کاربردهــاي زيستپزشــکي جــذاب
بــوده ،چنديــن مقالــه مــروري در ايــن زمينــه منتشــر شــده
اســت [ .]24 ,23از آنجــا کــه حالــت تورمــي و غيــر تورمــي
ايــن هيدروژلهــا توســط عامــل تحریــک خارجــي کنتــرل
ميشــود ،بســيار مهــم اســت کــه ديناميــک تــورم بــه منظــور
پيشبينــي رهايــش مــاده حــل شــده ،مدلســازي شــود.
چنديــن مقالــه مــروري منتشــر شــده اســت کــه بــه تفصيــل،
ســاخت و کاربــرد هيدروژلهــاي حســاس بــه تحریــک را
شــرح ميدهــد [ .]25هيدروژلهــاي حســاس بــه يــون يــا
بــه  pHبيشــترين ژلهــاي حســاس بــه تحریــک هســتند کــه
مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد.
 10سامانههاي هيدروژلي رهایش دارو با ابعاد ميکرو/نانو
در طــول چنــد دهــه گذشــته ،ميکروکرههــاي پليمــري
و اخيــرا ً نانــوذرات ،بــه طــور گســتردهاي بــراي رهایــش
هدفمنــد و تدریجــی دارو هماننــد کپســوله کــردن ســلول،
مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد [ .]26مطالعــات متعــددي
بــه ســمت اســتفاده از  PLGAبــه عنــوان ماتريــس بــرای
کپســوله کــردن پروتئينهــا ،پپتيدهــا DNA ،و داروهــاي
بــا وزن مولکولــي کوچــک صــورت گرفتــه اســت .بــا ايــن
حــال ،آبگريــز بــودن  ، PLGAبــه وجــود آمــدن محصــوالت
تخريــب اســيدي و همچنیــن فرآيندهــاي دشــوار ســاخت
و کپســولهکردن ميکرو/نانــو ذرات  ،PLGAآنهــا را بــه
عنــوان حامــل بــراي زیســتماکرومولکولهايي ماننــد
پروتئيــن و   DNAنامطلــوب ميســازد [ .]27بــراي رفــع
ايــن مشــکالت ،اســتفاده از ميکــرو /نانــو ذرات ســاخته شــده
از هيدروژلهــاي آبدوســت بــراي کپســوله کــردن ايــن
زیســتماکرومولکولها پيشــنهاد شــده اســت .ايــن حاملهــا
ميتواننــد در شــرايط آزمايشــگاهي ســاخته شــوند و ســپس
از طريــق دهانــي يــا از مســير بينــي ،مصــرف شــوند یــا بــا
حداقــل حالــت تهاجمــي بــرای افزايــش ســازگاري بــه بيمــار
تزريــق شــوند [ .]28بحــث کامــل در مــورد  ســاخت و کاربــرد
ميکــرو /نانــو ذرات فراتــر از محــدوده ايــن بررســي اســت و
بــه خواننــدگان توصيــه ميشــود کــه بــراي کســب اطالعــات
بيشــتر بــه مراجــع مربــوط مراجعــه کننــد [.]29
دو مــدل از انــواع مدلهــای رياضــي بــرای پيشبينــي رهايــش
مولکــول از ميکروکرههــاي هيــدروژل ،مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت )1( :مــدل هــاي نفــوذ ماکروســکوپي و ()2
شبيهســازي ميکروســکوپي مونــت کارلــو .بــراي مدلســازي
ماکروســکوپي ،کاربــردي تريــن مدلهــا بــر اســاس قانــون دوم

نفــوذ فيــک هســتند .انــدازه و هندســه ذرات هماننــد مســاحت
ســطح ،مهمتريــن عاملهــا در ايــن نــوع مدلســازي هســتند.
عــاوه بــر ايــن ،قابليــت نفــوذ مولکــول ،بايــد بــه دقــت تعيين
شــود .هماننــد ديگــر ســامانههاي رهایــش کنتــرل شــده بــا
نفــوذ ،روابــط تجربــي ســادهاي بــراي بــرآورد قابليــت نفــوذ
مولکــول اســتفاده شــدهاند [.]30
روش ديگــر مدلســازي رهايــش مولکــول از ميکروکرههــاي
هيــدروژل ،شبيهســازي مونــت کارلــو اســت .اعتبــار ايــن
روش بــراي توصيــف رفتــار رهایــش مولکــول هــا در
ســامانههاي ميکروکرههــاي قابــل تخريــب ثابــت شــده
اســت و بــه طــور گســترده در شــبکههاي پليمــري آبگريــز
ماننــد  PLGAبــه کار گرفتــه ميشــود [ .]31ونســينک و
همکارانــش شبيهســازي مونــت کارلــو را بــراي پيشبينــي
رهايــش پروتئيــن از ميکروکرههــاي قابــل تخريــب دکســتران
اســتفاده کردهانــد [.]32
 11تشکيل درجای هيدروژلها
پيشــرفتهاي اخيــر در شــيمي پليمــر و مهندســي هيــدروژل،
توســعه تشــکيل درجــای هيــدروژل را بــراي کاربردهــاي
دارو ترويــج دادهانــد .از طريــق طراحــي هوشــمند مونومرهــا/
ماکرومرهــا بــا ويژگيهــاي مــورد نظــر ،محلولهــاي پيــش
ســاخته شــده هيــدروژل ميتواننــد تزريــق شــوند و پــس
از آن در جــا پليمــره شــوند .ايــن رهایــش ســل-ژل درجــا  ،
موجــب ميشــود جراحــي يــا روش کاشــت بــا کمتريــن
حالــت تهاجمــي انجــام شــود .چنــد ســازوکار بــا اتصــال
عرضــي فيزيکــي يــا شــيميايي بــراي تشــکيل شــبکه درجــا
اســتفاده شــدهاند .از لحــاظ فيزيکــي ،تشــکيل درجــای
ژلهــا توســط يکــي از ســازوکارهاي زيــر انجــام شــده
اســت :اتصــال هيــدروژن ،برهمکنــش آبگريز-آبگريــز ،يــا
برهمکنــش الکترواســتاتيک .نقطــه ضعــف معمــول اتصــاالت
عرضــي فيزيکــي ،ايــن اســت کــه ژلهايــي کــه بــه ايــن
گونــه تشــکيل شــدهاند ناپايــدار هســتند و ممکــن اســت بــه
ســرعت و بــه طــور غيرقابــل پيشبينــي متالشــي شــوند .بــراي
کاربردهــاي رهایــش طوالنــي مــدت دارو ،روشهــاي اتصــال
عرضــي کوواالنســي کــه تحــت شــرايط فيزيولوژيکــي انجــام
شــدهاند ،ماننــد پلیمــره شــدن نــوری وينيــل ماکرومرهــاي
چندگانــه ،بــه دلیــل تولیــد شــبکههاي هيــدروژل نســبت ًا بــا
ثبــات بــا قابليــت پيشبينــي رفتارهــاي عمــل تخريــب در
مقايســه بــا روشهــاي اتصــال عرضــي فيزيکــي مطلوبتــر
هســتند [ .]33مدلســازي رهايــش دارو از هيــدروژل درجــا
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پيچيدگيهــاي زيــادي دارد .هندســه نامنظــم ،رهايــش
ناقــص ،توزيــع غيريکنواخــت دارو در ژل و ســاير عوامــل
باعــث ميشــود کار مدلســازي ايــن ســامانهها مشــکلتر
از ســاير ســامانهها باشــد .از آنجــا کــه اندازهگيــري تجربــي
الگوهــاي رهايــش ،معمــوالً از طريــق مطالعــات رهايــش در
محيــط آزمايشــگاهي بــه انجــام ميرســد ،ايــن ســامانههاي
آزمايشــگاهي بايــد طــوري طراحــي شــوند تــا شــامل بســياري
از پيچيدگيهــاي محيــط طبيعــي باشــند تــا بتــوان نتايــج ايــن
آزمايشهــا را بــراي نمايــش دقيــق آنچــه در طــول کاربــرد
بالينــي رخ ميدهــد ،بــه کار بــرد.
 12نتيجه گيري
امـروزه هيدروژلهـا نقـش بسـيار مهمـي در کاربردهـاي
زيستپزشـکي ايفـا میکننـد و از آنهـا بـه عنـوان حاملهـاي
نويـن دارو يـاد ميشـود .مدلسـازي و شبيهسـازي دقيـق
رياضـي ،ميتوانـد باعـث تسـهيل طراحـي سـامانههاي
دارورسـاني و درنهايـت کاهـش هزينهها و افزايش بـازده توليد
شـود .در برخي موارد ،معادالت نسـبت ًا سـاده رياضـي ميتوانند

بـراي تشـريح عـددي رهايـش دارو از سـامانههاي رهايـش
اسـتفاده شـوند و در برخـي مـوارد ،معـادالت سـاده پاسـخگو
نيسـتند .اگرچـه مطالعـات زيـادي بـر روي سـازوکارهاي
رهايـش مولکـول انجـام شـده اسـت ،امـا همچنـان بسـياري
از عاملهـا در مدلهـاي اخيـر ناشـناخته هسـتند يـا بـا زمـان
و مـکان تغييـر ميکننـد .بـه منظـور دقـت پيشبينـي الگـوی
رهايـش دارو ،بايـد همـه اين عاملها مشـخص باشـند .کاهش
بـازده رهايـش ،اثـرات انفجـار ،هندسـه پيچيـده و همبسـتگي
ناشـناخته بين رهايـش در محيط آزمايشـگاهي و محيط طبيعي،
از جملـه عواملـي هسـتند کـه چالشهـاي بزرگي برای توسـعه
مدلهـاي رياضـي دقيـق ايجـاد ميکننـد .علاوه بـر ايـن ،هـر
چقـدر ابزارهـاي پيشـرفته رهايـش از جمله شـبه هيدروژلها،
سـامانههاي ميکـروذرات و تشـکيل ژل درجـا توسـعه يابنـد،
روشهـاي مدلسـازي رياضـي دقيقتـري نيـز بـراي توصيـف
سـازوکارهاي حاکـم بـر رهايـش مولکـول از ايـن سـامانهها
مـورد نيـاز اسـت .انتظـار مـيرود بـا پيشـرفت در فرمولبندي
و فنـاوری رایانـه ،در آينـده بهينهسـازهاي رایانهای سـامانههاي
رهايـش کنترلشـده دارو ،قدرتمندتـر و کاربرديتـر شـوند.
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جلوگیـری از هدررفـت انـرژی ،یکـی از روشهـای افزایـش بـازده سـامانههای حرارتی
اسـت .در سـالهای اخیـر اسـتفاده از مـواد تغییـر فـازی بـه عنـوان یکـی از راهکارهـای
حفـظ و ذخیـره انرژی مطرح شـده اسـت .مواد تغییر فـازی جامد-مایع بـه دلیل خواص
حرارتـی مناسـب و امـکان طراحـی متنـوع ،نسـبت بـه سـایر انـواع مـواد تغییـر فـازی
مـورد توجـه بیشـتری قـرار گرفتهانـد .مهمترین چالـش در اسـتفاده از این مـواد ،هدایت
حرارتـی پاییـن سـامانه و نشـت مـذاب در هنگام تغییر فاز اسـت .برای رفع این مشـکل،
سـاختارهای کربنـی بـه مـواد تغییـر فـازی افزوده میشـوند تا نشـت و هدایـت حرارتی
مـواد تغییر فـازی را بهبود بخشـند.
حضـور سـاختارهای کربنـی موجب کاهش سـهم مـاده تغییر فـازی ،تغییـرات بلورینگی
و افـت آنتالپـی سـامانه میشـود .باتوجـه بـه نـوع سـاختار کربنی افـزوده شـده و درصد
آن در سـامانه ،میـزان ایـن تغییـرات متفاوت خواهد بـود .به همین دلیـل مهمترین چالش
در ایـن سـامانهها ،دسـتیابی بـه بیشـترین آنتالپی در کمترین نشـتی و کاهـش پدیده فوق
سـرد است.
بـر اسـاس نتایـج پژوهشهـای اخیـر ،با افـزودن کمتریـن مقـدار از نانوسـاختارهای کربنی
صفحـهای ،بـه ویژه گرافن اکسـاید ،سـامانه تغییـر فازی میتواند به پایداری شـکلی برسـد.
همچنیـن ایـن نانوصفحـات در فرآیند جامد شـدن مذاب مـواد تغییر فازی ،به عنوان هسـته
اولیـه بـرای بلورینگـی ناهمگـن عمل کـرده ،درصد بلورینگـی و به تبع آن آنتالپـی مذاب را
افزایـش میدهنـد .از طرفـی ،وجود هسـتههای ناهمگن باعـث افزایش سـرعت بلورگذاری
در تغییـر فـاز مایـع بـه جامد شـده ،پدیده فوق سـرد را کاهـش میدهد.

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی
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مواد تغییر فازی پلیمری
نانوذرات کربنی
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ﻣــﻘــﺎﻻت ﻋــﻠــﻤــﻰ

 1مﻘدمه
مـواد تغییـر فـازی ) )PhaseChange Materials) )PCMبـه عنوان
سـامانههای ذخیره انـرژی حرارتـی ))Thermal Energy Storage
شـناخته میشـوند .مواد  PCMبا جـذب انرژی ،تغییـر فاز داده،
پـﺲ از اتـالف انـرژی جـذب شـده ،دوبـاره بـه حالـت اولیـه
خـود برمیگردنـد ] .[1بـه دلیـل برگشـتپذیر بـودن جـذب و
ذخیـره انـرژی ،ایـن مـواد در عایﻖکاری سـاختمان ،بسـتهبندی
مـواد ﻏذایـی ،سـامانههای ذخیـره انـرژی ،صنایـع پزشـکی،
خودروسـازی،الکترونیﮏ ،هوا-فضـا و سـلولهای خورشـیدی
کاربـرد دارند ].[2
همانطـور که در شـکل 1نشـان داده شـده اسـت مـواد  PCMبه
چهـار دسـته تقسـیم میشـوند .در ایـن بیـن مـواد تغییـر فازی
جامد-مایـع آلـی به دلیـل آنتالپی تغییـر فاز باﻻ ،امـکان طراحی
مناسـب محﺼـوﻻت ،پایـداری شـیمیایی مناسـب ،ﻏیرسـمی
بـودن و سـازگاری و اختـالط مناسـب با سـایر مواد ،بیشـتر از
سـایر سـامانهها مـورد توجه قـرار گرفتهانـد ]1و .[3مـواد تغییر
فـازی پلیمـری مﻌمـوﻻً به صـورت جامد-مایع یـا جامد-جامد
هسـتند ] .[3پلییورتـان ،پلیبوتـادیان و پلیاتیلـن شـبکهای
شـده PCM،جامد-جامـد و پلیاتیلنگلیکـول ،پلیاتیلـن ،پلی-
پروپیلناکسـاید و پلیتتراهیدروفوران،مـواد تغییـر فازی جامد-
مایع هسـتند ].[5-2
سـامانههای تغییـر فـازی جامد-مایـع بـه دلیـل نـوع مـواد
مﺼرفـی ،هدایـت حرارتـی پایینـی دارنـد و همـواره در خـالل
تغییـر فـاز ،دچـار نشـتی مـذاب میشـوند.به دلیـل وجـود

شکل 1دسته بندی مواد تغییر فازی ][3-1
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همزمـان بلـور و آمـورف در سـاختار سـامانه بـه ویـژه در
سـامانههای پلیمـری ،پدیده فـوق سـرد ) )Super Coolingاتفاق
میافتـد ] .[1پدیـده فـوق سـرد ناشـی از اختالف دمـای ذوب
و انجمـاد  PCMدر چرخـه حرارتی اسـت .هرچـه اختالف بین
دو دمـا بیشـتر شـود ،هسـتهگذاری و تشـکیل بلـور در سـامانه
دشوارترمیشـود ]2و.[3
بـرای رفع نشـتی ،از کپسولیشـدن ) )Encapsulationیا پایداری
شـکل) )Shape Stabilizeاسـتفاده میشـود .در کپسولیشـدن،
مـوادی از جنـﺲ آلـی یـا ﻏیرآلـی در اطراف مـاده تغییـر فازی
قـرار میگیرنـد و بـه دلیـل ذوب یـا تخریـب نشـدن در خالل
عملیـات حرارتدهـی ،مانع نشـتی  PCMمیشـوند .کپسـولها
در سـامانه پلیمـری بـه شـکل کـروی و ﻻنهزنبـوری گـزارش
شـدهاند ]1و2و .[6در پایـداری شـکل ،برهمکنـش فیزیکـی
ایجـاد شـده میـان  PCMومـاده افـزوده شـده مانع خـروج ماده
تغییـر فـازی از سـامانه در خـالل تغییـر فـاز میشـود ].[9-7
کپسولیشـدن مـواد تغییـر فـازی میتوانـد توسـﻂ انـواع مـواد
پلیمـری ماننـد پلیاتیلـن ،پلیپیـرول ،پلیمتیلمتاکریـالت،
پلی-یورتـان ،پلیوینیلکلرایـد ،پلیوینیلاسـتات ]2و [10و
پلی-آنیلیـن ] [11انجـام شـود .بـرای پایـداری شـکلی PCM
پلیمـری میتـوان از سـیلیکا ،کربن فﻌـال ،گرافن انبسـاط یافته،
گرافن اکسـاید ،ایـروژل گرافنی ،ایروژل کربنـی ،نانولولهکربنی،
صفحـات گرافیـت و خـاك رس اسـتفاده کـرد ] .[12حضـور
مـواد کپسـولیکننده و پایـدار کننـده شـکل ،ضمن رفع مشـکل
نشـتی ،میتوانـد بـه بهبـود هدایـت حرارتـی و هسـتهگذاری
بلورهاکمـﮏ کنـد .البتـه بایـد در نﻈـر داشـت کـه افـزودن هر
مـادهای بـه  ،PCMسـبب کاهـش سـهم مـاده تغییر فـازی و در
نتیجـه کاهـش آنتالپـی تغییـر فـازی و جـذب انـرژی میشـود
] .[4در سـالهای اخیـر بـرای دسـتیابی بـه بیشـترین آنتالپـی با
کمتریـن نشـتی در سـامانههای تغییرفـازی تالشهـای زیـادی
شـده اسـت .در ایـن بیـن ،سـاختارهای کربنـی بـه دلیـل بهبود
هدایـت حرارتـی ،چگالـی کمتـر نسـبت به سـایر سـاختارها و
کنتـرل نشـتی سـامانههای تغییـر فـازی ،مـورد توجـه محققـان
قـرار گرفتهانـد ] .[8سـاختارهای کربنی به دو صـورت در مواد
 PCMقابـل اسـتفاده هسـتند )1:میتواننـد بـه تنهایـی بـه مـاده
تغییـر فـازی پلیمـری اضافـه شـده و نقـش پایدار کننده شـکل
را در کنـار بهبـود هدایت حرارتـی ایفا کننـد ]4و8و )2 .[12در
کنـار کپسـولی کننـده پلیمـری ،هدایـت حرارتـی و الکتریکـی
سـامانه را افزایـش دهنـد ]5و6و10و.[11
در سـالهای اخیـر بیـش از  100سـامانه  PCMمختلـف مـورد
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت ] .[13مهمتریـن چالـش در تمـام
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سـامانههای تغییـر فـازی ،رسـیدن بـه بیشـترین آنتالپـی در
کمتریـن نشـتی مـذاب و کاهـش پدیـده فـوق سـرد اسـت.
 2ریﺰساختار سامانه تغییر فازی پلیﻤری
کپسـولی شـدن  PCMمیتوانـد در انـدازه ماکـرو ،میکـرو و
نانـو صـورت گیـرد ] .[2میکروکپسـول و نانوکپسـول بـه دلیل
ایجاد سـطﺢ بیشـتر نسـبت به ماکروکپسـول ،خـواص حرارتی
و هدایـت حرارتـی بهتـری داشـته ،سـبب میشـود که سـامانه
تغییـر فـازی در تﻌـداد چرخـه حرارتدهـی بیشـتری ،خواص
خـود را حفـظ کنـد ]1و .[2در برهمکنـش فیزیکـی بیـن PCM
و مـواد افـزوده شـده ،هرچـه سـطﺢ مشـترك بیشـتر باشـد،
پایـداری شـکلی و هدایـت حرارتـی بهتـر خواهـد بـود ].[14
بـر ایـن اسـاس میتـوان گفـت بـا بررسـی ریختشناسـی در
ابﻌـاد کوچـﮏ و نـوع برهمکنش بیـن  PCMو مواد اطـراف آن،
اسـلوب کنتـرل نشـتی ،پیشبینـی میشـود.
سـاختارهای کربنی با هندسـههای مختلف صفحـهای]4و7و،[8
میلـهای ]15و [16و کـروی ] [17در بسـتر  PCMپلیمـری قـرار
میگیرنـد.در شـکل ،2نمونههایـی از انـواع ریختشناسـی
سـامانه  PCMپلیمـری نشـان داده شـده اسـت .شـکل-2الف
نمونـهای از کپسـول پلیمـری از جنـﺲ پلییورتـان در اطـراف
مـاده تغییـر فـازی انهگـزادکان را نشـان میدهـد ].[2
در شـکل-2ب نمونـه دیگـری از پایـداری شـکلی نشـان داده
شـده اسـت .حضـور گرافـن اکسـاید در پلیاتیلنگلیکـول
سـبب شـده کـه بـا ایجـاد پیونـد هیدروژنـی بیـن گروههـای
هیدروکسـیل ،کربونیـل ،اپوکسـاید و کربوکسـیل و زنجیرهـای
پلیاتیلن-گلیکـول ،از خـروج مـواد در خـالل فرآینـد تغییـر
فـاز جلوگیـری شـود ]7و .[14البتـه بایـد در نﻈـر گرفـت کـه
برهمکنـش بیـن نانوصفحـه و  PCMاز نـوع فیزیکـی بـوده و
هیﭻگونـه پیونـد شـیمیایی جدیـدی شـکل نگرفتـه اسـت ].[7
در حقیقـت مـاده تغییـر فـازی وارد فضـای بیـن صفحـات
شـده ،ضمـن ایجـاد فاصلـه میـان صفحات ،بـا برقـراری پیوند
هیدروژنـی ،موجـب پایـداری شـکلی سـامانه میشـود ]7و.[9
شـکل-2ج پایـداری شـکلی پلیاتیلنگلیکـول توسـﻂ نانولوله
کربنـی چنـد دیـواره را نشـان داده اسـت .مـاده تغییر فـازی به
صـورت فیزیکـی بیـن نانولولـه کربنـی قـرار گرفتـه و حضـور
ایـن ذره ،موجـب برهمکنـش زنجیـر پلیمری با سـاختار کربنی
شـده اسـت ] .[16همچنیـن سـاختار مشـابهی در نتایـج مربوط
بـه پلیاتیلنگلیکـول و نانولولـه کربنـی تـﮏ دیـواره مشـاهده
شـده اسـت ] .[15البتـه بایـد در نﻈر داشـت که نانولولـه کربنی
بـه دلیـل عـدم برقـراری پیونـد قـوی هیدروژنی و سـطﺢ موثر

کـم نسـبت به گرافن اکسـاید ،پایداری شـکلی کمتـری از خود
نشـان داده است.
شـکل-2د مربوط بـه پایداری شـکلی پلیاتیلنگلیکول توسـﻂ
پلیمتیلمتاکریـالت و نانـوذرات گرافـن اسـت .پلیمتیـل-
متاکریـالت ماننـد کپسـول عمـل میکنـد؛ ولی به دلیـل حضور
ذرات گرافـن ،سـاختاری مشـابه پایـداری شـکلی ایجـاد شـده
توسـﻂ نانوصفحـات دارد .نانوصفحـه گرافـن بـه صـورت
فیزیکـی بـا مـاده تغییـر فـازی برهمکنـش دارد و ضمـن کمﮏ
بـه کاهش نشـتی ،خواص هدایـت حرارتی را بهبود داده اسـت
] .[6البتـه بایـد در نﻈر داشـت کـه اگر نانوذره گرافـن به تنهایی
اسـتفاده شـود ،اثـر چندانـی در کاهـش نشـتی نشـان نخواهـد
داشـت .بنابرایـن سـنتز پلیمتیلمتاکریـالت بـه صـورت پلیمره
شـدن درجا ،سـبب ایجـاد پایداری شـکلی شـده اسـت ].[6
از روشهـای دیگـر بـرای پایداری شـکلی سـامانه تغییر فازی،
میتـوان بـه اسـتفاده همزمـان از چنـد سـاختار کربنـی ]،[4
اصـالح سـطﺢ سـاختار کربنـی ]17و [20-19و قـراردادن ماده
تغییرفـازی در ایـروژل کربنـی ] [12اشـاره کـرد.
 3خواص حرارتی
در مـواد تغییـر فازی ،گرمای نهـان تغییر فـاز از اهمیت ویژهای
برخوردار اسـت ] .[18همچنین در سـامانه تغییر فازی ،ﻇرفیت
گرمایـی ویـژه ،هدایـت گرما ،پدیده فوق سـرد و مناسـب بودن
دمـای ذوب و انجمـاد بـا کاربـرد مـورد نﻈـر ،مـورد توجـه
طراحان و پژوهشـگران سـامانههای تغییر فازی اسـت ]2و.[13
آنتالپـی تغییـر فـاز ،بـا درصـد بلـور در  PCMرابطـه مسـتقیم

شکل 2تﺼویر  SEMالف) میکروکپسول پلییورتان و ان-هگزادکان ] [2ب)
پلیاتیلنگلیکول و نانوصفحات گرافن اکساید ] [7ج) پلیاتیلنگلیکول و

نانولوله کربنی چنددیواره ] [16د) پلیاتیلنگلیکول ،پلیمتیل-متاکریالت و
گرافیت انبساط یافته ][6

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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دارد] .[2بـرای جلوگیـری از نشـتی  PCMجامد-مایع در خالل
تغییـر فـاز ،میتـوان از کپسـول پلیمری یـا سـاختارهای کربنی
اسـتفاده کـرد .حضـور ایـن مـواد علـی رﻏـم کنتـرل نشـتی ،به
دﻻیـل زیـر باعث کاهـش آنتالپی تغییر فاز در سـامانه میشـود:
 )1بـا افـزودن مـواد جدید به سـامانه ،سـهم  PCMکم شـده ،در
نتیجـه آنتالپی سـامانه کاهـش مییابد ].[21
 )2حضـور سـاختار کربنی سـبب تخریب بلورهای  PCMشـده
مقـدار مـادهای کـه تغییر فـاز میدهد را کـم میکند.ایـن پدیده
میتوانـد بـه دلیـل ایجـاد پیونـد شـیمیایی بیـن سـاختار کربنی
و  ،[22] PCMحضـور گروههـای عاملـی حجیـم در سـاختار و
ممانﻌـت از تشـکیل و رشـد بلور ]17و 19و [20باشـد.
در شـکل 3نمونـهای از تﺄثیـر سـاختار و ترکیـب درصـد مـواد
بـر روی آنتالپـی تغییـر فـاز ،پدیده فوق سـرد و دمـای ذوب و
انجماد سـامانه نشـان داده شـده اسـت.
شـکل-3الف و ب مربـوط بـه سـامانه تغییـر فـازی پلیاتیلن-
گلیکـول و گرافـن اکسـاید از  0/5درصـد تـا  8درصـد وزنـی
اسـت .بـا افزایـش درصـد نانوصفحـه ،آنتالپـی تغییـر فـازی،
دمـای ذوب و انجمـاد کاهـش یافتـه اسـت .کاهـش آنتالپـی به
دلیـل کم شـدن سـهم ماده تغییر فـازی و کاهش دمـای ذوب و
انجمـاد بـه دلیـل تغییـر در بلورینگـی  PCMدر سـامانه گزارش
شده اسـت].[7
بـرای تﻌییـن آنتالپـی مـاده  PCMمسـتقل از مواد افزوده شـده،
میتـوان از مﻌادلـه زیر اسـتفاده نمـود]:[4
))1
آنتالپـی نﻈری تغییر فـاز،
در رابطـه فـوق،
آنتالپی تغییر
فـاز PCMخالﺺ و نسـبت مواد اضافه شـده بـه PCMخالﺺ
اسـت .آنتالپـی نﻈری ،مﻌیاری مناسـب برای مقایسـه بین سـهم
آنتالپـی PCMدر سـامانه تغییـر فـازی بـا آنتالپـی تجربی اسـت.
میـزان اختـالف آنتالپـی تجربـی و آنتالپـی نﻈـری بیانگـر میزان
تغییرات اتفاق افتاده در سـاختاربلور  PCMدر سـامانه اسـت].[4
با مقایسـه آنتالپی تغییر فازی نشـان داده شـده در شـکل-3الف
و ب بـا آنتالپـی نﻈـری بـه دسـت آمـده از مﻌادلـه ،1میتـوان
گفـت کـه در حضـور 4درصد وزنـی از گرافن اکسـاید ،آنتالپی
تجربی %96 ،آنتالپی نﻈری است].[7
در شـکل-3ج مقـدار گرافـن اکسـاید در سـامانه تغییـر کـرده
اسـت و نشـان میدهد بـا افزایش سـهم گرافن اکسـاید ،آنتالپی
بـه مقـدار قابـل توجهـی کاهـش مییابد .بر اسـاس نتایـج اراﺋه
شـده در شـکل  ،3بـه دلیـل حضـور بیـش از انـدازه نانوصفحه
در سـامانه ،ضمـن کاهـش سـهم مـاده تغییـر فـازی فرآینـد
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هسـتهگذاری و رشـد بلـور مختـل شـده و میـزان بلورینگی نیز
کاهـش یافته اسـت].[21
اثر اصالح سـطﺢ و ممانﻌت فضایی تشـکیل بلور ،در شکل-3د
نشـان داده شـده اسـت .هرچـه اصـالح سـطﺢ گرافـن اکسـاید
توسـﻂ گـروه حجیمتری انجام شـده باشـد ،افت آنتالپی بیشـتر
اسـت .همانطـور کـه گفتـه شـد ،دلیل ایـن کاهـش ،ممانﻌت از
تشـکیل بلـور بیـن صفحـات گرافـن اکسـاید دارای گروههـای
حجیم اسـت ]5و19و.[23
بـا بررسـی پژوهشهـای اخیـر میتـوان گفـت کـه حضـور
سـاختارهای کربنـی ﻏالبـ ًا موجـب افـت دمـای ذوب و انجماد
شـدهاند .میـزان افـت دمـای ذوب و انجمـاد در مـواردی که از
نانوصفحـات اسـتفاده شـده ]4و [7کمتـر از مـواردی اسـت که
در آنها از سـاختارهای میلهای ]15و [16اسـتفاده شـده اسـت.
بـا افزایـش ترکیـب درصـد سـاختار کربنـی ،میزان افـت دمای
ذوب و انجمـاد بیشـتر میشـود.
پدیـده فـوق سـرد با تغییر دمـای ذوب و انجمـاد ،تغییر میکند.
در مـواردی کـه سـاختار کربنی دارای گروه عاملی اسـت )مانند
گرافـن اکسـاید) پدیـده فوق سـرد بـا افزایش درصد سـاختار،
بیشـتر میشـود .اگر سـاختار کربنی گروه عاملی نداشـته باشـد
)ماننـد نانوصفحـات گرافـن) پدیـده فـوق سـرد بـا افزایـش
سـاختار کربنـی ،کاهش مییابـد ]7و8و.[17
مﻌمـوﻻً در سـامانههای تغییـر فـازی جامد-مایـع پلیمـری،
هدایـت حرارتـی کـم اسـت و مـدت زمـان زیـادی طـول
میکشـد تـا انتقـال حـرارت انجـام شـود ] .[2بـه همیـن دلیـل

