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his study was an effort to control foam structure with controlled shear rate
in a slit die with addition of nanosilica in the extrusion process. We used
general purpose polystyrene as the matrix, nanosilica as a nucleating agent
and nitrogen gas as the blowing agent. For better dispersion of nanoparticles in the
matrix, a combination of solution and melt methods were employed. The foams were
produced in a twin screw extruder by studying the effects of shear rate on the slit die,
size and weight percentage of nanosilica on foam density, cell density and average
cell size. Scanning electron microscopicy (SEM) pictures were used to obtain the
main characterizing parameters of the foams i.e., cell density and cell size. The results
showed that when the shear rate of 8 min-1 on the slit die was increased to 12 min-1,
due to the breakage of the large cells into several smaller cells, there were observed
61% enhancement in cell density and 18% reduction in average cell size. When the
size of nanosilica was decreased from 40 to 12 nm, the cell density was increased
from 1.24×108 to 1.73×108 cells/cm3 and average cell size was decreased from 11.5
to 9 micrometer. By changing the nanosilica content from 0.1 to 4% (by weight), it
was observed that at 2% (by weight) of nanosilica, the maximum cell density was
obtained. In conclusion it was observed that the nanocomposite was produced by 2%
(by weight) of 12 nm silica nanoparticles at 12 min-1 shear rate shows the maximum
cell density and minimum cell size.
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چکیده
اين مطالعه تالشي برای کنترل ساختار اسفنج پليمري با استفاده از کنترل سرعت برش در حديده

مسطح مستطيلي و نانوسيليکا در فرايند اکستروژنی است .در این پژوهش ،از پلیاستيرن با

مصرف معمولی به عنوان زمينه پليمري ،نانوذرات سيليکا به عنوان عامل هستهزا ،گاز نيتروژن
واژههای کلیدی
توليد اکستروژني اسفنج،
نانوکامپوزيت،
سرعت برش،
نانوسيليکا،
پلياستيرن

به عنوان عامل دمش و تولوئن نیز استفاده شده است .براي پراکنش بهتر نانوذرات در سطح

زمينه ،ترکيبي از روشهاي محلولي و مذاب و برای توليد اسفنج از اکسترودر دوپيچی همسانگرد
استفاده شد .اثر سرعت برش در حديده مسطح مستطيلي ،اندازه نانوسيليکا و درصد وزني آن

بر چگالي اسفنج ،چگالي سلول و متوسط اندازه سلول مطالعه شد .برای شناسايی پارامترهاي

اساسي اسفنج (چگالي سلول و اندازه سلول) ميکروسکوپ الکترونی پويشي استفاده شد .نتايج

نشان داد ،افزايش سرعت برش حديده از  8 minبه  12 minبا شکستن سلولهای بزرگ به
-1

-1

چند سلول کوچکتر ،باعث افزايش  61%چگالی سلول و کاهش  18%اندازه متوسط سلولها شده
است .با کوچکترشدن اندازه نانوسيليکا از  40 nmبه  ،12 nmچگالی سلول از 1/24×108 cell/cm3

به  1/73×108 cell/cm3افزايش و متوسط اندازه سلول از  11/5 mmبه  9 mmکاهش يافته است.

همچنين ،در بين مقادير مختلف نانوسيلکا ( 2 ،0/1و  4%وزنی) اسفنج حاوی  2%وزنی از نانوسيلکا
دارای بيشترين چگالی سلول شده است .دليل اين موضوع نيز وجود نانوذرات سيليکا به عنوان

مراکز هستهگذاری و تسهيل در ايجاد هسته بوده است .در کل ،نانوکامپوزيت حاصل از  2%وزنی
نانوسيليکا  12نانومتری در سرعت برش  12 min-1بيشترين چگالی سلول و کوچکترين اندازه
سلول را نشان داده است.
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اسفنجهاي پليمري مواد حاوی خلل و فرجی هستند كه به وسیله
زمينه چگال پليمري احاطه شدهاند .نسبت خواص مکانیکی به وزن
عالی اسفنجهای پلیمری ،آنها را بسیار با اهميت کرده است [ .]1خلل و
فرج با انبساط عامل دمش بهوجود ميآيد .عامل دمش معموالً گاز
فرار ،مايع يا سيال ابربحراني است [.]2
اکثر پالستیکها قابليت اسفنجشدن را دارند ،اما تعداد محدودي
از آنها بهطور تجاري و اقتصادي ،قابل کاربردند .عموميترين مواد
مصرفی براي توليد اسفنجهاي گرمانرم پلياتيلن [ ]3،4و پلياستيرن
[ ]5،6هستند.
فرایند تولید اکستروژنی اسفنج با استفاده از عامل دمش فیزیکی
شامل چهار مرحله اصلی است [ .]7ذرات گاز پس از تزریق به داخل
مذاب پلیمری به شکل حبابهای بزرگ حاوی گاز در بین ماتریس
پلیمری تبدیل میشوند .در ادامه با استفاده از نیروهای برشی (اختالط
مکانیکی) حبابهای بزرگ به حبابهای کوچک و کوچکتر شکسته
میشوند .در نهایت ،با استفاده از پدیده نفوذ (اختالط ساده) ذرات به
ال یکنواخت در سطح زمینه حل میشوند و محلول کام ً
شکل کام ً
ال
تکفاز بهدست میآید [ .]2در ادامه فرایند با ایجاد یک ناپایداری
ترمودینامیکی (کاهش فشار یا افزایش دما برای گرمانرمها) ،ذرات
گاز از ماتریس پلیمری جدا شده و تشکیل یک فاز جداگانه میدهند.
در نتیجه این عمل ،هستهگذاری و پس از آن رشد حباب و در
نهایت عملیات تثبیت ساختار انجام میشود .این عمل پس از حصول
ساختار مطلوب انجام میشود .بنابراین ،سرعت تثبیت نقش بسزایی
در تعیین چگالی و خواص اسفنج دارد [ .]8شکل  1طرح کلی این
مراحل را نشان میدهد.
ساختار زنجير اصلي [ ،]9دماي انتقال شيشهاي [ ،]8گرانروی
[ ،]9-11کشش سطحي [ ،]12وزن مولکولي پليمر [ ]9و توزیع آن []9
از جمله خواص فيزيکي گرمانرمهاست که با تغييرات در مراحل
مختلف توليد اسفنج ،ساختار آن را معين ميکنند.