شکل 3نمودار  DSCمربوط به الف) ذوب سامانه پلیاتیلن-گلیکول و گرافن

اکساید ] [7ب) انجماد سامانه پلیاتیلن-گلیکول و گرافن اکساید ] [7ج) ذوب
و انجماد پلیاتیلن-گلیکول و گرافن اکساید ] [21د) ذوب و انجماد پلیاتیلن-
گلیکول و گرافن اکساید با اصالح سطﺢ مختلف ][19

اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﮐﺮﺑﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺣﺮارﺗﻰ و ﭘﺎﯾﺪارى ﺷﮑﻠﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎزى

شـکل 5اثـر مقـدار سـاختار کربنـی افـزوده شـده را بـر مـدت
زمان تغییر فاز نشان میدهد ].[8
همانطـور کـه در شـکل 5مشـاهده میشـود ،بـا افـزودن گرافـن
انبسـاط یافتـه ،هدایـت حرارتـی بیشـتر میشـود و مـدت زمـان
تغییـر فـاز به مقدار قابـل توجهی کاهش پیـدا میکند ]1و8و.[13
 4نﺸتی مﺬاب PCM
نشـتی مﻌمـوﻻً در  PCMجامد-مایـع رخ میدهـد .خروج PCM

شکل 4تغییرات هدایت حرارتی و هدایت الکتریکی در ترکیب درصدهای
مختلف نانوصفحات گرافنی در سامانه تغییر فازی پلیاتیلنگلیکول،
پلیمتیلمتاکریالت و نانوصفحه گرافن ][6

میتـوان از ترکیبـات فلزی ،انواع سـاختارهای کربنـی و بورون
نیتـرات) )Boron Nitrateبـرای بهبـود هدایـت حرارتی اسـتفاده
کـرد ] .[12در شـکل ،4افزایـش هدایـت حرارتـی و هدایـت
الکتریکـی بـا افزایـش سـهم نانوصفحـات گرافنـی در سـامانه
 PCMنشـان داده شـده اسـت.
حضـور سـاختارهای کربنـی ماننـد گرافیـت ] ،[26-24گرافـن
انبسـاط یافتـه ] ،[8گرافـن اکسـاید ]7و9و ،[21نانولولـه کربنی
]15و [16و کربـن فﻌـال ] [17در  PCMموجـب بهبـود هدایـت
حرارتـی سـامانه تغییـر فازی شـده و حضور سـاختار کربنی در
پلیمـر کپسـولی کننـده 10] PCMو [23نیـز رفتار مشـابهی دارد.
بـا افزایـش هدایـت حرارتـی ،مـدت زمـان تغییـر فـاز کاهـش
مییابـد .بـه دلیـل افزایـش انتقـال حـرارت ،گرمـا سـریعتر
منتقـل شـده ،در نتیجـه تغییـر فـاز زودتـر اتفـاق میافتـد ].[2

از سـامانه ،بـه مﻌنـی کاهـش سـهم  PCMدر محﺼـول و افـت
کارایی اسـت ]2و.[12
همانطـور کـه گفتـه شـد ،با کپسـولی شـدن یـا ایجـاد پایداری
شـکلی ،میتـوان نشـتی سـامانه را کنترل کـرد .در بیـان علمی،
پایـداری شـکلی بـه مﻌنی حفاﻇت از نشـتی و نگـهداری PCM
و ممانﻌـت از مهاجـرت آن بـه خـارج سـامانه در فرآینـد ذوب
اسـت ] .[12در سـالهای اخیـر ،پلیمـره شـدن درجـا ]6و،[11
سـل-ژل ] ،[1اختـالط فیزیکـی  PCMبا پلیمـر ]10و23و [25و
اسـتفاده از سـاختارهای میکـرو و نانـو ]4و [8بـرای ممانﻌت از
نشـتی ،مـورد توجـه محققان قـرار گرفته اسـت.
در شـکل 6نمونهای از پایداری شـکلی و کنترل نشـتی سـامانه
تغییر فازی نشـان داده شـده اسـت .پلی اتیلن گلیکول در دمای
 65 °Cذوب میشـود .ولـی در دماهـای باﻻتـر بـه دلیل حضور
سـاختارهای کربنی در  ،PCMسـامانه به حالت پایداری شـکلی
رسـیده اسـت ] .[12البتـه بایـد در نﻈـر داشـت کـه رسـیدن به
پایـداری شـکلی ،بـه مﻌنـی کنتـرل کامـل نشـتی نیسـت؛ چـرا
کـه حتـی در مـواردی کـه پایـداری شـکلی بـه صـورت کامل
گزارش شـده ،سـامانه بیش از  6درصد نشـتی داشـته است ].[9

شکل  6پایداری شکلی و کنترل نشتی پلیاتیلنگلیکول در ایروژل هیبریدی
شکل 5نمودار دما-زمان سامانه تغییر فازی پلیاتیلن-گلیکول با مقادیر
مختلف گرافن انبساط یافته ][8

گرافن اکساید و نانوصفحات گرافن در دماهای مختلف )دمای ذوب پلی
اتیلن گلیکول [12] )65°C

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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علـت پایـداری بـه درسـتی بحـث نشـده؛ ولـی میتـوان گفت
کـه حضـور صفحـات کربنـی سـبب افزایـش انتقـال حـرارت
شـده ،انـرژی گرمایـی مـدت زمـان کمتـری در سـامانه باقـی
میمانـد؛ بنابرایـن میـزان تخریب  PCMکمتر میشـود .همچنین
سـاختارهای صفحـهای بـا ایجـاد هسـتهگذاری ناهمگـن در
خـالل چرخـه حرارتـی و بـا برهمکنـش فیزیکـی بیـن مـاده
افـزوده شـده و  PCMمانـع کاهـش درصـد بلورینگـی سـامانه
تغییـر فـازی میشـود.
شکل 7طرحوارهکلی پایداری شکلی ماده تغییر فازی ایجاد شده توسﻂ
ساختارهای کربنی ][17

در شـکل ،7طرحوارهای از پایداری شـکلی توسـﻂ ساختارهای
کربنـی نشـان داده شـده اسـت .سـاختار کربنی مانـع حرکت و
خـروج مـواد در هنـگام ذوب میشـود ] .[17همانطـور که گفته
شـد ،حضـور گروههـای عاملی میتوانـد به کنترل نشـتی کمﮏ
کنـد؛ ولـی موجـب کاهش آنتالپـی و بلورینگی میشـود ].[7
 5پایداری خواص در چندیﻦ چرخه حرارتی
مهمتریـن خاصیـت مـواد تغییـر فـازی ،قابلیـت اسـتفاده
آنهـا در چندیـن چرخـه حرارتـی اسـت ] .[27در شـکل 8
اثـر تﻌـداد چرخـه حرارتـی بـر روی خـواص حرارتـی PCM
بـدون هیـﭻ مـاده پایدارکننـده شـکل ،نشـان داده شـده اسـت.
پلیاتیلنگلیکـول ،تـا  1500چرخـه حرارتـی را طـی کـرده و
آنتالپـی بـه دلیـل تخریـب سـاختار و از بیـن رفتـن سـهم بلور،
کاهـش یافتـه اسـت ].[27
افـزودن سـاختارهای صفحـهای ،سـبب پایـداری خـواص در
چرخههـای متوالـی حرارتـی شـده اسـت ]4و .[7در مقـاﻻت،

شکل  8تغییرات آنتالپی پلیاتیلنگلیکول در چرخههای متوالی
حرارتدهی ][27
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 6نتیﺠهﮔیری
سـامانههای تغییـر فـازی جامد-مایـع ،بـه دلیـل داشـتن آنتالپی
تغییـر فـازی و دمـای کاربـری مناسـب ،پایـداری خـواص و
عـدم سـمی بـودن ،کاربـرد زیـادی دارنـد .اولیـن مشـکل ایـن
مـواد ،نشـتی در هنگام ذوب شـدن آنها اسـت .بـرای رفع این
مشـکل ،میتـوان با اسـتفاده از مـواد پلیمری PCM ،را کپسـولی
کـرد .همچنیـن بـا اضافـه کـردن سـاختارهای کربنی عـالوه بر
پایـداری شـکل ،انتقـال حـرارت نیـز بهبـود پیـدا میکند.
در جـدول 1جمعبنـدی نتایـج مربـوط بـه اثـر سـاختارهای
کربنـی بـر روی نشـتی ،پایـداری شـکل و خـواص حرارتـی
سـامانههای تغییـر فـازی پلیمـری آورده شـده اسـت .بازدهـی
سـامانه ،بر اسـاس نسـبت آنتالپی تغییر فازی سـامانه به آنتالپی
تغییـر فـازی  PCMخالـﺺ محاسـبه شـده اسـت.
با مقایسـه سـاختارهای مختلـف ،میتوان گفت مـواد صفحهای
توانسـتهاند پایداری شـکلی را بـا کمترین میزان کاهـش آنتالپی
ایجـاد کننـد .دلیـل ایـن پدیـده میتوانـد سـطﺢ موثـر بـاﻻی
مـواد صفحـهای نسـبت بـه سـایر سـاختارهای کربنـی باشـد.
همچنیـن افـزودن کمتریـن مقـدار از گرافـن اکسـاید میتوانـد
بـا دو اسـلوب فیزیکـی و پیوند هیدروژنی ،مانع نشـتی سـامانه
 PCMشـود .بـا بررسـی نتایـج پژوهشهای اخیـر میتوان گفت
گرافـن اکسـاید بهتریـن سـاختار کربنـی پایدار کننده شـکل در
سـامانههای تغییـر فـازی پلیمری اسـت.
سـایر سـاختارهای صفحـهای ماننـد گرافیـت ،گرافیت انبسـاط
یافتـه و نانوصفحـات گرافنـی بـا کاهـش پدیـده فـوق سـرد
توانسـتهاند خـواص حرارتی را بهبود بخشـند .پایداری شـکلی
در ایـن سـامانهها ﻏالبـ ًا بـه صـورت فیزیکـی اسـت.
حضـور گرافـن اکسـاید در  PCMمیتوانـد موجـب افزایـش
پدیـده فـوق سـرد شـود .بـه همیـن منﻈـور میتـوان از سـایر
سـاختارهای کربنـی بدون گـروه عاملـی مانند گرافیت انبسـاط
یافتـه و نانوصفحـات گرافنـی بـرای افزایـش هسـتهگذاری و
بلورینگـی اسـتفاده کـرد .ایـن سـامانههای هیبریـدی کربنـی

اثر نانوساختارهای کربنی بر خواص حرارتی و پایداری شکلی سامانههای تغییر فازی

میتواننـد به دو صورت ،الف) ایروژل متشـکل از سـاختارهای
صفحـهای کربنـی و ب) اختالط فیزیکی سـاختار کربنی با ماده
تغییر فازی باشد.سـاختارهای لولهای نشـتی مـذاب را به خوبی

سـاختارهای صفحهای کنتـرل نکردهاند و عدم پایداری شـکلی
در ایـن سـامانهها مشـاهده میشـود .سـاختارهای کـروی در

درصدهـای بیشـتری نسـبت بـه سـاختارهای صفحـهای بـه پایـداری شـکلی و عدم نشـتی رسـیدهاند.
جدول 1اثر ساختار و ترکیب درصد مواد کربنی بر روی خواص حرارتی و پایداری شکلی  PCMپلیمری
مرجع
25
8

ترکیب درصد مواد
کربنی

HDPE/Graphit

کنترل نشتی

پایداری شکلی

-

-

اسلوب پایداری آنتالپی سامانه بازدهی سامانه
شکل
-

20
PEG/EG 8

-

-

-

Palamic Acid/
11

Polyaniline/

کپسول پلیمری

GNP 7.8
6

PEG/PMMA/

-

()J⁄g

()%

127/4

74/9

111/4
157/7

68/9
73/8

فوق سرد
افزایش
-

هدایت حرارتی
افزایش(1/6برابر)
افزایش(14/6برابر)
افزایش(2/4برابر)

کپسول پلیمری

114/1

-

کاهش

افزایش(9برابر)

کپسول پلیمری

157/8

74/4

افزایش

افزایش(2/5برابر)

-
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-

-

کاهش

-

-

فیزیکی

-

-

کاهش

-
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PEG/CA 30

-

فیزیکی

-

-

کاهش

-
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PEG/CNIC 40

-

فیزیکی

42/7

24/6

کاهش

-

167/4

98/2

کاهش

افزایش(5برابر)

181/5

101/1

کاهش

افزایش(3/6برابر)

135/0

89/8

افزایش

10

17
17

4
12

GNP 8
Palamitic Acid/
HDPE/GNP 4
PEG/EG 10
PEG/CMK-5
10

PEG/GO 2/
GNP 4

هیدروژنی

PEG/GO 0.45/

شبکه ایروژل

GNP 8

7

PEG/GO 4

21

PEG/GO 10

15

PEG/SWCNT

16

فیزیکی و

PEG/MWCNT
3

فیزیکی و
-

هیدورژنی
فیزیکی و
هیدروژنی
-

فیزیکی

-

156/9

87/2

-

-

98/1

49/7

کاهش

-

-

-

-

-
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فومهـای ترکیبـی مـواد کامپوزیتـی هسـتند کـه فـاز تقویتکننـده آنهـا را میکروبالنهـا
تشـکیل میدهنـد .میکروبالنهـا یـا میکروکرههـا ،گویهـای توخالـی پـر شـده بـا گاز
هسـتند کـه قطـری بیـن  1تـا  1000میکرومتـر دارنـد .فومهـای ترکیبی به دلیـل خواص
مطلوبـی ماننـد سـبکی ،اسـتحکام فشـاری بـاال ،جـذب آب پاییـن ،ثابـت دیالکتریـک
پاییـن و  ...در صنایـع مختلـف بـه ویژه حمل و نقـل و هوافضا ،کاربردهـای روز افزونی
یافتهانـد .خـواص ایـن مـواد بـه جنـس میکروبالنهـا و رزیـن تشـکیلدهنده ماتریـس
بسـتگی دارد .در سـالهای اخیـر انـواع جدیـدی از ایـن فومهـا با نـام "فومهـای ترکیبی
درجهبنـدی شـده براسـاس عملکـرد" و نیـز "فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مواد سـیمانی"
معرفـی شـدهاند .بـا توجـه بـه اهمیـت کاربـردی ایـن مـواد در صنعـت ،بررسـیهای
ریختشناسـی و همچنیـن تحقیقـات گسـترد ه بـا هـدف بهبـود خـواص مکانیکـی،
دینامیکی-مکانیکـی ،حرارتـی و الکتریکـی آنهـا انجام شـده اسـت .در ایـن پژوهشها،
روشهـای مختلـف ماننـد تغییـر ضخامت و جنـس میکروبالنها ،بهبود سـطح مشـترک
ماتریـس و میکروبالـن و همچنیـن اسـتفاده از افزودنیهای گوناگون نظیر نانو سـاختارها
و ...بـرای ایجـاد خـواص متناسـب بـا کاربردهـای روز افـزون فومهـای ترکیبـی بـه کار
گرفته شـده اسـت.

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی

چکـيده  . . .

;Iran Polymer Technology
Research and Development

فوم ترکیبی
کامپوزیتهای پلیمری
میکروبالن
خواص فیزیکی مکانیکی

مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
فومهـــای ترکیبـــی مـــواد مهندســـی هســـتند کـــه از
فـــاز ماتریـــس و فـــاز تقویتکننـــده یعنـــی میکروبالـــن
( )Microballoonتشـــکیل شـــدهاند .طبـــق تعریـــف انجمـــن
آمریکای ــی آزم ــون م ــواد ( ،)ASTMف ــوم ترکیب ــی ،م ــادهای
شـــامل گویهـــای تـــو خالـــی بـــه عنـــوان پرکننـــده در
ماتریـــس رزینـــی اســـت [ .]1فومهـــای ترکیبـــی بـــه
عنـــوان فومهـــای کامپوزیتـــی نیـــز شـــناخته میشـــوند
زیـــرا میکروبالنهـــا بـــه عنـــوان تقویتکننـــده ماتریـــس
در نظـــر گرفتـــه میشـــوند .البتـــه بایـــد توجـــه داشـــت
کـــه ایـــن گویهـــای تـــو خالـــی معمـــوالً در انـــدازه
میکرومتـــری هســـتند و بـــه همیـــن دلیـــل میکروبالـــن
نامیـــده میشـــوند .میکروکرههـــای توخالـــی (Hollow
 )Microsphereیـــا میکروبالنهـــا ذرات کـــروی پرشـــده
بـــا گاز هســـتند کـــه قطـــری بیـــن  1 µmتـــا 1000 µm
دارنـــد .میکروبالنهـــا توانایـــی بالقـــوهای در ارائـــه خـــواص
ســـودمند ماننـــد چگالـــی موثـــر کـــم و ســـطح ویـــژه زیـــاد
دارنــد .ضخامــت دیــواره آنهــا در گســتره  1تــا  %10از قطــر
کـــره متغیـــر اســـت .مـــواد بـــه کار رفتـــه در دیـــواره آنهـــا
ممکـــن اســـت از جنـــس شیشـــه ،ســـرامیکهای اکســـیدی،
اکســـیدهای مخلـــوط ،ســـیلیکاتها و آلومینوســـیلیکاتها،
پلیمرهـــا یـــا حتـــی فلـــزات باشـــد .از جنبههـــای مهـــم
کارب ــردی آنه ــا میت ــوان ب ــه کاه ــش وزن م ــواد ،کپس ــولی
شـــدن ( )Encapsulationو تثبيـــت مـــواد زیســـتفعال
وکاتالیســـتهای فعـــال ،اصـــاح اســـتحکام ضربـــهای
ترکیبـــات ،عایـــق ســـازی و صـــوت شناســـی ،کاربردهـــای
دارویـــی یـــا پزشـــکی وســـامانههای رهایـــش دارو و ...
اشـــاره کـــرد .بـــه طـــور کلـــی میکروبالنهـــا را میتـــوان
بـــه چهـــار دســـته کلـــی میکروبالنهـــای پلیمـــری ،معدنـــی،
فلـــزی و هیبریـــدی تقســـیمبندی کـــرد [ 1و  .]2در جـــدول
 1مقایســـه خـــواص کلـــی انـــواع میکروبالنهـــا آورده شـــده
اســـت .میکروبالنهـــا بـــا دو روش شـــیمیایی و فیزیکـــی
ش شـــیمیایی ،میکروبالنهـــا در
ســـاخته میشـــوند .در رو 
نتیجـــه واکنـــش شـــیمیایی تشـــکیل شـــده ،بـــه پایـــداری
میرســـند؛ در صورتـــی کـــه مبنـــای روشهـــای فیزیکـــی
تغییـــر شـــکل مـــاده آمـــاده بـــه میکروبالـــن ،اســـتوار اســـت
[.]3-1
مـــواد قابـــل اســـتفاده در فـــاز زمینـــه فومهـــای ترکیبـــی،
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شـــامل پلیمرهـــا ،فلـــزات و ســـرامیکها اســـت .در
تهیـــه فومهـــای ترکیبـــی از هـــر دو نـــوع پلیمرهـــای
گرماســـخت ( )Thermosetو گرمانـــرم ()Thermoplastic
اســـتفاده میشـــود .مهمتریـــن رزینهـــای گرماســـخت
مـــورد اســـتفاده عبارتنـــد از :اپوکســـیها ،فنولیکهـــا،
سیاناتاســـترها ،بیسمالئیدهـــا ،پلیاســـترهای غیراشـــباع
و پلییورتانهـــا .مثالهایـــی از رزینهـــای گرمانـــرم
م ــورد اس ــتفاده در تهی ــه ای ــن م ــواد نی ــز عب ــارت اس ــت از:
پلـــی اتیلـــن ،پلـــی پروپیلـــن ،پلـــی اســـتایرن و نایلونهـــا
[ .]1در تهیـــه فومهـــای ترکیبـــی معمـــوالً از رزینهـــای
گرماســـخت اســـتفاده میشـــود؛ زیـــرا ایـــن مـــواد شـــرایط
فرآین ــدپذی ــری مطلوب ــی دارن ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال میت ــوان
ب ــه گران ــروی پایی ــن ای ــن م ــواد اش ــاره ک ــرد ک ــه در نتیج ــه
آن ،فرآینـــد اختـــاط میکروبالـــن و رزیـــن بـــه آســـانی و
بـــدون نیـــاز بـــه اعمـــال تنـــش بـــاال امـــکان پذیراســـت.
ایـــن موضـــوع از ایـــن جهـــت مـــورد اهمیـــت اســـت کـــه
بـــه علـــت ضخامـــت کـــم دیـــواره ،میکروبالنهـــا بـــه
شـــدت نســـبت بـــه تنـــش برشـــی حســـاس بـــوده ،دچـــار
شکســـتگی میشـــوند و عـــدم توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع
باعـــث افـــت شـــدید خـــواص فومهـــای ترکیبـــی میشـــود
[ .]1همچنیـــن فومهـــای ترکیبـــی گرماســـخت میتواننـــد
در دماهـــای بســـیار کمتـــر از فومهـــای ترکیبـــی گرمانـــرم
فـــراوریشـــوند و ایـــن مســـئله میتوانـــد از نظـــر انـــرژی
مـــورد نیـــاز بـــرای تهیـــه ایـــن مـــواد قابـــل توجـــه باشـــد.
عـــاوه بـــر ایـــن ،فومهـــای ترکیبـــی گرماســـخت نســـبت
بـــه حاللهـــا و مـــواد شـــوینده مقاومـــت بیشـــتری دارنـــد.
امـــا رزینهـــای گرمانـــرم مصرفـــی در تهیـــه فومهـــای
ترکیبـــی چقرمگـــی باالتـــری نســـبت بـــه مـــواد گرماســـخت
دارنـــد [ .]1میکروبالنهایـــی کـــه درتهیـــه فومهـــای ترکیبـــی
اس ــتفاده میش ــوند ،دارای چگال ــی ک ــم و اس ــتحکام فش ــاری
زی ــادی هس ــتند و ج ــذب آب پایین ــی دارن ــد .میکروبالنه ــا
معمـــوالً بـــا انـــدازه ذرات ،ضخامـــت دیـــواره و چگالـــی
معرفـــی میشـــوند .رایجتریـــن میکروبالنهـــای مـــورد
اســـتفاده در تهیـــه فومهـــای ترکیبـــی ،میکروبالنهـــای
شیشـــهای هســـتند ،در حالـــی کـــه میکروبالنهـــای پلیمـــری
دارای تنـــوع زیـــادی هســـتند و عمومـــ ًا از اپوکســـی،
پلیاســـتر غیـــر اشـــباع ،رزیـــن ســـیلیکون ،فنولیکهـــا،
مالمی ــن ف ــرم آلدهی ــد ،پل ــی وینی ــل کلرای ــد ،پل ــی پروپیل ــن
و پلـــی اســـتایرن تهیـــه میشـــوند [.]1

آشنایی با فومهای ترکیبی و خواص آنها

جدول  1مقایسه خواص میکروبالنهای مختلف بر اساس جنس آنها[]3
انواع میکروبالنها

خواص

کاربرد

میکروبالنهای فلزی

هدایت الکتریکی باال و استحکام
زیاد

میکروبالنهای پلیمری

چگالی کم،گستره اندازه و
صنایع داروسازی،آرایشی بهداشتی ،نظامی،کاغذ سازی ،فضایی،
ضخامت دیواره متنوع ،هدایت
حرارتی کم ،چسبندگی زیاد ،نفوذ کامپوزیتهای سبک ،پر کننده مواد ساختمانی ،گرمانرم و رزینها
پذیری زیاد

میکروبالنهای معدنی

خواصی بین میکروبالنهای
پلیمری و فلزی دارند

صنایع الکتریکی ،پلیمرهای هادی دما و الکتریسیته

حاملهای کاتالیزور واکنشهای شیمیایی ،غشا و جداسازی ،صنایع
پوشش ،مواد ساینده

با توجه به مواد تشکیل دهنده
بررسی جریان دینامیک سیاالت ،صنایع فضایی ،اتومبیل ،آرایشی
میکروبالنهای هیبریدی خواص میکروبالنهای متفاوت را
بهداشتی ،تصفیه آب
ارائه میدهد
جدول  2برخی از مهمترین کاربردهای فومهای ترکیبی در
صنایع مختلف []1
نام صنعت

نوع کاربرد

عایـق حرارتـی لولـه هـای
صنایـع دریایـی (شـناوری
زیـر دریا-بدنـه زیردریایی و
( ))Buoyancy
شـناورها
صنایع هوا-فضا

محفظه رادار ()Radom

صنایع ورزشی

مواد دارای حافظه شکلی

از آنجایـی کـه فومهـای ترکیبی به آسـانی قابلیت ماشـینکاری
بـه شـکلهای مختلـف را دارنـد و همچنیـن امـکان تهیـه ایـن
مـواد در بازه وسـیعی از چگالی وجـود دارد؛ از این رو فومهای
ترکیبـی مـورد توجـه روز افزون واقع شـدهاند .در جـدول  2به
برخـی از مهمتریـن کاربردهـای ایـن مـواد در صنایـع مختلـف
اشاره شـده است.
ایـن فومهـا بـه علـت اسـتحکام فشـاری بـاال قابلیـت تحمـل
خسـارت ،جـذب آب پاییـن ،بـازده سـاختاری بـاال و عایـق
قـوی حرارتی به طور گسـتردهای در تولید هسـته سـاختارهای
سـاندویچی کامپوزیتـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد .در
سـاختارهای النه زنبوری مورد اسـتفاده در هسـته سـاختارهای
سـاندویچی ،شکسـت از محـل اتصـال سـطوح پوسـتههای دو

طرف و هسـته ،شـروع میشـود اما در سـاختارهای ساندویچی
بـا هسـته فوم ،شکسـت به علت همگـن بودن سـاختار ،قابلیت
شـروع از هـر نقطـهای را دارد .بنابرایـن اسـتحکام فـوم عامـل
مهمـی در طراحـی این سـاختارها اسـت [ .]4فومهـای ترکیبی
بـه علـت سـاختار و آرایـش آنهـا ،تحـت بارگذاری فشـاری،
رفتـاری متفـاوت از سـایر مواد تجـاری مورد اسـتفاده به عنوان
هسـته سـاختار سـاندویچی از خـود نشـان میدهنـد .قابلیـت
تحمـل بـاالی خسـارت در فومهـای ترکیبی این مواد ،مناسـب
برای کاربردهای هوافضا هسـتند [ .]5در بیشـتر کاربردهای بیان
شـده ،فومهای ترکیبی به عنوان هسـته سـاختار سـاندویچی در
صنایـع مـورد اسـتفاده قـرار میگیرند.
پـس از معرفـی فومهـای ترکیبـی و بیـان کاربردهـای آنهـا
در ادامـه طبقهبنـدی رایـج فومهـای ترکیبـی ارائـه شـده
اسـت .همچنیـن "فومهـای ترکیبـی درجـه بنـدی شـده از نظر
عملکـرد" بـه عنـوان گونه مهندسـی شـده و "فومهـای ترکیبی
بـر پایـه مواد سـیمانی" به عنوان گونـه جدید و مهم این دسـته
از کامپوزیتهـای مهندسـی بـه طـور مختصر معرفی ميشـوند
و در نهایـت بـه ریختشناسـی ،خـواص فیزیکـی ،مکانیکـی،
رفتـار دینامیکـی و جـذب آب فـوم هـای ترکیبـی دارای بسـتر
پلیمـری پرداختـه ميشـود.
 2طبقه بندی فومهای ترکیبی
فومهـای ترکیبـی در دو دسـته دو فازی و سـهفـازی طبقهبندی