پارامتر اثرگذار ديگر بر ساختار اسفنج پليمري استفاده از ذرات
افزودني است [ .]13-17وجود افزودني بر سه مرحله ابتدايي انحالل،
هستهگذاري و رشد ،اثر بسزايي دارد .نانوذرات یکی از افزودنیهای
متداول در ساخت اسفنجهای پلیمری برای بهبود خواص آن هستند .با
وجود اينکه سازوکار دقيق هستهگذاري همچنان در دست بررسي است،
بهطور کلي مشخص شده که اندازه نانوذرات [ ]18،19و شکل آنها
[ ،]18،20،21درصد وزني [ ،]7،22-24کیفیت توزيع ذرات [ ]21،25و
سطح آنها [ ]18-20،22بر کارايي هستهگذاري اثرگذار است.
نانوذرات به عنوان عامل هستهزا عمل میکنند و با تشکیل هسته
در سطح این ذرات عمل هستهگذاری تسریع و تعداد سلولها بر
واحد حجم افزایش مییابد [ .]8به عبارت بهتر ،وجود نانوذرات
باعث کاهش سد انرژی الزم برای تشکیل هسته پایدار و در نتیجه
افزایش تعداد هستههای پایدار ایجاد شده و در پی آن افزایش چگالی
سلول و کاهش اندازه سلولها میشود [ .]26-28بنابراین ،نانوذرات
با اثرگذاری بر فرایند جدایی فاز حین هستهگذاری ،ساختار نهایی
اسفنج را کنترل میکنند .اسفنجهاي دارای پركننده ريزتر ،چگالي
سلول بیشتری دارند [ .]25وجود نانوذرات ،باعث افزايش خواص
مكانيكي و فيزيكي اسفنج نیز ميشود [.]9،29
توزيع نايكنواخت عوامل هستهگذاري باعث هستهزايي بيشتر در
ناحیه با غلظت زیاد عامل هستهگذاري و چگالي سلول كمتر در ناحیه
با غلظت کم از این عوامل ميشود .این مسئله در نهايت منجر به
نايكنواختي توزيع اندازه سلولهاي اسفنج حاصل ميشود .پراكندگي
مطلوب اين عوامل ،ايجاد مراكز هستهگذاري را آسان ميكند که در
پی آن با افزايش مراكز هستهگذاري ،چگالي سلول در اسفنج نهايي
افزايش ميیابد .بنابراين ،يكنواختي ساختار و چگالي سلول تحت تأثير
روش بهكار گرفته شده براي اختالط پليمر و عامل هستهگذار است .در
واقع در فرايندهاي معمول تولید اسفنج ،دستيابي به ساختار سلولي
يكنواخت با چگالي سلول زیاد بسيار مشكل است [.]25
از سوی دیگر ،وجود نانوذرات باعث تغییر گرانروی پلیمر و