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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شکل  1طرحواره فوم های ترکیبی دو فازی []1

شکل  2طرحواره فوم های ترکیبی سه فازی []1

میشـوند .آرایـش فشـردهای از میکروبالنهـا در بسـتر،
فومهـای ترکیبـی دو فـازی را تشـکیل میدهـد .در شـکل 1
سـاختار فومهـای ترکیبـی دو فـازی نشـان داده شـده اسـت.
فومهـای ترکیبـی سـه فـازی ،متشـکل از رزیـن ،میکروبالـن و
فضاهـای خالی هسـتند .در صـورت به دام افتـادن و حبس هوا
و در نتیجـه ایجـاد فضاهـای خالـی ( )Voidدر سـاختمان فـوم،
سـاختار سـ ه فـازی ایجـاد میشـود .در برخی مـوارد نیـز فیلم
نازکـی از رزیـن ،اطـراف خوشـههای میکروبالنهـا تشـکیل
شـده و از نفـوذ رزیـن بیـن میکروبالنهـا جلوگیـری میکنـد.
در شـکل  2سـاختار سـه فازی نشـان داده شـده اسـت [ .]1با
توجـه بـه اینکـه ممانعـت از ایجـاد هرگونـه فضـای خالی در
سـاختمان فـوم ترکیبـی تقریب ًا غیرممکن اسـت ،میتـوان گفت
ً
کاملا فرضی اسـت.
سـاختار دوفـازی سـاختاری

یافتهانـد .ایـن مـواد بـا تغییـر در کسـر حجمی یـا انـدازه طول
یـا ضخامـت ذرات بـه دسـت میآینـد .فومهای ترکیبـی درجه
بندی شـده از نظر عملکرد (Functionally Graded Syntactic
 )Foamsرا میتـوان بـا ایجـاد اختالف غلظت در کسـر حجمی
میکروبالـن [نـوع  ]VFیـا ضخامت دیـواره میکروبالن (نسـبت
بـه شـعاع) [نـوع  ]RRدر طـول یا ضخامـت فوم ترکیبـی برای
ایجـاد تغییـر در چگالـی و خـواص مکانیکـی فـوم بـه دسـت
آورد .طرحـواره انـواع  VFو  RRایـن فومهـا در شـکل 3
نشـان داده شـده اسـت .سـامانههای نـوع  VFدارای معایبـی از
قبیـل امـکان تـاب خوردگـی یا تـورم محلـی در صـورت قرار
گرفتـن در معـرض تغییـرات دمـا و رطوبت اسـت کـه به علت
تفـاوت در مقـدار رزیـن در طـول یـا ضخامـت قطعـه سـاخته
شـده اتفـاق میافتنـد .در مـواردی کـه چگالـی ذرات کمتـر از
چگالـی ماتریـس رزینـی اسـت ،اختلاف غلطت در سـاختمان
ی جـدی بـرای تولیـد فوم بـا کمتریـن چگالی
فـوم ،محدودیتـ 
محسـوب میشـود و همچنیـن باعـث توزیـع ناهمگـن تنش و
در نتیجه شکسـت زودرسمیشـود .در نوع  RRکسـر حجمی
ذرات میتوانـد بـه عنـوان عامـل اضافـی بـرای کنتـرل خواص
فـوم ترکیبـی مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد [ 6و  .]7در پژوهـش
 Guptaو همکارانـش ،افـت قابـل توجـه تنـش (تقریبـ ًا -%40
 )60%پس از بیشـینه مقدار اسـتحکام در نوع  VFمشـاهده شـد.
معایـب موجـود در نوع  VFدر نوع  RRمشـاهده نمیشـود که
باعـث کنتـرل بهتر در اسـتحکام و جـذب انرژی میشـود .فوم
ترکیبـی نـوع  RRمیتوانـد بدون افـت قابل توجه در اسـتحکام
تـا کرنـش  75-%60در مقابـل فشـار مقاومـت کنـد .ایـن مواد
با کسـر حجمـی یکسـانی از میکروبالنها در سراسـر سـاختار،
باعـث حـذف اثـرات نامطلـوب فومهـای نـوع  VFمیشـوند.
مقـدار کل انـرژی جـذب شـده در  FGSFاز نـوع  3 RRتـا 5
برابر بیشـتر از  FGSFنوع  VFو فومهای ترکیبی سـاده اسـت.
بنابرایـن اسـتفاده از  FGSFنـوع  RRدر کاربردهـای زیربنایـی
میتوانـد بـه طـور قابـل مالحظـهای ایمنـی سـازه را تحـت
بارگـذاری فشـاری باال ببـرد [ 6و .]7

  1-2فومهای درجه بندی شده از نظر عملکرد ()FGSF

مـواد درجـه بنـدی شـده از نظـر عملکـرد بـه علـت تقاضـای
روز افـزون در کاربردهـای مـدرن مهندسـی ،اهمیـت ویـژهای
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شکل  3طرحواره فومهای درجه بندی شده از نظر عملکرد (الف) نوع

آشنایی با فومهای ترکیبی و خواص آنها

( VFب) نوع ]6[ RR

  2-2فومهای ترکیبی بر پایه مواد سیمانی
(Cement Based

فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد سـیمانی
 )Syntactic Foamsتوسـط  Liو همـکاران معرفی شـده اسـت
[ .]8ایـن نـوع از فومهـای ترکیبـی کامپوزیتی چند فازی اسـت
کـه از پخـش میکروبالنهـا در التکـس السـتیکی کـه باعـث
چقرمـه و چسـبناک شـدن ماتریس میشـود ،به وجـود میآید.
سـایر فازهـای ایـن کامپوزیـت شـامل مقادیـر کـم نانـو الیـاف
و نانـورس اسـت .فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد سـیمانی
چسـبناک ظرفیـت باالتـری برای جـذب انرژی ناشـی از ضربه
بـدون تأثیـر بر اسـتحکام آن در مقایسـه با سـایر مواد سـیمانی
دارنـد .در مقایسـه بـا هسـتههای بـر پایـه فومهـای پلیمـری
مشـابه ،فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد سـیمانی چسـبناک،
ظرفیـت قابـل مالحظـهای در جـذب انـرژی دارنـد .التکـس
السـتیکی ،ماتریـس سـیمانی چسـبناک را چقرمـه کـرده ،باعث
ذخیـره بیشـتر انـرژی االسـتیک میشـود .میکروبالنهـا ضمـن
ایجـاد کاهـش وزن در مـاده بـه شـدت سـبب حفظ آب شـده،
سـازوکار جـذب انـرژی در مقیـاس میکـرو را فراهـم میکنند.
نانـورس ،سـاختار بلورهـای هیدرات سـیمانی را بهبود میدهد.
میکروبالنهـا و میکروالیـاف ،مکانهـای جـذب انـرژی را بـا
سـازوکارهایی نظیـر خـرد شـدن میکروبالنهـا ،جدایـش
سـطح مشـترک میکروبالنهـا و ماتریـس ،ایجـاد میکروترکهـا
در ماتریـس و بیـرون کشـیده شـدن الیـاف افزایـش میدهنـد
[ .]8شـکل  4سـطح شکسـت فومهـای ترکیبـی بـر پایـه مـواد
سـیمانی چسـبناک را نشـان میدهـد کـه در آن خـرد شـدن
میکروبالـن ،جدایـش سـطح مشـترک و بیـرون آمـدن الیاف به

شکل  4سازوکارهای جذب انرژی در مقیاس میکرو در فومهای ترکیبی بر
پایه مواد سیمانی []8

وضـوح دیـده میشـود .ایـن مـوارد بـه عنـوان جـاذب انـرژی
ضربـه عمـل کـرده ،ظرفیت جذب انـرژی را افزایـش میدهند.
میکروترکهـای ماتریـس نیـز در شـکل قابـل مشـاهده اسـت.
پدیـد آمـدن میکروترکهـا نیـز انـرژی ضربه را جـذب میکند.
بـا وجـود ایـن بـه علـت وجـود السـتیک و اصلاح چقرمگی
ماتریـس سـیمانی چسـبناک بـه وسـیله آن میکروترکها رشـد
نکـرده ،بـه ترکهـای بـزرگ تبدیـل نمیشـوند .نتیجـه ایـن
فرآینـد جلوگیـری از شکسـت ناگهانـی سـاختار اسـت.
 3مروری بر مطالعات انجام شده
  1-3ریختشناسی

در کامپوزیتهـای پلیمـری بـرای بـه دسـت آوردن خـواص
مناسـب ،توزیـع یکنواخـت ذرات بـدون تشـکیل کلوخـ ه الزم
اسـت.کلوخهای شـدن ذرات در اثـر نیروی چسـبندگی به سـه

شکل  5تصویر  SEMسطح شکست فوم ترکیبی حاوی  %10وزنی از ( CNFالف) میکروبالن شیشه در محاصره رزین حاوی نانو الیاف کربن (ب) نانو
الیاف کربن با بزرگنمایی بیشتر []10
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دلیـل مکانیکـی ،الکترواسـتاتیکی و مولکولـی رخ میدهـد [.]9
بـا کاهـش انـدازه ذرات ،نیـروی گرانشـی و نیروی چسـبندگی
کاهـش مییابـد .بـا توجـه بـه اینکـه نیـروی گرانشـی بـا
تـوان سـوم و نیـروی چسـبندگی بـا تـوان اول یـا دوم قطـر
میکروبالنهـا متناسـب اسـت ،بـا کاهـش انـدازه ذرات نیـروی
چسـبندگی غالـب شـده ،بنابرایـن میـزان کلوخـهای شـدن در
ذرات کـروی بـا قطـر بزرگتـر ،کمتـر خواهـد شـد [.]9
 Povedaو همکارنـش [ ]10فـوم ترکیبی برپایه رزین اپوکسـی/
میکروبالـن شیشـه را تهیـه کـرده و تأثیـر نانـو الیـاف کربـن
( )CNFرا بر آن بررسـی کردند .شـکل  5سـطح شکسـت فوم
ترکیبـی شـامل %10وزنـی  CNFرا بـر سـطح شکسـت فـوم
ترکیبـی حاصـل نشـان میدهد .کسـر وزنی نسـبتا بـاالی CNF
منجـر بـه شکسـت سـخت و زبر میشـود .ایـن زبریها مسـیر
رشـد ترکهـا را از بیـن بـرده ،فراینـد رشـد ترکها بـه تعویق
میافتـد کـه در نهایـت باعـث افزایـش اسـتحکام فومهـای
ترکیبـی میشـود.
بـر اسـاس گزارش  Liو همکارانـش [ ،]11در نمونه تحت بار،
شـکافها از محـل حفرههـای بـزرگ آغـاز میشـوند .زمانـی
کـه فـوم ترکیبـی تحـت فشـار قـرار میگیـرد میکروبالنهـا
خـرد شـده و خردههـا و حفرههـای بـزرگ در ماتریـس ایجـاد
میکننـد کـه میتوانـد دلیـل شـروع ترکهـا باشـد.
یکـی از روشهـای تولیـد فومهـای ترکیبـی نانوکامپوزیتـی
بـا مورفولـوژی و خـواص ویـژه ،اسـتفاده از میکروبالنهـای
پوشـش داده شـده بـا نانوذرات اسـت .از مهمتریـن مزایای این
روش جلوگیـری از تجمع نانوذرات در ماتریس پلیمری اسـت.
 Bhatو همکارانـش [ ]12بـرای کاربـرد فومهـای ترکیبـی در

وسـایل الکترونیـک که نیازمند هدایت حرارتی بیشـتری اسـت،
اسـتفاده از فومهـای ترکبـی پوشـش داده شـده بـا نانولولههای
کربنـی را پیشـنهاد دادنـد .بـرای تهیه ایـن میکروبالنهـا ابتدا به
کمـک روش جانشـانی بـدون الکترون نانـوذرات نیکل بر روی
میکروبالنهای شیشـهای پوشـش داده شـدند و سـپس به کمک
روش الیـه نشـانی از فـاز بخـار ( )CVDنانولولههـای کربنی بر
روی آنهـا رشـد داده شـدند .بررسـی تصاویـر میکروسـکوپ
الکترونـی روبشـی و عبـوری نشـان میدهـد کـه نانولولههـای
کربنـی بـه خوبـی سـطح میکروبالنهـا راپوشـش دادهانـد
(شـکل .)6مقـدار هدایـت حرارتـی فومهـای ترکیبـی حاصـل،
نسـبت بـه فومهـای ترکیبی معمولـی %86 ،افزایش نشـان داد.
  2-3خواص مکانیکی

اسـتحکام فشـاری بـاالی فومهـای ترکیبـی بـه حضـور
میکروبالنهـا در سـاختار آنهـا نسـبت داده میشـود .در
فومهـای ترکیبـی سـه فـازی (واقعی) شـکل و مقـدار فضاهای
خالـی نیـز تأثیـر قابـل توجهـی بـر خـواص مکانیکـی دارنـد.
  1-2-3خواص فشاری

 Bunnو همکارانـش [ ]13خـواص فشـاری فومهـای ترکیبـی
سـاخته شـده با میکروبالنهای فنولیک را در کسـرهای حجمی
متفـاوت بررسـی کردنـد .آنها مشـاهده کردند با افزایش کسـر
حجمـی میکروبالنهـا ،اسـتحکام فشـاری فومهـای ترکیبـی
سـاخته شـده کاهـش مییابد.
 Guptaو همکارانـش [ ]14خـواص مکانیکـی فومهـای
ترکیبی را برحسـب نسـبت شـعاعها مورد بررسـی قـرار دادند.

شکل  6تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری میکروبالنهای پوشش داده شده با نانو لولههای کربنی(الف) تصویر( SEMب) تصویر]12[ TEM

32

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

آشنایی با فومهای ترکیبی و خواص آنها

نسـبت شـعاعها بصـورت نسـبت شـعاع داخلـی بـه خارجـی
میکروبالنهـا تعریـف میشـود .تفـاوت در نسـبت شـعاعها
باعـث ایجـاد تفـاوت چگالـی در فومهـای ترکیبـی حاصـل
میشـود .نسـبت شـعاع کمتـر ،میکروبالـن بـا چگالی بیشـتر را
ایجـاد میکنـد .آنهـا خـواص فشـاری فومهـای ترکیبـی تولید
شـده بـا پنـج نمونـه میکروبالـن بـا نسـبت شـعاعهای متفاوت
(چگالیهـای متفـاوت) را مورد بررسـی قرار دادنـد و دریافتند
کـه هرچـه نسـبت شـعاع میکروبالنهـای مـورد اسـتفاده در
تولیـد فومترکیبـی کمتر باشـد ،مدول و اسـتحکام فشـاری فوم
حاصـل بیشـتر خواهـد بـود .نتایج آزمون فشـاری از پهنـا و لبه
فومهـای ترکیبـی تهیـه شـده نشـان داد کـه نمونههایـی کـه از
لبـه تحـت فشـار قـرار میگیرنـد ،اسـتحکام و مـدول فشـاری
بیشـتری نسـبت بـه نمونههایـی دارنـد کـه از پهنا تحت فشـار
قـرار میگیرنـد.
 Guptaو همکارانـش [ ]15در تحقیـق دیگـری بـا بررسـی
خـواص مکانیکـی فومهـای ترکیبـی حـاوی میکروبالنهـای
شیشـهای بـا چگالـی متفـاوت دریافتند کـه فومهـای ترکیبی با
مـدول و اسـتحکام فشـاری بـاال از میکروبالنهـای بـا چگالـی
بـاال ( )350-460 kg/m3تهیـه میشـوند .ایـن فومهـا دارای
معایبـی همچـون چگالـی بـاال و کرنـش در شکسـت پایین (در
محـدوده  )% 8 -10هسـتند ،ایـن محدودیتها کاربـرد آنها را
در مـواردی کـه نیـاز به مواد سـبک وجـود دارد ،دچار مشـکل
میکنـد .بایـد توجـه داشـت که فومهـای ترکیبـی تهیه شـده با
میکروبالنهـای بـا چگالی پایین ( )200 -350 kg/m3اسـتحکام
پایینتـر و کرنـش در شکسـت باالتـری نسـبت بـه فومهـای
تهیـه شـده بـا میکروبالنهـای بـا چگالـی بـاال دارند.
 Zhangو همکارانـش [ ]16فـوم ترکیبـی رزیـن فنولیـک/
میکروبالـن کربـن را تهیـه کردنـد و خـواص فشـاری ایـن
فومهـا را مـورد بررسـی قـرار دادنـد .در ایـن پژوهـش ابتـدا
میکروبالنهـای کربـن را با عامـل اتصال گلوتاریـک دیآلدهید
( )Glutaric Dialdehydeاصلاح کردنـد .شـکل  7مقایسـهای
بیـن اسـتحکام تسـلیم فشـاری ( )σcفومهـای ترکیبـی حـاوی
میکروبالنهـای معمولـی ( )Aو میکروبالنهـای اصلاح شـده
( )Bرا نشـان میدهـد .نتایـج حاکـی از آن اسـت که اسـتحکام
فشـاری فومهـای ترکیبی سـاخته شـده بـا میکروبالن نـوع  Aبا
افزایـش کسـر حجمـی میکروبالـن کاهـش مییابـد .دلیـل این
کاهـش میتوانـد حجـم فضای خالی باشـد کـه در اثـر افزودن
میکروبالنهـا ایجـاد میشـود کـه ایـن فضاهـای ایجـاد شـده
منجـر بـه کاهـش  σcمیشـود .از طرفـی مشـاهده میشـود کـه
در تمـام ترکیـب درصدهـای میکروبالنهـای نوع  ،Bاسـتحکام

فشـاری بیشـتری نسـبت به میکروبالنهای نـوع  Aوجود دارد.
علـت را میتـوان بـه تأثیـر عامـل اتصـال و برهمکنـش بهتـر
میکروبالنهـا بـا ماتریـس پلیمـری نسـبت داد.

شکل  7مقایسه استحکام فشاری به عنوان تابعی از کسر حجمی میکروبالن کربن[]16

  2-2-3خواص کششی و خمشی فومهای ترکیبی

 Woutersonو همکارانـش [ ]17خـواص کششـی فومهـای
ترکیبی اپوکسـی با سـه نـوع میکروبالـن را بررسـی کردند15 K.
و  46 Kمیکروبالنهـای شیشـهای بـا ضخامـت دیـواره 0/70
و  1/35میکرومتـر هسـتند و  BJO-093میکروبالنـی از نـوع
فنولیـک بـا ضخامـت دیـواره  1/84میکرومتـر اسـت .شـکل 8
(الـف و ب) به ترتیب اسـتحکام کششـی ویـژه ( )σt/ρو مدول
یانـگ ویـژه ( )Et/ρسـه نوع فـو م ترکیبی با ترکیـب درصدهای
متفـاوت میکروبالـن را نشـان میدهـد .با افزایـش  %10حجمی
از میکروبالـن ،افزایـش چشـمگیری در اسـتحکام ویـژه فـوم
ترکیبـی نسـبت بـه رزیـن اپوکسـی خالص مشـاهده میشـود.
بـا افزایـش میکروبالنهـا بـه بیـش از  %10حجمـی ،اسـتحکام
ویـژه رونـدی نزولـی طی میکنـد؛ ولی بـا این وجود در کسـر
حجمـی  %50از میکروبالـن ،اسـتحکام ویـژه بیشـتر از رزیـن
خالص اسـت.
 Guptaو همکارانـش [ ]18خـواص کششـی شـبه ایسـتای
( )Quasi-Staticفومهـای ترکیبـی حـاوی میکروبالنهـای
شیشـهای را مـورد بررسـی قـرار دادنـد .آنها نتیجـه گرفتند که
اسـتحکام کششـی با افزایـش چگالـی میکروبالن افزایـش ،و با
افزایـش کسـرحجمی آن (در نمونههـای دارای میکروبالنهـای
بـا چگالـی یکسـان) کاهـش مییابـد .همچنیـن آنهـا بـه ایـن
نتیجـه رسـیدند کـه بـا افزایـش چگالـی میکروبالـن (ضخامت
دیـواره آن) مـدول کششـی افزایـش مییابـد.
 Guptaو همکارانـش [ ]19آزمـون خمش سـه و چهار نقطهای

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395

33

مــقــاالت عــلــمــی

و تیر کوچک برشـی را بر روی سـاختارهای سـاندویچی دارای
هسـته فـو م ترکیبـی انجـام دادنـد .همچنیـن جهت بررسـی اثر
وضعیـت انجـام آزمون خمش (سـه نقطـهای یا چهـار نقطهای)
بر خواص خمشـی ،این آزمون را روی سـاختارهای ساندویچی
بـا هسـته فـوم ترکیبـی ( با کسـر حجمـی ثابـت میکروبالن در
فومهـا) انجـام دادنـد .آنهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه تنش
برشـی ایجاد شـده در هسـته سـاختار و همچنین تنش خمشـی
ایجـاد شـده در پوسـتهها در هـر دو وضعیـت انجـام آزمـون
خمشـی ،مسـتقل از ضخامـت دیـواره میکروبالـن اسـت .ایـن
گـروه در بررسـی نتایـج آزمـون تیـر کوتاه برشـی چنیـن نتیجه
گرفتنـد که تنش برشـی هسـته سـاختار سـاندویچی و همچنین
تنـش خمشـی وارد بـر پوسـتهها بـا افزایـش ضخامـت دیواره
میکروبالـن کاهـش مییابد.
 Guptaو همکارانـش [ ]20آزمـون خمـش سـه نقطـهای را
بـر روی سـاختارهای سـاندویچی بـا هسـته فـوم ترکیبـی و
میکروبالنهـای شیشـه انجـام دادنـد .آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه
مقدار اسـتحکام خمشـی به دسـت آمـده به نسـبت منظر(نحوه
انجـام آزمـون از پهنـا یـا از لبه) وابسـته اسـت و به طـور مثال،
مقـدار اسـتحکام خمشـی بـه دسـت آمـده در نسـبت منظـر
بزرگتـر %30 ،بیشـتر از مقـدار به دسـت آمده در نسـبت منظر
کوچکتـر اسـت.
  3-2-3خواص ضربه و اثر نرخ کرنش بر رفتار مکانیکی
فومهای ترکیبی

آزمونهـای شـبه ایسـتا نیـز ماننـد خـواص دینامیکـی دارای
اهمیـت زیـادی هسـتند و در بررسـی فومهـای ترکیبـی بایـد
مـورد مطالعـه قـرار گیرنـد ،بـه ویـژه کـه فومهـای ترکیبـی به

سـرعت جایگزیـن مـواد فلـزی مـورد اسـتفاده در سـاختمان
ماشـینها میشـوند .مطالعـه روی خـواص ضربـه کامپوزیتها
از زمانـی کـه از آنهـا در صنعـت خودرو اسـتفاده شـده اسـت
اهمیـت بیشـتری یافتـه اسـت [.]21
 ]22[ Woldesenbetنتیجـه گرفـت کـه بیشـترین فشـار وارد بر
فومهـای ترکیبـی در آزمـون ضربه بـا افزایش ضخامـت دیواره
میکروبالنهـا افزایـش مییابـد .همچنیـن فومهـای ترکیبـی
دارای میکروبالنهـای نازکتـر در آزمـون ضربـه سـرعت بـاال،
انـرژی شـروع تـرک کمتـری دارنـد ،اما انـرژی گسـترش ترک
آنهـا نسـبت بـه فومهـای دارای میکروبالنهـای ضخیمتـر،
بیشـتر است.
 Kimو همکارانـش [ ]23آزمون ضربـه را روی کامپوزیتهای
حـاوی میکروبالنهـای اپوکسـی انجـام دادنـد و نتیجـ ه گرفتند
کـه کارایـی ضربه کامپوزیتهای اسـتفاده شـده به عنـوان مواد
محافـظ با افزایـش مقـدار میکروبالن افزایـش مییابد.
 Woldesenbetو همکارانـش [ ]24وابسـتگی خـواص فومهای
ترکیبـی تولیـد شـده بـا میکروبالنهـای دارای ضخامتهـای
متفـاوت را در نـرخ کرنـش مـورد مطالعـه قـرار دادنـد .نتایـج
نشـان داد کـه افزایـش قابـل توجهـی در بیشـینه اسـتحکام فوم
ترکیبـی در نرخهـای کرنـش باالتـر و ضخامتهـای بیشـتر
میکروبالـن ایجـاد میشـود .همچنیـن مشـاهده شـد کـه مدول
االسـتیک نیـز بـا افزایـش نـرخ کرنـش و چگالـی میکروبالنها
(ضخامـت دیـواره آنهـا) افزایـش مییابـد.
 Songوهمکارانـش [ ]25خـواص فومهـای ترکیبـی بـر پایـه
اپوکسـی را در بـازه نـرخ کشـش از 550s-1تـا  1030s-1مـورد
آزمایـش قرار دادند .آنها مشـاهده کردند که اسـتحکام فشـاری
دینامیـک فـوم کامپوزیتـی بـا افزایـش نـرخ کرنـش افزایـش

شکل  8خواص کششی ویژه فومهای ترکیبی ( ) ) ( ،46 K)▲( ،15 Kمیکروبالن فنولیک ،الف) استحکام کششی ویژه ب) مدول یانگ ویژه []17
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آشنایی با فومهای ترکیبی و خواص آنها

مییابـد.
  3-3خواص دینامیکی-مکانیکی

 Johnو همکارانـش [ ]26فـوم ترکیبـی سـیانات اسـتر بـا
میکروبالنهـای شیشـه بـا مقادیر متغیـر نانـورس را تهیه کردند
و خـواص دینامیک-مکانیکـی آن را مورد بررسـی قـرار دادند.
نتایـج حاکـی از آن بـود که در تمـام نمونهها مـدول ذخیره فوم
ترکیبـی بـا افزایـش دما کاهـش مییابد .همچنین افت شـدیدی
در مـدول در نزدیکـی دمـای انتقـال شیشـهای ( )Tgمشـاهده
میشـود .نتایـج به دسـت آمده نشـان داد که در دماهـای پایین،
مـدول ذخیره فـوم ترکیبی فاقـد نانورس ( )CMو فـوم ترکیبی
حـاوی  2درصد حجمی نانورس ( )CM-2تقریب ًا مشـابه اسـت.
امـا در نمونه حـاوی  4درصد حجمی نانـورس ( )CM-4مدول
ذخیـره افزایـش مییابـد .بهبود مشـاهده شـده در نمونه CM-4
میتوانـد بـه علـت برهمکنشهـای قـوی بین سـیانات اسـتر و
نانـورس باشـد که منجر به سـختتر شـدن حرکـت زنجیرهای
پلیمری میشـود.

مطالعـه دیگـری در زمینـه فومهـای ترکیبـی  DGEBAیـا
ن اپوکسـی اسـت بـا میکروبالنهای
نـاوالک کـه بـر پایـه رزیـ 
شیشـه توسـط  Sankaranو همکارانـش [ ]2انجـام شـد .در
ایـن تحقیـق نمونههـا بـه صـورت  SF-01، SF-02و SF-03
نامگـذاری شـدند کـه بـه ترتیـب شـامل  68/33 ،62/12و 71/70
درصـد حجمـی میکروبالـن شیشـه بودنـد .از طرفی نمونـه SF-01
دارای سختکننده آلیفاتیکی ( )Cycloaliphatic Amineو دو نمونه
 SF-02و  SF-03دارای سـختکنندههای آروماتیکـی (Aromatic
 )Amineبودنـد .نتایـج بـه دسـت آمـده از نمـودار مـدول اتلاف
نشـان داد کـه دمـای انتقـال شیشـهای ( )Tgبرای فومهـای SF-01،
 SF-02و  SF-03بـه ترتیـب  151 °C ،130/7 °Cو 204/4 °C
اسـت .همچنیـن مشـاهده شـد کـه دمـای  Tgبـرای فومهـای
ترکیبـی بیشـتر از رزیـن خالـص اسـت کـه دلیـل آن میتوانـد
اثـر تقویتـی میکروبالنهـا باشـد کـه باعـث سـختتر شـدن
حرکـت زنجیرهـای پلیمـری در ناحیـه بین سـطحی ماتریس و
میکروبالـن میشـود .از طرفـی افزایـش دمـای  Tgدر فومهـای
ترکیبـی در مقایسـه با رزینهـای خالص در نمونههـای SF-02
و  SF-03کـه دارای سـختکنندههای آروماتیکی اسـت نسـبت

شکل ( 9الف) نمودار های مدول ذخیره و اتالف فومهایی ترکیبی تقویت نشده و (ب) تقویت شده با الیاف شیشه (ج) اتالف بر حسب دما برای فومهای
تقویت نشده و(د) اتالف برحسب دمای فومهای تقویت شده با الباف شیشه [ ]28

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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بـه نمونه  SF-01بیشـتر اسـت کـه میتواند به علـت افزایش در
کسـر حجمـی سـختکنندهها و کاهـش میکروبالنهـا در نمونه
 SF-01نسـبت بـه نمونههـای  SF-02و  SF-03باشـد.
 Erwinو همکارانـش [ ]27تأثیـر درصـد الیـاف کربـن و اندازه
ف بـر خـواص دینامیـک -مکانیکی فومهـای ترکیبـی تهیه
الیـا 
شـده از رزیـن اپوکسـی و میکروبالنهـای فنولیـک را بررسـی
کردنـد .نتایـج بـه دسـت آمده نشـان داد کـه با افزایـش درصد
الیـاف کربـن و انـدازه الیاف ،مـدول ذخیره افزایـش مییابد .از
طرفـی دمـای  Tgدر محدوده  69 °Cاسـت و بـا افزایش درصد
الیافهـا و انـدازه الیـاف ،افزایـش چندانی مشـاهده نمیشـود.
 Ferreiraو همکارانـش [ ]28تأثیـر کسـر وزنـی میکروبالنهای
و نیـز الیـاف شیشـه را بر خـواص دینامیکی مکانیکـی فومهای
ترکیبـی بـر پایـه اپوکسـی و میکروبالنهـای شیشـه مـورد
بررسـی قـرار دادنـد .نتایج به دسـت آمده نشـان داد بـا افزایش
کسـر وزنـی میکروبالن از صفر بـه  %17وزنی ،مـدول ذخیره و
بیشـینه مـدول اتلاف (که مصادف با افت شـدید مـدول ذخیره
اسـت) کاهـش قابـل توجهی مییابند (شـکل  .)9علاوه براین،
نتایـج نشـان داد حضـور الیـاف شیشـه بـه عنـوان تقویتکننده
سـبب افزایـش مـدول ذخیـره و متعاقبـ ًا کاهش حداکثـر مقدار
مـدول اتلاف میشـود .روند اتالف بر حسـب دمـای فومهای
تهیـه شـده در شـکل  9مشـابه رونـد اتلاف بـر حسـب مدول
اتلاف اسـت و بـه عبـارت دیگر بـا افزایـش میـزان میکروبالن
و الیـاف شیشـه مقـدار بیشـینه آن کاهش مییابـد .اگرچه نمونه
حاوی سـه درصـد الیاف شیشـه ،اتالف باالتری از خود نشـان
میدهـد کـه میتوانـد مربوط بـه وجـود فضاهای خالی بیشـتر
در آن باشد.
  4-3بررسی خواص الکتریکی و حرارتی فومهای ترکیبی

 Zhangو همکارانـش [ ]29اقدام به تهیه فومهای ترکیبی هیبریدی
حـاوی نانـو الیـاف کربـن نمودنـد و هدایـت الکتریکـی و بـازده
محافظتـی ایـن مـواد را در مقابل تداخـل امواج الکترومغناطیسـی
مـورد بررسـی قـرار دادنـد .نتایـج نشـان داد فومهـای ترکیبـی
نانوکامپوزیتـی حـاوی  %2حجمی نانو الیـاف کربن دارای خواص
مناسـب بـرای بیشـتر کاربردهای عملی هسـتند.
قمصـری و همکارانـش [ ]30در سـال  2014اقـدام بـه تهیـه
فومهـای برپایـه اپوکسـی /میکروبالـن شیشـه حـاوی ترکیـب
یونـی مایـع بر پایـه ایمیدازولیـوم کردنـد .نتایج نشـان داد این
ترکیـب یونـی ،عاملـی بـرای بهبـود پخـش نانولولههـای کربن
اسـت و از طرفـی باعـث بهبـود اتصـال نانولولههـای کربنی به
بسـتر پلیمـری میشـود .مقایسـه نتایـج مربـوط به تأثیـر حضور
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مایـع یونـی و نانولولههـای کربـن و نیـز حضـور همزمـان هـر
دو ترکیـب بـر مقاومـت الکتریکی سـطحی در شـکل  10نشـان
داده شـده اسـت .مشـاهدهمیشـود کـه اسـتفاده هم-زمـان از
مایعـات یونـی و نانـو لولههـای کربنـی (نمونههـای set-1،
 set-2و  )set-3درمقایسـه بـا نمونههـای حـاوی مایـع یونـی به
تنهایـی (نمونههـای دارای کـد  )ILیـا نانولوله کربنی بـه تنهایی
(نمونههـای کـد  )CNTو نیـز نمونه شـاهد ( )Plainکاهش قابل
مالحظـهای در مقاومـت الکتریکـی سـطحی ایجـاد میکنـد.
 Shunmugasamyو همکارانـش [ ]31در سـال  2014خـواص
الکتریکـی فومهـای ترکیبـی برپایـه رزیـن وینیـل اسـتر و
میکروبالنهـای شیشـه را مـورد بررسـی قرار دادند .نتایج نشـان
داد کـه ثابت دی الکتریک با کاهش کسـر حجمـی میکروبالنها
و افزایـش ضخامـت دیـواره آنهـا افزایـش مـی یابد.
مطالعـات  Zhuو همکارانـش [ ]32دربـاره خـواص حرارتی و
الکتریکـی فومهـای ترکیبـی اپوکسـی /میکروبالن شیشـه نشـان
داد کـه ثابـت هدایـت حرارتـی ،ثابـت دی الکتریـک و اتلاف
دی الکتریـک فومهـای تهیـه شـده با افزایـش مقـدار میکروبالن
و کاهـش چگالـی آن کاهـش مییابـد کـه نشـان دهنـده ایـن
موضـوع اسـت کـه خـواص فـوم حاصلـه بیشـتر وابسـته بـه
خـواص میکروبالنها اسـت .در شـکل  11نمـودار ثابت هدایت
حرارتـی بـر حسـب کسـرحجمی میکروبالـن بـرای فومهـای
حـاوی میکروبالنهـای متفـاوت شیشـهای آورده شـده اسـت.
مشـاهدات  Winkelو همکارانش [ ]33در بررسی استحکام دی
الکتریـک فومهـای ترکیبی بـر پایه اپوکسـی/میکروبالن شیشـه
نشـان داد کـه اسـتحکام دی الکتریـک ایـن مـواد در دماهـای
پایین ( )77 Kبسـیار بیشـتر از اسـتحکام دی الکتریک این مواد
در دمـای محیـط اسـت .همچنیـن ایـن گـروه مشـاهده کردنـد
کـه سـیالنیزه کـردن میکروبالنها سـبب افزایش اسـتحکام دی
الکتریـک فومهـای حاصلـه در دمـای محیـط میشـود.
مطالعـات انجام شـده در مرکـز تحقیقات مواد ولتاژ باال توسـط
 Kesslerو همکارانـش [ ]34و نیـز  Mashkinو همکارانـش
[ ]35مربـوط بـه تفـاوت تأثیـرات مربـوط بـه نـوع میـدان
(متنـاوب یـا مسـتقیم) بـر اسـتحکام دی الکتریک و نیـز توزیع
میـدان الکتریکـی در درون فـوم ترکیبی نشـان داد که اسـتحکام
فومهـای ترکیبـی در میـدان مسـتقیم بسـیار بیشـتر اسـت.
همچنیـن نتایـج نشـان داد که توزیـع میدان الکتریکـی در درون
فـوم ترکیبـی به شـدت به میـزان رسـانایی نسـبی میکروبالن و
رزین وابسـته اسـت.
بررســیهای انجــام شــده توســط  Strauchو همکارانــش
[ ]36بــر روی فومهــای ترکیبــی نانوکامپوزیتــی نشــان داد
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شکل 10مقاومت الکتریکی سطحی فومهای ترکیبی حاوی نانو لولههای کربن و مایعات یونی []30

شکل 11نمودار ثابت هدایت حرارتی بر حسب درصد حجمی میکروبالن برای فومهای حاوی میکروبالنهای متفاوت شیشهای []32

کــه افــزودن میکروبالــن ســبب کاهــش شــدید ثابــت هدایــت
حرارتــی در ایــن فــوم هــا میشــود .همچنیــن مطالعــات ایــن
گــروه نشــان داد کــه افزایــش میــزان نانــو ذرات ســیلیکا در
فومهــای ترکیبــی نانوکامپوزیتــی ،بــا افزایــش جزئــی ثابــت
هدایــت حرارتــی همــراه اســت.
  5-3بررسی رفتارجذب آب فومهای ترکیبی

یکـی از مهمتریـن خـواص فومهـای ترکیبی ،جـذب آب پایین

آنهـا اسـت .همچنیـن این فومهـا دارای سـاختار کام ً
ال سـلول
بسـته هسـتند ،از ایـن رو مقـدار آب جذب شـده توسـط آنها
بسـیار کمتـر از فومهـای سـلول بـاز اسـت .جـذب آب کلـی
فومهـای ترکیبـی تحـت تأثیـر عاملهـای فراوانـی اسـت کـه
مهمتریـن آنهـا عبـارت اسـت از :ماهیـت تماس بین سـطحی
بیـن ماتریـس و میکروبالـن ،کسـرحجمی میکروبالـن ،اندازه و
مقاومـت میکروبالنهـا ،خـواص فیزیکـی و شـیمیایی پرکننـده
و رزیـن اتصـال دهنـده .همچنیـن باید توجه داشـت که سـطح
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شکل  12تغییرات وزنی فومهای ترکیبی بر حسب درصد بعد از غوطهوری در آب دریا و آب لولهکشی []37

تمـاس میکروبالن و بسـتر نقـش مهمی در جـذب آب فومهای
ترکیبی دارد.
در مطالعـهای کـه توسـط  ]37[ Sadlerو همکارانـش انجـام
شـد ،تأثیـر سـه نـوع مـواد  ،Eco-Coreچـوب بالسـا(Balsa
 )woodو فـوم  PVCتحـت غوطـهوری در آب بررسـی شـد.
 Eco-Coreمـاده جدیـد مقـاوم در برابـر آتـش اسـت کـه %83
وزن آن را خاکسـتر تشـکیل میدهـد .طراحـان کشـتی و هواپیما
از چـوب بالسـا و فـوم  PVCبه عنوان مواد هسـتهزا در سـاختار
سـاندویچی اسـتفاده میکننـد .در ایـن مطالعـه تغییـرات ابعادی،
افزایـش وزن و خـواص فشـاری بعـد از غوطـهوری در آب بـه
مـدت  4سـاعت تـا  500روز مورد بررسـی قرار گرفـت .مطابق
شـکل  12مشـاهده میشـود کـه  Eco-Coreبه خوبـی  PVCدر
برابـر جـذب آب (آب دریا و آب لوله کشـی) و تغییرات خواص
مقـاوم اسـت .در صورتـی کـه چـوب بالسـا تغییـرات ابعـادی و
تـورم زیـادی را بعـد از غوطـهوری در آب نشـان میدهـد.
 Guptaو همکارانـش [ ]38رفتـار جـذب آب و اثـر آن بـر
خـواص فشـاری فومهـای ترکیبی را مورد بررسـی قـرار دادند.
آنهـا دریافتنـد کـه مـدول فشـاری بـا افزایـش میـزان رطوبت
در فـوم کاهـش مییابـد و مشـاهده کردنـد اسـتحکام فشـاری
نمونههـای غوطـهور در آب ،بـا افزایـش دمـای آب از 25 °C
بـه  70 °Cکاهـش مییابـد .نکتـ ه قابـل توجـه دیگـر در کار
ایـن گـروه آن بـود کـه نمونههـای در معـرض آب  70 °Cافت
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شـدیدی در اسـتحکام فشـاری نسـبت به نمونههای خشـک از
خـود نشـان دادند.
 Karthikeyanو همکارانـش [ ]39تأثیـر جـذب آب فومهـای
ترکیبی اپوکسـی /الیاف شیشـه خرد شـده بر اسـتحکام فشـاری
در محیـط هـای آبـی (آب شـور یـا آب دریـا) و بخـار آب را
بررسـی کردنـد .نتایـج نشـان داد کـه نمونههایی کـه تحت بخار
آب قـرار میگیرنـد اسـتحکام فشـاری آنها کاهـش مییابد ،که
دلیـل آن میـزان جـذب آب زیـاد و آسـیب دیـدن میکروبالنهـا
و پیوندهـای بیـن سـطحی اسـت کـه از طریـق آزمـون SEM
مشـاهده شـد .از طرفـی ،اسـتحکام فشـاری نمونههایـی کـه
در آب شـور یـا آب دریـا قـرار گرفتنـد ،نسـبت بـه نمونههـای
خشـک افزایـش یافت .انـدازه بزرگ یونهای کلریـد و تغییرات
بـه وجـود آمـده در نواحـی کـه الیـاف تحت تنـش قـرار دارند،
دلیـل افزایش اسـتحکام فشـاری ذکر شـده اسـت.
 Earlو همکارانـش [ ]40بـر روی جذب آب فومهای پلیمری
سـلول بسـته مطالعـه کردنـد و دریافتنـد کـه افزایش جـرم فوم
کامپوزیتـی متناسـب با مجذور زمان اسـت.
 4نتیجهگیری
اضافـه شـدن میکروبالنهـا بـه رزیـن و تشـکیل فومهـای
ترکیبـی اگرچـه باعث ایجاد مزایـای فراوانی نظیر سـبکی و نیز
کاهـش ثابـت هدایـت حرارتـی و ثابـت دی الکتریک میشـود

آشنایی با فومهای ترکیبی و خواص آنها

امـا باعـث افـت قابـل توجه اسـتحکام به ویـژه از نوع کششـی
در کامپوزیـت حاصـل میشـود .همچنیـن اگرچـه در بسـیاری
کاربردهـا ثوابـت دی الکتریـک و هدایت حرارتـی پایین مزیت
محسـوب میشـوند امـا گاهـی تلفیـق سـبکی و نیـز هدایـت
حرارتـی یـا ثابـت دی الکتریـک باال مـد نظر اسـت .از این رو
تلاش بـرای بهبـود خـواص مکانیکـی و حرارتـی و الکتریکی
ایـن مـواد بـه طور گسـترده توسـط محققان مـورد توجـه واقع
شـده اسـت .در ایـن میـان بـا توجـه بـه ایـن کـه خـواص فوم
ترکیبـی ،وابسـته بـه سـه عامـل ماتریـس ،میکروبالـن و سـطح
تمـاس آنها اسـت ،محققـان با تمرکز بر ای عوامل ،توانسـتهاند
تـا حـدود زیـادی خـواص مطلـوب دلخـواه را ایجاد کننـد .به
عنـوان مثـال از تغییـر کسـر وزنـی ،چگالـی ،انـدازه و جنـس
میکروبالـن برای مهندسـی کردن خواص مکانیکـی ،دینامیکی-
مکانیکی و اسـتحکام ضربهای این فوم ها اسـتفاده شـده اسـت.
نتایـج بیانگـر آن اسـت کـه خـواص مکانیکـی و نیز اسـتحکام
ضربـهای ایـن فومهـا با افزایـش چگالـی میکروبالنهـا افزایش

و نیـز بـا افزایـش کسـر وزنـی آنهـا کاهـش مییابـد .علاوه
برایـن بررسـیهای دینامیکی-مکانیکـی فـوم هـا نشـاندهنده
آن اسـت کـه بـا افزایـش مقـدار میکروبالنهـا مـدول ذخیره و
اتلاف کاهـش میيابنـد .از طرفـی تقویـت ماتریـس بـه کمک
الیـاف سـبب افزایـش مـدول ذخیـره و کاهش اتالف میشـود.
همچنیـن بـرای بهبـود خـواص حرارتـی و الکتریکـی کـه در
سـالهای اخیـر توجـه زیـادی بـه آن شـده اسـت ،افـزودن
نانوسـاختارها و نیـز اصلاح خـواص ماتریس بـا افزودنیهای
مختلـف مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت .بـه عنـوان مثال پوشـش
دادن میکروبالنهـای شیشـه بـا نانولولههـای کربنـی سـبب
افزایـش  %86هدایـت حرارتـی این مواد شـده اسـت .از طرفی
اصلاح ماتریـس بـه کمـک حضـور مایعـات یونـی و اسـتفاده
همزمـان از نانـو لولههـای کربنـی سـبب افزایش قابـل مالحظه
هدایـت الکتريکـی شـده اسـت .بررسـی خواص جـذب آب و
نیـز تغییـر خـواص فومهـای ترکیبـی در محیط مرطوب نشـان
داده اسـت کـه میـزان جـذب آب و تغییر در خـواص ،به دمای
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اگـر چـه شـيمي و فنـاوری پلياورهها در سـالهـاي اخير مورد توجه واقع شـده اسـت،
امـا شـيمي اوره بـه صدهـا سـال پيـش برميگـردد .اوره اولين بار توسـط وهلر در سـال
 1829سـنتز شـد .از نظـر سـاختاري اوره هماننـد ديآميـدي اسـت كه از كربنيك اسـيد
مشـتق شـده اسـت .مطالعـه اوليه بـر روي پلياورهها توسـط بايـر انجام شـد .پلیاورهها
دسـتهای از االسـتومرها هسـتند کـه امـروزه کاربـرد وسـیعی در صنعت پیـدا کردهاند .در
سـال  2014مصـرف جهانـی پلـیاوره در حـدود  45000تن بود که بیـش از  %70آن در
زمینـه پوشـشها و مـوارد مشـابه و حـدود  %25آن در حـوزه تولیـد تجهیزات بـود .این
پلیمرهـا عمومـ ًا از واکنـش دیایزوسـیاناتها بـا دیآمینهـا از طریـق سـازوکار پلیمری
شـدن رشـد مرحلـهای تهیه می شـوند.
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 1مقدمه
تاریخچـه اصلـی اسـتفاده از پلیاورههـا به سـال  1948زمانی
کـه محققان خـواص حرارتی و نقطه ذوب سـامانههای مختلف
پلیمـری را ارزیابـی میکردنـد ،بـر میگـردد .آنها پلیاسـترها
پلیاتیلـن خطـی ،پلییورتـان ،پلیآمیدهـای آلیفاتیـک و
پلیاورههـا را بـا هم مقایسـه میکردنـد و دریافتند کـه پلیاوره
خـواص حرارتـی برتـر و نقطه ذوب بسـیار باالیـی دارد.
پلياورههـاي خطـي محصـوالت پليتراكمـي گرمانـرم بـا
سـاختارهاي آروماتيكـي يـا آليفاتيكـي هسـتند (شـکل .)1
O
R

NH

C

NH

شکل  2تهیه پلياورهها از واكنش بين ديايزوسياناتها و دي-آمينها

در صـورت یکسـان بـودن  Rو  ،'Rهموپلياورههـای خطـي
و در صـورت متفـاوت بـودن  Rو  'Rكوپلياورههـا بـه دسـت
ميآينـد .از واكنشـگرهاي داراي گروههـاي عاملـي بيشـتر
پلياورههـاي شـبكهاي مربـوط حاصـل ميشـوند.
از میـان تركيبـات موجـود ديايزوسـيانات 4 ،تركيـب بيشـتر
مـورد توجـه قـرار گرفتهانـد كـه عبارتنـد از MDI، HDI، TDI
و ( NDIشـکل .)3

n
R = alkyl, aryl

شکل  1ساختار عمومی پلیاورهها ی آلیفاتیک و آروماتیک

اختــاف دمــای نقطــه ذوب و شــروع تخريــب در پلياورههــا
يــا كوپلياورههــاي آليفاتيــك  50ْ Cتــا  100ْ Cاســت .ايــن
دســته از مــواد بــراي قالبگيــري اســتفاده ميشــوند .دمــاي
ذوب و تخريــب پلياورههــاي آروماتيــك ،نزديــك بــه هــم
اســت .نقطــه ذوب بــه وزن مولكولــي بســتگي دارد .وزن
مولكولــي بــا اندازهگيــري گرانــروی محلــول تعييــن ميشــود.
ايــن دســته از مــواد قابــل انحــال در بعضــي حاللهــاي
آلــي هســتند و در تهيــه الكهــا ،لعــاب و روكشهــا بــه كار
ميرونــد [1و.]2
 2روشهاي تهیه پلياوره ها
اســاس ســنتز پلياورههــا بــر پايــه واكنــش بيــن ديآمينهــا
بــا ســاختارهای آليفاتيــك ،آروماتيــك يــا هتروســيكليك و
دياكســيدکربن ،اكسيســولفيدکربن ،كربنيكاســترها ،فســژن،
يورتــان و دی ايزوســياناتها اســت [.]3
 1-2پليمره شدن افزايشي ديآمينها و دي-ايزوسياناتها

پلياورههــا بــه ســرعت از واكنــش پليمــره شــدن افزايشــي
بيــن ديايزوســياناتها و ديآمينهــا تشــكيل ميشــوند.
مزيــت مهــم ايــن واكنشهــا ايــن اســت كــه پل ـياوره بــدون
محصــوالت جانبــي تراكمــي تشــكيل ميشــود .تشــكيل
پلياورههــا از مــواد حــاوی واكنشــگرهاي دوعاملــي در
شــکل  2نشــان داده شــده اســت.
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شکل  3ديايزوسياناتهای مرسوم

تشـكيل پلياورههـا بـه روش پليمره شـدن محلولـي از واكنش
ً
كاملا شـناخته شـده اسـت .در تشـكيل
آميـن – ايزوسـيانات
پلياورههـاي خطـي آليفاتيـك ،اسـتفاده از حلال موجـب
اجتناب از شـاخهاي شـدن و شـبكهاي شـدن در اثر واكنشهاي
جانبـي ميشـود .پلياورههـاي آروماتيـك تمايـل كمتـري بـه
شـبكهاي شـدن دارنـد زيـرا ممانعـت فضايـي اتمهـاي زنجيـر
و گروههـاي عاملـي فعـال بـه دلیـل حضـور حلقههـاي بنـزن
ایجـاد میشـود.
حاللهـاي غيرپروتونـي قطبي نظيـر تترامتيلنسـولفون ()TMS
ديمتيلسولفوكسـيد ( ، )DMSOديمتيل-اسـتاميد ()DMAC
ديمتيلفرماميـد ( )DMFو  -Nمتيـل 2-پيروليـدون ()NMP
علاوه بـر اینکـه حاللهـای مناسـبي بـراي واكنشـگرها
هسـتند ،بـراي تشـكيل پلـياوره نيـز مناسـب هسـتند ،زيـرا از
رسـوبگيري اوليه محصـوالت با وزن مولكولـي پايين در طول
انجـام پليمـري شـدن جلوگيـري ميكنند و در غيـر اين صورت
تناسـب و اسـتوكيومتري گروههـاي عاملـي بـر هـم ميخـورد.

مروری بر تهیه ،خواص و کاربردها ی پلیاورهها

آليفاتيـك–

در مطالعـات اخيـر ،تعـدادی از پلياورههـاي
آروماتيـك و هتروسـيکليك– آروماتيـك بـا بازدههـاي بـاال به
ترتيـب از هگزامتيلـن ديآميـن بـا  TDIو  MDIو پيپرازيـن بـا
 HDIتهيـه شـدهاند .بـا توجـه به جـدول  ،1پلـياوره حاصل از
 TDIنسـبت بـه  MDIسـاختار متفاوتـي دارد .سـاختار پلياوره
حاصـل از  TDIنامتقـارن بوده و در نتيجه كام ً
ال بيشـكل اسـت
و گرانـروی بااليـي دارد .در رابطـه بـا فـرآورش پلياورههـاي
آروماتيـك بـا توجـه بـه نقطه ذوب بـاال و محدوديـت حالليت
آنهـا مشـكالتي وجـود دارد [.]4
جدول  1كوپلياورههاي آليفاتيك–آروماتيك و هتروسـيکليك–
آروماتيـك تهیـه شـده از ديآمينهـا و ديايزوسـياناتها را در
محلـول ديمتيل اسـتاميد/اكريلو نيتريل[.]4

( )aمحلول ( 0/2 )gr/dlاز اسيد سولفوريك  %95در دماي 25ْ C

O

بـراي غلبـه بـر ايـن مشـكالت از ديآمينهـاي آروماتيـك
–-Nاسـتخالف شـده همـراه بـا  MDIو  TDIدر محلـول
تتراكلرواتـان بـراي تشـكيل اوره اسـتفاده ميشـود كـه پيونـد
هيدروژنـي بيـن گروههـاي اورهاي حـذف ميشـود .بنابرايـن
بـا ديآميـن –Nفنيـلدار شـده ( )4و ( )5پلياورههاي بيشـكل

و قابـل حـل بـه آسـاني تهيـه ميشـوند كـه داراي  Tgپايين در
مقايسـه بـا پلياورههـاي اسـتخالف نشـده مربـوط هسـتند.

بـه طـور كلـي ،ايزوسـياناتها بـا تركيبـات داراي هيـدروژن
فعـال واكنـش ميدهند .سـرعت واكنش بـه صورت زيـر تغيير
ميكنـد.
> OHنوع اول > NH2آروماتيك > NH2آليفاتيك
> OHفنلي> OHنوع سوم >  OHنوع دوم >H2O
'COOH>RNHCONH-R'> R-NHCOO-R
آمينهـاي آلفاتيـك حتـي در دماهـاي پاييـن فوقالعـاده
واكنشپذيـر هسـتند .هـر چـه قـدرت بازي آمين بيشـتر باشـد
واكنشپذيـري آن بيشـتر اسـت .آمينهـاي آروماتيـك نوع اول
و آليفاتيـك نـوع دوم واكنشپذيـري مشـابهي دارنـد .آمينهاي
آروماتيـك نـوع اول نسـبت بـه آمينهـاي آليفاتيـك نـوع اول
سـرعت كمتـري دارنـد .ضمـن اینکـه عمومـ ًا آمينهـاي
آروماتيـك نـوع دوم واكنشپذيـري كمتـري دارنـد (جدول .)2
جدول  2واكنشپذيري نسبي آمينها با فنيل ايزوسيانات در
دياتيل اتر در 0ْ C
فعالیت نسبی

آمین

1/00

NH3

9/72

Ethylamine

8/22

n-propylamine

9/17

n-butylamine

9/17

n-amylamine

0/53

Aniline

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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اثــر اســتخالفها روي واكنشپذيــري ايزوســيانات بــه
ترتيــب ذيــل كاهــش مييابــد:
>2,4-(NO2)2>3,5-(NO2)2>4-NO2>3-NO2
2-NO2>> H,4-CH3,3-OCH3,4-OCH3

اســتخالفهاي الكترونگيرنــده روي ايزوســيانات ،ثابــت
ســرعت را افزايــش ميدهنــد .واكنــش بيــن ايزوســياناتها
و آمينهــا از نــوع خــود كاتاليســت اســت ،امــا ميتوانــد
توســط آمينهــاي نــوع ســوم يــا اســيدها كاتاليــز شــود.
واكنــش بيــن دي-آمينهــا و ديايزوســياناتها معمــوالً از
نــوع پليمــره شــدن محلولــي يــا پليمــره شــدن بيــن ســطحي
اســت [5و.]6
در پليمــره شــدن تــودهاي پليمرهــاي شــبكهاي ،غيرقابــل حل و
غيرقابــل ذوب بــه جــاي پلياورههــاي خطــي مــورد نظــر بــه
دســت ميآينــد .شــبكهاي شــدن از برهمكنــش گروههــاي
ايزوســيانات آزاد فعــال بــا اتمهــاي هيــدروژن فعــال از
گروههــاي اوره حاصــل ميشــود.
 2-2پليمره شدن ديآمينها با دياكسيدكربن يا مشتقات
آنها

از پليمــره شــدن تراكمــي ديآمينهــا بــا دياكســيدكربن يــا
مشــتقات آنهــا پلياورههايــي بــا بــازده بــاال تهيــه ميشــوند.
پلــي-اوره و پلــي تيواورههــاي بــا وزن مولكولــي بــاال از
واكنــش دياكســيد كربــن و ديآمينهــا در حضــور دي
فنيــل فســفيت و پيريديــن در دمــاي  40ْ Cو فشــار 20 atm
بــه دســت ميآينــد .واكنــش بــا تريفنيلفســفيت انجــام
نميشــود .امــا در حضــور مقــدار كاتاليــزوري از پيريديــن
هيدروكلرايــد پيــش م ـيرود .اســتفاده از اتيلــن كلروفســفيت
بــازده واكنــش بيــن دي-ســولفيدكربن يــا دياكســيدكربن
گازي و ديآمينهــاي آروماتيــك را تحــت شــرايط ماليــم
بــراي توليــد پليتيواورههــا و پلياورههــا افزايــش ميدهــد.
بــراي واكنــش دياكســيدكربن بــا ديآمينهــا در غيــاب
كاتاليســت ،دمــا و فشــارهاي بــاال مــورد نيــاز اســت [.]7
 3-2پليمره شدن ديآمينها با فسژن

پلياورههــا ،از واكنــش فســژن و ديآميــن نيــز تهيــه
ميشــوند .بــه طــور مشــابه بيــس (كرباميــل كلريــد) هــا از
ديآميــن و فســژن تهيــه ميشــوند.
 4-2پليمره شدن ديآمينها با اوره
از واكنــش ديآمينهــاي آليفاتيــك يــا آروماتيــك و اوره بــا
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اســتوكيومتري يكســان در دماهــاي بــاال پلياورههــا بــه همــراه
آزادســازي آمونيــاك ،تهيــه ميشــوند .واكنــش ميتوانــد در
حالــت مــذاب يــا در محلــول انجــام شــود .از واكنــش اوره
و دو ديآميــن مختلــف كوپلــي اورههــاي تصادفــي تهیــه
ميشــوند.
 5-2پليمره شدن ديآمينها با لیتیم کربنات

پلياورههــاي بــا وزن مولكولــي متوســط از واكنــش تراكمــي
لیتیمکربنــات بــا ديآمينهــاي آروماتيــك در حضــور تــري-
فنيلفســفين و هگزاكلرواتــان در پيريديــن تهيــه ميشــوند.
 6-2پليمره شدن ديآمينها با کربنیک استرها

از واكنــش ديآمينهــا و كربنيــك اســترها در دماهــاي بــاال
( )210-230ْ Cدر حــال كــروزول يــا فنــل ،پلياورههــا
ســنتز ميشــوند .واكنــش بــا  MgCl2در حضــور پيريديــن
بــه عنــوان كاتاليســت در دمــاي  120-130ْ Cانجــام ميشــود.
آمينوليزكربنيــك اســترهاي فعــال ماننــد بيــس (پارانيتروفنيــل)
كربنــات يــا بيس(2و-4دينيتروفنيــل) كربنــات ،پلياورههــاي
بــا گرانــروی بــاال ميدهــد .ســرعت ايــن واكنــش بــا
ديآمينهــاي آليفاتيــك بــه مراتــب از ديآمينهــاي
آروماتيــك بيشــتر اســت.
 7-2پليمره شدن ديایزوسیاناتها با آب

پلياورههــا از واكنــش ديايزوســيانات و آب نيــز تهيــه
ميشــوند (شــکل . )4
HOOC NHR NHCOOH

OCN R NCO + 2 H2O

شکل  4واكنش ديايزوسياناتها با آب

كرباميــك اســيد ناپايــدار بــه ایــن دلیــل كــه بــه آميــن تجزيــه
شــده بــه ســرعت بــا ايزوســيانات واكنــش ميدهــد ،مطلــوب
اســت .ديآميــن بــا ســرعت بيشــتری نســبت بــه آب بــا
ديايزوســيانات عمــل نكــرده واكنــش ميدهــد و در نتيجــه
پلــياوره بــا بــازده بــاال بــه دســت ميآيــد .واكنشپذيــري
آب بــا ديايزوســياناتها مشــابه الكلهــاي نــوع دوم اســت.
اثــر اســتخالف در واكنــش آب و ايزوســيانات مشــابه نتايــج
واكنــش ايزوســيانات بــا آمينهــا اســت .گفتنــی اســت کــه
ايــن واكنــش در تهيــه فومهــا كاربــرد دارد زیــرا در طــی ایــن
فراینــد گاز دیاکســیدکربن آزاد میشــود کــه در تهیــه فــوم
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مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
 3انواع پلی اورهها
 1-3همو پلي اورهها

هموپلــياوره ســاختار قطبــي دارد و داراي پيوندهــاي
هيدروژنــي اســت كــه نقطــة ذوب و بلورينگــي بــاالي آنهــا
از ايــن دو عامــل ناشــي ميشــود.
دمــاي ذوب هموپلــي اورههــا بــا ســاختار هتروســيكلي يــا
آروماتيكــي كمــي باالتــر از نقطــه ذوب آنهــا بــا ســاختار
آليفاتيكــي اســت .تقــارن در حلقــة  1و  -4فنيلــن در زنجيــر
پليمــر ،نقطــه ذوب را افزايــش ميدهــد ،در حالــي كــه
حلقههــاي  1و  -3فنيلــن بــه ميــزان كمتــري دمــاي ذوب را
افزايــش ميدهنــد.
 2-3كوپلياورهها

پلــي (اوره – اســتر) هــا نيــز از جملــه پليمرهــاي بلــور مايــع
نويــن هســتند كــه منومــر اوليــه آنهــا از واكنــش  2و -4
تولوئــن ديايزوســيانات بــا پارا–آمينــو فنــل در حــال DMF
تهيــه ميشــود و ســپس از واكنــش ديال بــا ترفتالوئيلكلرايــد
در حــال ديمتيلاســتاميد ،پليمــر بلــور مايــع اوره – اســتر
تهيــه ميشــود [.]8
 4-3رزينهاي پلياوره

رزينهــاي پلــياوره از واكنــش منومرهــاي شــامل گــروه
عاملــي آمينــي يــا پليآمينهــا بــا ايزوســياناتها مشــتق
ميشــوند .گــروه ايزوســيانات ميتوانــد بــا آب واكنــش
دهــد و پوش ـشهاي پل ـياورهاي بــا پخــت رطوبتــي را توليــد
كنــد .فراينــد واكنــش پخــت بــا رطوبــت در معادلههــاي
شــکل  6نشــان داده شــده اســت.