شکل  -۱طرح کلی مراحل تولید اکستروژنی اسفنج پلیمری با عامل دمش فیزیکی.
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در نتیجه تغییر رفتار اسفنجیشدن پلیمر میشود .با افزایش مقدار
نانوسیلیکا در زمینه پلیاستیرنی ،گرانروی زمینه افزایش مییابد.
مقدار این افزایش با کاهش اندازه نانوسیلیکا بیشتر میشود [.]29
تغییر گرانروی زمینه بر فرایند رشد و افزایش احتمال پدیده ادغام
سلولهای در حال رشد ،اثرگذار است [ .]11گرانروی بیشتر ،مقاومت
بیشتری را در برابر رشد سلولها ایجاد میکند و کاهش اندازه سلولها
و کسر حفرههای خالی را سبب میشود [ .]11همچنین باید اشاره
کرد ،نانوذرات بر پدیده نفوذ نیز اثر میگذارند .وجود نانوذرات باعث
کاهش حجم آزاد پلیمر و کاهش تحرک زنجیرهای پلیمری میشود.
این امر بر دو مرحله انحالل گاز و رشد سلولها اثر چشمگیری دارد.
اسفنج میکروسلولی با توزیع اندازه سلول یکنواخت یکی از نتایج
افزودن نانوالیاف کربن در پژوهشهای  Shenو همکاران بود .در مقایسه
با نانوخاکرس و نانولوله تکدیواره کربنی ،نانوالیاف کربن بیشترین اثر
را بر بازده هستهگذاری در فرایند تولید اسفنج داشته است [.]30
زکیان و همکاران اثر نانوسیلیکا بر تولید ناپیوسته اسفنج پلیاستیرن –
کربن دیاکسید را بررسی کردند .آنها نشان دادند ،با افزایش 2%
وزنی از نانوسیلیکا ،متوسط چگالی سلول حدود هفت برابر افزایش و
متوسط اندازه سلولها تقریبا  2/5برابر کاهش مییابد [ .]7همچنین،
اصالح سطحی نانوسیلیکا با استفاده از گروههای وینیلی موجب بهبود
پراکنش و افزایش بیشتر چگالی سلول شد [ .]31در درصد وزنی
معین از نانوسیلیکا ،افزایش سطح ویژه نانوذرات موجب افزایش
چگالی سلول شده است [ .]18در تولید اکستروژنی ،تنش برشی از
دو راه تنش برشی موجود در داخل اکسترودر و تنش برشی موجود
در داخل حدیده در تعیین ساختار اسفنج مؤثر است.
تا کنون مطالعات زیادی در زمینه چگونگی اثرگذاری نیروهای برشی
بر تولید اسفنج انجام نشده است و تنها تعداد محدودی از مطالعات
بهطور تجربی این مطلب را بیان کردند [ .]32،33تنش برشی موجود
در داخل حدیده از یک سو با تغییر سازوکارهای هستهگذاری ،تعداد
سلولهای موجود در واحد حجم را افزایش میدهد و از سوی دیگر با
شکستن سلولهای بزرگ به سلولهای کوچکتر سبب کاهش اندازه
سلولها و افزایش تعداد سلولها بر واحد حجم میشود [.]34،35
از سوی دیگر در جریان برشی ،یک مرکز هستهگذاری یا یک سلول
بسیار کوچک کشیده میشود .مقدار کشش بستگی به قطر سلول،
سرعت برش ،کشش سطحی و گرانروی مذاب پلیمری دارد [.]32
یک سلول کشیده پس از برداشتن فشار بسیار راحتتر منبسط میشود.
زیرا ،سطح بزرگتر و شکل غیرکروی دارد .بايد توجه داشت ،در
ميدان برشي احتمال تغييرشکل ظاهري سلول از حالت کروي به شکل
کشيده شده در جهت ميدان برشی افزايش مييابد [.]32
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با توجه به رفتار رقیقشدن برشی پلیاستیرن ،تنش برشی موجود
در حدیده موجب کاهش گرانروی آن میشود .کاهش گرانروی
منجر به کاهش مقاومت زمینه برای رشد بیشتر سلولها و در نهایت
بزرگترشدن اندازه سلولها و افزایش احتمال وقوع پدیده ادغام
تنش برشی موجود در حدیده
سلولها میشود [ .]11از سوی دیگر ،
موجب شکستهشدن حبابهای بزرگ به چند حباب کوچکتر
میشود .در این حالت ،سازوکار دقیق اثرگذاری تنش برشی برایندی
از این دو پدیده است.
بدین منظور در اين پژوهش ،اثر سه پارامتر سرعت برش ،اندازه
نانوذرات و درصد وزني نانوذرات سيليکا بر مشخصههای اساسي
اسفنج نانوکامپوزيت پلياستيرني شامل چگالي اسفنج ،اندازه و
چگالي سلول بررسي شده است .همچنين ،نتايج مربوط به نمونههاي
نانوکامپوزيت اسفنجي پلياستيرن با اسفنج پلياستيرن خالص
مقايسه شد .نوآوری این کار بررسی همزمان اثر سه پارامتر سرعت
برش ،اندازه نانوذرات سیلیکا و درصد وزني آن بر تولید اسفنج
نانوکامپوزيت پلياستيرني است.
سرعت تولید هسته

سرعت هستهزایی در یک سامانه پلیمر  -گاز بر اساس معادالت
کالسیک هستهزایی با معادله ( )1بیان میشود:
()1

 − ∆G ∗ 

N homo = f 0c0exp
 KT 

که  f0ضریب بسامد سرعت پیوستن مولکول گاز به یک هسته
بحرانی c0 ،غلظت مولکولهای گاز -∆G* ،سد انرژی هستهگذاری،
 Kثابت بولتزمن و  Tدمای تولید اسفنج هستند .با وجود برش یا
ناخالصی نظیر نانوذرات ،انرژی آزاد گیبس هستهزایی متفاوت
میشود .به عبارت بهتر ،پارامترهای مربوط به برش و نانوذرات به آن
اضافه میشود .بنابراین ،سد انرژی آزاد هستهزایی برای تشکیل هسته
بحرانی در این حاالت متفاوت میشود .در نتیجه سرعت هستهزایی
نسبت به حالت همگن با ضریب  Fتغییر میکند .معادله ( )2این رابطه
را نشان میدهد:
()2

N = F × N homo

در این معادله F ،نسبت تغییر سرعت هستهزایی یا چگالی سلول با
وجود تنش برشی ،نانوذرات یا هر دوی آنها به حالت همگن (سامانه
پلیمر  -گاز) را بیان میکند.

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال بیست و ششم ،شماره  ،6بهمن -اسفند 1392

حسین شریفپور و همکاران

اثر نانوذرات و سرعت برش بر توليد اکستروژنی اسفنج پلياستيرن در مجاورت گاز نيتروژن

جدول  -3مشخصات نيتروژن ( )N2استفاده شده.

جدول  -1مشخصات پلياستيرن.
خواص

مقدار

خواص

مقدار

چگالي ()g/cm3

1/04
207
2/4
11
96300

وزن مولکولي ()g
دماي ذوب ()°C
دماي جوش ()°C
فشار بحراني ()MPa
خلوص ()%

28/01
-210
-195/8
3/4
99/99

(Mw )kg/mol
PDI

شاخص جريان مذاب ()g/10min
گرانروي ()Pa/s

تجربی
مواد و دستگاهها

پلياستيرن مصرف عمومي ( )1540GPPSمحصول پتروشيمي تبريز
(جدول  )1به عنوان زمينه پليمري ،نانوذرات سيليکا محصول شرکت
 Degussa-Evonikآلمان با مشخصات آمده در جدول  2به عنوان
عامل هستهزا ،گاز نيتروژن با خلوص  99/99%محصول شرکت آراد
گاز با مشخصات درجشده در جدول  3به عنوان عامل دمش و نیز
تولوئن با کد  4230محصول قطران شيمي با مشخصات گفته شده در
جدول  ،4مواد مصرفشده در اين پژوهش هستند.
روش ها
ساخت نانوکامپوزيت

نمونههاي نانوکامپوزيتي پلياستيرن  -نانوسيليکا با ترکيبي از روش
محلولي و مذاب تهيه شدند .بدين روش که ابتدا براي هر نوع
نانوذرات ،محلول  20%وزني پلياستيرن در تولوئن با همزن مغناطيسي
تهيه شد .همزمان با آن مقدار مشخصي نانوذرات با توجه به درصد
مورد نياز نانوکامپوزيت به تولوئن اضافه شده و به وسيله همزن
مکانيکي با سرعت  12000 rpmبهمدت  1 hمخلوط شد تا محلول
کام ً
ال شفاف و يکنواختي از نانوذرات در تولوئن ايجاد شود .سپس،
محلول  20%وزني پلياستيرن به محلول شفاف نانوسيليکا اضافه شده و
فرایند اختالط محلول نانوکامپوزيتي بهمدت  1 hديگر در همزن با
جدول  -2مشخصات نانوذرات سيليکا.
نوع نانوذرات

قطر ذرات ()nm

سطح ذرات ()m2/g

ايروسيل 200
ايروسيل 90
ايروسيل 50

12
20
40

200
90
50

سرعت زیاد ادامه یافت .پس از آن ،ظرف محتوي محلول به ظرف
شيشهاي مسطح منتقل و داخل خشککن با دماي  90°Cبهمدت h
 24قرار داده شد تا تولوئن حذف شود .برای اطمينان از حذف کامل
حالل و بهبود پراکنش نانوذرات در زمينه پليمري ،نانوکامپوزیت
تولیدی از اکسترودر دوپیچی همسانگرد با دماي  200°Cو سرعت
پیچ  70 rpmعبور داده شد .تمام نمونههاي نانوکامپوزيتي مطابق آنچه
شرح داده شد ،تهيه شدند.
ساخت اسفنج

برای تهيه اسفنج از اکسترودر دوپیچی همسانگرد با قطر  16 mmو
نسبت قطر به طول  30استفاده شد .این اکسترودر دارای پنج ناحیه
دمایی با طول یکسان است .دمای ناحیه اول تا پنجم به ترتیب ،120
 190 ،190 ،170و  190°Cتنظیم شد .برای ایجاد فشار بیشتر دمای
حدیده نیز روی  170°Cتنظیم شد .پلیاستیرن یا نانوکامپوزیت آن
از ناحیه اول وارد اکسترودر شده و تحت دما و تنش برشی بهتدریج
ذوب شد .در ناحیه سوم پلیمر به حالت کام ً
ال مذاب درآمد .گاز
نیتروژن با فشار ثابت  40 barاز ابتدای ناحیه چهارم وارد اکسترودر
شد و زیر تنشهای موجود در داخل اکسترودر با مذاب مخلوط شده و
در ناحیه پنجم به شکل محلول کام ً
ال تکفاز درآمد .با عبور محلول
از حدیده ،فشار سامانه به فشار اتمسفر کاهش یافت و هستهگذاری و
رشد سلولها انجام شد .بالفاصله پس از خروج از حدیده ،مذاب به
داخل حمام اتیلن گلیکول با دمای ثابت  -8°Cمنتقل شده و ساختار
اسفنج تثبیت شد .شکل  2نقشه استفاده شده در سامانه توليد اسفنج
جدول -4مشخصات تولوئن .4230
خواص

چگالي ()g/cm3
وزن مولکولي
خلوص ()%
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()4
شکل  -۲نقشه پیچ سامانه تولید اسفنج اکستروژنی.
را نشان ميدهد .این عمل برای سه سرعت پیچ مختلف  10 ،8و  12 rpmو
تمام نمونهها انجام شد.
اندازهگيري چگالي اسفنج