كوپلياورههــا كاربردهــاي عملــي زيــادي دارنــد .فرمــول
عمومــي كوپلــي اورههــا در شــکل  5نشــان داده شــده اســت،
كــه  Rو  'Rميتواننــد آليفاتيــك ،آروماتيــك يــا هتروســيکليك
باشــند.
( NH − R − NHCONH − R ′ − NHCO ) n
شکل  5ساختارعمومی کوپلیاورهها

تلفیــق ســاختار پلـیاوره بــا ســایر پلیمرهــا نظیــر پلییورتــان،
پلی-اســتر ،پلیآمیــد و ســایر پلیمرهــا منجــر بــه گســترش
کاربــرد آنهــا در صنایــع مختلــف شــده اســت.
 3-3پلياورههاي بلور مايع

روشهــاي مناســبي بــراي تلفیــق خــواص شــاخص
پليمرهــاي بلــور مايــع و پلياورههــا وجــود دارد .بــا ايــن
وجــود پلياورههــاي بلــور مايــع كمتــر در مقــاالت مشــاهده
ميشــوند ،زيــرا دمــاي ذوب پلياورههــاي آروماتيــك در
بيشــتر مــوارد باالتــر از دمــاي تخريــب آنهــا اســت كــه از
چگالــی بــاالي پيوندهــاي هيدروژنــي درون مولكولــي و زنجير
صلــب ماكرومولكولــي ناشــي ميشــود.
در ســال  1997ولينســكا ( )Wolinskaپلــياوره بلــور مايــع
را از واكنــش  4-4ديآمينــو بيفنيــل بــا  2و  -4تولوئــن
ديايزوســيانات و پلياكســي تترامتيلــن ديال تهيــه كــرد
و در ســال  1999دو نــوع از پلياورههــاي بلــور مايــع از
 -4-4ديآمينــو بيفنيــل يــا ارتوتولوئيديــن بــا 1و -6هگــزان
ديآميــن و 2و -4تولوئــن ديايزوســيانات تهيــه شــدند.

شکل  6فرايند واكنش پخت با رطوبت

گــروه ايزوســيانات بــا آب واكنــش كــرده و حــد واســط
كرباميكاســيد را توليــد ميكنــد ،كــه ناپايــدار بــوده ،بــه
ســرعت بــه آميــن و دياكســيدکربن تجزيــه ميشــود .آميــن
حاصــل بــا گــروه ديگــري از ايزوســيانات واكنــش ميدهــد و
شــبكه اورهاي را توليــد ميكنــد [.]9
 4خواص فيزيكي و شیمیایی پلياورهها

 1-4دماي ذوب

ســاختار قطبــي پلياورههــا باعــث ميشــود كــه نقطــه ذوب
باالتــري نســبت بــه پليآميدهــاي مربوطــه داشــته باشــند
زيــرا انســجام (چســبندگي) مولكــول در آنهــا بيشــتر اســت.
پلــي اورههــاي آليفاتيــك نقطــه ذوب پايينتــري نســبت بــه
پلياوره-هــاي آروماتيــك دارنــد .در پلياورههــاي آليفاتيــك
بــا افزايــش گــروه متيلــن نقطــه ذوب كاهــش مييابــد.
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مــقــاالت عــلــمــی

 2-4دماي انتقال شيشهاي ()Tg

 Tgبـه سـاختار بسـتگي دارد و براي سـاختارهاي آليفاتيك زير
 100 ْ Cو بـراي پلياورههـاي آروماتيـك باالي  100 ْ Cاسـت.
 3-4حالليتپذيري

پلياورههـا بـه دلیل سـاختار قطبـي که دارنـد در حاللهاي آلي
كمتـر حـل ميشـوند ،پلياورههـاي آليفاتيـك در حاللهايـي
نظيـر فنـل ،كـروزول و اسيداسـتيك قابـل حـل هسـتند ،امـا
پلياورههـاي آروماتيـك در حاللهـاي قطبـي غيرپروتونـي
نظيـر  DMF ، NMPقابـل حـل هسـتند .تقـارن يـا عـدم تقارن
منومرهـاي آروماتيـك در حالليـت پلياورههـا مؤثـر اسـت.
 4-4جمعشدگی در طول پخت

چـون شـکلگیری پلیاورههای االسـتومری بر اسـاس واکنش
گرماسـخت اسـت ،در طـول پخـت مقـداری جمعشـدگی
خطـی اتفـاق میافتـد .این انبسـاط /انقبـاض حرارتـی به علت
تغییـرات دمـا نیسـت .مقدار کل جمعشـدگی بـه ترکیبات فعال
ایزوسـیانات و اجـزای ترکیـب رزیـن بسـتگی دارد .حتـی اگر
سـامانههای االسـتومری ازدیـاد طولـی بیـش از  %200داشـته
باشـند ،ایـن افزایـش جمعشـدگی خطـی ممکـن اسـت بـه
حـدی شـدید باشـد که گوشـهها و لبههـای به کار گرفته شـده
را پیچانـده و منجـر بـه تخریب شـود .سـامانههای االسـتومری
پلـیاوره بایـد برای پوشـشها و کاربردهای مشـخص ،از پیش
طراحی شـوند.
 5-4مقاومت در برابر هوازدگی

از دیـدگاه عملکردی ،سـامانههای آروماتیکـی پلیاوره مقاومت
خوبـی در برابـر نـور ماورابنفـش دارند ولـی حتی با اسـتفاده از
تثبیتکنندههـای نـور  UVو آنتیاکسـیدانها در محیطهـای
بیرونـی بعـد از مدتـی  ،کمرنـگ یـا بیرنگ میشـوند.
سـامانههای آلیفاتیکی پلـیاوره ،مقاومت عالـی در برابر تخریب
توسـط اشـعه ماورابنفش دارنـد و برای انـواع کاربردهای داخلی
و بیرونـی اسـتفاده میشـوند .با اصلاح سـامانههای آروماتیکی
و بـا قرار دادن ایزوسـیاناتها یـا زنجیر افزایندههـای آلیفاتیکی،
بهبـود در ثبـات رنگ به دسـت میآید .با این حـال این پلیمرها
هنـوز هـم ترکیبـات آروماتیک در زنجیـر اصلی پلیمـری دارند
و در عمـل ثبات رنگی کاملـی ندارند.
 6-4پايداري حرارتي

پلياورههـا پايـداري حرارتـي باالتـري نسـبت بـه پلييورتانها و
پايـداري حرارتي پايينتري نسـبت بـه پليآميدها دارنـد .پايداري
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حرارتـي گـروه اورهاي به فاز آن در دماي حرارتي وابسـته اسـت.
بـرای مثـال پليهگزامتيلـن اوره بـا نقطـه ذوب  300 ْ Cرا ميتوان
تـا دمـاي  260 ْ Cبدون تخريب حـرارت داد.
 7-4پايداري هيدروليزی

پلياورههـا از پايـداري شـيميايي خوبـي در برابـر آبکافـت
تحـت شـرايط اسـيدي و بـازي برخـوردار هسـتند [10و .]11
 5كاربرد پلي اورهها
پلياورههـا كاربردهـای متنوعـی دارنـد .از پلياورههـا در
جوهرهـا ،رنگدانههـا ،داروهـا و ميكروكپسـولدار كـردن
علفكشهـا اسـتفاده ميشـود .پلياورههـاي شـامل گروههـاي
كربوكسـيليك و سـولفونيك ،پليالكتروليتهايـي بـا ویژگـی
آبدوسـتي و اثـرات بافري هسـتند و بـه عنـوان مبادلهگر يوني
عمـل ميكننـد ،كـه براي زدون قيـر ،روغن و مـواد ديگر از آب
زائـد بـه طريـق شناورسـازي بـه كار ميرونـد.
همچنيـن از آنهـا بـه عنـوان عايـق الكتريكي سـيمهاي مسـي،
بـا انعطافپذيـري بـاال و مقاومـت در برابـر گرمـا و سـاييدگي
اسـتفاده ميشـود.
بـراي اسـتخراج نفـت از چاههـاي نفتـي بـا تزريـق پليآمين و
پليايزوسـيانات در چـاه ،پلـياوره توليد ميشـود كـه در تجمع
شـنهاي روغنـي و جلوگيـري از ريـزش و متورم شـدن خاك
رس نقـش دارد .از پليمرهـاي تجـاري حـاوي گـروه اورهاي
بـراي پوشـش سـطح اسـتفاده ميشـود .كاربـرد پلياورههـاي
بلور مايـع در پليمرهاي زيسـت تخريبپذيـر ،پيزوالكتریکها،
غشـاهاي نفوذپذيـر ،مـواد دارویـي و مـواد مقـاوم در برابـر
آبکافـت گزارش شـده اسـت.
سـامانههای دو جزئـی پوشـش و الیهنشـانی پلـیاورهای
جدیدتریـن فنـاوری در صنعـت پوشـش و الیهنشـانی بـه
شـمار میرونـد .سـامانههای پلـیاوره برخـی مواقـع بـه عنوان
سـامانههای دو جزئـی اصالحشـده پلییورتانـی توصیـف
شـدهاند ،ولـی بـا ایـن کـه هـر دو سـامانه برخـی ویژگیهـای
مشـترک دارنـد ولی سـامانه پلـیاوره به خـودی خـود فناوری
منحصـر بـه فـردی اسـت.
سـامانههای دو جزئـی پلـیاوره ،هماننـد سـامانههای دو جزئی
پلییورتـان عمـل کـرده ،معمـوالً در کمتـر از  30ثانیـه ،بـدون
اسـتفاده از کاتالیسـت پخت شـده خشـک میشـوند.
سـرعت خشـک شـدن ایـن سـامانهها منجـر میشـود کـه
در طیـف گسـتردهای از شـرایط محیطـی ،بـه شـکل مقـاوم و
یکنواخـت رفتـار نماینـد .زمـان واکنـش خشـک شـدن تقریبـ ًا
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شکل  9مخازن پوشش داده شده با پلیاوره
شکل  7سامانه درزگیری با پلیاوره

شکل  8ترمیم ترک پلها با پلیاوره

مسـتقل از رطوبـت محیط اسـت .سـامانههای پلـیاوره معموالً
فاقـد حلال یـا ترکیبـات آلی فـرار هسـتند.
سـامانههای پلـیاوره بـا فعالیت کاهـش یافته ،واکنـش کندتر و
زمـان پخـت قابـل تنظیـم و اصلاح شـده در زمینـه درزگیر و
سـامانههای پرکننـده کاربـرد پیـدا کردهاند.
پوشـــشهای االســـتومر پلـــیاوره از واکنـــش میـــان جـــزء
ایزوســـیانات و جـــزء مخلـــوط رزیـــن بـــه دســـت میآیـــد،
ایـــزو ســـیاناتها میتواننـــد آروماتیـــک یـــا آلیفاتیـــک
باشـــند و میتواننـــد منومـــر ،پلیمـــر یـــا هـــر مخلـــوط
افزایشـــی از ایزوســـیانات پیـــش پلیمـــری باشـــند.
پیـــش پلیمـــر یـــا پیـــش پلیمـــر کاذب میتوانـــد از رزیـــن
پلیم ــری ب ــا گ ــروه پایان ــی آمین ــی ی ــا رزی ــن پلیم ــری ب ــا
گـــروه پایانـــی هیدروکســـیلی تشـــکیل شـــود.
مخل ــوط رزی ــن بای ــد از رزی ــن پلیم ــری ب ــا گ ــروه پایان ــی

آمینـــی و یـــا زنجیرافزایندههـــای بـــا گـــروه پایانـــی آمینـــی
باش ــد .رزی ــن پلیم ــری ب ــا گ ــروه پایان ــی آمین ــی بای ــد فاق ــد
هرگونـــه بخـــش هیدروکســـیلی باشـــد .وجـــود عامـــل
هیدروکســـیل نتیجـــه تبدیـــل ناقـــص بـــه رزیـــن پلیمـــری
بـــا گـــروه پایانـــی آمینـــی اســـت.
همچنیـــن ممکـــن اســـت ترکیـــب رزیـــن حـــاوی مـــواد
افزودن ــی ی ــا اج ــزای پرکنن ــده باش ــد ،ای ــن م ــواد افزودن ــی
ممکـــن اســـت شـــامل ترکیبـــات هیدروکســـیلدار هماننـــد
رنگدانههـــای پیـــش پراکنـــده در حامـــل پلـــیال باشـــد.
پلــیاوره ه ــا ب ــه عن ــوان م ــاد ه چن ــد منظ ــوره مس ــدودکننده
و درزگیـــر اســـتفاده میشـــوند .پلیاورههـــا درزگیرهایـــی
منعط ــف و ب ــا دوام هس ــتند ک ــه مان ــع ورود ه ــوا میش ــوند
و قابـــل اســـتفاده در انـــواع درزهـــای ســـاختمان هســـتند
(شـــکل  .)7پلـــیاوره بـــه دلیـــل خاصیـــت ازدیـــاد طـــول
زیـــاد و اســـتحکام کششـــی بـــاال بـــرای پـــر کـــردن تـــرک
پلهـــا مناســـب اســـت .زمـــان پخـــت ســـریع و عـــدم
حساســـیت بـــه رطوبـــت بـــرای نصـــب ســـریعتر ،منجـــر
بـــه کاربردهـــای گســـتردهتر میشـــود (شـــکل .)8
پوشـــشهای پلـــیاوره ،مخـــازن فـــوالدی را از خوردگـــی،
مـــواد شـــیمیایی و هوازدگـــی و عوامـــل محیطـــی حفاظـــت
میکننـــد .پلیاورههـــا بـــرای افزایـــش طـــول عمـــر
مخـــازن ،کارآمـــد بـــوده ،ویژگیهـــای ســـاختاری مناســـبی
ارائ ــه میدهن ــد .پوشــشها و آس ــترهای پلــیاوره در مقاب ــل
بســـیاری از مـــواد شـــیمیایی و صنعتـــی مقـــاوم هســـتند .بـــا
مزایــای کاربــرد ســریع و توانایــی چســباندن بســترهای آمــاده
شـــده مناســـب ،پلیاورههـــا بـــرای پوشـــش اولیـــه مخـــازن
ذخیرهســـازی ،گزینـــه ایدهآلـــی هســـتند (شـــکل .)9
سـامانههای کفپـوش پلـیاوره علاوه بـر مزایای سـامانههای
کفپـوش پلییورتـان ،قابلیـت نصـب و کاربری سـریع دارند.

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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شکل  10کفپوش پلیاورهای

رفـت و آمـد بسـیار مقـاوم و

پلیاورههـا بـرای محیطهـای پـر
عالـی هسـتند .آنهـا در اتاقهـای تمیز/کثیـف بـه عنـوان عایق
آب و پوشـش محافظ برای جلوگیری از نظافت روزانه اسـتفاده
میشـوند .در مکانهـای حسـاس ،بـا طراحـی کفپوشهـای
پلـیاورهای بهبودیافتـه و انعطافپذیـر ،میتـوان از آنهـا بـه
عنـوان ضربهگیـر بـرای محافظـت از اشـیایی کـه ممکن اسـت
روی کـف بیفتنـد ،اسـتفاده کرد (شـکل .)10
برخـی پلیاورههـا بـه علـت خاصیـت آبگریـزی و مقاومـت
در برابـر مـواد شـیمیایی معمـوالً در قطعـات ماشـین اسـتفاده
میشـوند .ماشـینهای بـاری سـبک بـا پوششـی از جنـس
پلـیاوره از اسـتحکام و مقاومـت در مقابـل سـایش بهرهمنـد
میشـوند .ایـن ماشـینها معمـوالً بـرای حمـل بارهایـی ماننـد
زغـال ،شـن و دیگـر مـواد سایشـی اسـتفاده میشـوند (شـکل
1[ )11و  5و  7-9و .]11
 6نتیجهگیری

شکل  11پوشش پلیاورهای بر روی ماشین باری
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پلیاورههـا ،گـروه مهمـی از پلیمرهـای تراکمـی هسـتند کـه
معمـوالً از واکنـش دیایزوسـیاناتها بـا دیآمینهـا تهیـه
میشـوند .خـواص منحصربهفـرد ایـن پلیمرهـا موجـب شـده
اسـت تـا کاربردهـای گسـتردهای از ایـن پلیمرهـا در صنایـع
مختلـف بـروز کنـد .پلياورههـا در جوهرهـا ،رنگدانههـا،
داروهـا و ميكروكپسـولدار كـردن علفكشهـا ،مبادلهگـر
يونـي ،عايـق الكتريكـي بـراي سـيمها ،اسـتخراج نفـت ،انـواع
پوشـشها و پوشـشهای سـطح ،مـواد زيسـت تخريبپذيـر،
غشـاهاي نفوذپذيـر ،مـواد دارویـي و مـواد مقـاوم در برابـر
آبکافـت و مـوارد دیگـر کاربـرد دارنـد.

 خواص و کاربردها ی پلیاورهها،مروری بر تهیه
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قالبگیـری مولکولـی روشـی اسـت که بـهموجـب آن میتـوان در پلیمرهـای مصنوعی
محلهـای شناسـایی گزینشـی ایجـاد کـرد .پلیمرهـای قالـب مولکولـی به علـت توانایی
در تشـخیص مولکولـی دقیـق ،کاربـرد در زمینههـای مختلف علـوم از جمله جداسـازی
فـاز جامـد ،کروماتوگرافـی و حسـگرهای شـیمیایی مـورد توجـه قرارگرفتهاند .حسـگر
شـیمیایی ابـزاری اسـت کـه اطالعـات شـیمیایی ماننـد غلظـت یک جـزء یـا کل اجزای
موجـود در نمونـه را بـه عالیـم مفیـد قابـل تحلیـل تبدیـل میکنـد .در ایـن پژوهـش به
کاربـرد پلیمرهـای قالـب مولکولـی بـه عنـوان حسـگر شـیمیایی مـواد منفجـره پرداخته
شـده اسـت .ایـن حسـگرها میتواننـد بر پایـه میکروباالنـس بلور کوارتـز ،رامان یـا نانو
سـاختارها اسـتوار هسـتند .بیشـترین مونومـر عاملـی مـورد اسـتفاده در پلیمرهـای قالب
مولکولـی متاکریلیـک ( )MAAاسـید اسـت که با اسـتفاده از عامل شـبکهای کننـده اتیلن
گلیکـول دی متاکریلات ( )EGDMAبـرای شناسـایی ترکیبـات نیتروآروماتیکـی نظیـر
ترینیتروتولوئـن ( )TNTبـه کار رفتـه اسـت.

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
کاربـرد فنـاوری قالبگیـری مولکولـی در علـوم مختلـف
پیشـینهای  40سـاله دارد .خالصـهای از تاریخچـه قالبگیـری
مولکولـی در جـدول  1ارائه شـده اسـت .از نظـر مفهومی ،این
روش شـامل سـاخت مـواد مصنوعـی (غیـر زنـده) بـا قابلیـت
اتصـال انتخابـی بـه مولکولهای هـدف اسـت [ .]2 ,1قالبگیری
مولکولـی روشـی اسـت کـه بـه موجـب آن میتـوان در
پلیمرهـای مصنوعـی محلهای شناسـایی گزینشـی (Selective
 )Recognition Sitesایجـاد کـرد .بهعبـارت دیگر ،قالبگیری
مولکولـی ،فرآینـدی بـا هـدف سـنتز پلیمرهـای شناسـاگر
مولکولهـای خـاص اسـت [ .]3با اسـتفاده از روش قالبگیری
مولکولـی پلیمـری( )Molecular Imprinting Polymersبـا
اسـتفاده از پلیمـر کـه در آن منافـذی بـا شـکل دقیـق حکاکـی
شـده اسـت ،گیرندههـای مصنوعـی بـه وجـود آورد کـه امکان
شناسـایی دقیـق مولکولـی را فراهـم میکننـد [.]4
 2پلیمرهای قالب مولکولی
پلیمرهـای قالـب مولکولـی دارای حفرههـای تشـخیص ویژه با
تمایـل شـیمیایی باال برای جـذب مولکولهای هدف در شـبکه
پلیمـری هسـتند .این کارایی با تشـکیل شـبکه پلیمـری با عامل
شـبکهای کننـده ( )Cross-Linked Agentبیـن مونومـر عاملی
( )Functional Monomersو ترکیـب هـدف (الگـو) به دسـت
میآیـد [ .]12اسـتخراج فاز جامـد ((Solid Phase Extraction

 ،]15-13[ )(SPEنسـخههای مصنوعـی آنتیبادیهـا بـه عنوان
اجـزای ایمنـی سـنجی [ ]18-16و گیرندههـای مصنوعـی
(حسـگر) [ ]21-19از مهمتریـن کاربردهـای پلیمرهـای قالـب
مولکولـی هسـتند .در دسـترس بـودن مـواد ،هزینـه کـم ،دوام
و اسـتحکام از مزایـای پلیمرهـای قالـب مولکولـی بـا کاربـرد
حسـگر اسـت [ .]22اجزای سـازنده پلیمرهای قالـب مولکولی
شـامل مونومـر عاملـی ،مونومـر غیرعاملـی (قالـب) ،مولکـول
الگـو ،عامـل شـبکهای کننـده ،آغازگـر و حلال اسـت [.]5
سـازوکارهای قالبگیـری مولکولـی بـه صـورت قالبگیـری
کوواالنسـی [ ،]23غیرکواالنسـی [ ]10و نیمهکواالنسـی []12
اسـت .شـکل  1طرحـوارهای از مراحـل فرآینـد قالبگیـری
مولکولـی را نشـان میدهد.
الـف) اتصـال مولکـول هـدف (الگو) بـه مونومـر :مولکولهای
هـدف بـه عنـوان الگوهایی بـرای آرایـش فضایـی مونومرهای
عاملـی ،عمـل میکننـد .چنیـن آرایشـی تابعـی از قـدرت
برهمکنـش مونومرهـا و مولکـول الگـو اسـت.
ب) پلیمـره شـدن :پلیمـره شـدن ،سـبب حفـظ دائمـی آرایش
مکانـی مونومرهـا میشـود .پليمـره شـدن معموالً بـا روشهای
تـودهاي ( ،]26-24[ )Bulk Polymerizationرسـوبی [,27
 ،.]28تعلیقـی (،.]29,30 ,27[ )Suspension Polymerization
مینـی امولسـیونی [ ،.]31متـورم چنـد مرحلـهای (Multistep
 ،]27,28,32[ )Swelling Polymerizationهستهپوسـته []33
و سـل-ژل [ ]34انجـام میشـود.
ج) اسـتخراج الگـو :بـه منظـور ایجـاد حفرههـای خالـی

جدول 1تاریخچه قالبگیری مولکولی
سال
1930

پولياكف

1940

پائولينگ ( ) Linus Paulingقالبگیری آنتی بادی های هم شکل و هم اندازه آنتی ژنها

توان اتصال ترجیحی سیلیکا به حالل

[]5
[]6

ديكي ()Frank Dickey

جاذبهای اختصاصی رنگها با استفاده از سیلیکا

[]7

محققین مختلف

فاز جامد کروماتوگرافی

[]5

1977

ولف ()Günter Wulff

سنتز پلیمرهای قالب مولکولی به روش کواالنسی

[]8

1978

شیا ()Shea

ساخت گیرندههای مصنوعی بر پایه پلیمرهای قالب
مولکولی

[]9

1981

موسباخ (  )Klaus Mosbachقالب گیری مولکولی به روش غیرکواالنسی

1949
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تشکیل مجتمعهای پیش پلیمره با استفاده از برهمکن 
شهای
غیرکواالنت

[]10
[]11

پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان شناساگر مواد منفجره

شکل  2طرحواره نحوه تشخیص به وسیله  QCMپوشش داده شده با
]45[ MIP

شکل  1طرحواره مراحل قالبگیری مولکولی الف) اتصال مولکول هدف
(الگو) به مونومر ب) پلیمره شدن ج) استخراج الگو د) اتصال مجدد
مولکول هدف (الگو) []5

(قالبگیـری شـده) در شـبکه پلیمـری که مکمل مولکـول الگو
از نظـر انـدازه ،شـکل و گروههـای عاملـی هسـتند .اسـتخراج
میتوانـد توسـط سوکسـله (،]36 ,35[ )Soxhlet Extraction
مایـع تحـت فشـار(،]37[ Pressurized (Fluid Extraction
امـواج ماکروویـو [ ،]38ماورای صوت [ ]41-39و سـیال فوق
بحرانـی [ ]42صـورت پذیـرد.
د) اتصـال مجـدد مولکـول هـدف (الگـو) :زمانـی کـه مولکول
هـدف و پلیمـر دوبـاره در تمـاس بـا هـم قـرار میگیرند.
 3حسگرهای شناساگر مواد منفجره برپایه پلیمرهای
قالب مولکولی
 1-3حسگـرهای میکـروباالنس بلور کوارتـز (Quartz
)Crystal Microbalance QCM

ایـن حسـگرها هسـته بلـوری پیزوالکتریـک دارند .هـر الیهای
کـه بـر روی ایـن بلـور نشـانده شـود در صورتـی کـه میرایـی
نداشـته باشـد ،باعـث افزایـش جـرم و بـه بیانـی قطـر بلـور و
در نتیجـه باعـث کاهـش فرکانـس ذاتـی ایـن بلـور میشـود.
فرکانـس نوسـان بلـور کوارتـز تا حدودی وابسـته بـه ضخامت
آن اسـت .بـا در نظـر گرفتـن برخـی فرضها برای سادهسـازی
میتـوان تغییـر در فرکانـس را بـه تغییـر در جـرم ماده رسـوب
شـده ارتبـاط داد [.]43
در طـول سـاخت حسـگر ،پوششـی از پلیمر قالـب مولکولی به
عنـوان مـاده حسکننـده مؤثـر بـر روي دیسـک قـرار میگیرد.
در زمـان کار ،نمونههایـي از گاز ،جـذب سـطح پلیمر میشـود