چگالي نمونهها طبق استاندارد  ASTM D2395اندازهگيري شد.
اين روش كه ویژه اندازهگيري چگالي چوب است ،ميتواند براي
اندازهگيري چگالي نمونههاي اسفنج شده نيز با دقت بسيار خوبي
استفاده شود .براساس اين استاندارد ،برای اندازهگيري چگالي از يك
بشر آب مقطر ،يك سوزن و يك ترازوي رقمی با دقت 0/001 g
استفاده شد .در اين حالت ،ظرف محتوي آب مقطر با چگالي 1 g/cm3
روي ترازو قرار گرفته و ترازو صفر ميشود .سپس ،نمونه اسفنج
شده به کمک يك سوزن در ظرف محتوي آب غوطهور ميشود،
بهطوري که هيچ تماسي با ديوارههاي ظرف نداشته باشد .مقدار وزني
كه ترازو نشان ميدهد ،برابر با وزن آب جابهجا شده و به بيان ديگر
حجم نمونه است .با داشتن وزن نمونه و حجم آن و با توجه به اينكه
حجم سوزن صرفنظركردنی است ،ميتوان چگالي نمونهها را با
دقت مناسب معین كرد.

rf
r

Vf = 1 −

در اين معادله rf ،چگالي اسفنج پليمري و  rچگالي نمونه پليمري
اسفنج نشده است .همچنین ،متوسط اندازه سلول از متوسط قطر 40
سلول موجود در هر تصوير معين شد.

نتایج و بحث
اثر سرعت برش و نانوذرات بر چگالي سلول اسفنج

شکلهای  3تا  5تصاوير ميکروسکوپ الکترونی پويشي نمونه
پلياستيرن اسفنجي شده در سه سرعت برش متفاوت را نشان
ميدهد .همانطور که از تصاویر قابل مشاهده است ،با افزایش سرعت
برش در حدیده ،تعداد سلولها افزایش یافته و اندازه آنها کوچکتر
شده است .همچنین ،با افزایش سرعت برش یکنواختی بیشتری
برای اندازه سلولهای ایجاد شده در اسفنج حاصل شده است .از

تعيين چگالي و اندازه سلول اسفنج

برای تعيين چگالي و اندازه سلول ،اسفنج تهيه شده بهمدت  30 minدر
نيتروژن مايع قرارگرفت تا اسفنج انعطافپذیر به شکل کام ً
ال شکننده
تبدیل شود .سپس ،به وسيله پنس نمونهها از مقطع عرضي شکسته و با
دستگاه پوششدهی با طال سطح عرضي آن با طال پوشش داده شد .در
نهايت ،از ميکروسکوپ الکترونی پويشي با بزرگنمايي  300برابر و
ولتاژ  15 kVاز سطح عرضي نمونه عکسبرداري شد .چگالي سلولها
بر اساس نانوکامپوزیتهای اسفنجي شده با شمارش تعداد سلولهاي
موجود در يک عکس از معادله ( )3معين شد:
		

()3





 1

 1 - Vf

3/2

 n M2 

N f = 
 A 

در اين معادله n ،تعداد سلولهاي شمارش شده در تصوير
ميکروسکوپ الکترونی پويشي M ،بزرگنمايي عکس A ،مساحت
تصوير ( )cm2و  Vfکسر حجمي سلولهاست که با معادله ()4
ميتوان آن را بهطور تقريبي محاسبه کرد:
504

شکل  -۳پلیاستیرن خالص اسفنج شده با سرعت برش کم.
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شکل  -۴پلیاستیرن خالص اسفنج شده با سرعت برش متوسط.

شکل  -۶نانوکامپوزیت اسفنج شده با سرعت برش کم.

شکل  -۵پلیاستیرن خالص اسفنج شده با سرعت برش زیاد.

شکل  -۷نانوکامپوزیت اسفنج شده با سرعت برش متوسط.
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شکل  -۹اثر سرعت برش بر چگالی سلول اسفنجهای تولید شده.

شکل  -۸نانوکامپوزیت اسفنج شده با سرعت برش زیاد.
بهترین دالیل موجود برای این پدیده ،شکست سلولهای بزرگتر
یا حبابهای بزرگ گاز به سلولهای کوچکتر است .این موضوع
منجر به رشد يکنواخت سلولها و جلوگيري از ايجاد سلولهاي
بزرگ ميشود .از سوی دیگر ،تنش مکانیکی در داخل حدیده سبب
کشیدگی هسته در حال رشد میشود .این موضوع به پایداری بیشتر
هسته و رشد سریعتر آن میانجامد.
شکلهای  6تا  8تصاوير ميکروسکوپ الکترونی پويشي براي
نمونههاي اسفنجي شده از نانوکامپوزيت ساخته شده با ايروسيل
 200در غلظت  2%وزني را نشان ميدهد .وجود نانوذرات منجر به
یکنواختی بیشتر تعداد سلولها و افزایش تعداد آنها در واحد حجم
شد .افزایش سرعت برش نیز موجب افزایش کارایی نانوسیلیکا در
کنترلهای این پارامترها شده است.
شکل  9اثر سرعت برش حديده بر چگالي سلول اسفنج
پلياستيرن خالص و نانوکامپوزيت پلیاستیرنی را در مجاورت 2%
وزني از نانوسیلیکا با اندازه  12 nmنشان میدهد .در این شکل
خط پر ،چگالي سلول اسفنج پلياستيرن خالص و خطچین چگالي
سلول اسفنج نانوکامپوزيت پلیاستیرنی را نشان میدهد .افزایش
سرعت برش از  8 min-1به  12 min-1باعث افزایش چگالی سلول از
506

 48×106 cell/cm3به  78×106 cell/cm3شده است .افزون بر شکستن
سلولهای بزرگتر به چند سلول کوچکتر که منجر به افزایش
چگالی سلول اسفنج شده است ،کشیدگی سلولها نیز که در تصاویر
میکروسکوپ الکترونی اسفنج تثبیت شده قابل مشاهده است ،به
انبساط راحتتر سلول پس از برداشتن فشار کمک کرده است .در
نتیجه ،تعداد هستههای پایدار که امکان رشد دارند ،افزایش یافته است.
از سوی دیگر ،اثر کاهشی سرعت برش بر گرانروی مذاب پلیمر و
کاهش مقاومت در برابر رشد نیز از عوامل ثانوی است که بهطور
غیرمستقیم در تعیین تعداد سلولها بر واحد حجم اسفنج اثرگذار
است و در بخشهای بعدی بیشتر بحث میشود.
طبق شکل  9با وجود نانوسیلیکا ،چگالي سلولي با ازدیاد سرعت
برش از  8 min-1به  ،12 min-1از  80×106 cell/cm3به 175×106 cell/cm3

شکل  -۱۰اثر اندازه نانوذرات بر چگالی سلول اسفنجهای تولید شده.
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اثر سرعت برش و نانوذرات بر اندازه سلول اسفنج

شکل  -۱۱اثر سرعت برش بر اندازه سلول اسفنجهای تولید شده.
افزایش یافته است .اين موضوع را ميتوان ناشی از اثر محسوس
نانوذرات بر مقدار هستهزايي دانست .وجود نانوسلیکا در مذاب
پلياستیرن به عنوان عامل هستهزا در فرايند توليد اسفنج عمل میکند.
یعنی هنگام ايجاد حالت دوفازي ذرات گاز به سطح نانوسیلیکا پيوسته و
در آن نقطه هسته ايجاد میشود .با این کار ،مراکز هستهگذاری
هدایت و کنترل میشوند .در نتيجه ،تعداد هستههاي مستعد رشد
افزايش يافته که در نهايت سبب افزايش بيشتر شيب تغييرات چگالي
سلول در مقايسه با نمونههاي اسفنج پلياستيرن خالص شده است.
اثر اندازه نانوذرات بر چگالي سلول اسفنج

شکل  10اثر اندازه نانوسیلیکا بر چگالي سلول اسفنج توليد شده در
سرعت برش  12 min-1و غلظت  2%وزني از نانوسیلیکا را نشان
ميدهد .با توجه به نتايج ،در نمونه اسفنج شده با نانوسيليکاي
ايروسيل  )12 nm( 200نسبت به نانوسيليکاي ايروسيل )20 nm( 90
چگالي سلول  17%افزایش و براي نانوسيليکاي ايروسيل  90نسبت
به نانوسيليکاي ايروسيل  15% )40 nm( 50افزایش داشته است .با
کاهش اندازه نانوذرات ،از يک سو سطح ويژه نانوسیلیکا افزايش
يافته و سطح بيشتري از نانوسیلیکا در معرض محلول پلياستيرن و
نيتروژن قرار ميگيرد .بنابراين ،چگالي سلول در ساختار اسفنج
نهايي افزايش مييابد .از سوي ديگر ،کاهش اندازه نانوذرات منجر
به افزايش تعداد نانوذرات در يک حجم معين ميشود .افزايش تعداد
نانوذرات به معناي ازدیاد تعداد مراکز هستهگذاري است .بنابراين با
تشکيل هستههاي اوليه بيشتر ،چگالي سلول در محصول اسفنجي
زیاد میشود.

شکل  11نتايج مربوط به اثر افزايش سرعت برش حديده و وجود
نانوذرات بر اندازه سلول را در اسفنج نهایی نشان ميدهد .با تعيين
اندازه سلول از تصاوير ميکروسکوپ الکترونی پويشي حاصل از
نمونههاي اسفنجي شده مشخص شد که با افزايش سرعت برش
اندازه سلول کاهش مييابد .اين روند کاهشي براي نمونههاي اسفنجي
شده از نانوکامپوزيت بيشتر است .از یک سو ،با ازدیاد سرعت برش
سلولهاي بزرگتر به سلولهاي کوچکتر شکسته شده و موجب
کاهش اندازه سلول ميشوند .از سوی دیگر ،افزایش سرعت برش
منجر به کاهش گرانروی و در پی آن کاهش مقاومت در برابر رشد
سلول میشود.
اگر این دو دلیل بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد ،میتوان
گفت که با ازدیاد سرعت برش ،گرانروی پلیمر کاهش و اندازه
سلول افزایش یافته است .سلولهای بزرگتر نیز تحت تأثیر تنش
مکانیکی وارد شده بر آن به چند سلول کوچکتر تبدیل شدهاند .در
نتیجه تعداد سلولهای بیشتر با اندازه کوچکتر و توزیع یکنواختتر
حاصل شده است (به شکلهای  3تا  8توجه شود).
با توجه به ثابتبودن مقدار گاز موجود در مذاب ،افزایش چگالی
سلول منجر به کاهش اندازه سلول میشود .این مطلب نیز دلیل ثانوی
برای کاهش اندازه سلول با افزایش سرعت برش است که بهطور
غیرمستقیم بر مقدار آن اثرگذار است.
وجود نانوسیلیکا منجر به افزايش تعداد مراکز هستهگذاري شده
است .در نتيجه هستههاي پایدار بيشتری شکل گرفته و با توجه به
ثابتبودن مقدار گاز موجود در مذاب ،اندازههاي سلولها کوچکتر