و جـرم آن را افزایـش میدهـد و در نتیجـه موجـب کاهـش
فرکانـس رزونانـس آن میشـود .بـا ایـن تغییـر میتـوان گاز
مـورد نظـر را شناسـایی کرد .فرکانـس با جرم گاز جذب شـده
توسـط پلیمـر نسـبت عکـس دارد .یکـی از مزیتهـاي اصلـی
حسـگر  QCMکـه امـکان تهیـه گونههـای متنوعـی از این نوع
جسـگر شـده اسـت ،توانایـی کنتـرل گزینشپذیـري بـا اعمال
پلیمرهـاي مختلـف بر روي بلور کوارتز اسـت [ .]44در شـکل
 2نحـوه عملکـرد این نوع حسـگرها نشـان داده شـده اسـت.
 2-3طیف نگاری رامان با پایه MIP

طيـف نـگاري رامـان يكـي از روشهـاي طيـف نـگاري بـر
اسـاس پراكندگـي غيراالسـتيك نـور تـك رنـگ ليـزر اسـت.
هنگاميكـه نـور تـك رنـگ ليـزر ،بـه نمونـه برخـورد ميكند،
بخشـي از نـور پراكنـده ميشـود .در نـور پراكنـده شـده عالوه
بـر فركانـس نـور فـرودي (پراكندگـي رايلـي) تابشهايـي در
فركانسهـاي متفـاوت نيـز مشـاهده ميشـود كـه پراكندگـي
رامـان ناميـده ميشـود .ميـزان اختلاف فركانس نور تابشـي و
پراكنـده شـده ،به فركانـس نوسـان پيوندهاي اتمـي موجود در
مـاده مـورد مطالعـه بسـتگي دارد .لـذا ميتـوان بـا ثبـت ميزان
پراكندگـي در هـر فركانـس به سـاختار مولكولي نمونـه پيبرد.
بـه ايـن ترتيـب طيـف رامـان ميتوانـد بـه عنـوان اثر انگشـت
نمونـه بـه كار گرفته شـود .ايـن ويژگي طيف سـنجي رامان ،آن
را بـه ابـزاري قدرتمنـد در شناسـایی مـواد منفجره بدل سـاخته
اسـت [.]46
دو روش بـرای افزایـش شـدت طیـف عـادی پراکندگـي
رامـان و ایجـاد طیـف ارتقـا یافتـه پراکندگـی سـطحی رامـان
(( )Surface-Enhanced Raman Scattering(SERSوجـود
دارد .اولـی عبـارت اسـت از افزایـش پراکندگـی رامان توسـط
جـذب مولکولهـای مـورد بررسـی در سـطوح زبـر فلـزی و
دیگـری مجـاورت مولکولهـای مـورد مطالعـه در شـکافها و
رخنههـای موجـود در نانوسـاختارها [.]47
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شکل  3حسگری  MIP-SERSاز نمای جانبی []48
شکل  5تصویر میکروسکوپ الکترونی غشای آلومینا []50

حـدود  3میکـرو مـوالر اسـت [.]48
 3-3نانوساختارها با پایه MIP

شکل  4فرآیند تشکیل ]48[ MIP-SERS

شـکل  3الیـه (( )SERS (SERS Substrateبا آرایش شـبکهای
()Grid Patternو فیلـم  MIPپوشـش داده شـده بـر روی آن و
سـطح مقطـع واکنـش میان اشـعه تابیده شـده بر روی پوشـش
 MIPرا نشـان میدهد.
هولـتآف (  )Holthoffو همکارانـش ،سـل دوپـه
شـده بـا ( TNTبـه عنـوان مولکـول الگـو) حاصل از
پلیمـره شـدن ( APTESبـه عنـوان منومـر عاملـی)،
 MPTMSو ( )Methyltriethoxysilane) C1-TriEOSبـه
ترتیـب بـه عنوان منومرهـای سـازهای و عامل شـبکهای کننده)
را در حلال پروژنیـک اسـتونیتریل ( )Acetonitrileبـه روش
پوشـشدهی چرخشـی بـر روی الیـه کارلیـت ()Klarite
پوشـش داده ،پـس از حـذف الگو بـرای شناسـایی  TNTبه کار
گرفتهانـد (شـکل  .)4ثابـت تجزیـه ()Dissociation Constant
ایـن حسـگر  )2/3 ± 0/3(×10-5 Mاسـت .ایـن مقـدار ثابـت
تجزیـه بـه این معنی اسـت که تجزیـه کمپلکـس  MIPو نمونه
بسـیار کنـد و در نتیجه بسـیار پایدار بوده ،حد شناسـایی آن در
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اسـاس اسـتفاده از  MIPدر نانوسـاختارهای شـامل نانولولههـا،
نانوسـیمها ،نانوکرههـا و  ...ثابـت کـردن ()Immobilization
کوواالنسـی الگـو بـر روی نانوسـاختارهای جامـد اسـت.
بـرای ایـن منظـور از غشـای آلومینـا اسـتفاده میشـود (شـکل
 .)5آلومینـای آنـدی متخلخـل ،بـه دلیـل تقـارن شـش وجهـی
سـلولها ،نانوسـاختاری بـا چگالـی و فشـردگی بـاال اسـت.
تعـداد حفرههایـی غشـای آلومینـا نمایانگـر یکـی از مهمتریـن
ویژگیهـای آن اسـت [.]49
قطـر حفـرات غشـای آلومینایـی مـورد نیـاز بـرای سـاخت
نانوسـیم یـا نانولوله بـرای تهیه شناسـاگر هیبریدی نانوسـاختار
 MIPبایسـتی در حـدود  70نانومتـر ( قطـر متوسـط زیـر 100
نانومتر) باشـد.
انــدازه حفـره ،فاصلـه بیـن حفــرها و نسبـت منظـر
( ،)Aspect Ratioعاملهـای سـاختاری مهم در انتخاب غشـای
آلومینـا بـرای کاربردهایـی در ابعـاد نانـو هسـتند .روشهـای
عامـلدار کـردن ( )Funnctionalizationسـطحی شـیمیایی و
زیسـتی بـرای افزایـش حاللیت و ایجـاد پیوندهای کوواالنسـی
و غیرکوواالنسـی در ایـن سـاختارها گسـترش یافتـه اسـت .به
منظور آشـکار شـدن پیوندهای  Al-Oموجود در سـطح دیواره
حفرههـای غشـا ،ابتـدا آن را در  150درجـه سـانتیگراد بـه
مدت یک سـاعت تـابکاری(  )Annealکرده سـپس آلومینا را
بـا -3آمینوپروپیل تری متوکسـی سـیالن (Aminop-3()APTS
 ،)ropyltrimethoxysilaneاتانول و محلول بافر سـدیم اسـتات
شستشـو میدهنـد .عاملدارکـردن دیـواره حفرههـای آلومینـا با
پخـت در  150درجـه بـه مدت دو سـاعت صـورت میگیرد و
تـک الیـه  APTSدر دیـواره حفرههـا ایجـاد میشـود [.]49
آلومینـای تـک الیـه  APTSدر  TNTحـل شـده در مخلـوط
اسـتونیتریل/اتانول بـرای  6سـاعت قـرار میگیـرد .بـه ایـن
ترتیـب مولکولهـای  TNTبـر روی الیـه  APTSقـرار

ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎى ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه

شکل  7طرحواره قراردادن مولکول  TNTدر دیواره حفرات اصالح شده با  APTSو به دنبال آن ساخت نانورشتههای قالبگیری  TNTبا نسبت باالیی از
محلهای سطحی قالبگیری شده []49

شکل  6برهمکنش اسید-باز بین مولکول  TNTو ( APTSالف) بررسی طیف جذبی  UV-visبا اضافه کردن مقداری از  APTSبه  20میلیلیتر محلول 1
میلیموالر  TNTتغییر رنگ را طی این افزایش نشان میدهد( .ب) طرحواره واکنش بین  TNTو  APTSو تشکیل کاتیون  APTSو آنیون ]51[ TNT

شکل  8طرحواره سازوکار قالبگیری مولکولی برای مولکول  TNTدر ماتریس سیلیکا از طریق جفت کردن آنیون-کاتیون و واکنش انعقاد []51
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میگیرنـد .طیـف جذبـی  UV-visدر شـکل  6نشـان دهنـده
واکنـش اسـید-باز بیـن مولکولهـای  TNTو  APTSو وجـود
زوج آنیون-کاتیـون  TNT-و RNHɜ+در محلـول و در دیـواره
غشـای آلومینای اصالح شـده با  APTSاسـت [ .]51برای تهیه
نانوسـیم ،در نهایـت آلومینـای اصلاح شـده بـا  APTSمطابـق
شـکل  7در محلـول اکریلیـد آمیـد و  EGDMAو مولکـول
الگـو و  AIBNقـرار میگیـرد تـا شـبکه پلیمـری  MIPکاملا
درون حفرههـای آلومینـا را پـر نمایـد .پـس از حـذف الگـو بـا
حاللهـای اسـتخراج و حـذف غشـای آلومینـا بـا محلولهـای
انتخابـی مناسـب ،نانوسـیم بـا پایـه  MIPبـرای شناسـایی مواد
منفجـره تهیـه میشـود [.]49
بـرای تهیـه نانولولـه قالـب مولکولـی از روش سـل-ژل (Sol-
 )Gelاسـتفاده میشـود .مطابـق شـکل  8محلـول  TEOSو
اتانـول و بافـر اسـتات سـدیم بـه محلـول قرمـز رنـگ  TNTو
 APTSو اسـتونیتریل اضافـه میشـوند تـا پیـش ماده سـل-ژل
سـیلیکا تهیـه شـود ،سـپس آلومینـای اصلاح شـده بـا APTS
در ایـن محلـول بـه مـدت  3سـاعت قـرار میگیـرد تـا درون
حفرههـا کاملا پر شـود و قالبگیری انجام شـود .سـپس غشـا
از محلـول خـارج و ژل شـدن در آون انجـام میشـود .غشـای
آلومینایـی در اسـید فسـفریک حـل و نانولولههـای رها شـده با
آب شستشـو داده میشـوند [.]51
 4بررسی پژوهشهای مختلف
نتایـج تحقیقـات انجامشـده در زمینـهی اسـتفاده از پلیمرهـای
قالـب مولکولی در شناسـایی مواد منفجـره در جدول  2خالصه
شـده است.
مونومـــر عاملـــی اســـتفاده شـــده در تحقیقاتـــی مـــورد
بررســـی ،متاکریلیـــک اســـید  ،MAAاکریـــل آمیـــد ،AAM
متاکریـــل آمیـــد  ،MAMفنیـــل تـــری متوکســـی ســـیالن
 ،PTMSآمینوپروپیلتـــری متوکســـی ســـیالن ،APTES
بی ــس آنیلی ــن و (-2ت ــری س ــیلیل اتی ــل) پیریدی ــن TMSE-
 Pyrاســـت .از مونومرهـــای عاملـــی ذکرشـــده فقـــط ســـه
مـــورد  MAA، AAMو  APTESدر بیـــش از یـــک تحقیـــق
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتهانـــد .همچنیـــن معمـــوالً از
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 AIBN، HCLو شـــروع توســـط  UVبـــه عنـــوان آغازگـــر
اس ــتفاده ش ــده اس ــت ک ــه در می ــان آنه ــا اس ــتفاده از AIBN
بیشـــترین تکـــرار را دارد .پلیمـــره شـــدن تـــودهای ،رســـوبی
و تعلیقـــی در بیشـــتر مقـــاالت بـــرای تهیـــه پلیمـــر قالـــب
مولکولـــی شناســـاگر مـــواد منفجـــره بـــه کارگرفتـــه شـــده
اس ــت ک ــه روش پلیم ــره ش ــدن ت ــودهای و رس ــوبی بیش ــتر
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت.
بـــه جـــز  5مـــورد از مقـــاالت ،در تمـــام مقـــاالت مطالعـــه
شـــده مولکـــول هـــدف نیتروآروماتیکهـــا بـــه ویـــژه TNT
و  DNTب ــوده اس ــت ک ــه در بیش ــتر م ــواد منفج ــره اس ــتفاده
میشـــوند و مولکـــول الگـــوی اســـتفاده شـــده نیـــز عمدتـــ ًا
خـــود  TNTو  DNTو در مـــواردی ترکیبـــات مشـــابه ماننـــد
پیکریـــک اســـید بـــوده اســـت .بـــه طورکلـــی بیشتریـــن
تحقیقـــات انجامشـــده در مـــورد اســـتفاده از پلیمـــر قالـــب
مولکولـــی بـــرای شناســـایی مـــواد منفجـــره بـــا مونومـــر
عاملـــی  MAAو بـــرای شناســـایی  TNTبـــا هـــدف یافتـــن
و توســـعه حســـگرهای رزونانـــس پالســـمون ســـطحی،
الکتروشـــیمی -ولتمتـــری ،خامـــوش کـــردن فلورســـانس
و یـــا طیـــف افزایشیافتـــه پراکندگـــی رامـــان بـــوده اســـت.
بـــا توجـــه بـــه مقـــاالت ،حـــال پروژنیـــک اســـتفاده شـــده
بیشـــتر  CHCl3و  CH3CNو حـــال اســـتخراج ،مخلوطـــی
از متان ــول و اتان ــول ب ــه هم ــراه مق ــداری اس ــید اس ــتیک ی ــا
اتانـــول بـــوده اســـت.
از  35کار تحقیقاتـی ارائـه شـده در جـدول  2در  17مـورد،
از اتیلـن گلیکـول دی متاکریلات ( )EGDMAبهعنـوان عامـل
شـبکهای کننـده اسـتفاده شـده اسـت کـه نشـان میدهـد ایـن
عامـل شـبکهای کننـده سـاختار سـهبعدی حفـره قالبگیـری
شـده در پلیمـر  MIPرا بـه خوبـی حفـظ میکنـد .روشهـای
مبدلسـازی اسـتفاده شـده ،QCM ،پلیمرهـای نشـاندار شـده
بـا فلورسـانس و ولتامتـری بـوده اسـت .حـد شناسـایی نیـز تا
 50 ppbگزارش شـده اسـت .در زمینه شناسـایی مـواد منفجره،
اسـتفاده از پلیمرهـای قالـب مولکولـی یکـی از روشهـای
شناسـایی بـا توانایـی تشـخیص نـوع مـاده اسـت کـه توانایـی
گزینشپذیـری و قدرت تشـخیص مولکولی بسـیار باالیی دارد.
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 در آشکارسازی مواد منفجرهMIP  نتایج تحقیقات انجامشده در زمینهی استفاده از2جدول
شبکه کننده

مونومر عاملی

مولکول
الگو

مولکول
هدف

2006

-

-

bulk &
precipitation

AIBN(Cold or
Photochemical &
Thermal)

EGDMA

MAA

transaconitic
acid

TNT

]53[

2004

-

-

5 Methods

DMPAP

EGDMA

MAA

PRPN

PRPN

]54[

2010

3 μM

SERS

Bulk

HCl

C1 TriEOS +
MPTMS

APTES

TNT

TNT

]55[

2012

1×10⁻⁸ mol/L

SPR

-

AIBN

EGDMA

AA

TNT

TNT

]56[

2011

1 Hz/ng

PZT

precipitation

AIBN

EGDMA

MAA

TNT

TNT

]57[

2012

QCM

-

UV starter with
UV point lamp

EGDMA

MAA

TNT

TNT

]58[

2007

150 μg/g MIP

QCM

suspension

UV starter with
UV point lamp

EGDMA

MAA or AAM

TNT

TNT&2,4DNT

]59[

2009

150 μg/g MIP

QCM

suspension

UV starter with
UV point lamp

EGDMA

MAA

TNT

TNT

]60[

2007

5 μg/L

IOW

bulk

TBAF

BTEB

TMSE-Pyr

Synthesized
Template

TNT

]49[

2006

5 x 10⁻⁵M

UV-Vis

precipitation

AIBN

EGDMA

AAM

TNT

TNT

]51[

2008

5 x 10⁻⁵M

UV-Vis

precipitation

sodium acetate
buffer(pH,5.1)
and CTAB

TEOS

APTES

TNT

TNT

]61[

2008

46 ng/ L

Voltametry

-

-

PATP+2mercaptoethane
sulfonic acid

Picric Acid

TNT

]62[

2010

12 fM

SPR

-

-

Bisaniline

Kemp’s
acid

RDX

(1)Citric
acid
(2)
Maleic
acid or
Fumaric
acid

“(1)PETN
or NG
(2)EGDN”

]63[

2011

200-400 fM

SPR

-

-

Au nanoparticles

]52[

Au Nanoparticles

آغازگر

Au
Nanoparticles

روش پلیمره
شدن

-

روش
مبدلسازی

سال

LOD

مرجع

حد شناسایی

Bisaniline

]64[

2009

2.5 x 10⁻⁸M/L

FTIR

suspension

AIBN

EGDMA

AAM

DNB

DNB

]65[

2009

-

FtTIR

precipitation

AIBN

AN & 0.01%
EDGMA

MAM

TNT,
DNT

TNT, DNT

]66[

2009

0.2-0.3 ng TNT
per mg MIP

-

suspension

UV starter with
UV point lamp

EGDMA

MAA

TNT

TNT

]67[

2010

1.5 nM

Voltametry

-

AIBN

EGDMA

MAA

TNT

TNT

]68[

2010

40.7 μM

FluorescentLabeled MIP

Bulk

UV starter with
UV point lamp

EGDMA

MAA

TNT,
DNT

TNT, DNT

]69[

2010

-

FluorescentLabeled MIP

precipitation

UV starter with
UV point lamp

EGDMA

MAA

TNT,
DNT

TNT, DNT

]70[

2011

0.1 μM

FluorescentLabeled MIP

precipitation

AIBN

EGDMA

MAA

TNT,
DNT

TNT, DNT
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Ammonia

TEOS

PTMS

DNT

DNT

]72[

2011

7.33 nM

Voltametry

-

AIBN

EGDMA

AAM

DNB

DNB

]73[

2012

-

-

core–shell

AIBN

EGDMA

AAM

TNT

TNT

]74[

2012

< 50 ppb

IMR-MS/
GC-MS

-

-

EGDMA

MAAM

TNT

DNT

]75[

2011

5.4

QCM

-

-

-

Butanethiol

DNT

DNT

]76[

2010

1 pM

SERS

UV starter with
UV point lamp

DMAB

PATP

TNT

TNT

]77[

2011

1.3 nM

-

-

-

Dodecanethiol

TNT

TNT

]78[

2009

10 fM

SPR

-

Au
Nanoparticles

TNT

TNT

]79[

2011

20 pM
0.1 μg/L

Voltametry

-

AIBN

TRIM

2,4-DNP

2,4-DNP

]80[

2010

2.4 μg/L

Optical
spectroscopy

-

-

BTEB

TNT

TNT

]81[

2007

-

Fluorescent
MIP

ZrCp2HCl

Synthesis
Conjugated
Polymers

TNT

TNT

]82[

2013

0.02 to 0.76
μM

-

tris([2,2′bithiophen]5-yl)methane

]83[

2014

-

UV–vis

suspension

HCl

Glutaraldehyde

]84[

2011

TNT 10 ppb;
DNT 180 ppb

UV–vis

-

HCl

BTME

NT’s (nitroaromatic
compounds)

Bulk

NT’s (nitroaromatic
compounds)

-

bis(2,2′-bithienyl)-(4aminophenyl)methane

-

PVA

2010

TNT, DNT

TNT,
DNT

BTPN

]71[

Bisaniline

مولکول
هدف

AM and GMA as
pro-hydrophilic
co-monomer

مولکول الگو

TMSE-Pyr

مونومر
عاملی

PPV

شبکه کننده

coupling
polymerization

آغازگر

Electropolymerization

روش پلیمره
شدن

Emulsion
polymerization

روش
مبدلسازی

Electropolymerization

LOD

EQCM
(Voltametry)

حد شناسایی

EQCM
(Voltametry)

سال

مرجع

 در آشکارسازی مواد منفجرهMIP  (ادامه) نتایج تحقیقات انجامشده در زمینهی استفاده از2جدول

TNT, DNT

TNT,
DNT
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 نتیجهگیری5
 استونیتریل یا کلروفرم:حالل پروژنیک
 اســـتخراج بـــا حـــال و:روش اســـتخراج مولکـــول الگـــو
سوکســـله و شستشـــوی پلیمـــر
 مخلوطـــی از متانـــول و:حـــال اســـتخراج مولکـــول الگـــو
اتانـــول بـــه همـــراه مقـــداری اســـید اســـتیک یـــا اتانـــول و
.اســـتونیتریل بـــه همـــراه مقـــداری اســـید اســـتیک

رایجتریـــن اجـــزای تشـــکیلدهنده پلیمـــر قالـــب مولکولـــی
ب ــرای شناس ــایی ترکیب ــات نیت ــرو آروماتی ــک انفج ــاری ک ــه
: عبارتانـــد از، مهمتریـــن آنهـــا اســـتTNT
MAA  متاکریلیک اسید: مونومر عاملی
TNT: مولکول الگو
EGDMA  اتیلن گلیکول دی متاکریالت: عامل شبکه کننده
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دندریمرهـا درشـتمولکولهایی سـه بعـدی ،پرشـاخه و تکوزن هسـتند که سـاختاری
متشـکل از هسـته ،واحدهـای تکـرار شـونده و گروههـای انتهایـی دارنـد .ویژگیهـای
فیزیکـی و شـیمیایی دندریمرها باعث توسـعه کاربـرد آنها در زمینههـای مختلف علمی
بـه عنـوان کاتالیـزور ،سـامانههای حامـل و نانومـواد شـده اسـت .دو روش همگـرا و
واگـرا بـرای سـنتز دندریمرهـا بـه کار میرونـد .اخیـرا روشهـای جدیـدی برای سـنتز
دندریمرهـا توسـعه یافتـه اسـت .کوپلیمرهـای خطیدندریتیـک سـاختارهایی هیبریـدی
هسـتند کـه شـامل دو سـاختار درشـتمولکول مختلـف در کنـار هم هسـتند.

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی

چکـيده . . .

;Iran Polymer Technology
Research and Development

دندریمر
پلیمر دندریتیک
دندرون
پلیمره شدن
درشتمولکول

مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
نـام دندریمـر ( )Dendrimerکـه به طـور گسـتردهای جایگزین
نـام اصلـی "مولکولهـای آبشـاری" ()Cascade Molecules
شـده اسـت ،از کلمـه یونانـی دنـدرون ( )Dendronو مـروس
( )Merosمشـتق شـده اسـت و بـر سـاختار شـاخهدار درخـت
ماننـد ایـن دسـته از ترکیبـات تأکیـد دارد.
اغلـب در طبیعـت ،علم ،هنـر و زندگی روزمره ،با سـاختارهای
شـاخهدار چندگانـه (دندریتیـک) ( )Dendriticمواجـه
میشـویم .مثالهایـی از سـاختارهای دندریتیکـی کـه بـه طور
طبیعـی اتفـاق میافتنـد عبارتنـد از شـاخهها و ریشـههای
درختـان ،رگهـای خونـی ،سـلولهای عصبـی ،دریاچههـا،
رعـد و بـرق ،دانههـای بـرف و مرجـان .فلـزات رسـوبیافته
بـر روی الکترودهـا یـا فلـزات نجیـب اغلب شـاخهای شـدن
را نشـان میدهنـد .همچنیـن الیـاف و ژلهـا نیـز مثالهـای
دیگـری از ایـن دسـت هسـتند.
دندریمرهـا( ،نانو)سـاختارهای مولکولـی بـا انـدازه و تعـداد
گروههـای انتهایـی مشـخص هسـتند .با شـروع از واحد هسـته
چنـد عاملی ،سـاختار (اغلـب در الیههـای (پوسـتههای) منظم
مشـابه بـا پیـاز) در سـه بعـد از داخل به خارج به شـکل نسـل
( )Generationsبه نسـل شـاخه میزند .سـاختارهای شـاخهدار
کـه بـه شـکل اجـزا بـه واحد هسـته متصـل هسـتند ،دنـدرون
( )Dendronsنامیـده میشـوند [ .]1-2گروههـای انتهایـی کـه
ممکـن اسـت گروههـای عاملـی باشـند در سـطح دندریمرهـا
وجـود دارنـد و اغلب به عنـوان پیرامـون ( )Peripheryدر نظر
گرفته میشـوند (شـکل  .)1بسـته به ماهیت گروههـای انتهایی،
دندریمرهـا از نظـر شـکل ،پایـداری ،حاللیـت ،انعطافپذیری/
صلبیـت ،صورتبنـدی و گرانروی بـا یکدیگر متفاوت هسـتند [.]3

شکل  1اسکلت دندریمر با سه دندرون G ،نشان دهنده نسل است [.]1
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ویژگـی هـای فیزیکـی و شـیمیایی دندریمرهـا باعـث توسـعه
کاربـرد آنهـا در زمینههـای مختلـف علمـی ماننـد کاتالیزوری
[ ،]4-5نانوپزشـکی [ ,]6سـامانههای حامـل [ ،]7-8نانومـواد
[ ]9-10و نانوتجهیـزات [ ]11شـده اسـت.
یکــی از ویژگیهــای خــاص مولکولهــای دندریتیــک آن
اســت کــه آنهــا گرانــروی کمتــری را در محلــول نســبت بــه
ترکیبــات مربوطــه بــا درجه شــاخهداری کمتــر نشــان میدهند.
ایــن رفتــار بــا شــاخص شــرودینگر (( ،η، (Staudingerواحــد
آن  ml/gاســت ).مشــخص میشــود .ایــن مقــدار بــا ثبــت
تغییــر گرانــروی محلــول بــا غلظتهــای مختلــف دندریمــر
(یــا پلیمــر) و ســپس برونیابــی غلظــت صفــر بــه کمــک
معــادالت تجربــی تعییــن میشــود .وابســتگی جــرم مولکولــی
شــاخص شــرودینگر که بــا عنــوان گرانــروی ذاتــی (Intrinsic
 )Viscosityیــا گرانــروی محدودکننــده ()Limiting Viscosity
معروف اســت بــا رابطــه مارک-هووینــک ()Mark–Houwink
تعییــن میشــود:
)(1
 :ηشاخص شرودینگر
 :Kثابت وابسته به سامانه
 :Mجرم مولکولی
 :αشـاخص توانـی کـه بـه شـکل دندریمـر حل شـده بسـتگی
داشـته و میتوانـد بیـن صفـر تـا دو باشـد.
برخلاف پلیمرهـای خطـی ،گرانـروی ذاتی دندریمرهـا به طور
خطـی بـا جـرم مـوالر افزایـش نمییابـد (شـکل  )2بلکـه در
یـک نسـل خـاص (نسـل محـدود کننـده) بـه حداکثر میرسـد
و دوبـاره در نسـلهای باال کاهـش مییابد .البتـه گرانروی ذاتی
پلیمرهـای پرشـاخه بـا افزایش جـرم مولکولی افزایـش مییابد.

شکل 2گرانروی ذاتی دندریمرها در مقایسه با پلیمرها [.]1

دنـدریـمـرهـا و پـلـیـمـرهـای دنـدریـتـیـک

 4-2دندریمر پلی لیزین ()Polylysine dendrimer

شکل  3افزایش کروی شدن که با افزایش نسل ایجاد می شود( .برای
دندریمر کربوسیالن از نسل صفر تا سوم) [.]1

ایـن پدیـده را میتـوان بـا انتقـال تدریجـی از سـاختار بـاز
در نسـلهای پاییـن دندریمرهـا بـه شـکل تقریبـا کـروی در
نسـلهای باالتـر توجیـه کـرد (شـکل .)3
 2انواع دندریمرها
انـواع متنوعـی از دندریمرهـا سـنتز شـده و مورد اسـتفاده قرار
گرفتهانـد .در ایـن قسـمت بـه چنـد نمونـه پرکاربـرد و تجاری
اشـاره میشود.
 1-2دندریمر POPAM

هـر چنـد نـام پلـی (پروپیلـن ایمیـن) PPI ،صحیـح اسـت امـا
پیشـوند "الیگـو" بـرای نمایـش وزن مولکولی پایین مناسـبتر
اسـت .از آنجایـی کـه عبـارت ایمیـن حضـور گـروه ایمینـو
( )<C=N-را تداعـی میکنـد ،ایـن نامها چندان ایدهال نیسـتند.
بـرای تأکیـد بـر ماهیـت منحصر آمیـن ،نـام پلی پروپیلـن آمین
 POPAMبـرای ایـن گـروه از ترکیبـات بـه کار مـیرود .ایـن
نـوع دندریمـر بـه طـور تجـاری در دسـترس بـوده ،از جملـه
دندریمرهایـی هسـتند کـه بسـیار مورد اسـتفاده قـرار گرفتهاند.
 2-2دندریمر PAMAM

ماننـد دندریمرهـای  ،PAMAMدندریمرهـای پلیلیزیـن بـا
پیوندهـای آمیـد خـود شـناخته میشـوند .ایـن دندریمرهـا بـه
عنـوان عوامـل درمانـی بـرای کاربـرد در درمان جـذب نوترون
بـور ( )Boron Neutron Capture Therapyو تصویربـرداری
رزونانـس مغناطیسـی ( )MRIمـورد توجـه قـرار گرفتهانـد
چراکـه پلیلیزینهـای دندریتیک دارای سـمیت کمتری نسـبت
بـه همتاهـای خطـی خود هسـتند.
 3روشهای سنتز دندریمرها
دو روش اصلـی بـرای سـنتز دندریمرهـا عبارتند از سـنتز واگرا
اخیـر روشهـای جدیـد ماننـد روش همگـرای دو
و همگـرا.
ً
مرحلـهای ،ارتوگونـال و تصاعـدی دوتایـی نیز برای سـنتز این
ترکیبـات بـه کار رفته اسـت [.]12-13
 1-3سنتز واگرا ()Divergent Synthesis

سـنتز دندریمـر طبـق روش واگرا (شـکل  )4به طـور مرحلهای
و بـا شـروع از یـک هسـته چندعاملـی پیـش مـیرود .در ایـن
روش واحدهـای شـاخهای از طریـق عاملیت انتهایـی به مناطق
واکنشپذیـر قابـل مـزدوج شـدن آن ( ،)Cبه شـکل شـاخههای
دندریـک متصل میشـوند.
در طـول واکنـش ،گروههـای عاملـی دیگـر واحـد شـاخه،
محافظـت میشـوند کـه بـه شـکل  Pنشـان داده شـدهاند .پـس
از اولیـن مرحلـه واکنـش ،گروههـای عاملی محافظت شـده ،P
محافظتزدایـی میشـوند (فعـال میشـوند) و سـپس بـرای
واحدهـای شـاخهای بیشـتر بـه عنـوان مناطـق مـزدوج شـدن
واکنشپذیـر عمـل میکنند .نسـل جدیـد دندریمـر از هر واحد

نـام اختصاری  PAMAMبـرای دندریمر پلـی آمیدوآمین برای
تأکیـد بـر پیوندهای آمیـد موجـود در مولکول و تمیـز دادن آن
از دندریمرهـای  POPAMاسـت .ایـن دندریمرهـا بـه صورت
تجـاری به شـکل دندریمرهای اشـباع در دسـترس هسـتند.
 3-2دندریمر POMAM
سـاختارهای هیبریـدی دندریتیـک دو نوع دندریمـرPOPAM ،

و  ،PAMAMتوسـط ماجـورال ( )Majorosو همکارانـش
بـه عنـوان دندریمرهـای  POMAMخوانـده شـدند .چنیـن
دندریمـری بـا واحدهـای شـاخهزای  PAMAMکـه از واحـد
هسـته  POPAMشـروع میشـود آرایـش یافتهانـد.