شکل  -۱۲اثر اندازه نانوذرات بر اندازه سلول اسفنجهای تولید شده.
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جدول  -5معيار اثرگذاری مقدار نانوسيليکا بر هستهگذاری.

شکل  -۱۳اثر مقدار نانوذرات بر اندازه سلول اسفنجهای تولید شده.
شده است .همچنین ،افزودن نانوسیلیکا باعث افزایش گرانروی مذاب،
ازدیاد مقاومت در برابر رشد و فروپاشی هستههای ناپایدارتر شده
است .بنابراین در یک حجم گاز معین ،وجود نانوذرات باعث کاهش
اندازه سلول شده است.
اثر اندازه نانوذرات بر اندازه سلول اسفنج نانوکامپوزيتی

شکل  12اثر اندازه نانوسیلیکا بر اندازه سلول را در نمونههاي اسفنج
نانوکامپوزیتی با  2%وزنی نانوسیلیکا نشان میدهد .نتايج نشان داد ،با
کاهش اندازه نانوسیلیکا از  40 nmبه  ،12 nmاندازه متوسط سلولها از
 11/5 mmبه  9 mmکاهش یافته است .دليل اين مطلب را ميتوان
اينطور بيان کرد که در مقداری ثابت از نانوذرات (مقدار ثابت
 2%وزني) و نیز در شرايط ثابت فرايند (سرعت برش و دماي ثابت)
با کاهش قطر نانوذرات سطح بيشتري از نانوذرات در مجاورت
عامل دمش قرار ميگيرد .به عبارت بهتر ،تعداد نانوذارت موجود
در سامانه زیاد میشود .افزایش تعداد نانوذرات به معنای ازدیاد
مراکز هستهگذاری است .در نتیجه ،افزایش مراکز هستهگذاری باعث
بیشترشدن تعداد سلولهای ایجاد شده بر واحد حجم شده است .با
توجه به ثابتبودن مقدار گاز موجود در مذاب ،افزایش چگالی سلول
منجر به کاهش اندازه سلولها شده است.
اثر مقدار نانوذرات بر اندازه سلول اسفنج نانوکامپوزيتی

شکل  13اثر مقدار نانوذرات بر اندازه سلول اسفنج نانوکامپوزیتی
ايروسيل  200را نشان میدهد .در سرعت برش يکسان ،با افزايش
مقدار نانوذرات از  0/1%وزنی به  2%وزني ،اندازه متوسط سلولها از
 11 mmبه  9 mmکاهش مييابد.
در واقع با افزايش مقدار نانوسیلیکا ،سد انرژي هستهگذاري کاهش
508

مقدار نانوسیلیکا ()%wt

0/1

2

4

معیار اثرگذاری

1/00

2/16

1/06

یافته و مراکز هستهگذاری افزايش مييابد .در نتيجه هستههاي بيشتر و با
اندازههاي کوچکتر تشکیل ميشوند .اما در پلياستيرن خالص (فاقد
نانوذرات) سد انرژي هستهگذاري زیاد است .در نتیجه هستههاي
کمتري شکل گرفته و درصد زيادتري از گاز صرف رشد آنها میشود.
از سوی دیگر ،وجود نانوسیلیکا موجب افزایش گرانروی مذاب و
مقاومت در برابر رشد سلولها شده است .در نتیجه با ازدیاد مقدار
نانوسیلیکا ،مقاومت موجود از سوی مذاب پلیمری برای رشد سلول
افزایش یافته و منجر به کاهش اندازه متوسط سلولها شده است.
با بیشترشدن مقدار نانوسیلیکا از  2%به  4%وزني اندازه سلول
تقریب ًا ثابت مانده است .با افزایش مقدار نانوسیلیکا به  4%وزنی،
احتمال تجمع نانوذرات و تشکیل کلوخههای نانوذرات زیادتر شد.
این موضوع به توزیع نایکنواخت نانوذرات و کاهش مراکز فعال
هستهگذاری انجامید .در نتیجه با وجود این که انتظار میرفت ،اندازه
متوسط سلولها کاهش یابد ،این اتفاق رخ نداد.
معيار اثرگذاري نانوذرات در اسفنج نانوکامپوزيتي