شکل  4سنتز واگرا :C ،نقاط جفت شدن :F ،گروه عاملی فعال محافظت

نشده :P ،عاملیت محافظت شده غیر فعال .هسته دندریمر به صورت نقطه
مرکزی سیاه نشان داده شده است .مراحل  )aجفت شدن و  )bفعالسازی
نماینده زوج مراحل ساخت نسل بعدی است [.]1
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شـاخهای ایجـاد میشـود .توالـی مکـرر سـنتزی که هم شـامل
مرحلـه سـاخت (که در آن مزدوج شـدن واحد شـاخهای به دو
واحـد دیگـر اتفـاق میافتـد 1 .بـه  )2و هم مرحله فعالسـازی
اسـت ،بـه طور تصاعـدی به نسـلهای باالتـر انجامیـده ،امکان
رشـد از درون بـه بیـرون را فراهـم میکند.
 2-3سنتز همگرا ()Convergent

پـس از هـر مرحلـه ،بـه راحتی قابل جداسـازی هسـتند.
ممانعـت فضایـی در طـول واکنش دندرونها در پیرامون ،رشـد
دندریمـر را محـدود میکنـد .بـه همین دلیل این روش سـنتزی
عمدتـ ًا برای تهیه دندریمرهای نسـل پایینتر اسـتفاده میشـود.
بنابرایـن ،سـنتزهای همگـرا و واگـرا مکمـل هم هسـتند .روش
سـنتزی همگرا برای تهیه سـاختارهای درشـتمولکول مناسـب
است.

سـنتز همگـرا در جهت مخالف یعنی از سـمت خـارج به داخل
(از پیرامـون بـه سـمت هسـته) پیش مـیرود .اجـزای دندریمر
(عاملـدار) (دندرونهـا) ( ( Dendronsبـه گروههـای انتهایـی
فعـال وصـل و به نقطـه کانونی واحـد هسـته چندعاملی متصل
میشوند(شـکل .)2
مـزدوج کـردن گـروه انتهایـی عاملـی  ،Fکـه دارای دو منطقـه
اتصالـی محافظـت شـده اسـت ( ،)Pبـا واحـد شـاخهای ،کـه
دارای دو منطقـه مـزدوج شـدن فعـال ( )Cو گـروه عاملـی
غیرفعـال (محافظـت شـده) اسـت بـه دندریمر/دنـدرون نسـل
اول میانجامـد (مرحلـه  .)aبـرای ادامـه سـاخت نسـل بعـدی
دنـدرون ،گروه غیرفعـال این دندرون ( G1نسـل اول) میتواند
فعـال شـود (مرحله  )bو واحد شـاخهزای دیگری بـا دو منطقه
فعـال  Cو گـروه عاملی غیرفعال  Pرا تشـکیل دهـد این مراحل
میتواننـد تکـرار شـوند تـا زمانـی که همـه دندرونهای نسـل
مـورد نظـر بـا مـدل هسـته الیگوعاملـی واکنـش دهنـد (برای
مثـال  C3در شـکل  )5تـا دندریمـر نسـل باالتـر مـورد نظـر را
بسـازند [.]14
بـه علـت تعداد کـم گروههـای انتهایـی فعـال درگیر ،ایـن نوع
سـنتز بـه نقـص سـاختاری منتهی نمیشـود .این روش سـنتزی
میتوانـد بـا کمیتهـای هممـوالر ( )Equimolarو بـدون نیاز
بـه مقادیـر اضافی انجـام شـود و بنابراین مراحل خالصسـازی
و جداسـازی را تسـهیل میکنـد .محصـوالت جانبـی تنهـا بـه
دلیـل واکنـش ناتمـام دندرونهـای حجیـم بـا واحد شـاخهدار
تشـکیل میشـوند و از نظـر جـرم مولکولـی کام ً
ال متفـاوت بوده

کوپلیمرهـای خطیدندریتیـک ،سـاختارهایی هیبریـدی هسـتند
کـه شـامل دو سـاختار درشـتمولکول مختلـف در کنـار هـم
هسـتند .بـا در نظـر گرفتـن رابطـه بیـن سـاختار مولکولـی و
ویژگیهـا ،ترکیـب کـردن یـک یـا تعداد بیشـتری جـزء کروی
شـاخهدار بـا یـک (یـا تعـداد بیشـتری) زنجیـر خطی به شـکل
درشـتمولکول تکـی میتوانـد اثر چشـمگیری بـر ویژگیهای
نهایـی مـاده هیبریـدی حاصـل داشـته باشـد .ایـن ویژگیهـا
نـه تنهـا متأثـر از نسـبت اجـزای سـاختاری اسـت بلکـه از
ویژگیهـای ذاتـی اجـزا ،موقعیـت آنهـا در درشـتمولکول
و حضـور گروههـای عاملـی در موقعیتهـای خـاص ماهیـت
هیبریـدی نیـز تأثیـر میپذیـرد.
ایـن طبقـه خـاص از درشـتمولکولهای هیبریـدی را به چهار
دسـته زیر تقسـیم میکنند (شـکل :)6
 .1کوپلیمرهای دو قطعه ای AB
 .2کوپلیمرهـای سـه قطعـهای  ،ABAکـه وقتـی B
درشـتمولکولی خطی باشـد بـه کوپلیمر دمبلـی ()Dumbbell
شـکل نیـز معـروف اسـت.
 .3کوپلیمرهای دندرونیزه یا عاملدار شده در زنجیر جانبی
 .4کوپلیمرهـای سـتارهای دندریتیک-خطی کـه اغلب از طریق
فرایندهایـی کـه در آنهـا دندریمرهـا بـه عنـوان هسـتههای
آغازگـر چندعاملـی بـرای پلیمره شـدن پلیمرهـای خطی عمل
میکننـد بـه دسـت میآینـد.

شکل  5سنتز همگرا  : Cگروه مزدوج شونده :F ،گروه عاملی :P ،گروه

شکل  6انواع درشتمولکولهای خطی-دندریتیک هیبریدی [.]15

محافظ [.]1
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 4هیبریدهای کوپلیمر خطی -دندریتیک

دنـدریـمـرهـا و پـلـیـمـرهـای دنـدریـتـیـک

بــدون در نظــر گرفتــن ســاختار مدنظــر ،ســه روش اصلــی
بــرای ســنتز کوپلیمرهــای هیبریــدی وجــود دارد کــه شــامل
فرایندهــای رشــد دندریتیــک مرحلــهای ،پلیمــره شــدن و
پیونــد زدن ( )Graftingاســت:
 1-4پیوند زدن

هیبریدهــا بــا جفــت کــردن یــک یــا تعــداد بیشــتری گروههای
فعــال زنجیــر پلیمــری خطــی از پیــش تشــکیل شــده بــه
قســمت کانونــی فعــال دنــدرون یــا قســمت دندریتیــک رشــد
یافتــه بــه شــکل همگــرا بــه دســت میآینــد .فراینــد پیونــد
زدن مشــابه ،کــه بــه ســاختارهای ســتارهای شــکل میانجامــد
شــامل پیونــد زدن زنجیرهــای خطــی بــه پایانههــای زنجیــر
چندگانــه دندریمــر اســت.
 2-4پلیمره شدن

هیبریدهــا در ایــن روش بــا پلیمــره شــدن زنجیــر خطــی یــا
بــا پلیمــره شــدن یــا کوپلیمــره شــدن منومــر دندرونیــزه ،بــه
دســت میآینــد .پلیمــره شــدن از نقطــه کانونــی دندریمــر
همگــرا یــا پایانههــای زنجیــر دندریمــر آغــاز میشــود.
 3-4رشد دندریتیک

در ایــن روش ،هیبریدهــا بــا اســتفاده از یــک یــا تعــداد
بیشــتری گروههــای عاملــی زنجیــر خطــی از پیــش تشــکیل
شــده ،تهیــه میشــوند تــا رشــد مرحلــهای یــک یــا تعــداد
بیشــتر قســمتهای دندریتیــک را از طریــق ســنتز واگــرا
متأثــر ســازند.
ســاختار مولکولهــای نهایــی بــه شــدت متأثــر از مســیر
ســنتزی بــه کار رفتــه اســت .بعــاوه ،ســازگاری قســمتها و
همچنیــن شــرایط واکنــش بــه کار رفتــه در طــول تولیــد ایــن
هیبریدهــا ممکــن اســت انتخــاب روش ســنتز را محــدود کنــد.
بــرای مثــال ،طراحــی ســنتز چنــد مرحلــهای بــه کار رفتــه
بــرای رشــد دندریتیــک واگــرا از پلیمــر خطــی بایــد طــوری
ســازماندهی شــود تــا اجــزای خطــی کوپلیمرقطعــهای را
جــای دهــد در حالیکــه امــکان خالصســازی حدواســط در
طــول رشــد را نیــز فراهــم ســازد .برعکــس ،اتصــال زنجیــر
خطــی بــه نقطــه کانونــی مجــزای دندریمــر همگــرا شــامل
تــک مرحلــه اســت کــه در نتیجــه آن ،طراحی ســنتز را تســهیل
میکنــد؛ درحالیکــه ســازگاری دو قســمت و دسترســی
مناطــق واکنشپذیــر مشــکل مهمــی محســوب میشــود.

شکل  7تولید هیبریدهای دو قطعه ای [.]15

 5تولید هیبریدهای دو قطعه ای با پلیمرهشدن از یک
آغازگر دندریتیک
درحالیکه سـه روش سـنتز نشـان داده شـده در شـکل  7برای
تولیـد هیبریدهـای دو قطعهای اسـتفاده میشـوند ،در این بخش
تنهـا بـه روش پلیمـره شـدن زنجیـر خطـی از دنـدرون (کـه به
عنـوان آغازگـر بـه کارمـیرود) میپردازیـم ایـن دسـتاورد از
چندگانگـی عاملـی دندرونهـای پلی (بنزیـل اتر) بهـره میبرد
کـه بـا رشـد همگـرا تهیـه میشـوند .تـک گـروه فعال مسـتقر
در نقطـه کانونـی دنـدرون همگـرا نـه تنها بـرای پیونـد زدن به
زنجیـر خطـی مناسـب اسـت بلکـه بـرای رشـد زنجیـر خطـی
(کـه میتوانـد بـه عنـوان آغازگـر پلیمرهشـدن عمـل کنـد) نیز
مطلوب اسـت [.]15
 6هیبریدهای سه قطعه ای  ABAکوپلیمر
هیبریدهــای ســه قطعــهای  ABAبــا دندرونهــا بــه عنــوان
قطعــه هــای  Aو پلــی اســتایرن بــه عنــوان نقطــه مرکــزی  Bبــا
رشــد دوجهتــی آنیونــی پلــی اســتایرن و بــه دنبــال آن اتصــال
دندرونهــای فعــال در پایانههــای زنجیــر پلیمــر خطــی
تهیــه میشــوند (شــکل  .)8بــرای مثــال ،بــرای دســتیابی بــه
رشــد دوجهتــی ســاختار پلــی اســتایرن فعــال؛ پلیمــره شــدن
آنیونــی اســتایرن بــا پتاســیم نفتالنیــد آغــاز میشــود .ســپس
فراینــد کامــ ً
ا کنتــرل شــده پلیمــره شــدن آنیونــی زنــده
بــا -1،1دی فنیــل اتیلــن پایــان مییابــد تــا پلیمــری بــا دو
پایانــه زنجیــر آنیونــی بــه دســت آیــد کــه قــادر بــه رشــد
بیشــتر توســط اســتایرن نیســت امــا میتوانــد در جفــت
شــدن هســته دوســتی ( )Nucleophilicityبــا نقطــه کانونــی
فعــال (بنزیلیــک هالیــد ،آلدهیــد یــا اســتر) دندرونهــای
همگــرا شــرکتکنــد .ماننــد هیبریدهــای دو قطعــهای ،ایــن

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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شکل  8تهیه هیبرید سه قطعه ای از پلی استایرن آنیونی دو پایانهای [.]15

شکل  9تولید ماکرومولکولهای دندرونیزه [.]15

مــواد  Tgمنفــردی نشــان میدهنــد کــه بیانگــر آن اســت کــه
برخــاف مخلوطهــای فیزیکــی ،اجــزای آنهــا ،قطعههــای
خطــی و دندریتیــک در ســطح مولکولــی امتزاجپذیــر هســتند.
مطالعــات محلولهــای هیبریدهــای  ABAســه قطعـهای نشــان
دادنــد کــه پیــچ نمیخورنــد بلکــه قطعــه پلــی اســتایرن در
طــول افزایــش مییابــد .بنابرایــن وقتــی قطعــه پلــی اســتایرن
کوتــاه باشــد ،ســاختار دمبلــی شــکل شــبیه دندریمــر کالســیک
عمــل میکنــد ،درصورتیکــه وقتــی قطعــه پلــی اســتایرن بــه
انــدازه کافــی بلنــد باشــد ،هیبریــد حالــت مارپیچــی بــه خــود
میگیــرد کــه یــادآور هموپلیمــر پلیاســتایرن خطــی اســت.
 7هیبریدهای کوپلیمر دندرونیزه یا عاملدار شده در
زنجیر جانبی
نــوع دیگــر ســاختارها ،دارای زنجیــر اصلــی خطــی هســتند
کــه بــا زنجیرهــای جانبــی دندریتیــک احاطــه شــدهاند .واژه
دندرونیــزه توســط شــلوتر ( )Schluterبــرای تفســیر این دســته
جدیــد از ســاختارهای درشـتمولکول بــه کار رفــت .اگرچــه
ســه روش مجــزا بــرای تهیــه ایــن هیبریدهــای دندرونیــزه بــه
کار میرونــد (شــکل  ،)9موفقتریــن روش تــا بــه امــروز
شــامل پلیمــره شــدن منومرهــای دندرونیــزه اســت.
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زمینـه تحقیقاتـی پلیمرهـا و الیگومرهـای مـزدوج بـه دلیـل
کاربـرد ایـن مـواد در تجهیـزات عملیاتـی ماننـد دیودهـای
نشـرکنندهنور آلـی ،سـلولهای فتوولتائیـک و ترانزیسـتورهای
اثـر میـدان آلـی ( ، )Organic Filed Effect Transistorبسـیار
رشـد داشـته اسـت .گروههـای تحقیقاتـی مختلفـی ویژگیهای
الیگومرهـای مـزدوج کوتـاه را بـه عنـوان ترکیبـات مـدل برای
مشـابههای پلیمـری چندتوزیعـی مـورد مطالعـه قـرار دادهانـد.
تهیـه الیگومرهـای مـزدوج بلنـد مشـخص کـه بـه عنـوان
سـیمهای مولکولـی رفتـار کننـد مهمتریـن هدف در ایـن زمینه
اسـت .بـه دلیـل اینکـه ویژگیهـای منحصـر بـه فـرد مـواد
مـزدوج نـه تنهـا به مزدوج شـدن موثـر ذاتی بسـتگی دارد بلکه
بـه برهمکنشهـای بیـن زنجیرهـای مجـزا نیـز وابسـته اسـت،
شـیمی دندریمـر فرصتهـای زیـادی را بـرای دسـتکاری و
تنظیـم ایـن برهمکنشهـای خاص به شـکل کنترل شـده ایجاد
میکنـد .اسـتخالف دندریتیـک میتواند به پوشـیده شـدن موثر
زنجیـر اصلـی هـادی منجر شـده ،بنابرایـن قسـمت دندریمری
سـاختارهای هیبریـدی میتوانـد بـه عنـوان الیـه عایـق کننـده
عمـل کنـد .بهعالوه ،اسـکلت دندریمـر به شـدت فرایندپذیری
مـاده هیبریـدی بـه دسـت آمـده را ارتقـا میبخشـد و بـه ایـن
ترتیـب امـکان تسـهیل فرایندهـای تولیـد تجهیـزات را فراهـم
میکنـد [.]16-17
 9نتیجهگیری
دندریمرهـا و پلیمرهـای دندریتیـک به دلیل خـواص ویژه خود
از جملـه پرکاربردتریـن ماکرومولکـول هـا هسـتند .ایـن مـواد
در زمینههـای مختلـف مانند دارورسـانی هدفمنـد ،کاتالیزوری،
نانوپزشـکی و سـنتز نانومـواد قابـل اسـتفاده هسـتند .از میـان
روش هـای مختلـف بـرای تولیـد دندریمرهـا میتـوان بـه دو
روش واگـرا و همگرا اشـاره کـرد .ماکرومولکولهای هیبریدی
(پلیمر-دندریمـر) را مـی توان بـه چهار دسـته ،کوپلیمرهای دو
قطعـهای  ،ABکوپلیمرهـای سـه قطعـه ای  ،ABAکوپلیمرهای
دندرونیـزه یـا عاملـدار شـده در زنجیـر جانبـی و کوپلیمرهای
سـتارهای دندریتیک-خطـی تقسـیم کـرد .ایـن مـواد بـه دلیـل
داشـتن یـک یا تعـداد بیشـتری جزء کروی شـاخهدار بـا زنجیر
خطـی تکـی درشـتمولکول میتواننـد ویژگیهـای منحصر به
فردی داشـته باشـند.

دنـدریـمـرهـا و پـلـیـمـرهـای دنـدریـتـیـک
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اسـتفاده از پوشـشهای پلیمـری ،یکـی از روشهای حفاظـت فلزات در برابـر خوردگی
مخرب باعـث ایجاد خسـارات اقتصادی
اسـت .خوردگـی در فلـزات به عنـوان فرایندی ّ
قابـل توجهـی میشـود .هزینهی سـاالنه ناشـي از پديـده خوردگی در جهـان بالغ بر 300
میلیـارد دالر در سـال تخمیـن زده میشـود .تنشهـای اعمـال شـده بـر پوشـش منجر به
بـروز ترکهـای ( )Crackریـز و درشـت در آن میشـود کـه موجب نفوذ بیشـتر رطوبت
و اکسـیژن در سـطح مشـترک ( )Interfaceفلز با پوشـش شـده ،منجر به خوردگی ،افت
چسـبندگی و در نهایت جدا شـدن پوشـش از سـطح فلز میشـود .معموالً قطعات آسیب
دیـده از طریـق روشهای مرسـومی مانند جوشـکاری ( ،)Weldingچسـباندن ()Gluing
یـا وصلـه زدن ( )Patchingترمیـم میشـوند .ايـن روشهـا بـراي ترمیـم پوشـشهاي
سـطح ،كاربـردي نیسـتند .اسـتفاده از سـامانه خودترمیمـی ،روش جدیـدی بـرای ترمیم
ناحیـه آسـیب دیده در پوشـش اسـت.خودترمیمی به معنـای توانایی مـواد و ترکیبات در
ترمیـم آسـیبدیدگی خـود بـا کمتریـن مداخلـه عوامـل خارجی اسـت .در ایـن مقاله به
معرفـی سـامانههای خودترمیـم شـونده ،نظریههـای مربـوط ،نـكات كليـدي در انتخـاب
آنهـا و آخريـن دسـتاوردها در ایـن زمینه پرداخته میشـود.

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی

چکـيده . . .

;Iran Polymer Technology
Research and Development

خوردگی
خود ترمیم شوندگی
پوششهای پلیمری

مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه

 2فرایند خودترمیمی

مخــرب ،ســاالنه موجــب
خوردگــی بــه عنــوان عاملــی
ّ
هزینههــای بســیار زیــادی میشــود و هزینــهای معــادل بــا
درصــد قابــل توجهــی از تولیــد ناخالــص کشــورها (بالــغ بــر
 300میلیــارد دالر) را بــر اقتصــاد آنهــا وارد میکنــد [.]1
ضعــف در خــواص مکانیکــی پوشــشهای پلیمــری منجــر
بــه بــروز عیوبــی از قبیــل آســیب دیــدن پوشــش در هنــگام
قرارگیــری در معــرض تنشهــای مختلــف شــده ،بــا گذشــت
زمــان در اثــر نفــوذ رطوبــت و اکســیژن ،افــت چســبندگی
پوشــش بــر ســطح فلــز و جداشــدگی پوشــش از ســطح فلــز
را بــه دنبــال خواهــد داشــت [ .]2اســتفاده از پلیمرهــای
خودترمیــم شــونده ،بــه عنــوان نســل جدیــدی از ترکیبــات
هوشــمند ،یکــی از راهکارهایــی اســت کــه بــرای رفــع ایــن
مشــکل بــه کار مـیرود .ایــن ترکیبــات ،توانایــی خــود ترمیــم
شــوندگی بــدون نیاز بــه عوامــل خارجــی را دارنــد .خودترمیم
شــوندگی مزایایــی از قبیــل کاهــش احتمــال تخریــب پوشــش،
افزایــش زمــان خدماترســانی و کاهــش هزینــه نگهــداری
دارد [ .]2اغلــب پلیمرهــای تولیــد شــده در ســالهای اخیــر
جــزء ترکیبــات هوشــمند بــوده ،بــا هــدف کاهــش هزینههــای
حفــظ و نگهــداری و بازســازی ،طراحــی و ســاخته شــدهاند.
ویژگــی مهــم ســامانههای خودترمیمــی ،حضــور ســاختاری
پاســخگو بــه تحریکهــای خارجــی بــا توانایــی بازگردانــدن
خــواص اولیــه ترکیبــات اســت .پلیمــر قــادر بــه شناســایی
آســیب بــوده ،بــه صــورت خــودکار ناحیــه تخریــب شــده را
ترمیــم میکنــد [ .]3از دیــدگاه ترمودینامیکــی بــرای اینکــه
فراینــدی بــه صــورت خودبــه خــودی انجــام بگیــرد ،انــرژی
کل فراینــد (رابطــه  ،)1بایــد کمتــر از صفــر باشــد [.]4

مـواد خودترمیـم شـونده ،گروهی از ترکیبات هوشـمند هسـتند
کـه از نظـر سـاختاری توانایی ترمیـم خودبهخودی آسـیبهای
ایجـاد شـده در اثـر عوامل مختلـف را در زمان خدماترسـانی
دارنـد [ .]4ترکیبـات خودترمیم شـونده ،میتوانند با بازگرداندن
یکپارچگـی سـاختاری پس از ایجاد ترک و آسـیب در پوشـش
و یـا خوردگـی ،باعـث افزایـش طـول عمـر مفیـد محصـول
شـوند [ .]5میکروتـرک در جایی که زنجیرهـای پلیمری مجاور
یکدیگـر صدمـه میبیننـد و آسـیب ایجاد شـده سـبب تضعیف
تمامـی زنجیرهـای پلیمـری میشـود ،بـه وجـود میآیـد.
ترکیبـات پلیمـری خودترمیم شـونده ،از فرایندی سـه مرحلهای
پیـروی میکننـد .مرحلـه اول تحریـک سـریع در ناحیه آسـیب
دیـده پـس از ایجاد صدمه اسـت .مرحله دوم شـامل انتقال مواد
ترمیـم کننـده بـه ناحیـه آسـیب دیده اسـت کـه این مرحلـه نیز
سـریع انجـام میگیـرد و مرحلـه سـوم کـه بسـته بـه سـازوکار
ترمیـم متفـاوت اسـت ،فراینـد ترمیـم شـیمیایی در ناحیه ترک
اسـت (به عنـوان مثال :پلیمره شـدن ،گـره خوردگی ،شـبکهای
شـدن برگشـتپذیر و .]4[ )...
اولین سـامانه ترمیمشـونده توسـط  Whiteو همکارانش [ ]5در
سـال  2001معرفی شـد .این سـامانه حاوی میکروکپسـولهایی
بـا هسـته دی سـیکلوپنتادیان ( )DCPDبـه عنوان مایـع ترمیم
کننـده و غشـایی از جنس پلـی اوره-فرمالدهیـد ( ،)PUFهمراه
بـا ذرات کاتالیـزور  Grubb'sبـود کـه فراینـد خودترمیمـی طی
فراینـد پلیمـره شـدن حلقهگشـایی دی سـیکلوپنتادیان انجـام
میشـود (شـکل .)1دو سـال بعـد همیـن محققـان از طریـق
پلیمـره شـدن درجـا ( ،)In Situ Polymerizationپوشـش
خودترمیمـی حـاوی میکروکپسـول بـا هسـته  DCPDوغشـای
 PUFرا سـنتزکردند [.]6
روشهـای فعالسـازی فراينـد ترميـم شـوندگی بـرای ايجـاد
خاصيـت خودترميمـی را میتـوان از جنبههـای مختلفـی
طبقهبنـدی و بررسـی كـرد .يكي از ايـن طبقهبندیها براسـاس
ذاتـی ( )Intrinsicيـا غيرذاتـی بـودن ( )Extrinsicفراينـد
خودترميمشـوندگي اسـت [7و .]8خودترمیمـی ذاتی براسـاس
برهمکنشهـای فیزیکـی (حرارتـی) ،شـیمیایی (واکنشهـای
معکوس و تشـکیل مجـدد زنجیرها) و سـوپرامولکولی صورت
میگیـرد .ترکیبـات دارای خاصیـت ترمیـم کنندگـی ،توانایـی
انجـام فراینـد ترمیم به صورت چند مرتبـهای را دارند و توانایی
آنهـا در بازگردانـدن خـواص ،ذاتـی اسـت .ایـن توانایـی بـه
صورت محسوسـی بـه فرایند گره خوردگـی ()Entanglement

		
()1

ΔG= ΔH-TΔS <0

در رابطــه  ΔG ،1تغییــرات انــرژی آزاد گیبــس ΔH ،تغییــرات
آنتالپــی T ،دمــا و  ΔSتغییــرات آنتروپــی (بــی نظمــی) اســت.
بدیــن ترتیــب الزمــه انجــام فراینــد خودترمیمــی آن اســت کــه
 ΔGچنیــن ســامانهای منفــی باشــد .تغییــرات آنتالپــی در طــول
چرخــه ترمیــم ΔG ،را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــرای
اینکــه ترمیــم روی بدهــد بایــد  ΔH<0باشــد .تغییــرات مثبــت
در مقــدار  ΔSعامــل مؤثــر دیگــر در رســیدن بــه خودترمیمــی
اســت ،زیــرا بــا افزایــش بینظمــی ،تعــداد احتمــاالت موجــود
بــرای بازآرایــی زنجیرهــای پلیمــری افزایــش یافتــه و مقــدار
 ΔS˃0و درنتیجــه تغییــرات انــرژی گیبــس منفــی میشــود و
ترمیــم روی میدهــد.
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پوششهای مقاوم در برابر خوردگی برپایه سامانههای خودترمیم شونده
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شکل 1پلیمره شدن حلقه گشای  DCPDمعرفی شده به عنوان اولین سامانه خودترمیمی []4

زنجیرهـای پلیمـری در زمینـه پلیمـری بسـتگی دارد .اگر ترمیم
بـه صـورت خودبهخـودی و پـس از ایجـاد خـراش در زمینـه
پلیمـری ایجـاد نشـود ازیک تحریـک خارجی مانند فشـار ،نور
یـا حرارت و  ...اسـتفاده میشـود .پلیمرهای ترمیـم کننده ذاتی
بر اسـاس تشـکیل شـبکهی سـوپرامولکولی با پیوند هیدروژنی،
یونومرهـا ،برهمکنشهـای π–πیـا واکنشهـای برگشـتپذیر
حرارتـی از نـوع پیونـد فلـزی ایجـاد میشـوند [.]3
سـامانه خودترمیمـی طبیعـی غیرذاتـی ،آسـیبهای ناشـی از
شکسـت یـا خسـتگی را ترمیـم میکننـد .سـامانههای ترمیمـی
غیرذاتـی کـه بـر اسـاس سـامانههای زیسـتی(Biologic
 )Systemsطرحریـزی شـدهاند ،بـه هیـچ عامـل تحریـک
خارجـی بـرای ترمیـم نیـاز ندارنـد و ترمیـم در آنهـا بـه طور
ً
کاملا مسـتقل صـورت میگیرد .ترمیم مسـتقل آسـیبها باعث
افزایـش ایمنـی و نیـز اطمینان از عملکرد پوشـش میشـود و با
افزایـش عمـرکاری قطعـات ،هزینههای بازرسـی و نگهداری به
طـور محسوسـی کاهـش مییابـد .یکـی از مؤثرتریـن روشها
بـرای ترمیـم غیرذاتـی ،ذخیـره و پراکنـدن عامـل ترمیـم کننده
درون زمینـه کامپوزیـت اسـت ،بـه نحـوی که در حضـور ترک
بتوانـد وارد عمـل شـده ،عیـوب مـورد نظـر را ترمیـم نمایـد.
ذخیـره عامـل ترمیمـی درون الیـاف تـو خالـی ،شـبکههاي
مويرگـي و میکروکپسـولها ممکـن خواهـد بـود (شـکل )2
[ .]8علیرغـم نوپـا بـودن ایـده پلیمرهـای خودترمیـم شـونده،
روشهـای مختلفـی بـرای ایجـاد ایـن پلیمرها معرفی شـدهاند.
در همـه ایـن روشهـا عوامـل ترمیمدهنـده بایـد در داخـل
واسـطه ذخیـره و در داخـل ترکیبـات بـرای ترمیم تعبیه شـوند
کـه پـس از آسـیب سـطح ،امـکان خـروج آنهـا وجـود داشـته
باشـد و بتوانـد در مجـاورت کاتالیـزور ،آسـیب وارده را ترمیم
کنـد .روش اسـتفاده از میکروکپسـولها بـه دلیـل سـهولت تهيه

پوشـشهاي خودترميـم شـونده ،معمولتریـن و مرسـومترین
روش اسـت [.]9
 3میکروکپسوله کردن () Micro-Encapsulation
میکروکپسـوله کـردن فرایندی اسـت کـه در آن ذرات یا قطرات
ریـز توسـط پوشـش ( ،)Coatingاحاطـه شـده ،کپسـولهای
کوچکـی را بـا خـواص مفیـد متعـدد فراهـم مـیآورد .از ایـن
فراینـد میتـوان بـرای محاط کـردن جامدات ،مایعـات یا گازها
در درون غشـا با ضخامت میکرونی سـاخته شده از مواد سخت
یا نرم اسـتفاده کرد .در سـادهترین شـکل ،میکروکپسـول ُکرهای
کوچـک با قطـر میکرونی و ضخامت پوسـته مشـخص تعریف
میشـود .مـواد داخـل میکروکپسـول بـه عنـوان هسـته یـا فـاز
داخلـی شـناخته میشـوند و دیـوارهی آن ،پوشـش ،محافـظ یا
پوسـته نامیـده میشـود[ .]10میکروکپسـولها قطـری بین چند
میکرومتـر تا چنـد میلیمتر دارنـد .کاربردهای میکروکپسـولها
بسـیار گسـترده اسـت کـه میتوانـد شـامل تهیـه کاغـذ کپـی

شکل .2روشهای خودترمیمی غیرذاتی با استفاده از :الف)میکروکپسولها
ب) الیاف توخالی ج) شبکههای مويرگي []3

سال اول ،شماره  ،3شماره پیاپی  ،3پاییز 1395
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بـدون کربـن ،چسـبها ،وسـایل آرایشـی ،آفتکشهـا و
 ...باشـد .ميكروكپسـوله كـردن در صنايـع متفاوتـي از قبيـل
كشـاورزي ،ريسـندگي ،كامپوزيتهـا ،داروسـازي ،صنايـع
بهداشـتي و پوشـشها كاربردهـاي فراوانـي دارد [ .]7نظریـه
تشـکیل کپسـولی از یـک مایـع در مایـع دیگر اساسـ ًا بـر مبنای
تفـاوت انـرژی سـطحی دو مایـع اسـتوار اسـت .بـه طوریکه،
ترکیب تشـکیل دهنده هسـته ،انرژی سـطحی بیشـتری نسـبت
به ترکیب دیواره دارد .هسـته با داشـتن انرژی سـطحی بیشـتر،
اسـتحکام داخلـی بیشـتری دارد کـه توانایی کپسـوله شـدن این
ترکیـب را ایجـاد میکند.
 4روشهای کپسوله کردن
در حالـت کلـی تهیـه میکروکپسـولها بـه دو روش فیزیکـی
و شـیمیایی انجـام میگیـرد .اگـر در راکتـور مربـوط بـه تولیـد
میکروکپسـول ،فـاز مایـع باشـد فراینـد ،شـیمیایی و اگـر فـاز
گاز باشـد فراینـد ،فیزیکـی یـا مکانیکـی اسـت .بـه بیـان دیگر
فرایندهـای شـیمیایی شـامل روشهایـی اسـت کـه مـواد
واکنشـگر بـه صورت منومـر یا پیشپلیمر هسـتند و بـرای تهیه
میکروکرههـا واکنشهای شـیمیایی انجـام میگیـرد .فرایندهای
فیزیکی شـامل روشهایی اسـت کـه مواد واکنشـگر به صورت
پلیمـری بـوده ،بـدون دخالـت واکنشهـای شـیمیایی تشـکیل
ً
کاملا فیزیکی انجـام میشـود [.]11
میکروکرههـا بـه صـورت
روشهـاي مختلفي بـراي ايجـاد قابليت خودترميمشـوندگي با
اسـتفاده از ميكروكپسـولها در تـوده مواد وجـود دارد ،اما تمام
آنهـا بـر يـك اصل مشـترك اسـتوار هسـتند؛ مـاده ترميمكننده
درون فضايـي كـه اطـراف آن را پوسـتهاي از مـاده پليمـري
فراگرفتـه ،محبوس ميشـود .فرایندهـای متعددی ماننـد پلیمره
شـدن بینسـطحی ( ،)Interfacial Polymerizationانباشـته
شـدن ( ،)Coacervationپلیمـره شـدن درجـا ،جدايـي فازي
( )Phase Separationو  ...برای تولید میکروکپسـولها اسـتفاده
میشـود .یکـی از مهمتریـن سـامانههای مصرفـی بـرای فرایند
تـودهای پیچیـده ،سـامانه ژالتیـن -صمغ اسـت .ژالتین و صمغ
عربـی بـه عنوان ماده غشـا یـا دیواره اسـتفاده میشـوند [.]11
بـار سـطحی ژالتیـن وابسـته بـه  pHاسـت .همیـن امـر باعـث
میشـود کـه فراینـد سـاخت میکروکپسـولها وابسـته بـه pH
بوده ،به سـادگی قابـل کنترل باشـد [12و .]13از بین روشهای
مختلـف ،پلیمره شـدن درجا ،آسـانترین و بهتریـن روش برای
تهیـه میکروکپسـولها اسـت ،زیـرا نیـاز بـه تجهیـزات بسـیار
مدرن و پیشـرفته نـدارد [8و.]14
اسـتفاده از میکروکپسـولها در پوشـشهای سـطح ،در کنـار
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مزایـا ،معایبـی را هـم بـه همـراه دارد کـه در برخـی مـوارد
کاربـرد آنهـا را محـدود کـرده اسـت .وجـود میکروکپسـولها
میتوانـد منجـر به افـت خـواص مکانیکی و کاهـش عمر مفید
پوشـشها شـود .یکـی دیگر از معایـب اینگونه پوشـشها عدم
وجـود اطمینـان کافـی در اسـتفاده مجـدد آنهـا پـس از اولیـن
ترمیمدهندگـی اسـت [.]14
بهزادنسـب و همکارانـش [ ،]15میکروکپسـولهایی حـاوی
روغـن بـزرک بـا پوسـته اوره-فرمالدهیـد را از طریـق پلیمـره
شـدن درجـا تهیـه کردنـد (شـکل ،)3و بـه بررسـی خـواص
مکانیکـی پوشـش اپوکسـی حـاوی ایـن میکروکپسـولها
پرداختنـد .تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه افزایـش هـر
چـه بیشـتر میکروکپسـولها سـبب کاهـش خـواص کششـی
پوشـش میشـود بـه طـوری کـه پوشـش حـاوی  %3وزنـی از
میکروکپسـولهای بـا قطـر  53میکـرون باعـث کاهـش % 8/6
مـدول االسـتیک پوشـش میشـود.
اسـحاقی و همکارانش [ ،]16در سـال  2015به بررسی خواص
خودترمیمـی و مکانیکـی پوشـش آب پایـه اکریلیـک حـاوی
میکروکپسـولهایی از جنس اتیل سـلولز با هسـته روغن بزرک
پرداختند .در این تحقیق نشـان داده شـده اسـت که اضافه شدن
میکروکپسـولهای اصالح سـطح شـده با سـیالن تأثیر مثبتی بر
خـواص مکانیکی پوشـش دارد .میـزان این تأثیر به نوع سـیالن
و درصـد وزنـی میکروکپسـولهای اسـتفاده شـده در پوشـش

شکل  3تصویر میکروسکوپ الکترونی میکروکپسول اوره-فرمالدهید
حاوی روغن بزرک []15

پوششهای مقاوم در برابر خوردگی برپایه سامانههای خودترمیم شونده

بسـتگی دارد .پوشـش اپوکسـی حـاوی میکروکپسـولهای
اصلاح شـده با سـیالن بر پایـه آمین خـواص مقاومتـی بهتری
از خـود نشـان داد کـه بـه خاطـر برهمکنش مناسـب بیـن آمین
و زمینـه پلیمری اسـت .حقایـق و همکارانش[ ،]17نشـان دادند
کـه بـا افزایـش درصـد میکروکپسـولهای پلـی یورتانـی از 1
بـه  10درصـد وزنـی در پوششـی از جنـس اپوکسـی خـواص
مکانیکـی پوشـش کاهـش مییابـد کـه ایـن پدیـده میتوانـد
بـه علـت تجمـع یـا توزیـع نامناسـب میکروکپسـولها و نیـز
حضـور هرچـه بیشـتر حبابهـای هوا در پوشـش باشـد.
يكـي از عواملـي كه در پوشـشها بـه خصـوص در كاربردهاي
مقـاوم در برابـر خوردگي همـواره مورد توجه بوده اسـت ،تأثير
رطوبـت بـر جدايـش فيلـم محافظت كننـده از سـطح زيرين و
ايجـاد خوردگي اسـت .در اغلب پوشـشهايي كه بـرای کاربرد
در محيطهـاي مرطـوب طراحي ميشـوند ،سـعي بر اين اسـت
كـه زمـان عبـور رطوبـت از فيلـم و رسـيدن بـه سـطح زيريـن
تـا حـد ممكـن طوالني شـود .بـرای بهبـود کارایی سـامانههای
خودترمیمـی از طریـق تعبیـه میکروکپسـولها ،تالشهـا در
راسـتای تهیـه سـامانههای عـاری از کاتالیـزور اسـت .يكـي از
تركيباتـي كـه تمايـل زيـادي بـه واكنـش بـا رطوبت وتشـكيل
فيلـم دارند ،ايزوسـياناتها هسـتند .از ترکیبات ایزوسـیاناتی به
عنـوان ترکیب هسـته اسـتفاده میشـود کـه در حضـور رطوبت
توانایـی پخـت دارنـد .به عبـارت سـادهتر ،عامل پخـت در این

سـامانهها ،رطوبـت موجود در محیط اسـت .به عنـوان مثال ،در
سـال  2008یانـگ و همکارانـش [ ،]18توانسـتند از طریق تهیه
پیشپلیمـر پلـی یورتانـی دارای ترکیبـات فعـال ایزوسـیاناتی،
میکروکپسـول پلـی یورتانی با هسـته ایزوفورندی ایزوسـیانات
( )IPDIتهیـه کننـد .این سـامانه عـاری از کاتالیزور اسـت و در
حضـور رطوبـت پخت میشـود .پوسـته ایـن میکروکپسـولها
از طریـق تهیـه پیشپلیمری که از 1و -4بوتـان دی اُل و تولوئن
دی ایزوسـیانات تهیه شـده بود ،به دسـت آمد (شـکل .]19[ )4
 5بررسی خواص خودترمیمی و ضدخوردگی در
پوششهای حاوی میکروکپسولها
شـکل  ،5تصاویـر  SEMپوشـش اپوکسـی تـازه خـراش داده
شـده فاقـد میکروکپسـول (الـف) و حـاوی میکروکپسـولها
(ب) ،بـر روی سـطح فلـز کـه بـه مـدت  48سـاعت در داخـل
آب نمـک قـرار گرفتـه بـود را نشـان میدهـد .تصاویـر نشـان
دهنـده این مطلب اسـت که پوشـش فاقـد ترکیـب ترمیمدهنده
پـس از خـراش بـه همـان حالت باقـی مانـده اسـت (ج) ،ولی
پوشـش دارای عامـل ترمیمدهنـده (د) محل خـراش را پرکرده
و ترمیـم یافته اسـت]20[ .
بـراي بررسـي مقاومـت در برابـر خورگي پوشـشهاي پليمري
بـه طـور معمول از دو آزمون پاشـش مـه نمـک ()Salt-Spray
و طیفسـنجی الکتروشـیمیایی امپدانـس (Electrochemical
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شکل 4پیشپلیمر پلی یورتانی برپایه تولوئن دی ایزوسیانات []19

شکل 5تصاویر  SEMسطح پوشش اپوکسی الف) بالفاصله پس از ایجاد
خراش در فیلم فاقد میکروکپسول ب) بالفاصله پس از ایجاد خراش
در فیلم حاوی میکروکپسول ج) خراش داده شده فاقد میکروکپسول

پس از  48ساعت قرارگیری در آب-نمک د) خراش داده شده حاوی
میکروکپسول پس از  48ساعت قرارگیری در آب-نمک []20
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 ،)Impedance Spectroscopyاسـتفاده ميشـود .در آزمـون
پاشـش مه نمـک ،نمونههاي خراش داده شـده و بـدون خراش
در معـرض مـه نمـك قـرار داده میشـوند و در زمانهـای
مختلـف تغییـرات ناشـي از بـروز خوردگـي در زيـر اليـه از
قبيـل تـاول زدگـي ،جداشـدگي ،وجـود زنـگ و محصـوالت
خوردگـي در نمونـه مـورد آزمـون بررسـی ميشـود .در شـکل
 ،6تصاوير نمونه پوشـش اپوکسـی عاری از میکروکپسـولهای
پرشـده و حـاوي میکروکپسـولهای پرشـده از هگزامتیلـن دی
ایزوسـیانات ( ،)HDIپـس از  48سـاعت قرارگيـري در معرض
آزمـون مـه نمـك (10درصـد )NaClنشـان داده شـده اسـت.
چنانچـه در شـكل مشـاهده ميشـود ،پوشـش ترميـم شـونده،
عـاری از زنـگ زدگـی و خوردگـی اسـت ،درحالـی کـه نمونه
پوشـش اپوکسـی فاقـد میکروکپسـول ،دچار خوردگـی و زنگ
زدگـي شـده اسـت [.]20
آزمـون دوم بـرای بررسـی خوردگـی در فلـزات ،آزمـون
طیفسـنجی الکتروشـیمیایی امپدانـس ( )EISاسـت .در ایـن
روش ميتـوان قابليـت حركـت و انتقـال يونهـا از الكتروليـت
بـه سـطح فلز و تشـكيل جريان خوردگـي را قبـل از اينكه آثار
خوردگـي در زيراليـه قابـل رويت باشـد ،بطور كمي شناسـايي
کـرد .اسـاس کار ایـن روش ،اعمال جريـان متناوب بر سـامانه
متشـكل از الكتروليـت ،الكترود مرجع و سـطح فلز پوشـشدار
و اندازهگیـری امپدانـس متنـاوب در محـدودهاي از فرکانـس
اسـت [ .]21آزمـون  EISدر بحـث خوردگـی فلـزات ،بسـیار
کاربردیتـر از آزمـون پاشـش مـه نمـک عمـل میکنـد ،زیـرا
قبـل از پدیـدار شـدن آثـار خوردگـی در سـطح فلـزEIS ،
میتوانـد فراینـد خوردگـی را ارزیابـی کنـد .بررسـی فراینـد

(الف)

(ب)

شکل 6الف) صفحه فلزی با پوشش اپوکسی فاقد میکروکپسول و ایجاد

محصوالت ناشی از خوردگی ب) صفحه فلزی با پوشش اپوکسی حاوی
میکروکپسول بدون زنگزدگی .نمونهها به مدت  48ساعت در معرض
محلول 10درصد آب-نمک قرار گرفتند[]20
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خوردگـی از طریـق انداز هگیـری تغییـرات امپدانـس پوشـش
صـورت میگیـرد.
حقایق و همکارانش [ ،]17آزمون  EISرا برای پوشش اپوکسی
خالـص و حـاوی  %5وزنی از میکروکپسـولهای حاوی IPDI
در محلـول الکترولیـت  %3/5از  NaClانجام دادند .نتایج نشـان
داد کـه امپدانـس پوشـش فاقـد میکروکپسـول بـه دلیـل عـدم
وجـود الیـه محافظتـی (مانـع تحـرک یونهـای انتقـال بـار)،
بیشـتر از پوشـش حـاوی میکروکپسـول کاهـش یافتـه اسـت.
پوشـش دارای میکروکپسـول بـا هسـته  IPDIکاهـش امپدانس
کمتـری را در طـول زمانهـای مختلـف در معـرض محلـول
الکترولیـت ،نشـان داد .در شـكل  ،7منحنی هـاي  Bodeبرای
نمونـه فاقـد و حـاوي  %5وزنـي ميكروكپسـول ايزوسـياناتي
در زمانهـاي مختلـف غوطـهوري در محلـول  % 3/5وزنـي
 NaClنشـان داده شـده اسـت .نتايج نشـان ميدهد كه حضور
ميكروكپسـول در پوشـش خراشدار ،موجـب افزايش امپدانس
پوشـش در فركانسهـاي پاييـن در اثـر ترميـم محـل خـراش
توسـط مواد ايزوسـياناتي شـده است.
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شکل  7منحنیهاي  Bodeبرای نمونه پوششهای خراشدار در طول

 720ساعت غوطهوری در محلول الکترولیت  NaCl %3/5الف) اپوکسی

خالص ب)اپوکسی حاوی  %5وزنی میکروکپسولهای حاوی ]17[ IPDI

پوششهای مقاوم در برابر خوردگی برپایه سامانههای خودترمیم شونده

 6نتیجهگیری
یکـی از مهمتریـن انـواع پوشـشهای هوشـمند ،پوشـشهای
خودترمیـم شـونده هسـتند کـه همزمان یـا پس از ایجـاد ترک،
بـا آزادسـازی محتویـات فعـال درون کپسـولها ،باعـث ترمیم
خودبهخـودی پوشـش میشـوند .سـامانههای خودترمیـم
شـونده در دو نـوع دوجزئـی و تکجزئـی تهیـه میشـوند .نوع
دوجزئـی ،حـاوی هسـته و کاتالیـزور اسـت و نـوع تکجزئـی
شـامل میکروکپسـولهای دارای هسـته ایزوسـیاناتی اسـت کـه
پـس از رهاسـازی با رطوبـت هوا واکنـش داده ،باعث ترمیم در
پوشـش میشـود و همچنیـن با ممانعـت از رسـیدن رطوبت به
سـطح فلـز ،از ایجاد خوردگی در سـطح فلـز جلوگیری میکند.
قطـر و غلظـت میکروکپسـولها نقـش مؤثـری در میـزان

ترمیمشـوندگی پوشـش مـورد نظـر دارنـد .هرچـه قطـر
میکروکپسـولها بزرگتـر باشـد و غلظـت آنهـا در پوشـش
بیشـتر باشـد ،عامـل ترمیمدهنـده بیشـتری در پوشـش ذخیـره
شـده ،ترمیـم بـه صـورت مؤثرتـری انجـام میشـود ،در نتیجـه
زنگزدگـی و خوردگـی در سـطح فلـز کمتـر اتفـاق میافتـد.
بـراي بررسـي مقاومت در برابـر خوردگي پوشـشهاي پليمري
بـه طـور معمـول از دو آزمـون پاشـش مه نمک و طیفسـنجی
الکتروشـیمیایی امپدانـس اسـتفاده ميشـود .آزمـون  EISدر
بحـث خوردگی فلزات ،بسـیار کاربردیتر از آزمون پاشـش مه
نمـک عمـل میکنـد؛ زیرا قبـل از پدیدار شـدن آثـار خوردگی
در سـطح فلـز EIS ،میتوانـد فراینـد خوردگـی را از طریـق
اندازهگیـری تغییـرات امپدانـس پوشـش ارزیابـی کنـد.
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هـدف اصلـي و چشـمانداز فعاليـت انجمـن علـوم پليمـر
هندوسـتان پيشـرفت و گسـترش علـوم و فنـاوري پليمـر در
كشـور و ايجـاد فضاي مناسـب بـه منظـور تبـادل اطالعات در
بيـن اعضـا و همـه افـراد مرتبـط بـا انجمن تعيين شـده اسـت.
بـراي تحقـق ايـن هـدف ،اهـم فعاليتهـای مسـتمر انجمـن
عبـارت اسـت:
 -1تشـويق ،تقدير و ترغيب نخبگان علمي در علوم ،مهندسـي
و فناوري پليمر.
 -2گسـترش و تعميـق ارتباط بين دانشـمندان پليمر ،مهندسـان

Vol. 1, No. 2, Issue No.2,
Summer 2016, Quarterly

اهداف

فــصــلنـامـه عـلـمـی  -تـرویـجـی

انجمـن علـوم پليمر هندوسـتان تاريخچهاي با بيش از سـه دهه
فراز و نشـيب را سـپري كرده اسـت .انجمن مذکور به صورت
حرفـهاي از مارس  1979تحت رياسـت پروفسـور كوتاندرامان
( )H. Kothandramanدر دانشـكده علوم پليمر دانشـگاه آنا در
شـهر مـدرس آغـاز به کار کـرد .در سـال  1991دكتر ماشـلكار
( )R.A. Mashelkarهـم زمـان بـا سـمپوزيوم پليمـر  ۱۹91بـه
عنـوان رئيـس جديد انجمن انتخاب شـد .وی با هدف توسـعه
انجمـن بـه انجمنـی فعـال و فراگيـر در سـطح ملـي ،بـه اتحاد
و سـازمان دهـی همـه انجمنهـاي مرتبـط بـا پليمـر در زيـر
چتـری واحـد مبـادرت کـرد .در سـال  ،1995پروفسـور وارمـا
( )I.K. Varmaبـه سـمت رئيس انجمن انتخاب شـد وكميتهاي
بـا ماموريـت بازبينـي مقـررات و قوانيـن اجرايي انجمن شـكل
گرفـت و متعاقبـا اساسـنامه انجمـن و مقررات و اييـن نامههای
داخلـی انجمـن در مجمـع عمومـي ماكـرو )95 Macro( 1995
تصويـب شـد و دفتـر مركزي از شـهر مـدرس به پونـا ()Pona
تحـت مديريت دكتـر سـيوارام ( )S. Sivaramانتقـال يافت.
انجمـن در شـعبههای منطقـهاي ،بنگالـور ( ،)Bangaloreكاليـكات
( ،)Calicutخپـاي ( ،)Chenaiدهلـي ( ،)Delhiخاراكپـور
( ،)Kharagpurپـون و تيرووانانتوپـورام ()Thiruvananthapuram
فعـال اسـت .هر منطقـه از نقطه نظـر عضوگيری ،حسـابداري و انجام
فعاليتهـاي حرفـهاي در آن منطقـه بـه صورت مسـتقل عمـل ميكند.

;Iran Polymer Technology
Research and Development

و فنـاوران ايـن علم در مراکز پژوهشـی ،دانشـگاهها و مراكز صنعتي.
 -3چـاپ و نشـر كتابهـاي حـاوي مقـاالت سـمپوزيومها،
سـمينارها ،مجلات ،مونوگرافهـا و هـر منابـع اطالعاتـي.
 -4توسـعه پژوهشهـای علمـي و فناورانـه پليمـری در ارتباط
نزديك بـا نيازهاي كشـور.
طبـق اظهارنظـر دكتـر راماكریشـنان (،)S. Ramakrishnan
رئيـس فعلـي انجمـن ،سـال  1991بـا اتحـاد انجمنهـا ،راه
بـراي اقدامـات اساسـي در تشـكلی واحـد و فراگيـر همـوار
شـد و باعث شـكوفائي ايدههـاي واحد در رفع مشـكالت ملی
موجـود آن زمـان شـد .وی بـا ارج گـذاری بـر زحمـات همـه
روسـاي قبلـي ،معتقد اسـت انجمني پرشـور و زنده بـراي همه
فعـاالن پليمـری در كشـور در دسـترس اسـت کـه از قـدرت،
ثبـات و اعتبـار خوبـی برخـوردار اسـت و ايـن مشـخصه در
نشسـتهاي دو سـاالنه بينالمللـي ماكـرو ( )Macroتجلي پيدا
کرده اسـت.
ایشـان قدردانـی و تجليـل خاصـي از مديريـت موثـر دكتـر
سـیوارام مبـذول داشـت كـه تحـت مديريـت ايشـان پايـه و
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بنيـان انجمنـی قوي گذاشـته شـد .برگـزاري نشسـتهاي ملي
دو سـاالنه را مرهـون زحمـات رئيس پيشـين انجمن دانسـت و
ايـن كـه شـعبههاي مختلف منطقـهاي توانسـته اند نقش بسـيار
چشـمگيری در همـه عرصههـا منجملـه ارائـه سياسـتهاي
همگرايـي ،جـذب اعضـا ،جمـعآوري حـق عضويـت و سـاير
فعاليتهـاي موثـر داشـته باشـند .در ضمـن از ابتکارات ايشـان
در برخـورد بـا مسـائل مختلف و ارائـه راهحلهـاي حرفهاي و
پايـدار يـاد کـرد كـه آثـار آن در ارتقا جايـگاه انجمن در سـطح
ملـي و بينالمللـي بسـيار موثـر بـوده اسـت .او موفقيـت بيـش
از پيـش انجمـن را بـا عنايـت بـه ايـن کـه علـوم پليمـر عرصه
علمي بسـيار شـاخص و غنـي اسـت و در برگيرنـده زمينههاي
متعـدد و چنـد وجهـي از شـيمي تـا فيزيك ،مهندسـي مـواد تا
مهندسـي شـيمي و به تازگی زيسـت شناسـي تا علوم پزشـكي
اسـت ،آرزو کرد.
انجمن علوم پليمر هندوسـتان در سـال  2017چهاردهمين
سـمپوزيوم دوسـاالنه بينالمللـي "ماكـرو" را در تاريـخ
 8-11ژانويـه در ايالـت كـراال برگـزار ميكنـد .در ايـن
سـمپوزيوم سـخنرانان سرشـناس علـوم و مهندسـي پليمر
از كشـورهاي ژاپـن ،آمريـكا ،بلژيـك ،فرانسـه ،آلمـان،
كـره جنوبـي ،هلنـد ،انگلسـتان ،تايلنـد ،تايـوان و بويـژه
بسـياري از متخصصـان كشـور هندوسـتان شـركت دارند.
آدرس اينترنتـي  www.macroindia2017.orgكميته علمي
بينالمللـي نيز متشـكل از متخصصـان از كشـورهاي مختلف
و افـزون بـر آن خـود هندوسـتان وكميتـه اجرايي ملي متشـكل
از  50نفـر از اعضـا انجمـن براسـاس نماينـدگان منطقـهاي و
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محلي هسـتند.
كل سـمپوزيوم همـراه بـا نـام سـخنرانان و موضـوع مقـاالت
بطـور دقيـق جدولبندي شـده اسـت و مقاالت شـفاهي در 25
قسـمت طـي  4روز ارائه ميشـوند.
سـخنرانيها و پوسـترها در  5زيرمجموعـه علمـي تقسـيمبندي
و از  9ژانويـه تـا  11ژانويـه برگـزار ميشـوند .پنـج قسـمت
شا مل :
 -1االستومرها ،فيزيك پليمر و مدل سازي
 -2پليمرها براي كاربردهاي انرژي و حسگرها
 -3پليمرهاي زيستي سبز و تجديدپذير
 -4پليمرهاي نانوساختار ،خود سازماندهي و بزرگ مولكولي
()Supramolecular
 -5سنتز پليمر و شناسايي
سـخنرانيها نيز براسـاس محتوا و هدف ارائه به  8زيرمجموعه
تقسيم ميشوند.
 -1يادبـود و بزرگداشـت  -2سـخنراني با تقدیر  -3سـخنراني
كليـدي -4سـخنراني عمومي  -5سـخنراني ويژه  -6سـخنراني
بـا دعوت  -7سـخنراني شـفاهي  -8سـخنراني تجاري
از سـال  1994مجموعـه مقـاالت همه دورانهـا در تارنمای باال
قابل دسترسـي است.
نشسـتهاي ایالتـی كـه هر سـال در يك يـا دو و يا سـه منطقه
برگـزار ميشـود خـاص موضوعهـاي مرتبـط بـا نيازهـاي هـر
منطقـه برگـزار ميشـود .بـه طور مثـال در سـال  2014در سـه
تاريـخ و منطقـه مختلـف نشسـتهاي مرتبـط با نيازهـاي آنها
صـورت گرفته اسـت.