معيار اثرگذاري نانوذرات بر چگالي سلول را با عامل نسبت
هستهگذاري ميتوان معين کرد .در واقع این عامل ابزاری کیفی
برای بیان انحراف نظریه کالسیک از واقعیت است .جدول  5معیار
اثرگذاری مقدار نانوذرات بر هستهگذاری برای نانوکامپوزیت حاصل
از نانوسیلیکای  12نانومتری را در سرعت برش  12 min-1نشان
میدهد .در این حالت ،معیار اثرگذاری عبارت از نسبت چگالي
سلول اسفنج نانوکامپوزيتي به چگالي سلول اسفنج نانوکامپوزيتي
 0/1%وزنی است .وقتی مقدار نانوسیلیکا از  0/1%وزنی به  2%وزنی
افزایش یافت ،این معیار به بیشترین مقدار یعنی  2/16رسیده است.
جدول  6معیار اثرگذاری اندازه نانوذرات بر هستهگذاری برای
نانوکامپوزیت حاصل از  2%وزنی نانوذرات را در سرعت برش
 12 min-1نشان میدهد .در این حالت ،معیار اثرگذاری عبارت از
جدول  -6معيار اثرگذاری اندازه نانوسيليکا بر هستهگذاری
اندازه نانوسیلیکا ()nm

12

20

40

معیار اثرگذاری

1/00

0/83

0/72
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جدول  -7معيار اثرگذاری سرعت برش و نانوسيليکا بر هستهگذاری.
سرعت برش ()min-1

معیار اثرگذاری سرعت برش

معیار اثرگذاری نانوسیلیکا

معیار اثرگذاری سرعت برش و
نانوسیلیکا همزمان

8
10
12

1/00
1/21
1/61

1/67
2/24
2/23

1/67
2/71
3/60

نسبت چگالي سلول اسفنج نانوکامپوزيتي با اندازه معین به چگالي
سلول اسفنج نانوکامپوزيتي حاصل از نانوسیلیکای  12نانومتری است.
مشاهده شد ،با افزایش اندازه نانوسیلیکا از  12 nmبه  40 nmاین
معیار  28%کاهش یافته است .یعنی هر چه اندازه نانوذرات کوچکتر
باشد ،تعداد سلول بیشتری بر واحد حجم ایجاد میشود.
جدول  7معیار اثرگذاری سرعت برش و نانوذرات را بر هستهگذاری
نشان میدهد .در این حالت ،معیار اثرگذاری سرعت برش عبارت از
نسبت چگالي سلول اسفنج پلیاستیرنی در سرعت برش معین به
چگالي سلول اسفنج پلیاستیرن خالص در سرعت برش 8 min-1
است .افزایش  50درصد سرعت برش از  8 min-1به  12 min-1باعث
افزایش  61%چگالی سلول و کاهش  18%اندازه متوسط سلولها
شده است .همچنین گفتنی است ،با افزایش سرعت برش این معیار
افزایش مییابد.
معیار اثرگذاری نانوسیلیکا عبارت از نسبت چگالي سلول اسفنج
نانوکامپوزيتي ( 2%وزنی نانوسیلیکای  )12 nmبه چگالي سلول اسفنج
پلیاستیرن خالص در همان سرعت برش است .در تمام حالتها،
وجود نانوسیلیکا منجر به افزایش معیار اثرگذاری و در نتیجه تعداد
سلولهای ایجاد شده بر واحد حجم شده است.
باالخره معیار اثرگذاری سرعت برش و نانوسیلیکا بهطور همزمان
عبارت از نسبت چگالي سلول اسفنج نانوکامپوزيتي ( 2%وزنی
نانوسیلیکای  )12 nmبه چگالي سلول اسفنج پلیاستیرن خالص
در سرعت برش  8 min-1است .با توجه به جدول  ،7سرعت برش و
نانوسیلیکا هر یک بهطور جداگانه و به دالیل مختلف که پیش از

این تشریح شد ،بر چگالی سلول اثر میگذارند .نکته مهم نقش بیشتر
نانوسیلیکا نسبت به سرعت برش در تعیین چگالی سلول است.
مشاهده شده است که با بیشترشدن سرعت برش به  12 min-1و
استفاده از  2%وزنی نانوسیلیکای  ،12 nmافزایش  360%چگالی
سلول حاصل شده است.

نتیجهگیری
نتايج نشان داد ،تنش برشی و نیر وجود نانوذرات بر توليد اکستروژنی
اسفنج اثرگذارند .افزایش تنش برشی با کاهش گرانروی مذاب و
شکستن سلولهای بزرگ به چند سلول کوچکتر ،ساختار نهایی
اسفنج (چگالی و اندازه سلول) را تغییر میدهد .وجود نانوسیلیکا نیز
در تعیین ساختار نهایی اسفنج اثرگذار است .اندازه و مقدار نانوسیلیکا
دو پارامتر مهم هستند که در این پژوهش بررسی شدند و نشان داده
شد ،با کوچکترشدن اندازه نانوسیلیکا از  40 nmبه  ،12 nmچگالی
سلول از  1/24×108 cell/cm3به  1/73×108 cell/cm3افزایش و متوسط
اندازه سلول از  11/5 mmبه  9 mmکاهش یافته است .همچنین ،در
بین مقادیر مختلف نانوسیلیکا ( 2 ،0/1و  4%وزنی) اسفنج حاوی 2%
وزنی از نانوسیلیکا دارای بیشترین چگالی سلول شده است .دلیل این
موضوع نیز وجود نانوذرات سیلیکا به عنوان مراکز هستهگذاری و
تسهیل ایجاد هسته بوده است.
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